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HAZiRAN 

Yeni Çocuk Ansiklop;dbiJ 
liôl c·ıt c·· ~J -~-~-_ı Kup~nu Kup~znu JJZ§_ 
30 kupona mukabil bir ll kupona mukabil bir 

19 3 7 BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN cilt (300) kuruştur. cüz 714 kuruştur. 

SARK MiSAKINA DOGRU 
Türkiye, Irak. lran· 

ve A f9an Hariciye Nazırları 
Tahranda Toplanıyorlar 

T ahranila mühim müzakereler yapacak olan 
cloıt Hariciye Vekillerinden Rü,tü Araı ve 

Naci EUuil (Irak) 

Iran Şehinşahı 
Rüştü Arası 

Kabul Etti 
Tahran, 29 (A.A.) - Pan ajansı bildiriyor: 

Türkiye Hariciye Vekili Doktor Araa ve Tür· 

ki yenin Tahran B~k Elçisi dün Şahinph 

Hazretleri tarafından kabul buyurularak öğle 

yemeğine ahkonulmutlardır. Öğleden ıonra da 

Veliaht tarafından kabul edilmitlerdir. 

Dün gece Hariciye Veziri Samyi, Doktor A· 

raa terefine büyük bir ziyafet vermit ve ziya

feti bir siıvare takip etmittir. Ziyafette bütün 

vezirler, mebuslar, generaller ve kordiploma

tik le hazır bulunmuttur. 

Teati olunan çok hararetli nutuk

Fransada Borsalar 
Kapandı, Frank 

larda Türkiye ile lran arasında mev
cut kardeşçe dostluk duyguları ve 
münasebetieri te!>arUz ettirilmiş ve 
nı>'71ı>t ailamlo'""'"' omHtalrol..H ,İpar-Pt 

lerinin ehemmiyeti kaydolunmuştur. 

Dört Hariciye Nazırı T ahrancla 
Tahran, 29 (A.A.) - Paris Ajan

sı bildiriyor: 

Tekrar Düşürülecek 
Hükumet Moratoryom ilan Etti ve Dün İki 

Mecliste de Programım Okudu 

En Son Radyo ve Aians Haberleri 
Pariı, 29 (TAN) - Yeni Chautemps kabinesi bugün mebusan 

•e ayan meclisleri huzuruna çıktı, bu ilk temasta mevkiini muha
faza etti. Fakat yeni kabinenin meclislerde gözükmeıile beraber 
para itinde de yeni ve mühim kararlar alındı. 

Hükumetin frank fiyatını 

yeniden dütüreceği anlatılı

yor. Bugün bir lngiliz liran 
110 franktır. Fakat yakında 

bir lngiliz lirasının 125 franka 
muadil bir kıymet alacağı, bir 
doların da 25 frankla kartıla
tacağı ıöylniyor. 

Irak - Iran hudut ihtilifınm bun
dan on gün evvel hal ve tesviye edil
miş olmasına binaen İran Hariciye 
Veziri Samyi, Irak Hariciye Veziri 

1 
Naci Elasili Tahrana davet eylemiş
tir. Irak Hariciye Veziri yann trana 
muvasalat edecektir. Kendisine Irak 
Hariciye nezaretinin birçok erkAnı 
refakat eylemektedir. 
Alınan mallımata göre, Afgan Ha

riciye Nazırı da Tahrana gelmekte
dir. Dört komşu memleket Hariciye 
Nazırlannın bu toplantısı İran tara
fından 20 teşrinievvelde teklif ve Ce 
nevrede parafe edilen ademi tecavüz 
muahedesinin imzasile alakadardır. 

Belediyenin Bütçesi 

Tasdikten Gerdi 
Belediye ve vilayetin 937 yılı büt

çesi tasdikten gelmiştir. Bütçede bü
Yiik değişiklik yoktur. 

~~~~ 

Izmit 
Davası 

Bitti 
Beraet Etti 

lzınlt, 29 (TAN Muhabirin· 
den) - Bura asliye ceza hakinı. 
llğinde altı aydır devam eden 
muharrir Hüseyin Cahlt Yalçın 
ve lstanbul Valisi B. Ustündağ 
arasındaki dava bugün, mahke. 
menin karaıiyle neticelendi 

Once Hüseyin Oahidln dava- ~ 
dan feragat istidası, sonra da 
belediye avukatlannın bir li)i-! 
hası okundu. Liyihada, Hüse.. 
yln Cahidin feragati mevzuu 
bahsediliyor. Booun samimi ol
madığı ileri sürülüyordu. 

Bu ara celse on beş dakika ta
til edildi ve hakim ikinci celsede 
karannı bildirdL Kararın huli.. 
sası şudur: 

Muharrir Hüseyin Cahit ls-
tanbul VaJi ve Belediye Reisi ile 

Kurun, Açıksöz, Son Posta gaze
' teleri aleyhindeki da'\.·alanndan 

l 
teragat ettiği için bu davalar su. 
kut etml§tlr. 
~ n.zeteslnde "Biriken 

Para,, başlıkb yazıyı Hüseyin Oa
hldln yazdığı sa.bit olmadığı için 

~ beraetlne karar verilmiştir. Esa-
sen bu yazıda hakareti taza.m_ ~

~ mun edecek bir cihet bulunma-
' dığı için "Akşam., gazetesi oeşa 
~ rlyat müdürü Enis Tah~ln aley. 
lııı. hindeki dava da beraetıe netice- ~ 

~ lenmi,tlr. ~ 

~ Belediye avukatlannın dün h- ~ 
~ mit mahkemesine verdikleri li.yL ~ 

~ 
ha çok alika oyandıncı mahiyet-! 
tedir. Bunu bugün sekizinci say-
fada tam olarak "•eriyoruz. 

~"'""'"" '"'~~""' 

Hayvanların 
Kemirdiği 
Bir ceset 
Bigadiç, 29 (TAN) - Bir tarlada 

başı vücudilnden ayrılmış ve vUcudü 
de vahşi hayvanlar tarafından kemi
rilmiş bir kadın cesedi bulunmuştur. 
Bu kadının geçende kaybolan boşnak 
Hatiçe olduğu tahmin edilmektedir. 

· Yeni Maliye Nazm M. Bonnet, bu
gün mebusan meclisi maliye encüme
ninde, frank için sabit bir fiyat ka
bulünü doğru bulmadığını, bu işe hü 
kümete seIAhiyet verilmesi ıazımgel -
diğini söylemiştir. Hükumet spekü -
18.syonlar ile mücadele için de geniş 
eelahiyet istemektedir. 

YENi TARiHİ TEFRIKAMIZ: 

Bugün esham, tah\ilat ve para 
borsası kapanmıştır. Bu kapanma, 
fevkalade mali salahiyet layihası-
ıun meclislerde müzakeresi tamam . - -
lanınmya kadar de\·am edecektir. B. Chaut~mps -
Bundan başka hlikumet yeni bir ka 
ramame De bir moratoryom ilan r 
etml5tir. T T • •t d 
Buna göre, altın ve ecnebi dövizi U nlVeTSl e e 

Uzerine o· an borçlar ödenmiyecek, 
protesto çekilmiyecek ve moratoryom 
faiz miktarı, Fransa Bankasının fa 
iz rejimi esası olacaktır. 

1 Kabine Meclisler Huzurunda 
Kabineye gelince; yeni Chautepgıs 

kabinesi bugün mebusan Yi:l/S.n 
lneclisleri önünde ilk imtiha~ere
l'ek şimdilik muvaffak oldu#13aşve -
kil mebusan meclisinde, df11le1 na -. 
tırlanndan Sarrau da fıyan·!neclisin 
de yeni hükfunetin progrToku 
-qlar, izahat vermişlerdir. "' 

(Arkası 6 mera&) 

At al ürk 
Heykeli 

'*ersite meydanına Atatürkün 
JI - ~ .. 
~ n1tabesini ve gençliğin Bü-
ef Atatürke bağlılığını temsil 
büyük bir heykel dikilmesine 

ir. Heyikelin projesini 
Akademisi heykel

Belliğ hazırlamakta-

Şah Ismail 
YAZAN; Zıya Şakir 

Tarihi şöyle okuyoruz: Ttirk Anadoluda üç cereyan ç:arpı,ıyor: 
TiirklUk, Araplık, tnuıhlık. Ve Osmanlılık TUrklüğü öldürmek için 
yabane1 harsı eteğine sarılıyor. 

Bu cereyan asırlarca Ç&rplŞDUt, §lddetll kavgalar olmu~. kanlar 
dökUlmtiş ve bir gUn "Şah lsmall,, Ue "Yavuz Selim., ka~ı karşıya 
gelmiştir. Fakat bu müthiş harbin hakiki neticesi ne oldu! 

Siz okuyucular "Şah İsmail,, tefrl.kamm süsllyeceic olan tarihi 

i vesikalarda en geni§ heyecanmıza kaVU§aC&k, tarihin hakiki ~hreslni 
göreceksiniz. 

"Şah İsmail., tefrlkamıza birkaç güne kadar "Ziya Şakir,, bı kale-

~ mi::::·:nci sayfada0 Ş:i~izam Abdülhak Himidin 
~ mektupları. 
~~ Yedinci sayfada meraklılar röportajı. 

DAHİLİYE VEKİLİMİZ 
POLİSLER ARASINDA 

ı 

Dün Polis Mektebinde, ba tahsil Jevresini muvallakıyetle biti-
ren polislerimize cliplomalan verildi, bu münasebetle Dahiliye 
Vekilimiz B. Şükrü Kaya ile Adliye Vekilimiz B. Saracoğlu ela 
mercuimde hazır bulunarak mühim birer nutuk söylediler. Bura
cla Dahiliye Vekilimizi mektep kürıüsünde görüyoruz. Tal•ilatım 
da ikinci ıaylacla okuyacakıınız. 

Dün de Dokuz Kişi 
Tifoya Tutuldu, 
Tedaviye Ahndı 

BELEDiYENiN KANAA TiNE GÖRE, TIFODA 

KABAHAT SULARDA DEblL, PISLIKTEDIR 

Son yirmi dört ıaat içinde lstanbuld:ı yeniden dokuz kiti tifo 
hastalığına tutuldu, bunlar Haydarp&.f& Nümune ve Zeynep K~ 
mil hastanelerine yatırıldılar. 

Atı istasyonlannda da halka bedava tifo atm yapılmasına de
vam ediliyor. Dün de muhtelif istasyonlarda yüzlerce kiti atılan
mıttır. Ve bugünden itibaren de bütün resmi dairelerde memur. 
)ara atı tatbik edilecektir. 
Sıhhiye memurları dün şehirde su- ı 

ların kontrol ve muayenesine devam 
etmişlerdir. Sıhhat Vekaleti de şehri
mize üç müfettiş gönderııllştir. Bun
lar bugünden itibaren şehirde tifo 
tetkikleri yapacaklar ve neticede Ve 
kalete bir rapor vereceklerdir. 

Belediye tifo meselesinde kendisi
ni fa:ıla kabahatli saymıyor. Çünkü 
terkosla Hamicliye sularından gayri 
bütün sular sıhhi şartlardan uzak ol
duğu halde bunlarda tifo mikrobu hu 
lunmamıştır. Yine belediyeye göre, 
lstanbulu besliyen rneyvalarm mü
him bir kısmı Anadoludan gelmekte
dir. Ve !>elediye soruyor: Bunlarda 
tifo mikrobu varsa belediyenin bun
da kabahati nedir? 

Belediye, şehirde bostanların lağım 
sularile sulanmasının da önüne geç
miş olduğunu söylüyor. Ve en niha
yet belediye, tifonun daha ziyade 
pislikten geldiği, bu pislik meselesin 
de de bütün kabahatin halkta olduğu 
mütaleasrndadır. 

Seyit Rıza 
Dehalete 
Hazırlandı . ~ 

l "' Elaziz, 29 (Tanın husust muhabl· 
rinden) - Bugün Kutuderesinin ce
nubundaki 3000 rakımlı bfraz dağa 
çıktını. Manzara çok tüyler örperticl 
idi. Kar, yağmur yağıyor. Asayiş müf l 
rezelerimiz bu dağların en hakim • 
noktalarında bulunuyorlar. Şakilerin J1! 
elebWJısı Seyit Rızanın yarası ağır- t:3~ 
dır. Kendisi bazı aşiretlerden yardım 
istemiş, fakat bu muti kütleler bu 

küstah talebi nefretle reddetmişler

Fakat belediye, bütün bÜİtlara 
rağmen. sıhhat müdilrlUğile elele ve
rerek tifo mücadelesine azami hara
retle giriştiğini de söylemektedir. 

Suçlular 

dir. Seyit Rıza için artık dehaletteıı 
başka bir çare kalmamıştır. Rızanın 
döküntü haline gelen avenesi teslim. . 
oluyorlar. Sergerdenin yanan evinde 
bir yıldızname, bir Muhammediye ve~eı 
diğer bazı yazma kitaplar bulunmUf,1~r. 
bunlar Elazize getirilmiştir. ı 

Belediye memurları, dün bütün sey 
yar sucuları ve §erbetçileri toplatmış, 
sularını ve şerbetlerini tahlile gönder 
miştir. 

r 

Seyit Rızanın bu şakaveti nasıl ha
zırladığına dair vesikalar da bulun;. hı; 
muştur. 

21 Kişi Y E D 1 G Ü N 
Öldüren Türkiyenin biricik haftalık mec :/: • 

Ş f •• muası olan Yedigünün bugün çık~ f 
0 Of sayısında Hüseyin Cahit, Halide Jlil~ 

Eskişehir, 29 (TAN) - Birkaç ay dip, lbrahim A1aettin, Raşit Gök ;a: 
evveli, bu civarda trene çarpan ve 21 mirin çok değerli yazılan ile Re 
kişinin ölUmil ve 11 kişinin yaralan- Nurinin harikulade güzel rom 
masiyle biten otohlis kazasına ait mu mutlaka okuyunuz. Yedigün Avru 
hakeme sona ermiştir. Ağır ceza mah l me~alan kadar nefis çıkan 
kemesi, otobüsün şoförü Ahmedi, 7 l'Urk mecmuasıdır. 
sene hapse ve 200 lira para cezasına ..... ..._._._..._.._. ..... _.._....._.._.._.._ 
mahkfun etmi§tir. 
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~ Hamallar -
i Şikayet 
~ Ettiler Şairiizamın 

Mektupları ----t 
Dün, yüz iratlar aırt hama· 

lı Emniyet Mütlürlüfiine mü· 
racaat ederek müıterek bir 
istida uermiflerdir. Bu İ•fİ· 
dada, Dahiliye Vekaletinin 

enlerde ebediyete intikal eden tairiazam Abdülhak Ha
•• ilk ıençlifinden itibaren karde,ine, dostlarına gönderdiği 
mektuplardan bir luamım, f&İr Hüıeyin Rifat vaaıtaaile elimize 
aeçirmit bulunuyoruz. Bu mektuplarda o zamanların hadiseleri 
de ince ve pirane tahlillerle yer almıt, hatta bazı hadiseler hiç
'\'edilmittir. H&miclin bu mektuplarım buıünden itibaren Hüıe
Jin Rifatın bir mukaddimeıile ne9rediyoruz:) 

-~ 
~ tamimine rağmen, sırt ha· 
~ mallığının hen'Ü% kaldırıl· ~ 
~ madığını, Emniyet Müdür- ~ 

~ lüğünün bu i1i halletmelı 
- üzere tedbir almcıaını İlle· 

Hômitlin melıtaplan . 
1 

-1- il 

S ami Paşa Zade Sezaiyi edebL 
yatınuzda tanunıyan yok

tur; Hlmidin mektuplarında hitap 
ettıtt zat i§te bu Sezai Beyin büyük 
biraderlerinden "Baki,, Beydir. Kul
lanılan lisana, gösterilen samimiye. 
te bakılırsa Baki, Hlmidin "SWey
man Nazif,, merhum kadar huausl.. 
yetine dahil olınuo bahtiyarlardan 
biri. 

"Blmit,, denilen yıldızm ilk par· 
ladığı sıralarda onun arkasında bir 
peyk gibi yürüyen Sezainin Baki 
kadar mahremiyete ve hususiyete 
ermemesi, belki Bakinin "şair,, ta
rafı bulunmasındandır. 

Sami Paşanın kendisi kalem sa. 
hlbi olmakla beraber zamanmm dU· 
Jiist şahsiyetleri arasında yer al. 
Dllf, yeti§tirmiş olduğu Baki, Sezai, 
Hasan, Abdülhalim Beyler gibi, ço

hepei de hayatlarında, 

abaları tadar değilse de, oldukça 
Jnühim memuriyetlerde bulunmu,_ 

, bu memuriyetleri nerede ver· 
nıişlerse muhitlerinde çok temiz bL 

r isim bıralmutlardır. 

B ükreş Elçimiz Hamdullah Sup
hi Tannöverin amcası olan 

Baki merhum, kardeşleri içinde en 
twel öldü. 
Şair düşünceli bir kafa ile haya. 
balb. een, euh, hazır cevap ve 

zamanda kadm :ve içkiye faz.. 
a meyilli olan ~~ diğer kar. 

erine nazaran kendisine daha 
olduğu içindir ki Hi.mitle bu 
samimi olması pek tabitdir. 

Ne başında, ne de sonunda tarih 
ydedilmemit olan ilk mektupta 

t hempn para, borç bahsine 
iyor; zavallı HA.mit; gençliğln. 

en bol para aldığı zamanlarda 
sıkıntıdan kurtulamamış. Gali

hep o c;ektiklerinden dolayı ola. 
, ki züğürtlükle beraber züğürt. 
de biç sevmezdi. Ve bu ahlak 

varken dostları arasına ben 
katıldım bilmem! .. 

ombay Şehbenderliğinde at, 
araba alarak mevkilnin şere 

göstermek istemiş, yalnız bun. 
dolayı tam altı yüz altın borca 
· . Fakat atlar iki değil, dört 

acaklıfarmı sayarken "beşinci.. 
ahadıt ki miktarını tayinden 
ede~ ... diyor. 
eye borçlanıyorsun?,, gibi Ba
rhumun takazalarma "Yayan 

çıkılacak olursa mutlaka araba 
gelmek ve arabası var de. 

ek llzım geliyor., diye muka. 
ediyor. Oyle ya: dünyanın en 
zamanında ve yine dünyanın 

ngin memleketinde, göz bebe
SWeyman Nazif merhumun ti
veçhile) Fatma Anamızın ya. 

nasıl yaya yUrUyerek yoksul 
ebllirdi? 

yüz otuz altm maaş alan 
enin o paradan fazla mas-

olur ve bir de o aylıklar mun. 
çıkmazsa, bunların ll.zerL 

de "Hamit,, liği ilave ederse
ltfn fecaatinin nerelere kadar 
bileceğini elbette takdir eder. 

lmit için facia hazırlıyan ve 
bize uçsuz, bucaksız bir llem 
derin olan "Makber .. i yarat. 
Fatma Hanmun ilk zatUl-
hastalığı bu sıralarda bqgös.. 

ve geçer görUnmllpe de me. 
erem, için, için kendisini yeme 

or ve nihayet malfim tekil 
yrutta nihayet buluyor. 

yük şairimiz, bu sıkıntı ve 
gilnlerinde, Fatma Hanımın 

ıııwıu~u'" acılarla anlatırken duy
üçUncU bir azaba geçerek 
konsoloe familyalarmdan 

bildikleri için ve Ingilizlere benze
meyip insanlara benzedikleri için 
kendilerile ülfet ve sohbet kabil o
luyor,. diyen Hamit Ingilizceyi ve 
Ingilizleri orada öğreniyor ki birçok 
seneler sonra bu fikrinin tamamen 
aksi §eyler söylerdi. 

Mektuplan ilk okuyuşta birkaç 
seneler evvelki Hamit ne i.diyse elli 
beş sene evvel de ayni Hamitmiş,, 

diye hükmettim; aşağıdaki mektu
bu okuyacak oratıl&r tla şüphe et 
mem ki beninı gibiı düşünecekler

dir. 
Işte mektup: 

Nuru aynim Baki, 
Bundan evvel göndermiş oldu

ğum lkl mektubuma cevap olarak 
gönderdiğin mektubu serziniş Us
lftbu kemali fahrU meserretle 
aldım okudum memnuniyetimin 
derecesini Httda bilir ki tarif ede
mem. Dokuz yüz Ura borçtan do
layı ettiğin tevbihata gelince ha. 
kiki söylerim ki pek az buldum. 
Ah ben seni bu yolda hayırhah
hkların için değil midir ki dünya
da bir tane olan biraderlmden 
farksız şimar ederim. Dokuz 
yüz Ura borctın şimdiye kadar yüz 
llraslDI tesviye t:ttim, baki kalan 
sekiz yüzü ise ayda elli lira vere. 
rek edaya azmeyledim. Yalnız bu 
borcoo biraz müteferrik olması 

canımı sıkıyor, müteferrik olup ta 
darmadağın değil a. Beş yere 
borcum var. Biri buradaki at ve 
araba tacirinedlr ki altı yüz lira
dan ibarettir f,;ünkü iki araba ile 
dör bet hayvan aldım. Bunlar 
mevcuttur. Dain ise hain değildir. 
Diieri Mısll'da blr tacirin bura

~ mişlerdir. Alh ay %t1Tlında 
- 10 kadar hamalın yük al
' hnda kaldığını, bunlartlan 
- bazılarının öldüğünü bir kı.
~ mının da sakatlandığını •ÖY· 

~ liyen müracaatçılar, kentli
~ lerinin bu eziyetli ift.n kar
~ tarılmalarını rica etmi,ler
- dir. Emniyet Miitlürliiğü, 
; yüklerin in•an artından alı
~ narak başka vaaıta ile ta,ın
' mcıaını i.tiyen hamalların 
- fıu dileklerini tetkike 6-la-

~~·_,.._,,_,,"-"_,,.._~..,...~·~•r 

BenzİI\ 

Fiyatları 

Belli Oldu 
Istanbuldaki petrol ve benzin mUes 

seseleri direktörleri dün sabah tek -
rar belediyeye gelmişler ve petrol ve 
benzin fiyatları meselesi etrafında gö 
rüşmüşlerdir. Bu görüşmelerin sonun 
da belediye, benzinin beher litresin -
nin 16,5 ve beş litreden ibaret beher 
ı;ıı.lonun l:l,o 'Vu ga.ıun lit.tteinlh 1~ 

kuruş üzerinden satılmasını kabul et
miştir. 

Çünkü belediye, yaptığı tetkikler -
de galonun 80 kuruşa indirilmesinde 
ısrar ettiği takdirde kumpanyalara 
hiç kazanç kalmıyacağı neticesine 
varmıştır. 

Galonun 82,5 ve litresinin 16,5 ku -
ruşa satılmasına razı olmakla da be
lediye, kumpanyaların yirmi beş gün 
kadar önce kendiliklerinden yaptık • 
Jan zammın yansını kabul etmiı bu
lunmaktadır. 

Kumpanyalar, belediyenin teklifi U 
zerine derhal yeni fiyatlarla satışı ka 
bul ettiklerinden dünkü toptan satış 
muameleleri öğleden sonra bu şekil -
de yapılmıştır. Belediye memurları 
da bugünden itibaren şehrin her ta
raf rnda perakende benzin ve gaz sa
tışlarım kontrole ba.şlıyacaklardır. _..........._.,._ 

dald şerlldnedlr ki elli lngiliz iL v apurcnluk şirketi umumi heyet 
ruıdır henüz tesviye edemedim t.oplantısı bugün yapılacaktır. 
bu parayı harcıraha medar olmak • 

üzere Mısırda istikraz etmiştim K a~ta~. hakimi~:etimlzin yıldö. 
sen benim yerimde olsan uçmaz- numu yarm buyük merasimle 
dın ya elbette sen de isikraz eder- kutlanacaktır. 
din. Uçüncüsü devlet sandığınadır • 
ki yetmiş liraya baliğ oluyor çün 
kü buraya bir parasız geldiğim ve 
üç dört ay dahi ayhk almadığını 
cihetle bu borcu etmeğe mecbur 
idim. Dördüncüsü terzlyedir ki o. 
tuz beş kırk lira tutar ve beşincisi 
Allahadır ki mlktannı tayinden 
haylı ederim. 

Ş imdi gerek Mnııırda yol için 
mahut taclnlen ve gerek 

burada taayyüş için devlet san. 
dığından ettiğim IAtlkrazlan ve 
terzie olaa borcu tabii ve zaruri 
görmez misin! "Allaha olana ak
im ermez kanıma,, araba ve atlar 
için olan borca nedir diyeceksin 
değil mi f işte ben seni temin ede
rim k1 Hlndistanın ahvalini bilsen 
bu borcu daha tabii ve zaruri gö
riinlün. Burada yayaıı !;ıkmak bL 
ze nadiren nasip oluyor yayan çı. 
kılacak oluna mutlaka araba ar-

• 
M ezunen memlekettmlie gelmiş o-

lan Berlin Büyük Elçimiz, B. 
Hamdi Berline dönmüştür. 

• 
A lnıanya ile aramızda yapılacak 

oluı ticaret anlaşması l~ln An. 
karadan gelen ticaret heyetlmlz, Der. 
line hareket etmiştir. 

• 
G azi Köprüsünün yapılmasmı tl-

zerine alan Almaa fabrika.lan· 
nın sahibi dün şehrimize gelmiş Vali 
ve Belediye ReiBlnl siya.ret ettikten 
sonra belediyede fen mildörüaiia ya. 
nında yapılan bir toplantıda bulun
mqtur. 

• 
•ı stanbul Emniyet MtidUrUiğtt, 

kısa bir zaman sonra, Bi.hçe
kaprdakl Sanasaryan hanına taşma. 

caktır. Bütün han, emniyet teşkilatı
na tahsis edilecektir. 

.. 

~ . -~ . \ . 
• t flt'I' ' 1 Bu sene mezun olan yeni poli•lerimiz 

PoliS-Mektebini Bitiren Yeni 
Mezunlara ~iploma '! ef ildi 

Şükrü Kaya 
Ve Saracoğlu 

Nutuk Söylediler 
lıtanbul Poliı Mektebinin yeni yıl mezulan. 

na dün ıneraaimle diplomaları verilmittir. Me
raaimde Dahiliye ve Adliye Vekilleri ile Em
niyet Umum Müdürü bulunmutlardır. 

Mektebin 50 inci ders devresine 220 talebe iştirak 
etmiştir. Bunun 80 i, kadrolarda.o gelmiş polis, 140 ı 
da mektebe yeni alınmış talebelerdir. Imtihan netice 
sinde talebenin yüzde 60 ı çok iyi ve iyi derece ile yüz 
de 40 ı «ia iyiye yakın derecede muvaffak olmuşlar • 
dır. 

Dün, mektebi ziyaret eden Dahiliye ve Adliye Ve
killeri evveli mezun talebeyi teftiş etmişler, sonra 
yon1 1U.1.1rl\ı&lcıııı.n. ..,.,u.o~ e.QMMıf'.-Ugl .n .. ~1.. Du ..,_;;_..,..A_,,, , r--:. 

1 ' 
1 

1 

çeri zamanından başlıyarak Cümhuriyet devrine ka-

·~~-------~~---------------

S~E°~~:.t~~:.~ :;;ı BiR GÜNDE ÖLÜMLE 
Çok muvaffak bır şekilde tertip • • 

=e:o:r:Z~~~:r:;::n:=~:; NETiCELENEN uç 
zilıniştir. 

Bin:;:~~::~:~~::.::;:: FECi KAZA OLDU 
rilmiştir. Mektebi birıncılıkle bıtıren 
B. HUseyine bir altın saat, ikinci ve 
üçüncülükle bitirmiye muvaffak olan 
B. Şerifle B. Yusuf Ziyaya da birer 
gümüş saat hediye edilmiştir. Diplo
malar mezunlara Adliye Vekili tara
fından muvaffakıyet temennisi ile ve
rilmiştir. 

Bu münasebetle Dahiliye Vekili B. 
Şükrü Kaya, bir nutuk söyllyerek de 
miştir ki: 
"- lntihap ettiğiniz meslek çok 

yüksek dikkat ve feragati icap etti -
rir. Poliste feragati nefis demek ha
yatını feda etmekle müsavi d~mektir. 
Meslek hayatınızda müspet ışler ya
pacağınız gibi menfi vakalıı;rl~ da ~ar 
şrlaşacaksınız. Müspet işlerınız vazife 
hariç ve dahilinde çocukların. ihtiyar 
lann ve kimsesizlerin imdadına Ye -
tişmektir. Bunlann kolu, gözü, eli o
lacaksınız. Herhangi bir felaket ve is 
timdadı en evvel siz duyup ve siz ko
şacaksınız . Zaten vazifenizin şerefi 

de buradadır. 

Dün tehrimizde ölümle neticelenen üç kaza oldu. Bir iht~yar 
tramvay altında, bir genç kadın otomobil altında can ve~dıl~r. 
Bir amele de çalıftığı iskeleden düterek öldü. Bu üç hadıaenın 
acıklı tafsilatı töyledir: 

Beyoğlundaki kaza 
Fatih-Harbiye hattında işliyen 115 

numaralı tramvay arabası Istiklll 
caddesinden geçerken Yasef isminde 
70 lik ihtiyar bir terzi caddenin öteı 
tarafına geçmek istemiş ve ansızın a 
rabanın önUne çıkmıştır. Tramvay 
fazla sUratle gitmediği için vatman 
Kenan hemen firenlere sarılmıştır. 
Fakat, karşılaşma çok ant olduğu i
çin ihtiyar arabanın altına yuvarlan· 
mış, ıol kolu iki yerinden kırılmıı, ka 
fatası çatlamıştır. Yasef, derhal haa
taneye kaldınlmıe, fakat, biraz son· 
ra ölmüştür. 

Hadiseye mUddeiumumt muavinle
rinden Ferhat, el koymuş, tahkikata 
başlanmıştır. Vakayı görenler, ka • 
zada vatmanın kabahati olmadığını. 
ihtiyarın arabanın ön\lne çok ant çık· 
tığını söylemişlerdir. 

iki ölüm tlaha 
Dün şehride bundan başka iki tane 

daha kaza neticesinde ölUm hldlseıl 

Belediye Karasinek 

Mücadelesine Baıllyor 
Belediye, muhtelif hastalıkları tqı. 

mıya bir vasıta olan ve halkı her yer 
de rahatsız eden karasineklerle esaslı 
mücadeleye karar vermigtir. 

Belediye, dün gubelere bir tamim 
göndererek temizlik işleri ve belediye 
zabıtası memurlarının şube hekimle
rinin başkanlığında derhal ı, birliği 
yapnıalannı ve hemen mücadele ça • 
lışmalanna başlamalarmı bildirmiı • 
tir. 

bittin kızı Nadire köprüden" geçerken, 
Kozmanm idaresindeki 734 numarall 
otomobilln altında kalmış, kaldırıldı· 
ğı hastanede ölmüştür. "Vazife esnasında menfi elemanlar 

la da uğraşacaksınız. Karşınıza bir
çok zorluklar çıkacaktır. Vata~daşla
nn her yerde rahatım temin sıze dü · 
şen bir vazifedir. Türk halkı istira -
hat ve emniyetini size emanet ediyor. olmuştur: 
Fakat bu istirahat ve huzurun düş- Kadıköyünde Cevizlikte oturan :Mu 

Diğer hadise de Fatihte olmuştur· 
Fevzipqa caddesinde bir yapıda ça
lrşan amele Şerif, iskeleden yere 
düşerek ağır yaralanmış, kaldJnldı~ 
hastanede ölmtıştUr. 

manları da vardır. Bunlarla da uğra- ==========================-=::-
şacaksınız. Eskiden KülhanbeY vardı. ll~kVııI~··= __ _:__"'"O 1 HMM~ AJ cumhuriyet kanunlan, bilhassa poli- f\1"" ~ 

sin gayretile külhanbey tarihe karış
mıştll'. Fakat ona muka.bil medeni şe
hirlerin taklidi olarak diğer bir sınıf 
türedi. Bunlarla mücadele vazifeniz
dir. Bu gibileri memlekete birtakım 
içtimai hastahklarn sokmak isterler. 
Asla mU11B.DJ.aha-etmeyiniz. Türk mil
letinin içtimai hastalığı yoktur. Ha
riçten gelen kimselerin tesirile sar -
hoşluk, kumarbazlık, Eroincilik gibi 
bir memleketin rahatını bozan ve nes 
1i kökünden kurtaran gizli A.millerle 
de ve doğrudan doğruya mücadele si-

30 Haziran 9371 
ÇARŞAMB!J 

Bugünkü Hava: AÇIK 

Yeşilköy meteoroloji mUd\lrlUjün· 
den aldığımız malumata göre bugün 
yurdumuzda, havanın Trakya ve E
ğe mıntakalarmda kısmen bulutlu, 
diğer mıntakalarda kapalı ve yaNJ 
olması, rüzgA.rların Trakya ve Eli 
mıntakalarmda, Karadeniz kıyıların
da, şimal ve diğer yer 
istikametten esmesi 

6 ncı ay GUn: 30 Hızır: 56 
Arabi lSM Rumi 13f>3 
Rebiüllhır: 21 Haziran: 17 
GUneş: 4,32 - Öğle: 1217 
İkindi: 16,18 - Akşam: 19,4~ 
Yatsı: 21.48 - tmsak: 2,11 

fazla sıcaklık 28 ve en az sıcak 
k 16 olarak tespit edilmiştir Rliz• 
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Türk Dostluğu 

Irak için Bir Hayat 
Meselesidir _ -

'Bir Irak diplomatının beyanah 

~lmanya. ~Gözünü 

$imali ispanyadaki 
'-

Madrıd 

Yine şiddetle 

Bombardıman 
Bağdat, 29 (TAN) - Irak siyasi

lerinin en nüfuzlularmdan birisi, A
rap Ajansı muhabirine beyanatta bu
lunarak demiştir ki: 

M a .denle re Dikmiş Ediliyor 

"Bazı Arap mahafilinde, Asya pak 

Franco, Faşist ve Nasyonal 
Sosyalist Bir Parti Kurdu 

tı hakkında yapılmakta olan *8.hmin- -
ler yersizdir. Tilridye ve İranla dost- , 
luk, Irak için hayati bir lüzumdur. 
Kuvvetli komşularımız ohm Türkiye , 
ve !ranla dostluk münasebetleri te
sis etmek arzumuzu anlama.le için ha 
ritaya bir göz atmak kafidir. Bu dost 
luk kendilerine bUtUn vesaitimizle ve 
her zaman yardım edeceğimiz Arap 
kardeşlerimize karıı vaziyetimizi as

Londra, 29 (TAN) - Almanya Ba.tvekili 
Hitlerin, geçen gün Würzburg'da söylediği 
nutukta: ''Almanyanın, Şimali ispanyadaki 
demir madenlerini ele geçirmek hususundaki 
arzusu ispanya hakkındaki diğer bütün müta
lealara tekaddüm eder.,, cümle.i nutkun gaze
telerde basılan metninde yoktur. Fakat tim. 
diye kadar Hitlerin söylediği nutuklann bir 
çoğu gazetelere eksik olarak ve Propaganda 
Nazırlığı tarafından adeta aansör edilerek ge· 

la değiştirmemektedir. 

" Bir ita/yan 
.Alimi kansere 

Deva buldu 
t Roma, 29 (A.A.) - Giornale d1ta· 
lia'da, 8 sene devam etmii araştırma 
larmm neticelerinden bahseden pro
fesör Sabino Lembo, şöyle diyor: 

''Kanser, maymun kanı enjek:siY.O· 
nu ile teşfiye edilebilir"" 

Profesör, .maymunun dahili ifra· 
ut yapan guddelerinin de kanseri 
iyi etmiye medarı olacağını ilAve ey 
lem ektedir. 

çirilmif tir. 
Muhakkak olan nokta, Almanyanın İspan

yol asilerine, bir ideal uğrunda olmaktan ziya
de herhangi bir menfaat sebebile yardım ettiği 
ve yapbğı masraflara mukabil Franco'dan bazı 
teminat aldığıdır. 

ispanya işlerine &demi müdahale tali komitesi bu
gttıı İngiltere Hariciye Nezaretinde, Lord Plymouth'
un Başkphğmda toplanmıştır. Toplantıya, mutat 
sefirlerden başka. bir de Alman Amirali Fon Vasser 
iştirak etmiştir. 

-- ... --...., 

.-
1 Almanyada Üç .1 

Tayyare Çarpı§h ~ 

Reis, beyde lspanya sahillerinin kontrolüne ait 
İngiliz - Fransa plinmı takdim etmiştir. Bu plana 
göre ·ıoumııur1yetçi İspanya sahilleri yalnız İngllte. ,.. 
re ve ul İspaaya sahilleri de Fransa ve İngiltere ta- • Damına bomba raatlıyan bir apartıman 

Hamburg, 29 (A.A.) - U9 spor 
tayyaresi hava meydanı Uzerinde göe 
teriş uçuşları yaparken çarpışmışlar 
ve yere diişerek pa.rçala.nmı§lardll'. 
Her Uç taITareci de ölmilştUr. 

nft;PAIArİ l~erl 

Bitirecekler ,Çabuk 
'.Ankara, 29 (TAN) - Adliye Ve

kAleti, icra dairelerinden, sahiplerine 
verilmek Uzere para ve buna bağlı 
tahriratm geç gönderildiğini, halkın 
§ikayeti üzerine tesbit etmiş, buna 
mahal verilmemesini, icra. işlerinin 
günü gününe görü1Up, haJkm parası 
nm derhal Y.erine Y.Olla.nmasmı emret 

mi§tir. ••IY 

. 

Maarif Vekaleti 

Neıriyat Yardımını 

Geniıletti 
~k"ara, 29 (A.A.) - Kültür Bakan 
lığı memlekette çıkmakta olan fikir, 

rafmdaıı kontrol edilecektir. tamamile çökmü, bir halde 
Alman ve ltalyan murahhaslan ~ .. . . 

• . • dir Cebeluttarıktan gelen bır haber, 1 B I •k B k•ı• 
pl&n metnini .~ükftme~lerine bil • talim yapan bir İngiliz tayyaresiniL e ÇI G aıve 1 1 
mek için ~üsaade ıste~~lerdlr. I Algazira.s'tan bombardıman edildiği-
Konferaıısa ıştlrak eden dıger dev: ni bildirmektedir. Asilerin bu tayya- Gümrük Taltd~datının 
letler plim kabul «:,tmişlerdlr. :_ reyi hükumetçi makine sanmış olma-
man murahhası planın kati b lan muhtemeldir. 
.. ...rı.ı;.. ... --:.. c.t~~ı ı-u. .... -~ ... ..ı. .. 
rar etmiştir. 

Komite 2 Temmuzda toplanmak 
üzere dağılmıştır. 

Berlin gazeteleri bu plan üzerin
de bir anlaşmanın kolay olmıyaca. 
ğmı sanmaktadırlar. 

Harp Vaziyeti 
Asi tebliğlerine göre, Franko kuv

vetleri Bask cephesinde ilerlemekte
dirler. Biskayada şiddetli yağmurlar 
bu ilerleıniye rnAııi olamamıştır. 500 

Bask milisi asilere iltica etmiştir. 
Ma.drid cephesinde de Jarama mmta
kasmda asi taarruzu devam etmek 

tedir. Hükiımetçiler ise bu taarruz. 
lan defettiklerini bildirmektedirler. 

Valensiyadan haber verildiğine gö
re Canarias olduğu sanılan bir harp 
gemisi dün Saga.nteyi bombardıman 
etmiş, mühim hasarlara se~ep olmuş 
ve sahil bataryalarının ateş açması 
üzerine Balear adalan istikametinde 
kaçmıştır. 

Bir hilkiımetçi tayyaresiyle bir asi 
tayyaresi deniz üstünde muharebe et 
miş ve hlikfımet tayyaresi denize düş 
müştür. Tayyarenin dört kişilik mü
rettebatı İngilizler tarafından kurta
rılmıştır. 

General Mlaja Amele Federasyo. 
nu gazetesini bUamüddet kapamış
tır. 

Almanya ve Jtalya hükumetleri 
ispanya hududunu karadan mü
rakabe işine iştirak eden tebaasL 
nm bu işten istifa etmelerini iste. 
mlştir. 

ispanya hükumeti müdafaa he
yeti reisi, asilerin ispanya cenup 
hududu denizine mayin dötükleri
ni lngiliz makamatma bildirmiştir. 

Yeni Bir Parti 
Londra, 29 (TAN) - Franko, e

sas fikirleri, İtalyan faşizminden ve 
Alman nasyonal sosyalizminden alın
mış olan yeni bir parti teşkil etmiş 

ve adını Birleşik Nasyonalist partisi 
koymuştur . 

KARA A VCILIGl 
NİZAMNAMESi 

Ankara, 29 (TAN) - Maliye Ve
kaleti, kara avcılığı kanununun tat
bik şeklini gösterir bir nizamname 
hazırlamıştır. Buna göre kazalarda 
yüz, vilayetlerde iki yüz, lstanbul i

çinde dört yüz kuruş av tezkeresi 
harcı verilecektir. 

Kaldırllmasına 

Taraftar 
Londra, 29 (TAN) - Nevyorktan 

haber verildiğine göre, halen orada 
bulunan Belçika Başvekili B. Van 
Zeeland Amerika devlet adamlarile 
yaptığı görüşmelerden pek memnun
dur. Şerefine verilen bir ziyafette Qir 
nutuk irat etmiş, şimdiye kadar ken
disinde Amerikanın silah yarıŞıru or 
tadan kaldırmak hususundaki faali
yetlere iştirakten çekinmiyeceğine 

kanaat hasıl olduğunu söylemiştir. 
Ve sonra sözüne devam ederek de
miştir ki: 

"Bir ~ok amiller, yeni bir refah 
de\Tinin eşiğinde bulunduğumuzu 
göstermekterlir. Maamafih kalkın. 
ma hareketi, beynelmilel sahadan 
ziyade milli sahalarda meşhut ol
maktadır. 

lktı8&di kalkınma, beynelmilel 
istikrarsızlık yüzünden betaat pey
da etmiştir. Beynelmilel ticaret, 
sermayelerin harekataıda yapılan 
tahdidat dolayısiyle ve paralardaki 
tqeV\·Uş yüzünden mi.ııialara ma. 
ruz kalmaktadır. Elde edilmesi iL 
zmı gelen netice, gümrük mi.nlala
. nrun ortadan kaldınlmasıdır.,, 

lngiltere 
Bütün kuvvetile 
Harbe 
Hazırlanıyor 

Londra, 29 (A.A.) - Milli Müda -
faa Nazırı B. lnskip, Ingiliz tüccarla
rının bir toplantısında söylediği bir 
nutukta ezcümle demiştir ki : 

"Bir harp ihtimali takdirinde la -
zım gelen her türlü tedbir alınmış ~u 
lunmaktadır. Yağ ihtiyatı, daha şim
diden mühim bir miktarı bulmuştur. 
Endüstri de her türlü ihtimale karşı, 
lazım gelen ihtiyatları topla.makta • 
dır. Birçok iptidai madde stok halin
de biriktirilmiştir. Kurulması karar -
laştırılan 123hava filotillası, Temmuz 
ayı içinde tamamlanaca~ıtır. 1936 -
1937 deniz inşaat programmm tatbiki 
hızlandırılmıştır. Yeni zırhlılar, şim -
diye kadar yapılanlardan çok daha i· 
yi müdafaa tertibatını havi bulun· 
maktadır. Kruvazörler ve torpito 
muhriplerinin mükemmel top tertiba
tı mevcut olacaktır. Hava müdafaa 
kuvvetleri, en yakın bir zamanda en 
mükemmel bir tarzda techiz oluna • 
ca.ktır. Yanlız asker toplanmasında 

bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 
Uzun gelen miktann gimdiye kadar 
ancak nısfı toplanını§tır. 

• 
Piskoposla HükGmetin 

Arası Yine Düzeldi 
Varşova, 29 (A.A.) - Cracovie 

Başpiskoposunun endişeli sihhi vazi. 
yeti ve Romanya kralmm bulunması, 
Monsenyör Sapieha ile hükumet ara
sındaki ihtilafı biraz teskin etmiştir. 

Ordumuzun 

Terfi Listesi 
Ankara, 29 (TAN) - Milli Müda

faa Vekaleti, otuz Ağustosta terfi 
edecek olan Generallerle diğer aske
ri memurların terfilerine ait karar
nameyi hazırlamıya- ~aşlamış ve bu
nun için de Kolordularla müstakil 
fırkalardan, terfie ha.k kazananların 
listelerini istemiştir. 

DIŞ 

KISA 
HABERLER 

A Jrnanya Harbiye Nazın Ma. 
l'ef&I Fon Blomberg bu. 

gün Macar ordusunun yapacağı 
manevralarda buJunacaktır. 

• 
H er IDtler, Habeş harblnde 

şöhret kazanan Mareşal 

BadogUo'ya Kartal nişaıım• "er
mişti~. 

• 
I
• talya, büyük Foca tahtel-

bahlrini denize indirmiş. 
tir. Bu tahtelbahir uzun seferler 
yapmıya mahsustur. 

• 
M oskova Vancouwer seferhıi 

yapmış olan üç Rus tay. 
yareclsl Amerika Reisicümhuru 
tarafından kabul edilmişlerdir. 

edebiyat sanat ve meslek mecmuala 
n ile ansiklopedik neşriyata yap • 
ttıakta olduğu yardımın sahasını bu 
yıl biraz daha genişleterek yardım 

miktarını on yedi bin beş yüz liraya 
çıkarmıştır. Geçen sene yardım edil
miş olan mecmualardan mkü, Var 
lık, Yeni Kültür, Çığır, Kimyager, 
Türk Spor Kurumu, Karınca, Mar 
mara, Un, Taşpınar, Kaynak, En -
düstri, Türk lşçileri, Meşhur Adam
lar Ansiklopedisi, Akbaba, Uyanış, 
Fikirler, Içki Düşmanı, Yeni Türk, 
Siyasal Bilgiler ve Talebe mecmua
larına ilavetten bu yıl Yücel, Gün -

Jehlike Hala Devam Ediyor 
düz, Deniz, Pratik doktor, ekonomi 
postası, Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
Okul ve Öğretmen, Halk Bilgisi Ha
berleri, Kitap ve kitapçıld<, Yarnnay 
\Te Resirnliay mecmualarına da yar
dım yapılmasının i<ararla.ştığı habeı: 
verilmektedir. 

Kısa Ankara 
Haberleri: 

ltnkara, 29 (TAN): 
• Orman askeri muhafaza teşkl

litı kumandanlığına tayin edilen 
Tümgeneral Seyfullah dün Anka
raya gelerek vazifesine başlamış. 

tır. 

• Onnan umum müdürlüğü mu. 
hasebe memurluğuna, Maliye Ve
kaleti muhasebat umum müdürlü· 
iti kontrolörü B. AdD terfian tayin 
edllmlştlr. 

H Uviye~i. '."eçhul bir denizaltı :• • • • • • .... • • • • • • • • • ......... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • .._ı 
gemısmm Alman zrrhbsr ı · · 

Leipzigi torpillemiye teşebbüs ede· : y AZAN : OMER RIZA DOGRUL 
rek teşebbüsünün muvaffakıyetsiz- t t 
liğe uğraması üzerine Almanya dev- •••• • • • • • • • ._. __ • • • • • • • • • • •• • • • • • • • ••-• • • • • • • • • • • • • • ••* 
Jeti, ispanya sularını .kontrol eden En son haberlere göre ademi mü. nüllü yasağının tatbikinden beri bir 
dört devletin müşterek faaliyete dahale tali komitesinin dün yaptı. tek Jtalyan gönüllüsünün ispanya. 
geçmesini istemiş, lnglltere ile Fran. ğı toplantıcla komite reisi Lord Pli. ya ~ıkmadığmı da temin etmiştir. 
sanın bunu kabul etmemeleri üze. mut, cümhuriyetçi ispanyaya ait Son günlerde binlerce ltaıyan gö-
rlne Almanya ile ltalya da ademi bütün suların lngiliz harp gemileri, 
müdahale komitesinin kontrol sis- Frankoya ait suların da lnglltere ve 
teminden ~ekllmişlerdi. lnglltere De Fransa harp gemileri tarafından 
Fransa, bu sL'itemin yıkılmaması ve kontroJ edilmesini teklif etmiş ve 
Avnıpa sulhünün tehlikeye girme- bu teklif bir~ok devletler tarafından 
mesi için kontrol sisteminde ~dan tas~ip olunmuştur. Teklifi tasvip, 
gediği kapamak çaresini aramakta hatta tenkit Ue l<a~ıhyan, ve so-
ldller. En nihayet bu iki devlet, Is. nunda teklifi reddetmeleri bekle. 
penya sahillerinin bütün kontrolü. nen iki devlet Almanya ile Jtaıya. 
nü üzerlerine almayı ve bu suretle dır. Bu iki devletin murahhaslan, 
ispanya işlerine kanşmamayı, Is- teklifi devletlerine bildirmek arzu-
paııyaya gönüllü ve silah se\·ki ya- sunu göster:nlşler, fakat "mutlak 
nşma meydan verememek hustL bitaraflığı,, temin P.tıniyen kontrolü 
amıu kendi aralannda temin etme. de itiraz Ue karşıhyacaklarmı bll-
yl kararla§tırdılar. dlrmlşler, ltalyan murahhası, gö. 

nüllüsünün Franko JspanyasRlA il
tihak ettiğine dair bir sürü haber. 
ler yayıldığı için bu beyanatın iyi 
bir tesir bıraktığı !JÜphe götürmez. 

F akat asıl mesele kontrol sis.. 
teminde açılan kediği bir an 

evvel kapamaktır. Bmıun için ltal
ya ile Almanya tarafından ileri sü
rülen şart, kati bitaraflık olduğuna 
göre lngiltere ile Fransanm bu çe. 
6it bitaraflığı temin etmelerinden 
§Üphe olunduğu anlaşılıyor. 

Yani faşl<tt devletler, birer de. 
mokrasl olan ve henüz Franko bil-

kfimetlnJ taruımyarak ispanyanın 
cümhuriyet hükUınetlni meşru hU
kiimet tanıyan lngUtere ile Fransa. 
nın kontrolü özerlerine almalarını, 
ispanyanın meşru hükftmetJ lehinde 
bir hareket saymaktadırlar. 

Fakat f aşlst devletler §U veya bu 
sebep yüzünden kontrol sistemi
ni bırakmalarına karşı Avrupa.. 
sulhünü korumak, ispanya harbini 
mahallileştlmıek üzere ispanyada 
dövüşen gönüllüleri de oradan çıka
rabilmek için )ine kontrolü idame 
etmek Iizım gelmektedir. 

Bu böyle olduğuna göre mesele 
ne kadar çabQk halledlllrse Avrupa 
sulbü o nlsbette emniyet altaıa alı. 
mr ve ispanya harbinin sirayeti ö. 
nüne o nlsbette stlratle ~ilmiş o
lur. 

A vnıpa sulbü devletlerin göste
recekleri hüsnünlyete bağlı bulunu. 
yor. Bu bağın bir pamuk ipliği oL 
macbpna herkeste ln•mak ister. 

3 

tfflEK 
Tifo, Neuzübillah ! 
Şimdi herkesin ağzında hu: 
- Tifo ne olacak!? 
Ben şaşıyorum. Bu tifo denil 

mendebur bizim şehre ilk defa gel 
bir seyyah değildir. Her sene bu mev 
simde tifo, kış başlarken de grip, me 
sim modası olmuştur. Ger~i musibet 
le alay etmek doğru değildir am 
neyllyelim ki işi alaya \'llrmak 
başka da ~.are yoktur. Zira tifo h 
kında mütaıeaları alınan hekimJeri 
mlz tif oyu kaldırmak hususunda 
tedbirlerde bir turlü birleşeıuem 

tedirler. 
Kim.isi: 
- Bostanları şehir haricine çıkar 

malı! diyor. Güzel fikir. Lfıkin eğe 
hastalık bostanlardan geliyorsa o 
1ara akan lağım.lan kapatmak 
doğru ohnz mı! 

Kimisi: 
- Çeşme suyu i~memeli! Diyor. 1 

anuna hanl:I suyu içelim?.. Mem 
sularmm temizliğinden emin miliz! 

Ben, bir hekime dedim ki; 
- Tifodan sakınmak için ne :)'B 

yım!. 
Bana cevaben şu fıkrayı anlattı: 
- Nasrettin Hocanın kansı sor 

muş: 

"- Efendi! Hısım akrabadan k 
görüneyim, kime görünmiyeyim '? !,, 

Hoca da: 
"- Bana görünme de kime gö 

nürsen görün!,, demiş. Onun gibi 
de lstanbulda su içme de ne yapa 
yap! Dedi. 

Tifodan sakınmak için belediye 
uı terkos suyu içmemizi söylüyor 
Ben de bu suyun temizliğine inana 
lardanon. Yalnız mübarek su h 
bugünlerde 9&-Y gibi sıcak akıyor. 

Bir üçüncüsü de bostanlann terk 
suyu ile sulanmasını istiyor. Gali 
bu fikri ileri süren zat terkos su, 
nun metre mikabı 15 kuruş oldu 
nun farkında değil. Bu tedbire mü 
ca.at edilirse patlıc.anlar piliç fiyabn 
satılacak, fasulyeler de muz ol 

tır. 
Bütün bunları düşündükten sonra 
_Tifo mu! Neuzübillah! 
Deyip AlylNıa sığmmayı, terlms 

yunu içip hararet söndürme?·I ve lb 
tarafeıı dedikodu addetme~·ı en 
debblrane yol sayına.ktal,m· 

8. FELEK 
~---------~ 

Denizlide Yeni Bir 

iplik Fabrikası 

Kuruluyor 
Izmir, 29 (TAN) -Denizli Iktt 

sat Bankası, Denizli ve civarında 

1 
Dokuma sanayii müessesel:ri~in .. ih 
yaçlannı temin edecek buyuklu 
50,000 iğlik büyük bir iplik fabrik 
kurmak için üç yüz bin lira sermay 
bir şirket kurmak üzeredir. Vek8.l 
Sanayi müdürlüğü, fabrikanın kurul 
masma müsaade etmiştir. Fabri 
Denizli ve civarında yetişen pam 
dan iplik y~p~caktır .. Bu :f.amukl 
cinsi pek iyıdır. Fabnka öılhassa 1 
12 16 ve 20 numaralı iplillıer yapa; 

' u 
caktır . 

Komisyonculardan 

Nasll Vergi Allnacak 
Ankara, 29 (TAN) - Maliye V 

kaletinin konsümasyon suretile il} 

pan komisyoncularla komisyon m 
bilinde çalışan ticaret fabrika mil 
messillerinin vergilerinin ne sure 
alınacağı hakkında verdiği yeni 
karara göre, vergi tahakkuk ettiril 
meden önce komisyonculann, haki 
ten konsümasyon suretile bu · 
meşgul olup olmadıkları araşt 

caktır. 

Hayvan Otlatma Hakkında 
Yeni Bir Tamim 

Ankara, 29 (TAN) - Ziraat 
klleti, orman içinde ve orman ci 
nndaki yaylalarda ne suretle ha 
otlatılacağı ve köylülerle diğer ha 
van sahiplerine ne şekilde izin 
leceği hakkında orman memurl 
nna bir tamim göndermiştir. Bu 
mime göre ormanlarda. otlatma, 
lama ve saire hakkı olanlarla, bö 
bir hakkı olmadığı halde orm 
yayla ve boşluklarda hayvani 
otlatmak istiyeriler ayrı ayrı hll 
lere tabi tutulmakta ve kendil 
kanun çerçevesi l~de kolaylı 

göaterilmektedir. 



' ======================================================TAN 30 - 6 - 937 

. . 

.M.ahkemelerde 

~tahsildar 
Mahküm oldu 

Dü.n Ağırceza mahkemui, bir ihtücu davcuını neticelen
dirdi. Belediye tahıildarlarından Ramizi bq aene on ay hap
•e 118 lira para cezasına, 38 lira mahkeme harcına ve 3sene 
8 ay Ja memuriyetten mahrumiyet cezasına mahkum etti. 
iddia şu idi: 

. 

Mahkeme 
Önunde 
Kavga 
Ettiler 

Evvelisi gün saat 20 de adliye bi
nasnıda ağır ceza mahkemesinin ö
nünde bir kavga olmuşttH'. ölüme se
bebiyet vermekten suçlu Dursun ile 
Ali, muhakeme edildikten sonra dışa
rıya çıktıkları sırada kendileri aley
hine şahadet eden Sami de yanlarına 
sokulmuştur. Dursun Samiye. 

Ramiz muhtelif zamanlarda 124 belediye yol mü.kelleliyeti 
makbuzunun clip koçanlarına üç ve mükellele verilen taral
lanna altışar lira yazdığı gibi mükelleflerin adreslerini ve 
isimlerini de birçoklarında yanlıı göatermiştir .. Mahkemenin 
tubit ettiği ehli vukul Ramizin ihtiliia ettiği paranın mikta
nnı 44182 kuruş olarak tesbit etmiştir. Halbuki aon tahkikat 
talebinde yalnız 153 liranın zimmetine geçtiği gösterildiği 

için mahkeme talepsiz lazl.a miktar hakkında bir kararda bu
lunamıyacağı neticeıine varmıştır. Mahkemede Belediyenin 

·· - Sen benim aleyhimde şahitlik 
~ yaptın. Hapisaneden çıktıktan sonra 
~ senin kanını içeceğim ve sülaleni 
~ söndüreceğim, demiş ve Samiye vur-

! 
1 mıya başlamıştır. Sami de onu tokat
lanuştır. lşe Saminin arkadaşı Sa
lih te karışınca bir yuruk faslı baş
lamıştır. 

avukatı da yoktu. Onun için mahkeme Beledi.yenin istediği 
153 lirayı da hüküm altına almaJı. Mahkemenin verdiği ka
rarda suçlunun müebbeden cimme hizmetlerinden mahrum 
olacağı da tasrih etlilmiftir. 

Tahkikata el koyan meşhut suçlar 
~ müddeiumumisi, vakit geç olduğu i
' çin tahkikatı bu sabah bitirmiş ve 
~ suçluları Sultanahmet üçüncü ceza 

---~-.--.-~,_. ... _. ... _._,,_,,_,,__,__,__,._,.._,._,,._,.._,.._,.._,.._,.._,.._,.~._,~__,, hakimliğine vermiştir. 

TEMİZLİK İŞLERİNDEN 
ORTAY~ ÇIKAN DAVA 
Dün Ağırceza mahkemesinde Belediye Temizlik İtleri müdür 

:Yekilile bazı memurlar tarafından yapıldığı iddia edilen suiisti
mal davasına devam edildi. Suçlular Belediye Temizlik itleri mü
Clür vekili Mithatla, memurlardır. B&Jkatip Hakkı, Mustafa, Mu

fer, Ali, Naci, Bahaettin idi. Bunlardan yalnız Mithat, Naci, 
Mustafa, ve Ali gelmişlerdi. Muhakeme, diğerleri hakkında gıya-
ben devam ediyordlL .., 

Bir Yalancı 
ahit 'Tevkif 

Edildi 
ultanahmet Sulh ikinci ceza hl
' dUn bir hırsızlık davasına ba
rdu. Şikayetçi Fethi, karısının 

desi Turan tarafından ceketi • 
çalındığını iddia ediyordu. Kan
atma da bu davanın şahidi idi. 
a, ilk tahkikatta kocasının ce -
· dayızadesi Turanın çaldığını 
'ği halde dUn mahkemede: 

Koca.mm Turana iki Ura borcu 
vardı, parası yoktu. Ceketi ben 
. "Sat ta iki Uranı al,, dedim, 
u. Hakim, aFtmanın yalan şa
te bulunduğunu anladığı için 

tevkif ederek meşhut suçlar 
eiumumiliğine gönderdi. Suçlu 

ay 20 gün hapse mahkiim e-

Bunların hepsi suüstimalden suçlu 
değillerdi. Bir kısmının da yalan ye
yere şahadet ettikleri iddia ediliyor
du. Müddeiumumi Sadun, geçen cel
sede bunlar hakkındaki iddiasını söy. 
liyeceği zaman muhakemenin bu nok
tada usulsüz cereyan ettiğini gör -
mUş ve mahkemeden bazı taleplerde 
bulunmuştu. 

Belediye mUfettişleri, Mithatla ka
tibi hakkındaki suiistimal tahkikatı
na devam ederken temiZlik işleri me
murlanndan bazılarının yalan yere 
şahadette bulunduklarını görmüş ve 
vilayet idare heyeti bunlar hakkında 
da lüzumu muhakeme kararı vermiş
tir. Müddeiumumi, bunların yalan 
yere şahadetleri memuriyetten doğ
muş bir suç olmadığı için vilayet ida
er heyetinin son tahkikat açma kara 
nm doğru bulmamış, bu kararın sor
gu hakimi tarafından verilmesi icap 
ettiğini söylemiştir. Dün, mahkeme 
bu talep dairesinde karar vererek 
dosyayı müddeiumumiliğe iade etti. 
Sorgu hakiminin tahkikinden sonra 
muhakemeye devam edilecektir. 

Bir Memuru 
Odaya 

Havsetmişler 
Polis dün meşhut suçlar müddeiu
mumiliğine Sahak ve Vahan adlı iki 
suçlu verdi. Bunların davacısı da E
lektrik Şirketi memurlarından Fehmi 
idi. lddiasma göre, Fehmi, Sahak 
ve Vahan kardeşlerin Gazlıçeşmedeki 
deri fabrikasının elektriklerini mua -
yeneye gitmiş, muayeneden sonra iki 
suçlu Fehmiden elektrik muhavvele
sinin anahtarım istemişlerdir: 

-Vergi memuru gelecek, sarfiya
tı kontrol edecek anahtarı bırak. 

Fehmi, muhavvele yerinin açık bı
rakılmasında tehlike olduğunu söy
liyerek anahtarı vermek istemeyince 
iş büyümüş ve iki kardeş Fehminin 
hem kolunu bükmüşler, hem de bir o
daya hapsetmişler, sonra da polise 
haber vererek bunun memur olmadı
ğını ileri sürmüşlerdir. 

Asliye dördüncü ceza mahkemesi 
bu idida hakkındaki ka1·armı bugün 
verecektir. 

Tehditle Para Alanlar 
Tehdit etmek suretile Hasan Tah

sinden para aldıkları iddiasile tevkif 
edilen Enis Fahrettin, Abdullah Hu
lusi, Ali Vasfi dün yedinci istintak 
bakimiiğine verilm~lerdir. 

- Oturunuz Emiş Ha.nım, oturunuz. 
iş, dudaklarının ucuna kadar gelen bir f evera~ 

za.ptederek, bu teklifi kırdı: 
SiMDiLiK 

- Sana birşey rica edecektim de .• 
Bana mı? 

eri teker teker söyliyereit: 
Evet sana. 

Kdavuz Kaptan 
Kabahati ltalyan 
Vapurunda Buldu 

Çanakkaledeki çarpıtmada batan Copapino ltalyan vapurunun 
acentası Laster Zilberman, İspanyol Magalena vapurunun üç ay 
müddetle limanda alıkonulması için yeniden İkinci Ticaret mah. 
kem.esinden karar almıştır. Acenta ayrıca 100,000 İngiliz liralık 
bir garanti verdiği takdirde vapurun hareketini serbest bıraktıra
cağını İspanyol Konsolosanesine bildirmiştir. 

Laster Zilberman, dün öğle-\ ------------

den sonra da Copapino'nun bat- B o gv az·, çi ne 
tığı yerden çıkarılması için Türk 
Geıni Kurtarma Şirketile temasa 

girişnıittir. Ra gv bet 
Gemi Kurtama Şirketi batan ge-

mide yaptırdığı tetkiklerde vapurun 
çok güç kurtarılacağnu anlamıştrr. F ı ı . 
Çünkü arazi çok meyillidir. Ve ufak az a as, ıyor 
bir sarsıntı vapurun derinlere sürük-
lenmesine sebep olacaktır. Kurtarma 
ameliyesinin de ancak üç dört ayda Şirketihayriye Halka 
kabil olacağı anlaşılmıştır. 

Kılavuz kaptanın raporu 
d.8.d:ise sırasında Ispanya vapurun

da kılavuz olarak bulunan Hasan 
Kaptan dün Deniz Ticaret direktörlü
ğü.ne raporunu vermiştir. Hasan Kap
tan raporunda bütün kabahati Ital -
yan vapurunda bularak §Unları yaz
maktadır: 

"-Biz öntpnüzde bir Rus vapuru 
olduğu halde Buğazı geçiyorduk. Na
ra önlerinde Ita1yan vapuru ile 
karşılaştık. Kapapino Boğazın tam 
ortasın.dan seyrediyordu. Sol tara -
fında Nara sığlığı vardı. Seyri se
fer nizamlarına rağmen sığlık yüzün
den bu taraftan geçmek imkansızdı. 
Bunun için sağ tarafından geçmek is
tedik ve bunu iki düdük çalmak sure
tile işaret vererek rotamızı o tarafa 
doğru çevirdik. Italyan vapuru işare
timize hiç cevap vermemişti. Tekrar 
iki düdük çaldık. Gittikçe biribirimi
ze yaklaşıyorduk. Bu sefer ltalyan 
gemisi kaptanı bir tek düdük çalarak 
rotasını önümüze kırdı. Yani bu su
retle bize istediğimizin aksine bir yol 
vı:ıi.)un:ıu. IIö..IlJUKl oızaen evvı::ı 

Rus vapuru sağından geçmişti. Ve 
biz de rotamızı o tarafa çevirmiş ve 
artık değiştirmemize de imkan kal -
mamıştı. Çünkü 12 mille yol alıyor
duk. Italyan gemisi de Boğaz akıntı
larının tesiriyle süratle iniyordu. A
ramızda hemen mesafe kalmamış gi
biydi. Bu sırada Italyan kaptan ro
tasını karaya doğru çevirdi. Ve da
ha ziyade akıntıya maruz kalarak üze 
rimize düştü. Ve bizim vapurun yüzü 
Copapinonun bir numaralı ambarına 
çarparak deldi. Kazadan sonra bir 
motor ve iki sandal denize indirerek 
imdada gönderdik,,. 

Bir komisyon kurulacak 

Birçok Kolaybklar 
Gösterdi 

Şirketi Hayriye yaz mevsimi müna
sebetile Boğaza rağbeti artırmak için 
birçok yeni tedbirler almıştır. Halka 
birçok kolaylıklar gösterilmiş, Bo
ğazın muhtelif yerlerinde gezinti ve 
eğlenti yerleri kurulmuştur. Şirketin 
yardımı ile Kaymakdçnduran, Kara
kulak ve Akbaba gibi mesire yerle
rine şoseler yaptırılmıştır. 

Dört Temmuz Pazar sabahından iti 
baren tatbike başlanacak yaz tarife
siyle Beykoz ve Yeniköy arasında da 
vapur seferleri oaşlıyacaktır. Araba 
vapurları haftanın Cuma, Cumartesi, 
Pazar ve Pazartesi günleri iki iskele 
arasında gidip gelme onar sefer 
yapacaklardır. Ayrıca yeni tarife ile 
Üsküdar - Kabataş arası araba vapur 
seferleri de çoğaltılmıştır. 
Ayrıca yeni yaz tarif esile Boğaziçi

nin bütün iskelelerine doğru postalar 
konmuştur. Bundan başka g~ saat
lere kadar iskeleler arasında vapur -
lar işleyecektir. 

!'Balık lokanta.at açılıyor 
Sarıyer iskelesi yanında inşa edil

mekte olan Canlıbalık lokanta ve ga
zinosu da Cumartesi günü açılacak -
tır. Burada her gün orkestra ve ak -
şamları da tedansan olacaktır. Lokan 
ta gayet asri bir şekilde inşa edil -
miştir. 

Plajlarda tenzilatlı biletler 
Altınkum plajından sonra bu Pazar 

günü Sütlüce mesire yeri de açıla -
caktır. Geçen sene Salacak plajı ile 
koprü arasında ihdas edilen fevkala· 
de tenzilatlı komple biletlerde bu yıl 
yeniden ucuzlama yapılmıştır. Köprü. 

ÖLÜM HABERLERi 

Ölüm 
Berlin.de Mektep Direktörü 

Hans Gerson burada misafir bulun 
duğu esnada kısa bir hastalıktan so 
ra vefat etıni§tir. Cenaze meras · 
bugün saat on birde Feriköy protes 
tan mezarlığı içindeki kilisede yapıla 
caktrr. 

Gerson ve Alanta.r aileleri 

f\V~v!! 
TRAŞ BIÇAll 

daha sertdir 
daha saOlamdır 
daha keskindir 
daha daya_mkhdır 

~~t;-

Avukat B. Şerefin Bir Mektubta 
"Dünkü nüshanızda şantajcılı}\. su

çu ile sorguya çekildiğini haber verdi
ğiniz Enis Fahrinin benim yanımda 
çalışmadığım ve hiçbir alakası ol -
madığını tashihen yazmanızı saygıla
rımla rica ederim.,, 

Avukat Şerel Adonan (1268) 

den bu plaja ikinci vapur gidip gel· 
me, banyo antre ve kabine parası 

dahil olduğu halde 28 ve birinci mev 
ki vapur olmak şartiyle de 32 kuruş
la gitmek kabil olacaktır. 

On Temmuzdan itibaren her Cu -
martesi günü elektriklerle donatıla -
cak olan 71 numaralı vapur saat 
14,15 de köprüden hareket edecek ve 
Buğazın en mühim iskelelerine uğn -
yarak Kara.denize açılacaktır. Bu ge
zinti akşam dokuza kadar devam et
tikten sonra geri dönülecek ve halk 
yine iskelelere çıkarılacaktır. Vapur· 
da orkestra ve zengin bir büfe bulu
nacaktır. Fiyatlar herkes için 75 ku
ruş tesbit edilmiştir. 

Y çni kolaylıklar gösterilecek 
Şirket Boğaz yolcularına yeni ko • 

laylıklar hazu'lamı.ştır. Yeniden birer 
avlık aboneman karneleri ihdas edil
mışur. Bu Karneıertl'elt~ "tEilı:t;ııa.L uıı:.-

beti eski iki aylıklar derecesndedir. 
Karnelerde Rumelihisan ve Vaniköye 
kadar olan iskeleler için yüzde yir -
mi beş, Emirgan, lstinye ve Çubuk
luya kadar yüzde otuz, Kavaklara ka 
dar olan iskeleler için de yüzde otuz 
beş tenzilat vardır. Bu son kıta için 
kış mevsiminde yüzde kırk nisbetinde 
tenzilat yapılacaktır. Şirket ayrıca 

bütün yaz devamınca her Cu
martesi ve Pazar günleri vapurlarını 
elektriklerle donatacaktır. 

Akayda yaz tarif esi 
Akay idaresinin yaz tarif esi bugün 

tatbik edilmektedir. Yeni tarife ile 
Anadolu hattı seferleri de başlamak
tadır. Adalar ve diğer hatlarda da va Deniz Ticaret direktörlüğü hadise 

hakkında Çanakkale liman reisliğine 
verilen Ispanya ve Italyan vapurları 
süvarilerinin raporlarını beklemekte-

dir. Bunlar geldikten sonra bir komis pur seferleri arttırılmış ve bilhassa 
yon raporları tetkik edecek ve ka- eumarlesi ve Pazar günleri geç saaf 
bahatliyi meydana çıkaracaktır. . ıere kadar vapurlar konmuştur. 

"aklınızdan çıkarmadığınız bir iş ıçın korkarız ki, 
"araya mevaniler haylulet eylemesin. Bize kalırsa 
"hemşireciğim ortada o sinsi kız dururken sen bu 
"hülyadan bu sevdadan vazgeçmekliğin doğru olur. 
"Gönül gönillden anlarmış. Leylayı Mecnun reddet
"mezmiş. Bu tarafta valdem ve ablam Şermende 

"Hanımlar oltarafta ... ,, 
· e tekrar etti ve Erdenin gözlerine, laübali bir 
baktı. Erden maksadı anladı. GUUlınsiyerek ay
zda mukabele etti: ft. •a•:;eş;;azu == -No.49......:. 

Erden, mektubu bir daha okur gibi yaparak dU
şünmiye başladı. Şimdi anlaşılıyordu, bu sahte bir 
mektuptu. Emiş tarafından yazılmış veya yazdırıl
mış olan bir mektup, i.şe hakikat rengi vermek için 
gelişi güzel bir zarfa konulmuş. Maksat gayet basit: 
lptidai bir şeytanlık ilanı aşk. Uydurma mektubun 
her kelimesinde kendisini, Güneri ve Emişin hissiya
tını ayna gibi parlak ve açık görüyordu. O kadar ga

rip ve müşkül bir vaziyette kaldı ki, bir an için ken
disini zaptedemiyerek ağır bir kabalık edeceğinden 
kendisi de ürktü. Fakat derhal toplandı. Hiçbir şey 
anlamamış, ve pek samimi, havai yazılmış bir mek
tup okumuş gibi kıza baktı: 

öyleyse söy .. le Emiş .. 
da müfret zamirile hitap etti ve hanım demedi. 

ç kız, Erdenin bu inceliği anlayışına memnun ol. 
Gülerek: 

Bir mektup yazdıracaktım. 
Sen kendin niye yazmıyorsun! 
A, ben yazabilir miyim? 
Her glin Hoca.hanıma giderdiniz ya! 
Giderdik emme! Işte .. Ne olsa biz kadın kısmı, 

Uir miyiz? 
Jnraz durdu, alt dudağınr beyaz dişleri arasında 

defa sıktı ve üst kirpiklerinin arasından Erdene 
ak ilave etti: 
Güner bile mektuplarını başkasına l'azdırdı 
Hangi mektuplarını? 
enin bu tecahülUne karşı, göZlerinl indirdi ve 
parmaklarını çıtlatarak: 

- Hangisi olacak? Sana gönderdiği. 
ekrar ve birdenbire Erdenin yUzUne baktı. YU
tın kızaran renginden, başka tara.fa çevrilen göz
den, delikanlının kalbini okumak istiyordu. 

:Brden latifeli bir gilltişle inkar etmedi: 
Vay! demek o da bilmiyor ha. 

.Sade, mektup yazmasını bilmez. Yalnız o kadar .. 
Demek? 
Yani, meselikim yazdırmasını bilir. 
Peki öyleyse, mademki ikiniz de bilmiyorsunuz, 

c!e fkfnize de kabahıtt bulmam. Oldu bitti. Söyle 

bakalım şimdi, mektubu kime yazacağım? 
- Giden binbaşı gillerle çok ahoaplık ettik. Büyük 

kızı Ferhunde ile ahret kardeşi olduk. Geçende bana 
mektup göndermiş. Onun karşılığını .Yazdırmak iste
rim. 

Elini koynuna soktu. Emiş bugün şalvarlı değildi. 
Erden dikkat etti. Koyu fes rengi bir eteklik giymiş, 
üzerine de kanarye sarısı ipekli bir 'Jluz geçirmiş. 
Blüzün kollan, yakası, göğsünUn iki tarafı beyaz 
dantelfilarla süslü. Belini tel sarma, enli bir kemerle 
rarmış, ayaklarında da, üzeri pembe güllü ve yerli 
yapısı yüksek ökçe, atmalı iskarpinler, başında çifte 
kalın örgüsünü alnının üzerinde sararak zülUflerini 
meydanda ~ırakan oyalı bir mavi gaz yemeni var. 
Sırça bilezikli ince bilelini uzatarak mektubu verdi. 
Ve: 

- Çok nımizce ve katibi yazmış, aslını faslını da 
iyice anlıyamadımdı ya. 

Erden mektubu aldı. Zarfın üzerinde muntazam 
bir talik krrmasile şu yazılıydı: 

( .... Dümbelekza.de müderris faziletliı Hafız Gaf
far Efendinin hanesine vusulbula). 

Arkasını çevirdi. Fındıklı postanesinin damgası 
okunuyordu. Mektubu zarftan çıkardı. Karışık, fena, 
kargacık burgacık bir kadın yazısı ve, Ferhunde 
imzası .. 

- Bu hanım !stanbulda nerede oturuyor 1 
- Beykoz diyorlar !!lir yer varmış. 

- Sen mektubu gonderince ne Yazıyorsun? 
- Beykozda çarşı başında, aktar Salim Efendinin 

karşısında, direkli hanede diye yazdırırım. 
Erden biran düşündü: Zarf, Fındıklıda postaya ve

rilmiş; yazı talile kırması mektup acemi bir kadın 
elinden çıkma. Anlamakta tereddüt etmedi. Dümbe
lek mebusun gönderdiği bir zarfa girmiş başka bir 
mektup. 

- Hele bir okuyayım da. 
Ve okumıya başladı: 
"Benim can.mı ciğerim ahret ha.rdeşliğim Emiş 

"Hanım. 

"GöZlerimiz yolda kaldı. Ha bugün gelecek ha ya
"rm diye. Ayol bu kadar vefasızlık olur mu? Ama 
"bunun sebebi biz tarafımızda malum oldu hemşi
"rem. Şu sebepten dolayı ki, evvelki şakai senaverl
"lerinizde bildirmiş olduğunuz kimesne için burada 
"tahkikat ettik. Mumaileyh kimesnenin olcanibe ha
"reket ettiğini öğrendik. Mademki oraya gitmiştir 
"ahret kardeşliğim de bizleri feramu§ eylemiştir diye 
"k~nd.i kendimize söylendik. Mal\ım ya, ol kimesne 
"burada iken aman tahıkikat edin, ne yapıyor, ne ey
"liyor, buraya ne vakit gelecek diye haftada iki 
"mektup gönderirken mumaileyhin gitmesi hasıl o
"lunca ne mektup ne selam ne sabah .. ne diyelim, tiı.k 
"diratı ezeliyenin sırrı nüvişti böyle imiş. Infial üzre 
.. olmayıp yine siz hemşiremizin berhayatlığma dua
"han eyleriz. Ve lakin hemşireciğim sizin gece gündüz 

- Bunda anlaşılmıyacak ne var Emiş? 
Dedi. Ferhunde Hanım sana sitem ediyor, önce 

sık sık mektup yazarmışsın, bugünlerde kesmişsin, 
galiba ba.,.ı:Ka ahbaplar peyda ettin de bizi unuttun 
diyor. Arkadaştarınıznı arasında da bir sümsük kız 
varmış, galiba onunla şimdi ahret kardeşi oldun da 
i3izi unuttun gibi öteberi şeyler yazmış. 

Emiş, gözlerinde iki alevli nokta, dudaklarmda 
kireç renkli bir tebessüm, kınalı parmaklarında ha
fif bir titreme ile, dimdilç, başını kımıldatmadan ve 
gözlerini kırpmadan Erdeni dinliyordu! 

Erden sözün arkasını kesmemek için mütemadiyen 
söylemek istiyordu: 

- Fena yazmıyor. Af erin Ferhunde Hanıma. Bu 
kadarını sen bile yazarsın. Maksadını ne güzel anlat
mış, hem bu hanım seni çok seviyor Emiş . 

(Arkası var) 
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TAN 
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Ahmet Emin YALMAN 

Dlt:hrnyayu suDlhe Okuyucu 
Mektupl 

Koca Bir S 
Aylardır S T AN'ın hedefi: Haberde, fi

kirde, her §eyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalı§maktır. ötlt:h1rern Yon BugUn matbaamıza Unka 

çUkpaıar ve civarında otu 
karilmiz geleli. Dediler ki: 

GONON MESELELERi 

Muvakkat ve Devamll 
Tedbirler 

lstanbulda tifo salgını seneden se
neye artıyor, 

Sıhhiye Vekaletinin neşrettiği is
tatistiklere göre Jstanbulda 930 da 
1815, 935 de 3825, 986 da 4801 tifo 
\'akası tesbit edilmlstir. 

Her sene olduğu gibi tifo salgını 
karşısında hükumet \'e belediye bir. 
takım mu\'akkat tedbirler almakla 
meşguldür. Bu tedbirlerin ba.~mda aşı 
gelir. 

Fakat bu mu\'akkat tedbir işi hal
letmez. Bu hastahğı kökünden kaldır. 
rnak Uiıırndır. Medeni her şehirde ti
fo bulunablleceğl ve bulunduğu hak
kında Sıhhiye Vekilinin mütalealarma 
iştirak etmiyoruz. Hastalıklar \'ardır 
ki medeni memleketler bunları çoktan 
ortadan kaldırnu~lar \'e bu hastalık. 
Jann me\'cudiyetini a.vıp telikkl ede
cek hale gelmişlerdir. 1'ifo medeniye. 
tin unuttuğu hastalıklardan biridir. 
§imdiye kadar büyük A nupa şehirle. 
rinde üfo salgınına dair bir habere 
rastgelmedik. Senelerce yaşadığuwz 
büyük medeni lfehirlerde bir defa ol. 
sun tifo aşısı yapbrnuya mecbur kal. 
dığımızı hatırlamıyoruz. 

Istanbul . ehrinin tifo meselesini 
hala halletmemi~ olması bir •l,ptrr, 
bunu açıkça söylemekte \'e kabul et.. 
mekte bir mahzur görmüyoruz. Baş. 
ka medeni şehirlerde de tifo hastalı· 
ğı bulunması, lstanbulda da her sene 
tifodan binl~rce yurttL5 kaybetmemiz 
için bir rna:ıeret t~kll edemez. 

Binaenaleyh tifo salgınınm önünü 
alma.k için mu\'akkat tedbirlerle ikti

-1a. etmek \ 'il haatal.u!ı kökUncJcn lcal
dıracak !,\&relere baş\':llmıamak bir 
hata olur. 

Sıhhiye Vekiline göre tifonun men
şei lağımlar \'e sudur. Bu iki mesele 
halledilmedikçe tifo hastalığının çık.. 
rnasına mfıni olmak mümkün değildir. 

O hahle ilk iş olarak hilkftmetle be
lediyenin elele \'ererek lağım \'e su 
işini bir an e\'\'el halletmelerini l<otte
rnek hem hakkımız, hem \'azifemlz. 
dir. Bu bir para meselesidir, şüphe 

yok. Fakat müteşebbis bir belediyenin 
işi halle kafi değtldir. Buna da §Üphe 
yok Fakat müteşebbis bir belediyenin 
bu iş için oıuhtaç oldubru sermayeyi 
bulmasına imkan \'ardır. Bu ·hususta 
§İmdiye kadar bir teşebbüs yapılmış 
ta menfi netice mi vemıiştir! lstan
bul lalımlan bu suretle yapılnu~ de. 
ğil midir? Zaten şehrin sulan da gün
den güne beledll enin eline geçmiyor 
mu? 

Binaenaleyh hlikfUnet ve belediyeyi 
muvakkat tedbirler almakla iktifa et
miyerek esasb tedbirlere başvunnu§ 
görmek, her yurddaşı sevindirecektir. 
lstanbul n lstanbul halkım kurtar. 
ma.k ta belediyenin en birinci vazife· 
sidir. 

• 
ispanyada Vaziyet 

Gergin 
Almanya ve lta1yanın ispanya me. 

selesinde aldıkları son \'azlyetten mU
tel·cllit muammanrn düğümU hala çö
zülmemiştir. 

Almanya ve ltalya, ne pahasına o. 
lursa olsun, asUerfn mu,·aff ak olma
smı temine mi karar \'emıi terdir. 1 

Şimdilik Akdenize gönderilen donan. 
manm, yapılmak lıtenen nümayişin 
bu neticeye doğru bir adım olduğu 

anlaşılıyor. Alman donanması, Va
liuısiya önünde nümayb yapmıyacak, 
ispanya hükumetine karşı filli bir 
harbe girişmlyecek, fakat asilere yap
tığı yardımı artıracak ve lspanyol hü. 
kfımet kuvvetlerin) kati bir mağlubi
yete uğratmak i~in elinden geleni ya. 
pacaktır. 

Bu ihtimalin tahakkuku takdirinde 
a.~iler hakikaten galip gelebilirler. 

L ondra, dünya ıiyaıeti

nin merkezi ve anah
tarı haline gelmittir. Dünya 
ıiyaıetinin yakın istikbalde ne 
istikamette inkitaf edeceğini 
kestirmenin en iyi yolu, lnıiliz 
ıiyaaetinin ıörütünü ve giditi
ni kavramaktır. 

Geçen Cumartesi günü Ingiltere 
Parlamentosunda harici siyasete 
dair çok ehemmiyetli bir münakaşa 
oldu. Ingiltere Baoveklli, Hariciye 
Nazırı, muhalefet reisi B. Attlee, 
Lloyd George ayrı ayn fikirlerini 
söylediler. Telgraflarda bu müna
kaşadan kısaca bahsedildi. Fakat 
Ingiliz devlet adamlarmm çok esas. 
lı ve mühim sözleri kulağımıza ge
lemedi. 
MUnkaşalarm havasını nkuyucu

lanmıza olduğu gibi duyurmakta 
fayda görüyoruz. Sayfalar doldu
ran nutukları aynen yazsnuyaca.. 
ğız. Fakat can alacak yerlerde du
racağız. 

M Unakaşayı muhalif liberal 
mebuslardan Sir A. Sinclair 

açmıştır ve §öyle demiştıı·: 
- Son haftalar içinde çok UzUn

tUIU günler geçirdik. Harict siyase
timizi ida~·- ıneımliyetinl oınu~arm
da taşıy:ın çok muhterem centil
menlerin ağır ylıi<ü kel'§ısında ali. 
ka ve tevl!ctuh duygu:arı duyuyo
rum. Bu yukU artıracak bır 1 ek ke
lime söyle"tı•:k isl~ınc:m. Faht A
vam Kıımnrtısınr.1 harici siyaset 
hakkında ne dUşUndUğUnU bUtUn 
dünyanın duyması llzımdır. 

Umit ediyorum ki hUkOmet, son 
lmparatorluk Konferansmın karar
larından ceHret alacak ve Milletler 
Cemiveti hakkında. aon zamanlar
da g()rUldUğünden daha faal bir sl. 
yaset takip edecektir. Bir de Ame
rika ile anlaşmak fırsatım kRçır. 
mamak lazımdır. Kaçırırsak Ame
rikanın cesareti kırılır. Hele Kana
da bu anlaşmayı mutlaka istiyor. 

Fransa ile olan mUnasebetleıimiz 
hürriyet, sulh ve Milletler Cemlye. 
tine sadakat ideallerine dayamyor. 
Bu dostluk hiçbir zaman tıugUnkU 
kadar sıkı ve samimi olmamııstır. 

A vrupayı sulhe kavuşturmanm 
kestirme yolu, Almanya ile 

anlaşmaktır. Eğer Almanya, müsa
vat ve adalete dayanır bir sulh l.&ti
yorsa; tecavüz siyasetine k&.r§I set 
kurmak ve harbin bilhaBS& iktısad) 
sebeplerini ortadan kaldırmak hu
suslarında Almanya ile derhal iş 
birliği yapalım. 

Fakat Almanya bir noktayı iyice 
anlamalıdır: Biz yeni dost tutmak 
isteriz. Fakat eski dostlarımızı asla 
feda etmiyeceğiz. (Alkıtlar). Mil_ 
letıer Cemiyeti misakı mucibince gL 
riştiğimiı taahhütlere sadık kala. 
cağız. 

A\TUpamn Oenup ve Şark ta
raflan bir teca\'Uze uğradığı za. 
man bitaraf kalmak, Milletler Ce
miyeti idealine ·~, olan taah
hUtıerlmlzle telif kabW edemez. 
Tıpkı Garbi Avrupaya kartı olan 
bJr taarnıa karşı bitaraf kala
mıyacağııruz gibi ... ( Alkı!:.ilar). 
Almanyayı tamamile müsavi bir 

sıfatla :Milletler Cemiyeti izaSI ınev. 

kiinde görmek isteriz (Alkışlar). 
Eğer Almanya cemiyete dönerse, 

silahları terke razı olursa, millet
lerarası ihtilafları hakemler vasıta. 
siyle halle muvafakat gösterirse 
bu dostluk mukabilinde ödemiyece
ğimiz bedel yoktur. Bu bedel için 
kabul ettiğimiz hudut, Milletler Ce
miyetine kar§ı olan taahhütlerimiz
den ve a.dalet ve hakkaniyetin umu.. 
mi ölçülerinden ibarettir. 

Ispanya iginde iki yol var: Biri 
karışmamazlık siyaseti inhilA.l etti
ği için Ispanya hUkümetine silah 
göndermektir. Diğeri de ispanya işi-

Fakat böyle bir ihtimal Fransa ile in- ya ve ltalyanın elinde bulunur. Ne 
giltereyi Almanya \'e ltalyaya karşı Ingilt;ere, ne de Fransa böyle bir Uı
eephe alrnıya se\·keder. Çünkü lspan- tfmaUn tahakkukuna göz yumamaz. 
ya asilerin eline geçince, Almanya ve Bu sebeple ispanya meselesi hakL 
ltalyanm ellae geçmiş demektir. Bu katen gtinden güne nazik bir safhaya 
.. IFdl..t,. AlrdMtlzin analıtan Almaa- girmekte devam etm~. 

Avam Kamarası 
Bu Meçhul Yolu 
Bulmıya Çahşıyor. 

lngiltere Ba,vekili Mr. Chemberlein 

nin hallini Milletler Cemiyetine bı-
rakmaktır. 

Netice olarak şunu söyliyeceğim: 
Tne•Ht,.""' Mlll,.fü•r r'.Pmiyptf P.Rasrru 
kuvvetlendirmeli ve cemiyete tam 
emniyet göstrmelidir. (Alkr§lar). 

B aşvekil B. Chamberlain ver
diği cevapta demiştir ki: 

- Çok muhterem ii.zanm harid 
siyaset meseleleri hakkındaki anla. 
yışlı sözlerini bilyUk bir zevkle din
ledim. ÇilnkU sözleri arasında be
nim t!e fikrime aykın gelmiyen ba.. 
zı dUşUnceler farkettim. 

Ben yalnız lspanya işi Uzerlnde 
duracağım. Bu iş çok tehlikelidir. 
ÇilnkU A vrupadaki iki rakip siste
min ihtiraslı ve ateşli bir mUca.dele
si şeklini almrştır. 

Her iki taraf, mUcadelenln ne. 
tlceslnl kendi hesaplanna bir ga
lebe veya hezimet diye karşılı

yorlar. Hezimete mani olmak için 
bir taraf yardıma kalkı~ınıa di. 
ğer taraf mücadeleye k&nşmak
tan geri durmayı gU~. hatt.1 bel. 
ki de imkansız bularaktır. Neti. 
cede öyle bir mücadele baljgöste
reblllr ki nerede sonu geleceğlnl 
hiç bir Jnsan bilemez. (lşltlnlz, l&L 
tiniz sesleri). 
Bu işte bizim bir tek siyasetimiz 

vardı ki o da mticadelcyi Jspanyaya 
hasretmiye çalışmak suretiyle Av. 
rupa sulbünü kurtarmaktı. Bu mak
satla Fransa ile beraber karışma

mazlık komitesini kurduk. Bu ko_ 
mite aleyhinde birçok şeyler söyle. 

nebilir, fakat herhalde esas dava
yı kurtarmıya hizmet etmiştir. 

Bugünkü vaziyet vahimdir, fakat 
Umitsiz değildir. lspanyada filan 
veya falan tarafın kazandığını gör~ 
mek istiyenler vardır. Fakat bir Av
rupa harbi koptuğunu görmek isti
yen hiç kimse yoktur. Böyle oldu. 
ğuna göre soğuk kanımızı kaybet
miyelim. 

·, spanyada dövüşen tararıar-
dan ikisine de silah itha

linin kontrol altına alınması, işe fil
len müdahale etmek ve her iki ta
rafı şiddetle muhtaç olduğu sil!h
lardan mahrum bırakmak demek
tir. 

Davies (Amele Fırkası) - Saç
ma, baştan aşağı saçma. 

Reis - Süküt, sükut. 

Davies - Herweyin bir hududu 
var. 

Jones (Amele) - Müzakere usu. 
1U hakkında AlSz isterim. Blr hatip 

Multalelet liJeri 
Mr. Attlee 

söz söylerken fikir beyan etmek ca
iz mi, değil mi? 

Reis - Oyle zannediyorum ki 
Başvekil bukadar mühim bir mese-

le hakkrnda söz slSylerken, sözUnUn 
kesilmemesi ve dikkatle dinlemek 
imklnr verilmesi bUtUn mecliıln ar. 
zusu ıktizasıdır. 

Attler (muhalefet reisi) - Bu 
mecliste söz söylemek serbestlsi her 
kes için müsavidir. Fakat mühim 

bir nutuk söylenirken sözü kesme· 
mek hususunda nefsimize hi.kim ol
mak faydalı olur. 

B a9vekll - Benlnı reyimi eo. 
ranıanız ben şiklyetçl deği

lim (muhalefetin alkışlan). Bu me
sele şahsi değildir. Çok vahim bir 
mahiyeti vardır. Baztlarındakl ih. 
tiraslar okadar şiddetli ki kendi ken 
dilerine hlklm olamıyorlar. 

Her iki taraf "bitaraflık yok!,, 
iddiasındadır. Bu yilzden Doyçland 
ve Almeira bombardımanları vuku 
bulmuştur. Şikayetler bir defa baş
layınca zincirleme gidiyor. Leipzig 
kruvazörU hldlsesinde Alman u.. 
bitleri blr taarruzun vukuunda m
rar ediyorlar. Fakat ben hata ihtl-

malini imkln haricinde bulmuyo. 
rum. <nıuhalefetln alkıetarı). Umu
mi harpte Ingiliz deniz zabitlerin
den birçoğu denizalu gemisi gör_ 
düklerin\ iddia etmişlerdi. Bu iddi
alardan bir kısmı doğru çıkmadı. 

Böyle bir hatada bulunduklarından 
dolayı zabitlerimlıi kabahatli bul
madık, çünkü zanları samimi idi. 

Alman zabitlerinin böyle bir zan. 
na düşmelerini, sonra bu gibi hldi
selerden doğacak riskin önUne geç
mek fçln Alman harp gemilerinin u. 
zaklqtırılmuını istemelerini hu
sumetli bir tarzda tenkit etmemeli
yiz. Hatt& ben daha ileri gidece. 
ğim. Doyçland hldlaealndeki nUfua 
zayiatı ve bu ylliıden dofan 11.dd~tll 
hisler kartmında Alman hUkQmeti
nin yalnıı gemilerini çekmekle ikti
fa etmesi ve hldiaeye kapanmıı gö. 
zUyle bakması, nefsine hlklm ol
mak bakımından, takdirle kal'flla
nacak bir harekettir. 

A lman ve Italya harp pmile.. 
rinin ku.kol vutfealnden 

çekilmeleri Qıerine bu yolda hldl
selerin tekerrUrUnden korkulmuı. 
na sebep kalmaml§tır. Blsim önu. 
müzde iki ameli adım vardır: Birin.. 
cisi karakol hattında açılan boşlu
ğu doldurmamızdır. lklnclal de 
lspanya.dald ecnebi gönUUWerlnln 
geri ahnmw hakkrndaki gayretle.. 
rimlzi tuelememlldir. (Alkıelar). 

Gueteler dahil oldufu halde 
heplmlsden rlcam, bu nulk gün
lerde tölUmtıse dikkat etmektir. 
Balan yUklek dallarda bir ada. 
mm bağırmuı, kar yıpıarmm 
harekete gelmesine n .,_,. yu
varluımaama klft gellnnlt. Bu.. 
gUn bb itte böyle bir vulyet kar· 
§ISlllda)'IL Kar yıflnlannm va. 
slyetl tehllkeH olmakla beraber 
henlis yuvarlannuya bqlamun11-
tır. Eter heplmlıı ihtiyat ve 1a. 
hırla hareket edenek ve neftale
rlmlse blldm olunak Avrupa ıul. 
hlbıU belki kurtannL,, 
:Attlee (Muhalefet Relıl) - Va. 

ziyetln nazik oldufu ve bu meeele. 
lerden bahaeden herkeıin metuli· 
yetini hatırlaması llzmı gelditf 
noktasrnda Bqvekllle beraberim. 
Fakat bu demek değildir ki herkes 

açık konuşmaktan vazgeçecektir. 
Hakikatleri olduğu gibi görmeliyiz. 

Başvekilin nutku biç te beklediğim 
glbi çıkmadı. Çok muhterem centil

~. ortadaki lel tamamlle yanlış 

anl&mı§tır. hpanyada iki muhalif 
taraf ve iki rakip slatem arasında 

bir milcadele devam etmekte oldu. 
ğunu zannediyor. 

B ugUn kartımızda bulunan da
va eudur: 

Milletlerarası işlerde hak kaide
leri mi hUkUm sUrecektir, yoksa 
kanun tanımıyan kuvvet mi ortalı. 
ğa hakinı olacaktır? 

Ispanya meselesini anlamak için 
görüşlerimizi bu yolda ayar etme
miz lazımdır. 

Ispanya iti zannedildiği gibi miln
f erit bir vasiyet değildir. Son bet, 
altı senedenberi A vrupada devam 

eden manevi ıukutun blr neticesi. 
dir. Ortada; kendilerine alt huawd 
menfaat diye kabul ettikleri esas
lardan başka hiçbir kaideye tlbi ol 
mayı kabul etmiyen bazı devletlerin 
kanunun hlkimiyetlni hiçe sayma
larından ve dünyanın her taratma 
tecavüz ruhunu yaymalarmdan iba
ret blr vaziyet vardır. Bu yüzden 
milletler araamdaki emniyet ıa.raıl. 
mıetır. Muahedeler ve anlqmalar 
kıymetten dügmiletilr. 

Kar§nnızda halledilmesi llzmı ge
len mesele, bu devamlı sukuta mAnl 
olmanm amelt yolunu bulmaktır.,, 

• • • 

- Bizim civarın ahali 
yetle fakir ameleler ve orta 
dır. !çim.izde kazancından t 
rası ayırabilecek kimseler 
dir. Halbuki iki aya yakın b 
dır belediye bUtUn nahiyen 
lcesmif bulunuyor. Halk, b 
elinde kova veya teneke, y 
uzaktaki mahallelerden su 
gidiyor. Artık su o kadar kı 
dahladı ki, pis midir, temi 
Nereden geldi? Diye sor 
Hangi sarnıçtan, hangi k 
lu~a olsun tenekelerimizi 
yonız. 

Vaziyet bu merkezde iken 
botu boşuna, tlf o neden ya 
ye dUıUnmesin. }§te l!lize bir 
pil su kullanmaktan, Uf o d 
la gelmedik hastalıklar .bile 
Çeemelerin niçin kel!IUdlğin 

rus. Fakat belediye suyu kes 
ce, koca nahiyenin eusuı ka 
nm bir ça.realne bakmalı, 
yanında hiç defllse ufak bi 
mueluğu yapmalıydı. 

Bu, Acaba daha ne kadar 
d~k? 

• 
Ecnebi Kelimeler 
Çok Kullananlar 

Beıiktqtan O. K. imu.aiy 
mız mektupta deniliyor ki: 

Guetenlain okuyucula 
Hem de guete okuyuculu w 

mek, içmek gibi lüzumlu i 
araaına katmııtardamm. 

son zamanlarda birçok ga 
yazı yuanlar arasında san 
bildiklerini göstermek istiy 
gibi ecnebi kelimelerini bol 
lar doğrusu einirime dokun 
rapça ve farsçadan kurtul 
bugünlerde bu gibilerin hare 
doğrusu hiç bir mana 'V 

• 
Kırkalaç ve Soma 

"Bir guetede Somaya ait 
gördüm. Bunda 1000 dönilml 
çam ormanından bahsediliyo 
ormanın Somaya ait olduğu 
yordu. Halbuki, bu orman 
3 yıl ihlilif çıkmış, me!ele d 
rasma. kadar aksetrtilgtl. 
Kırkafacm lehine halledllm 
ten adı geçen çamlık Kırkağ 
lometre gibi kısa ve dilz bir 
dedir. Somaya uzaklığı 7 • 8 
re kadardır. Kırkağaç beledi 
tillf halledildikten sonra 
mesireye elveriısll bir hale k 
tur.,, 

Zonguldakt 
Kô.l}cüiüğün 

u 

Faaliyeti ~ 
onguldak, 28 (A.A.) -

dak H&lkevinin köycWUk f U 

köy ve köylil davası üzerind 
malan inkişaf etmekte ve t 
bir mahiyet almaktadır. Hlki 
tar, ziraatçi gibi müteha.ssı 
milrekkep Halkevl heyetleri 
köyleri gezmektedirler. Bu lı 

araaında mUnevver aileler de 
maktadır. Köylüler de Halke, 
yaretlerini iade etmek üzere 
dağa geleceklerdir. Köylüleriı 
cekleri 30 haziranda köylU ıU 
pılacaktır. KöylUler 9erefine : 
'ilik bir şölen ve zengin pııı 
bir milsamere tertip olunac; 
köylWerl aydınlatacak konu 
yapılacaktır. Yakında köylen 
cek Halkevi heyetinin başında 
parti b&fkanı Halid Aksoy bulı 
ve köylillerin ihtiyaçlarıyle 
meegul olacaktır. Köy hare 
memlekette derin bir allka u 
mııtır. 

Trabzon Liman Şlr 

50 Bin Liraya Alı 
(lngDlz Parllmentosundakl ha

rici siyaset mUnaka§alan ok.adar 
mllhlm ki tnkı bir surette bul&ea 
ememlze rağmen ÖIUnil ve hava.. 
ımı bir yazıya sıla~ 

Münakaşanın alt tarafmı yarmkl 
saymmda okuyacaksBUZ.) 

Trabzon liman ıirketinin 1111 
lmması için yapılan mUzakerelı 
mlş ve girket M bin liraya .. 
tır. Bu ıı için Trabıona giden 
1'letmeal mUdilr muaYlnl fflm.! 
riıniıe hareket etmlttfr . 
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( __ s_P_O_R_) Şairiazamın Mektupları Fra nsa da 
Borsa lar 
Kapandı s or Kurumundaki 

Is ifaların Hakiki 
Sebepleri Nelerdi~? 

Spor Kurumunda biribiri ardına giden istifaların bir sene zar

fında on biri bulduğunu yazmıştık. Bunun üzerine Kurumun is

mi bildirilmiyen bir rüknü bu istif alarm sebeplerini bazı gaz~te
Jerin Ankara muhabirlerine bildirmiştir. Bu izaha göre, birinci, 

i~inci reislerle, İzmir futbol, İstanbul atletizm, güret ve deniz 

&Janları tamamen ~si veya sıhhi sebeplerden, diğerleri de şu 
veya hu idari mülahazalardan dolayı istifa etmişlerdir. 

Her şeyden evvel bizzat Spor Ku
rumunun idare erkanı arasında bu 
lStifaların doğunnuş olduğu keyifsiz
iğe ve bu sebepten dolayı Ankaraya 
davet edildiği halde cevap vermiyen 
Jazı fedarasyon erkanının istifaya ic- ' 
Jar edilmeleri bile yeni istifalara ma 
ıal vermesin diye geri bırakılmış 
•lduğuna işaret ettikten sonra bu 
zahatı veren zatın gayri şahsi ola
ak kabul ettiği. istifaların bile teş
:iliı.t makinesinin beklendiği ve u
mlduğu şekilde işlemediğini ve ara 
erde ya nizamnamenin bir hususta 
1eskıit geçmesi, yahut ayn ayrı tef
r edilmesi yüzünden anlaşmamazlık 
duğunu göstermiye kafi olduğunu 
:>ylemek isteriz. 
Çünkü: 
1 - Muna.sebeci Cemil, olimpiyat 

lerinde hesapsız, kitapsız para sar- - B. Hamdi Emin Çap v• 

na itiraz ettiği için; 
2 - Futbol federasyonu reisi Ham-

Umumi Merkez Federasyon işle-
1i işkal ettiği için; 
3 - Istanbul mıntakası reisi Fet
Tahsin ; mmtakanın nizami hakla
ıı merkezi umumi kabul etmediği 
n; 
i.l - Futbol federasyonu ikinci re-
Nasuhi Baydar da federasyon mu
·yıe anlaşmadığı için istifa etmiş-

f!ir. 
pütün bunlardan ayrı olarak göze 
11an bellibaşlı ve bariz bir nokta da 
kilatta spor işlerinden yetişmiş ve 
işte ihtisas kazanmış olan uzuv -

m muttasıl çekilmeleridir. Memle
sporunun hayrı namına bunun en
uyanclıracak bir şey olduğunu 

demek bir vazifedir. 
ongre tarafından intihap edildiği 

ıie her hangi sebeple istifa etmiş 
~ dört beş aza yerine umumi mer
t:e kongreye kadar ikame suretile 
nap edilenler adedinin artmakta 
Jl.Sı nizam~ selahiyetlerine hu.dut 

,,.mı._ 

~I 

ı B. Fethi Tahsin 

Umumi 
Meıkezin 
Bir isteği 

Türk Spor Kurumu Umu-

tığı bir tamimle, mıntakaları 

dahilinde yapılan spor faali- ' 
yellerinin günü gününe U- ~ 

mumi Merkeze bildirilmesi- ~ 
ni istemiştir. Tamimde bü- ~ 
tün spor Faaliyetinin yakın
dan takip edilerek telerrua-

tile birlikte Umumi Merke-i 
ze bildirilmesi lüzumu üze-

rinde durulmaktadır. 
~·~/"-

Denizltde Bisiklet 

Yarışlarl 
Denizli (TAN) - Bisiklet fede -

rasyonu tarafından tertip edilen bi
siklet müsabakalarının 7 inci ve so
nuncusu bu hafta 110 kilometre üze
rinden Denizli - Sarayköy şosesinde 
yapıldı. 

Çok heyecanlı bir müsabakadan 
sonra 3 saat 26 dakikada Menderes 
spor k1übünden Ali birinci, ldman
yurdundan Mehmet 15 saniye farkla 
ikinci, Menderes klübünden lbrahim 
üçüncü oldular. 

Yedi koşu neticesinde en fazla pu
van alarak Menderes spor klübünden 
Ali birinci olmuştur. 

Saranda 
Cihan 
Şam11igonu 
Miço Sarando adında bir güreşçi 

geçen sene buradar. Amerikaya git -
m~. Elaremdo Am.crıhcı..lo. -,u 1-'1; "'V 

ne zarfında birçok güreşler yapmış ' 
ve birçok ta muvaffakıyetler kazan-

. mıştır. 
Miço Sarando bu ayın 24 ünde de 

Nevyorkta Ciato adında bir Japon 
pehlivanıyla serbest güreş cihan şam 

1 piyonluğu müsabakasına girişmiştir. 
80 bin kişinin seyrettiği bu maçta Sa
rando, 130 kilo ağırlığındaki Japon 
güreşçiyi bir saat 20 dakikada yene-

1 rek cihan şampiyonu ilan edilmiştir. 

1n1yan teşkilfı.tın sporda selahi- r--·-------·--------------------
~aynağı olan kongre seçiminden 
!il yavaş uzaklaşmakta olduğunu 

rmiyor mu? 
~ verilen cevapta bilhassa üstü-
11.sılan, (Seyfi Cenab) ın istediği 
ıtinatın verilmemesi yüzünden is
ına gelince; teşkilatta hizmet e
:d.n mahrum kaldığı menfaatle
fOI bol tazmini şu bir bir buçuk 
}ir Met olduğuna bakarak ve o
yatlarda btrtakım yabancıların 

Afyonda Atletizm 
Müsabakaları Yapıldı 

arcırahlar seyahat ettiklerini 
ek, güreş federasyonu umumi 
)nin bu talebinin neden reddedil
e cidden şaşmaktayız. Filhal 

~ de umumi merkezden diledi
gibi şimdiye kadar teşkilatın 

~etten sporcular için aldığı pa

Afyon, (TAN) -Geçen hafta yapılan at ko,uları münaaebetile 

toplanan büyük kala.balığın önünde atletizm müıabakalan 
yapıldı. 

Polis 
Mektebini 
Bitirenler 

(Başı 2incide) 
dirtmek lazım geliyor. Araba da 
hayvanlar da güzel ve seyisler 
süslü olmalı velhasıl aza
metli görünmeli illa itibarnnız 
bir paralık olur. Sen burasını ge. 
Up görmelisin de ondan sonra ko. 
nuşmalıyız. Ben müsrifane borç 
etmeyi istesem burada beş altı bin 
lira. borç edebilirim. Lfiıkin şimdi
ye kadar yediğim sillelerin acısı
nı unntmadığundan oralara ya.na... 
şarnıyorum. Geçen gü~ birisi ba. 
na bin lira getirdi. Bunla.rr alınız 
ben sizden senet istemem. Faiz 
de istemem idareniz için 18.zımsa 
harcediniz ve bana istediğiniz za
man veriniz dedi. Ben kg.bul ebne
dim, bu adam ise bugünlerde in.. 
giltereye gidiyor, hatta beş yüz 
lira kıymetinde olan iki çift atla.. 
nnJ da parası avdetinde verilmek 
üzere bana satmak istiyor ben yi
ne kabul etmiyorum eski akdsızlı
ğon berdevam olsaydı bu iki tek. 
lifi de reddetmiyeccğimi bilirsin a. 
Ne halse. Cenabı Hal' nasip eder. 
se bir seneye kadar borçlarımı te
diye ederlın, Ah Baki bilsen daha 
bir ayhk alamadım ki tamam eli
me geçmiş olsun yoksa aylığımı 
geldiğim vakittenberi her ay ta. 
mam olarak alsaydım ben hiç bu 
müzayakaya. düşmezdim. 

Ayda kırk lira ile gerin diyor. 
sun bu mümkün değild!r. 

Çünl{Ü yirmi bir lira yalnız uşak 
aylığı V-.3riyorum. Günde bir In
giliz lirası mutfak ve ahır mas
rafı oluyor ceptoo dahi on liradan 
eksik sarfohmamıyor Altmış lira 
diyeliın otuz beş lira dahi işgal et. 
tiğ.iınİZ hanelerin kirasına gidiyor 
geride bize ne kalır hiç. Çünkü 
maaş doksan beş lira.dır. Kalsa. 
kalsa devletin ayrıca verdiği otuz 
beş lira kalır ki hane kirasıdır. 
Bunu da borca vermeli hangi bor
ca? işte buralarım düşündükçe · 

zihnim perişan oluyor. Evet dev

let bana ayda yüz otuz lira verL 

yor ne dolgun maaş? Laldn bura~ 
da yüz otuz liranın yüz otuz kuruş 
kadar kıymet ve ehemmiyeti ol· 
madığım kime anlatayım her ne 
ise bahsi de~iştirelim. Siz hala 
Ada.da imişsiniz pek ala etmişsi
niz. Yakında zuhur edecek olan 
Aıla ç.apkmmm tebşiri kudumuna 
aşın memnun olduk. Fatına Ha. 
ruınla hergün anın lakırdısını edL 
yonız. Sekiz seneden sonra ha di
yerek kahkahalarla iklde birde 
gülüyor. Ben bu mektubu yazar
ken o dahi gazete olmyor. Gerek 
sana gerek Hasenc Hanıma selam 
ediyor ve - ah miskin olmasam 
~u çocuk anasına. bir mektup ya.. 
zardan- diyor. Niha.yet çocuk 
dünyaya geldikten sonra yazılım. 
ya karar verildi. Fatına Jlan_orun 
Allaha şükürler olsun afiyetı ye. 
rindedir. Allah bana acıdı ve me~ 
mul ederim ki daima acıyacak ve 
bu yüzden beni ağlatmıya.caktır 

kendi azasına ne gibi vesile ve 
rla ne kadar para verdiği açık
şredilseydi, (Seyfi Cenab) m 

m kaldığı ikramiyeyi talepte 
::Iar haklı olduğu meydana çı

100 ve 200 metreyi Afyonspordan j 
Necdet 400 metreyi Afyonspordan 
Mehmet 1500 metreyi Zeki kazandı -
lar.100 metreyi kazanan Necdet koşu 
pisti olmamasına rağmen 11,9 gL 
bi iyi bir derece aldı. Bu genç tek 
adrmda 6,40 yüksekte 1,70 gibi kıy
metli dereceler elde etmektedir. Atle
tizm federasyonunun nazarı dikkatini 
cel bederiz. 

3000 metre üzerinde yapılan bisik
let müsabakasında Afyonspordan 
Umran birinci Kocatepeden Ekrem i
kinci oldular. 

Istanbul Asliye Birinci Hukuk Mah 
kemesinden: !sak Layboviç tarafın -
dan Musa Reis zade Ahmet, Nafi ve 
Nusret aleyhlerine açılan 1562 lita 79 
kuruş alacak davasının müddeaaleyh.. 
lerden N afiin gıyabında icra kılın~n 
muhakeme enticesinde müddeabih 
1562 lira 79 kuruştan 1161 lira 79 
kuruşun müddaaleyh!erden Nafi ile 
Ahınetten ve 401 liranın dahi Ahmet 

(Başı 2 incide) ile Nusretten müteselsilen tahsiliyle 
bite ve kanınızdaki temizlik bunların davacıya verilmesine ve mezkur nıeb
hepsini yenecektir. İstatistiklerin ver lağa dava tarihi olan 1 - 10 - 931 ta
diği neticelere göre Türk milleti men- rihinden itibaren aslını geçmemek 

üzere yüzde beş faiz yürüdülmesine 
Biz, kemali hu!Usla görüyor ve 
oruz. Teşkilatın bugünkü gi.di
•k idare gerek teknik bakımdan 
ve sporculan ve efkarı umu -
tatmin etmemekteclir. Görülen 
trın da başlıca ruhi sebebi bu-

A t Kotulan fi anasırla muvaffakıyetle uğraş - dair 14 • 6 • 937 tarihinde karar ve-
mış ve galip gelmiştir Bu itibarla ka rilmiş ve işbu kararın dahi müddaa

Afyon (TAN) - Afyonda birçok nunJar sizin ellerinizle tatbik olunur. 
spor hareketleri yapılırken at koşu - .. .. . leyhlerden Nafiye H. U. M. K. nun 
lan ihmal edilmekte idi. Gençlik ve Buyuk Meclıs kanunları yapar onu 407 inci maddesine tevfikan ilanen 
spor işlerile alakadar olan birinci or- ilk defa polis tatbik eder. Madem tebliği tensip kılınmış olduğundan 
du kumandam Mustafa Muğlalının te ki eli~ze memleket~e t_at~ik edile - , müddaaleyhlerden Naiiin ilanın erte
şebbtisile nihayet geçen hafta at. cek hır P:~gr~m ve~ılmıştır bu prog- si gününden itibaren kanuni müddet 
yarışları yapıldı. r~~ en ~yı ~ır şekılde tatbik etmee içinde kanun yollarına müracaat et-

isada Lig Maçları 1500 metre üzerinde yapılan birinci butun mılle~ın arz~sun tatmin et .. mediği takdirde ilamın katiyyet kes-
sa (TAN) - Manisa ilkinin" k Ab ht mek demektır. Bu bıze şeref verir. Bu bedeceği ilan olunur. (33657) 

oşu yu anaz mu arının tayı ka- nun için de vazifenizi yaparken her 
J rakibi olan Sakarya ''e YIL zandı. 3000 metre üzerinde yapılan şeyden evvel kanundan ayrılmamayı 
or takımları creç""n hafta 3 bı·n alçaklar, hırsızlar, namussuzlar kor 

b "' ikinci koşuyu Ihsaniye köyünden Nu- kendinize rehber edineceksiniz.,, 
·~ar tahmı·n edı'len bı"r se"'U'. cı· kar. Namuslu adamlar ı"se sizi sever. 

Bugünlerde biraz midesinden ra.. 
hatsız. Oksürügü ise günde beş on 
kere oluyor ve her defasında ma. 
lfun a tarafımızdan alkışlanıyor 

gerek o gerek ben burada konso
los fanıllyalarmdan başka görüşe. 
cek adam yahut madam bu!u.ına. 
dık. Bunlar fransızca bilclikleri 
için ve lngilizlere benzemeyip in
sanlara benzedJderi için kendile.. 
riyle sohbet ve ülfet kabil oluyor 

(Başı 1 incide) -.. 
B. Chantemps mebusan meclis:inde, 

hükumetin mali siyasetini anlattık
tan sonra bilhassa sol fırkaların al· 
kışları arasında şöyle demiştir: 

"- Hükftmetimiz, son intihabatta 
tezahür eden milli iradeye göre adım 
atacaktır. Esarete ve harbe götüren 
feragatlerle sulhün teminine imkan 
yoktur. ,, 

Başvekil umumi siyasete ait istizah 
takrirlerinin talikini istemiş ve bu 
talebi 112 muhalife karşı 393 reyle 
kabul edilmiştir ki bu netice, hükfı • 
mete itimat tarzında tefsir olunuyor. 

Ayan meclisi ise hükftmetin prog
ramını derin bir sükun içinde dinle
miştir. Hükftmet tarafından istenen 
fevkal8.de mali selahiyetler layihası
nın mebuslar meclisinde kolaylıkla 
kabul edileceği sanılıyor. 

Londra Borsasında Frank 
Londra 29 (A.A.) - Paris borsası 

kapalı olduğundan Londra bankerleri 
komitesi, yeni iş'ara kadar Fransız 
frangı üzerinden yapılan bütün mua
meleleri tatil etmiye karar vermiştir. 

Yeniköy Nahiye 
Müdürü Tekrar 

Tevkif Edildi 

H intli familyalarla hanım pek 
nadir gör·üşüyor. Fakat be. 

nim ahbabım bilıesaptır ~önülde·n 

sevdiğim iki üç k'şiye münhasır 

bunlar da Müslümandır. lng"lizce
yi öğrenmedikçe lngilizlerle gö. 
rüşmek mümkün değil. Bu mü'.Ja. 
rek lisanı okuyorcz. Bombaydan 
Mathiran denilen sayfiyeye nak
lettiğimiz cihetle metkepler dahi 
tatil edildi~mden bir lngiliz krzı 
bulup beraber getirdik. Hep:miz 
ondan okuyoruz. Buranın ahvalin. 
den sana bugün yarın yazamam. 
Bir gün otunıp ta e"·katımı ana 
hasretmek üzere bir mektuba baş. 
lamalıyım ki memleketle ahalisi 
hakkında bir mütalE:a hasıl edesin. 
-Flatunu zaman feridi devr~m
dedlğin Hüsnü gibi uka'ayı bed
bahtan dünyada bir kaç kere baş. 
larmı taşa duvara çarpmalıdır ki 
alemin kaç bucak olduğunu ye ken. 
dilerinin ne olduklarmı anlasın
lar. Ne ise bo bahsi de geçelim ki 
hazindir. Bana mektup yazmadı
ğından tutturarak senin ahval ve 
etvar ve ahlakın bence malfun ol. 
duğono söylüyorstm. Evet senin 
ne Hintkumaşı olduğun bence ma
lfimdur. Lii.kin bir aclıuru bu kadar 

habersiz, mektupsuz hll'akmak a. 
yıptır bu da senin malfunun olsun 

Belki yarunda Basene Hanım ol. 

masa. bu defa dahi mektubun gel
mezdi. Artık kayıtsızlığın bu de

r ecesine insaniyetsizlik derler am. 

ma bilmem neden sana bir türlü 

insaniyetsiz demek elimden gel
mez. Fa.tına Hamm diyor ki hayır 
Ha.sene Baki Beyden daha. vefa. 
sızdır. Her ne ise böyle sitero'er 
muhabbetten genr ve muınıuuca. 

Bir inşaa5' meselesinden dolayı rUş 
vet aldığı iddiasile hakkında tahkikat 
yapılan Yeniköy nahiye müdürü B. 

1 
Alaaddin dün sorgu hakimi karan i· 
le tevkif edilmiştir. B. Alaaddin, üç 
gün evvel vekalet emrine alınmıştır. 

artmr öyle değtl mi? Şimdi ne dL 
yecektim, haremine arzı tazimat 
ederim ve hissiyatı müteşelddra
nemizi tekrar eylerim; Fatına Ha
nun da sana teşekkür ed"yor am. 
ma. hangi mürüvvetin için orasını 
bilınem. Çocuklar ellerinizden Ö

püyorlar. Küçük Hint kuşları bo
rada yok Kallditede varmış hem 
s:Zin, hem kendimiz için inşallah 
celbederiz. Baki bana mektup yaz, 
yoksa alimallah senin yuvanı ya
panın. Vallahi billahi danlınm kı
yameti kopannm o kadar egoist. 
Iiğe gelemeyiz. Adaya o benim se
bebi hayatım olan Adaya binlerce 
arn tahassür. Baki uhuvveti e-

bediye. 
Biraderi Mütehassirin 

ABDULHAK HAMiT 

Otel işindeki 

ihtilaf Halledildi 
Yalovadaki Büyük otelin inşaatın

da Akay idaresi ile müteahhit ara· 
smda çıkan ihtilaf Nafıa Vekaleti 

tarafından tetkik ve halledilmiştir. In 
şaat, temmuzun 15 itıe kadar tama

men bitirilecek ve ayni tarihte açılış 
resmi yapılacaktır. Şimdiye kn.dar o

tel için harcanan para 400 bin linyı 

bulmuştur. inşaatı üzerine alan mi
mar B. Yahya Ahmet, otelin, yeni i
lavelere rağmen muayyen vaktinde 
yetiştirileceğini söylemiştir. 

Istintak hakimliği, B. Alaaddinin sa
bıkasını sormuş ve Izmirden üç ay
lık infaz edilmiş bir mahkumiyet ka
ran getirtmiştir. Yakında ağır cezada 
muhakemesine başlanacaktır. 

Tramvay ve Elektrik 
Şirketlerinde Yeni Komiser 
Tramvay ve Elektrik Şirketleri Na 

fra komiseri B. Ihsan başka bir vazi-
~--;ı-- ....... :ı-= ..... -rmn._::,cr'°:- ,,,. __ ._ 
Vekaleti mühendislerind~n B. Fethi 
tayin edilmiş ve vazifesine başlamış 
tır. 

CiLDiN GIDASI 
BULUNDU 

ller şey gibi cild de büyük bir tekL 
rotil devresi geçirir. Her genç kız ve 
kadının kendisine mahsus parlak bir 
devri vardır. Bu zamanlarda cild ga
yet parlak, çok düzgün, cazip bir hal 
alır. 01d~ bütün bu güzelliği veren cil 
din ikıncı tabakasında bulunan hücey 

· relerin bünyeden aldıkları gıda ile 
münıkündür. Bünye bu gıdayı zaman 
la veremez olur. Cildde buruşuklar, 
lekeler ve buna mümasil arızalar gö. 
rüliir· Cild bütün güzelliğini kaybe
der. Kaybolan kuvveti iade etmek an
cak bünyenin hüceyrelere verdiği gı. 
da ile mümkündür. 

Büyük kabiliyetli eller bunun da 
çaresini bulmuşlardır. Yarım yağlı 
Hasan gece kremi, yağsız Hasan kar 
kreıxıi. cildin ihtiyacı olan bu gıdanın 
tamamını ve özünü ihtiva eder. 

ger bayan gece yatarken yarım 
yağlı Hasan gece kremini ve gündüz
leri yağsız Hasan kar kremini, yüzle
rine büyük bir itina ile sürerek cildin 
güzelliğini kazanırlar. Buruşuklar, le. 
keler tamamile zail olur, bu kremler 
artık her bayanın tabii bir ihtiyacı 
haline girmiştir. Cildin güzelliği bu 
kremlerle temadi eder. Çünkü esas 
olan hüceyreleri bu kremler besle
mektedir. Cildinizi bu kremlerden 
mahrum etmeyiniz, sayın bayanlar. 

Devlet Deriıiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 
Görülen rağbet üzerine Halkımızın Adapazar ve Sapanca'da daha fazla 

kalabilmelerini temin için Pazar günleri işlemekte olan tenezzüh trenleri· 
mizi Adapazar ve Sapanca'dan avdetteki kalkış saatlerinin aşağıddti şe
kilde değiştirilmiş olduğunu sayın halka bildiririz. 

1. nci tren 2. nci tren 

~"" J rinin atı kazandı. Uçüncü koşuda Es- B. Şükrü Kaya, vazife görürken 
önünde çarpışmışlardır. Cümhuriyet kanunları dairesinde dik- !yiler tarafından sevilmek, kötüler ta Adapazar'dan kalkış saat 17,00 

il 
.. b kişehirli Raşidin atı birinci oldu. · b" s tat munase etile Istanbul kat etmelerini ve disipline riayet ede- rafından korkulmak okadar iyı ır Sapanca'dan kalkış saat 17,45 

17.50 
18,34 

ıbi şehirlerden memleketleri- rek amirlerini dinlemelerini tavsiye sanattır ki bu sanata intisabınızdan 
n eski oyuncalarile kuvvetlen- Anadolu KJübünün Kongresi d k ·· 1 · . b"t' . t' dolayı sizi yürekten tebrik eder ve İzmit gezinti treni e ere soz erını ı ırmış ır. tzmit'ten kalkış saat 18 47 
:ll Sakarya takımının galebe- Anadolu klübünden : ADLİYE VEKİLİNİN NUTKU hepinizin namına elinizi sıkarım. Bu ' Sapanca'dan Kalkış saat 19,30 
~ıerken Yıldmmspor takımı Klüp nizamnamesi mucibince 11 - AdliyeVekili B. Şükrü Saraçoğlu vazifemi yaparken kalbimde duydu· ------------

25 inci dakikasında attığı Temmuz - 937 Pazar günü saat 10 da da şunları söylemiştir: ğuın heyacan çok derindir. Türk Cüm D:lliKAT: 
lle sıfrra karşı bir sayı ile senelik kongremiz akdedileceğinden "-Zabıta meslek ve sanatı dünya huriyeti ve Türk inkılabı meyvalarmı Saat 17,00 de kalkan tren yalnız 1. nci 2. nci mevki araba1arla 

takımına galip gelmiş ve azanın Şemsipaşadaki klüp binasına nm en sevimli, en çok hırslı aşkla ça sizin sayenizde emniyetle vermekte- 17,50 de kalkan tren 3. neti mevki arabalarla, saat 18,47 de kali<a· 
.._.....__,__ ___ ~-------=--..1----=.---=.....::.-----=----.J...:~---...:.:.:..:..~~----~..:...:..~-:....:,~~---'tt--=-~.....ı...-=....:....__;__.....~_,_---J_..ı ~ _ _. n --~ !> -u ~ .. ı..;. a.rn.hnl<>rlı:ı tP!'ıkil Pnill'cektir. (3791) 
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Sovyet Ruıyacla küçük reııamlar ve küçük heykeltrtıflar İf bcqıncla ga}ıf1yorlar 

iSTANBUL • MOSKOVA 

Sovyet Çocuklarma 
Sanat Terbiyesi 
Nasıl Veriliyor 1 

B Jr tiyatro kapısından içeri 
girdik. Bir holden geçtik, 

ııı:nerdivenler çıktık. Bir başka hol 
de dıurduk. Arkadaşını : "Bir daki
ka şu kenarda bekleyiniz şimdi ge 
liyorum.,, dedi. Beni yalnız bıra
kıp gitti. Kenardaki sütunlardan 
birine dayandım duruyordum. 1-
lerde hölün ortasında elinde ma
kine ile yazılmış bir sUril kağıtlar 
tutan bir erkek ve iki üç artist bir 
piyesi prova yapıyorlar. Bir yaş
lı kadm bana yaklaştı. Herhalde 
ne istediğimi sordu, ona rusça o
larak: "~a anlamıyorum,, de
dim. Yanımdan çekildi, gitti. 

Yine yalnızım. Arkadaşımın mU 
tiürle konuşmumı ve beni mUdU
rün yanma götürmesini bekliyo. ,.. 
rum. 

Bubnov çocuklara artistik ter
biye vermek yurdu teşkilatının 

ıneritezindeyim. 
Bu merkez Maarif halk komiser

liğine tabimiş. Meşguliyeti çocuk
larını§, onların ruhlarının inkişafi· 

ıe meşgul olur, onlar için çocuk 
tiyatrolan kukla ve bebek tiyatro. 
tan açar, bUyUk1erin tlyatrosun

a-mnin er e p ermiŞ. Orila
rm iatidatlanı:liiil:flangı tarafa doğ
ru gittiğini gözönünde tutarak 
onlarda hangi sanat kol una karşı 
istidat seu.rse o istidadın inkişa
fına yardım edermiş, bugün bu 
müesseseyi gezmek ve mildirile 
görüşmek istiyorum. 

M Udilr; sivri sakallı, genç bir 
adam. Y azihanenin önün

'aeki koltuğu bana gösteriyor. MU
eBSeıse hakkında istediğim malfuna 
tI veriyor: 

- Sovyetler Birliğinde 130 tane 
çocuklara san'at terbiyesi vere
cek yurt vardır. 100 çocuk tiyat
rosu, 130 musiki mektebi, 22 kuk. 
la ve ~ebek tiyatrosu, 150 çocuk 
aineması, 6,500 mektepte sinema, 
250 çocuk radyo istasyonu, 50 gü
zel san'atlar stüdyosu, 25,000 mek
tepte konferanslar, konserler, mü
samereler veririz. Çalışma meto
öum uz ilmi bir ar~tırma mesaisi
dir. Evvela çocuğu müşahede ede
riz, onu tanmııya çalışırız. Ondan 
sonra programa geçeriz. Bazan ec 
nebi pedagoklar buraya geldikleri 
zaman bizim iyin yalnız: ''Teknik 
yapıyorlar,, diyorlar. Halbuki Var
tova ve Brükselde yapılan kon
eerler bizim çocuklannm:da san' -
at terbiyesinin nekadar yükseldi
ğini gösterdi. Türkiye bizim en 
büyük dostumuzdur, Türkiye belki 
bizim işlerimizi, birçok başka ecnebi 
terden daha fazla biliyor, bizi an
lamak, tanımak istiyor ve bize bir 
Türk geldiği zaman tenkit ma«sa
dile değil müsamaha ile ve daha 
t>qtan ,beğenmek arzusile geli!or. 
Burada müessesemizde tahmıneu 
kırka yakın kadın, erkek Türk pe
dagoku tetkıkatta bulundu. Bi
zim mesaimize gayet derin alaka 
ve takdir gösterdi, fakat, birçok 
ecnebi memleketler, bizi yanlış 
görmek mi istiyorlar, yoks~ .sami
miyetten anlamıyorlar mı,bızı yalnız 
teimik yapıyoruz zannediyorlar. 
Bizimle ecnebi memleketlerin bir
çoğu arasındaki zihniyet farkmı 
pt"k iyi biliyoruz. Meseli., bugünkü 
değil, fak at, sabık Fransız Maarif 
Vekaleti sekreteri buraya gelmiş
ti. Müessesemizi gezdiği zaman, 
Fransada da Fransız çocukları i
~in birçok ,eyler yapıldığı ve hat
ta bizde olduğu gibi onlarda da 

Kü~ük bir ıahne artiıti 

Bir küçük heykeltraıın ıaheıeri 

Bu ela öyle 

meşhur "Paris damlan altında,, 
filmi çocuk filmi imiş. 

Gayriihtiyari gUIUyorum: 
- Sakın, diyorum, isim

de yanılmış olmasın. 
- Bilmem herhalde bu ismi söy 

ledi. Halbuki belki siz de o filmi 
gördünüz. Çocuk filmile bunun ne 

alakası var? Çocuk nekadar sıh· 
hatli ve neitadar normal ~ir çocuk 
olursa olsun psikoloji noktai naza 

rından ona bu gibi şeylerin göste
rilmesi tehlikelidir. Onlara fena 
misal göstermek hiç doğru değil
dir. ÇünkU çocuklarla büyükler a
rasında anlayış itibarile büyük 
farklar vardır. Bizim müessese
miz 1931 de kurulmuştur. O za
mandanberi bir kimya llibora.. 
tuarmda nasıl tahlil yapılırsa biz 
de çocuklarımızın ruhunu öyle 

edi oruz. Bunun için ht1-

. _TAHRAN 

~~ SEYAHAT ~~ 
i NOTLAR!: 8 
~ Yazan: Suat 
~ Derviş 
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rü anket suallerimiz vardır. Çocu
ğun şu suale verdiği ani cevapla 
şuna ve buna karşı gösterdiği ani a. 
laka ile bu işte mütehassıs olan 
pedagoklar birçok neticeler çıka
rıyorlar .. 

Bir tiyatro piyesinin tesirleri 
muhtelif tahsil seviyesindeki in
sanlar üstünde bile tamamile ayn 
ayn değil midir? Biz !>urada görü
yoruz, şehir tiyatrolarında sah
nede trajik telakki edilen bir da
i<ika "Kolhoz,, sahnelerinde köy
lü seyirciler için kahkaha vesilesi 
oluyor. Kendilerine: "Niçin gülü
yorsunuz?,, diye sorulduğu za
man: "Niye gülmiyelim, bu adam 
fena idi, cezasını çekiyor. Madem. 
ki kabahatinin cezasını çekiyor 
tabii biz de güleriz.,, diyorlar. Köy 
lünün psikolojisi ile şehirlinin psi
kolojisi arasında büyük fark var
dır. Çocuklar her şeyi daha cid
di telakki ediyorlar. Ve oyunun ta
mamile oyun olduğuna inanamıyor. 
Iar. Çocuklar için yazılan piyesle
rin sonu, birçok kere küçük seyir
cileri tatmin etmek için değiştiril
miştir. Mesela "Çapayef,, filmin
de, Çapayef'in encamı çocukların 

hoşuna gitmıyordu. Böyle bir a
damın mahvolmasını istemiyorlar
dı. Belki gelecek defa kurtulur U
midile Çapayef'e birçok kere dö
nüp gelen, onu birçok kere seyre
den çocuklar oldu. Sonra (Darda
nöbreno) filminde engizitörler gel. 
diği zaman, salondaki çocuklar 
heyecanla: "Engizitörler geliyor, 

Dardano kaç,, diye bağınşıyorlar. 

B lr piyeste kahramanlarının 

aleyhinde bulunan onun 
düşmanı rolUnde olan bir artisti 
dövmek istediler. Çocuklar çabuk 
gülerler. Fakat kendilerini güldü
ren şeyin çok sürmesini istemez
ler. Bir piyeste artist bir yere gir· 
mek için tereddüt ediyor ve yahut 
korkuyor. Başlangıçta ~u tereddüt 
ve korku çocukları gUldUrliyor. 
Fakat, bu tereddüt devam ederse 
çocukların tahammUlü kalmıyor, 
sıkılıyorlar ve bağırıyorlar: "Ne 
duruyorsun, niye girmiyorsun, 
girsene içeri.,, "Çapayef,, oynanır
ken Çapayefe silahla yardım et
nıek istiyen çocuklar gördük. Me
seli. pedagoklann çocukların tra. 
jik bulacaklarını zannettikleri ba
zı yerlerde çocukların kahkaha ile 
güldüklerini görüyoruz. ÇocUk pi
yeslerinde trajik dakika ani gel
nıemelidir. Ant olunca çocuk anlı
yarnıyor. Onlar bu facia anma a
lıştırılmış olmalıdırlar. Fakat, şu
nu söyliyeyim ki, çoouklar acıklı 
biten piyesleri sevmezler. Kukla 
ve bebek tiyatrolarında oynaWan 
kuklalar en kıymetli artistlerin 
yaptıkları eserlerdir. Müessesemiz 
yalnız tiyatro için değil, her sanat 
şubesinde faaldir. Faaliyetimiz 
mekteplerden evvel ve mektepler
de Piboyneler yurdunda her taraf. 

tadır. Faaliyetimiz hakkında bir 
sürü metodik eser nefredİyoruz. 
Ayda iki kere neşrolunur husus! 
bir revümüz vardır. 35,000 basa
nz. Birkaç sene evvel mektep şar
kıları için bir müsabaka yaptık. 
1902 güfte, 406 beste geldi. Faali
yetimiz, ~irliğimizin her tarafına 
şamildir. Kollektif çocuk oyunlan, 
danslar, musiki, resim ve heykel
traş ,ubelerimiz vardır. Çocuk is-

~l§~LAC«lLDlLLA~ 
LA~LA~U~IQ)fA • 

Yemek Merakllsı 
Galip Bahtiyarı 

Agız Tadile Dinleyin 
•ı ıtanbul birçok ve cinı cinı meraklılarla doludur: Kut, 

horoz, yemek, antika, balık meraklılan gibi. Biz bun
ların en methurlarile konutluk. Onları bu meraklara ıevkeden 
.ebepleri dinledik ve habralannı topladık. Bugünden itibaren 
bu ıütunlarda vermiye bathyoruz: 

G alip Bahtiyarı, ticaret ale
mi tanır. Yazı alemi tanır. 

İş alemi tanır. Fakat onu, tanı
yanlar arasında ağzmm tadını bi
lenler de vardır. Ben bile, "İstan
bulun me,hur meraklıları" anketi
ne başlarken defterimin en başı
na, Galip Bahtiyarın adını yaz
mıştım. 

Yemek icat etmekte, ve ice.t et
tiği yemekleri herkese beğendir
mekte emsalsiz bir kudreti olan 
Galip Bahtiyarı, meraklılardan 
bahsederken hatırlamamak milm
kün değildi. Kendisini, ~ saati ha· 
ricinde yakaladım : 

- Ü stat, dedim, bugün sizinle 
çok tatlı bir bahis üzerinde konuş
maya geldllXl ! 

GWümsedi: 
- Mutlaka aşçılığmıdan bahse. 

dece kain .. 
- Ari!e tarif lizmı değil üsta

dını. 

Galip Bahtiyar, küçUk bir tered
düt devresi geçirdikten sonra: 

- Beni, dedi, gillünç vaziyete 
düşürecek ~irşey yazmıyacağını 

vadedersen, anlatının .. 
- Ondan yana emin olabilirsi-

. ' nız. 

V e Sipahi Ocağından bir cigı: 
ra uzatarak söze başladı: 

- Gençliğimin birçok yıllan, 

maarif mUfettişliklerlnde geçti. 
Birçok yerleri gezip dolaştım. Bu 
uzun bekirlık hayatında, ağız ta
diyle yemek yemekten mahrum 
kalmak. tahammül edilmez bir a
zap oluyordu. Bir gün iyiden iyi 
canım sıkıldı. ''Bu pis aşçı dükkin
larma neden m\lhtaç oluyorum?" 
diye düşündüm. 

Sahana iki yumurta kırmasını 

da beceremez miyim? Ve o gUn, 
bugün kendimi bu işe verdim. ilk 
yaptığım yemek omietti. Yani, q. 
çılığa omlet yapmasını öğrenmekle 
başladım. Sonralan omieti o ka
dar beğeırdim ki, onun çeşitlerini 

meydana koymak benim için tarif 
edilmez bir zevk haline geldi. Bu 
gün, 15 türlü omlet yaparım. Şim
di, siz belki dilşilnürsünüz: 

- Camın, omletin de (15) tUr
lüsil olur mu? 

Dersiniz. Omlet değil ml, hepsi 
bir! Evet, hepsi omlet amma, tat
lan başka başkadır. 

inkişaf eder. Birkaç zaman evvel 
resim sergisi yaptık. Dünyanın h~r 
tarafında çocıuklann yaptıkları re 
simleri getirttik. Tllrkiyeden ma
alesef az yolladılar. Daha yollasa
lar çok memnun olurduk. Burada
ki sergide 350 bin çocuk resmi 
teşhir ettik. Şimdi bizim atölyele
rimizi ve sergilerimizi gezer misi 

• ? 
nız .• 

R sıın atoıyesı... uuvarıaraa 

çocukların keneli seçtikleri 
mevzular üzerinde ne güzel, ne ta 
ze bir görüş ve bir anlayış kabili
yetinin çizgilerini taşıyan desen
ler var. 

Bugün atölyelerde henüz çalı

şan çocuklar yok. Başlanmış resim 
ler masaların üzerinde duruyor. 
Bir başka salon kUçük heykeltraş 
larm çalışma yeri. Minimini hey
keller.. İşte dekoratif sanat köşe
si. Çocukların yaptıklan desenler
le fabrikalar tabak, çaoak, çöm
lek çıkarmış, çocuk elbiseleri için 
kullanılacak kretonlarm desenle. 
ri de çocuk elinden çıkınış; fe.brl. 
kalar o desenlerle kumaş yapmif
lar. Bu defa bir odada İngiliz ço
cuklarmm resimleri tefbir edili· 
yor. Sıra De her millet ç~uklan-

B. Galip Bahtiyar 

Bendeki yemek merakının, 

artmasında, başlıca lmil, Küranski 
adlı bir Fransız mühendisidir. Bu 
zatın elime geçen kita~ı; adeta bir 
gıda hazinesi idi. Orada gördüğüm 
yeme'clerin birer birer, tecrübesi
ne başladım. Evde boş kaldığım za 
manlar, başlıca işim, yemek pişir
mek oldu. Yeryüzünde bundan da
ha eğlenceli bir meşguliyet bulu
namıyacağına kanilm. Temiz gıda 
nın, hayatta oynadığı rol de mera
kımın artmasına hizmet etti. Maa
rif hizmetinde iken yatı mekteple
rinde verilen yemeklerle, yakından 
alakadar olur, bunların nasıl pişiril 
diklerini inceden inceye tetkik e
derdim. Yemek yapmak, hem ga
yet basit, hem gayet güç bir iştir. 
Meseli, demin size bahsettiğim om 
let... Bence omlet yapmak bir 
sehlimümtenidir. Herkes kaşı« ya
par, sapını ortaya getiremez, der
ler. Onun gibi, bir çoktan da omlet 
yaparlar, fakat yapdıklan omlet, 
omlete benzemez. 

miş. Dans ve kollektif oyunlar şu- 1 
besine gittik. Orada birtakım ka-
dınlar oturmuş elbiseler dikiyor
lar. Gülüyorlar. 

- 1 Mayıs ~ayranıma hazırla
nıyoruz, diyorlar. 

M Udüre veda ettiğım zaman 
müdür: 

- Görüyorsunuz, diyor, bizim 
mUessesemizin faaliyeti memleket 
te sanatin inkişafına en büyük a
mil. Bu müessese sayesinde Sov
yet diyannda san'at kabiliyetini 
inkişaf ettirmiye muvaffak olamı
yan hiçbir fert bulunmıyacaktır. 
Bazı memleketlerde sırf muhitine 
düşmediği için körleşip kalan bir 
çok istidatların olduğunu düşün
dükçe memleketimizde sanatın 

neden bu kadar ilerlemiş olduğunu 
anlamakta hiçbir müşkülat çeitile 
mez. Müessesemiz mekteplerde, ço. 
cuklara verilen sanat derslerinin 
de kontrolUdUr. 

Tam ayrılırken de müdür hatır
latıyor: 

- Bizde Türk çocuklarının de
senlerinin pek az olduğunu gazete. 
nizde yazmayı unutmayınız, di
yor, kıymetli dost memleketin ço 
cuklarmm desenlerine daha fazla 

rdlk. 

•• 
U stada sordum: 

- En beğendiğiniz yemek 
ler hangileridir ? . 

Ustat, ağzını şapırdatarak 

vap verdi: 

- Köylü güveci... Tam da me 
simidir hani ya... Durun size r 
çetesini de - yemeğin tariime !><> 
le diyordu - anlatayım: Bir ke 
köylü güveci yaparken; yağa 
acımıyacaksmız. Bir toprak gU 
ce - yeni olmıyacak - elinizdeki y 
ğın dörtte biri kadarını, zar gi 
doğranmış sovanla kanştmp, h 
fifçe kavuracaksınız. Sovanl 
pembeleşmeye başlayınca ind· 
bir kenara koyacaksınız. Sonra, 

lata yapraklarmı 
en geç pi§ecekleri 
ha alta gelmek · 

ceksiniz. 
Geri kalan tereyağını, çiy o 

rak, bu sebzelerin ara yerine 
yup güvecin kapağını sımsıkı 

payacak, fırında üç çeyrek saat 
şireceksiniz. Pişti mi, ateşten 
caksmız. İki yumurta sansı ile 
kaşık yoğurdu çalıp, bir parça 
mon sıkarak üzerine dökecek, 
çeyrek saat yemden fırında bır 
caksmız! Artık köylü güvecini 
de yanında yat! .. 

H er yemeğin, benim tecrU 
göre, fantezik bir 

bulmaktır. İcat fikri bulunmı 
kimse, iyi ahçı olamaz. 

Sevdiğim yemeklerden biri 
bohça böreğidir. Amma, erk 
idabiyle yapılmak şartiyle .. B 
lar arasında, barbunyanın fır 
na bayılırım. 

Aman az kalsın, alaca plavı 
tuyordum. Bu plavı i k defa, 
hatçılar zamanında veliaht 
Yıusuf lzzettinin ahçısı keşfe 
Bana da tarif ettiler. yap 
Fevkalade birşey oluyor. AI 

pliv, domatesli plavla ak pl 
ayn ayrı pişirilip bir lengerde, 
leşmesidir. Yalnız, ne doma 
pliv, ne de ak pliv, gelişi güze 
şirllmiyecekler, prinçler, içind 
ne tane olacak. 

Yağı, pişeceğine yakın, çiy 
rak içine konulacak. Renkli 
et suyu ilave etmeden pişiril 
Yalnız, bir parça süt katıla 
Renkli pli.va gelince, bu da y 
gerdan tarafından olmak il 
yağsız sığır ve biraz da yağs 
vuk suyu ile tezyit edilecek. 
elim ya, uzun mesele ... 

Y emek pişirmek, büyük 
kat ve ihtimam ister. 

leci, gelgeç tabiatli olanlar, b 
ten çabuk usanırlar. 

Hele ~ir parça düşündünüz 
pişirdiğiniz yemeğin ne pdı 
ne tıuzu ... Hakki bir yemffk m 
lısı, yeni bir yemek icat etti
man, yeni bir yıldız keşlede 
ilim kadar sevinir. Halk ar 
yapılmasını en çok arzu e 
meraklardan biri de yemek 
me merakıdır. Nihayet can 
dan geldiğini de unutmama 
zım ... 

O canım, sakızlı muhalle 
yapan eski Türk bayanları n 
kaldı? 

B izim gençliğimizdeki o 
siz bakla valan ya 

haniya ? .. Koca lstanbulda y 
baklavayı erbabına beğen · 
cek bir tek baklavacı var. 
mutbağı; yavaş yavaş g·· 
Hal~uki bizim ne güzel yem 
miz vardı? .. 

Ha .. Bakın bir şey daha sö 
yiın. Fransızlar da, bizim gib 
delerine düşkündürler. 

Fransız yemekleri içinde 
beğendiklerim vardır. Fren 
bağının başlıca hususiyeti, 
dır. Salça, her yemeğe gire 
yemeğe çeşni verir. 

Alman mutbağmı sevmem! 
sin, lahana haşlaması, gi 
muzlu patates.. Başka yem 
men hemen bilmezler .. ,, 

üstat, burada ayağa kal 
- Size yemeğe dair anla 

p ,ey var amma, bugUn 
lradan yeter! 
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Hüseyin 
Niçin 

... -

Cahit Davasından 
Feragat Etti? 

.. 

Valinin Avukatları 
Bunun Sebeplerini 
araş! ıyorlar 

Vali ve Belediye Reisi B. Muhittin Üstündağ 
ile muharrir B. Hüseyin Cahit Yalçın arasın
daki kartıhklı davalar dün İzmit Ceza hakim
liğinde sona erdi. Dünkü son celsede Vali ile 
Belediyenin avukatları mahkemeye bir layiha 
Yererek, Hüseyin Cahidin davadan feragat is
tidaaını tahlil etmitler ve feragat sebeplerini, 
kendi noktai nazarlarına göre araf lırmıtlar
dır. Bu layihada ileri sürülen fikirleri herhal
de ali.ka ile okuyacağınızı dütünerek buraya 

").. ,. ~ ... , ~ " .. ~, . 
.;... ' 

Vali ve Be/etliye Reiai B. Oatünaağ 

... 

-
aynen koyuyoruz. 

Vali ile Belediye namına hare
ket eden avukatlar bu layihada 
diyorlar ki : 

Aradaki 

Hüseyin Cahit Yalçm'm davasııı
kayıtsız ve şartsız vaz geçtiğine 
mahkemenize bir arzuhal sun

uğunu bazı İstanbul gazetelerinde 
kumuştuk. Şimdi de huzurunuzda 
enen okunan istidasında bu fera
t keyfiyetinin sihhat ve resmiyeti
ıttila hasıl etti~. Bu feragatnam~ 

kkmda bir iki söz söylemiye mü -
kkıllerimizin elbette hakkı vardır. 
Feragat arzuhaline göre, davayı 

arken Hüsceyin Cahidin takip et
. gaye •:tnkılap Türkiyesinde Vali-
n dahi kan un harici bir üstünlük 
in cdemiyeceği hakikatini bir 
e daha tebarüz ettirmek,, ve 

uvekkilimiz Ortündağm yazdıbrı 
ktuba karşı kendini adalet huzu
da müdafaa imkanını bulmak,, i

Halbuki, Hüseyin Cahit Yalçın 
ddin Üstündağ aleyhine açtığı 

asım teşrih ve aleyhindeki dava
karşı müdafaasını yaparken ga-
mi başka tiirlü anlatıyor ve "Ha

te düçar olunca mahkemeye il
ederek şerefinin korunmasını te

e şitap,, ettiğini söylUyordu. Da
daki bu gaye ile feragat arzu
deki gaye arasmdaki bu fark 
n ileri geliyor? 

alet 

rkiye Cilmhuriyeti Adliyesi hu
da, ta kurulduğu gündenberi 
in müsavi haklara ma!ik ol

şüphesi mi vardı, İnkılap 

yesinde valiliğin kanun harici 
tünlük temin edebileceğini ne
anlamıştı ki, bu kadar açık ve 
in Jildiği bir hakikati bir ker

ba tebarüz ettirmek istemiş! 
kkillerimizden Üstündağ aley -
i'ık davı9ı açan kendisidir. Bu 

müdffaa mevh.iinde bulun
u. Şu \ıalde davayı açarken 

em adalet huzurunda kendi:ni 
aa imkanını bulmaktı., sözU

mlnası var mıdır? Kendi dava-
1 vaziyet böyle olduğu gibi, bi
ığJmız davaya karşı gösterdi 

dafaa şekli bundan daha az ga
ldir. Hüseyin Cahit bir tarl\f 

N:esin kanunu kendi anladığı 
laması lüzumunda israr etti. 
düşünce ile aleyhindeki dava
disine asla mes'uliyet tevcc
yeceği iddiasını ortaya at-

nlbayet kanunun kendisini kur 
mı istedi. Fakat avni zamanda 
u adamlann haysiyetlerine de 

en geri kalmadı, en sonunda 
davayı başkalarını muahaze 
haysiyetlerine tecavüz etmd.< 

sile ittihaz etti. 

emeye verilmeden evvel gaze 
gönderilmek suretiyle efkarı 

yeye isal edilmek istenilen ve 
aa denilen bu yazıda kendisi
r yaptığı matbuat kanunun:.ın 
maddesinden başka hiçbir ka 
ne hükmü ve ne de maddesi 
baştan ~aşa h~aretten iba-

Valinin avukatlarından 
B. Necati Yalım 

mahkemeyi yoklamak için dava aç
mıya haki.'cı yoktur. Bu ferağatname
de Türk adliyesinin şerefinden, bi
taraflığından şüphe edilmiş; ve fa. 
kat tecrübe ile bu şüphenin yersiz 
olduğunu anlamış olması kaydedili
yor ki, bu nokta çok dikkate şayan
dır. Ayni zamanda Hilsey;n Cahidin 
takip ettiği müdafaa e nfisındli"1kayır 
ve izah ettiğittıit sııi 11iyetilie. gizli 
maksatlarına, fena fiıkirlerinP en 
kati bir delildir. 

Adaletin 

Sözü 

Feragat 

istidasında 

Hüseyin Cahit, kanunun her vatan 
daş gibi müvekkilimize de bahşettiği 
haklardan açıkça ve dürüstçe istifa
de etmek istemesine de tahammül 
edemediğini gösteriyor, bu hareketi 
ile Hüseyin Cahit zavallı olmak ve a
cınacak bir halde görülmek şerefini 
bile kaybetmiştir. 

Hüseyin Cahit ferağatnamcsinde 
"Mahkemenin son celsesinde gerek 
makamınızın, gerek müddeiumumilik 
makamının en hür memleketler adli
yesine şeref verecek bir ciddiyet ve 
mlisaadekiirlıkla hakkını müdafaaya 
hürmet göstermiş olması kalbini ifti
har ve memnuniyetle doldurmuş v. 
kendisini her cihetçe tatmin eylemiş 
oldu~undan mahkemevi daha fazla 
işgalden içtinap etmeği vazife buL 
duğunu .. söylUyor. 

Müdafaa 

Yaparken 
T,irk camiası mildaf ea hakkını o 

kadar mukaddes tanımıştır .J<i, her
hangi bir suçlunun, hatta büyük bir 
suç işliyen herhangi bir şeririn ada
let muvacehesinde ve müdafaa zemi
ninde söylediği sözleri suç telakki 
etmemıştir. 

Kendini bilen fikir ve haysiyet sa
hibi her suçlunun kanunu, hasmına 

Biz davamızda sarih kanun hüküm knrşı da olsa vazıı kanunun bu mil
lerine ve vazıı kanunun Millet kürsü sandcsini dava mevzuu haricinde, 
sünden ilan ettiği mr.:lisadına istinnd hasmının şeref ve haysiyetine teca
ederek müvekkillerimiz aleyhine vUze fırsat saymaması ve içtimai fa
"tasni ve halkın hlisumetini tahrik,, zilet lftzimelerine hürmet etmesi i
euçlarının ika edilmiş oldu~unu be· cnp eder. 
yan ve ispat etmiştık. Saatlerce de- Biz iddia ve müdafaalarımızda da
vam eden müdafaalarımızda adalet imn bu esasa riayet ettik, mevzu ve 
huzurunda hasmımızm te2lerindekı müdafaa haricinde sözlerden içtinap 
çürüldüğU ve yaptığı mhgalnt tarı ı- eyledik, layiha şeklinde verilmiş Ye
zah için arzetfğimiz kanuni esasla- yn zapta geçmiş sözlerimiz mcydan
rın bedahatinden ürk"rek kendisi 1 dadır. 
yeni bir tecavüz tabiyesi yapmıştır. S bepsi~ 
Muhakeme aylardanberi devam edi· ı e .. 
yor, mahkeme henüz knrannı ver- ----
medi, hangi tarafın tezi, iddia ve mil 1 Hücumlar 
dafaası yerinde olduğunu adalet ma 
kamının söylemesini bek'emeksizın 
görUnilşte davadan vaz geçmesi ve 
haıltikatte ise yeni bir tecavi.ize "'l· 

rişmesi kendisinin bu davadaki hnki
ki maksadını bir ken-e daha meyda
na vurmaktadır. 

Tecavüze 

Vesile mi? 
Kendisi için tatminkar bulduğu 

herhangı :..ıir vaziyeu başırnsı ıçın te
cavüze vesile tutmak namuslu insan 
ların hareketine uygun düşmez. Şe
refini kurtarmak için mahkemeye ko 
şan bir kimscnın mahkemenin şerefi, 
bitaraflığı ve hiı.kim huzurunda her
kesin milsavi olduğu haJdkatlcrLrıe 
daha evvel inanmış olması iktiza e
der. Türk adaleti; kimsenin tecrübe
sine ihtiyaç göstermeksizin Türk Mil 
letinin, Türk inkıliı.bmm yüksek ifa
desidir. Teşkilatı esasıye lcanunumuz 
bunun ne demek olduğunu herkese 
ilan etmiş; mahkemelerimiz bunun 
kati emrini herkes hakkında her gün 
yerine getirmeikte bulunmuştur. Ad
liye mahkemelerinin tabi olduğu bir 
çok usuli kayıtlardan azade olan iı:ı
tiklfil mahkemelerinde Türk adaleti
ni yakından ve filen tecrübe etmiş o
lan Hüseyin Cahitin Cümhuriyet mah 
kemelerinin adaletinden şüphe etmi
ye hakkı olmıyan adamlann bWJmda 

lmesi ica eder, amma o bunu an-

Halbuki müvekkilimize karşı Hü
seyin Cahidin her türlü insanlık, dü
şünce ve kayıtlanndan uzak kaldığı
nı gösterecek mahiyette savurduğu 
teravUz ve hakaretlerini mahkeme
niz; bunları dinlemiye kendini kamı
nen mecbur farzederek ve tam bita
raflığını ispat etmek istiyerek dinlo
di; müddeiumumilik makamına karşı 
adli tarihimizde hemen hemen emsa
li görUlmiyecek derecede yapılan se
bepsiz şiddetli hücumlara, iğneli ta
rizlere bl\yüık bir sabır ve tahammül 
gösterdi. Kanuni vazifesini yapan 
avukatlara da hiç se~p ve münase
bet yok iken ayni yoldan hücuma 
kalktı. Bunun karşısında Hüseyin Ca 
bit yaptığı bilyUk ve ağır hatanın far 
kına varmış olacak ki, gerek milddei 
umumilik makamına ve gerek (avu
katların davası) diye tavsif ettiği bu 
davadan dolayı vekillere mahkeme 
huzurunda tarziye vermiye mecbur 
oldu. BUtiln bunlar, mahkemenizin 
22 Haziran 1937 tarihli geçen celse
sine ait zabıtnamesinde yazılıdır. 

Feragatin 

Sebebi? 
Dava mevzuu ile hiçbir alaka ve 

münasebeti olmıyan, hatta sinei<ten 
bile medet umarak ve İstanbul Bele
diye işlerinin tarzı cereyanından bah 
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anyan Hüseyin Cahidin sistemli ve 
devamlı şekilde mugalata ve safsata 
lar yaptığını hepimiz gördük ve işit
tik. Bugün de Hüseyin Cahidin mah 
kemenin karanm beklemiye lüzum 
görmiycrek davasından ferağat etti
ğini ve mahkemeden kaçmak istedi
ğini anlıyoruz. Bu hareketine sebep 
olarak ta müvekkillerimize ıkarşı is
tediğini söylemiş ve tahammül ile 
dinlenmiş olmasının kendisini tatmin 
ettiğini ve artık davaya devama ma
hal görmediğini ileri sürüyor. 

Bu harekete ne denilmek icap eL 
tiğini efkan umumiye takdir ve ta
yin eder. Hayrete değer ki, yalnız 
kendisini bu suretle sözünün revaç 
bulduğunu sanıyor. Kendıni aldatabi
lir, fakat efkarı umumiye aldanmaz. 
Adalet tam sözünü söyliyeceği za
manda Hüseyin Cahit çekilmemeli 
ve adaletin kendi davası hakkındaki 
sözünü dahi dinlemeli idi. 

Valinin 

Cevabı 

Eğer huzurunuzda irattan evvel 
matbuata da aksettirdiği sözlerle 
kendisini tatmin etmiş addediyorsa 
müvekkilimiz de (biriken para) ma
kalesi ile hissettiği heyecan ve tees
sürü bu yazının intişar ettiği günürı 
ertesinde efkarı umumiyeye karşı 
duyduğu ve düşündüğü gibi izah ve 
ifade etmiş ve kendisine hakikatı 
göstermiş, layik olan cevap verilmiş 
olduğundan Hüseyin Cahidin olçüsU 
ve zihniyeti ile dahi dUşlinülse ken
dini tatmin etmiş demek değil mi
dir? 

Tarih 

Karşısında 

Hüseyin Cahidin kendisi ıçın tat
minkar bulduğu vaziyeti başkası için 
tecavüze vesile tutarak "Üç ay sonra 
dava etti,, diye hücuma kalkışması 

kendi dediği gibi namuslu bir insa
nin tarzı hareketi olamaz. Davanm 
başlangıcında şerefi Ji kurtarmak için 
iltica ettiği mahkemeden şimdi ada
letin neticesini beklemeksizin Hüse
yin Cahidin bu suretle kaçması; da
vanın başında da, sonunda da mu
sırren takip ettiği suiniyet ve mak
sadının, oynadığı roliln ve efkarı u
mumiyeye hakikat harici sözlerle hi
tap etmek gayretinin en açık delille
rini yine kendisi vc!-miş oluyor. Da
va mevzuu haricinde. müvekkilimi
zin icraat ve muamelatında kusur 
aramak Hilseyin Cahide düşmez, he
pimizin malUm olan mazisinin icraat 
ve muameliı.tından tarihe hesap ver
mesi icap eden bir zatın doJayısiyle 
bugünkü idareyi tenkide kalluşması 
garip olmaz mı? 

Nihayet başlarını kendi eli ve ka
lemi ile derde bulaştırdığı Akşam 
gazetesi mensuplarını da bir tarafa 
iterek ve onları adalet müvacehesin 
de yalnız bırakarak davadan ferağ:ıt 
şeklinde maksadı olan teca\•ÜZ ve 
hakaret gayesine ulaşmağa çalışmış. 
tır. 

Müdafaada 
Müvekkillerimiz bu manevi cürü

me ittiba ve ona imtisal ederek ken
disine şerik olamazlar. Şu vaziyet 
karşısmda Hilseyin Cahidin batan 
gemide yalnız kendi nefsini sahili se
lamete atmıya çalışan ~ir kaptandan 
farkı var mıdır? 

Bütün bunlar samimiyetten arı, 

halıkı aldatabilmek için nihayet bir 
gösterişten başka bir şey değildir. 
Şuurlu, milnevver bir kimse böy!e 
yersiz nilmayişlere iltifat etmez. 

Binaenaleyh müvekkillerimiz; mil
li vicdanın iradesi demek olan kanu
nun ve vazıl kanunıın emrettiği yol
da yürümeyi her şeyden evvel tem
sil ettiği makamın şerefi, memleke
tin bayri, adliyenin fazileti namına 

vazüe teliı.kki eder. 
İşte bu sebepledir ki, Hüseyin Ca

hidin hususi bir maksatla yaptığı bu 
feragatin hakiki mahiyetini yüksek 
makamınıza arzederken, bunun kar
~ısında davamızı yüksek adaletin tak 
dirine bırakmakla iktifa eder ve 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Belediye için aşağıda miktar ve cinsleri yazılı arazöz, Vidanj vesai

re almacaktır. 
2 - Bunlan vermek istiyen firmaların şartnameleri almak için belediye 

yazı işleri kalemine müracaat etmeleri ve bu şartnamelere muvafık olarak 
verecekleri son fiatları havi teklifleri 2 Ağustos 937 tariı-Jne kadar Bele
diye reisliğine vermeleri ilan olunur. (3503) 

3 Adet süpürgeli arazöz 
5 Adet Vidanj 
3 Adet Çöp kamyonu 
1 Adet Hasta nakliye arabası 
1 Adet Cenaze nakil arabası 
1 Adet Merdivenli, motopomplu araba 
l Adet Kamyon (Çıplak şasili) 
J Adet Motopomp (kızaklı elde taşınır) 
2 Adet Motopomp {tek dingil üzerinde iki tekerlekli) 

Hava Yolları Devlet işletme 
idaresinden: 
18-5-1937 den itibaren mer'iyete giren 1 sayılı tarifemiz zeylinin meva

dı şunlardır: 

1 - Tenzilat 
(Çocuklar) ve (Gidiş - Dönüş) için yapılan tenzilat bilet Ucret tarife

sinde (Sigorta bedeli hariç) yalnız yolcu ücretinden yapılır. 
Ankara - İstanbul 

Yalnız Gidiş için Lira 

A - 3 Yaşına kadar 
Çocuklardan 4 (Sigorta dahil) almır. 
7 ,. ,, 
Büyüklerden 

Gidiş - Dönüş için 

B. - 3 Yaşına kadar 

" 12 
22 

Lira K. 

çocuklardan 7 20 

7 " " " 20 00 
Büyüklerden 36 00 

2 - Hususi Tayyare kiralamak. 

" " 
" " 

., ti 

" 

A. - Tayyareyi kiralayanlardan - tayyare fle seyaliat 
için ücret alınır. 

" ,, 

.. 
" 

Kiralanmış tayyarelerin boş gidiş veya boş dönüşfr için ilcret alınmaz. 
Tayyareyi kiralayanların tayyare ile seyyahat ettiği kilometreye aid Plot 
ve Uçüncil makinist ikramiyesi - Tayyareyi kiralıyandan ayrıca alınır. 

B. - (Gidiş - Dönüş) için tayyare kiralıyanlarm, tayyarenin gideceği 
yere muvasalatından başlıyan 24 saat içinde dönUşü meşruttur. 

Muvasalattan başhyan 24 saatten sonrası için beher güne muka~il gi
diş kira bedelinin yarısı alınır. 

3. - Bilet Mer'iyeti 

(G'idiş - Dönüş) bileti alıp ta gidiş hakkını kullanmıyarak sade dönUf 
hakkından istifade etmiş olanlara gidiş bilet bedeli iade olunmaz. 

4. - Seyyahatten vazgeçenler 

A. - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha evvel (HiQ 

seyyahat yapmıyarak biletini aldığı gibi iadesi şartile) seyyahatten--;;; 

geçtiklerini bildirenlere (Sigortası aynen) ve (Yolcu ücreti $h 20 noksa
nile) geri verilir. 

B. - Bilet alanlardan. hareket saatinden 24 saatten daha az evvel (Hi~ 

seyyahat yapmıyarak biletini aldığı gibi iadesi şartile seyyahatten -;;ı 

ğ;çtiklerini bildirenlere yerleri satılır ise (Sigortası aynen) ve {Yolcu 
Ucreti % 40 noksaniyle) geri verilir. 

Yerleri satılamaz ise sigorta ve bilet bedeli mer'iyetten dü§er. 

5. - Hareketini tehir ettirmek isteyenler 

A. - Hareket saatinden 24 saatten evvel tehir isteğinde bulunanların 
hareketleri bir gün tehir olıınur. 

Hareket saatinden 24 saatten daha az evvel tehir isteğinde bulunanla
rın yerleri satılabilirse hareketleri bir gün tehir olunur. 

Yerleri satılamaz ise sigorta ve !bilet bedeli mer'iyctten düşer. 
6. - Tayyarelerin hareket etmemesi ve teehhUrü 

A. - Yolcu biletinde mukayyet hareket gUnUnde idarece tayyare ha
reket ettirilmediği takdirde arzu eden yolcuların bilet ücretleri temamen 
iade olunur. 

B. - Hava bozukluğu gibi fevkalade sebeplerden dolayı tayyarenin ha
reketinde vaki olacak teehbürlerden dolayı seyahatten vaz geçenlere si
gortası aynen ve yolcu ücreti % 20 noksaniyle geri verilir. 

C. - Fena hava yüzünden veya her hangi bir sebep ile kalktığı mey
dana avdet eden tayyare yolcularına, idarece gidecekleri yerlere tayyare 
ile sevki imkanı görülmediği takdirde vermiş oldukları bilet ücretleri te
mamen iade olunur. 

D. - (Gidiş - Dönilş) biletinde mukayyet dönüş tarihinde idareec tay
yare hareket ettirilmediği takdirde yolcu mUteakip ilk tayyare seferine 
kadar hareketini tehir etmek istemez ise tam -gidiş bilet licreti tenzil edi
lerei< mütebaki yolcuya iade olunur. 

7. - Meccani seyyahat 

Ayni iki istasyon arasında yolcu tayyarelerlyle altı ay zarfında !5 sey
yahat ~'apan bir yolcudan 6 mcı seyyabati için bilet Ucreti almmıyarak 
meccani seyyahat eder. 

Yolcunun 6 mcı meccani seyyahatinde ki 15 kilodan fazla eşyası ilcrete 
tabidir. 

Sayın yolcularımıza ilin olunur. 
Acentelerimiz 

(1774) {3740) 

Ankarada - Bankalar caddesin P T. T. Bfnasmda· 

• 
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1 E K O N o 
No. 89 • Yazan: Ziya Şakir 

SUPHELER SiLiNDi 
1 rakyada Yeni 
Yılın Buğday 

Eba Muslim 
Halife ile 
Anlaştığmı 
Sanıyordu 
B u haber, Eba Müslime daha 

çok garip gelmişti. Fakat 
C:>unu, Halifenin malflm olan şüp
he ve emniyetsizliğine atfederek 
şimdilik süküt ile geçiştirmiye ka 
rar vermişti. 

İkinci gün, Halife Ebi Müslimi 
saraya davet etmişti. Evveli, mü_ 
kellef bir öğle yemeği ziyafeti çek
mişti. Sonra da akşama kadar, sa
ray avlusunda yapılan oyunları te
maşa ile vakit geçirilmişti. 

Bu esnada aradaki münasebet o 
kadar tabü ve samimi bir surette 
cereyan etmekte idi ki; bu derin 
sükfuıetin arkasında korkunç bir 
fırtınanın gizlendiğine hükmeL 
mek milmkiln değildi. 

Halifenin huzuruna, silih ile çık 
mak adet değildi. Eba Müslim bu
nu bildiği için, üçUncil giln saraya 
geldiği zaman, Halife daiı;esinin 

kapısı önünde kılıcmı çıkanp, ken
disini orada bekliyecek olan adam 
la.rma teslim etmek istemişti ... Fa
kat kapıcı başı ile baş mabeyinci 
derhal yerlere kadar eğilerek: 

- Emirülmilminin Hazretleri, 
ferman buyurdular ... Onun gibi bir 
kahramana kılıçsız durmak ve o
turmak yaraşmıyor. Kendisine bir 
imtiyaz olarak izin veriyorum. 
Bundan BOnra huzuruma kılıcı ile 
g!rsin diye emir verdiler. Kılıcı. 

nız, yanınızda kalsın. 

Dediler. 
Halifenin l!Ju iradesi, artık Ebl 

Müslimin kalbindeki en küçük bir 
,upheyi bile silmittl. Hatti, o gün 
de birçok eğlenceler ve ziyafetlerle 
vakit geçirildikten sonra, hususi 
dairesine avdet eden Ebl Miislim; 
Saray Nazın Malik bin Hqime kı
bcmm alınmamasını nakletmiş; 
-Artık Halife ile aramızda tam 

bir ihenk ve samimiyet husul bul
duğuna kanaat getirdim. Bugünkü 
hareketi, bana karşı çok büyük bir 
emniyet beslediğine delildir. 

Demişti. 

M a1ik bin Haşim de: 
- Evet.. Biz.e, hatti ma

iyetimize en Adi hizmetçilere bile 
gösterilen muameleye bakılırsa, 
artık korkulacak bir hi.diseye ihti
mal verilemez ... Fakat, hükümdar
ların hiç bir haline güvenme8, kö· 
rUkörüne itimat etmek caiz değil
dir. Bugün bqlarma çıkardıklan

nı, yarın ayaklarının altında ezer
ler.. Ertesi gün de, yine taç diye 
~aşlarma giyerler ... Onun için biz, 
ihtiyati elden bırakmıyalmı. 

Diye, EbA Mt18limi ikaz etınee ıs 
temişti. Halbuki Ebl MUslim, Ma
lik'in bu fazla ihtiyatkirlığma iti
raz ederek: 

- Hayır ... Fazla müvesvis olun. 
ya lüzum yok. En küçük bir hare
ket, yine aramızda bir gerginlik 
husule getirebilir. Vaziyeti mU§.. 
kUllettirmeKteıı, son derecede içti
nap ediniz. 

Diye, emir vermişti. 

Ölüm, EbG Müsllm'in 
Üzerine Kanadını 

Germiıtl 

B azı hususi tarihlerin riva~ 
tine nazaran Ebl MUslim 

kendisine mukadder olan kanll 6.
klbeti; o müt.hif f eli.kete uğradığı 
gine tekaddUm eden gece gördt1.. 
ltı bir rUya ile hissetmı,ti ... Bu rU 
1" şöyle tasvir edilmektedir: 

(Geniş bir sahra .. Milthif bir fır
tına ... Toz ve dumandan, gözgözü 
görmüyor. Eb& Müslim; bu esnada 
bir dağ başında, ve yüksek bir ita 
,..am üstünde bulunuyor. Oradan, 
flrtmayı ~yor ... Bir müddet, 
ha bllk ..... 

SAH 
ISMAIL 

• Arkııdaşmıız "Ziya Şakir., ~ 
in muvaffakıyetle devam ettirdi- ~ 
ği Horasanlı Eba Müslim tefrl- ~ 
kamız yakında bitecek ve bunu, ~ 
bütün heyecanlyle birlikte "Şah ' 

~ 
lsmall,, tefrikası takip edecek. ~ 
tir. ~ 

• "Şah IsmaO,, birçok vesi-! 
kalar arasında satır satır top
lanmış tarihi bir eser olacaktır. 
Bunda tarihin en müHkül vazL -
felerlnl üzerine alan Türkün, eş- 1 
siz kahramanhklarmı zevkle o- t 
kuyacaksmız. ~ 

• "Şah lsmaU,, tefrikasında 
tarlkatlerln içyUzJerlni, din per. 
desi arkasında çevrilen siyasi 
entrlkalan, zulümleri, ihanetle
ri heyecanla okuyacak, saray 
Ue tarikat ocaklamıın sırlan a-
1'88mdaJd münasebetleri öğrenip 
hayretten hayrete d~inlz. 

~~ 

zarayı temaşa ettikten sonra; u
zaktan, isminin çağınldığmı hisse
diyor. Bu sesi, babasının sesine 
benzetiyor .. Sesin sahibini aramak 
için, o yüksek kayadan inmek isti. 
yor. Fakat ayağı kayıyor.. Döne 
döne yuvarlanmıya başlıyor. Veni 
hayet, kendisini o sahranın orta
ıımda buluyor ... Fakat gariptir ki; 
o kadar yüksek bir kayalıktan 
düşmesine rağmen, bir ıstırap duy 
muyor... Ayağa kalkıyor. Sağına 

soluna bakıyor. Kimseyi göre~ 
~r. O esnada gözüne, nurani çeh
reli ~tr adam ilişiyor. Ona doğru 
ilerliyor. 

- Beni, sen mi çağırdın?. 
Diye soruyor ... O adam da, 
- Evet, ben çağırdım... Fakat 

gelmeseydin, iyi ederdin. Madem
ki geldin. ArtJık emrime itaat ede. 
ceksin. 

Diyor. 
Ve bu adam, koltuğunun altm

dan bir bohça çıkarıyor. BohÇayı 
açıyor. İçinden çıkan kıplmınızı 
bir gömleği Ebi. Miislime uzatıyor: 

- Arkandaki siyah kanam çı
kar. Bunu giy. 

Diye emrediyor. 

Adamın sözleri o kadar mit
e88ir, ve verdiği emir o ka

dar kati ki; Ebl Müslim buna mu_ 
kavemet edemiyor. Sırtındaki elbi
seleri çıkarıyor. O kıpkızıl gömle.
ği giyiyor. 

Sonra. bu adam Ebl Müslimin 
elinden tutuyor. O müthit fırtına 
ile altt18t olan sahraya götürüyor. 

Fırtına. birdenbire sükfuı bulu
yor. Fakat buna mukabil, ortada 
daha korkunç bir manzara beliri
yor. 1nsan kafalarından teşekkül 
etmiş, müthiş bir tepe yükseliyor. 
O adam. yine ~ir emir veriyor: 

- Bu tepeye çık. 
Diyor ... Ebl Müslim, fena halde 

ürküyor. Geri çekilmek istiyor. 
Likin o adamın sözleri o kadar 
müessir, ve verdiği emir o kadar 
kati ki, EbA Müslim buna da mu
kavemet edemiyor. Ağrr ağır, iler
yor.. o tepeye çıkmıya teşebbüs 

ediyor. 
Fakat bu, kolay olmuyor ... Çlln· 

ktl, tepeye çıkmak için üzerine bas 
tığı kafalar, ayaklarının altında 
çabrda,ya çatirdaya kayıyor, yu
varlamyor .. Kendisi de, ikide birde, 
o kuru kafalar üzerine kapanıyor .. 
Böylece uğraşa uğraşa tepeye çık. 
maya çalışırken, sıkmtismdan ecel 
terleri dökmiye bqlıyor ..• Bu sıra
da da uyanıyor.) 

Rüya, müthişti. En itikatsız olan 
larm kalbine bile, yine bir korku 
vermiye ki.fi idi... Nitekim, Ebl 
Müslim de, gördüğü bu riiyanm te-
alıi altma girmi§ti. Derhal, Malik'i 
çağırarak rilyumı söylemifti. Fa
kat, Malik bu rllyayl hayira yor-
m: 

• zyz • Mahsulü 
- Bence, rüyada endişe edilecek 

hiç birşey yok. Eğer o tepeye çık. 
mış olsaydınız; o zaman, Allahm 
hükmüne razı olmak 18.znngeldiğL 
ne hilkmede~ilirdim. Fakat, mar 
demki çıkmadınız; hakkınzıda vu
ku bulan fena kasitler, yarıda kal
mış demektir. Bu da, şimdiye ka. 
dar geçirilen hengamelerden iba
rettir ... Sonra, rüyaları daima ak
sine tefsir etmek Iazımgelir ... İn
şallah, Halife ile münasebetiniz 
büsbütün emniyet ve samimiyet 
kespedecek... artık her işi büsbü
tün düzelecek. 

Bu ıene Trakya mmtakaamda mahıul çok iyidir. Buğdaylar 
Polatlı ayarında kuvvetli olarak yeitmitir. Yumu,ak buğdaylar 
mükemmeldir. Bağlar umumiyetle çok güzel olarak mahıule yat
mıya bqlamıttır. Kavun mahsulünün bereketli olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Demişti. 

Bu sözler, Eba Müslime müla
yim gelmekle beraber, yine kalbi. 
ne bir vesvese girmişti. Biraz son
ra, Halifenin huzuruna giderken, 
mintanının içine zırh giymiye ka
rar vermişti. 

E bi Müslim; bu rüya mese. 
lesi ile meşgul olurken, Ha

lifenin sarayında da, sessiz sada
sız birtakım hareketler ba.şgöster
mişti. Halifenin muhafız alayına, 
harekete hazu- bir vaziyette OO!un
malan için gizlice emirler verilmiş
ti. 

Ayni zamanda bu alayın en seç
me efradından bir kısmı, üçer, be

şer kişilik gruplar halinde Halife 
dairesine celbedilerek iç kapmm 
iki tarafındaki odalara yerleştiril
mişti. 

En mühim tertibat, Halifenin 
Ehi Müslim ile oturacağı salonda 
alınmıştı. Bu salonda, Halifenin o

turduğu sedirin yanında bir oda. 
vardı ... Kölelerin en kuvvetlilerin
den, en sadıklarından ve en iyi kı
lıç kullananlarmdan sekiz kişi se
çilmiş.. Ellerine zehirle bilenmiş 
kılıçlar verilm~ .. Bu odaya yerleş
tirilmişlerdi. 

Dün gelen buğdaylar l 
Dün şehrimize 15 vagon buğday, 2 

vagon arpa, 2 vagon çavdar ve bir 
vagon kepek gelmiştir. 1 - 2 çavdarlı 
yumuşak Pulatlılar 6,37,5 kuruşa ka
dar ve sıra malları 5 - 6,15 kuruşa 
kadar satılmıştır. Dün sert buğday -
lardan hiç mal gelmemiştir. Çavdar 4, 
mısırlılar ise, 4,35 kuruşa satılmıştır. 

Ballk Fiyatlan 

Birdenbire Yükseldi 
Bir haftadanberi balıkhaneye pek 

az balık getirilmekte olduğundan fl
ya tlar çok yükselmiştir. Epasen iyi 
nevi balık tutulamamaktadır. Bar -
bunyalar 250 - 300, kefalJar 80 - 100, 
mercan 60 - 70, kaya 35 - 40, sardal 
ya 25 - 30 , toriklerin tanesi 50 ku
ruşa kadar satılmıştır . .Mevsim itıöa 
rile tutulan balıklar yavandır ve an 
cak on gün sonra yağlanmaya başla
yacaklardır. 

Yapağı da yü/ueldi 
Evvelki gün elli kuruştan satılan A 

nadolu yapağiılan hariçten gelen yeni 
talepler üzerine 52 kuruşa yükselmie 
tir. Fakat satıcı bulunmamıştır. 1z • 
mirin kirli yapağıları dün 59 kuruş
tan ve Trakyanm mallan da 65 kuruş 
tan satılmıştır. Yapağı fiyatlarmm 
da bu hafta içinde daha yükseleceği 
söyleniyor. 

Egede Yeni 
Yılın Uzüm 
Vaziyeti 

lzmir, 28 (TAN Muhabirinden) -
Ali.kadar dairelerin tetkiklerine göre 
bu sene gerek çekirdeksiz, gerek reza
kl ve diğer UzUmlerin vaziyeti iyidir. 
Dk baharda doğu§ az görUnmüt, 
Martta Manisa mmtakaamdaki kra
ğı doğan salkımlarda.n yüzde 15 ini 
mahvedince noksanlık arbmftır. Fa -
kat eonradan doğan ilzi1mler ana 
salkım yerini tutmak itibarile zararın 
yüzde betini te!Afi etmietir. 

Huiran ayı yağıpız geçmlftir. Ha
valar kurak gittiği için kır bağlarda 
taneler irileşmiyecek ve kalitesi dü
şük UzUm olacaktir. Fa.kat, genç bağ
lar bundan sarar görecek değildir. 

Bunlardan Uzüm az da ola 11Hrnnlar 
büyilmektedir. 

.Memlektin iç tarafmda bu JleDe faz 

la ziraat amelesi gelmesi ve tiltünle
rin umulduğu kadar çok olmaması, 
bir aydanberi amele gilndeliklerini 
dUfilrmil§tUr. Geçen yıl bugünlerde 
80 kurut olan yevmiyeler timdi 70 
kuruştur. UzUmlerin sergi zamanmda 

Fakat bütün bu işler, o ka
dar ~üylik bir sUkfuıet ve 

ketumiyet içinde görülmüş idi ki; 
sarayda bulunan Ehi. Müslimin a
dam ve taraftarlarından en zeki ve 
hassas olanlar bile, bu gizli hazır. 
llkları hissedememiflerdi. 

Ketentoluamı aranıyor amele buhranı hJuedileceği ve belki 
ihracat için aranılan keten tohum- ~vmiyelerin bir miktar daha dilte

larmm kilosu 8,05 kurup yük.aelmit- ceği tahmin edilmektedir. 

(Arkası var) 

tir. Dün isteldd alıcılar çıkmJt ve yUz Uzllm kurumu, hUSU81 vagonlarla 
de kırk avanıs para verilmek sureti- veya vapurlarla taze i1zi1m sevkiyatı 
le ma.ı arandığı halde buhrnam•mlf - yapmak yolundaki dtlştlncesini tatbik 
tır. Sıralık arpalar 3,30 kurup. kadar edene çekirdekli, çekirdeksiz yae U
almmaktadır. zl1m sarfiyatı kuru tlzl1m mahsulü -

ır----------------------- nün kıymetli ve iatekll aatışna yar. 

ıaua+r~ ;E=~-~:~; 
öG\!!JTLER i-

Halkall Suyu? 
Geçen gün, bir gazet.e lstanbul- den kalma bu Dd turltt mdan bet-

da tifo hutahğınm kati smette ka bir ele Terime saya bahmdalu-
önil alınabilmek için tawfye ettiği aa blllnbıfs. Kuyu salan da bqka. 
tedbirler arwnda "Halkalı ve Ddncl, Beyoğlu ve Bojazlglnln. 
Kırk~me aularmm bentlerden ga Rumeli tarafında - o tarafta ee-
yet fena !'jeralt altında !'jehre ala- kiden kalma su, Bah~köy beatle-
tılmakta,, oldoklanm da yazıyor. rinde toplanan aularm blrletmeıdn.. 
da. den hiad olu Taksim aayadar. 

lstanbulcla sa yoUamun pek ka. O tarafta Halkalı nev'lndell, yani 
nşık olduğuna burada herkes bl- ayn yoldan geçerek gelen, bir ele 
Ur. Fakat ne kadar da karışık ol- Galatasaray &11yu vardır. Terkoa 
sa, Halkalı salarmm bentlerden. suya ile, yine kuyu sulan da bq. 
gelmediği de malim olduğundan ka. llamldfye aa yollan da ayn.. 
-okayucalanm arumcla gazet.enin Ualdidar ve Boğulçinln Audo-
o fıkrasında Balkal JSyunan bent- la tarafında - O tarafta Göksu 
lerden geldiğini okyup ta zlhlnlerl deresindeki beatlerden gelen kum-
kanşmış olanlar varsa diye- Is. panya suyundan önce yine Halkalı 
tanbulun su yollarım bir kere daha nev'lnden ayn ayn yollarla gelen, 
hatırlatmak istiyorum. sayılaımyacak kadar 90k su yolla. 

ilkin Istanbul taratmcla: Kırk- n vardır. En büytlıklerl öç maD 
çeşme suyu Belgrat köyü etrafın.. satıhtan çıkarak Usldldara geJlr. Js. KadJkövH•deld __ ..... _._ 
dald bentlerde toplanaa •ulann bir ,, _ ~-

araya gelmesinden hisıl olur. Bu hemea hepalnln saya ayn ayn yol-
Kırkçeşme suya şehir içerisinde larla geUr. Boğulçtnln bütb A· 
yüksek yerlere ~amu. nadola tarafmda ~ sulan 

Onun için lstanbulun tıepelerfn. da öyle. Demen her evde balUDUl 

de bttytik cam.Deri yaptıranlar ora- kuyu aa1an da yine batka. 
Jara kadar 

811 
çıkarabilmek için Memba sulan diye fıçılarla ve 

başka bqka su kaynaklan arat- filelerle satılan salar da bu say. 
dddanmdan ayndır. 

maya mecbur olm~. ifa.ikalı Jstaabul aulanmn böyle la)'llao 
denllen su yollan böyle yüksek mıyacalt kadar ayn ayn kayaklar 
yerlere kadar çıkar 8Ulardır. Bun- dan ve ayn ayn yollardan geldl-
lara lla8'ab saya demek t.e doğnı ğlni dtiftlntlnce, barda sulanrı alçba 
olmaz, çünkü her biri ayn ayn temizlenmediği ve Ufo butallP· 
kayııaldaıdan gelir. Yalnız lstaa.. D1D n1tllı öntl alrnanwhpu kolay. 
bal tarafında sayısı OD altıya fll• C!a u1arımm. 8a yollamua ba ka-
ba iMi yollara Rallrah nev'lnden su dar çok •J'lda olmall da Jstan-
lar demek .... dojra olqr • :Eılld- balda ..,. latlrjml c&steı'lr· 

,. 

BORSA 
29 Haziran 1937 CAU 

P&B&L&B 

Sterlin , 62•,-
Dolar 123,50 
Franau Fr. 110,
Liret 110,
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
Isviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avuaturya21,-
Mark 28,-
Zlotı 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dlnar 52,-
Kron laveç 30,-

Altm 10.7,-
Banknot 255,-

Ç EK l ER 

628,-
127,50 
lH,-
115.-
84.-
23.-

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

1048,-
256,-

ua5nrak3ı 1To,33 ö ö öf 
Londra 626,50 626,75 
New-York 0,7867 0,7850 
Parla 17,M60 17,6375 
Millno H,9560 H,9580 
Brüksel •.6636 •,6625 
Ati.na 87,23 87,1968 
Cenevre S.•M5 3,•380 
Sofyv. 63,8467 63,8214 
Amaterdam 1 • .a10 1,•335 
Prag 22,r5950 22,5863 
Viyana 4,1995 •,1975 
lladrid 13,eeM 13,9610 
Berllıı 1.9625 1,9621 
Vaqova 4,1580 4,1564 
Budapefte 3,99 3,9888 
Btlkref 107,1025 ~~~ 

gf!9t·tg !W.J'K plfoMJl9& 
Yokohama 2,7C5 2,7UO 
lloalrova 24,095 24,105 
Stokholm 3,0957 3,0SKG 
~ ..... 

g 

M 1 1 

Günün 
Piıaıaıı 
Patatn '°k ucuzlamıfh 

Herpn AJapauır ve B 
•adan lala miktarda 
gelmektedir. Patatealer ü 
boya ayrılarak .atılmalıt 

dır. Birinci büyük boyun 
lanı 4, ikincilerin 3 ve 
çüncülerin 2 kuruıtur. 

• Bu halta piycuaya lazl 
miktarda kuru aoğan ve •a 
mualı getirilmiftir. Sofa 
lann di%i halinde olmıyara 
kilon 100 para ve •tırm 
.aklann kilom 1 lıuruıtur. 

• 
Geçen cumartainden dü 

alıfama lıaJar fehrimizJ 
1200 balya tiltilı .atılmıfh 
Karahi..ar malları 122,S v 
diğer mallar 118 lıunı,ı 
verilmiftir. Tiltilı piy 
.aflam ve i..telılidir. 

• Mersinden piyaaamu:a 
mm gelmiye ba,lam11hr. il 
partilerin kilon 50 - 60 
nq aramda verilmiflıen • 
giimlenberi bu liyat 35. 
lmnıfCI lıaJar düpniiftür. 

Paris Borsas 
Bir Hafta Kap 

Yeni Fransız kabinesi, ilk icraa 
malt cepheden bql&ml§tır. HU 
çe alınması tasavvur edilen ball 
1l tedbirler sırasında 11pe:KWJUJ1 
mini olmak için dün sabahtan i 
ren bir hafta müddetle Parla 
8&8IDJ kapatml§tır. 

Dün bonsamızn Paris bo ı::NM:llWlll 

panmq olmasından dolayı, hiç 
&liyet göstermemiştir. Sabahl 
18,25 liradan açılan Türk borcu 
lirada kapanmıttır. Milli tahvill 
zerinde de hiçbir muame\e 
tır. Aalan çlnıentosu 13,25 lirada 
muftur. Merkez Bankası bir 
lirasına 626,25 kurue fiyat teab 
mltUr. 

ZAHiRE 
BORSA 

29/9/937 
FIATLA.B 

AfağI, 
K. P. 

Buğday yumuşa& fi,35 
Arpa ~27~ 
Çavdar ıt 

Mısır ~:35 
Tiftik Dl&& 116,20 
Yapak Trakya 65,-

" Anadol 59,-
Peynir beyaz 22, 5 

" kqar 40,-

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Kepek 
Un 

G ELEN 

B. peynir 
Nohut 
Z.yağr 
Tiftik 
Yapajt 

DIŞFIATLAR 
Buğday Liverpul 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anven 
llmD' Londra 
Keten T. Londra 

398 
45 
.a~ 
•5 
62 
19 
15 
26 
12 
13 

LiMAN HAREKEn 

lar: 

Bugtba llmannnndu 
parlar: 

Sut: 8,S8 Koeull il 
Aaafarta Butma, 20 All~ ...._,... 
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ı ıs anbul Harici Askeri Kıtaatı lcinları 
Cınsı Miktarı M. Bedeli 1. Teminatı EK. Şekli Ek. Tarihi Saati 

Kilo Lira Lira 

Arpa 500000 20000 1500 Kapalı Zarf 14/7 / 937 15,30 
Arpa 500000 20000 1500 Kapalı Zarf 14/ 7 / 937 16 
Arpa 388600 15544 1166 Kapalı Zarf 14/ 7 / 937 16,30 
Yulaf 750000 37500 2813 Kapalı Zarf 16/ 7 1937 15,30 

Yukarıda yazılı arpa ve yulaf ayrı ayn ihale edilecektir. Teklif mektup
ları eksiltme saatinden bir saat evvehne kadar kabul olunur. Yuluf şart
namesi 188 kuruş mukabilinde Komisyondan alınabilir. isteklileri evsaf 
ve şeraitini öğrenmek Uzere her gün ve eksiltmeye iştirak için belli gün 
ve saatte te~dif mektupları ve kanuni vesikalariyle Lüleburgaz Tümen 
satmalma KomisY.onunda bulunmaları. (3671) 

• • • 
Garnizon m10 Muhammen Tutan Dk teminatı 

Lira Lira 
Bursa 19800 15840 1188 
Mudanya 6000 4800 360 
Bandırma 6000 4800 360 

8lf,()0 25440 HJ08 
Bursa. Mudanya ve Bandırma Garnizonlarının ihtiyac1 için hizalarında 

gu ter.IPn sade yağı kapalı zarf yolu Ue 5-7-937 Pazartesi günü saat 
17 de Rursa Askeri Satınalma Komisyonunda eksiltmeye konacaktır. Uç 
(rarnızonuıı yağı bir istekliye veya ayrı ayn isteklilerine ihale edilebilir. 
Ş rtuameyi görmek istiyenler Bursa. Eskışehir, Balıkesir, Ankara ve Is
ta.nbul levazım amirlikleri satınalma Komısyonuna tatilden maada hergtin 
müracaat edebilecektir. Eksiltmeye girecekler de alım satım ~rnnununun2-3 
maddelerinde gösterilen vesalklerlle birlikte teklif mektuplarını aynı giln 
'e saatte 16 ya kadar Bursa Asken satınalma Komisyonuna verecekler-
dır. (33) (3429) 

• • • 
Cmsi Miktarı M. Bedeli l. TeJY1hıntl Ek. Şekli Ek. Tarihi Saati 

Kilo Lira Lira 

.Arpa 252000 100 O 756 Kapalı zarf 14-7-937 15.30 
ıArpa 312000 12480 936 Kapalı zarf 15-7-937 16 
Yulaf 111400 5570 418 Kapalı zarf 16-7-937 16 

-:s -N 

Kadıköy Sulh Icra Dairesinden : 
Dairemizin 936/ 1411 No. lu dosya ile 
mahcuz olup paraya çevrilmesine ka
rar verilen bir kadife oda takımı bir 
hah ve bir büfe ile bir konsol ayna 
açık arttırma ile satılacağından Bos
tancıda tramvay durak mahallinde 
6 _ 7 - 1937 Salı günü saat 10 dan 
12 kadar. Resmi tellaliye alacaklıya 

olmak üzere alAkadarlar ve iştirak 
etmek istiyenlcr mahallinde bwuna -
cak memura müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

rada Milli Müdafaa Vekaleti Satınal
ma Komisyonuna vermeleri. (60) 

(3636) 

Yukarıda yazılı arpa ve yulaf ayn ihale edilecektir. Teklif mektupla
n eksiltme saatinden bir aat evveline kadar kabul olunur. lsteklilerin ev- ı Kapalı za.~fla 80 ~on 51~ eti alı

ve şeraiti öğrenmek üzere her gü n eksiltmeye iştirô.k icin belli gün ve nacaktır. Etm tahmın bedelı 24000 
atte teklif mektupları ve kanuni vesikalariyle LUleburgaz Tümen satı- liradır. !hale gUnU. olan 15 Temmuz 

nalına komisyonunda bulunmaları. (63) (3684) 1937 Perşembe gUnü saat 10 da Ed

• • 
Hepsine biçilen ederi otuz iki bin 

yüz lira olan 374 kalem elektrik 
alzemesi kapalı zarfla eksiltmiye 
onulmuştur. Thalesi 17 temmuz 937 
mnrtesi gUnU saat 11 dedir. nk 
minatı 2437 lira 151 kuruı;ıtur. Şart
me i 165 kuruşa M. M. Vekaleti 

• 
saat 15 tedir. Eksiltmeye girecekle· 
rin 2490 sayılı knnunun 2 ve 3 cü mad 
delerinde yazılı vesaikleri ilk temi
na.tlan ile birlikte tam ihale saatin-
de M. M. V. satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (37) (3433) 

• • • 
ınalma komisyonundan alınır. Ek- Kırk altı kalem ec-Layı baytariye 

ltmiye girecekler kanuni teminat kapalı zarf usuliyle satın· alınacak-
2490 sayılı kanunun 2, S Uncu mad- tır. Bedeli 15400 liradır. llıalesi 4, 8, 

1 .ıde yazılı belgelerle birlikte tek. 937 çarşamba gUnU saat 11 dedir. 
ıektuplannı ihale saatinden bir llk teminatı 1155 liradır. Jsroklilcr 

.. evvel Ankara.da. M. M. Vekaleti evsaf ve şartname almak ve görmek 
vermele - istiyen M. M. V. satınalma komisyo. 

1 - - nuna müracaat ve münakasaya gire. 
ceklerln 2490 sayılı kanunda göste
rilen vesaikle teminat ve teklif mek-

8 çevresi 1,60 dan aşağı olmamak tup!arile birlikte belli gUn ve snatin-
4:8 yaş ararında bulunmak ve kıs· den en az bir saat evvel Ankarada 

adedi yUztle otuzu geçmemek Ü· M. M. V. Satınalma komisyonuna 
15000 liralık binek hayvanı pa· ı gelmeleri. (36) (3432) 

hkhı. beğenilerek nlmacaktır. Jşbu . . .• • ~ . 
ı temmuz 937 perşembe gUnUn- Her bır çıftıne tahmın edilen fıyatı 

31 temmuz 1937 cumartc i günü 374 kuruş olan 1041b çift dahıll ve 
i saatinin bitimine kadardır. her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 
an satacak olnnlann hayvanla. 365 kuruş olan 8728 çift harici fotin 

pazarlık gUnleri içinde Eskişehir· k_a~alı zarfla alınacaktır. Şartname
keri satınalma komi yonuna ge sını 355 kuruşa almak ve örneklerini 
eri. (26) (3400) görmek istiyenlerin hergün komisyo. 

* * * r bir tanesine tahmin edilen fi . 
330 kuruş olan 70000 tane kilim 
lı zarfla nlmacaktır. Şartname. 
1205 kuryşa almak ve örnekleri
rmek isfıyenlerin her gün ko . 
ona gelmeleri. tık teminat mik· 
12800 liradır. !halesi 2-7-1937 

günU saat 11 dedir. 
iltmiye gireceklerin 2490 sayılı 

nun 2 ve 3 cü maddelerinde ya. 
ikalan ilk teminatlan ile bir· 

teklif mektuplarını ihale saatin· 
n az bir saat evveli Ankarada 
Müdafaa vekaleti satınalma ko· 
nuna vermeleri. (28) (3402) 

• • • 
r bir tanesine tahmin edilen be· 
00 kuruş olan 10000 tane bat· 
Kapalı zarfla alınacaktır. Şart· 
ını 400 kuruşa almak ve örnek. 
ormek i tiycnlerin her gUn 

J ona gelmeleri. Ilk teminat mik 
250 liradır. ihalesi 2, 7, 1937 
günü saat 15 tedir. Eksiltmi· 
ceklenn 2490 sayılı kanunun 

3 incU maddelerinde yazılı ve· 
n ilk teminaUarUe birlikte tek· 
tuplarmı ihale saatinden en 
at evvel Ankarada Milli Mü· 

vekaleti satınalma komisyonu· 
hneleri. (29) (3403) 

• • • 
bir kilosuna tahmin edilen fi-
50 kuruş olup muteahhlt nam 
bına alınacak olan 20 bin ki

ı abunlu kösele açık eksiltme 
caktır. Şartnamesini 210 ku

mak ve örneklerini görmek is-
in hergün komisyona gelmele 
teminat miktan 3127,50 lira
lesi 5, 7, 937 pazartesi eilnU 

na gelmeleri. llk teminat miktarı 

4790 lira 47 kuruştur. ihalesi 10, 7, 
937 cumartesi gilnU saat ll dedir. 
Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerinde 
yazılı vesika.lan ilk temlnatlarile bir. 
likte teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bir saat evvel Ankaradn M 
M. Vekaleti satınnlma komisyonuna 
vermeleri. (41) (3489) 

• • • 
AllRara, gamizonu birlikleri için 

918 ton odunun 10-7-1937 Oumnrtesi 
gUnü saat 11 de kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Odunun tutarı 
16065 lira olup muvakkat teminatı 
1264 lira 88 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda parasız görülür. lstekli
lerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerin
deki vesika ve teminat makbuzlarını 
yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Ankara Levazım amirliği satınalma 
komisyonuna vermeleri. (52) 

(3563) 

Bir çiftine tahmin edilen fintı 425 
kuruş olan 112 bin çift ve ayrıca 86 
bin çift kundura kapalı zarfla alına
caktır. 112 bin çiftin şartnamesini 
2380 ve 86 bin çiftin şartnamesi 1828 
kuruşa almak ve örneklerini görmok 
isteyenlerin hergUn Komisyona gel
meleri. 112 bin çiftin ilk teminatı 
22790 ve 86,000 çiftin ilk teminatı 
18370 liradır. 86000 çift kunduranın 
ihalesi 14-7-937 Çarşamba günü 
saat 11 de ve 112000 çift kundu
ranın ihalesi ayni gUn saat 15 de_ 
dlr. Münakasaya gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminattan 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale 
tarihinden Pn nıı: hir sıuıt P.vvel Anka-

remittc asken satınalma komisyonu 
binasında ihalesi yapılacaktır. Etin 
muvakkat teminatı 1800 liradır. Tek
lif mektuplarım münakasa saatip
den bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı komisyona verilecektir. Ev· 
saf ve şartnamesini görmek ve bil
mek isteyenler için Komisyon her 
gün nçık olduğu. 

(3689) 
Ciheti Askeriye ihtiyacı için 1 mil

yon 750 bin kilo kum enkaz ve 1 mil
yon 750 bin kilo kuru dip çam odu
nu olmak üzere 3 ,500,000 kilo kuru 
çam odunu kapalı zarf usuliyle eksilt 
meye çıkarılmıştır. Kapalı eksiltme· 
si 14-7-937 Çnq~amba gUnU saat 10 
da Sankamışta Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti
ni sormak isteyenler her gün ihaleye 
iştirak edeceklerinden belli edilen 
gün ve aatten bir saat evvel Komis
yona müracaat edeceklerdir. Şartna
mesi Komisyondan parasız olarak ve
rilir. llk teminatı 3281 lira 25 kuruş
tur. Tahmin bedeli 43750 liradır. lş
bu kapalı eksiltmeye iı;ıtirak edecek 
istekliler teklif mektuplariyle birlik
te istenilen vesaiki belli edilen ihale 
san.tinden bir saat evvel komisyona 
vermiş b1;1lunacaklardır. Eksiltmeye 
clr~<:ekler:ın veni sene ticaret vesika 
larıle bu ışe yeter muvafık teminat 
makbuzu v~ya banka mektıubu ola
caktır. Hanctan vaki olacak istekli
lerin belli. edilen gUn ve saatten bir 
s~at evvelıne kadar yetiştirilmek şar 
tile 2490 sayılı kanun mucibince is
tenilen vesaiki birlikte teklif mek
tuplarını postaya vermiş bulunacak-
lardır. (68) (3691) 

• • • 
Ankara.da Erat Pavlyonları ile a

hırlar yapısı kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Keşiflerinin tutan 
128.462 lira 5 kuruştur. Keşif Proje 
ve eartnameleri parasiyle i~aat şu
besinden verilecektir. lhalesi 15-7-937 
Perşembe günü saat 11 dedir. Dk te
minat 7673 lira 10 kuruştur. Eksilt
meye gireceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sayılı kanunun 2,3 üncü ma.dd~
lerinde istenen belgelerle birlikte te
minat ve teklif mektuplarını havi zarf 
lar ihale saatinden evveı geç olarak 
bir saat evveline kadar Ankaracfa M. 
M. V. Satın;1ma l{omisyonuna ver
sinler. (69) (3692). 

*** Kor birlikleri hayvanatı ihtiyacı 
için 150 ton kuru ot açık eksiltme su 
retiyle alınacaktır. İhalesi 14_ 7 _1937 
Çarşamba günü saat 16 da Çorluda 
kor satınalma komisyonunda yapıla
caktır . .Muvakkat teminatı 141 lira 
olup şartname ve evsafını görmek is
teyenler her gün İstanbul Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda ve 
Çorluda kor satınalma komisyonun
da görülebilir. 

Taliplerin kanunun ikinci ve üçlin 
cU maddelerindeki belgeleriyle birlik 
te mezkur gün ve saatte Çorluda kor 
satınalma komisyonunda bulunmala-
rı (62l <36RRl 

' • 
FLiT. botun haşarat öldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet. onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur Flit'in formOIO hiçbir vakit taklit edil
memiştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat hasaratı 
kat'iyyen öldOrOr. Şüpheli mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 

Yarıklara ve köşelere biraz FLiT TOZU 
serpiniz. Haşarat derhal telef olur. 

Jandarma 
at nalina 

en 1 omutan ığı 
o is onundan: 

A aa 

1 - Aşağıda çeşit ve miktarları yazılı Malzeme hizalarında gösterilen tarihlerde satın almmak için eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bunlara aid şartnameler paralı ve parasız olarak yalnız komisyondan alınabilir; 
3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin §artnamede yazılı vesika ve teminat mektuplarını vaktinde komis

yona teslim etmiş bulunmaları. 
A. - Eşya cinsi Miktarı Tahmin Bedeli nk Teminatı Şartname bedeli. İhale tarihi 

Kundura kösele:;i 76,000 Kilo 121,600 Lira 7330 Lira 

Vaketa 
Sarı vaketa 

5.000 Kilo 
50,000Kilo 

10,000 Lira 
100,000 Lira 

750 Lira 
6250 Lira 

Yekfln 231,600 12830 
Bu Uç çeşit şartnamesi bir malzeme toptan veya çeşitler ayrı ayn en az 
B. - Başlıklı Nöbetçi 

muşambası. 3,000 Tane 25,500 Lira 1912,50 Lira 

rtaf a eki eti 

Hava Yollan Devlet işletme 
idaresinden: 

Devlet Hava yolları için Eski§ehir Tayyarecilik mektebinde tahsil etti
rilecek pilot yeti§tirilmek üzere üç gence ihtiyacımız vardır. Aşağıdakı 

eartıarı haiz olanların 15-7-1937 akşamına kadar evrakı müsbite!eriyle 
birlikte Nafia Vckô.letine müracaatları. 

A. - Lise mezunu olmak. 
B - 30 yaşını geçmemiş bulunmak . 
C. - Sıhhatlannın havacılığa müsait olduğu Eski§ehir hava sıhhiye 

heyetinin raporiyle sabit olmak. 
D. - Devlet memuru olmak için icap ' eden ~vsafa malik olmak. 
Yukarıdaki evsafı haiz olanlara Eskişehir mektebinde okudukları za

man kendilerine ayda 50 lira Ucret verilecektir. (1726) (3662). 

Is anbul Tramvay Şirketi 
(21 kanunusani 1911 tarihlı mukavelenin 14 üncü 

maddesine göre) - .... 
Aşağıdaki tarifeler 1 Temmuz 1937 den itibaren tekmil hatlarda tatbik 

edilecektir. 

Subay 
Subay (karne) 
Asker malO.lleri 
Asker (karne) 
PASOLU:-

tik, Orta ve Lise 
mektepleri talebe-
leri 

PASOLU:-

Yüksek mektep 
ve Üniversite ta-
lebeleri. 

1-2 kıt'a 
3-7 kıt'a 
1-7 kıt'a 
1-f a<ıt'a 
1-7 kıt'a 
1-7 kıt'a 

) Ayni arnbada 
) evden :rnekte-
) be ve mektep. 
) ten eve kadar 

) Ayni arab~uısı. 
) yapılan tek-
) mil seyahat-
) ler için 

1 inci Mevki 2 inci Mevki 

\ 

(Nakliye vergisi ve köprüler 
resmi dahil) 

5,50 Jruruş. 
7,50 .. 
5,50 .. 
4,25 " 
4,25 it 

4,25 it 

4,25 
" 

3,25 kuruş. 
5,50 .. 
3,25 it 

2,- " 
1,50 it 

2,- " 

2,- " 
Ucreti 1 Temmuzdan itibaren 3,25 kuruşa indirilecek olan ı ve 2 kıt'a 

lara aid 2 inci mevki biletler için şimdiki 3,50 kuruşluk biletlerin verile
ceği ve 1 inci mevkide ücreti 7,50 kuruşa indirilecek olan 2 kıt'adan fa71a 
biletler için de 7,75 kuruşluk biletleri n kesileceği Sayın halka ilan olunur. 

15 Temmuz 1937 den itibaren hakiki tarife ücretleri damgalı biletler 
Uzcıinde yazılı bulunacaktır. Tstanbul, 29 Haziran 1937.-

DIREKTORLUK: 

00 

00 
00 

1159 Kr. 

12/ 7/937 Pazar 
tes! saat 10 

" tt .. 

,, " " 

fiyat toolif edene verilecektir 

128 Kr. 13/ 71937 Snlı 
saat. 10 

(1690) (3584) 

ayyare 
Vapur 

en 
tutmaları, baş dönmeleri, ağla
malar sıkıntı hisleri, nefes da
ralmaları ve bayılmalar. 

KA D 
ile ge 

l{onya Asliye Hukuk Hakimliğin 
den: Konyaın Milşki mahallesinden 
Kirişçi Mehmet Usta kızı Safiye ta
rafından Karakayış mahallesinden. 
Recep oğlu Hacı Mehmet aleyhine 
açılan boşanma davası üzerine bu 
baptaki da.va arzuhali sureti müddeL 
alcyhe tebliğ olunduktan sonra tayin 
olunan muhakeme gUnil mahkemeye 
gelmesi hakkında gönderilen daveti -
ye varakası merkumun gösterilen ad
reste bulunmadığı ve elyevm ikamet
gahı meçhul olduğu meşruhatiyle mil 
başir tarafından tebliğsiz olarak ge
ri çevrilmiş olduğundan bittalep da -
vatiYO varakası Istanbulda çıkan 

Tan gazetesinin 18 - 6 _ 937 tarihli ve 
778 numaralı nüshasiylc ilftmen tebliğ 
edildiği halde tayin olunan muhake -
me gününde mahkemeye gelmediği ci 
hetle davacının talebile gıyabında 
muhakeme icrasına ve gıyap kara
rının ilanen tebliğine ve muhakeme
nin 10 - 7 • 937 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 9 za talikine 
mahkemece karar verilmiş olması
na mebni müddealeybin zikri geçen 
gUn ve saatte Konya. Asliye Hukuk 
mahkemesine gelmesi lüzumu ve i§bu 
illin tarihinden itibaren beş gün için. 
de itiraz etmediği ve mahkeme günü 
mahkemeye gelmediği takdirde bir 
daha mahkemeye kabul edilmiyeceği 
gıyap karan ihbarnamesinin tebliği 
makamına kai molmak üzere ilfı.n olu.. 
nur. 

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
:Mahmesindcn: lstanbulda Laleli apar 
tıınanları civarında Çukurçeşmede 3 
numaralı Müzeyyen apartımanının bl 
rinci katında Rabia Refah velisi 
validesi Emine Nezaket \•ekili Gala
tada Karaköy Palasta Avukat Maz
har tarafından Vefada Kovacılar cad 
desinde 106 r.•tmnralı oksijen fabri-

1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kamnda~en h~en~ame~ihıbelli 

Selimiye Askeri Satınalma Kom·syonu ilanları 1 olmıyan Mevlüd Doğan aleyhinde. ika. 
me olunan bo§anma da vasın.n icra kt 
lınmakta olan tahkikatında : Mtiddeı-

1 - 15000 Kg. sığır ve 10000 Kg. koyun eti. Pazarlık suretiyle satın aleyhin ikametgahının meçhuliyeti 
alınacaktır. ne binaen davetiyenin ilanen tebliğine 

.~· :- Pa~l.~k sığır eti için 2-7-1937 Cuma günU saat 15 de ve koyun ve tahkikatın 16 - 9 _ 037 Perşembe 
etı ıçın aynı gun saat 15,30 da Selimiye satınalma komisyonunda yapıla- günü saat ıı e talikine karar veril -
caktır. diğinden mezkur gUn ve saatte lstan-

m. - Kati teminat pazarlığın intacında tekarrür edecek bedel üzerin- bul Asliye Altıncı Hukuk Mahkeme
den alınacaktır. sinde hazır bulunması aksi takdirde 

IV. - Şartnameler her giin komisyonda görülebilir. gıyabında tahkikat ve mu~akeme y ı-
. V. - P~zarlığa girecekler bu işle iştigal ettiklerini gösterJr kanun! ve- pılacağı tebliğ yerinde o?mak Uzere L 
sıkalarmı ıbrnza mecburdurlar. (3746) lô.n olunur. 

• 



30 - 6 - 937 

, A.!'!~~ P A N O R A M A' da--.. 
Bahçemizde mahdut gecelerde teğanni etmekte olan memleketin 

hakikaten en yüksek ve kıymetli sanatkarı 

MÜNiR NURETTiN 
sayın halkımızın talebine binaen bugünden itibaren HER AKŞAM ar

••--kadaşlarile birlikte seanslarını yapacaklardır. Tel. 41065 -

E'ayındrrhk Teknik Okulu 
d:rektörlüğünden : 

(Eskı nafıa Fen Okulu) 
C 1NS1 Miktarı Tahmin bedeli Tutarı tık temin.ıt 

Kilo Kuruş Lira Lira 

Ekmek 40000 11 4400 330 
Dağlıç Eti ) 15000 46 6900 
Kuzu Eti ) 1500 46 690 
Sığır Eti ) 1000 35 350 

7940 f 595/50 
Sade yağ 4000 85 3400 255 
Zeytin yağ ) 2000 65 1300 
Sabun ) 2500 36 900 
Zeytin Du~le ) 500 37 185 
Beyaz peynir ) 1000 36 360 
Kaşer peynir ) 1500 60 900 

3645 273/38 
Çamaşır yıkama parça 50,000 4 2000 150 
Ceviz içi ) 200 38 76 
Kuru kaysı ) 200 65 130 
Kuru üzüm ) 300 20 60 
Çam fıstık ) 50 70 35 
Kuş üzüm ) 50 24 12 
Kuru soğan ) 7000 3,5 245 
Patates ) 5000 7 350 
Toz şeker ) 5000 26/ 5 1325 
Mercimek ) 200 11 22 
Nohut ) 500 13/ 5 67/50 
Yumurta adet ) 60,000 2 1200 

3522/50 264/19 
Pirinç Bursa 6000 25 1500 
Kuru fasulye 2000 16/5 330 
Sirke 500 10 50 
Kuru Barbunye 500 10 50 
Tuz 1000 6 60 
Bira mayasr 20 80 16 
Salça 500 17 5 87/50 
Gaz litre 100 22 22 
Soda 100 6 6 
Çivit Paket 50 70 35 

100 98 98 
10000 2 200 

Pastırma 100 70 70 
Yassı kadaif 200 20 40 
Tel kadaif 150 20 30 
Ekmek kadaif çift) 150 23 34150 
Güllaç ) 200 55 110 
Çay ) 50 400 200 
Un ) 2500 16 400 
Pirinç unu ) 150 20 30 
Arpa şehriye ) 100 24 24 
İrmik ) 100 18 18 
Makarna ) 500 24 120 
Nif.:ıSta ) ıoo 18 18 
Buğday Aşurelik ) 100 1 7 

3556 266/70 
Tavuk Eti r 1000 50 500 
Hindi Eti ) 500 45 225 

725 54/38 
Yeşil salata adet 3000 1 30 
Prasa 2000 . 4 80 
lspanak 3000 5 150 
Havuç 500 5 25 
Lahana 1200 4 48 
Kök kereviz 1000 6 60 
Patlıcan adet 10000 3 300 
Taze bamya 400 20 80 
Sırık Domates 3000 7150 225 
Semiz otu 600 R 36 
Sakız kabalı 1500 r 5 75 
Taze bakla 1000 8 80 
Dolmalık biber 600 10 60 
Taze A. Ka. fasulye 1500 10 150 
Bal kabağı 200 5 10 
Enginar adet 1500 7 105 
Taze bezelye 200 10 20 
Taze çalı 200 10 20 
Taze Barbunya 300 12/50 37/50 
Karnabahar adet 500 16 80 
Hiyar 1500 2 30 
Salamura yaprak 200 16 32 
Yeşil soğan adet 1000 1 10 
Maydanoz demet 5000 1 50 
Dereotu demet 1000 1 10 
Nane demet 200 1 2 
kuru sarımsak M 26 13 
Pancar 300 4 12 
Marul adet 1500 2/ 50 37/50 

1868 140.10 
1 - Beşiktaş: Yıldızda bulunan mektebimizin Mayıs 1938 sonuna kadar 

olan ihtiyacatmdan yukarıda yazılı maddelerden et kapalı zarfla ve diğer 
leri ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 2-7-937 tarihine rastlayan Cuma günU et saat 15 de di-
~erleri saat 10 dan başhyarak mesai saatlarmda Y. Mühendis Mektebi 
muhasebesinde toplanacak olan satı nalma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Isteklilerin ilk teminatlarını yüksek mühendis mektebi muhasebe-
clliğine yatırarak alacakları makbuzlarla ve bu işleri yaptıklarına dair 
nıhsllt unvım tezkereleri veya Ticaret odası belgelerile birlikte eksiltme 
gününde kom!syonda bulunmaları. Şartnameleri görmeit Uzere Yıldızda 
tP.lcnik oku111nA VA)PıP.I 

' 

TAN 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3. cü keşrde: 11 Temmuz 937 dedir. 

Büyük ikramiye : 4 5 . O O O liradır ... 
Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 
DİKKAT~ 

Bilet alan herkes 7 ;T emmuz/937 günü aktamına kadar 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tar;hten sonra bilet üzerindeki hakkı ıaktt olur ... 

Açık Eksiltme ile altnacak 
Motorin 

fstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Satrn alınacak madde: (40) ton Motorin. 
1 - Eksiltme 9-7-1937 tarihinde Cuma günü saat (14,30) da Kadıköy 

Modada Rıza paşa ~okak 14 numarada Sıtma Mücadele Riyaset binasın
daki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyat (2400) lira ve muvakkat teminat (180) liradır. 
3 - Şartnameler bedelsiz olarak Istanbul Sıtma Mücadele Riyaseti ka

leminde görülebilir. 
4 - istekliler 1937 senesi Ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair ka

nuni vesika getireceklerdir. 
5 - Eksiltmeye girecek istekliler hazırlayacaklan teminat mektupları

nı eksiltme saatinden (BİR) saat evvel Kadıköy Sıtma Mücadelesindeki 
kcmisyona vermiş olacaklardır. (3559) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Idaremiz teşkilatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartlar dahilinde ikı 

namzet memur alınacaktır. 
1 - Yaşı 35 den aşağı olmak. 
2 - Askerlik vazifesini yapmış olmak, vazife görmeğe mani hastalığı 

ve sui halleri olmamak. 
3 - Alınacak iki memurdan biri mühendis mektebinden veya Universi

te Fen Fakültesinden veya bu mekteplerin muadili olup idarece kabul e. 
dilecek Ecnebi mekteplerinden mezun bulunacaktır. Diğeri de Ziraat Mek 
tehi alisinden veya idarece kabul edilecek muadil bir ecnebi Ziraat mek
tebinden neşet etmiş olacaktır. Bunların her ikisi de kendi meslekleri da
hilinde iyi teknik mali'.i.mata sahip olacaklar ve mükemmel türkçe ve bil
hassa türkçe kitabete vukuftan maada fransızca ve ingilizce veya fransız. 
ca ve almanca lisanlarına layıkiyıle vakıf bulunacaklardır. 

4 - Bu iki memurun aylık ücretleri 100 liradan aşağı olmıyacaktır. 
5 - Namzetler tafsilatı aşağıda yazılı imtihanları geçireceklerdir. 
A - Namzetler kendi rnesleklerile alakadar olarak idarece tayin edile

cek ikişer teknik mevzudan birini seçerek bunun hakkında tUrkçe bir 
miltaleaname yazacaklardır. "Müddet iki saat" 

B - Kendilerine verilecek fransızca teknik bir makaleyi yanın sayfa
ya sığdırmak suretiyle fransızca ve türkçe .olarak telhis edeceklerdir. 
"Müddet iki saat." 

C - Almanca ve ingilizce birer makaleyi ayni veçhile hülasa edecekler
dir. ''Müddet iki saat" 

D - Mühendis namzete verilecek bir rasyonel mihanik meselesini hal
edecek Ziraatçi Namzet ise Idare laboratuarında bir dozaj yapacaktır. 

6 - imtihan 6 Temmuz 937 Salı günü saat sekiz buçukta Umum Mü. 
dürlük Merkezinde yapılacaktır. 

7 - Taliplerin bu tarihten evvel evrakı müsbitelerile ve bir dilekçe ile 
birlikte memurin şubesine müracaat etmeleri lazımdır. (3686) 

Sayın yolcularımızın 

Nazarı Dikkatlerine 

Şirketi Hayriyeden: 
Kabataş, Beşikt~. Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek is

kelelerile Köprü arasında muteber olmak üzere mezkftr iskelelerin bu
günkü '~ilet fiyatlarına nazaran ~6 15 tenzilatlı aylıK abonman kartı 

iltdas edilmiştir. 

Kartlar 1 temmuz 937 tarihinden itibaren mer'i olacaıktır. Bu kart
ları hamil olanlar umumi hatlarda oldıuğu gibi işbu iskelelere ayni 
günde mükerrer gidip gelme hakkım haizdir. 

lşbu kartlar pazar günleri mıntaka ve kısım farkı aranılmaksızın 

şirketin bütün iskeleleri arasında muteber olacaktır. 28 Haziran 937 
tarihinden itibaren Köprüde Enspektörlük dairesile idarei merkeziye 
kontrol müdiriyetinde satışa başlanmıştır. 

Ayhk kart bedeli 
ikinci mevki 255 kuruştur. 

Birinci mevki 382112 kuruştur. 
KOPRU VE NAKLIYE RES!MLERI OLAN 65 er KURUŞ YUKARDA 
YAZILI 1 nci VE 2 nci MEVKl BILET BEDELLERiNE DAHILDIR. 

ı 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Şehir yolları için 150.000 &.det Toprakkale parke taşının satın alın
ması kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konulmuştur. 
2 - Keşif tutan (14325) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1074) lira (50) kuruştur. 
4 - ihalesi temmuzun 12 inci pazartesi günü saat 15 te belediye encü

meninde yapılacaktır. 
5 - Şartname, keşif vesair evrakı belediye fen işleri müdürlüğündedir. 

Istiyenler orada görür ve alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü saat on ikiye kadar teklif mektuplarını bele-

• • o • A 
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Zümrüt 
YAi.OVA 
Kapllcaları 

Bu sene kaphcala 
rın otel ve lokanta 
lannda büyük te 
kemmüller yapı! 
mıştır. 

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 komplP (otel ve yemek) 
bir kişi için ( 350 ) kuruştan 
başlıyarak kat ve odalarına 
göre yedi liraya kadardır. ikı 
kişi için altı liradan 9 liraya 
kadardır. 

Aileler için ayrıca tenzilat 
yapılır. 

Lokantalarda büyük bir itina 
ile hazırlanan yemeklerin tabl
dotu: Büyük lokantada 100 v 
Park Lokantasında 70 kuruştur 
Alakart yemek fiatlarında'.dah 
tenzilat yapılmıştır. 
Banyo fiatları geçen seney 

nazaran çok ucuzlamıştır. <32 

, , .. .,:.,. Levazım ~atınalma k:,misyonu llG.nl-

J. - "'--> u.d.~ı·an ıu::rı gününde yapılan münakasasında teklit ol 
fiyatlar yüksek görülen (395830) kilo ekmek, 15 temmuz 1937 t·-~--
rastlıyan Perşembe günü saat 14 de kapalı zarf ıısuli ile alınmak 
tekrar münakasaya konulmuştur. 

2 - Iş'!:>U (395830) kilo ekmeğin muhammen bedeli (42551) lira 
kuruş olup, muvakkat teminatı (3191) lira (38) kuruştur. 

3 - Şartnamesi (213) kuruş mukabilinde komisyondan her gün 
bilir. 

4: - Isteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
leri kapalı teklif mektruplarmı en geç belli gün ve saatten bir saat t:!'A!

ne kadar Kasımp~da bulunan komisyon Başkanlığına makbuz m'1 
linde vermeleri. (3667) 

Etibba odasından 
2395 numaralı kazanç vergisi kanununun bazı hükümlerini de 

12 haziran 937 taririnde Kamutayca kabul edilip 937 tarih ve 3639 
resmi gazetede neşredilen 3258 numaralı kanunun 22 inci maddesi 
bince esilBen nisbi vergiye tabi olan mükellefler 2395 numaralı kan 
47 inci maddesi mucibince beyannameye tibi olmayı tercih ettikten 
dirde 25 lira ruhsat teskeresi vermekle mükellef tutulmuşlardır. 

Ruhsat teskereleri harcı Haziran ayı zarfında ödenmediği takdlrd 
ile tahsili kanun ahkimmdan olmakla beyannameyi tercih etmft 
oda azamızm bugünkü Haziranın otuzuncu çarşanba gününden bil 
harçlarını ~u yeni ıekilde vermelerini kemali ehemmiyetle tavsiye 
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HER l'IATDA HARiKULADE 
ÇOCUK VE ERKEK KUNDURALARI 

AMERiKAN PAZARI, Galata Karak6y 1 
AMIRALL Bıyoaıu lstik161 Caddesi 387 

ISTAIBIR.'ü BAK ER G. ve A. BAK ER LiMiTED, 
= Beyoaıu lıtiklAI Caddesi 30 

LASTiK ŞIRKET1, lstanbul 
Veni Postahane kar•ı•ında 30/ 32 

lllJ.R'de HASAN FEHMi, 
Arlata - 291/ 305 

EDREllT'tı SADIK AKIN 
Ylldınm Clddai llo. 51 

AITALYA'dl IURAT MNlilR. 
HükOmet Clddal 

EREGLl-AKSARAfında 
YAKUP BACAK 

BROD 
Kumaş Ticarethanesi 

LJAllHANAH 
er6•de aabfa ait YENi MACAZANIN 
açd~ •nuebetile eon moda JNGILIZ 
Jmma .... Ye kapoaJarı 1etirdilini ft zeqin 
Çetitler liıul1*unluimnı aaym miifterilerine 

bildirir. 

k Mlhend s Mektebi Arttırma ve 
itme "omlsyonundan: 

eenesi mektep lhtiyacmdan olan (225) ton kok kömtırtı açık 
konulmuttur. Eksiltme"• 1-7-1937 tarilıiııe tesadüf edellf per

tl laat a te mektep blnul içindeki komiqonda yapılacaktır. 
kok kömUrUntın muhammen bedeli (17) lira ve ilk teminatı 

• hteldiJerin eartnamealni görmek bere mektep idare8ine 
(3396) 

Diş Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 

Bunu bir kere kullananlar artık &Jl'll•ma•lar. 
KullanmaDUf olaalar bir .__ini •. 

lmılr eabf tubeel: Bay Ahmet Buldanloğlu .._ __ _ 

UMER BANK 
rsa Merinos Fabrikası 

Müdiriyetinden: 
,.alanda ifletmiTe açılacainıdan Merinoe Ye Ya· 

Japajıaı olupta atmak iatiyenlerin hersün fabrika 

Daima Radyo. in 
Çünkü o sızın hem dişlerinizi hastal ıklardan 

hem paranızı yabancılara g ıtmekten kurtarmıştır 

RADYOLiN 
lltlBtMaa bir formlUle ve uamf 1tL 

na ile yapdchp ·ve rekabet kabul et
mez bir ftyatla utdcbğı için yurdda 

eeDebl mannd&tmm hUdmlyetbıl or. 

tadan kalcbrmıtm. Kuandığı bu ral· 
bet eebeblyle elde ~ stok bulundur· 

madıpadall da mlltemadlyen taze lh. 

... olmaarak plyuaya çrkanbr. 
Badyolln lmDanma; sade dlşlerlnl· 

d temb1emek, konunak ve gözeDet
tlrmelde JraJme19111a, verdiğiniz para 
da kendi cebinizde kalnut olar. 

R OL 
Jlll9 ............. ,# .............. ~ 
48 SAAT 1 Havalar 
havalandırllmıf ve ısınma a 'Jaşladı 

terki~lnde altın IDl\MSAll• ~J\ 
kremı bulunan ~fl\V 1 l 

VEN0'8 PUDRASI Alman ve 
İngiliz kimyagerleri tarafmdan 
en 110D ketfedilen yeni bir p.he
llel'dir. Bu yeni vena. ;umuue 
pudralanan bir cild dtın.yanm en 
taravetli gtlselliğlnl ifade eder. 
Hiçbir pudra VENUS pudraaı 
kadar cildi mat tutup cazibeli 

~ieteı"eDMm. 8aJılm, kumral, esmer. 
her tene uygun renkleri vardır. 

tsnılne dikkat ve taklitlerinden 

Havalancllnlmıı 

Yeni Pudra 
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PUDRASI 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 
aah<>o kokuyu Jrideren y.eglııe 

sıhhi pudradır. 
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ÇOK GvZEL 
bir tanda yapılmıt ilk çocuk ... 
rahalan, her yerden ucuz flyaL 

larla yalnız 
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dondur· 
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Hasan Gazoz Özü 
Midevldir. Toz halinde ve ıneyvalardan yapılDUft.Ir. Çok köptlrtll"· 

Sabahleyin çaydan evvel bir çorba ka91ğı yarım bardak su içinde lçllirle 
mUleyyindir. Fazlası müshildir; ,e«erlisi şampanya gibi lezzetlidir. Ş.. 

kersizi meyva tozu gibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Haaan iami
ne ve markasına dikkat. 
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1000 METRO 
Uzağı gösteriyor diye ıddia etmiyoruz size 20 
metroyu vazih gösteren ve :aQQ .. inpnm lll
zumJu bir ~yam olan 
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