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Türk - Iran Dostluğu Te~'~~~)~~!l~i 
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.Lehine Çok Parlak 
Tezahürata Sahne Oldu 
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Son Yapılan 
Muahedeler 
Tasdik Edildi 
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iki 
Dost 

Devletin 

Şefleri 

i Atatürk Seyahate 
! Bugün Cıl<ıyorlar 
~ & 

~ iki gün önce ıehrimize yük•ek Cümhurrei•imiz Atatürkün bu ca Trab:z.onu te,ril buyuracak

~ fere! bah,etmif olan Büyük aeyahatlerinele maiyetlerinde lar, oradan Erzuruma gielerek 
~ Şefimiz Atatürk, bugün De- Dahiliye Vekili ve Parti Genel fark vilayetlerimizi gezecek-
~ lerelir. Bütün hazırlıklan ta• 

~ 
• 11 l-'are•inin iz · ·• Sekreteri B. Şükrü Kaya ela nı.zyo an " mır .,a. mamlanan l.zmir vapuru elün 

purile, mukarrer olan memle· bulunacaktır. Oğrenileliğine akıam Dolmabahçe önlerinde ~ 
; ket gezdin• çıkmaktaJırlar. göre, Atatürk vapurla tloğru. demirlemiptir. ~ 

I"""" """~""""'"~~"""""' """"""""""""""'""'""""~ 
Hataym İstiklal Proiesi 

Cuma Gunii Millet 
Meclisinde Gorusulecek 

:Ankara, 7 (Tan muhabirinden) - Millet 
Meclisi bugünkü toplantısında, Türk - Iran 
kardetliğini bir kere daha canlandıran cotkun 
tezahürata sahne oldu. Geçende Tahranda Tür 
kile ile Jran arasında imzalanan muahede ve 
mukavelelerin tudiklerine dair olan kanun la
yıhası müzakereye basalnmıfb· Bu münasebet-

D·· le Hariciye Vekaleti Vekili B. Şükrü Saraç-
llrı Mecliıte kareleı lran lcin oğlu kürsüye eelerek alkıtlar araaında kesilen 

' 
bir nutuk ıöyliyen hararetli bir nutuk söyledi. 

B. Saracoğlu "Kardeş Iran devleti ile akdetmiş olduğumuz 10 
....___ ___________ adet mukavelenin kabul buyurulmasıru rica edece. 

Uf I 
ğim. Uzun yıllardan beri Iran devleti ile olan münase. 

U kta k•I batımız iyi komşuluk, iyi dostluk ve iyi kardeşlik esas 
larma dayanıyordu. Bilahare Iran devleti bütün var. 

Y lığı ile ilim, fen, terakki ve teceddüt yolunu tuttu. 
• Zaten ayni yolun ateşli yolcusu olan Türk Cümhuriy~ e n 1 ti hükumeti ve vatandaşlan Irandaki bu ham -

leyi ve feyizli hareketleri yakından ve muhabbetle 
•
1 
rl ek takibe başladılar. Nihayet Şahinşah Hazretl~rlnin 

ınevıleketımille vaki olan kıymetli ziyaretleri ıki 
devlet mUnuebatmda yepyeni bir safhanın ve genıı 
bir ufkun açılmasına bais oldu. Işte bu yeni devrin Ahın et Emin YALMAN e ir Iraklı dostla koDUfU· 

llt Yorduk. Söz Şark misakı-
R@Mi B 4 •• 

ltl\U·:~: · unun manasını ve şu-
8,lknu :münakata ettik. Ben 
l>h·ı·:l\ memleketleri arasında; 
ft 1 

neticesinde doğan yakınlı. 
it' ~le •ık temasların uyandırdı
dU engi ve dostluğu ileri sür
tuI ltt. Yeni mi&akın da Şark kom
t,~ arasında böyle bir hava ya 

c\rıt iından bahsettim. 
ltıU k adaşını biraz asabiyetle sözU

estt. Dedi ki · - :a· . )ara, !ılın aramızda yeni bir hava 
~Okt~Ya ve dostluk kurmıya !Uzum 
le ..,~· :Su birlik ve dostluk tamami
tut b' ır. Misakın manası, zaten mev
haıe : BeYin daha canlı ve §uurlu bir 
li ki elnıesinden ibarettir. Düşünme. 
2'&.kktdaYni sebepler bizi asırlarca te
mada e~ ntahrum bırakmıştır. Dur
tal'§ısıı ileri gitmek için ayni saikler 
derec:d~:vız. Sulhe ve istikrara ayni 
2lıuıtad e ıhtiyacımız vardır. Kendi 
bakını derafunıza kendi varlığımız 
lıet d" llldan sahip olmak ve kör bir 
lıtıalla;Ye başkalarına hizmet etmemek 
he bi 1~tı_nda aramızda tabii bir cep
tlin ~ ığı hUkilm sürUyor. Sonra bu· 
ti.in nı onışu ve kardeş memleketleri
laıın ~kadd:ratını idare eden adam
tı.i 8lra.l r Çogu ayni mekteplerde, ay
thnıe ~d~ okumuşlardır. Mel!!el! bi
~k a· kıye arasında müşterek bir 
bir kıUeler ııayabilirim ki, f erUerlnden 
cl~1a:.~ 'l'ürk. bir kısmı Irak vatan-

.. Eıki korkulu rüya 
1 ?'aklı dostumun, derin bir ka

!inı ö unaaue söylediği sözler gözle
ltunann k rıde Yeni bir ufuk açtı. MUs-
2lıand onışular arasında az bir za
ı:ıatni:i uyanan yakınlığın sade, sakin, 
faıal'nıd rnan~arasile bazı Avrupa ka
flilleroe a lslanı birliği adı altında ne
eılaştı..w Yaşıyan korkulu rUyayı kar-

• \.tını 
nu kork' 1 

~ı.ıl>tan ~. u rUyanın içinde kara ta. 
\>e Yemr ... gozleri dönen, medeıiiyete 
"ahşt ıge saldınnıya hazırlanan yarı 
lcetıe~hın_klar vardı. Garp mem1e
ltu\1\7etınıe bır taraftan lslam Birliği 
}{endi h kendilerine bağlamak ve 
~Ye kuı~Baplarına bir tecavüz silahı 

anmak maksadile telkinlete. 
(Arkası 10 uncuda) 

' 

icaplarına uygun hukuki rabıtaları kurmak ve böyle- Atatürk tJe Şahin,ah 
ce iki devlet dostluğunu hukuki bağ- ------------......-i'--------------
larla tersin etmek zaruretini duyan ık• B b A d 
Hariciyeniz, Şahinşahm Ankara ve 1 a a ra s 1 n a 
Türkiyeyi ziyaretlerinden sonra hasıl 
olan büyük ve vüsatli hava içinde bir 

an evvel kendine düşen vazifeyi ifa Taks·ım Ed.ılem·ıyen etmekle mükellef bir heyeti Tahra -
na gönderdi. 

MUAHEDELER 

Heyetimiz iki taraflı müzakereler. 
de mutat olan mUıjkülatla karşılaşma 
dı. Her iki heyet vazlf elerinin en iyi 
ifa şeklini yekdiğerine mUtekabilen 
yardımda aradı ve arasrra tesadüf e. 
dilen müşkUlatı da mUzakeratı yakın. 
dan takip buyuran Şahinşah Hazret 
!erinin müdahaleleri bertaraf etti. 

Böylece: 
ı - Ticaret ve seyrisef ain muahe. 

desi, 
2 - Transit anlaşmasr, ~ 
3 - Gümrük faaliyetinin tanzimi 

mukavelenamesi, 
4 - Hudut emniyeti ve hudut ihti-

18.flarmm halli mukavelesi, 
5 - Baytarl mukavelenamesi, 

(Arkası 10 uncuda) 

(Millet Meclisinin dünkü toplan. 
tısında müzakere ve münakaşa edl. 
len diğer mevzulann bütün tafsilİL
tı onuncu sayfadadır.) 

95 Müyoniuk 
Büyük / şlere 
Gırişıyoruz 

Ankara, 7 (Tan muhabirinden) -
Vekiller Heyeti, ikinci beş yıllık sa
nayi planının tetkikine haziranın 15 
inde başlıyacaktır. lktısat Vekaleti, 
yeni plana ait tafsilatlı raporlarını 
Ba.{1veklete vermiştir. 

Yeni plana, geçen yıl sanayiciler 
toplantısında kararlaştırılmış olan, 
madenler, su mahsulleri, elektrifikas
yon işleri ve toprak endüstrisinden 
başka, motör sanayii de.ilave edilmiş-
tir. , 

Yeni planın tahakkuku için 95 mil
yon lira harcanacak ve memlekette 
140 :ın'ilyon liralık bir döviz ve para 
hareketi temin edilecektir. . , 

Çocugun Macerası 
Bursa Adliyesi, Hadisenin Anahtarını 

Taşıyan Birisini Tevkif Etti 
lzmir, 7 (Tan muhabirinden) - Burada, Bucada iki baba ara

sında bir türlü paylatılamayıp mütereddit vaziyette kalan kiiçük 
Şadi macerasının tahkikatı artık reanıi safhaya intikal etti. Buca 
Nahiye Müdürü Sami, bu hususta bazı kimseierin ifadeierini aldı 
ve hu suretle resmi tahkikat batlamıı nltlu. 
:Kilçük Şadinin kendi çocuğu oldu. 

ğu iddinsiyle çırpınan Bursalı fabrL 
katör Mehmet Bursa adliyesinin gös. 
terdiği lüzum üzerine Bursaya gitmi§ 
tir. Fakat iki gün sonra tekrar bura.. 
ya gelecektir. Buraya gelen haberlere 
göre, Bursa adliyesi, ötedenberi aran 
makta olan Hüseyin isminde birisini 
tevkif etmiştir. İddiaya göre Hüseyin, 
hadiseye anahtar vazifesini görecek 
olan malfımata sahip bulunmaktadır. 

Bursalı fabrikatör Mehmedin ço. 
cuğu bundan sekiz sene evvel kaybol. 
~u11tur. Mevkuf, Hüseyin, küçük Şa. 
dınin Bucada baytar Aziz tarafından 
alındığı iddiasını ortaya atan iki kişi. 
den biridir ve fabrikatör Melunetle 
Bursada muvacehe edilecektir. 

Bir Dekilanh 
Tren Altında 
Can Verdi 

İzmit, (TAN) - Derbent istasyo. 

Küçük Şaeli 

G. Ali Hikmet 

istifa Etti · 

nunda feci bir tren kazası olmuş, Sul Türk Spor Kurumu Ba§kanlığmda 
hiye köyünden trene kaçak olarak epeydir hiimetlerde bulunan ve çok 
binen Yusuf oğlu Mehmet Cevdet is. daha evvel de Türk sporu i~in çok 
minde genç bir adam memurlar gelin. faydalı i§ler görmilş olan General Ali 
ce korkusundan trenden atlamış, fa. Hikmet sıhhi sebeplerden dolayı is
kat trenin tekerlekleri altında kala. tifa etmi§tir. Tafsilat spor sayfamız-
rak can vermiştir. dadn-. 

Atatürke Hataybların Şükranlarını Su· 

nacak Heyet Bugün Şehrimize Geliyor 
Ankara, 7 (TAN muhabirinden) - Hatayın istiklale kavut

maıı hakkındaki anlatma Millet Meclisinin cuma günkü toplan• 
tısında görütülecektir. Hariciye Vekaleti bu husustaki projeyi 
hazırlamıttır. Batvekilimizin cuma günü Mecliste aöyliyeceti 
nutukta, Hatayın son vaziyetini de anlatması bekleniyor. 

Müstakil Hatayın tlzim ve şUkran. I 
tarını Hatayı istiklale kavuşturmayı 

R. Aras 
Bağdad'a 

Gidiyor 

~ve namus borcu sayan ve bor. 
cunu ödiyen AtatUrke sunmak ıçın, 

memleketimize geleceğini bildirdiğim 
Hatay heyeti, şehrimize geldi. Ve bu 
akşamki ekspresle lstanbula hareket 
etti. 

Heyeti Fuat, Mehmet Derviş, Ab. 
dullah Zilli, Suphi .Meclt ve Mahmut 
Karataştan mürekkeptir. 

HATA l'DA BAYRAM 
Antakya, 7 (Tan Muhabirinden)

BütUn Hatay büyük istiklaI bayramı. 
nı kutlamak için hararetle hazırlam. 
yor. Bu bayram ayın onunda veya on 
sekizinde Hatayın her tarafında gün. 
düz ve gece kutlanacaktır. Bütün içti 
mai ve mesleki teşekküller hazırlıkla 
meşguldür. Müstakil Hatayın her kö. 
şesi o giln elektrik ışığına gömtilecek 
tir. Buraya sandıklar dolusu ampul 
gelmektedir. 

HALA NÜMAl1Ş 
T APil:.ORLARMIŞ? 

Roma, 7 (TAN) - Suriyeden ge. 
len haberlere göre Şam, Hama, 
Hums, ve Halepte Türkiye ile Fransa. 
nm anlaşması aleyhinde nümayişler 
devam etınekU>dir. 

Valilerimiz 
Arasında 

Değişiklikler 
Ankara, 7 (TAN Hususi MuhabL 

rinden) - Valilerimiz arasında bazı 
değişiltlikler yapılacağı evvelceden 
de bildirilmişti. Tayinler Vekiller 
Heyetinin tasvibine arzedilen valileri. 
miz §unlardır: 

Yozgat valisi Yahya Sezai, Trab. 
zon valiliğine; Urfa valisi Atıf, Çanak 
kale valiliğine; Diyarbekir vali mua. 
vini l{fızım, Urfa valiliğine; Çanak. 
kale vali vekili Abdullah Fev:zi, Yoz. 
gat valiliğine; mülkiye müf~ttiştcrin. 
den Süheyl, Van valiliğine; mülkiye 
müfettişlerinden Rifat, Bitlis valiliği. 
ne tayin edileceklerdir. 

lzmitte Mektep Sergileri 
İzmit, (TAN) - Orta mektepte 

gUzel bir sergi açılmıştır. Kız talebe 
nin vUcude gtttirdiği bu sergi pek 
muvaffak eserlerle doludur. Hergiln 
akın akın ziyaretçilerle dolan sergi 
yarın kapanacaktır 

lktısat Vekili de 
Refakat Edecek 

Milletler Cemiyeti assamblesinin bu 
seferki toplantısına reislik yapan Ha. 
riciye Vekilimiz Doktor Tevfik Rilştü 
Aras bugiln Köstenceden §ehrimize 
gelecek ve akşama Ankaraya hareket 
edecektir. Ankara muhabirimizin ver 
diği habere göre, Hariciye Vekilimiz 
Parti meclis grupunda son Avrupa 
temasları hakkında izahat verecek ve 
Haziranın ortalarına doğru da Bağ. 
dat seyahatine çıkacaktır. Bu seya. 
hatte lktısat Vekili Celal Bayar da 
bulunacak ve Bağdatta Türkiye ile 
lrak arasındaki iktısadi mUnasebetle
ri tamamlıyan mukaveleler imzalana
caktır. 

Doktor Arasın Bağdada, birkaç 
güne kadar şehrimize gelmesi bek • 
lenen Irak Hariciye Bakanile birlik 
te gitmesi muhtemeldir. 

Buraya gelen haberlere göre Irak 
la lran arasındaki hudut ihtilfıfı ta
mamen halledilmiş olduğundan, As
ya paktının imzası nihayet bir gUıı 
meselesidir. Bağdadde. Şark paktına 
Suriyenin girmek ~rzusu meselesi de 
görüşUlecektir. 

Karabük Fabrikaları 

için Talebe 
Ankara, 7 (Tan hususi muhabirin 

den) - İktisat Vekaleti Karabi.ık 

demir ve çelik fabrika lan için_ bu se
ne lngiltereye lüzumu kadaT staji
yer talebe göndermeyi kararlaştır -
mıştır. Sümerbank da bu sene lstan -
bulda bir kurs açarak bankanın mil 
esseselerinde çalışan asli veya staji 
yer memurların nazari ve ameli bil
gilerini kuvvetlendirecektir. Ayni za 
manda memurlara emin bir istikbal 
hazırlamak için bir pansiyon kasuı 
kun.tlacaktJr . 



TAN . 8 - 6 - 93i ===== 

~ Valimizin Kızı Dun Evlen~~ Belediye, HC.yat Pahahh· ~omisyonur 

Dünkü ~ 

~Merasim, Çok 
tSamimi Oıdu 
' •

1 
sta.nbul Valisi l\luhittln Vs-

' tünda!:'lD kızı Bayan Günse.. 'li ile emekli General merlıunı Ceva 
'dm oğhı Nurettin Vergin dün Be. 
~yoğlu dairesinde nikBhlandılar . 
. ~ Genç nl5anlılu, salona girdikleri 
{.aman, aat on altıyı birkaç da1d. 
/·.a ge~iyordu. 

~ 
Uayan Günseli, kendisine fevka. 

iade yaraşan ade, fakat zarif si. 
~ yıı.h kostümü ile, ilk bakışta, tuva.. 

Jet meraklısı bayanların dikkatini 
tUzcrine çekiyordu .Biraz sonra da.. 
~ vetlilcr gelmiye başladılar. Dahili. 
ye Vekili Şükrü Kaya, İstanbul 

~mebusu Halil Etem, Riyaseticüın. 
-hur Baısaverl Celil nikaba gelen

ler arasında idiler . 
- D:ıvetlilerbı arkası alındıktan 
~~onrn genç nJşanlılar, Beyoğlu l~ay 
makamı Dani~in işgal ettiği nikah 

- masasının önüne geldiler. Dahiliye 
~Vekili Şükrü Kaya, Bayan Günse. 
~linin, emekli Orgeneral Cevat ta 
-Bay Nurettinin şahitleri oldular. 
~ Vali Muhittin Vstündağ, hazır 
tbulunan zevat tarafından a~TI ay. 
- n tebrik edildi. Gelin \"e güvey ta.. 
- rafına mensup kadın ve erkek yUz.. 

terce davetli nikahtan sonra Vali 
~Konağında verilen ~yda bulundu. 

~lar. 
~ Genç nikahlılara dirlik, düzenlik 

- ve ürekll saadet dileriz. 

~ "'-'"'"""""' "'"'"'""" 

İbni Sina 
ihtifali 

Programı 
Türk Tarih Kurumu BB.§kanlığın • 

dan: 
Türk Tarih Kurumu, bUyUk Türk 

hekim ve filozofu lbni Sinanın 900 ün 
cü yıldönilmUnün bu bUyük ve ğ;izi
de alime layık bir şekilde kutlanma-
sını düşünmüş ve geçen sene azasın
dan profesör Şemsettin GUnaltayın 
başkanlığı altında. bir "lbni Sina ih· 
tifali komitesi,, seçerek işe ba§lamı§· 

tı .. 
lhtifal 21 naziran, pazartesi günü 

eaat 14 te Universite biyoloji enstitü 
sünde Tilrk Tarih Kurumu tarafından 
açılacak ve muhtelif Türk ve ecnebi 
ilimler Ibni Sinanm ilme yaptığı bü
yük hizmetleri tebarüz ettirecek, kon 
feranslar vereceklerdir. Bu ilimler 
meyanında beynelmilel tıp tarihi ce
miyeti fahri reisi M. Louvain, Tıp fa-
kültesi tıp tarihi profesörü Dr. Trlco· 
Royer ile ayni cemiyetin fili reisi pro 

fesör Dr. Gomolu da vardır. 
Bu münasebetle Türk Tarih Kuru

mu lbni Sina komitesi büyük filozo
fun hayat ve eserlerine dair bir eser
le lbni Sinarun eserlerinden güzel bir 
kataloğunu hazırlamıştır. Bu ihtifal 
milnasebetile biyoloji enstitüsünde lb 
ni Sinanın yazma ve basma eserlerin
den mürekkep bir sergi de açılacak
tır. Türk Tarih Kurumu, büyük ali
min Türk ve tsllm eserleri müzesin
de bulunan orijinal bir minyatürünü 
renkli olarak Devlet basımevinde bas
brmı"tır. lhtifal programı aynca ga
ıetel~rle ilA.n edilecektir. 

lır HARiÇTE IBNI SINA tçtN 
tr'° HAZIRLIKLAR 

Taşkent, 7 (A.A.) - BlltUn Sovyet 
Ozbekistanda, büyük A.lim lbnl Sina
nın ölUmUnUn 900 Uncu yıldönUmllnU 
kutlamak üzere faaliyette bulunul
maktadır. 

Bu münesebeile, Ibnl Sinarun 
eserlerinin arapça, latince ve yahudi· 
ce gayet nooir ntishalan Taşkent kil· 
tUpanesindc toplanml§tır. Ozbekistan 
şarkçılan Ibni Sina hakkında maka
leleri havi bir eser neşretmektedir. 

Denizyollarının Tamir 
Görecek Vapurları 

Denizyollan idaresi, bütün gemile
rini süratle tamir ettirecektir. Kasmı
paşa. havuzlarında yer olmadığı için 
bir kısmı lstinye ha vuzlannda tamir 
rörecektir. Bunun için Havuzlar mU
dürlilğü ile pazarlığa giri§ilmi§tir. 

gına Karşı Tedbir Ahyorı 
1 

Dükkanların fiyat 1 

Listelerini Kendi 
T esbit Edecek 

r oplantısın 
Gelenler 

Genç çift, Beyoğlu kaymakamının suallerine "e\'et,, diyorlar 

Çalgılı, çalgısız, içkili, içkisiz yerlerle otel, 

hamam, berber ve lokantaların fiyat listeleri 

ötedenberi Belediyece taıdik edilmektedir. Fa

kat, hu listeler alakadar yerlerin sahipleri ta

rafından ve kendi arzularına göre hazırlandığı 

için aa.dece konulan ücretten fazla para isten-
• 

memesini temine yaramaktadır. \ 

Halbuki, bilhassa eğlence yerlerile \ 
loiantalarda fiyatlar çok pahalırl~r. Tu• • rk 
Bu pahalılık Istanbulda umumi haya. • Bulgar T renlerirlde 

Navlun Tarifesi Birleşiyor 
ta tesir etmekte, yerli ve yabancı halk 
nazarında hayat pahalılığının sebep· 
leri arasında sayılmaktadır. 

Bayan Günseli e\•lenme defterini böyle hnzaladı 

Bunu gözönUne alan belediye bu 
gibi yerlerin yalnız fiyat listelerini 
tasdik etmeyi k!fi bulmıyarak, fiyat· 
ları da kendi tesbit etmiye karar ver
miştir. Bunun için esaslı tetkikler YF· 
pılmaktadır. 

Belediye, bu dilşUncesini tatbik e
debilmek için Istanbulu mıntakalara 
ayıracak, her mıntakadaki dükanlar 
için Uç sınıf tayin edecektir. Her sı · 
nıfta halktan her madde için almııcak 
fiyatlar belediyece konulacaktır. 

Bu hususta hazırlanacak talimat -
name, şehir meclisinin ikinci teşrin 

l toplantısına yetiştirilecektir. . 

ı Yeni Halkevi 
Binası Beyazıtta 

Kuruluyor 
EminönU halkevl için şimdiki bina-

Nikah kıyıldıktan sonra annesini muhabbetle öpüyor sının yanında yeni paviyon yapılma
sından katı o1aral'< vazgeçilmiştir. Bu 
paviyon, mUstakbel Istanbulun bir i
lim mahallesi olarak ayrılan Beya. 
zıtta yapılacaktır. Bunun için Beyazıt 
tramvay yolu karşısında ve inkılap 

müzesi yapılan medresenin önünde
ki dUkkB.nların bulunduğu yer se-

l çilmiştir. Ancak, çok dar ~lan ~~ saha yeni 
ı bina için kafi gelmıyecegınden· şimdi 

J belediye şubelerinden bir kısmının bu 

f 
Iunduğu eski Cemal Paşa konağı da 
istimlak edilecektir. Bu suretle pavi-

t 
yon Aksaraya dönen köşe başından 
Universitenin Zeynephanım konağJ 
tarafındaki elektrik şirketi binasına 

Ve sonra samimi arkada.5Jariyle mesut, konuşmıya ba.5ladı ka.dar uzanacaktır. 

Ve bahtiyar çift belediye dal.resinden böyle ay:nldılar 

Başıboş Bir 
Taka Bulundu 

Limanımıza gelmekte olan Akbel, 
vapuru Karadeniz açıklarında boş bir 
takaya rastlamıştır. Vapur, sularla 
serseri vaziyette sUrUklenen bu taka
yı yedeğine alarak limanımıza getir
mig, liınan idaresi lle beşinci eubeye 
malCımat vermiştir. 

Tamir Atölyesi Genitliyor 
Deniz Ticaret direktörU Mlifit Nec

det, bugUn Ankara.dan ,ehrimize dö
necektir. Idarenin yeni sene blitçesi
le Haliçteki atelyeai geııigletilecektir. 
Burada, motörlerln boyanması ve ta
mir edilmesi için tesisat yapılacak, 

bir de küçük kızak kurulacaktır. 

iki Rumen Gemisi 
Daha Geldi 

Romanya hUkftmetinin Delfi deniz
altı gemisi ile Kostanza mektep ge -
misi dün sabah limanımıza gelmişler
dir. Bu gemiler, Haliçteki havuzlar
da tamir göreceklerdir. 

Kamyonla Tramvay 

Arasında Kaldı 
Cerrabpa.şada oturan Kamil adında 

birisi, bindiği tramvayın sahanlığında 
dururken y~ndan geçen 3612 nunıa
ralı kamyonun sad.mesine uğramıı 

ve kamyonla tramvay arasında kala

rak ağır surette yaralanmıştır. 

Beykozla Yeniköy 

Arasında Araba 

Seferleri Başbyor . 
Şirketi Hayriye, Beykozla Yeniköy 

arasında. işleteceği araba vapuru se
fer1eri için hazırlıklarını bitirmi§tir. 
Idare, mazotla işliyen araba vapur -
!arından birinde değişiklik yapnıış, 
Ust katı yolculara mahsus oturma ye
ri haline getirilmiştir. 

Bu sene festivalde mehtap !lem
lert yapılacağı için toplu gezintl:er i
çin" bu vapurdan istifade edilecektir. 

Boğazın yukarı i•kelelerine 
doğru •elerler 

Şirketi Hayriye yaz tarifelerinde 
bir çok değişikler yapacaktır. Bilhas
sa pazar günleri bütün yukan Boğaz 
seferleri gidip gelme Köprüden doğ
ru olacaktır. Haftanın diğer gUnlerin 
de de yu1carı iskelelerden sabah ve 
akşam doğru postaılar ilave edile 
cektir. 

Festivale Gelecek . 
Balkan Heyetleri 

Sofya, Belgrat, Atina ve Bükreşten 
belediyeye gelen cevaplarda Istanbul 
sezonunun Balkan haftasına geçen 
yıllardan daha Ustün bir şekilde işti
rak etmeyi kabul ettikleri bildirilmil}
tlr. Yugoslavyadan ayrıca bir de ko
ro heyeti gelecektir. 

Türk - Bulgar trenlerindeki navlun ve ıervis tarifelerinin bir
leştirilmesi icir"' dün Devlet Demiryolları Dokuzuncu ltletme Mü
dürlüğünde iki toplantı yapılmıttır. Toplantıda hükfunetimizi Na
fıa Vekaleti Münakalat Reisi muavini B. Şerafettin ile Devlet De
miryolları Tarife Bürosu Reisi B. Naki ve Bulgar hükfunetini d• 
Batmütavir lnçef temsil etmitlerdir. 

Bu komisyon, evvelce Sofyada ------------

toplanan konferansta nakl:ye 
ücretleri hakkında alınan karar. 

ların tatbiki itile de uğratacak
tır. Bu arada ihracat e9yamızı 

yakından ali.kadar eden bazı 
ucuzluklar yapılacaktır. İhracat 
etyaıı için yeni navlun tarifeleri 

Tifoya 
Karşı 

Tedbir Alındı 
hazırlanırken iki memleket tüc- S h ft . . d EyU F tih Tr .... . . on a a ıçın e, p, a , .n..-
carlarına bırçok kolaylıklar iO•- ragümrUk, Şehremini ve Kumkapı cJ-
terilecektir. varlarmda bir çok tifo vakalarına 

Misafirimiz 
Bursaya 
Gittiler 

rastlanmıştır. 

Istanbul sıhhat mUdürlUğü, bun• 
kar!Jı lazım gelen tedbirleri derhal al• 
mıştır. 

Sıhhat müdürü B. AH Rıza bu ted· 
birler hakkında dün bir muharriri· 
mize şunları söylemiştir: 

"- Bu mıntakalarda b1r çok tifo 
Kıymetli misafirimiz Şarkt n .. ,:ı:· va.kası gördük. Dk tahkikatıınızıtı 

Emtri Altes Abdullah dün sabah er_ verdiği neticeye göre, bu civar halkI'" 
<enden Yalovaya ve oradan da nm kullanmakta olduğu Halkalı suY'I 
saya gitmiştıı" r;iısafir Altes bugUn hastalığın sirayetine meydan vennıt' 
~hrimıze dönecek ve akşam Ronıa.,, ti r. 
ya vapuru ile Hayfaya hareket ede_ Hastalıkla mücadele için lazım gc· 
cektir. len tedbirleri aldık. Parasız olarak bit 

çok aşı istasyonları kurduk. EminO
ıtfllı ..... •-•'-• .. =--= ... =•--=-.r•-•7•••7 .. u•-.. •..,.•111•-·-nıııııa .. •ıııı4 nü ve Fatih hUk\imet ve belediye dok• 

torları bu işe memur edilmi§lerdlt• 
Sultanahrnet taraflarında da. açıkt• 
akan lağımlar vardır. Hastalık tevlit 
etmesi ihtimaline karşı bu lağımlarııı 
derhal kapatılması için teşebbüslere 
girişmiş bulunuyoruz . ., 

Şehzadeba.5mda. yapılacak oıan iki Mevkuf Mücahede 
Konservatuvar binası, ilerde S 

ihtiyaç nisbetbıde genişletileceği i~in' Altına Alındı 
belediye Vemecllerde yeniden istim. 
lak yapmıya karar vemıi3tlr. Adapazannda ayrı ayn kntll s~Ç" 

lanndan tevkif edilen Saleyman oghJ 
• Ibrahimle Aziz isminde iki genç te~· 

K adtköy Su Şirketinin satına1ma kifanede iken delilik arazı gösterdiJt• 
mukavelesini kati olarak imza. leci için dün jandarmaların muha.f&' 

lıyacak murahhaslar, dün ak,am AD- zasında Istanbul mfiddeiumumiliğinll 
karaya gitmişlerdir. Şirket kati ola.. gönderilmiglerdir. Mevkuflar adlitıP 
rak bir Temmuzda belediyece idare işleri müessesesinde müşahade altın• 
olunacaktır. alınacaklardır. 

• 
F ransnı fikir adamlarmdan Gab. Y unaniıtan Bakır ve Brons 

riyel Morey dün akşam saat ihracatını Menetti 
ı de Vnlversite coğrafya salonunda Yunan hükümeti, her ne şekilde rr 
pir Mallarme hakkında ıımı ve edebi tursa olsun bakır, bronz, teneke iht1Y 
bir konferans ,·erml§tir. catı için hususi müsaade alınma~~~= 
- - - - - - -- - - - - - - - - bu maddelerin Yunanistan harıc1 
4LUUUU>anax.uv.u- .o 0 axw çıkarılamıyacağı kararını vermiştir· 

i 

.......................................................... ! 
TAKViM ve HAVA i i-······ ············ ........................... ......... 
i_'_-_s=-~=~--ı _-) Buıünkü Hava: AÇIK 

Yeşilk~y hava meteoroloji istas -
yonundan alman malftmata göre, bu 
gUn gökyilzUnUn az bulutlu geçme. 
si, rUzgA.rlann şiınall istikamette ve 
orta kuvvette, Karadeniz kr.. 
yılannda kuvvetlice esmesi muhte -
meldir. .,iöllet1

•: 

Dünkü Hava 

6 mcı ay Gün: 30 Hızır: 34 
Arabi 1356 Rumi 1353 

Rebiülevvel: 28 Mayıs: 26 
GUneş: 4,49 - Oğle: 12.12 
!kindi: 16,13 - Akşam: 19.38 
Yatsı: 21,38 - imsak: 2,11 

. · tir 13nr0· 20 kılometre süratle esmış · 
3 

ell 
DUn hava ekseriyetle bulutlu geç- metre (769), en az suhunet 1 ' 

miş, rUzgar simali şarkiden ~aatte fazla 21 santigrjlttı!:._ 
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lngilterede 

T ~n!Y.~~~.ıK~!~!!r! 
tili içinde yine iki askeri tayyare ka
zaya uğramış ve dört kişi ölmüştür. 
Başka bir yerde düşen iki askeri tay
yare daha parçalanmış ve 3 kişi öl • 
müşttir. Bir siv'J tay! \1 cci de düşe • 
rek ölmilştür. Son on gün ~inde ~ay: 
yare kazalarile ölenlerin sayısı ytrın1 

beşi bulmu§tur. 

Çin Maliye Nazırı Belçikada . 
Paris, 7 (TAI'O - Romanyayı zı

yaret etmiş olan Çin maliye nazın 
Kung, Pariste beş gün kaldıktan son
ra refakatindeki zevatla birlikte, Bel· 
çika hükumetinin davetine icabet et
miş, ve Brükscle gitmiştir. Heyet, Bel 
çikada hararetle karşılanmıştır. 

Alman Dıs Bakanı 
Vardı 

1 

Belgrad'a 

1 Polonya Cümh.:.eisi B. lUosciki 

Mağaradaki 1 Sümer Bank 
Cesed Camgöz Umumi Heyeti 

Yarın Toplanıyor 
Ahmedinmiş .. Ankara, 7 (Tan muha~irinden) -

Sumerbank umumi heyetı yarın top-

İzmit, 7 (TAN) - Bir mağara içe 
risinde bulwıan cesedin esrarı çö • 
zUlmUş, Samatyada Cambaziye ına· 
hanesinde Yeşilşehitler sokağında 

lanacak, bilanço, kar ve zarar hesap
larını tetkik edecektir. Bankanın bu 
sene yapacağı işler arasında, lzmit 
kağıt fabrikası imal kapasitesinin yüz 

oturan maruf sa~ıkalı Camgöz Ah· de 25 miktarında artırılması da var
mede ait olduğu anlaşılmıştır. dır. Bu iş için lazım olan tesisat si

Ahmedin, en son olarak tzmitte 
birkaç arkadaşı ile beraber bir aşçı 
dUkklruna giderek rakı içtiği tespit 
edilmiştir. Zabıta, Ahmedin beraber 
rakı içtiği Uç kişiyi nezaret altına al· 
mıştır. Cinayetin para için işlendiği 

şüphesi kuvvetlidir. Suçlular, inkara 

sapnuşla.rdxr. Tahkikata devam edil· 
rnektedir. 

Şuınig' e Suikast 
Viyana 7 (A.A.) - Başvekil 

Schuschnig'e karşı sukiast projesi hi 
disesi yavaş yavaş tavazzüh etmek· 
tedir . 

pariş edilmiştir. Konya Ereğlisinde 

Ivriz su tesisatına ait tetkikler de ik
mal edilmiştir. Beşinci pamuklu men
sucat fabrikası olarak, Malntyada ku
rulacak yeni fabrikanın makineleri ve 
tesisatı da Avrupaya ısmarlanmıştır. 

Bursa merinos, Gemlik suni ipek ve 
Nazilli fabri1talan 937 ortalarında iş
leıniye başlayacaktır. Beş yıllık pro
gram mucibince kurulacak kimya en
düstrisi üzerinde etütler bugünlerde 
bitirilecektir. 

Böylece beş yıllık programın teşeb 
büsleri 2,5 senede ikmal edilecektir. 
Karabük demir ve çelik fabrikaları 
da dahil olduğu halde 1939 senesi baş 
larında bütün program bitirilecektir. 

Olimpiyad Komitesi Toplandı 
V.:arşova, 7 (A.A.) - Beynelmilel 

olimpiyad komitesinin kra komisyo
nu, bugün V8.I'§ovada ilk toplantısı
nı yapmıştır. 

' 

KISA 
DIŞ HABERLER 

8 ulgaristan, yeni madeni 
paralar gestirmekte. 

dir. 

• 
F ransanm Jeanne d'Are 

kru,•azörü, Almanya
nm Kiel limanına bir ziyaret 
yapacaktır. •• 
R omadan gelen haberlere 

göre, Jlabeşist.anda ye. 
nl kömür madenleri bulun. 
muştur. 

• 
L üksemburg DUkalığındn 

dün intihabata başlan. 
.mştır. 

• 
A merlka hükumeti 800 

mUyon dolarlık yeni 
hazine bonoları çıkaracakhr. 

• 
K adm tayyareci Bayan 

Earhart dünya etrafın. 
da uçuşuna muvaffakıyetle 

de\'8Jll etmektedir. 

Fransada Siyasi Cepheler 
S on günlerde Fra.nsada birta

kım siyasi hareketler vuku 
buldu. Şimdi~:e kadar biribirlne ra. 
kip olan eski Ateşli Salip lideri Do. 
larok lle Fransız faşistleri lideri 
Doriot birleşmişler ve hürriyet 
cephesini vücude getirmişler, ve bu 
suretle M. Blumun halk cephesine 
karşı gelmek istemişlerdir. Yeni 
cephenin ilk hedefi Dorlot'nun öte. 

denberi belediye reisi olduğu Deniş 
şehrine yeniden belediye reisi olma
sıdır. Yeni hürriyet cephesi, halk 
cephesi hükumetine karşı km-vet 
toplamak için hani hani ~alışmakta 

ve hükfımet aleyhinde alabildiğine 
nesriyat yapmaktadır. Fakat Blum 
hükfımetl, müfrit sağlann dediko. 
dolarına ehemmiyet vermemekte \'e 

r····~;;:~·:···~~~~···~,~ .. ·~;;~~~·~ ...... ı 
............. , .. ,,,,,,,,,,,,,, .......................... 1 
vaziyetinin iki ay evveline nlsbetle 
daha kuvvetli olduğunu hissetmek

tedir. M. Blumun l~tlmai ıslahat sa.. 
hasmda kabul ettiği tevakkuf dev-

resi devam ediyor ve kendisi birçok 
mühim grevlere· son vennlye mu. 
vaffak olmuş bulunuyor. Fra.nsada 
mali vaziyet adım adım düzelmekte, 

harici ticaret canla.nmakt.a ve işsiz
lik azalmaktadır. Yalnız kırk saat
lik haftadanberi, bir~ok sanayiin 

\·erimini azaltmıf ve kırk saatte 48 
saatlik istihsal temin edilmedik~ 
bu tedbirin muvaffak olmıyacağı 

anlaşılmıştır. lş sahipleri vazi,·etln .. 
ti.dilini istemekte ve kırk saatlik 
mesainin beş güne değil, fakat altı 
güne taksimini dilemektedirler. Fa. 
kat amele t~kilatı bu tadilata rnu.. 
halef et ediyor. Ve bo yüzden I~ sa.. 
hiplerlle l~Uer arasında gerginlik 
ve itl sahasında disiplinsizlik göze 
~rpıyor. 

B ir istatistiğe göre 1 Sonki.. 
nundan 15 Mayısa kadar iş. 

çiler ile is sahipl<tri arasmda 8500 
niza \'ukubulmuş ve bunlann 2900 U 
sUratle halledilmiştir. Fakat bu me. 

selelerin de nihayet bir tes\·iye su. 
retine bağlanması mUmkün görül. 
mektedir. M. Blum hükfunetinin 
mukadderatına hakim olan en mü
him mesele, frankm nzlyetidir. 
Frankm \'aziyeti sağlamla.5ırsa, M. 
Blumun hükumeti de yerinde kalır 
ve mevkiinden emin olarak Fransa_ 
yan Avrupa sulhline yaptığı hiz-
metlere devam eder. M. Blum, müf. 
rlt sollara hakinı oldukça, yahut 
müfrit sollar sırtlarında ta..5ıdıklan 
mesuliyeti ka\Tanuya devam ettik
~ M. Blumun vaziyetini tehlikeye 
düşürecek birşey )'oktur. 

Larok-Doriot anlaşması bu şe. 

ralt l~inde M. Blwnun me\•kiini 
sarsmaktan, hatta bu me\'lldin üze
rinde tesir yapmaktan U7.aktır. 

•ELEK 
Plan Neye Yarar 7 
Kimseye tariz ediyorum manası 

~kınasın diye işi tamamen afaki ve 
anonim olarak rnütalea ediyonun: 

Bir şehir farzedellm, adı ~ Bor
sadaki otellerin isimlerine müşabih 
(Suyugtizel) olsun. 

Bu, Suyugiizel §ehrinde mesel& 
yolların asfalt olmasını l~tersek 
kimse bunun aleyhinde bulunmaz. 

- Asfalt yolu kim istemez. Der. 
- E hacli yapalım. Diyinc.e der. 

hal: 
- iyi amma şehrin pümı mlisait 

mi bakalun? 
Cevabını \·erirler. 
Yahut: 
- Falan göl kenarma bir sergl 

dairesi yapalım.. dediniz mi? 
- GI .zel fildr ! Likiıı bakalım 

~hrin planı ne diyor! •• 
Diye karşılarlar. 
Bir tiyatro binası, bir meydan, bir 

!'ltadyom, bir hamam, bir kuyu, bir 
merdh-en, bir bahçe Ye nihayet bir 
çitlembik ağacı hep: 

- Bakalım pilin ne diyorf muka.. 
belesine uğrar \'e (Suyugüzel) §eh. 
rinde bir taşı öbUr taşın üstüne ko.. 
yamazsmız. 

Ben planın aleyhinde değilim. 
Hatta plansızlıj;;'lD aleyhinde değL 
Ilın. 

Bir şehrin bir planı olur. Bu güzel 
birşeydir. 

Bir şehrin planı olmaz. Bu da dün. 
yanrn yüzlerce, binlerce şelılrlerinde 
görülen bir noksandır. Lakin plan 
denilen ~y \'ar da, tatbik edilmiyor 
\"e edilemiyorsa o zaman yilıkanda 
sö~·lediğim gibi en nfiık umran hare. 
ketlerine kadar engel olma.ktan bBf
ka §e)'e ~ııramaz. 

Ohalde (SuyugUzel) §ehri halkı 
ne yapar? 

Ne yapacak, ya, me\•cut pliinm 
tatbik edilmlye ba§laması iı:ln bele. 
diye~·e mil)·onlar ,·ermesini dua et. 
mek, yahut planlı şehirde yaşamak. 
tan vazgeçer. 

Nasreddln Hocanın bir fıkrası 

\'ardır. Bir gün eşeğini kaybetmiş. 
Herhnltle o zamanlar eşekle yük ta.. 
sımak memnu değilmiş. 

Hoca, bir kalende,r aclammrş. E.~
ğinl araıjcen şal"kr sö~1ermiş. Birisi 
gör.miiş, sormuş: 

- Hocanı! Bö~1e şarkı okuyarak 
nereye gidersin? 

- Benim eşek kayboldu da onu 
anyorum. 

- Ayol! •• Şarkı söyUyerek eşek 
aranır mı? 

- Biifün ümidim u dağın ardm. 
dadır. }Jğer eşeği orada da bulamaz. 
sanı sen şarkının yanığını o zaman 
dinlersin benden. Oevabuu vermiş. 

(Suyugüzel) §ehri halkının bütün 
ümidi )·aptlmakta olan plilndadır. 
Ondan sonra da bir umran hareketi 
bt'lirmezse hocanın sö~·lediği yanık 

ı;arkmm daniskasını onlar söyliye. 
cek!~rdir. 

B. FELEK 

Fransız Başvekilinin 

Beyanatı 

Paris, 7 (A.A.) - Halk cephesi 
hükfımetninin ve Matugnon itilaflan 
nm yıldönUmü münasebetile Seine 

Departmanı sosyalist federasyonu ta 
rafından Luna Park'da tertip edilen 
nümayiş esnasında bir nutuk söyli-
ycn Blum, hükflmetin vücude getir
diği eserder bahsederek, ahval dola
yısile tesadüf edilen güçlüklere, malt 
güçlüklere, harp tehditlerinin inzi
mam ettiğini kaydetmi§tir. 

Blum, demiştir ki: 
"Aydan aya, haftadan haftaya bl· 

zi tehdit etmekte olan mali buhranın 
önilne geçmiye muvaffak olduk. Şim
diye kadar A vrupada görülmemi§ bir 
buiıran içinde sulhU muhafaza ettik 
ve daima edeceğiz.,, 

iki Rus Alimi 
Hakkında Takibat 

Moskova, 7 (A.A.) - Sovyet alim
lerinden ve akademi azasından dok .. 
tor Jalvin ile muhabir azadan Obnare 
ki, Rus dili kamusunu yapmak işini 
Uzerlerine almı§, fakat kamusun ya
pılmasında bir sürU millet düşman • 
lanndan istifade etmiş Troçkiden ve 
Buharinden sözler koyarak kamusu,ih 
tilal aleyhtarı bir kitap haline getir 
mişlerdir. Haklarmda takibat yapıl
maktadır. 
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ELEKTRiK ŞiRKETi DA VASi 

ıa Müfettişi Kaçakçdıgın 
asd Y aplldığını Anlattı 

"Ş·r et, Bu Malzemeyi Bi· 
le Bile Kullanmıs, Hatta 

1 bepler vardır. Birisi §Udur: 

1 

Bir de Listesini Y apmıştır11 

Şirketin §e'beke memurlarından 
Corciyadis ve Hüsnüniln ifa.delerin
den Rumeli tarafında kullanılan mu
af eşyanın 1934 yılında bir listesi ya
pıldığını öğrendik. Demek ki, şirke -
tin 'öu eşyann şirket tarafından kul
lanıldığından haberi varmış. Şirket, 
bu malzemeyi bile bile kullanmış ve 
hattA. bir de listesini yapmıştır. 
Eğer şirket, zilhulen birkaç parça

yı kullanmış ise, bunu farkına varın
ca derhal hükfunete bildirmesi la -

Elektrik Şirketinin aümrük kaçakçılığı davaıına dün gümrükte 
yeni kurulan tek hakimli ve numarasız Asliye mahkemesinde de
vam edildi. Celsede bütün ıuçlular ve avukatları hazır bulundu
lar. Muhakemeye eki zaptın okunmaaı ile başlandı. Şirket, mah
kemenin sorduğu suallere cevap vermemif, istenilen dosya ve 

tamimleri ve diğer dosyaları da. &öndermemitti. Y almz, Gümrük 
ve Ticaret Odası mahkemenin isteğine cevap vererek üç ehli vu
kuf namzedi göstermitti. 

ı
zımdı. 

Burada müddeiumumi Hakkı Şilk
rU şahide şöyle bir sual sordu: 

Reis B. Kemal zabıt okun.ı------------
duktan aonra tahitlerin dinlen- Sonra havai postanın bulunduğu ye
.nesini kararlaştırdı. llk olarak re gittik ve buradaki kaçak i.Ietleriu 
Gümrük müf etti i Abdullah di • tamamen sökUldUğünU ve seksiyoner-

. f n lerden ba§kasının da oradan kaldınl-
lendı. B. Abdullah, tunları an- dığmı gördUk. Orada bulunan şirke· 
lattı: tin sermühendisi Haşimden bunların 

ilk tahkikat ncuıl başladı? Usklldar tarafına nakloolldiğini öğ-
"- Bendeniz geçen sene eylO.IUn rendik. Derhal kaçınlamıyan seksi -

25 ve 26 smda Nafıa VekAleti tara_ yonerleri olduğu yerde kapatarak mil 
fmdan bu işin tahkik' için teşkil edl- hürleclik. Sonra Haşimin ve febrika 
len komisyona mem 

1 dilmlştim E- müdUr muavini Necibin ifadelerini al
lektrik şirketinin ge~~ğt muaf· ba- dık. lki gün sonra da Usküdara geç-

zı malzeme hakkında tahkikat ve tet- tik. 
kikat yapılması lazım geldiğini öğ _ Oraya nakledilen ft.letlerl de birer 
rendim. Evvel! elektrik şirketinin de- birer mUhUrledik ve kapattık. Bil!ha
vir aldığı eski Sak Gazel şirketinin re gerek UskUdardaki ve gerekse Si
gi.lmrUk muafiyeti hakkındaki muke.- lihtarağa fabrikasında mUdUrlediği 
velesinl tetkik ettim. Te§rlnievvelln mlz Aletleri getirterek gUmrUkler sa
ibeşinci günU heyetçe Silihtarağa fat tış ambanna teslim ettik. 
rikasına gidildi. Fabrikanın havat Do•yalar üzerindeki tetkikler 
postasında bulunan bazı aletlerin nu- Dosyalar Uzerinde yaptığım tetki
maralan heyetimiz arasında bulunan katta muaf aletlerden bir kısmının da 
mütchnssıslara tetkik ettirildi. Ertesi 
giln şebeke başmühendisi HAşim Al -
tandan bazı izahat alındı. 
Haşim Altan, havai postada bulu -

f ıman bazı aletlerin muaf olarak ge

tirtilen eşyadan olduğunu söyledi. i
tiraf ifadesi tahkikat ka;ıtlan ara -

sındadır. 

Eşyayı kaçırmı,lar 

Beyazıt ambarına verildiğini e.nlndık. 

Nafıa vekaleti hukuk mUşaviri Tahir 
ve şirketler komiseri lhsanla Beyazıt 
ambarına gittik. Kayıtıannı tetkik et 
tikten sonra şirketin Çapadaki mu
havvile posta:anna gidildi. Oradaki 
aletlerin de numaralarını tesbit et • 
tik. Dosyalar üzerindeki tetkikatımızt 
ilerletince da.ha bi:takım muaf eşya
nın RumeU tarafında kullanıldığı 
- şirketin iş defterlerinden - öğren. 
dik. 

'.Ayın otuzuncu günü, Metro hanrn· 
tlaki komisyona gittiğim zaman Silih 
tarağa fa.brikasmm havıı.f postum - ltiral ediyorlar 
dakl muaf fıleUerin kaldmldığmı, de- Bunları ni.çin kullandıklarmr şir -
ğiştirildiğini arkadaşlardan öğrendim ket başlarına sorduk. Onlar, bun

1
ann 

derhal faaliyete geçtik. Nafıa VekA- zllhulen kullandıkhı.rmı itiraf ettiler. 
Jeti hukuk mUşaviri ve muavini Ta - Fakat, bu kadar eşya zühul olarak 
hir ve telsiz telgraf mühendisi Emin- kullanılamazdı. ÇilnkU bu kullanma 
Je Silihtarağa fabrikasına gittik. Ev işi 1929 dan 1936 yılına kadar fası· 
veli bir arkadaşım mUhendis Emin lasız devam etmiştir. Benim bu k~ 
fabrikanın iş raporunu tetkik etti. naaUmi kuvvetlendiren bir çok se • 

- Beyazıt ambarındaki muaf CŞ· 
yayı nereden tesbit ettiniz? 

- Bunu şirketin sipariş dosyaların 
dan, şeflerin suallerimize verdikleri 
cevaplardan, memurların itirafların -
dan ve şirketin getirmiş olduğu eşya 
beyannamelerinden öğrendik. ÇUnkU 
şirket gUmrUğe verdiği beyanname
lerde markasını taşıyan kA.ğıtıann al
tına sipari~ numaralarını da yazıyor
du. Bu bcyanıiamelerdcn birisinde Si
lihtarağa f abrikasmda tesbit ettiğim 
eşyanın numaralarını aynen buldum. 
GUmrUk tetkik dairesinden getirtti -
ğim beyanname ve faturalarda sıpa -
rig numaralarını ve teminat mektup· 
larile depozito akçelerinin reddediln\
ğini gördllm. HattA, Sillhtarağa fa~
rikasındaTd kaçak dört antraktör nu
maralarını da faturada gördUğümU 
hatırlıyorum. 

Milddeiumumlnin sorduğu ikinci 
suali de şahit şöyle karşıladı: 

- Şirket, memurlarından ve erk!· 
nından hiçbirisi bu muaf malzemenin 
nerede kullanıldığını ve bu emi1 ki
min verdiğini söylemiyorlar. Şirketin 
bu vazifesini kimse benimsemiyor. 
Hepsi de bu işi biribirine atıyorlar. 

Suçlular kim? 
MUddeiumumt, reis vasıtasile şahi

de şöyle bir sual 3aha sordu: 
- Yemin ettiniz. Vicdanınızın em· 

rlne uyarak tctkiknt neticesinde su<; 
hakkında edindiğlf\fa kanaat nedir? 

Şahit bu suale <'evap verdi: 
- Kanaatime göre, birine~ derece

de suçlu direktör ml~cveffa Hanses
tlr. ÇUnkU biz tahkikata başlayınca 
Silihtarağa fabrikasındaki aletlerin 
oradan kaldırılmasma o emir vermiş
tir. Sonra 932 ve 935 senelerinde mu
af olan eşyanın tt>gbiti için teı,ckkUl 
eden komisyonda Jan Uzayan da bu
lunmu§ ve bunların listesini yaptır -
mıştır. Binaenaleyh, kendisi de suçlu-

Delikanlılar hep askerde idi. Mevcut olanlar da bir 
kaç tebdili havalı veya sakattan ibaretti. ==SiMDiLiK 

lhtiyarlardan derhal yirmi otuz kigilik bir atlı ka~ 
file hazırlandı. GUl BekUmün diz ağrıları Uç günden 
beri tcpreştiği için, obada kalmağa mecbur oldu, fa
kat ortanca. kızı (Sevinç) ve seki7: yıı!lındsı. torunu 
Yalçın atlılar arasında idi. 

Atlı kafile kızların : 
- Urba! Urba (1) 

Sokakta . 
Kumar 
Oynarken 

Polis, dün saat 19 da meşhut suç.. 
lar mUddeiumumihğlne Haydar is
minde bir sabıkalı venniştir. Suçu da 
§Udur: 

Tahtakale bekçi~i C".emil, Jün öğ
leden sonra bekçilik yaptığı mahalle. 
ierin bekçilik parala.hm toplamak i
çin evleri dolaşıyormuş. Bu srrada 
çıkmaz bir sokağın içinde sabtkalı -
!ardan Haydarla. 4 arkadaşının zarla 
kumar oynadıklarını görmUş ve bunla 
n cUrmU meşhut halinde yakalamak 
istemiştir. Fakat, Haydardan başka 
hepsi kaçmışlar, bekçi Cemil, Hayda. 
n yakalamış ve polise götUrllrken o: 

- Senin ne vazifen? d~nıiş ve bek
çinin suratına beş yumru~< indirmi§ -
tir. Bundan sonra iı xr.ücadelt:e dö· 
killmUş ve hlcliseye A'i isminde diğer 
bir bekçi yetlşmiıttir. Fakat, Haydar, 
yumruk sa vurmakta ve sövmekte de
vam etmiştir. 
Meşhut suçlara bakan asliy~ ikin

ci ceza mahkemesi suçlu Haydarı te\• 
klf etmiştir. Mahkeme bugfuı kararını 
bildirecektir. 

Dört Mütecaviz 
Tevkif Edildi 

Dün polis, mUddehımumiliğe Meh -
met AH, AbdUlhnmit oğlu .\.bdürra
him, Yunus kızı Bedi:ı, Hasan kTZl Ne 
sibe ve MUmin oğlı. .. HR.mdi adlı dört 
suçlu vermiştir. Bunların suçu zorla 
ırza geçmek ve bu \~ h:ı.1ırlıı.mıya te
şebbüa etmektir. Müddeiumumilik, 
suçluların dosyalarını kendilerile be
raber dördüncü istintak hakimliğine 
göndermiştir. 

dur. Sermühendis rnıe, Haşim ve Ser
viyeri de bu eşyanı::ı kullanma yerle
rini tayin ettikleri için kaçak~ıhktan 
pek alfı haberleri verdı. MUtevaffa di
rektör Hansesten eorulduğu zaman 
bu işi teknik ve lP.vuım daire §Cfleri
nin bilmeleri ,)Azım gPldiğini söyledi
ler. Fakat onlar, her geyi inkar etti
ler. Suçlular hakkmdaki kAr!atıtimi 
yaptığım tahkikat fezlekesinde de 
gösterdim.,, 

Bundan sonra reis, tercUman vası
tasile suçlulara şahidin ifadelerine 
karşı bir diyecekleri olup olmadığını 
sordu, bir diyecekl~ri olma,dığını söy
ledi~er. 

Suçluların avukatları buna itir.lz 
etti. Sadi Rıza: 

_ Bu sUkftt, kabul tel!kkı edilme-
melidir. Bay Abdullahm .şehadetinin 
mahiyetini ve sorulan kanaatt sıra
sındaki beyanıı.tmm cevaplarını mU
saadenizle biz vekiller vereceğiz, de-

di. 
Saat yanma gelmişti. Avııkatlar öıl 

leden sonra mazeretleri bulunduğunu 
söylediler. Gelen diğer üç şahit din
lenemcmişti. Mu he keme ayın on se
kizine talik edildi. Şahitlerden o gün 
tekrar gelmeleri için imza alındı. 

. . 

R'adyo 
Bugünkü Prognı.m: 

Ö~le N eşrlytıh: · 
12,30 Plakla Türk musikisi 12,50 

Havadis 13,05 Muhtelü plak neşri -
yatı 14 Son. 
Akşam Ncsrlyatı: 

18,30 Konferans Beyoğlu Halkevin 
den naklen lhsan Arif (Cümhuri -
yetçilik ve Milliyetçilik) 19,30 Kon -
ferans EminönU Halkcvi neşriyat 
kolu namına Bay Hasret Sefa. 20 
Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkılan 20,30 
Ömer Rıza ta.rafından arapça söylev 
20,45 Cemal Kamil ve arkadaşları 
tarafından Türk musiki.ı:;i ve nalk 
şarkılan (Saat ayan) 

21,15 Radyo fonlk dram (Ham -
Jet) 22,15 Ajans ve borsa haberleri 
-;e ertesi günün programı 22,30 
PlAkla sololar, opera. ve operet par
çaları 23 Son. 

Senfonik konserler 

8.6.937 ~ 
YENi NEŞRi~ 

Kapital 
Hikmet Kıvılcım, Karl Mar.KS ıll 

Kapital ismindeki eserini aımanca :'i 
lından türkçeye çevirmiştir. Em~ 
kUtUphanesi bu eserin ilk forın . 
neşretmiştir. Diğer formaları şiındi ' 
lik her ayın ilk gününde çıkacaktır• 
Fiyatı beş kuruştur. 

BULBUL - Pazartesi günleri ~: 
kan bu siyasi, edebi mizah gnzet~ 
nin sekizinci sayısı da intişar etınış· 
tir. 

Evlenme 
Emekli aBkeri mümeyyizlerden ~ 

Ahmet Faik Erenelin kızı, g~ete~ 
muharrirlerinden Utif Erenelin k 1JUl 
deşi Hayrtinnisa Erenelle latan il 
defterdarlığı muhakemat direktôrl 1 
ğü memurlarından Ferruh GünUn 8 

lenme merasimi, dUn gece TuriDI 
Palasta yapllmıştır. Saadetler dil• • 
riz .• 

15,20 Prag kısa dalgası: Senfoni --=========::ı:::=C::::::_. 
(Boccherini). (Ayni program gece sa 
sat 22,25 te tekrar neşredilecektir). 
21 Varşova: Senfonik orkestra. (şar
kılı). 22,15 Liıypzig: Hafif yeni sen
fonik musiki. 

Hafif konserler 
7,10 Berlln kısa dalgası: Plak kon- , 

seri . 7,30 Orkestra (Marşlar). 10 
Bükrşeş: Romen milli bayramı müna 
sebetile yapılacak merasimi na.kil. ! 
10 Paris kısa dalgası: PIA.k musikisi. 
10,45 : Keza. 11,30 Holanda kısa 
dalgası (P CJ ) : Philips stüdyo -
sundan eğlencell program 13 Paris 
kısa dalgası: Konser nakli. 13,10 BUk 

-Yurttaş! "" 
Ata!anmızm yerli mabsulU, 

fakat yabancı şekerlerile yap
tığı reçel ve şurup ldetıeriJll 
sen Y,erll §ekerile yapmakla ya· 
şat. 

Ulusal Ekono!Jli 
ve 

'.Arttırma Kumunu 
reı; Motzoi orkestrası. 14,15 Pariı kı 1_. __________ _.._. 

sa dalgası : Konser nakli. 15 aPris 
kısa dalgası: Konser nakli. 15,20 Ro 
ma kısa dalgaBı: Cetra orkestrası. 
16,20 Paris kısa dalgası: Pllk kon -
seri 18 Bilkreş - Askeri konser. 18,05 
Varşova: Şarkılı klasik musiki. 18,30 
Prag: Bando takımı. 19,10 Bükreş: 
Romen halk musikisi. 20,10 Prag: 
Askeri bando. 20,20 BUkreş: Koro 
konseri. 20,30 Holanda kısa dalgası : 
Phlips stüdyosundan eğlenceli yeni 
musiki. 20,40 Milano, Florans: Karı
şık konser. 22 Roma: Bando muzikıı.. 
22,05: BrUno: Orkestra. 22.10 Bel -
grad: Büyük orkestra. 22,45 BUkreş: 
Vasile Julea orkestrası. 23,15 Bel
grad: Kahvehane musikisi nakli. 23, 
20 Viyana: Mozartın eerenatlarmdan 

Operalar, operetler 
20,30 ePşte: "Mukadderatın kud -

reti,, isimli Verdinin operası. 21 
Llypzlg: "Katzen auf allen daec -
hern., )simli radyo opereti. 22 Mill
no: Ca:talrtinin "Vally,, isimli opera
sı. 22,30 Rennes, Strasburg: Opera
dan na.kil. 

Oda musiksi i 

Türkiye Tıp Encümeni 
Türkiye Tıp Encümeni 9 h~ 

1937 çarşamba günü ak§anıt ... 
18,30 da Etibba odası salonunda toP" 
lanacak ve profesör Kadri Ra§it ~-. uııts 
~~~~:;~~:~:~p~~~r;ı:. ;::~; 
Dr. Osman Şerafettin tarafından 
muafiyeti hakkında bazı tec.rUbllet 
hakkında tebliğlerde bulunulacaktır• 

Doktorların bulunması rica 011111. 
maktadır. 

*------Heyecan, dü.5Unce, çarpmtılar ve 

bayılmalar ... 

KU9ilk bir !'} e 

KARO Ol 
Bunu hal için yegane çaredir. 15 Prag kısa dalgaBı: Kuartet ta

rafından hafif musiki. 16,15 Roma 
kısa dalgası: Triyo konseri. 17,45 
Prag vesaire: Salon kuartetit. 21,05 ===============~ 
Prag kısa dalgası: Haff kuairtet kon 
seri. 23,20 Roma: Oda musikisi kon-
seri. 

Resitaller 
· 15,45 Prag kıs<t dalg~ı9t: '..'eıc halk 

şarkıları. 16,25 : Piyano - viyolen
sel. 17.25 Varşova: Piyano sonatlan. 
19,50 Peşte : Piyano konseri (Ma -
car eserlerinden) . 21,10 Prag: Ce
nup Bohemya şarkıları. 22,45 Prag 
kısa dalgası: Şarkılar (opera artisti 
Martba Krasova). 23 LA.ypzig: Ro
bert Schumannın ,arkılarİndan. (Pi· 
yano ile} . 

• • 

iLAN 
KUçükpazarda karakol karşısıııdJ 

36 numaralı bakkal dükkanını )l; 
latyalı Ibrahlmden 9, 6, 937 tarib 
den itibaren satın alıyorum. :MeııcO' 
dtikkA.n ile alA.kasını kesen tbrahıo: 
den alacağı olanların ilan tarihindtle 
itibaren on giln zarfında mUracaa "' 
rinin llzım olduğu UA.n olunur. _ _.111 

Urfalı Abdurrahman 09 

Ömer Pak 

--'----"" 

Nft.ralarlle ilgara kalktı. Erdene, karşı gidiyorlar
dı. Halbuki ayni zamanda Erden de güzel Türkmen 
kızından sonra Ilgara geçml.şti. Iki takım yirmi da
kika sonra Cevizli dönemecinde karşılaştılar. Biri
nin önUnde Erden, diğerinin başmd& Sevinç BekUm
le Yalçın Bey vardı. Erden incili mor fesinden ta.şan 
kırk tsrgUlU, leplaka saçlı Sevinci birden tanıyamadı. 
Beyaz patiska gömleğinden aaz renkli göğsü görii· 
nen, genlf sırma kemeri üzerinden yuvarlak meme· 
leri taşan bu on be,, on altı yaşındaki Türkmen 
BckUuıU, ona takdirle kan9ık bir hayret verdi. Yan 
gözle aradığı Cebe Kfıhya, ~a sokularak fısılda
dı: 

-No.29-
kine bastılar. Sıcak )<anlı, lepiska saçlı Türkmen kı- Çocuk artık eskisi gibi hayret ve takdirle ata 
zı, kınalı parmaklarını; atının yelesinden bir tarak bakmıyordu. Soğumuştu. Dudaklarını buruşturur-

tiska yenleri birer güvercin kanadı, çırpnuyor ve 
kendisi al kadife eğer üzerine mıhlanmış bir abideY9 

benziyordu. Yalçm atın UstUnde yok gibiydi. !kisi d9 

atlermı hafif tokatçıklarla idare ediyorlar ve yUkselC 
sesle atlarla konuşuyorlardı. Ve onlar sUvarilerinit' 
dillerinden pek güzel anlıyan birer sadık ve fedakfıt 
köle gibi, aldıktan emirlerden kıl kadar aynlmıyara1' 
ko~uyorlardı. Erden, bir aralık, geri kalmak ıntiıı:ıB• 
We epeyce UzUldU. Fakat atı Bckirln dediği gibi çolC 
kaçıyordu. Mahcup olmıyacağma kani olduktan s00 

ra arkaya baktr, yüz adım geride kafile bir toz bU' 
tutu içinde kendilerini takip ediyordu. Artık Oba W 
mamen görlindU. GölcUğUn etrafındaki kalabalık se
çiliyordu. Yalçın, iki minimini dizini, çıplak a.tını!I 
cidagusuna dayıyarak doğruldu. Sol bileği, uzun ye
lede ... Sağ elini kuşağına soktu ve bir saniye sonra 
üç tabanca sesi, rilzgarlı havada gUmbürdedi. oba· 
ya selamet müjdesi vermişti. 

- GUl BekUmUn ortanca kızı Sevinç BekUm. 0-
teki de bUyUk oğlu Alkayanm çocuğu Ya.lçm ... 

Erden atını mahmuzladı. Genç kız bol yeninden, 
süzme kolunu çıkararak, gUmUs bileziklerini şıkır· 
dattı: 

- Hoş geldin Kan dayı! 
- Hoş bulduk gUzel bacı. 

Yalçın sol ellle çıplak ve yularsız afmm yeleslnl 
yakalıyarak bir cambaz gibi ileriye uzandı. Erdenl.n 
elini öpmek istiyordu. 

- Vay! Ne kadar bUyümUpUn Yalçın! 
Yanık yUzlU, kesik zUlUflü çocuğun yana.klan kı

sardı. Şimcli UçU de atba.şı yürüyorlardı. Erdenin 
aağmda Sevinç BekUm, !Olunda. kUçUk Yalçın, Eş· 

(1) llurrn'nın n b Türkçe \"UJ'1 ur ha'dır. 

gibi geçirip bo)rnunu okşıyarak, ağır ağır söylU • ken, Erden gördil. Gülerek : 
yordu: - Beğendin mi yeğen? dedi. Ietersen bir dizgin 

- Ninemin ayaklarında yel var. Gene depreşti de edelim. . 
onunuçdan karşı gelemedi. Obanın önUndeki gölcUk .Bu sefer Sevınç te gillUmsedi. Çehrelerinden (hiç 
te kilim serdi bekliyor, Batır.. bu koşar mı?) ~iye şüphe ettikleri !'Jelli oluyordu. 

- B~ka ıbir haBtalığı, kederi yok ya? Erden tekrar ~tta: 
- Yooo, yalnız kUçük gelin gunnadi (doğurdu) - Denemesı kol~y. 

azıcık keyfini C:>ozdu da onunla uğraştı. !kisi de (olur) dıye başlarını salladılar. 
. . Cebe KA.hya : 

Yalçın, gözUn~. Etdenm yUksek boylu, uz~ bo- _ Oha,, dedi. Bu yaştan sonra iş çıktı. Nitseniz 
yunlu, geniş g6ğüslU atından ayıramıyordu. Bır ara- geri kalmam işte .. 
lık dayanamadı: Dizginleri topladı, üzengilere direndi ve hazır ol-

- Kandayı ! dedi. Bu atın kuyruğunu kurt mu du. iKafile kuma.nda bekliyordu. Yol dilmdUz uzuyor, 
kaptı? ti ileride çadırlar seçiliyordu. Erden genç kıza bak· 

Cebe KA.hya kahkahayı bastı. Çocuk söylediğine tı. Kız bekliyoru: 
utandı. Fakat bilmiyordu, böyle gUdilk kuyruklu, - Hadisene Sevinç! 
yeleslz bir at ilk defa görüyordu. Esasen Cebe KA.h- Sevincin eli, atının Öoynunda şakladı. Atm derhal 
ya da içerleyip duruyordu. Bu vesile ile gUlmeğe yelesi kabardı ve uzun kuyruğu bir kartal kanadı 
başl&ml§tr. Erden çocuğun bu saf sorusuna: gibi yelpazelencli. Yalçm kUçük ayaklarına geçirdiği 

- Hayır yeğen, onu öyle keserler, dedi. san meşin çizmelerini atının kamına mıhlanmı9 gi-
- Ya yelesini? bi yapıı,tırara.k yelesini sol eline doladı. O anda, dil· 
-Onu da kırkarle.r. ber Yörük km ne,ell bi.r ceylA.n gibi haykırdı. 

Çocuk sebebini sormağa sıkıldı. Cebe Klhyaya - Hui! .. Urba! 
baktı. ıKô.hya i§i alaya boğdu : Kırk ıı.t birden fırladı. . 

- Anlatsana oğlana! Erden ortada ... Sağında. Sevinç, ıolunda Yalçın ... 
Sonra kendisi anlatınağa baeladı: Sevincin incili mor fesini oaran mavi başörtüsü, kU-
- Frenk isi oğul, frenk işi. ~ilk bir . ~~ut parçası gibi, ~kaya u~nmış, bol pa-

Sevinç, ucu sırmalı çevresini başının üstünde sa.l· 
la.mağ başladı. Uç silah sesine, o":Jadan Uç sil!h se
si cevap verdi. Sonra atlılardan bir yaylım ateş ''8 

Obadan yaylım cevap ... 
GölcUk yanındaki kala"Jahf 11 iki yüz adım kala. 

uzun bir: 
- Sısss sıss ! 
Kumandası, atların kulaklannı oynattı ve elli ıı

dım kala kafile durdu. Once Sevinç sıçradı, a~~ 
boynunu okşadı ve sağrıSina bir tokat vurdu. At d~U· 
nalla obaya doğru kişneye kişneye koştu. Yalçın. ]3d 
zUlerek indi. Ve koşup Erdenin Uzengialnl tuttu. 
hareketler bir an içinde olurken kalabalık açıld~i!· 

GUl Beküm, kolunu büyük gelinine vermiş, h 
çe topallıyarak bir iki adım ileriledi. . s.t 

Erden koştu ve diz çökerek ellerini öptU .. Ihti~ 
kadın bir elini Erdenin omuzuna koydu, diğerile a-
9ını çekerek alnından öptU: ba• 

- Sağ ol. Ne kadar bUyihnUesUn oğul! Ta.nrı 
ğışlasın! (Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

't Ahmet Emin YALMAN 
ki ~N'ın hedefi: Haberde, fi· 
tür e, her şeyde temiz, dü· 
tat, samimi olmak, kariin 
~eteıi olmıya çalıımaktır. 

GONON MESELELERi 

81omberg'in 
Roma Seyahati 
ta~rnan Harbiye Nazın Blomberg t. 
'afi~~ dolaşıyor ve Mussolinl mL 
~ tizerinde tesir yapmak için 
te ;en gelenJ yapıyor. İtalyan ordu 
b....... onanmasına Alman Harbiye Na. 
..... ının ~ titJer onllnde rnuh~em resmi ge. 

l Yaptınlıyor. 

)'~lya A\Tupa siyaset sa.hasında 
oı~ kalını~ gibidir. Ne bahasına 
ba olsun Almanyayı kendisine 
"et~a.rn_ak, \'e lngiltereye karşı kuv. 
.\hn hır cephe almak arzusundadır. 
~ anya. bir taraftan lngiltereye 
~ cephe almak istemediği, diğer 
digı tan İtalyan ordusuna güvenm,"'
lit klçbı, İtalya Ue dosthığunu bir it. 
~ a kadar götürmüyor. Halbuki 
tttrıı'ı kunı dostluk İtalyayı tatmin 
~·or. İtalya A\'Usturynyı, Ma.. 
~anı, \'e Balkanlan elden kaçır. j 
lıe sonra hJç olmazsa Almanya 
ll..:ııa sıkıya bağlanmak istiyor. 
\'e dQ temin için de Almanyaya orda 
tt)( 0nanmasınm ihmal edilemiye. 
h bir ku\'\'et olduğunu göstennl. 
lt, !;alışıyor. İste bugünlerde Alman 
\·e ;biye Nazın önlinde ltalyan ordu 
clJıı 0nanmasınm yaptığı resmi geçi. 

l-' manası budur. 
blı akat Almanya henUz karar vere. 
ııo:Cek vaıiyette değildir. ÇUnkU 
lııgg Londra ve Paris toplantılan, 
h tere - Fransa ve So''Yet Ru~. 
1-ş arasında .~aha ku\'Vetll bir an. 
~ ltla husulune yardım etmiştir. Bu 
tı ~· Orta A \TUpa ile Balkanla. 
teı a ka7.anmak için yeniden faali. 
"Pra:1rfını intaç etmiştir. Şimdi 
'-o sa ere}( '.l.'una ve gerek Balkan 
~~eketlerlnde kuvvetle faaJJ:vete 
~~~ştlr. Bu ayede bir mUddet 
?tt!l mukadderatına terkedllen 
~'il A.l'l'tlpa, kendini toplanuya ve 
'a 0krat de,·letlerle blrl~me yolu. 
ırrıniye imkan bulmuştur. 
~ ı.~l~·ayı telA.53 düşüren biraz da 

•14U<fka ttlr. 

1 • 
'Panyada 
'(eni Vaziyet 
~l>anyot harbinin doğurduğu si. 
~ i .meseleler tabii me<ırasmı takip 
11ı:en, İspanya hükilmeti, dahili 
~ fı sona erdirmek için, bU)iik 

l'bklarla meşguldür. 
~~l>anya hUkOmetf, harbi bitirmek 
~ es&slı bir Jmyyete ihtiyaç oldu. 
b1t1 '1 anlamış ve aylardanberl SOO 
ta kişilik bllyilk bir ordu ham'Jamı. 
ela başlamıştır. Bu ordu bir iki ay. 
clJrllbert talim \ 'e terbiye gönnekt~
l'e \'e 15 Jlazlrandan itibaren cephe. 
'alı !el'kedllecektlr. Bu kuvvet harp 
tll asına girdikten sonra hükUmet. 
'a er bUytik bir tnarnım girmek ta. 
~"llrundadır. O ''akit harp az za. 
~I da kati safhasına gir;,cek ve 
llo ki de dalılli kavga yaz bitmeden 

na erecektir. 

): . 
en Doktoru ... 

air Türk Kızı 
l(u~bol Unh·ersitesinln fen fa.. 
lıtr t~~de Nüzhet Toydemir adında 
d~ l'ürk lazı ilk de.fa olarak fen 
l' <lrtı Unvanını almıı;trr. Nüzhet 
, 1°Ydernirin mevzuu astronomiye 
bıttır. 'l'Urk kızının felsefe veya ede-. 
-~~t fakUltelerlnde doktor . olması 
lcad Yakın gelir. Fakat daha diine 
lıaııar Unlverslteye glrmel· haldimı 
tak . 0Irnıyan Türk kızının bugün fen 
'1ıe Uttesfnden beynelmilel bir mevzu 
"atı rinde tez yaparak doktorluk Un. 
haa:ı kazanması, sevlnlleceık bir 
icabı edlr, Türk kadınının yüksek 
tel 11Yettnı bundan daha ili ispat 
~lr vesika olama.74 
~,,. i . 
~ &yYarenin Enkazı Bulundu 

bilct evyork, 7 (A.A.) - .Alpine'den 
lıaı ıruıyor: i çinde yedi yolcu olduğu 
lın de, kanunuevvelden beri haber a
"il:ın~a~ bir turist tayyaresi Utah 
bôı Ye~ının gayri mes~n dağlık bir 
-.u&esındc parçalanmış olarak bulun-

§tur. 

Yenidünya Yolundan Eskidünyaya 
Mektuplar ~-"~~~ 

~ " . Yazan ; ~ 
;~~i~!:ı 

QUEEN MARY'NIN 
BiN BiR YOLCUSU 

~-~~ 

Q.ıeen Mary, sadece ~ 
80,573 tonluk, 1200 

kadem uzunlukta, 234 ka.-
dem yükıeklikte bir gemi, 
veya Jurbo - Generatora'ları 

150,000 kitilik bir tehrin u
mum tenviratına kafi gelecek 
elektrik enerjisine, 4,000 mil 
kablo cereyanına sahip, yir
minci asır medeniyetinin bir 
makine nümuneıi deiildir. 

Queen Mary, en ltiks bir otelde 
veya bir lordun sarayındaki renk 
renk salonları, en büyük artistlerin 
meydana getirdiği dekorasyonlan, 
muhtelif asansörleri, yazlık, kışlık / 

bahçeleri, kütüphaneleri, barları, 
çocuk yuvalan, sahnesi, sineması, 
tenis kortu, gUzellik salonları, has 
tahanesi, seyahat acenteleri, ban • 
kası, yüzme havuzu, jimnasyumu, 
günlUk gazetesi, her nevi dükkin
lan, ticarethaneleri ile küçücük bir 
şehir de değildir. 

Queen Mary, mUstemlekelerini 
koltuğunun altına almış, Bahri ?r1u 
bite süzülmüş, İngiliz imparator
luğunun blr kllçük nUmunesidir ... 

B irinci, ikinci, UçüncU mev • 
kiler, bu imparatorluk dahi 

lindeki insanların maddi kıymet de 
recelerini, ~u mevkilerde hakim o
lan ruh ta, lnghlizlerin kolonilerine, 
ve Anglo Sakson olmıyan ırklara 
karşı duydukları gurur ve azameti 
temsil eder. 

Birinci mevki, husust kapatılmış 
dairelerile, en muhteşem tuvalet
lerile bir asalet etiketinin arkası
na saklanan, başlan göklerde ge· 
zen İngiliz aristokrasisinin, mali· 
kfı.nesi, t.elefon ahizesi elinde, 
New-York'ta Woolword Buildiog' 
deki mUessesesine emirler veren 
Amerikan milyonerlerinin ~ bor
suıdır. 

İkinci mevki, İngiliz, Amerikan 
küçük burjuvazisini, hasta Avru· 
padan kaçan muhtelif milletlerin 
melcelerini, avantüre çıkmış İngi
liz, Amerikan ledilerini ticaret için 
Bahri Muhiti aşan ikinci smrf tile· 
carları temsil eder. 

Üçüncü sınıf, işsizlikten kaçan 
dünya proleteryası, İspanyol Al
man, muhtelif milletlerin muhacir
lerile doludur. 

Bunun içindir ki, Queen }lary haş 
metli bir vapur olarak değil, Av
nıpadan Amerikaya naklettiği in
sanlar itibarile enteresandır. 

Blrlncl mevldin aristokrasisi biz 
den o kadar ayndır ki, biz ancak 
muayyen zamanlarda, muayyen 
yerlerini görmek f ırsatma eahl
biz... Beni alakadar eden de orası 
değildir. 

İkinci mevki yolcuların ekseriye 
tini Almanyadan Amerikaya hicret 
eden yahudiler, Faşizm diktatöra-

smdan kaçan Alınanlar, Çekosıo

vakyadan kaçan yahudiler, Avus -
turyada yıkılan müessese.len uzerin 
de aç kalan kUçUk tüccarlar, Hin
distandan, Habeşistandan, Çinden, 
dünyanın her tarafından kaçan en
tellektüeller teşkil eder. 

A lmanyadan Amerikaya hic
ret eden bir Yahudi profe

sörile konuşuyorum. 
- Almanya... Dünyanın birinci 

sınıf kültürüne sahip Almanya, ar
tık bir efsanedir. Dünyanın hiç bir 
devrinde, ilim bu kadar tehzil edil· 
memiştir. Bazı geri milletlerin 
ilim namma en koyu şövenizm ha· 
reketle..:ini giittliğünü biliriz ... Fa· 
kat geri memleketlerin ilme karşı 
gösterdikleri bu hürmetsizliğin, u
mum içtimai mekanizmalarile bir 
ahenk teşkil ettiğini de bildiğimiz 
için sadece acırdık... Fakat Al
manya, teknikte, medeniyette, kül· 
tür aleminde birinci rol oynamış 
·~ir memlekettir. Bütün felsefe ale
minin en büyük dehalan bu mem
lekette yetişti. Neron Romayı na
sıl vahşi bir hırsla yakmışsa, Fa
şizm de bizim bu büyük ii.bideleri
mizi terör bombalarile tarümar et
ti... Faşizm sadece, kolonilerden 
mahrum bir Almanya içinde büyük 
endüstri karlarını kaybeden bir a· 
vuç sermayedarın saltanatından 

başka birşey değildir ... Öyle bir sal 
tanat ki, içinde hürriyet, demok
rasi, ln: .. anlık haklan, engizisyon 
devrindeki işkencelerle ooğulmuş 
ve susturulmuştur. 

F aşizm, Almanyaya refah ve 
eaadet te getirmemiştir .. E· 

vet, bir küçük ekalliyet müref -
fehtir... Fakat Almanya.:. Al • 
manyanın yalnız slislU sokaklarını, 
refah ve saadet saçan ön cephesi· 
ni değil, arka cr.phesini görmek 
lAzıın. Şu Queen Mary'nin içinde 
büyücek bir ekseriyet teşkil eden 
yahudiler, hattA işsiz Almanlar, 
Amerikaya bir parça ekmek, ve 
bol hürriyet havuı yutmak için 
gidiyoruz ... Hürriyet, insanların hiç 
bir asırda feda edemiyecekleri 
bu ikinci camınızı Clulmak için gi
diyoruz. Hele bir entellektUel için 
hayat, yilzde on ekmek, yüzde dok 
san hürriyettir ... ,, 

Queen Mary'nin yolculan arasın 
da epeyce bir yekun tutan Çek
oslovaklar da var. Çekoslovakya
dan hicret eden yahudiler, Faşizm 
provokasyonile memlekette uya. 
nan antisemist cereyanlardan mü-
teessir ... Çekoslovaklar niçin kaçı-
yor? .... Bir genç bu sualin de ce-

ARASINDA 
vabmı verdi: 

- Çekoslovakya 

bugün merkezi Av-
• 

rupanm çok dikka-

te değer yeridir. 

Sosyal cereyan bi-

zim memleketi • 
mizde çok kuvvet 

lidir. Biz Al • 

manya ile Sovyet Rusya arasında 
bir hudut teşkil ediyoruz. Halkın 

büyük bir ekseriyeti, gençler, içti
mai hürriyet ve adalet prensipleri
ne sıkı sıkıya bağlıyız.. Almanya, 
ilk fırsatta topraklarımıza girecek 
tir. Hükfunet bütün bu tehlikelere 

V apurda küçük bir ekalliyet 
olarak Balkanlılar da var. 

Rum, Sırp, Bulgar, Rumen vesaire .. 
Balkanlılar çok vakur... Konuşur
ken etraflarına bakıyor, kulak din· 
liyorlar, sonra emniyetli bir lisan· 
la: 

- Biz ticaret için gidiyoruz ... 
Memlekette herşey iyi, herşey mu
kemmeldir. Neydi o bir zamanki 
gUrUltüler, partiler ... Az daha biri· 
birimizin başını yiyorduk ... Oh şlın 
di, ne fırka, ne kavga ... Her iş yo
luna girdi, ticaretlerimiz düzeldi. 
Şimdi bir tek fırka, bir tek ses var ... 
Bizim için bundan başka kurtuluş 
çaresi de yoktur ... ,. 

Vapur içinde mali vaziyetinden 
memnun yalnız bunlftl18. rastgel
dim. 

ka.r,ı, Çekoalovakyanın kapısını Fa Coronation'dan dönen lngilfzler 
§izme açıyor ... Gençler, Almanya- de memnun .. Fakat onları Balkan-
da olduğu gibi Concentration kamp hlarla. kıyas etmek istemiyorum. 
larında nöbet IJekliyorlar ... Ben gi· Bilttin dekorasyon gürilltUlerine, 
yaben on beş ııcneye mahkömum... nümayişlerine bakarak değil, fakat 
Yanımdakiler de hep terörden ka- demokrasiden fedakarlık yapma -
çıyorlar ... ,. mak şartile, memleketteki dahili 

Quecn Mary, Bahri Muhitin dağ mlicadelelcri müsamahakar bir ka-
gibi dalgalarını aşarak ·ilerliyor... fa ile kabul eden bu milleti daha 
Avrupanm htirriyet ve ekmek has- başka bir gözle görmek ve daha 
retini susturmak için, memleket- etraflı tahlil etmek lazımgeliyor. 
lerinden kaçan hürriyet aşıklarını, Bi.r lngilize göre : 
Bahri Muhitin ötesine naklediyor... - Faşizm, İngiliz topraklarına 

1 ll..!••ıııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:: 
- -= -1 Çocuklaı:-ımız 1 - -
INe yapacaklar?i 
i Dersler kesildi. Mektepler tatil. Ve mektepler tatil olun- E 
~ ca on binlerce ilkmektep çocuğu evine a"':ner. Bunlardan ! 
:C pek çoğu artık oyunsuz, ve eğlencaizdıir. llkmektep bizde : 
:: çocuğun ilk taluU ve ilk terbiyesinden bafka mcuum eğlen· E 
E celerini, oyunlarını da temin eder. Halbuki eve dönen ço- : i cuk mektep arkada,larından, yani hergünkü oyun arkada,- § 

I
• larından uzak kalır. 

1 
__ ! 

- ~~-- -z = i 
Der•ler ke.ıilip mektepla t .. O.: Jlunca eve dönen on bin- E 

lerce çocuktan pek çoğu •ıcak yaz günlerini •okaklarda fi 
geçirmek vaziyetile karfıla,ıyorlar. Hele evinde oyun ar· -
kad'lft olmıyan, bahçe•i bulunmıyan çocuk, komfu çocuk- ; 
larile oyun ihtiyacını tatmin için kendini &okağa atıyor:. ! 

. So~a~ to:duclu~. ~kak mikropludur. Sokak, çocuk ter· j 
~ıyuının reddettığı aylun ,arılarla doludur. Sokak, çocu- = 
gun •ıhhi büyüme fartlarından hiçbirine ıahip değ:ldir. O : 
halde ne yapmalı ki?.. E -

~i 
S' • -

Der•ler kesilip mektepler tatil olunca ilk düfiincemiz ço- 1 
cuğu •okak çocuğu olmaktan kurtarmak için neler yap- i 
mak lazım geliyorsa onu derhal yapmalıyız. Hiç olmaua İ 
her mahallede bir çocuk bahçui kurmalıyız. llkmP.ktepler- ! 
den bazılarını tatil günlerinde de çocuklara tıçık bulun- ! = durmalıyız ve muallimler çok sevclikleri talebelerile tatil ! 

S günlerinde de beraber bulunmalıdırlar. Hulô•a çocuk, ter- i 
: biyenin okııyan elleri araıından hirbir :zaman uzak kal- i = ~ -:: mamalıdır. : - -- -ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııı 
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Üniversite Röportajımız 

Münasebetile 

Tıp Talebesinden 
Matbaamıza Gelen 

Bir Mektup 
Dün Profesör Nissenle bir görll§me 

mizi neşrettik. 
Yazımızda anlattığımız gibi, Profe. 

sör Nissen, neşredilmek Uzere bize 
hiçbir şey söylememişti. Umumi bir 
surette tenevvür etmemiz için kendL 
sine sualler sormuş ve cevaplar al. 
mı§tık. Fakat ecnebi bir cerraht pro. 
fesörilnden bahsedilince söz sahibinin 
kim olduğu natnl olsa belli olduğu 
için yazıda isim zikretmek mesuliye. 
tini üzerimize aldık. 

Profesöriln, talebemizin zeki kav 
rayışlı olmakla beraber umumt ma. 
lfunatmda noksanlar bulunduğu hak 
kında l!löylediği bir söz Tıp FakUlte 
ıinin bir kısım talebesi arasında tees 
sUr uyandırmıgtır. Dün mn P'aamıza 
lkl genç müracaat etti. ~ağıdakt 

mektubu neşretmemizi istediler. 
Bu mektubu neşrediyoruz. Fakat 

§unu ilAve etmek isteriz ki Profesör 
Nissenin sözlerinden yanlış bir mana 
çılayorsa kabahat bize aittir. Profe. 
sör, Türk talebesi hakkında sevgi do. 
lu bir lisan kullanmıştır. Umumi ma. 
IQmattaki noksandan bahsedilirken 
şahsi değil, sistem kastedilmiştir. Bu. 
gün hepimiz biliyoruz ki lise prog. 
rarnlarnnız derslerle çok yUklUdUr 
Dersler bukadar çok olunca bir kısmı 
satht kalmıya mahkömdur. Bu nok. 
san da tamamile anlaşılmıştır. Maa. 
rif Vekaleti, Türk orta mektebini ve 
lisesini hepimizin gönlilmilzlin istedi. 
ği seviyeye çıkarmak için esaslı ha 
zırlıklarla uğraşmaktadır. 

Bizim bir hatamız yüzün.den Pro. 
f esör Nissenle talebesi arasına kU. 
çUk ve geçici bile olsa bir kUskünlüll 
duygusu girdiğinden dolayı çok mu. 
teesslriz. Her iki taraftan özUr dile. 
riz.. 
Matbaamıza gelen mektup aynen 

şudur: 

"Cerrahi Profesöriimliz 11ı1s"enln 
gazetenizde bir mülakatı çıkmıştır. 

Bu mülakatta '.l.'Uıic talebesfnfn zeki 
\'e ka\Tayış !"ahlbi oldtıı!u 8fü·lenmek .. 
le beraber umumf maltlmat~m nok .. 
san olduğundan bahsedilmiı:;tir. Ba 
söz hlrçoklanmızı müteessir etmiş. 

tir. Tıp Fakültesine girmek için htL 
kfımetçe konulan şartlar nelerse he. 
pimiz bunlan tatmin etmiş buluna.. 
l'Onız.. Lise lmtihanlarmr, olgunluk 
imtihanını, sömestr lmtthanlannı mu. 
vaffakr:retle geçirdik. Her zümre için. 
de olduğu gibi Tıp Fakültesindeki ta. 
lehe zUmresl i~lnde de elbette kuv. 
vetlller n zayıflar nrdır. Bir pro. 
f~örümüziin umumi malumat noksa. 
nından bahsederken herkesi birden 
kasteder yolda bir lisan 'kullanma. 
masmı l'e vasati bir tıp talebeslnde 
dersleri takibe kAfl bllgl ve alft.i<a hu. 
lunduğlınu kabul ,.e tudik etmesini 
beklerdik. Bu teessürümtizlin izharı.. 
na vasıta olmanm hl~ok arkada.5la. 
mnız namına dileriz.,, - -baaamaz ... O kadar ağır bir vergi· 
ye tabidir ki, bütün ülkesini, impa· 
ratorluğunu satsa, bu bedeli ödeye 
mez ... 

!ngilize göre, bütün dUnya, bil· 
tün dahili kavgalarını kenara bıra 
karak bir tek tehlikeye göğüs ger 
meğe mecburdur .. Faşizm ... Her -
hangi sınıfa mensup İngiliz ve Fran 
srzla konuşW'l!lanız konuşun, bu 
cevabı alırsınız.. Hürriyet, ve de
mokra.slyi kurtarmak lazım. 
(İkinci mektubu yine bu sütunl~ 

da Cumartesi günü okuyacaksınız.) 

• t 

Tramvay Şirketinin 

Yeni Çıkardıijı 

Arabalar 
Tramvay şirketi yeni sistem araba

lar hakkında belediye ile ml\?.akereye 
girişmiştir. Şirket, yeni ara~alardan 
be§ tanesini tam'amlamış, sefere çı • 
karmıştır. Bu arabaları, Harbiye -
Fatih hattında işletmek ve buradan 
tasarruf edeceği arabaları Maçka ve 
Kurtuluşa tahsis etme karzusunda -
dır. 

Şirket yakınaa sefere çıkartaca~ 

arabalan Harbiye, Taksim ve Galata.. 
saray, Tepeba§ı gibi dört mühim is • 
tasyonda durak yaptırmak şartile 

Harbiye - Fatih hattında işletmek i· 
çin izin istemiştir. 
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lzmir Klüplerinin ~·Vaziyeti 
Nizama Uygun Değil mi? 

... 

lzmir idarecilerile oyunculanndan bazıları Milli küme 
maçlarından birinde 

O Halde 
Maçlar 

Ne Olacak? 
Yapılan netriyat ve tetkikler

den, bu sene milli küme maçla
rına yeni isimlerle ve üçer klüp 
takımlarından muhtelit olarak 
tefekkül edip giren (Üçok) ve 
(Doğanspor) un gerek Spor 
Kurumuna, gerekse onun mü
ıabakalarma ittirak edebilmek 
için Kanunu Medeni, ve Türk 
Spor Kurumu Nizamnamesine 

General Ali Hikmet Spor 
Kurumu Reisliğinden 

Sıhhi Sebeplerle Çekildi 

1 göre ifası lazım gelen formali-
1 teleri yapmadıkları cihetle mil

li küme maçlarında aldıkları 
neticelerin nizami bir kıymeti 
olmadığı ve kabili itiraz bulun
duğu anl~ılmıfhr. 

Ankara, 7 (Tan muhabirinden) -Türk Spor Kurumu Umumi 
Reisi General Ali Hikmet Ayerdem rahatsızlığından dolayı isti
fa etmiştir. Türk sporuna çok hizmetler yapmı• olan sayın Gene
rlin istifanamesine cevaben C. H. P. Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya kendisine f U mektubu göndermittir: 

Bu, böyle ola dursun milli küme 
maçları başlarken "lzmirin şerefini 
korumak,, için çalıp almaca bileŞ
tirilmiş olan altı klilbUn o zaman ka
nun mucibince kongreleri toplanıp 
birleJJmek karan vermedikleri ve son
radan müşterek umumi toplantılar ya 
pıp yeni klüplerin idare heyetlerini in
tihap ve nizamnamelerini tasdik et • "Sıhhi durumunuzdan dolayı Türk 

1 Spor Kurumu ~enel Başkanlığı vazi. ı 
f enize devam edemiyeceğinize dair 
olan mektubunuzu teessürle okudum. 

Kurumda bulunduğunuz kısa bir 1 
zaman zarfında TUrk Spor gençliği 

Zibisko 1 
miş olmadıkları için eski klUplerinde 
çalışmak istiyen sporculara kimse söz 
geçirememektedir. Bunun önUne geç-

muhitinde sağladığınız sempatiyi bu. 
rada tebarüz ettirmeği ödev saydım. 

Türk sporunu kıymetli idarenizden 
11zakta tutacak olan bu mecburi tale. 
binizi teessürle kabul ederken kuru. 
ma karşı olan bağlılığınızdan istifade 
de devam edeceğimizi umar ve sizlere 
lcil sağlıklar dilerim.,, 

General Ali Hikmet Ayerdem SPQr 
Kurumuna ve sporculara bir veda 
mektubu yazmıştır. Bunda, kalbinden 
ve karaciğerinden rahatsız olduğumı 
bildiren General Ayerdem bilhassa 
diyor ki: 

"Hemen bir senedenberl de tedavi 
altında ve fiilen çalışamamak mec. 
buriyetinde kaldım. 

Sıhhi bir zaruret ve çok samimi ve 
\ricdanl bir his ve iztırar ile vukua 
gelen bu ayrılıştan benim nekadar bil 
yiik bir elem ve istırap duyacağım 
kabili takdirdir. lşte ben bu derin te. 
essür ve elemlerle sızlıyan kalbimin 
maddi ve manevi bütUn istıraplarmı 
kendi köşemde dindirmiye çalışırken 
Türk sporunun terakkisi ve Türk 
gençliğinin tekamül ve tealisi için en 
sa.mimi duygu ve temennilerimi yad 
ve tekrar ederek bütün kurum men. 
ıuplarmı bağrıma basar, cümleye ar. 
iı veda ederim." 

Muallim Peter 
Şehrimizde 

Uzun müddet milli gUreşçHerlmlzi 
çalıştırmış ve kıymetli güreşçiler ye
tiştirmi şolan Antrenör Peter Buda
peşteye gitmek Uzere Atinadan Is -
tanbula gelmi§tir. Kendisi bazı şahst 
işlerini bitirinceye kadar lstanbulda 
kalacaktır 

Dünya Boks 
Şampiyonluğu 

'.Ağır sıklet dünya boks şampiyon
luğu için Nevyorkta bir . müsabaka 
yapmak üzere Alman profesörü Şme
ling ile bir ınukavele imzalıyan cihan 
şampiyonu Bradok o ha.beri verirken 
yaptığımız tahmin veçhUe mUsabaka 
günü meydana çıkmamıştır. 

Bunun üzerine Nevyork boks fe
derasyonu cihan şampiyonunun dö
vüş günU isbatı vücut etmek garanti
ıile bıraktığı 5 bin doların yarısını 

Alman boksörüne: vermiştir. Fakat a
ııl mühim olan bu beş bin dolar de
ğildir. Alman boksörU Amerikaya ka 
dar seyahat edip hazırlandığı halde 
ıampiyonla dövüşmeden dönmek vazi 
)'etine düşmüştür. • 

Diğer taraf tan Bradok bu ayın ~ir
ari ikisinde zenci boksörü Coe Luviz 

'A.nacloluya giden eski cihan 
fQmpiyonu Zibiıko 

Amerikaya 
Türk Pehlivanı 
Götürecek 

• 

ilk güretini geçen cumartesi 
gecesi Cemal pehlivana karşı ya
pıp kazanan Amerikalı gürefçi 
Bulkumar'm menaceri eski dün
ya f&Dlpiyonlarından Zibiako A
merikan Boğasile beraber Bur
saya gitmittir. 

Eski dünya şampiyonunun Bursa 
ve Anadolu seyahatinde güttüğü ga
ye ikidir. Bunlardan biri, Amerikalı
ya karşı Mülayim pehlivan hazırla -
nırken burada boş vakit ge~irmeyip 
Anadoluda bazı güreşler yapmak. 

Diğeri de, oralarda Amerikaya gö
türülebilecek gibi bir Türk pehlivanı 
bulursa yanma almaktır. 

Tekirdağlı 
Boğa ile 
Güreşecek 

Dün matbaamıza Türkiye ba~ebli
vanı Tekirdağlı Hüseyin geldi. Di -
yor ki: 

"-Amerikan boğası dedikleri peh
livan bana meydan okuyormuş. Fa -
kat benden evvel benim yendiğim peh 
livanlan mağlup etsin. Ondan sonra 
ben Amerikalı ile güreşirim. Bu güre 
şin de bir hayır cemiyeti mcnf aatine 
olması şarttır.,, 

le Şikagoda yapacağı maça hazırlan
maktadır. Şu halde yine Amerika 
ve Avrupayı heyecana sevkedecek 
olan ağır sıklet dünya şampiyonluğu 
müsabakası iki Amerikalı arasında 
olacaktır. 

mek için ~di yukarda söylediğimiz 
kongreleri toplamıya ve o suretle işe 
nizami kıymet vermiye teşebbüs edi
liyormuş. 

lzmirlilerln milli kUme maçlarını 
gayri nizami ve muhtelit takımlarla 
yapmış oldukları da işte bu teşebbüs
le meydana çıkmış bulunuyor. Şimdi 
bu işler yapılırken, mmt küme ma~
larınm bidayetinde söylediğimiz gibi 
lşın ıçıne hissiyat karıştırmayıp, 

klilplerln nizamt ve kanunt teşekkı.u 
haklarına ve fertlerin cümhuriyet re
jiminin nimetlerinden olan istediği 
kanunt teşekkUle iştirak salahiyetine 
imkan bırakılmasını Izmir sporunun 
iyiliği ve oradaki gençliğin hevesi na-
mına Spor KurÜınunun dikkatini cel
bederiz. 

Rapid 
Bugün de 
Oynuyor 

Pazar günU Fenerbahçeye karşı 
ilk oyununıu yapan A•'usturyanm Ra 
pid takımı bugün Taksim sahasında 
Fener - Güneş muhtellti karşısına 
tekrar çıkıyor. nk maçında Fener -
bahçeye üç gol farkla mağlUp eden 
Rapid'lilerin bugUn alacakları neti
ce futbol meraklılarını meraklandır
maktadır. 

Avusturyalı oyuncuların Fener o
yununun bilhassa ilk devresinde gös
terdikleri maçı mühimsememek hal -
!erini bugün bırakacaklarını ümit e
deriz. Rapidlilerin pazar günkü oyu
nun ilk dakikalardaki hevessiz1ikleri
ni, tabii gör:meliyiz.ÇilnkU kendi mem 
leketinin futbol mevsimini bitirerek 
tstanbul seyahatine çıkmış olan bir 
profesyonel takımdan tehlikesiz za • 
manlarda da amatördeki hırs ve can
lılığı beklemeJC esasen yanlıştır. On
lar hararetlerini kendi liglerinde kay
bedecek kadar yorulmuş ve çalışmış, 
futbolü meslek edinmiş insanlardır. 
Buradaki neticelerle de "netice pek 
bUyilk farkla aleyhlerinde olmazsa,, 
A vrupadaki kredilerinden bir şey za
rar etmiyeceklerini pek al! bilirler. 
mete ve gol fırsatlarını cebren çıkar
mak üzere girişilecek bir gayrete gi
Böyle olduğu halde lüzumsuz bir zah
riıµnemelerl tabirdir. 

Onlar fırsat çıkarmaktan fazla o
yun tarzları dolayısile niisrl olan fır
satlan boşa göndermemiye çalışır -
tar. Bir de maçın cereyanında meha
retlerini karşı tarafın gayretle yıktı

ğım görürlerse, oyunculuk izzeti ne
fisleri kab&.rarak ders vermiye kalk
mak Uzere nazik canlarını epey sı -
kabilirler. 

1 iki gilr.lilk: hik.A.y~ 1 

I Ki TREN ARASINDA 
z uzzura çirkin bir yerin çir

kin bir adı. "Sinek dölu 
bir rastorandayım, treni kaçırdım.,,' 

Garsonun sözüm ona yazı kalemi 
diye sunduğu çivimsi şeyle telg
rafı yazıncıya kadar akla karayı 

seçtim, kağıdı birkaç yerinden del
dim. Bu istasyona bir kahve içe. -
yim diye inmiştim. Tren bensiz o
larak öte öte fırladı gitti. Ertesi 
trene de tam üç saat vardı. 
Etrafıma bakındım. Bir kava -

nozda tarihi kadimden arta kalmış 
bisküviler eriyip, tozlanıp da yam
n yumrulaşmış şekerlemeler, sı • 
vası yer yer dökülmüş dört du -
var arasına sıkışakalrruş dört 
mermer masa. Bunun topu pislik 
ve pasakla sıvanmış. Otuz beş yaş
larında birisi masanın birinde otur 
muş bulunuyordu. Yüzü zeki, göz
füklerinln altın kenarları zeki ba
kışları çerçevelemiş, gözlerini ü • 
zerimden ayırmıyor, gUlUınseye • 
rek bana bakıyordu. Bakışlannm 

üzerimde mıhlı kalışından pek hoş
lanmadığımı anlatmak için bakış
larına çatık ve somurtkan kaşlar 
ve gözlerle mukabele ettim. Fa
kat herif oralı olmadı. Masanın 
üzerinde duran şapkasını kapınca 
yanıma damladı. 

- Müsaade ederseniz .. 
- Hay, hay, buyurunuz ... 
- Beni tanıyoı: musunuz? 
- Hayır. 
_ Ben sizi tanıyorum. Gazetede 

yazılarınızı okudum. Beni herkes 
tanır. Mebus Onorevole Ferazzi 

M.P. 
_ A ! A ! ! ! (bir reverans çak _ 

tım). 

B izler hakkında o mükemmel 
makalelerinizi takip ettim. 

Yazan: 

Dino Provenzale 

Çeviren: 

Cevat Kabaağaçlı 
···········-············ 

mez, tam zamanında göklerden dü 
şen bir Yardımcı bulduğuma emin 
oluverdim. 

- Evet ... Fakat ... 
- Dinleyiniz sizi bilmediğimi 

söyleyeceksiniz değil mi? Evet bi
ri~irimize takdim edilm~ik. Ma -
liiın ! ! Malüm a canım. Fakat yazıla 
rmızı okudum. Yıllarca burun bu
runa yaşamış bulunduğum insan 
var. Halbuki onlarla düpedüz can 
ve gönülden kopan bir çift llkl!'dı 
söyleşmemişizdir. O çeşit insan -
lan iyi tanının. 
Hiç ömrünüzde siz fena bir kapa
na kısılmadmız mı. Hiç ilk rastla
dığınız adama dert yanuanız gel
medi mi? OnUnUze kim çıkarsa çık 
sın, hemen yakasından yakalayıp 
- İşte tabii şimdi benim yaptığım 
gibi - imdadınıza yetişmesi için, 
adamı silrükleyeseniz gelmedi mi? 
Efendim irademi kaybettim. Yar· 
dım ediniz de cesaretim metanetim 
yine iki ayağı üzerine kalkmam. !.ş 
te siz tam adamısınız. Beni yakam
dan tutunuz. Beni zar ve zor yine 
doğru yola itiniz. isterseniz beni 
tekmeliye tekmeliye sUrükleylnl..ı, 
pestilimi çıkarınız .. 

A damın fena halde sıkıntıda 
olduğu besbelli idi. Yüzü 

pancara dönmUştü. 
- Müsaade ediniz. Biliyorum. 

fa.kat eğer bir yardımda bulunabi
lirsem 

- Hayır! Hayır! Siz pekala yat• 
dıın edebilirsiniz. Yalnız benimlf 
alay etmeyiniz. Vakıa yazılarınız
daki alaya doyum olmuyor. Sia 
topumuzu da ayni arabaya koşu • 
yorsunuz. Fakat ~en ötekilerle a.ı 

başı gidenlerden değilim. Mazur• 
sunuz biliyorum. Siz olup biteni nı 
reden bileceksiniz? Bakın! Bir k&
nm var. Bir kızım da var. Ben ta

mamen sadık bir kocayım. Hem d• 
sadakatte ısrar ıçın cebrineft 

mecburiyeti yoktu. Fakat şimdi 
bana bir şeyler oldu. AffedersiniZ
Size sorayım. Acaba evli misiniZ 1 

- Yakında zannediyorum. 
- Fa.kat dinleyiniz. Eğer ib~ 

altından gülecekseniz.... yani de • 
mek istiyorum .... işte affedersinil 
Sizi sakın rahatsız etmiyeyim? 

Adam allak bullak oluyordu. O
na doğrusu acıdım. Elini kapıp sı11 
tım. Devam etti: 

- Efendim başıma gelen şey ı>e' 
basit. Siz bu gibi şeyler hakkm<Ü 
kısa kısa hikaye yazıyorsunuz ...•• 
yani şu! .... seviyorum ..... karımdan 
başkasını...... ne kadar gülilDÇ 
olduğumun farkındayım..... faka.t 
geliniz de bir bana sorunuz, big 
gülünç mü? Efendim ~n bir ro 
man kıymığına razı oluverip te 
kanma işi çaktırmadan, iki ta.raflı 
iki yüzlü bir iş görmiye bir ti.irlU 
razı olamıyorum. İşin fenası bura 
da. İki saat sonra ne olacaksa olUP 
bitecek. Yi. tastamam şöyle, yi 
bambaşka böyle dilimin artık ucU" 
na geldi. Kadına haydi berabefC8 

ba.şonızı alıp gidelim, bir daha. ge
ri dönmiyelim diyeceğim ... KarıDla 
bir telgraf çekeceğim. Geri dönıne
mek üzere gittiğimi bildirip, affı" 
nı yalvaracağım. Kendimi kaldırlP 
fırlatacağım. Olursa böyle olur- . 

(Arkası var) 
Yazılarınıza bayılıyorum, Onun i
çin onları kaçırmadan takip ediyo
rum. Size şunu da söyleyeyim. is
tedim de mebus oldum sanacaklar 
diye utançtan yerlerin dibine ge
çiyorum. Mebusum. amma ezkaza. 
Çocukluğumdanben Montecilorio-

~--~-----------------------------------------------------

ya girm.ek üzere büyütüIUp yetiş
tirildim. Bu herhangi bir meslek 
kadar bir meslek - ne isterseniz 
deyiniz - bir mevki . bir iş güç
tür. Siz intihabatın zaıt olduğunu 
yazıyorsunuz. Amenna! Beni in _ 
tihap eden iki bin küsur budalayla 
iftihar mı ediyorum sanki? Ben hiç 
olmazsa biricik adam tarafından 
anlaşılmasını - ne. bileyim- tak 
dir edilmesini tercih ederim. Me-
sela siz. 

- Fakat .... 
_ Hay haya mayhaya lUzum yok. 

Kardesim bak .... Affedersiniz faz
la laübalilik mi ettim acaba? .. Ben 
hemen şimdicik çok delice bir şey 
yapmak üzereyim. Böyle yekten i
çimi açtığıma hayret etmeyiniz. 
Lafın kenarında dolaşıp duracak 
vaktim yok, size gözüm değer değ 

- Bugünkü oyunda şu ikinci ihtimal 
dolayısile Avusturyalıların pazar gün 
künden daha hareketli oynamaları ih 
timali galiptir. ÇUnkU Güneş - Fener 
muhtelitinin müdafaası yalnız Fener 
müdafaasından daha sağlamcadır. Bu 
itibarla Avusturya muhacimlerini kıı 
dınp biraz harekete getirecek vazi . 
yetleri me:Mana koyabilir. Biz de o 
sayede olsun Rapidin memleketinde
ki seyrede biliriz. 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabipliğinden: 
Ankara numune hastanesinin 2 Haziran 937 tarihinde ihalesi muk8l"" 

rer aşağıda cins, miktar ve muhammen fiatı ve muvakkat teminatı yazılı 
levazımın ayni günde muhtelif sebeplerle ihalesi yapılamamış ve bunla" 

rm bu kerre pazarlıkla tedariki karar altına alınmıştır. 
Pazarlık 14 Haziran 937 Pazartesi gUnU saat 10 da Ankara Nürnune 

hastanesinde teşekkül eden hususi komisyonda yapılacaktır. Taliplerin ° 
gün ve saatte muvakkat teminatlariyle bera'.:>er hastaneye müracaatlarl 
18.zımdır. Teminat nakit ve nakit mahiyetinde devletçe teminat oıara.1' 
kabul edilecek tahviller oluna. bunlar komisyonca kabul edilmiyeceğindeil 
daha evvel Maliye Veklleti veznesine yatırılması ve mald>uzunun ibra.fJ 
icabede>". 14 71) (3236) 

Cin.si Muvakkat teminatı Kilosu Muhammen Fiııtl 
Lira K. Lira K. ---Birinci nev'i Haa Ekmek 500 65000 6662.50 

Francala 5000 712,50 

Koyun eti 997,50 38000 13300 

Kuzu eti 52,50 2000 700 

Süt 495 44000 6600 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 

13/ 6/ 937 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmeye açılmıştır. ~~~: 
gi trenlerin içmelere gideceğine dair olan illn istasyonlarda mevcut 

0 
bal· 

ğundan fazla tafsillt için istasyonlara müracaat edilmesi mubtereı:n 
ka ilan olunur. (3220) 
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Az ıtıklı bir nbbm. Oatünde bir büyük 
L_ kamyon, birkaç otomobil ve yaya on, on 
ıı-at lciti. .• Bunların bir kamı memur olarak... 
8iı- laum ela selen yolculan kartılamak için 
Oran ıelmitler ••• itte otlunu ve etini kartıla
llıaıra ıelmif olan latanbul Sovyet komolon. .. 
~ teminin zabitlerinden birile sahilden 
~Qfnuya bqlıyan kırmm bereli, kahve rensi 
~la bir senç kiz ... lntouriat'in tercümanı, 
'c:.ba bunların içinde haqiai diye eahile balat:'-- Fakat bir türlü gözlerim, bilmedifim 

f'"" SEYAHAT NOTLAR! ---; 
Yazan: Sual Derviş 

Çehreler içinde onu bulamıyor. 
ltaetıer1 aldığım zaman tstanbulda bana seyahat a -
'-teainın bir terctımanmm beni gelip vapurda kar
ldıncatmı aöylemitJerdi ... 

\rapur sahile yanaşalı yirmi dakika oldu galiba 
~ l&atim kırıldı, iflemlyor • Pasaport kontroltl ve mh 
' lllU&yene için vapura girmft olan memurlar he
~. Uat salonda oturuyorlar. Onlar itlerini bitirir 
~Q!'Jnez dışarı çıkmak mUmktln olacak .. Küpeşteye 
.. ll..nmı dayadım. Rıhtımı seyrediyorum. Rıhtım • 

boyundan geçme beyaz önlUklerle yanyana dl· 
~hamallar geminin merdivenlerine tırmanabi • 
~eri ln1 sabırsızlıkla bekliyorlar. y anımda benim gibi kollarım ktlpefteye daya
hı.ı_ .. D1If ve sahili seyreden bir hacı var. Odeaaya 
~-..,ır yaklatmaz başlarmdaki takkeleri çıkartı> 
f6tı. f&pka giyen ve birinci mevkide seyahat etmlf 
~Uç hacıdan biri ... Benimle türkçe olduğunu an· 
~ fakat hiç oir zaman etini kOnUf&IDIY&Ca • 
~ _ b~ liean1a konuşuyor. Haçtan 

Moslıovacla bveıtiya gazeteıinin ültıf'ehanai 

..-ıenten lstanbulda ~ulunmUJ, v A p u R ~kiyeyt görmüş, memleketimi • 
« tel"ekkiyatmdan : "Bir Türk ol:u için., bUyük 

~;:;o D ESA 
=~~~~ o~u~oE 
~~:;,~ " " 
~ ÜJWi1111t .. FllMllJ' BW -pM: ~ .. ~ ~ 
~etten mahrum. kalmışız, çok bayan banıl gıdeceği.qı en !yi otelin 
'-la Yatıyo~. Sizlere be~e- iamini de söyledi. 
ın .. _ ~ daha birçok aenelenn ak- - P .. J>Ortunuu Jidip yukar-
~yahut ta bizim de içimizden dan alınız, diyorlar. 

ba,ka AtatUrktın doğmaaI ve GWer ytlzlll bir mem\i!' tıat aa-
~esi llzmı. Ve memleketiniz- londa pasaportumu elline uzatıyor. 
l1ıı &eçerken biz de bütün TUrkle- Artık kimseyi bulmakta tlmidinı 

en büyUğU olan AtatUrkUn yap kalmadı. 

,. büyüklüklerden bir ibret der- Kamarama doğru gidiyorum. ln-
lldık ve memleketimizde sizden gilizceden başka ecııebi usanı bil. 

~erimizi tatbika uiraeaca- miyen kamarota gene bin mil§kü-
...._ litla: 
1 

B fr8Ual: 
- Paaapoıtumızu aldmız 

"1 ? 

... ~ suali bana vapurda yol arka
-.a1t ettiğtmia genç Tü~k >:>ayam 
loraıyor. 
1 - Hayır, daha almadım Ya siz!. 
.. o benim gibi değil ... o çok talih
..; Kendiatni koll80108hanemizden 

Bay karşılamıya gel.mif pua
~ ıtımıi1k iflerlle o me,gul 

llyor. Fakat ben ... Ben lntouriat 
~teainin tercümanı gelmezse sa 
~ saat ikisinde lisanmı bilme
~memlekette tek başıma 

Bu benim ilk seyahatim, yalnız 
~ yaptığım ilk yolculuk de -
..._ Fakat bilmiyorum neden. bir 
.. Yorgunluktan, biraz gittiğim 
"-ııeketin IJsanmı bilmemezlikten 
'-erk f8fU'IDlf gibiyim. 

1Coneoıoe1ıanemt.teıı olan Bay 
llıııdi yanunıza geliyor. Yol arka· 
~: 

- Hemen iniyoruz, diyor. 

-~ç-~yan beni yeni ıörd11ttlm 
_ ~ tanıftmyor. Vatanda • 
~çok nlzik. Bunun için bana ay 
--rxen : 
4l - Hammetendlyl indireyim, tim 

&ellr, sizinle meegul olurum. 

llll~-~bi geliyor. Fa.kat yanhf 
_ ~ Yarmı saat daha geçi
>or, avdet etmedi? .. Hem ne mU
~t;bet avdet edecek. Mecbur mu? 
-mm onu l!>ekleyişim şqkmlığnn 
~ bir thnitten baretmiş. .. 
e, apun. birtakım insanlar daha giT 

· Hanı acente? Hani terctlman ! 
~er yok! Puaport muanıe
..._._ blt:lrenler dtf&rl çıkıyor. Ge-
~ benden bafk& bir iki kifl d&-

kaldı. 

.:=ehemmiyeti var. Kendi ken· 
•pmn çareatne bek&mu mı 

- Bir hamal, diyorum. 
- Efyaları;DIZ ç9ktan gUınrllğe 

gitti. 
- Gtımrllfe mi giW!. ()n1&n o

rada naaıl bulurum?. 
- Onlann Uzertn. ldlin iBml· 

nizle ka.ınaraDIZm numarumı yaz
dJk. 

- Kaybolmazlar mı! 
!mklnmz bll'fey söyledim pli· 

ba.. Kamarotun daima çatık olan 
yUzllnün derileri b1r kahkaha ile 
p'Y§iyor: 

- MUmlttın mil hiç! 

K olumda paltom, ellinde pa
ra çantam. .. Vapurun mer

di\-enlne doğru ya.ldBfırkeu demin· 
~enberi, evet vapur yan(l.ftıfmdaD 
beri orada duran, fakat ban& hiç 
yaklqmıyan, benimle mef&ul ol· 
mıyan kuketli, kıla boylu bir a
dı.m yanıma pllyor, Jngilhsee ola
rak : "Suat Dervtf" olup oım,l.dığı· 
mı soruyor. 

- Evet, diyorum. 

lntouriat'in adamı lmif. Fazla 
bqey IÖylemiyor. Yalım: "Buyu-
runuz" diye beni geminln merdive 
nine doğru ilerlemeğe davet edi· 
yor. 

Genif bir nete. alıyorum. Ve bir 
kere de ona almanca, fr&JWSCa ve 
tUrkçe olarak etyalanmı soruyo
rum. Fakat bagllbceden bafka bir
'9Y anlamadığı için bavullarım 
hakkında ondan bir maldmat ala
mıyorum.. .. 

Merdivenlerden qağI iniyoruz. 
Tam son basa.mala geldiğim za.. 
nwı aarJIDl, küçO:k bir adın bana 
yaklBfJYOr, çok güzel bir fra.nsmca 
ile ban&: "Safa geldiniz" dedikten 
eonra yanındaki '!>urundan takm& 
a1tm gösltııdtı altm-.ıık, matrut 
t>lr atı bula tanıtıyor: "Bu yoldaf 

Voks'un mUmessilidir. Voks namı. 
na sizi karfJlamıya geldi." 

V oka, yani Sovyet Birliğinin 
beynelmilel kWtilr mU~

lesi yapan, bütün dilnya münevver 
lerile fen, san'at ve edebiyat te-
9ekkUUerile meşgul olan ve Sovyet 
Birliğini ziyaret etmek iatiyen ec
nebi münevverleri ekseriya davE't· 
ll olarak tellkki eden, onlan kar
fllıyan, onlara görmek istedikleri 
,eyleri göstermek için d~lllet edeıı, 
onlara rehberlik yapan. istedikl~rl 
mal~ nuiJd, ~ "" 
müeueaeyi memleketimiz münev-
verleri içinde tanıyanlar pek az ol
masa gerek. t,ittiğime göre birçok 
ecnebi münevverleri araamda bl • 
zim sayısız münevverlerimiz de 
Sovyet ilini ziyaretlerinde bu mü· 
essesenin davetlisi olmqlar. Bu 
müessese en son olarak bizim mem 
leketimizden qağı yukan kadmll; 
erkekli otuz terbiyecimizi davet 
etmi• ve onlara merak ettikleri 
enstittııeri, ve organizasyonlan göa 
termişti!'. 

fstanbuldan çıkarken ben ancak 
Moekovaya vardıktan IOnr& bU 
müessese ile temasa glrftecetiJDi 
zannediyordum. Demek onlar beni 
d&lıa bura.dan kartİlamak nezaketi. 
ni göstermifler. 

- Ne yapıyoruz fimdi ! diye 80-
ruyorum. 

- GUmrllfe gidiyor& 

• lerfde benden daha enet 
1 çıkınif olan yolcular ~lr 

kamyona yerletmifler. içerideki 
son Yolcunun muameleabıin de blt
meetnf bekliyorlar. Fakat ben ge
lemedim. Beni büyücek bir otoıno-
blle götiirdüler. lleride bir kaDlYOD 
da e,yalar Ustüste yerıe,tlrilJDif-.. 
Herhalde buDl&rm aramdan kendi 
efYamm seçmek epeyce mUfkUl 
Olacak. 

Gtlınrtık salonu genif ve bol lflk 
h bir yer ... Oraya gider gitıne•.,... 
aaportumuz tekrar muayene edili· 
Yor. Fakat bu it bet dakik& bile 
aUrmUyor. Döviz kaydı da öyle. 
Biz bu lfi bitirlnciye kadar vaılis
leri t&flY&D kamyon da gelmit. 
Efyalarm muayene edlleceii bt1· 
yUk salona geldiğim zaman, bt1yllk 
bir hayretle Uç bavulumun yanya
na konulmUJ ve diğer bavullardan 
tamamile ayn olarak bana munta
zır olduğunu görüyorum. Herkesin 
bavulu büyük bir dikkatle kendi 
ismi ve numarasma göre yanyana 
konulm111. Hepsi de benimJriler gl. 
bi diğerlerinden aynlmlf. 

GUmrttk muayenesi hiç te umıı 
atlrmedl. Daha doiruau hiç te u
zun •Urmiyecektl. ll"akat tam be
nim Uç bavulum açddlğı zaman 
birden tehrin elektrikleri bozuldu. 
Yirmi dakikaya yakın karanlıkta 

(Arkam 10 uncuda) 

DUk dö Winds6r, 
aevgllialle nikAhI kı 
yıldıktan sonra me 
aut ve mtltebelsim, 
Cand6 ptosundan, 
balayı seyahatine 
çıkıyorlar. 

••• 
Sovyet Rusya • 

nm Baltık filosu • 
na mensup Marat 
zırhlısı 1911 de ya 
pılmJttu'. Fakat 
Sovyetler bu gemi 
nin siWı ve maki
nelerini bqtan ba 
ta defittlrerek, mo 
dern bir zırhlı hali 
ne getirdiler. 

:sağda: Bunlar Malayanm meehur 
Rnginlerindendir. Son günlerde Lon 
draya gelmifler, sokaklarda ger.erler 
ken hayretle aeyredilmitlerdir. \ 

Amerikanm aıcak muhitlerinde ka
dınlar, bilhuaa ıeı-ç kızlar eJaıeriyet
ıe bu kıyafette gezmektedir. Sıcak 
Amerika phlrlerinde sokakla.rda bu 
kıyafetli kadmlar pek çoktur. 

Ingiliz Kralının taç giymesi Çinde Honr Kona 
lfehrinde resimde gördüğünüz gibi timaah ıaüımAll 
teklinde kutlandı. 

Vera Cruz'Un Pa 
pantla kaaabaam • 
da yerWerin garip 
Adetlerinden biri10 
metre kadar usun· 
lukta bir mnP 
bağlı bu iplere tu • 
tunan raklre.ıere 
>ywılar oynatmak· 
tır. 
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Kredi B 1 
Yeni Ma 
ç ··rüyec 

Sındırgı, (TAN) - Yeni tütün mahsulünün Sındırgı ve hava
) isinde bir buçuk milyon kiloyu geçeceği tahmin edilmiştir. Hava
lar tütün ziraati bakımından pek müsait giderken bir hafta ka
dar evvel bazı mıntakalarda ceviz büyüklüğünde dolu yağması, 
Osmanlar, Yusufçamı, Çelebiler ve Menentkırı civarında ekilmit 
tütünlere yüzde on bet zarar yapmıştır. Hele bazı çiftçilerin 
kırım vaziyetine gelen büyük tütün dallarında sağlam bir yaprak 
bile kalmamıttır. 

Tehlikede 
fA-y-d-ın_d_a-sı_h_h-at_m_e_m-ur-la_r_ı k-u-· r-su ... J' 

Çiftçiler tütünlerini kırmağa baş- Aydın, (TAN) - Sıtma mUcadele başkanlığmc bir buçuk ny en·el BÇJ. 

lamış bulunmaktadır. Mahsul temiz· lan "KUçUk sıhhat memurları,, b.-ursu derslerln1 bltlrml~, kayıtlr 40 tabe. 
dir. Yalnız zUrram krediye ihtiyacı den 82 si imtihana girerek çok i)i btu arılar gö termlşlerdlr. Kursa devam 
ıvardır. edenlerin hepsi de Ege bölgesinin ınuhtelif illerinden gelme orta mektep as Halkı 

' 
Sıtmadan 
Kurtuldu 

Kaş, (TAN} - Pek eskidenberi 
J\nş halkını müthiş surette rahatsız 
eden sıtma, mücadele teşkilA.tmm ça
lışmalarile bertaraf edilmifjtir. Köy
ler de de hemen tamamen yok olınU§ 
gibidir. 

Çeltik tecrübeleri yapılıyor 
Daha ziyade geniş mikyasta buğ

day, arpa ve çavdar yetiştiren Kae 
topraklarında son seneler içinde çel
tik tecrUbesl yapılmıştır. "Kasabua,, 
köyünde yapılan bir denemeden maa
lesef iyi netice alınamamıştır. "Kal
kan,, nahiyesinin bir köyü olan "Fır
naz,, da yapılan pirinç zeriyatı ise ga. 
yet iyi neticeler vermiştir. 

Türkiyenin mebzul palamut çıka • 
ran yerlerinden biri olan Kaşın Dur
hasan, Köyre, Kemer köyleri ve çev· 
resinde son seneler içinde elde edilen 
pa!amut mahsulü, bu iıale uğraşanları 
memnun edecek derecededir. Bu pala
mutlar kısmen Italya, Yunanistan gi
bi yerlere ihraç edilmektedir. Pala • 
mut Kae'tan ham bir halde çıkanl· 
maktadır. 

936 yılında Sındırgı mıntakası bir mezunu genrlerdlr. Kursu Doktor Abdürrahlmle Llboratuar efl §em. 
milyon iki yüz bin kilo tütün çıkar· settin ve merkez doktoru Zira Jşeri idare etmiştir. 

Gönderdiğim resim, ikursa devam edenleri hocnlarlle bir arada gösteri. 
mış, kredi kooperatifi de bu mmta· yor. 

kada seksen bin lira para. ikraz et- =========================== 
mfşti. Bulldan cesaret alan zUrra til· 
tün ekimini arttırmıştır. Buna. mu .. 
kabil kredi kooperatifinin daha çok 
para vermesi lazımgellrken, bll!kis 
kooperatif ortaklarına geçen seneki 
kadar da para vermemektedir. Bu 
yüzden tUtUn mahsulünün tarlada 
kalıp mahvolması tehlikesi başgöster 
miştir. K operatiften ilk hamlede l!:>eş 
on ortak para almıştır. Bunlar müs
tesna olmak üzere kooperatif bugün 
hiç bir ortağına elli liradan fazla pa· 
ra vermemektedir. 

Tiltiln kırımı nihayet iki ay devam 
ettiğine ve çiftçi iki ayda ne kadar 
mahsul toplayabilirse piyasa malı 
buna inhisar ettiğine göre, tütün zUr 
re.mm bUtUn emekleri yok olmak ih· 
timalilc karşı karşıya bulunmaktadır. 

1,5 milyon kilo tUtiin istihsal eden 
Sındırgı mıntaknsı geçen seneki gibi 
kooperatife seksen bin lira borçlanır
sa, kilo başına b~ kuruş almış ola
caktır. 

Kırkım mevsimi bitiyor 

Niksar Sıvas, rbaa ve 
Muallimleri Tokatta 

Merasimle Karsılandı 
' Tokat, (TAN) - Kültür Direktörlüğümüzün daveti üzerine Sı. 

vas Lisesile Erkek Öğretmen okulu ve ortaokul öğretmenlerinden 
mürekkep yirmi kitilik bir kafile buraya gelmittir. Misafirleri To
kat Ortaokul öğretmenleri otokarla gittikleri Artova'da ; Vali 
Faiz Egun, Külür Direktörü Alitan Retit Tanural, Belediye Reisi 
Mustafa Gökçen, Halkevi Batkanı Cemal Kovalı da 15 kilometre 
uzaktaki Geyraa Boğazındaki fabrikadan kar,ılamıtlardır. 
Merkez öğretmenleri, misafirleri 

Tokadm methalinde istikbal etmiş
ler, vilayetimize bağlı Erbaa ve Nik
sar ilk okul muallimlerinden yinni 
dördil de gene KUltUr direktörUnUn 
daveti üzerine ayni gün şehrimize 
gelmişler ve merkez öğTCtmenleri ta
rafından karşılanmışlardır. 

Müsamere ve :ziyafetler 

Dinar 
Belediyesi 
Çalışıyor 

(!~z~A" ~ ~if.~~loE~~~ 
150- 200 Lira ayhkla Kontro

lör ahnacaktır 
lktısat Vekaletinden : 

1705 ve 3018 numaralı kanunlara müstenit nizamname ve karamanı• 
hükümleri dahilinde ihracatı mürakabe teşkilatı için memur nlınacaktıf• 

Taliplerin haiz olmaları lazımgelen vasıflar şunlardır: 
1 - En az lise veya bu derecedeki ticaret mektebi mezunu olmak, 
2 - Askerliğini yapmış bulunmak. 
3 - 35 yaşından yukarı olmamak, 
4 - Memleketin her mıntakasmda vazife görmesine sıhhatca manif bd 

lunmamak YUksek iktisat ve Ticaret, yüksek ziraat veya mülkiye mek • 
tebi veya hukuk fakültesi mezunu olmak, yabancı dillerden bir veya bit 
kaçını bilmek tercih sebeplerindendir. 
Yukrıdaki vasıf ve §artları haiz olan talipler müracaat istidalarma: 
1 - Doğum tarihleriyle bulundukları işleri ve son vazifelerini ve hakla• 

nnda kimlerden malfunat alınabileceğini de göstermek üzere kısa bir ter
cümei hal varakası. 

2 - Tahsil dereceleriyle Askerliklerine aid vesikaların suretleriniı 
3 - Nihayet 1937 de çekilmiş iki adet kartpostal C:>UyüklUğUnde boy fo

toğraflarını eklemelidirler. 
Talipler arasından istenen vasıf ve şartlan en çok haiz olanlar Vekalet.. 

çe ihtisas kursuna devam etmek üzere seçilecek ve bunlara kurs mUdde • 
tince 100 lira aylık ücret verilecektir. 

Kurs 1 Temmuz 1937 de ba.~J:ıyacak ve iki ay kadar sürecektir. Taliple
rin ihtisas kursuna iştirak için hiçbir manilerinin ve serdedilecek herhangi 
bir mazeretlerinin bulunmaması "arttır. Kursa girmesi kabul olunanlar • 
dan, vekaletçe tayin edilecekleri mahallere itirazsız gitmeği önceden ka • 
bul eylediklerine dair taahhütname istenecektir. Ihtisas kursundan eh • 
liyetname alanlar kadrodaki ücreti 200 lira olan kontrol memurluklarına 
başlar ~'}ta 150 lira ücretle almııcaklar ve memleketin muhtelif ihraç mer 
kez ve limanlarında istihdam edileceklerdir. 

115 Haziran 1937 tarihine kadar kabul edilecek olan müracaatların iktf• 
sat vekfileti lç Ticaret Umum Müdürlüğüne yapılması lüzumu ilan olunur. 

(1442) (3193) 
Kereıte ve kömür 

Sındırgı zlirra.ı tütün için başka 
bir atraftan para alıp borçlanmadı
ğına ve tiltUnUnli satar satmaz da 
kooperatife borc.unu verdiğine göre, 
bu sene kredinin kesilmiş denilecek 
!kadar azaltılmasındaki sebebi anla -
mak güçtür. 

C. H. Partisi, Ulkil okulunda misa
firler şerefine bir akşam ziyafeti ver
miş, geceleyin de Halkevinde bir sü
vare tertip olunmuştur. Misafirler 
ÜlkU okulunda yatmışlardır. Ertesi 
sabah Malkayası bağlarına gidilmiş 
ve öğle yemeği orada yenilmiştir. 
Ayni alqıam orta ok"'Ul öğretmenleri. 
nin verdikleri ziyafetten sonra Hal
k evi gençleri tarafından "Ana" piye

Dinar. (TAN) - Afyonun mühim 
bir kazası olan Dinarın son zaman
larda iktısadi ehemmiyeti fevkalade - --------- --- -------------

KADEH VE BARDAK iÇKiLERi Halkın büyük kazanç ve ticaretini 
teşkil eden işlerin başında kereste ve 

kdmUrcUIUk gelir. Devletten şimdiye 
kadar müsaade alınarak işletilen or
manlar sayesinde kerestecilik olduk
ça inkişaf etmi§tir . Kömürcülük te 
Kaş köyleri için gayet büyük bir ka
zanç teşkil etmektedir. 

Burada kömUr, daha ziyade pırnar 
e.ğaçlarından yapılmakta ve ekseri • 
yetle harice, bilhassa Italya ve Yu
nanistane. sevkedilmektedir. 

Halkevi ve ilkmektepler 
!{aş halkev1nln köycülük temsil ve 

spor kollan, hen Uz faaliyete geçmiş
lerdir. Evin esaslı çalışmaları önU
mUzdeki yıl içinde kendini göstere
cektir. 

Diğer kUltUr işleri de nazarı dik • 

Samsun Kültür 

Direktörü Safrada 
Bafra, (TAN) - Samsun Kültür 

direktörü Hamcli Hu.al berayi teftiş 
buraya gelmi", Halkevinde "Çocuk 
terbiyesinde aile muhitinin tesirle· 
rl,, hakkmda bir konferans vermiş· 
tir. Buradakilerden başka bir kısım 
köy okullarını da teftiş eden direk· 
tör, ilçemizin kUltUr ihtiyacı hakkın· 
da ilçebayla görUşmUş ve bazı ted· 
birler alınmasına karar verilmiştir. 
Öğretmenler, direktörleri şerefine 

çay ziyafeti vermişler, kUltUr işyarı 
Bedri Edis ile Hamdi Hızalın nutuk· 
lanna ilçebay Nedim Aker veciz bir 
cevap vermiş ve çok alkışlanmıştır. 

si temsil olunmuştur. 
Misafirler ertesi gUn saat dörtte 

şehirlerine dönmUşlerdir. 
Tokat bu yıl yakın ve komşu iller 

öğretmenleri tarafından sık sık ziya
ret edilen bir yer olmuştur. Muallim
lerin bu suretle tanışmaları kUltür 
noktasından da ehemmiyetli faydalar 
vermektedir. 

lzmitin Kurtuıu, Bayramı 
Izmit, (TAN) - 28 haziranda tz. 

mit kurtuluş bayramını kutlayacak
tır. Bu bayramın pek coşkun ve he
yecanlı tezahüratla tesidi için hazır
lıklara başlanmıştır. 

artmıştır. Bunun bir sebebi de Di . 
narın tsparta ve Burdura demiryolu 
ile bağlanmış olmnsıdır. 
Dinarın sokaklarında akmakta o

lan açık sular, birçok hastalıklara se
bep olmakta idi. Şimdi çarşı içinde 
ve mahalle aralarındaki hat"klann ü
zeri kapatılmış bulunmaktadır. Bo· 
zuk olan demiryollan !lir iki seneden 
beri ilk defa kasabanın içinden b~
lanarak yenilenmiş, Dinarı Burdur 
Sandıklı, Denizli gibi yerlere bağlı~ 
yan yollar dtizgün bir hale konul
muştur. Dinarda da yeni ilkmektep 
binaları yapılmaktadır. Bir iki sene 
zarfında mektepsiz köy kalınıyacak
tır. Mevcut ilkmekteplerin ekserisi 
yatılıdır. ------

Kızılcahamamda Bir T eEtif 
Kızılcahamam, (TAN) - Ankara 

vilayeti hususi idare müdürü AbdUl-

Okunaklı harfler, güzel kağıt. anlaşılır bir ifade, hoşa gider dekoras
yon, 48 şurup ve şerbet, 78 tahammür etmiş, 8 taktir olunmuş içki, 96 li• 
kör, 98 punch, 999 cocktail reçetesi, içkiye aid bir çok maliimat, barınan· 
larla şık ev kadınlarına mükemmel bir arkadaş, Avrupada da eşi bulun• 
maz bir salon kitabı. 

Satış merkezi: lstanbulde. lKBAL, Ankara'da TARIK EDiP Kitapevıeri· 

Galatasaray Lisesi 
Direktörlüğünden : 

Kamp başlıyacağından kampa tabi talebenin 17 Haziran Perşembe sa" 
bahı saat 8 de mutlaka okulda bulunmaları, (3231 • 

......... ııımı ......................... .. 

kati celbetme)rtedir. Kasaba dahilin· ı 
de yapılan gayet büyük ve modern 

betonarme flkmektep binası ile Kasa
ba. Sindek, Kalkan, Demre köy ve na
niyelerinde inşa edilen modern ilk· 

Sellerin götürdüğü köprü 1 

halim Dcınirtaşın gördüğü lüzum 
Uzerine, Vilayet muhasibi meeuıu 
Asım kazamızda yeni teşkilattan son 
raki vaziy.eti ?.öz.den geçirmiş ve An. 
karaya donmuştur. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. Ci Keşide 11 / Haziran / 937 dedir. 
cktep binalar:ı halkın maddt yar • 

dımlarile vllcude getirilmiştir. Bu 
mekteplerin bir kısmı yatılı ve tam 
teşkilfıthdır. 

Belediyenin çalıımaları 
Belediyenin faaliyeti her hususta 

kendini göstermektedir. Kazanın için. 
deki yollar ikmal edilmiştir. Yeni bi· 
nalar, belediyenin gösterdiği pl!n ve 
esaslar dahilinde inşa edilmektedir. 
Bc!ediye, temizlik işlerine de büyl\k 
bir önem vermektedir. Yaş meyve ve 
yiyeceğe müteallik mal satan esnaf, 
FJıkı bir kontrola tabidir. Belediye, ka· 
saba dahilinde doğuın teşkilA.tı da vll· 
cude getirmiştir. 

Her giln biraz daha değişen Kaş, 
iptidai ve harap halinden kurtulmak
ta ve bayındırlık Y.Olunda ilerlemek-
tedir. 

.. ....... 

Srvas, "(TAN) - Son yfl.b'"111urlar<luı hasıl olan eller, Sıvas - Kayseri, 
SaID.!lun - Sıvas demlryolu Uzerlndeld Çallıçay köprlisünU nhp götUr. 
mu tür. Sıvas - Samsun, Knyserl - sn·as trenleri 13tmdl bu köprU baı;m. 
da aktarma yapılmak suretiyle ve teehhürle i~llyebllmektedlr. Bir taraf. 
t an da köprünün tamirine ba.5lamlmıştlr. 

Trabzonda Yeni Belediye Reisi 
Trabzon, (TAN) - Tuncdi sıhhat 

müdUr1UğUnden şehrimiz belediye re
isliğine tayin olunan doktor Cemal 
gelmL,, vazifesine f>aşlnmıştır. 

Şehrin imarına sarfedilmek Uz~re 
belediyeye yirmi beş bin lira gelmiş 
tir. 

Silifke Hastanesine 
Röntgen Aleti 
Teberrü Edildi 

Silifke, (TAN) - Sıhhat Vekale
ti istatistik müdürU Dr. Remzi Gö· 
nenG, Silifke memleket hastahanesi

BDyDk ikramiye 
40.000 Liradır 

Bundan Başka: 15.000. 12.000. 10.000 
Lirahk ikramiyelerle (20.000ve10.000) 

L i rallk iki adet mükafat vardır •• 
Ayrıca: (3.000) Liradan başhyarak (20) 
liraya kadar büyük ve küCjOk birCjOk 
ikramiyeler:e amortileri havi o lan b_u 
zengin pllndan istifade etmek i~in bır 

ne bir röntgen A.leti tebcITU etmiştir. 
Alet, Mersinden bir kamyon içinde ' 
buraya getirilmiştir. 

·bilet almaktan Cjekinmey,iniz... / 
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Horasan 
uvarilerine 
ba Muslim 
Kumanda 
Ediyordu 

ı..:-.Veliaht Cafer Hazretleri; (ali 
~) dendir. Ve bu itibar ile de 
-.ae) niıı en tabü hidimliği ile 
~ olanlardandır ... Ben, !bir 
~~~ bu gereli ihraz etmek 
~m. lstirhamım kabul edil • 
-;;;;: Zarar yok. Halüe Hazretle
dlr. hUrmet ve ubudiyetim baki • 

~e haber göndermişti. ,av. haber, (Ebtlla.bbaa) a bUsbü
... _~!-f vermişti. Ayni tea, ve 
--,.,yı hiweden Cafer; 
- Bu adam, artık çok fazla olu-
~ 'tolda .muh!"kkak bu fı:raattan 
.._ .. ,~ edilmeli .. Artık bu Hora -
~ gurur ve azametine niha -

'termeli. 
\Peliaht Caferin emrinde bulu • 
~haç kafilesi, büyük merasim
~~et etmifti. Araya biz' so -
·~girdiğini !belli etmemek i -
~Eh& llUslim de ayni kafileye 
'1 eylemifti ... Fakat K\ifeden 

lrODü na«lqddıktan aonra, =: MUalim derhal maiyetindeki -
ıılL. emir VermİI .. Birdenbire atlar 
~ Dala kaldınlarak, büyük kafi
~ bir konak ileriye geçilmi§ti. 

2bl lltlalim; bir taraftan hücu
'- -..,.. kalmamak için son de • 

de ihti~ ve tedbirli hareket 

' ken; d1l9P ~ cta vetraa... 
ı...~ ~Emirtlllıaç) lığını sönük bıra-
~ ~ra müracaat etmek 
~yetini lıisaetmifti. Yanın -
~ 'bulunan ild yUz deve yUkU pa-

.. erzak çuvallarmm ağızlarım 
~- Her geçtiği yerle~e, fı 
~ awç awç para ve yıye -
il& ~ b14ılallllftl ..• (Mek • J_1e gelerek kalenin yanmda ça
._~ kurdurduğu DDl&.11 ; 

- Biç kimse, kendi çadırında :ye 
~ P'9frmiyecek. Herkes gelip E
-.:'U.Hmtn taam çadırlarmda ye
.._. )iyecek, diye , hacılar ara • 
~ dell&Uar bağırimJftL 

\ı ellalıt Cafer, Eb& Müsllınin 
'9 V bu hareketlerinden fena hal 
~ Bilhassa ona, 

'9. tekilde yakl&fmak imklnı olmı
~ derecede tedbirler alındığını 
~ dUymaz, artık ne yapacağını 
~ttln f8.fim1IftL Ona suikast 
~ dtlfllnilrken, timdi cm.at 
~hayatından korkmıya bqla-

~ meraaimi, blll hldise geç -
~ Artık, avdet edilecekti. lşte 
~o zaman, ortalığı velveleye 
--~bir haber gelmifti. Abbulle'Dk hallfeS, (hicretin 136 mcı 
~) BuiraD aymm 9 uncu ve 
~ aymm 13 tlncU pertembe 
~ - yeni tesis edilmlf olan -::-'bar) eehri (1) civarında (Bay-

~ u.yfiyede lma bir hu-
IODl'a vefat etmift1. 

• • • 
rtlahcln Gözyaılan 

• lk halifenin, ancak dört ae
~- _ne kadar lma bir saltanat 
ı.:'~ llODr&, henüz genç sayı
~ b1.r Yatta vefat etmesi, Ebl 
~cidden müteeMlr etmifti. 
~ )(fteUm, halifenin kendi aley
~ _ heelediii menfi hlalere tama 
~l&t getirmieti. Fakat buna 

~-=e:mı;:: 
16'teımenıif ti. 

'-t ~ ilk halifeei, - salta
" .. ~e geldikten eonra Eme 
......_ ....aeleriJıe katiyen benzeme-
~ lhllk ve Yl.f&Ylf ta.rzlarmı 

{l) o tlldıt.e, hök6met merked 
) .. (Amlar) a Mldedll. 

katiyen değiştırmemiıtf .. Zevk ve 
sefahatten, mUıpkün olduğu kadar 
içtinap etmişti. O devrin blltün i
det ve an'aneleri hil&fma olarak 
C:>Utün hayatını, (ÜmmU Selme) 
ismindeki tek zevceslle geçirmifti.. 
Sonra; halka kartl daima gefkat ve 
ulüvvücenap göstermekle beraber 
hilkQmet işlerinde sUkiin ve itidı&
ii kaybetmemi§ti. (SUffa.h. kandö
kUcü) namım almasma gelince; o
na bu ismi, Emevf taraftan olan 
tarihçiler vermifti. Çünkü Ebillab
ba.s, (ili Resul) e ihanet edenleri 
affetmemiş .. Ebi Müslimin darbe
Bile mahvolan Emevf Saltanatmm 
tekrar dirilmemesi için, bu hi.ııe -
dan mensuplarlle taraftarlarmm ta 
mamile imhasını iltizam eylemişti. 
Bu da intikam ve lhtililin yarattı
ğı, en tabii bir netice idi. 

EbUlabbas, eğer hakikaten Bilf-
fah olsaydı; biraderi ve vellahdi 

Caf erin müteaddit defa kendisini 
tazyik etmesine rağmen EbA Müs
limin gizlice öldUrillmesini terviç 
eder; ve derhal teşebbüslere g\.rl -
fird!: ll'ôat EbW~. l"1 Jhanet
k!rane hareketi bfr tilrln vicdanı
na sığdıramamış; Horasanlı ihti -
lilcinin rekabetinden son derece 
endişe etmekle beraber, onun ölü
mü hakkmdald karan, daim& tehir 
eylemişti. 

Ş imdi hili.f et ve saltanat ma
kamına namzet olan ( Ca -

fer Mansur) a gelince: O, btlsbU
tUn başkıa bir yaradılışta idi. Bu 
garip ruhlu adam, birçok zıt tabi
atleri nefsinde cemetmı,ti... Mese
li; daha dün Ebi. MUslimi öldür -
mek için vesile ararken; bugün biz 
zat EbA MUslimin çadınna gelmle; 
hüngür hüngür ağbyarak : 

- Halifenin vefatını duydun UZ, 

değil mi?.. Şimdi ben, ne yapae& • 
ğım! .. 

Demişti. 

Bu sual, Ebi. MUslime derin bir 
hayret vermişti. Ayni hayreti mu
hafaza ederek: 

- Niçin ağlıyorsunuz? .. Yapaca 
ğmız hareket, gayet basittir. Bu· 
radan sUratie (Ambar) a gidersl· 

niz. Halkm biatini kabul ederSi· 
nie. Hillfet ve saltanat makamın& 
geçersiniz. Bu Bizin h•JrkmUMhr. 
diye cevap vermişti. 

D>l MüsluDln, kendi afeyhindeld 
hareketleri hiasettiğl 1.fiki.r olma
sına rağmen bu şekilde cevap ver· 
meai; Cafer Mansunı aevinciııdeD 
titretmitti: 

- Fakat, amcam (Abdulleh bin 
Ali) yl ne yapalım? •. Onun, hillfe
ti benden gasbetmesinden korktı· 

)'Ol'UID. 
Demiftl ... Ebl MUsllm, burada da 

Türk mertliğini ve Türk lllcen&P • 
hğmı göstermiş; M&nsurun bu en· 

difeeiı>e k&r91 da -
- MUsterih olunuz. .. Ben hayat 

ta oldukça, sizin h•Jr1rmı• kimH 
tecavüz edemez, diyerek, bu harla 
hillfet ve aaltanat nemı,edinln kal· 
bine sUkO.n ve istirahat ~ 

N e zaman tahta çıkacamı 61· 
renmek için her gün bafm& 

talcılan ve mUneccimleri toplıyan 
Cafer lla.mlur; artık Eb& llüsHmhı 
bu suretle himayesini temin ettik
ten eonra : 

- Şu halde, sen benden evvel 
Ambara git. Amcam ve kard91im, 
orada bir fesat çıkarmadan, vui-

yete hlkim ol. Ben de geliyonım. 
Demifti ... ~i. MUslim; Mansu

run bu fikrini muvafık görerek, 
derhal süvarilerinin bir kıamnu 
halife namzedinin muhafa.zaama 
bırakmıt .. Diğer kısmım yanma a
larak azami süratle (Anbar) ,eh • 
rine gitmiştl 

Orada yeni hali(enirı biat me.. 
rasimine ait hazırlıklar cereyan e
derken, (Şam) da da mühim hl
diaeler başgöstermifti. Cafer Meıı
surun tahmin ettiii gibi; amcası 
(Abdullah bin Ali), hillfet maka
mmı ele geçirmek için derhal te,eb 
bUslere girişmifti. 

Evveli, eehriD 91raf ve lyamm 
Yeşil Saraya toplıyarak: 

- Hepiniz bilirsiniz ki; eğer 
(Mervan) sağ kalaydı, Emevf saı. 
tanatı da ortadan kallmııyacaktı ... 
Halbuki Mervan ile en son harbi 
ben yaptım. Ve onu, ben ortadan 
kaldırdım.. Sizleri ve btıtUn iallm 
Alemini de Emevflerin zulmünden 
kurtardım. Buna binaen; hillf et, 

benim hakkım idi. Fak~lm 
EbWalıe>aam ""f'Jlll ... 
temedim. Hak~mı, muvak aten o-
na terkettim... Şimdi, Ebillabbu 
vefat etti. Ben de, hakkımı kul
lanllll)'lo karar verdim. .. Sizler, ne 
densiniz? •• 

(Arkası var) 

1 E KON o M 1 1 
Borsada 
Dünkü 
Satışlar 

DUn bol'l&Dlızda Anadolu tahvil ve 
mUmeuilleri üzerinde iyi muameleler 
olmuştur. 

Arbitraj için bazı müesseselerin hU 
kiimete yaptıklan mUracaatıerin ka
bul edilmediği şayiası üzerine Ana -
dolu tahvilleri 40,30, Anadolu mUmea 
Billeri 44,60, hisseler de 24 lira Uz.e
rinden muamele görmüşlerdir. Tllrk 
borcu borsammla 19 liradan açdarak 
18,90 lirada kapanmıotır. Parltqn ge 
len telgrafta bu borcun 264 frank o
larak açıldığı ve 265 frankta kapan
dığı bildirilmiştir. 

Pariste, Osmanlı bankası hisseleri 
442, tramvay hisseleri 1260, Süvey§ 
kanalı 234 75, Royal Doyç 5165, Fran. 
sız rantı 61,20, Yugoslav rantı 224,5 
franktır. 

Boraamızda Merkez bankası hisse
leri 88, Aslan çimentosu 13,50, Sıvas, 
Erzurum 96, ErgaDl hisseleri 95 ura. 
dır. Bir sterling :Merkez bankaamca 
623 • 626 kunıf .kıymetle teabit olun
muştur. Londra borsasında bir ster
ling 110, 71, dolar 4:,93,30, Parla bor-
88.smda 110,60 ve dolar 22,43 tür. 

Paris Borsası. 
Parla borsumm bugUnkti kap&nlf 

fiyattan: 
Nevyork 22. ü.3/4; Berlin 900; 

Brüksel 378,12 1/2; Amsterdam 
1234,!50; Roma 118,15; Lizbon 30, 75; 
MADENLER: Kurşun 23,17,12; ba
kır 63--65; kalay' 253,12,6; altm 
140,8 1/2; çinko 22,16,3. 

Yunus Balığl lhract 
lfln Bir Tekrıf 

Günün 
Piyasası 

Yeni maJt.ul bıiiday oe 
arpa piyasaya plrm1ftlr. Ba 
aene Mersin maltaulii ~it 

gü.Uir. Mersinde arpanın 
lrilom üç, l:rmirJe lzmir 
mıntalttuı arpaının lrilom 
3,10 lnuuftan ve Sölıenin 
ilk maluul buğdayı da S,10 

ltaraflan aatdm1fhr. Dinar
da malwıl pek mükemmel
dir. 

• 
Alyonlıarallüar mınta-

icuının yeni maJ..al yapa. 

idan /aparta ""11 imalôt
laanelerl taralımhın lıiloaa 

4S lnmqtan toplanma/da. 
dır. 

• Ziraat Banlıan, lıöyliiniin 
elinde bulunan bafdaylım 
aahn almakta deuam edi
yor. Banka 6a baldaylan 

S • S,10 lnınqtan toplamalt
taJır. Geçen •ene memleke
tin her tarafında maluul 
lala olmaJıiı llalde, /ıöy. 
liinün elinde T .,,-inleTe lıa
dar lnitün memleketin ihti· 
yacını lıar,.Iıyacak buğday 
vartlır. 

• 
Ziraat Banlıa.ı, Balılıair 

malamlü aan mıaırlımlan 

satın almıya devam etmelı
teJir. Bu muırlan lstan
bul talimi lriloau 4,31,S lıu
r111tan almalıtadır. Dün ~ 
yüz ton satın alınmlfhr. 

• 
Turfanda Karpuz 
Atlanamn illı tur/antla 

learpuzlan piyaaamao •el
mİftir. Boylarına göre tane
si 35 • 40 laınqtan satıl-

Polatll Buğdayı 
Fazla Aranıyor 

Dün, tehrimize 24 vagon buğday, üç vagon çavdar, iki vagcm 
arpa, bet vagon kepek gelmiftir. Ekstra Polatlı buidayı fazla 
aranmaktadır. Fiyatı da 7,17,5 kunıta çdnnıftır. Polatlınm 20 
çavdarlı tipleri 8,10, ııra beyaz buidaylar 5 - 6 çavdarlı olarak 
8,10 kunattaıı ve pefin para ile aablmıfbr. 
Kuvvetli malla.r u şeldlfinden bu 

cinslere fazla alıcı ~. iğ • Sadeyağ GeRyor 
Isveç ve Norveç ticaret müeseese- dır mmtakasmdan aeJm 80 ton buğ

leri, deııiılerinmde bqi olan Yunua day 6,12,5 kurueta1l satılabilmiltir. Bu senenin r,eni mahsul sade yat
balıtJumm yal ve cflerlerinin th- Bu mallarm glilteni az ve ellstildye.. lan pfyuaya gelmf)'e baıl•mı,ıır. ,tık 
racmı istemektedirler. Sanayide kul- tt de noksandır. Cavdaıiar ihracat i- gelenler Diyarbeıtii ve tJrfa mmta • 
Jamlan Yunus balığı yağı Karadeniz çın 4,20 kuruttan aatılml§tır. Eakı ar kaiarmm yağlandır. Bunların yek6. 
fehirlerlmizin bir ikisinde istihsal e • paılardan biralık olanlar 4:,02 kuruş- nu 85 kuruşa mal olmaktadır. 

tir. kalı cinsin çuvalı da 200 kuruttan 
:ı=~~=~~~ ~ ~~:tç:a1~=~:::!1:: 0ZA...._......_~H...-l2R~E ........... 

ı------------------------ müşteri bulm\Jftur. DUn gelen bütUn 

Gergin 
En ~k girWen ~ .• Hem lra

daaıarda, hem erkeklerde, fakat 
daha çok kadmJarda balunm. Bu 
~ Mhlblnf ytlatlne mlmlea ta
aın.m: Parlak gösler, ıdınanm blL 
um çbplerl dalma U)'lllllk, barelle
t.e bam. Ap da öyle ve hemen da. 
ima bir tan.fa kaJ"IDll glbL .. YUslla 
l'tıllgl ........... dei19lr, heye. 
cana göre ya pembe, lmmm y.ıaat 
gW gibi ~ bir nıüte. 

8ee laee ve kesik kealk çıkar, W. 
mtar balda ve aeele acele. Taaet. 
ftla Pille ve, o da, aeele. Ellnl ta. 
fanann llcak ve Meta tltrtyormat 
gibi. N111aa& da clldrat edeneals. 
onma da aaele acele vantapaa, ..._ ,.,....... 

Oma biyle çok 8lnlr kavvef:l tal'

fettlllnl görtbıce magln bir mlao 
......._,Valoa çok earfeder .....demevi...._ sahibi gibi mltenw'1 

ve mantuam olank depo Bu ger. 
gla llnlrler mm. •tet gibidir, blr
daablre parlar, fllbt ~ ...... 
Beyeeuı devrinin aıblmdaa he. 
men yol'gmllak ve ayaealdS devri 
gelir. Ba JDbac lalalbballl yorpm. 
luP, devama tahammuıtl yoktur. 
Geqla ~....... ...... 
katte •Jlfbktua gerllmlttlr. 
0.- Jsankterl ..... .,-......... 
~. Çabak heyecaDa dtlfer, 
bayallen ..,....., fabt ....... e. 
deme&. Daygaau tlddetll. fMst ıa. 
aadır. Ytizüntln hareketi. tavırlan
... kealdn ve çok olmuı, bol a 
liylemeel de duypnu birdenbire 
pwetlndm Deri pllr. Berhaql 
bir llAdlıledea çok mlteeıllr olar, 

Sinirler 
fakat telllr çabak ıeoer- Sevgisi 
de kenclbd göıltıermek, hem de lf. 
ratla göıat.ermek ister, fakat o da 
~.Böyle ......... doetm 
vef-., wüatllle itimat edile. .... 

Klblrn o1mu, fakat adisini 
ı&tel'lllek, parlamak, etrafmdakL 
lerl keadlalne hayran etmek ister. 
BeienUnıekten, seaa. edllmeıktm 
pek botluur. 

lrade.ı de kealk keelktlr, birden 
parlar, •klnllk bllmes, dlltüame. 
den, lhtlyat.saea hareket eder. ÇOk 

defa hbtblrlnln addı itler ıörtlr. 
Zekim da çok defa parlaktır, fa

kat duyp1uma, hayaline JDail6p 
olur. Aralarmda mtltefelddr olu. 

lar da vardır. Fakat - ~- ... 
tldadr -hele ......... ......c1a-
gtbel unatlara, l'Nlnı ve -ikiye. 
dlr. 

8özUn lmuı, kibar bir mizaç. 
....jraı konmak için ilk ...... 

ntllecek 191 bot, lpls hlmıunaktır. 
Fakat illeri de programla, &w..iea 
tayla edilmek tutlyle. Bu dlıdplln 
onlan aln.lr kuwetlerlıal fala, ltL 

·-lal'fcttmekten, llG8N 81U
ıaldaia dtlp\'tim kartanr. Dolma 
... aşka, bir ..at~ dört 
bet mt flldıte plıpwlr. Yemekte 
itidale riayet etmek prtlyle. ilah.. 
9119 bir perime 1ömm yoktur. Yal. 
ms kahve ve ~y mlbnldln oldula 
kadar ... Dık -- bqbyank, her 
IÜll IOI* ... döldbunek gergin ... 
nlrlerl hem telkln eder, hem ele 
•yıflunaldan kartanr. 

mallar pqiıı ~ ile oablmılbr. BORSA S 1 
Bulıariıtanda Susam 

Bulgaristan ziraat nezareti Bulgar 
topraklarında fazla miktar susam ye
ti§tirilmesine karar vermi§tir. 

, 

BORSA ' 
7 H4-ZlRAN PAZARTEst 

PA&ALAB 

Sterlin 621,-
Dolar 123,50 
Franau Fr. 110,
Llret 120,
Belçlka frangı 80,-
Drahml 18,-
lsvet Fr. 580,-
Leva 20,-
nortn 83,-
Kron Çek 70,-
Şilin Avusturya 20,-
Mark 25,-
Zlotl 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron İaveç 30.-
Altın 1052,-
Baııknot 2M,-

Ç il K LE B 

627,-
126,-
113,-
125.--
84.-
23,-

580,-
23,-
66,-
75,-
23,-
28.-
23,-
u.-
H,-
52,-
32,-

1~.-
266,-

Londra 
New-York 
Parill 
Mil an o 
BrUkael 
Atin& 
Cenevre 
Sof ya 
Amaterd. 
Prag 
Viyana 
Madrld 
BerUn 
V&l'fOV& 
Budapefte 

625,ri() 623,-
0, 7890 0,7875 

17,695 17,712lS 
14,9998 15,-
4,6866 4,686' 

Btlkret 
BeJaırad 
Yokohama 
Moekova 
Stokholm 

87,37 87,44: 
3,4560 3,4615 

63,9488 M,-
1,4350 1,4:356 

22,6314: 22,85 
4,2160 4,2192 

13,9888 14.-:-
1,"96 1,9714 
4,1862 4,1898 
8,9810 8,98'0 

107.4:3'0 101.52 
34:,5325 34,G& 

2,7464 2,7486 
24,04: 24,02 
3,10 3,1032 

7-6-937 
F1ArLAB 

ClNst Af&iı Yukan 

Buğday ywnuf&k 
Buğday sert 
Mısır sarı 
KUfYemi 
Peynir beyaz 
Peynir kaşar 
Zeytinyağı 

Kr. PL Kr. PL 
6,12 6,35 
5,3212 6,10 
4,27 -,-
9, 5 -.-

24,15 28,20 
40,- 47,-
54,- 59,20 

GELEN 
Buğday 
Kepek 
Arpa 
Çavdar 
Susam 
Un 
Munr 
Peynir beyaz 
Peynir kaşar 
Keten tohumu 

G iDEN 

~ 
tç fındık 

DtşFtATLAR 
Buğday Liverpul 

" Şiltago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mımr Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L. Hamburg 

94l5 Ton 
75 Ton 
57 Ton 
60 TOll 
15 TOD 
45 Ton 
68 Tem 
59 Ton 
18 Ton 
13 Ton 

200 Ton 
l~ Ton 

6,H K. 
5,10 K. 
5,37 K. 
4,90 K. 
3,76 K. 
8,06 K. 

94,41 K. 
94,41 K. 

BagUn Hınunnna gelecek vapur. 
lal': 

Sut: 14,SO Antalya Bartmdu, 
15,15 Bartın lludaayadan, 6,SO Sa&. 
det Buadırmadan, 1 'J Tayyar tmro.. 
darı, 18 Ankara hmlrden. 

Bugb Hmumnman gldeeek va. 
parlar: 

Saat: 12 Tan Karadenbe, 9,SO u • 
lur bmlt.e, 8,80 Koeaell lladaayaya, 
20 8udet Baamn.ya, 19 Seyyar Ka 
rülpya, 19 ...... AJftlıP. 
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MiLLET MECLiSiNDE MÜZAKERELER 

Bir Sıtma Memurunun 
Sekiz Aylık MahkUmiyeti 

Mecliste Affedildi 
Ankara, 7 (Tan muhabirinden) - Millet Meclisinin bug tnkü 

toplantısında bir çok mevzular üzerinde müna.k&fah müzakereler 
oldu. Önce üç ölüm cezasının tasdiki mazbatası kabul edildi, son
ra bir sıtma mücadele memurunun cezaıı affedildi, fakat bu ara· 
da bir hakim hakkındaki af takriri kabul olunmadı. 

Bugünkü müzakerelerin tafsflltım 
§Öyle bi1diriyorum: Olüm cezaları tas 
dik edilenler şunlardır: 
Ayancığm Hürremşah köyünden 

Tütüncüoğullanndan, Şükrü oğlu 
Ahmet, Keskinin Mazmath bala kö
yünden Osman oğlu Omer ve Yeni
şehirin Kml köyünden Ahmet oğlu 
litlseyin. 

SITMA MEMURU 
Bu sırada Samsun sıtma sıhhat me 

murlanndan AbdUssamedin sekiz ay 
lık cezasının affı için, Meclise ver
diği istida ile arzuhaıl ve adliye encü
menlerinin mazbataları okundu. Ha
dise şudur: 

Samsun sıtma mücadelesi memur -
larmdan Abdüssamet, Çarşamba köy 
lerinde sıtma mücadelesile meşgulken 
dört yaşmtlaki bir çocuğa kinin ver
miş, çocuk küçük olduğu için, ihtimal 
daha kolay içsin diye bumunu tıka
mış, yere yatırmış, ağzına bir bardak 
su dökmüş, hap çocuğun hançeresine 
kaçarak ölümüne sebebiyet vennig. 
Çarşamba ağır ceza mahkemesi, Ab
düssamedi sekiz aya mahktlm etmlf, 

Bir halcim hakhında Meclise tak. 
rir veren B. Sırn /çöz 

fakat Abdüssamet, kendisinin bu işte •-------------

bir hatası olmadığını, iddia ederek s a 1 on 
Büyük Meclisten affını istemiıtir. 

Bay Mehmet (Samsun), Çarp.roba-
lı olduğu için bu meseleyi yakından p • • d 
takip ettiğini, Abdüssamedin yedi se- r 01 e S 1 n e n 
nedenberi orada sıhhiye memuru bu-
lunduğunu ve bütün doktorların tak- D 

0 9
v an 

dirini kazanını§ olduğunu söyledi. 
- Ben, dedi. Olen çocuğun babasi-

le de konuştum. Bana şunları söyledi: Mu .. na k a sa 
Ben çocuğumun ölümUnden müteessi-
ren mahkemeye müracaat ettim. Bu ı 
adamın kalıalıati yoktur.,, Mimarlar birliği kongreeinde yolcu 

Bundan sonra Adliye Vekili ŞUk- salonu projal.-yUsllnclen bazı m\lna
ril Saracoğlu kürsüye gelerek Ab • kaplar oldu. Btr çok mimarlar, jüri 
düssemet hakkında yapılan takipleri heyetinin ıaponmu niçin neşretmedi
anlattı ve verilen cezanın henüz in· ğini. sordular. Bir çoklan, yeni bir 
f ed'l mi ld ğunu söyledi. proJe hazrrlanması işinin jUrlye da-
azB&y 

1 

m;ara~o~h~un hahlarmdan h·~ bir miınara verilmesine itiraz et. 
sonra, reis, arzuhal encümeninin ti r. 
mazbatasını reye koydu. Reis: GUrWtUlti geçen kongreden eonra 

_ Bu ,maz'jata kabul edildiği tak- bu mese'.cnin Iktısat Vekaletine de 
dirde esas itıöarile mahkumun affi aksettiğini bğreniyoruz. Itirazlanna 
tenai~ edilmiş olacaktır. dedi. . . cevap alan.ıyan mimarlar bU:li~i, ~a

Reye konan mazbata kabul edildı ziyeti Iktı!at vekaletine de bıldınnış-
ve Abdüssamedin cezası bu suretle tir. Birlik idare heyeti azasından B. 
affedilmiş oldu. Zeki Sayar. dUn bir muharririmıze 

BİR TAKRİR bu mesele hakkında ~u izahatı ver • 
Bunu mUteakıp Yozgat Mebusu Sır miştir: 

n lçözUn, Yozgat Asliye azalığından "- Biz iki noktanın meydana çı
tasfiyeye uğnyan bir hakim hakkın. karılmasını ietlyoruz. Bunlardan biri 
daki takriri görUşül.dU. Sırrı İçöz, tak müsabakaya ait jüri raporunun ne~ 
ririni şöyle müdafaa etti : ridir. BUttin müsabakalarda bu nc\·ı 

"-Dürüst bir hakim olan bu zatm raporların neşri usuldendir. Hatta bu 
hiç olma7.88. avukatlık yapabilmesi raporun bir bülten halinde bastın'ıp 
için şahsına münhasır olmak Ur.ere projelerin teıhir edt1diği sergiye bile 
bir kanun çıkarılmasını rica ederim., asılması lazımgelirdi. 

Fakat reye konan takrir kabul e. Girenler, böylelikle projelerinin M-

dilmedi. den seçildiğini ve kazanan projelerin 
63 NUMARALI OCAK tercih sebeplerini öğrenmiş olurlar -

Bundan sonra Yozgat Mebusu Bay dı. 

Emin Dramanın Zonguldaktakl 63 Itiraz ettiğimiz ikinci nokta da jUri 
numaralı ocağa taallflk eden bir me. heyetinde bulunan bir mimann esas 
sele hakkında verdiği takrir görUtUL projeyi yapmak hakkındaki tektifi 
dü. kabul etmiş olmuıdır. Bu hal, mi-

Emin Draman, hük\ımetin 63 numa mali mUsabakalann usul ve kaidf>le
ralı ocağa va.z'iyet etmesinin sebeple rine tamamen aykmdır. ÇünkU ~~ri~ 
rini öğrenemediğini, bu işin gayrimU lere iştirak eden azal.arın her turlü 
badillerin mallan için çıkarılan ta • menfaatlerden tamamıle bitaraf kal
nunlara göre mi yapıldığını anlamak malan llzımdır. Bu hareket, memle
istediğini söyledi. Ve bu ocak hakkın. ketimizde bir mimarlık teşekkül ve 
da bir karar vermiş olan arzuhal en. zUmreeı. bul~nd~ğunu inkar etme~ 

.. nlnden izahat istedi. demektır. Nıtekım, liman işletmest 
cume . ri 

1 
d' 

Zi tf Karamürsel (İltan. kendisınden evvel jU de bu unan ı-
Bay Uyae ın ma Emin Dramana fer bir profesöre bu iti teklif etmif, bul) ene men nam alm 

d' B Cemal Akçm da dU.. fakat menfi cevap ıştır. 
ceva~ ver. 

1
', a:~edi Liman idaresi, bu mimarla bera • 

tünduklermı Y • kAI ti 1 ut ber bir TUrk mUtehassısJJlın do. ça-
Nihayet İktısa: Ve e 15 

Y hıtığmı ileri sUrUyor. Bunu mUnaka-
··st an bu ocagm hukuk! va ;e. .. . 'ml · mu eş • . . _ şaya meydan vermeden once ısı t'rl· 

tini anlatarak sahiplerının ocagı ter. ıe meydana çıkarmam lazım gelirdi.,,, 
kettiğini ve o madeni işlertmekten 
vazgeçmeleri üzerine hUkftm.ete inti. 
kal etmiş olduğunu, bunda hıçbir ka. 
ııunsuzluk bulunmadığını eöyledi. E. 
min Draman da mUetetarm izaha -
\iyle kendisini tatmin etmif oldu • 
tunu ilave etti. 

YENİLEME BüROLARI 
lstanbul adliye binasının yanmuı 

tlzerine teşkil olunan yenileme büro • 
lannm kaldırılması hakkındaki ka -
nun llyihıudyte, Rumeli Demiryollan 
işletme nizamnamesinin ziya V'~ has&I' 
t'zmi.na.t müte · eleri 

MehilıoJa Ja Grev Var 
Mekeiko, 7 (A.A) - On günden. 

beri eUren petrol ve benzin amelesi 
grevi, memlekete birçok zarar ver. 
miştir. Nihayet hUktllnetin verdiği bir 
emirle ip bqlıyan ameleler ihtillfı 
bir hakem heyetine havale etmlye 
karar vermişlerdir. 

nJn ti.diline dair kanun lAyihası görU. 
ttıleret mazbatalar aynen kabul e.. 
dildi. 

lstanbul • Moskova • 
Seyahat Tahran 

Notları 
/ (Başı Yedincide) 

kaldık. Yirmi dakika sonra ışıklar 
açıldı ve ondan beş dakika sonra 
valizlerim kapandı. Yalnız şunu 

söyliyeyim. Galiba komşumuz Sov
yetler için bir TUrk pasaportunun 
bir "lese pase'' kadar itibarı var. 
Çünkü yanımda baZl kağıtlar oldu
ğu halde benden alınmadı. Halbu· 
ki Amerikalı bir yolounun çanta • 
sından çıkan seyahat broşürlerinin 
bile Sovyet hududundan içeri gir
mesine müsaade edilmedi. 

H erkesten evvel işim bit:t. 
Şimdi otomobille, loş ~ır 

gehrin ortasından geçiyoruz. 
Mağmum çehreli, ağır gövdeli ~L 

nalar, temiz ve geniş caddelerın 

iki tarafında uyukluyor. Saat sa
bahın Uçü ... Sokaklar pek tenha. 
Yollarda görünen kaim paltolu iki 
üç kişi başını önüne eğmiş yürü. 
yor. 

Ode.cJalı hlll içinde geçen ha.ile
leri unutmamı§, yoksa ben mi Ode
saya ayak bastığım be.salı okudu
ğum, işittiğim ihtilal menkıbe~eri
ni, kan ,ateş ve dehşet gUnlennin 
hiklyelerini hatırladım? Bana her 
şey bfraz mağmum, biraz müked· 
der geliyor. .. 

Geldiğimiz otel kocaman bir hı
na ... lyi almanca konuşan bir kon
siyarj, odam hazırlanıncaya kadar 
bir dakika holde oturmamı sl5~tıle
di. 

Geniş parmaklıkları yaldızlı mer 
divenlerin t! altına konmuş koltuk
lara oturduk. Voks teşkilitmm mil. 
messili olduğunu söyliyen zat, uyku 
gözlerini örttüğü halde, benim oda
mın hazırlanmasını bekliyor. 
Odamın hazırlandığını gelip ha· 

ber verdikleri zaman ondan ayni· 
dım. Ertesi gün için gelip beni bu
lacağını söyledi. 

Geniş merdivenlerden çıktık, ge 
niş koridorlardan geçtik, sabah ol
mak Uzere. Otel uyuyor. Uyuyan 
otel öyle sessiz ki, insan kendini 
metruk bir sarayda zannediyor. 

S ıbah saat dokuzda ~ağı lo. 
kantada sabah kahvaltı.. 

sı ediyorlar. Ayni ot~ld~ bulun
duğunu bildiğim 'Türk bayanının 
oda numarasını aJdım. Onu tele • 
fonla aradım. Şimdi beraberiz. Bu 
ara bizi telef ona çağırdıklarını 

söylüyorlar. Konsolosumuz tele
fone etmiş. Moskovadaki sefareti
mizde bulunan babasının yanma 
giden genç yol arka.daşım konsola. 
saneye gidecekmiş. Konsolosumu. 
zun yolladıkları otomobille benim 
de gelmekliğimi istiyor. Beni da
vet ediyor. Esasen bu ziyareti yap
mak arzusunda olduğum için bu 
daveti büyük bir memnuniyetle ka 
bul ettim. Bir buçuk saat sonra 

· gelen otomobille şehrin birtakım 
yollarmdan dolaşarak ve kabil ol
duğu kadar şehri gönneğe ça'jalı
yarak konsolosanemize gittik. 
Konsolosane çok güzel bir bahçe 
içinde. Bina zevkle döşenmi,. Kon 
aolosumuz ve bayanının misafirper 
verllği bize latanbuldan ve Ankara 
dan uzak olduğumuzu unutturu
yor. Hele seyahate çıktığımdan beri 
hasret olduğum Türk kahve81ntn 
en lezizine kavuşmak başka bir 
zevk. 

K onsolosumuzun çok nlzlk ve 
lfıtufklr efi bizi yemeğe 

alıkoymak istiyor. Hemen ben de 
bu samimi daveti kabul ediyorum. 
Voks'un mümeBSili olduğunu söyli. 
yen altın gözlüklü mihmandarım, 
beni otelde bulamayınca otomobille 
buraya gelml.§. Tren saat birde kalkı. 
yormuf. Saat on ikiye gellyormUf. 
Şehri dol11fmak lizımm1' ... 

Bay konsolosla ve eşiyle veda
laştım. 

Şimdi bizi kapıda bekliyen oto. 
mobile biniyoruz. Yağmur yağıyor. 
Yağan yağmura rağmen denizin 
ka.r1jwndaki kocaman şehir hiç te 
gece tahmin ve tasavvur ettiğim 
gi!>i mağmum değil. İnsanlar ~
larmı ön~rine doğru eğik tutmu
yorlar ve hlli bin bir korkunç ht. 
tıranm hayallle bitkin görUnmUyor 
lar ... Bilikia herkes burada ba.tmı 
dik tutar~ neteli, ne9eli yUrUyor. 
Ve şehrin içinde gecenin sUkillru 
değil, tam bir bUyUk şehrin atefli 
kaynayıeı var. Fakat Odeaayı dün
yanın diğer bUyUk ,ehirlerinden 
ayıran 9ey, Odesa sokaklannda son 
modaya uygun surette glyinmif in 
ce ve zarif ka.dmlarm bulunmama
sı, omuzlan dik erkeklerin dolllf-

dır. 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Ufuktaki 
Yeni 
Birlik 

(Baıı 1 ncide) 
propagandalara, politika manevrala
rına atılanlar, bir taraftan da buna 
medeniyeti tehdit eden bir tehlike gö
zU ile bakanlar çoktu. 

13 ıene içinı/ e 

H illf et ilga edildiği zaman, Av
rupada her şeyi boı emperya

lizm ölçülerile ölçenler, derin bir gaf 
let içinde ıöY'le di1fUndüler: "Türki· 
ye yaman bir nüfuz ve kudret sill
hmı elden kaçırdı.,, 

Hlllfetin ilgası hldisesi üzerinden 
geçen zaman yalnız on Uç seneden i
barettir. Oyle olduğu halde ufukta 
hiç umulmaz bir manzara belirmigtir. 
Bütün dünya, gözleri kam&§mıı bir 
halde, buna bakıyor: Türkiye ile MUe
lüman komf\lları araeında sıkı bir te
sanUt ve birlik kurulmu§tur. Fakat 
bunun teme!i gerilik ve maziye bağ
lılık istiyen kör taassup değildir. He
definde hiçtir nevi tecavüz emeli yok
tur. 

Bunun aksine olarak bütün bu 
memleketler gençleşmişler, asırlarca 
sUren uykudan uyanm13lar ve biribir
lerile sırf sulh ve terakki yollarında 
karşılaşrnl§lardır. Hepsinin müıterek 
emeli, kaybolan zamanı kazanmak, ye 
nilik mücadelesinden başka mücade
le tanımamak ve dünyanın sulh ve 
istikranna müşterek bir set olmaktır. 
Bu tesanüdü duyan milletler, kendi
lerini dünyadan ayrı bir saha halin
de görmüyorlar. Bunun tamamile ak
sine o1arak Milletler Cemiyetinin bir
liği ve ahengi içine karışmakla ve 
bu bil"Jik idealinin tekemmülüne ça
lışmakla ıulh emellerinin en dürtist 
ve asil bir gekilde tahakkuk edebile
ceğine kani buiunuyorlar. 

Cenevretle tezahürler 

G eçen gün Mısırın Milletler Ce
miyetine girmesi bu bakımdan 

dikkate değer tezahürlere vesile ol· 
muttur. Cemiyet toplanbama reislik 
eden Doktor Tevfik Rüştü Aras, Ce· 
mıyetin hedefi bütün A.!eme şamil ol
mak bulunduğunu ileri sUrmüştür. Is· 
veç Hariciye Nazın, Mısırın Cemiye
te girmesile bu alemşUmullUğUn ta • 
hakkukuna doğru mtihim bir adım a
tıldığını anlatmıştır. Ağahan da de· 
miştlr ki: "Eskiden Milletler Cemi
yetine yalnız bir nevi alemin ve bir 
nevi medeniyetin mümessili gözü ile 
bakılıyordu. Tilrkiye, Irak, Afganis· 
tan ve gimdi de Mısır buraya karışın· 
ca Cemiyet Garpla Şark arasında 
muvazene kuracak vaziyete gelmig
tir.,, 

Biz, bir noktada Ağahanın fikrinde 
değiliz. (Garp) ve (Şark) kelimeleri, 
sırf coğrafi mana har~cinde kullanı
lınca tarihin emperyalıst devrelerine 
ait bir münasebet tarzının ifadeıi o· 
tur. Bugiln Şark ve Garp diye bir far 
ka yer kalmamıştır. Garbi ilerleten 
hareketli amillerin hepsi, eskiden 
Şark diye .. ayrılan sahal&rd~ 
derin bir kok tutmuştur. Aynı 
medeni kıymetlere dayanmak suretile 
arada tam bir hedef birliği kurul 
muştur. Insanlık .namma sulh ve an
ia.§m& ,eklinde dürüst he&!fler bes
liyen her fert bu birliğin tam hazzı
nı duyacaktır. 
Şark misakı, Milletler Cemiyeti ide. 

alinin mevzii bir tezahürüdür. Sulh, 
yenilik ve terakki hedeflerinde birle
şen milletlerin, bu emelleri tecavüze 
kal'fl korumak maksadile kurduklan 
bir sulh ve insanlık blokudur. Eski la
lam birliği fikrinin kara ta&aeup dü
şüncelerine dayanan halile bugün bir
takım genç mmetıerin terakki ve sulh 
üzerine titremeleri arasındaki fark, 
her hakikt insanı eevindi~cek bir 
manzaradır. Insanlığm çok hayırlı 
bir istikamete doğru yol aldığına bun. 
dan güzel bir ölçü olamaz. 

Ahmet Emin Y ALMAN 

Kırım Sahillerl1tde 
Portakal tlahçeleri 

RU1ya, Hazar deniıl ve Knım sahil 
mıntakuında genit ı>ortakal bahçe
leri vUcude getirmek Uzere Kaliforni
yadan yUz bin narenciye fidanı ıatın 
almqtır. 

Polonyanın Bir Karan 
Polonya hUktimeti, butday, arpa, 

yulaf ve unlarının Uiracını hulUS! mU 
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lran Dostluğu Ti.irk • 
Tes'it 

(Ba§I 1 ~cide) 
6 - ladei mücrimin mukavelena. 

mesi, 
7 - Müzahereti adliye mukavelena 

mesi, 
8 - Telefon ve telgraf anlaşması 
9 - Havai seyrisefer mukavelesi, 
10-lkamet mukavelesi, birer bi. 

rer imzalandı. 
Bu muahede ve mukavelelerin mU. 

zakere ve tanzimi esnasında iki taraf 
heyetlerinin göstermig oldukları fa. 
aliyet ve gayretleri sitayişle, Şahin 
gah Hazretlerinin alA.kalarmı da ıük. 
ranla ya4etmeyi vazife bilirim. Bu de 
:a. hukuki bağlarla tarsin edilmit olan 
lran ve Türk dostluğu hakiki mlna. 
smı almıı bulunuyor. Bu mukavele. 
!erin kabulünü Büyük Meclieten rica 
ederken iki devlet reisi arasındaki 
phst ve sıkı d01tluğu saygı ile seIAm 
lanın . ., 

1IU B'OYVK ŞEFİN DERİN 
DOSTLUGU 

Bay Saraçoğlundan sonra kUrsU • 
ye Bay Halil Menteş geldi. Hatip; i
ki bUyük Şef ara.slljda oa~dıyan, bü 
yük sevgi ve samimiyetin iki mille • 
tin bUtün köylerine kadar yayılma
sile aldığı bUyUk inkişafı anlattı ve 
şunlan söyledi: 

- Iran, bizimle bUtUn Asya Alemi 
nin ortasında bir köprU vazifesini 
görmektedir. İki BUyUk Şef arum
daki samimiyet ve muhabbetin bU
yüklUğU nisbeti.nde, lnkillp yolun • 
daki bu yaklqma ve kaynaşmalar, 
teokratik ve skolastik bağlarla me
deni savaşta hareket imkanını kay 
betmiş olan bir llimin rönesa.ruu ile 
netice verecektir. Ve rönesansmı 

tesri edecektir. Bence İran ve TUrk 
doethığunun bilhassa fnkılip esu • 

YILDIRIMLA 
BiR ÖLÜM 

Söğtit, (TAN) - nçemizde yağan 
yağmurlarla düşen yıldırımlar bazı 

kazalara sebep olmuştur. 
Çukurhisat kt5yttnde ocak ba.fmcla 

çamqır yıkamakta olan be9 çocuklu 
Selime, bacadan inen bir yıldırım 

isabetile ölmtitttir. 

Antep Su Tesisatı 

Deposu 
Gaziantep, (TAN) -Tiirktepe m~v 

kiinde inşasına başlanan su tesisatı 
1600 ton su alacaktır. Inşaat başmü
hendis B. Müfit tarafınüan idare edil
mektedir. Tam tesisatın ikincikanun. 

da biteceği anlaşılmaktadır. 

----

Edildi 

lranla ıon yapılan mulıarJJJr 
rin müzakereıini itlare ~ 

B. Cemal Hüanü 

larmda birleşmesinin büyük ve .r 
mil manuı budur. (Bravo seel~ııİf 

Bundan sonra maddelere ge9""" 
ve hepe! ittüakla kabul edildi. 

TAKRiR 

Bu sırada 'birkaç me'Jusuın~ 
imzasile verilen ve Türk mec ~ 
selim ve muhabbet.terinin. lran Jll ~ 
!isine bildirilmesini teklıf eden 

• l""'dllt rir okunarak alkıfla tasvıp o _. 
Takrir fUdur: _.11 
"HUkflmetimizle Iran devleti r

nişahisi arasında akdedilen ınuııa~ 
lelerin meclisimizce kabulü ~ 
Iran devleti meclisine Türk Dl ._ 

. . Jll• 
nin selim v~ muh~b~~er~ı~ e~ 
kamı riyasetmce bıldırilmesını t 
ederiz.,, 

Fillstlnde Tavuk ve 
Yumurta Gümrüğil 

Filistin hükfımeti yerli taVU~ 
yumurtalan korumak maksadi!~. ~ 
rUk tarif esinde mühim bazı degııık 
ler yapm1ottr: )ta 

1) - Tavuk başından alının~ dl 
olan 3 milim (Filitltin nra~~ biJ1 ~ 
biri) gUmrük resmi 25 mılıme çı 
rılmı§tır. aJdl' 

2) - Yumurtanın adedin~en e:sınl 
makta olan 0,2 milim güıpruk r 
aylara göre deği1tirilmi3 ve:. . ı 
Şubat - Haziran ayları ıçın 

milim. fçiJI 
Temmuz, 2 incikAnun ayları 

0,2 milim yapılnu,tır. t~ 
Ispanya hükumeti de yumurtaltıJI 

hal!t resmini 100 kilodan 10 . ıı. il" 
pesetadan 5 altın pesetaya inc:llrır' 
tir. 

Amerikada Grevler Doçentler için Zalll 
Hali Bitmedi 

Şikago, 1 (A.A> - Amerika grev. L&yihası 
elleri Bay Roozevelt'e bir telgraf çe. Ankara, 7 (TAN) _ ~niv~: 
kerek yardım istemişlerdir. · h kk d arif ve• ... 

doçentlen a ın a ma 
1 
. .ih• 

Dün Republic Steel fabrikalarında tinin hazırladığı maaş zamnıı 1 1;) .. 
grevcilerle, fabrikaya girmek isti yen sı bugünlerde mecliste görütUlec 
ameleler arasında çarpışmalar olmuş tir Kadro on kifiliktir. """""' 
yUz el kadar silah atılmıştır. Bir polis · ri 1" 
memuru yaralanmıştır. Fakat i§çiler, lardır. Ford müessesesi grevcile rııılf
grevcilerin nöbetçi hattını yararak tekrar işe başlamıya karar ve 
fabrikaya girmiye muvaffak olmuş-. !erdir. 

========~=================~ , . 
Şirketi Hayriyeden: 

DiKKAT 
FEVKALADE TENZiLATLI 

2 ve 1 Aylık .,.ıyyeıe 
Kartlanmızm lkkıcl tertibi de 11 Hazirandan itibaren ~ ki lda

geçe<-.ektlr. istifade etmek lstlyenlerin Galatada Fermenecı!es.:e pıll· 
re Merkezine veya Köprü lstanbul ciheti enspekt.örl~llk:.;d;alİİİİİİİİlllll•-: 

racaat etmeleri lli.n olunur. ,,,,,,,,,,.,,,, 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SATINALMA KOMiSYONU iLANLARI 

60000 metre Hartuçluk Ham ipek Kumaş. . HartUÇ)d) 

Tahmin edilen bedeli 4l5000 lira olan yukarıda mık~nab~:ma l(ooıiS • 
ham ipek kuma., Aekeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğU S ihale edilecel<tfr. 
yonunca 2•-6-937 Per,embe günü saat 16 da kapalı zarfla ll Taliplerin pı11 
Şartname 2 lira 25 kuruş mukaıbilinde Komisyondan veri r. ktlr günd• 
vakkat teminat olan 337t5 lirayı havi teklif mektuplarını :yılı kanunun 
saat 15e kadar Komilyona vermeleri ve kendilerinin de 24 . ona ınnraca-
2 ve 3 maddelerindeki venikle mezktir gUn ve saatte komısY 
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Tapu ve Kadastro genel 
lüğünden: 

müdür- ............................... :am ............................. ..:: 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan : 
1
,,.1- Umum MUdUrlUk Fen Heyetlerl için aşağıda cins ve adetleri yazılı 
.ı2 adet ve 3172 lira muhammen bedelli aıat ve levazımı fenniye açık 

eksiltme ile alınacaktır. 
TARSUS SATIŞI 

d .. 2 :-- Eksiltme 21-6-937 Pazartesi gtinU saat üçte Ankara'da. Umum MU
UrlUk Zat işleri ve levazım müdürlüğünde toplanan komisyonda yapıla- • 

Caktır. 

3 - Şartnamesi Umum Müdürlük Zat işleri ve levazım müdUrlUğUnden 
\'e lstanbulda grup tapu sicil müdürlüğünden alınabilir. 

Mevkii Cinsi ve hissesi Muhammen K. 

Homurlu 891 dekar 550 metre tarla ~ T. L. 
nın tamamı 17620 

Yukarda evsafı yazılı tarla kapalı zarf usuliyle satışa çıkanlmıştrr. İhalesi 24-6-937 Perşembe günü saat 
ııs de Tarsus MalmUdUrlUğilnde yapılacaktır. Satış münhasıran ga~mübadil oonosiladır. 1 

İstekliler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belge
er ve muhammen bedelin % 7,5 teminatı muvakkate makbuzu veya ban

ka kefalet mektunlarile birlikte müracaat eylemeleri ilan olunur. '-............................................................... _~ 
(1417) (3153) 

"Beş bin kUsür liraya göre,, 
Adet Liradan ~det Lira 

Sanğı Takeometresi "1 4 600 
l>nzına " 4 20 
~al~tro 13 5 
'l'tiJiny 20 2 
G. Koradi Planimetre 3 35 
l{oordinatoğraf 1 100 
~effaf minkale gradlı 12 5 

erniyeli minkale gradlı 2 50 
Çelik şerit 7 20 
Jaıon Avrupa 20 2,10 
Jalon Sehpası 20 1 
Atika gönye 60 hk 12 1 
~lika gönye 45 lik 12 1 

1
'l,. Mübayaası mali kayıtlar dolayısile imkan dahilinde bulunmadığı 

takdirde "Otto Fönel,. 
'' " Verilecek takeometrelerln kendi miraları beher takeometre için 

f ki şer tane. 

1 BEYOCLU VAKIFLAR D~EKTöRLOCO iLANLARI 1 
Pangaltı Elmadağ caddesi 33 No. lu ev 
Pangaltı Elmadağ caddesi 51 No. lu ev 

d 1"ukanda yazılı akar kiraya verilmek Uzere açık artırmaya konulmu~ 
Ur. İsteklilerin 21/6/ 937 Pazartesi günü saat 15 de Beyoğlu Vakıflar Dı 

l'ektörIUğü Mülhaka kalemine gelmeleri. (3242) 

lstanbul C. Müddeiumumil iğinden 
lstanbul ceza ve tevkif evleri için 31/ 5/ 938 akşamına kadar satın alı

nacak 418720 kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
:Uştur. Muhammen bedeli 41872 liradır. Muvakkat teminat 3140 lira 40 
Uruştur. İstekliler şartnameyi tatil gUnlerinden maada her gün Sirkeci 
~r .~fendi sokak 13 No. da İstanbul MUddclumumiliği levazım dairesin
bie gorebilirler. Eksiltme 22/ 6/ 937 salı günü saat 15 de Yeni Postahane 
.nasında İstanbul C. Milddelumumiliği odasında yapılacaktır. Eksiltmeye 

recekler zarflarnıı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar lstanbul 
· MUddeiumumiliği odasında toplanacak Satmalma Komisyonu Reisliği

;e numaralı makbuz mukabilinde bizzat :vermeleri ve yahut dı§ zarfı mU
llr mumu ile Jfapatıımr.ş ve ismile açık adresinin ve hangi lşe aid olduğu

:ııtı: yazılması şlıRiıe ayni saate kadar iadeli taahhUtlU olmak üzere mek-
llbla göndermeleri ilan olunur. (3167) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

E...~ HOŞ VE TAZE MEYVA
LARIN USARELERİNDEN İS
TİHSAL ED1LMtŞ TABU BİR 
MEYVA TUZUDUR. Emsalsiz 
bir fen harikası olduğundan ta -
mamen taklid edilebilmesi mUm
kün değildir. Hazımsızlığı, mide 
yanmaklannı, ekşiliklerini ve mu 
annid inkıbazları giderir. Ağız 
kokusunu izale eder. Umumi ha
yatı~ intizamsızlıklannı en emin 
surette ıslah ve insana hayat ve 

1 canlılık bahşeder. 
tNGtLtz KANZUK ECZANESi 

.,._.BEYOCLU - !STANBUL ._. 

.................. r .. 

Jstanbul Har;cr Askerı 

Kıtaah ilanlara ...................... 
Tekirdağ kıt'aları için 125000 kılo 

Malkaradaki kıt'at için 70000 kilo sı
ğıreti kapalı zarfla münakasaya ko· 
nulmuştur. Tekirdağ etinin beh~r ki
losuna 28 kuruş muhammen bedel Ü· 
zerinden muvakkat teminatı 2625 Ii-

• 

~ 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ raffM~karadahlbf~etin~beb~ 

Cinsi Miktarı ve ölçilsU Beher kilosunun tahmini fiatı kilosuna 25 kuruş muhammen bedel 
Kuruş Santim. üzerinden muvakkat teminatı 1312 

:----_ 
1{0Yun Eti 38285 Kilo 46 00 
Sılfu. Eti 21639 Kilo 32 50 

lira 50 kuruştur. Her iki etin de iha
lesi 18 Haziran 937 Cuma günü saat 
16 dadır. Şartnamesini okumak iste
yenler her gün ve münakasaya ışti

~TÔ.RK\VE ij BANkAS\ __ 
~ 

f .l - Yukarıda Cins ve miktarlan ile muhammen bedelleri yazıl~ olan 
l.ki kalem yiyecek, 23 Haziran 937 tarihine rastlayan Çarşanba günU saat 
5 de kapalı zarf usuliyle alınmak Uzere münakasaya konulmuştur. 
2 - lşbu 2 kalem etin muvakkat teminatı 1848 lira 30 kuruş olup şart 

llaınesi Komisyondan her giln parasız alınabilir. 
l a - lsteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edece~
erı kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 11aat evvelı
~? kadar Kasnnpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına rna~buz ınuka -
ilinde vermeleri. (3256) 

ı • • • 
'rahmin edilen ~edeli ( 41562) lira (15) kuruş olan (395830) kilo ek-

llıek, 13 Haziran 937 tarihine rasthyan Çarşamba günU saat 14 de kapalı 
ıarr usulile alınmak Uzere münakasaya konulmuştur. Muvakkat teminatı 
.(3111) lira (16) kuruş olup şartnamesi (208) kuruş mukabilinde komie
~0ndan her gün verilir. 

lsteldllerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
~Palı teklif mektuplarını en geç. ıbelli gün ve saatten bir saat ev;~line 
ıtdar Kasımpaşada bulunan komısyon başkanlığına makbuz mukabılinde 

"'el'lneleri. (3155) 

Kapalı zarf Usulü ile Eksi:tme ilanı 

Muğla Nafıa Direktörlüğünden: 
. 1- 20-5-1937 Perşembe günü ihale edileceği ilan olunan Muğla Vilaye

ti nıerkezinde yaptırılacak 34695 lira 75 keşif bedelli hususi idare ve 
46355 Ura 87 kuruş keşif bedelli Halkevi binaları eksiltmesine istekli çık
lnadığından buna aid müddet 14-6-1937 Pazartesi günü saat onaltıda 
ihale edilmek Uzere uzatılmıştır. 
Reşif bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur, 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 

rak e.deceklerin mektublarmı ihale Mukaddema Beyoğlunda Halep 
saatinden bir saat evvel komisyona pasajında mukim ve Taksim bahçe 
makbuz mukabilinde vermeleri. (721 l sinin de eski müsteciri iken halen 

(30471 ikametgahı meçhul bulunan Nikola 
Metaksatos's 

• * * TeahhildünU ifa edemeyen mUte - d!:tanbul ikinci icra memurluğun -
ahhit namı hesabına 10600 kilo sa
bun açık eksiltme ile 23 Haziran Bayan Sofi Petridis Beyoğlu üçün 
1937 saat 16 da alınacaktır. ~uham cü Noterliğinin 21-2-935 tarih ve 
men bedeli 4452 lira ilk teminatı 334 1469/ 96 No. lu vesika mucibince tev 
liradır. İsteklilerin şartnam~sini gör di eylediği ( 4650) adet temaşa tiyat 
mek Üzere her giln ve eksiltmeye iş U 
tirak için teminat ve kanuni vesika ro mnium Türk Anonim Şirketi 
lariY,le LUJeburgaz tümen satınalma hisse senedinin iadeten imtina hese 
komisyonunda bulunmaları. (11) bile mezkılr hisselerin bedelinin bc-

(3250) herlnin kıymeti olan onar lira itiba-

-------- ------ rile Bedeli olan 46500 liradan şimdi 
Edirne icra memur- tik c10,ooo> uranın maa rau ve me-

l ğ sarifi icraiye ve Ucretl vekalet tah-
U undan: ~ili hakkında alacaklının haciz yolu 
Edirnede Trakya otelinde mukim ile yaptığı takip talebi üzerine na.mı 

iken halen adresi meçhul olan eski nıza yazılan ödeme emri ikametg!
Çorum ba muavini Faruka. hmızın meçhuliyeti basebile tebliğ 

Edirne'de muallim Kadriye Veki- edilemediğinden İstanbul icra hakim 
li Avukat Cevdet önere olan mas - liğinin 15-5-937 tarihli kararı ile teb 
rafsız 250 lira borcunuza mukabil ligatın ilanen icrası tensip kılınmış
Adanada. döşeme mahallesinde kain tı~. Tarihi ilandan itibaren 15 gUn 
fevkani dört oda ve tahtani Uç oda f.çınde yukardaki yazılı borcun ta -
bir salon ve havlusu bulunan 13 nu- mamma veya bir kısmı hakkında bir 
maralı hisseli hanenizin 30-9-936 ta itirazınız varsa işbu 15 gün zarfın-
rihinde haczine karar verilmesi ü- da itirazınızı yazı ile veya şifahen 
zerine mezkur hanenin tamamına icra dairesine bildirip bedava mak-

lstanbul Jandarma Satınalnıa Komisyonundan: 
Adet Cinsi Tahmin bedeli Dk teminatı 

25 
1 
1 
1 
1 
1 

Portatif demir sehpa 
Caz için Alto Saksif on 
Caz için Tenor Saksüon 
Tulumbalı beyaz Tromba 
Tulumbalı beyaz Trombon 
Caz davulu tefcrrUatiyle 

Lira K. 

27 50 
160 
175 
90 

105 
80 

Lira K. 

637 50 47 82 
1 - J andarma genel komutanlığı bando mUzlRası için yukarda cinsi, 

mikdan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı altı kalem caz malzemesi açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 19 Haziran 93i Cumartesi gUnU saat 11 de Gedikpnşada 
ki Jandarma Satmalma Komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - lstcklllcrin ilk teminat mektuplan veya makbuzlariyle ve şartnn • 
mede yazılı evrak ile belli gUn ve saatte komisyona gelmeleri. (3183) 

M. M. V. Haya Müsteşarlı ğından: 
Eskişehir Tayyare Fabrikası için Ucretle çalıştırılmak üzere bir do'·to

ra ihtiyaç vardır. lsteklilerin evrakları ile Milli Müdafaa Hava Müsteşar-
lığına mUracaatlan. (1394) (3102) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 
Lira kuruş 

nk teminatı 
Lira kuruş 

İhale günü A. - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi şartname. 

1300 lira kıymet takdir edilmiş buz almanız ltı7.ımdır. Borca itiraz --- -
olduğundan fşbu hususlara bir iti - etmezseniz yine mezkur 15 günün 
razmız varsa ilan tarihinden iti - mürurundan sonra 30 gün müddet 
baren otuz gün zarfında 936/1195 içinde borcun ödenmesi ve bu mUd
dosya numarasJyle memuriyetimi • det içinde 74 Uncu madde mucibin
ze müracaıttmız ilanen tebliğ olu - ce mal beyanında bulunmanız la -
nur. (3252) zımdrr. Beyanda bulunmazsanız ha-

2545 20 
F - Silsilei fiat keşif hülnsa cetveli . 
İstekliler bu evraklan 406 kuruş bedel mukabilinde Muğla Nafia MU • 

dUrlUğUnden alablllrler. 
3 - Eksiltme 14-6-1937 Pazartesi gUnU saat onaltıda. Muğla villyet i 

Daiınt encümeninde kapalı zarf usulU ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 6079 lira 62 kuruşluk muvakkat temi

llat vermesi ve Nafia Veklletinden almmıs mUteahhitlik vesikası ve ayrı
ca elli bin liralık yapı işlerini başardığına· dair vesika göstermesi lazım -
dır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını Uçüncü maddede yazılı saatten bir 
11aat evveline kadar encümen reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
nıuktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2946) 

pis ile tazyik olunacağmız ve hakika 
ZAY1 - 724 Belediye numaralı te muhalif beyand& bulunduğunuz 

hususi otomobilimin plitkasını bu ke takdirde hapis ile cezalandırılacağı -
re zayi ettiğimden, yenisini alaca - ruz, borcu ödemez veya itiraz etmez
ğımdan eskisinin hUkmU kalmadığı- seniz hakkınızda cebri icraya devam 
nı bildiririm. olunacağını mübeyyin ödeme emri 

Yovanidis ilanen tebliğ olunur. (33213) 

Rontken filmi 330-Düzüne 

İdrofil pamuk 1250-kilo 
(net) 

190 89 

2125 00 159 37,5 

24-6-937 per. 
şembe saat 

15de 

" " " 
937 - senesi için Gureba hastanesine lilzumu olan yukarda cins ve mik

dan yazılı iki kalem levazım ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuşdur. I a
lesi yukarda yazılı gUn ve saatte lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Bina 
sında toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri hergtln levazım . 
'kaleminde görülebilir. ( 3244) 

============================================:::-- = 
Sahibi: Ahmet Emin YAL'1AX. Umumi Ne3riyatı İdare Eden: S. SAU.!\I 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yeı TAN matbaPsı 
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' G E Ç İ D İ (Pasaj Karıman) 1-, 
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KARLMAN Beyoğlunda 

Beyoğlunun en büyük ve en asri mağazasıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi halinde teşhir edilmiştir. Fiatıar son derece ucuzdur. 

YAZLIK SON MODA MALLARIN UMUMİ SERGiSi 

Dünyan·n en meşhur markalarınd n: 
Yantzen, Forma, Ribana, Florida v. s. 

DENlZ BANYOSU LEVAZIMATI 

I . 
~ 

7$~ 
"" -

"7"' ~zLJK ~"IIBz Jerseyinden 
ı. ~ SPOR BLUZLARI 

Beyaz, pem"Je; açık yeşil ve sair renklerde 240 

KADIN ŞA PKALA_R_I __ Rumen biçimi KREPk~~~ZLARI el i.şlemelerile 
Viyana ve Par. sten en son müzeyyen 425 kuruştan itibaren 

ge.en modeller 

En Son Moda Yazlık 
ROP ve MANTOLARIN 

Zengin ve mUntehap ~etidlerl 
lflnah ve kusursnz ~içim 

JPEKLll.ER 
EMPR!ME, son gelen güzel desenler metro&U 

275 kuruştan · 

FANTEZI IPEKLI JERSEY 

metrosu 190 kuruştan itibaren 

IPEKLI GANDI kostüm ve mantolar için 

300 kuruştan iti~aren 

Bayanlari~in: ~E~~R~~K~-E~-K~~~~P-A~M~U-K_L_U~L-A-R~~~~~~~~~~~~ 

MAYOLAR 1937 modeli 390 kur~tan LENET rob ve penyuar için metrosu 
itibaren 40 k~. 

PLAJ PANTALONLARI L E v A z ı M AT ı MUSOLlNET rob ve penyuar için 
L!civert yilnlü ve uzun 850 kuruştan metrosu 45 kuruş 

itibaren KREP JAPONEZ kimono ve pijama. 
KISA PLAJ PANTALONLARl 5 por Gömlekleri için metrosu 45 kr. 

(SHORT) 575 kuruştan itibaren DIRNDL plAj ve sayfiye roblan için 
-PI:ı:A:J KOSTOMLERI Yekrenk (Mirelll) dan metrou 50 kr. 

5oll moda ve asorti jaket ve pantalon 1250 185 lruru9 PIKE FANTEZi kadın roblan için 
kuruş. Bayanlar için 1937 modeli SPOR GOMLEKLER metrosu 60 kr . 

.., BAI'\"YO A)."AKKAPLARJ poplinden şayanı tavsiye JORJET KARINA 1937 yazının en bUyUk 
150 kuruştan itibaren cins 190 kuruş 
BANYO BONELER! na y AKAU GOMLEK • modası, metrosu 110 kr. 

KLOKE son moda roblar için 
(Kask biçimi) 50 mıuhtelif modelde LER ekstra poplinden metrosu 50 kr. 

'i 5 kuruştan itibaren 250 kuruş. 
'3AYLAR IÇIN BANYO AYAKKAPLAIU PIJAMALAR mütenevvi JORJET PARIS yeni emprimeler 

BA y ANLARA MA! ısus 

Hazır Elbise Dairesin _..,, 
(Sandal biçimi) 200 kuruştan itibaren çizgili poplinden 375 Kr. metrosu 95 kr. TRUAKAR MANTOLA·-
YUZME OGRENMEK !ÇIN SIMITLER FANTEZ! YtJN KAZAKLAR DUBL JORJET ekstra cins şık 

SPOR MANTOLAR 

LEN ROPLAR 

15U kuruştan itibaren 1 Beyaz, el işlemeli 275 Kr. roblar için metrosu 125 kr. 
KAUÇUK ÇANTALAR 390 kuruş BUKLE YUN KAZAKLAR son derece sağ- TUAL PANAMA erkek ve çecuk elbi 
Banyo için ÇANTALAR 88 kuruş lam 290 kuruş. seleri için 140 santim eninde 

Pantalon askıları, yekrenk fantezi, sağlam metrosu 250 kr. 

.Lengın ~eşıtlerae 
PLAJ icin OYUNl A o 

~UKEK n KAIJl~LAN i~'ıN lluN .. <ııı liu.Ai' 
650 kuruştan itibaren 

-- EL ÇANTALARI 
Marokenden gayet şık 390 Kr. 

Her nevi ve her renkte müntehab deriden 
san moda EL ÇANTALARI 

:iOFRE EL ÇANTALARI Modern renklerde 
gayet şık 500 Kr. 

Musköter 

KADIN 
Eldivenieri 

~~ t 
NIM YUMUŞAK YAKALAR MI-LEN gUrel renklerde me rosu 

110 kr. Son şekilleri 25 kıuruştan itibaren 
BEL KEMERLER! deriden, iyi cnis kalın Ml-LEN BUKLE son moda pastel 

75 kuruş renklerde, metrosu 180 kuruş. 

Hakiki Japonez 
KıMONOLAR 

300 kuru' 

JERSEY ROPLAR 

iPEKLi EMPRiMEDEN 

GÜNDÜZ ROPLARI 
s~ "fAf:l.A'ı' LEv A~Tı H ~ 

akl•kAı ~ TenezzUhler için keten çantalar gayet "\ 
sağlam 185 kuruş 

ŞEZLONGLAR 175 Kr. LASTEKS 
HAMAKLAR 260 Kr. 

Açılıp kapanır sandalyeler ~ Kr. den 19 3 7 
BUY1JK şAPKA KUTULARI 150 Kr. Modeli 

Seyahat için bUytik boyda. vı·yana 
FlBRDEN VALIZLER 340 Kr. 

Çocukla.n gezdirmek için kayışlar 160 Kr. Korseleri 

Beyaz ve lacivert bukle 

YUNDEN BOLEROLAR 
· 1937 modeli 675 Kr. 

SPOR BLUZLAR gayet iyi cins 

yünden 375 kuruş. 

JUP KULOTLAR 
Nim ytinlU, gayet pratik 490 Kr. 

IPEKLI ÇORAPLAR 
Garanti cins 100 kuruş 

KAYSER MARKA modern renk· 
lerde gayet iyi cins 125 kuruş. 

TABll IPEK ÇORAPLAR 
(Prenses marka) 

Gayet iyi cins 140 kuruş. 

Şaçları 

Toplamak 
iç=n alet 

-------~~-_,.-,--------------------Kadınlar için çaprast atkılı (Gaine) 
----KA--._u_çu_K--O_N_L_U_K_L_E_R __ 1_2s __ K_r. ____ , Bütün kor-

Kadın ve çocuklar için aelerirniz her 
TENIS AY AKKAPLARI noktai na.-

Gislaved marka, muhtelif biçimde zardan da-

VUAL EŞARPLAR Fantezi 200 kunı9 yarukhdır. 
Sahibinin sesi marka Vücudu 

GRAMOFON PLAKLARI 88 k\ll"Uf sıkmak 

arzın ka

lıp gibi tutar ve en-
ÇOCUK 

LEVAZIMATI 
damı güzelleştirir. ~~ .. ,,,,...~ 

Küçük kızlar için köylü 350 kuruştan itiba • 
elbiseleri 150 kuruştan ren yalnız mağaza -

itibaren · larnnızda satılır. 

ŞAPKALAR 65 kr. 

FANELALAR 40 kr. 
PIJAMALAR 175 • kr. 

________ .:,__-----------~~--~ 
Cam ve Porselen 

Beyaz, gri, bej, mavi, ve 
maron renklerde sued ve - ACIR ÇAMAŞIRLAR Kemikten son, 

moda ve pratik 

KROME 
SAATLAR 

125 kurus 

PANTALONLAR Tualden 
erkek çocuklar için 
125 kuruş. 

Takımlarının zengin çeşıtler 

66 ve 88 kuruş~uk ya glase 180 kuruştan Çeyizlik, el işlemeli son moda §ekiller, l••••I 
itibaren zengin çeşitler 60 kuruş 

KULOTLAR 

ipekli, yazlık biçim 85 kuruştan itibaren 

JERSEY KOMBINEZONLAR 
reklam fiatı 350 kuruş 

KARLMAN GEÇiDi 
Beyoğlunda lstikl8.l ve Tepeba.Jı gibi iki büyük ve 

milhim caddesini biribirine rapteder. Herkes serbest 

çe geçer, sergileri gezip dolaşabilir. Eşya almak 
mecburiyeti yoktur. 

10,000 çeşif 
Faydah eşya daimi surette 

ve meşher halinde 
satılmaktadır. 


