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ALMANYA-:-HARP ACACAKMIS! 
Berlinin Karşı ispanyaya 

Vaziyet. Paris 
ve 

Aldıgı 

Londrayı 

Ademi 

Endişelendirdi 

Mudahale 
Komitesinde 
Dün ·İnkıtaa 

Muzakere 
Uğradı 

Pariı, 22 (TAN) - Alman Haric:ye Nazırı Von Neuralhın Lon. 
draya yapacağı aeyahati tehir etmeci burada siyasi mehafilde kor
ku ve endişe uyandırmıtlır. Salahiyetli kimselerin iddialanna gö
re bu seyahatin tehiri Almanyanın lapanya itlerine silahlı bir mü
d~ale niyeti besleme~iyle alakadardır. Diyorlar ki: "Almanya, 
ispanyaya kartı bir harp açmayı aklından geçirmekte ve bunu fii. 
liyat sahasına dökmeyi dütünmektedir.,, Bu takdirde ~ynel~ile! 
sulh tefehbüıleri maziye karıtacak ve bir Avrupa harbı tehlıkesı 
yeniden canlanacaktır. 

lzmiteki dünkü muhakemecle "TAN,, loto muhabirinin bir enstantanul 

Meıru ispanyanın Ba1veküi .... 
Sinyor T egrin 

-, Londra, 22 (TAN)- Ademi mü-ı-
dahale komitesi toplantısı inkıtaa uğ fB"""""~"', 
ramamıştır. Bugünkü müzakerede ln- • 

giliz Hariciye Nazı~ Ed~n, Almanya, Başvekı} Blum 

Vali· Hüseyin 
Davası Çok 

t ünaka şalara 

Cahit 
Şiddetli 

Yol Açtı' 

T ecriibesinin 
Sonu 

'Ahmet Emin YALMAN 
1- '64ı4UıiiH4 "'J'&V ....,.A A••liıotl.._~1\ıotl ......... a;., 
1 ki neıillerdenberi ıakin, 

latikrarh bir vaziyet yüzü görme
lnittir. Yarını hiçbir zaman he
•a.p edilemez. Mukadderatı dai
lha. bir tecrübeden ikinci bir tec
liibeye sürüklenir. 
F'ransızlara artık hususi bir nevi 

tevekkül gelmiştir: "Şu başlıyan tec
liibenin de hele bir sonunu görelim!,, 
eler-ter. 

Son Blum tecrübesi de kapanmış
tır. Şimdi belki de bir Chautemps tec
liibesi başlıyacakbr. 

Blum tecriibesini, B. Leon Blum 
Parlak; Fransız milleti, Fransız vel"gi 
bıUkellefi, Fransız ilkmektebi çok fe
lla geçirmiştir. 

B lum, imkansız işlerle karşılaş
mış, bir seneden fazla bir 

ıarnan, aklın, zekanın, nefse hak.imi
l'etin bütün silahlarını kullanarak 
bıUşküllerle çarpışmış, umulmaz neti
Celer elde etmiştir. 

Bir seneden fazla bir zaman evvel 
fe başına geldiği vakit berbat bir 
lrıirasa konmuştu. Harpten sonra bü
tUn Fransanın gözleri kin ve nefret
le bağlı olduğu bir sırada Almanlara 
&cırla imza ettirilen muahede yıktl
bıı:ş, Fransanm emniyeti için kağıt ü
ıerinde kurulan bütün garantiler or
tadan kalkmıştı. 
Lavaı kabinesinin iki yüzlü siyaseti 

l'Uzüden Londra ile Parisin arası a
Çılrnışu. İngilizlerin çoğu Almanlara 
hak vermiye meyil gösteriyordu. Ro
lna düşmandı. Moskova ile son daki
kada imza edilen misakı, Fransız mil
letinin yansına yakın kısmı çok fena 
karşılamıştı. 

Bu harici fenalıklardan başka mali 
l§ler anarşi halinde bulunuyordu. Her 
kafadan bir ses çıkıyordu. Sağ ve sol 
lfr-atçılar lafla kalmıyarak fiili ha
reketlere geçmlye hazır duruyorlar
dı RatUi. bir aralık B. Blum sağc1-
ların sokak taarruzlanna da uğra
tlıış~ı. 

Italya ve Fransa sefırlen, Alman zırh 
Iısı Leipzig'in torpillenmesi mesele
sini görüşmek için toplanmışlardı. 

Almanya ve Italya murahhasları dört 
devletin el birliğini göstermek için 
muhakkak surette Valensiya önlerin
de bir deniz nilmayişi yapılması fik-
,.indı- ıa,..u• Af....,.;.,1~-..:ı:- """ \rgt Trurll. 
tere ve Fransa müme.sTileri bunu lı:a-
bul etmemiş ve tekrar vukuunda böy
le bir tedbire müracaat edilmesini tav 
siye etmişlerdir. Müzakere bu yüz -
den inkıtaa uğramıştır. 

Bu vaziyet Almanyada büyilk bir 
heyecan uyandırmış ve B. Hitler der
hal General Goering ve Amiral Rae
der, Mareşal Blumberg ve Hariciye 
Nazırı Neur-ath'la görüşmüştür. Ya
rın da Nazırlar meclisi toplanacaktır. 

23 haziranda Londraya gitmesi ka
rarlaştınlmrş olan von Neurath'ın 
bu ziyareti tehir etmesi, Londrada 
hayret ve teessUf uyandırmıştır. 

Berlin siyasi nıahafilinde ise bu 
tehir kararının İspanyaya karşı Al
meria bombardımanından daha şid -
detli bir askeri hareketin başlangıcı 
olduğu rivayetleri vardır. 

BERLİN TEKzJ:p ED!YOR 
Bertin, 22 (A.A). - -İyi malfı. -

mat alan mahafiller, yannki kabine
nin !spanya h8.diseleri ile alakalı ola j 
rak içtimaa çağrıldığı hakkındaki şa 
yialann hakikate uygun olmadığını 
ve yannki celsenin, dahili siyaset me 
selelerini tetkik için çok evvel karar
laştırılmış olduğunu bildiriyorlar. 

(ispanya hadiselerinin doğurdu
ğu buhranb vaziyete ait haberler 
le beraber İspanyadaki dahili har
be dair son maliıınat üçüncü say
fadadır.) 

Sukru Kaya 
Moskovaya 

Gidiyor 

' 

Ankara, 22 (TAN Muhabi
rinden) - Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Bay Şük· 
rü Kayanın Moıkova seyahati 
takarrür etmittir. Hareket gü
nü yarin belli olacaktır. Zanne
dildiğine göre B. Şükrü Kaya 
Mosl:ovaya on güne kadar 

Ruhunun bir köşesi koyu kato
lik ananelerile dolu du

l'an F'ransız milleti, milli işle -
~ düzeltmek için iş başına 
b!r Yahudi poliilltacmm g~l)!ıe • 
8i.rı.i iyi kal'§llamadı. Hele pğ tah.f 
~ıcııarm kaleminden 1a1'lrca mü!
d~t zehir aktı. Tazyik o derecede:idi 
iti, Blum kabinesinin Feıljin her tur-

(Arkası 9 ~cuda) • 

. ha~ket edecek ve Tahrandan 
So~et merkezine gidecek olan 
Dokror .Araala Moakovada bu

: lu;iCaktır. Vekillerimiz Anka
raya birlikte döneceklerdir. 

Ankara ya 
~ Döndü 
i Ankara, 22 (T.Allı~ Muhabirin- ~ 

den) - na.s\'ekilimiz İsmet lnö- ~ 
nü bu gece saat 1,80 da mai~·et- S 

t )erinde.ki ze\'atla birlikte Anka- ~ 
~ raya döndüler. ~ 

Yarm, Vekiller Heyeti topla- ' 
nacak Mareşal Fevzi Çakmak ta ~ 
toplantıya iı:;tlrak edecektir. Ba.5- ~ 
bakanımız, kabine arkada.5Janna t 
Tunceli tetkik seyahatinin inti-

~ 
balarını anlatacaktır. KuV\·etıe 
söylendiğine göre, İnönii yann 
aksam hususi bir trenle ı~tanbu-

~t la İıareket edecek \'e Tunceli ıs
lahatı hakkında Büyük Şet A

~ tatürke maruzatta bulunıtcalctır. 
S Ba.5vekilimiz ismet lnönii bir 
~ müddet lstanbulda kalarak isti
~ rahat edecektir. 
~ _,.._,.._,....._,... ... ,....,,..~~.....,., 

Fransada Kabine 
Teşekkül Etti 

Paris, 22 (TAN) - Yeni Fransız kabinesini tetkile memur edi
len B. Camile Chautemps bugün bu iti ba,armıya muvaffak olmuf 
ve Yeni kabinenin listesini Cümhurreisine takdim etmittir. En son 
haberlere göre, Delbos Hariciye Nazırlığında kalmakta ve Fran
aanın Amerika Büyük Elçisi Bonnet Maliyeye getirilmektedir. 

B. Boncour 

Sosyalistler bugün toplanarak ye
ni hükumete iştirake karar vermiş
lerdir. Yeni kabine, mahiyet itibarile 
Blumun ~m'!:>inesinden ayrı olmıyaca
ğı anlaşılıyor. 

Sosyalistler, dünkü toplantıdan son 
ra neşrettikleri beyannamede halk 
cephesi ekseriyetini masun tutmak i
çin ellerinden geleni yapmıya azmet
tiklerini söylemişlerdir. 

Komünistler bugün neşrettikleri 
bir tebliğde halk cephesi programın
dan uzaklaşan herhangi bir hükftme
tin iktidar mevkiine gelemiyeceğini 
ve bir halk cephesi hükumeti ile teş
riki mesai edeceklerini söylemişlerdir 
Blum kabinesindeki hariciye müste. 
şan Vienot, cümhuriyetçi sosyalist. 
lerden ayrılarak sosyalist partisine 
kabul için müracaat etmiştir. Bay 
Boncour yeni kabineye müzaheret va
~inde bulunmuştur. 

(Yeni kablm•nin tam llsteıJI 

üçüncü sayfaıJ:adır.) 

j 

l Dün avkatlar 
Müdafaalarz 
Yaptılar 
Hüseyin Cahil polis ve Valiyi ittiham 

etti, belediye avukatları da Hüseyin 
Cahıdin demagoji yapflğmı söylediler 
lzmit, 22 (TAN Muhabiri Telefonla söyJ.. 

di) - lstanbuldan lzmite gidiyoruz. Güzel bir 
tren yolculuğu. Birinci mevki in kadifeleri için
de bef avukatın kahkahalı konufmalannı d~ 
yanlar, bunların bir Sabanca safasına çıktıkl .. 
rını zannederler ... O kadar tatlı, samimi ve can
dan konufuyorlar, ki bu bet meslektaşın, biraz 
sonra, biribirlerine hasım olacaklarını kimse 
tahmin edemez. 
-ı Trenden indik ve şimdi lzmftteyjs. 

V k • ı ı . • 1 Mahkemeye doğru hep beraber ilerli-e ı eri mı Z yoruz. Salon çok dar. Eski bir evin 
sofası, vali ve belediye reisi Ustün
dağ ile Istanbul belediyesinin avukat

Bağdatta 
ihtişamla 
Karşılandı 

Bağdat, 22 (A.A.) - -Irak matbu 
at bürosu bildiriyor: 

Muhterem Türk heyetini Kerkük
ten getiren tren bu sabah Bağdada 
vasıl olmuştur. Trende, Irak hüku
metinin Ankara elçisi Naci Şevket, 
Tilridye Cümhuriyetinin Bağdat el
çisi Tahir Lfıtfi, Irak Hariciye Neza
reti mümessili ve teşrüat müdürü 
muhterem Türk heyetine refakat et
mekte idi. İstikbal merasimi haraet-
li ve muhteşem oldu. 

Dr. Tevfik RUştU Ara.s trenden i
nerken Irak Hariciye Nazın ta.rafın
dan karşılanmıştır. Hariciye Nazırı 
muhterem misafirin hararetle ellerini 
sıkmış ve iki Nazır balkın coşkun 

ve samimi tezahürleri ve alkışları a
rasmda kucaklaşmışlardır . 

Bir askeri muzika Türk ve Irak 
milli marşlarını çalmış ve askeri bir 
müfreze de muhterem misatlre aske
ri seli.mı ifa eylemiştir. Bundan son-

(Arkası 9 uncuda) 

ları, suçlu mevkiinde bulunan gazete-
cilerin avukatlan mahkemede yerleri
ni aldılar. 

Hüseyin Cahit Yalçın ile Akşamın 
ne§riyat mUdUrü Enis Tahsin matı. 
kemede bizzat bulunuyorlar. Valinin 
şahsi avukatı Omer Faruki önilne 

kocaman bir siyah kitap koydu. Hil
seyin Cahit gülerek: 

- Eğer onu okuyacaksan vay h ... 
limize, dedi. Bu kitap, Büyük Millet 
Meclisinin 1931 zabıt cerideleri idi. 
Avukat Faruki cevap verdi: 

- Hayır ilstat, okumıyacağım. Da
vamızın bu kitapta yerini göster. 
ceğim. 

Bu sırada bakim Kemal ve müddei 
umumi Hamdi salona g irdiler. 

Davacı ve suçluların önlerindeki 

masalar, Ba bıali caddesindeki kütil· 
panelerden herhangi birinin rafı k&
dar kalabalıktı. Henüz hakim sa. 
vermeden Istanbul 6elediyesinin ayg.. 
katı Hamit Nazım söz aldı: 

- !vıilucieiumumi, Istanbul bel 
dfyesinin davası hakkındaki mütale. 
asını bildirmedi. Iddia makammm 
davayı izah etmesi 18.zımdı, dedi. 

Müddeiumumi buna cevap verdi 
- Istanbu1 belediye reisi keliı' ıneıl.11 

(Arkası 7 incide) 
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11$ark Paktı, Sulhü 
ve Siyasi Emniyeti 
Saglamhyacaktır 

( Taymis), lrakla İran 

Arasındaki 

Muvaffak Olacağım 

Rüştü Arasın 

ihtilafı Halletmiye 

Ümit Ediyor 
'(Taymis) in İstanbul muhabiri, Doktor Arasın Bağdat ve Tah

ran seyahati münasebetiyle yazdığı bir makalede, bu seyahatin 
Şark paktını imza yolunda olan engelleri kati surette bertaraf 
edeceğini, Türkiye - İran, ve lran - Af ganiıtan hudut meselele
rinin hallinden sonra Doktor Araıın İran - Irak arasındaki hudut 
ihtilafını da halle yardım edeceğini anlatıyor ve daha sonra mi
ıaktan bahsediyor. 

Ademi tecavüz, dostluk ve mütavere paktı olan bu Şark paktı 
Milletler Cemiyeti çerçevesi dahilinde Yakın Şarkta emniyeti ıağ
Jamlamakta ve dört devlet biribirinin dahili itlerine karıtmama
yı, mütterek hudutlarına ıaygı göstermeyi, ayrı ayrı veya toplu 
olarak biribirlerine kartı tecavüzi hareketlerde bulunmamayı ta
ahhüt etmektedirler. 
Bu devletlerden biri tecavüzde bu

lunursa misaktan çıkmaktadır. A
kitlerden her biri, diğerlerinin sela
met ve huzurunu ihlal edecek her
tıangi hareketin topraklan içinde vü
~t bulmasına imkan venniyccek, 
.-e misakın hükümleri Milletler Cemi 
yeti esaslan dairesinde kabul olu
rıan herhangi taahhüdü ihlal etmi-
yecektir. , 

Yanlış bir kanaat ~ 
Muhabir bunları anlattıktan -sonra 

llave ediyor: 

Bir yeikenıi 
Battı 

Dün Deniz Ticaret Direk
törlüğüne gelen bir telgraf
ta, Kilidülbahirde bir deniz 
kaz.ası olduğu haber veril
miftir. Rıdvan kaptanın bü
yük yelkenli kayığı Kilidül
bahir sahillerinden geçerken 
fırtınaya tutulmuf ve denize 
Jayanamıyarak batmı,tır. 1-
çind e bulunan kaptan ve tay
la/ar kayık enkazına sarıla
rak ıaatlerce deniz üstünde 
kalmıflar ve güçlükle kara
ya yaklaşarak kurtulabilmif
lerdir. Kaz.az.edeler, baygın 
bir halde sudan çıkarılmış· 
tır. 

Küçük Şadi 
ihtilafı 

Halledildi ~ 
lzmir, (Tan muhabirinden) - Kü

çük Şadi dedikodusu nihayet sona er· 
di. Bursalı karikatürist B. Mehmet 
Şadinin kendi oğlu olmadığına kana· 
at getirmiş olacak ki, Bursaya dön
mek kararını vermiştir. 

Polis mUdü.rlüğünün resmi tahki • 
katı neticelenmiş, çocuğun B. Azize 
ait olduğu anlaşılmıştır. Maamafih 
baytar Azizin esas kaydinde Şadinin 
adına rastlanamamış, doğum ilmüha· 
beri de bulunamamıştır. 

"Büyük harp son bulduktan sonra 
~füslüman memleketler ya istiklal
lerini kaybetmiş, yahut yalnız ·sure
:a müstakil sayılacak derecede ya
Jancı menfaatlere boyun eğmişler

:Ii. Bu yüzden Müslümanların mo
~enı medeniyete intı·';:>ak edemiyecek 
:eri kanaati umumil~şmişti. Atatürk 
bu kanaatin yanlış olduğunu isbat 
~tti. llk müslümanlar, Atatümün yap 
tığı büyük ıslahattan ürktüler. Hi
lifetin ilgasını, şer'i hükümlerin kal
wnlmasmı, kadınların hürriyete ka
~·uşmasmr beğenmediler. Yavaş ya
~aş 'bıi ıslahatın istiRrar bulduğunu, 
rürkiyenin her sahada ilerlediğini 
~ören ve nisbeten daha az mutaas
np olan müslümanlar Türkiyeye 

Karikatürist B. Mehmet, avukat 
Kamil Süreyyaya vekalet vermiştir. 

: Avukatrn evrakı tetkik ettikten son· 
ra mahkemeye başvuracağı söylen • 
mektedir. 

Bağdatta Hariciye Vekilimizle 
görüfmelerde bulunan dost Irak 
Hariciye Nazın Naci Elcisilin feh 

rimiz.de alınmıf bir resmi .. 
~pta eden gözlerle bakmıya başla~~--------------
lar. lran Türkiyenin yolunda yürUdu. \ 
Afganistan ilk önce süratle hare~ct 
etti fakat daha sonra ihtiyat ve dık
katle ilerlemeyi tercih etti. Şi~di de 
Irak, Türkiyenin kitabından bır yap
rak almaktadır. 
İslam memleketlerine, siyasi istik

lallerini ve milletlerinin terakkisini 
temin için gittikçe kuvvetlenen teka
rnuı meyli, yeni paktı imzalıyacak 
\!evletler arasmda kuvvetli bir rabı
ta vücuda getirecektir . 

Şark Paktının gayeleri 
Şark paktının Pan lslamizm veya ran Turanizmden mülhem olduğuna 

illair ileri sürülen iddialar, Ankarada 
i karşılanmamış ve yeni Türkiye-
in siya.si olgunluğunu ve realistli -

.fini kafi derecede isbat ettiği ve ar
k ikinci Abdülhnmidin ve Jön Türk
rin rejimlerini karakterize eden bir 

;akım hayalatın ona isnat olunması. 
imkan kalmadığı anlatılmıştır. 

Filhakika, Türkiye Cümhuriyeti 
manlı diploma.sisinin hatalarından 
derece çekinmiştir ki, onun şark 

ktmı ileri sürmekten en esaslı mak 
dmın pakta dahil devletlerin mUş
rek menfaatlerini ilerletmek oldu-

blhakkın söylenebilir. Sonra Tür
'ye, Asyadaki eski İngiliz - Rus re 
abetinin yabancı hulule mukavemet 
emiyecek derece zayif devletler ü
rinde tesir yapmak yüzünden ileri 
diğini unutmamıştır. Ankara, •bu 

ıemleketlerin kuvvetlenmesi ve müs 
·1 yaşaması ile rekabetlerin kati 
ette nihayet bulacağına, ve Şark 

~Urtının Asyadaki iki büyük devlet 
asında daha sıkı münasebetler te-

lsine yardım edeceğine bunun da 
ll.nyada sulh ve emniyeti sağlamlı -
ıı.cağına inanıyoruz.,, 
(Taymis), bu meseleye dair yazdı. 
bir başmakalede Doktor Arasın 
rhalde trak ile tran arasındaki ih-
llfı bertaraf etmekten limitli ol -

gıu• nu kaydettikten sonra yapıla-
' d . k pakta "Asya Paktı,, emenın 

nğru olmıyacağmt, çünkü Türki
in hem Avrupa, hem Asya devleti 
uiunu ilave ediyor, 

Balıkçılar 

TelCişa 

Düştüler 
Balıkhanenin Haliç içinde yaptırıla 

caih haberleri, balık satıcılarını mem 
b 

nun etmemiştir. Bunlar, Haliç sula· 
rırun hem az tuzlu, hem de mezbaha 
ve lağım sulan· karıştığı için sıhhate 
zararlı olacağını ileri sürmüşlerdir. 
Balıkçılara göre, balıkların bu su 
ile yıkanması balıkların tazeliğini 
bozacaktır. Bu itirazı ileri sürenler. 
balıkhanenin Sirkecide yaptılması 
fikrindedir. 

Kömür ve Odun 

Fiyatlarındaki Artma 
K~m~r ve oüun fiytları son gün

lerde hiçbir sebep yokken yükselmi
ye başlamıştır. Bu yükseliş hakkında, 
bazı ~ikayetler yapıldığı için iktisat 
müdürü murakıpları dünden itibaren 
bu işle meşgul olmıya başlamışlardır. 

Fransız Sefiri Ge!di 
15 mayısta mezunen Parise gitmiş 

olan Fransanın Ankara büyük elçisi 
Bay Ponso, dün sabahki ekspresle 
Fransadan şehrimize gelmiş ve is · 
tasyonda Fransız sefaret erkanı ta· 
rafından karşılanmıştır. 

Sovyet Elçisi 
Moskovaya Gidiyor 

Sovyet Rusyanın yeni Ankara bil· 
yük elçisi Bay Karsky, cuma günli 
şehrimize gelerek bir iki gün kaldık· 
tan sonra Moskovaya gidecektir. B. 
Karsky, Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rüştü Araf!, Bağdattan sonra Mosko
vaya yapacağı seyahat esnasında Rus 
ynda bulunacaktır. 

Üniversitede 
Dünkü 

Konferanslar 
lbnl Sina ihtifali milnasebetile şeh

rimize gelmiş olan milletlerarası ta
nınmış ilim adamlarından profesör 
Tricot Royer ile profesör Gomoiu 
dün üniversitede birer konferans ver
mişlerdir. 

Belçikalı alim Royer, Belı;ikada tıp 
folklorundan bahsederek tıbbın ~u
güne kadar geçirdiği safhaları anlat
mış, halkın hastalık zamanlarında iyi 
olmak için kiliselerde dua ederken 
tıbbın halka alıştırılmasında çekilen 
zorlukları söylemiştir. 

Profesör Gomoiu de muhtelif dev 
relerde tıp usullerinden bahseylemiş· 
tir. Konferansta üniversite dekan ve 
profesörleri bulunmuş ve konferansın 
sonunda rektörlük tarafından bir çay 
ziyafeti verilmiştir. 

Tarife Komisyonu 
Toplanıyor 

Liman ücretlerini tesbit edecek ta
rife komisyonu 1 temmuzda toplana
caktır. Vapurlara binen ve <;ıkan yol 
cu eşyalarından alınan hamal ücret
lerinde mühim tenzilat yapılacaktır. 

.. Nafıa Vekile ti Münakalat 
Reisi Geldi 

Nafıa Vekaleti, münakalat reisi B. 
Kadri, dün şehrimize gelmiştir. Bazı 
meselelerin tetkikinden sonra yann 
akşam Ankaraya dönecektir. 

Şirket Vapurlarına 

Radyo Konuyor 
Şirketi Hayriye bütün vapurlarına 

radyo koymıya karar vermiş ve ilk 
olarak, 7 numarada tesisat yapmıştır. 
Fakat, 71 I\Umaraya fazla tehacüm 
başlamıştır. 

Şirket, diğer vapurlarına da sürat. 
le radyo koyacaktır. 

Çocuğa Çarptı 
.,, 

Şoför Müslihiddin idaresindeki 
3502 numaralı otomobil, Çapa tütün 
fabrikası önünden geçerken 9 yaşla
rında Sultana isminde bir çocuğa çar
parak yaralamıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmış, §oför yakalanmıştır. 

Gece 
ve 

Çahşan Kadın 

Çocuk işçiler 

Vekalet bunların 
1 sene çalışmaları 
için izin verdi 

lktısat Vekaleti, ı, Kanununun tatbiki müna· 

sebetiyle 1, Dairelerine gönderdiği bir tamimle 

17 - 18 yqlanndaki kız ve erkek çocukların 

bir sene müddetle gece itlerinde çahfbrılabile

ceğini bildirmittir. Ancak, vekalet, lüzum gör· 

düğü yerlerde bir ay önceden haber vermek 

tartiyle bu müsaadeyi geri alabilecektir. 
Iş dairesi, vekaletin bu tamimini dün bit'ltin alA.ka· 

darlara bildirmiştir. Iş dairesi imiri B. HalQ.k, ~u 

mesele hakkında bir muharririmize şu tafsilatı ver-
• miştir: 

"- Iş kanununun ellinci maddeBl, 18 yaşım dol· 
durmamış kız ve erkek çocuklarla daha yukan yaş
lardaki kadınların geceleri sanayiden madut olan fş .. 

Bir imalathanede çalışan kadın işçiler lerde çalışmalarnu menetmiştir. 

Mu .. TEHASSIS PROST1ra;~~~~ıs:i~:k~a~::iı::~~~a~~!~ 
le ilk dort sene ıçın 16 dan yukarı 

..- yaştaki kiz ve erkek çocuklarla ka.-s AL o N p R OJE si N i ~~a:k:nu;~:::::tır:alıştirılmala• 

MUVAFIK BULDU 
lstanbul tehir planını hazırlıyan mütehasaıa Proıt'un ittirakiyle 

dün Liman İşletmesinde bir toplantı yapılmıf ve yolcu salonunun 
avanprojesi gözden geçirilmiştir. Toplantıda projeyi hazırhyan 

mimar Dep izahat vermiştir. Prost projeyi esas itibariyle muvafık 
bulmut ve binaya şehir planında yer vereceğini bildirmittir. 

Bu gibi işçilerin işten çr.kanlmala
rına meydan vermemek için, vekalet, 
17-18 yaşlarındaki kız ve erkek ço· 
cuklarla her yaştaki kadın işçilerin 
bir sene müddetle gece işlerinde ça
lıştınlmalanna izin vermiştir. Yal
nız, İktisat Vekaleti lüzum görürse 
bir ay evvel tebliğ edilmek şartile 

bu müsaadeyi geri alabilecektir. 

Projeyi bugün de deniz müsteşarı 1 
Sadullah Güney tetkik edecek ve ve
kaletin tasdikinden sonra kati proje~ 
hazırlanacaktır. 

;?:\ ••• :_ ••• u::ıı.~au ouuw1cı.ıı auu~ 

dün Akay, fabrika havuzlar, liınan 

işletmesi ve deniz ticaret müdürlü
ğUnde meşgul olmuştur. Müsteşar, 

bilhassa denizciler için yapılacak iş 

kanunu etrafında tetkikler yapmak-

Eşyalardan 
Bir Kısmı 
Kurtuldu 

tadır. Inönü vapurunun yangın çıkan an-
Belediye imar müdürlüğü, şehir barı, dün adliyeden gönderilen bir he

planının hazırlandığı şu sırada mev- yetin önünde açılmıştır. Yapılan tet
out yapı ve yollar kanununun çerçe- kikler ambarda bulunan eşyalardan 
vesi dışına çıkmamak üzere şehri- mühim bir kısmr.ıın yanmadığım gös· 
mizde yeniden yapılacak her türlü bi termiştir. Ambarda fazla tahribat ta 
nalar için birer yapılış fornıUlü gös- olmamıştır. Yalnız duman ve bara • 
teren yeni bir talimatname hazırla - retten boyalar kabarmıştır. Vapur 
mıya başlamıştır. derhal tamir edilecektir. 
~ ft' ,,,._~r ?M:ft••--.-.-. Diğer taraftan, müddeiumumilik, 

B·ın Kr A4~ dün resmen yangın tahkikatına ba~· 
" lam~ ve saat 17 de hadise yerine gı· 

W.!!~;r.G;w.u..;r-!'-!'·~»;.;.zJjjif!-!~-;.,v.~;.•Jı;;.~· ;.•j7.-S~' den müddeiumumi muavini Ferid~? . ~~ A-r ıR ı-· ~ ı ve birinci sulh ceza hakimi Re~t, bu.J""I 1. ... _ tün mürettebatı sorguya <;ekmışler • 
1 

• dir.Itfaiyeden bir mütehassısın da 

Yeni Rize Valisi ,·e t>!'ki Belediye 
Reis mua\'ini Nurı yarın yeni 

vazifesine gidecektir. 

• 
Yeni Belediye Reis Mua\'ini Ra-

uf dün işe başlamışhr. 

• 
B tr müddetten beri Bursada isti-

ra.h:ıt etmekte olan Roman)-a 
sefiri B. Telemak dün İstanbula gel
miştir. 

• 
B 

erlin büyük elçimiz Bay Ham-
di Almanyadan ~ehrimize gel

miş \'e Atatiirke tazimlerini arzct
mek üzere Yalo\·aya gitmi~tir. 

• 
Satın alman J{adıköy su şirke-

tinin satış .mukavelesini bele
diye adına imzaya giden belediye su
lar idaresi umum müdürü Ziya Anka 
radan dönmüştür. 

• 

bulunduğu keşif heyeti, yangının se
bepleri hakkında rapor hazırhyacak· 
tır. 

Kolunu Vinçe 

Kaptırdı 
Yedikule şimendifer fabrikasında 

çalışan Ibrahim oğlu lsmMl, kolunu 
vince kaptırmış ve göğsünden ağ~r 
surette yaralanmıştır. Ismail, Yed1-
kulc hastanesine kaldırılmıştır. 

• Beykoz Serviburnunda Standard 
teneke fabrikasında çalışan Kenan da 
makineye elini kaptırmış, parmakları 
kesilmiştir . 

Daha küçük yaıtakiler 

On altıdan daha küçük yaştaki kız 
ve erkek işçilerin her ne tarzdll o· 
hırıu. nlsvn 11ana.vj.. j.ı;ılPrinrlA P'P.(';A r.J'.' 
lıştınlmaıarı mutıaK surette yasa.K• 
tır. Kanunun tatbikinden evvel bu 
suretle çalışanlar, bundan böyle ge
celeri çalışam.ıyacaklardır .,, 

Şikayetler nerede toplanıyor 

lş dairesine şimdiye kadar işçiler 
ve iş verenler tarafından yapılan şi
kayetler şu esaslarda toplanıyor: 

1 - Birçok iş yerleri kanunun tat 
bikinden önce bazı işçilerin işlerine 

nihayet vermişlerdir. 

2 - Gündelikle çalışan işçilerin 
gündelikleri 48 saat esasına göre a· 
zaltılmak istenmiştir. 

Bu iki nokta üzerinde iş dairesi ll· 
zııngelen tetkikleri yapmıştır. Fa • 
kat, kanun mucibince işçi ücretlerin 
den hiçbir suretle tenzilat yapmıya 

imkan yoktur. Ve iş yerleri, buna 
karar vermeden önce mutlak suret
te iş dairesini haberdar etmiye mec· 
bur tutulmuşlardır. lş dairesi, vazi· 
yeti tetkik ettikten sonra icap eden 
kararlan iş yerlerine bildirecektir. 

Çıkarılan İfçiler l 

Öğrendiğimize göre, işlerinden çr· 
karılan Süreyyapaşa mensucat fa}>. 

rikası işçileri tekrar yerlerine alın
mışlardır. Esasen bu fabrikanın baş· 
ka bir müesseseye devredilmek üze· 
re bulunduğu, mevcut iptidai madde· 
leri azaldığı için fazla işçiye ihtiyacı 
kalmadığı anlaşılmıştır. Fabrikanın 
yeni sahipleri i~ başlarken eski işçi· 
leri muhafaza edeceklerdir. 

8 lrkaç gündenberi, şehrimizde 
bulunan Adliye Vekili Sara

coğlu Şükrü, dün akşamki ekspresle 
Ankaraya dönmüştür. 

Bugünkü Hava: AÇIK 

• 
Amavutköyünde oturan 70 ya.5m 

da Tarst evinin balkonundan 
düşmüş ağır surette yaralanmıştır. 

• • stanbul ithalat gümrüğü mü-
1 dürü Mahmut başmüdürfük şu 

be müdürlüğüne ,·e başmüdür mua -
vinl Methi de lthaliit gümrüğü mü
dtirlüğiine tayin edilmi~lerclir • .............,...,.. •• =-----

Yeşilköy meteoroloji merkezinden 
aldığımız malumata göre, yurdumuz 
da bugün Trakya, Kocaeli ve kısmen 
orta Anadolu mıntakalan ile Kara
deniz kıyılarının bulutlu, diğer mın
takaların az bulutlu geçmesi, rüz
garların cenubi Anadoluda cenubi, 
diğer mntakalarda garbi istikamet
ten. orta kuvvette esmesi muhtemel
dir. . 

Dünkü Hava 
Dün şehrimi.zde hava az bulutlu 

wmwı-= 

6 ncı ay GUn: 30 Hızır: 49 
Arabf 1356 Rumi 13f>3 
Rebitilahır: 14 Haziran: 10 
Güneş- 4,29 - Öğle 12,15 
!kindi: 16,16 - Akşam: 19,44 
Yatsı: 21,48 - İmsak: 2,06 

geçmiştir. En fazla sıcaklık 25, e~ 
az sıcaklık 16 santigrat, hava tazv1· 
ki 759 milimetre kaydedilmiştir. RUZ 
gar şimali ~a.rkt istikametlerde aza· 
mt 6 metre kuvvette esmiştir. 



- '.f A N 

D.. t dev et konferansı 
çıkmaza saplandı • 

ır 
lonclra, 22 (TAN) - Ademi müdahale kon

feransı çok vahim neticeler verebilecek bir ,e-
G~nlerde müte-

madi muharebe-

Neden 
Battığı hAla 
Anlaşılamıyan 

Jaime 1 
zırhhsı 

Suriye de 
hüküm eti 
devirecekler 

kilde inkıtaa uğramıştır. Bu sebepten Von Neu- lerJe yaralanan ve 
TQfh'ın da Londra ziyareti tehir edilmiştir. Ber- tamirde bulunan Fransız Bankaları Suriyeye Kre 
linde heyecan hüküm sürmektedir. Ve Alman- •~paııyoı hükfime- diyi Kesti, Hataya da Çapulcu 
)Qnın diğer üç devletten ayrılarak yalnız başı- ti zırhlısı Jaime 1 

llQ tedbir alacağı, bu tedbirlerin Almeria bom- de bir infilik ol- Dolmıya Başladı .• 
ı ~rn~şı~ 0ardımanından daha şiddetli olacağı söylen- Adana, 22 (TAN Muhabirinden) - Bugün-
... k d 200 kişi yaraJan-·•ce te ir. lerde Hatay köylerinde yeniden soygunculuk 

ltalyacla ise Almanyaya taraftar fikirler ha- dı. J başlamıştır. Bu soygunculuğu yapanlar, oralar-
kimdir. Ve ltalyan elkarı umumiyesi de şiddet- da inzibatı temin edecek olan Vatani/erin mül-
li bir mukabele istemektedir. ln-ı----V--d--.-------~1:-A-----.. ---·.-.--------------..:....-_____ rit adamlarıdır. 
iiltere ise şiddet istememekte ve l e l sene tat U1 kun 1 Kısa Ankara Haberleri Diğer taraftan Doh-tor Abdurrah-

tQhkikat yapılmasını arzulamak- Uı T T d T b 'k . man Şehbender, Atras Paşa ile gö -
tQlclnır.. . . .. .. YLJ.l/Q n LJ ıl)Q n l e T l * Dahiliye Vekaleti, dahiliye memur- rüşmek için r.:mgün Suveyde'de gel -

gilt tahk k tal ~ T / f/ larmm 937 kıdem kadrolannı ha- miştir. Vataniler bu seyahat üzerine 
erenın 1 a uzum gor - Biga 22 (Tan muhabirinden) - e QTl zırlamıştır. Oümhuriyet bayramın-

tnesi Valensiya hükumetinin, tahtel B ·v~rdaki KocagUr k.. .. halkın- g r Q da yaprln<·ak terfiler bu kadrolara dehşetli bir telaşa düşmlişlerdir. Çün 
halıirlerinden hiçbirinin limandan çık d u cv·

1 

1. ı·sm·ınde bı'rı·sı· 0di~ e ev- Ankara, 22 - Bulgar. kraliçesinin kil şehbenderle, Atrasın, kabine)i ın d _ . . an e ı ye sen b. r hd .. t . göre yapdacnktır. 
hu~ ıgını v: herh.~ngı b~ harcıketvte vel derin bir uykuya dalmıştı. 0 za- ı~ v~1 ıa .. ~~nyaya ge ır~esı müna (: Maliye Vekaleti, Avusturyaya te- ihtiyari olmn.zsa cebren düşürecekle-

unmadıgım soylemesınden dog- d nberi uyuyordu K ag-zm- se etı e eısıcumhurumuz arafından davh:e ..,idecek hastalara do·· ... ·., •·e- ri sövlenmektcdir. 
ın k man a . arısı, K 1 Ü .. . . , t b .k ., ,.. ... . 

a tadır. dan gıda verniek suretile uyuyan ko- ra çuncli Borıs e e rı telgrafı rilmeslni kararlaştırmı}hr. 
EDEN'İN UEYANATI · besliyordu. Kırk mda sag-- çekilmi§, teşekkür cevabı alınmıştır. • lstanbul Universitesi profeso··rıe _ 

ır t Ed b .. A K casını yaş ' 
ıs er en ugun vam amara- lam vücutlu bir adam olan Veli ge- • rinden Nureddin n Hulfısi muhte-

8~da beyanatta bulunarak İngiltere çende köye arazi tahrir memu~ları Ankara, 22 - İsveç Kralı Majeste lif tıp l\ongrelerine iştirak etmek 
h~kumetinin Valensiyaya karşı bir de ...,. ldi-· sırada derin u kusundan u- Güstavın yıldönümü ıllünasebetile üzere Avnıpayn gitmişlerdir. 
tıız nUmayişi yapılmasına razi olma- 0 e g1 ve memurla yt . esı' u··ze- Reisicümhurumuz tarafından tebrik d v . .. . . ti k yanmış rın avsıy t kk.. * Ziraat Vcldileti hayvan neslinin ıs-
e ıgı?I· ve_.~yl~ bır ~u~ayışe ış ra rine güneş banyosu yapmış ve kuv- telgrafı çekilmiş ve eşe ur cevabı lahı i~in Macaristruıdan dn.mızlık 
~ı~ecegın~ soylemı~tır. .. veti biraz yerine gelmiştir. Fakat alınmıştır. hayvan almı:}·n karar \'ermiştir. ilk 

ın aıly Maıl gazetesı~e .sor~. ·~1:.. birkaç gün sonra tekrar derin uyku- parti olarak Nanyo cinsinden 34 
anya tek başına münasıp gordugu suna yatmış olan Veli henüz ıuyumak lngilferede Faşist aygır alınmıştır. Yalunda 200 da-

ltarru:ı verecektir. ta devam ediyor. Veliye soyadı ola- mızldi kısrak alınacaktır. 
Daıl~ Express Von Neurath'ın.gel rak "Yatar,. adı konmuştur. Tezahüratı 

lnemesınden bahsederken "Von Neu-

tat gelseydi iyi olurdu. Fakat madem Küçük Ant at Almanya ve Yasak Edildi 
ki Yerinde kalmak istiyor, gözyaşı dö 
'kecek değiliz, İngiltere kuvvetlidir. ltalya ile konnşmıya 
\re kuvveti artmaktadır. Bütün mil- başlıyacak 
letler ona kur yapıyor, ~iz kimseye 
, Londra, 22 (TAN) - Çekoslovak-
~ans yapmak mecburiyetinde deği- ya Başvekili B. Hoclza, Pragda ajans-

.,, diyor. 
..._,"b""""' ~ü."' "" .... ""_.... ..LX.&~"""-")U ü~.J ıflt.•o 

~et?ıisinin su kesiminin altında takri
"\!ll 15 santimetre kutrunda bir oyuk 
tl'.ıUşahede edildiğini. Layipziğin bir 
tabtelbahirin üst kısmına çarptığını 
~eya bir torpilin patlamasından kru
~azörün uzunluğunca kayıp gittiği -
tı..in tespit olunduğunu söylemekte -
dir. 

11{1 TARAF TA SlLAB ALIYOR 
Ademi mildnhale komitesi reisi 

lora Plymout bugün beyanatta bu
~Unarak İspanyada muharebe eden 
lki tarafın silfıh almakta devam etti
tlııi, ve bunun vaziyeti vahimleştirdi
fü.ni söylemi], işler bu şekilde devam 
ettiği taktirde lngiltcrenin vaziyeti 
~eniden tetkik etmek mecbul'iyetinde 

lor :rrınho ı..; .. 1 ..... ;,...; lrn hııl p~o .. 01' qnn 
Kilçilk Antant konuşmalarının, bü
yük devletlerden hiçbirinin lehin~ bir 
netice vermediğini, sadece Tuna hav
zasını alakadar eden kararlar alın

dığını, fakat buna rağmen ltalya ve 
Almanya olmadan hiç bir Orta Av
rupa antantı yapılamıyacağmı söyle
miştir. Bundan sonra da Almanya ve 
ltalyn eksperierile şimdiden konuşmı
ya başlamıya, Küçük Antant Başve
killerinin içlimalarını sık sık tekrar
lamıya karar verdiklerini anlatmıştır. 

Hamidiyemiz 

Dö1tdii 
Vatana 

Londra, 22 (TAN) - Sir Samuel 
Hoare, Ingiliz faşist teşkilatı reisinin 
temmuz başlangıcında, Londranın 

East - End mahallelerinde tertip et
mek kararını verdiği yürüyüş nlima
y ışuıı "~ ıaşızm l~.t.liUUtölılIU .Ul\;.U.t:L

miştir. 

Bşkaları TayyarelerE 
Adam Öldürmek için 
Kullanırken ... 

Londra, 22 (TAN) - Kutup tari
kile San Fransiskoya gitmek için 
yola çıkan ve Vaneover'de inmiye 
mecbur kalan üç Rus tayyarecisi tay
yarelerini vapurla Rusyaya gönder
miye ve bir yolcu tayyaresine bine
rek San Fransiskoya gitmiye karar 
vermişlerdir. ı 

Bu tecrübe uçuşu ile. Kutup yolun
){alacağım ilave etmiştir. 

HARP VAZİYETİ 
Atina, 22 <A.A.) - Gazeteler, Ha- dan Amerika ile Avrupanın bağlana

midiye mektep gemisinin Hanyayı bileceği isbat olunmuştur. Fakat bu 

Maliye Vekaleti 
Avrupaya 
Ta!e e Gönderece 

Ankara, 22 (TAN) - Maliye Ve
kt.ıoti bıı ~l'll t>:l. ctnj görmek ·o bil~

lerini artır.mal\ üzere A vrupaya tale
be gönderecektir. Maliye memurluğu 
nu cazip Jalmak için Vekfiletin lüzum 
gördüğü bu tahsil için, 25 Ağustosta 
bir imtihan açılacaktır. 

KISA 
HABERLER DIŞ 

s chmid keşif heyeti üıyya
relerle lmtuptnn Arlmnje

le dönmiiştür. 

• 
P nriste 200 kişilik bir lm-

ınünist grupu Saint De
nis beledi.re daire ini i~gnle )"el
tenmişse de polis tarafından dn
~.,tılmıştır. 

ziyaretinin birçok Türk - Yunan te- iş için de on bin metreye kadar yük- • 

HATAYA ÇAPULCU 
DOLDURUYORLAR 

Ankara 22 (Tan Muhabirinden) -
Buraya akseden haberlere göre Su
riyede Vataniler, bazı Bedevi aşiret
lerle göçebe halkı, Amik ovasına 

yerleştirmiye devam etmektedirler. 
Bu maksatla Hudeydi, Lehip ve Nev 

vaf aşiretlerini Hammam kasabasına 
göndermişlerdir. Zannedildiğine gö-

re Vataniler bu çapulcu alayından i

leride her hangi bir maksat için is
tifade etmeyi ve belki de oralardaki 
Türk halkı akalliyet mevküne dü
şüı·meyi düşünmekte ve bu göçebele 
ri toplu bir halde bulundurmıya gay 
ret etmektedirler. Halk mümessille
ri ise, delegeye başvurrarak ~u aşi
retlerin tekrar yerlerine döndilrül -
melerini talep etmiştir. 

M. DE MARTEL ANKARAYA 

GELlYOR 

Suriyede çıkan son hB.diseler üze
rine, Paristc bulunan Conte de Mar
tel, hususi katibini derhal Beyruta 
göndermiştir. Kendisi de bugünlerde 
Paristen hareket ederek Ankaradan 
geçecek ve ayın 28 inde Beyrutta bu 
lunacaktır. Kontun Ankarada bir gün 
kahı.cağı ve Fransız sefaretinde mi
safir edileceği sanılmaactadır 

Diğer taraftan, Suriyede bulunan 
Fransız mali müesseseleri Suriyeli
lere artık kredi açmamaktadırlar. 
Lübnnnda çıkan L'Orinet gazetesi 
bu itimatsızlık yüzünden her tarafta 
derin endişe uyandığını Suriyelilerin 
zarar gördüklerini yazmaktadır 

İspanyada harp vaziyetine gelince 
lsiler Bask ayaletini 81 günde işgal 
ettiklerini ve I<'ranko kuvvetlerinin 
İşgal altında buluna.n arazinin 225 
tnilyon murabba genişlikte olduğunu 
bildiriyorlar. Asiler Bilbaonun cehu
da. ve cenubu garbinde ilerlemekte 
~ devam ettiklerini haber vermekte, 
buna mukabil Basklar vaziyetlerini 
\'e cephelerini ıslah ettiklerini bildir
ltıektedirler. Hükumet, Madrit, üni· 
\'et-site mahallesinde mühim bir mu
\>affakıyet kazandığını ve asilere ağır 
taYiat verdirdiğini tebliğ etmektedir. 
.\siler muharip tanınmak için devlet 
lere bir kere daha müracaat etmişler

zahürlerine vesile olduğunu bildiren selebilecek tayyareler ve bazı hususi H iınala~·alardn keşfe giden 
telgraflar neşrediyorlar. Hanyn baş- tertibat lazımdır. Rusya Hariciye ko- Alman heyeti bir çığ al- SURİYE ANKARADA 
tanbaşa Türle ve Yunan bayraklarile miseri de tayyarecilcre birer tebrik tında kalmıştlr. He~·et reisi Dok- KURACAK 

ELÇ1L1K 

dir. 

Yeni Fransız 
l<abines.nin 
l istesi 
b· .,arıs, 22 (A.A.) - CJıeutemps ku-
•nesı nşağrclaki tarzda t.cşckkül et

t?llstir: 

la llaşvclcll: Cheutemps, Devlet JUl7Jr 

il rı: &rrnut, Vlollet, Punl Fnurc, 
bt'''ekil muavini : IA!on Illum, Hıır.,;e 1\nzın: Dnladier, Hariciye: Del
~ ' Adliye: Vincent Auriol, Dahili ..,e. ·ıw • 
lıo. ~y.uıx Dormoy, l\lalıye: Georges 
~· nnet, Thıhriye: Cam11inchi, Hava: 
~r~ Oot,l\laarlf: .Jeaıı Zay, Nafia: 
~ euıııe, }~konoıni: Chnpsal. Ziraat: 
le Ortnet, Ticaret: Fevrier, l\liistemle
~ e: ~loutet, Tcknüt: Rh iere, P. T. 

elefon: Leb:ı , Sıhhat: nucard. 

süslenmiştir. telgrafı göndererek bütün insanlığın tor Kari Wien ölmijct-nr. S · 
·d· b. k :ı.,u urıye hükumetinin Ankara ve 

Hamı ıye za ıtleri şerefine veri - endile:ile iftihar edebileceğini söy- • 
len ziyafetlerde hararetli nutuklar lemi& ve kendilerini Avrupalı sayan- Pariste birer elçilik kurmıya karar 

1 
c enevrecleki iş blirosu, 40 verdiği öğrenilmiştir. Türkiyeye elçi 

söylenmiştir. . ann tayyareyi şehirleri yakmak ve saatlik haftanın mensu- 1 91arak kimin gönderileceği henliz 
Hamidiye kumandanı da Hanya msanlnrı öldürmek için kullandığı bir cat endiistrlsine de tesmilini ka- 1 b 11. d ~·1d. H · 

"'k k ı ·a - e ı egı ır. arıciyemize bu yolda yu se memur arı şerefine gemı e sı_:ada onların ayni aleti medeniyet bul etmiştir. b. · t· 
b. · k b 1 - 1 · ır ıs ımzaç vaki olmamış olmakla 
ır resmı a u vermiştir. Hamidiye nugruı· tebndarua··zkueltllia·nrmmaı·şltaı.rrı.nın hususiyeti- ·-------=------·• beraber sefaretin önümüzdeki ay ı·çın· 

bugün 1stnnbula hareket etmiştir. •· 
-------------------------------------------~d:..::e_t~e=s=is~ed:i~le~c=e~ği söylenmeHtedir. 

I• Jd s€'nP. önce hazırlanan \'e 

'fiirki~·~. İran, İrak w Af
ganistan arasında ademi tecavüz, 
dostluk ve müşa\'ere esasları dai· 
re.sinde her ihtilafı halletmeyi te
min eden Şark paktının imzası, 1-
rak He İran arasındaki hudut ihti
Ui.fmm kati surette halledilememe
si yüzünden geciktiği anla5ılıyor. 

Irak ile İran arasındaki ihtilaf, 
Dicle ile :Fırat nchirlerlnln birle~ip 
akt.ıklan, Şnttill'arap üzt>rindedir. 
Bura..;ından lrnn da, Irak ta isti
fade etmektedir. lran hükumeti, bu
ra.dan temin ettiği istifadeyi meş
ru bir şekle sokmak ve her dev
lete ait haklan tahdit etmek iste
miş, Irak hükumeti L~e. frakın de
nize doğru biricik mahreci olan 
Şattül'arabı paylaşmaktan çekin
mi~tir. 

lki komşu de\.·Jet, aralannda çı
kan bu ihtilafın hallini Milletler 
Cemiyetindf'.n istiyere.k 1934 ,.e 
1935 senelerinde cemiyete müraca-

lran Irak lhtilfıfı 
r~·~ .. ··············~··················· ... ··········: 
L. ... ~~:~~.: ... ~~~~---~'-~~--·~-~:~~~ .... .J 

at etınişler, Milletler Cemiyeti de halefi ve \·arlsi saynuıkta , .e onun 
g~en yılm başında. bu ihtilaf ile haiz oldu~,... bütün hukukun ken-
me.5gul olmıya ka.rar nnniştir. Fa- disine g~miş bulundu~runa t..-ani 
kat iki komşu memleket arasında bulunmaktadır. 
doğnıclan doğruya açılan müzake- Buna nıuknbil lran l\luhnnıme-
reler, l\lilletler Cemiyetinin bu me- reden başhyarak Pers körfezine 
sele ile rneşgul olmasına lüzum bı- kadar Şattül'arap boyunca uzanan 
rakmamı~ ise de, müzakerelerin arazinin kendisine ait olduğunu \'e 
pek ya\'aş ilerlemnsi, \'e iki tarafı binaenaleyh Şattül'arap üzerinde 
uzlaştıracak bir çarenin bulunma- hakkı bulunduğunu anlatmalrtadır. 
rna.o;ı ihtilifın uzayq> gitmesine sa.- Şimdi, bu iki kom. n ve dost 
ik olmuştur. devlet arasındaki lhtllfifm halli son 

Irak hükfımetlnin noktai nazan derece timitıi bir safhaya girmil) oJ 
bilha.~sa Erzurum muahedesinin doğu haber verilmektedir. Bu ha -
ahkamına is1inat etmektedir. Geçen ber teeyyüt ettiği takdirde ·şark 
asnn ortatannda yapılan bu mua- paktının imza ı i~ln hiçbir mani 
bedenin ahkamına. göre, Osmanlı kalmıyacaktır. 

devleti Şnttül'arabm bütiin sulan ŞARK PAKTI: 
üzerine hakimdi. Irak hükümeti 
ise kendini Osmanlı hükumetinin S ark 1>aldı son günlerde Av

rupa matbuatı tarafından 

biiyiik bir ehemmiyet le mevzuu
bahis olmaktadır. 

(Tnymi ) , ımktın en büyiik e
hemmiyetini dört komşu ve ileri 

bir siyaset takip e<len, yurtlarının 

yaşa),smı yen11enıek ve milletleri
nin seviyesini mua-.ır eviyeye kn

\'uştunnak i tiyen dört devlet ara
sındaki tcsaııiitte görüyor ve bu 
tesantidün sulh ,.e siyasi emniyet 
bakınundan son clerccc hayırlı o
lacağını anlatı;yor. 

Filhal..ika dört nıiistakil ve kom
ı:;u devletin te anüdü, bu dört dev
letin e ki ve köhne Şark hayatına. 
son vererek tam mana ile ~'eni ha
yata kavuşmaları Şarkm hayatın
da yeni bir devir ar.acald:ır. Bu de
vir alfıkadar clevletler için de, baş
ılmlan için de hayırlı olacak ve umu 
mi sullıü sağlamlama ı yüzünden 
bütün insanlığa hayn <lokunacak
tır. 

fifK 
Uyumak .. 

Ah bir şekerleme diye insan can • 
tar da gelmez. Yahut oyuyaynn diye 
yatağa yatar, döner bre döner. Uy
ku 8.şık mektubu gibi gelmez. Gelme
dikr.e insan sinirlenir, sinirlendi mi, 
uyku imkanı yok, gelmez. Sinirlide 
uyku züğürtte para gibidir. 

Buna mukabil ya bir ders, yahut 
bir konferans esnasında kafir gelir, 
yapı_şır. Göz kapaklanna birer çeki 
ta51 oturur. Ben arnkat iken ban 
mahkeme azalarını öğleden sonra ~ö
rilrdüm. Allahım, zavallılar uyuma
mak için nekailar mücadele ederlerdi. 
Hani bizim &\"Ukatlar içinde de sözü 
afyon gibi tesir edenler de vardır ha! 

Böylece uyku bir senet gibidir. 
Herkes ister. Liikin lcimine gelir, ki
mine gelmez. Kıymetini bilmediğimiz 
bir nimettir. 

Uyikoyu sade uyuyan değil, civar
dakiler de lstu. Kendi !;Ocu!;"Ulluzuıı 
sıhhati namına uyuma ını nekndar is
terseniz, alt kattaki kom wıuzun ~.o
cuğunu da sizi rahat ız etmemesi i
çin uyusun diye beklersiniz. 

Çocuk n uyku deyince daima ak
lıma gelir. Bizde ~ocuklan uyutmak 
için yorgana koyup sallarla. En çe
tin ve yaramaz çocuklar bile alU usu
le dayanamaz. Sersem olur ve uyur. 
Zaten be ik \.'C salıncak hep bu ser
semliği temin için icat ediloıi.::; en es
ki aıetlerdir. 

Uyutmak için sallayıp, sersemlet
meyi usul ittihaz eden be5CJ"iyet bü
tün medeni terakkilere rağmen hfi.la 
yeni bir uyku çaresi bulamamı~tır. 

Bazı Orta A nupa. memleketlerin ele 
halin muttasıl sarsıp sallıyanlareı bir 
türlü memleket!crine stikfın ve istik
rar gelmesini istememeleri, yorgana 
konmu' çocuğu uyanmasın diye dur
madan sallıyanlann kaygusuna ne
ka.dar benzer. 

B. FELEK 

Geceleri kadın, 
Çocuk çalıştıran 
iş yerleri 

Ankara, 22 (A.A.) - Iktısat V~ 

kô.leti iş dairesi reisliğinden verilen 
resmi tebliğdir: 

lş kanununun üçüncü maddesi mu
cibince sanayiden sayılan işlerde öt& 
denberi geceieyin çalıştırılmakta bu
lunan kadın işçilerin şimdilik bir se
ne müddetle eskisi gibi gece işlerinde 
çalıştırılmalarına, ellinci maddenin 
ikinci bendi hükmüne tevfikan, Iktı
sat Vekiı.leli tarafından umumi izin 
verilmiştir. Bu gibi iş yerleri sahip 
ve müdürlerinin çocuk veya kadın iş
çileri ne gibi şartlar altında geceleyin 
çalıştırdıklannı ve: 

a - Buıilann ibımetgfıhlarile iş 
yerleri arasındaki mesafe ve gidip 
gelme şartlarını, 

b - Kız ve erkek çocuklann yaş
lanna göre gruplara ayrılarak sayı
larını, 

c - Her gruptaki çocuklarla ka
dınlardan kaçar kişinin ne mahiyette 
işlerde çalıştıklarını, 

ç - Her grubun gece çalışma sa
atleri başlangıç ve sonu ile orta ye-r
deki fasıla müddetlerini, 

d - Bu yolda çalışmanın teknik, 
ekonomik ve sosyal sebelerini, tem • 
muz sonuna kadar doğrudan doğru
ya, 

İ_ş dairesi reisliği Adliye ka~ısmda 
Sakarya apartımanı 

Ankara 
Adresine bildirmeleri - kanundaki 

ceza müeyyidelerile - tebliğ olunur. 

Bu umumi izin Iktısat Vckfıleti ta

rafından görülecek lüzum üzerine ba
zı iş yerlerinden - bir ay evvel teb

liğ edilerek - geri alınabilir. 
Ih tar: 
16 ve daha aşağı yaşındaki kız ve 

erkek işçilerin her ne tarzda olursa ol 
sun sanayi işlerinBe gece çalıııtmlma
lan mutlak surette yasaktır. 

Süleymaniyede lbni 
Sina Sergisi Açıldı 

İstanbul 22 (A.A..) - Türk tarih 
Kurumundan: 

Süleymaniye kitap sarayında bü
yük Türk filozofu ve Tıp üstadı lbnf 
Sinanm eserlerinden müteşekkil bir 
sergi açılmıştır. Bu sergi, bugünden 
itıöaren bir hafta müddetle sabah sa 
at 9 dan akşam 17,30 a kadar umuma 
açık bulundurulacaktır. 
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.M.c~hkemelerde 
,. 1 Temmuzda :ı' f- PARISE 2 ncl Seyahat-. 

Paria Serciai 16 Tem.muzda Loyd EXPRES 
tçfil ,ola çıkacak ve ı• Temmqz vapurile ve Brindizideıı BOJıU.. 
fllllilderlnt 1&btha kadar göre- MODAN tarlkile. 
cet gnıbmı DöNOŞ: NlS, KONTllKAB • 

S o a K o l e • .t i f i Ölle !ffJljll)'MI LO, ROiü, NAPOLt tarlldle 
Per,embeye kapatılıyor, acele 11ç ay zarfında istenildiği za -

ediniz 
12.30 Plakla Tllrk musikisi 12,50 man münferiden avdet olwıa 

Havadis 13,06 Muhtelif pJ6,k neşri)'& 

30 Temmuz 
tı 14 Son. bilir. Gidiş döntış fiyatlan: 

BiRiKEN.· AYLIKLAR 
Bir Apactzman 
Kapıcısı 
Dava Edildi 

lftpnı.,mda, Vali Konajı cacLleaintle; (41) 1111111Uab Awu... 
aparbmaamna bptCUı Ha,. iaıninde biri aleyhine 9Ç'lan da.o 

clOa ul'7e birinci cm ma~e baflandı. lclcliaJa aa. 
HaJ'lk, kapıcnı baluncfutu aparbmama bet btmı ela •Jn ayn 

i heaabına kiralıyaral paralwı si-ıtine ıeçinniftir. Davacı 
ufatiyle IDAhk .. , .. telea anbt katibi Cemal, hidiaeri 
•n•ttı: 

Akla• Netrfyiltı 1 net 2 ncl 3 nct1 Yatalrlı 

A 21 
~ Pariıı ile blraİ!*' Londra, Beflkı, 18,88 Pllkl11. damı muidkisl 19.30 200 140 85 yemekli 

Y, ...} gün Btıkreş, Venediği de gezecek Konferans: Eminönü Halkevi neşri- "N A K,, 
grupcfa yat kolu namına Nusret Sefa 20 Ne· Seyahat AcentaJJiı 

. LJ 11 llot yer kaJmıftır. :e.v~ fll':a:r~~t1,e.oTUı-~ Galata Rıhtım cad. '1 Telefon:, napis llUracaat: BeJollu -~taratmdu Arapça IÖylev, - '3126 -

EmlDe ...... lir kadmealr, " A T T A ~:d~:n.rn:~~u:ı~~k::i:rr :: Fatih Sulh UçUncil Hukuk hlJrimU.. 
~ a.ıken tanı. Telefon: 44914 laları (Saat ayan) 21,15 Orkestra., ğinden: Hacer tarafından kocası Be-
...,,. bir Dm J1Ullll& aolml- TEŞEKKOR 2215 AjaQI ve borsa haberleri ve yoflunda Bahkpazarmda ıı saydl 
mut, bina ...._ Jrokma doku- ertesi güntın programı 22,30 Plllda bap Nezlriıı yanında Kalot aley 
llU'8k 1111 11, EmlDe ba te. X,.. Argiro'nun Beybellada 8&118 sololar, Opera ve operet parçalan, açtığı ıulh ı.bbüsiinde dava ol~ 
mutan llpltel__.., ellade toryomUJlda bir eenedeıı fazla mtıd • 23 Son. Gön.Ua Pro Oztt nm ikametgihmm meçhul olduiu, 
tuttatu caata1ı .,_., lclade detle tedavi81ne ve butalıiumı geç- D.ANS MUSliKlst gram mtlba§ir mef1'11hatmdan ve yapılall 
on llnmn .. oldataaa si- mealne OOk btlyllk yardmılarda bulu- 21,30 Stokholm (Killstk dans - tahkikattan aniqıldığmdan mahke"' 
riblee, kolm dtlrta .._ ,a- nan letalıılp Tevfik Gtllce ve Doktor lar). 28: Stokholm. 23,30: Kolon- mece 20 gün mtıddetıe ilbeıı teblica*8 
Jıalatımttır, l'ull ;rqrJte De Bay ZWıUl ve asistan ya. Jcrasma karar ve.rllmif ve mah~ 

llelunet ......._ lllr Mıhdgalı Ba7 l'ebml ile bemtire .,.,_ Şerife RESiTALLER me glintl olarak ta 19 • 7 • 937 Pazati 
olcla,la a=h.,._ bu ,........, Sevene --.. tetekld!rlerlmin ibll - 16,10 Ro~a ima dal~: Ke • test saat 10 talik edilmit old~ 
dtba lkbuJI .auDa ..., hAldml Sal&- fma mUhterem guetenfsin tavwutu m.an konsen (Mule, Kreialer, P~ mezkftr gltn tte mahk » 
1..:-Ulllln .. ___ _.__...._ _ nu rica ederidm. yanjni ve.), 19,45 Peşte: Macar ........ ve saa emede 
--- ............. ~- ..... halk şarlalan. 21 Val'fOva: Solist m IA&IUunuJ.mam a.bi takdirde gıya;o 

üı11m.t apartwJ, • ı 1 aaca ulJlt lirtlldtltll Jom 1 ay, BabUı: Eftat Tapanldts konseri (Leh musikisi). 21,05 Vi- ben kar&ı= verllecefi davetire JelW 
leWnde bir bdnw aittir. Bu k·ın c·ı Defa ZI .......... Arar verlldL Meh 1 yolensel, keman. 21,$5 IJiikreş: geçmek Uzere ilin olunur 

L--!- -.n....LL!U-..ıL. mekta &er1 ...._ oa llıa da Askerlik işleri 1 Keman kODBeri. 22 VaJ10V&: Şo- • 
u.mJ111.........aaau~ ;-ıı.a-- 1.. pen musikisi (Piyano). 22,05 Prag •ı .-

kapa ol&D bu at, ...--- ........ .._ ..,. ima dalgam: Slav halk prlalan. - 1 an 
mlekldlim• p19ek, vergi bor Yangın .......,. ....,.. ..... edlldL 333 Doğumlulara • 22.10 Bilkret= •arkılar. 23,30 lıtiJ&.. .......... ...... • ... -------~ 
doJa71o aparbmanm bir Jamm Kadıköy A.tkerlik 1tıbeamden: 333 no veeaire: 8arkl resitali. 23,30 >J• -

haczedildiflni haber ftl'lyor, A DoğuıoluJa.rm 80ll yoklamaama 1 • Peı;te: Piyuıo kOllleri. (Lists. te1111Dde lıltlMwn edlmek ase. 
lldr.tılmNuran da ifin taldbhı1 lJa.. Çıkaran yakyolu Temırıuz • 937 den itibaren batlana • o~ı.AfstıKlsı ~-~ ...:.:.t: 

ediyor. Kapıcı Bayıla mkıl- c&ktlr. Buıııarm ve bunları. muamele 22,ıts Stokholm (KJAsik d&n8- t.eldllerla 
-....n . · Jıl\ltemacftyen beni atıatı. Fabr·ıka Yu··zu··nden ye tlbi difef dotumlularm yoklama- lar). 28: Stokholm. 24: Kolonya. Ta§banda :-:::...~ 
lfilaayet son defa olarak: lan yapıhQat illere Kadıköy httkft - 24,15 Roma • zarfında ~ __ • ~-

' heu.bmı gir .. diye haber met dairealnde nikAh salonunda mec- MUİiTEIJF ·--1- ,,_ au,a-

rum. Neticede, anJıyorUm Kuhçepıede, Ud41efa, içinde yan· ı,•r•ıb•ırler•ıne lile mtlracaatları. çaı:;a:!::a.~~a~p.. wtlan. 
kbruıeye eormadan, apartmıa- llll çıkan fabrika hakkmdakl tabld- Y Melr 5Ubay Okuluna 

t~yn ~:: =:::= :::.~r:: ft.f • 1 Gidecek Gençler 1 a .• L 1 U M .bıdirmlltlr- YaptJtı kontrat • prtaJı. olmam. bur f(lphelv uyan- ., rm I § er Xadıtö~ Aakerllk şubesinden: Kı- llUll•r Fabrikalar ...... lclilrllil t 

tmzuı 4a vardır. Emnl)'et1 wı- ~- Ancaık, de'lam etmeır.te o- sa hizmetli ve Orta ehliyetnameyi ha- SA TIN.ALMA KOMiSYONU ILANLARI 
etmiftir. Paralarm mtlekldlf • lan t&Jlldbtm netfCMI 1ımmachkça, HAdise, bir ayakyolu yUdnclen o • iz olup ta 1 - Temmuz - 937 de yedek 

ladeetni l8terlm. b&dtlede balt aranm• mevaimeiz • Iuyor. DavacıAnna Be Vangel, ltrllto subay okulUna 1evkedllecek yerli ve =---------------------·· " d1ı ve Eleni, biriblrllerbıe giriyorlar. yabancı IUbemizde kayıtlı bulunanla- 200 Ton saf kurgun 
SaPanan anlllffllılan • Asllye Uçtınetı Cesa mahkemesine rm 28 • 6 - 937 gününe kadar ellerin- Tahmin edilen bedeli (60000) Iiraolan )'Ukarda ııınm.n )'Ulh at._., 
ıu mevktinde bulunan Bayık Bqikllf Yang•11 intikal ede clavama 1ebebl, ..-.: deki askeri vesikaları ve ehllyetna - IWl Askeri fabrikalar umum mtıdürlüfll aatmalma koml9yonunca 9 ~ 

töyl• mtldıfaa etth 'D-tktaft& 
180 

allenin atıkta kal • Bqiktqta, ktUae lı:arpRDda Bayan melerile 111beye milraeat etmeleri. muz 1937 cuma gllnil saat ıs te kapalı ıarfl& iba1e edilecektir. lar'- .. 
apartmıamn l&bibl Abdillva- __.. A.ngelildnin OD odalı bir evi var. Bil Mit k 1 s·-L-yl me (3) lira mukabilinde komilyondan verilir. 

-.Sade biridir. Bu Mlam 115 88- =ı:.~..:= 1:: evin her odamnda bir lJMka kiracı o- 8 G f "'"' GrQ Taliplerin muvakkat teminat olan (423()) lira)'I havi teklU ~p~ 
mtıU hucluclt haricine plıanl. _ 19 venJmtt olan Ra)'liJ9, BedrJ,e, fuyor. Ottki ~, bu •WW.. kö- y-..t•--•L Zamla mezkar dnde n.at 14 de kadar komisyona vermeleri • keııdileıiı».u ek 
.......... 'bJr Jillkirdefl &;.tba bakkmda henüz bir karar ve- turuyor. Evde od& gok amma, ayg- ..-ıltrti9a r 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. madde !erindeki veaai.lde meütlr ıun ve • 

NUl'Ul. B1I ıtaa. bir ara1lk riliıatt...... JOlu aa. ıalaedar_,ı.....,.. .,.c .. l'.·~l'.IUI-. atte kondayona mtıracaatlan. (~) 
Jı:endlelae WIWl .,........ ' 'Üiiiillun netrmaen ev • 750 Ton adi kok klSmürD 

.lirkaG ay, toplayıp veutim. A· S ne eeye vulll)'8t o1aa olan subaylara bir T'ihiilbi edW 11489 (t1080J Uraolan 7Uka$ ~--Jiiıl1ı adi 
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8&rt-
.. buna mllracaat edene )'bele ,as nıtleaalr o-

laeaktı. Evet. tart ederdi. Bem ııalll T Uç ltqh. Hacı 
tekrar gUlilmaedi w pllnma ild adım arumda karar 
verdi. 

KanBma 1rarfı pyet sert bulunacak ve: 
- Bana IU Hatun! diyecek. Eier böyle bir mta• 

le l\lhur ecleı'H tart olsun Jd lleal taWd seJAae Ue 
bopnm. 

Karmmm o ıamanld bali limdl4en sOalerlDID Oılil• 
ne pldi. Rengl uçmUf, IOslerl fJrlamlt. l&)'lf JaDaJı 
puımaklan aDID' u.np tltrl1or. Domak bir 4ll ve 
'-it bir .. : 

- .A1llaa .,.. steaclll Saiaal Töbe tabel A. öJ1e 
.., al olur? Dar ........ O lascm41 da l)'la~ 
c1l. Ve tabii 6ttJWinf ı.,ma tMiDOI IOluP IWıs 
Jla.n•da &l&ce.k ve 8'Jı11. lih1a p.rt ~ ..., 
laıaclıb. 

Ta1ıl Ud -- dona .... bir ~ Br4ala 
~~~. 

....._ lomuı Jd9 .. Bu et. olfa l:ılül: 
- •• u.tbe an4 llmld&D DttDl ~ ..... 
Jli,cı u,ımaeıı mınldaııdl: 

- ası 1811 llRDlar 11111 
Ve Brdla de )ııanclan billelinl aldı: 
- y-~ kuyraluna im mı wrlrlm beni 

• ..... ,.. .... , ~etçil 

Erden enifteeinin bU l!Yab! iltifatmı işitnde olsay
dı, iç .-rı değil, Uç kere tlç1Ua bin şart olsa, bakla 
kırma bltüt kapatıp, gUn Ol'taaıııda terki meselesi
ni IWledlverlrdl. 

Fakat, o, poıttada.n çık~ Yeni pzetelere göz pz
dirmek için Ali ile blilbe gitmişti. 

Klilpte yerli bir• illdz ~yle memurlar var· 
eh. Erden, yavaffa. Alinin kUlafma solııuldu ve : 

- Kuzum Alt. dedi. Tam htlktmet vakti, halbuki 
hePll burada. 
-Adamıende? 
- lıfbals sttcUB\la yok mu? 
- it ioat eclerlek var, JOksa yok.. Ne o, l&fbD 

mı? OJıe ya oiq1, Anadoluq Jriaılenin htıki}metle 
Jti olma, hUktmet yalDls BIHteaia bafm& il açar • 
Bu tıptı pTUafılaa dutmlt J'aYl'U kufla mart az.. 
ınam Udiye -.er. Kut keclbüıı aPındaıa kaçmak 
ister, Otekt pka!ar, JID"ll', bıykut;a-, IOnr& bu:akJr .. 
IWfcelnı kurt1114um. belll ~ eamr, tetav Q• 

zalrllflllllı llter, Udiye Jiu telav yakalaıur •• Bir 
iki yerini daha yaralar, ybıe bnlar .• T& ki lftihaeı 
ıköpUı=bcife bdar. Taırı lleJOıt bWdu mu, bir peıı
-p, lJd takma.. Zavallı kUf• son bJat eik! deınedeıı 
ttı111k ~ 1er1Verlr .. 

Bey oP.t Jıeyl Bize Wd111L liınpifth". Ben bunlan 
tıl)'HlJ~ ya, tabii eleyh• ~ MmMder-._ °"' bir l\Qlal kuıımtuıı --~~ 
,.,~ .... ~~ ... 

--~- -~-~-

fendi ol, taıe...en Ztn'bUli Ali Dendi, et• kmcUne 
daha fazla gflvelıeblUnen yemealv ltmesledn ta 
keııdW ol, o kapıdaD tlrilln, o iskemleye .oturdun, o 
masaya dayandm. o zift oluıca hokkaya barı4m mı! 
ötesini anma, tlçUncil gtlnl iblis Aleyhfllla'n.eabı ... 
deri mezalimpervtrl olmımn~ nah, blrte)'C1k 4eıo 
mem.. Tılmiı' mı Tar? BU)'latl ten mi tutm119necllr! 
Derhal lf'landJim. gllnc!Qr. 

Kilktlemeye kulak bbartanlaldan bJrbp gllt· 
meye, birkaçı IODlurtnı&ya bafladı. Brc1en ~YNt • 
elemie dlııllyordu. Malmtktlrl: 

- Yıne postumuzu didldiyonnm "8fllol? 
Diye alay etti. Reji nıtld8rll Debrell Bayram n.; 

dl homurdandı: 
- Sa.ilki kendisi memur detll. .Abe efendim, va

tana hiımet etmek, hamiyet için abe ı.,mı, fenalık 
mıdır? 

Vergici Bayr&nı Beye ıWenk cevap verdi: 
-Abe beyim, ietifi bozma datıtırsm. 
Şlnıcti herkes ~rdu. Brden bu eödn ....... 

JDll ~ için bön ban baka kaldı. 
Tahrirat kltibiııkı unvı tlzerbıe .AU anlattı: 
- Efendim, moda ~e bir vatan vardır, bir de 

hamiyet. Bunlar hem kıttır, hem gani. Brba ..... 
kendi bağrmda latif ~. Kteelf. bir vatan vep bit 
mUlet, daJıa dalı• Ülte bir ııamıy.t, bir haJDt1't et. 
ha, bir daha.. Bf1lece latif edilcıt mi? All.. keki.. (Li 
yej) blilllncltll eok dl3la laflam oluna.. l'Uat .
le edip iltifl bos&l'llan ltbl fenadır. Soma, meael& M 
;il m1tdilrll pbi, Be1grada atdecelln• bura)'& ...... 

Kabbhalar arm4a, Reji mil'UrUnila kld4ttl 
mutcabeleld, ttfti,lmedi bile. J'altat Bayram alır baffi 
bir 'Vlbl tavrmt ükmarllı· 

- A.be efendim l&tlte, m)Jah iyi ve ~ va• 
~yet ... 

VOJP,1 &Na ~ 9Df. ta~ llSIQDI ~ ,,..,.. . 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 
lkiAN'ın hedefi: Haberde, fi

rde, her şeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
!!_zetesi olmıya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

Tuncelinde 
A.nadolu birlik \'e siikfin ylizil gör

ltıeıniştir. Devlet nüfuzunun Kocaeli 
clağlannm eteklerinde nihayet bul
duğu devirleri bizler hatırlarız. Yerli 
torbalarla asaray ceberuttan ara-
81flda daiıni bir iç harp, Osmanlı sal
tanatının son zamanlanna kadar A
tlll<Jolu halk yığmlarmı tahrip edip 
durınuştur. 

Bir veya birkaç aydudu tenldl et
ltıekten ne çıkar! Haydutluğun sebep 
Jelini giderecek tedbirler bulmak la
ttnıdır. Bu tedbirler yoldur, mektep
tir, baymdırhktır, geçbndlr, toprak, 
kasaba ve insanın şartlanm değiştir
bıektir. Yani bütiin bir medeniyet sıı.,.. 
\'aşıdır. Bugünkü garp Anadolusuna 
bakınız: Bir de ayni gölgeye dair, 
batta me.5rutjyet gazetelerindeki gün
delik ha\•adisleri okuyunuz. Oralarda 
torbalığn yalnız jandarma zoru de
ğiJ, Ke.maJizmin her bakımdan giriş
tiği ınecleniyet mücadelesi nihayet 
Vernıfştir. Cümhuriyet hükiımeti yer
leştiği yerde, yirminci asnn devleti 
gibi, bütün \'azife ve ınesuliyt•tlcri 
lle, ve halkın sahibi olarak yerleşiyor. 
Osmanlı gazetecili!;>i kamusunda 

l>ersbn, adeta Yemen gibi bir kelime 
idi. Diisününüz, burası bir Türk ili
dir. Burada da halk yığınları ekmek
ten, işten \'e sükundan gayri bir §ey 
istemez. lsmet lnönü lıükumetJ, en 
lllonra onlara da sükun, etmek \'e iş 
götürüyor: Kuvvet, terbiye, bayındır
lık, ekonomi ve ziraat aclamlan elele 
\'ererek, bu meseleli de C'iimhuriyet
tiJer gibi halledeceklerdir. Biz ne bir 
Qsrnanh tenkili, ne ele bir sömürge 
\tskinciliği yapıyoruz: Cümhuriyet 
~iılere iş, toprak ızlara toprak, dev
~t vUzü örmiven dağlara kanun, 

t:Jrı.tp, .~ ., ı9r. , ,.., u1'uu•ui!J .. n 
ıorbalara ceza götUriiyor. Uu bir kur
~tış kavgasıdır: Halkı, yalnız sürük
lıyen haydutlann değir, onu bu sürük
Jeınıye mahkum bırakan biitiin mah
llırniyetlerin eliıule?ı kurtannak 

Bütün dediklerimizi yapmıya im
kan verecek hazırlıklar tamam olma
dıkça, ,·atamlaş kanı dökfürmel..'ten, 
bir miiddet sükun \'e durluğa kam§· 
bıak ümidini \'erdiğimiz halkı yine zor 
ba.ıarm keyfine \"e ıulm\ine teslim 
etrnekt:en r..e çıkardı? Tunceli in_şa 
lllanımızın içi:ıde yerini alını tır. Bir 
kaç sene sonra onu da 9llhşan köy
leri, işlenen toprağı, tüten l.ıacalan i
le vatan birliğinin hakiki çerçevesi 
içinde göreceğb:;. Dünkü zilfımız, or
duyu, ziraat istihsalini, kiiltür cephe-
8İni besliyen unsurları ile yamı, kuv
\'etimlz olacaktır. Anadoludaki miıti 
tecanüsUn \'adettiğl yurt birliğini, 
bütünlUğlinU \'e tamhğ.nı bulandırır 
&lbi görünen son ııUrlizlerden biri de 
bu suretle orta<'an kalkıyor. 

..... 

Falih Rıfkı ATAY 

Dörtyol Civarında 

Kamyon Devrildi 
Adana, (TAN) - Payastan Dört

toıa gitmekte olan 290 teneke gaz 
~klü kamyon Yüzelli sayı köprüsün
den geçerken köprü yıkılmış, kaın
l'oıı devrilmiş, içindekilerden hamal 
t.tehmet başından ve muhtelif yerle
tinden yaralanmıştır. 

l ekaüt Maaşı Bekli yen 

Malul inhisar Memuru 
Zile (TAN) - Yedi ay kndar evvel 

"azife esnasında attan düşerek sol 
b~cağı kesilen ilçemiz inhisarlar ta
kıp memuru Mehmedin tekaüde sev
kine ait muamele henüz bitmemiş, 
ta.vaı1ı malfıl para alamadığı için bü
l'Uk bir sıkıntıya düşmüştür. Meh
met, kendisine bir an evvel yardım 
l!dilnıesini ve maaş verilmesini iste
mektedir. 

Aydında Çekilen Bir Piyango 
b Aydın, (TAN) - Hava Kurumu 
lllura şubesi tarafından tertip edilen 
~ango noter hl!zurunda çekilmiş, 
d' ~ numaralı bilete bir motosiklet 
~&'er numaralara da kıymetli hediye 

r <.:ıknııştır. 

~ı 

SEHIRLE KOY ARASINDA 
RABITA KURACAK 

Muharrir arkadaşımız va.
la Nurettin, İstanbuldan 

Anadoluya göç etti, Karadeni-
zin kıyılarında kendisine bir 
yurt kurdu. Yedi ayclanberi bu
rada yaşıyan ve sık sık Anado
lu içlerini de dolatan "Va-Nu,, 
birkaç gün için lstanbula gel
mit bulunuyor. Arkadaşımızla 
bu tetkikleri hakkında muhte
lif görütmele::r yaptık ve ilk gö
rüşmemizi geçen gün neşret
tik. Bugün de ikinci görüşme-
mizi veriyoruz. 

va._ Nu dedi ki : 
- İdealim, köylU piyeslerimi 

yüz binlerce, hatta milyonlarca va
tandaşa seyrettirip dinletmektir. 

- Milyonlarca mı? .. Biz ki, bir 
şaheseri ancak ~eş altı yüz ki§i 
seyreder diye alışmıştık .. . 

- Benim gayem geniş ... Milyon 
lan istihdaf ediyorum .. Milyonlar
ca köylüyü ... 

- Peki, bu kadar köylUyli bir 
araya toplamak nasıl mümkün o
lur? 

- Bu seyahatim esnasında, işte 
bunu farkettim: Türk kasa.balan. 
nın hepsinde, haftanın muayyen 
bir veya iki gününde köy!Uler pa
zar kurarlar. Bu pazar yerlerin
den başka hiçbir yerde köylünün 
toplu bir şekilde bulunması müms 
kün değildir. Bilhassa, bazv vilayet 
!erimizde, ezcümle Samsundan son 
ra şarka doğru Karadeniz sahasın
da, her ev tarlanın ortasında oldu
Jlu,Jcin lcnv rlAnillm bir ımv nP. mev 
cut değildir. Haydi diyelim ki, tar-
laların ayrı bir yerde, evlerin de 
küçük bir kasaba şeklinde toplu 
bulunduğu garp vilayetlerimizde, 
vatandaşlarla temas için köylere 
girilsin. 

Fakat, bahsettiğim ilk tip 
muaşeret ortasında köylü. 

yii nerede bulacağız da ona fikri
' ~i söyliyeceğiz? Fikrimizi söy-
1 1eyince ise, şehirle, medeniyet-

cümh uriyet rejimiyle onların 
hıç bir mfı.nevi rabıtası olamıyor 
demektir. Nitekim yoktur: Mektep 
her yerde mevcut değil. Gazete o
kumazlar, sinema, radyo, konfe
rans ... Hepsi inşallah istik'!lalde o
lur, çaresi bu-ınur. Fakat daha 
bugünden yapılacak birşey vardır! 
• diye düşündüm. - O da, Halkev
lerinin gösterit (ynni temsil) kol
larından istifade ederek, köylüye, 
bir nevi ortaoyunvari mevhum 
dekorlu, açıkhavn piyesleri oynat
mak! Ve aşılamak istediğimiz bil
gi ve diişünceleri bu piyesler va
sıtasile eğlenceli, meraklı, heye· 
canlı vakalarla aşılamak ... " Bun
lar yarım saat sürecek, binaena • 
leyh iktısadi hayata ket vurmıya
caktır. Davul zurna önde, aktörler 
pazar yerine geleceikler. Halk, bir 
çember olacak. Ortadaki boşluğa, 
evvela pişekarla kavuklu, yahut 
Karagözle Haciyvat tarzında "Ha-

cı baba ile okumuş'' diye iki aktör 
çıkacak. Birincisi kasketinin şem· 
sisiperini arkaya çevirmiştir. O 
giinkü mevzu her ne ise, ona taal
lük eden köhne fikirleri müdafaa 
ediyor. Öteki, isminden de belli ol
duğu gibi, hem köylüye hem şehir 
!iye sempatik görUnecclc bir mad. 
di ve manevi şekil ve şemaildedir. 
O da doğru fikirleri ileri sürüyor. 
Tekerlemelerle konuşuyorlar. 

N ihayet okumuş, kuru laf
tan bıkıp, Hacı babaya: 

"Anlaşıldı ki aklın ermiyor. Laf 
dinlemiyorsun. Öyleyse sana bir 
vaka göstereyim. Bakalım kim 
haklı! Gel şu ahalinin arasına ka
nş ta seyret!'' diyor. Çekiliyorlar. 
Piyesin vakalan ~aşlıyor. Ahalinin 
arasında bulunan aktörler, meclis
lerde sıraları geldikçe meydana çı 
kıp sıralan bitince yine kalabalı
ğa karışıyorlar. Böylece oyun1 sil-

YENi YOL 
TÜRK KÖYLÜSÜNE "TiY A TR O -- GAZETE .. 

DÜŞÜNCELERİMiZi LERLE BÜTÜN 

ANLATABiLMEK MÜMKÜNDÜR 

__ I _A_n ~-ta_n_: ___ v_a_ıa_N;_u_r_e_ıı_ı n---m:I 

Bugün yurdun her taralında Halkevleri, halk terbiye&ile meşgul 
olurken, bizzat halkın temsil ettiği piyeslerden ~ok istifade ediyor 

rüyor. Eğer halkça anlaşılmıyan 
yeni bir mefhum olursa, Hacı ba. 
ba ile okumuş aralarında konuşup 
iza.h etmiş oluyorlar. Keza, mev
zuda beş on senenin geçmesi icap 
ederse, yine bu şahıslar ortaya çı
kıyor, mükalemeye girişiyorlar. 
Vaziyet anlaşılıyor. Tabiatile, ne
ticede, Hacı baba kani oluyor. Bir 
daha mürtecilik etmiyeceğine da
ir tövbeler ettikten sonra, "inadi
ye" sinin şemsisiperini arkadan ö. 
ne getiriyor. Piyes de bitiyor. Ak
törler davul zurna ile Halkevine 
dönerlerken, gelecek hafta ayni 
yerde başka bir piyesin oynanaca
ğını halka ilan ediyorlar. Her haf
ta Türkiyenin her pazar Y$)rinde 
bu piyeslerden bir tane oynattır
mayı gaye edindim ... 

~elkemiği, kimini de teferrüat o. 
larak kullanıyorum. Piyeslerin ta
mamile vakalı, eğlenceli, yahut ;ı,ğ. 
!atıcı olmasına, yani behemehal a
lakayı celbetmesine gayret ediyo. 
rum. Fakat hiç biri, propaganda 
cümlelerile halkı irkiltecek, itimat 
sızlık celbedecek şekilde değil ... 

M uharrir arkadaşımıza bun. 
ları oynatabilip oynatnmı

yacağmı da sorduk. O, şöyle de
vam etti: 

- Oynatabildiğimden dolayı çok 
mesudum. Doğrusu, şansım var
mış. Zira, dört ay kadar evvel, 
bu fikirlerimi Haber gazetesinde 
yazdım. Bir de "Kan davası" piye
sini de nümune olarak dercettim. 
Bunlar, Matbuat Umum Müdürü 
Vedat Tör'ün dikkatini celbetmiş. 

1 

Esasen kendisi de buna yakm mev 
zularla uğraşıyormuş. Köroğlu ter 
tibi halk romanlarının modernize 
edilmesini, kahvelere propaganda 
levhalannm asılmasını düşünU. 

yormuş. Benim bu düşüncemle ve 
teşebbüsümle kendisininki arru:ım
da bir üslfıp benzerliği olmuş. An
karada konuşmuşlar.. Beni çağır
dılar. Bu piyesler, muhterem Da
hiliye Vekili Şükrü Kayanın da 
tasvibine erişti. Şimdi lstanbula 
nisbeten yakın ve köylüsü daha L 
lerlemiş olan bir yerde tecrUbele
ri tamamlayacağım. Eserlerime 
son bir şekil vereceğim ..• 

K im rejisörlük yapıyor ? 
- lşte bu noktada ikinci 

bir şansım oldu. Ertuğrul Muhsi
nin alakasını celbettim. O Bursaya, 
bilhassa bu iş için gelecek; Bursa 
Halkevi muvafık dü§mezse onun 
gibi yakın bir yerde bu piyesleri 
"monte" edecektir. Fakat Bursa 
Halkevinde çok kıymetli unsurla
rın mevcut olduğuna ve bu işin ilk 
adımını onların atacağına eminim. 
Ertuğrul Muhsinle mektuplaşmış
tık. !stan•Jula daha mufassal suret 
te bir bahsi kendisile konuşmak 
üzere geldim. Bu sahne Ustadınm 
'1iğer bir sahne i.istadı olan piyes 
muharriri Vedat Nedim Tör gibi 
teş~büsüme zahir olması beni ce. 
saretlendirdi. Keza, M. Zekeriya, 
Hasan Ali Yücel gibi münevverle
rimiz de, bu piyesler lehinde ma
kaleler yazarak beni manen takvi
ye ettiler. Birçok dostlarımdan şi
fahen gayret cümleleri işittim. lş. 
te, şimdiye kadar topladığım inti
baların, giriştiğim faaliyetlerin 
kuşbakışı manzarası ... Bir de, "Ga
zete - Tiyatro'' var: Mücerret mef
humları, halk gazetelerindeki an. 
anevi İngiliz, Fransız kılıklarına 

sOlkarak harici siyasetin son vazi
yetini halka yine pazar yerlerinde 
temsil ettirmek. 

Ayni şekilde, dahili siyasete 
taallCık eden bir mevzuu da 

oynatmak mümktindür. Bir Ana
dolu seyahati bana şu arzuyu ver
di: Köylüyle aramızda bir mane\i 
irtibat vasıtası bulmak! Şimdilik 

Bulabildiklerim bunlardır. Memle • 
ketin diğer mıntnkalarmda seya. 
hatlere çıkmak istiyorum. Önü
müzdeki senelerde hep gezece
ğim. Bakalım ne neticeler alabile· 
ceğim. lhtiyarlığımda tekaUtlüğü
mü geçirecek muvafık bir mem
leket köşesini de bu seyahatlerim 
esnasında kati surette tesbit ede
ceğim. 

V fıla'ya sorduk : 
- DemcJt birçok piyesler 

yazdınız? 

- llk programım otuz piyeslik
tir. Bunların beş tanesini yazdım 
ki İsimleri şunlardır: 

O.KUYUCU, MEKTUPLARI 

"Kan davası", "Büyücü", "Cen. 
net lhu dünyadadır!", "Çarşaf", 
"Kirli çıkın" ... Diğer yazacaklarım 
da bunlnr gibi şeyler .. Halka söy
lenmesi icap eden ne kadar fikir 
ve bilgi vnrsa, hepsinin bir listesi
n~ yaptım. Bunların en ehemmiyet 
sizlerinden birini söyliycyim: Me
sela Anadoluda bir erkek modası 
türemiş: Avcı pantalonunun üstü
ne kısa çorap giyerek pantalonun 
altına takılması icap eden erkek 
diz lastiğini meydanda, gör:.inür ola 
rak takıyorlar. Kimbilir hangi ba
zirgan yutturmuş ta bu komik kı
lık böylece taammüm etmiş. Da
ha da ediyor. Bunun bile aleyhin
de mücadeleyi benim piyesler va_ 
srtasile yapmak mümkündür. Ta
biir bir piyesin bir pasajında: "fren 
gi sirayet eder!", "Sıtma dere rüz
garından değil, sivrisinekten ge • 
çer!" "\'ergi vermezsen umumi 
hizmetler durur!" gibi söylenecek 
esaslı sözlerimiz vardır. Bunların 
kimi pek mühim, kimi ikinci dere
cede mühi'ındir. Kimini bir piyesin 

Bir Malu!ün Şikayetı 
Mehmet Paşa yokuşunda ofuran 

harp malullerinden lrfan dün maL 
baamıza gelerek şunları anlattı: 
"- Ben bir ayağından mahrum 

bir malulüm. Buna rağmen evvelce 
Balıkpazannda seyyar balık pişirici
li~ıi yaparak ve şimdi de Sultanahmet 
parkının arka tarafında ayakkabı bo
yayarak namusumla geçinmeye ça
lışıyorum. Fakat her iki işimde de 
belediye memurları '!leni rahat bırak
madılar. üstelik iş vasıtalanmı da 
kırıp döktüler. Sermayem olmadığın 
dan başka bir iş te yapamıyorum. 

Dün de Sultanahmet Parkının arka
sında sandığımla ayakkabı boyarken 
bir Belediye memuru, zorla karakola 
götürmek istedi. Yalvardım, yakar. 
dım para etmedi. Karakola gittik. 
Burada bir de zabıt yaparak ceza kes 
tiler. " 

Belediye nizamlarına aykırı hiç 
bir hareketim yok. Olur olmaz yer
lerde durup kimseyi rahatsız etmi
yorum. Yasağa karşı da gelmiş de-

ğilim. Boya boyayarak kazandığım 
üç beş kuruşla kendimi geçindirme
ğe çalışıyorum. Buna da mani olma
ğa çalışmak doğru mudur?" 

• • 
Bigada Nüfuı l9Ieri 

Ağır Gidiyor 

Bigadan yazılıyor: 

"Memurlarının azlığı yüzUnden nü
fus dairesinin işleri ötedenberi aksak 
gitmektedir. Bu dairenin işleri hele 

son günlerde büsbütün daralmış, mu

ameleler, yıllarca işlense bitmiyecek 
bir şekilde birikmiştir. Kazamızm ye
di köyü yeni kurulan Yeniceköy ka. 
zasma verilmiştir. Geri kalan 150 kö
yün birikmiş işlerine bakan iki me
murdan birisi de başka yere tayin e
dilmiş bulunuyor. Bu yüzden, daire, 
büsbütün işe boğulmuştur. Münhal o
lan bu daire katipliğine bir an evvel 
bir memur tayin edilmesi için Çanak. 

Siyaset Dünyası: 

Yon Neurath'ın 

Balkan Seyahati 
Londrada sıkan "Büyük Britanya 

ve Şark,, mecmuası, Alman Hariciye 
Nazırı von Neurath'ın Balkan seya
hati hakkında yazdığı bir makalede 
şunlan söylüyor: 

Von Neurath, Yugoslavyada, mu· 
hakkak ki, çok iyi karşılanan bir mL 
safir olmadı. Bulgaristan ile Macaris
tanda da, bir dereceye kadar ayni şe. 
kilde ka~ılaııdığı söylenebilir. Balkan 
güneşinin üniformalar giymeyi iş

kence, resmi ziyafetleri tafıammUl e. 
dilmez azap haline getirdiği sırada 

Von Neurath'm Balkan hacılığına çık 
masınm hakiki sebeplerini bulmak 
çok güçtür. Maksat, Almanların ısrar 
ettiği gibi, bir nezaket ziyareti yap
maksa ziyaretin muvaffak olduğunu 
söylemek lazımdır. Çünkü, hiç olmaz. 
sa resmi mahafil, Alman Hariciye 
Nazırına nezaketsizlik göstermemiş
tir. 

Dört ıebep 
Bu ziyaretin hakiki sebepleri hak. 

kında söylenenler şunlardır: 
1 - Yugoslavya Naibi Prens Polün 

Londra ve Parise yaptığı seyahatin 
tesirine kar§ı koymak, 2 - Yugos
lavyayı, Peşte, Sofya ve Belgrattan 
mUrekkep olarak vUcude getirilecek 
müsellese çekmek ve böylelikle Kil. 
çUk ltUaftan ayırarak Roma - Ber-
lin mihverine bağlamak, 3 - lktısadi 
meseleleri tesviye ederek Almanya. 
nın mamul eşyasına mukabil Balkan
dan iptidai maddeler temin etmek. 
4 - Yugoslavyayı, ademi tecavüz 
paktı sayılacak bir muahedeyi imza. 
lam.ıya sevketmek. 

Bu ihtimalleri daha fazla uzatmak 
mümkündür. Fakat ihtimallerin birin 
cisi ve dördUncilsU, yani Yugoslavya 
Naibi Prens PolUn Uzerindekl tesire 
mukabele ve Yugoslavya ile bir misak 
imzalanması ihtimalleri muvaffakı.. 
yetsizliğe uğramış gibidir. 

Dostluğa ıaclakat 

Yugoslavya Başvekili Doktor Sto
yadinoviç tarafından verilen ziyafet. 
te söylenen nutuk, samimi olmakla 
beraber Yugoslavyanın eski dostlan
na kar§ı sadakati üzerinde durmuş ve 
yeni dostlukların eski dostluklara mil 
dahale etmemesi lazun geldiğini ilave 
etmişti. 

Von Neurath tarafından okunan 
resmi tebliğ tam bir görüş birliğinden 
bahsetmekle beraber siyasi dostluk. 
tan bahsetmiyerek iktısadi ve kültü
rel iş beraberliği ile iktifa etmi§tir. 
Yugoslavya gazetelerinin mülhem ma 

kalelerinin hemen her fıkrasında hl o 
bir paktın muza.kere veya imza olun
madığı, ziyaretin iki memleket ara
sındaki siyasi mUnasebetleri değit
tirilmediği anlaWmıştır. 

Encli,eler 
Yugoslavyayı Sofya, Peşte müsel

icsine çekmiye gelince; bu yoldaki te. 
şebbüsün bilhassa Prag ile Peştede 

endişe ile karşılandığı görülmüştür. 
Bu merkezler, yeni Alman kartalı ni
şanının yalnız M.ussolini, Ciano ve Sto 
yadinoviçe verilerek bu üç devlet ada 
mı ile Almanya arasında bir rabıta 
vUcude getirilmesinden hoşnut olma
mışlar ve Yugoslavyanm eski ve sıkı 
dostlarının bundan müteessir olacak. 
lanm ileri sürmüşlerdir. 
Anlaşılan Von Neurath'm ziyareti 

iktısadi bakımdan muvaffak olmuş
tur. Resmi tebliğde birşey söylenme
miş olmakla beraber mühim iktısa.cH 
meselelerin konuşulduğu anlaşılıyor. 

Yugoslavyanm harici ticareti sUratle 
düzelmektedir. Okadar ki nisbeten 
hür bir ticaret sistemini iadeye im. 
kan hasıl olmaktadır. Almanyanm 
Yugoslavyaya borcu Klering sayesin
de bir hayli düşmüştür. 

kale valiliğinin nazarı dikkatini çek· 
menizi rica ederiz,, 

• 
Çengelköyünde Sivrisinek 

Çengelköyünde oturan kariimiz 
Bay Vedat Sezer, bize gönderdiği bir 
mektupta diyor ki: 

- Burada Sivrisinek ve tahtaku. 
rusu bolluğundan çok sıkıntı çekivo
ruz Halbuki Adada bu işin çaresı bu
lunmuştur. Geçen sene Heybeliadada 
oturuyorduk. Ora Belediyefl! muhte
lif usullerle sivrisinekleri muntaza
man imha ediyordu. Bu usulün Çen. 
gelköyünde tatbik edilmesi için aca
bu ne mani vardır? Gazetenizle ala
kadar makamların nazarı dikkatini 
çekmenizi rica ederim.,, 
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istifalar Devam 
l 11cı gurıınk ı-ı.ıkay~ 1 

Edip Gid • ıvor 
Bir sene içinde 
On bir kişi 
Uzaklaştı 

Spor tef)dlibmızm yeni tekil ye ünftll aldı. 
iı 18 Niaan 938 tarihinden beri bünyesinde~ 
dia olan birtakım eanmtdar clolayuiyle bafla
DUf iıtif alar yine keıif bir hal almıt bulunuyol'. 

Daha Uç gUn evvel çeldlmft olan futbol federuyo
mı lldnci reisi Nuuhl Ba.ydarm Jatifaamı bugtln Uç 
yeni lltifa takip etmektedir. 

Bun1arm en mUhimi ve en ,ayam dikkat olanı Is· 
taıt.>ul mmtalwll relai Fethi Tahaiıı Bqaran'm istifa 
mdır. Fethi Tahsin Bafaran bu Uıfkilltm ilk kurul· 
duğu 923 tarilıindenberi itlerin içinde bulunarak bu· 
gilne kadar ufak te~ek faaılalarla beraber hep tet
killtta çahp'f, bilhuaa ni11ml görgülerile hizmet 
etmit bir zat idi. Aldığmuz mevsuk maltuna.ta göre 
Fethi TahliniD Jstanbuı gibi TUrkiyenln en girift 
spor 1flerini ve ,Upheab en kesif· sporcu kütlesini 
tapyan bir mmWranm bqmdan ~ldlmesJne -maa
leaef hiç ltı.zum yok iten- umumi merkez 1ebeblyet 
~. 

KARAHLIKTA 

'elıilenlerlen: latanbul mıntdcuı BQflıan• 
F ellai BAŞARAN 

Ç inden yeni dönmu,ttım. Dy 
deki akrabalanmm yanma 

giderek biraz istirahat etmeyi dü
ftlndtbn. Fakat köye vardJiım za
man ~ Franunm ce
nubuna gittllderini, birkaç gilne 
kadar geri döneceklerini öğrendim. 
Çaresiz. onları beklemlye karar 

Iatifanm aebebi flldur: verdim. Köyün biricik otelinde bir 
Son kongreye teklif ve kabul ettirilen yeni nizam· oda kira1admı. 

name mucibince her mmtakada Uçer kifilik birer l1k cUnU oldukça iyi geçirdim. 
haysiyet divanı kurulmak llzmıdı. Bu üç kifiyi mın- Fakat gece olunca sıkılmaya b&f" 
taka reisi seçet'.:>tldiği gibi mmtab kongrealni topla· ladım. Otel pis ve karanlıktı. Ben
yıp kltıpl~ de aeçtirebUirdi. Fethi Tahsin, latanbul den başka da yolcu yoktu. Sabahı 

,_.-----~-------·----------mmtakMI ctialplin divanı Anemm dar ettiın ve hemen kendimi kırla. 

erkezi ve Garbi 
ldUpler tarafmdala aeçilmeat daha ra attım. 
doğru o1acajmı c:l1iftlnerek nizamm Otelden çıkıp kır yolunu tuttu
kendi8lne verdlji ..WUyete dayanıp fum zaman çok ne,ell idim. Hava 
bu flkb terdh etndt ve buna tefeb- açı~ fakat soğuktu. Arazi dtlzltik
btıs edeceli mada umumi merkez tü. Yolumun Ur.erinde yer yer ağaç 
hl1l ~ iç llfm blldh1ilhdflfnt treın ır: kUmelerfn~ rastlıyordam. -"Parkına 
disinaiiil IOl'lll&8J "'6i.ei'tiie - - varmauan l>tr ftlyıt yoı illillftl'Dl. Avrupa Maçı 

Nasll Oldu? 
- .__..., ......___ lı 

ni yumlfbr. lılerbz 1i1I ta .·- re. G'eii 4önmiye karar Yerdim. Kestir 
iftirak etmeyip clerha1 Uç kiflntn is- me oldüğunu tahmin ettliim solda 
mhıbı bildfri1meelni ~ Fethi ld yola saptım. Bu istikamette de 
Tah8ln buna karfl eski mtıtaleum- bir müddet ytlrUdtıkten eonra kar
da mar ederek bu mUtalea kabul e- ,ıma bir bataklık çıktı. Bu vaziyet 

M b 
dilm.,. iatifa edecefinl de illve et- k8l'fl&mda yeniden istikametimi ta 

erkezt Awupa mubteliti ile Gar 1 Avrupa muhtelit takımlan- miftir. Umumi merkez buna rağmen yin etmek icap etti. Cebimde bulu-
Puar tünü Amaterdamda Olimpiyat ıtaclmda elli bin kiti mtltaleuım kabul etmediğinden Fet- nan puslaya mu.racaat ettim. Onun 

e kartılattıldanm ye Merkezi Avrupa muhtelitinin Garbi hl Tabain de bu ıuretle umumi mer- yardımiyle kendime bir yol çizdim. 
kezle kendi arumda çıkan nizami Ve soldaki patikaya saptım. Bu is-

.nma muhtelitini 3 - 1 mağlup ettiğini haber Yermittik. Son ihtillf yttzUııden istifa etmtşttr. tikamette de bir hayli ytlrlldükten 
AYrUpa pzetelerindeki tafıilib da bupn JUIJOl'UZ. Şurayı derhal ilive edelim ki; sonra epeyce ortalık karardı. Ar. 
emyoııel oyunculardan terek- r:- umumı merkesin mmtakayı ,uphe • tık pusladan da ıstifade edemez ol-

eden merkezi Avrupa muhtelit! 1 t"' siz herkesten lyi tanıyon Fethi Tftlı. dum. 
bir oyunla ~ci devreyi 1-0 Bu Ha .lfaki sinin mtıtateaama lltlrak etmeme- Yolumu kaybetmiştlm. ll'a.kat ne 

ldücten sonra lkincı devrede yap- J ı sinde hiçbJr aebep görmemekteyiz. olursa olsun tuttuğum istikameti 
Dd. gole mukabil bJr gol yellllf ,.,.ll J A "'u"me Fethi Tahalntn lstanbul mmtaka- kar&r verdim. H 

3-1 kazanm!fbr. ırı l 1. l A ~ smdan çekilmesi htıuıbul sporunun bırakmamaya . em 
ezl Avnıpa takımmda ttal- mUvueneel balmnmdan zararlı bir yoluma devam ediyor, hem de,. 

Plola, Macar 88l'osi ile Uzar M a ~ı arı tıidlaedlr. Bu latifa ile tefkilltm tec- man zaman haykJrlYOrdum. Bir 
temaytlz etmt,ıerdlr. Y rUbedlde bir uzvu daha ekaWyor. müddet daha yürUdllkten IODl'a bir 
ve Fruwz Delfor'dan PY· T. 8. iL Wenbal Bllpel Pat Fethi Tabairr!n Jatifamndan baş- at kifnemesi duyar gibi oldum. Az. 

amatörlerden terekldlp eden bol .AJM....,_: ka dün li1ret federasyonu umumi sonra nal seslerini ifittlm. NDıa-
Avrupa muhtelitinde Bralne 21, 8, 1911 puar gtbal Betlkı.I kl.tlbi (Seyfi Cenab)m da istifa et- yet k&rfllll& ata bmmit bir adam 

Uk el bir -w.... Şeref 9tadmda yapdMü .n mit olduğunu ~dik. Gazetemizin aran bu 
m emm oyun~- ldbae .._..,.: baZt teknik~ dolayı hakkmda çıktı. Kıyafetine naz . bir 

ft kaleci Alınan Jacob'da mai- 1 - GalatuaraJ • r..-.... oefrlyatta bulunmq olduğu bu za- köyltl idi. Hiama geldiği wnan o-

~k~~ıec:~: aaat ıs. tm beynelınilel 8'lnt •bıamdakl nu durdurdum ve Y;!ı~~~buU-
llao hinci: Nml 8-at. tecrübelertnclen daha hayli müddet yUmlln çok uzakta wauu, P 

• Merkezi Avrupa takunJ Pl· Yu ~: •==·• w l8tlfade edilebillrdl. ce oraya gitmeme bnkln ohnadığı. 

Yazan: 

Vilyams Cakobs 

l111Uizceden Çemen: 

8. Tok 

ğumuz yerden tıç mil kadar uzak· 
ta olan bir b&fka köy tarif etti. 
Ve beni bu köy yoluna kadar çı
kardı. Ben dehfetli yorulDJUftum. 
Adeta adım atmıya mec&llm kal· 
mamıfb· Şimdi durduğumuz yerin 
t&m eol tarafında, pek te uzak ol
mıyan bir yerde bir !ilk görllnil.. 
yordu. Yolcuya bu lfliı göstere
rek orada gecelemem mtlmkttn o
lup olamıyacağmı sordum. Uç mil
Hk m~ bana cok usun g6! 
runauguııu ae uaw emm. 

Y olcu, Jfikh ev llfıiü duyar 
duymaz • gece karanhğm. 

da hlslettiğime nazaran - Adeta Ur· 
perdl. BtlyUk bir te1lfla: 

- Oraya gitmenizi kattyyen ıav 
siye etmem, dedi. 

- Niçin?. 
- Size kati birfeY aöyliyemeın 

amma. oram bir acaip yerdir. Bu 
ev baklanda ortaldtta bir sttrt1 ,a
ylalar dolqır. Bazılarmm rlvaye. 
tine göre evin etrafmda cinler, pe
riler gezermif. Buılannm anlat
tıklann& göre de, evde oturanlar 
lD8an değll, inlan ,eklinde bir ca.
navarlllll··· Fakat ne olUl'B& ollUD 
bu eve uğra.mamanızı tavalye ede-
rim. 

- Şu halde ben sizin tarif etti
ğiniz istikameti tutar, dediğiniz kö 
ye giderim. 

Geceniz hayrolsun! •• 
Yolcuya tef8kktır ederek ytlrll· 

meye bqladım. As sonra bulundu· 
tum yol üçe aynldı. Bu Uç yoldan 
Jıangialnl tercih etmem llzmıgele
ceğtni yolcu bana söylemiftl. Fa· 
kat -ben tereddttde kapıldmı. Aca
ba yolcu bana aala mı sap demlt
ti, yokla sola mı! .• Uç yol aizın· 

da bir hayli durdum. Fakat gece 
ayazı bir taraftan, yorgwıluk di
ğer taraftan beni epeyce tazyik et
mlye başladı. Ne olUl'B& olsun di. 
yerek geri döndüm ve lflklı eve 
doğru yollandım. 

Eve yaklaştıkça ~ hızlı 
hızlı çarpmıya b&fladiğmı hiuet
üm. 

Ev seaizdf. Adeta içinde kim
seler yoktu. Elimdeki sopa ile kaı
pıyr çaldım. Bir müddet bekledim. 
Hiç cevap veren olmadı. Bir defa 
daha çaldım. Bu ikinci çalıemıdan 
sonra kapı, ldeta birdenbire, açıl
dı. Uzun boylu zayıf bir kocak&. 
nelinde mum olduğu halde kapı· 
ya çıktı. Kaba bir aeaie: 

miainir.-•• 
Kadın gayet keetlrme bir cevap 

verdi: 
- Ben de bilmiyorum. 

K adın bunu söyledikten son
ra kapıyı kapamıya davran 

dı. Fakat bu esnada usun boylu. 
ıenit omuzlu ihtiyar bir adam oda 
dan çıkb ve kapıya geldi • 

Kadma sorduğum feyl ifltmlt o
lacak ki cevap verdi: 

- Buradan Afvil'e olan mesafe 
ODbee mil kadardır. 

- Şu halde bana en yaimı köy 
yolunu tarif edebllirsenia Bize çok 
minnettar olacağım. 

İhtiyar adam evvell benim b1I 
sualime biç cevap ver.medi. Koca 

karıya baktl. Ona birtakım 1pret. 
ler yaptı. Kocakan bqmI 11UW. 
ihtiyar adam bundan IODI'& bana 

dönerek dedi ki: 
- En yakın köy ~uradan Uç mD 

meaatededlr. Maamafih arzu edeJ'lıo 
aeniz gecenizi bizde geçirebilir8'
niz! .. 

(Arkam var)' 
nefla bir pasile birinci devre- i Ferlcl• Kıhc. Uçttnctt tstifa. İatanbul 4enbıclllit m öğrendim. Yolcu ban&, bulundu-
mcı dakikasında Macar Su'm 2 _ ~ ..U l'7,45 ajan! Kadri Nurinin lstifamdır. 
De birinci goltıntı yaPlllifbr. llao balıeml: s.lt leMhedcMn Yeglne deniz mmtakam olan ta- lstanbul Sıhhi Mlesseseler Artırma 
devre -.ıadıktan iki dakika Obaao11L tanbulun çok çalıtkan bir uzvu 01an Komı,onundan: 

ve Eks .. ıtme 

)'ine Su ikinci golü atmıftır. Yan hakemleri: Tank ve Samim bu gencin çekillfi deniz ıporu için 
maç müddetince untrhaf Tala. hakikaten bir myadır. Eksiltmeye konulan efy& J41kdan Muha.mmeıı Muvalckat 

Goldbruner tarafmdan çok Böylelikle latlfalar liste8i fU '9kli ı fiat garanti 

Şekil Tarilıl 

marke eclllen Plola 33 tınctı da· allllif oluyor: 
Almanı aldatarak eol açık Ne- I st an bul Spor 1 - Birinci reis General Ali Bik-
e verdiği pula tlçUnctı golü met Ayerdem, 2 - İkinci reis Halit 

AV::;.W:::U:: bit- Reisi Çekildi :-=:~ ı:n!':~bol t~e:r== 
dört dakika k&la Holandah muhapbecial Cemil, ~ - tstanbul 
mtlhacim Bakhula'ln ayağı ile lstanbul böJgeal spor dialpUıı diva. mmtabal reisi Fethi Tahaln Bqa-

aymmı yapabllmfttir. nmm t:etJdll halrJrmda umumi merkez ran, 6 - Futı'.lol federasyonu ikinci 
pa futbol mt1nekkltlerl ~ le mmtaka blıkam arumda çıkan nl· rtUl Nuuhi Baydar, 7 - Gtlret fe-

.-ııımada garbi Awupa muhtell- saml bir ihtillf yUdnden, mmtab- deı'UYODU umumi kltibi Seyfi Ce
mağl6biyetini, Alman mtldafl· mn spor bqlranı l'ethl Tah.uı Bap- nap, 8 - latanbul mmtakuı ıtıret 
Alman müdafaa sistemini tat- ran latlfa et.mittir. Bay Fethi Tahsin ajanı 1nıall Vefa, 9- tstanbul mm-

k rakip açı~t~rmı cok ser • .latif cltlıı a1rfam pollt& ile takaal atletizm ajanı Suat Hayri, 
:flra)mıalarma atfetmektedirler • .,__.,.~ ...KwuJ ... -ı~ vererek 10 - latanbul mmtakuı deniz ajanı 

.ıu.uıw.&•y& •---· Kadri Nuri, U - tzmır mmtakam 

lweı • Estonya 
futbol ajanı Adnan. 

Bu nret1e yeni teekillt H aylık 
mtlddette istifa rekorunu 1mmıf bu· 

Stoıkholm .ıadmda brfdatımıf o- lunuyor. l'Uhaklka fimdiye kadar 
lan laveç • Eatonya mllll futbol ta- beyle relalerlle muhuebecllerile a -
kımlan maçında t.veç mlDl talamı jan1arile Adeta ktltle ballnde den. 
7-2 ır.tonya milli taJrnnmı malllp cek fekt1de latlfalara hiçbir umumi 
etmiftir. msb.te twdOf tıc1Bmemlftl. 

Kapalı zarf 5.7.1931 
Saat 15 de 

Ytı.n fanile 1200 adet 192 KUI'Uf Ll. ıtu. 
Fildekoa fanlle 3000 adet 70 '81 05 --.... 

Kapalı zarf 5.7.1937 
Flldekoa don 3000 adet 67·------------------:::--:-:~ 
Yataklık bez lMO metre 78 
Patiska 2000 metre 85 652 72 Saat :US,30 

Amerikan 140 santim l5000 metre 74 

Amerikan 90 santim 8000 metre 45:....-----------------=-::-:-:~ 
Çorap "Menelize,, 6000 çift 21,P/l Açık eksiltme 5. 7.1937 
Mendil 39X 40 2000 adet 10,50 :USS 79 Saat 16 da 
Mendil 43X4' 2000 adet 11,75 _ 

Talebe karyolası 250 adet 1800 Açık 5. 7.1987 
Hademe karyoluI GO adet :ım 289 89 . Saat 16.30 

LeyU Tıp Talebe Yurduna 11.am olan ve ' prbWDe berine tanzim edilen ve ht.tltarmda mikdarl&l'I Y.-
1111 olan 8fy&lar eksiltmqe mnulm qtur. 

Eblltmeler blzalarmda )'Ullı oldulu lflkilde CalaJollunda Sıhhat ve tçtlmat Muavenet KUdtırltıi'l bkall" 
mnda kurulu komisyonda yapılacak br. 

Muhammen flat. muvakkat pran ti ve lhale IUtlerl hlzalaımda c&sterllmiftlr· tsteldller prtnamelerl "8 
ntımuneleri her gtın Fuat Pqa 'l'Urbeai JUUDda Tıp Talebe Yurdu Merkezinde görebilirler. 

IJtekliler cari seneye ald Ticaret Odam veeflruDe 2490 saydı kanunda yazılı belgeler ve bu itlere yeter 
muvakkat garanti makbuz veya Xaka mektuplarlle lılrUkte kapalı zarflar& aid teklltlerl ihale BU.tindell 
bir aaat evVel tonrl8y0rıa verme1erL Ve &Çit ebl1tme1er için ele belll BU.t te kom!lyona plmelerl. (3888> 
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VALi 
SERT 

• HUSEYiM CAHiT 
MUMAKASALARA 

DAVASI 
YOL ACTI 

Dünkü iki Taraf .Celsede 
\ 

MüdafaOlarını Y aparlarke·n 

Sert Hücumlarda Bulundular 
(Başı 1 incide) f 

lltında belediyenin manevi §ahsiyeti 
de nıündemiçtir. Ayrıca mütaleaya 
lüıunı yoktur. 

Ruıen Eırefin J gazetelerimizde dercetroiye mecbur
duk. Ve bu mektup hakaret cümlele
rini ihtiva etse bile hiçbir veçhile suç 
teşkil etmez. Çünkü vilayet ve beledi
ye riyaseti makamları resmtdir ve ka
nunun bu gibi resmi makamlardan ge 
len tezkerelerin neşri, devlet otorite
sinin ifadesi olduğu için suç vasfı bu

Burada avukat. ile mUddeiumumt a· 
.tasında kısa bir münakaşa oldu ve 
h:-ıdm sözü B. Ustilndağın şahsi a
"ukatı Refiğe verdi. Avukat Refik, 
lııun bir mukaddimeden sonra, Bay 
ilUseyin Cahid.in yüzüne bakarak ve 
0 nun avukatlığın lüzumsuzluğu hak
knıdaki son yazısına telmih ederek 
IUniarı ilave etti: 
•. - A vukatlığm niçin teessüs etti
gilıi bilmiyenlere, onun hikmeti vü -
cudunu burada öğreteceğim. 

"Ak • ıamcı.. ımzası 

ve Ceza Hukuku 
Ve avukat B. Refik, oldukça sert 

cümıeıer ihtiva eden müdafaasını o
kunuya başladı. Bu cümlelerin Bay 
liüseyin Cahidin damarlarından asa
biyat kıvılcımı geçirdiği, üstadın yüz 
çizgilerinden pek ala okunuyordu. Fa 
kat avukat Refiğin müdafaası uza -
dıkça, Hüseyin Cahidin itidali avdet 
tdiyor gibi idi. Avukat Refik, çok u
lun olan müdafaanamesinde "Ak -
'anıcı,, imzasının ceza hukuku nok
tasından mahiyetini tahlil ediyor, 
ltıüstear imzanın icabında hakiki im
~ gibi telakki edilmek lazım gele -
~Uşbata ~ıaıyor ve.__avukat. 11Bi
l'ıken Para!,, başlıklı makalenin baka 
tet ::fade ettiğini söyliyerek diyor ki: 

"Bu satırlar Hüseyin Cahit Yalçı
llnı, Türk ceza kanununun 480 inci 
ltıad~esinin hakkında tatbikini mfüı
~lzirn iiakaret suçunu ika ettikten 
80nra: "Bana sual soramazsınız çUn-•· . Ü :matbuat kanunu böyle hareket e-
denleri 7ıimaye etmiştir.,, diye bir ce
"ap vermek hakliına malik değildir. 
}.fatbuat kanunu kimseye böyle bir 
hak vermemiştir. Binaenaleyh müd. 
~iumumilik makamının Hüseyin Ca
hıdin hakaret suçunu işlediğini bir 
:araftan kabul etmesine mukabil, di
ger taraftan eşhasın hürriyetine kar
'' irtikap edilen hakaret suçundan 
dolayı matbuat kanununun kendisi
!ti cezadan vareste kıldığı neticsine 
"annası vazii kanunun maksadına uy 
lllaz. Bu noktayı mücerret müekkil
lerimizin hukukuna alakası itibarile 
"? ~fivlerile mahkemenin değerli tak
dırıne arzeylerim. Binaenaleyh Hüse
l'in Cahit Yalçının mahkeme zabıtla
l'Inda yazılı ifadelerinde: "Mademki 
lnakalenin altında Hüseyin Cahit im
ıası yoktur, adalet benden hesap so
l'a:maz. Ben, Istanbul belediyesinin 
lllanevi şahsiyetini de ve bunun mesul 
:reisini de kanunsuz vergi alır dive 
it.bam etmiş olsam !!>ile bana ceza ~e 
l'e:mezsiniz .. Çünkü matbuat kanunu 
beni htma:;ıe etmiştir.,, diye kanunf 
lllelce ittihaz etmesi kanunun maksa

dnıa uymak, matbuat kanununun hah 
&edilen fıkrasındaki vazii kanunun 
lla:mus aleyhine yapılan suçların mat
buatla o'sa bile ceraimi adiyeden ad
detmiş olduğu tahakkuk eder. Kanu
rıurnuzun membaı olan Italya mevzu
ttında da ayni esası görüyoruz.,, 

Kırıcı, Yıkıcı 

Bir Karakter 
Valinin avukatı B. Refik bir buçuk 

saat süren müdafaasından sonra sözü 
\>alinin diğer avukatı B. Necati aldı 
\'e dedi ki: 

"- Hüseyin Cahit milnevverdlr. 
~endisile görüşülilrken çok müteva
ti ve nezih bir insan olduğu intibaı u
~~n~r. Fakat kalemi eline alınca bu 

Uvtyeti tamamen değişir. Hususi ba
httaki Hüseyin Cahidin tamamen 
:;'ı, mücadeleci, kıncı ve yıkıcı bir 

akter arzeder. 

11D· 1 k. ıyor ar ı ...• 

Kitabından 
Meşrutiyetin ilanından evvel edebi 

sahadaki kavgaları yalnız edebiyat 
8.Ieminde akisler yapmakla kalmI§ ise 
de meşrutiyetin ilanından sonra mem 
leketin idaresini eline almış olan bir 
!ırkai siyasiyeınin naşiri.efkarı vazi
yetinde bulunan TANlNdeki cidalcu
yane yazıları da bugtinkü neslin ha
tırındadır. Bu yazıların tesirleri ne 
olmuştur? Bunun tetkik ve tahlilini 
burada münakaşa edecek değiliz. Bu
nu tarih yapsın. Biz burada yalnız Hü 
seyin Cahit Yalçının yazılarında te
barüz eden bu hususiyeti, bu ruhi ha
leti kayıt ile iktifa ediyoruz. 

Merhum Talat Paşanın: 
- Cahit muhalif bir fırkaya men

sup olsa idi, onu atmaktan başka kur 
tuluş yolu yoktur, dediği mervidir. 

Bir Liderin kendi fırkasının naşiri 
efkarı vaziyetinde bulunan bir gaze
tenin sahip ve Başmuharririne karşı 
-velev latife şeklinde de olsa • izhar 
ettiği bu telakki ve kanaat, üzerinde 
tevakkuf eylediğimiz bu ruhi haleti 
daha fazla tarif ve tavsiften bizi müs
tağni bırakır. 

Meşrutiyenti ilanında bir idadi 
mektebi müdürü olan Hüseyin Cahit, 
evvela İstanbul mebusu oluyor. Bun
-elan sonra Meclm Mebusan binnci re
is vekili Düyunu umumiye Osmaınlı 
dainler vekili, itibarı milli bankası 

meclisi idare reisliği ile umumi harp 
esnasında Men'i ihtikar komisyonu 
reisliğini nefsinde toplamış görüyo
ruz. 

Tesis ettiği Tanin gazetesiıni de yük 
sek bir bedelle satan bu zat bir feyz 
ve refaha nail oluyor. O derecedeki 
Harbiumumi denilen badirenin son 
senesinde kendisinin mazhar olduğu 
mevki refahı o zaman intişar eden 
(Sabah) gazetesinde (diyorlar ki...) 
başlığı ile anket yapan bir edibimiz 
şu cümleler ile tasvir ve ifade etmek 
tedir: 

(Kabartma çiçeklerle müzeyyen 
beyaz tavanda.ki tunçlarda.n ve billur. 
!ardan dökülen ışıkların kamaştırdığı 
merdivenlerde beyaz önlüklü bizı:net
çiyl takip ediyorum .. 

Kenarlarda derin ve rahat maro
ken koltuklar; mermer şömine, kalo
rifer gayet şık ve koyu renk bir yazı
hane, ince parkelerin üstüne serili kıy 
mettar bir acem halısı ve tablosuz 
beyaz duvarlarda salkım, salkım elek 
trik ziyaları. Karşımda, yakalığın -
dan gerdanı taşan, kırmızı yüzlil. sa
kin bir zat var: Gündüzünü beldenin 
maddi işlerile doldurduktan sonra, 
gazete sütunlarmıa baka baka yeme· 
ğini hazmeden müreffeh ve müsterih 
bir ev sahibi ... ) 

Bu Hüseyin Cahit Yalçının dünkü 

hayatını tasvir eden bir tablo! 
Bu davanın ilk celsei muhakeme· 

sindeki sözlerinden öğreniyoruz ki, bu 
gün kendisi kalemile geçinmek ve ai· 
le geçindirmek ıztırarındadır. İşte bir 
taraftan halin bu zarureti. diğer ta
raftan yazılarına daim hakim olan 
ruhi halet, iki sene kadar yazı yaz· 
dığı Akşam gazetesi.nin Akşamdan 
akşama sütünunda sistematik bir şe 
kilde devam eden tariz ve hücumları
nın bariz sebepleridir.,, 

Ve Belediye Reisi avukatının daha 
bir hayli devam eden müdafaası ada
let dileklerile bitiyor . 

Ooritenin ifadesi 
Bundan ıonra Son Postanın avu

katı müdaf aasmı yaptı ve sonra Ha· 
ber, Kurun ve Açık Söz gazetelerini 
temsil eden avukat İrfan Emin söz 
alarak, bilhassa şu prensip üzerinde 
durdu: 
"- Valinin gönderdiği mektubu 

lunamaz.,, 
İrfan Emin sözünü şöyle tamam

ladı: 

"- Vali Üstündağın yazısında ha
karet yoktur. Çünkü bu yazıyı bir o
torite söylemiştir. Ben bu davada. 
maznun olacaksam Vali tarafının 
maznunu olmak isterim. Çünkü ben 
devlet otoritesi tarafındanım.,, 

İşte tam bu sırada Valinin avuka
tı B. Refik bir kağıda "Bravo!,, ya. 
zarak İrfan Emine uzattı. 

Hüseyin Cahit 
Mild:mfaa Yapıyor 

Valinin avukatı 8. Reliğin dün
kü celseJ e başka bir pozu 

Irfan Emin yerine oturtu ve 
B. Hüseyin Cahit ayağa kalktı, tam • l 
iki saat süren müdafaanamesine 
başladı: 

"- Davanın ta başından beri müd 
deiumumi, Akşam gazetesinde "Ak· 
şamcı,, müstea.rile çıkan "Biriken Pa
ra,, başlıklı makaleyi sen mi yazdın, 
diye soruyor.,, 

Bay Hüseyin Cahit, böyle bir su
alin kanunsuz olduğunu söyledikten 
sonra müddeiumuminin, o yazıyı Hü
seyin Cahid.in ya.zdığma. dair beş tür
lü delil sürmüş olduğunu anlatıyor 
ve bu deliller arasında "İstanbul Po
lis İkinci Şube Müdürlüğünün tetkik 
ve tahkikine müstenit mütaleası,, ü. 
zerinde bilhassa durarak şöyle de
vam ediyor: 

"- Müddeiumumi buraya son bir 
delil daha ilave edebilirdi: "Rüyam-
~a _böyl~ gö:cIUm.,, ve Ao zaman y:uka- Suçul gazetelerin avukatı Hüıe-
rıkı delıllerın mantıkı seyrine pek · C h · .. 1 .. muvafık bir neticeye varmış olurdu.,, yın a ıt •oy uyor 

Bay Hüseyin Cahit bu beş delilden J etmek istediği tahkikat raporunun 
ilk dördünün hiç bir hukuki ve ka- kanuni mahiyeti budur.,, 
nuni kıymeti olmadığım, İzmit Müd. Ve Bay Hüseyin Cahit Yalçın, "Ju 
deiumumisi.nin bu delillerle "Biriken tezkerede polisin, "makaleyi benim 
Para,, makalesinin kendisi tarafın- yazdığımı isbat maksadile,. birtakım 
dan yazıldığını isbattnn mahrum ka
lacağını söyledikten sonra diyor ki: 
"- İstanbul Polis İkinci Şube Mü

dürlüğünün tezkeresine gelince; Müd. 
deiumuminin beni mukabeleye mec
bur etmemek için bu noktaya hiç te
mas etmemesini kendisinin reviye
tinden beklerdim. Çünkü bu tezkere, 
zabıta tarihinde teessürle karşılana
cak bir hadisedir. 

Keenlemyekün Bir 
Tezkere 

"Bir kere Polis İkinci Şube Müdür
lüğünün bu te~keresi keenlemyekiın 
telakki edilmek lazımdır. Çünkü, mah 
keme makale hakkında İstanbul Müd 
deiu:mumiliğine bir te:zıkere yazmış, 
fakat Vali üstündağın veikilleri, ken. 
di tabirlerile "adamakıllı", zabıta 
marifetile tahkikat yapılmasını iste
dikleri zaman Müddeiumumi bu tale
bi ka:'.:>ul etmemiş, İstanbuldan gele
cek cevabın beklenmesi miitaleasında 
bulunmuş, mahkeme de öyle karar 
vermişti. Ertesi celsede ortaya bir
denbire Polis İkinci Şube Müdürlü. 
ğünün bir tezkeresi çıktı. Mahkeme, 
zabıta marifetile tahkikat icrasını 
istemediği halde İstanbul Müddeiu
mumiliğini zabıtaya müracaata kim 
se'vketmişti ?.,, 

Bay Hüseyin Cahit Yalçın, İstan
bul Müddeiumumiliğinde bizzat tah
kikat yaptığım ve katiplerden birinin, 
İzmit mahkemesinden İstanbul müd
deiumumiliğine gönderilen tezkereyi 
yanlışlıkla polise havale etmiş oldu. 
ğunu ve zabıtaca tahkikat yapılma
sı işinin böylelikle ortaya çıktığını 
söylüyor ve ilave ediyor: 

"- İşte, Müddeiumuminin istinat 

mütale~lar yürüttüğünü, halbuki po
lisin mütalea yürütece« bir yer olma
dığını, sadece tahkikatının neticeleri
ni bildirmesi lazımgeldiğini söyledik 
ten sonra şöyle devam ediyor: 
"- Polis İkinci Şube Müdürlüğü, 

sözlerine bir kıymet verdirmek için, 
g\ıya icra ettiği hususi tetkikat ve 
tahkikattan da bahsetmcğe lilzum 
görmüş ve neticede makalenin tara. 
fımdan yazıldığında şüphe kalmadı
ğını da ilaveyi ıunutmamıştır. 

Bu gizli tahkikat ne demektir? Bir 
zabıta memurunun: "ben gizli tahki
kat yaptım, şu adam mücrimdir" de
mesine bir mahkeme zerre kadar e
hemmiyet verebilir mi? Eğer cürüm
ler zabıta memurlarının gizli tahki. 
katlariyle sabit olacaksa ve bu tahki
kat hakkında mahkemede münakaşa 
cereyan etmiyecckse, gizli tahkikat
lar mahkemelerin kararları için 'senet 
ittihaz edilecekse Müddeiumumiye, 
Hakime, mahkemeye ne li.izum var? 
zabıta yaptığı tahkikatın bütün ev
rak ve vesaikini mahkemeye tevdie 
mecburdur. Maznun aleybi.ndc bulu
nanların gelip mahkeme huzurunda 
ifade vermeleri zaruridir. Ve suçlu
nun da ona göre kendisini mütı "aa 
edebilmesi en tabii bir ha~üır. Bu hak 
kı bir müddeiumumi nasıl gözden u. 
zak tutabilir." 

Zab:ta Kimin 
Memurudur? 

- Polis İkinci Şube MüdürIU
ğü gazete idaresinden sermürettip
lerle musahhihlerin isimlerini sorup 
öğrendikten sonra onları çağırıp tah 
kikat yapmış değildir. : ~ Ohalde bu 

( Jlvukat B. E•at müdafaasını yapıyor .• 

isimleri neye sordu, acaba? Vali üs- karar verme« yolunu kapamıştır. 
tündağı kurtaracak şahit bulmak hu- Müstear imzalı ve remizli makalele
susunda yardım için mi? İkinci Şu- rin muharrirlerinin isimlerini bile 
be Polis Müdürlüğü devletin resmi sormaya izin vermiyen kanun, onla.
bir dairesi midir. Yoksa Vali Muhid. nn aleyhlerinde takibata başlanma. 
din Üstündağm hususi zabıtası mı- sına katiyen set çekmiştir. 
dır? f Acaba rastgele bir vatandaş ''Mabbuat Kanununun 27 inci mad. 
İkinci Şube Müdürlüğüne müracaat desi mer'i ve muteber ise ben ortadan 
etse ona da lutfen şahit tedariki için silinirlın. Müddeiumumi benim ismi
za.?~et: ~rer ~i? licinci Şube Polis j mi artık ağzına alamaz. Ben bir §alı
Mudlirluğu bu ışte mahkeme ve ada- sr salis, vakaya yabancı bir adam 0 • 

~et hesalbma mı tahkikat yapacaktı, !urum. Artık Akşamdaki fıkranın ba 
ycı&sa Valiyi kurtarmak çarelerini na aidiyeti lakırdısı huzurunuzda 
mi düşilnecekti? söylenemez. 

Şahitlere Bir Sual "Müddeiumumi, Belediye Reisi Mu 
hiddin üstündağm cezalandırılması-

!stanbulda İkinci ceza mahkeme
sinde şahitler dinlenirken riyaset va
sıtasiyle hepsine bir sual sordum. 
"Polis İkinci Şube Müdürlüğü sizi 
çağırdı, tahkikat yaptı mı " dedim. 
Onlar, yemin ile, "hayır. bizden hiç 
tahkikat yaptlmamışbr,, cevabını ver 
diler. Mahkeme reisi bu sualin ne lü 
zumu olduğunu benden istifsar et. 
miş, müdafaa bakımmd1'° böyle icap 
ettiğini, sebebini sonra arzedeceğimi 
söylemiştim. İşte bu sebebi izah et
mek sırası şimdi geldi. Polis İkinci 
Şube Müdürlüğünün :Vali hesabına 
çahştığmı ve tahkikat dediği şeyin 

gayrimevcut bulunduğunu ortaya 
koymak için şahitlere o sualin sorul
masına lüzum vardı.,, 

Hüseyin Cahit, bundan sonra müd
deiumuminin, Necmettin Kocataşm 
§ahadetine istinat etmenin manasız 
olduğunu, çünkü Necmettin Kocata
şın kendi aleyhinde l:lirşey söyleme. 
diğini, onun sözlerinden makalenin 
kendisi tarafından yazıldıemı göste
recek bir mana çıkarmak mümkün 
olmadığını söyledi. Ve : 

"lşte, muhterem reis, dedi. Biriken 
Para başlıklı makalenin bana aidiye
tini isbat için Müddeiumuminin size 
arzettiği delillerin mahiyet ve kıyme
ti. Müddeiumumi salahiyetinin hu
dutlarını tecavüz ederek sadece sor
maya bile hakkı olmadığı bir fiil hak 
kında tahkikata teşebbüs etmiş, ne. 
ticede de huzurunuza eli bomboş gel
miştir. 

27 inci Madde 
"Müddeiumumi vakıayı böyle yan· 

lış surette tesbit ettikten sonra, en 

büyük hata o1arak, biribirini tutmaz, 
zıt taleplerde bulunmuştur. 

''Bir kere, mevcudiyetini icatiyen 

hat1rlamak istemediği Matbuat Ka
nununun 27 inci maddesi huzurunda 
boyun eğmek iztirarını nihayet tes
lim ederek lbenim hakkımda ceza ta
vinine mahal olmadığını söylüyor. 
Kanun lisanında bu sözün manası 

benim tarafımdan işlenmiş bir cUrüm 
bulunmadığrnı itiraftan ibarettir. 

"Halbuki Müddeiumumi bana atfet 
tiği makalede bir cürüm bulunduğunu 
kabul ediyor. Bu ne garip cürümdür 

nı istiyor. Fakat sonra, biraz evvel 
bana hiç bir cürüm atfedemiyen Müd 
deiumumi beni bir cürüm işlemiş gi. 
bi kabul ederek, tarafımdan yapılmı, 
bir tahrikten bahsediyor, sağ elile 
cezalandırmak isteı:liği Üstündağı sol 
elile okşamıya kalıkıyor ve biraz ev
velki cesaretinden dolayı adeta özür 
diliyor. 

"Ben işin içinden çıkarsam, benim 
hakkımda ceza. tayinine mahal bu
lunmazsa, yani "Biriken para" baş
lıklı makalenin bana atf ve isnadına 
kanunen imkan olmazsa, bu fıkra 
bana karşr irtikap edilmiş diğer bfl' 
cürmil isbat için nasıl olur da bir se
!>ep diye kabul oluna.bilir? Bu müte. 
nakız taleplerde kanundan, mantık
tan, zerre kadar eser görüyor musu
nuz? 

Makalede Suç Var mı? 
"Şimdi, Müddeiumumili& tarafın· 

dan bana mal edilen ve İstanbul Be. 
lediye Reisi Üstündağ ile Belediye
nin manevi şahsiyetine hakareti ta,. 

zammun ettiği iddia olunan makale
de bir cürüm Ynr mıdır, yok mudur. 
meselesini tetkike sıra gelmiştir ki. 
zaten meselenin bütün ruhu da bu· 
radadır. Çünkü makalede benim im. 
zam bulunsaydı bile mesul olabilmek 
liğim için makalenin hakareti tazam. 
mun etmesi icap eylerdi. 
Davacı tarafından herhangi bir ma 

kalenin içindezı bir iki satır yazı alı· 
narak bunların bir suç diye ileriye 
sürülmesi artık ipliği pazara çıkmif 
kurnazlıklardandır. Bilhassa, mahke 
melerde bu kabil hünerlerin hiç reva-
cı olamaz. Bir fm<ra ve makalenin ru• 
hunu anlamak için onu tamamen oku 
mak ve heyeti mccın uasıru teemmlll 
etmek pek bedihi ~ir zarurettir. Bun. 
dan dolayıdır ki makaleyi burada 
okuyarak satır satır üzerinde dura
cağım ve içinde hiç bir hakaret cÜl'o 
mü ve tahrik fiili bulunmadığını mtl· 
daf aa edeceğim. Bunun da sebebi her 
ihtimali düşünerek Akşam gazetesi
nin fıkrasında esasen bir hakaret bu. 
lunmadığını isbat arzusundan ibaret
tir. Yoksa müddeiumumi makaleyi 
benimsiyorum da müdafasına kalkJ. 

ki onu işliyorum da, kanunun tayin et yorum zannetmesin. 
tiği muafiyet sebepleri haricinde, sırf 
müddeiumuminin kendince tahayyül 
ettiği muafiyet sebebile ceza görmü
yorum. Evet ceza görmiyeceğim, fa. 

kat mesul olmadığımdan dolayı de. 
ğil. bana bir cürüm atfı kabil olma
dığından dolayı. 

'iMüddeiıumumi nazarında Matbu
at Kanununun 27 inci maddesi dh1 

birşey mevcut ise onu mefHl.ç bir ha
le sokulmadan selim ve tabii bir su
rette anlamak ve kabul etmek zaru. 
ridir. Matbuat Kanu~un 27 inci 
maddesi evvela aleyhimde takibat va 
pıp ta neticede ademi mesuliyetf~e 

Biriken para hangi paradır? 

( lstanbul radyo•u bile gazete-. 
lerde okuduğumuz ıu Fıkrayı t;J 
ze havadis diye bize tekrar etti. 

"Tramvay ücretlerine .zam ecli.İ 
len on paradan fimdiye kaJ.J. 
bir milyon sekiz yüz b:n lira topı 
lanmıı. Köprü bir milyon altı yüi 
bin liraya ihale edilmiı. Bu la 
ıapta iki yüz bin lira kadar ar 
yor, demek. Fakat Köprüye 

(Arkam 8 incide) 



• ========-==========------... --==-==============~·· ====================================== 

VALi • HUSEYIN CAHIT 
ERT MUNAKASALARA. . Y 

hlçll-
yle aydm 
liUni A· 

ası 

il tııce-
aarhya • 

• n ve te-
Tıpkı bir .--. 
kurarak 
ptıklan 

böyle 
neden o 

. brp 

. meae1e-. erden 
tenya 

- enlp-
? rine mu· 

un aıh· 
bel• 

r- 1 bu Btlp-
halinde 

ayfa 
Reialik 

eniz hu· 
ile bal-

ikbal . 
! Dil-

• a ederek 
im • - t kolay 

gaaete-
' net-. 

llUl'ette 
oka-. 

Jmnim 

. mtljdeld 

• 

' -. ;euaeyliı l 
ar-

latan 
. ım-

mabat-
k e-
ke\ı-

kabili-
ezlt.k et-

] kusur-

h ' ıiya-
tlrerek 
bırak· . e 

't Yal 
r.an 

ketin 
da tı-
Cablt 

olabi • 
ve 

cuete 1 

el 
Ultear 

k )'Ol' ya 
lçbıde. 

d 
bilir, 
vali 

Uattın 
böyle 

lıabane 
Jıeaaplı 

altm 
•m"-

ve 

8 •m11fa ..... 
patla-

a 
lllbm· 

lnı· 
tmıda 

brll ...... 
da .. 

' l'INk 
llüı. 

olma· 

olma • 
bWa-

o hQaam n 

.. 
il 

meglud -
* m 
al-

DAVASI 
ACTI 



t:::: 23 - 6 - 937 ======================TAN 9 

Vali - Hüseyin Cahit davası 8;.:;;:LENMABAAT 'I E K o N o M i 1 

şidd e~.~ıisınTı~~~~:~~!~·r_a_y_o_I _a_çt_ı Tecrübesinin Şehrimizde Bir y llda 
liflerini teşekkürle reddettim ve oın- gelinciye kadar. bazı paşalar ve bey- Ve k 1• 11er1• m, z 5 
~:;::~:~~;;:;-Y:~ ~::~:~;~~~: !::~b:~:E Bağdatta . lüç•~~~g·~!~:~iii~ci~:!ın 4,5 Milyon Kilo 

şerirler arkalarını mabeyne dayamış 
"Kanun bir muharrire imzasız bir 

lnakaleden dolayı hiçbir ceza verme
tniştir. Ben bu hakka tecavüz edil· 
?nesine, neticesi ademi mesuliyet olsa 
bile, hür bir cümhuriyet vatandaşı sı
fatUe lakayıt kalamazdım. Ayıni za
tnanda bu hak yalnız benim değil, bü
tün Türk matbuatının hakkı idi. O
nu da çiğnetemezdim. 

"Biriken Para,, başlıklı makaleden 
dolayı kanunen bana mesuliyet teret. 
tUp edip etmiyeceğini muhakemenin 
80nunda düşünüleceğini beyan buyur
dunuz, fakat dava bir kere bu çığıra 
girince tahkikatlara, şahit dinlemele
re yol açıldı. Elde bir matbuat kanu
nu varken ve mahkemeniz bu dava
da munhasıran bu kanun ahkamile 
bağlı bulunurken bütün bunlar lüzüm 
8Uz bir işti. Matbuat kanunu ne tah
kikat icrasına imkan verir, ne şahit 
dinlenmesine. Bu bid'atler matbuat 
kanununun ruhunu mahveder. Orada 
kanun matbuat cürümleri için kim
lerin mesul olacağını göstermiş, tah
kikata, şahide, taallüle meydan bırak
tnamış ve adaletin çarçabuk tecellisi
ni temin etmeyi gaye bilmiştir. 

"İşte matbuat kanununun metni.ne 
\>e ruhuna istinat ederek .kalemi hür
met ile arzediyorum1ki, mahkeme baş 
tan a.~ağı bu kanuna mugayir surette 
cereyan etmiştir. 

Müddeiumuminin 
iddiasına Karşı 

cu Şu izahatitmle tebarüz eden haki 
katleri huliısa ediyorum: 

"1 - Akşam gazetesindeki yazıda 
l.iuhidclin Üstündağ tahkir edilmemiş 
tir. 

"2 - O yazı ile lstanbul belediyesi 
de bir hakaret görmüş değildir. 

"3 - Akşam gazetesindeki remizli 
bir imzanın muharririni ara tJnnıya 
kanunen asla hak yoktı:ır. Buna rağ
nıen tahkikat yafnfmış ve şahitler din 
lennmiştir. 

"4 - Ne tahkikat ne şahitler maka 
lenin muharriri benim olduğunu isbat 
etmemiştir. 

5 - Tarafımdan yapılmış bir tah
tik yoktur. Çünkü ne haddi zatinde 
l'azıda tahrik vardır, ne fiilin benden 
l!adir olup olmadığını aramıya hak 
\>ardır. Hak olmadığı halde yapılan 
tahkikatla da böyle bir şey sabit ol
trıamıştır. 

"Binaenaleyh müddeiumuminin iddi 
tnamesinde Akşam gazetesindeki fık
ranın tarafımdan yazıldığı, bu fıkra
nın hakaret ve tahriki mutazammın 
bulunduğu ve bu sebeple Muhiddin Üs 
tUndağm cezasının iskatı lfı.zım gel
diği yolundaki mütalealara mahkeme 
te kıymet verilmemek lazımdır. 

"Müddeiumumiye ve hem suçlu hem 
gUçJü Muhiddin Üstündağa ait mü -
dataa ve izahlarımı bitirdikten sonra, 
§iındi, muhterem hakim, sizinle karşı 
.kal"§ıya açık ve samimi birkaç şey 
aöyıeın.ek isterim. 

"lzınitte görülmekte olan bu dava 
l'a ne geniş bir efkfın umumiye küt
lesinin nekadar derinden ve yakından 
alakadar olduğunu elbette siz de his
'ediyorsunuz. 

"Bu neden ileri geliyor? Davanın 
trıahiyetinden değil. Çünkü alelade 
bir hakaret davası karşısındasınız. 
llurada suçlunun belediye reisi ve va
li Muhiddin Üstündağ olmasıdır ki, i
~ hususi bir ehemmiyet izafe etmiş
tir. 

"Memlekette mutlakıyet devirle
linden kalma meşum bir hatıra var
dır ki, kanunun yalnız aciz ve biçare
lere hüküm geçirebildiğini, bilyükle
tin daima kendilerini kurtarmak yo
lunu bulduklarını zihinlere fısıldar. 
lılüddeiumuminin sarih şahit ifadele
tine bile zıt manalar vererek beıni me
rnıı tutmak suretile valinin cezasını 
dUşürmek yolundaki akıllara durgun 
luk getiren talebi bu eski ve fena ana
lleyi maatteessüf, baltalıyacak mahi
l'ette değildir. 

"Haydi, o bir müddeumumidir, di
Yelim ve sözlerine fazla ehemmiyet 
\>ernuyelim, çünkü kararın vicdani 
\re ahlaki bütün mesuliyetini yalnız 
•iı Yilkleneceksiniz. 

Müdafaa Biterken .. 
''Mahkemeye müracaat ettiğimi du 

)unca gülümsemiş olanlara hak vere-

oldukları için, ne kanuna ehemmiyet ., h t ·, ş a m 1 a ~r. N:~~:.r~:~ha~~!~:;::~öç::egı~~~ Balık Yen·, yor 
verirlerdi, ne cezadan korkarlardı. E-
ğer bana alelade bir fert böyle bir k 1 d Leon Biumun kendisi bütün mil§· 

a rş 1 a n l küller karşısında bir saniye bile iti-
teca vüzde bulunsaydı hiç ehemmiyet ı 
vermezdim. Fakat hakaretin kuvveti- dalini kaybetmedi. Etrafı düşmanlar-
ne, mevkiine güvenen, kendisine ka- (Başı 1 incide) la dolu bulunuyordu. Aldığı tedbirle-
nunun hiçbir şey yapamıyacağmı ve ra sivil ve askeri yüksek memurlar rin tam taraftarları çok azdı. Komü· 
nasıl olsa kurtulacağını zanneden ve Türk heyetine takdim edilmiş ve mü nistler daha fazlasını, radikal sosya
ancak bu cesaretle bir vatandaşın teakiben muhterem misafirler, hal- listler daha azım istiyorlardı. Uzla.s· 
haysiyetini kırmıya, ocağını söndür- km hararetli alkışları arasında ve ma yolu kimseyi hoşnut etmiyordu. 
miye kalkan bir belediye reisi ve va- muhteşem bir kafile halinde kendi- B una rağmen Blum, Fransanm 
liden sadir olması beni adalet kapısı- lerine kraliyet sarayında tahsis e- harici vaziyetini düzeltmiye 
na yapışıp hak isterim diye bağınnı~ dilen dairelere doğru gitmişlerdir. muvaff~k oldu. Londra ile sıkı bir iş 
ya sevketmiştir. Çünkü bugün bizler Şehir harikWô.de bir surette donan • birliği kurdu ki, bu muvaffakıyet yal-

h k"l · d v m.ış, Türk ve Irak bayra.:kları bütün bir padişa o esı egiliz, inkılabın ruz Fransa i~n değil, bütün dünya. 
doğurduğu bir halk cümhuriyetinin binalar üstünde dalgalanmaktadır. run sulbü ve istikrarı içb büyük bir 

d l O Türk heyeti azası kendilerine tah-hür vatan aş anyız. nun içindir ki, hizmet oldu. Ispanya işinde sulbü ko-
k sis edilen dairelerde kısa bir müddet cümhuriyetin anunlanna dayanarak rumak için Blumun gösterdigvi azmi 

· k d' istirahat ettikten sonra Hariciye Ne-adalet istemıye en ımde hak ve kuv ve fedakarlığı da tarih saygı ile ana-
vet buluyorum. Bir vali ile alelade zaretine gitmişler ':Jurada da bliyük caktır. 

d. h merasimle karşılanmışlardır. bir fer ın uzuru.nuzda müsavi ola- Biz Hatay işinin her safhasında 
v . ttiv' Heyet müteakiben Başvekili maka. cagrna ıman e gım içindir ki, ken- Fransadan memnun kalmadık. Fran-

t. b mında ziyaret etmiştir. Halk, Türk 
dimde bu cesare ı uluyorum. sa ile münasebetlerimizin teferrüatı, 

lnk 1• Tü' k' heyetinin geçtiği yollarda Irak - Tür-"Siz ı ap r ıyesinde bütün o dar görüQlü memurların tesiri altın· 
-allü t h kiye dostluğu lehinde çok hararetli te ~ eski tag P ve a akkümler için yer da bulundu. Aynı' yolda yürüyen iki 

k l d v b d · • zahilrler yapmışlardır. 
ama ıgrnı u ava ıle efkarı umu- dost memleketin arası bir aralık fe-

. k d · Türk heyeti bundan çok mütehas miyeye bır ere aha gösterecek bır na halde a"ıldı. 
k "d b ı sis olmuştur. ~ mev ı e u unuyorsunuz. Fakat surasıru itiraf etmek la" zım. 

t . · d'l' Irak Başvekili, Hariciye Nazrrı ile -
"Vaziye ınız zordur demiye 1 ım dır ki, iclerı'n du'"zelmesinde, sulhiln 

r'il: k" b' birlikte, Türk heyetinin ziyaretini öğ ~ 
varmaz. '.s' .... n u ır hakim için kanun · korunmasında ve Fransa ile dostluk · · leden evvel iade eylemıştir. Muhte-
haricindekı mtilihazalar dolayısile vl vaziyetine do"nülmesı'nde Blumun şah-kt 13 rem Türk heyeti öge yemeğini hu-
zarluk yo ur. u hakimlik hayatına .. k' ~ si müdahalesı' mu"hı'm b'ır tesı'r go"s-b d susi bir surette Tur ıye elçiliginde 
girerken ura a leziz dünya nimet- termictir. 

· k ğ b'l' d yemiştir. ~ lerıne avuşmıyaca mızı ı ıyor u- ö Kr ı H ı · F ransanın dahili işlerinde de 
nuz. Sizin hakimlik mesleğinde ara- ğleden sonra, a azret erı, 
dığınız nimetler ve ikballer yalnız a- muhterem Türk heyetini Elzuhur sa- B. Blum, büyük muvaffakıyet-
dalete ve vatana hizmetten ve bu hiz- rayında kabul etmiş, ve heyeti çaya ler göstermiştir. Fransanm planlı ve 
metin mükafatı olarak vicdanmınzm alıkoymuştur. tesirli surette silahlanması, harp sa
duyacağı sevk ve iftihardan ibaretti. Hariciye vezairi bu akşam, Türk nayiinin millileşmesi, memleketin mü
Arkanızda faziletkarane geçmL5 na- heyetinin şerefine bir akşam yemeği dafaasmın aleyhine olarak hususi 
muslu, müstakim ve müstekil bir ha· vermiş, bunu parlak bir suvare takip menfaatlere hizmet eden yolların ka 
kim hayatı var. önünüzde de ayni etmiştir. panması, Fransa Bankasının ıslahı 
şerefli yol size açıktır. yolundaki hareketler ve kırk saatlik 
"Şu dakikada kutsi müdafaa hakkı MOCEVHER HIRSIZI çalışma haftası, işçiye ücretli mezu-

nm son sözü olarak arzediyorum: Me MAHKOM OLDU niyet hakkı verilmesi, işçinin toplu 
sele ~k meydandadır. Bir tarafta va lngiliz başkonsolosunun evine gire- halde mukavele yapması gibi içtimai 
liyi kurtarmak, diğer tarafta hem ken rek karısının mücevherlerini çalan sa ıslahat Fransanın simasını değiştir
di şerefinizi hem Türk adliyesinin hay bıkalı Cemil, cürmü meşhut mahke- miş ve iyilestirmiştir. Hastalık hali
siyetini muhafaza etmek yolu var. i- mesinde 7 ay hapis ve 0 kadar da ni alan grevler durmuş, dahili müna
kisinin ortası bir yol yoktur. Ve işin emniyeti umumiye nezareti altında ka.:ialardaki çirkin hava bile biraz i-
üstUndeki hünerleri silkip atarsanız kalıruya mahkfı.m olmuştur. yileşmiştir. . 
işi.n anlaşılmamış bir noktası da yok- Pek çoklan, Blum tecrübesinin bir-
tur. Al b Ol e· kaç haftada akamete uğramasını bek-

"Hükmünüzu verirken vicdanınızın a Ora mUŞ ır !erken. Leon Blum, en müşkül za-
namusunuzun, vatana muhabbetini- Sandal Bulundu manlarda bir seneden fazla iş başın. 
zin size rehber olacağına emniyetimi da kalmıya muvaffak olmuştur ki. 
bir kere daha izhar ile müdal 'l ı:nı ., d 1 bu müddet, Fransız kabinelerinin Boğazın 10 mil açıgm a balıkçı ar 
bitiriyorum.,, .. tarafından aiabora olmuş bir sandal normal şartlar altındaki vasati öm-

B. Hüseyin Cahidin bu uzun müda. bulunmuştur. Sandal devrildiğinden ründen fazladır. 
faası avukatlar arasında şiddetli mü içinde bir şey kalmamıştır. Balıkçılar, B !umun geçirdiği iyi imtihana 
nakaşalara yol açtı ve sonra "Ak- sandalı Rumeli fenerine teslim etmiş- mukabil Fransız milleti fena 
şam,, neşriyat müdürü Enis Tahsi- lerdir. Kavak liman reisliği tahkika- imtihan geçirmiştir. Harici bir teca-
nin avukatı Kemal Hikmet müdafa- ta başlamıştlr. vüze karşı yurt sevgilerir.i sil8.hla is-
asını yaptı, bwıu da bizzat Enis Tah- - bat edeceklerine hiç şüphe olm!yan 

T k D .. k k · bir çok Fransızlar, devlete karşı nor-
sinin sözleri takip etti. Enis Tahsin, 0pra 0 er en mal vazife yapmakta çok fena bir va-

29 senedir gazetecilik yapmakta ol- Artin ismindeki bir şoförün idare- tandaş gibi hare.ket etmişlerdir. Ver-
duğunu, birçok defalar hakim huzu- sin1eki kamyon Nişantaşında Topağa gi kaçakç1lığı yapmışlar, sermayele
runa suçlu olarak çıktığını. fakat cı civarında toprak dökerken devril- rini harice kaçırmışlar, kendi hususi 
hepsinde beraet karan aldığını söy- miştir. !çinde bulunan Artin, ağır menfaatleri namına kendi memleket
ledi ve ilave etti : surette yaralanmış. hastaneye kaldı· !erinin parası aleyhine çalu~mışlardır. 

_ Biz belediye aleyhinde hiç neş- nhnıştır. Bundan ba§ka, Fransada pek çok va-
riyat yapmadık. Belediyeyi alakadar tandaşlar için milli bir ölçü olmadığı, 
eden yazılanmzm yüzde doksanı be- K B milli birlik için hususi görüş ve men-onservatuyar ı·nası fed lediyenin lehindedir. Yalnız sinek ıne· faatlerden tam akurlık beklenemi-
selesinde temenni kılıklı birkaç yazı I 1 yeceği meydana çıkmıştır. Fransız 
yazdık., , Sİn Y enİ stimlakler me!<tebinin, Fransız kış!asının, Fran-

Bundan sonra beledı'ye avukatı Ha- sız hayatının: vazifesini anlar ve ya. Konservatuvar binası için belediye 
mit Nazım B. Hüseyin Cahidin mü· nin yeniden istimlak yapmıya karar par vatandaş yetiştirmek bakımından 
dafaasr.na karşı hülasaten şunları verdiğini yazmıştık. Dahiliye Veka- hakkiyle hizmet görmedikleri de an-
söyledi: Jeti, belediyenin isteği üzerine kon- l~ılmıştır. 

.. _ Hus" eyı'n Cah.ıdı'n şu mu·· dafaa- f" B lum, bütün bu boşluklar kar-servatuvar için "Mena ıı umumiye is 
sının edebi kıymeti belki vardır. Fa· timlfı.k., karan vermiş ve bu karan- şısmda milli gayeler namına 
kat hukuki hiçbir kıymet taşımıyor.,, nı dün belediyeye bildirmiştir. Is- serbestçe yürümek ihtiyacını duy-

Valinin avukatı da ayni mütaleada timlak işine derhal başlanacaktır. muştur. Ayan meclisi bu salahiyeti 
bulunarak sözlerini şöyle tamamladı: Belediye Mühendisleri Arasında çok görmüştür. Blum da çekilmiştir. 

"- Hüseyin Cahit efkarıumumiye Belediye mühendisleri arasında ye- Şimdi Chautamps tecrübesi yürü-
karşısında demagoji yaptı. Biz siya- ni bir değişiklik yapılmıştır. Fatih yecek mi? Vaziyet buna müsbet ce
set davası değil, adalet davası aç- belediyesi başmühendisi Şevket, mer· vap vermiye müsait değildir. Az bir 
tık. Hüseyin Cahit müddeiumumiye kez inşaat subesine, merkez tetkik zaman için maslahatları şöyl«>ee ida
çattı ve müddeiumumi bunu saatle~- şubesinden Ata Fatih başmühendisli- re1 etmek elbette mümkün olabilir. 
ce di.nledi. Bu da Cümhuriyet adlı· ğine, merkezden Nevres tetkik şube- Fakat Fransadaki dertlere çare bul
yesinin olgunluğunu ispat eder., , si mUhendisliğine, Beykoz başmühen- mak i<;in cezri düşünmiye, cezri yü-

Bu sırada münakaşalar çatallaştı disi Muammer, boş olan Kadıköy b~ rümiye ve yeni bir ruh kurmıya ih
ve şiddetlendi ve bir ara İrfan Emin mühendisliğine, Kadıköy fen memur tiyaç vardır. 
söz alarak: larından Suat Beykoz başmühendisli- Bizim dünyanın sulbü bakımından 

v• t f şl d' ve dost Fransanın iyiliği bakımından "- Bir saniye, dedi, Hliseyin Ca- gıne er i ettirilmi er ır. 
temennimiz, Fransada bir an evvel 

hidin avukathğıru yapayım. Hüseyin kuwetli ve vaziyete sahip bir hükCı-
c h'd k b' şey vardır· Ak - Hüseyin Cahidin iddia makamına te-a ı e ya ışan ır · met kurulmasıdır. Fransadaki istik-
şam matbaasındaki yedi namuslu a- cavüz ettiğini söyledi. Bu arada mü-

ak 1 k · rarsızhk, dünyanın sulh cephesinde 
d<ı.mı yalancı çıkarmaktansa bu dava- n aşa ar teicrar kızışma ıstidadını 
.dan vaz geçmektir., , gösterdi, fakat hakim B. Kemal, bu büyük bir boşluk bırakabilir. Bilhas-

HUseyin Cahit: sözlerin tekrardan ibaret olduğunu sa dünyanın iyi bir istikamete doğru 
- Müsaadelerini rica ederim. Beni bildirerek kimseye söz vermedi ve mu yeni hamleler yapmıya hazırlandığı 

müvekkillikten affetsinler. hakemeyi karar tefhim etmek üzere bir sırada bu boşluk çok zararlı olur. 
En sonra müddeiumumi söz alarak 29 Haziran salı saat 12 ye talik etti ' A 1. .... , f:'wtin YALMAN 

Balık sahalarını tetkil eden Karadeniz yakın kıyılarıyla, lstan
bul Boğazı ve Marmara havzasında evvelki sene sekiz milyon kilo 

balık tutulmuftur. Geçen sene bu miktar biraz azalmıştır. Şehri
mizde senede takriben dört buçuk milyon kilo balık yenilmekte
dir. Civar vilayetlere de 100-150 bin kilo kadar balık gönderilmit
tir. Bu sene ihracat nisbeti geçen seneye nazaran yüzde 15 - 25 
fazla olmuştur. Alakadarların kanaatine göre, memleketimizde 
umumi şekilde balık istihlakini temin etmek için alınacak tedbir
ler pek yerinde olacaktır. istihlak nisbeti artsa bile denizlerimiz

den son zamana kadar alınmakta olan randımanı iki misline çıkar. 
mak ta mümkündür. 

Balık tutulması usullerinin ısla- ı 
hından başka halka balık yedirilme .._~~, 
si için geniş propagandalara ihtiyaç ~ G . . . . ~ 
görülmektedir. Propağanda teşkilatı ~ un un ~ 
balık tevzi ve nakliye teşkilatı ile 
birlikte ehemmiyetli işler görebi • ~ 
Iecektir. Bol balık çıkan memleketi- ~ 
mizin birçok kasabalarında belıki de ) 

Piyasası 
hiç ;;,alık yememiş .. olanlar çoktur. ~ Limon tiyatlan bir miktar 
Buralard~ ~t ye kurnes ~ hayvanları- ~yükselmiştir. 504 tanelik sandık-~ 
nın tedarıkı ~olay oldugundan balık ı.. ıar 9,50 • 11,50 lira .8 kmıştır. ( 
gıdası umumı olarak meçhul kalmış- ( ) ç.ı ., 
tır. Köylerdeki Yumurta ve kümes ~ 330 tanelik sandıklar ise 7,50 - ~ 
hayvanları kasabalara gönderildiğin- ~ 8 liradır. Buzhanelerde saklan- ~ 
den balığı esaslı bir gıda olarak ka- ~ mış olan limonlann mühim bir ~ 
bul etmelidir. Balık, sahil kasabala- ~ kısmı piyasa.ya çıkanlmıştır. l 
rımızla köylerimizde bile az yenilen ~ • 
bir gıdadır. Balık avlamak usulleri- , 
nin iptidailiği, vesaitsizPık bunun baş ~ lzmirde dokwımakta olan ka
lıca sebepleridir. Memleketimizde ~ put bezlerinin toptan fiyatlarm
büyük sahil şehirlerinde balıkların 'da düşüklük vardır. 3 Numaralı 
kışlık gıda olarak tedariki düşünül- ( Tavşanlı 86 x 90 boyunda oJan
mektedir. Türkiyenin en nefis balığı ~ Jann topu 12 lira, 9 numaralı ve 
1stanbula münhasırdır. İkinci dere - ~, kelebekli marka 86 x ıo 
cede Karadeniz sahilleri ve Uçüncil boyunda olanlar da 625 kuruş
derecede Marmara mıntakasıdır. Dal- İ tur. Boylanna n kalitelerine 
yancılık gevşemiştir. Salahiyettar ~ göre, bezlerin fiyatı ba Hd ni~-
makamlara göre, balığı beklemek de bet arasındadır. ' 
ğil, balığın bulunduğu mıntakalan \ 
arayıp bularak tutmak lazımdır. Bil---"~~ 
hassa torik, uskumru, Sardelya, Or- .....-.. ~ 
kinos, Hamsi gibi balıklar memleket 
için birer servet kaynağıdır. 

Hayvan Borsası 

Evvelki gün şehrimize 1280 beyaz 
Karaman, 640 Dağlıç, 168 kıvırcık 
koyun getirilip satılmıştır. Bu koyun 
lann orta fiyatları 15,10 - 18,9:ı ku
ruştur. Şehrimize aynca 2351 kuzu, 
beş kara keçi iki oğlaik, 34 öküz, 2 
inek, 3 dana, 18 manda, 6 malak ge· 
tirilerek satılmıştır. Kuzu etinin orta 
fiyatı 21,75 kuruştur. 

ZAHiRE 
BORSASI 

<..:ınsı 

22-6-937 
1'"1ATLAR 

Aşağı Yukan 
K. P. K. P. 

Buğday yumuşak 5,17% 6, 5 
,. sert 4,35 -,-

Arpa 3,10 3,35 
Çavdar 3,30 -,-

BORSA 
:Mısır sar1 4,25 -,-

• Yulaf 4,10 -,-
K'llşyemi 9, 8 -,-

22 HAZİRAN SALI 

PARALAR 

Sterlin 623,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 110,-
Lirct 120,-
Belçika frangı 80.-
Drahmi 18,50 
İsveç Fr. 570.-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20.-
Pengo 21,-
I..ey 12,-
Dinar 50,-
Kron İsveç 30,-
Altın 1046, 
Banknot 255,-

Ç EKLER 

627,-
127,-
113,-
125,-
84,-
23,-

575.-
23,-
68,-
84,-
23,50 
31,-
2~.-
25,
]4,-
52,-
32,-

1047.-
256,-

Londra 
New-York 
Pnris 

625,- 626,-

Mil an o 
Brüı':esel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bil kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

0,79065 0,78 
17,7275 17,7125 
15.0232 15,0115 

4,6794 4,6765 
87,37 87,30 

3,4475 3,4450 
63,9488 63,8975 

1,4380 1,4370 
22,6410 22,6430 

4,2062 4,2025 
13,9088 13,8975 

1,9710 1,9690 
4,1662 4,1630 
3,9S88 3,9856 

107,2740 107,1884 
34,5325 34,5050 

2,7464 2,7443 
23,9650 23,9850 

3,10 3,0982 

Susam 15,1(1 16,-
Yapak Anadol 47,- 48,20 

',, Trakya 61,- -,-
Susam yağı 46,- -,-
Peynir beyaz 23,25 27,20 

Buğday 
Arpa 
Tiftik 
B. Peynir 
Kaşar 
Z. Yağı 
Un 
Mısır 
lç fındık 
Pamuk 

Razmol 
1ç fındık 

GELEN 

G 1 DEN 

DIŞ FIYATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 
.. Vinipelf 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hnmburg 
Fındık L. Hamburg 

470 
30 

Ton 
Ton 

17% Ton 
14 Ton 
18 Ton 
16 Ton 
67 
65 
5 

27 

198 
3 

5,90 
5,22 
5,83 
5,09 
3,52 
7,93 

94,49 
94,49 

f ~i;~;;;;~;~~~~;;·ı 
: ........................ ! 
Bugün limanımıza gelecek vapUl'll 

lar: Saat 16,15 te Uğur lzmltten, 

15,15 te Bartın Mudanyadan, 6,80 de+ 
Antalya Bandırmadan, 17 ,30 da Bano 

dınna Ayvalıktan. 

Bugün limanımızdan gidecek va 
lar: Saat 18 de Antalya Ba 

8,80 da KOC&f'li Mudanya~'&, 20 
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1 lstanbul Harici Ask eri Kıtaatı ilanları 1 
Garnizonu Ton M. Tutan Dk Teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
Bursa 903 13996 50 1211 43 
:Mudanya 154 2156 00 161 70 

16152 50 1373 13 
Bursa ve Mudanya Garnizonları için 1057 ton tüvenan kömürü kapalı 

?.arf yolu ile 6 Temmuz 937 Sah günU saat 17 de Bursada Askeri Satm
alma Komisyonunda eksiltmeye konacaktır. Muhammen fiatları ile ilk 
teminatları yukarıda yazılıdır. Şartnameleri Bursa Askeri SatınaJma Ko 
misyonu ile lstanbul Ankara Levazım amirlikleri satınalma komisyonun
dadır. Eksiltmeye girişecekler kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesi
kaları ile ilk teminat mektuplarını ha vi teklif mektuplarını ayni ı?iin saat 
16 ya kadar Bursa Askeri Satınalma Komisyonuna vermış oİacaktır. 
Ayrı, ayrı isteklilere de verilecektir. (45) (3493). 
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*** -:::s Kor birlikleri ihtiyacı için 80000 ki tar ihale saatinden en geç bir saat -
lo sığır eti kapalı zarf usulile alına- evveline kadar Ankarada M. M. v. ~ 
caktır. Satınalma Komisyonuna verilmiş 

Muvakkat teminat miktarı 1800 bulunacaktır. ( 44} (3492) 

Güveler, çok pahallya mal olur. Onları 

ve yumurtalarını FLİT ile öldürünüz / 

FLiT, bOtOn haşarat öldürO~O mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercıhen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur Fllt'in formülü hiçbir vakit taklit edil- F-'~~~ 

~....ıı memistir. FLİT, kendisinden beklenen iki şartı mü kem- !!!!~-~ 
melen' ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli m~yileri red~e.diniz; Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emın olmak ıçın; sıyah ku
saklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 
• 

Yarıklara ve köselere bıraz FLİT TOZU 
serpiniz. Ha~ar~t derhal telef olur. 

lira olup ihalesi 30, 6. 1937 çarşamba • • • 

gUnü saat 16 da Çorluda Kor satın- Tümen birlikleri için 60 ton sade Sıhhat ve içt• mai Muavenet 1 İstanbul Ziraat Mektebi Satı-
alma komisyonunda yapılacak. yağ 25 - 6 • 1937 Saat 16 de kapa)? 

Şartnamesini görmek istiyenlcr İs- zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli Veka-ıet,· nden . na ma K om:syonundan ·, 
tanbuı ve Ankara levazım iı.mirliklerı 51000 lira ilk teminatı 3800 liradır. • 
satına!ma komisyonlannda ve Çorlu Şartnamesi 255 kuruş mukabilinde Bu yıl Leyli Tıp Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul şartları şun-
satınalma komisyonunda görülebilir. alınır. Teklif mektupları eksiltme ıaroır: 

Taliplerin kanunun ikinci ve üçün saatinden bir saat evveline kadar ka- 1 - a) P. S. N. sınıf için: Tam devreli liselerden veya lise derecesinde 
cü maddelerindeki belgelerile birlik· bul olunur. Isteklilerin evsaf ve şem olduğu KültUr Bakanlrğınca tasdik edilmiş mekteplerden pek iyi ve iyi de
te mezkur gün ve saatten bir saat ev itini öğrenmek Uzere her gün ve ek- recede mezun olmuş, olgunluk veya bakalorya imtihanını vermiş olmak. 
vel Çorluda Kor satınalma komisyo- siltmeye iştirak için belli gün ve sa- b) Diğer sınıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş olmak. 
nuna müracaat eylemeleri. (23) ntte teklif mektupları ve kanuni ve- 2 - lsteklilerin 30 eylül 1937 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat 

(3362) sikalariyle Lüleburgaz Tümen satmal ve Içtimai Muavenet Vekaletine müracaat eylemeleri ve dilekçelerile bir
likte aşağıdaki evrakı tamnmn göndermeleri lfızımdır: 

ma komisyonunda bulunmaları. (10) A) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hüviyet 
( 3249 > cUzdanı aslı, 

• • • 
Tekirdağ kıtnlannın ihtiyacı için 

• • • B) Mektep şehadetnamesinin aslı (imtihanlarım tamamen bitirdikleri 
halde şehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mektep mü
dilrlüğUnün - Ayni zamanda mezuniyet derecesini de gösteren - fotoğ
raflı ve resmi mühürlü bir vesikasını göndereceklerdir.), 

C) Okudukları mekteplerden alınmış hüsnühal varakası, 
D) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygun 

ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu has
tane baştabiplikleri zarfhyarak üstünü mühürliyecek ve istekli tarafından 
mühürlU zarf halinde olarak gönderilecektir.), 

20000 kilo ve Tekirdağında teslim şar 
tiyle Malkara kıtaatı için 7500 kilo 
sadeyağı ayrı ayrı ve kapalı zarf usu 
liyle münakasaya konulmuştur. Her 
ikisinin ihalesi 12 Temmuz 937 Pazar 
tesi günü saat 16 da yapı}.acaktır. 
Tekirdağ kıtalarına ait olanbı beher 
kilosuna 89 kuruş muhammen fiat 
üzerinden ilk teminatı 1335 lira ve 
Malkara kıtaatının 90 kuruş muham 
men bedel üzerinden 506 lira 25 ku
ruştur. Şartnamesini okumak isteyen 
lerin hergün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin ihale zamanından bir sa
at evveline kadar mektuplarım Ko
misyona vermeleri. ( 43) (3491) 

lşbu Muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir, Haydarpaşa, Nü
mune hastaneleri, Istanbul Çocuk hastanesi; Izmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve buralarda muayene olun

mcktuplannı Bornovada Askeri Satı- mak için bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve içtimai Mua-
nalma Komisyonuna vermeleri. "12,, venet müdürlüklerine istekliler bizzat müracaat edeceklerdir. 

!zmir Bornuvadaki Topçu Alayı 
hayvanlarının ihtiyacı için 484000 
kJlo yulaf kapalı zarf usulile münaka 
saya konulmuştur. Münakasası 

28/6/937 pazartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. Umum tahmin tu
tan 24200 lira olup muvakkat temi
natı 1715 liradır. İsteklilerin müna
kasa saatinden bir saat evveline ka
dar muvakkat teminatları ile teklif 

"3284,, E) Orneği aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdikli bir taahhüt senedi (Bu • • • senet istekli tarafından ay.nen tanzim ve imza edilecek ve altı. örneğinde 
Kayserideki kıtaatın 87,000 kilo görüldüğü veçhile, kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazılacak im 

sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usulile zalanacaktır.), • • • 
Yapı: Cebeci As. Hastanesi yapısı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Keşiflerinin tutan 471692 lira 
46 kuruştur. Keşif Proje ve şartna

meleH }>arasiyle lıişaat Şubesinden 

alınacaktır. ihalesi 7-7-937 Çarşam
ba günü saat 11 dedir. llk teminat 
22617 lira 70 kuruştur. Eksiltmeye 
gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 
sayılı kanunun 2, 3 Uncü maddelerin
de istenen belgeleriyle birlikte temi
nat ve teklif mektuplarını havi zarf· 

münakasaya konulmuştur. İhalesi 9 F) 4,5 x 6 boyundR dört tane fotoğtııf. 
temmuz 1937 cuma günü saat 16 da 3 - Yaşları yirmi ikiyi geç~in bulunanlar ve yurtta okumıya ve ilerde 
kor satınaJma komisyonunda yapıla. mecburi hizmetlerini yapmıya engel olacak bir hastalığı ve arızası olanlar 
caktır. Muhammen bedeli 13050 lira- kabul edilmezler. 
dır. Muvakkat teminatı 978 lira 75 4 - ~ste~il~r~n g~~d~r~iği dilekçe ve vesikalann, Vekaletçe, alındığı 
kuruştur. Şartnamesi kor satınalma adreslenne bıldınlecegı gıbı bunlara göre kabul edilip edilmedikleri de vi
komisyonunda her gün öğleden son- ne adreslerine aynca bildirilecektir. (3597) 
ra görülebilir. İsteklilerin muayyen TAAHHVT SENEDİ ÖRNEGt 
gün ve saatte ihale saatinden bir saat ~yli Tıp TalebevYurduna kabul edilerek herhangi bir Tıp Fakilltesinden 
evveline kdar teklif mektuplarını tabıp olarak çıktıgımda, 2000 sayılı kanun mucibince, yurtta geçirdiğim 
Kayseride kor. binasında eksiltme zamanın (tatiller ~e .dah!I) tiçt~_ikisiwkadar bir müddetle Sıhhat ve içtimai 
komisyonuna vermeleri. (56) (3606) Mua::_~net Vekfıletının lüzum gorecegi mahallerde hizmet ifasını kabul et-

~~~~?'1m vey~ kabul edip te _mu_a~yen müddeti bitirmeden. hizmeti terkey

Türk Okutma Kurumu 

Umumi heyeti, Haziranın yirmi yedinci pazar günU saat on dörtte ale· 
13.de surette içtima edeceğinden muhterem azanın sözü geçen gUn ve 13a-
atte DarUşşafakayı teşrifleri rica olunur. MUdiriyet 

Sıhhat ve içtimai 
Vekaletinden : 

muavenet 

gıın ta~~ı~de yurtta benım ıçın sarfolunan paranın ikı katını ödemeyi 
ve tıp tahsılını terkettiğim veya sıhhi sebepler dışında fakülteden daimt o
larak _g~karıldığım veyahut yurtta bir seneden az bir müddet kalarak terk 
eyledıgım takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tamamen ödemeyi 
ve bu !8-ahhüt senedi mucibince benden istenilecek paralar için ödemek 
mecburıyetinde olduğum tarihten itibaren yUzde 9 fniz yürUtillmesini ve 
2000 savıh kanunun dil!er ce?.Rİ hiildimlıı .. inin de hakkımda tatbikini kabul 
ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 

Bu yıl, lstanbul Leyli Ebe talebe Yurduna girmek 
şartları şunlardır: 

Y~~arda adresi ve hüviyeti yazılı olan •..... ın bu taahhUdnamc 
m~cı.?ınc~ faizile birlikte ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 
içı~ 1:1ç Yüz lira olmak üzere bütün tahml müddeti için ceman 1800 liraya 
ve ıkı katını ödemek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 3,600 liraya ka.da; 

isteyenlerin kabul para~ borçlu . . . . . ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek mü
teselsıl borçlu sıfatile ödeyeceğim .. 

1 - Yaşı 20 den aşağı 30 dan yukan olmayacak; Orta mektepten pe
kiyi ve iyi derecede mezun olacak, gerek tahsilini, gerek ileride mec~uri 
hizmetini yapmağa engel bir hastalığı ve anzası bulunmıyacaktır. 

2 - isteklilerin dilekçelerini aşağıdaki vesiıkaları ile birlikte 15 - EylUl-
1937 tarihine itadar, Sıhhat ve lçtimai Muavenet Vekaletine , gönderme
leri lazımdır. 

3 - Dilekçe ile birlikte gönderilecek vesikalar: 
A) Nüfus hUviyet cüzdanı aslı, 
B) Mezun bulunduğu mektep şehadetnamesi aslı, 
C) Hüsnühal sahibi ve hiç evlenmemiş olduğunu gösteren mahalli Hü

kumetçe tasdik edilmiş ilmühaber, 
D) 4,5 X 6 boyunda Uç tane fotoğraf. 
E) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygu.::ı 

ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu rapor has
tane baştabiblikleri tarafından zarflanarak üstünil mühürlenecektir.) 

Muayene yapılacak hastaneler Ankare., Sivas, Erzurum, Diyarbekir, 
aydarpaşa Nümune hastaneleri; lstanbul Çocuk hastanesi; Izmir, Bur-

1&, Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerdir. 
lsteklilerin hastanenin bulunduğu yerlerdeki sıhhat ve içtimai muave

Pt mUdUrlüklerine l!Jizzat müracaat etmeleri lazımdir. 
" F) Orneği aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdik edilmiş bir taahhlit 

nedi. (3599) 
TAAIDIVTSENEDİ ÖRNF..Gt 

Kefilin adresi 

lstanbul Defterdarlığından : 
Lira 

Eskiçadırcı: ~hmet çelebi yeni Bayram ça~uş mahallesinin yeni 
sokagında eski 6-8 yeni 8-10 sayılı ahşap iki evin 32 
de 4 yapı 

Kadıköyünd~: Rasim paşa mahallesinin Aziziye sokağında eski ve 
yem 21 sayılı evin tamamı. 

75 

Gala tada: Kulekapısında Müeyyit zade mahallesinin Hoca Ali so
kağında eski 22, 24, 26 yeni 28, 30, 32 sayılı Uç evin 36 
da 3 payı 315 

Yu_kar~a _yazılı mallar 2, 7, 937 cuma günü saat 14 de satılacaktır. Satış 
bedelıne ıstıkrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine tahvilleri kabul olunur. 
Taliplerin ytizde 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak 
yevmi mezkfırda Istanbul Defterdarlığı Milli Emlak müdürltiğünde müte
şekkil satış komisyonuna müracaatları. (M) (3511) 

ve Limanları 
Direktörlüğünden: 

l, 7, 937 tarihinden itibaren, beher parçasının ağırlığı elli kilodan fazla 
olmıyan ve demiryolları ile kayıtsız ve şartsız olarak nakli caiz bulunan 
ambalajlı eşya, Sirkeci - KüçUkçekmece banliyösUnde, fUrgonlarında kayıt 
muamelesi yaptırılmaksızın banliyö trenleri furgonlarında nakil için kabul 
edilebilecektir. 

1 - 20 kilo ağırlığındaki parçalardan 10 kuruş ve 21 - 50 kilo ağırlı. 
ğındaki parçalardan da 15 kuruş ücret alınacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (3576) 

Cinsi 

Ekmek 

Dağlıç eti. 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Sadeyağ 

Beyaz peynir 

Miktarı 

Kilo 

32000 

4000 
2000 
1500 

3000 

800 

Beherinin Tah-
min bedeli 
Kuruş 

11 

48 
47 
36 

80 

31 

Mangal kömUrü 6000 4 
Odun 200 Çeki 2 60 

İlk teminatı 

Lira 

264,-

255,-

180,-

18,60 

Eksiltme 
• saati 

14 

14,15 

14,30 

14,45 

Kok 50 Ton 19 00 ı:.::ö,:.:::> ı:>, 
21/ 6/ 1937 tarihindeki eksiltmede ihale edilemiyen yukarıda cins vr 

miktarı yazılı İstanbul Ziraat mektebinin yiyecek ve saire ihtiyacı 10 gün 
daha uzatılarak 2.7.1937 Cuma günU, hizalanndn gösterilen saat1€'rde a
çık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme Istanbul Kültür Direktörlüğü bina
sında liseler muhase~eciliği nezdinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnamelerde yazılı vesikalardan 'başka Ticaret odasının yeni 
yıl vesikası ve teminat makbuzlariyle birlikte eksiltme saatinde komis -
yona gelmeleri. 

llk teminatlarını belli gün ve saatlerden evvel mektep müdürlüğünden 
alacakları yazı ile liseler muhasebesi veznesine yatırmaları ve şartname-
leri mezkur muhasebecilikte görüp öğrenmeleri. (3596) 

Sıhhat ve içtimai 
Vekaletinden: 

Muavenet 

Çorum leyU ve lstnnbul nehari Küçük Sıhhat Memurları Mekteplerine 
alınma şartlan şunlardır: 

1 - Türidye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşağı 26 
dan yukarı olmamak (yirmiden yukarı olanların askerlikle ilişiği kalma
mış olacaktır.) 

2 - Orta mektepten pekiyi ve iyi derecede mezun olmak (Orta mekte
bi bitirdikten sonra Lise sınıflarından bir veya iki sene fazla okumuş olan
lar tercih edilecektir.), 

3 - Istekliler dilekçelerini aşağıdaki vesikaları ile birlikte 1 eyltıl 1937 
tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekfı.leti
ne,"'tstanbul mektebi için lstanbul Sıhhat ve Içtimai Muavenet müdUr!Uği' 
vasıtasile Mektep Müdürlüğüne göndereceklerdir: 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B} Orta Mektep şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş olanların şe

hadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmi vesika), 
C) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygun 

ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu has
tane baştabiblikleri zarflayarak üstünü mühürleyecek ve istekli tarafın
dan mühürlil zarf halinde olarak gönderilecektir.), 

lıfJu Muayeneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbekir, Haydarpaşa Nil· 
mune hastaneleri, lstanbul Çocuk hastanesi, lzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler ~u hastanelerin 
bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüklerine bizzat 
müracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıkları Mektepten veya mahalli polisinden alınmış hüsnühal 
kağıdr, t 

E) 4,5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf. 
4 - Çorumdaki Leyli Mektebe girmek isteyenler bu vesikalarından 

başka bir de aşağıda örneği yazılı Noterlikten tasdikli taahhüt senedi ve
receklerdir. (3598) 

TAAHHOT SENEDl ÖRNEGt 

Çorumdaki Leyli Küçük Sıhhat Memurlar Mektebine alınarak tahsil 
edip mezun olduğumda, Sıhhat ve lçtimai Muavenet Vekfiletinin tayin 
edeceği vazifede beş yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti kabul etmedit:rim ve
ya kabul edilip te muayyen müddeti bitirmeden bıraktığım ve sıhhi sebep
ler dışında mektepten daimi olarak çtka.rı1dığım takdirde benim için sar
feJilmiş olan parayı tamamen ödemeği ve bu taahhüt senedi muci'!:lince 
benden istenilecek para için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten iti
baren fı'. 9 faiz yUrütülmesini kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres- ve hüviyeti yazılı olan .•••.• m bu taahhüdname 

mucibince faizilc birlikte ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 
için ikiyüz lira olmak üzer~ bütün tahsil mUddeti için ccman 400 lirava 
kadar parayı borçlu . . .... ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek 
müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 

lstanbul Defterdarlığından : 

Leyli Ebe talebe yurduna kabul edilerek l.stanbul Ebe Mektebinde oku
up mektepten çıktıktan sonra Sıhhat ve lçtlmai Muavenet VekA.letinin 
östereceğl yerde, Uç yıl müddetle hizmet edeceğimi ve bu hizmeti tama
en yapmadığım veya tahsil sırasında sıhhi sebepler dışında yurttan çı
n!dığım, yahut yurda terkeylediğim takdirde kendim için hUkilmetçe 
pılan masrafları ödemeği ve bu taahhüt senedi mucibince benden iste -
ecek paralar için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 

faiz yürütülmesini kabul ve taahhüt eylerim. 
Sarih ikametgah adresi 

Eminönü Çelebioğlu Alaaddin mahallesinin Çiçekpazarı Snkaçeşmesi ,.e 
Yenicami sokağında kfıin eski 1, 3, 5, 5 mükerrer 7, 9, 11, l, 3, 5, 5 müker· 
rer 5 mükerrer 39, 43 yeni 50, 52, 56, 58. 3, 5, 6, 7, 9, .33 ilii. 11 sayılı altın· 

pı••••••••••••••••••••••••••-.· da on iki mağazası olan kagir Fındıklıyan hanının (9755) dokuz bin yedi 
ytiz elli beş lira muhammen kıymetli 4200 de 350 payı 2, 7, 937 cuma günü Kadıköy Vakıflar İlinlan Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan ...... m bu taahhüdname 

ucibince faizile birlikte lidemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 
in ikiyüz lira olmak üzere bütUn tahsil müddeti için ceman 400 liraya 
adar parayı borçlu ..•... ile birlikte müteselsil kefil ve milijtercit 
Uteselsil borçlu sıf atile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 

Direktörlüğü 

Kısıklıda Camı örıfüıdn set üzerin de 2, 4, 6, sayılt kahvehane 31, 5, 938 
sonuna kadar pru:arhkln ve ayda 16 lira kira ile iG• . .?kiısı üzerinedir. Faz
lasile ~st?k~i _o~anla~~n 28, 6, 937 pazartesi günü saat 15 te Kadıköy Vakıf
lar MüdUrlUğüne muracaatlan (3583) 

saat ll de ı:;e;ıın para ve kapalı ıarf u~ıılile satılacaktır. Satış bedeline 
istikı;azı dahili ve yüzde 5 faizli hazine tahvilleri kabul olunur. .. 

Taliplerin yilzde 7,5 pey akçelerini yatırarak hazırlıyacakları mühürlU 
zarfları artırma saatinden bir saat evveline kadar defterdarlık Milli Ern· 
lak MüdUrlüğünde miltcşekkil satış komisyonuna tevdi eylemeleri. 

CM> (35131 
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, ,,,.,.;, evazım ~atınaıma .(;misyonu lliinlar I' 
Cınsı Miktar ve ölçüsü Beher kilosunun tahmini 

bedeli Kuruş Santim 

Koyun eti 7128 Kilo 46 00 
Sığır eti 4797 Kilo 32 50 

1 - Yukarıda cins ve miktarları ile muhammen bedelleri yazılı olan 
(2) kalem et, 24 Haziran 1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 
(15) de açık eksiltme usulile almmaküzere münakasaya konulmuştur. 

2 - işbu (2) kalem etin muvakkat teminatı (362) lira (85) kuruş 
olup, şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 

3 - l.steklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarile birlikte ve belli 
glin ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları (3258) 

• • • 
Cinsi Mikdar ve ölçüsü Beher kilosunun tahmi

ni bedeli Kuruş Sn. 

Çalı fasulye 
Ayşekadın fasulye 
Barbunye fasulye 
Semizotu 
Sakız kabağı 
Bamya 
Patlıcan 
Kırmızı domates 
Rurusoğan 
Patates 
Ispanak 
Lahana 
Pırasa 
Domates salçası 

700 Kilo 
700 Kilo 
500 Kilo 
600 Kilo 
900 Kilo 

1000 Kilo 
1500 Kilo 
1500 Kilo 
1850 Kilo 
2120 Kilo 
800 Kilo 
700 Kilo 
700 Kilo 
150 Kilo 

Y ekim 13720 Kilo 

4 50 
8 00 
4 50 
2 00 
2 50 
8 00 
6 00 
2 50 
5 00 
5 00 
3 25 
3 00 
3 25 

18 00 

1 - Yukarda cins ve mikdarlan ile muhammen bedelleri yazılı olan 
(14) kalem yaş sebze, 24 Haziran 937 tarihine rasthyan Perşembe günU 
saat 14 de açık eksiltme usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - tşbu (14) kalem se':Jzenin muvakkat teminatı ( 48) lira ( 54) kuruş 
olup, şartnamesi komisyondan her gün parasız verilir. 

3 - Isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
gUn ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona mUracaatıan (3257) 

Eczacı aranıyor: 
Siirt Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden: 

Yirmi bin nüfuslu Siirt Merkezinde içinde 1600 liralrk Sıhhi malzeme 
bulunan Belediyeye aid kapalı eczahane ile beraber bin'Jeşyüz lira nakit 
beş sene vade ile ve kefaletle asgari beş sene evvel mektepten çıkmış 
bir eczacıya verilecektir. Siirtte , bueezahaneden başka bir eczahane 
daha vardır . 

İsteklilerin Siirt Sıhhat ve Içtimai Muavenet Müdürlüğüne mUracaat-
lan. (3548) 

Kültür Bakanhğından : 
- Orta okullarda türkçe, tarih - Coğrafy~ riyaziye, tabiiye, Fransız 

ca, Almanca ve Ingilizce Öb'TCtmeni olmak isteyenler için bu yıl sınav ya
Pllacaktır. 

2 - Sına,•Iar 1 Eylill Çarşamba güııü l.stanbul Universitesinde başhya-
caktır. 

3 - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) -Türk olmaları, 
B) - 20 den aşağı ve 45 den yukarı yaşta olmamaları, 
C) - Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden mah -

kümiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya kaza idare heyetin
den bir mazbata ibraz etmeleri (Halen meınur ve öğretmen olanlar bu ka
Yıttan müstesna olup mensup oldukları daire amirinin vereceği vesika 
kafidir. 

D) - Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmiye mani vücut arızala. 
l'Indan salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

E} En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bunların 
tnuadili tahsil görmüş olmaları, 
Öğretmen okullarından mezun olanların en az iki ders senesi öğretmen 

li.k etmiş bulunmaları gerektir. 
4 - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav sorulan Universite ve Yüksek 

öğretmen okulu talebesinin takip ettiği ders müfredatından seçilecektir. 
Bundan başğa sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktır. 

5 - Namzetler sınavda kazandıklan takdirde 1702 numaralı kanunun 
l. inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta öğret· 
tnen okulu Yar öğretmenliğine atanacaklardır. 

6 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Bakanlığa nıü 
racaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A) - Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) - Tahsil derecelerine aid şahadetname veya vesikalarınm asıl ve ya 

but suretleri, 
C - Hüsnühal mazbatası, 
D) - Mahalli kültür idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli sıhhat 

rnporu, 

E) - Mahalli Kilittir İdaresinden tasdikli ve Fotoğraflı fiş. 
F) - Altı adet 4X6,5 bUyilklUğlinde kartonsuz fotoğraflan, 
Bu vesikaların en son 1/ 8/ 1937 tarihine kadnr Bakanlığa gönderilmiş 

olması lazımdır. Bu ~rihten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya evrakı 
tnUsbltesl noksan gönderilmiş bulunan istidalar hakkında muamele ya-
pılmryacaktır. (1455) (3191) 

TAN 

Çünkü 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir _ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin oJmak için. 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz. 

Devlet Demlryollan ve limanları işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (6) gurup mal
zeme ve e.~ya her gurup ayn ayrı ihale edilmek Uzere 30-6-37 Çarşamba 
günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyo~ tarafın
dan açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerın her gu
rup hizasında yazılı muvakkat teminat ve kanunun tayin etti~ vesaikle 
birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu 
işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

ı - 21 kalemden i;,aret muhtelif şekil ve cb'atta pirinç musluk mu -
hammen bedeli 131~ lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı 9854 kuruştur. 

2 - Muhtelif eb'atta 14 kalem cem'an 5315 kilo civata ile % lük 100 
kilo demir rondela muhammen bedeli 1534 lira 60 kuruş ve muvakkat 
teminatı 115 lira 10 kuruştur. 

3 - 9 kalemden ibaret peşel borusu yarım deve boynu, peşel borusu 
dirseği, Stahlpanzer boru hattı havai serfili, kalın lastikli kablo ve saire 
gibi elektrik malzemesi muhammen bedeli 1251% lira ve muvakkat te
minatı 9386 kuruştur. 

4 - 5000 adet takriben 25,00011:? X 1800 X 700 m/m lik demir levha 
muhammen bedeli 4625 lira ve muvakkat teminatı 346 lira 88 kuruştur. 

5 - 400 ton demir için ve 40 ton pirinç için d~meci kumu muham -
men bedeli 1670 lirn ve muvakkat teminntı 125 lira 25 kuruştur. 

6 - Muhtelif eb'atta 1300 kilo kenevir ip ve 1000 kilo katranlı kenevir 
ip muhammen '::>edeli 1975 lira ve muvakkat teminati 148 lira 13 kuruştur. 

(3368) 

• • • 
Muhammen bedeli (41600) lira olan 800 ton katran yagı 2-8-1037 Pa

zartesi günü saat 15-de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafıa Vekaleti 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3120) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gUn ve 3297 No. lı 
nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14-de kadar devlet demiryolları malzeme dai
resindeki merkez komisyonu reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 208 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (3387) 

• • • 
:Muhammen bedeli 14509 lira 20 kuruş olan 10,000 tabaka klnmaço ka

ğıdı, 250.000 tabaka ikinci hamur beyaz kağıt, 460,000 tabaka muhtelif 
renkte 2 nci hamur kağıt, 200,000 tabaka duruk kağıt, 150,000 tabaka 
gazete kağıdı, 20,000 adet renkli karton 8-7-1937 Perşembe günU saat 15 
de Haydarpaşada gar binası dahilindeki icomisyon tarafından kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1088 lira 19 kuruşluk muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1937 gün 3297 No. lu 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 (On Dörde) kadar komisyon reisliğine ver -
meleri liı.zımdır. Bu işe aid şartname ve mukavele projeleri parasız olarak 
komisyondan dağıtılmaktadır. (3472) 

• • • 
Muhammen bedeli (600.000) lira olan Sıvas atelyesi kuvvei muharıike 

ve sofnj tesisatı 19.8-1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (27750) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. 1ı nüsha
sında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklifle
rini ay~: gün Eaat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (3000) kuru§a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (3i09) 

Bina işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden :· 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Jandarma polis mektebi ihata dı

varları, parke, kaldırım, istinat duvarları, merdiven inşası ve ~ahçe tes
viyesi ve tanzimi işleridir. 
Keşif bedeli: 18,000 liradır. 
2 - Eksiltme 1-7-1937 tarihinde Perşembe gtinü saat 15 de Nafıa Ve

kaleti yapı işleri umum mildilrlüğü eitsiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferri evrak 90 kuruş bedel mu 
kabilinde yapı işleri umum müdürlliğtinden alınabilir. 

4 - Ekslltmeyc girebilmek için taliplerin 1350 liralık muvakkat te • 
minat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını 
haiz olması lazımdır. 

Isteklileriıı teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermesi muk -
tazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1540) (3344) 

1 ı 

Zümrüt 

YAi.OVA 
Kaphcaları 

Bu sene kaphcala
rın otel ve lokanta
lannda büyük te
kemmüller yapı -
mıştlr. 
·1 Hazirandan it' baren fiatlar

daki ucuzluk bilhassa calibi 
d i k·ka tt i r. 
Çınar Oteli: Bir günlük pan

siyon komple (Otel ve yemek) 
bir kişi icin ( 325) kuruştur. 
iki kişi için otel ve yemek (550) 
kuruştur. 

Büyük otel : Bir günlük pan
siyon komplP (otel ve yemek) 
bir kişi için ( 350 ) kuruştan 
başlıyarak · kat ve odalarına 

yedi liraya kadardır. iki •• gere 
kişi için 
kadardır. 

altı liradan 9 liraya 

Aileler için ayrıca tenzilat 
yapılır. . 

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

nazaran çok ucuzlamışhr. <3233> 

Bozüyük Beledıye Riyasetinden: 
A~ık Eksiltme ilanı 

ı - Eksiltmeye konulan iş Bozüyilk kasabasının tahminen 160 hektar
lık meskün ... e 75 hektarlık gayri meskfın ki: ceman 235 hektarlık yerinin 
hali hazır haritalarının tanzim ve tersimi işidir. 

2 - Muhammen bedel: Meskiln yerlerin bir hektarı 27, gayri meskfuı 
yerlerin bir hektarı 7 liradan ceman 4845 liradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Şehir ve Kasa~alann hali hazır haritalarının alınmasına aid Nafia 

Vckfıletinin umumi ve fenni şartnameleri. 
4 - Istekliler bu evrakı BozUyUk Belediye Riesliğinde görebilirler. 
5 - Eksiltme 2-7-1937 Cuma gUnU saat 14 de Bozüyük Belediye En -

cUmeninde yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 364 lira muvakkat teminat akçası ver • 

meleri ve aşağıda yazılı şartları haiz bulunmaları lazımdır. 
937 senesi için fenni ehliyet ve lhtieaslan Nafia Vekfiletince kabul ''" 

tasdik edilmiş olan mühendisler ve topoğraflar veya bu kabil mühend 6 

ve topoğraflarla bu işe ortaitlrk yapacak noterlikten musaddak mUteah -
bitler girebilirler. 

7 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak etmek 
isteyen taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatten f.i'ce Belediyeye müra • 
caatla muvakkat teminatını yatırmış olması lazımdır. (3382) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı tdare Eden: b. SALIW. 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaa 
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Zafı umumi kansızhk ve kemik hastahklanna şita 
esirleri çoktur. Cocuklar, Gençler, Genç kızlar ve 
ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler·. 

Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur : 
'

, 
Zührevi ve cilt hastalıkları 

D 

o 
• 
1 

Yurdda ittifak haf ine ge·en bu kanaati 
tesise niçin ve nasll muvaffak old1J? 

Çiinkü "RADYOLİN,. in terkibi saya çıkar. 

yüksek bir kimya <;aheserirlir. Çün.l•ti "RADYOLIN,, diğer mn.-
Çünkü bütün "RADYOLİN,, kul-

Janaıılarm di5leri temiz, sağl!lm 
cunJara nazaran çok ucuzdur. 

'e güzeldir. Artık bütün bunlardan sonra 
Çiinkü "RADYOLİN., emsalsiz "RADYOLİN,, kullanan on binlerce 

rağbeti dolayısile biç stok ~·apmadı-ı kişinin ne kadar haklı olduğunu an
lı için mütemadiyen taze taze piya- lamak kolaylaşır. 

~-.ı-.:.sı.: 

Günde iki 
ihmal 

defa fırçalamayı 
etmeyiniz 

Son gelen ıoo· model çocuk arabalarım gelip görünüz! 

·SARK PAZARl-BAZAR Dü levan 
'"optan ve perakende satış·Beyoğlu Istikla.J caddesi314 

~r Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamj 
karşısında No. 133 Telefon :43585 . . 

El, ayak, koh.l.l.ı< terlerini kesen 
nahoş kokuyu gideren yegane 

sıhhi pudradir. 

tNGtL!Z KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - lSTANBUL 

, ............... ı 
İstanbul lkinci Noterliğine: 

AZn.NAME 
Dairenizden 14 - K. evvel - 936 ta

rih ve 10194 / 365 numara ile tanzim 
kılınan umumi vekaietname ahkamı 
mucibince namıma devairi resmiye 
ve hususiyetle her türlü teahhüdat ve 
muamelatı takip ve ifa ve intaca ve 
her türlü evrak ve senedatı imzaya 
ve tedeyYüne ve münakasa ve mü -
zayedelere iştirake ve ahzu kabz ve 
sulh ve ibraya ve davadan feragata 

1 

ve feragatı vakaayı kabule, maha
kim ve meclis ve davairi devletin 

ı 
h_er kısım ve derecesine her sıfat, t.~
rıkle beni temsile hukuk ve menafıı

---------------------------- mi muhafaza ve müdafaaya ve işbu 
aıı•••••••-•••••••.ı•F"!m••••••_,.., se'.•:ıiyetleı:~ bir kısım veya küllisi 

ile ahar veya aharlarını tevkil ve 
terşik ve azle mezun ve adı geçen ve
kaletnamede münderiç diğer selahi -
yet ve sıfatları haiz bulunan Istan -
bulda Tahmis caddesinde kuru kahve 
cihanının 29 numaralı odasında şim
diye kadar benimle birlikte mukim 

''Krema nıakinal arı .,geldı bulunan ve nezdimde çalışan Kirkor 
, Bahşiyanı bu defa gördüğüm lüzu-

Bu makinaJar dilnl'anm her yerinde ma binaen azil ve verdiğim bütün sı
sütçülük aleminde büyük şöhret ka- fat ve selahiyetleri nez'i eylediğim 
znnmış ve en verimli makina olarak · 

gı"bi mumaileyhln bana vekaleten a
tarunmıştır. 

Son sistem yeni modellerimiz har veya aharlara vermiş olabilceği 
gelmiştir. vekaltelerle ve vekilin vekili suretile 

Türkiye Uım.m Satış Deposu: eşhası saire ile benim vekaletlerim -

f ahtakalede POKER 1ra 8 bıçak'an de ro~ t·c'uı den.keza a:il ve ~elahiyetıerini nez'i 
Tnşra satış yerleri. Erzurum: Tiirbe civan No. 29 Şükrii Hasan Güral 1 etmış_ ol~u~ cıhetle badema namı-
Kon) ada: l\lehmet Kaşık~ı \·e biraderleri. Eskişehir: Hasan Alanya. ma hıçbır guna muamelede bulun-
•••••• - mağa hak ve seI:.niyetıeri kalmadığı 

ve bilvekaie yapabilecekleri tasar -

S rufatı kavliyelerinin hükfımsüz bu •. 
lunduğu hususların tenbih ve ihtar ve 1 

ı~,§§§§~~ ilaru zımnında yedi nüsha olarak 
ı: tanzim kılınan işbu azilnamelerden 

bir nusha.sırun mumaileyh Kirkor 
Bahşiyana, diğer bir nushasının da 
Istanbulda Divanyolunda kain dairei 
mahsusasmda mukim Istanbul Bele
diyesi Başkanlığına, üçüncüsünün yi
ne Divanyolu civarındaki binasında 
oturan Istanbul Evkaf Di:-.ektörlüğü
ne, dördüncü nushanm da Tophane
de mahsus dairesinde Levazım amir
liği satın alma komisyonu Başkanlı
ğına tebliğini ve eşhas ve makamatı 
saireyi de haberdar etmiş olmak üze
re beşinci nüshasının da lstanbulda 
sabahlan çıkan günlük gazetelerden 
birile ilanını ve 6 ncı nüshasının daire 
de hıfzile yedinci musaddak nüshası
nın tarafıma iadesini saygılarımla di
lerim. 

Adres: Istanbulda Kuru kahveci 
hanında 28 - 29 numaralı odalarda 

ı: 

PACKARD 
Her şeyde en iyi malı aradığınız gibi 

otomobil alırken de en zarif, en metin ve 
en konforlu bir araba almak için altı veya 
sekis silindirli PACKARD'ı intihap edi-
nız. 

Herkesin beğendiği, fakat, fiyatı pek 
yüksek olduğu için alamadığı bu otomo
billerin fiyatı PACKARD meraklılarını 
sevindirecek derecede tenzil edilmiştir. 

P ACKARD Acenteleri yeni modelleri 
göstermek, talep olunacak izahatı ver
mek için emrinize amadedir. 

Merkez acentesi- Beyoğlunda Taksim bahçesi kar
şısında Kemal Halil Tanır, M. Rifat Yalman ve 

şürekası. 

TAT K·O SiRKETi 
' Ankara acentası: Yenipostane civarında Güven Te

cimevi ETHEM KUSLU VE ESAT NiL 

PACKARDI OLANLARA F1K1RLER1N1 
SORUNUZ 

# .................................. _ .................... . 

istanbul Gayrimübadiller Kom syonundan: 

Adana Satlş! 
Mahallesi Mevkii 

Çınarlı Bağlaryolu 

Çınarlı Bağlaryoiu 

Çınarlı Bağlaryolu 

Emlak No. 

Ada: ;s~ö 
PRrsel: 68 

Ada: 386 
Parsel: 66 

Ada: 386 
Parsel: 69 

Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

Altında üç bap mağaza 
ve ahır üstte beş oda, 
matbah ve müştemilatı 
havi 248 Metre2 hanenin 
tamamı 16800 T.L. 
161 Metre2 koza mağa-
zasınm tamamı 

Müşterek avlu ve kapı 
yerini müştemil 4 77 met 
re2 müfrez koza mağa-

8400 T.L. 

zası ve üstü açık mağaza 84.00 T.L. 
Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller Adanada kapalı zarf usulile satışa çıkarılmış ve 9, 7, 937 tari

hinde ihalelerinin icrası mukarrer bulunmuştur. Talıpl!.?rin o gün saat 14 ten evvel Seyhan lJef~E'..'rdarlığma 
müracaattan. Satış münhaınan gayri mübadil bonosiledir. 

~--------... ---------------------------------~ 
Kayıp: Bakırkşöy kazası Yeşil - I 

köy nahiyefilne bağlı Avcılar köyü • 
nün resmi muhtar mühürünü 
21 - 6 . 937 Pazartesi günü Küçük -
çekmece ile Yeşilköy arasında zayi et 
tim. Yenisini yaptıracağımdan bük . 
mü yoktur. Muhtar Mehmet 

Kayı~ Konya ümit idadisi altıncısı 
nıfından yedinci sınıfına· geçtiğime 

dair 1330 senesinde aldığım tasdik -
nameyi kaybettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Nafıa Vekaletinden : 
2 Ağustos 937 Pazartesi günü saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekaleti 

Malzeme Eksiltme Komisyonunda 208,000 lira muhammen bedelli 4000 
ton kreozotun kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şart
namesi ve teferruatı 1040 kuruş mukabilinde VP.kalPt M~br.emP Mlidürlil
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminatı 11650 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7 -5-936 tarih ve 3297 

sayılı nüshasında. çıkan talimatnameye göre Vekaletten alınmış 937 se -
nesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 2 Ağustos 937 Pazartesi 
günü saa+ 14 e kadar Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

L:t fi'2\ 


