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Yeni Çocuk An 
00 Oılt 

Kuponu 
ao apona mukabil bir 
cilt (300) kuruttur. 

Coz 

f~NK, ALTINDAN AYRILDI Tutulan Eliziz Halk evinin 
-;:(nsıı Parlamentosu Ye~n~· ~Şaki Garip Misafirleri 

Kabineye Fevkalade de Hayretler içinde ••• 
~ali Salahiyetler Ver 

Yeni Me Nazırı 
Fransanın 

ı B. Bonrı 

• 

Bütçe Açığı ıs Milyar 
Frangı Buluyor, Hazinede 
İse Hiç Para Kalmadı 

Paris Borsaları Bugün Tekrar 
Açllarak işe Başhyor 

( En Son Radyo ve Ajans Haberleri ) 

1000 Liralık 
Bahar 

1Müsabakasının 
iNeticeleri 

• 

Kamer 

$AH ISMAIL 
NELER YAPTI? 

Yazan: Zıya Şakir 
• Hora.anlı Eba Ma.Iim felrilıamız birkaç güne ka

dar bitiyor. Bunun yerini "Şah lsmaU'' telriluımr.z al • 
cakhr. ArlradClflmız Ziya Şalrir, bu yeni telrika : 
diğerleri gibi .ariilrleyici bir wlup ile)'~ YI CI 
tlca soA _.,.._ ...,,.,.. 



t 

~em Kamarasındaki Münekaıa : 

loyd George Diyor ki: 
11 Tereddüt Siyaseti 
ünyayı Harbe Sürükler .. 

TAKSiLER 
DE YAKINDA 
İNDİRİLİYOR 

Benzin ve petrol fiyatlarının ucuz
latılmasından sonra bu maddelerle 
ifliyen kara ve deniz nakil vasıtaları 
tarifelerinin de indirilmesi için tetkik 

Sulhe fiden keıtirme yolu aramak üzere lnaıltere Avam Kama- lere ba,Ianmıştır. Deniz nakil vasıta-
mda cereyan eden .mühim müzakerelerin ilk kıımım dün betin- lanndan hangilerinde kaçar kuruş 

• sayfada okudunuz. Bu yazı Avam Kamaraıındaki muhalefetin ucuzluk yapılacağının tespiti deniz 
ideri bulunan B. Attlee'nin mühim bazı ıözlerile bitiyordu. Bu-1 ticaret müdürltiğilne bırakılmıştır. 

n liderin sözlerinin alt tarafım ve diğer bathca hatiplerin ıöz-ı Belediye İktisat mildüriüğU, Taks~le~ 
• • hakkında raporunu hazırlamı,,, daımı 
nnı yazacapa. encümene vermiştir. iktisat mUdUrrl 
Şunu hatırlatalım ki muhalefet 11- ğil taksilerde antre ücretlerinin 26 
rliği Avam Kamarasında bir piye. kuruştan yirmi kuruşa ve mesafe 

Muayyen bir Unvanı ve devlet Ucretlerinin her yUz metrede bir iki 
esinden ayn bir maaşı vardır. kuru, yerine her yUzelU metrede bir 

nvan "Majeste Kralın muhalefet ll. iki kuruşa indirilmesini muvafık gör 
rliği,, dir. müştUr. 

YOL KAPANMA.Ll Daimi encUmen de bu raporu oldu 
Attlee sözüne devamle. demiştir ki: ğu gibi kabul ederse derhal tatbikl-

"Karışmamazlık,, wıulU Ispanya ne geçilecektir. EncUmen kararmı 
erine kanşılmasına mini olamamış. bugün veya yarın verecektir. 
. Hadiselerin önüne geçememit, 
bil konımamıttır. Bunun için bu 

ol kapanmalıdır. 
Dünya işleri bozuk gidiyor. Amele 
kasının arzwıu, Mnletler Cemiyeti. 

in harekete reçmesldir. lapanya i•
rıne bir dUzUye müdahaleler yapıL 
tına neden göz yumuyoruz? Bunu 
tldahaleleri yapanların kendileri de 
ylUyorlar. 
Milletler Cemiyeti, misak esasları 

bilinde vazifesini yapmalıdır. 

Vapurculuk 
Şirketine 

300 Bin Lira 
Denizyolları idaresi, 800 bin liralık 

UçUncü ve son taksiti henüz ödemedi. 

Istanbul, birkaç gUndenberl l!lıcaktan bunalıyor. 
Dün sıcaklık derecesi, gölgede 32 santıgradı buldu. 
Güneşte en fazla sıcaklık 88 derece idi. Şehir halkın
dan mühim bir kı nu, sabahtan ba.'lıyara.k plljlara 
ve mesire yerlerine göç ettiler. Şehirde, herkesin serin 
bir köf1 aradığı görülüyordu. 

-. 
Denizciler 
Bayramı 

Bugün 

' 

Kabotaj bayramı, bugün büy meraıimle 
kutlanacaktır. Gündüz ve gc bittün deniz 
müeHe9elerile denizdeki vuıar A.a,rak ve 
elektriklerle donatılacaktır. Ge. liqıan ida
resinin iki dubası elektriklerle ;islenmiş ola. 
rak Dolmabahçe önünde demirkektir. 

Bütün gece denizde şenlikler yap!.k ,.~ havai 
fişekleri atılacaktır. Deniz adamlarl::saba1'. önde 
şehir bandosu olduğu halde Talu!nCümhunyet 
Abidesine gidecekler, ve saat 11 de r:ıshnle Çelenk 
koyacaklardır. 

Bu sırada meydanda bayrak çeitmıerasimi ya. 
pılacak ve verilecek ff&retle denizde bUtiln vaaı. 
talar üçer defa selim dUdUğü çalacaliır. 

Gece saat 19 da da deniz ticaret dtırU Mtıtıt 
Necdet, radyoda 1 Temmuz bayra.n:s.kknıda bir 
konferans verecektJı. Şirketi Hayri~ Akay ida
releri memurlarının aileleri için Bo#a ve Mtlrma• 
rada gece tenezzühleri yapacaldard 

ilk yerli vapur b,,.Un inciyor 
Şirketi Hayriyenin Haaköydekl Hkıuımda yap.. 

tığı tamamen yerlt ilk yolcu vaf bugUn aaat 
15,30 da bilyük merulmle denizelrllecektir. Me
rasimde bulunacak davetliler laa.1 .e 9irketin hu .. 
susi vapurile köprünün Haliç t.kbJden Haaköya 
götilrüleceklerdir. 1 

Bu gibi işlerde daima ilk adımın 

lınnı ve kabahati vardır. Iptidadan 
ıu davranılmış olsaydı işler bu tekli 
\mazdı. ispanyada olup biten itler, 
Unyada devam eden umumi giditin 
u~Uk bir numunesinden başka bir

ğinden vapurculuk ıirketi umumt top- !f!~!ı!!i!!!~~~~~~~~~~~ 
lantısı 15 Temmuza bırakılmııtır. Mu. 
kavele mucibince para bir Temmuza 
ka.dar tediye edilmezse yüzde sekiz 
faizle ödenecektir. Bir sene geç kaldı
ğı takdirde faiz tutarı 24 bin lira tut. 

Şehrimize 

Bol Odun 
Gelecek 

lzmirdeıelediye 
Benziniatıyor ı 

y değildir. Ingiltere hilk\lmeti ne 
mao hak ve nizamı himaye vazlf e· 
nden ürkmilt ve kaçmışsa, netice 
Utecavizlerin ortalığı bot görmesi 

e alıp yiirUmeal olmU§tur 
UKUMET GEVŞEK 
Biı: "Hilkfunet, Milletler Cemiye. 

ne sarılaın ! .. dedikçe muhalifleri. 
: "Oyle ise harp istiyorsunuz!,, 

ukabelesinde bulunuyorlar. Asıl 
rp tehlikeıi hilkfunetin gevşek dav

anmasmda ve Mllletler Cemiyeti ide
i~ sıkı surette SA_nlmamasmdadır. 
ispanya işinin muhtelif aafhalan a

ık blr misaldir. lngiltere hUk<ıınetl 
e zaman azimle davranmışsa itler 

hal dUr.elmlıtir. Dünyayı dür.elt. 
enin yolu, prensiplere sadık kalmak 
e Milletler Cemiyetine aanlmaktır. 

tanya Imparatorluğunu bir arada 
utabilmenin yeglne yolu budur. 

EDIKOOUMU! 
Emrys - Evans (Muhafazaklr)

uhalefet llderlnin nutku, gayrimesul 
ir adamın sözleridir. Mlnuız bir de
kodudan başka blrşey değildir. 
emleketin kartısmdaki clddf metre

eleri kavramıyarak söytemi§tir. 
Muhalefet lideri kendi mesuliyetlnl 
atırda tutm•lrdır. Italya bizim aiya
timize endişe ile bakıyor. Bugünkü 

Ukt1metimiz it batında bulundukça 
taıya bizden taarruz beklemez. FL 
at sillhlanmamıs bittikten eonra in. 

terede it başma bir amele hükiime· 
gellree mutlaka harp kopar. 

ARKI A VRUPADA INGILTERE
ALAKASI: 

Benim flkrlmt'.e Şarki A vnıpada 
olup biten işlerde lagllterenin ali.
kul vardır. Eğer Çekoslovakya Is.. 
tlliya uğrarsa ve bundan sonra bil. 
tUn llerknf Avrupa ''e belkl de 
Ukrayna AlmM hlldmlyetl altına 
dll1ene llls buadall derlaclen derine 
mUteeulr oluruz. O zaman Alman
ya llalkawlan blldm olur, belki de 
Banruıan ç&per. 

919 hi~blr zaman bir tek de'1etln 
Avrupuua göbeğine hlkbn olması
• mösaade etmedik· llaftkete ıeç 
mek icap edene ne~· 
flmdlden tasarlamalıyız. 

Demokrul ldeaDerlnlD ayaklar 
altala aJmdp ve Garbi ~~pa
tla ......... 111 FranamD bürrlye. 
tta 1..._ bekcDerl mevldtne dlit
ttltttnti ıareeek olunak Jııgfltere 

111 yine bu 
ektQun. 
1111lhlm 

o u 

B. LloyJ Georr• 

harekete geçmlye mecbur olmakla 
kalmıyaeak, hatta ideallerini hl· 
maye için bUtün kaynaldarou kul
lanması lizon gelecektir. 

DAHlLI HARP DEGIL: 
Heınderson (Amele)- DahiU harp

ten anlaşılan mi.na blr memleket hal. 
kmm ikiye ayrılması ve hükumet şek. 
li hakkında biribirlerile çarpışması
dır. Iapanyada dövüşen iki taraftan 
birinde ekseriyet ecnebilerdedir. Or
tadaki vaziyete (dahili harp) dene-
mez. 

Dünya yüzünde yeni bir harp usu
m icat edilmiştir: Muhtelıf memleket. 
ler hiç harp illn etmeden başka bir 
memlekete asker, top, tayyare gönde. 
riyorlar, orada biribirlerile dövüşü

yorlar. 
Bu vaziyetin mesuliyeti karI§ma

mazlık komlteeinde temsil edilen 27 
milletin üzerinde kalmamalıdır. Or
talıktaki harp vaziyeti karşısında Mil 
letler Cemiyeti acele toplanmalı ve 
vazifesini görmelidir. 

Amiral Taylor - Ispanya işinde 

zecri tedbirlere müracaat ettikten 
sonra Almanya ile Italya kulak ver. 
mezlerse kendilerile harbe mi tutu. 
tacağız? 
TEREDDUT, KARARSIZLIK: 

Hendersoın - Milletler Cemiyeti 
tellketin önüne geçmiye çalııırken 
Almanya ve ıtalya, cemiyete mensup 
herhangi bir memlekete tecavüze ge-
çecek olurlarsa misak mucibince Uze-
rimize aldığımız taahhütleri sonuna 
kadar yapmayı göze almalıyız. Yok
sa bütün söylediklerimizin ve uğraş. 

malarımızın riyadan ibaret olduğu 

anlaşılır. 

Bu tehlikeli vaziyetin sebebini ln
gilterenin tereddüdünde ve kararsız
lığında aramak llztm gelir. DUnyayı 
sulhe kavuttunnak Almanya ile ltal
yanın elindedir. Biz bu iki memleke. 
tin tam müsavat esası üzerine A vru
pa ailesine kanı,masına taraftarız. 

Gretton (Muhafazakar) :- Kanş
mamazlık sistemi yürümüyor. En 
doğrusu lkl tarafı da muhasım diye 
tanımak ve bitaraflık ilan etmektir. 
ALMANYAYA GORE: 

Lansbury (Amele) -Alman Mali
ye Nazın lle görUştUm. "Almanyanın 
iktısadi vaziyeti değişmedikçe A vru. 
pa sulhe kavuşamaz.,, dedi. Mühim 
mevkide bir Amerikalı bana bu söz
leri IÖyledi: "Avrupa memleketleri, 
kUçilk memleketleri nüfuz aahası ha
line koymıya uğraıacak yerde iktısa
dl itlerde anlqmak yolunu tutmaz. 
tarsa Avrupa sulhten mahrum kalır. 

Hariciye Nazırını tebrik ederim. 
Son gUnlerde ty1 davrandı. llter hoşa 
sitlin, btter gitmeein, llÖyliyeceğim: 
Bu .tyaaet aayesinde uimdiye kadar 
barbın önüne geçilmiştir. 

Bundan sonra yapılacak şey, mazi
yi gömmek ve unutmak ve yeni bir 
Avrupa konferansı toplıya.:ak .A;ru
puını mukadderatı için dogru ıstika
metl bulmaktır. Ingiltere harekete ge. 
~bunu yapablllr. Bitler, lııluuoli
"' v• A vnınstnm di~er diktatörleri 

maktadır. 

Su Şirketi Bugün 
Belediyeye Geçiyor 

Belediye sular idaresi, sabahtan 
itibaren Kadıköy Üsküdar ve hava
lisi Elmalı suyu şirketine el koyacak 
tır. Devir muamelesi öğleye kadar 
bitirilecek, ondan sonra yeni .idare 
hakkındaki muvakkat kadro bildiri
lecektir. Sular idaresi umum müdü
rü Ziya ve muavini ile idare meclisi 
azalan ve şirket erkanı devir ve tes
lim muamelesinde bulunacaklardır. 

Hamalllk Ağustostan 
itibaren Kalkıyor 

Belediye sırtta, sırıkta ve başta 

yUk taşımanın yasak edilmesi hak. 
kmdaki projenin tetkiklerini bitirmek 
üzeredir. Bu proje bu ayın on beşine 
doğru ilin edilecek ve Ağustos birde 
tatbika geçilecektir. 

Son kazanç 
Taksitlerini 
Ödemiyenler 

Dün, kazanç vergisi ıon 
takıitlerinin ödenmesi ve 
unvan tezkerelerinin deiİf· 
tirilmui için verilen müıaa
denin ıon günü idi. Sabah 
erkenden ak,am geç vakte 
kadar bütün maliye ~ubele
rinde görülmemi' bir kala
balık vardı. Bilhassa Eminö
nü, Galata, Hocapafa mali
ye ıubelerinde kalabalıktan 
memurlar %orlukla çalııab:l
mi,lerJir. Dün kazanç ver
giıinin ıon takıitini şubeye 

yatıramıyanlar vergilerinin 
yüzde onu kadar bir ceza 
vereceklerdir. Unvan te%ke
relerini de değİftirmiyenler 
bir misli ceza ödeyecekler
dir. 

Ağustosta evvela ana caddelerdeki 
hamallık kaldırılacak, diğer cadde ve LLmi!!!!!'!!!!!!~~~~!~~~~"""!~ 
ıokaklarda bu kararın tatbiki için u
zun bir milhlet bırakılacaktır. 

nz :::::ı::z 

pek iyi bilirler ki yeni bir harp olursa 
hem kendileri ezilirler, hem de mede
niyet mahvolur. 
HA YAL SUKUTU MU? 

Lloyd George (Liberal) - Başve
kilin nutku, hayalimi sukuta uğrattı. 
Yeni Başvekilin harici işlere alt ilk 
nutkunda müphem söıler değil, mUs.. 
bet dllşlinceler beklerdik. 

HükQmeti.n siyaseti hakkında bu 
nutku dinledikten sonra da karanlık· 
tayım. Hükumet sulhU korumak isti
yor, fakat bunu nasıl yapacak? 

Başvekil "l!loğukkanlı kalalım,, di-
yor. 

Fakat kanımız soğuk olmakla 
kalmamalı, kalblerlmlz azim \'e 

irade ile dolu olmalıdır. Her balı. 
ğın soğuk kanı \'ardır. Neye yan
yor? (Kahkahalar) son dört, beş 
senelik f elUrnte sebep. kalblerlml
zln \'azlf e görmemesidir 

Ne zaman müsbet bir siyaset Is. 
tesek bize diyorlar ki: 

0Maksadımz harp mi?,, Ecnebi 
memleketler hükümetin bu Uhnl· 
yetini anladıktan sonra bize ko
layca meydan okuyabilirler. 
Harbe gidip gitmemek kararını ve. 

recek biziz. Fakat "ne olursa olsun 
harbi göze almıyacağız,, zihniyetinde 
olduğumuzu yabancılar görüp a.nlıya
cak olurlarsa harbin önüne geçmeyiz. 
Bilakis o zaman harp tehlikelerine 
sUrükleniriz,, 

[MünalrC1fanın •on lrı•mı ve 
8. EJen'in mühim nutlrunun 
hul&.aaı varınki .ayımı:ula l 

Maarif 
vekıli 
Dö.ndü 
Maarif Vekili, dtin Çapa Kız Mual. 

lim mektebile KUçUk Mustafapaşada 
yeniden yapılacak ortamektep binası
nın projesi Ur.erinde mahallinde tet. 
klkler yapmıştır. 

Saffet Arıkan Dahiliye \'ekili Mos
kovaya seyahate çıkacağı için gerek 
Vek&.lete, gerek Parti Genel Sekre
terliğine vekllet etmek Uzere dün ak. 
ıam Ankaraya dönmüştür. 

Parmakları Koptu 
Tahmil tahliye amelesinden Ah • 

met oflu Haydar, Anafarta vapurun 
da yUk botaltırken vtnçln sapanı par 
maklanna takılmlf ve kopartmı9tır. 
Yaralı, tedavi altına ahnmıttır. 

Üç Müdür, Proleyl 
Ankaraya Gönderdiler 

GUmrUk müdUrU Mustafa Nuri ve 
muhafaza ba9müdUrU Hasan dUn 
akşam Ankaraya' gitmişlerdir. Bu
gün de Uman itletmesi mUdilrU Raun 
Ankaraya hareket edecektir, Uç mU· 
dür yolcu ıalonunun dökme projeıl· 
ııi vekaletlerine tasdik ettirecekler. 
clir. DUn Uman işletmesinde bir top· 
Jantı yapılmış proje son defa gözden 
geçlrilmlştlr. Toplantıda belediye nA 
mma imar mUdUrU Ziya bulunmuş· 
tur. 

Belediye, §ehrin odun ve kömUr ih
tiyacını tespit etmektedir. 

Civar odun ve kömür ihracat k~ 
sahalarından belediyeye cevaplar gel 
miştir. Bu cevaplarda fazla miktarda 
odun ve kömUr stolcu ~ulunduğu ve 
yakında bunlarm 1stanbula gönderil 
mesine ba9lanacaiı bildirilmiftlr. 

Belediye, bu vaziyet karşısında o
dun ve kömüre narh koymıya llizum 
görmemiştir. Mallar gelince, piyasa 
normal bir vaziyete girecektir. 

Eroin Saklamak 
isterken Yaraladı 

DUn Kürkçüler kapısında tuhaf 
bir yaralama hadisesi olmuştur: 

Tavukpazarmda oturan fıstıkçı 

Ali, o civarda dolaşırken sabıkalı 

KUrt Şakir yanına scıarnımu,, "yanım 
da eroin var. Memurlar takip ediyor. 
lar. Fıstıklann arasına saklıyayım.,, 
demiştir. 

Fakat. Ali razı olmamıştır. Buna 
kızan, Şakir, hemen cebindeki rakı 
şişesini çıkarmış ve bütün kuvvetile 
zavallı fıstıkçının başına indirmiş· 
tir. GürültUyc yetişen polisler, Şaki
ri yakalamışlardır. Ali, ağırca yara
lıdır . 

Ekmek Fiyatları indi · 
Dünden itibaren birinci ekmek on 

para eksik olarak on kuruş otuz pa. 
raya ikinci ekmek on kuruşa satıl
mıya başlanmıştır. Francala 16 kuruş 
ta bırakılmıştır. 

Bu fiyatlar on beş gün içindir. 

Batan Vapur için 

lzmir, 30 (T.1- Benzın aa~ 
lar, belediyenlnin ettiği .fiyatlan 
hail kabul etn:tlerdir. Bunun ü
zerine belediyeft Sendikatla an
laşarak benzintlf ve iki aatif)'erl 
açarak benzin mya b~lamıftır. 

Benzincileriıl hareketleri ka .. 
nuna aykırı hıet sayılarak hakla
rmda takibautlanmıştır. 

Dört kumpUUn müdürleri a.d
liyeye verilmPir· 

Acentalar, ~diyenin fiyatı üze
rinden satar' zar~ edecekleri id 
diasmdadırla 

Şehrimi vaziyet düzeldi 
Şehrimizd'ınztn meselesi yolu

na girmlftiJı-ketler dünden itiba
ren toptan ltla satılacak oenıdn 
ve petroıu{atlannı benzin satıcı
larına bil<fşlerdir. Yeni fiyatlar 
üzerindenışlara başlanmıştır. 

• 
ctısat V eldi Celll Bayar ba-
gönlerde ,elırlmlze geleceğin. 

cJl>eniıyollan Müdürü Sadettla 
)llY•ya y•.,.calr seyahati geri 
fmıştır. 

• kay idaresinin Yalo\'ada hı~ et-
tirdl'1 bU~ otel merulmle 

remmU<la açıJ&eaktır. 

• 50 Bin Lira istendi 1a aartı vekl-'tı Prevanturyoman 
YI yeni kadr)Sunu dUn, bildlrmlş-

Çanakkalede batan İtalyan Capo. Yeni kadro~ göre, Prn-antbryom 
nino vapurunun çıkarılması için g~ktorl&n bire: derece terfi etmltler. 
mi kurtarın~ ,ırketi 50 bin lira lıtı 
mı,tır. Vapurun buradaki acentJlr. 

ı ki .... -- .............................. bu teklifi talyadaki mer ez ne ~ 

jfAkvi~l~-HAVAI 
1

1 Temmuz 93f'I eınkü Hava: AZ BULUTLU 
PERŞEMBE_I 

Yeıllköy meteoroloji mUdUrıP· 7 ncl ay GUn: 31 Hızır: 57 
den aldığımız malfiınata göre, ~ Arabi ljfMS Rumi 1853 
yurdun Karadeniz kıyılarının R b"UlA.lır· 22 Hulran: 18 
ile cenup doğusu mıntakalan ı ve 8 ı · ö l2 l"' 
mevzu yağı,lı diğer mmtaf.lll GUne,: 4,32 - ğle: ' 
az bulutlu ol~uı, rUzglrları5tu, ikindi: 16,18 - Akışam: 19.4'1 
cenup doğusu ve cenubi mrnt ar- Yatsı: 21,48- lmıak: 2,12 
da şimali, diğer mıntakalard/DU~ 
istikametinden orta kuvvetterıesı 
muhtemeldir. 

Dilnkü Hava 
DUn hava akşama kadar J geç

miştir. RUzg!r lodoıtan aıs 5 kl-

lomet~ sUra:.le esmı,ur. 'Barom«'tre 

759, er. u st;aklık 16, en fazla sıcak
lık 82 san~at olarak kaydedllmış
tir. 



Almanya ve Italya 
Kontrol 

Sistemini Yıktılar 

Kontrol 
Sisteminin 
iflAsma 

3ebep olan 

devret ı ki 

Murahhası 

1 ahranda .... 

Dostluk 
7ezahürleri 

Asilerin Bask Cephesinde ilerleyişleri 

Devam Ediyor. Yüzlerle Esir Alındı 
Londra, 30 (TAN) -Ademi müdahale ıiıtemi büyük bir buh

ran geçirmektedir. Sebebi Almanya ile İtalyanın aldıkları vazi. 

Çok Samimi ve Heyecanlı Nutuklar SöylendL 
lngilterenin Tahran Elçiliğinde Hariciye Ve- bir karikattlrde 

k·ı· · · ş fi B. z· v ·ı k bir dlAmi= :h ı ımızın ere ıne ır ıyafet erı ece _ PreD9 Dtt 

yettir. Bu yüzden İngilterenin ademi müdahale ıisteminden oldu- il 
ğu gibi vazgeçmeyi dütündüğü söylenmekte, ve bütün İngiliz ga-

zeteleri vaziyeti karanlık görmekle bu dütünceyi teyit etmek-

tedirler. 1 

Tahran, 30 (TAN) - Dıt Bakanımız Doktor Tevfik RU.tü ruyordu. ele 

Araı t~refine pazarteıi günü verilen ziyafette, lran Hariciye Na· Şimdi dtl§Dıek 
zın B. Samii de gayet heyecanlı bir nutuk irat etmif, evveli IÔS 

almak niyetinde olmadığını fakat orada eıen haTanJn kendiıini 

Bugün Portekiz hUkftmetl de hudutlannın müşahitler tarafından kon • 
trol edllmeslnl istemediğlnl anlatmq ve 1nglltereden hududundaki müşa.- . 
hitıerf gerf .. ~kmesl lehinde olduğunu ihsas etml~tir; Bu da vaziyeti biraz /talya murahhası Sinyor Grandi 

bir i~i _söz. ıöylemiye adeta icbar etmit oldujunu aöyliyerek jll pllba;!!! = 
demıtlır kı: - hatJarmda geser 

"Sizin zfyaretlnlz fevkalide mühim bir lıidlsedlr. Bu ziyaret, Ud memle- ler. ~ ~uml eereyan 
ket arasında bulunan ve sahası hergUn biraz daha genlollyen samimi ve delil ) __.1 haPk!tll · daha miişkülleştlnnl§ bul1B1uyor. 

İtalya ile Almanya, İngiltere ile Fransanın bütün İspanya sahillerini 
kontrol vazifesini üzerine almadan önce Frankoyu muharip taraf olarak 
~al~n l:.hi~dedir. lngilter~ il~ Fransanm bunu kabul edip etmiyecek. 
len belli değildir. Yalnız ademı müdahaleyi son bir defa yıkılmaktan kur
tarmak için, diplomatik mahiyeti haiz olmamak üzere, Frankonun muha· 
rip taraf olarak tanınması ihtimali mevcuttur. Mister Eden ile Mister 
Çemberlayinin bugün bu meseleyi mlizakcre ettikleri haber verilmektedir. 

itimada müstenit iş birliğinin bl~ delllldlr. Bu ziyaret, kardet olan mWet-~ "tk g& 
lerimlzln aralannda mevcut dostluğu ~vvetlendlrmeyl ne derecede arzu şu ~d~· 
etmekte olduklarını gösterir.,, d~ otuna bir 

Dost devlet Hariciye Nazın bunu 1-Belçika Başvekili 
., 

Amerikadan 
Avdet Ediyor 

Bugün Avam Kamarasında Santander muhacirlerinin vaziyeti konu. 
fU}muş, Mister Eden vaziyetin Fransaya bağlı olduğunu, Fransanın mu-
hacirleri Valansiya veya Barselonaya göndermek lehinde olduğunu söyle· Nevyork, 30 (A.A.) -Belçika Ba§ 
ıniştir. Du.ffcooper, asilerin Santanderi abloka edip etmiyeceklerinin he 
nüz malftm olmadığını anlatmıştır. Harp vaziyetine gelince Basklar Bilbao vekili B. Van Zeeland bugün Norman 
Garbında ve Santanderde asileri pUskürtmiye muvaffak olduklarını haber di vapuru ile Nevyorktan hareket et-
yeriyorlar. miştir. B. Van Zeeland gazetecilere 

~lmanya murahhcm Anı 'k ah t d k 
Asiler Madride k&l"§ı büyük bir taarruz hazırlamaktadırlar. en a sey a m an ço memnun 

Von Rı'bbentrop oldugun· u söylemic:ıtir. 

El aziz 
Hakevinin garip 

Misafirleri 
Hayret içinde ... 

(Başı 1 incide) 
ve çay ikram ettik. Kahveden ziyade 
çayı seviyorlar. 

BILGISlZLlK 

Bunlar, ömürlerinde bir defa olsun 
Elazize inmemiş olan bu dağ insanla 
rı, o kadar bilgisiz ve görgUsüzdüler 
ki... Her şey hakkında mihmandar 
ve tercUmanlarından izahat aldılar. 
Bir aralık söz, son hareketlere in
tikal etti. Hepsi, yaptıklan hareketin 
m&Jl(l.Sızlığmı tekrarlıyarak: 

.. _ Hükfunete boynumuz feda ol-

111n ... , d\yorlardı. 

Mıbmaııdarlarından birisi ,unu an-

lattı: 

- Dehale't edenlerden 60 ki§iye 

Asiler Bask cephesinde ilerledikle- .... · ----·--------__;,-------~------
rini ve Valmesedaya'ya girdiklerini ı 

:.-:i~~~=iv;il~;~:~ hat i k t 1 sat ve ki 1 i m iz 
Paris, SO (TAN) - Matbuat, a. 

~=.ım~:;.~:.;;;eı::t;ı::·:. Irak seyahatinden 
diyor. Umumı düşünce sistemin pra 
tik sahada tamamen yıkılmı§ oldu- k 
:ıv~~=::"e. ç o m e m n u n 

Kral Karol 
Seyahatte 

Belgrat, 30 (TAN) - Vreme ga
zetesine Bükreşten bildirildiğine göre, 
Kral Karol mütenekkiren seyahate 
çıkacaktır. Paris, Brüksel ve Londra
yı ziyaret edeceği söyleniyor. Kral A
~tos ayında Romanyaya dönecek
tır. 

BiR FACiA 
~fya, 30 (TAN) - Rusçuk yanm_ 

da bır tren kazası olmuş birkaç vagon 
d~~ilerek parçalanmış, iki kişi öL 
muştür. 

... Vekil, lstanbufa Gelerek lı Kanununun 

T atbikatile Meıgul Olacak 

Adana, 30 (TAN muhabirinden) - lktıaat Vekilimiz Celil 
Bayar, refakatindeki Sümer Bank Umum Müdürü Nurullah Eaat 
Sümer ve Maden Tetkik ve Arama Umum Müdürü Retit Oaman 
Gencerle beraber bugün Bağdad'dan gelerek, tehrimizden geç. 
mit ve Ankaraya müteveccihen yolculuğuna devam etmittir. 

Celal Bayan, istasyonda Vali, -

vnayet erkim ve halk tezabilratla Nü/us 
karşılamışlardır. Vekll, seyahati M ••d •• l • 
hakkında sorulan suallere, Irak se- u ur e rı 
yabatinden ve orada gördüğü fev- A J 
kalade hüsnü kabulden t;ok mem- , as l n u a 
nun ve müt.ehassis olduğunu söy- Ankara 10 (TAN Muhabirinden)-

mUtea.kıp, iki millet arasındaki B ley D ayda OD 

kardeşliğe yapılan ihtimamdan, ve 1a1JJ111;1 iye mecbard 
bu dostluğun yalnız Yakın Şark ı1i1. suçJı otunınaaa 
sulhline değil cihan sulhilne de bliyUk J l.4aa ~ Un tatar 
bir destek olduğunu söylemiutir. lrarı ; s.~mda pllp 
Dl§ Bakanı sözlerini, TürklUğUn ~11'!- lirketi bir masnl 
onun Atasmm refahına kadehini k t.iıı llıllaf ılrtey ~ 
dırmak suretiyle bitirmiştir. ;ltladrtz kf. tehrin d.IPr 

Türkiye Dış Bakanı Doktor Ru; edi. B~cualup Pi 
Arasta B. Samii'nin heyecanlı nut u lek.iJcJe d

01
-:; =deki 

na ve Türklük ve Büyükleri hak~~ U::. AkaJDI 
ki sözlerine teşekkür etmiş, lrfitanu ıneıı,~ AdaJar, _MIUll 

bulunmaktan doğan sevincini ~ d labrtk.......,. umna 
mi§, dost milletin büyük şefi S~ua/ buz;.. sorla geri b 
jeste Şehinşah Rıza Pehlevinin m.8 Jcabıı:olaybk 
leketine getirdiği yenilikleri anmı~lcııtı 

Sonra kardeş Iran milletiyle, TU ? Ta yor ki gidip 
milleti arasındaki dostluğun ve ley s()ytblr fark bal 

birliğinin iki bfiyUk şef tarafında. r aylık 
tesis edilmiş olan yıkılmaz sağlamlı-~ize ~Det 
ğmdan bahsederek demiştir ki: 'Y 

"Bu lf blrUğlDJn daha IDMut ne-

ticeler verecejlnden ve iki memle. ----
ketin kendllerbıl elAkadar eden bti-

ttln meselelerde dostane mtlnue
betJerlne hiklm 01811 uzlqma ve 
mtit.ekabU anlaYJt .fikrinden mW. 
hem olmalanna medar olacağmdaa 

asla~üpheetnıem4*teylm." 

Ve Türkyie Hariciye Vekili kade-

hini, Iran milletinin ve büyük şefi Sa 
Majeste Şehinşahın ve diğer Iran bü
yüklerinin §erefine kaldırarak bitir -
mi§ tir. 

Türkiye büyük elçiliği dün, Türk 
heyeti şerefine bir öğle yemeği ve 
sonra kordiplomatiğin, nazırların ve 
mebuslann hazır bulundukları bir su 
are vermi\tir. 

hUkfunet ekm1tk yiyecek göndermiş. 
Ekmekler heps~e tevzi edilmiş bir 
ta.ne ekmek artnıış. Dağıtan zat, bu
nu da alıp yeyin öemiş. 

Bunlardan bir.isi: '' Hayır! demiş, 
biz dağdan, yoldan geçen her hangi 
bir medeni kimseyi çeviririz, soyarız, 
parasını, yiyeceğini alırız. Fakat hü· 
kfunetin malına dokunmayız, dokuna. 

~ Romanya Krall 
Pilsudski'nin 

Mezarına Gitti 
Varşova, 30 (A.A.) - Romanya 

~~lı ve Prens Mihael, bugün B. Mos 
cıkj ve Mareşal Smigli Rudzle birlikte 
Krakoviye gelmişler ve Pilsudskinin 
yeni nakledilen mezarına bir çelenk 
koymuşlardır. 

Bu akşam BilyUk Britanya elçiliği, 
Türkiye Hariciye Vekili Doktor 
Aras §erefine bir akşam ziyafeti 
verecektir. 

lemiştlr. Dahiliye Vekaleti nüfus müdürleri a-
Sonn Iraktaki kabine değişikli- rasında, yeniden bazı tayin ve nakil

ğlne temas ederek, bunun sadece ler yapmıştır. !simler şunlardır: Iz -
dahlli mahiyette olduğunu anlat- mire, Tokattan Abdülhalim; Malat
ıru§tır. yaya, Siirtten C-evdet; Siirde, Kırge
lktısat Vekilimiz, yann sabah To- hireden Halit; Kırşehire, Çankından • Sıhhiye Heyeti 

Ankaraya Döndü 

mayız.,, 

AYNA KARŞISINDA 

Aşiret reisleri, llalk mtl7.esini ve 
diğer köşeleri de geıdiler. Bilhassa 
ayna kar§ısmda kendilerini görünce 

hayretten dona kaldılır. Hele Kame
rin bu andaki hayretini görmeliydi
niz. Ş~ırmış, bir anda afallamış gi
bi idi. Durup dakikalarctı. ayna karşı
sında kendisine, sakalına, üst b~ı 

baktı •.. 

HERKES ÇALIŞIYOR 

Tuncelinde şimdi halk çalışıyor. 

:Artık hükumet eliyle ve kendi eme
ğiyle para kazanmıya başlamıştır. 

su kazanç, onu zorbalıktan, fak· 
rü zaruretten kurtarmış, namuslu bir 
Jn.san gibi y~amanın ilk sevinci· 
ni duyurmuştur. Dersimli çalışıyor 
e kazanıyor. Artık asırlardanberi 
eygamber vekili diye tanıdığı Seyit
rin nüfuzundan kurtulmu§, kendisi
\ cehaletle bağladığı bu zorballk 
rebeyinin nilfuzu altından uzaklaş· 
nııştır. 

Latil Erenel 

ros ekspresiyle Ankaraya varacak- Şahap; Çankırıya, Malatyadan Bas
lardır. Vekil Ankarada bir iki gün ri; Tokada, lzmirden Mustafa; Sam
kaldıktan sonra lstanbula hareket e- suna, Gınnarmara nahiyesi müdürü 
decek ve orada iş Kanununun tatbi- Halit; Denizliye de, Denizli nüfus baş 
katiyle meşgul olacaktır. ki.tibi Durmuş. 

Adana, 30 (TAN) - Huduttaki 
veba vakalarının önünü alan Sıhht 

heyetimiz Ankaraya dönmüştür. 

Chautemps Muvaff akiyet Yolunda 
Paris, 30 ( .t\. 

zareti, 15 hazi · 
~.ilen ve ı l'e 
kiıne girecek 
ticaret itilftf 0 

ticareti · · na y eni Fransa hiikiımeti, fevka
lade mali salahiyet için mec

lise takdim ettiği kanun layihasmı 
kabul ettirmiş ve layiha ayan mec. 

inden de g~mi~tir. Mebuslar li... 
dıayı kabul etmekle beraber mü

zakere bütün gece devam etmiş ve 
son derece şiddetli ve gürültülü mü
naka.5&.)'a sebebiyet venni~tir. 

Meclise takdim edilen ve bir 
tek maddeden ibaret olan ka-
nım Jayihasile istenen fevkalade sa
lahiyete göre hükumet devletin kre. 
dlsi aleyhindeki bütün teşebbüsler
le mücadele edecek, iktisadi kalkın
mayı temin için tedbir alacak, fL 
yatlan kontrol edecek, bütçeyi 
denkleştirece.k, kamblyolan kon. 
trole tabi tutmadan devlet banka
smm ihti.)'at akçesini müdafaa ede. 
cektir. 

Hükibnet fevkalade sali.hlyet is
temekte hakb olduğunu anla.tablL 
mek it;ln vaziyeti bütün açıklığı Ue 

............................................................ ! 

L .... ~.~~-~.: .. ?.~~.~ ... ~~~ .. ~~:.~~~ ...... .J 
göstermiştir. Bu anlabşa göre şim
diki vaziyet Fransanm mali lstlkJL 
Uru tehdit etmektedir. Bu hal, mem
leketin askeri emniyetini, başanlan 
içtimai ıslahlan ve lktısadi kalıkınma 
yı da tehlikeye düşürüyor. Bütçe açı 
ğı 6 ile 10 milyar frank arasındadır. 
Fevkalade bütçe a~ığı on milyar 
tahmin olunuyor. Bir Haziran Ue 28 
Haziran arasında Fransadan 7 mil
yar. 700 milyon frank harice çık· 

nuştır. Hazine bu sene içinde bir. 
~K bor91arı ödemek mecburiyetin
dedir. Sabık Maliye Nazırmm yap
tığı istikraz için 800 milyon, 4,5 fa .. 
izli bonolar için 5 milyar \'e 400 rrıll· 
yon, g~.en Kinunuevvelde yapı~all 
lngiliz istlknm için 4 milyar ve/400 
milyon tediye edilecektir. Hal bukl 

buna karşı Fransız hazinesi adeta 
tamtakır sayılacak vaziyettedir. 

F ransa Maliye Nazın bundan 
bahsederken hükftmetln mev

duat sandığından 400 mllyon a\ıms 
alara.k gündelik masrafiarmı lda. 
reye başladığım anlatmış ve daha 
sonra almak mecburiyetlndP. kaldı
ğı tedhlrJer\ ilah etmiştir. 
mikWııet frank üzerinde tazyik 

fft..ra ettiği takdirde müşküllere se
bebiyet veren haddi kaldıracaktır. 
Son kanun Ue frank için tesblt olu. 
ruwı had 48 miligram halis altmdı. 

Bundan b~ka devlet bankasmm 
ievlete yaptığı avans 10 milyara 
~.ayni zamallda vergiler
de a~ıa-ktır. 

Yeni hükflmet bütçeyi muhakkak 
surette denkleştirmek amıbade ol
duğunu da bUdlrml§ bulunuyor. 

Chaut.emps hükümetl bütttn gece 
devam eden ve tıe>k çetin münaka. 
~ yol açan müzakerelerden son
ra mecliste ekseriyeti kHanmıı ve 
kanun layihasını ayana sevketmlt
tlr. 

Hükfımetin ayan meclisinde de 
ekseriyet ka7.a11dığl ve kanun liyl
hasım oradan da g~lrdlğl anlaşıb. 
yor. 

Bu suretle Ohautemps hükômetl 
llk hamlede mühim bir muvaffalo. 
yet kazaıımıı ve istediğini kabul et
tlnnl§ bulunuyor. 

Bu sayede hükftmet istediği ııekU
de hareket ederek mali vaziyeti 
kw1:armak tapkanmı elde etmiştir. 

nın ın . 
lar teınin et 
mektedir. l.tı. 

Şimdi bUdin Fruısa Ue btltUD 
dünya Fransa bükQmetbıln al• .. a 1"tı.;rl1Koo~ 
tedbirlerin kslrlerinl merakbı. 

~ımdi merak edf 
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Gündelik Gazete 
BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 
T AN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her §eyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalıtmaktır. 

Tahran ORTA 
Iloktor Tevfik R~tU Araa bugtlıı 

Tahranda do t Jran nıUJetlntn mlsafJ. 
ri buJunmaktadır. Bu Zfyaret!n fkl 
mendeket ara ında artık ananeJ*° 
do tıufu l enlden ku\'l'etlendlreceğlne 
§Üphe etmiyoruz. ----------

alıln ah idaresi Jran tarihinde 
yeni bir de\1r açtı: '.l'Urkiye hudutıa
nnm öte inde .Kar.arların Asyab ya. 
n - ömUrgeslnden eser kalmarnıatır. 
Onun enkazı UstUnde kunıldufunu 

CAGDA 
SllR 

gönlUğUınUı hUr \'e Garplı ıran, un- ------

mız m denl)et llemlnde, eski \fl te-y E S A I R rem mtılslne IAylk olan yeri almak. 
tadır, Orada dahi mllU faziletleri yıp
ratau, ~UrUten ve soysuzlandıraıı but-

~r yıkılıp gidiyor. lnkıJipçı ve fn. ---------
§ati Iran, ıtUpheslz, Ttt.rkiye gibi, \'e 
afili ıartlar l~lnde bulunan bUtUn 
)om3ulan gibi, dı3 polltlkuında an. 
cak ban ~ıdır. Hudut anlqmazhklan, 

BiR 

bir tek iıldncuı: 

Akay lc..aresl 

mıyor. 

7.aten De\ Jet DemlJ'1 
ğun hem hareket, hem de 
dat dofw'dupnu bdlll 
geniş bir ölçüde tecrübe 

Şirketi Hayriye ele .,.a 
adnnlaratmıftır.BebellteOlll .. , 
vataadq, Udncl mevki 215. 
mevkJ 882,6 lnırutlak aylık 
la günde lstedlif kadar defa 
dip gelir, Pazar glbderl ele 
bUtttn hatJannda pser, dolllll'. 

Bu anıu.mt eereyanclaa yMlıi 
by) mUf!MMMI ~. Ülf'fl 
temi, kolaybk ga.ı........- " 
lerl pahalı ..t.maldır. 

~oturubir..U. 
her ferdi itin &J da oa bir Ura 
Ucreil 'ermJye meclMlrdar. 
de mevkide oturunMD ...... 
da aynca altı Ura tatar. Bir 
eviyle iti arumda pBp ..... 
bakadar atır bir masrafa kaa
görWmU, blrtey d~. 

lU< defa, Pehle\i idaresinde tasfiye o
lunma tur. Iran, mUli inkisaflara ye
t.ecek ka<lar büyükfür: lranlı'nm, 
kendi mUJetfnin sedyesini, sUratle 
Uerletmek l~ln bUUln kabiliyetlere 
fazlasiyJe sahip olduğunda ise kimse
nin tereddüdü yOktur. Do t memle. 
ketin salahiyetli §ah Jyetlerl, Te\11k 
Rüstu Ara ın •~dan, Atatürk '.rilr
kiyeelnln, ko111&u olarak, kudretli, 
müstakil \'e ileri bir Jrcn görmek ar-
zu unda ne kadar 1&nılmt ve ne kadar 
sabırsız olduğunu bir daha dlnlh·e
ceklerdir, Gene bu sütunlarda ~et 
ettiğimiz gibi, bölgemiz bant nizamı.. 
nı ku\'\'etlendiren böyle bir Iranı, ye-

MISRAA KARSI 
YOZ MiLYON 

muadildi. Reşfdin llrnmmndan Ye 
zld bin Mezid bir mısraa servetinin 
yarısını vermişti. 

Musiki UstaUan da ayni tekilde 
himaye görüyorlardı. Halife Meh
di gilzel sesli Dahman'm bir fariu· 
sıru 50 bin dinarla mUkl!atlandır. 
JllJflı. Halife Emin mefhur mugan 
ni Musullu Thrahfme kendisin! met. 
heden bir ffirl beateledifi ve söy
lediği için l milyon dirhem vermiş. 

ni TUrkfyenin emniyet lnancalanndan 
snyanz. Onun zayıflığında Tilrklye
nin ancak zararı \'ardır. Pehlel'i ida
re i etrafında bütün lranhlarm bir Ye 
....,~cephesi: Bu kardeş mllletln 
yeni talilnl sUraOtı ddo dıııatJ içlu 

bir unıret olduğu kadar, onun bahtl 
yartığmı dUeyen Türk mUJetinln de 
başlıca emellerindendlr. 
Ra~·lar '\'e !f(>Sele.r Ankara3,, hergUn 

biraz daha '.l'ahnuıa yakl~iırıyor: 
Manen blriblrlerlnln yanında olan bu 
merkezJe.r aneında.ki maddi uzaklık 
da hergiln daha azalıyor. Doğrudan 
doğruya daha ık temular, iki mem-

ı leket ekonomya ''e ticareti arasında 
daha kolay \'e kesif mUnaaehetJer, 
Şnh~şah Ue AtatUrkün ebedi esasıa
nıu k\lnnu olduğu lran - Türkiye 
do9tluğuna bllsbütUn yeni bir kıymet 
verecektlf. 

Falih Rıfkı ATAY 

R e11amlarımızı tetvik et
mek için kendilerine 

maat verilmeıi lazımıeldiiini 
söyliyenler oldu. Bazıları bu 
caizeli tetvik uıulünün genç f& 
irJere de tetmilini iıtediler. Bu 
arada bu· fikirlere muhalefet e
den aeıJer de duyUJdu. Ben bu 
münaıebetle Orta Karn tarihin 
de f&İr, muıikitinaa ıibi aanat
kirlara verilen atiye ve caize
lerin bir bırihçeıini yapmıya 
çahfacağrnı. 

Orta zamanlarda fiir ayni za
manda b· 

ır propaganda vasıtası o1-
mu~u. Gazete henilz keş!edllme
mlştı, Fertler veyahut slyasf te
şe~k~Uer; şahsi veya siya.si !kanaat 

Talebenin Sağlığı ile 

Uğraşacak Heyet 

:e::~ ~aYmak ve Mkim kılmak 
ç .~tıfar kabiliyeti pek fazla o-

Jlan Şllre ınUracaat ederlerdi Şafr-
er orta, · 
.1 ri .. zamanın bir çeşit gazete

cı e ıdıler. 

hJ.ir ~bu Mehmet Teymi Abbasi 
d kıl elerden Elemine Dicle üzerin-

e sarayında parlak bir kaside 
~unınllştu. Eminin siyasetini alkış
ı ıyan bu şiirin caizesi bir kayık do
l u~u P~a olmuştu. Caize yalnız şa. 

DiRHEM ti. Bu para m uslki§lnasm evine yüz 
memurla gönderllmlıtt. Halife Re. 
fit, bir gece kendisine gür.el bir 
farkı okuyan İbrahim bin Salibi 
Muıra vali yapllllfb. 

r.Yazan: 
/brahim Hakkı Konyaiz A bbuf devletinin orta farına 

rutlıyan hallteler yokluk 
ve paruızhk içinde yUzmJye bqla. 
ymca pirlere ve ıanatkArlara pa
ra yerine tantanalı llkaplar, par

'" "' 
Mervan halifeyi pnrlak matlalı bir 
kaside ile göklere çıkarmıştı. Yine 
o devrin UnlU şairlerinden Salimi 
Haalr de halife için gUzeJ bir kasi
de dUzmUştU. Mehdi vez.irfne ver· 
di 

- Mervanın cafıeslndcn bir azı. 
nı keserek Salime veriniz! 

Bu haber Mervam çok kızdırdı, 
yemin etti: 

fAirin ve nenı sanatların yllbek lak rütbeler dağrtmıya b&Jl&Dllf-
~ir hlkiml olmu,tu. !ardı. BUyUk TUrk bllglnl Harzem. 

Tarihçi Ibni Hallikan'ın (cilt li Ebu Bekir altı mıırafyle bu cu-
1 say:ta 411) aftlattıfına göre bir ru l!kap ve rütbeleri tehzil etmı,-
fair bu aileden Fazl İbnl Yahya.- ti: 

nm eehaaı bütün halkı fair yaptı- Abbaa oğullarmm kuru rütbe ve 
tını slSyleml9tir. Fazlın babuı Yah lAkap kapıla~ arkalarına kadar 
ya bir şaire rastladığı zaman üze- açmış olduklannı görmek ne kadar 
rinde para bulunmazsa bindiği atı feci ve hayrete şayandır. Öyle &· 

hediye edecek kadar kerem göste- damlara Unvan ve lakap veriyor. 

uemluk yoktur. 

BuıtiD hayat uemluiuDa 
devletla amuml llyueU o._. 
Her Mh&da görWmUttUr ld 
varidatı ualtnuyor, netleecle 
çoğaltıyor. Ayni zamanda fJa 
hareket ve faaliyet dofunayor. 

Akay ldareslnla bir tek 18tllaa 
llnde amamJ gldlften aedea b 
aylan kaJclljma akıl erdlnmly 

Okuyucu 
mektutz'• 

rt! - . ' .. 
Biz mi Alacağm..., 

- Allaha kuem ederim ki bun
dan sonra yU.ı milyon dirhemden 
aşağı mUkAfat aJmıyacağım. 

rirdi. Bu aile scha ve keremde ha- lar ki ilk A?>bast hallteler sağ ol-

lifcJeri bile geı:mlşlerdl. Bu ailenin .. ıardı, bunları aptesUıanelerine KadıkllyUnde "Foto Kemal At 
Torunlarım1Z mı? 

himaye •tUff ıairlerden Ebbanlla- bile kapıcı yapmıya tenezzül etmez çelebi,. bize gllnderdlff bir mektup hi~i'nln tok bir kaside için aldıfı lcrdi. Fakat ne çare kr halifelerin diyor ki: H aklkaten Mervanm ikinci atiye Mervan lbni EbiHafsnnrn müd avuçlannda para azaldı. Artık pa- _ı. __ 
bir kaaldeslnin mükafatı da deti hayatında Halife Retltten al- ra yerine lakap ve rütbe ihıan et- "- Bund!~ blrd~uçuk sene ~ 

yine 100 milyon dirhem olmuştur. dığı atiye ve ihsanların topuna 1 altıncı çocu.um nyaya geldi. 
Salimi :iaslr Mehdi ve Reşit za- m ye başladı.,, Q<>Cuklu bir baba olmam dolayi 

manında vııaarnı9 çok yüksek bir tebrike relen ahbaplar arası 
J ~ -.-.._.._.._.,,.,,"""""""' .,...,.., .l\1.1\1\,1~ b" . şairdf. Onun açık saçık şiirleri ve ırı:: 

Maarifteki sıhhat heyetinin ancak 
ilk mekteplere aft sıh,hat i§leriJe uğ
raştığı, diğerlerine yetişemediğ! g6-
rlilmil§tilr. Maarif tdar~f sıhhat f.ş· 
!erinin geri kalmıınıası J~in Istanbul 
liseleri doktorlanndan sesilmi§, yedi 
kişilik ~cnJ bir sıhhat heyeti kurmuş
tur. Bu heyet. orta mektep ve liseler 
le sanat okullarının sıhhat işlerine 
bakacaktır. 

r ~re Ve musikişinaslara mUnhaı
~·~f ~lllazdı. Bundan doktorlar da 
~ a e ederlerdi. Memun kendisl
nı bir hastalıktan kurtaran HırJs
tfyan dOi..'rtor ''Ce.'>rall bin Buhtf
su" Y~ bir rnilyon dirhem ile bin ki· 
1~ bugday vermişti. Yine kendisini 
bı~kaç rnısraıa Bğen Bedevi bir 
şnıre de 30 bin dinarlık bir sıla 
verdirmişti. {1) 

sefahati de pek meşhurdur. Bir 'T ./. J V k "- GözUnaydın, son gelen al 
giln gUr.eı bır kuranıa bir tamburu ı 1 I ou an f\. orun m a ~~~ sana e.m ura ikraınıye 
değ~tiği için kendisine Haııir lılkabı tirdı,, diye tebşır etti. Oteye ~ 
verilmişti. Yine bu Salim Harunür- sorduk ve bir defaya mahsuı 

0 

Muhafaza Teıkilc1tında 

Terfi Gören Memurlar/ 
GUmrük muhafaza teşkiliıtı memur 

ıarınm maaşlnrııu artıran Jayıha, dUn 
Muhafaza başmUdürlUğilııc bHdlril - ı 
miştir. Şimdilik altı memurun maaa 
dereceleri artmıştır. Ilcrde diğer me. 
mur'ar da bu suretle terfi edecekler
dir. llk terfi edenler; Muhafaza baş~ 
1-ıUdilrU Hasanln kAtip Mukadder, ka-

k memuru Kemal, Nedim veuıe. 
ıar Mustafa, Münir, K&zun ve Sültıy
andır. 

reşit oğlu Mehmet Emine biy'at için Ne Yavm alı U.ıere altı Çocuklu ailelerden baba 
edildiği zaman bu bly'aü tasvir bir ~adalya ve anaya da elli Ura 
eden bir kaside düzmüştü. Eminin ra~ıye verildi~ni öğrendik. Bun 
annesi şaJrin ağzını inci ile doldurt 1 - Tilonıın kaynaıtığı yerler: Sular, •ütler, dondurma· zerıne derhal Kadıköy kaymak 
tu. Şair bu inciyi 20 !>in altımı sat lar, yıkanmıı ve yıkanmtımıı her türlü çiy maddelerdir. • ğma istida ile müracaat ettik ve 

mıcrtı. 2 r·ı hayet evrakımız latanbul Sıhhat ?" - ı o, vücudün ürpermui, kırgınlık, halıizlik, baı al· dil Mısırlı bir tarih"!. Abbasiler Halife Harunlirrc,it şair Ebiil- l .1 k · rlUğUne gönderildi. Buradaki m ıc rı arı ı e endini belli etler, ki bu &Jaziuette hemen doktora ı zamanında falrlere verilen atahlyye'yc atiyeden b:ı9ka senelik ' •me e bitince kiğıtlar, 5 :U..)'111 
Jl<'ra!an asrımızda devlet te,ekkUI 50 bin dirhemlik bir maıııı ta bal} ~ gitmelidir'. 936 tarihinde 2(IS numara ile Sı!ı. 
feri tarafından Propaganda için ga lamı9t.ı, 3 - T ıl oılan korunmak irin J e 'u tauıiyeleri /ıatırılan hat V ekllletine ~nderlldl. E U Ura 
zetelere yapılan Yardıma benzeti- Halife Mütevekkil 9alrlerc pa- ~ fılta,.,,,oyınız: mUkifat.ı hakketuğiınise dair •Jnca 

yor. ra serpmekte bütün seleflerini geç 4 _ lıtanbulıla •n temi• .., Terlıoı •uyuılur. BeloJiyonin bir de tezkere yazıldı. Altı •1 bek Şairlere bol P&ra vereıı ve bu mişti. Şair "HUsoyin bin Dahha!<"a 1 dik, bu defa da Veklletten relen 
e indeki Hamidiye •uyuna da itı·mat _;ı•büı'rı'•, -• şekilde propsganda yaptırma u•u- bir k .. ldealnln her beyti için bin "" • vapta alb ÇOeufuıı tamamon-

lilnU ilk defa koyan Emevı haHfe. dinar vermişti. lalim tarihinde bir 5 - Tifolu lıa.talar/a lıir temıu elmeyinlı. Çllnlıil ti/o •lınadıklan ııonıluyordu. Yine 
!erden Yezidin oğlu Vellttlr. Bu şair için en yUkoek eaı .. rekorunu bula,.cı bir lııutalılttır. mUddet ufraııtJktan ııoııra nllfıııı 
hallfenln atJve 61çUsU fiirdeki be- bu halife yapmıştı. Halife Muta- 6 D h ,_, b ı.._L ireslnden çocukların saf aldukJanııa yit! rl d d

. id" re,,. - omatu, ıyar 6İuı ıe zfierle mevua/arın 1a1au'-/,,.. d Y~--bul 8 h e n a e 
1 

ı. ""'mert hallfe her sam bir aafrin mısralarını beğendik- " - lf - air kayıt çıkartarak 111ı.au • b f l h 
y rını ıoyaralı )'İyini2. h t u ---··ı le Yekli..._ ey t için bin d r em verirdi. Bun. çe ağzını cevahirle doldurturdu. a •ÜdUrlugtı ·--Y -~ ~uhacirler Geliyor dan sonraki Emevl halifeler de ,.. V.vlet Uluları, vezirler ve emir· 1 - y qil ıalata ue marw ıibi feylere flmı/ililt tamamen gönderdik. Aradan bir ıııtıddet dab .. 

lrlert oovlndirmek huau•unda Ve. !er de şairler! tutındrta Halifelere uda ediniz. ı:e<:tl ve gUnUn birinde Sılılıat MU • 
is:ır vapuru K!lotencede muhacir lide uyınuşlnrdır. Fakat Abbu o- UYfDUf]ardır. Eınevllerln lrak vall- B _ Kabuğu ıoyulmaJan yenilen meyuaları lıaynar •u ile dürlllğünden bir mektup pldl. B ıemlye b~amıştır. Vapur. bu ğullan k.,onln ağzını daha ı:enı, aı H.!lt Kııri fairlerin kabulü ve ~ yı.\ayını•. elli Ura milklfatı almamız için b 

içinde a!nCl!ğı mubncirlerl Mar açtılar. HaHre Mehdi, meıMır ,aır mükllfatlandınlmıısı için hususi , muamelenin tamamlaDdıfı w evnıın 
Ereğlislne nakledecektir. Var. "Men-an lbnl E~I Hafa" a (100) günler ıyırmıftı. lııtlim tarihinde 9 - Ellerinizi, ağzınızı "" "'" temiz "" ile Yıltayınız. mızm da maya lıGıdulu bllıllrl!fyo,.; ı hazırlıklar bitmediğinden sıh· milyon dirhem bahşiş v<rınl§tt. şifre ve ıaıre en çolt saygı göste- 10 - En kati leı/bir olarak lıomon bodaua a,ı yerlerin • du. 

\;ekdletl Ndzım vapurunun 10 ren Dermek! aileoidlr. l.oıim mede- ılerelı Iİ/o a,.,, olanıız. e lfl• Şimdi meralı._ fflıı 1ııı ~uzdan evvel hareket etmem elini (1) Sıla , .. ralze aynı.._,. p. niyetinin kuruhışunda başlı başına ine ar. mııtUab - al ----~~~lş~ti~·r~. ~~~~~----~~llr~.~----~--~--~=-=--=-~~ro~l~a~la~n~~~·~;ı:.~ı:._::.:;:_ı~~~~~~~~.aıı..ı311ı.....c._..__..-, ____ ~-----------~ 



PC>R 
- FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA 

HiKAYE 

eşiktaş Şeref Stadında 
yali Bir Maç Tertip Ettim . 

kat Daha Evvel iki 
m Arasında Oyuncu 
eğiştokuşu Yaptım 

(Yazan : Eıref Şefik) 

lstanbul 
Mıniakasına 

Yeni Reıs 
Umumi Merkezle çıkan bir nizam· 

name ihtillfmdan dolayı 18ttfa eden 
Istaııbul vmıaıwn Reisi Fethi Bqa· ". 
ranm yerine henüz kimse tayin edil • 

memiftir. 
Bu arada kendialne teklif vaki olan 

Altmordulu Bay Rafidin lstanbul 
sporunun idaresini denıhte etmek i· 
çln tam bir eellhiyet istediğt ve Umu 
mi Merkesln kendi itlerine vakiW va
kltaia mtıdahale etmemealni tart kot 
tutu bu f8l'bn da kabul edilmediği 
IÖyleDmelrtedlr. 

Bu Haftaki 
Maçların 

Hakemleri 

Bu arada 8eflktq ldllbUnden ee
ld teDi8Çi Bay (Numı) m da llllıi 
geçmekte i8e de btltUn bu rivayetle
rin vüauku temin edilmemektedir. 

51 HUMARALI 
Son dakikada aldığımız bir habere 

göre de, TUrbpor Kurumu. Istanbul 
Parti bqkanhğmdan Mmtaka Reisli
ğine namzet g&stermeslni iııtemi§tlr. 

Parti baıkanlğmm, mmtaka bq • 
kanlığma Muhtar Uygur veya Nec
mi Atamanı neımet olai'ak göetere
ceti kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Hava milthi9 B<>ğuktu. Tebaa 
Kid bu kadar çok U,Udtl

ğllnü hiç hatırlamıyordu. Otomo. 
bilin basamağına oturmq, birJs ol 
sun ısmabilmek için bir taraftan • 

$0SE 
eDerini uğ\Ifturuyor, ciipr taraf.. •••M•"'4• .. •••• .. •M•~••••-..ı•M•"'4• .. ••• • .. •M•~••• .. ••M••.a 

lzmirdeki Boğa· ~OIAJ im laçmdan .. 

Booa ile Mülayim 
intikam Maçında 

demir giM deeteldenen 
Stfak ltlzlımundan fazla 
~ hUcumlarda ra· 
pek uüta kalmıyorlar, 

puu llieufeler içinde yer 
kaqı tarafın mtldafaa 

manevralarlle sala sola bmirde Müllyimle Jrartd..-n Amerikan Bofuı latanbula dan-
mekik Pbt ifliyorlar. Fe- milftilr. Orada hakem heyetinin haksa yere kendini majl(lp ve 

OJDl1Ul Galatasaray mO-heb harici addetme.ine itim et.mekteclir. 
ttı De Y&fll' ve Leblp bu MWlytm ipleri tutarak yenilecek --·----------

bullAhnıflar, bhiblrle- oyunlardan kurtuldutu ve mJde.uıe T enls ChaUenge 
, pbldarmdan nohut yumruklar vurdufu zaman lfJ8 çıbr-

~]Delerl ~ çahahyor- ma~ıtı halde kendisi Amerikada n1. Kupalan 

tan ayaklarmı asfalt yollara vuru-
yordu. Sandi llkablyle mefbur o-

l lan Cek Keme de onun yanma o
turmuş, sigara sanyordu. Sandi, 
bir glln evvel otomoblllle Evansvil 
den gelirken yolda Teksaa Kld'e 
rastl&llllf, onu da yanma alnu,U. 
Sabahın yedialndenberl burada 

bekliyorlardı. Geceyi polia karako.. 
!unda geçirmiltiler .. Sandl bir çe
lik fabrikasında çalıfıyordu. Fakat 
ifler azalınca ona da - diğer birçok 
larma olduğu gibi - yol verdiler .• 
O da otomobiline binerek memle
keti olan Alambaya gidiyordu. O. 
rada lf bulmak ODUD için daha ko
la.y olacaktı 

S andlnin bu 51 numaralı eo
sede otomobilini durdurup 

beklemesi ~ir kunıazlılrtan bqka 
ı bİlleY değildi. Esasen bu kurnaz. 

bk yUzllnden buraya kadar bet pa. 
ral* benzin aarfetmeksizln gelebil 
mı,tl. Sandinin mtlracaat ettlil hi· 
le çok basitti: O, yoldan gelip ge
çen otomobilleri çeviriyor , benzini 
tükendiğinden bahsediyor ve "ö
dünç" olarak birer fite bensin isti. 
yordu.. O, otomobilindeki benzin 
deposunu dolduruncaya kadar bu 
usule bqvuruyordu. Sazan rut
geldiği otomobiller, bensin verme
mek için depoyu açamadıklanıu 
~ane etmek isterlerdi. Fakat 
Sandi bunun da kolayım bulmut
tu.. Hemen kollarmı sıvıyor, tor
navidalarını, anahtarlannı eline a. 
lıyor, kendiet deponun bafma ge
çerek, otomobilin sahibi: ,.. tirli mmt uhayı &filli• zam! olan darbelerle mukabele ettlti 

Wllerte mUdafiler biraz vakit cezalandmldıtmı iddia etmek· l 3 Temmuz cumartesi gUnU Gllnet klü 
~ buJaunlar. M mil- tedir. bll ten.la kortlannda Challenge kupa-

- Yetiflr yahu, btltlln depoyu 
boşalttın!. 

ltaıllDCla bekll,.a 8aUm her Amerikalı Izmir gllretlnln intikam lan mUsabakalarma başlanacaktır. 
pula ok gibi fırlıyor, maçım latemlt, MWlylm de bunu ka· Dl1n alqam Gllnee klübllnde F. Bah

wa bleclnln eline ver- bul etmiftlr. Dti pehlivan bu Puar oe Dağcılık ve GUnet murahulannm 
•uavln hattı hemen kar- lltadyomda kaqıJapcaklardı. iftlraldle bir tophuıtı yapılml!I ve 

tebv clolduruyor. Bakalım Amerikan bojuı bu eefer muhtelif turnuvalarm kuralan çekil-
~ yaptmhlna tlç hmir maçmm intllrammı alabilecek miftlr. 

ele wlbn~ 111 tertipte mi?... Şehrimizdeki mevcut blltlln teniııçl-
1!!1!!!!!1!!!!!1!1!!!!11!1!1!11!!!!!!!!!!11!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!91!!!!!!!!9 !erin iftlrak ettiği bu mUsabakaların 

B1f1m topu ıllrerken bir havadan aldılı bir puı, kendine mah enteresan olması oyuncu kategorileri 
.ilk muavin tlsttlne çıkı- ıua havadan kontrollyle dllzeltip içe- Din aynlmlf bulunmumdandır. Oyun 

kitUJIOI'. Derllyece. ri dofrultuyor. Clılar hakkmdakl mütalamızla mU
blr vdcut çalunmdan DerdllncU gol: ADI bir llat1a ble eabaka programım Cuma gUnkU nüs

Salimln flç mette Ueriai· al*& gelen muhacinıler, arzani pu hamurda bildireceğiz 
SaUm CIJÜ gibi fırlayıp la cle11k ararlarken Etfak birden, 

ayaklanm açıp kale ~ sokulmut bilir 
J'Dnt arkadan alıyor. bulunaa Needete ~rek dördUnctl G~p ctetU mi? Fener muavin hat-

l»at muhadmlni sayıyı temin ettiriyor. bir glln malik olabilecegi tasavvuru-
,,_kla llqlm de Aeah mirnYn tnli1 ma pek aylan gelmediği halde, ilk 

Pldafaa.YI PfD'bBak I· Bunlar hiç olur mu? Fener mua- p.rtlar arumda saydıfun bir nokta· 
~ yer ~ akı· vln hattı GalaW.ra.ynJkiyle deflt yı Galatasaray takımının "kenardan 

fMaf çeldldlkçe, cekill· dokuf edilir ml? Ve bu goller tuav- kumandam. kendi haline bırakılabi· 
&alalln bofl,ldıpu ftZi. vur ettiğim gibi çıkar mı?.. leceğlnl, hayalime dahi u)'duranıa -

oılutunu farkeder Bir daha tekranna ihtimal ohm· cbm,, 
il Jmlafbrarak bir an yan fuat1an farulJJe haUncle baki- Meaele burada çatallatmea, "bli- oto 

,_... -1:&,a w- 1dl8fllrmek ne kadar bbUae banlar mobil &iden, bir gaz pmlal arkadan 
ele o kadar kabildir. Yahmı bu ha· ve GaJatuaray talamı yandan ldaN 

Dlyinceye kadar benzin alıyor

du .. 

T eksu Kld'ln artık tabanı. 

mWü kalmamıfb. Biraz da
ha kalırsa soğuktan donacafmı his 
&ediyordu. Sandiye 8'8lendl: 

- Arkadq, dedi. Biz hemen 
hareket etmiyecek olursak motör 
tamamen donacak ... Onu i9letmek 
bir mesele teşkil edecek .. 

Sandi bu fikri makul ~uldu. Oto 
mobilin içine girdiler .. Sandi lll&rJ 
düğmesine bastı. Motör tembel tem 
bel birkaç devir yaptı. Ve tekrar 
durdu. 

- Bana avıe geliyor ki moteli' 
hakikaten donmu,.. 
Ağır ayaklar tekrar pedaltn U. 

tüne bastılar .. Fakat yine bir hare
ket görülmedi. Sandi bir kapak 
açtı, içinden hareket kotunu çıkar. 
dı : 

- Harent koluna mtıracaata 

mecbur o~ Sofu botuna aktı 
mlllltörtl llraf etmek lnemiyo.. 

Yazan: 

Con Yeksl 
Çniren: 

L Tok 

da oturuyor, mot&1ln lıareıtethll 
bekllyorda. 8aDdlnin alm terle dol 
mu,tu. Tek8&8 Kid, büyük bir ala
ka ile hareket kolunun detvlılwlnl 
sayıyordu.. Kırka kadar llkyablldi. 
Nihayet Sandi de yoruldu. Ayağa 
kalktı ve ld1fUr etmeye bafladl: 

- Hay Allahm belbı! .. Tama
men donmUf.. Burada lbumundan 
fasla otwmUfUS. •• 

- Eninde sonunda fU motörll lt
letebllecek miyiz? .. 'Sen ondan ha. 
ber ver! .• 

- Senlnldsi de llf mı?. Tabii it
leteceğiz!. Eeaııen motör kadın gi
bidir. Biraz mıtabllinsen sana ri.m 
olur gider!. 

S andi sustu ve yolım fterlsl
ne baktı .. Tekau Kid de o

nun baktığı tarafa baktı. Yoldan, 
yırtık pırtık bir paltoya sanlmıı 
bir Rnci geçiyordu. Otomobilin 
lıtzuma gelince durüdadı. Dostça 
bir aellm verdi. 

Sandi dikkatle r.enclye baktı. 

Ani bir hareketle elindeki hareket 
kolunu ona uzattı ve: 

- Haydi bakalım. delikanlı, de. 
dl, bir de sen tecıilbe et! .. 

7Amci evvell Sandiye, aonra da 
Teksaıı Kid'e baktı ve : 

- Pekli&, dedi,~ de ben tec· 
rtlbe edeyim... • 

Sandinin elinden hareket kolunu 
aldı, otomobilin önllne geçti. Kolu 
atlratle çevirmeye bqladı. Teksu 
Kld merakla eeyretmeye bafladı ... 
Yine kolun devirlerini sayıyordu. 
Hareket kolu otuz bet defa döndü. 
Zenci dinlenmek için doğruldu. 
GUltımsiyereiE: 

- Öyle zannediyorum ki, dedi, 
bu motör iflemlyecek.. 

Sandi sert ~lr sesle mmldandı: 
- Ne demek iflemiyecek . Pek 

lll leler. 
Zenci, yine ldnuıenln yüzUne bak 

makmzm söztlııe devam etti: 
- Belki ifler .. Fakat ben gitmek 

mecburiyetindeyim. Saat dokuzda 
Klyobvilde bulunmak mecburiye. 
tlndeytm._ 

YA!nci ellerini yırtık paltosunun 
cebine soktu ve Teksu Kid'in ytı. 
dne baktı .. Tekau. biT kelime söy 
leaıebizin ot/anıyordu. Sandl siga
rumdan derin bir nefes çekerek 
IÖ)'lendi: 

- Demek çevirmek lltemlyor • 
... Gyle ml?" 

rum, Ser, fakat daha altı millik yo 
lum var .. Halbuki saatte sekizi p 
çiyor . Geç kalacağım .• 

- Sani( emrediyorum: Derhal 
çevireceksin!. 

S andinhı bUtlln yllzll geril. 
mifti. Gözleri tuhaf bir lfJk 

la yanıyorlardı. Zenci korku ile ona 
baktı. Sonra hareket kolu berine 
de durdu. Eq. nihayet, Teksu'a dön 
dll: 

- Ben ı,tme pg blacalım
Sonra beni itimden çıkarırlar, de
di. 

Sandi hW. ıuauyordu. Zenci tek 
rar Teksasa baktı. Dudaklanm bb 
dil ve yine hareket koluna ya}llf-
tı .• 

Teksu Kld, gayrlihtiyo"' vl~ 
devır aaecıwı --~.>'ll.pa,ıadı. Yır
mi devirden sonra zenci yakasını 
çözdü. Teksaa daha yirmi devir 
saydı. Birdenbire, r.enci, durakladı.. 
Ağzım genit genif açarak derin de. 
rin hava almaya bafladı: 

(Arkam 8 incide) 
- Motör mmyor, fakat ~ ta. 

mamen kuvvetten kesildim ... 
Sandi r.enclye baktı ve bekledi. 

Zenci radyatöre dayanarak dur• 
yordu. Göğsü seri ve kesik hareket 
lerle inip kalkıyordu. An8JZDJ S&ll.· 
di bağırdı: 

- Hemen timdi motörU hareket 
ettir!.. Yoksa diflerini dökerim 
hergele! •. 

Zenci tmrar eğildi. Tekaas oto
mobilin içinde olduğu b&lde zenci
nin kesik n derin nete. alıtlarml 
iti ti yordu. 

B lrdenbire motor hmldadı ve 
dönmeye bqladı. Zenci blJ' 

defa daha hareket kolıınu çevirdi. 
Tekau gaza bastı. Motör çalıf"'L 
ya bafladı. Sandi otomobile mça. 
dl. Zenci homurdayan otomobile ba 
kıyordu. Sancli sert bir sesle: 

- Hareket kolunu buraya ver, 
dedi. 

Zenci yorgunluktan iki taratma 
sallanarak zorla eğildi ve hareke& 
kolunu çıkarar&k Sandiye uzattı. 

Bir an için duilakları aeasizce o 
nadı. Nihayet ağzmdaıı fU kelim 
ler döküldü: 

- Çok rica ederim, Knokevill' 
kadar ben de sizinle beraber gel 
yiın .. GörllYorsunuz ki geç kaldı 
Hem de su içindeyim .. 

Sandi ınaniveliyı son sllrate 
tirdi ve: 
· - Otornobilde senin için yer 
madığmı görmüyor musun? .. d 

- Zarar yok, ben içeri ri 
değilim. Ba.samaklarma asılın 

- Hıwır. pis zenci, utlam 
Otomobilim bu kadar ağırlık 
mez. 

Otontobil birdenbire barek ,. 
ti. Teksaa saranntR camlarciaJt: ' 
kaya doğru baktı Zenci eski 1 paltoeuna a&nlDWt olduğu h .... 
lun Useriııde duruyordu. 

Sarıdi mınldandı: ,;4 
- Görtlyor m11811Jl fU 
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omursuz ve 
P_etrolsüz -Italya 
harpte ne yapar? 

B ugün Akdeniz gölünde i~i kuvvet mücadele halindedir: 
Kocamıt ve yıkılmıya hrç niyeti olmıyan lngiltere im· 

paratorluğu ile, yeni doğmak iıtiyen İtalyan Müstemleke impa
ratorluğu. Bundan evvel çıkan yazıda (29 Haziran 1937) bu
günkü Akdeniz lngiltere gözile mütalea ediliyordu. Muharrir, 
bugün de meseleyi İtalyan gözile görüyor ve fU atağıki neti· 
celere varıyor: 

•
1 

tal yan gözüyle mesele daha , • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • 
mühim ve daha hayatidir: , YAZAN 

1talya, ham rnaddcleriqin yüzde .~ : ' ,, 
87 sini dışarıdan tedarik eden bir N vosal 
f5anayi memleketidir. Bilhassa, bi- ~ ~ 
rinci derecede ehemmiyeti haiz 
hnm madde olan kömür, petrol ve 
demir, İtalyan topraklarında hiç 
mevcut değildir. Bu ham maddele
rin ancak küçük bir kısmı Karade
niz ve Akdeniz memleketlerinden 
tedarik edilmekte, mühim kısmı i
se A\kdeniz dışındaki piyasalardan 
den~ yoluyle getirtilmektedir. 
Harp l\alinde Okyanus ticaret yoi· 
Iarının 'ltapanması İtalyan sanayii
ni feke uğratacağı gibi, daha mti
binı olarak harp malzemesi imali
ni de imkana~ hale k~yacak ve 1-
talynyı harp İÇinde silahsız ve mal 
%cmesiz kalmak felaketine sUrükli

' 

' 

yccektir. 
Haritadaki ÇİZfdler, Okyanus.. 

\ardan, doğu ve şimal Afrika ko
l~nilerinden re Karacıenizden ltal
Y&,ya gelen ticaret yollarıdır. Men
de~. Cibraltn, Süveyş geçitleri İn
gilb. hfııkimiyefinde bulunduğu için 
Okyanus yolları bu noktalarda ta
bü olarak kesiı11ekte, doğu Afri
ka kolonileri yo).ı, Süvcyşte kırıl
makta, Libya ve Ç\aradeniz yolları 
Malta ve Kıbrıs'töti İngiliz deniz 
,.c hava kuvvetleı\nin tehdidi al
tında bulunınaktadr. 

A kdenit ve bu lenltin iki ka· 
pısı İngiliz k>ntroıu altın

da bulunduğu. müddd:çe İtalyanın 
Şarki ve Şi~ali Afri;a kolonileri 
ile alfı~rnsı k.~sileceği gbi, Okyanus 
Jnrdan gele~ham madie nakliyatı 
duracak ve \ tta Kara~nizden ya
pılan petrol ve kömilr nlkliyatı ~i
le tehdit altında kalacattır. 

BugUn İngilterenin Atdenizdeki 
coğrafi vaziyeti, büyUk \ıarpte şi
mal denizinde Almanyayı karşı o
lnn vaziyetinin aynıdır, İ a!yan fi
losu da Alman filosu gibi uzak ab
luka - belki de Yunanista~ ada ve 
limanlarını dayanak olar~ kulla
nılması halinde yakın ablU<a - ile 
limanlarına tııkılacak, ltal}'l müs
temlekeleri bir anda tecrit (.dilerek 
elden gidecek ve İtalyan dtniz ti
careti harbin başlamasiyle 'b?raber 
felce uğrıyacnktır. 

.B Ü~liyen ve muhakkak bir 
. ımparatorluk kurmak az.

mınde olan İtalya için Akdenizde 
. kayıtsız, şartsız, bir hakimiyet 
kurınak ve Cibralta ile Silveyş ka
na__h kontrolünü ele geçirmek tam 
manasiyle hayati bir zarurettir. G örtilüyor ki Akdenizdeki 
k İngiliz - İtalyan men! aat 
~tşılaşması ne Faşist İtalyanın 

müfrit bir kaprisi, ne de ananepe
rest lngilterenin lüzumsuz inadı 
n.~ticesi ortaya çıkmış değildir. Bil
~un ihtilaf, doğmak ve büyümek 
ısteyen bir emperyalizmle, yıkıl
?1aya niyeti olmıyan kocamış bir 
ıınparatorluğun bir hayat ve me
mat mücadelesi için karşılaşmış ol 
malarından doğuyor. 

:Oeğişmiyen coğrafi vaziyet, za
man zaman ticari ve iktısadi men
faatlerin ~iribirine zıd tekevvünü
nU ınucip oluyor. Bu zıd tekevvün 
et · . mış menfaatler karşı karşıya gel 
dıkl . . erı vakit, çarpışma bir zaruret 
tır. Burada artık milletler hadisa-
tm li ' e nde bir kukla olmaıktan kur-
tulamazlar. Dünya kurulalı beri sa
dece kendi bildikleri yoldan akıp gi 
den hadiseler tarih içinde ne çok 
~Jetleri bu akışa uydurup yok et
til~r· .. Bugün de değişmiyen tecelli 
ikı buyUk devleti karşı karşıya ge
tirmiş bulunuyor. Bir istikbal har
bi ne ltalyanrn, ne de İngilterenin 
bunu arzulamasmdan doğacaktır ... 
Tarih bu sefer kukla rolünü bu iki 
millete oynatacaık ve ezeldenberi 
halledilemiyen muammayı bir defa 
da bu iki millP.tin kaniyle aydınlat
mıya çalışacaktır. 

S on. yıll~rda !t~lya siyaseti
nın mıhverını Süveyşe ve 

Cibraltaya yaklaşmak teşkil edi
yor. Habeşistan ilhakından sonra 
ltalya için Kızıldeniz yolunun e
hemmiyeti bir kat daha artmakla 
bera~er ltaıynn coğrafi ve sevklil
ceyşi durumu da daha müsait bir 
vazivete girmisUr. 

BugUn için İtalyanın. deniz kuv
vetleri vasıtasiyle Kızrldeniz ve 

Akdenizde h!kimiyet tesisine mu
vaffak olamıyacağı aşikardır. Bu
na mukabil İtalyan siyasi ve aske
ri makamlarının kara yolundan Sü 
veyş kanalına inmek çaresini ara.
drklan da göze batacak kadar açık 
bir yürüyüş almıştır. Habeş harbi 
esnasında İngiltereyi mutedil hare 
kete sevkeden başlıca amilin, Lib
ya müstemlekesinde Mısır hududu
na yığıltın İtalyan fırkaları olduğu. 
müdekkik gözlerden kaçmamıştır. 
Habeş ilhakından sonra vaziyet 1-
talya için daha müsait şekle· gir
miş görünüyor. Şimali Afrika ha· 
ritasma bakılınca Habeşistanm 
Sudanı cenuptan ve Libyanın Mı
sın batıdan tehdit ettiği göze çar· 
par. 12 milyona yakın Habeşlinin, 
Faşist kazanında yuğurulması, ya
kın bir atide İtalya amaline ha· 
dim 1,5 milyonluk modem bir or· 
du çıkaracaktır. 

B u glin için . Mısıra ka~şı bir 
İtalyan istila hareketı fazla 

hayalperestçe bir düşünce gi~i te
lakki edilse bile Şarki Afrika ınUs
temlekc orduları tensik edilip orta
ya mühim bir kuvvet çıkarıldıktan 
sonra Mısırın hakiki bir tehlike
ye düşmesi pek te ihtimalden u
zak bir netice sayılamaz. 

Bugün Filistindeki kargaşalıkla
rın, İtalyan tahrikatı neticesi ol
duğu herkesçe kabul edilmiştir. 
Yani İtalya kanalın yo.lnız batı ci
hetinde değil doğusunda da faali
yete geçmiş demektir. 

Uzağı gören İngiltere, Filistin 
hadiselerini şiddetle bastırmağıı ça 
lrşırken, mustakbel İtalyan tehli
kesine karşı ortaya müstakil bir 
Mısır tamponu koymak akıli lığı
nı da göstermiş bulunuyor. 

Diğer tnraftan ispanya dahili 
harbinin bir dünya meselesi olma
sı, sadece bu harbin bir mezhep 
kavgası olmasından ileri gelmiyor. 
İspanyadaki Faşist ve Komünist 
kavgasında, İtalyanın Faşistlerin 
hamisi rolünü alması tabii olmak
la beraber ~u müdahaleJe, İspan
yada kendi nüfuzu altına girmiş bir 
idare kurdurarak Cibraltaya yak
laşmak ihtirasının da gizlendiği a
şikardır. tngiltercnin bütün telaşı 
bundan ileri geliyor. 

(GelC<'ek ya?:ıda müstnkhf"l bir 
Akdeniz harbinde kim muzaffer 
olııcak?) 

YARIN 
Yine bu •Ütunlarda "Merak
lılar,, röportajı serısının 

ikincisini okuyacaksınız. 

Topçu muallimlerinden biı 
subayımız genç topçu ıu· 
baylarımıza atışlar hakkın 
da izahat veriyor ve utikba 
lin batarya komutanlan dik-

katle dinliyorlar. 

J vaz.ilui 

, J\tıf Mektebimizde fo~ 
luk atıf derslerini biti 
genç subaylar dünkii fQf 

kat atışları esnasında be. 
ya dürbünlerinin baf1 
vazilelerini takip ediyor/ 

~.ıden ticaret o(j 
;ılr yazıda top 

illerin vaziyeti rı 
. iye. İstanbulun nı 
inde depo nçmıı ve f 

a odun ve kömiır dep0 
odun ve kömtlrcillerc:] 

toptancı denıleceğini 



niversite 
..... tihanlar 

eçirdi 
(Bqı 1 incide) 

~ netice beklenemlyeceği anla-

Ayrıldı 
(Başı 1 incide)' 

ra bütçe açığının 6-10 milyor, fevka 
lide bütçe açğının takriben sekiz mil. 
yar olduğunu söylemiş, ve sene için
de yapılması lizmı gelen tediyattan 
balıaederek bu ayın başından 28 ine 

Bütün Kuvvetle 
Seferberiz, Diyor 

kadar memleket haricine 7 milyar (Başı ı incide), 
700 milyon altın çıktığını, sene aonun sasiyet gösterilmektedir. 
na kadar yeni hazine boooları için 274 hastadan ailesi tarafından sıh-
800 milyon, 4,5 faWi bonolar için 5 hi bir surette bakılamıyacaklann 
milyar 400 milyon, Ingiliz istikrazı hepsi hastanelere kaldırılmıştır. Her 
için 4 milyar 400 milyon ödemek la- hastalık vakasmı yeni bir hastalık 

&JDlmJ& kifayet etmediğidir. zım geldiğini izah etmiştir. uğrağı addederek SJhhi tedbirler a-
IClllllDdalrl fifahl imtihanlar. KASADA HİÇ PARA KALMAMIŞ lıyoruz. 

enel, Ud cleraten talırh1 bir im Hanlarda, kahvelerde, hamamlar· 
. • M. Bonnet buna mukabil kasa mev-

yapmatal kbeı~~:~ imtihana gi- cudunun pek cilz'i olduğunu ve giln. da, yangın yerlerinde yatan çok fa-
a!llMH e a,,&AHlüıyor. delik maarafı ödemek için mevduat kir kimseler arasında mecburi aşı 

bir ayıklama, Ünivensiteye aandığmdan 400 milyon avans almak tatbik ediyoruz. 
yapılaaydı talebenin bir se- lbun geldiğini aöylemiş ve daha son- Bir teselli noktamız vardır ki, o dn 

am•nı heder olmu, Univerai- ra hüktlmetin alacağı tedbirleri aay. hastalığın öldilrUcU olmamasıdır. 
takip edecek iktidarda olmıyan- llllf frangı altın mikyaamdan ayıra- Hastalar arasında ölUm niabeti az-

:aaalJannm nerede bulunduğunu v' • dır. 
Jt......__ --•-•ı ö h cagmı, Franaa Bankasının hükumete S k 1. .lllllllUI uuaa-. ar ya ona g re a- u ve ana ızaayon 

ha' t b k 
1 

verdiği avanaı 10 milyara çıkaracağı 
'8lll'llı.r veya ya ta ILf a yo - nı, vergileri artıracağını, yeni masraf Hastalık karşısında icap eden sıh-
tatarıardı. . ıar ihtiyar etmiyeceğini, bilhassa bi tedbirleri büyilık bir hassasiyetle 

bir defa 'Onivereiteye gır- bütçeyi muhakkak denkleştireceğini hazırlarken, asıl mücadele esaslarını 
IOIU'8 ken....U çalı9mıya eev- .. 1 ... ı..+ı.. kurmak için hastalığın gelip çatma-•-n aoye""9~· 

auua, imtihan korilwru ol- u n . tl h"ktı. t• t klif' i k smı ve bizi ikaz etmesini bekleme-
Bllgi Pi tec U -om nıa er u ume ın e ın pe dik. 

ol~-'· sev ' eu s ve o kadar istiyerek kabul etmediklerini BUtUn doktorlann, salahiuettarla-
.,,.... anlatmışlar, ve yeni vergiler bilivası- " 

atwnltede dört lene çalıpcw- ta olması lizım geldiği Uzerinde ısrar nn ve en ziyade sali.hiyetle söz söy-
...... llllda lmtlhulara gire- etmişlerdir. liyecek bir mevkide bulunan Srhhi-

Tallhlm IJI gidene dört eeDll ye Vekilinin birleştikleri nokta, tifo-
B .. ilMlla en.- bir k&lrt verecekler. AYAN lıılECLtSlNDE nun önilne geçmek için kanalizasyon 
-• ayda .. bdantaa batbYa- Ayan meclisiınde de, mebusanda ol. ve su meselelerinin halli lazım oldu-

__. pçecellm. Geçinip gide- .:luğu kadar mühim mUnakaşalar vu ğudur. 
ku bulmuş, ayan maliye encümeni ra. ihtiyaç kartııında dörtte bir 

'l:'.":tamll'Blte tahaili ve mealek haya
da böyle dü.tUnceleri olan 

, hayatta iptidadan mağltll>i
pbul etmlt Ayılırlar. Kendile-
laayat mUcadeleei lçiıı teçhiz et
meı1uliyeti herkesten evvel ta

.aittir. BUtUn bir aene profe
dinliyecelder, bqka kitap-

lb~mlar, profe.örlerle 've ta
arkadqlarile münakaşalara gi

' müstakil arqtırma yolun
çtlk denemeler yapacaklar, bir 

sevkli çalıfmadan tam verim 

saman amıf imtihanının bir 
mlnuı olmazdı. ProfellÖrler, 
elik çalıfmadan latifede edip 

portörU söylediği nutukta, Blum ka- lstan'!>ul, memleketin kanalizas-
bineai hakkında giddeW sözler aarfet- yon ile uğraşan yegane şehridir. Di
miş, ve Blum kabinesinin bu sali.hi- yebilirim ki, tam teknik mlnada ka
yetleri başka maksatlarla istediğini, nalizasyon yalnız burada vardır. Ne 
halbuki Chautemps'ın bUtçeyi denk. yazık ki, bütiln gayretlere rağmen 
leştirmek için salahiyet talep etmek- lstanbulda da kanalizasyon tesisatı 
te olduğwıu, Blumun istikraz yapmak ihtiyacın dörtte birini henüz geçmi
niyetiyle hareket ettiğini, halbuki yor. Son senelerde kanalizasyon için 
Chautempe'ın yapılan istikrazları ö. sarfettiğimiz para, sekiz buçuk mil
demeık istediğini, binaenaleyh Blum yon liradır. Beş senelik planda da ka 
dan esirgenen sallhiyetin Chau. nalizasyon için daha iki milyon lira 
temps'a verileceğini söylemiş, bu varılır. 

sözler eski Maliye Nazın Auriol tara- Su meselesine gelince; belediye ter 
fındao şiddetle protesto edilmiş, mec kos suyunu ele aldıktan sonra terko
lia reisi müdahale ederek hadiseyi ka. &a ve Hamidiye suyuna ait tesisatın 
patm19tır. ıalahı için iki buçuk milyon lira sar

Nihayet lyan m~ de hUkfımete fetmiştir. 
ekseriyetle rey vermiştir. !ftiharla görüyorum ki, herkes 

FRANSA MALİYESİ ter«os ve Hamidiyenin iyi su oldu-
VE tNG1LTERE ğunda ittifaJC ediyor. Her iki su be-

lediyenin elinde bu hale getirilmiştir. 
Londra, 30 (TAN) - Kabine bu

günkü toplantısında Fransadaki mall 
vaziyeti görilşmUş. Uç tarafiı itilif 
ahkamının icrasına devam suretiyle 
vaziyetin ıslahı için Paris tarafından 
düşünülen tedbirleri tetkik etmiştir. 

Maliye Nazın Avam Kamarasında 
muhalefet lideri Atlee tarafından so
rulan suale cevaben Fransanın aldı. 
ğı tedbirlere göre frar.ıın sterline nis
betle 125 - 135 rakamı üzerinde oy
nıyecağını ve Fransanın iktısadt va. 
ziyetini İngiltere ve Amenka vaziyeti 
ile tevzin etmek için bu 9ekilde hare
ket ettiğini söylemiştir. 

Amerika da Fransanın malt vaziye
tini dikkatle takip etmektedir. Şimdi. 
lik Uç taraflı itili.fnamenin hiçbir veç 
hile değişemiyeceği söyleniyor. 

Kırkçeşme ve Halkalı sularının 

fena bir 9qhreti vardır. Tifo salgını 
başlayınca ilk dikkatimizi bu sulara 
verdik. Fakat memnuniyetle söyle
rim ki, yapılan tahlillerden hiçbirin
de tifo mikrobundan eser bulunma
mıştır. 

Su itinde tek ıiıtem? 
- lstanbulda bütün suları birleşti

rerek !lir tek sistem vücuda getir
mek doğru olmaz mı? 

- Evkaf sulan kanunu yapılır
ken, halkın mukabihnde hiçbir kUl-
f et olmadan bu sulardan istifade e
deceği tasrih edilmi9tir. Evkaf ve di
ğer su tesisatının sahipleri tesisatı 
ıslaha yana9mıyorlar. Belediyenin 
milyonlar sarf ederek bu işi Uzerine 
almaaına ve biribirinden ayrı iıki şe

beke vücuda getirmeaine sebep yok -
tur. Neden şehrin altını başka ba,ka 
şebekelerle köstebek yuvalarına çe
virelim? 

B. Ostündağ 

londa 5 kuruş farkediyordu. Bu me
sele gazete münakaşalarına mevzu 
oldu. Vek&letle muhabere ettik. Dün 
(Evvelki gün) meseleyi tekrar ala
kadarlarla görüştük . 

Bir ay evvel 40 para olarak fiyat
lara yapılan zammın yirmi parasını 
indirdiler. 

Verilen hesaplara göre şirketler ge 
çen ayr zararla kapatmış.ardır. Bize 
gösterilen vesikalara göre fifatı da
ha fazla indirmek mümkün değildir .. 
Tetkik harici kalmış vesika varsa 
başka ... 
Yapılan yirmi para tenz'li:ı.t ta pe

rakendecilere verilen komisyondan 
indirmek ııruretile yapılmıştır. Pera
kendeciler litre başma 2 kuruş ye-
rine 60 para komisyon alacaklar ve 
20 parasını halkın istifadesine bıra
kacaklardır. Ktiçi.ik satıcılar bundan 
mUteessir olmıyacaklardır. Çünkü 
kendi aralarındaki rekabet ylizilnden 
zaten 20 para ile 40 para arasında bir 
fedakarlık yapıyorlardı. 

Büyük şirketlerin hiisnüniyetle ha 
reket ettiklerini gördük. Bize herşe
yi açıkça bildirmişlerdir. 

Taksi Ücretleri 

Yapılan son 20 para tenzilattan 
sonra beher litre her yerde peraken. 
de olan on altı buçuk kuruşa satıla
caktır. 

Benzi nfi) atımla.ki iniş nisbetin
de taksi fi)atları da indirilecektir. 
Bunun için arkada~lar hesaplar 
yapmakla me~guldilr. 

- Ya hamallar işi? 

- Hamallar işi için yakında hare-
kete geçeceğiz. İlk yapılan projeyi 
muvafık bulmadık. Tatbikatta kolay
lık olsun diye işi basit bir şekle koy
duk. 

Sonra talebe biribirini tanımalı ve 
bir üniversite gençliğinden beklenen 
yüksek ideal kuvvetlerinin kök sala
bileceği mü9terek bir Üniversite mu
hiti vücut bulmalıdır. 

B ugUn İstanbul üniversitesin-
deki talebe biribirinin tama

miyle ya'!>ancıaıdır. BUtUn Üniversi
te civarında; Beyazıt meydanında, 
ağaçlar altındaki kahveden ba,ka ta
lebenin bulu9acağı, tanışacağı, konu
pcağı, yemek yiyeceği, bir gazete ve 

Yeni Yakalar Kalite itibarile kırkçeşmc terkos- " 
tan aşağıdır. Halkalı suyu terkostan 
kireçlidir. Terkos zengin bir mem
badır. Değil 1stanbulun bugünkü 
halkına, daha !>ir milyon nüfusa ta
mamile kafidir. 

Dün şehrimizde yeniden on tifo va 
kası kaydedilmiş, bunlar da derhal 
hastaneye kaldırılmışlardır. 

Sıhhat Vekaleti Umumi Hıfzıssıh 
ha müdüril şehrimize gelmiş, sıhhat 
mUdilrlüğUnde dUn meşgul olmuştur. 
Bugün de Sıhhat müdürlüğünde Sıh 
hat Vekilinin reisliğinde bir toplantı 
yapılarak tifo vaziyeti görüşülecek 
tir. Son 24 saatte yeniden 12000 kişı 
ye tifo aşısı tatbik edilmiştir. 

mecmua okuyacağı, mU9terek 1Nret
te eğleneceği bir yer yoktur. Üniver
site talebeaine bedeni hareket için 
hiç bir imkln verilmemiştir. Bütün 
dilnya üzerinde İstanbul Üniversite
ei, talebe klUplerinden, talebe arasın
daki mü,terek içtimai hayattan, ta

enltede atııaeak ilk adım. lebe sporlarmdan mahrum olan, kup 
bir eenelik çalı9ma ve tale- kuru bir surette işlemiye çalışan ye. 
lama ve tanıma tarzını, ae- glne Unlvensitedir. 

ltlsum göıtermlyecek Halbuki hakiki bir Univensite mu-
~· bdııci adım, :ilgi hiU vUcude getirmeye ihtiyaç duyul
~ hlldm kılma ve 1&ydı bu bofluklan doldurmak her
gol. boğucu elatemin ye- halde mU9kUl olmazdı. Memleketin 
~k ruhu kur- her köeeeinde halkevleri kurmıya bu 

rliyor. kadar ehemmiyet verilirken, yann 
m dafa. bol haya~~e memle~ mukadderatında rol oy
Jlbı yer !'1P1ir· • nryacak bet ~ aeçme Türk genci 

~•IU"§J taraf çe~ede dere arumda Dı'1fterek bir bayat, müşte
öntlniln bo~ verme- rek allka ve bağlar uyandıracak bir 

mtıaalt oıcf uğunıi"1 ve talebe evi lturmıya maddt imkln bu
•111Mmu bızlattırari'vvel Junamadığını biı kabul edemiyoruz. 

~ =~ :41unet Emin YALMAN 

Memba ıuları 
lstanbulun etrafında güzel memba 

sulan olduğu için halk içme suyu o
larak bunlardan istifadeyi tercih e
diyor. Belediye, kendi servisinde bu
lunan Hamidiye suyunu ıslah ederek 
parasızca halkın istifadesine bırak
mı9tır. Evkaf ta Alemdağı menbamı 
ıslah etmiştir. 

1 Temmuzda Üsküdar sularım tes
lim alacağız. Vaziyeti derhal tetkik 
edeceğiz. Bu sulari da muntazam 
işler bir hale koymak için ne yap
mak mümkünse yapılacaktır. 

I 8 • J • enzın meae eıı 
Tifo meselesinden sonra benzin 

meselesindeki aon vaziyeti de anla
mak istedik. Bunun haldunda vali şu 
izaratı verdi: 

- Benzin meselesi, alikadarlarla 
yaptığımız bir toplantıda halledilmiş 
tir. Vergi tadilleri yüzde yüz derece
ainde satışa aksetm1'tir. Yani halic 
bu tadillerin yüzde yüzünden istifade 
ediyor. 

20, 25 gUn evvel benzin litre başına 
40 para yükselmişti. 5 litrelik bir ga-

Sapanca Tenezzühleri 
Izmit (TAN) - Sapanca tenezzüh 

trenleri bu sene pek rağbet görmek
tedir. Halk Pazar günleri temiz ha
va almak ve eğlenceli bir gün geçir
mek için Sapancaya hücum etmekte
dir. 

Sapancada bu sene, yemlikler, ge
lenleri memnun bırakmak için iyi ve 
güzel hareketler var. 

Sapancada halkın şikayetini mucip 
olan yegane cihet, tenezzüh trenle
rinin Istanbula ve Izmite pek erken 
dönmesidir. Filhakika Sapancanın gü 
zel akşamlan başlar ve güneş göl ü
zerinde erirken, tren acı düdükler ça
la çala uzaklaşmaktadır. Halk bun
dan çok §iki.yetçidir: 

BU BRAUNl-127 
bir Cok -

oyuncaklardan' 
daha ucuz dur 

Ve aynı zamanda 
K O O AK tarafından 
yapılmı• hakiki bir 
fotofraf makinesi dlr. 
127 numaralı KODAK 
fllml ile 4. 5X6 bo

yunda 8 poz .. resim.t 

~k•r· 

KODAK ŞiRKETi 
'~anb11l-Beyoflu, .Tüne~ l 

.Enalı .Sokak No~ 

• 

-SU MER BAN K 
Bursa Merinos Fabrikası 

Müdiriyetinden: 
Fabrikamız yakında itletmiye açdacaimdan Merinoı ve Ya· 

rım kan yapajııı olup ta satmak iıtiyenlerin berıün fabrika 

müdiriyetine müracaat etmeleri. 

Çiftlik, Süthane ve bü 
t iln köy illerin dikkat 

nazarlarma : 

Mi ELE 
''Krema nıakinalar1,.geldı 
Bu maldnalar dünyanın her yerinde 
sütçWük aleminde büyük şöhret ka
zannuş ve en verimli makina olarak 

taıımmıştır. 
Son sistem yeni modellerlnılz 

gelmiştir. 

Türkiye UmLID Satı& Deposu: 

rahtakalede POKER 1raş bıçaklan deposudur. 
Taşra satış yerlerL Erzurum: Türbe civan No. 29 ŞUkrti ıiasan Güral 
Kon~ ada: Mehmet Ka§ık~ ve biraderleri. Eskişehir: Hasaıı Alan~ a. 

......... - , ........ 11111111111 ............... .. 

.. 
MUSUSI ŞARTLAQIF'llZ ~AK~INDA 
GIŞ[L"2iMiZO'°N MAt.UMAT Al iNi 2 

iSTAN~UL - kAQAkOY PALA' - ALA.LEMCI M.A '1 

Karaköte Ağırceza Reiıliti 
Bergama, (TAN) - nçemiz Ağır 

ceza reisi Agah lacin Karaköseye ta 
y1n edilmiştir. 

Mar&f bandoıu 
Man9, (TAN) - Yeni bUtçe tas. 

dik edİdikten IOnra Maraş bandosu 
Halke"İ kadrosuna alınm19tır 

' 
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No. 90 Yazan: Ziya Şakir 

Ebô Müslim, Halifenin Yanına 
Neşe içinde Girmişti 

Eba Mlislim, hiç birşeyden ha
b~rd~~ .?l~amakla beraber, gerek 
g~rd~~ ruyanın tesiri, ve gerek 
bır bıssı kablelvıuku ilhamile ihti-
!~tıı ~areket ederek mintanının 
ıçıne ı~ce, fakat mukavemetli bir 
zırh gıymişti. Hatta, hareket saa
ti w yaklaşınca, abdest almak için 
legen ~e ibrik istemişti. 

Mahk bin Haşim, o kadar sada
k~tle merbut olduğu Eba Müsli
mın bu hareketlerini görünce: 

- Mademki kalbine meşum bir 
vesvese girdi. Bugün saraya git
me. Yahut, kuvvetli bir müfreze 
tertip edeyim; ben de geleyim. 
Demişti. 
Fakat Eba Müslim, bu teklifi red 

detmiş: 

- Ben, belki lüzumsuz evhama 
kapılıyorum. Böyle bir vehim için 
Halifeyi yeniden şüphelere düşür

mekte mana ne?. Hem, Cenabı 
Hakkın iradesi artık bizim ölümü
müzU hükmettiyse, bunun önüne 
ne geçebilir?. Herşeyi, tabiat ve 
hadisata terkedelim. 

Diye cevap vermişti. 
Eba Müslim, Uç gündenberi ta

k.ip etti.ği programı ihl8.l etmemiş
tı. Aynı saat ve dakikada dairesin
den hareket ederek, yanında on 
beş, yirmi güzide muhafız olduğu 
h~lde, Ha~fenin sarayına gitmiş .. 
Yıne hc.rgunkU gibi büylik tazimat 
ve teşrifat ile saray erkanı· t 
f d 

. . ara-
m an ıstıkbal edilmişti. 
Eba Müslim, en küçük şüphe u

yandıracak bir hadiseye maruz kal 
madan, sarayın muhtelif dehliz ve 
salonlarını da geçmiş .. Halife dai
resinin kapısına gelmişti... Vaziye
te tam bir şekilde kanaat getirmek 
için; burada durarak kılıcını çıka· 
rıp teslim edecek gifü bir hareket 
gBstermişti. Lakin, Halifenin kapı· 
cıbnJJısı ile teşriaft memurları: 

- Dün de arzettik. Kılıcınızı 
çıkarmayınız. EmirülmUminin Haz 
Tetleri, huzurlarma silahla girme
nizi irade buyurdular. 

Demişlerdi. 

B u mu~mele, Eba. Müslimin 
.. .. ~al~ınde.ki şüpheleri büs-

~u~un silmış .. Artık en küçük bir 
ıhtıyata bile lilzum görmeden bil· 
yük bir neşe, ve dudaklarında mem 
Jl1lll bir tebessümle, Halife Man
surun. huzuruna girmişti. 

SAH , 
• • 

lSMAlL 
Heyecanla okuduğunuz ''E
ba Müslim,, tefrikası birkaç 
güne kadar bitiyor. Muhar
rir arkadaşımız Ziya Şak:r, 
bunun yerine çok cazip bir 
eser hazırlamıştır. "Şah ls
ma "l'', birçok vesikalardan 
satır satır toplanmış tarihi 
bir eserdir. Bu telrikada 
tarikatların içyü:derini, din 
perdesi altında çevrilen si
yasi entrikaları, zulümleri, 
ihanetleri heyecanla oku· 

yacaksınız. ·-------------· 
- Bu kılıcı alın. Silahçıb~ıysı 

götlirün. Çabuk modelini alsın. 
Diye, emir vermişti. 

O anda, Eba Müslimin kalbi
ne bir şüphe girmişti ... Hat 

ta - elyazması, bazı hususi tarih.. 
lerin rivayetine nazaran - kılıcı' kö 
lelerin elinden almak için ayağa 

kn.Lkacak gibi bir hareket göster
mişti. Fakat krhcr alan köleler 
sUratle salonu terkctmişlerdi. Hi~ 
ş~phesiz ki; E!Ja Müslim gibi mü
hım ve azametli bir şahsiyet, köle
lerin arkasından koşacak kadar 
hafiflik gösteremezdi. 

Köleler, kılıcı götürdükten son
ra, Halife yine sözüne devam et
mişti: 

- Şu kılıç meselesi, bana bir
şey hatırlattı ... Siz, Nuı:>aybinde am 
c~!.'1 .Abdullah bin Aliyi mağlup et 
tigınız z.aman, elinize geçen pek 
çok ganımet eşyaları arasında, o-
~ ~n kıYJnetli kılıcı da bulunmakta 
ıcli; değil mi? .. 

:. S~al, Eba Müslime pek garip 
g~ ıştı. Hatta bu zeki Türk gen· 
~ı, bu sualin altında büyük bir fır
:ra s:~işti: Böyl; olmakla bera-

. · buyuk bır sükunetle cevap ver 
mışti. 

diseye sebep olmamak için yine 
mülayim davranmış: 

- Ferman buyrulursa, şimdi a
dam göndereyim .. Reydeki sarayım 
da mahfuz bulunan kılıcı getirtip 
takdim edeyim. 

Diye mırıldanmıştı. 
Halife, öfkeli öfkeli söylenmek

te devam etmişti : 

- Maksadım, amcamın mağlup 

ve uğursuz kılıcına malik olmak 
değil.. Sana haddini bildirmek ... 

Bu söz, J<J!Jii. Müslime bir hayli 
ağır gelmişti. Artık o da sözlerini 
biraz değiştirmek mecburiyetine 
lüzum görmüştü. 

- Emirülmüminin !.: Size, çok 
büyük hürmet ve merbutiyetim 
vardır. Onun için haddimi bilirim. 
Ve s izi gücendirmekten çekinmek 
isterim. 

Her sözden mana çıkartarak cı
banbaşı koparmıya çalışan Haliİe, 
bu söze büsbütün öfkelenmL, gibi 
görünereık artık hakiki maksadını 
ortaya döktivermi§ti: 

- Sözümde, ısrar ediyorum. Sen 
yalnız bu işte değil, başka mesele
lerde de haddini tecavüz ettin. O 
kadar şımardın ki adeta, kabına Si. 

ğamıyacak hale geldin. 
- Ben mi? .. 
- Evet .. S en .. Sanki ben bu kö-

şede oturuyorum da, senin yap
mak istediğin şeylerden haberdar 
değil miyim; zannediyorsun? .. 

- Hangi şeylerden, Emirülmü-
•• ? 

mının ... 
- Hangi ~irini söyliyeyim.. Şu

raya buraya yazdığın emirlerde 
kendi ismini benim ismimden ev~ 
vel yazmıyor musun? (1). 

(Arkası var) 

(1) Eba l\IUslim, lca.p eden yerle
re gönderdiği emirler, ((Ben .. Ser. 
dan Al Resul Eba Müslim ... EmirüJ. 
müminin Halife Cafer l\lansurun ye
min ettiği saliihiyete istinaden em· 
redlyorum ki. •• ) diye başlardı. 

1 EK ON OM i 1 

Izmirden bol üzüm ve 
karpuz getiriliyor 

~-G-u·-·n:.___u·--n- Yeni Yıl incir Mahsulü 
~ ·de Bereketli Olacak 

! ~~~~!,f~d~~ci-! 
~ ri lzmirden piyasamıza gel- 1 
~ mi,tir. Gelen incirler çiçek 1 
' • . . d ·ı ' ~ ıncırı em en ve geçen sene 
~ ağaçlar üzerinde kalarak : 
~ ilkb.aharda büyüyen bir nevi ~ 
' çekırdeksiz incirdir. Tur- 1 
~ landa incirler toptan 27 ku- 1 
~ ruşa satılmıştır. Perakende 

1 

' 35 - 40 !.:uru, arasındadır. ~ . -ihracat tacirleri Avrupa 1 
ve bilhassa lngiltere için bi- ~ 
ralık arpa almaktadırlar. ' 
Dün de Mersin teslimi dok- : 
san ton satılmıştır. Bu arpa- ~ 

ların kilosu 3,30 kuruştan ~ 

verilmiştir. Bandırma arpa- ' 
farından da kilosu 3,18 ku- -
rııftan elli ton satılmıştır. ~ . -

Mersine depo edilmekte -
bulunan cenup mıntaka~ının ~ 

~ yeni buğday mahsulünden ~ 
' 3 • 4 çavdarlı ve sert kalite- I 
~ lerden yüz ton buğday ihra- -
~ cat için kilosu 4,05 kuru~- ' 
~ tan satılmıştır. Piyaıamızda i 
~ sert buğdayların vaziyeti 

durgundur. 

L"""'"' ~""_...._...._..__.... 
Kınıkta üzüm kooperatifi 

Bergama, (TAN) - Kazamızın en 
bUylik nahiyesi olan Kmıkta Ziraat 
Bankasına bağlı l!:>ir UzUm satış ko· 
operatifi açılmıştır. 

Gelen haberlere göre, İzmir piyasasına bol miktarda karpu 
yığılmıştır. Fiyatlar beş kuruttan batlamıştır. Bu hafta içind 
lıtanbula fazla miktarda karpuz gelecektir. Mahsulün bollu ... 

bu sene karpuz fiyatlarının ucuzluğunu temin edecektir. İznı 
piyasasında küçük çekirdekli siyah üzüm de bollaşmıştır. 
Bu nevi turfanda üzümlerin yerin·'ı--·------------J 

de kilosu 26 kuruştan açılmıştır. lk! 
güne kadar şehrimiz için siyah il • 
ztim yüklenecektir. Birinci parti gele
cek üzümlerin Jstanbu~da toptan otuz 
beş kuruşa saWacağı tahmin olun -
maktadır. 

incir mahsulü iyi olacak 
Jzmir, (TAN) -Bu yıl ıncır mik

tarı fazla ve kalitesi yüksek olacak
tır. Ağustosun 15 inden Eylulün 15 
ine kadar incir mıntakasınn yağmur 
yağarsa mahsulün daha verimli olma 
sı beklenebilir. Ağaçlarda ve meyva 
larda hastalık yoktur. Son vaziyet, 
Ağustosun 15 inde belli olacaktır. 

- --- -
İzmirde Tarım 

Satış 

Kooperatifleri 
lzmir (Tk~) - Mmtakamızda on 

beş tanm satış kooperatifi tamamile 
teşekkül etmiş ve bunlar idare heyet
lerinir. seçerek faaliyete geçmiş bu
lunmaktadırlar. Bunların yedisi incir, 
sekizi de Uzilm satış kooperatifidirler. 
Incir tarım satışr kooperatifleri (Or
taklar), (Germencik), (Erikli), (Ka 
rapmar), (Umurlu), (Gevşek) ve (0-
demlş) merkezlerinde • UzUm satı§ 
kooperatifleri de (Kemalpaşa), (Ar
mutlu), (Menemen), (Urla), (Kasa
ba), (Turgııtlu), (Salihli), ve Alnşe 
bir merkezlerindedir. 

Bu on beş kooperatifin mUmessille
ri UzUm kurumunda toplanarak (Sa 
tış Kooperatifleri) birliğinin ana mu
kavelesini im.zalıyacaklardır. Tem. 
muz ortnlanna doğru (Ege Bölgesi 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği) 
de faaliyete geçmiş bulunacaktır. 

Tar işi üzüm kurumu bu koopera
tiflerin kutu ihtiyacını Rotnanyadan 
getirtmiye başladığı kerestelerden i· 
mal ettirmek suretile tedarik etnıiye 
başlamıştır. 

Dün Gelen 
Buğdaylar\ 

Dün şehrimize yalnız yedi vas:
buğday gelmiştir. Mevrudatın yine
zalmış olmasından piyasada evv 
güne nazaran 4 - 5 para kadar 
yükseldik kaydedilmiştir. 1 - 2 ç 
darlı yumuşak Pulatlılar 7,10, 3 • 
çavdarlı yumuşak Ankarıı buğday 
n 6,20, 17 • 18 çavdarlılar 5,36 "> 

35 - 36 çavdarlılar 5,22,5 kuruşa ~d 
dar satılmıştır. Sertler 5,07 - 5 
kuruş arasındadır. Yumuşak buğ 
lar istekli olarak muamele görmi 
tür. lhracat tacirleri çavdan 4,f 
kuruştan toplamışlardır. , 

Edirne için un • 
Edirnenin yeni buğday ma\ 

çıkıncıya kadar §ehrin ekmek ih 
cını karşılamak üzere piyasamr 
altı yilz çuval un alınacaktır. 
nılan evsafta un mübayaası içit 
dirne belediye azasından B. Mel
ve Saitten müteşekkil bir heyet 
rimize gelerek uncularla temasa 
lamı§lardır .. 

Frank üzerın~ 
Bütün salzşf a,. 
Durdu 

Paris borsasının kapalı olması 
Londra borsalarında frank üzerineı 
pılacak muamelelerin tehir edihne 
şehrimiz borsasında frank Uzerine ~ 
pılan bütün alış verişlerin durnıaall 
neticelendirmiştir. Frank üzerin 

Halil~, hergünkü gibi şen bir 
çehre ile Eba Müslime elini öptür
dükten soıu-a, yine hergünkü otur
duğu yeri gö•termiş: 

- Evet, Emirülmüminin. 
. - Bakm! .. Bnna, Emirülmümi
:~ diye hitap ediyorsunuz. Nite
d 1~,' o gün de Emirülmüminindim, 
egıl mi? .. 

Güneş Banyosunun Zararları r-------

bir muamele ynpmıyan borsanıığ 
minal olarak ta fiyat tesbit ed 
diğinden hariç borsalardan fiyat 
terilinciye kadar hiçbir muamele 
mıyacaktır. Diğer dö\iz fiyatları 
mamen normal vaziyette kalnıışt 
Frankın geçirmekte olduğu buh 
diğer ecnebi dövizlere tesir etnıe - Buyur .. Otur, benim aziz ser-

Clanm. 
Diye söze başliyarak, onu birçok 

iltüatıara garketnıişti. Öğle yeme
ği vakti yaklaşıncaya kadar muh
t~lif mevzular üzerlııde konuşmuş 
lardı. lstikbalde yapılacak işler 
ha\ckmda u7Jlln uzadıya müzakere
lerde bulunmuŞlardı. lialife, sözü 
döndürüp dola.ş\ırmış; ordunun si
lah ihtiyacına ır-tirmişti. Askerle
rin, ayni cins ve sistemde kılıç kul 
lanmalarını arzu ~ttiğinden bahset 
mişti. Eba Müslirı de, bu arzuya 
büyük bir taraftaıhk göstermişti. 

Halife; Eba Müs.ime en küçük 
bir şüphe bile verrıiyecek kadar 
tabii bir tavırla; 

- Bir ordunun aıkerleri, her 
hususta serdarlarmı tıklit etmeli
dir ... Senin taşıdığın ıu kılıç, çok 
hoşuma gidiyor. Ordu çin ~kılı
cın şeklini kabul edelim Ver bakll· 

yım, şu kılıcını. 

Demişti. 

Eba Müslim, Halüenir safiyane 
hareketinden en küçük ör şüphe
ye düşmeden, kılıcını çeıerek de
mirinden tutmuş .. Büyük bir hür
ınetle, kabzasını Halifeye takdim 
etmişti. 

Halıfe, kılıcı evirip çevir;rek bir 
müddet muayene ettikten s'nra; 

- Evet .. Çok kullanışlı bİ kılıç .. 
Hem dürtmeye, ve hem de jalma
ya iyi gelir ... Verelim de, ça~abuk 
§unun modelini alsınlar .. 

. Demiş. . Ellerini çarparak içeri 
gtren kölelere kılıcı uzatırkeı; 

- Evet. 
. - Şu halde, hem Emirülmümi
~n .. ve hem de, mağlup Abdulla· 
~ Yeğeni sıfatiyle o kılıcın ~ana 

gonderilmesi lazımgelmez miydi? .. 

E ba Müslim, şaşalamıştı. Bir 
anda, verecek cevap bula

:atnıştı. Fakat, kendini çarçabuk 
parlamıştı... Hafifçe kaşlarmr 

çatarak Halifenin sualini şu cevap 
la karşılamıştı: 

- Bilirsiniz ki, mağtiıp kuman 
danlarm şahsi silahları, galip ku
mandanların şahıslarına intikal e
der·:: Abdullahı, ben mağlup ettim. 
Tabudir ki, onun silahlarına malik 
olmak hakkını da bu suretle ben 
ihraz e~lenıiştim. Onun için gön
dermedım. 

Halifenin vaziyeti derhal baska 
!ıir §ekil al'mıştı. ) 

- Ya, Eba Müslim! .. Sen .. Am
cam Abdullahı mağlup eden ordu
nun bnşm~.a, . bir askerden başka 
birşey degıldm... Ordu, benimdi. 
Benim ~ayrağımı taşıyordu. Hiç 
şüphesiz ki, kazanılan muvaffakı
yet ve ganimetin bana ait olması la 
zımgclirdi. Halbuki sen, bunları 
şahsına izafe ediyorsun. Bu sözle
rin, hilafet makamına karşı besle· 
meye mecbur olduğun hürmet ve 
tazime yakışır mı?. 

Diye bağırmıştı. 
Halifenin birdenbire değişen bu 

va.iiyetl karşısında Eba Müslim, 
büsbütün şaşırmıştı. La.kin, bir hfi. 

Moclası geçtiği için çekiştlreceğiın 
diye sanmayınız. Güne.5 banyosu 
kadar faydalı ve onun gibi insana 
hem kuvvet, hem de güzellik ,·eren 
bir modanın geçeceğine dair hiç bir 
alamet yoktur. Fakat güneş ban
yosu da nihayet dünya güzelleri 
gibidir. Onwı da kmmrları oıur. 
Bunları söylemek istiyorum. 

Bir kere, yaslıca. ldmselerin har
cı değildir. Zaten bayanlar ancak 
kendilerinin bildiği bir ya.5a gelin
ce, güzel ciltlerinin gerginliği azal· 
mu; taraflarını pel< te göstermek is 
temediklerinden, günej banyosun
dan o ya ta kendi kendilerine ,·az
gc~erler. Halbuki erkekler daha ih
tiyatsız da\Tanırlar. Gençliklerinde 
bayanlara kur ı ka7.andıklan mu
vaffakıyetlcrinin devam edeceğini 
sanarak, ya.5Jandıklan zaman da 
yine plaj üzerinde güne5e karşı yat 
maktan çekinmezler. Halbuki ya.5-
hhkta mu\·affakıyet çek defterinin 
geni~lik derecesine bağhdır. Deniz 
mayolannda 1 e ~ek defterini koy
mak için bir CCJ> dikmek adet ol
mamıştır. 

Bu da, zaten pek isabettir. Çünldi 
insan vasati çağı ge irip te damar
lan yumuşaklığını kaybedince, gü
neş banyosu beyinde kan hücumu· 
na pek çabulc ,·esile olur. Böyle ol· 
masa bile dama rlarJa kendi kendi
ne artmıı, olan tansiyonu güneş ban 
yoıııu daha ziyade artınr. 

Yine o yaştn insanın böbrekleri 
artlk tabii halde sa~1hunaz. Güneş 
cildi kuruttuğu için ter azalır. Vü
cuttan cllt yollyle çıkacak zehirler, 

yollanru deği. tirerek böbreklere gi 
derler. Bu suretle böbreklerbı yor
gwıluğu daha ziyade artar. Şu hal
de biraz yaşlanmış olanların güneş 
banyosunılan sakınmaları daha ha
yırlı olur. 

Fakat gençler anısmda da gü
ne~ banyo~undan zarar görecek
ler vardır: Uykusuzıukta.n şikayet 
eden, yerlerinde ~uramıyıı.-ak mü
t~madiyt'n hareket etmeye ihtiyaç 
duyan sinirliler gUn~ banyosun
dan daha ziyade rahatsız olurlar. 

Güne banyosunun cilt üzerinde 
birçok iyi tesirleri olmakla bera
~r, cllt önceden hasta ise gün~ 
banyo u 1.arar verebilir. Meselfı eg
zemahlar için gUnes banyosu za
rarlıdır. Yüksek yerlerde güneş 
ı~ıklannın hi~ hasta olmıyao deri
leri bile fazla kızarttığım. kabart
tığını ve lıaftalnrca acı ~ektird:ğı. 
ni tabii bilirsiniz. 

Daha sonra veremliler: Kemik 
vereminde, boyundaki bezlerin şlş
kinliğinde, karın zarının veremin
de güneş banyosunun ,.üphesiz 
pek büyük iyilikleri vardır. Fakat 
verem hastalıb'l akcl~erde olunca. 
güneş banyo u iyilik değil, daha zi
yade fenalık gettrebllir. En hatif 
fenalık ate ·in artmasıdır. Halbuki 
güneş b nyo~undan sonra ağızdan 
kan geldiği de görülmüştür. 

Sö"'iin kısn r, giine;, banyosu pek 
iyi, pek ho;:.a. gid~n bir modadır. 
·Fakat o modaya tfıbi olmadan ön
ce. insanın kendisini hekimine mu
nyene ettirerek fikrini sorması pek 
liizumlu bir ihtiyattır. 

BORSA 
30 Haziran 1937 ÇARŞAMBA 

PAl~ALAR 

Sterlin 623,- 626,-
Dolar 123,- 127.-
Fransız Fr. 
Liret 110-
Belçika frangı su:-
Drahmi 1850 
Isviçre Fr. 570,'-
Leva 20-
Florin 65:-
Kron Çek 75-
Şilin Avusturya2ı:-
Mark 28 -
Zloti 20 .:_ 
Pengo 21:-
Ley 12-
Dinar 52:-
Kron tsveç 30,-
Altın - 1046,-
Banknot 255,-

ç EK 1. I'~ R 

lııs.-
84.-
23,-

575.-
23,-
68,-
84,-
23,-
31,-
2a.-
25,-
14,-
52,-
32,-

1047,-
256,-

Londra 626, 75 625,-
New-York 0,7896 0,78725 
Milô.no 15,0060 15,-
Brüksel 4,6890 4,6875 
Atina 87,4750 87,44 
Cenevre 3,4565 3,4550 
Sofya 64,025 64,-
Amsterdam 1,4375 1,4372 
Prag 22,6586 22,65 
Viyana 4,2112 4,2096 
Mndrid 14,0050 14,-
Berlin 1,9688 l ,96ao 
Varşova. 4,1696 411680 
Budapeşte 4,0016 4 
Bilkreş 107,4030 107'36 
Belgrad 34,5737 34•56 Yokohama 2 75 ' 
Moskova 24' 03 2,7485 
St kh l • 24,04 

o o m 3,1044 3,1032 
\.,_...., ___ ..._,_-'..) 

tir. Ancak Paris ile borsamız ar 
da Türk borcuna ait münaseb 
iki bors~nm. açılış ve kapanış nJ.: 
larındakı. muvazene tesiriyle bor 
mmla evvelki gün 18,10 lirada ka 
nan Türk borcu 17,'10 liraya diış 
müşse de frankın düşmek ihtimah il 
zerine elinde fazla mal bulundur 
Türk borcu hamilleri piyasaya ço 
miktarda Türk borcu çıkarmrşlardıı
Bu ~a tnezzülUn sebeplerinden birin 
teşkıl etmektedir. Milli tnbvill"' 
bir tebeddUI yoktur. Bir lngil•" q 
625 kuruştur. ~ 

Ambalai Keresteleri 
Taze meyva ve sebze ihracatını?\ 

ambalajlarında kullanılmak Uzer(! 
h~riçtan getirtilecek kerestelerin 
gumrUk tarife kanununun 14 üncU 
rnaddesi mucibince kabulü muvakka 
usulUnden istüade edecek eşya.ıınt 
gösterilen bazı muafiyetlerden isti 
fadesi için t cetveline ithal edild" 
ticaret odasına bildirilmiştir. JJ 

TOPTANCI ODUNCULAt< • 
Bir maliye şubesinden ticaret ot} 

sına gönderilen bir yazıda topt.q,; 
odun ve kömürcülerin vaziyetleri 
rulmuştur. MaJiyc, tstanbulun nı~ 
telif semtlerinde depo açmış ve f 
la miktarda odun ve kömUr depo 
rniş olnn odun ve köınü_r_c~lerg t 
kimlere toptancı dcnilecegını 1 ı ~ 
muştur. 
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Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Mahallesi 

Camilkebir 
G. Hasan P. 
G. Hasan l'. 
G. Hasan P. 

Büyük dere 
Büyükdere 

G. Hasan Pa 
Camiikebir 

G. Hasan Pa. 
G. Hasan Pa. 
G. Hasan Pa. 
G. Hasan Pa. 

Bedrettin 
Kayık iskelesi 

Ga. Hasan Pa. 
Yenicami 

Alacamescit 
Eyyühüm Ahmet E. 

Mahmut ağa 
Ömer Avni 

Bedrettiiı 

Bedrettin 
Bedrettin 
Bedrettin 
Bedrettin 

Camiikebir 
Camiikebir 

Büyük ayazma 
Ortaköy 

Çavuşbaşı 

Haci Mimi 

Pangaltı 

Tilrkali 
Süheyil bey 

Kirahk a:.m .. ak 
Sokağı 

Atik tesane Ka. 
Atik tesane Ka. 
Atik tesane Ka. 
Atik tesane 
Mektep 
Çayır başı 
Çayırbaşr 

Orta 
Kayıkiskelesi 

Havuz kapısı 
Kayıkiskelesi 
Mektep 
Ha vuzka pısı 
Havuıkapısı 
Ahmet Ef. odunluğt 
arkasında 
Kayıkiskelesi 
Fermeneciler 
Mahmudiye 
Ufak köprü 
Bademlik 

No. 

3 
34 
42 
48 
6 

15 
00 
8 

43 
7 

41 
32 
41 
7 

118 
219 

27/ 33 
35/ 51 

Dolmabahçe 
Mezarlık 

Mezarlık 

Mezarlık 

Mezarlık 

Mezarlık 

Turabibaba 
Turabibaba 
Büyükayazma 
Büyükayazma 
Topçular 

223/ 221 
00 
00 
00 
00 
00 

Şehit Mehmet paşa 
cami altında 
Fransız mezarlığı 

karşısında 

İmam Ali 
Eski ayan binası 

5 
5/ 1 
10 
12 

394/ 386 

6 

109 
98 

Cinsi 

Arsa 
Oda 
DükkA.n 
Dükkan 
Dükkan 
Dükkan 
Arsa ve iskele 
Hane 1,3 H. 
Ardiye 
Müfrez 200 zira arsa 
Müfrez 50 zira arsa 
Hane 
300 zira arsa 
250 zira arsa 
300 Me. arsa 

289 Me. murabbaı arsa 
Dükkan 
Dükkan 
Hane 
Hane 
Dfiltkan 
Oda 
Oda 
Oda 
Oda 
Düıkk!n 

Dükkan 
Ahır 

Külhan odaları 
Hamam içinde 5 oda 
Dükkan 

Bodrum 

Dükkan 
Hane 

yanında 10 Mektep mahalli (hane) 
S. Beyazrt Cami 4/280 Dilkkin 
S. Beyazıt Cami 10/ 12 Arsa 
ömer A vnı Dolma!>ahçe 197 / 205 Dükkan 
ômer Avni Dolmabahçe 199/ 207 Dükkan 

Kuloğlu Ağa hamam 3-ncü Vakıf han 3-ncü dairesi 
Kuloğlu Ağa hamam 3-ncü Vakıf ban 4-ncü dairesi 
Kuloğlu Ağa hamam 3-ncü Vakıf ban 7-nci dairesi 
Kuloğlu Ağa hamam 3-ncü Vakıf han 9-ncü dairesi 

K Mustafa Çe. Telgraf 13/ 19 Kirgir hane 
Kemankeş Çöınlekçi 12 Apartıman 

Mecidiyeköy 9/ 11 Garaj 

1 

HAYRE","M 
f:İZE/l 

TÜRKİYE 

2JRARf.İsrı 

1 • 7 • 937 

biri 

! 

\ 

Şahkulu Kulekapı 24 Apartrmanın 3-cü dairesi 
Şahkulu Kulekapı 22/ 1 Dükkan 

, 
~ 

S. Beyazıt Yenişehir 38 Dükkan 
s. Beyazıt Yenişehir 40 Dükkan -

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
nyas çelebi 12/ 14 lmam meşrutahensi 

.-ıa Yenicami Fermeneciler 124/ 33 Dükkan 
fata _ Yenicami M. Ali paşa han alt kat 39 Yazıhane 

mnpaşa I Eyyühüm Ahmet Ef. Camii şerif 3/ 1 Baraka 
~lu HW5eyinağa Caddeikebiı 197 Apartıman 4-ncü dairesi 

j&t& S. Beyazıt Altıncı Vakıf han 5-nci kat 24 No. oda 
ata S. Beyazıt Altıncı Vakıf han 5-nci kat 34 No. oda 
ta Emekyemeı Cami ittisalinde 00 liri oda 

µ'Yukarda yazılı vakıf mallar 31-5-938 sonuna kadar kiraya verilmeleri 28-6-937 gününden itibaren pazar
< bırakılmıştır. İsteklilerin her gtin Beyoğlu Vakıflar direktörlüğü akarat kalemine gelmeleri. (3829) 

B A Ş K U R T lstanbul Asliye lldncl Ticaret Mah- 1 

kemeslnden: Vefada Vefa bozacısı 

~atal Kaşık ve Bı~akları karşısında 15 No. ıu evde Emin vekili 
AVl'Upa.nm en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK avukat Cemal tarafından Şişhane 1 

ve BIÇAKI.A.RINDAN farksız ve hatta onlara karakolu Okçu Musa mahallesi 14 
falıktlr, Alpakadan yapdao BAŞKURT mamulatı 
en yüksek sofralara süs verecek kadar zarif ve No. da eskiden Galatada Şarap iskele-

kullamşlıdır. KARARMAZ, BOZULMAZ, EGRIL si sokak No. 4 de şarap ve konyakçı 
MEz. KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybet.. Marko aleyhine ikame olunan dava. 
mez. Yerli Emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Be. nın ceryan eden tahkikatı sırasında: 
Jlkt&şt& iskele yamndakl fabrikadadı r. Dünyanın 
en güzel ÇATAL .KAŞIK ve BIÇAKLARI Müddealeyh Marko hakkında usu-

l" APILIYOR. lün 401 inci maddesine tevfikan itti-
Balkanlarda dahi eşi olmıyan haz olu.nan gıyap kararının illnen 

Fabrikamıza Bütün meırt.eplllerl grup halinde tet. tebligat ifasına tahkikatın da 28-
kikat yapmağa davet ediyoruz. 9-937 tarih saat 14 de talikine karar 

AŞKURT' BAŞKURT, BAŞKURT, verilmiş olmakla keyfiyet tebliğ ma
~ adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerse kamına kaim olmak üzere ilan olu.. 

ıı-wıaaemnız ve marla 8 A Ş K U R T Mamuı.&.tını arayınız. nur. (33678) 

Yiiksek ikt:sat ve t!caret mektebi 

üdürlüğünden: 

D. No • Semti ve mahallesi 

877 Beyoğlu Hüseyin ağa. 

2125 Üsküdar Yenimahalle 

2307 Kuzgunouk 
2390 Ayvansaray Atik 

Mustafa paşa 
2605 Ayvans·aray Hoca Ali 

3573 Burgazada 

4166 Üsküdar !cadiye 

4650 Büyük dere 

4820 Beylerbeyi Bostancıbaşı 
Abdullahağa 

4898 Beyoğlu Yenişehir 

7027 Kum.kapı Nişancı 

Mehmet paşa 

7423 Yenimahalle 
8545 Kasrmpaşa sahaf 

Muslahiddin 

8614 Yeşilköy Umraniye 

Sokağı EmlakNo. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K 

Macar E. ve Y. 37 26,50 metre arsanın 300 Açık k-
%. his. tırma 

Yenimahalle E . 78 35 metre arsa 100 
" caddesi Y. 66 

!strati kalfa E: 33 81 metre arsa. 100 
" 

Çnıarçeşme E.1Y. 12 114,20 metre arsa. .. 120 
" 

Arif ağa E. 4Y.6 147 metre arsa 150 ,, 
Manastır caddesi E. 17-19 1150 metre arsa 2300 Kapalı 

zarf 
Yazmacı Avadis E.17 202 metre arsa 210 Açık ar-

Y. 17-19 txrma 
E. !skanavi E.14 Mü. 280,80 metre arsa 570 ,, 
Y. Hacet Notaj: 18/ 1 

Bostan E. altı defa 15 !çerisinde beş bap 
Y. 15-27/ 1-27/ 2- hane ve ahırlan olan 

27 / 3-27 / 4-27 / 5 45533 metre bostanın 1750 Kapalı 

4/ 12 his. zarf 
E. Keklik E. 3 Ahşap hanenin %' 100 Açık ar-
Y. Kınalı keklik Y. 96 Hissesi. tırnıa 

Havuzlu E. lMü. Bahçeli ahşap hane-
bostan Y. 9 nin 7 / 32 his, e5o ,, 

:Ada: 745 
Parsel: 14 

Mektep E. 4 Y. 8 118,91 metre arsa - 2:50 ,, 
E. Çeşme E . 8 İçinde hanesi olan 
Y. Baruthane Y. 13-13/ 1 7350 metre bostanır. 

84/ 1260 his. 250 u 

Kala ye. E.16 Y. 49 Kagir dükkan 200 
" 

ektebimlz Ticaret Lisesi kısmından 75 ila 80 kişilik bir talebe kafilesi 
öy veya Trabyada Kampa çıkacaktır. Bu talebenin muhammen be-

880 lira tutan öğle ve akşam yemeklerindeki iaşesini temin için ve 
-acele olmasına binaen 2 Temmuz 937 C'Uma günü saat 16 da Su1tanah 

Jtte yüksek fıktisat ve Ticaret mektebinde pazarlıkla ihale yapılacaktır. 
c,f~.emmim malftmat ve ,arına.meyi görmek isteyenlerin mektep Müdür

e müracaatlan ve Cuma günü eaat 16 da 5~ 15 teminatlariyle mek-

KAYIP - UskUdar lisesinden 924 
senesinde 7 sınıf 185 No. aldığım tas
diknamemi zayi ettim. Yenisini çıka. 
racağımdan hükmü yoktur. Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıka:ılmıştll'. lhalelerl 9.7.937 tarihine dil· 

;e hazır bulunmaları illn olunur. (3839) 

carethane ve Apartıman sahiplerinin 
Dikkat Nazarlarına: 

lstanbul defterdarh§ından: 
ediyece değiştirilmekte olan her nev'i ta.belllarm • Apartman levha

ı:ı da dahil • münderecatı eskilerinin ayni dahi olsa yeniden damga res
ın:q ..... ,o11ecektir. Cezaya mahal kalmamak üzere şimdiye kadar müracaat 

M. N url oğlu Kemalettin 
cıen Cuma ~nü ~aat 14 dedir. Satış münhac:ııran ı?Rvrimilbadil !ıonoeıila dır. 

Devlet Demiryolları ve 

Umum Müdürlüğünden: 

işletme 

İdaremiz Maliye ve Muhasebe işleri dairesile işletme mUdilrlUkleri mu
hasebelerine müsabaka imtihanı ile memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 20 Temmuz 937 Salı günü saat 14 de icra oluna
caktır. İmtihana girm&k isteyenler ne gibi şartları haiz olmaları ve ne 
gibi v_esikaları vermeleri lazım geldiğini Ankarada, Maliye ve muhasebe 
işleri dairesinden lstanbulda, Haydarpaşada birinci işletme, lzmir, Seki-
zinci işletme mes'ul muhasipliklerinden öğrene3ilirler. (3837) 

etmemiş olan al8.kaltların yeni tabelalarını asma.dan pul müdürlüğüne 

giderek damga resmini ödemeleri il!n olunur. (3838) 

IE 

Kayseri Tayyare Fabrikası Direk

törlüğünden : 
1 - Kayseri Tayyare Fabrikası için teknisiyen ınemur ve tesviyeci, 

tornacı,frezeci, kaportacı alınacaktır. 

2 - İsteklilerin Temmuz 937 nihayetine kadar stida ile fabrika Direk
törlüğüne müracaatları. 

3 - San'at mektebi mezunları tercih edilir. Iş~ ve memurların Kayse
riye fabrikaya gelerek imtihan vermeleri ve ber~rlerinde şehadetname, 
Bonservis ve Emniyet Direktörlüğünden alınmış lUsnUhal vesikasını getir 
meleri lazımdır. . 

4 - Memurlara 75: 126 lira ücı:et, işçilere 4f0 kuruşa kadar yevmiye 
verilir. (3729) 
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Türkiye Cümhurivet Yeni Çocuk Anı 

l'=HI c·ıt __!!_J Kup~nu Caz 
Kuponu._ .... 
10 kupona m 26 - 6 -1937 \1, 30 kupona mukabil bir 

cilt (!iOO) kuruştur • 

AK T 1 F 
KASA: 

ALTIN: Safi kilogram 21,044,242 1 29,600,409,08 

BANKNOT • • • • • . . ·ıı 15,745,211, 
UF AKLIK • • • • • • • . 956,936,25 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirası . . . . . 
Hariçteki Muhabirler: 

ALTIN: Safi kilogram 5,054,474 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler . • . . • . 
Diğer dövizler \'e Borçlu kliring 

:......---

1.821,673,71 

7,109,521,601 

45,530,17 

Lira 

46,302,557,23 

1,821,673,71 

. '.HARRIRI: AHMET EMiN YALMAN 

Sermaye • • • 
I htiyat Akçe•i • 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

• • 
• • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 

7ifo 
Niçin 

158, 7 48,563,-

13,496,827,-

Deruhde edilen evrakı nakdiye rı 
Kanunun 6 ve 8 il!CI maddelerin• 
tevfikan hazine tarafından vakın 
tediyat • • • • . • • • ·ll 

ıı-------11 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 

cüz 7~ kuruştur. 

Dahiliye Vekili Gazetecilerle 
Dün Bir Hasbıhal Yaptı 

48,107,383,84 bakiyeleri • • • 40.952.332,07 bakiyesi . . . . . . . . . 145,251, 736,-

Hazine Tahvilleri: 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 1 
karşılığı • . . • . . . . . 

Kanunun 6 ve 8 incl maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 

158, 7 48,563,-

19,000,000,-

vazd. 9,000,000 

Kar,rhğı tamamen altın olarak! 
ilaveten tedavUle vazedilen • . . 
Reeskont mukabili ilaveten ted. 

':.---·-----ıı 

Türlt Lirası Mevduatı: 

173,251,736,-

13,294,019,41 

Sıhhat " 
·Vekaletinden: 

tediyat • • • 1 • • • 145,251,736,-13,<.~3.827,- Döviz. T aahhüdatr: 
Çorum leyll ve latanbul nehari Küçük s. 

alınma fartl&n fUnlardır: 

Senedat Cüzdanı: 

llAZlNE BONOLARI 
'J1CARJ SENEDAT 

• • • 4,000,000,-
• • • • • __ 3_ı.;..,s_10_,6_5_o_,o_ı~ 

Eıham ve TahviMt Cüzdanı: 

lDeruhde edilen evrakı nak-ı 
A - (diyenin karşılığı Esham vef, 

(Tahvilat (itibari kıymetle> / 
B - Serbest esham ve tahvilat .

1 

j\vanılar: 

37,416,479,08 
3,761,517,49 

Altın ve Döviz Uzerine • • - • 66,626,45 
Tal)villt üzerine • • • • • . 7,868,513,06 

Hi.aedarlar • 
Muhtelif • 

. . . . 
. . 

l''ehôn 

·;..._ __ _ 

35,870,650,01 

41,177,997,47 

7,935,139,51 

4,500,000,-
12,926,837 ,86 

343,893,975,63 

Sıhhat ve içtlmai Muavenet 
Vekaletlnden: 
Bu yıl Leyli Tıp Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul şartları şun

laraıt: 

1 - a) P. S. . sınıf için: Tam devreli liselerden veya lise derecesinde 
olduğu KilltUr Bakanlığınca tasdik edilmiş mekteplerden pek iyi ve iyi dl'!
recede mezun olmut, olgunluk veya bakalorya imtihanını vermiş olmak. 

b) Diğer s~nıf!ar için: ~ulunduğu smıfı iyi derece ile geçmi§ olmak. 
2 - Isteklılenn 30 eylul 1937 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat 

ve içtimai Muavenet Vekaletine müracaat eylemeleri ve dilekçelerile bir. 
likte .aşağıdaki evrakı tamamn göndermeleri Ilmndır: 

. A) Türkiye CUmhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hüviyet 
cüzdanı aslı, 

h Bld) Mchktdep şehadef:n~mesinin aslı (imtihanlarını tamamen bitirdikleri 
a e şe a etnamclerının ta d"k 1 · g ik . .. d"' r· -u il . s ı muame esı ec mış olanlar mektep mu-
ur ug n n - A;~nı ~m~nda mezuniyet derecesini de gösteren - fotoğ

raflı ve resmi muhUrlu hır vesikasını göndereceklerdir ) 
C) O~~dukları mekteplerden alınmış hüsnUhal varaka'sı, 
D) ~utehassıslan tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygun 

ve Ustunı;le ~dikli fotoğrafı bulunan bir .. sıhhat rapanı. (Bu raporu has
ta~e. ba.~tiı.bıplıkle.ri zarflıyarak listUnü mu?Urliyecek ve istekli tarafından 
muhUrlu Zari halınde olarak gönderilecektır.), 

lşbu Muayeneler Ankara. Sıvas, Erzurum, Diyarbekir Haydarpaşa Nü
mune hastaneleti, Istanbul Ço~uk haatanesi; lznıir, Bu~a. Konya, Adana, 
Samsun,.memlekıııt hastanelerınde yapılacak ve buralarda muavene olun
lnak için bu haa~nelerin bulunduğu vilAyetierin Sıhhat ve içtimai Mua
~enet müdürlükler\ne istekliler bizzat müracaat edeceklerdir. 

El Orneği aşağıd' gösterilen Noterlikçe taadikli bir taahhüt senedi (Bu 
s~et istekli ta~afın~n aynen tanzim ve imza. edilecek ve altı örneğinde 
gotüldüğü veçhıle, ke!Ui tarafından keza aynen ve tamamen y~zılacak im 
zala.nacaktır.), 

F) 4,5 x 6 boyunda dôrt tane fotoğraf 

3 - ;aşları yV~! ikiyı geçkin bulunanlar Ve yurtta okumıya ve ilerde 
mecbut-ı hizmetletını yapmıya engel olacak bir hastalığı ve anzası olanlar 
kabul edilmezler. 

4 - ~steklilerin gönderdiği dilekçe ve Veaikalann Vekil t ı d -
adreslerıne bildiriltceği gibi bunlara j?'CSre kabul edilfp. edflm~i~~· ~ ~n ı~ 
ne adreslerine ayrıaı bildirilecektir. (3597) en e yı 

• TAAHJIÜT SENEDİ ÖRNF~t 
~ylı Tıp Talebe Yırduna kabul edilerek herhangi bir T F kilit · d 

tabıp olarak ,. kt - ..-ı 2 0 k ıp a esın en 
,,,ı ıgıuı.ın, O O savdı an un mucibince vurtta "rd" -· 

~manın (tatiller de dıhil) Uçte ikisi kadar bir nıUddetİe Sıhhat ~~~çt:!::r 
ua.~~net VeklJetinin lüzum göreceği mahallerde hizmet ifasınr kabul et

~~1~fm vey~ kabul edp te muavyen müddeti bitirmeden hizmeti terkey-
. g m ta~~ı~de yurtta benim i<;ln sarfolunan naranın iki katını ödemeyi 

"e tıp taheılını_terkettiğm veya sıhhi sebepler dışında fakillteden daimi o
larak. ~~karıldı~m veyaH.ıt yurtta bir seneden az bir müddet kalarak terk 
eyledıgım ta~dırde benlJ'I için sarfedilmfş ola~ Parayı tamamen ödemeyj 
ve bu !aa~hut senedi rnıcibince benden istenılecek Paralar icin ödemek 
mecburıyetınde olduğ'um ~arihten itibaren vUzde 9 faiz yUrUtUJmeainl ve 
2000 savılı kanunun diğercezaf hükümlerinin de hakkımda tatbikini kabul 
'Ve taahhüt eylerim. 

Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 

1 _ Türkiye CUmhuriyetl tebaumdan olma:: V kil" a-.: 
. k lanl e 1 ve runıı dan yukan olmamak (yirmıden yu an o arm A • • 

bakiyeleri • • • • • • • 28,893,966,86 28 895.500,19 
mış olacaktır.) i.buat ~lıGn~e ~ 

2 _ Orta mektepten pekiyi ve iyi derecede mezuııRaun tlünlıii ~ 
Muhtelif • • • • • • • • lOtS,&sl,539,93 bi bitirdikten sonra Lise smıflarmdan bir veya iki aen~nmıfhr. B. Sıli...ı• 

lar tercih edilecektir.), '? çıkacalı, _,... 

Yekôn 343,893,975,63 

2 Mart 1933 tarih;nden itibaren 
l&konto haddi % 5% Altın üzerine avanı o/o 4Yz 

• • A 

ıçtımaı Sıhhat ve 
Vekaletinden : 

muavenet 

Bu yıl, Istanbul Leyli Ebe talebe Yurduna girmek isteyenlerin kabul 
şartlan şunlardır: 

l - Ya,ı 20 den 8.f&ğı 30 dan yukan olmayacak; Orta mektepten pe
kiyi ve iyi derecede mezun olacak, gerek tallllini, gerek ileride m~urf 
hizmetini yapmağa engel bir hastalığı ve anzası bulunmıyacaktır. 

2 - Jateklilerin dilekçelerini aşağıdaki vesWca.lan ile birlikte 15 - EylQl· 
1937 tarihine kadar, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletine , gönderme
leri llzımdır. 

3 - Dilekçe ile birlikte gönderilecek vesikalar: 
A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Mezun bulunduğu mektep ,eııadetnameet ulr, 
C) HUsnUhaı sahibi ve hiç evlenmemiş olduğunu gösteren mahalli Hü

kumetçe tasdik edilmiş ilmühaber, 
D) 4,5 X 6 boyunda üç tane f otofraf. 
E) MUtehassıslan tam bir hastane heyetinden, baaılmlf örneğine uygun 

ve UstUnde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu rapor has
tane b&.ftabiblikleri tarafından zarflanarak üstünü mühürlenecektir.) 

Muayene yapılacak hastaneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbekir, 
Haydarpata Nümune hastaneleri; lııtanbul Çocuk hastanesi; Izmir, Bur
sa. Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerdir. 

Iıteklllerin hastanenin bulunduğu Yerlerdeki sıhhat ve içtimai muave
nAt müdUrlUklerine ~izzat müracaat etıneleri lazımdir. 
,. F) örneği afağıda gösterilen Noterlikçe tMdWc edilmiş bir taahhüt 
senedi. ( 3599) 

rAAHHOTSENEDtORNEGf 
Leyli Ebe talebe yurduna. kabul edilerek htanbul Ebe Mektebinde oku

yup mektepten çıktıktan sonra Sıhhat ve lçtimai Muavenet Vekiletinin 
göstereceği yerde, Uç yıl müddetle hizmet edeceğimi ve bu hizmeti tama
men yapmadığım veya tahsil ıırasmda sıhhf eebepler dışında yurttan ÇI· 

kanldığım, yahut yurdu terkeylediğim tadcdirde kendim için hükQmetçe 
yapılan masrafları ödemeği ve bu taahhüt senedi mucibince benden iste • 
nilecek paralar için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 
9 faiz yUrUtUlmeılni kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan .....• ın bu taahhildname 

mucibince faizile birlikte lldemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 
için ikiyüz lira olmak ti?.Cre bütün tahsil mUddeU için ceman 400 liraya 
kadar parayı borçlu . . . . . . ile birlikte mUteseleil kefil ve mUfterek 
müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 

M. M. Vekaletinden: 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatlariyle şehit öksüzlerine verilecek 

ikramiyelerin tevzline baflamak Uzere havaleleri Ziraat Bankıasmca ikra· 
miye tevzi komilyonlan emrine gönderilmek üzeredir. Toplanan paraya 
göre 191 sayılı tefsir kararına nazaran harp malUlU 2591 sayılı kanuna 
nazaran da harp malul\1 hükmünde aakerl malru olanların derecelerine 
ve bir şehidin öksüzlerine düşen hisseler qağıda gösterilrnicıtir. 

3 - Istekliler dilekçelerini afafıdaki veaikalan lle bir"( 
tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve lçtiınai M.u.!·======m111 .. 
ne, tetanbul mektebi için İstanbul Sıhhat ve içtimai Muaveı 
vasrtasile Mektep Müdürlüğüne göndereceklerdir: ·n 

A) NU!ua hüviyet cUJdanı ulı, "f 
B) Orta Mektep şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş -0lan. 

hadetn&me ile birlikte tahail müddeilerlni tasdik eden resmi vesik • 
C) MUtehassısla.n tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine 11! 

ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu h 
tane battablblikleri r.arflayarak tıatllnU mUhUrleyecek ve istekli taraf 
dan mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.), 
I~ôu Muayeneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbekir, Haydarpafa 

mune hastaneleri, lstanbul Çocuk hutaneei, tamir, Bursa, Konya, Adan 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler ~u hastanele 
bulundufu vilayetlerin Sıhhat ve içtimai Muavenet mUdUrlUklerine b' 
nıUracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıkları Mektepten veya. mahalli 
ldğtdı, 

E) 4,5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf. 
f - Çorumdaki Leyli Mektebe girmek ısıeyenıer Du ftll.IC&larm 

başka bir de Bfağıda örneği yaalI Noterlikten tasdikli taahhüt senedi 
receklerdlr. (3598) 

TAABllV'I' SENEDi OBNEGt 
Çonımdaki LeyU KUçUk 8ıhhat Memurlar Mektebine almarak 

edip mezun olduğumda, Sıhhat ve lçtimat Muavenet Vekiletinin ta 
edeceği vazifede be, yıl hizmet etmeft ve bu hizmeti kabul etmediğim 
ya kabul edilip te muayyen müddeti bltlnneden bıraktığım ve ıılıM se 
ler dışmda mektepten daimi olarak çıkarıldığım takdirde benim için aar.. 
f edllmi§ olan parayı tamamen ödemeji ve bu taahhüt ıenedt muc'->ince 
benden istenilecek para için ödemek mecburiyetinde oldufum tarihten tU. 
haren % 9 fab ytlrUtUlmelfnl k&bul ve taahhüt eylerim. 

Sarih lkametglh adresi 
Yukarda adrer ve hüviyeti yazılı olan ••••.• m bu taahhUdııaıne 

mucibince faizlle birlikte ödemek mecburiyetinde bulundufu her ders Yılı 
için ikiyUz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 400 lira 
kadar parayı borçlu • . • • . • ile birlikte mUteselsll kefU ve mu,te 
mUtesellil borçlu aıfatile ödeyeceğim. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 
işletme Umum Müdürlüğünden: 
GörUlen rağbet Ut.erine Halkımızm Adapazar ve Sapanca'da daha faaıa 

kalabilmelerini temin için Pazar runıeri işlemekte olan tenezzüh trenl 
mizi Adapazar ve Sapanca'dan avdetteki kalklf saatlerinin a.,ağıdaid 
kilde değiştirllmif olduğunu sayın ha.Uca bildiririz. 

Adapazar'dan kalkış saat 
Sapanca'dan kalkıt eaat 

1zmit'ten kalkış saat 
Sapanca'dan Kalkış saat 

1. ncl tren 2. ncl tren 

17,00 
17,'5 

İzmit gezinti treni 
18,47 
19,30 

17,'50 
18,34 

D 1KKA T: ~~~----------------

Saat ı 7,00 de kalkan tren yalnu 1. net 2. nci mevki arabalarla. -.at 
17,50 de kalkan tren 3. ncü mevki arabalarla, ıaat 18,47 de kaJılWl 
de 1. nci 2. nci 3. ncü mevki ara.balarla teşkil edilecektir. (3791) 

Metre mik'abı muhammen bedeli ( 45) lira olan lf&iıda cim ve mik
dan yazılı çam kereste 19 Temmuz 1937 Pazart · günü uat 16,SCUaa 
itibaren aırasiyle ve ayn ayn ihale edilınek Uzer:aıAııkarada idare 
sında satın alınacaktır . 

Sarih ikametgah adresi 
Y~k.a.rda adresi ve hüvheti yazılı olan .... · · ın bu taahhUdname 

~ucı.?ınc~ ra.izile birlikte ölemek mecburivetinde ~u~unduğu her ders yılı 
çi~k~ç yüz !ıra olmak üzer. bütün tahsil müddeti ı<;ın ceman 1800 liraua 

Derece Subay Erat (93) (3831) Bu işe girme« isteyenlerin her cinsin hizaa da yazılı muvakbt temJıt 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi m te . 7-5-936 gün ve~ 
sayılı nUshasmda intişar etmiş olan tali ıazetn n;1aJr~'-de almmıt Yeai• 

ve ı ı kat "'d · d 3 ·' ... ınr o emek mecbtıiveti hasıl olduihı takdır P 1600 liraya kadar 
r:r~~ borçlu · . . . . Üe birlikte mUteselsil kefil ve müşterek mil

se s borçlu sıfatlle ödeye~ğim .. 
Kefilin adresi 

. Öğretmen aramyor 
fF':U.rk Maarif Cemiyetinin ~kara Lisesi (Riyaziye), (Ta bilye-Biyoloji), 
-:zık. - Fen bilgisi), (Kimyı'), (Tarih), (Coğrafya), (lngilizce) gurup· 
_. içın daimt öğretmen alıneaktır. Yüksek Mektep mezunlarından iste
gı olanların istida ve musadcak tercümeihal suretleriyle Cemiyetin Is-

l 
2 
3 
4 
5 
6 

L. K. L. K. 

206,50 
183,83 
144,55 
123,90 
103,25 
82,60 

103,25 
82,60 
61,95 
41,30 
20,65 
20,65 
19,37 Bir ,ehidin öksüzlerine. 

taııbulda Yeni Postahane karpsmda Erzurum hanındaki Dln itleri BUro-
au Müdürlüğüne müracaailan. "3700'' 

k ek1 'fi . . . gün ma &me CllNIJ 

a ve t ı erıru aynı saat 14 30-a k da k -'-yon Re'·"~ .. e verme.. 
lerl Jbımdır. ' a r owuı "'"6UA 

Şartnl ~mdeler tlılfS2 kktaduruşa Ankara, Haydarpaşa, Eeklfebir, Imıir, Adana 
vezne enn e ea ma ır. (37941 

ctNst METRE MlK'ABI 

1-Çam dilme 
2 - Çam kalaa 
3-Çam tahta 
4 - Çam vagon tahtası 

------675,220 
1414,840 
1077,200 
1757. 799 
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Beyoğ l u Va k ıflar Direktörlüğü ilanları 1 
.................................................................. 

f1ti Mahallesi 

,.aziçi pazar kayığı iskelesi mahalli 
•ımpaşa Camükebir .. 
ımpaşa 

ıımpaşa 

i~ımpaşa 
a'sımpaşa 

yükdere 
yukdere 
sımpaşa 

sımpaşa. 

asım paşa 

asım paşa 

asım paşa 

~ımpaşa 

bı.sımpaşa 

ssımpaşa. 

Camlikebir 
G. Hasan P. 
G. Hasan P. 
G. Hasan P. 

Büyükdere 
Büyükdere 

G. Hasan Pa 
Camiikebir 

G. Hasan Pa. 
G. Hasan Pa. 
G. Hasan Pa. 
G. Hasan Pa. 

Bedrettin 
Kayı:k iskelesJ 

Ga. Hasan Pa. 
Yenicami 

Alaca.mescit 
EyyUhüm Ahmet E. 

Mahmut ağa 
Ömer A,· 

Bedr 
B 
B 

Kirahk a:.m.ik 
Sokağı 

Atik tesane Ka. 
Atik tesane Ka. 
Atik tesane Ka. 

No. 

3 
34 
42 

Arsa 
Oda 
Dük kin 
Dükkan 
Dükkan 
Dükkan 

Cinsi 

f ~ 
~ ~~ 
\ 

HASAN DEPOSU 

Adi gazı ve buna benzer boyalı mayileri Av· 

·~ 

rupa ve Amerika markall süslü kutular ve 

gaz tenekesine koyarak F A Y D A • 
yerıne 

satıyorlar ve herkesi aldatıyorlar. Fayda is· 

mine çok d:kkat ediniz. Taklitlerinden sakınınız 

Her cins ve her renkte banyo 

kostümlerinin en zengin çeşidle. 
rini her yerden müsaid şerait ve 

her keseye elverişli fiatlarla 
':Julabilirsiniz. -------· i h tira ita n ı 

"Möbleler, bilhassa çelik boru möb-

•".t>lı>ri, ve bu möblelere ait destek ve 

esnetler,. hakkında alınmış olan 1 

pr emmuz 1935 günlü ve 1988 sayı:lı ih

kJ ra beratı bu defa mevkii fiile kon.. 

~rıak üzere ahare devrüferağ veya 

car edileceğinden talip olanların Ga

atada, iktısat hanında Robert Ferri' -

e müracaatlnn ilan olunur. 

___________________________ , 
Şirketi Hayriyeden: 
B oğaziçinin Sayın Halkına 
Yeni ve Fevkalade Kolayhk 
ı - Şimdiye kadar fevkalade tenzilatlı bir aylık ve iki aylık aboo:ı

man kartların mücerred sayı:n halka daha ziyade sühuleti temin mak
sadile bu kere yalnız bir aylık olmak üzere tertip ve satılmasına ka
rar verilmiştir. 

2 - Bu bir aylık kartlar dahi eski iki aylıklar gibi Rumelihisarı ve 
Vaniıköyüne kadar iskelelerde % 25, Emirgan, lstinye ve Çu!Jukluya 
kadar % 30, Kavaklara kadar% 35 ve bu son mrntaka kış ayları ten
zilat nisbeti rc 40 dır. 

3 - Bu kartları hamil olanlar ayni günde mükerrer gidip gelme 
hakkını haizdir. 

4 - tş'bu kartlar pazar günleri mmtaka ve kısım farkı aranılmaksı
zın şirketin bütün iskeleler arasında muteber olacaktır. lşbu bir aylık 
kartlar 11 Temm'llZ 937 sabahından itibaren mer'i olacağından arzu 
buyuranların 3 Temmuz 937 tarihinden başlıyarak Köprüde Enspek
törlük dairesine veya idarei merkeziye kontrol müdiriyetine müraca
atla kartlarını tedarik etmeleri ilan olunur. 

[ 

.......................... ! .............. . 

<~ ;)airemizin 935-2171 sayılı dosya. 

iç ıda mahcuz ve paraya çevrilmesi 

d ıukarrer bir çuval toz şekeri ile şa
rap ve konserve 3-7-937 Cumaar

tesi günü saat dokuzdan itibaren Be· 

yoğlunda Istiklal caddesinde Abdul. 
lah Efendi lokantası yanındaki Ru
• elı hanı pasajında ikinci açık artrr
na suretiyle satılacağından isteklile
rın mezkür gün ve saatte yerinde ha. 
zır bulunacak memuruna müracaat 
etmeleri ilan olunur. (33674) 

Istanbul ikinci lfl5s Memurluğun

dan: 
Müflis Kibar Fadrl Masasına gelen 

hazinenin istediği muhtelif vergiler 

akkında ibraz edilen 16-9-936 ta
Jıfihli Bordiro sureti hazine alacağını 

~pata kafi görülmediğinden mahkc
P ye müracaatta muhtar olmak üze. 

kayıt talebinin reddine Iflas idare-
~ce karar verilmiş olduğu bilinmek 

1 'z re ilan olunur. (33670) 

Yüksek Mühend·s Mektebi Satına [ma 

Komisyonundan: 
Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan (50000) kilo eık· 

mek kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Beher kilosunun muhammen bedeli 11 kuruş olup ilk teminatı 412,50 

liradır. Eksiltmesi 14-7-937 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15 de 

yapılacaktır. İsteklilerin 937 mali senesine aid Ticaret odası vesikalariyle 
2490 No. lu kanunun emir ettiği diğer vesaiki havi teklif mektuplarını 
muayyen saatten br saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabilinde 
tevdi eylemeleri ilan olunur. (3659) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisvonundan: 

1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun ve metresine yirmi beş kuruş de
ğer verilen (322,000) metre çamaşırlık bez 9, 7, 937 cuma günü saat onda 
kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname 425 kuruş karşılığında komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 5275 liralık temi

nat mektup veya makbuzunu muhtevi teklif mektuplarım eksiltme vaktin
den en az bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. (1663) (3509) 

TiCARET BANKASI 

Merkezi : ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELATJ 

Her Ay Faizleri Ödenen: 

KU PO NLU VADEL i tv1EVDUAT 

Ankara 
r elefon. 2316 

Adapazarı 
Bandırma 

Bartın 

Bo u 

Bozüy ük 
Bursa 
Düzce 
Esk·ş ehir 

Ge m lik 
i z mit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

Is tan bul 
Telefon. 22971 

Türk·yenin her tarafında muhab:r~eri vardır. 

TELGRAF ADRESi ; 
' GENEL DiREKTÖRLÜK: TURKBArtK Şubeler: TiC~RET 

Siz de bu kremden 
şaşmayınız ! 

Bütün cihanda ellJ senedir daima üs. 
tün ve eşsiz kalmıştır • 

KREM BALSAMIN 
Büyük bi:r bilgi ve uzun bi:r tecrübe 
mahsulü olarak vücude getirilmiş 
yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarıatanlılda değil, 

sıhhi evsafının Parls, Lond:ra, Ber. 
tin, Nev • York güzeUik enstitüler in. 
den yüzlerce krem arasında birin. 
cilik mükafatrnı kazanmış olmakla 
ispat etmiştir. 

KREM BALSAMIN 
Gündüz için yağsız, geee için yağlı 

ve halis acr badem kremled, Tanın
mış ec741., itriyat ve tuhafiye mağa. 

zalannda bulunur. 

INGtu:z KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

Sahibı: Alımet l!:min YALMAN 

Umum) Neşriyatı ldare Eden: 
S. SAi.hi 

GazeteciUk ve Neşriyat Türk Limitet 
Şirketi. Basn.-fığı yer TAN matbaası 

Rl 
8 TUIAN 

Belediye Sular idaresinden: 
sayın Aboneterim ize 

Suların tevzii suretine dair nizamname, bir bi1adan başka binaya 911 
verilmesini ve mukavelesinde serahat olmayan abonelerin su satmalarını 
monetmiştir. . 

Nıza.nınameye ve imza etmiş olduklan muka-'elenameye aykırı olarak 
paralı, parasız başkasına su verenlerden, su sauıılar hakkında hiçbir ma
zeret kabul etmiyerek nizamnamenin 30 uncu ıtıaddesi hükmünün tatbik 
edileceği il!n olunur. (3762) 

it ...................................................................... ............................................... ,, 
Mevsimin içilecek en temiz ve sıhhi suyu 

K AR AH iSAR MADEN SUY Udur 
.~ ..... -............... -........... ____ ............................ -.............................. --.................. , 


