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Geldi 
Is 

B 
et lnönü ile Suriye 

şvekili Arasında 
M .. him Bir Görüşme 

Çok 
Oldu 

Büyük Şef 
~Dün Sabah 
; Y alovadan ~ 
~ Döndüler 1 

~ B!rkaç günJenberi Yalo-! 
~ vada bulunmakta olan Rei- \ 

' sicümhurumuz Atatürk, dün ' 
~ sabah Ertuğrul yatı ile feh- ' 

B •• •• ı Ak tt ~ rımıze arJdet buyurmuf· ~ ugun mu a a a lardır. ~ 
Dün sabah lstanbula f(e· ! Kont dö Marte} l~~ Ba,rJe~~um:z tsmet.tnö· 

nu, akşam uzerı Heybel·nda· 

b k 
dan motörle Dolmabahçe ~ de ulunaca s~ravına l!:ımJş1P-r ve At~-
turh tarafından kabul edıl-

Ba,vekil ismet İnönü, ailesi erkanı ile ve be· 

raberinde Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek· 

reteri Şükrü Kaya olduğu halde dün sabah saat 

9,45 te hususi bir trenle Ankaradan fehrimize 

geldiler. 

Başvekilimiz:1 dün Haydarpaşa istasyonunda 
kendisini karşılayanlarla beraber 

lstasyonda, Hariciye Vekaleti Vekili Numan Mene· 

mencioğlu, Vali üstündağ, Reisicümhurun Genel Sek-
0reteri, Hususi Kalem Müdürü ve Yaverleri, Ordu Mü· 
fcttişlcrinden Orgeneral Ali Sait, Merkez Kumanda. 
nı General İhsan, mali müesseseler direktörleri ve 

birçok zevat tarafından karşılandılar. İsmet İnönü, 
karşılamıya gelenlere teşekkür ettikten sonra halkın 

tezahüratı arasında gnrdan çıkarak rıhtıma doğru 

ilerledi. 

Tarih 
:Ahmet Emin YALMAN 

B ir haf ta evvel ufukta ümit 
verici bir manzara görü

nüyordu: Almanya Hariciye Na
zırı Baron'Von Neurath, 23 Ha.-l 
ziranda Londrada bulunacak, 
orada iki gün kalacaktı. 

Londra mülakatında Ispanya der
dinin tasfiyesine ait çareler arana
cak, Garp emniyet misakının zemini 
hazırlanacak, Almanyanm, Avru
parun umumi münasebet1eri içindeki 
normal mevkiine dönmesine ait yol
lar ve imknnlar konuşulacaktı. 

Bu sırada Orgeneral Ali Sait, Tun
celindeki askerlerimizi nasıl bulduğu

.. n-·--'-'" sordu 
ismet liıônU derhal şu cevabt ver-

di: 

"- Hepsi de neşeli, sıhhatli ve sı.s
lan gibi. Hem artık Dersim meselesi 
diye bir mesele yoktur.,, 

Başvekil, rıhtımda Akay idaresinin 
Kadıköy vapuruna geçtiler. Ve aılesi 
erkanı ile beraber Heybelideki köşk.. 
!erine gittiler. 

Suriye Başvekili Heybeliadada 
lkı gündenberi şchrimızin misafıri 

• bulunan Suriye Başvekili Bay Cemil 
Mürdüm, dün saat 12,30 da Hariciye 
Vekaleti Vekili B. Menemendoğlu Jle 
birlikte Perapalastan bir otomobille, 
Tophane rıhtımına indiler ve Sakarya 
motörü ile Heybeliadnya gittiler. 
İsmet İnönü, misafir Başvekili, öğ 

lerinde kabul ettiler. lki Başvekil, öğ
le yemeğini birlikte yediler ve saat 
16,30 a kadar süren mühim bir mü
lakatta bulundular. Menemencioğlu 
nun da iştirak ettiği bu görüşmeler.de 
Türkiye ve Suriyeyi alakadar eden 
meselelerin ve bu arada bilhassa Ha-

lngilterenin resmi daveti üzerine 
olan bu ziyaretin geriye bırakıldığı 

birdenbire ilan edildi. Almanya, Av
rupa vaziyetinin aydınlanmasına ve 
berraklaşmasına hizmet edecek bir 
temastan böylece kaçınmış oldu. Bu 
hareket te, Ingilterede çok fena bir 
tesir bıraktı. J 

Hadis olmıyan bir hadise 

lsmet lnönü, Heybeli plajında tay vaziyetinin görüşüldüğü anlaşılı
deniz banyosu aldıktan sonra yor. 
------------- B. Cemil Mürdümün beyanah 

j B. Cemil Mürdüm ve Numan Mene-R Ü c t Ü Ara 5 mencioğlu, saat 16,30 da Heybeliden 
~ ayrılarak motörle Istanbula döndü

ler. 

Bağdattan Suriye Başvekili, bu görüşmelerden 

mişlerdir. ~ 
.~,...."'~iV'""'""• 
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SEYiT 
RIIA 

YARALI 
Dünkü Müsademede 30 

Şaki imha Edildi 
Hozat. 26 <Hususi surette gönder

diğimiz arltad şrmızdan) - Asayiş 
müfrezelerimiz!e Kutuderesi civarına 
sığınan şaki döküntüleri arasında bu 
gün bir müsademe olmuştur. Netice· 
de 30 şaki imha edilmiştir. 1 

Bu arada Demenan aşiretinin i'eri 
gelenlerinden ikisi yakalanarak adli
yeye verilmişlerdir. Bunlar, Kamer 
oğlu Keki! ile Cebrailin ye~eni Ke. 
lciıdir. Mevkuf Cebrailin yeğeni Ceb
rail ölenler arasındadır. 

Asayiş müfreze'erimiz. takin ha
reketlerine devam ediyorlar. Pokir 
dağının şimal yamaçlanndaki mağa
ralarda saklandıkları anlaşılan Seyit 1 
Rıza taraftan eşkiya tamamile çem
ber ; ... ;"" ""nmış vazivettı>dir 

Seyit Rızanın yaralandığı 
l •1 2:riliyor 

Hozat, 26 (Tan muhabirinden) -
Bugünkü müsademeden sonra geniş 
bir iltica hareketi başlamıştır. Olen 
bir sergerdenin karısı. kanlı hadisele 
re yol açtığı için Seyit Rızayı öldür
mek istemiştir. Bu kadın, avene ta
rafından derhal öldürülmüştür. Seyit 
Rızanın yaralı olduğu söylenmekte
dir. 

Bir Kamyon Uçuruma 

Yuvarlandı, 2 Ölü , 

7 Yarah Var 

M ü'akatm geri bırakılmasına 

gösterilen sebep Lcipzig kru
\'azörünün hır taarruza uğramasıdır. 
Bu sebep, pek sudan bir vesiledir. Ha
kikat aranırsa ortada Leipzig hadi
•esi denilebilecek bir şey yoktur. 
Leipzig !kruvazörü bir torpil filan ye
ınemiştir. Hiçbir tarafında boyası bi
le sıyrılmanuştır. Yalnız kruvazörün 
kaptanı, denızaltı gemilerinin veya 
torpillerin ynklaştı$tnı. dinleme alet
lerinin yardımile farketmiştir. 

Tezahüratla 

Ayrıldı 
Aldatıcı raporlar Bağdat, 25 (A.A.) _Dış işıeri ve-

p u dınlcme aletleri, henüz her kili doktor Aras, bu sabah 6 da be· 

sonra kendisini gören bir muharriri
mize kısaca şunları söyledi: 

"- Bugünkü görUşmelerden 
memnunum. Yarm tekrar Başve
kilinizle temaslarda bulunmam ka 
bildir. Suriye Fevkalade Komise
ri Kon <lö :Martel de yarm (hu-

(Arkası dördüncüde) 

Karaköse: 26 (A.A.) - Diln mer
keze bağlı Hamur nahiyesinde çok 
feci bir kaza olmuşt'Ur. Bir kamyon 
Hamur deresini geçerken uçuruma 
yuvarlanmış ve içinde bulunanlardan 
Muş Saylavı Hakkı Kıhç'ın oğlu lli
~dm Ekrem ile bir köylü ölmüştür. 
İkisi ağır ve beşi hafif olmak üzere 
yedi yaralı vardır. 

yerde çok ıptidai bır şekilde- raberlerinde hususi büro direktörü 
dir. lnsanı kolayca aldatabilir. lngi- Refik amir ve iki katip olduğu halde 
liz gazeteleri, Cıhan Harbinde, "deniz askerj tayyare ile Kermanşaha hare· 
altı gemisi gördük.,, şekl:ndeki ra- ket etmiş v ~ başta Irak dış i~!eri ve· 
Porlardan bir çoğunun bile yanlış kili Naci Elasil. Irak erkanı harbi
çıktığım hatırlatıyorlar. Hatta 1 ey- ıei umumiye re~si, hariciye genel sek· 
IQI 1914 le bütün Ingiliz donanması reteri ve haricıye yüksek memurları 
Scapa Flow'da toplandığı sırada, bir rran elçisi ile ekimiz ve refikası, el
Alman denıznltı gemisinin limana· 0 '!1t erkanı ve Türk kolonisi tara . 
girdiği hakkındaki yanlış bir rapor, uğurlanmıştır. 
bü~:n donanmanın limandan uzaklaş- " or Aras, buradan ayrılmak Ü· 

lnasına ve ancak korun~n tedbirleri ıere ~~re meydanına gelişleri es-
8.lındıktnn sonra geri gelmesina se- nasında aııkerl bir kıta ihtiram res
bep olmuştu. ~. . 1~""' mini ifa eylemiş ve mızıka Türk, Irak 

Almanya, vapur ~taı;ıı!l1n llinl;~ milli ın,rşlann. çalmıştır. 
ile aletinde duyduğu ~~arların. tallıt Dış ·· leri vekilimiz askeri kıtayı 

(Arkasrdördünclfd)'> (Arkası 3 üncüde) 

İlavemizi 
İsteyiniz 

ADANADA MOTHlŞ 

SICAKLAR BAŞLADI 
Adana, 20 (TAN) - Burada müt

hiş sıcaklar başlamıştır. Hararet de
recesi 39 santigradı bulmuştur. 

Bugün okuyucularımıza 24 ~~'!'!! .• ~.-~~~-~-~"""""~~~~"'!!~!"'!~.., __ ,.. __ 

sayla/ık zengin bir ilave ve
riyoruz. T ürkiyenin •anayi
leşme tefebbüsüne hasretti· 
ğimiz bu iUiveyi gazetenizle 
beraber mürJez.zilerden iste
y'niz. 

MODEL 
l'ürldyenln yegi.ne Moda mecmuası 

olan MODEL'in üçiineü ~ayısı çıktı. 
En yeni modaları MODEL'den takip 
ediniz. 

·-
Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
~ Cılt 

Kuponu ıı Cüz j 172 I Kuponu 
30 kupona mukabil bir lt kupona mukabil bir 
cilt '300) kuruştur. 

1 cilz 7 1~ kurustur. 

• ''T an,, ın yenı 
ve Tefrikaları 

Röportajları 
'' Tan,, Muharrirleri yurdu 

ve · düngalJı dolaşıyorlar 
''TAN'' bütün mesaisini modern gazeteciliğin icaplarına 

uydurmak meseles'ne büriik bir ehemmiyet vermektedir. 
Modem gazeteciliğin en mühim kaidelerinden biri de "Ha-

' diseleri vukubuldukları yerlerde takip etmek,,tir. Bu pren-
sibini ''TAN" tam manasile benimsemişfr. Bu sebepledir ki 
bugün TAN muharrirleri memleket içinde, Avrupada, As
yada ve Amerikada dolaşıyor ve görüşlerini, intıbalarım, rö
portaj halinde gazetelerine yazıyorlar. 

Dünyayı dolaşanlar: Memleketi dolaşanlar: 
l\Iuharrir ar. 

. adaş 1 arı
uzdruı Sabiha 
:ekeriya Av -
upada kısa bir 
1üddct dolaş

ıktan sonra on 
leş gün evvel 
'imnli Ameri
knya \'ardı \'C o. 

radan gönderdiği illt röportnjlar 
TAN sütunlarında çıktı. Arlmdası
mız Sabiha Zekeriynnm "TAN,. için 
\'llptığı bu tetkik seyahati bir miid. 
:Jet daha uzayacak, tekrar A\•nıpa
ra dönerci<, muhtelif memleketleri 
lolnşacaktır. 

• 1 ıılı..<trrir ar
ı<ln.şımız Suat 
eniş, bundan 
ir ay e\"\0el Rus 
"Uya gitti. Ora
lnn ırana geçti, 
Umdi de tfı Si. 
iry:ıya kadar 

•·&maral• büfün 
riirk ülkelerini 

lola.5acaktır. Suat Den•işfon Jtusya 
\'e lrnn tctkilderlne dair aldığımız 
röportaj yaz lan peyderpey TAN 
da çıkmaktadır. 

Hem değeri' 

ıir profesör, 
'ıem de ili gö· 
·iişlü ve tatlı üs
'uplu bir mu
harrir olan Fa· 

Bir lnsmı dün 
anın dört kö 

,esini dolaşru 

'TAN,, muJıar 

rirlcrinden bi 
'mçı da memle 
'cetin Garb:nı ,. 
5nrkuıı adını n 
lım dolaşmıy 

çıJ•tılar. lfoman 
la.riyle, hlldiye \'e fıkralariyle hepi. 
mizi kendine çekmiş ol:ın muJı:ırrir 
arkadaşımız "Aka Giindüz,, Şark 
ve Cenup hudutlanmıza lm<lar uzn
nnn bir seyahate çıktı. Oradan 
''TAN,, okuyuculan için herhalde 
çol< cazip ve meraklı seyahat mek 
tuplan gönderecek ,.~ b:ınlım hepi • 
miz, mnmlrlieti daha İl i :truumnt 
ihtiyaruyJa se\'C seve okuyae:ı{;'lz. 

• 

'fızizc gönileril 
niştir. Şal\ileriı 

'luhakemesi nr 
Ucelendikten 

sonra da, Şark ve imal Anadolu· 
sunu naJıiye merke7lerine kadar do 
taşıp, size en yeni resimlerle birlik
te yepyeni bir memlDket röportaj
ları serisi sunacaktır. 

• Gün 

it Sabri Duran 
Cenubi Alu'lcniı 
uyılaruın alt se. 1

• 

yahat notlnnnı 

, nraknu5 mu 
1ıarrir ağabeyle 

rimizden Şai 

Hüse~in Rif n 
b:ı lı başına bi 
'<fı.inattır. Yarrn 
qsırlık yazı v 

~azetemize \'ermıştir. B. Faik S:ıbri 
izi Akdenizin, hiç bilmedibriniz kö. 

şelerine kadar götürecek, oraların 
garip, cazip, meraJdı hayatmı yasa
tac:Lkhr. 

• "TAN,, hu 8U· 
.anlarda size, es 
':d ve Muvaffak 
'lir gazeteci o
'an, bugün de 
'TAN,, m mü-

sislcri arasın. 
!a bulunan Ha
il Lfıtfiyi, !;Ok 
neraklı seyahat 

nektuplarilc pek yakında tanıta
caktır. Arkadaşımız Halil Lfıtfi 

Yunanistan \'C Amavutluf.tu en kuy-
. tu köşelerine katlar dolıışmı~ bulu· 

ouyor. 

• 
-------Siyasi tahlil ya

;llarrnı beğene 

leğene okuduğu 

nuz muharrir 
Bürhan Belge 
\fısır \'e Surlye
\"İ dolaştı. Şimdi 

TAN da bu se
vahatine ait in
ttbalanm neş. 

retmekteylz. Ku\'Yetli bir tahlile 
dayanan bu me.h-tuplar bize Mısır, 
Filistin '\'e Surlye~i tanıtmaktadır. 

tetkik hayatı. o 
na memlokctin her tarafım inceden 
inceye öğrenmek fırsatını vermiş 

tir. Şu gilnlerd" Anadoluda bir tet. 
kik seyahatine daha çıkan Hiiselin 
Rif:ıt ~ttiği yerlerden bize fnntez· 
memleket meld;uplnn sunacaktır. 

• 
Hamidin Mektupları 
Geç.enlerde ebediyete intikal eden 

Şairiizam Abdü1hak Hamidin ilk 
gençliğinden itibaren dostlarına 

gönderdiği mektuplardan bir kısmı 
bugün elimizde bulunuyor. Bu mek 
toplarda o zamanların hadiseleri de 
ince ve şairane t:ıhlillerle ~·er nlmı 
hatta bazı hadise hie,•edilmiştlr. R 
nildin bu mektuplarını da yakında 
neşretmlye bnşlıyacağız. 

Meraklılar Serisi 
Muharrir arkadaşımız Snliıhattlr 

Giingör, hiitün meraklılarla görül" •J!.i!.•w•• 
müş, hakikaten çok meraklı bir rö. 
portaj serisi hazırlamıştır. Kuş, an 
tlka, çlı;ek, halık meraklılannan 

cidden çok cazip olan ha~·atl~ 
kolleksiyonlannın 2enı:Inliğini bat 
yeni röportaj serisincle oktn•acals .ınıı....• 
ve muhakkak kl meraklanacaksı 

DiZ. 
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1 / Rusyadaki İdamlar 

.,.._ 
B. Stalin Mareşal Voroşilolla beraber 

İdam Sebep er~ · 
• n akkı da St r 

Yazdığı uh ır 
s ondrada çıkan News Chronicle gazetesi yazıyor: ..... 

''Mareşal Tukhachevsky ile yedi generalin idamı hak
kında Stalin tarafından verilen izahatı ele geçirdik. Stalin, 
Fransa ve sair yerlerde Rus yanın bir müttefik sıfatile değeri 
hakkında hasıl olan endişeleri bertaraf etmek, Kızılordunun 
dövütme kabiliyeti hakkında ileri sürülen şüpheleri silmek için 
bir muhtıra hazırlamıştır. 

Bu muhtırada sekiz genera
Jin iştirak ettikleri hiyanet te
bekesini vücude getiren uzak 
yakın amilleri saydıktan ıonra 

o un ve 
unları muhakemeye sevket

mek icap ettiğini anlatmıştır. 

z mı? 

1 Çanakkaledeki 
kaza nasıl o 

lspanyol gemisi
nin ikinci kaptanı 

da tevkif edildi 
Çanakkale Boğazında Kapapino isimli İtal

yan vapurunu hatıran ispanya bandıralı Ma
! gelena vapuru, dün sabah ıaat 8,30 da limanı
mıza gelmiş ve Harem iskeleıi önlerinde de
mirlemiştir. 

Süvari Jozef Boyner, tahkikat için Geliboluda ah. 
konulduğundan vapuru ikinci kaptan getirmiştir. 
Vapur, limanımıza geldikten sonra kaptan karaya 
çıkmış ve Ispanya konsolosanesine giderek hadise 
hakkındaki raporunu vermiştir. Saat 10,30 da da Li
man reisi Hayrettin ile Fen heyeti azaları, adliye ve 
polis beşinci §t:~ıe memurları vapura giderek mah
keme karannı tebliğ etmişler ve vapurun tahkikat 
için dört gün limanımızda kalacağını bildirmişlerdir. 
lcap ederse bu müddet uzaWacaktır. Batan ltalyan 

r 

son 
u? 

~ •: .... 

1 
ikinci 

Kaptan 

1 
Mahkemede ' 

Sorguda 

.... ?•c·· vapur.unun şehrimizdeki acentesiLas 1 
ter Zılberman icra vasıtasile lspan- ı 
ya gemisine 600 bin liralık bir h.aciz 1 
koydurmuştur. Bu miktar, geminin 
ve içindeki malların bedelidir. 

Gemi tamir görecek 
Deniz Ticaret direktörlilğü, fen 

heyeti azaları geminin yaralarını mu
ayene etmişlerdir. Ispanyol gemisinin 
baş bodoslamasının su altında üç 
metre aşağısından yukarıdaki omur
gasına kadar beş metreden fazla bü
yüklükte derin bir yara vardır. Bu 
kısımda tamamen parçalanan demir 
levhalar iskele tarafına eğrilmiştir. 

Ticaret Odas~ Benzin 
ve Petrolde ihtikar 
Olduğunu T esbit Etti 

Geminin musademe bölmesi tamamen 
sularla dolmuştur. Bölme suların an
barlara girmesine mani olmaktadır. 

Deniz ticaret direktörlüğü, geminin 
vaziyetini tehlikeli ve beynelmilel sey 
rilsefer nizamlarına aykırı gördUğün
den tamir edilmeden limanımızdan 
naTeKtıtıno n1u:ruaae etml~'C'J\.LU": 

ikinci kaptan tevkil edildi 

Ticaret Odası, benzin ve petrol işile dünden itibaren mefgul 
olmıya hatlamıttır. Oda ilk olarak kanundan evvel benzin ve pet
rol vaziyetini tetkik etmiştir. Bu tetkikler neticesinde evvelce 
henz~nin yüz kilosundan 415 kuruş istihlak ve 1320 kuru; gümrük 
reımı alındığı, hu vergilerin yüz kiloda 1735 kurutu bulduğu 
tesbit edilmittir ki, kilo başına resim miktarı 17,35 kurut 
demektir 
Evvelce benzinin de kilosu 23 ku- l 

ruşa satılırdı. Kanundan sonra yüz 1 

kilo benzinden 250 kuruş istJhli~ ve 
ow Kuıtı~ l;UIDI UK reısnU aımacagına 

nazaran 850 kuruş tutan vergiler ev-

iN 
ELÇiMİZ 

27 - 6 - 937 

!Şehirde 

Yakaları 

Niçin Arttı 
Son günlerde şehrin bazı semtle

rinde tifo vakalan bir hayli çoğal
mıştır. Yapılan hesaplara göre, ge
çen sene bu mevsimdeki tifo vakala
n ile bu senekiler arasında çok fark 
vardır. Fakat, bu fark, hiçbir zaman 
geçen gün bir gazetenin yazdığı gibi 
günde sekiz yüzU bulmuş değildir. 

Hatta tifoluların sayısı bir ayda 
bile sekiz yüzü bulmamaktadır. 
Sıhhat mUdUrlilğil, kendisini sala -

hiyettar görmediği için istatistik ver
memektedir Fakat bizim öğrendiği
mize göre, mayıstan hazirana 241 
tifolu hasta devredilmiştir. Hazira
nın birinden yirmi beşine kadar da 
yalnız 190 tifo musabı görülmüştür. 
Cuma sabahından dün öğleye kadar 
da yeniden altı musap haber veril • 
miştir. Ancak bu rakamlar yalnız 
hastane veya doktorlarca tesbit edi
len ve sıhhat mildUrlüğüne haber ve
rilenlerdir. 

Kırkçeıme ve Halkalı suları 1 
Tifoya en ziyade EminönU ve Fa

tih kazalarında rastlanmaktadır. Bu 
da bu taraftaki halkın daha ziyade 
ihtiyatsız hareketlerinden ileri gel .. 
mektedir. ı 

Belediye, kırkçeşme ve Halkalı su
larını tahlil ettirmiştir. Bu sular, şeh
rin en pis suları olmasına rağmen i· 
çinde tifo mikrobuna rastlanmamıır 
tır. Onun için belediye bu yılki tifo 
vakalarmın su ile başlamadığı kana
atindedir. 

Alakadarlar taşradan iş bulmıya 

gelip te burada sefil bir hayat E.~ren
lerin de tifo vakalarmın yayılmasın
da mühim bir amn olduğu fikrinde
dirler. 

Sıhhat mUdürlüğU, tifo vakalarmı 
önlemek için, bUtün halkın aşılan

masına çalışmaktadır. Şehrin muh
telif yerlerinde yeniden aşı istasyon

ları_ kurulmuatur. 
KenruSıle- gortişen bır arkadaŞIDUZM. 

Sıhhat müdürü Ali Rıza demiştir ki: 

"- 800 vaka vardır, diye halkı yan I
• talinin bu muhtırasına göre, 

Tukhachevsky ile arkadaş
ı adi manasile hıyanetle itham 

olunmamışlardır. Bunlar para mu
kabilinde memleket sırlarını ifşa 
etmemiş, askeri sırlan da satma
mı lurdır. Fakat Alman ajanlarile 
v znbitlerile dnima münasebet ha

Odun ve kömür fiyatlarında görü· 
len yükseklik üzerine belediye mura
kıplan tarafından incelemeler yapıl
maktadır. Bugüne kadar alınan neti
celere göre, belediye şimdilik ortada 
odun ve kömür fiyatlarına müdaha
leyi icap ettirecek bir vaziyet görme· 
mektedir. Ancak, kış mevsiminde ıh 
tikfıra V.! halkın kömürsüz kalması· 
na meydan bırakmamak için tedbir 
alınmasına !Uzum görülmüştür. Bu 
maksatla Istanbula odun vr kömi!r 
gönderen bUtUn civar kasabalara miı· 
racaat ederek bu yıl oralardan neka
dar odun ve kömür gönderilebilece
ğini sormuştur. Gelecek cevaplara gö 
re, kış mevsiminin ihtiyacı gözönün
de bulundurularak !Uzumlu görülen 
kararlar verilecekt · ... 

Ispanyol gemisini dün sabah Ça -
nakkaleden limanımıza getiren ikind 
kaptan YaşiY.a, dün adliyeye getirile
rek Sultanahmet ikinci sulh ceza --ıah 
kemesinde sorguya çekilmiştir. 

Mahkeme, ikinci kaptanın tevkifi
ne karar vermiştir. 

velce ödenen 1735 kuruştan tenzil o
lunursa yüz kilo benzin fiyatından 
885 ve bir kilosundan 8,85 kuruşa in-
dirilmesi icap eder. 

Ticaret odasının hesaplarına göre, 
kanunen benzinin kilosu 14,25 kuru
şa veya litresi 16,35 kuruşa satılmak 
lazımdır. 

lış yere heyecana düşürmekte mana 

Berlin büyük elçimiz Bay Ham- yoktur. Bir gUnde değil, bir ayda bile 
di, dün sabah, Ankaradan şehrimize 800 vaka kaydedilmemiştir. Tifonun 
gelmi§tir. en çok olduğu mayıs on beşten bugü· 

Bertin elçimiz dün kcndisile görü- ne kadar vasati bir hesapla tifolular 

GİDİYOR 

nde idiler. Bunlarla birlikte Rus
anın vaziyetini tenkit ettikten baş 

Sovyet hükumetinin siyasetini 
tenkit ediyorlardı. ::Maksatları 

uqyanm burjuva memleketlerile 
t.faklanru bozmak ve Rusyanın 
lletler Cemiyetine iştirak etme-
ıle kendini ıfade eden siyasete 
r ı gelmekti. General'er, Alman
mn diğer kapitalist devletlerle 
rbe girmelerini ve Rusyarun bu 
rp haricinde kalmasını istihdaf e-
yorlardı. Bunlara göre, kapitalist 
v!etler bu Ş<'kilde yıprnndıktan 

e bu memleketlerdeki işçiler kal
ındıktan sonra Kızılordu yürüme

ve komünist bir devlet vücude 

tirmiyc çalışmalıdır. 
Staline göre, böyle bir siyasi ka

t, Sovyet Rusyanın sukutun -
başka bir netice veremez. Bu 

ı i kansatin sahipleri haindir
r ve bu yüzden hıyanetin ceza
ına çarpılmışlnrdır. 

talin, Tuthachevsky'nin Ra 
pallo'da Alman ordusu ile 

unasebet tesis ettiğmi ve Hitle
iş başına geçerek kendi rejimi· 
yerleştirmesine rağmen bu mü

betin devam ettiğini söylemek· 
d r. Stalin, Yagoda'dan bahse

ken onun emniyete hıyanet et-
ıni ve yakalanması icap eden spe
asyonculardan rüşvet aldığım 

atıyor. 

Stalin, 30 haziran 1934 te Al -
nyada yapılan tasfiye ile Rusya
yapılan son tasfiyeyi de muka
e etmekte ve §U sözleri söyle -

ktedir: 
'Iki hadise arasında hiçbir ben
lfl yoktur. Almanyadaki hB.di
bır kan banyosundan ibaretti. 
da komünistler, sosyalistler, ka· 
kler ve Nazi partisinden ayrı -
ar, nyırdedilmeksizin ve muha
e olunmaksızın idam olunmuş

. Naziler, yaptıkları katliam 
bir e bildir-

Güzellik Müscıb kala-

rının Programı 

Hazırlandı 

Gelibolu ve limanımızda yapılmak
ta. olan müsademe tahkikatı ilerlemiş 
tir. Çanakkale mUddeiumumiliği Ge
liboluda bulunan lspanyol vapuru sü· 
varisini de tahkikat için çağırmıştır. 
Şimdiye kadar tahkikatın meydana 
çıkardığı neticeye göre, kabahat, Is· 
panyol gemisi süvarisindedir. 

Pireden dün sabah !imanınıza ge· 
len Romanya bandıralı Regel Karol 
vapuru da hadise sırasında Çanakl:a· 
le Boğazından geçtiği için içinde Lu
lunanlar çarpışmayı tamamen gör
müşlerdir. 

Facia nasıl oldu? 
Hadiseyi çok yakından gören, Ro

manya vapuru üvarisi Marko, ikind 
kaptanı Manulesko ve başdümencis.i 
Nadyan, kcndilerile görüı::en bir mı 
harririmize hadisenin çok cnteres ·n 
tafsilatını şöyle anlatmrnlardır: 

Festival komitesi dünkü toplantı • "- ispanya gemisi 100 metre ka· 
sında Suadiye, Taksim, Salacak, BU- dar önümü~,.,,. olduğu halde Boğazı 

.. . ge"iyorduk. Saat tam 8 30 idı" I te 
yukdere ve Sarayburnunda yapılaca.{ " ' · ş 

.. ıı·k ü b k 
1 1 

. 
1 bu sıralarda Nara bumunu döndü;rü 

guze ı m sa a a arı gece erının .. tal 0 

. . muz zaman .1 yan vapuru gözüktü. 
proı;ramını 'hazırlamıştır. Şehır ti- Beynelmilel nizamlara göre, Boğazı 
yatrosunun vereceği temsillerin sayı- geçen vapurların sağ tarafı takip 
larile oynanacak oyunlar dn tesbit e- etmeleri lazımdı. Fakat hayretle gör
dilmiştir. dük ki, önümüzd<'ki Ispanyol gemisi 
============== bilakis rotasını mütemadiyen sola çe
nıemişler, yalnız 200 kişinin öldü
rüldUğünU söylemişlerdir. Halbuki 
aldığım malumata göre, o zaman 
!L'\.lmanyada 2 bin kişi katlolunmuş
tur. 

Biz böyle bir şey yapmadık. Mos-
kovada yapılan muhakemeler aleni 
idi. Generallerin muhakemesini giz
li tutmak icap etmiş, fakat her şey 

viriyordu. Hatta lta·: :ın vapurunu 
gördüğü halde hareketini değiştirme
di. Karşılaşma pek' ani o!duğundan 
iki vapurun arasında 200 metre ka
dar bir mesafe kalmıştı. Bu sırada 1-
talyan vopunı Uç defa düdük çaldı. 
Fakat Ispanyol vapuru hiç aldırma· 
dı. Tehlikeyi gören Italyan kaptanı 
müsademeden kaçınmak istiyerek ro
tasını karaya doğru döndürdü. Çar • 

usul dairesinde yapılmıştır. Hakim- pışmaya mani olamadı. Ispanyol va

ler tnmamile serbesttiler.,, 

S talin daha sonra generalle
rin itirafları hakkında ileri 

sürülen şüpheleri mevzuubahs e
diyor ve Slav ruhunu tammıyan 
kimselerin bunu anhyamıyacakları· 
nı söylüyor. Staline göre, "Slav, bir 
zafere hizmetten hoşnut olduğu ka
dar, bir idealin §ehidi olmaktan 
da zevk alır.,, 

puru bütün hızı ile Italyan gemisi
nin sol tarafına bindirdi.,, 
Diğer taraftan Çanakkalede bulu • 

nan batan ltalyan gemisinin süvarisi 
Perfetti de şehrimizdeki acentesine 
gönderdiği telgrafta, hatanın ve ka
bahatin tamamile Ispanyol gemisin
de olduğunu bildirmektedir. 

Batan vapurun on iki yolcusu bu
gün Providence vapurilc yollanna de· 
vam edeceklerdir. Vapur, kaptan ve 

Petrol fiyatı - ... 
Petrola gelince, eskiden petrolün 

yüz kilosu için 1260 kuruş gümrük 
resmi veriliyordu. Petrolden istihlak 
vergisi de alınmazdı. Şimdi, kanun 
mucibince yüz kilo petrol için 600 
kuruş gümrük resmi verileceğiııden 
evvelce petrolün kilosu 20,61 kuruş
tan ve litresi 16,05 kuruştan satılır
ken bundan böyle kilosunun 14,01 
kuruştan ve litresinin 11.34 kuruş. 
tan satılması icap etnıektedir. Raı • 
buki bUtUn benzinci ve petrolcUler 
evvelki gür.den itibaren petrolün kilo 
sunu 14.01 kuruş yerine 113 kuruştan 
satmışlardır. Benzinin ise 75 kuruşa 
satılması lazım gelen şişesini 85 ku
rusa satmışlar ve dün de a) tıi fiyat. 
lar üzerinden satışa devam etmişler
dir. 

Perakende satışlar 
Dün bir muharririmiz, bcnr.in sa . 

tan perakendecileri dolaşarak fiyat
lar hakkında tetkikler yapntıfltır F;. 
yatlar, ticaret odasının tesbit ettiği 
miktardan fazla görülmcktcdır. Şeh
rimizde bol miktarda benzin VC' pet
rnl mevcudtı olduğundan ihtikar yap· 
mak veya mrı ı saklamak gibi bir va. 
ziyet yoktJr. Benzin almak is':iyen
ler eskisi gibi kolaylıkla ve hatta ilı
tiyaçlarından fazlasile benzın almak
tadırlar. Benzin ve petrol şirketleri 
dünden itibaren perakendecilerine ho! 
miktarda benzin ve petrol vermişler
dir. 

tayfalan da birkaç gUne kadar şeh
rimize gelecektir. 

Romanın kanaati 
Roma. 26 (A.A.) - D. N. B. mu

habiri bildiriyor: 
Dün yabancı memleketler gazete. 

cilerinin kabulü esnasında Çanakka
lede bir Ualyan vapuru ile bir Ispan
yol vapuru arasında vukun gelerek 
Italyan vapurunun batmasına sebep 
olan müsademe mevzuubahis edilmiş
tir. Italyanların fikrince, bu hadise, 
sis neticesinde vukua gelmiştir ve 
hadisede siyasi esbap aranmamalıdır. 

şen bir muharririmize demi§tir ki: günde onu katiyyen geçmeml§tir.,, 

"-RcisicUmhur AtatUrke tazima-
tımı arzettikten sonra bu pazartesi Yağmurlu Mıntakalar 
günü Berline hareket edeceğim. Al -
manya ile münasebetlerimiz iyidir. 
Yalnız ticari sahada bazı sUitefeh· 
hümler olmuştur. Bunlar da bugün
lerde Berline hareket edecek obın 

ticaret heyetimizle Alman alakadar 
şahsiyetleri arasında yapılacak mü
zakereler neticesinde ve iki tarafın 
hüsnü niyeti sayesinde halledilecek iş 
lerdir. Iki memleket arasındaki tica
ri görüşmeler temmuzun üçünde Ber· 
linde başlıyacaktır. 

Camekan içinde 

Satdacak Maddeler 
Pişmeden, yıkanmadan yenilen 

maddelerin her tarafı iyice kapalı ca
mekanlı kaplar içinde satılmasına ka· 
rar verilmiştir. 

Belediye dün, şubelere bir tamim 
göndermiş ve bu kararın ağustos bir
de tatbikine geçileceği için esnafın 
şimdiden ikaz edilmesi bildiri!nıiştir. 

PAMUK YAÖ.I 
Pamukyağı fiyatında son hafta i

çinde yükseklik görülmüş ve kilosu 
40 - 41 kuruştan 43 - 44 kuruşa fır
lamıştır. 

Evvelki gün Traıkya mıntakasında 
en fazla hararet Edirnede 30 derece 
kaydedilmiştir. Ege mıntakasmda 

Bodrum ve Nazillide 33, Manisada 
32, Orta Anadoluda her tarafta 24-
26, Güney ve Doğu Anadoluda Urfa 
ve Antalyada 36, Diyarbckirde 33 ol· 
muş, Eliıziz ve Malatyaya az yağmur 
yağmıştır. Erzincan, Erzurum, Van 
ve Karsa da yağmurlar düşmüştür. 
Karadeniz mıntakasında hararet de
recesi 23 - 25 arasındadır. 

B Ukreş Orta Elçimiz llny Ham. 
dullnh Suplıi dün §elırimize 

gelmiştir. 

• 
Y eni inşaat vr. tamirat için ,·erl 

len tezkerelerden alınan tezke
re harçlarının hazine tarafından talı· 
sili kararla..5hnlmıı;tır. 

Bugünkü Hava: BULUTLU 

Ycşilköy Meteoroloji müdürlüğün
den aldığımız malümata göre, bugün 
yurdumuzda havanın Ege mmtakasm 
da açık. diğer mıntakalarda bulutlu 
geçmesi, riizgarların Doğu Anadolu
da Şarki, Cenubi Anadoluda Cenubi 
diğer mıntakalarda Garbi istikamet
ten esmesi muhtemeldir. 

Dünkü Hava 
Dün 5ehrimizde hava açık ve gU. 

neşli olarak geçmi§tir. Barometre 

6 ncı ay Gün: 30 
Arabi 1356 

Hızır : 53 
Rumi 1353 

Rebiülahır: 18 Haziran: 14 
Güneş: 4,30 - Öğle 12,16 
ikindi: J6,17 - Akşam: 19,44 
Yatsı: 21,48 - tmsak: 2,10 

1 • 
760,6 milimetre olarak kaydedilmiş.. 

tir. En fazla sıcaklık 26,3, en az sıcnk 
lık 15 derecedir. 
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trol Edi!e~ek 
LONDRA, 26 (TAN) - TALI ADEMi MO

DA HALE KOMiTESi ISP ANY A SAHiLLE
RiNiN YALNIZ INGlLlZ, FRANSIZ GEMi
LERi TARAFINDAN KONTROL EDİLME
SiNE DAiR OLAN TEKLiFi TETKiK ET
MEK OZERE SALI GONO TOPLANACAK· 
TIR. ISP ANY ADAKI YABANCI GöNOL
LOLERIN BU MEMLEKETTEN ÇIKARIL
MALARI MESELESiNiN DE GöROŞOLME
SI MUHTEMELDiR. 

Almanya ile İt.alya da komiteye dahfldirler. Roma 
nıehafili kontrolün İngiltere ile Fransaya. münhasır 
kalmasmdan pel{ menmun değildir. İtalyan mchafili 
ltatyan harp gemilerinin İtalyan mcnafiini korumıya 
devam edeceğini bilcliriyor ve bu gemilerin sahilden 
tiç mlllik mıntnka haricinde bulunduklarını tasrih 
ediyorlar. 

Çemberlaynin dün söylediği nutuk umumiyetle iyi 
kal'§ılanmı§tır. Londrada sollar nutku tenkit ediyor
lar. Fakat bunlar da İngiltere ile Fransanın birlikte 
hareketlerini memnuniyetle kaydetmekte ve bu iki 
devlet tarafmdnn sarfolunnn gayretler de boşa gider· 
6e ademi müdahalenin temelinden yıkılacağını ilave 
eylemektedirler Paris gazeteleri Alman siyasetinin 
süratle değiştiğini anlatarak istikbale emniyetle bak.. 
rnanın ihtiyatsızlık olacağını söylüyor. Ve ltalyan. 
larla Almanların ateşle oynamakta olduklarmı ilave 
ediyorlar. Paris gazetelerine göre Çemberlayn ve E
den son derece itidal dairesinde söz söylemişlrdir. Ve 
Almanya ile ltalyanm bu sözleri teemmül etmeleri 
18.zımdır. Muharebenin yıktığı M ad ridd en bir manzara 

HARP VAZIYET! 
Madrit, asilerin Biskaye cephesinde 

tazyik yaptıklarını ve burada çok 
lniktarda top ve tayyare kullandıkla
tmı, Santander cephesinde ppiyade 
\.t · ti .,.n·ı~;-i · bildi · r 

Hatay da 
adiseBer 

Pro!esör Schmidt 

Hava kurumu 
I nô.nü kampı 

Türk Hava kurumu, Inönü yüksek 
yelken uçuş kampı beş temmuzda me 
rasimle açılacak ve çalışmalara baş
lıyacaktır. Hava kurumu umumi mer
kezi gençlik yığınları anısında, bü -
yük alaka uyandıran 'ı nptan. aza
mi istifadeyi temin için bu sene bu
rada modern tesisat h-urdurmuş ve 
kampı örnek bir hayacılık kam.eı !.a. 
tine getinni§tir. 

Umumi merkez, azaların kampa 
gönderilişine dair bir talimatname ha 
zırlamıştır. Bu talimatnameye göre, 
kampa girecek talebe, Edirne·"J n, 28 
haziranda, Izm irden ve AnJmradan 3 
temmuzdıı, Istanbuldan 2 temmuzda 

John Barrimore eski karı:ı 
Ela:ne Barrie ile birka~ gün önce I 
bir istasyonda buluşmu~ ve aabık 
karı koca birdenbire yeniden ev
lenm:ye karar vererek bütün Ho
livutu hayrete düşürmüşlerdir. 

Yunan Lise~eri 

3 

Damga 

zı olmuyor. 
insanların bu çeşit garip pfsikolojf 

leri \'artlır. Li'ildn mezbahadaki bıçak 
demiyorum, şu A\Tupadan geleceği 

söylenen drunga ıruıkinesi bizim eli· 
mizden kaçıp ta ka.znra orada. bir ka-
rak~inln veya bir karaman koyunu
nun eline düşse damgadan knrtula-
cnk içlmizde pek az ada.m knbrdı. Be. 
reket ki; koyunlar, kuzular n öküz. 
ter insan eti yemiyorlar. 

8. FELEK 

Aklın 
Alamıyacağı 

Bir Hız/. 

~t4ıfı.\>' u;-Ym.11.Y'tıı. '111 Ud~i> • .:b .......... 

teni§ bir casus ve vatan hainliği şe
bekesi keşfettiğini, bazı yüksek şah. 
ıiyetlerin zan altına almdıklarmı, taf-
8İlatın daha sonra verileceğini bildiri
:Vor. Salamankaya göre, Bilbaonun su 
kutu haberi üzerine Aragon cephesin 
de kanlı hadiseler vuku bulmuş, anar
§İstler milstakillen hareket tamayül
leri göstermişler ve Valansiya hükf.ı.. 
rneti bunlara karşı askeri kıtalar gön 
dermiye lüzum görmüştür. 

Adana, 26 (Tan Muhabirinden)
Dün Türk ve Arap köylüleri, bugün 
de Antakyanın Türk ileri gelenleri 
birleşere~< devam edip giden karga
şalığın önüne geçmek için alınacak 
tedbirleri görüşmüşlerdir. 

--u ......... ,. l-··••ıst w.~nıo ... ı• JnönUnc A tinn. 26 ('l'A N) Hükumet orta 
hareket edeceklerdir. Ta'ebenin iaşe- tahsil ve sanat tahsilinde bazı deği 

nof ve daha bazı erkan tarafından si ve ibatesi için bütün tedbirler alın- şikl!ıkler yapmıştır. 6 Sınıflı olan li- 1 

Moskova, 26 (TAN) - Şimal 

Kutbu seferinden avdet eden profe
.... .. • .. ~- or'k.ıınaı::lıır.ı bilvük 
tezahüratla, Stalin, Voroşilof, :Litvl-

Ne\'york, 26 (A.A) - Nev
york Post gazetesine göre, do. 
nanmaya mensup yeni tek atıh· 
lı bir a\'CI tayyaresi, yapılan tec
rübeler esnasında saatte \'asati 
886 kilometrelik bir süratle u~
rnoş ve bu sürat hazan 965 kilo· 
metreye kadar ~ıkmıştır. 

Madrit, asilerin Jarama cephesin
de yaptıkları iki hücumun muvaffa
kıyetsizlikle neticelendiğini ve bir 
Zirhlı trenin asileri ilerlemekten alı
koyduğunu ilave ediyor. Guadelhara 
cephesinde asi mevzilerine karşı bir 
taarruz yapılmı§tır. Estramadurada 
hükumet topçuları asi kıtalarmı bom 
bardıman etmiş ve bir düşman taar
ruzu akamete uğratılmL5tır. 

Dev:et Yeş~ i~atcwa 

Ahnaıca l · · cretli 

Ankara, 26 (TAN) - Devlet teş
kilatında çalışan ücretli memurlar 
için Vekiller Heyeti, yeni ve mühım 
bir kararname çıkarmıştır. Neşredi
len bu kararnameye göre, ücretleri, 
bütçelerin masraf tertibindeki tnhsi
&attnn verilen ve kadroları Icra Ve
killeri Heyeti karariyle tatbik edil
mekte olan dairelere yeniden alınacak 
tlcretıi memurlar, Barem Kanunu hü.. 
kUmlerine uygun olarak, verilebile. 
tek derecenin bir derece üstündeki 
derece maaşının emsal basılma teka
bUI eden ücretle alınabileceklerdir. 
~undan başka tahsil edreceleri icabı 
bir dereceye geçiriımesi meşrut olan 
lllil.ddet geçmiş gibi, bunlar terfi ede
tniyeceklerdir. 

Kısa Anka a 
Haberleri: 
• Adliye Vekili Bay Şükrü Sa

l'acoğiu, Odcmişte bir mUdclet is
tirahat etmek üzere, bu akşam 
19,10 trenine bağlanan hususi bir 
\'agonla lzınire hnrclrnt etti. 

• lUaliye Velcili Bay Fuat Ajtra. 
b Ue, siya.<>) müsteşan Bay Fafü 
lıaysal bugiin el<spre le lstanbula 
hareket ettiler. Veldl, lstanbuldan 
~a\i edilmek üzere Avrcpaya gt. 
tlecektir. 

istikbal edilmişlerdir. mıştır. seler 4 sınıflı olacaktır. Sayıarı, bil 

Antakya belediyesinin kapısındaki 
türkçe levha bugün çıkarılmış, yeri
ne fra~ızça yazılı bir tabela asıl • 
mıştır. Bu h8.dise, her tarafta hayret 

ru·. ·-·M··· :l·I· •••• A ........... d ••••• T ••••••••••••• ·R··· ·k··-: !~~ n'i~:raı;~~~~:~es~ !ı;ıriı~~~e~: 
t Ç ! et raSJil a ayyare e a-11 s~er.i vüc~de getirilecektir. Bu şe Tayyarenin 1250 beygir lrn\'

\'etinde bir motörU \'e mitralyöz. 
teri ,-ardır. 

•b . Z } B . S f h G . d . f hır lıselerınde !>azı sanat dersleri de e t 1 o r u l r a a y a 1 r ı : 1 okutulacaktır. 
Son günlerde milletler Ameri- ----------------

uyandırmıştır. / 
Bazı müfrit Vataniler arasında 

particilik yüzünden kanlı bir kavga 
olmuştur. 24 yaralı, bir ölü vardır. 

Tramvay 
Ücreti 10 
Para indi 

Yeni tramvay tarifesi yapılmış ve 
7 kuruş 30 paralık biletler yedi buçuk 
kuruşa, 3,5 kuru§luklar da üç on pa
raya indirilmi§tir. 

Yeni tarife, vekalete gönderi'm:ş
tir. Bugiinlerde tasdiki beklenmekte
dir. Bir temmuzdan itibaren üç ay 
tatbik edilecektir. 

ka ,.e Avrupa arasında daimi se-
ferler kurmak rPkabetine baş. 
ladı. lngiltere, Almanya ,.e Fran
sa, iki kıta aras:nda esaslı ve da
imi hava seferleri kurmak için 
bir yanşa girl~iyorlar. Temmu
zun <lördünde lngiliz tayyareleri 
bir yolculuğa ~Jkac.aklardır. Bu.. 
radaki resimde, Atlas denizi or. 

: tasında yüzen bir ada vazifesini 
: gören Alman FriesenJand gemi
• : sini görüyorsunuz. 
................... ~ ......... . 

TiCARET HEYETiMiZ 
Ankara, 26 (TAN) - 'l'icaret gö. 

rüşıneleri için Aimanya}-n gidecek he 
yetimiz bu akşam Istanbu:a hareket 
etti. 

Hariciye ... Vekilimizin Seyahati 
T ürkiye Hariciye Vekili Doktor r.._.•••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• .... -ı 

Rü_ştü Aras Bağdat seyaha· • • -
tini tamamlamıı:; ve Irana geçmi~ YAZAN : OMER RIZA DOGRUL 
lmlunuyor. Hariciye Vel<ilimizin J. • t 
rakta geçirdiği giinler, TUrk-Ir:ık ----~ '' • • • ••••• ••• •• • • • • • •• •• • • • • • • • '• • __ ..__•••-• 
dostluk ve l<omşuluğuna en parlak ne d~lalet ett:ği gibi iki do~t m~Ue- slJI olan sebeııler yüziinden geri kal. 
ve unutulmaz günler ya""1lttl ve iki tin l: akın ve Orta Şarktakı vazıfe- mış oldukları için, ba~ka milletlere 
kom_şu milletin birihirin~ karsı sn. lerlni bihakkın mıidrit olduklanm nlsbetle iki knt ".alı"mıı.·a •·e mazı·-:. da b .. tü .. . 1 ·1 .. ·t . . :.· ~ .J .. 

mimi hislerinin bütiin güzelliği ile 11 ~ ıt \Üıu ıu.~ e ;osik~rmı)tir. ıUn ihmallerini bir an eweı telfifiye 
tecellisine \'esile Yerdi. Harici'-'e l'e- rnı'JJeat' rnttedb~k~udn ttıl kı ydevklet ve 

.J ara m a ·ı os u · a ·ın ve mecburdurlar. Bu ç.alı mayı ancak 
kilimiz ile arkadaşlarının Irak top
raklarına ayak bastıklan dakika-
dan başlıyarak Bağdada muvasa
latlarına kadar he.ryerde hükumet 
\'e halk tarafından coşkun tezahür
lerle karş·Ianmalan, ild memleket 
\'e millet arasında dostluğun tnm 
mfına.~iyle kardeşlik seviyesine var. 
dı,hrını göstermi~tir. Türk heyetine 
Bağdatta gösterllen hüsnü kabul 
ise, ayni derecede 8amimi, ayni ele. 
recede parlak, ve ayni derecede gü
zeldi. 

Bütün bunlar, Türkiye ile aziz 
komşusu ve dostu lraıl< nrasmdakl 
münasebetlerin sarsılnıa:ı lru'-veti-

Orta Şarlda sulhiin, emniyet ve Is- sulh ve emniyet temin edP.r. Onun 
tikrann en kuv\'etli mesnedidir. Ge. için iki memleket Ynlun ve Orta 
rek Türkiye. gerek Ira!{, Yakın ve Şarkta sulh ,.e emniyeti sağlamlı-
Orta Şarkta sulhün kuvvetlenmesL yarak bütün kun·etlt>rile mazinin 
ne çalışıyor ''e sulhü uzaktan ya
kından tehdit eden bütün amilleri 
tamamile izale eden bir siyaset tut-

mu~ bulunuyorlar. Fakat snlhlin en 
büyük mesnedi ku\'\'et olduğu i~in 
lld mPmlcket te dalma kuvvetli bu
lunmıya çalışmakta \'e bu sayede 
dahili inkisaflannı huzur içinde iler
letmek imlcô.nmı bolmaktachrlar. 

G erek Türkiye, gerek Irak, aşa
ğl y11kan Nri\>lritıi11 mUma. 

bo,"luklarmı doldurmıya çalışacak-

Jar \'e yurtlannı muasır mecleniye
tin en ileri se\'iyesine yükseltecek-
lerdir. Tiirkiye, bu yolu tutmuş \"C 

bu yolda birçok <:etin merhaleleri 
geçmiş bulunuyor. Irnk ta ayni yo. 
lun yolcusudur. Ve ayni yolda iden.. 
lini tahakkuk ettirinclye kadar iler
liyccektir Bunun delfıilini gördiik
çe, en çok sevinen \'e en büyük bah
tiya..-Iığı hisseden millet yine biziz. 

Nitekim, lrakm Türkiye<lcki ilerle
meleri en derin se\'inçle takip et
tiği.ol ~"a!nndan g-örüyoruz. 

Türldye Ue lrnk nrasmdaki bu 
derece samimi münasebctl<'..r hiç 
şiiphe yok ki beynelmilel hnynttn 
gıpta ile karşılanacak mahiyettedir. 
I<'almt bilha sa Yakın \'e Orta Şam 
milletleri bu münnsebctrcri, bir ör_ 
nek sayae.nklar ve komşularile olan 
münasebetleri bu derece ilerletmeyi 
\'e bu derece snmimilestlrrueyi bir 
vazife bileceklerdir. 

Bu bakımdan Hariciye Vekilimi. 
zin nn~dat seyahati bütün l:'al<m 
ve Orta Şark için çok hayırlı ve 
hepsinin hem ibret, hem muhabbet
le takip edecekleri bir örnek teşkil 
etmiştir. 

Hariciye Vekilimi7Jn Iran eya
hati de hiç şüphe yok ki, Bağ'dat 

seyahati derece inde mu\'llffakı

yetle ııeticeleneccl• ve ezehll'n beri 
kardeş olan Türk lran milletleri ara
sındaki saygı \'e bağlılığı bir kat 
daha ku\'\'Ctlendireoektir. 

Rüş~ü Aras 
Bağdaitan 

Ayrıldı 
(Başı birincide) 

teftiş ettikten sonra kendısinı uğur• 
lamıya gelmiş olan zevat ile ayrı ay
n vedalaşarak tayyareye binmiş ve 
tayyare hazı- bulunanların sürekli 
al kışlan arasında hareket etmiştir. 
Dış işleri vekilimiz Kermnnşahtan 

itibaren Tcıhrana kadar olan yolculu· 
ğu otomobille yapacaktır. 

Celtil Bayar Basraya gitti 

Bağdad 26 (A.A.) - Anadolu A· 
jansınm hususi muhabiri biidiriy.:ır-

Dış işleri Vekili Tevfik Rüştü A· 
rasm Tahran'a gitmek üzere dün ou 
radan hareketini müteakip Ekonomi 
Vekili Celfi.l Bayar beraberinde Sü
mer Bank genel dircıktörU Nurullah 
Esnt Sümer olduğu halde tayyare i· 
le BaAraya gitmiş ve akşamı tekrar 
Bağdad'a dönmüştür. 

Resmi bir tebliğ neşredildi 
Bağdad, 26 (A.A.) - Hariciye 

Vekilimizin Bağdadı ziyareti müna -
sebctile neşredilen resmi teblıgte, 
Rüştü Arasla Irak devlet adamları 
arasında müteaddit görüşmeler kay· 
dedilerck deniyor ki: 

"- Gavet samimi bir nıh irirıde 

cereyan eden bu mUlfıkatlard:ı iki 
taraı 1\u kıye - irak muııasebetierı
nin derin ve pürüzsüz bir muhalesct 
dairesinde cereyan ve bu yolda git
tikçe daha ziyade inkişaf ettiğini gör 
mekte bUyUk bir memnuniyet duy • 
muşlardır. 

RUştü Aras, lrak hududunu geçer
ken Hariciye vezirine bir telgraf çe
kerek, dost ve kardeş memlekette 
~ördüğü hüsnü kabulden ve emsal iz 
misafirperverlikten dolaY,J teşekkür
lerini bildirmiştir. 



' ========================= ı! AN 
(BAŞIUKAl.J!2)EN MABUT) 

Mahkerrı.elerde Bir Haftalık Tarih 
)Rüşvet Suçundan 
Berciet Kararı Aldı 

(Başı birincide) 
rua klfi bir clelil addedilmetini ve 
Iapanyaya kartı mUtterek bir ntıma.· 
yiş yapılmasını istem~tir. 

Bu teklif kabul edilmeyince ve ev
veli. tahkikat ya.pmıya ihtiyaç gös
terilince Almanya, ispanyaya kanş
mamulık komitealnden murahbula· 
rmı çelmıif ve llpanyanm kontrol ve 
ablokuma artık kanşmıyacağıru, I
talya ile bir arada bildirmiştir. Kon
trol hattında hilıl olan boşlufu da 
Inglllz ve Frana11 harp gemileri dol
durmuşlardır. 

etmek ve sili.h satmak llzım geldiği
ni, komitenin aten Berlin ve Roma 
nm keyfine hizmet ettijini, Ingilte
renin demokrasiye dU§Dlan devletlere 
körU körüne baş eğmemesi lazım gel
diğini ileri sürmüşlerdir. Muhalefet 
komiteleri, hUkfimetin tereddüdü bı· 
rakmaam,ı İspanya lşindt cesaretle 
hareket etmeıini istemişlerdir. 

i Meflıut ıuçlara bakan Atliye Birinci Ceza mahkemeainde dün 
bir rü9vet davasına bakıldı. iddia fU idi: 

Biribirlerinin haabına çalı,anlar Ahmet i1mincleki suçlu, enelki gece aaat 2 ıularmda üç arka
Clatı ile ve otomobille Elmaclai noktası önünden geçerken 1arh09-
luiun teairile bazı tqkmbklar y&pDUfbr. Bunu ıören 1662 nu· 
ID&l'alı nokta memuru Adil, otomobili durdurup Ahmecli karako
la 16türmek iıtemİ9tir. 

B erlin, Londra ile iyi geçinme
yi tlddetle isterken, vaziyeti 

fena idare etmiş, bu yüzden fırsatlar 
kaçırmış ve Rusyadaki hadiselerin 
hasıl ettij\ havadan istifade edeme
miıtir. ir olda, Ahmet, cebinden bir lira çıta. 

r&raE poliae uzatmı9 ve kendisini sa
hvermeıini istemiftir. 

Suçlu Ahmet, dün mahkemede de
ill ki: 

.. _Ben parayı 1<>före vermek üze 
re çıkamuttım. Polis kendWııe rüt
ftt verdiğimi zannetti.,, 

Halıild ıe6epler nel.,.dir1 

L eipzig kruvazörü meaeleai, Ba
ron Von Neurath'm Londraya 

gitmeaine ancak bir vealle olduğuna 
göre, hakiki eebep nedir? 

Bundan aonra, 9oför muavini Sa
ilıt, tahit olarak dinlendi O, para 1 

latemek tiz.ere suçlunun arkasından 
koftuğunu, kendiainden otomobil pa 
ruı istediğini ve o ıırada yerde bul
htu bir gUmUş lirayı alarak geri 

Üç ayrı 
Suçu 

Varmış/ 
S altanalemet Sulh Bi

rinci Caa halıimi, 
ZUeli /la.an ofla Şevlıet atllı 
bir ••nc:İ tevlıil etti.ŞeoJıefin 
iig -su vardı: B:rm Ziletle 
lıentli tlüJıJıanına 6itifilı ve 
baftlq anbarı '1araJı lnılla· 
nalan c:amiin tlaoarını dele
relı 100 irile bufday galmıf 
olmaı, llıindıl tlün 6ir 
cami iiıtiinden hrtan salaı-· 
lıen yalıalanmaı, üçiinciüii 
'9 hrulitini yalıalıyan poli· 
ıe Alunet oğlu Ali diyerek i 
yani., aJ vermai ve ıahtt! 

Hatıra gelebilen bir aebep, İtalya
nın infirada diltmekten korkmaıı ve 
Londra mülakatına mi.ni olmak için 
ağır baemuıdır. 

Gerek Almanya ve gerek Italya, 
Londra ile doıtluk kunmya bUyUk 
bir kıymet veriyorlar. Her iki devlet, 
diğerinin kendisinden evvel Lon
dra ile anl&fT11Hından ve ortada yap
yalnıs kalmaımdan çok korkuyor. J. 
talyanlar, Almanların tek ba•lanna 
Londra.da temaslara geçmelerini el
bette hO§ görmemitlerdir. 

Bertin, bu ıuretle Moakova hesabı
na it gördUfU gibi bir müddet evvel 
de Moakova, Berltnin ve Romanın le· 
hine olarak ayni hatayı yapmıştı. 
BiltUn dünya, Sovyetlerin ilim ve fen 
ıahumda terakkilerine, aanayi ve 
münakale illerindeki muvatfakıyeti
ne ha)'l'an olurken ve RuıyaT cihan 
ıuih cepbeainde gittikçe hatın aayı
Iır bir kuvvet haline pllrken, mrf 
dahili hl~lerin hariçteki teairleri 
hesap edllmemetd ve hldiselerin ona 
göre idare edilememeei, Avrupadald 
kuvvet mUvueneeini aaraırut ve Ber
lin • Roma, mihverinin iltifade ede
bilecefl bir ruhi vaziyet lıbıl etmie
tir. 

ll&ıdUğUnU söyledi. 
Mahkeme, kısa bir müzakereden 

1C1m'a rUtvet iddiumı sabit görme
& Ancak, fazla sarhoşluktan Ahme 

bir lira para cezaama mahkfim 
,r 

• 

Bir Kadın J --.... 

lMahkUm 
Oldu· 

l>iln nöbetçi cürmü metbut mah
inde ~ir hakaret daV&1ma ba. 
Bozdoğan kemerinde oturan 

·de, komşusu Zeklyeye hakaret 
ekten suçlu bulunuyordu. Zeki
diln mahkemede davaamı gözyaı, 
anamda anlatırken: 

"- Dört evlit anuıyım. Hamide 
hakareti niçin yaptı?,, Diye dö
ilyonlu. Makbule ve Şevkiye ia

lld f&}ıit dinlendi. Bunlar, da
oiklyetini teyit ettiler. Hami 

her pyi inklr ediyordu. 
eticede Mahkeme, suçu sabit 

Hamideye 4 cUn hapis ve 4 
para cezası verdi. 

os•let Kasasında 

Ölen Genı 
ki gUn kullandığı motosiklet

... ılak yolunda ölen Jakm cesedi· 
yene eden belediye doktoru, ö

aebebini tesbit edemediği i 
oemet morga kaldırılmıştır. Tah~.· 

müddeiumumi · muavinlerin4en 
tel koymuştur. 

- Gel tunu eana alalım. 

nalm lıafıJı •öafermeıidir. 
Y aln"'la malıtılıemaine ba,- ~ 
lanac:aktır. 

~~ 

itidal ve ifrat 

O iğer bir ihtimal şudur: Alman
yada itidal ve ifrat cereyan

lan vardır. Von Neuratb'ın İngiliz 
devlet adamlarile Londrada görUpıe
si, itidam bir gidife yol açacak bir 
harekettir. ifrat tarafmm ağır bas
ması ve eon saniyede buna mlni ol
muş olmuı ihtimali de vardır. 

Fakat Berlin ve Roma, yalnız pro
paganda ile kalmt11lar ve karplanna 
çıkan mUıait fıraattan iıtifade ede
memitlerdir. 

Ça6aJı atlatılan balaran 

B u hattanın, umumi allka top
lıyan öljer mühim hldiıeei, 

Frana&daki hükftmet buhranıdır. 
Blum kabineai çekilince yine bu ka

binede nezareteiz nazır ııfatile bulu-

Sonra 9u ihtimali de unutmamak 
llzmıüır: Almanlann hedefi, bir 
Garp emniyet miealn imza etmekle 
kalmak, böylece Ruayayı Avrupa af- nan ve radikal sosyalistlerin sağ ko
lesinden ayırmak ve Avrupanm pr- lunun reiıi olan CamUle Cautempe, 
kında ve merkezinde tamamlle .er- kabine te§klline memur edildi. 
beat kalmaktır. Ingiltere ve Franea- Yeni bqvekil kime dayanacaktı? 
run, bunu kabul etmeleri, Berlln, Ro- Ilk hamlede, "cUmhuriyetçi bir ekse-

Osküdar Kız Enstitüsü ma mthverfnln keyfine hizmet etmi· riyete,, istinat edeceğinden bahıedll· 
ye razı olmak demektir. Ruayadaki di. Bundan halk cepheainin bozulaca-

Sergisi Kapandı son hldl&eler, Ruıya lehindeki mUva- ğı ve yeni hükfunetin merkez fırka-
acn.,. dUııHn,. ... ı...:..1- \-Ulr:. ·-- -a. 1---.ı- ~_...__ ...... ,r-.,..6• .ınanaSI1lt \'l· 

UıkUdarda çok ciddi ve hakikaten makla beraber, Londra ve Paris böy- karanlar oldu. 
pyam takdir tekilde çahfan Kız le bir yolu göze almaktan çok uzak· Fakat, Blumun fırkacılık etmeme
Enatitil'8Uııün talebe tarafından ya- tırlar. Von Neurath'm seyahatinin a- ili ve yeni hüldimete candan yardım 
pılDUf lflere dair olan sergisi dün rifeaindeki temular, bu uzaklığı mey etmesi; hem buhranın kolayca halle
kapand!. BUyUk bir itina ve muvaf- dana çıkannca seyahatten fayda çık- dilmesine, hem de halk cepheain1n 
falayetle tertip edilmiş olan bu ser- mıyacağma karar verilmiş ve bunun kurtanlmuma ve Fransız ı ricl ve 
ginin ve bu sergiyi ~u kadar güzel geriye bırakılmış olması pek ili. dahili ıiyasetinde bir devamlılık bu-
yapmış olanların en bariz vasıfların- mUmkUndUr. lunduğu kanaatJınin harice verilmeıi-
dan birisi tevazudur. lngilferetle kalan fair ne hizmet etmiotir. 

Teşhir edilen itlar arasında bilhas- • ngilterede, Almanva ile doet Yeni kabinede Blum, batvekil mua-
sa eski elitlerini eıaa tutarak yapıl - 1 geçtnmiye ıarar,r kuvvetli vinidir. Sosyal'iatlerin umumi kon-
ııuş olanlar cidden pyanı dikkat idi. ve ntlfuzıu bir grup vardır. Neurath gresi, fırkanın yeni hilkUmete karıt-
Bebek eavaplarmda.n, erkek pijama- mUlMtatınm geri bırRkılmaeı ve masma ilin vermletir. Komtinietıer, 
sma, ve gelinlik elbieelere kadar, pek Leipzig hldiaeli diye bir hldile yara hükClmete girmeyi kabul etmemekle 
güz.el e&erleri ve cidden pek flk pp- tılmuı, bu crubun Almanya hakkın- beraber hUk\lmeti tutacaklardır. Za 
kalan ihtiva eden eergiyi tertipteki daki dunuıarma iyice ıu katacaktır. ten Fransız komünistlerinin Fransız 
muvaffakıyetlerinden dolayı EnıtitU ,Almanya ve İtalya, k&rlfJll&mazhk rengine girmesini ve hariçten emir 
heyeti idare ve talimiyeeini ve yap- komiteainclen çekilince, Ingillz par- almamuını istiyen grubu gittikçe 
tıklan pek ,Ual eaerlerden dolayi llmentoaundald liberal ve amele fır- kuvvetleniyor ve Moakova grubu de

talebeyi tebrik etmeyi bir vu.if e bi- kalan hllk6mete fiddetle hücum et· nilen müfritler de zlfa düşüyor. 
liriz. mitler, lıladrld hUldbııeti.ne yardım Yeni hUkfunet, orta ınnıflarnı iti-

- Ha ıunu bileydin. Ortada Şeyh baba olmua &• 

ıımauaıı fitim fit! Bana varacak kızın aklına f&f&• 

Gtlltlfme arasuıda tarrirat ksb~i atıldı: 
- Y oo .. dedi. Bacanak, bari benim yanımda yap
ı Dur bakalım, daha ilkine dUğUn yapmadan. 

-Vay! Seni unuttumdu be! GördUnUz ya bacanak 
oluna, Şeyh baba nice olur. Varm heeaplaym. 

-No . .S-

Radyo 
Bugünkü Pl'oll'UJl 

Olle N91rlyatı: 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi. 
12,50 Havadis. 13,00 Beyoğlu Hal
kevi göıterit kolu tarafmdan bir tem 
sil. 14,00 Son. 

Akfaın Netrlyatı: 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi. 
19,30 Konferans: Ordu Saylavı Selim 
Sım Tarcan (OSTANTDA Bir gezin 
ti.) 20,00 Müzeyyen ve arkaditJan 

27 - 6 - 937 

Ölüm 
Haseki Kadın haataııeai başhekimi 

Dr. Nazmi Aziz Selcen'in büyük oğ· 
lu İstanbul lisesi 9 uncu sınıf talebe 
sinden kamuran Selcen henüz 18 ya· 
flllda iken tutulduğu haetalıktan kur 
tulamıyarak ebeveynini ve sevdikle
rini matem içinde bırakarak vefat et· 
miştir. 

Cenazesi Pazartesi günü saat 11,30 
da Hueki hastanesinden kaldmla • 
rak A«sarayda Valde camiinde na • 
mazı kılındıktan sonra aile kabrista 
nma defnedilecektir. 

Allah rahmet eylesin ... 

tarafından TUrık musikisi ve halk Dördüncü icra memurluğundan: 
şarkıları. 20,30 Ömer Rıza tarafın - Bir borçtan mahcuz olup paraya 
dan arapça söylev. 20,45 Musaffer çevrilmesine karar verilen bir taban 
ve arkadqlan tarafından TUrk mu- . . 
sikisi ve halk ıarkılan. (Saat ayarı) halISı, bir köte etejerı, 3 sıgara ma• 
21,15 Orkestra: 22,15 Ajana ve borsa IUI, halı taklidi bir minder örtüsü, 
haberleri ve ertesi gilniln programı. iki büyük resim çerçeveai, bir adet 
2~,30 Pllkla ıololar, opera ve operet maroken minderi, koltuk, bir tahta 
parçalan. 23,00 Son. karyola, bir beyaz demir karyola, bir 

elektrik sobası, bir portmanto peşin 

Ba eve k .11 G e ı d 1• para ve açık artırma ile 28. e. 93: ta
,. rihinde pazarteai aaat 11 de Nıpn• 

(Bqı birincide) taşta Hacı Emin efendi eokajuıda Zi· 
cttn> htaabula gelecek ve Bafve- yahey apartımanmm 6 cı daireıinde 
kllbıb hmet lnönü tarafmdan ka- satılacaktır. O gün mahcuz eıyaya 
bul olunaeaktır. Puarteıli gtintl kdir olunan kıymetin yüzde 75 ni 
memleketime clönmek üzere Ttlr· bulmadığı takdirde 13, 7, 937 salı gü· 
ldyeden aynluatmı." nü saat 10 da satılacaktır. Talip olan 

B. Cemil MUrdtım, dün alqam saat lann mahallinde hazır bulunacak me-
18,30 da Franaız aefarethanesine git- mura müracaatlan ilin olunur. 
mi§tir. Franlanm Ankara Büyük El- ------------
çisi B. Ponso, Suriye Bqvekiline hu-
susi bir ziyafet vermiştir. 

Görüımeler bapn th 
ti evam ecl ecelı 

Franeanm Suriye Fevkalade Komi
seri B. Martel, bu aabahki ekspresle 
Parilten ıehrimize gelecektir. Başve. 
kil Iamet lnönU, bugün Suriye Baş

vekili ile B. Martell kabul edecektir. 
Bu münasebetle Suriye - TUrkiye - ------------
Hatay münasebetleri etrafında mU- --• Bu ak9am 

him görüşmeler olacağı tahmin edil- MONIR NUREDDiN 
mektedir. Bu toplantıda B. Mene-
mencioğlu da hazır bulunacaktır. 

Adana, 26 (TAN) - Paristen dö
nen Suriye Hariciye Nazın B. Sadul- PANORAMA 
lah CaCblrl, bugün buradan geçerek bahçealnde --• 
Suriyeye gitmiştir. -·-

Kcizım Dzalp EılriıelairJe. . - PARISE 2 ncl Seyahat 
...,ftır•~hir .. 26 f.TAN_ Muhabırm- .... - - - • 

den) - Milll Müdafaa VexilrGeneraı vapurile ve Brindblcfen , 
lah Cabiri, bugün buradan geçerek MODAN tarikile. 
Vekilin, burada bazı teftişler yapma. DÖNUŞ: NlS, MONTEKAR -
sı ve bir iki gün kalması muhtemel- LO, ROMA, NAPOLl tarildle 
dir. üg ay sarfmda istenildiği aa -

madmı kazanmak ve kaçan sermaye
lerin geri gelmeaine &mil olmak ba· 
kurundan b.um kabinesinden daha 
iyi bir mevkidedir. Fakat malt ijl~r 
o kadar çelin bir tekil almıltır kı, 
yeni hUkfunet te ayan meclisinin kar· 
ş1Bına çıkmak ve Blum kabineaiıili; 
istediği salahiyetlerin aynlni istemek 
mevkiinde~ir. Ayan, Blum'a verme
diğini yeni hükfunete de vermezse va
ziyetin iıdareıi mtltkW olacaktır. O 
zaman Fransanın, Amerikan - in· 
giliz - Fransız döviz birliğinden ay· 
nlması ve 

/ 
sılu döviz tahditleri kur· 

ması ihtimali vardır. 

Alemet Emin YALMAN 

man mUnferiden avdet oluna -
bWr. Gidiş dönüş fiyatlan: 

1 nci 2 nci 3 nc\l Yataklı 
200 140 85 yemekli 

"" A K,, Seyahat Acentalığı 
Galata Rıhtım cad. 7 Telef on: 

43126 ~ 

----------------------
---· Bayan ___ ._ 

HAMiYET 
Her akfam 

PANORAMA 
--· Bahçealnde --• 

makamında buiunmuı kendisini mütkül oir vaziye
te eokmU§tu. Kaymakam ezilip btlzUlüyor, hacı, hep
ıini anladığı halde hiçbir şey anlamamış gibi davra· 
nıyordu. Diğerleri fırtınayı bekliyen gemiciler gibi 
ihtiyatlı davranmıya batladılar. Çünkü pek fena bir 
şimfek çakmıttı. Bu Erdenin sinirlerini fazlaca ge
rebilirdi. Nitddm öyle de oldu. Ayağa kalktı ve ken· 
di kendine söylenir gibi mınldandı: 

- Bu adamcağız kendini bilmiyor. Buradan git· 
meli. Bu yu abahmm, qmimt ,evkine bir zemhenr 

k&rlftı; Ali: 
- ltH? 
Diye arkadaki umah yolıu pterdi. Kaymakam, 

verclnlerden keklik palazlarma, ava, nihayet kıta ka 
dar uzayıp giden karmakarışık bir yarenlik. Deli kız 
bütün bu man&IIZ aözleri, çömeldifi yerde dinll
yorken birdenbire başmı kaldnıp ortaya sordu: 

- Doktor Bey! diye Erdene baktı. Bu .uuausta ne 
dersiniz? 

Diğerlerine selim verip gideceği zaman: 
- Bana mı söylUyoraun ?! •• 

Hacı Zeynullah ağır ajJr pllyorlardı. Erden 

- Ben gidiyorum. 
Dedi. Diğerleri mini olmıya çalı,tııar. Blriai: 
- Hakaret olur. 
-iyi ya. 
- Fakat yalmz delfl ki kadı.. -.... 
Jl:rden kendini topladı, oturdu. Bir iki aaker ilkem 

llldlr getirmiye iEottular. Baalt ve eoiuk bir ee
ımul.fmadan eonra ıtlkikt bqladı. Kaymakam vazi

ki gayri tabiDiğt Jıiuettl#i için IÖZ açmak ilti• 

-BW'&ll l&hiden cennet gibi Ybbafı Bey. 
..- Fakat ilk ilk tefrit buyurulmuyor. 
-MetruUyet azizim. Yoka& her aman güzel bah

t tatlı kahvenisi içmek ilterim. Bahuaua buzu 
ula müşerref olmayı pek anu ederim. 

- TetekkUr ederim. Şu da olmua bu kadar yUkU 
ak imkansız olacak. 

- Doğru. Hakkınız var. BugUıı de hava mUthif 
olacak .. 

ılofuk, gayri tabü, sahte bir konutma bafladı. Ha
Ueııdi arasın.. bir (evet efendim), (öyle beyim) 
ta. k&rJflYOr Kadı somurtuyor. ve kaymakam 

etmek letiyardu. Haw.daa stıvercinlere, ,U· 

- Askerler ne vakit gelecd'? Hepai, lamı yüzü. 
ne ~ktılar. Yüzbaşı her zamanki cevabını verdi: 

- Akf&Dl& gelecekler Ane hanım. 
- öyle ise eve gideyim de _veni urıbalanmı kuşa.-

nayım. Böyleli pek ayıp .. 
- Çok iyi edersin. 
- Elmu küpelerimi de takayım nu? 
- Tak ya.. Boncuk bileziklerini de ... 
- E .. Sağlıkla kalımz.. -" 
Genç kız kalktı, kapıya dofru ytlrUdU. Kadı arka-

IDlldan baktıktan eonra: 
- Aklı fikri aekerlerde, dedi. Bunun neresi deli? 
Kaymakam ıakin bir tarzda: 
- Kimbilir, diye cevap verdi. Maru bu, lru bir 

türlü olmaz ki .. 
- Delinin ipi aapı mı olur? 
- Akıllı olsa .. 
~·tözünün klLI'fılandıfl ,ekle cam lllolch: 
- Koskoca kız efendim. Bu aabah evleue, ak· 

eam ildz doğuracak! Böyle delilik mi olur? Uıt bat 
açlk. Yavukluyu biliyor, ıUalenmeyi akıl ediyor, aon
ra deli .. 

Bu aefer bir deli baJıal açıldı. 
Ret1k Tekin apmduı kaçırdı: 

Erden dudaklarını bUkerek: 
- Bilmem ki, dediğiniz gibi babası firengiden öl

mUfae, kızma bıraktığı fena bir miras. Maamafih on
dan da olmasa, ~u kız, tamamen deli. Belki tedavi 
kabildir. Fakat doğWJt&n olduğuna göre, bu da fUp
heli .... 

Vergici, malmUdUrnUn kulağına eğildi: 
- Yüzbaşı gaflet etti. Yine bir çıngara hazır ol-

malı. Bakıana, kadmID dizgalı titremiye batlad!. 
Mal mUdUrU ayni sesle: 
- Peki fakat dedi. Erdenden bu herif ne istiyor? 
- Ne istiyecek, AnenJn ağası, bunun da ondan 

kal!!' yeri yok. O sakin bu Zll'Zlr .. 
Kadı bu fiskoea da içerledi: 
- Doktorlara bu hususta t1klr mi sorulur? 
Erden ifltmemezllkten geldi. Vergici malmUdllrU· 

nU dUrttU. Kaymakam endife ile yUzb8.fıya baktı. 
Kadı aörine kimden oluraa oJaun bir cevap bekliyor
du. Herkeain ıUldltta devam ettiğini göritııce eeslni 
bir perde daha ytıkaeltti: 

- Burada mesele, ahWc meseleei.. Ahllksızlığm 
adına delilik demilis. deliliğin hlmiliğine de doktor
luk. 

YilrJ>efDlJn renıi uçtu. Pu aö&lerdeld nUkteyi w 
hücumu derhal Jılllettl: Evvelki macera flmdl ak· 
Jma pllJar4u. J'aa bir mevkide ~ ST l&bi1ll 

Diye kadı dofruldu. 
- Evet eize söylüyorum. 
- Haddini aşırdıfmm farkında mıım çocuk! 
Erden, Rerık Tekinin ifareti üzerine yalmz omuı

lannı silkerek yürUdU. Kaymakam Kadmm eteğini 
çeklştirmiye başladı. Fakat Kadı Erdenin bu tene.1• 
zUtaUzltlfU gösteren hareketinden cesaret alarak-

- Vay küstah vay! 
Diye arkasından haykırdı. Her ,ey bitmt, ve bU· 

tun kirişler kopmuştu. 
Erden, .uratle döndU ve iki adımda Kadının kar

fIBilla dikildi: 
- Bana bak Kadı! Sen beni biliyor musun? 
Dedikten eonra iki elinin şahadet parmağı 8Jrt mr

ta yerlqtlrip .Uratıe açtıktan IOlll'a: 

- Ben adamın ağzını föyle yırtarım! 
Kaymakamın dizlerinin bağı çözUlmüş, rengf kao

Dllf, elleri yaprak ~i sapır sapır titriyor ve mut
tasıl: 

- Şey .. Efendim .. Canım •. Hant yok mu ya, rica 
ederim.. Kuzum beylın.. Gibi bir stırU abuk sabulıı: 
kelimeler söylüyordu. 

YUzb&fı Erdenin koluna glrdl. Diferlerfnln c!oıtaı
ne mUdahalelerile bahçeden ~ıkardılar. 
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: !-.,;..; .. . ·-T AN'm hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

•• :!~~~~-iM~~~~ . -

~NON MESELELERi 

Mikroplu Su ________ .. 
ilkokullara mahsus tabiat bilgisi 

kitabını kanştınyordum. Gözüm tjU 

hah ine iliştL Çocuğa su \'e suylllı 
faydaları hakkında malfımat \'erlldik. 
ten sonra, içilecek sular izah olunu. 
yor \'e çocuı:;ra. f:ill ta\'siyedc bulunu. 
lu~or. 

- Su \'ilcut için ~ok f aydah \'e ıa. 
zım bir maddedir. An1ma, soy.un için. 
de mikrop vardır. içilecek su~n dik
kat etmelidir. Berrak görünen suyun 
içinde bile mikrop bulunur. l\llkroplu 
sular hastalık yaJ>ar. içeceğiniz su tc· 
miz olmalıdır. 

ilkokullarda öğrctllen bu ba it hn· 
kikati çocuk hayatta tatblka kalkar. 
sa içecek su bulamamak mecburiye· 
tinde kalacaktır. 

Mikropsuz ,.e temiz su. Jstnnbulda 
bfü le bir madde Yar mıdır? 

İstanbul gibi bir 5elıirde her sene 
mikroplu sular yüzünden yüzlerce ti
fo \'aka ı olursa, artık çocul'.,rn temiz 
su İçmesini ta\'siye etmek mUmkiin 
mUdUr? 

• 
Mikroplu Süt 

Hüseyin Oahit Yal!:'m Izmit mah
kemesindeki müdafaasında lstnnbul. 
da irinli süt atıldı6rını söylemişti. 
Bunu olnıyan bazıları, Hüseyin Oa-
hidi mübalağa etmekle iktifa etml~tt. 

Jlnlbuki öğreniyoruz ki ıniktobiyo. 
loji en titü il . ehdo muhtelif semt
lerinde satılan sütleri tahlil etmi~. 
Bunlar içinde mfürop uz \'C hnstnlık

lı olnuyaruna. tesadüf edememiştir. 

Mısırın, Kahirenin meşhur rakkaselerinclen Bedia 

Muvaffak 
... _ .... _ .._.. ............. _. .. .................. a.n,ı-~---

fazgeçtik. Falmt süt içme.k mcc u. Olmanın~~~~ 

llk Sartz 
l'iyetinde bulunan çocukların \'e has. 
tatarın hayatı tehlil\ede deınel<tir. 

Zaten lstanbuJ şehrinin yüzünü kı
tartacak birkaç mesele \'ardır: JlfY 
rnalhk, mikroplu su, mikroplu süt, 
Pislik Bunlar esl<i Şark 5ehirlerinin 
hususiyetleri idi. lstnııbul hiila bu ba
kımdan geri bir Şark elıri olmal<tan 
kurtulamamı. tır. Bunlar şehrin plü
nı ile de alfıkadar olmıyun meseleler
dir.Şehir pliım yapılıncı:ra knclnr imar 
programımızı tehir edebiliriz. ı;-aımt 

şehrin içtimai meselelerini tehir için 
hiçbir sebep ~·oktur. Sonrn <la \'nri. 
datın çoğu pliinın tatbikine hasredl 
lince, bu meseleler l>litiin biitiin ihma
le uğra) abilir Onun için ~chrin biitün 
cihan lmrsısmda yüzünü karartan \'e 
herhalde hallcclilmesi lazım geh'n ıçti
nıai meselelerin halline bir an e\ \'el 
başlamak lazımdır. 

• 
Bedava H mam 

isteriz 

Halline şiddetle, süratle muhtnç ol
duğumuz me elelerden biri de hnlkm 
~·ıkanabilcceği beda,·a hamam mese
lesidir. 

Halk yıknnnmı~·or. Ydmnamn<lığı 

için kirli yn~amıya mecbur lmhyor. 
lialahalıl, halkın evincle hamam 'e 
~·ıkanma \·asıtası yoktur. Hele fabri
kalarda çalı an işçiler için her akı,nm 
değilse bile. ık ık yıkanabilmek bir 
lhti~ açtır. Onlaruı bu ihtiyacı nncalt 
kendilerine beda,·a ~·ıkanımı.k imkfı. 
nını \'ermelde mümkümHir. 

Bu sebeı>le belediye fakir mahalle. 
lerde, \'e fabrikaların bulunduğu 
semtlerdeki hamamları beda,·a halka 
açması, ehrin ve halkın sıhhati na
mına biiyük bir zarurettir. Bu bllyilk 
bir masrafı ı tilzam eden i te deı1il
dir. Yapılacak fedakfırlık, temin edi
lecek büyük netice ile telif cclilemi~·e
cek kadar büyüktür. 

Beynelmilel Ticaret Odaları 

Kongresi 
Ticaret Odası reisi ve Milletler ara

'ı Ticaret odnlan Türk milli komite
lii reisi Mithat Nemli, memleketimiz 
'l'icaret · odalarını temsil için Berline 
titmiştir. Berlinde bulunmakta olaıı 
tncirlerimizden Avni Sakman, MiL 
hat Nemli ile beraber Berlin kongre
tinde bulunacaklardır. 

, 
H ayata atılan her insanın kar

şılaşacağı en mühim mesele, 
insanlarla geçinmek, insanları ida
re etmektir. 

Kendinize seçtiğiniz mes • 
lck her ne olursa olsun, mut!aka 
bir çok insanlarla karşılaşacak, bir 
çok arkadaşlarla beraber çalışa -
cak, bir çok insanları idare etmek 
mecburiyetinde kalacaksınız. In • 
sanları idare etmenin nekadar mü
him bir iş olduğunu göstermek i
cin, büyük araştırmalara dayanan 
bir hakikati anlatmak yetişir: 

Amcrilrndaki Karneci müessese
si, bir çok tetkikler yapmış ve tek
nik iş'erde kazanılan muvaffakı
yetin nelere dayandığını ortaya çı
karmak istemiştir. Bu araştırma
ların neticesine göre, miihendis
likte teknik işlerde kazanılan mu
vaffakıyet n yüzde 15 i ihtisas bil
gisine bağlı olduğu halde, yüzde 
85 i insanları idare hususunda gös
terilen hünere bağlıdır. 

H ayal iileminin bütün hadise
leri, bu hakikati teyit e-. 

der. Hayatta en çok kazananlar, en 
çok bi1gili insanlar değildirler. Fa
kat bilg:don başka insanları idare 
etmek kabiliyetini, insanlara feyiz 
vermek hünerini haiz olanlardır. 

Mesele bu derece mühim olduğu 
halde öğrenilmesine en az ehem • 
miyet verilen nokta budur. Halbu
ki bunu öğrenmek de kolaydır ve 
öğrenilen her şeyden istifade temi
ni mümkündür. Bu yolda ilk tecrü
beyi yapabiliriz: 

Ba!';kasına bir iş yaptırmak iste
diğinizi fnrzedelim. Bu işi yaptır
manın en iyi yolu nedir? Bunun bir 
tek yolu olduğu şüphe götürmez. 
O da o işi yapmak için istek uyan
dırmaktır. Fakat bu isteği uyan
dırmak çok mühim bir meseledir. 

llk evvel bilinmesi icap eden bir 
nokta, dünyada her insanın kendini 
mühim bir varlık saydığıdır. ln • 
sanı, hayvandan ayırdeden en belli 
başlı fn.rikalardan biri budur. Ata
larımız. ehemmiyetli bir varlık ol
duklarını hissetmemiş olsalardı. 

medeniyet kurulmazdı ve insanlar 
hayvanlardan farksız yaşarlardı. 

I
• nsanı hayatla ileriye sevke

den en büyük iimil, bu his
tir. Bir muharriri ölmez eserler yaz 
mıya, bir iş adamını milyonlar ka
zanmıyn, hatta bir insanı en son 
modaya göre elbiseler giymiye, sev
keden amil bu histir. 

Her insan, içindeki bu hissi ta~ 
min için çalışır. Belki her insan, bu 
hissini tatmine çalıştığı nisbette in
san sayılır. 

Bazı insanlar kendi varlıklarına 
verdikleri ehemmiyeti ifrat derece
sine götürerek sapıtırlar ve realite 
dünyasının kendilerine vermediği e
hemmiyeti, deliliğin rüya aleminde 
tatmin etmek isterler. lnsanların 
kendilerini bu şekilde mühim bir 
varlık sandıkları, nazarı dikkate 
alrnacak esasların en mühimlerin -
den biridir. 

Bunu bir vaka ile izah etmek ge
rektir: 
Dünyanın en büyük zenginlerin

den Carnegie, adamlarından biri o
lan Schwaba yılda bir milyon do
lar maaş veriyordu. Sebebi, bu ada
mın bir dahi olması mı idi? Hayır, 
yahut bu adam çelik imalatında 
kimsenin bilmediği bir şeyi mi bi
Uyordu? Asla! Bilakis Sehwab"\'ın 
maiyetinde bilgi bakımından kendi
sine nisbetie çok ileri olanlar pek 
çoktu. Fakat bu adamın marifeti, 
kendisile birlikte çalışanların ta -
nınmak istediklerini anlamasında 
ve onlan takdir ve teşvik etmesin
de idi. Carncgie'nin de ona bu ka
dar maaş vermesinin sebebi, maiye
tini idarede kazandığı muvaffakı
yetti. 

K endisi, bunu şu şekilde an· 
latıyor: 

"Bütün hüneri, çalışanların ça
lışma isteğini uyandırmakta idi. 
Bu isteği takdir ve teşvik uyan -
dırır. Amirlerin, bir adamı tenkit 
ve muaheze etmeleri kadar çalış
ma isteğini kıracak bir şey yoktur. 
Omrümde bir adamı tenkit etme
dim. Çünkü ben, Çalışan adama hız 
verilmesi lazım geldiğine inanıyo
rum.,, 

Schwab'ın yaptığı iş bu idi ve 
kazandığı muvaffakıyet bu yüzden-

Tüyatıro 
Kış Kış Denilen 
TulUatçıhk 

iyi Oynanıyor 
G ördüğüm iki piyesten birini bir tuluat kumpanyası, diğe

rini devletin tiyatro trupu olan "Fırkat-ul-vataniyye" 

artistleri oynadı. Her iki aktam için, Kahire opera binası bir 

hayır cemiyetinin menfaatine kiralanmıfb. 
Mısırlı ailelerin bayanları aşağı 

localarda çarşafsız ve şapkalı ola
rak yukarı localarda ise çarşaflı ve 
hazan hatta berberi kiyafetinde o
turuyorlardı. Jarket'de hemen hiç 
kadın görülmüyordu. Buna muka
bil, pek çok sarıklı vardı ve i!:Jı.ın

lardan ancak bir kısmı Ezberli idi 
(1). Seyircilerin ancak yüzde dör
dü kadındı. Bunun için olacak ki, 
Mısırda, tiyatro ve sinemaların ka
dınlara mahsus günleri varmış. 

Tulüat kumpanyasının kendisi
ne ve en iyi artistine, halk nğzı 
ile Kış - Kış diyorlnr. 

Kış - Kış, o akşam, hiç te tulfı
atçı denemiyecek bir piyes oynadı. 
Piyeste Karakuş'un hUkmU tahlil 
edilmekte idi. Fakat arapçada, da
ha doğrusu bu piyeste. hüküm ke
limesi, "rejim,, mukabili olarak 
kullanılıyor, Karakuş bütün mai
yeti ve saray erkanı ile birlikte 
rNı.ı., ı. .. ıı,.. ;,;;ofoa.p gl;ot .. ..tlivordu. 

Bilhassa ımçUkağa'nm uşağı 
yaniKış • Kış, özbeöz halk çocuğu 
ağzı ve mantığı ile konuşuyordu. 

P iyesin düğümU, l{arakuş ile 
uşak arasındaki bir konuş

ma ile bağlanıyor ve birçok mace
ralardan sonra yine idti adamın 

muhaveresiyle çözülUyordu. Hük
mUnUn sertliğini bilen ve halkın 
bundan bizar olduğunu duyan Ka
rakuş, tebdili kıyafetinde bir ka
çakçı ve esrarkeş kahvesine geli
yor. Bu kahvenin bir türlü icar a
lamıya:ı sahibi KUçükağa, ıuşağına 
karşı gayet sert ve merhametsiz 
bir adamdır ve Karakuş'un yakın
larmdandır. Bütün ka!>ahati uşa • 
ğından biliyor ve onu, icarı yine 
alamazsa, sopa ile tehdit ediyor. 
Öyle ki Karakuş ile yalnız kalınca 
kiminle konuştuğunu bilmiyen 
Bundu.k (uşağın adı), gerek Kü -
çükağa gerek Kııra.kuş aleyhine ağ 
zına geleni söylüyor ve aralannda 
şu muhavere cereyan ediyor: 

- Canım neden Karakuş'u bu 
kadar itham ediyorsun. Hükumet 
işi bu kadar kolay midır sanıyor -
sun? 

- lki hafta için beni emir yap
sınlar, bak halkın nasıl yüzü güler. 

Bu sahneden sonra, Karakuş 

yoktur ve hükmeden Bunduk'tur. 
Ve "Karakuşi hüküm,, dediğimiz 
şeyler asıl bundan sonra başlıyor. 

Arada, tabii, ezcümle Bunduk ile 
sultanın bir gözdesi arasında se -
vişmc sahneleri vardır. Fakat ka-

di. Halbuki çoğumuz bunun aksıni 
yaparız ve bu yüzden de işlerimiz 
ters gider. 

Fakat Carnegie'nin kendisi de 
Schwab'dan farksızdı. O da ken -
disile beraber çahşanlan hızlandı
ran, ve hepsini teşvik ederek ruh
Jannı tatmin eden bir adamdı. O 
kadar ki, mezar taşında bile bunu 
anla trnış ve taşının üzerine: 

"Burada kendisinden daha çok 
zeki insanları etrafında toplamayı 
bilen bir adam yatıyor,, sözlerini 
yazdırmı§tı. 

Her insanın kendi nefsine gös • 
terdiği saygıyı beslemek gerektir. 

lnsanların iyi geçinmenin, insan
larla dost olmasının ve dostlukları
nı kazanmanın en biı?nci §artı bu
dur. 

M. M. 

dın bu dediği dedik olan vezirin 
Küçükağa'nın aptallığı ile meşhur 
uşağı Bunduk olduğunu bilmiyor. 
Nitekim oyunun sonunda Bunduk'
un kansı olmak zilletine katlana -
rak zavallının hayatını kurtarıyor. 

B öyle tarihi denecek bir mev 
zuu, Mısırlı TulUat kum -

panyası arızasız, soğukluklar yap. 
madan ve güldürmiye de düşün
dürmiye de muvaffak olarak oy
nadı. Halk ağzı ile yalnız Bunduk 
konuşuyordu. Öteki artistler, hep 
düzgün arapça kullanıyorlardı. 

Fırkat. ul - Vataniyye'nin tem
sil ettiği piyes, "Yetime,, isminde 
yerli faknt "adapte,, tesiri bırakan 
bir piyesti. 

"Yetime,, de evin kızı ile bera
ber yetişmiş olan bir genç kız evin· 
Paris'ten tahsilden dönen oğlu ile 
sevişiyordu. Bunların evlenmesine 
n:ınni olmak için, kızı zorla, evin 
kahyasına nikahlıyorlar. Delikanlı, 

avdetinde ~unu öğrenince, anasiy
le babasının hilelerini anlıyor fa -
kat kızın evlenmek mecburiyetin
de kalmış olmasını bir türlü anla
mıyor. Dramatik bir oyun sonu 
sahnesinde, kızın kendisini bütün 
bunlara rağmen sevmekte olduğu
nu kabul ediyor. Fakat kendisine 
bir başka erkeğin eli değmiş olma
sını bir türlü hazmedemiyor: 

- Şimdi sen artık kirlisin. 
Deyince, kız: 
- O halde senin sevgin nerede 

kaldı ? Sevginin vücut ile ne alaka
sı vardır? 

Cevabını veriyor. Tatmin ede -
ınediğini anlayınca, kendini pen -
cereden aşağı atıyor ve perde çığ
lıklarla dolan sahnenin üzerine ka
panıyor. 

Piyeste, muhafazakarlığın bir 
tenkidi yapılmakla beraber, dışa

rıda oturan seyircilerde hakim zih
niyetin hilafında bir tarzı ha.ile gi
dilemiyor. 

F ırkat - ul - Vataniyye artist
leri, bazı yerlerde tiyatrom

suluğa kaçmakla beraber iyi oy
nadılar. Bilhassa "Yetime,, rolün
deki genç kadın, ~ütün piyeJi kc>ıı
di iç acılarının bir ayne.sı lıaline 

koymıya muvaffak oldu. Kendisi 
ve oynıyanlardan çoğu Müslüman 
dı. 

Bilhassa bu piyesi seyrettikten 
sonra, Mısır sahnesi hakkında, in
sanda çok iyi bir inbba kalıyor. 

Mısır'da, Almanların "Küçük 
Sahne,, dedikleri "Kabare,, sanatı 
da bir hayli ileridedir. BunJn da 
artistleri arasında pek çok Müs • 
lümanlar vardır. Solo yalıut du
etto şeklinde şarkılı danslar, mev
zuları pek üstünkörü olmnkla be
raber zengin bir sahne dekoru ve 
kalabalık bir "girls,, malzemesiyle 
yarı alafranga yan yerli revüler, 
her akşam yüzlerce müşteri bul
maktadır. Hatta denilebilir ki, Be
dia'nın tiyatrosunda verilen bu ak
şamlar, Kahire'nin alafranga ka
barelerinin çoğundan, hem eğlence 
hem sadece sanat itibariyle üstün
dür. 

Burhan Belge 

(J) Mısırcla, snnk, mutlaka ilmi 
sınıftan olmıya delalet etmez. 
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Otobüsler 
Azalmış 

Eyüpte oturan bir okuyucumuz 
yazıyor: 

"- Belediye nakil vasıtalarınm 
senelik muayenelerine başladı. Bu a
rada Eyüple Keresteciler arasında 

çalışan otobüsler de sıkı bir kontrol. 
dan geçirildiler. Şimdiye kadar mua
yeneye giden otomobillerden çoğuna 
işleme müsaadesi verilmemiş .. Bunu, 
arabalann azalmasından ve bazan yol 
culann saatlerce otobUs beklemek 
mecburiyetinde kalmalarından anlı • 
yoruz. 

Eyüp - Keresteciler hattında işli
yen otobüsler maalesef tam bir inti· 
zama konulmuş değildir. Yolcular sa
atlerce beklemek mecburiyetinde ka
lırlar. Hareket vakti, saati katiyyen 
belli değildir. 

Iş bu halde iken, velev, muayene 
vcsilesile de olsa arabaları azaltmak 
bu semtte oturan ve otobüsle gidip 
gelen yolcuları büyük zahmete ve 
sıkıntıya sokuyor. Benim bir teklifim 
var: 

Belediye, bu hattın araba ihtiyacı
nı elbette tesbit etmiştir. Muayenede 
bozuk çıkan arabalar seferden mene
dildikçe, yerlerine diğer hatlar• 
dan lüzumu kadar araba verilemez 
mi? Bu işin en kolay ve pratik hal 
şekli budur. Alakadarların nazarı dik 
katini çekmenizi rica ederim.,, 

• 
- .. - Tramvay Saatleri 
Bostancıda, M. Ozgen imzasilc al

dığımız bir mektupta deniliyor ki: 
- Bostancı, Kadıköy tramvaylan, 

yolcuları hiçbir vakit vapura yetişti
remiyor. Vapur saati hesaplanarak 
binildiği vakitlerde bile, küçük ge • 
cikmeler vapurun kaçmasına ve yol
cunun iskelede bir hayli müddet da
ha beklemesine sebep oluyor. Tram· 
vay tarifelerini yolcuyu vapura ye • 
tiştirccek şekilde tanzim etmek im
kansız mıdır, acaba?,, 

Yeni Polis 
Enstitüsüne 

kimler alınacak 
Büyük Millet Meclisince kabul ~ 

dilen Emniyet teşkilat kanunu ile 
Polis teşkilatında bir yükseliş hare
keti başlamış ve maaşlara yapılan 

zamlarla Polis memurlarının refah 
ve istikbali temin edilmiştir. Bu ka
nun, memleketin emniyet ve asayi
şini, halkın huzµr ve refahını koru
mak gföi çok mühim ve nazik bir va
zifeyi ellerinde tutan polislerimize 
geniş seliihiyetii ve emniyetli kare -
ket yolları açmıştır. Bu meyanda, 
Polis mesleğine stajiyer olarak giren
ler mektep tahsilini bitirdikten son
ra doğrudan doğruya Barem kanu
nunun 6 ncı derecesine tayin edilmek 
suretile (2000) kuruş maaşı asli ile 
istihdam edileceklerdir . 

Kaununda, kültür bakımından An· 
kara'da açılacak Enstitü ile polis 
mekteplerine bilhassa ehemmiyet ve • 
rilmiştir. 

Enstitüntin ilk kısmına, polis nam
zetiiğine dair kabul şartlarını hais 
stajyerler alınacaktır. 

Orta kısmına; lise mezunları imti
hansız kabul edileceklerdir. Yüksek 
tahsil kısmına da; orta tahsil kısmı
nı ikmal edip staj müddetini bitiren 
lise veya muadili derecedeki mektep 
mezunları sevkedilecekler ve bu Uç 
tahsil kısımlarının ayrıca ihtisas 
kursları da bulunacaktır. 

Polis mekteplerine girmek istiyen
ler, bulunduklan vilayetlere bir isti
da ile müracaat edeceklerdir. Lazım 
gelen tahkikat ve muameleleri bittik
ten sonra kabule şayan görülenler 
15 - 9 • 937 tarihinde derslere başlı
yacak olan polis mekteplerine sevke 
dileceklerdir. 

Bu talebelerin mektepte olduklan 
müddetçe iaşe ve ibatelerile buna mil 
teallik her türlü ihtiyaçları devletçe 
temin olunacaktır. 10 aylık okuma 
müddetini mU\ ,.·rakıyetle bitirenler ~Nı••• 
inzibat mıntakalarına verilerek 2000 
kuruş asli maaşla polis memuru ola
caklardır. 

Etıbba Odası Kongresi 
UçüncU Mmtaka Etibba Odasın

dan: Ü~üncü Mmtaka Etibba Odası 
1937 yılı birinci umumi heyet toplan
tısı 28 - 6 - 1937 Pazartesi gilnü sa .. 
at 18 de yapılacağından sayın üyele
rin gelmeleri rica olunur. 
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_Bugünkü maçlarda mühim rolleri olanlardan 
Fikret (Fener) Liitli (GalattUaray) 

Bugünkü Maçlarda 

7 akımlar 
Nasıi 
Çıkacak 

Bugün karşılaşacak olan Fener -
bahçe - Galatasaray takımlarının 
gizli tutulan kadrolamu anlamıya ça 
Iışıyorduk. Üç gündür uğraştğımız 
halde kabil olamıyordu. Dün akşam 
geç vakit takımların kadroları hak
kında mevsuk ve esaslı malumatı el
de edebildiB. Eğer maça çıkılacak 
dakikaya kadar idareciler fikirlerini 
değiştirip aşağıdaki kadrolarda yeni 
tadilat yapmazlarsa iki takım şu şe
kilde çıkacaklarmış: 

Fenerbahçe: Hüsamettin • Yaşar, 
Lebip - Cevat, Angelidis, M. Reşat -
Naci, Niyazi, Ali Rıza, Esat, Fikret. 

Galatasaray: Avni • Reşat, Lütfü 
- Suavi, Nubar, Ekrem • Necdet, Sa
lim, Eşfak, Haşim, Bülent. 

Yıne 
Oıimoiyaf 
Ması afıarı 

Yan Hakemlerine 
de Dikkat Etmeliyiz 

Neşred:len Liste Bize 
Yeni Bir Şey 
Öğretmiyor 

Ameli Gazet ecilik Mektebi 
Yazan : . Eşref Şef,k 

, M:lli küme maçlarının en çetinleri bugün oynanıyor. Şeref ata
İfının adam almıyacak halde kalabalık olacağını tahmin etmek 
aüç bir şey değildir. Bugünkü heyecanlı ve asabi hava içinde 
oyunculardan çok daha müşkül vaziyette bulunacak olanlar ha
kemlerdir. Şüphesiz ki, takımlardan birinden birinin aleyh"ne 
hakemler tarafından verilecek ceza kararları haklı dahi olsa ceza 
ıaören klübün taraftarlarınca mülhit patırdı ve tezahüratla 
.kart ılanacaktır. 

.. 

Rebii (Günef) 

Bal ıke sir 
:Jiireslerinin 

' Neticesi 
Balıkesir (TAN) - Balıkesirde a
tör güreşçiler arasında tertip e· 

alafranga güreş müsabakaları 
akşamı Halkevi salonunda ya

Birkaç tecrübe ile gördük; bir klü
bün en hayati maçı hakemlerin, kast
sız olduğuna itimat ettiğim, hatalı ka
rarlarile altüst olmuştur. O gibi maç
larda!<:i vaziyetleri hatırlıyarak bu
gUn için seyircllere §U tavı::;l)'cde bu. 

lunmayı faydalı ve lüzumlu buluyo. 
rum: 

iyi hakemler \•aıaa oyunu ya
lundan takip edebilecek atletik ev
safa malik, koşa.o insanlardır. Fa
kat bir hakem ne kadar gayret e
derse etsin, hazan, oyun birdenbi
re nı ıf saha değiştirdiği vakitler 
öt>Ur kale önüne yetişememiş ohır. 
Ve Micumcularm ofsayt vaziyetle
rini, kurnazca yapılmış hatalarını 
bu~unduğu zaviyeden ,·e uzakl.k. 
tan göl'.:nesine imkfın olmaz. 

Uyle zamanlarda yan hal,emle
rlnin mesuliyetlerl ve ehe.mmiyet
lerl hakemden daha ziyadedir. Va
ziyeti görel>ilecek me\'kide bulunan 
yan hakemi, orta hakeminin uzak
lığını \'e zaviyesinin mUsaadesizli
ğini farkctler etmez, kale önündeki 
oyunu can göztiyle takip etmiye 
ba5lamalıdır. Herhangi bir hali de 
hake':llin heııdince bir karar alma. 
sından e\'vel bayrağını sallıyarak 
işaret etmelidir. 

iyi bir orta hekeminin en tabii 
vazifelerinden biri de, uzak kaldığı 
vaziyetler hakk nda bir karar ver. 
mck üzere oyundan fazla, o taraf
ta.ki yan hakemini gözüyle kollı
yarak mücadelenin cereyan ettiği 
mevlde yeti~miye çalışmaktır. 

Dünkü gazeteler 936 Bertin olim
piyadının bizim teşkilata kaça mal 
olduğunu bazı yekun rakamları bil
dirmek suretile yazdılar. Gecikmiş 
olmasına rağmen bu rakamların neş 
ri yine şayanı memnuniyettir. Yal
nız şurasını da kaydetmek isteriz ki 
Eğer bu malumatla spor efklrı umu
miyesi tenvir edilmek isteniyorsa bu 
maksat temin edilmiş değildir. 

Çünkü her şeyden evvel olimpiyat 
tara hazırlık olsun diye çağrılmış o
lan ve teşkilata yalnız bundan müte
vollit c.qrğuı ksırııJ"""'"""' l7 !>in lirovsı 
mal olan futbol ve güreş takımları
nın masrafı bu meyanda yoktur. 
Bundan başka umumi merkez ve o
limpiyat komitesinin memloket dahi
linde yaptığı yevmiyeli ikamet ve 
seyahatler masraflarının da bu ra· 
kamlar arasında olduğuna dair bir 
işaret göremedik. 

Bu arada nazarı dikkatimizi celbe
den rakamlardan biri de kampta bu
hı.nduğıu söylenen sporcu adedinin 
120 oluşudur. Hiçbir gün ve biran 
da o kampta 120 kişi bulunmamıştrr. 
Zaten ne kamp buna müsait idi, ne 
de bu adette idmancıyı seferber ede
bilmiştik. Onun için tebliğin ifade -
sinden 40 gün 120 kişinin kampta kal 
dığı şeklinde anlaşılan mana tama -
mzn gayri varittir. Değil 40 gün, hat 
ta bir gün ~ile 120 kişi ayni zamanda 
kamp~ ikamet etmediği gibi 40 gün 
birtevıye yansı bile kampta konak· 
lamamıştır. 

ştır. Güreşlere Balıkesirden !d
yurdu, İdmanbirliği, İdmangü
Bandırmadan da Bandırma Do
apor klü~U güreşçileri iştirak et
tir. Ve neticede Bandırma Doğan
r klübU şampiyonluğu almıştır. A 

Biz, görülemiyecck vaziyetlerde 
bu!unduklan halde sanki oyunun 
göbeğindel:niş gibi kararlar ittihaz 
eden orta hakemlerini ve o hatala-

Bu münasebetle hülasa olarak şu
rayı kaydedelim ki; biz umumi mer
kezin selim muhakemesinden, olim
piyada iştirak eden hakiki müsabık
ların beherine kaç kuruş masraf e· 
dildiğini ve bunların yanında kaç ki· 
şinin idareci olarak gittiğini, bunla
rın da teşkilata ne kadara mal oldu· 
ğunu bildirmesini istiyoruz. Çünkü 
hiç kimse paraların usulsüz vesikasız 
sarfedildiğini iddia etıniyor,şikayetler 
vUcudune ihtiyaç olmıyan birçok 
kimselerin teşkilat kasasından meb
zul para alarak seyahat ettikleri, bü
tün olimpiyat masraflarında da ba • 
riz bir hesapsızlık olduğu merkezin-neticelerei yazıyoruz: 

Kilo - 1: Mustafa (Bandırma) 

Şadi (Balıkesir} 3: Ali Mustafa 
dırma) 

1 Kilo - 1: Hayd-ır (Bandırma) 
lffasan (Bandırma) 3 : Kazım (Ba 
~ir) 

ra ses çıkannallan, bayrak dahi 
sallamadan hfuliseyi selTeden yan 
hal<emlerlni de gördük. dedir. 

- 2 -
Gazetenin yeni yuıcı kadrosu bü 

yük bir şevkle işe sarıldı. Herkes 
an gibi çalışıyordu. Ben geniş ve 
müteha.ITik koltuğuma' gömülerek 
bir sigara tellendirdim. Kazancımı 
düşünmiye bşladım: Yalnız tahrir 
kadrosundan aldığım para ayda 
bin dört yüz dolan buluyordu. Bu 
dahiyane keşfim sayesinde hem iş 
kuvvetinden tasarruf ediyor, hem 
de üstelik para alıyordum. Gazete. 
nin senede getirdiği Uç !:>in dolar 
varidat ta bunun Jw,rjcinn~ mi. 
Ve!nasll kazancım muthışti, 

V ô.kıa ilk zamanlar bazı güç-
lüklerle karşılaşacağımı u

muyordum. Fakat seçtiğim kimse. 
ler kabiliyetli insanlar olduğu için 
bütün güçlükleri pek çabuk yene
bilecektim. 

Yeni tahrir kadromu iş Uzerinde 
görmek istedim. Gazete idareha • 
nesi içinde dolaşmıya başladım. 
0Başmuharrir" kendi nıasasma ku
rulmuş harıl harıl yazı yazıyordu. 
Bir alemi andıran yüksek alnı, a
ğır kumaşt:ın yapılmış elbiseleri o
na kendine mahsus bir büyüklük 
veriyordu. 

Edebiyat sahifesi şefi kaşlarını 
çatmış habire ansiklopedi kan'}tı
rıyordu. Tiyatro münekkidi ise da. 
ha o gün bac;ucuna şekspirin bir 
portresini asmıştı. 

Muhabirler, röportaj için şehrin 
içine dağılmıştılar. Benim keşfet
tiğim bu basit usulü şimdiye ka -
dar !:lir türlü hatırlarına getiremi 
yen -insanlara bayağı acıdım. 
Muvaffakıyetten adeta sarhoş ol
muştum. Merdivenlerden aşağı in 
dim. Çok sevdiğim bir ahbabıma 

uğradım. Dahiyane keşfimi ona an. 
!atmakta bir mahzur görmedim. 
Bu yeni keşfi onore etmek için iki
miz bir meyhaneye uğradık. Arka 
arkaya şampanya şişelerini boşalt 
mıya başladık. 

Geç vakit gazete idarehanesine 
döndüğüm zaman bütün yazı kad
rosunu orada buldum. Herkes, gün 
delik faaliyetinin meyva.larmı dev
şirmekle meşguldü.. Herkes mem
nundu. 

Ben adamakıllı çakır keyiftim. 

72 Y.!lo - 1: Ahmet (Balıkesir) 
Arif (Bandırma) 
9 kilo - 1: Mustafa (Balıkesir) 

Jtüseyin (Balıkesir) 3: Saiın (Ban 
R) 

Buglinkü maçlar çok mühimdir, se
yircilerin orta hnkemleri kadar yan 
hakemlerini de göz hapsinde bulun
durmalarını taraftar olduk~:m klUp 
ler namına tavsiye ederim. Belki o 
zaman bazı haksız yere yalnız orta 
ha\..ı:mlerine Japılan tezahüratın bir 
kısmı da yan hakemlerine düşecektir. 

Darutgücü Klübünün 

Beş Şehir 
Atletizm 

Müsabakası 

Kontrol için bana getirilen yazılan 
okuyup anlıyab!lecek bir vaziyet
te değildim. Talebelerimin kabiliye-

Atletizm federasyonu tarafından tine güvenerek, kontrol için bana 
tertip e~ilen program mucibince beş getirilen, bütün yazıları okumadan 
şehir atletleri arasında icra edilen mürettiphaneye göndermek gafle
müsabakalarm ikinelsi bugün Edre- tinde bulundum. 

Zongu' d :ıkta Spor mitte yapılacaktır. Geçen sene Bur- Gece redaktörüne, vazifesinin ne 

•••••••••••••••••••••••• 
Yazan : 

O. Hanri 
İngilizceden çeviren: 

B. Tok 
•••••••••••••••••••••••• 

adeta gazete satmıya yetiştiremi
yorlardı. Demek ki, gazetem müt
hiş bir rağbet kazanmıştı. Sevin
cim.den adeta çıldırma dereceleri
ne geldim. 

Gazete idarehanesine yaklaştı -
;:;. -nra lcl2ııT'...,.._ ;;.,.;;_-an allo..i 

silahlı beş kişinin durduğunu hay
retle gördüm. Beni uzaktan farke
den silahWardan biri derhal bana 
doğru ateş etmiye başladı. Kurşun
lardan biri kulağımı sıyırdı. Birkaç 
.tanesi de şapkamı delip geçti. Iza 
hat istemiye imkan yoktu. Çünkü 
bu arada diğer dört silahlı da tü
f eklerini bana doğru çevirmiş nişan 
alıyorlardı. Derhal gerisin geriye 
döndüm Süratle kaçmıya başla-

dım. llk karşıma çıkan bir avluya 
saptrm. Oradaki büyük çöp san
dıklarından biri içine saklandım. 

Bu sırada oradan benim gazete
mi satan müvezzilerden biri geçti. 
ıslıkla ona seslendim. Sandığın için 
den elimi uzatarak çocuğun hay
retleri arasında bir gazete satın al 

dım. Gazetenin içinde herhangi bi
risi aleyhine yazılmış bir yazı ola· 
bileceğini düşündüm. Sandığın ka 
pağmı kapıyarak iyice yerleştim 
ve gazeteyi süratle okumıya baş
ladım. 

Gazeteyi okudukça hiddetim art 

ttı .... 

P 
ejmürde kılıklı adam hika· 
yesinin burasına geldiği za 

man durakladı ve: 
- Mevzudan ayrıldığım için beni 

affedin, dedi. Fakat siz biraz ev· 
vel dimağa cila veren şu mübarek 
mayiden bahsettinizdi. Halbuki şim
di önümüzdeki şişe de boşaldı ... 

Post gazetesinin muhabiri bir 
defa daha elini yeleğinin cebine 
daldırdı. Uzunca bir müddet cebi· 

ni karıştırdı. Hiçbir şey bulamamış 
olacak ki, avağa kalktı .. Meyhane 
sahibini bir köşeye ~ekti. Onunla 
on beş dakika kadar kulak kulağa 

konuştu. Sonra gelip yerine oturdu. 
Az sonra meyhane sahibi bir §işe 1 

§arap daha getirdi. 
Şişeyi kaba bir tavırla önlerine 

itti. Asık bir suratla oradan ayrıl-
dı. 1 

Şarabı gören PejmUrde kılıklı a
dam gülümsedi. Bardağını doldur
du ve hikayesine devam etti:. 

- "Her şeyden önce şehir ha
berlerine bir göz gezdirdim. Ilk gö
züme çarpan havadis şu oldu: 

"Porkinas ailesinin servetine va. 
sı tayin edilen miralay D. Hanrl 
Huin'in, bu ilenin 75 b" d •~-. 
Udoll .l<WdA ~ lllHIU !ı('l-Hllf;I vı~ 
dik. Servetin \'arislerl miralay a
leyhine dava açmı~lardır.1 , 

Bu havadisi okuyunca, bana ilk 
ateş edenlerden birinin bu mirala
ya fevkalade benzediğini hatırı~ 
dım. Heyecanla ikinci havadisi de 
okudum: 

"Otuz ikinci caddede oturan ve 
~ehrimizin hiç te maruf olmıyan 

belediye memurlarından birinin ge 
~enlerde on bin dolara bir ev yap
tırdığını öğrendik. Bunun neticesiıı 
de, belediye azalığı için \'erilen 
rey fiyatlarının bir hayli yükseldi 
ğine kanaat getirdik.,, 

B unlara benzer on beş kadar 
havadis daha vardı. Vakıa 

bunların hepsi de doğru idi. Fakat 
zehir gibi acı, yenir yutulur şeyler 
değildi. 

"Kibar alemi,. sütununa bir göz 

attım. Bu sütun da spiritüel fıkra

larla dolu idi. Mesela: 

l\fütekRit General Kronller'in ka. 
nsı dün akşam Oonson . A\·enü'de 
büyük bir balo vermiştir. Kadının. 
bütiin balo miiddetince kocasm • 
dan fazla a~ıkile dansettiğini söy -· 
lüyorlar .. ,, 

"Hanri Baum Horten'in dün ak· 
Şam karısını t.ekrar dö\'düğünü.Qğ• 
rendik.,, 

"Kadınlar bJrliğ.i izaŞmın •• ~~· 
Kley'in müzik mağa~mda bir. 
toplantı yaptıklarını haber aldık. 

Bu 0toplaııtıcla,,.,'J~tr b'll~~ JJJ' 
Lcdı Dodson, sıc~~n kurfl~ı ol
muş ve ara! a ile .-vlne nakf~ml~ -
tir. Sıcak'??!.. nu herhalıic- .,. ·enl 
bir ii~ılunı\l ' isml~t>ls-a ~~etel< .. :, 

\Arkası var) _.j 

.................... u. ............. , 

Yal n ız " İ Y i ,, 

POKE R 
Halkevimizin ı:;por ve köycülük 

nnda dn. bir faalivet baslamış

ldman bölgesi ve klüpleri büs -
lin yeni oir şevk ve taze oir 
ale ne yeni bir varlık vlicude getir 

Ylldönümü sa stadında yapılan mUsabakalara den ibaret olduğuna dair lazımge- bı~aklarl V rdır. 
Bakırköy Barut fabrikası ;""ileri· Balıkesir, Bursa, Ayvalık, Edremit len talimatı vererek evime gittim. , , 'l -n · Dayanıklığı ve keskinliği birer birer lrnn. · • 

nin kurdug~u BarutgUcü klü~ünün bi atletleri iştirak etmişler ve neticede Yolda mütemadiyen bu dahiyant> J d trol edildiğinden hepsi de müte.sa· 

"'~ 1• -iikprıınel bir spor 
-81 haline gelen eski maden mek· 
atanı 9< sık Halkevi genç.liğinin 

rinci yıldönümü münasebetile bugün en iyi dereceyi Bursa atletleri elde keşfi düşünmekle meşgul Um. etmişlerdi. vlyen keskin ve dayanıklıdırlar. 
Bakırköydeki sahalarında saat 12 Şayet onlardan biri, sizi ta-Bu sefer de ayni muvaffakıyeti E rtesi gün saat dokuza doğ-
den itibaren spor gösterileri yapıla- Bursalıların alacağı tahmin edilebi- ~ sokağa çıktım. Bütün mamen memnun edeme.di ise 
cak ve bu münasebetle birinci takım- lirse de bunun geren seneki kadar cadd l be . t i t "Poker,, bilamünaka.58 deği~ti-.,, e er, nım gaze em sa an reeektlr . 

__ ~---Mıılllı~k~o~la:.ı...;o~l~ac~~n~ı~z~an~n~e~tm~ek~b~Uyil~·~k~b~~-m~U:ve:z:zl~le~r~le~d~o~lu~idi~·~·H~al~k~m~Ut~h~iş~.i. .. ıB~UU...._lY~OQjZ~D~E'......_Y~O~Z~.!,~~~~~~~~~~~~!::d 
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Şehir eskisinden 

daha temiz bir 
manzara almış 

Valettaya doğru geri döntiyoruz, fakat sıcak
tan o kadar bunaldık ki, şoföre: "Aman so· 

ğuk ôlr bira içecek yer .. ,, diye sesleniyoruz. Adam
cağız alışkın, oralı değil, arapça konuşur gibi gırt
lağından gelen seslerle bir şeyler homurdanıyor, 
ya.ırm lngilizcesile aradığımızı ancak, şehirde bu
labileceğimizi anlatmak istiyor. Nihayet şehrin 

o 

A 
y 

'l A N 

Florina dedikleri dış mahallerine geldik amma bu- Maltadaki yeraltı hububat depoları birer hmır 
ralarda süslü köşklerden başka bir şey gö-
rünm tiyor. Daha sonra düz birmeydanlığa şapkasına benziyen kapaklar altındadır 
~ıktık. Fakat şurada Uç sıra üze- ~~""'""""' """ ~ !erin muntazam işle)'iP işleınediği-
rinde uzanan şu büyük değirmen ~ y ~ k ni kontroldan ibaret ... 
taşları da ne? Bunları uzak~an yas - a Z a n : I' Q [ 
sı hasır şapkalara benzetiyoruz. A kşam üstü güneş batarken 
Hangi devler bunlan başlarından Sicilya ufkumuzdan tama. 

çıkararak yerlere sermişler diyo- sa b r l Duran ~ mile silinmişti bile ... Gök yüzil bu-
ruz. .• Yoksa burada eskiden bü- lutsuzdu, hatta mehtap yine var-
yük bir mabet varmış bunun SÜ· dı f.akat kuvvetli bir rüzgar esi -

~ ..... """'""" ""~'"'""'" al 'di tunları ortadan yok omluş ta yal- yordu ve deniz çok dalg ı ı . Kap-
nız temelleri mi kalmış? Hayır ne tan telsizle aldğı hava raporunu 
o ne bu ... Bunlar Şövalyeler zama- göstererek Tireniyen denizinin şi 
nmdan kalma yeraltı zalıire am- mal taraflanndtı. kuvvetli bir bo-
barlannm taş kapaklarıdır. Eski- ra hüküm sürdüğünü anlattı. Biz 
d t:ıı.-""'=-t..-•~;.:_ ç,,_~-~~~-...&ıliiii:t'J':-"""::-:-~buroda ~ta bu fırtınanın an-
ahalisinin yiyecelderi 
lerde saklanır. 

• şte nih11yet şehrin büyük 
l kapısı göründü. Biraz ileri

oe serin mahzen gi!Ji bir barda SO· 

ğuk içkilere kavuşarak kendimize 
geldik. Vapura döndüğümüz va
kit saat altı vardı. Capo Faro son 
buğday tanelerini boşaltm~k üze
re ici. Vapurda çok yolcu yok am
ma belki bir iş yaparız diye bizden 
çok satıcı içeri girmiş, gUverteyi 
f!.deta bir pazar yerine çevirmiş

ler, sıra ile yerlere mallarını ser
mişler. lşte Maltız kadınların ör
diikleri meşhur tenteneler, işte İn
giliz malı sigara çakmakları ve J a
pon malı kumaşlar ve ipekli pija
malar ve albümler ve ~artpostal
lara kadar türlU türlü eşya ... Mal
tızlar önce sorulan şeylere çok pa
ra istiyorlardı amma vapurun kalk 
ma vakti yaklaşınca onlar bizim 
tıstümüze düşmiye başladılar. 
Genç yeni evli ~~arısına ipekli bir 
pijama, kendi için kostümlük Ja
pon malı bir top keten kumaş al
dı, "çok ucuz, kelepir ... ,. diye se-
vinip duruyordu. İkinci kaptan ge 
lip zorlamasaydı Maltızlar alış ve

rişe o kadar dalmışlar ki, yerlerin 
den kımıldamıyacaklardı. Liman
dan çictığımız vakit gece olmuş
tu, fakat güzel bir mehtap vardı. 
Maltayı ve onun kardeşi Gozo 
adasını büsbütün gözden kaybedin
ciye kadar güvertede kaldım. J 

ayıs 19 Çarş:ımba... Sabah 
1 seklz0 doı{ru Sicilyanın ce 

nubunda G,n nito'a bumu gürün
dii E rafını bulutlar çevirm.ş yük-

sek bir d ~n eteğinde bir tnlmn 
bey:ız b_ynz le'rc er gö, üyorum. 
On e bunları bir koyun sürüsil 

sand m amma biraz sonra dürbin
le dikkatle bakınca anladım, ko -
yun zannettiğim beyaz lekeler a
da üzerindeki köylerden biri imiş. 
Diğer yolcular da birer birer gü
\'erteda görtindüler, büyükler ada 
yı seyirle meşgul iken çocuklar 
kend:lerine yeni bir eğlence bul
muşlar, alt kamaralara hava ve
ren borulara atn biner gibi !>in
mişler, gUIUşUp duruyorlardı. Man 
&ar:ı. o kadar ho tu ki hemen re-

Vapurun güvertesinde oynaşan 
yavrular 

simlerini çekmekten kendimi ala
madım. 

öğleye doğru Marsala önlerine 
varmıştık. Buradan artık şimale 
döneceğiz ve Napoli istikametini 
tutturacağız. Fakat ne o ... Rüzgar 
gittikçe artıyor, deniz dalgalanı
yor gibi. Yemekten sonra çarkçı
başı ile ahbap oldum, bana mazut 
lu gemilerin neden kömür yakan
lardan iyi oldu3unu uzun uzadıya 
anlattı. Vaktile bu vapur da kö
mür yakarmış, sonra birçok mas
raf ed~r~k ocaklarını değiştirmiş
ler ve çdt rahat ve kfır etmişler. 

Mazut bir kere kömürden daha U· 

cuz, sonra temiz, kiri, kurumu 
yok. Daha az yer tutuyor, hem 
hepsi yanıp g:diyor, öyle kömür 

gibi pc inden klil filan bırakmadı
ğı için ikide birde ocakları temiz_ 

liyerek külkrini denize atmakla 
uğraşmıya da lilzum yok. Bu ka
dar methini işittikten sonra ma
kine ve ocak dairelerini gezmdc 
arzusundan kendimi alamadım. 

C ar'~"ıha.şı ile beraber aı;ağı 
indik, şimdiye kadar bir 

çok vapur !arın makine dairelerini 
gezmiş' im amma ::>unlar hep kö
mUr ya1rnn gemilerdi. Ateş püskU
rcn ocrı'd!lrın karşısında yarı bel
lerine k'ld'.lr soyunmuş, bütün vü

cutı:ırı kap k-ıra insanlann siyah 

terler dn1cerek çalışmaları bana 
insanlığın esir:ik devirlerini hatır
latırdı. Mazut yakan gemilerde 
böyle manzaralar yok, ocak daire

lerinde her iş kendiliğinden oto
matik olarak görülüyor, makinele-

re lazım olacak istim kuvvetinin 
vaziyetine göre mazut kendiliğin
den depolarından çıkarak ocak
lara geçiyor, her taraf ter temiz, 
burad:ıki ocakcılarn vazifesi alet-

cak serpintilerini alıyormuşuz. Ak 
§am yemeğinde sofrada yolcular_ 
dan pek azı görllndU. Bütün ge
ce sallandık durduk. 
Mayıs 20 Perşembe... Napolide 

gözüme ilk çarpan değişiklik yeni 
yapılmış olan yolcu salonu oldu, 
sonra şehirde şimdiye kadar görül 
memiş bir temizlik var. Capo Fa
re bütün günü burada geçireceği 

için bundan istifade ederek Kapri 
adasını ziyarete gidiyoruz. Kapriye 
işliyen vapurların bulunduğu ye
re gitmelk için gümrük önünden 
geçen bir tramvaya binelim dedik. 
Burada tramvaylarda yeni bir u
sul koymuşlar, pek hoşuma gittiği 
için anlatacağım. Napoli çok iniş
li yokuşlu bir şehir olmadığından 
tramvayları bizim lstanbulunki
lerden dııha uzunca amma bizde 
de bir yolu bulunsa da bu usul tat
bik edilebilse yolcular için epi ra
hatlık olurdu. Tabii bir kere knpı
lar yeni arabalarımızda olduğu gi
bi otomatik açılıyor kapanıyor, 
sonra !Jiz de tatbik edilemiyen bir 
usulü orada p2lc iyi becerebiliyor
lar. 

ramvaylarm ön kapısından 
çıkılr ve arkadan glrilir 

amma bunun yanı sıra başka bir 
çareye de baş vurmuşlar. Bir kere 
biletci için tramvayın arka tara
fında bir yer yapılmış, orada önün
d~ bir para çe~cmeccsi oturuyor, 
öyle yolcul!ır arasında dolaşıp dur
muyor, içeri giren her yolcunun 
ilk işi biletcinin önünden geçerek 
yol parasmı vermek biletini al
maktır. Fakat önden bir kısım yol
cular inip arıkadan ba§kaları biner
ken orta yerdekiler oldukları yer
de durmuyorlar. ayakta olanlar da 
oturanlar da once, inilecek kap. 
tarafına doğru kend"liklerinden i
lerliyor, arkadan gelenler öndeki 
boşlukları doldursunlar diye bekle· 
mivorlnr. Yalnız bu ara!:>alarda o
turacak yerlerin çoğu karşılıklı 

iki sıra halinde, yanlama oturma 
yerleri de var amma az... Her ne 
hal ise her istasyonda inenler iner
ken içeridekiler biraz ilerliyorlar, 
böylece yeni binenlere, biletcinin 
önlinden bilet almak için yer ve 
imkan kalıyor. lnenlcr rahat ini
yorlar, binenler rahat biniyorlar, 
biletci boyuna mUşteriler arasında 
bir ileri bir geri gidip gelerek ale
mi rahatsız etmiyor ... 

1 

Ameri a ven· 
Salgın basladı 

Çocukluk 
Yaşında 

Evlenenler 
Çoğaldı 

A merikada yeni bir sa1gın 
var. Çocuk denecek 

yaşta olan erkek ve kızlar ev
leniyor ve çocuk sahibi oluyor
lar. Bütün Amerika efkarı u
mumiyesi, bu salgın kartısmda 
derin hayretler geç:rmekte ve 
bir kimse de bu salgının men-
9eini ve sebeplerini izah ede
memektedir. 

Bu hadiseler ilkönce Tennessee 
hükumeti dahilinde vukubuluyor
du. Çok geçmeden Yeni Jersey'e 
sirayet etti ve geçenlerde 14 ya. 
şında Margrit Woldron namında 
bir kız, anne oldu. Bu hadisenin 
uyandırdığı tesirin geçmesinden 
evvel, 9 yaşında olan Misis Winste
ad'ın 22 yaşında bir gençle evlen
diği görüldü. Misis Winstead Ame 
rikanın en küçük evli kadını sayı
lıyor. Onun yüzünden Tennessee 
ülkesi bir kanun çıkarmıya mec
bur oldu ve izdavaç için 16 yaşmr 
asgari yaş olarak kabul etti. 

F akat bu kanun da bu çeşit 
hadiselerin önüne geçeme

di. 33 ynşında bir adam olan 
Homer Peels birkaç gün önce za
bıta tarafından takip olunmuş ve 
ııeticodQ 12 yaşında bir kızla ev-
lendiği anlaşıldığından yeni kanu
nun hllkümlerine göre cezaya çar
pılmıştı. 

Bu yeni salgın Amerikanın şu 

veya bu ülkesine münhasır değil
dir. Bu çeşit hadiseler Tennessee 
ile Yeni Jcrsey'de vukujulduğu 

gibi, Nevyork, Florida, Vaşington, 
Kalifomiya ve Olıioda da vukubul 
maktadır. 

Tutulan istatistiklere göre Ame 
rikada 15 yaşına varmamış olduk
ları halde evlenmiş olan kızların 

sayısı 4000 i geçiyor. Bu kızların 
çoğu annedirler. Bunların içinde 
en genci 11 yaşında ana olan Ma
ry Tlıomson'dur. Kocası 25 yaşına 

varan Truman Keller'dir. Karısı 
11 yaşında bir çocuk doğurduktan 
sonra on üç yaşına vardığı zaman 
ikinci çocuğunu doğurmuştur. Bu
nu takip eden analar 14 yaşında

dırlar. Bunların biri Eller Panline, 

diğeri Bayan Daniel Gonzale'dir. 

A kıllara durgunluk veren bir 
hadise Oklahoma'da vuku

bulmuştur. Bu vilayetin Semino
le kasabasında 52 yaşında olan ~m 
Ta~·lor adlı bir adam, 11 yaşındaki 
kızı Dorothy'yi arkadaşı Holsell'le 
evlendirmiş ve buna mukabil ar
kadaşının 14 yaşındaki kızı Cary 

ile evlenmiştir. 
Florida zabıtası buna benzer bir 

hadiseyi takip ile meşguldür. Ha
disenin kahramanı 57 yaşında ve 
torun sahibi bir adamdır. Ve bu a
dam 12 yaşında bir kızla evlenmiş 
bulunuyor. Adı Revell olan =>u a
dam, zavallı kızı bisiklet ve esvap· 
almakla iğfal etmiş, kızcağız zifaf 

gecesinden sonra kaçmış, ablala -
rından birine sığınmış, ve bunun 
üzerine hadise zabıtaya aksetmiş, 
kanuni takibat başlamıştır. 

Buna benzer bir hfıdise de Yeni 
Jersey'de vukubulmuş ve 15 yaşın 

daki Elsa 20 yaşındaki Schmidt 
Corç ile evlenmiş, fakat birkaç 
ay sonra ana babasının yanına ağ
lıya ağlıya dönerek kocasının par
mağındaki yüzüğii alarak kendisi
ni kovduğunu söylemiş ve babası 
da kızını ayırmak iç.in tedbir al -

13 yaşında iki ~ocuk rahibi olan Mary Thompson 

22 yaşındaki Charli Jone ve 
9 yaşındaki karısı 

11 yaşında bir kız 33 yaşındaki 
kocasile beraber 

mıştır. Fakat Yeni Jersey'de hil • 
kUm süren kanunlara göre, izdi
vaç yaşına varmadığı halde evle • 
nen kızın nikahını ~zmak için biz 
zat kendisinin istida ile müracaat 
etmesi lazımdır. Sonra kanunun 
diğer bir hükmüne göre sinni rüşde 
baliğ olmıyanlar, hiçbir dava aça
mazlar. Bu vaziyet karşısında kı
zın 18 yaşına varıncıya kadar bek 
lemesi icap ettiği anlaşılmış, kız 

da bu şekilde bekliyeceğine koca
sile barışmayı tercih etmiştir. 

Ş arlot kasabasında 17 yaşın
da ikiz kardeş 14 yaşında 

kızlarla evlenmiş bulunuyorlar. 
Oklahoma'nın Perry kasabasın

da 15 ve 17 yaşlarında olduklarını 
ileri sürerek evlenen iki kızın 12 
ve 14 yaşlarında oldukları anlaşıl 
dığı için ikisi de sahte evra& tak

dim etmek suçile tevkif edilmişler, 

fakat kızlar açlık grevi yaptıkları 
için serbest bırakılmışlardı. 

Nevyork iabıtasını meşgul eden 
bir hadise 15 yaşındaki Margrit 

Pless'in 24 yaşındaki Wibster Wil 
lar ile evlenmesidir. Zabıta nlha· 
yet kızını babasına vererek mek
tebe dönmesini temin etmiş ve iki 
sene nezaret altında kalmasını ka· 
rarlaştırmıştır. Kız, kocasının ya
nma kaçtığı takdirde çocUı.1<1an ıs
lah için açılan müesseselerin !lirine 
konacaktır. 

Vaşington hükumetini rahatsız 
eden bir hadise, Delta Palmer adlı 
14 yaşında bir kızın 38 yaşında bir 
zenci ile evlenmesidir. 

Floridalı bir kız olan Dolly Mac 
Russek 11 yaşında evlenmiş ve 16 
yaşında boşanmıştır. Kocası 59 ya 
şında idi. Talak sebebi ise bu ihti
yar adamın genç karısına dayak 
atması idi. 

En fecii Salt Lake City'de mek
tep kızlarının açtıkları bir klüptür. 

Klübün adı, "Bütün Amerikada 
Çocukları Evlenmiye Teşvik,, klU
bUdür. 

Yolu Çok Bozu 

Arızalı yollarda kamyonların devrilmemesi için yükleri 
indiriliyor ve iplerle çekiliyor 

Bitlis, (TAN muhabirinden)
Diyarbekirden Bitllse uza.

nan yol birçok iinzalarla doludur. 
Bilhassa Gar-Landan sonraki Bitlis 
yolları nşılanuyacak kadar bozuk-

tur. Bir hafta içinde nynf yerde al
tı otomobil devrilmi ·, yolculardan 
birçoğu yaralnnnu~br. 

Tüccarlar, kamyon sahipleri \'8 

caat ederek yolun tamirini istemiş 
cnat ederek .{olun tmirini istemi -
lerdir. Bitlis, l\lu~, Vn.n, Knrnköse.. ı 
\ 'C Hnldiri Ue Jiğer şarli 'ilayetle 
rinin biricik yolu olduğu i~in toey. 
rü ef er bakımından bU~ilk ehem- 1 
mlyetf \'nrdır. 

.. 

1 

~ 
• 
1 
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BROD 
Kumaş Ticarethanesi 

SUL1AN HAHAM 
Perakende ıatıfa ait YENİ MACAZANIN 
açılması münaıebetile ıon moda ING1L1Z 
ku~atları ve kuponları getirdiğ"ni ve zengin 
çefıtler bulundurduğunu sayın mütterilerine 

bildirir. 

HEDVi 

Her akşam ...................... ~ 
Ta kaim B E L E D i Y E BahCjeainde 

SAFiYE 
Bestekar tanburi Salahaddin 

Bayanlar: ~ Okuyucular: Saz heyeti 

SUZAN 

AYTEN 

SEVIM 

YAŞAR 

IBRAH!M 

NECATI TOKYAY: Keman 
ŞEFlK: Piyano 
HASAN: Kanun 
HASAN: Banço 
ŞOKRU: Klarnet 

MELAHAT YAHYA NIHAT: Ney 
K. MELAHAT P ARASKO: Kemençe 

Bayan LUTFIYE tarafından Milli oyunlar ve akrobatik numaralar 
Tanburi Fahri tarafından halk türkUleri. 

GUndüz!eri konsümasyon 9, büyük duble bira 18 kuruştur. 
Telefon: 43703 

adınların Gençleşti

ilmelerinde Bir Mucize 
Dünyanın en bUyUk profesörlerı 

nç ve kuvvetli hayvanların hö
yrelerinden çıkardıkları özil insan
a asılıyarak ölen kuvveti ve haya. 
ıade ediyorlar. Ayni esas üzerine 
n ve dinç hayvanların cildlerini 

ı~ en höceyrclcrın ifraz ettikleri 
ıymetli özU vesaiti fenniye ile ikin
bır koruyucusu olan acıbadem ya. 
1 imtizaç ettirilir. Yağlı ve yağ
Hasan Acıbadem kremleri elde 

1 r. Yüze, cilde silrU!dUğü zaman 
yyen adaleler gerilir, yUzdeki çu
ar büyük düzen alır. Açılan me. 
at kapanır. Cild elastikiyetini ka
ır. Çil ve lekeleri kökünden temiz 
60 yaşında bir kadının bu krem 

buruşuk yUzlinU genç bir kızın ciL 
kadar tazeleştirir, ve dilzgUnleşti

Bu hal tecr il be ile sabittir. Ha
Acıbadem kremleri çirkinleri gU. 

tirir ve ihtiyarlan gençleştirir. 
dıalara füsunkar tatlı sıcak bir ca.

verir. Cinsi cazibeyi ziyadeleş. 

fakat acıbadem yağı kremini 
mak çok gUç olup bu bir sanat ve 
meselesidir. Bazı ıtriyatçılar acı

m esansını vazelin ve buna ben-
ağlarla karıştırarak acıbadem ya 
mi namı altında satmak isterler. 

Parfümlerin istihzar edildiği Fran
sanın Midi havalisini gezmiş iseniz 
tabiatin çiçekleri merkezinde yarat
tığı bir nevi balmumunun cildi be
yazlatmak ve güzelleştırmck husu
sunda şayanı hayret hassalannı bl· 
lirsiniz. 

Şifa Kaynağıdır 
Asabi ağnlar belki geçici şey

lerdir, lakin, insana dünyayı 

zindan ettiği gibi işinden, gü. 
etinden de alıkoyar ve hayatı. 

nı zehir eclt>r. Jlalhuld bir kaşe 

GRiPiN 
Bütiin ağrıları en kısa zaman

da giderir ve lstirahatinizl, ha... 

yatınızm intl7.a'mını temin eder. 

GRiPiN 
Sizin için en lüzumlu hayat yoldaşıdır. 

icabında günde 3 kaşe alına bilir. 

Kanzuk Saç Eksiri 

KOM JE 
Saçların köklerini kuvvetlendi . 

rir. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen giderir ve bü · 

yUme kabiliyetini artırarak saç . 

lara yeniden hayat verir. Koku • 

su IAtif, kullanışı kolay bir saç 

eksiridir. 

lNGİLIZ KANZUK :f~CZANESt 

BEYOOLU - lSTANBUL 

Kartal Malmüdürlüğünden : 
Mevkii Sokağı No. Cinsi 

Başı büyük yalısı Kılavuz 9190. M. 2 Bağyeri halen 
çayın 164 tarla 
Başı büyük yalısı Kılavuz 
çayın 166 
Kartal Bağdat caddesi 9 

,, Orta sokak 546/ 34 
Pendik Çamlık mevkiinde 

5514 M. 2. Bağycri halen 
tarla 
81. M. 2 Deniz sahili arsa 
58 M. 2. arsa 
Çamlık köşk bir mevsim· 
lik mahiye 10 liradan icar 

" " 
bila 919. M.2. bahçeyi, kagir 

Kıymeti 

919.00 

551.40 
81.00 
58.00 

bir hela ve iki odalı ev 500.000 

" 
Bağdat caddesi 23 23·1 M. 2 arsa 117.00 

" 
,, 23 Mük. 461 M. 2 arsa 230.50 

" 
Yeldeğirmeni 5960/ 52 6433 M. 2 arsa 321.65 

,, ,,, ,, Mük. 7352 M. 2 arsa 367,60 
Yukarda yazılı gayri menkuller hizalarında gösterilen kıymetlerle 12, 

7, 937 pazartesi günü saat 14 te satılacaktır. Satış bedeline istikrazı da
hili, yiizde 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 

lstckliler yüzde 7,5 pey akçclerini Kartal Malsandığına yatırmalan 
ve mezkur müdürlüğünde müteşekkil satı§ komisyonuna mUracaatlan 
Hun olunur. (3533) 

Konya iskan müdürlüğünden: 
Çumra merkezinde 101 No. lu şehir tipi pilanına göre yapılacak 300 ker

piç ev ve Akşehrin Hoşkadem mevkiinde 103 No. lu tipe göre yapılacak 
130 kerpiç ev ve keza Hoşkadem mevkiinde yapılacak 28 ev Kanlıca mev
kiinde yapılacak 121 orta ve tipi köyleri arasında yapılacak 67 ve maarif 
köyiinde yapılacak 3 ve yılany:usufta yapılacak lO ev ki, cem'an 229 ker
piç l:V ve Dursunlu ve Kazak köylerinde 104 numaralı tipe uygun oıaralt 

~--•••••••••••••••••••••••••' yapılacak 31 taş ev ve Akşehir kasaba merkezinde 102 No. lu tipten 4 ev 
ki cem'an 694 ev 2890 sayılı kanuna ve olbaptaki Vekiller bey'eti kararına 

Garnizon 

Bursa 
Mudanya 
Bandırma 

Muhammen tutarı 
Ton Lira Kuru§ 

420 14700 ()() 

60 2100 00 
60 2100 00 

llCiınları 1 
llk rominatı 
Lira Kuruş 

1102 50 
157 50 
157 50 

540 18900 00 1417 50 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için yukarıda yazılı 540 ton 

kuru ot kapalı zarf yolu ile 12 temmuz 937 pazartesi günü saat 17 de Bur
snda askeri satınalma komisyonunda eksiltmiye konulacaktır. Muhammen 
fiatlan i'e ilk teminatları yukarda yazılıdır. Şartnameleri Bursa satın. 
alma ve lstanbul, Ankara levazım amirlikleri satınalma komisyonunda
dır. Eksiltmiye gireceklerin alım, satım kanununun 2, 3 üncü maddelerin
deki veslkalarile teminat mektuplarını havi teklif mektuplarının ayni gün 
ve saat 16 ya kadar Bursa askeri şatınalma komisyonuna vermiş olacak
tır. Bursa ve Mudanya ve Bandırma grnizonlannm kuru otu bir istekliye 
veya. ayrı ayrı isteklilere de verilebilir. (72) (3718) 

••• 
. ~üstahkem rnev.ki kıtaatı ihtiya· ı minyum matra ayrı ayrı kapalı zarfla 

cı ıçın kapalı zarf ıle 37470 kilo sa· alınacaktır. 
de yağı satın alınacaktır. Sade yağın 86000 tanesinin şartnamesini 340 
beher kilosu 90 kuruştan 33723 lira kuruşa ve diğerinin parasız almak ve 
biçilmiştir. ~.h~.lesi 30 Haziran 1937 örneklerini görmek istiyenlerin her 
Çarşamba gunu saat 16 da Çanakka· gün komisyona gelme1cri. 86000 tane. 
le Müstahkem Mevki Satınalma Ko· nin ilk teminatı 4690 ve 9000 tane
misyonundn yapılacaktır. Uıtck!ilçr nin ilk teminatı 540 liradır. 9000 ta
iha!eden bir saat evvel teminat akçe· nenin ihalesi 13 ağustos 1937 cuma 
leri olan 2529 lirayı ve ihale kanunu- günü saat ıı de ve 86000 tanenin j . 

nun 2, 3 mnddclerindekl vesaikiyle halesi ayni gUnUn saat 15 şindedir. 
bir saat evvel Komisyona mUracaat Münakasalara gireceklerin 2490 sa- ı 
etmeleri. (16) (3322) yılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 

* * * yazılı vesikaları ilk teminatları ile 

tevf:kan 30-6-937 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de Konya is
kan müdürlUğü dairesinde pazarlıkla ihalesi eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu inşaat için lilzumu olan keresteden 2000 metre mikab mamul 
olarak iskan dnircsindcn verilecektir. Ust tarafı müteahhit tarafından te
min olunacaktır. 

2 - lskandan verilecek 2000 metre mikab mamul keresteden maada 
inşaat için !Uzumu olan kerestenin Ust tarafı ile icap eden taş ve kerpiç 
ve kiremıt ve sair bilumum malzemesi ve kabı ve pençere ve teferrüntI 
işçilikleri müteahhide ait olacak ve anahtar teslimi suretiyle inşa edile
cektır. 

3 - Çumra kazasında yapılacak 300 evin üstü Marsilya benzeri kire
mitle diğer binalar tamamen yerli kiremitle örtülecektir. 

4 - işbu inşaatın toptan bir müteahhide ihale edileceği gibi ica~ma 
göre iki üç müteahhide ayrı ayn ihale edilebilecektir. 

5 - Talipler elde mevcut inşaat keşif defterine ve mevcud keşifname
deki kıymetlere nazarw % 15 nisbetindc kat'i teminat vermeye mec
burdurlar. 

6 - Talipler teminatlariyle birlikte bizzat veya musaddak kanuni ve
killeri vasıtasiyle eksiltmeye iştirak edebilirler. 

7 - Yapılacak evlerin tarzı inşasına ait fenni şartnamesi ve tip ve pl
lfmları ve kereste ve kerpiç ve tuğla ve kiremit fenni şartnameleri ve 
idari şartnamesi Konya iskan müdürlüğünde mevcud olup talipler herze
man parasız olarak bunları görebilirler . 

8 - Talipler yukardaki şerait dairesinde ve muayyen olan gUn ve sa-
atte Konya iskfm müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3668) 

1•·~__,..,_. ...... •a•••• ................ , 
Diş Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 

Bunu b1r kere kullananlar artık ayrılamazlar. 
Kullanmamıf olanlar bir denesinler., 

____ .,. lzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu ""---· nizi acıbadem yağından yapıldı. 
la malum olmıyan acıbadem ya
emlerinden koruyun, aksi halde 
n esmerleştiğini ve tilylendiğini 
rsUnilz. Yağlı Hasan acıbadem 

ini gece yatarken yağsız Hasan 

"Sir Aseptik,, tabir edilen bu şaya
nı hayret cevherin tasfiye edilmiş hu-
lasasının <..'itd üzerinde sihramiz bh caktır. Bina işleri illnı 

Kor birlikleri ihtiyacı için 80000 ki teklif mektuplarını ihale saatıerin
lo sığır eti kapalı zarf usulile alına· den en az bir saat evvel M. M. V. 

satınalma komisyonuna vermeleri. 
(67) (3690) 

dem kr mini sabahlan kalkınca 
rine stircn her Bayan clld'erinde 
'vf'k el <Yj ilclii'i ~öreceklf'rdir 

g nç bayan teninin güzelliğini, 

fıyet ve letafetini ancak bu Ha. 
kremlerile idame ettirebileceğini 

tesiri vardır. Muvakkat teminat mtktan 1800 
Bunu: geceleri vntmazdan evvel • • • Naf V kaA 1 t• d ıtbik ediniz. Cildin sert ve kırmız lira olup ihalesi 30, 6, 1937 çarşamba ıa e e 1 n en : Bursa ve Mudanya garnizonu için 

dış tabakasını yumu atarak par"a günU saat 16 da Çorluda Kor satın- 1 - Eksiltmeye konulan iı:: Ankara Jandarma polis mcktebı' ihata dt· 
"" 50 bin kilo koyun eti kapalı zarf usu-

7 

parça döktürecek, sabahleyin inana- alma komisyonunda yapılacak. varları, parke, kaldırım, iı;tinat duvarları, merdiven inşası ve ~ahçc tes-

ğ lile 13 temmuz 937 salı günü saat 17 · r mıyaca ınız taze ve beyaz bir cildin Şartnamesini görmek lstiyenler ts- vıyesi ve tanzimi işleridir. 
yeni güzelliği ile karşılaşacaksınız. A- tan bul ve Ankara levazım amirlikleri de Bursa.da askeri Satmalma komisyo Keşif bedeli: 18,000 liradır. 
çık mesameler, siyah benler, kırmı- satınalma komisyonlarında ve Çorlu nunda eksiltmeye konacaktır. Muham 2 - Eksiltme 1-7-1937 tarihinde Perşembe gUnU saat 15 de Nafm Ve-
zılık lekeleri ve tenin gayri saf. bü- satınalma komisyonunda görülebilir. men fiatı 22•500 liradır. Ilk teminatı· kaleti yapı işleri umum mtidUrlilğU ei<siltme komisyonu odasında kapalı 

1687 liradır. Sartnameleri Bursa satı- rf 1.1 
tün maddelerinin tamamen zail oldu- Taliplerin kanunun ikinci ve üçün • za usu ı e yapılacaktır. .. nalma ve lstanbul, Ankara levazım 3 BAYANLAR - ğunu göreceksiniz. Ancak, yüzünü. cu maddelerindeki bclgclerile birlik· - Eksiltme şartnamesi ve buna mütefeni evrak 90 kuruı: bedel mu amir!i)Jeri satınalma komisyonunda. k b' 'T 

a
Sziziıçlil vçe leikleleirldean CI zün gençlik giizelliği ile fazla tezad te mezkur gün ve saatten bir saat ev d a ılinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

1 Ç 
ır. Eksiltmeye girişeceklerin alım, 4 Ek ·1 teşkil etmemesi için boyunda, omuz- ve orluda Kor satmalma komisyo. - sı tmeye girebilmek için taliplerin 1350 liralık muvakkat te _ 

satım kanununun 2, 3 cü maddelerin- · t }arda, kol ve ellerde dahi kullanma· nuna müracaat eylemeleri. (23) d mına yermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını 
eki vesikalarile mektuplannı havi h · 1 nız lazımdır. Kolay, pratik ve ayni (3362) nız o ması lazımdir. kurtarır. teklif mektuplannı ayni gu"n saat 16 1 t kl 'l ri t kl'f k zamanda az masraflı olan bu "Sir • • • s e ı e n e ı me tuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

Edirne Kimyager Fazıl ya kadar Bursa askeri satınalma ko- r k d 1- • • 

'~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!LE~se~p~t~ik~.~· ~bu~· t~ü~n~ec~z~a~n~el~e~rl~e~e=c~za~d~epo~-1~B~ir~ta:n~e~sı~·n~e~b~i~çi~le~n~cd~c:r~i !8~0~k~u~ru:ı:1:~:~~.:'.:~~~~~~aı.._fe~vv~e~ın~e~~a=a~r~l\.~o~m:ı~s:y:on~r~e~ıs:l:iğı:·n=e makbuz mukabilinde vermesi muk -~ m yonuna vermiş olacaklardır. tazidir. 
.Mil) ~'---
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No. 86 Yazan: Ziya Şakir 

K alifeye Takdim Et. 
Ona Emaneti Vere'cegim .. 

E ba Müslim, belki de haya
tında ilk ve son defa acı bir 

nedamet hissetmişti. Gülnan araL 
ınak için her tarafa adamlar gön· 
dermişti. Fakat bütün araştırma· 
lar, hiç bir netice vermemişti. Bu
nun üzerine Eb! Müslim, Halife
nin nezdinde bulunan (Bermek oğ. 
Ju Halit) e de bir mektup yazarak 
ıneseleyi hikaye etmiş: 

- Her vasıtaya müracaat et. Bu 
kızı arat, buldur. Beni, vicdanım. 
daki §U azaptan kurtar. 

ı Demişti. 

1 Halit, her vasıtaya b~vurmuş
tu. Basradan Hicaza kadar her ta
raf' aratmıştı. Hatta, Horasanla 
Jnlinasebeti bulunan çöl aşiret ve 
kabileleri arasına bile adamlar yol 
Iamıştı. Fakat l!:ıuldurnmamıştı. Ve 
hatta bu aczinden 'Utanarak, Eb§. 

Müslime yazdığı bir m~tupta; 
(Dirisi şu tarafa dursun; meza

rini bile bulamadım. Artık bu kı. 
zm semaya çıktığına kani olmak
tan başka çare kalmadı.) Diye bir 
mektup yollamıştı. 
ı Gülnar, İranlı bir Türk ve mUs
lüman olduğu için, onun (Hind'in 
Manastırı) na iltica edebileceğini, 
hiç kimse aklından geçiremezdi. 
Onun için, uzun zaman devam e
'den arama zahmetleri, kamilen bo 
fUna gitmişti. 

Tabiidir ki; bu vaziyetten, GUl
b.ar da haberdar değildi. Buna bi. 
naendir ki; kalbinde Eba Müslime 
karşı beslediği kin ve intikamı mu 
hafaza etmişti. 

Ve işte şimdi; kurnaz Haricinin 
\e8iri alun , Ebtı. MUeli-: 

tnin katlini temin etmek için, onun 
la ~eraber (Kiife) ye gitmişti. 

~ 

G ülnar, Kiifede akrabaların-

evham ve vesvesesini şiddetle red- - Ne şeceresi mi?.. Hilafet 
detti: mevkiine geçmiye hak kazanabil-
-Nasıl olabilir, ya EmirülmUmi- mek için bir aile şeceresi ... 

nin ? .. Eba Müslim, bu kızın saf ve - Peki .. buna ne lüzum var? .. 
nezih aşkını ayaklannın altında - Buna, çok lüzum var ... Çün-
çiğnemiş .. Sonra da sevgili babası kil bütün Horasan halkı, hanedanı 
ile nişanlısmı katletmiştir ... Şimdi nrza biat ederlerken; hil8.fetin, 
bu kıznı Eba Müslime taraftarlık hiç bir suretle (Haşimi) sUlalesin. 
etmesine imkan var mı?.. den başkasına intikal ettirilmeme-

Bunun üzerine Halife bir müd- sini de ahdctmişlerdi... Halbuki E-
det daha dUşünmUş; SUleymanın ba Müslim, Horasanlı bir Türkten 
verdiği kati teminat Uzerine, GUl- bruıka birşey değildir. Şimdi bu şe-
nar ile gizlice mülakata karar ver- kilde hilafet mevkiine geçerse, bu 
mişti. Gülnar. Halifeye de (Salih) ahdi bizzat kendisi ihlal edecek ... 
in tavsiye ettiği şekilde idarei li- Ve halk arasında da büyük bir hoş 
san etmişti. Babasının ölümünü nutsuzluk husule getirecekti. .. lş. 
müteakıp, başından geçen şeyleri te bu kurnaz adam, böyle ~ir va-
anlattıktan sonra: ziyet kar ısında kalmamak için; 

e, 1 metc-fl'r.:-~""--!";....:o. ~ -n 
garip bir hileye gırışmiŞti . .oir gUn 

meı.lc istiyorum. Birincisi, babamın bizim konağımıza gelerek, Süley-
vasiyetini yerine getirmek .. Diğeri man Kesiri de oraya celbetmiş .. 
de, babamın katline sebep olan a- "Bugüne ıkadar sizden sakladığım 
sıl hakikati bildirmek, demişti. bir hakikati söylemek zamanı 

H alif e Cafer Mansur, bu son 
sözlere hayret etmişti. Çün artık, geldi... Ben, Restilü 

Ekremin amcası, Abbasın torunla. 
kil Eba Müslim, SUleyman Kesiri rm1anım. (Arkası var) 
müteakıp Yahşi Beyi de öldürdü-
ğü zaman kendisine yazdığı bir 
mektupta, bunlan (İmam Ali ev
latları) na düşkünlükle. ve (İmam 
HUseyin) in torunlarından jirini 
hilfı.f et makamına getirmek şüphe. 
sile öldürdüğünü bildirmişti. O. 
nun için, Mansur, bu hayretini giz
lemiyerek: 

r E 
Umumi 
Mağazalar 

K o N o M i 1 

~e~dal! ~.e~ :~ ~ i 
Yeni Mahsul 
Arpa Aranıyor 

ihracat için y~ni mahsull.erimi~den .. tedarik etmek isti:en ' 
müesseseler laalıyete geçmıılerdır. Dun de Temmuz. ve Aguı- ' 
tos aylarında teslim ıartile ve yüz.de kırk avans verilerek a'iv- ~ 
re kctentohumu aranılmıştır. Piyasada idekli olduğun~an .ki- ~ 
lo u 8,05 kuruştan yirmi beş ton kadar ketentohumu uz.erıne ~ 

kileti ile Ziraat, 1ş, Sümer, Osmanlı, ~ 
Emlak ve Eytam, ve Adapazan Tün{ ' 
Ticaret Bankalan tarafından (Umu- ~ 

mi Mağazalar Türk Anonim Şirketi) ' 
:.ıdı altında bir anonim şirket ı teşkil ' 
,dilmiştir. muamele olmuştur. ~ 

o ~ Şirket şu muamelelerle iştigal e
Jecektir. 

a - Aleliimum antrepo muame-

l latr 
b - Eşyanın tamamı veya muay-

1 yen kısımları için emre muharrer 
makbuz ve rehin - Warant - senet
leri itası 

c - Tevdi olunan eşyanın müşte
rek veya müteferrik sigortalan. 

d - Eşyanın işlenmesi, Manipü
lasyon. 

e - Zarfların tebdili, tamir ve tec 
didi. 

f - Eşya numunelerinin alışı ve 
musaddak nümune şahadetnamesi i
tası. 

g - Eşyanın ekspertizi. 
h - Eşyanın tahliye, tahmil ve 

sevk muameleleri. 
i - Tevdi olunan eşyanın arzu ile 

veya cebren satışı gibi umumi ma
ğazaların faaliyeti sahasına giren bü
tün işler. 

j - Şirket mevzuunun muhtaç 
olduğu gayri menkulü inşa ve ikti
sap etmek. 

Umumi mağazalar Tün.'r Anonim 
Şirketinin merkezi Ankara; müddeti 
elli senedir. Sermayesi nama muhar
rer beheri (100) Türk lirası kıyme
tinde, 120,000 hisseye mUnkasem iki 
milyon liradan ibarettir. Bu hisseler 
mecmuu aşağıda gösterildiği şekilde 
taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen 
miktarın rubu bedelleri tediye olun
muştur: 

Ticaret odaları 
Ziraat Bankası 
!ş Bankası 
Sümer Bank 
Osmanlı Bankasr 
Emlak ve Eytam Bankası 
Adapazarı Türk Ticaret 
Bankası 

T. L. 
600 000 
450 000 
400 000 
150 000 
200 000 
100 000 

100 000 

Bu hafta bakır ve kalay fiyatlarında bir miktar dUşük'ük başıa- ~ 
mıştır. Çubuk halinde kalayın kilosu 225 kuruşa inmiştir. Levha ha- ~ 

linde bakırın da kilosu 93 kuruşa düşmüştür. ~ . ~ 

Memleket içinde toplatılmakta olan ve "Elvan kağıdı,, denilen ' 
renkli kiığıtlann kırpınt~la~na dış memleketlerden alıcı çıkmaktad1:. ! 
Bir miiddettenberi şehrımızden de toplanarak stoklaştırılan bu ka
ğıtların ihracına başlanmıştır. 

"""""'"'"" ~"""'~~~ 
. 

Satı şiar 

Hararetini 
Kaybetti 

Dün ve evvelki gUn, borsamızda 
geçen muameleler, Paris borsasının 
telgrafı üzerine hararetini kaybet • 
miştir. 18,35 lirada açılan Tilrk bor
cu Paristen gelen 270 frank fiyat U
zerine 18,45 liraya fırlamıştır. Fa -
kat akşam telgrafı 263 frank gelince 
fiyat tekrar 18,30 liraya düşmüş
tür. Pariste Osmanlı Bankasının ka
panış fiyatı 4 71, Elektrik Şirketi 

1303, Siiveyş kanalı 25500, Royal 
Doyç 5431, Fransız rantı 70, Yugos
lavya rantı 232 frank gelmiştir. Mil
li tahvil ve hisseler üzerinde ehem
miyetli bir iş olmamıştır. Anado1u 
mümessilleri 43,90, tahviller 40,40 
hisseler 24,10, Merkez Bankası 86,50 
Arslan çimentosu 13,20, Ergani 95, 
Sıvas - Erzurum 96,75 lirada dur -
muştur. Merkez Bankası bir İngiliz 
lirasına 627 - 624 kuruş tesbit et-
miştir. 

Dün yalnız Türk borcu üzerine bi
raz iş yapılmıştır. 

Arpa Aranıyor 

Buğday 
Satısları , 
Canlı 

Evvelk gJ.n şehrimize üç marşan
diz treni ile piyasa için on yedi vagon 
buğday ile bir vagon arpa ve Ziraat 
Bankası namına sekiz vagon buğday 
gelmiştir. Dün dahi dört vagon buğ· 
day ve bir vagon çavdar gelmiştir. 

Bir hafta evvel mevrudatın fazla

lığından düşmüş olan buğdaylar, iki 
gündenberi ihracat tacirlerinin piya
sada yörünmeleri üzerine hissolunur 
derecede yilkselmiye başlamıştır. Fi· 
yatlarda evvelki ~ünden farklı bir 
yükseliş olmamakla beraber piyasa 
istekli olmu§tur. Fazla çavdıı.rWar 
hemen ayni fiyatlardadır. Yumuşak 
buğdaylar çavdar nisbetinc göre 
4,35 • 6,10 kuruştan, sert buğdaylar 

ise 5 • 5,25 kuruştan satılmıştır. Sa
n mısırlar cinslerine göre 4,35 • 5 
kuruşa kadar verilmiştir. Çavdar 
dört kuruş, arpa cinslerine göre 3,5-

4 kuruş arasındadır. 

Dodrum Por~akalları 1 

dan Süleyman Tahman is
minde birinin konağına inmişti. Sü
leyman, aslen Mervli idi. .ök ihti
lal hareketi esnasında Eba MUsli
lllin nakiplerindcn olduğu halde; 
bazı akrabalarmm ve bahusus 
(Yahşi Han) m, Eba Müslim tara
fından (şüphe üzerine) öldürUlme
lerini müteakrp, Horasan ordusun
dan ayrılarak Halifenin maiyetine 
geçmişti. Ve günden güne Mansu. 
:run gözüne girerek sarayda mü
him bir mevki elde etmişti. SUJey
rnan, Gülnan görünce son derece
de sevinmişti. Çünkü, uzun zaman 
danberi ortadan kaybolmasına hay 
ret ve teessür gösterenlerden biri 
de, kendisi idi. Gülnar, S:ılihten al
dığı talimata göre hareket etmiş; 
Süleymana karşı ihtiyatkarlık gös. 
termişti. Babası öldükten sonra ge 
~irdiği hayatı lusaca anlattıktan 

aonra: 

_ Tuhaf şey .. Pederinin katle
dilmesinde bizim bilmediğimiz ay
rı sebepler de mi var? .. Demek mcc 
buriyetini hissetmişti. 

Gebelik Gözden AnOaşular mD 1 

lhracat için yeni mahsul arpa ve 
çavdar aranmağa başlarunış~ır. Ar.a
nılan arpalar biralık iyi nevilerdır. 
Dün bu nevi arpa1ardan iki yüz beş 
ton satılmış ve kilosu 4,20 kuruştan 
verilmiştir. Çavdarlar.dan da kilosu 
dört kuruştan iki yüz ton saulnu§· 
tır. 

r·===-==~~-, 

Bodrum, (TAN) - Bodrum por

tnkalcılığı, son senelerde büyük bir 
inkişafa kavuşmuş bulunuyor. Anka
ra, !stanbul, Bursa gibi memleketin 
portakal yetişrimiyen bazı merkezle
rine ilk portakal ve limon mahsulü 

Bodrumdan gitmektedir. Rıusyada 

ve Balkanlarda Bodrumun tatlı ve 
iri portakalları daima iyi müşteriler 
bulmaktadır. 

- Babam, Eba Müslim t . rafın
dan öldürüleceğini hissetmişti. O
nun için vefatından birkaç gün ev
'1el, beni odasına ç2.·"l'ırarak, şayet 
kendisine bir hal olursa, servetini 
k&.milen Halifeye bağı!'jladığını 
eöylemişti... Ben, o zamandanberi 
korkumdan ~abamın bu vasiyetini 
Yerine getiremedim. Eba Müslimin 
korıkusundan: hem kendimi, hem 
de bu serveti sıkı sıkı gizledim ... 
Şimdi, Halifenin Eba Müslim ile 
banştığını işittim. Babamın vasi. 
yetini verlne getirmek mmanrmn 
geldiği~e hükmettim. Onun icin 
buraya ı;eldim. Beni H!llifc>ve_t~k
dim et. Ben dr> E'nı'1.ncti, sr.hıbme 

teslim edeyim, dedi. 

S filevman, biitü"'\ hu sfi"1" .. i 
clWlmtle dinledi. Pek ta'bü 

tclfıkki ettl. 
- Halife burada de!fü. Hiid't ·in

de. Eba Müslime parlak is• ·,'·bal 
hazrrlıklarr yaptırmakla mec~ul o. 
luJor. İstersen, oraya gidelim. 

Diye cevap verdi. 
Ertesi gün, atlara bindiler. Mü

dayine gittiler. SUlcyman, doğruca 
lialif cnin huzuruna çıktı. Mesele
yi anlattı. Mansur. uzunca bir te
l'eddüt devresi geçirdi. 

- Bu, sakın Eba Müslimin bir 
1aiıesi olmasın. 

Dedi. Süleyman, Halifenin bu 

Gi.ilnar, hiç tereddüt etmeden 
cevap vermişti: 

_ Hem de, çok mühim sebep
ler ... Şundan emin oluruız ki; ge. 
rek Si.ileyman Kesir, ve gero',{ ba
bam; hem şahsınıza, ve hem de 
makamınıza besledikleri hürmet 
ve sadakate kurban ~itmişlerdir .... 
Fakat, belki de Ebiı MUslim, bun
lann öli.imündeki sebepleri size 
başka türlü !>ildirm~tir. 

Halifenin merak ve evhamı art
mıstı: 

..:_ Bildiklerinizi, tamamile anla-
tınız. 

Diye mırıldanmıştı... Giilnar, 
başkalarının da dinlemek ihtimali. 
ni nazar:ı dikkate alarak, Ha lif eye 
biraz daha yaklaşmış.. İhtiyatlı 

bir lisan ile anlatmıya başlamıştı: 
_ Evvela, şuna katiycn emin o

lunuz ki, Ebu Müslimin kafasına 
yerle~miş olan bir f"ı'{ir varsa .. O 
d-ı. ~·inün birinde mutlaka, hilafet 
mal: .. mına geçmektir. 

H a!ife .Mansurun çehresi, bir
denbire sarnrmıştı. 

- V c.. bu adam bu maksadma 
vasıl olabilmek için, sahte bir şe
cere yaptırarak bunu Süleyman Ke 
sire, babama ve sair yaşlı Horasan 
Beylerine tasdik ettirmek istemiş
tir. 

Mansurun bütün vücudü sarsıl. 
mıştı. Bembeyaz kesilen dudakları 
arasından: 

- Ne şeceresi? .. diye mırıldan
mışti. 

Gülnar, en ta'Jii bir şekilde ce
vap vermişti: 

Vaktile, bayanlar uzun etekli 
entari giydikleri zamanlarda, en
tarinin öndeki eteği arl<a eLğinden 
delı1 kısa görilnmlye baş'nyınca 
bUyük anneler t:unu getel"k ala
meti sayarlarmış. Ş'mc1iki ro:-larm 
hangi eteği daha kısa olduğunu 
kestirmek pek gUç olduğundan bii-. 
yük anneler, böyle eteğe bakarak 
gebelik anlamak usulünden vaz
gcçnı~ olsalar gerektir. 

Vak a gebelik anlamak iç'n baş
l<a alametler de vardır. Bunların 
ne olduğunu ben söylemeden her
kes bilir. Fakat herkesin bildiği im 
alametlerin hazan insanı aldattık

ları da olur. Bundan dolayı bir ge
beliğin kati surette anlaşılması i

~:n çocuğun oyna1nasmı beklemek 
lazımdır. Bu da, yine b'lirsiniz ki, 
haylice u~un sürer. Gebe olup ol
lemck epeyce tizüntii demelrtir. 

Onun için helı:imler, clört ay belc
lemmlen, gebellği nnlayab:lmek iç.n 
emniyetli bir usul lmlmuşiardı: 

Bir kacl.n, ge:.ıe kalınca, gel.ıeli

J;.fu bütün alametlerinden Öt!!ce, J<a
d.nlık hormonu olan fallil<ülin mad
desi iclrara g~er. Bu m:ulden:ın, 
gebeliğinden ı>Uphe edilen bayanın 
idra.rında bulunup bulunmadığını 

anlamak i~in ~are de idrarı bir di
şi tavşana şırınga etmektir. Ken
disine şırmga yapılan ta\"Ş8.JUD te
nasül alntleri büyürse idrarda 
o maddeden var demektir. 

Fakat o maddenin idrarda bulun
ması da mutlaka gebeliği lsbat e
demez. Bu da bazaıı aldatır. Baya
nın idrannda haylice miktarda fal
llkWin bulunduiu halde çocuk ya-

tağında hiçbir şey bulunmıyabilir. 
AmeriJmlı bir helnm, gebe!iği er

kenden, hatta muayyen günlerin 
kesllmesinclen on beş ~ün sonra, 
anlayabihıek için daha kestirme * ir 
usul bulmcş: Gebcliğ':ıden şiiphe 
ettiği bayanın kanrndan birkaç dam
Ja alarak bunu sitrat <lö sut mad
desile kan~brclıh:tan sonra, bu ma
yiden iki damlayı bayanın bir gö
züne d:ı.mlatı~·or. Biraz mfüldet son
ra, bayan gerçekten gebe ise, dam
lanın girdiği taraftnld göz bchct-1i 
öteki taraftald göz bebeğinden da
ha küçiik oluyor. nu usutde teşhis 
yüzde 87 defa doğru çılayormuş. 

Bunun da aldafüğı zaman oluyor
sa da, )ine kola~·. çaLuk \'C acısız 
bir usuJ demektir. 

Bu usulün keşfi, he1dmflk ve fc.n 
namına çok hoşa gide~J< bir şey
dir. Ke.5finden ,fol:ı.yr Ame.rilrn.h he
kimi buradan, yürel•t:m tebrik et
mek te borcumuzdur. ı;-almt, doğ

rusunu isterseniz, bu keşfin \'e
receği zararları da unutmamak rn.
zımdır. 

Çü-nkü ~ebe knlmal:ınndan mem
nun olan baranlar için dört ay bek
lemek bir üzüntii olmalda lıe.raoer 
onlar sabırlı olurlar, çocuklannm 
hayatta olduklarmı müjdeler gibi 
oynamasını, tepln"l!esini beldi~·ehi
llrler. Gebe olup olmadıkları

nı erl<en<len anlamak için acele e
denler, gebelikten memnun ol
ınıyarak bir an önce ondan kur
tulmak istiyenlerdir. Bu ke~lf da
ha zlyale onlara yarayacak ta. o
nun için keşfin zaran da olacak 
diye sanıyorum. 

BORSA 
26 Haziran 1937 Cumartesi 
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Sterlin 624,-
Dolar 123 50 
Fransız Fr. 114,
Lıret 110,
Belc:ikn frangı 811.-
Drnhmi 18,50 
lsviçıc b .... r. 5ıü.-

Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin A vusturya21,-
Mark 28,-
~lntı 20.-
Pengo 21,-
L.ev 12.-
Dinar 50.-
Kron lsveç 30,-
Altın 10-1.6,-
Banknot 255,-

C: F 1\ ' ı·· I? 

628,-
127,-
114,
llu,-
X4.-
23,-

5ıJ,-

23.-
68.-
84.-
23,50 
31,
ı:~. -
25,-
14,-
52.-
32,-

1047,-
256,-

Londra 626, 75 627 ,-
N ev _ York 0,7879 0,7864 
Paris 17,6925 17685 
Milano 14,9740 14,9G80 
Brüksel 4,6350 4,6G30 
Atina 87,195 87,1610 
Cenevre 3 4390 3,4375 
Sofya 63 82 63.7958 
Amsterdam 1.4327 1.4325 
Prag 22 62G2 22.6175 
Viyana 4,2075 4,2057 
Madrit 13,94 13 955 
Berlin 1,964 7 1,9640 
Varşova 4,1625 4,1610 
Budapeşte 3 9889 3,9875 
Bükreş 107,06 107 0175 
Be'grad 34.4635 34,45 
Yokohama 2,7410 2,74 
Moskova 24 0125 24,0225 
Stokholm 3,0945 3,0933 

ZAHİRE 
BORSASI 

Cinsi 

25/6/937 

I"lATLAR 

Aşağı 

K.P. 

Kr. Pa. 
Buğday sert 5 10 
Arpa 3 321/2 
Kuşvemi dökme 8 25 
Keten tohumu 8 7~ 
Susam 16 
Afyon ince 540 
Pamukyağı 43 20 

Buğday 
Un 
Kepek 
Çavdar 
Peynir 
Kaşar 
Mısır 
Tütik 
Arpa 
Yapak 

C E L l!. r~ 

DIŞ FIATLAR 

Buğday : Liverpol 
Buğday : Şikago 
Buğday : Vinipek 
Arpa : Anvers 
Mısır - Londra 
Keten T. : Londra 
FmdtkG. : Hamburg 
Fındık L. : Hamburg 

Yukan 
K. t>. 

Kr. Pa. 

45 

30 To11 
70 ., 
15 .• 
4, •• 1' •• 
" ... •• 5 

15 •• 24 ., 
7 

" 

6,0.d K. 
:> 42 .. 
610 ,, 
5.10 ,, 
3.58 .. 
7.94 • 

94,67 .. 
94.67 .. 
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PACKARD 
I Her şeyde en iyi malı aradığınız gibi 
otomobil alırken de en zarif, en metin ve 
'en konforlu bir araba almak için altı veya 
sekiz 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. 

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

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

şürekfısı. 

TATKO SiRKETi . 
Ankara ncentrun: l'enipostnne ci\'nnndn Gil\·en Te

cime\'İ ETHJ<}l\I KUSLU \'J<} ESAT NU.. 

, PACKARDI OLANLARA FJ.15JRLER1Nl 
~- SORUNUZ ' -

• 

TÜRKİYE . 
CUMHU RIYETI 

AAr. 

27 - 6 - 937 --

T ET 

Merkezi : ANKARA 

HER NE • 
1 BANKA MUAMEL 1 

He y aizler· Ödenen • 

KUPONLU VADELi MEVDUA 
• 

... 

Ankara lstanbul 
r elefon: 2316 

Adapazarı 
Bandırma 
Bartln 
Bolu 

Bozüyük 
Bursa 
Düzce 
Eskişehir 

G mlik 
iz mit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

Telefon. 22971 

Türk~yenin her tarafında muhab-r eri var 
( 

TELGRAF ADRESi l 

C3ENEL DiREKTÖRLÜK: TURKBANK Şubeler: TiCARET 

.,. I 9 .,. IS M I • Amerikan Kız Koleji 
ft 6 ft • ArnavutkGy, Tel. 36.160 

Robert Kolej •ER.,. E.,. KISMI 
Bebek. Tel. 36,..3 • ft ft 

Mektep, lngiliıceyi en iyi öğreten bir mOessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mDtehnsliıs muallimler 
tarafından öğretilir. Mllll terbıye ve kültüre son dı?rece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
mükemmeldir. Kız ~e erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni teke~mülünD temin eder .. Lıııe kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterılır. 

MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik. makine ve Nafıa mühendisi yeıiştirır. 

KAVIT GONLERI: 1 Ağusıos'a kadar Çar,arnba gDnlerl ~'lıt 9:00 dan 12:00 ye kııdıı;:' -. 
1 A~usıos'ıan sonra Çarş.ınıha vr Curnartcsl günleri saat 0:00 dan J 2:00 kadar. 7 Eylülden sonra her ~On 

P'azJP ın IC1ıo1nt için ıuolnupln ~·c•yu lJlıı:znt n,orncHnt dilebilir . 

4---ifan--
Anndoluda bir sanayi nıües. 

ses inde istihdam edilmek Uze
re doktor, diplomalı ebe ,.e ıh. 
hiye memurları alınacaktır. t • 
teklilerin lstanbuJ, JJnhcekapı, 
Taı>hnnda 42 numaraya 15 gün 
zn.rfmda bizınt ,·eya ynzı ile mü. 
racaa tları. 

·OSMANLI BANKASI 

1 LAN 
Osmanlı Bankası Hisse Sahipleri 

genel kurultayı 1937 Haziranının 22 
nci Salı günU Londra'da toplanmış-· 
tır. 

İdare Meclisi tarafından hisse sa
hipleıinin tasdikine arzedilen karar
lar mUttefikan kabul olunmuştur. 

28 Haziran 1937 den itibaren, No 
68 lı kuponun ibrazına ınuknbiJ his
se başına temettU olarak 3 şilin tedi 
ye edilecektir. 

A 3 HAF.FALIK 

Orta Avrupa 
l~ğ.ence \'C tetkik eyahııti 

110 Liradan başlar 
Hareket 20 temmuzdndır. Kayıt 
lara bnşlanmıştır. Tnfsllat f~lrı 

Perapalas 1. TA Seya~at e\'l 
karsısında ne muracaa• 
Posta kotmm• 142!'1-Tf'l. 4.~fi1" 

Almanca - TUrJt~e 

Teknik Lugat . 

.................................... 
• ş·rketi Hayriye • 

Boğaziçinin Bütün Mesireleri 
Açılmıştır. 

Rumeli kıyısında: 
Altınkum; Rumelikavağı mesireleri. -Sarıyer: Sular (Çırçır, Hünkar suyu, Kestane ve Şifa suyu ve saire) 
BUyUkderc: Fıstık suyu, Gazinolar, Bendler, Sultan suyu, piyasada 

Beyaz Park gazinosu. 
Bebek: Bebek bahçesi, Anadolu kıyısında: Çubuklu mesiresi Mualla 

ve arkadaşlnn tarafından mUkemmel saı. 
Beykoz: l{arakulak, Kaymak donduran mesireleri bunlara otobüs 

servisi vardır. 
Salacak: Park ve plfıjı yeniden ilavelerle açılmış ve genişletilmiştir. 
Boğaziçi mcthalindc .Marnwradan gelen en temiz ve sıhhi hava bu

rada alacaksınız. 

Pazar sabahları nısıf ücretle ehven postalar yapılmaktadır. 
Pazar günleri her iskeleye ınahsus sık sık vapurlar var ve ihtiyaca 

göre fazla postalar kaldırılacaktır. 

Sarıyerde en son sistemde yeni inea olunan Canlı balık lokantası ve 
gazinosu 3 temmuz 937 cumartesi günü açılacaktır. 

Bu lokantada yemek yemek pek hususi bir zevktir. 
SUtltice mcalrcsi 4 temmuz 937 den itibaren açılacaktır. 

Adana Be:ed~ye R·yas • n 
1 - Şehir yolları için 150.000 !Wet Toprakkale parke ta13mın satın alın
ması kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konulmu§tur. 
2 - Keeif tutarı (14325) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (1074) lira (50) kuru§tur. 
Adnan Halet Taı:ıpınar \ 4 - İhalesi temmuzun 12 inci pazartesi günü saat 15 tc belediye en<'il· 

Almanba - Türkçe tercüme işler. D •ninde yapılacaktır. 
le meşgul olanlar ve teknik kitap o- 5 - Şartname, keşif vesair evrakı belediye fen ielcri mildUrli!ğUndedır. 
kuyanlar için faydalı bir eserdir. Tcv. lstiyenlcr orada görür ve alabilirler. 
zt yerleri: İstanbul Kanaat ve 1lkbnl 6 - Taliplerin ihale günü ımat on !~ye kudar teklif mektup) rmı bek» 
Kitabevleri, Beyoğlu Haşet kitabevı. diye r~isliğine V<.'rmeleri ve ihalede hazır bulunmnJnrr T 

• 
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Zümrüt 

750 
o o 

• 

1 

l 
l 

y cugun so ağa s a e=cevap 

Çocuğa verilecek en güzel hediye 
• i ısı 

Son çıkan 5 i ci cüz·ı irinci cild.ni bitir

m • ş ir. Şi d·ye adar Ansi !opediyi cüz cüz 

a anlar, c··zıerini i rehcnemize göttderip 

c·ı le mer i ler. 

Şimdiye kadar • 
nsı o ecryi mey n!ar 1 

ilk cildi m··ce le o a ' 
la ·rrı r. 

il+ fi ya . rı aşaij. dl yazdt ı : 
1 - 15 cüzle birlikte mücellet bir takımın fiyatı 350 kuruştur. . 2 - Cüzlerini ciltletmek istiyenler için teclit fiyatı 100 kuruştur 
3 - Muallimlere, mektep kooperatifleri vasıtasile vaki olacak 

müracaatlar için teclit fiyatı 75 kuruştur. 
4ı - TAN gazetesinin birinci sayfasının başlığı yanında her gün 

bir kupon çıkmaktadır. Bu kuponlardan otuz tanesini kesip 
biriktirenlere tam takım bir cilt 300 kuruştur. 

-Çocuk Ansiklopedisi, her çocuğun en kuvvetli muallimidir. Ço 
cuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye Çocuk Ansiklopedisi 
clir. Çünkü çocuk bu eserde aradığı biitürı malümatı ve soracağ 

-
ı 

bütün suallerin cevabını bulacaktır. 

T şr:yatı 

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

Malz<'me Eksiltme Komisyonunda 20~.000 lira muhammen bedelli 400 
ton kreozotun kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şart 
namesi ve teferrüatı 1040 kuruş mukabilinde Vekalet Malzeme Müdürliı 

o 
-
-

ğünden almabüir. 
Muvakkat teminatı 11650 liradır. 

7 isteklilerin teklif mn'rtuplarmı rrsmi gnzetPnin 7-5-936 tarih ve 329 
sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre V~kfllettcn alınmış 937 se 
nesi Malzeme müteahhitlif,i •.resikası ile birlilcte 2 Ağustos 937 Pazartrs 
günü saat 14 e kadar Vekalet Malzeme MüdürlUğUne vermeleri lazımdır 

Hava kurum is an 
direk örl ·· ğünden: 

(1493) (3274) 

şubesi 

. 
i 

-
r 

lnömi kampına iştirak etmek üzere imtihanları yapılan Tiirkkuşu tale 
le'cri 2 temmuz cuma günü öğle trenile .evkedileceklerinden bunlann üçe 
tane vesıka fotoğraflarıle 28 Haziran 937 pazartesi günü şubemize müra . 
caatıarı. (3701) 

kODAK 
PAf./ATOA!lK 

FİLJI 

.. 

u 
lıca arı 

ene kaphc 1 .,. 
r e loka· a-

PANATOMiK:· Kodak tarafından ·hususf 

olarak modern minyatOr tip makinelerde kulla
nılmak için yapılmış yegane filmdir. PANATO
MIK filmin emülsiyonundaki gr..enler fevkalade 
,ince olup azami büyOklOkte, parlak ve çok yOk-

sek kalitede agrandismanlar için tav
siye edilebilecek ve güvenebilecek 

film dir. 

Aynı zamanda PANA
TOMIK filmin mühim 
bir hususiyeti tama
men Pankromatik ol
ması ve binaenaleyh. 
her renge hassas ol:J 
ması dır. 

KODAK ŞIRKET1 - lstanbul. Beyo~lu,Tüneİ, Ensiz Sok.ak- No. 3 

Devlet Oemlryollarl ve limanlar1 işletme U. idaresi Hanlara 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (6) gurup mal
zeme ve eşya her gurup ayn ayrı ihale edilmek Uzere 30-6-37 Çarşamba 
günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafın
dan açık eksiltme ile satın alınacal<tır. Bu işe girmek isteyenlerin her gu
rup hizasında yazılı muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle 
birlikte eksiltme glinU saatine kadar konıisyona müracaatları lazımdır. Bu 
işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

ı - 21 kalemden i'!>aret muhtelif şekil ve eb'atta pirinç musluk mu -
hammen bedeli 1313 lira 75 kuruş ve muvd.kkat 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 iruruştur. 

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

4 - 5000 adet takriben 25,000% 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 dö«meci kumu muham -
men bedeli 1670 lirn ve muvakkat teminatı 125 lira 25 kuruştur. 

6 - Muhtelif eb'atta 1300 kilo kenevir ip ve 1000 kilo katranlı kenevir 
ip m1Jhammen C::ıedeli 1975 lira ve muvakkat teminati 148 lira 13 kuruştur. 

(3368} 

• • • • Muhnmmen bedeli 14509 ura 20 kuruş olan 10,000 tabaka klamaço ka-
ğıdı, 250,000 tabaka ikinci hamur beyaz kağıt, 460,000 tabaka muhtelif 
renkte 2 nci hamur kfığıt, 200,000 tabaka duruk kağıt, 150,000 tabaka 
gazete kağıdı, 20,000 adet renkli karton 8-7-1937 Perşembe günü saat ,15 
de Haydarpaşa.da gar binası dahilindeki lrnmisyon tarafından kapalı zarf 
usulU 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. Ju 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini nynı gün saat 14 (On Dörde) kadar komisyon reisliğine ver -
meleri lazımdır. Bu işe aid şartname ve mukavele projeleri parasız olarak 
komisyondan dağıtılmaktadır. (3472} 

• • • 
Muhammen bedeli (41600) lira olan 800 ton kııtran yağı 2-8-1937 Pa

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

Bu işe girmek isteyenlerin (3120) liralık muvaldtat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5-936 gUn ve 3297 No. lı 
nushasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gUn saat 14-de kadnr devlet dcmiryolları malzeme dai
resindeki merkez komisyonu reisliğine vermeleri lfızımdır. 

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

büyü -
üller y 

• 
1 Hazirandan itibaren fiatlar

daki ucuzluk bilhassa calibi 

dikkattir. 
Çınar Oteli: Bir günlük pan

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

Büyük otel : Bir günlük pan
siyon komplf' (otel ve yemek) 
bir kişi için ( 350 ) kuruştan 
başlıyarak kat ve odalarına 
göre yedi liraya kadardır. iki 
kişi için altı liradan 9 liraya 
kadardır. 

Aileler için ayrıca tenzilat 
yapılır. 

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

nazaran çok ucuzlamıştır. <3233> 

Bozüyük Beledıye Riyasetinden: · 
A<jık Eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş Bozüyük kasabasının tahminen 160 hek~a~
hk meskun ve 75 hektarlık gayri meskun ki: ceman 235 hektarlık yerının 
hali hazır haritalarının tanzim ve tersimi işidir. 

izmir asliye mahkemesR birinci huku~ 
da ires1nden : 

2 - Muhammen bedel: Mesklın yerlerin bir hektarı 27, gayri meskün 
yerlerin bir hektan 7 liradan ceman 4845 liradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 

Kendi namına asaleten ve küçük çocukları Zeki ve Halim namlarına ve
layeten babaları Mehmet tarafından Faik Bulgurlu, Sabri Bulgurlu, Mü· 
zeyyenle lstanbuldaBeyoğlunda IstikHıl caddesinde Santantuvan apartma· 
nında oturan avukat Jorj Şaber aleyhlerine açılan ipoteğin çözülmesi dava
sından dolayı mumaileyh Jorj Şaber namına 5, G, 937 cumartesi günü saat 
10 raddelerinde icrası mukarrer tahkikat ve muhakemesi için çıkarılan da
vetiye varakasının mahalli mübaşiri tarafından verilen meşrubata nazaran 
mezkur npartmanı terkederek gittiği yerin belirsiz olduğu bildirilen müd
deialeyhlerden Jorj Şabcrin §U suretle ikametgah ve meskeninin meçhul 
kalmış olması itibarile hakkında çıkarılacak davetiye varakasının Istan
bulda intişar eden gazetelerden birinde ilanen tebliğine karar verilerek 
olbaptaki tahkikat ve muhakemesinin 17, 7, 937 cumartesi günü saat 10 
raddelerine bırakılması tensip ve tebliğ olunacak evrakın bir nüshası da 
mahkeme divanhanesine talik kılındığı cihetle yevmi mezkurda mahkeme
ye gelmediği veya tarafından vekaletnameyi haiz bir vekil gönderilmediği 
takdirde hakkında gıyap kar;-n çıkarılacağı lüzumuna mütedair davetna
me tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet H. U. M. K. nun 141ve142 
inci mddeleri hükmüne tevfikan ilan olunur. (3721} 

B - Mukavele projesi. { 
C - Şehir ve Jmsa'.Jalann hali hazır haritalarının alınmasına aid Nafia 

Vekaletinin umumi ve fenni şartnameleri. 
4 - istekliler bu evrakı Bozüyük Belediye Riesliğinde görebilirler. 
5 - Eksiltme 2-7-1937 Cuma günü saat 14 de Bozüyük Belediye En • 

cümeninde yapılacaktır. 1 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 364 lira muvakkat teminat akçası ver -
melcri ve aşağıda yazılı şartları haız bulunmaları lazımdır. 

937 senesi için fenni ehliyet ve ihtisasları Nafia Vekaletince kabul ve 
tasdik edilmiş olan mühendisler ve topoğraflar veya bu kabil mühendis~ 
ve topoğraflarla bu işe ortaklık yapacak noterlikten musaddak mütcnh -. ~ 

bitler girebilirler. 
7 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak etmek 

isteyen taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatten f .... ce Belediveye müra -.> ' 
caatla muvakkat teminatını yatırmış olması lazımdır. (3382) 

Gazetecilik ve Neı;ı.4ıyat Türk Lımıtct Sahibı: Ahmet Emin l ' AL.1\1.A.N. Uı 
Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaasıumi Neşriyatı ldare Eden h • 

' 
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FRİGİDAİRE'i 
intihap ettim 
ÇÜNKÜ: 

~ı-rfi B .. t .. ""' k 
"' v~,.. u u n s o g u .. ~ ~/ 
·_ ;...· hava dolapları 

içinde, beş sene 
için hakiki bir teminat 
veren yalnız odur . ~ fi! Deş sene içinde bozu-
~7 Jl~ lan parçaları tamire 

• ·,~ kalkışmıyor, Bilakis 
bütün makanizmayi değiştir
~meği taahhüt ediyor. 

Dahası var: FRİGİDAİRE' 
·· ün ahcllarına resmi şe
ilde tanzim edilmiş hakiki 

bir tem· a şeh detnamesi de ve-
• Lr•yor. 

• 
işte bütün bu sebeplerden 
dolayı hakiki FRİGİDAİRE'i 
intihap ettim,ve hergün ken-

di kendimi tebrik ediyorum_:, 

ve S A T 1 E 'nin bütün şubelerinde 

8 ana - 1\luhnrrem Hilmi Remo 
apazarı - Kerameddin Barut 

1talyn - Ahmed Şevki 7,,amaıı \'e Şsı 
lıı .a.kesir - Hüseyin Şahlan 

Bursa - l\larlm Hennan 
Diyarbeklr - l\llsbab ıminip Uras knrdeşJer 

F..sldşehir - Hikmet Ozgür ve Hasan Tozman 
Gazi Antep - Hasan Hilmi ve Ab<lullah Güzel 

lzmit - Zihni Kaman ve şeriki 
Kayseri - Zeki Santman 
Konya - Ali UM I<:randaç 
Mersin - Çankaya şirketi 

• 

Samsun - B. AlhaJa ve o~lu 
Tokııd - B. Albala \'e o~lu . CemaT Kovnb 
Trabzon - Harunlar miiessesesi 
Zonguldak - Ali Rıza ince Alemdar o~lu. 


