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Sefimiz Atatürlc Ziraat .. 
~ Trabzonda" 
iHarareflekarsılandı i Trabzon, 10 (TAN mulıabirlerinJen) - ' ben ortluyu ;:ıq etlerelr lıalln ile lrüP'.~ 

Vekili 
Çekildi 

Reiaicümhanımm Atatürk, bugün Trabzona mekteplUeri •elamlatlılar ve callllan taahu· 
iki Vekilin Daha 

fereflentlirtliler. Büyük Şeli eetiren lzmir rat aruıntla Soğuluatlalıi lrÖfklerine witti- A yrllacağı Söyleniyor 
UGpuru .aat 13 te Yoruz burnunda •örünün· ler. Bütün tloğu illeri mümaıilleri Trabzon. 
ee V~cü Umumi Miilettİf B. Tah.in Uzer· tla toplanmı,Iartlır. Herka yaluılanntla Bii· 
le General '/(Ô%Un, Mrnalfer, BGf"IÜfGVİr yük Ata'nın rozetini t'lfU"aktatlır. Trabzon 
Nizan.ettin ve sekiz vali, bir motörle Polat· Beletliyai, bugüne Şeref günü adını vermif. 
Aane açılılanntla vapura gittUer. Büyük On· tir. Şehir, taklarla mlii ve bayraklarla tlo .. 

i der, aaat tam 14,30 da Trabzona ayai bah· nanmlftır. Catldeler, köylerden, lıaa6alar-
lar, Boztepetlen atılan toplarla .elômlantlı· tlan gelen binlerce köylü ile doludur. 
'•·Atatürk, zaril açılr renle bir •eyahat lıoı· Büyük Şef, hallan COflnın Myecatnntlan 
tiirnü giymi.flerdi. Kentlilerine ıehir namına mahzuz kaldılJannı bildirdiler. Trabzon, i 
bultetler verildi. Büyüle Şel, vUayetler mii- Büyük Ata'anı üçüncü dela bağnna IHuınlf 
,,...,illerine ayn ayn iltifat ettiler. Mütealcı· olmakla haklı bir ıevinç içindedir. 

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

Üniversitemiz Hakkında Düıünceler : 1 

Oniversite işi, 
Mühim Bir Milli 
Varlık Davasıdır 

Alamet Emin YALMAN 

••• .ı .. ·-·"' ..... ıtdUSft --1ebt ~ld!mcla ~ . · .~-...~w.r~.-ı ..... 
"-nıl'J'Oluna; kimi donanmaya, tayyareye; kimi mektebe liuta. 
~ birinci derecede kıymet Yerir. 
~tün vatandqlann ideallez:i &ra· ı 
leıı hır':.~~::: :mı:: Akdanlz Meselesinin 
~~. bi~ nıilıt Oniveraiteye sahip 
~r. Qy1e bir unıveratıe tı Beyoğlundan Görünüıü 
' Yarını bilgi müeaeeeleri araam
lli adı aaygı ile anılsın, bilgi eevglai. 
b. "le en temiz idealizmi eterafa yay. 
--. lnemleket için kuvvetli bir dl· 
~ hizmetini görsün, inaanhk için 
ltaa !§ıklar ve hakikatler arayanlar 

ibda Türk adım duyunıun. 

Pt1 enılekette elbette yeni yeni 
taka Universiteler kurulacaktır. 
it, ~ bu arada Istanbul Univenslte. 
la dainıa en mühim mevkie aahip ka
llı~. Büyük Universitelerin çofu 
4 birçok sebeplerle bUyllk §ehirler
~ tesadüf ediyoruz. Hele hariçten 
tylli Ue gelenler mutlaka bUyllk tehir 
ta. 11ensiteslni tercih ediyorlar. Son
~ IUraaı da vu ki, Istanbulda bUyUk 
~de bir Unlversitenin temelini kur
~ için, memleketin takatine göre, 
~ ÇOk büyük fedaklrhklar f&Pıl· 
~ · Hilklimetimiz, başladığı hiç 
\t ·~Yanda bırakmaz. lstanbul unı. 
ıe:1teai işi de elbette BOnuna getiri-

k bir milli iştir. 

'(Ukanda "hariçten gelenler" 
l)ı ..__~edik. lstanbul Universiteai 
l'1 ""'"Wursa mutlaka Balkanlardan 
lıo ebe çekecek ve he'e Yakın Şark 
be:OUl•nınızdan büyük ölçüde rağ
lint rörecektir. Istanbul Universite
llıUh Baıkanlann ve Yakın Şarkın en 
lbek hn bilgi merkezi diye tasavvur ~t 
illa için büyük bir ha.yal sahibi ol-
~htlyaç yoktur. istersek ve uğ-

k bunu mutlaka yapabiliriz. 

bir late.rnetıytz ve uğraşmalıyız, çllııldl 
dı~ıUet, içtimai teklmUlde yol ala 
\ti • herşeyden evvel barice mlne

lb ~Yınet' dağıtmak seviyesine gel-
eaile Ölçülebilir. 

ın:;nd~ ~ka TUrkiyenin canlı, sa 
etraı bır sulh siyaseti Yır ki bunu 
"--' a YaYmakla~ til k 
·'Qfeyt 
IUlb ~pına . ıza 
~~ &evgı ve tesaıltıb ru ne1-

ek içhı nıillt çhlza 
lbız _ _. 
t1 ·-uır. Bunun. mda 
lliveraıte gelir. 

B. Blanclaard 

Pariste çıkan Paris - Soir gazete
sinin röportaj muharrirlerinden M. 
Blanchard geçende lstanbula geldi, 
~ura.da, bilhassa Beyoğlunda biraz 
dola.şıp aynldr. Şimdi de gazetesin • 
de "Akdeniz meselesi,, ni yazmak -
tadır. Fransız gazetecisinin bu en mü 
biın Avrupa meselesini nasıl yazdı

ğını elbette merak edersiniz. O hal
de 7 inci sayfamızdaki tafsilAtı o • 
kuyunuz. 

Yağmur 

Yerine 
Çekirge! 

Bükr~. 10 CTAN) - Bura gaze
telerinin yazdığına göre, Romanyada 
b köyde halk kıra yağmur duasına 

ştır. Fakat du.• esnasında ka
ut halinde çekirge sürilleri gö-

ttı ve köye yağmur yerine bu 

B. Muhliı Erlunen 

Hatay için 
Yapılan 

Proje 
Kamutay da 

Ankara, 10 (TAN muhabirinden) 
Ziraat Vekili Bay Muhlis istiraha

te ihtiyacından dolayı istifa etmiş, 
yerine eski Ikbsat Vekili Şakir Ke

Aakara 10 (TAN mahablılnch)- sebir tayin edilmiştir. Maliye ve ln-
llataym mWld tamunlyetlnl te- hisarlar Vekillerinin de kabineden ay 

ketttlle ve Türkiye • SuriJe buda rlacaklan rlvaret ediliyor. inhisar • 
a-- temhelM dair olM m•heit lal' VeWetl:iıe eül fiıhtsarlar Umum 

' na Mıl ı Jıltldlhu w lzmw ~ n.y: HU&-
..._ ıl • l'llJ - ............... ...,...,. • 
Dlflktup '" protokollerba tawllkl 
haklnndakl kan• pro)e911d lıllk6-
met, dün sabah Kamut.aya vennlt
tlr. 
Millet Meclisi Hariciye encümeni 

bugün öğleden sonra bu projeyi tet 
kik etmif, Dış Bakanlık siyasi mtia
teşan B. Menemencioğlundan anlaş 
ma hakkında uzun boylu izahat aı .. 
mıştır. 

HÜKÜMETlN MUCİP 
SEBJ!l>LER LAYlHASl 

Hilkftmet, bu projeye ait olan mu 
cip sebepler layihasında aynen 9un
lan söylemektedir: 

"Uzak ve yakın mazide tariJıf va 
kalarla anavatandan ayn dtifeD Tllrk 
Clmialannm mukadderabna k&rfl 
en büyük vasıf ve umdeleıinden biri 
de milllyetçi1ik olan Türkiye Cümbu 
riyetinin llkayıt kalmaması pek tabi 
idir. Eserleri hal ve vaziyetine göre, 
mUteceıu olan bu insani ve asil all
ka., Türkiye cumhuriyetini yurdumu 
zun yanı başında ve bitiflğlnde sa • 
kin Hatay Türkleri için onların tabi 
aten gil7.el olduğu kadar aiyaseten 
ve iktisa.den de mUhlm ezeli ve ebe
di vatanlarına mtmtakil bir varlık te 
min ve bu vaı'lığa kabiliyE'tll ve te • 
refli kardeşlerimizin maddi ve mi.ne 
vi in~af ve terakkilerine hadım ıe, 
kilit ve vesaitle teçhiz etmek emelini 
giltmiye sevketm~tir. 

Lübnan Cümhurreisi 

Emil Edde 

G,lcl ve Gitti 

B. Emil Edde 

CUm.buriyet hUkO.metinin bu yük • 
sek gaye uğunında son zamanlarda 
yaptığı siyasi teşebbüslerin ve girif • 

tiği nazik ve çetin mücadelelerin 11&- Lübnan Cümhurreisi B. Emil Edde. 
yir ve safhalan malfundur. 

Nihayet, Milletler Cemiyeti kararl- Y&nmda Lübnanm Maarif, Sıhhat, İç· 
timat yardım ve 1ktısat Nazırlığını 

le vanıan neticeler meseleyi şekil far- hep birden yapan B. Habip Abi Şahla 
kından kat'ı nazar, Türkiyece takip olduğu ha.ide, dün akşam Toroe eks· 
olunan gayeye muvafık surette hal- preeile şehriıniz.e gelmiş, kısa bir müd 
!etmiştir. Bu neticelerin teyit ve tak- det burada kaldıktan sonra semplon 
viyesine ve bu vesile ile bazı mesele· 
terin hal ve intacmı teahile medar ol- ekspresile Parise gitmi§tir. Bu gelif 

gidife ait tafsllit 8 inci sayfadadır. 
mak üzere Tül'kiye ve Fransa ara • ------------=
sında bir muahede, bir anlapa ve 
bir müşterek oeyanname ve bunlara 
müteallik olmak üzere Uç protokol 
hakkında bir mektup kabul ve 
teati edilmiştir. Müttalealarm • 
dan muhtevalan ve lüzum ve ehem
miyetleri tezahür edecek olan ve ay
nca esbabı mucibe liydıasmda tafsi· 
line lüzum görUlmiyen bu beynelmi
lel vesikalar Türkiye BUyllk Millet 
Meclisinin tasvip ve kabulüne ane
dilmittir.,, 

Ankaragücü 

Rapid Takımma 

7 • 2 Y enilcll 
Viyanalı Rapia takımı dün Anka

rada Ankaragilciyle ilk maçını yaptı 
ve 7 • 2 gibi yüksek bir farkla galip 
geldi. Ankara muhabirimiz bu maçm 
büttin tafsili.tını verdi. Spor kısmı· 

Memlekette Petrol 
Araştırmasına Dair 
O mitli Haberler •• 

Fakat Sevinmek için Acele Etmemeliyiz, iyi 

Emarelerin Sonu Gelmemesi de Mümkündür 
Mardinden ümitli haberler gelmittir. Oralarda iki üç ıene

denberi devam eden petrol aramalarında ümit verici bazı emare. 
relerle karfılqılmıfbr. ı 
Son sondajda muayyen bir derin

liği geçtikten sonra Müreftede o1 -
duğıu gibi gaza tesadüf edilmifti. Bu 
emare Musul petrol sahasına civar 
arazi için ümit verici bir teydiSon
daja o zamandanberi daha. büyük bir 
~vk ve alika ile devam edilmiftir. 

Bir hafta kadar evvel de daha ü -
mitli emareler görülmüş ve maden 
arama idaresinin petrol fUbeai di -
rektörü ile vazife dolayısile Ankara 

Nazilli 
Fabrikamız 

Hazırlanıyor 
da bulunan m~ıtehass1&lar en a.- lzmir, ıo (TAN muhabirinden)
cele vasıtalarla Mardine gitmifler • Nazilli dokuma kombinasmda mon
clir. taj faaliyeti devam etmektedir. Do

kuma tezgi.hlan yerlerine konulmut
tur; lyar edilmektedir. Santral, ka· 

Şimdi bütün gözler Mardine di • 
kilmiftir. Devam eden sondaj ilk ne
ticeleri teyit edecek mi, etmiyecek 
mi? Şimdilik kat'I ümitlere diifmek zan, elektrik ana kablosu ve tranafor 
mevsimsizdir. Kendimizi ümide kap- matörler de hazırdır. 
tıracak olursak bunun inkisan ile 
k&rfllqma« ihtimali de vardır. Pet
rol sondajları hudutsuz sürprizlerle 
doludur. Bundan evvel de bir iki de. 
fa funitll emareler görWmilf, fa • 
kat arkası gelmemiftir. 

Çok genif teknik vurtalarla Ma.r· 
dinde yapllan sondajlarda bu hWNB
ta Um.it verici allmetlerle k&rfllaf • 

Fabrikanın sınemıı Nlonu açtlmt!• 
tır. Bu salonda her hafta munta~r.ı 
toplantılar yapılnıak•.adır. 

iplik kısmı makineleri faaliyete 
geçirilml§tir. Bu kısımda genç )az. 

lar için bir kura açılm.I§br. Kunta 
muvaffak olanlar fabrikada aa!i va. 

zifelere tayin edileceklerdir. 
tılmMI herhalde~ bir haberdir. Fabrikanın ilk kumqlan 15 A • 

Fakat, bu haberin flmdilik ya~ fuatosta çıkacak ve Temmuz ortala· 
c11jı teı1ir ıDeraJamıaı uyaııdlnaek • J'IDda &mire le~. Verilea. 
tan ibarettir. Sondajın devam eden ~ba&ta _.., Batve~llimis. 1-
kısmı ya ümitleri teyit edecek ve ya lnönü, açıhı törenini bızzat ılkte,n
but ~fa çıkaracaktır. Evet veya ha nln birinci haftaamda yapacaktır. 
yır diye kat'i ~ir haberin derhal gel 
mesi de mutlaka beklenmemelidir. 
Çünkü sondajda gece gündüz ça1If1 
larak derine doğru alman mesafe 
giinde birkaç metreden ibarettir. 
Petrol bulunduktan BOnra da en bU 
yük mesele miırtannda.dır. Çtiırktl 
bir noktada az miktarda olarak bu -
lunan petrolün işletilmesi verimli O· 

lamaz. 

INGILTERE 

VE AKDENiZ 
Londra, 10 (TAN) - Hariciye 

Nazın Bay :Eden Xvam Kamarum. 
da bir suale cevaben, lngilterenin Ak 
deniz aiyaaetinde hiç bir değiliklik 
yapılınadiğmı söylemiştir. 

11 TAN ıı MUHARRİRLERi 

BUTON DUNY AYI 
DOLAŞIYORLAR 

e SABiHA ZEKERiYA Avru
pa oe Şimali Ameriltcıyı baftan

lHıf'J doltlf'Jltıktatlır. ilk •eyahat 
yaılannı okudunuz. Şünıli A
merikacla bulanan Sabiha Zelee
riya, bundan sonralıi yaılann-

da "TAN,, okayacalarına 1131 

nin Y enitlünyaını, bütün İçyii· 
zile tanıtacaktır. Maharririmw 
Avrupatlan Amerilcaya götüren 
Queen Mary tranaatldntijintle. 
iti görüflerini anlatan yazının ilrincüi 6rıPn 6.,inci Ml)'iatlllllır. 

AKDENiZ KIYILARINDA 
• F AIK SABRI DURAN 'ı he
pimiz tanıyana. "TAN,, oim)ıa· 
calan için AWeniz lcıytlanm tlo
ltlf'Jltıkta olan Prolaör F ailt 
5""n"'nin ilıinci ••~ melıta
bana bqiin yetlincı1aay/amızJa 
•İze oeriyonu. Arlıadapma bu 
)'tUUll1da Malta'yı anlatıyor. Ba

nu tla herhald• l.euetle olıa)'Cl

calmnız. 

~ ............... __. ....................... .. 
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Haliçte yapılan 17 O tonluk 
vapur 50 bin liraya çıkıyor 
Ayni boydaki 72 
Numt r ı 110,000 
Liraya alınmıştı 
H aliçte yapılan 350 yolculuk bir vapur 

on, on beş güne kadar kızaktan ine
. cek, Ağustos içinde de Boğaziçinde yolcu ta

tımıya ba,lıyacak. 
Bu iş Şirketi Hayriyenin bir teşebbüsüdür: Gaze

teler ara sıra bundan bahsediyorlar. Biz, yapılan 
"'apur hakkında daha etraflı malumat toplamanın 
faydalı olacağını düşündük. Çünkü Şirketi Hayri
yenin giriştiği bu i~, ayni zamanda memleketimiz
de vapur yapılması bakımından hem maliyet, hem 
de amelemizin kabiliyeti bakımından bir imtihandır. 

Amiral V aaılın hatıraları 

V:ipuru görmiye giden mu-
harririmiz intibalarını şöy- jŞi;;;;İiİı~;;;;:nin bu yeni$ 

lece anlatıyor: ivapuru kızak üz.erinde ta-i 
Şirketi Hayriye genel direktörü : ·ı d : 

;mamı e mey ana çıkmı~tır.: 
ile mürakıp Amiral Vasıf ve lşlet- • • 
me müdürü, şirketin fabrikasına iOn beş güne kadar denizea 
gidiyorlardı. Ben de aralarına ka- ~ indirilecektir. ~ 

ı-Gülcemale 
7 alio Çıktı 

tıldım. 
Şirketin '(Cumhuriyet) istimbo

tuna bindik. Eski Bahriye Müsteşa 
n Amiral Vasıf, yolda hep eski ha 
tıralardan bahsetti. Bunlardan bir 
tanesi, Meşru6yetin ilanında ikinci 
katip lzzeet Paşanın kaçmasına a
itti. -

Amiral Vasıfla bir, iki arkadaşı 
kaçmıya mani olmayı ve lı.zet paşa 
kaçarsa tutmay1 iş edinmişler. O 
sırada lzzetin.gelininin adına satın 
aldığı bir vapura bir düzüye eşya 
taşınıyormuş. 

İzzet paşanın kaçtığı duyulunca 
genç zabitler, bir müfreze bahri
yeli ile beraber vapuru basmışlar. 
lzzeti bulamamışlar. Bekçileri, nö
betçi bırakarak diğer vapurları a
ranuya gitmişler. Akşam, lzzetin 
hususi vapuruna dönünce bir de 
ne görsünler? Bahriyelilerin knnn
lan acıkmış. Vapurda yalnız ek -
mekle şampanya bulmuşlar. Ek -
mekleri doğrnmışlar, üzerine şam
panya dökmüşler. lştah ile kaşık
lamıya başlamışlar. Zabitlerini gö
rünce şu izahatı vermişler: 

_ Şişelerde güzel bir şey bulduk. 
Tatlı çorba yaptık. Pek hoşumuza 
gitti. Biraz köpüğü var amma al-

dırmıyoruz. 
Genç bahriye zabitleri günlerce bir 
torpito ile Adalar denizinde dola -
şarak lzzet paşayı aramışlar, fa
kat Abdülhamidin ikinci katibini e-

e geçirmemişlerdir. 
Fabrikada çalışma sistemi 

B u konuşmalarla Şirketi Hay
riye fabrikasına varmıştık. 

.t""'nbrikanın 12 senelik Alman baş
mühendisi bizi karşıladı. Evvela de
polan gezdik. İntizam yamandı. 

Bütün malzeme kolayca sayıla
cak surette istif edilmişti. Okumak 
yazmak bilmiyen bir ambar ame -
lesi, her nevi eşyanın mevcudunu 
pek az bir zaman içinde haber ve
rebiliyor. Bu sayede kısa bir za -
manda mevcudu kontrol etmek 
mümkündür. / 

lmalathaneleri birer birer dolaş
tık. Buralarda 74 numara adını ta
şıyacak yeni vapurla bu kızaktan 
inince yapılacak eşi 75 numara i
çin yeni parçalar yapılıyor. Eski va 
purlar için de her türlü tamir mal
zemesi ve yedekler hazırlanıyor. 

Alman ~Utehassısla iyi bir Türk 
deniz inşa mühendisi olan muavi
ninin her şeyi çok iyi kurdukları 
derhal göze çarpıyor. Etrafta iyi 
iş çıkaran, severek çalışan mem -
nun simalar var. 

14 numaralı yeni vapur 

7 4 numaralı yeni vapur kı -
zak i.lzerinde tamamile mey 

Bazı Alman, İngiliz ve Holanda ················································. 
Türk amelesinin istidadından çok 
memnundur. En ziyade gc:•,ç un
surlardan istifade ediliyor. Bir ilk
mektep mezunu dört sene içinde bu
ra.da iyi bir amele olabiliyor. 

Yeni vapurun uzunluğu 35, ge -
nişliği 6,6, yüksekliği 2,45 metre
dir. 340 beygirlik bir makinesi var
dır. Hacmi 170 tondur. 350 ve da
ha fazla yolcu taşıyabilecek ve 12 
mil sürati olacaktır. 55, 56 numa
ralar 130 yolcu aldığına göre, bu
rada yapılan vapur bunların Uç 
misline yakın bir büyüklükte de
mektir. i2 ve 73 numaralara ben -

1 grupları Denizyolları idaresi tara
fından satılığa çıkarılan Gülcemal. 
vapurunu almak istiyorlar. Verilen fi. 
yatlar 100 . 150 bin lira arasındadır. 
Gemi hurda fiyatına satılacağından 

harice gönderilmesi için Vekiller he
yetinden müsaade lmacaktır. 

ziyo,r. 

Dikkate değer maliyet heaapları 

Y eni vapurun memleket için 
en di~kate-..değer. noktası 

-maliyet masrafıdır. 72 :ve 73 nu • 
marnlar navlrun1a beraber lstan -
bulda teslim beheri 110 bin liraya 
mal olmuşlardır. 

74 ve 75 numaralar Haliçte yal
nız ellişer bin liraya çıkacaktır. 
:Şu paradan harice malzeme için 
gidecek para y .'nız 20 biiı liradır. 
20 bin lira işçilik olarak Türk iş
çisine, 10 bin lira da yerlr mala 
sarfolunacaktır. Demek ki, 72 nu
maralı vapur için harice giden 110 
bin liraya mukabil 74 numara için 
harice ancak 20 bin liramız gidi
yor. ~fokayescnin yanlış bir fikir 
vermemesi için şunu söyliyelim ki, 
72 numaralı vapur İngiliz lirası on 
lira ederken alınmıştı. 

Tecrübeden der• 
Bu da hesap edilmek şartile Şir

keti Hayriye yine kendisi için çok 
iyi bir iş yapmış ve memleket he
sabına pek dikkate değer bir tec
rübe geçihniştir. Memleketin va
pur ihtiyacı hemen hemen hudut
suzdur. Şirketi Hayriyenin elde et
tiği muvaffakıyetli netice karşısın
da vapurlarımızı bir nn evvel mem
lekette yapmak için hnrekete geç
mek lazımdır. Şirketi Hayriyeyi bu 
kıymetli eseri vücude getirdiğinden 
dolayı tebrik ederiz. 

Yeni vapurun her tarafını do· 
laştık. Amiral Vasıf, işçiliği, hele 
perçin işini yüksek buldu. Perçin 
çivileri de Haliçte bulunan bir Türk 
fabrikasında yapılmıştır. 

Yeni vapurdan henüz inmiştik ki, 
kızakta bulunan araba vapurunun 
denize indirileceğini söylediler. Gör 
rülecek bir manzara idi. Koca va • 
pur, beş, on dakikada denize indi. 

Bu sene araba vapurları büyük 
ölçüde çalışacaklardır. Hafta ara
sı günde 10 gidiş, 10 geliş, cumar
tesi ve pazar 20 gidiş, 20 geliş se
feri yapılacaktır. Sürat te 6 mil -
den 10 mile çıkmıştır. 

EmirgCinhlar Belediye· 

ye Teşekkürlerini 

Bildirdiler 
Emirgana otobüs işletilmesine izin 

verilmesi Emirganlıları çok memnun 
etmiştir. Emirgan halkından seçilen 
bir heyet, dün bayraklarla donatı! -
mış bir otobuse binerek evvela vila
ye~ı.. bolocll;r-c;ro ~-ıY>'91~ ·e J!J 
mirganlılann şükranlarını bildirmiş -
!erdir. Heyet, vali B. Muhittin üs -
tündağa bir buket vermiştir. 

Beynelmilel Ceza 

Kongrsine Gidiyoruz 
Dün, Adliye Vekaletinden Müddei

umumiliğe yapılan bir tebliğde ür.i
versite ordinaryüs profesö;lerinden 

Tabirle İstanbul müddeiumumi rnıta
vinlerinden Sadrettin, Feridun ve ~eırı 
yiz müddeiumumi muavinlerinden Ce
vadın, Beynelmilel ceza kongresin~ a
za seçildikleri bildirilmiştir. 

1 
Belçikalı bir gazeteci ı 
şehrimize geliyor 

B. Henri Liebrecht 

HATAYLI 
HEYET 
BUGÜN 

DÖNÜYOR 
-

Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunan Hataylı heyet, dün ak
şam Hatay Erkinlik Cemiyeti 

merkezini ziyaret etmiştir. 
Heyet azasından biri kendisile gö

riişen bir arkadaşımıza şunlar ısöyle 
miştir: 

1 Ankarada Açdan Sergi 

"- Hatayldarın minnet ve şük -
ranını Büyük Atatürke sunmak i~in 
geldik. Doktor B. Tevfik Rtiştü Arss 
ve B. Menemencioğlu ile görüştük 

1lk Türk Birleıik Resim ve Heykeltraf Sergisinin dün Ankar~Ja 
açılci'rğını yazmıştık. Yukarıki reaimde sergide teşhir edilen tab
lolardan bir kıamını görüyoruz • 

Ankarayı gezdik. Çubukbarajı kar
şısında hayran kaldık. Yarın akşn11 

Ankara yolu ile Hataya döneceğiz. St! 
yahatimizden çok memnunuz.,. 

Arsadan Çıkan 

balar imha 
Bom· 

Edildi 
Ayvansarayda bulunan bombalar 

hakkındaki lô.boratuar raporu, Emni
yet direktörlüğüne verilmiştir. Bu 
rapora göre, bombalar, 8 - 10 sene 
evvel arsaya gömülmüş ve tamamen 
l:o:~olınuştur. 
Kullanılmıya elverişli olmadığı için 

imha edilmiştir. 

Kimlerden Hiçbir 
Harç Ahnmıyaçak 
lktısat Vekaleti yeni bir karar vermif, Türk limanlarında geınİ· 

lerden alınmakta olan resimlerle bunlara ait bütün muamele harÇ• 

larmı kaldırmıthr. Bundan sonra her çefİt deniz vasıtasından t•• 
mandıra, rıhtım, demirleme resimlerile ruhsat tezkereleri harçlarJ 
alınmıyacaktır. 
Bu karar ecnebi gemileri için tat- ı 

bi~ edileceğinden iyi neticeler 1"'J :ı.- ; T • •
1 

J 
cagı muhakkak görünmektedir. u nıversı eue 

lstabulda Pamuk 

Yetiştirilebilecek 

Bir müddet evvel seyyah vapu:.ctrı 
için yarı yarıya indirilmiş olan resim V • 
ler de tamamen kaldırılmış olduğ·m- f\.lffl ya 

Yeşilk,öy tohum istasyonunda ya
pılan tecrübeler sonunda, 1stanbuı1a 
da pamuk yetiştirilebileceği anla~tl -
mıştır. İstanbulun pamuk ziraafoıc el 
verişli köyleri tesbit edilmiş, ha~r
lıklarp. başlanmıştır. 

Radyoların 
Kontrolü 

Kahve, gazino, otel, apartman· ve 
evlerdeki radyoların sıkı ııekilde k('ln. 
trolUne ba§Hı.nmıştır. serlelik dinle
ıııe uc.TCtıeı-ını •t:ruıı,,cu tt.uoneıeı ı .u-
detle cezalandırılacaktır. ~?f>nlu 
radyo sahiplerinden de ayrıca bir liı a 
belediye resmi alınacaktır. 

iKRAMİYE DAV ASI 
Devlet Şurası. eski Şark Demir -

yollan şirketi aleyhine memurlar ta
rafından açılan ikramiye davası üze 
rinde ademi salahiyet kararı vermiş
tir. 

Mühendis Mektebi Genifliyor 
Mühendis mektebinin genişletilme 

si ve bu tedris yılında ınektebe şim
dikinden bir misli fazla talebe alına
bilmesi için yeni bir bina daha yapı
lacaktır. ........ .... ....... 

T arihi değeri l:Ü~sek oian mt•d
re....e, cami gıbı eski eserlt-rin 

tamir~e tcnınıuz başından itibaren 
ba§lanacaktır. 

• 
H indistanm pamuk kralının ka-

n~• , ·e Hint kadın birliği reisi 
lna yakında Londradan ~ehrimize ge
lecektir. 

• 

dan memleketimize gelecek seyyah- • 
lann artacağı umulmaktadır. l f "h l 

Karar, dahili ticaret gemilerinıizir. m l Q n arı 
sahiplerini de çok sevindirmiştir . DUn bir akşam gazetesi Universi· 

Gümrük müsteşarı geldi tede P. S. N. sınıfı talebesinin ıdJll· 
Gümrük ve inhisarlar müsteşarı A- ya imtihanlarına dair bir fıkra yaı:• 

dil ~kuldaş, dün akşam Toros eks-ı mıştır. Bu fıkraya bakılırsa talebe• 
presıle Ankaradan şehrimize dö L1müş nin elinde not yokmuş. 200 kişi iJil• 
t~r. A?lu:ad~·~~l~nan İstanbul ~~m- tihana gırıniş, yalnız 15 kişi sınıf 
ru.~len başm~d.uru Mus~af_a Nun de geçmiş. Geçmiyenler arasındakı as· 
~usteşarla bırlıkte gelmıştır. ker talebe Eylfıldeki ikmal imtibaı]• 

Adil Okuldaş, inhisar ve gümrük· larmda muvaffak olmazlarsa aıaya 
lerde tetkikler yapacak, her "iki ida- gönderilecekmiş. Tercümeyi bir do· 
r~n~~ ~eni kad:o ve bütçelerinin tat çent değil, talebeden biri yapıyor· 
bıkı ışıl~ de J!b'Taşacaktır. muş. Arkadaşlarına haksızlık ctıni " 

Mum#."""' "'"'"o~ı,.... .. • • ... • .... • 
Asri_şeldlde inşa edilecek olan Mıım 'Diln matbaamıza üniversite P. 5, 

hane antrepo1armın yıkılmasına b . ..ı..1· N. sınıfı talcbes~den birkaç gcnÇ 
lanmıştır. Yeni antrepolar için Av • . ı'zahatı ·•er• müracaat ettıler ve §U y 

rupaya yeni vinçler ısmarlanmıştır. 
tıerde bütün antrepolarda işler uto • diler : 
matik olarak görülecektir. "Bu gazetenin verdiği yanlı§ ha -

vadise çok müteessir olduk. Bu na• 
vadisi imtihantla muvaffak olmadığ1 
nı zanneden bir arkadaş, ferdi oıa· 

· rak yapmıştır. Hakikat şudur: Notİ 
larımız tamamdır. Madeni ve devr 
sistem kimya notlan bu sene bası~ 
mıştır. Geçen seneden kalma uzvi }1 • 

18.sısı ve bütün uzvi ve gayri uzVl 
notlar vardır. Daha fazla çalışmııl< 
isteyenler Profesör Arndt'in notıarıı:ı 
dan istifade edebilirler. 

Imtihanlarda geçenlerin norll1a
1 

olduğunu tahmin ediyoruz. ImtihaJl• 
lar bitmedikçe neticeler belli olmadı· 
ğı için kat'i birşey söylenemez. • 

Hal Ücreti 
İndirilecek 

Trakya müfettişliği, Trakya·hn 
gönderilen yaş meyvalardan fazla hal 
ücreti alındığı için Trakya köylü ~ü -
nün zarara uğradığından şikayet et
mişti. Bu şikayet üzerine belediye tet. 
kiklere başlamış ve hal Ucretleri:ıi in
dirmeyi kabul etmiştir. lktısat nıU . 
dürlüğü, ne kadar bir tenzilat Yllı'ltla
bileceğini tesbitle meşguldür. 

Belediyenin bütün malların dP~ ri 
üzerinden resim alma esasına '\ ~ 11-

nan yeni bir tarife yapmayı kabul e
deceği anlaBılmaktadır. 

Kaçak Rakı mı? 
Üsküdarda Torbalı mahallesinde 

sobacılık yapan Safanın, evinde ka
çak rakı çektiği haber alınmış, evde 
yapılan araştırmada bir kazanla im 
bik bulunmuştur. Safa, hiçbir şey -
den haberi olmadığını söylemiştir. 

lmtihanlarda ~ç sualler sorultıı~ 
yor ve talebeye kolaylık ve hüsnü nı• 
yet gösteriliyor. • 

Tercüme eden arkadaş, 4 sene }(J 

dar Ankara gaz kurslarında çalış -
mıştır. Almancası da, kimya mııJO• 
matı da iyidir. Kendisinden çok ist;f• 
fade ediyoruz. üniversite talebesıniı' 
arkadaşlarına karşı haksızlığı ihti; 
malinden bahsedilmesi bir haksızll 
tır. t<· 

• nhisarlar idaresi kadroları, n-
1 yın on l>e~ine kıtdar aJfıkud:ır

Jara bildirilecektir. Umum müdtlr An 
karaya gitmiştir. 

A1>keri talebeye gelince, ~lay~ çıoi• 
mak için geçen seneden donmuş e 
mak lazımdır. Böyle askeri taleb 

J(ıı.· 
Kırk iki Çocuklu Baba hiç yoktur. Zaten geçen seneden .. 

• 
2 g ha.ziranda Berlinde toplana-

cak olan entenıas;ronal tica
ret odaları kon~resinde iflitat :Semli 
ile Berlin ticaret konse~·inıiz Arni mu 
rahhas olarak bulunacaklardır. 

• 
U• • ni,·P.rsite yabancı diller mf'k -

tebinde parasız yaz kursları 
17 haziranda a~ılacaktır. 

• 

Dün, kırk iki çocuklu ~abadan lan diğer talebenin imt~h~ı da b~ 
bahseden yazımızda küçük bir yan - nüz başlamamıştır. Bu ımtihan 3~1• 
lışlık olmuş. haberin mahreci Mersin 27 sindedir. Gazetelere hakikate si 
olacakken yanlışlıkla Maraş şeklin - mamile aykırı haberler yazdırııııııı 
de çıkmıştır. Düzeltir, özür dileriz. hepimizi çok müteessir etmiş~~ 
.......................................................... $ 
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dana çıkmıştır. Makinesi takılmış
tır. 10, 15 gün içinde kızaktan ine
cek, kazanı denizı:ie iken takılacak 
ve dahili tertibat ta o zaman ikmal 
edilecek. Ağustosta bu vapurla Bo
ğazda gezebileceğiz. 75 numara 11 
ayda yapılacak ve gelecek yaza ha

Bir Mimarımız 

Moskovaya Gidiyor ...Belçikalı edip ve gazetecilerden B. M ali~·e Vr.:...m, B. Fuat Aıtraır. bu 
lıaft.a l~indc tedın·i için Pari

se gidecektir. 

Yeşilköy meteoroloji i~tasyonu~. -
dan alman malumata gore, bugun 
yurdumuzda g?kyüz~nü~ ~çık geç
mesi, Karadenız sahıllennın kapalı 
ve yağışlı olması. rüzgarların umu. -
miyetle garp istikametinde_n hafıf 
kuvvette esmesi muhtemeldir. 

Rebiülahar: 2 Mayıs: 29 

Güneş: 4,28 - Öğle: 12,l~ 
ikindi: 16.14 - Akşam: 19.4 

6 Yatsı: 21,42 - İm~ 
zır olacak. 

74 numaralı vapur, şirket için 
güzel bir eser olacaktır. Fazla o -
tarak ta yeni amele yetiştirmek i
(in bir mektep gibi bundan istifa
de ediliyor. Alman mütehassıs 

Şehir mütehassısı B. Burhan Arif. 
Sovyet mimarları tarafından M<,?3kO· 
vaya çağınlmıştır. B. Burhan Ar;f, 
orada Moskova şehir planını tetkiK e
decek ve Sovyet İttihadı Birinci "\H
mari .e Şehircilik Kongresinde hü -
kfımetimiz namına bulunacaktır. 

Henri Licbrecht, birkaç güne kadar 
şehrimize gelecektir. B. Henri, Belçi 
ka müharrirler cemiyetinin umumi 
katibidir. Soir ve Soir lllustre gaze -
telerinin de başmuharriridir. Kendisi 
nin Fransız Akademisinin mUkafat 
!andırdığı birçok eserleri vardır. 

• 
P azar yerlerinde belemye nizam 

n emirlerine riayet etmi)·en 
esnafın bundan sonra oralarda çalı!;
malarına izin \'erilmiyeC(>.ktir. 

-------·~ 

Dünkü Hava 
· Dün hava, akşama kadar hafif bu

lutlu geçmiş, rüzgarlar, cenuptaıı sa 
atte 10 kilometre hızla esmişti~ Ba-

t cll 
rometre 761 milimetre. suhun\ }<ıı)' 
çok 22, en az 12 santigrat olnrn 
dedilmiştir. 
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kral Boris Almanharic~ye lsp:.nyaya fc.şizm n müdahaıesi 1 
. 

Nazıriyle 
CQMAN DO PRI MA· BRlGA TA'· VOLONT AR 

Görüştü OROtNE DEL GIORNO N.0 2 

tnı Sorya, 10 (TA.ı.'\) - Kral Boris, bu sabah Bay Von Neurath'ı kabul et 
tıt. littr. :&Ituakat, bir sa.at bir çeyrek devam etmiştir. Bay Von Neurath, sa 

Ya geH.rkeıı \'e giderken allnşlanmı!itır. 
~.ltesnıen bildirildiğine göre, Kral, Alman Hariciye Nazmna Alexandra 
,~n.ın birinci ınıf büyük sa.libinl ve Sofya.daki Alma elçisine de ayni 

llnı büyiik salibinl ibda etmiştir. 
~ IU-aı Boris, öğle \."nkti Sofya ya.ldnlnde im.in Vranja şa«>s1mda Bay Von 
~lll'ath şerefine bir ziyafet vermiş ve Başvekil Bay Köseivanof ile Al 

V eltisi Bay Rümelin hazır bulunmuşlardır. 
lbi 0n. Neurath Alınan ve Bulgar askeri mezarlıklarına meçhul asker 
tır desıne çelenkler koymuş ve bu mün~etle askeri merasim yapılmış
~ Bulgar Ha:rıbiye Nazın, Erklniharbiye Reisi, mevki kumandanı mera
k de hazır bu1unmuşlardu. 

I Amerika da 
-Bır kadın 

kaçırıldı 
Ne\.')·ork, 10 (TAN) - Re

lslcümhur Roose\'Jlt'in s:lo 
tedbirlerile uzun zamandan. 
beri arkası kesilmiş olan insan 
kaç.lnna hadiseleri yeniden 
ba§lamış bulunuyor. Bugün 
Loog lsland'da kibar sosyete-

ye mensup Bayan Alice Rl
~ing adh zengin bir kadm ka
çırılmıştır. Haydutlar fidyei 
necat olarak 30 bin dolar iste. 
mektedirler. Bütün Amerika 
polisi ayaklanmış, \'e şiddetli 
takibata girişilmiştir. 

Edenin 

Votoıııari, 

Le Ofh't:tİioni ıniııatc il,· giorrio !l, c:ondo:te c:on intrtplda de
~i~one e attu;ıtc Coıi hr.ıvur;ı dallr v,aloroı;ı• trurpe .dtlle C<>l<ııtnc ni 

' rnkl orJini ~i sono cnnchı"e con l,\ rom.ıııı~ı.ı .~kil~ reı:ionc ~ cıUı\ eti 
. MafıJga. il ncmico dO.\'uııquc ıncı•ntr.tto ~u. JlOSt7.loni forfıfıcate <l 'in 
~ampo aprrto e sıato scmpre sct,ııhttu · . · • · 

_P~emio :ıi•\· o~trı ~ncrifıcı, al vo~tru .\•:ılore la vittori.ı ~folgottın-
• ı.e. d«?cısı\ :ı affcrm.ı11oııc ılelJa ~osJrn supcriorıta gucrricra siıl ne.ıııico. 
Vincrrcnı.u dm·uıitJııf t' .scınprc. ' 
• • < ÜİO lo VUOll'!'" "• 

ı\ chı la \'İttım;t"J \ ~,,1• ,. . . 
, 

Hu \"esika, bpanyada hükumet kuvvetlerinin elhıe g~ yUzleroe (mUda 
hale) vesikası aras1ndan ~ilmiştir. Asi lru\.'Vetleri arasında hUkümetçllere 
k~ı ha.rbeden ltalya.n gönUllülerinin kumandanı tarafından bu gönüllü· 

tere hitap eden bir "emri yevmı'"'• dlr. 

İspanya 

lıt RESI\U TEBLtG :NEŞREDlLDt 
~ ~e§rolunan resmi tebliğde Fon 
~urath ile Köseivanof arasında 
~ bulan konuşmaların dost ve sa
bisbe lllahiyettc olduğu, büyük bir 
auı .t~ harici siyaset ve Avrupa 
iki hU üe a.lakadar olduğu ve bilhassa 
f.aau ll'ıenıJeket arasındaki meselelere 
bu Uk ettiği anlaşılıyor ve "-blitün 
ği ~~elelerde tam bir görüş birli· 
l"abg0lillmüş ve iki taraf ta dostluk 
ileti Itaıa.nnı iki memleketin nef'ine 
hUsu de Inkişaf \'e takviye ettirmek 

eyı Bundaki derin arzularını izhar Beyanatı 
11 

enıi§lerdir,, deniliyor. Tebliğin so-
r:~a §U sözler vardır : ''Fon Neu- Londra, 10 (TAN) - lngiltere Ha 

Tam 
HCisıl 

İşinde 
Bir Uyuşma 
Oldu 

Londra, 10 (TAN) - lngiltere Dış Bakanı Mister Eden, Almanyadan 
henUz a\•detu eden Alman sefiri, ve ltalya, Fransa sefirleri ile Ispanysnın 
beynelmilel kontrolü hakkında. görüştü. Almanya Ue ltalya., lngilterenin 
kontrol g~mllerini korumak teklifindeıkl usulü kabul ettiler. Mister Eden 
Almanya, Fransa ve ltalya sefirlerile yarın terar görtl.,eeek ve bu görli' 
mede, ispanyadaki iki tarafa yapılacak teıkliflerin metni brarlaştmlaca.k 
ve Ud tarafa gönderilerek, emniyet mmtakalanna riayet edilmesi 
Hardy ve Doyçland hadiselerinin tekerrür etmemesi, emniyet mmtakalan 
nm ileride genf~lftllmesl lst~nec.ektir. Bu kabul edilirse lt.alya De Aimanya 
ademi müdahale komitesine döneceklerdir. 

uı Sofyayı ziyareti, yalnız AI. riciye Nazın Mister Eden müntehip 
~Ya ile Bulgaristan arasındaki lerine hitaben yazdığı bir mektupta 
:r::ı~k :rnUnasebetlerinin canlı bir i- beynelmilel vaziyeti tahlil ederek. 
tin esı değil, ayni zamanda milletle. geçen seneye nisbetle ~ugün gerginli 
~a ~eserinde yeni bir kıymetli ğin daha az had olduğunu, sulh na-
1;:1~dır ve umumiyetle sulh dava- mma. yapılacak ve semere verecelc 

hizmet eylemektedir.,, ' teşebbüslerin vaziyeti daha. faz. 
n, ITALYA Z..'E DiYOR t Von Neurath la düzelteceğini ve bu sayede beşeri-

ta. 0nıa, 10 (TAN) _ Giornale d'I· 1 - - -- yetin daha büyük refah ve saadete 

1 
____ --------. 

So~ıa, Von Neurath'm Belgrad ve 1 Hamidiyemiz kavuşacağını anlatmıştır. Japon Batvekili 
l3el Ya seyahatlerinden bahsederek R k } Prenı Konoye 
ltı grad, Sofya. ve Peşte arasında Seyahatfne omanya ra 1 
1lçe~faat ihfilfifı bulunmadığım ve bu 

_evıet merkezi ;ıp-asmda mukare- Devam Ediyor 1 Lehistana Gidecek 
~ t k ... •-!- ·· ·-- •J.-~- ... _ ... ,,, __ _. 
~iıı• e l>~na k&fi sebepttepkil etti- Kortu, ~v ,~} - .n<a.U.ıwJP \; u .... -
bı 1 anla~ma~tadır. Ayni gazete Al- raya gelmiştir. Halk kruvazörü ba
tı: faalıyetinin, Roma • Berlin ru- raretle karşılamıştır. Dost ve mütte. 
ti .

1
a uygun olarak Jtalyan faa1iye fik milletin gemicileri şerefine res 

ttt~:. ~emahenk bir surette inki§af mi kabuller ve gezintiler tertip olun 
ginı kaydediyor. muştur. 

.,.. FRANSANIN FİKRİ ra. tes· rıs, 10 (A.A.) - Temps gaze. lJr: ~lman Hariciye Nazın Von Ne. 
bah Uı ın Bclgradı ziyaretini mevzuu 
8a ~erek bunda, Alınanyanm itti
\ e ~IYasetinin bir deillini görmekte 
lliiıı u siyasetin pek yakından gözö
tlıakde tutulması lazımgeldiğinl yaz. 

tadır. 

"UI~eınps gazetesi Yugoslavyanın 
be arzusundan §Üphe etmemekle 
~;aber, • dostları ıle mutabık olarak 
~ ıştrğını • söylerken Yugoslavya 

ll§VekiJinin ne du·· cıun" d''ğü' ü nı lllak . . :# u n a a. -
~u ıstıyor ve keza • Almanya ile 
'lıs~osıavya müşterek siyasetlerini 
tUın ": hedeflerinde mutabıklardır • 
de lesı~ıe ne denilmek istendiğinin 
tıuı lavzıhi lazım geldiği kanaatinde 

Unuyor. 

ltalyanın 
Tahtelbahirleri · 

Patis. 10 (A.A.) - Le Journaı, 
ltalyanın bir sene sonra dünyanın en 

büyük tahtelbahir filosuna sahip o 
lacağmı yazmaktadır. Italya, faal 
serviste çalışan 100 tahtelbahire 
ma1ik 61ac!°.ı<tır. Şimdiye kadar Fraı 
sa doksan tahtelbahir ile birinci gel 
mekte idi. 

Birmilyonluk altın 
Londra, 10 (A.A.) - Fransız Nor 

mandie vapuru Plymout'tan bir mil
yon lngi'liz liralık altın almıştır: 

tsınrreş, :ıu UAI: ' - !"1)tonya 
Cümhurreisi B. Moscfki bugün mem• 
1eketine hareket etmiştir. Bu ziyaret 
münasebetile bir resmi te!>liğ neşre 
dilmiş ve iki memleket arasında gö
rüşülen mesailde hasıl ola.n görüş bir 
liği tespit edilmiştir. 

Ziyaret esnasında, kral Carol'un 
Varşovaya ne zaman gideceği de ka 
rarlaştırılmıştır. Buna nazaran Ro
manya kralı, 4 gün Lehist.ında ka· 
lacak, bunun bir gününü Krokovide 
geçirecek ve buradaki meşhur Wa
wel şatosunda büyük bir resmi kllibul 
yaptlaca ktır. 

Bu ziyaretin bütün programı tes 
pit edilmiştir. 

320 Vagon Yandı 
Bertin, 10 (TAN) - Dün gece 

Hane şehri istasyonunda 120 dolu 
marşandiz vagonu ve 200 den fazla 
bog vagon yanmış ve bu arada büyük 
bir antrepo ve bütün istasyon kül ol
ınuştur. 

Yeni Japon Ba5vek'Il, 6~k yeni
likler yapmış ve bu meyanda eskiden 
liğvedllmiş olan siyasi müsf.eşarlıkla 
11 yeniden ihdas etmlştir. 

Hariciye Vekili 
Ankara da 

Ankara, 10 (TAN) - Hariciye 
Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras bu 
sabah Anadolu ekspresiy1e Ankara • 
ya gelmiştir. İstasyonda vekiller ve 
hükümet erkAnı tarafından karşılan 
mıştır. 

SOV'l'ET MlJP AJJJIASININ 
MEKTUBU 

Sovyet Rusya murahhası Maisky, 
dUn ademi müdahale komitesi reisi
ne bir mektup göndererek ispanya 
sularında kontrol icrasına memur 
devletler arasında cereyan eden mU· 
zakerelerden azanın haberdar edilme 
si lazım geldiğini anlatmış, daha son 
ra Alman zırhlısı olan Doyç1andın 

kontrol ile mükellef olup olmadığını, 
sormuştur. 

Fakat tam uyuşulacağr bir sırada 
bu suale ehemmiyet verilmiyecek· 
tir. 

Salahiyettar mabafile göre kon
trolU temine memur her devletin mu 
vafık ve zarurt gördilğü her cins ge. 
miyi kullanabileceği ademi mUdaha. 
le komitesi tarafından kararlaştırıl
mıştı. Bununla beraber Maiskinin 
mektubu komite azasına bildirilmiş
tir. 

Ademi müdahale komitesi önUmUz 
deki haf~t başında toplanacak ve 
bu toplantıya Almanya ile İtalya 
murahhasları da iştirak edeceklerdir. 

KvI iTROLDENBERt Kl~ISE 
GİREMEDİ 

Bugün Mister Eden Avam Kama
rasında, kontrollio tatbikrndan beri 
ispanyaya bir tek İtalyan gönüllüsü 

irnparatorruk Suri de 
konferansı bitiyor ye Mezbuhane If ar ek etler 
lu Londra, 10 (TAN) - İmparator- 8 rkaç gün önce Suriyedeld 

k konferansi, son umumi celsesini müfritlerin hareketlerinden 
:eıecek salı günü Saint Jems sarayın bahsetmiş, bunların Suriyeyi teh
~a :Yapacak, celseden sonra aza mem likell _bir buhrana; munhasrran -~u-

ketJerine döneceklerdir. riyeyı yıpratacak, geriletecek. guç-
--_ _ ten dü~ürecek bir çıkmaza sürÜk· 

HAVAMIZIN 
kORUNMASI 
HAZIRLIGI 

~~kara, 10 (Tan muhabirinden)
daf ıden teşkil edilecek olan hava mü 
ııu ~sı genel komutanlığı hazerde 
ıc:k Erkanihar'!>iyeye, seferde baş 
da· andanlığa bağlı olacaktır. Buna 
trı.eır· kanun layihası, meclis ruzna -
tan~ı~e alınmıştır. Yeni genel komu 
teş ~ • .. hav~ korunmasına ait bütün 
le e kuUerın talim ve terbiye işleri-

nıeşguı olacaktır. 

Bulgar.Yunan demır .. olları 
1>tı Sofya, !O (TAN) - Yunan mat. 
da a:ıın •srar etmesi Uıerine bura
iki ulgar • Yunan demiryollannın 
1ll :nıe~eket arasında bağlanması 

CSelesı görU§Ulecektir. 

led!klerinl a.nlatnmıtık. Hi.diseler, 
müf rltlerin kolay kolay gözlerini 
~ıp hakikati kavral·amryacaklan
nı ve kendi fsteklerlle tuttuktan 
yoldan dönnıiyecelerini gösteriyor. 
Bunlan ancak Suriye efki,n umu
miyeslnln uyanması ve kendini yan 
lış yola sürüklemek lstlyenleri ya 
yola getirmesi veya başmdan at • 
ması ile neticelenecek bir tedip ha· 
reketl uslandıracaktır. Aksi tak • 
dirde bu tedip ve teskin hareketiiıi 
daha ba.5ka eller der.uhde edecek, 
bu da Suriyeyi seven ve Suri~•enln 
bir an evvel şerefli bir devlet ola
rak hayata atılmasını, çaI·~masmı 
ve Derlemesini L~tiyenleri, şüphe yok 
kJ, derinden müteessir edooektlr • 

Suriye mllfritlerl, bugünkü hat
tı hareketlerUe, bütün dünyaya 
meydan okuyacak derecede basiret
siz olduklannı gösterdılrt.en başka 
hu hallerile bir devletin başına. ı:e- • 

[ .... ·; ~;~·:···~~~~·· ·~·,;:·. ·~~~;~·~· ..... , 
.. , ..•.....................•.• , ........................ . 
çeJ'ek o devleti idareye elverişli eh· riııe inanmaktadırlar. 
iyettlen de t.'\ID&mile mahnım ol - Suriye namma bundan daha teh-
dukJa.rnu gösteriyorlar. Devlet ha- ilkeli, bundan daha feci bir hareket 
şına. geçen insanlar, bir işe ba.5 • tasavvur olunamaz. 
l~a.clan enet o 151 ba.şannıya kifa- . İşin en \'ahim tarafr, Suriye müf. 
let edecek kudretleri bulunup ~- ntlerin1n1 Hatay ist'ıkJilinin tanm-
!~n~ğmı ölçerler, bunu bin hır ınası yüzünden bütün bu mezbu • 
ıtına .. lle ölçüp b~tikten ve daha bin hane teşebbüslere girişmeleri ve 
bir amUJ nazan dikkate aldıktan bütün Suriye;); kenaı peşlerinden 
ve o işin memleketleri baknnmdan siiriiklenıiye uğraşmaıancbr. 
h~ \'e haprlı olduğunu kestir - Hataym dahili istiklalini tanı • 
dikten SOllJ'a o l~ te.~bbUs eder· manm Suriye için tam mi.na.sile bir 
ler. Yoksa ulu orta bütiin dünya- nimet olduğunu aııJamak \'e hisset-
ya meydan okumak, en çıkmaz ~:ol· mek gerekleştiği halde Suriye mUf-
lara saparak körü körüne saldır· ritlerinln tam aksine hareket etme-
mak, ancak çrlgml·k sayılır ve bu leri, y:ukardanberi anlatageldiğlmlz 
çeşit çde;ınlıklara karşı gelmlye basiretsizlik \·e t.eheniirün en ha.-
muktedir olan i.mi11er ve kudretler rlz ve en kati delilidir. 
f aallyete geçmek lüzumonu hlsse

derler. 

Suriyedeld müfritler her nedense 
bütün bunlardan gaflet etmekte 
ve unnuni grevler ilin etmek, nttma 
ylşler yapmak, tecavüz siyaseti teş. 
'\'lk etmekle b~ şey kazaııabllecekle· 

B h- kere Hataym dahili lsttk-
lilini kazanması sayesinde 

Suriye kuvvetlenmiştir. Yakın Şar
kın lsvfçresi o1nuya namret olan 
bu aziz yurt, Suriyeden tamamOe 
aynhnaoıış bulunduğu i!lİn Suriye 

camla."' için gUvenJ!lr bir kuvvet teş 
kil edecektir. 

Sonra Hat.ayın dahHi ıstlklill sa
yesinde Suriye hududu taayy-.in et
miş, Suriyenln hududu emıılyet aJ. 
tına alınmış bulnuyor. 

~ye gibi hayata yeni doğan 
bir devlet i!lln bundan daha bU~iik 
bir nimet t&OJavvur olun::.billr mi! 

Fakat, Suriye mUf ritleri bütün 
bunları anlamaktan iclz olduktan 
gibi ku\'Vetli ve nert bir komşunun 
dosthığunu kazaıımaıım, mUzahe -
retlnden istifa.ele etmenin değerini 
de anlamaktan da i.<'lz olduklan ı. 
çln ne yaptıklarım bilrnlyerek bin· 
dikleri dalı kesiyor ve kendi ellerlJe 
kendi evlerini yıkıyorlar. 

Ne yazık!. 
Bütün ümit Suriye efkan umu

mJyeslnln blr an evvel uyarukhk 
göstererek bu kör ifratın önilnf' 
geçmesindedlr. 

Yoksa., bu basiretsiz adamlar. 
kendi körlüklt-rile Suriyentn istik· 
ba.linJ de körletecekler. 

Buna meydan kalmadan "in ö
nüne geçllmesbıl bili umuyoruz. 

3 

tlflfK 
Numara 

Her fırsatta yazdığım gibi bo ;;ef er 
de yazıyorum: (Kimse üstlinf' nhrup 
üzülmesin!) Ben numaralı sevmem. 
Ne numarası o1Ul'88. olsun. ÇUnklı hep 
numaradan canımız yanar. 

Mekt.ep çocuğu iken lank numara 
alırsak sınıf geçeme)iz, küçük nlUUl
ralı olursa kundura ayağrmm Jkar, 
yanlış numara yazarsak mektup yeri
ne gitmez. Bir numara aksarsa hü)iik 
ikramiyeyi kazanamazsınız. Elhasıl 

doğarıken numara ile l! .. e başlar, ölür
ken numara Ue fe\.t oluruz. Onun irin 
hayatımıza bu kadar yakmdan sanl
mış olan bu srrna.5ık sarm.a.51ğı pek 
se\'mem. 

Efendim! Gelelim asıl derdlml7.e: 
Son gtinlerde belediyelerin vergi lh· 

ba.rlyelerinl almakla memnun bıılunu
yoruz. Belki her semtte bu ihhariye
ler ayni turf andalıkla yetişmAııılştir 
amma bizim kışlık semtte 937 mali se
nesinin başı olan haziran 8.\'tllm haf. 
tası bibneden o sene vergisinin lhha. 
rlyesl geldi. 

liıbarlyenin altında: (Taksiti nık
tinde \•ermezseniz ceza.sile abnz) di
ye bir tehdit yazılı olduitu halde, t~k
sit müddetinin hitamı yazılı olmadığın 
dan mühleti anlamak l~in belediyeye 
bir başvurdum. 

Mlihletin ağustmı sonunda bittiğini 
söylediler. Deme:< Say kadar var.Eh? 
Biraz soluk aldım. Çünkü üç ay snn
ra bitecek bir mühletin sonuna ait bir 
ceza tehdidinin üç ay evvelinden ~"8· 
pdacağmı ummuyordum da endi e i· 
çinde idim. 
Maksadım bunu anlatmak J1e~J ! 

Gayretli bir belediye, haziranm b'rin
de de ihbarlyesinl tebliğ eder. '\ slnız 
bu ~n~ tahakkt ı ettfrilf'n verıd a
ra.OJmda bir nümerotaj parası gördüm. 
Birk~ defa böyle nümerotaJ ımra

sı verdi~ hatniadr;;.ım için bımun 
hangi nümerotaj olduğunu da öğren. 
mek istedim. 

- Milhendlse sor! dndiler. 
Mühendise sordum. Bana şu r.m'Bbı 

verili: 
- Evet! Bundan e\'Vel hir kerP ila

ha nümerotaj parası almdı. Li.ki11 o
nu gavri vaki added:yoriar. 

- Neden! 
- ÇünkU: numara plika'an Y"ith 

boya Ue ya.pılm•ş. Fena olmuş. Miinı· 
ro zamanla bozulmuş. Ontın için yen.1. 
den erna-re numa .. a'ar kondu. 

- Gii:ıe' ! Lakin bu-u "la kalan 11'

m"rhvnıl"r tazmin etsin! Dizim r.f' su 
çumuz var! 

- Oras'ltı da hf'n bilmem. 
Ve böylece bPni f'acmıtan ~avdı. 

ŞimrU ben zaten kapr baş•na 5."i im· 
nı kadar bir şey olan bu ehemmt~·et.
siz parayı vereceğ'm. J..füdn bu ı.efer. 
ki numaralann da yağmurdan :p&."J

lanmıyaea"'ını, giin('şten çathmıva
cağmr ve bir iki sene sonra hf'llden 
tekrar numara paras' tah!\iJ oonmı. 
yeceğını garanti edecekler mi? diye 
diisünüvomm "o~rusu. 

Bu ~tJrlan da bele"'lyeye on para 
borcu olmryan samtmi \'e miitP.''''zl 
bir ~ehlrli s.fattle yazn·ornm. Muhar. 
rir sıfatlle deJ;;il !. 

B. FELEK 

gelmediğini söylemi§tir. 
DOYÇLAND 0LVLER1 

Doyçland kruvazörünUn mürette. 
batından ölen 26 ki§inin cenazeleri 
Alınanyaya götürülmek üzere kruva. 
zöre naklolunmuştur. 

HARP VAZll.'ETİ 
Harp vaziyeti oldukça milbimdir. 

Bugün hükumet tayyareleri Sevili 
bombardıman etti. Bombardımanm 

mühim bir taarruz b~langıcı oldu. 
ğu temin ediliyor. Bükü.metin bu ta
arruzla asileri tethiş etmek fikrinde 
o·• ·-...: ,~ve edilmektedir 
~aoda havaların bozukluğu as. 

keri harekata mani olmağa devam e. 
diyor. 

Asiler Madridin şimalinde iki taar. 
nız hareketi yapmışlarsa da taaıTU2 
akamete uğramıştır. 

- ---
Hirtd ~nburg Baronu 

Tahkikat. 
Berlin, 10 (TAN) - Hinde111'ıırıJ 

balonu kazası bakkmdn tahkik a 
bulunmak üzere Amerikaya gitl"ı 
lan heyet, bugün Berline dönmii"'' Ur. 
Heyet reisi doktor Eckener. Hava na
zırlığına bir rapor vermiştir. Bu r 
pora göre, balonun yanmasında b" 
suikast yoktur. Kazanın fenni sebeb 
hakkında tahkikata devam edilecek 
tir. 
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~ahkemeı·erde 

ŞiŞHANE FACIASI DAVASI 

SUÇLU VATMANIN 

ı ... ·~-.;~~~~{~;;;:ı;;~ ... ·ı 
.......................... : 

Türk Büyükleri İçin 
Şehremini Halkevinden: 

Her on beş günde !>ir yapmakta 
olduğumuz Türk Büyükleri gecesi -
ne ait programımız genel sekreterli
ğin tas\ibine gönderilmiş olduğun -
dan ilan edeceğimiz güne kadar yapı 
lanuyacağınr saygılarla bildiririz. 

Şehremini Halkevindcn: 

Afrın 
kö/Jrüsü 

bitti . 
Antep, (TAN ~ı:uhabirinden) 

Cuma, 11. 6. 1931 
Bugunkü Program: 

Öğle Neşriyatı: 
12.~0 Plakla Türk musikisi 12 :;o 

Havadis 13,05 Muhtelif plak neşrı • 
yatı 14 Son. 
Akı:am Nel!ôriyatı: TECZiYESi iSTENDi Şehremini Halkevinde memleket 

, geceleri: 

Kilis - lslii.hiye yolu üzerinde Nafıa 
Vekaleti tarafından yaptırılan Afrin 
köprüsü tamamlanmıştır. Köpriı, 54 
metre uzunluğunda, tek kenıerli ve 
betondur. 
Nafıa başmühendisi Şilkril, Afrinc 

giderek köprüyü son bir defa daha tet 
kik etmiştir. Yakınaa An1.:aradan 
bir heyet gelerek köprünün .!rati kc:.
bul muamelesini yapacaktır. 

18,30 Plakla dans musikisi 19 ıtad 
yo fonik komedi (Mobilyalı kiral!~ 
köşk) 20 Türk musiki heyeti 20." 
Ömer Rıza tarafından arapça söyle" 
20,45 Vedia Rıza ve arkadaşlaıI ta· 
rafından Türk musikisi ve halk şa.r· 
kı'.:n (Saat ayan) 21,15 Orkestra 
22,HS Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı. 22,30 Plakla 
sololar, Opera ve operet parço.laf1 

23 Son. 

Gelecek Celsede 
Müdafaa Olacak 
Şifhane tramvay faciası davası, dün Ağırceza 

mahkemesinde bitirildi. Müddeiumumi Ahmet 
Remzi, iddiasını söyliyerek suçlulardan yalnız 
vatman F ahrettinin dikkatsizlik ve tedbiraiz
I'k suçundan mahkumiyetini, bilet memuru 
Numan Hasanla lımailin beraetlerini istedi. 

Mahkemede Tramvay Şirketini ve suçluları 
üç avu"kat temsil ediyordu. Avukat Adnan ya. 
ralılardan Haaanm, avukat Refik Mehmet Sa
limin ve bir bafka avukat ta ölen Mehmedin 
varislerinin vekilleri olarak mahkemede bu
lundular. 

Müdcleiumumi •Öy/üyor 

Müddeiumuminin iddiası uzun tahlillere dayanı -
yordu. Müddeiumumi, vatman hakkındaki ceza ta· 
le bini şöyle bitirdi: 

"- Ehlivukuf raporuna göre gayri fenni yapılan 
elektrik freni tertibatı, hadisenin meydana gelmesi
ne doğrudan doğruya müessir olmamış, ancak bu 
hal kazanın doğmasını hazırlamıştır. 

iki Manda 
Güzünden ne haber? 
Meşhut suçlara bakan asliye dördüncü ceza mah· 

kemesi, kendisine ecnebi \'e memur süsü veren 
Hikmet adlı bir ~oförUn muhakemesine başladı. 
iddia şu idi: 

Hikmet isminde bir şoför, çok şık giyinmiş \'e 
Sultan Mahmut türbesinin yanında dolaşırken Ze· 
kiye lıtminde bir kadına fransızca taklidi u:rdumıa 
bazı ~yler söylemiş ve bu suretle kadınlar· arasın
da Şark usulü az dinlemek \'C eğlenmek istediği
ni anlatmıştır. Zekiye, yağlı \'e zengin bir mü~te
ri bulduğu için bunu :Aksarayda Binnazın e\ine 
götürmüş ve orada dört kadınla tanı ;hrmıştır. 
Derhal sofralar kurulmuş, ~algılar çalınmış \·e sa-

baha kadar bir eğlenti yapılmıştır. Hikmet, içip 
eı."tlenirkea kadınlardan birisi frenk rnü~teriden 10(; 
lira istemelerini söylemiş, ikincisi "80 lira yetişir,, 
demi~tir. Hikmet, bunu duyunca fasih bir Istanbul 
leh~esile: 

- iki manda gözUnden ne haber, feryadını ba.c;. 
tırmış ye onlara kiilhanbeyi ağzmcla manda gözU 
tabirinin iki 25 kuruşluk manasına geldiğini anla
tınca kıyamet kopmu~tur. Hikmet, bunun üzerine: 

- nen si\'il me."llurum. Bu şekilde evinize gi
rerek eroin aramak istedim, diyerek giirUltüyü ka· 
patmak istemiştir. 
Şoför Hikmet, dün mahkemede bunlan tamamen 

inkar etti ve eve eğlenmek için gittiğini söyledi . 
ı ı uha.keme, gelmiyen §ahltlerin ~at;rnlması için ta
lik edildi. 

Esasen gayri fenni bağlanan elektrik freni bozul
dwktan sonra arabada bulunan el freni, ve direk elek 
trik freni ve bunlara yardımcı olarak bulu -
nan kum tertibatı ve geri manivela i-
le kazanın önUne geçilmesi imk&.nı ~y d 9• s·· •• 
mevcut olduğu halde bunlar yapılrnı- 1 

1 apur an ır uru 
Eşya 

yarak kazanın meydana gelmesine se
bebiyet verilmiştir. Çalmışlar 
Şu hale göre, kazanın neticesile su

çun unsurlanm te§kil eden tedbirsiz. 
lik ve dikkatsizlik aranması icap e
den ratiıia ve ittisal doğrudan doğ
ruya maznun vatman Fahrettlnin fi. 
il ve hareketlerinde mevcuttur. Diğer 
maznun Numan Hasanla İsmail fiıl 

' e Jıareketlerinde bu rabıta mevcut 
değildir. Bu itibarla iki maznunun da 
beraet ettirilmesini istiyorum. Sözü
mü bitirirken, bir noktaya daha işa
ret etmek mecburiyetindeyim. O da 
bu kazanın meydana. gelmesile ensı,ck 
tör Niyazinin hatası bulunduğu nok· 
tasına işarettir. Ancak bu memur ha

DUn Asliye dördüncü ceza mal1ke
mesfnde Kabataş önünde demirli bu
lunan ltalyan bandıralı bir vapurda 
bir çok elbise ve ayakkabı çaldıkları 
için tevkif edilen Portakal İsmail, Ayı 
Mehmet ve Osmanrn muhakemel.:-ri· 
ne devam edild1. 'lki şahit gelmemişti. 
Bunların getirilmesi ıçin muhakeme 
talik edildi. 

BERA ET 
KARARI 

ALDI 
Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 

dUn bir zına davasını neticelendirdi. 
Suçlular, Beykoz posta müvezzii J{e
mal ile Sıdıka isminde bir kadındı.Sı 
dıka kocası Behçet hakkında boşan
ma davası açmış ve mahkeme de bo. 
§anma kararı vermiştir. Yalnız tem
yiz bu 'karan henüz tasdik etmemiş
tir. Bu arada Sıdıka Kemalle nişan
lanmıştır. Behçet, bu nişanlanma mü
nasebetile hem zina davası açmış, 

hem de Sıdıkanın kendisine ait eşya. 
çaldığını iddia etmiştir. Mahkeme zi
nayı sabit göremediği için beraet ka
ran vermiştir. 

tasını hayatile ödemiştir.,. 
"Aaıl ve manevi meaul,, 

Müddeiumumi iddiasını söyledik -
ten sonra davacılardan Mehmet Seli
min vekili Refik söz aldı ve dedi ki: 

"- Vmit ediyorduk ki, Bay MUd
deiumumi bu muazzam facianın asıl 
'1e manevi mesulü Tramvay şirketi 
Uzerinde durarak zavallı ve suçsuz ya 
ralıların şahsi haklarının hüküm al
tına alınmasını istesin. Bu cihet sü-

kut geçilmiştir. Biz bu faciaları ayrı 
ayrı tafsil etmek isteriz. Fakat bu
gün vakit müsait değildir. Davanın 
talikini istiyoruz. 

Bundan sonra muhakem~ müdafaa 
yapılmak ve davacıların iddiaları din
lenmek üzere 17 temmuz saat ona ta
lik edildi. 

Bu mahkemede avukat Adnan, Ha
san adma şirketten yedi bin lira isti
yordu. Avukat Adnan yine yaralılar
dan Kadriye, Abdullah, ve Hasibe ad
lı Uç mUekkili adına da beşinci hu -
kuka müracaat ederek yekunu 190 
bin lira tutan tazminat istemiştir. 
Bu dava da devam etmektedir. 

Bir Yolsuzluk 
lznik, (TAN) - Zirai kooperatif 

katibi Nuri, suiistimal iddiasile va
zifesinden çıkarılmıştır. 

Bir çadırın önUnde ~urdular, kapısının yanında. 

bacağı sanlı, zayıf bir delikanlı oturmuş, tilf ek sili
yol'du. Gelenleri görür görmez ayağa kalkmak iste
di. Yan tarafına bıraktığı koltıuk değneklerini yaka
ladı, Gül Beküm hemen mani oldu: 

=SiMDiLiK 

- Otur (Kaplan) otur!. 
Sonra Erdene dönerek: 
- Sen Kaplanı tanımazsın değil mi? 
- ? .. 

1 - Şimal yörüklerinde dünüşü -
lUk ve hukuki rabıtaları. Baha Gö -
koğlu 

2 - Aşık Arif tarafından tanbura 
ile taksim. (Evimiz üyesi) 

3 - Aşık Rasim tarafından saz
la Konya havaları: (Evimiz üyesi) 

4 - Aşık Seyfi tarafından yörük 
havalan (Evimiz üyesi) 

5 - Kayseri oyunları Aşık Seyfi 
Gürses tarafından ev üyelerinin işti 
rakile 

6 - Harput ve Eğin havaları (B. 
Muzaffer Fıratlı (Evimiz üyesi) 

7 - Müsamere 15-6-1937 salı ak
şamı saat 21 dedir. 

YENi NEŞRJY AT 

YENl TORK 
Eminönü Halkevi tarafından çı • 

karılmakta olan (Yeni Türk) ün 
(54) üncü (Hamid) sayısı çıkmıştır. 
Büyük Türk şairi Abdülhak Hami -
de tahsis edilen ve Sayın Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şük
rü Kayanın bir ön yazısile çıkan bu 
sayıda Dr. Sadi Irmak, Dr. Ziyaed -
din Fahri, Ali Karni Akytiz, Şükufe 
Nihal, İffet Halim, Nahit Sırrı, Hak 
kı SUha Gezgin, M. Halit Bayrı, A
gah Sırrı Levent ve Nusret Safa 
Coşkun gibi tanınmış imzaların ya
zıları vardrr. 

Çittde Cüzam 

Mücadelesi 

Somada Mektep Sergisi 
Soma (TAN) - Her sene o1duğu 

gibi bu yıl da ilkokulun geçen tedris 
devresinde.iti çalışmalarını göstcı en 
bir sergi hazırlanmış ve çocuk Vt:· 

lilerine gösterilmiye başlanılmıştır. 

Ak hisarda Y ıkdan 

Kale Yokmuş 
Akhisar, (TAN) Bazı !zmir gaze

telerinde tarihi Akhisar kalesinin 
yıktınlmakta olduğuna dair bir haber 
görülmüştür. Akhisarda böyle bir 
kale yoktur.• Yıktırılan şey, bir yel 
değirmenine ait ankazdır. 

Kızdcahamamdaki 

Resmi Daireler 

Taşınıyor 
Kızılcahamam, (TAN) - Binasız

lık yüzünden dar yerlerde çalışan res 
mi dairelerin elverişli yapılara nak
line b~anılmI1Jhr. Ziraat Bankası, 
güzel bir yerde inşa olunan yenı bi· 
nasına taşınmıştır. 

lnhisarlar idaresi de işgal ett!ği 
binadan kagir bir ~inaya nakledil -
mek üzeredir. 

Aydın Memleket 

Senfonik konserler 

16,15 Roma kısa dalgası: Senfoni~ 
konser. 23,20: Viyana: Cezare Nordi· 
nun idaresinde Viyana senfonik he
yeti. 

Hafif konserler 

6,45 Paris kısa dalgası: Plak. ıo,45 
Keza. 7,10 Berlin kısa dalgası: Plalt: 
7,30; Bando. 13 Paris kısa dalgası· 
Pliı.k 13,10 Bükreş : E~enceli pla~ 
musikisi. 14,15 Paris kısa dalgas1

5
· 

Konser nakli. 15: Konser nakli. 1. 
Prag kısa dalgası: Hafif musik1 

15,25 (Orkestra). 15,35 Roma kıs& 
dalgası: Şarkılı orkestra konseri. 18 
Bükreş: Balet musikisi. 18 Varşova: 
Operetlerden mürekkep popuri. (Le· 
har, Straus, Benatzki). 18,30" Rom

5
a 

kısa dalgası: Opera havalan. 18,4 
Moskova: Karışık konser. 20 Flo • 
rans: Karışık konser. 21 Prag: R&:d· 
yo orkestrası. (Opera artistlerinin ış·1 tirakile). 21 Varşova: Hafif musik 
konseri. 21,40 Roma, Napoli vesaire: 
Karışık hafif musiki. 21,40 Prag kıB' 
dalgası: Hafif musiki. 22,15 : LaYP
zig: ''Kahramanlara mahsus mizah·• 
isimli musikili silit. 22,25 Prag kısa 
dalgası: Orkestra (Mozart - Proko· 
fieff). 22,30 Lille, Limoj, Tuluz

5
: 

(Romeau, Bach, Hayn ve .. ). 23,0. 
Belgrad: Kahvehane konseri nakh· 
23,35 Peşte: Plak konseri. 24,05 Peş 
te: Jigan musikisi. 

OperaJar, operetler 
19 Moskova: Bir operet piyesinin 

nakli. 20,30 Peşte: Verdinin "Simone 
Boccanegra,, operası. 20,50 Bükreş: Pariste çıkan Paris Soir gazetesi, 

Çinde 300 kadar cüzamlının diri diri 
öldürüldüğünü yazmış, biz de bunu Hastanesi Genişliyor 

Donizetinin "Don Pasquale,, operası. 
22 Roma: Conlalenin "Tango di mez· 
:r,anote .. isimli operası. 22 Milano : nakletmiştik. Ankara Çin maslahat- Aydın, (TAN) _ Memleket has

güzarlığı, Fransız gazetesinin verdi- tanesine ilave edilmekte olan pavyon 
ği hn haberin rln2:ru olmadıı?ınr hilii. :_,.. .... +. ·ı .. ~1 ... --• u t ...... _ •.• L._., 
kis Çinde cüzam ile ınsani şekilde mü- yatak adedi artacak ve muhtelif ser 
cadele tertibatı alınmış olduğunu bil- visler genİllliyecektir. 
dirmiştir. 

Mussorgskinin "Kobancina,, isiınll 
operası. 

.A'-"-'.!l•~"I. 

16,05 Prag kısa ftlgası: Eski ('tl< 
şarkıları. 17,15 Varşova: Bahemyeıı 
şarkıları. 20 Bükreş: Çift piy8.!1° 
(Brahms, Chopin). 20 Varşova: Pi: 
yano - şarkı (Hummel, Donizettı, 
Dohnanyi ve.) 22,05 Prag kısa dal· 
gası: Halk şarkılan 23 Varşova: 

Trabzonda Tayyareye 
Numarasız Asliye Mah· y d Ed 1 ar ım en er 
kemesinde Tayinler 
Adliye Vekaleti, 9 numaralı ihtisas 

mahkemesi hakimi Atıfla müddeiu
mumi Mitatın İstanbul hakimliğine ta 
yin edildiklerini bildirmiştir. Encü . 
men dün Atıfı tekrar gümrükteki nu
marasız Asliye mahkemesi hakimliği
ne tayin etmiş ve Mitata da müddeiu
mumi muavinliği sal3.hiyeti vermiştir 
Milat, Türkiyede 80 lira asli maaşlı 
ilk müddeiumumi muavinidir. Her i· 
kisi de dtin yeni vazifelerine tayin e
dilmişlerdir. 

-

Trabzon (TAN) - Tayyare cemi. 
Beethoven pliı.klan. 

yeti şehrimiz şubesine yardım taah- \ 
hüdUnde bulun~n tüccara, H~~k~~ri sa- ..& ...... " 
tonunda mcrasımle altın, gumuş ve ~~ E T 
bronz madalyalar verilmiştir. Bu I • \ • 
münasebetle 3 üncü umumi müfettiş ~ ~YU KLU 
Tahsin Uzer bir nutuk söylemiştir. TAAŞ llÇAl l 
Trabzonda Stadyum Yapılıyor daha sertdir 

Trabzon (TAN) -- Elde mevcut dıhı saDlımd1r 
on bir bin ira ile bu ay içinde stad- dahı keskindir 
yom inşasına başlanılacaktır. Stad. daha daya"1khd1r 
yomun uzunluğu 150, eni 102 metre I ~ ~FJdlh= 
olacaktır. ~ 

- Neden öyle söyledin? 

l
. -Hiç. 

- Yoksa dUğUn geçe mi kaldı? 
- Hayır hala. 

ı - Oyleyse ne var ki? 
1 -Hiç. 

Gül Beklim ince ka§lannı kaldırarak bir çift mor 
çukur içinde ufalan gözlerile, Erdene baktı: 

- Sende birşey var oğul? 
- Bizim oba ihtiyarı Yücenin güveysi. Çok yavuz. -No. 31- Erden yutkundu. lhtiyar kadın, arkasına döndU. 

dur. Adını unutuyorum, hangi cenkte idi o1. 
- Galiçya, Beklim! 
- Ha, işte orada gülle ile ayağı kopmuş, sonra 

bacağını kesmişler. Emme, yiğitliğine hiç zarar gel
medi. 

Delikanlı mahcup ve mütevazi, yüzü kızararak ye-
re baktı. Gül Beküm: 

- Bu, oradan getirdiğin tüfek midir? 
- Evet, fuıka kumandanı armağan etti. 
Erden elini uzatb, tilfek kısa bir sllvari filintası 

idi. Kundağı üzerinde de bir kurşun yeri vardı. 
Gül Beklim parmaklarını namlunun Ur.erinden 

geçirerek: 
- Hiç bunların atılısmı srörmedim_ Sa.tar mı o· 

ğul? 
- Şaşmaz, B~üm. 

- Sıkı var mı ? 
- Uçytiz kadar, Beküm. 
- Hele bir çak! 
Çocuklardan biri hemen bir eekl çotra bulup ge

ti di. Beşytiz adım mesafeye diktiler. Gül Beklim, 
B kat delikanlıya: 

- Hadi bakalım, dedi. Tüfenk sahibi sensin. Hele 
bir çak!. 

Delikanlı sakat olduğu için, gözlerile etrafta bir 
istinat aradı, Yalçın derhal koştu. 

- Dur, dur Aslan ağam! dedi. Sana destek olu 
vereyim. 

Ve diz cökün bir omuzunu es?di. Delikanlı tUfe~ni 

Yalçının omuzuna dayayıp çaktı. 
dibinden toprak kaldırdı. 

Kurşun cotramn dayamaya lüzum görıniyerek, kundağr yakaladı ve 
tetiğe dokundu. Çotranın kenarı dağılıverdi. 

Gül Beklim delikanlıya baktı: 
- Niçin vurmadın? 
Sakat asker sustu. Reislerine karşı bı.:bir teva ; 

zu idi. 
- Yok yok, vur oğul! 
İkinci kurşun çotranm ağızlığını ~opardı. 
Gül Bekilm, keyifle: 
- Hele şöyle! 
Dedi. Sonra birkaç kişi daha attı. Kimi uzağa, ki

mi yakına düşUrdü, Fakat hepsinde de o tevazu ve 
ihtiram görünüyordu. Sıra Erdene geldi. Kalbi fena 
halde çarpıyordu. Ya vuramazsa! Gerçi diğerleri de 
vuramamıştı, fakat bu bililtizam idi. Gül BekümUn 
.<arşısmda bu tevazuu göstermek adet idi: 

- Ben çoktandır silah atmadım hala ... Vuramaz.. 
sam ayıplama! 

- Ay oğul. Vuramazsan ne olur sanki. Hem sen 
o kadar yıl Osmanlı içinde kaldın. Hiç onların ara
sında adam unutmaz olur mu? 

Delikanlı biraz cesaretlenerek iki fişek yaktı. lkl· 
si de, iyi bir tesadlifle, çotranın kenannr kopardı. 
Buna için için kendi de şaştı. 

Her taraftan takdir sesleri yükseliyor: 
- Gördün mil ya! Hiç bozulmamış. !sterse on yıl 

otursun. diyorlardı. GUI Beklim: 
- Ver şunu!. 
Diverek Erdenin elinden tUfe~i aldı. Namlusunu 

Gül Beklim gUlUmsiyerek: 
_ Hele ikincisini yakalım. 
Dedi. Bu sefer, yanrn kalan parçasına çaktı. KU

çük tahta parçası gene toz gibi dağıldı. 
Bu, diğerlerine bir müsaade idi. Once vuramıyan

lar, artık birer birer, Çotra, taş, toprak, çömlek, he· 
def olabilecek ne varsa parçalamağa :Jaşladılar. 

Erdenle halası onları, orada bırakarak ağır ağır 
yUrlidüler. 

- Akşam için sana kınalı keklik palazı vursunlar 
oğul, kebabı iyi olur. 

_ Akşama kalmıyacağım hala. 
_ Ne o? Gidimiyon? · 
- Izin verirsen, nineme de bir gece kalacağım 

demiştim. Gitmezsem merak eder. 
- Kuşluktan sonra çık.san da varırsın. Yol mu o, 

oncacık şey .. Dört saat var yok. 
- Çiftlikte iki saat kadar kalmak Ilznn. Bıldınn 

kozalarmı, kasabaya taşıtacağım. 
- Sen bilirsin oğul, gönlün nice dilerse. 
- Hadi seni de götüreyim hala .. 
- Ay oğul, ycllerim depreşti. Nineni görmek iste-

mez miyim .. Tez ol da, düğüne gelivereyim. 
- Düğün mü? . 
Bu söz, Erdenin ağzından istemiyerek çıktı. Tec

rübeli Yörük BekUmU, bundaki acı manayı sezer gi
bi oldu. 

Gelen birkaç icişiye : 
- Biz, şuracıkta, Çoban Pınarının başındayız, son 

ra bize kahve gönderin. Orada biraz yalnız 18.fımıı 

var. 
Arkadakiler biraz eğilerek çekildiler. Elli altmış 

adım ilerdeki Çoban Pınarına gelince, Gül BckUııı 
bir ardıç kütüğüne oturdu. Erdene işaret etti. O da 
dirseğini küttiğün bir kenarına dayayarak çömeldi. 
Halası kısa yoldan, meseleye giriverdi: 

- Anlat bakayım şimdi. 
Erden, bir iki yutkunduktan sonra hikayeyi acı 

acı, gözlerini yerden ayınmyarak söylemeğe başla• 
dı. lhtiyar Yörük kadını, kuşağının pUskülUnU asa• 
bt bir hareketle parmaklarına dolaya dolaya .'Ee! •• 
Sonra" diye sonuna kadar dinledi. 

- !şte böyle hala .. 
- Hepsi bu kadar mı? 
- Evet! 
- Ben de bireey var sandımdı. Hay oğul. cok var 

şa! 
- Bu bl.r§ey değil mi hala? 
- Değil ya.. Sen kolayını bil em iyon! 

- Söyle de bileyim .. 
- Şimdi buradan gidersin, Hacı enistene varır· 

sın, (haftaya düğünümü isterim) dersin .. 
Erden gUlmeğe başladı. f 
- Hele bir dinle? Sonra daha iyi gülersin. 

(Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
aıry0de 

FIKRA 

"Hiylei Şeri ye ... 
- Ha, demek bilmiyorsunuz. 
- Bayır! 
- El·et Ankarada ev yaptırmak 

1' Ahmet Emin YALMAN 
ki AdN'ın hedefi: Haberde, fi

.. r e, her §eyde temiz, dü· 
l'üat, •amimi olmak, kariin 
ezeteai olmıya çalışmaktır. 

Hasta Avrupanın 
Hürriyet Arıyan 

NEVYORK HÜRRiYET HEYKELi 

lstlyenlerden bir kısmı mimanna iki 
plan ısmarlar: Blrl şehir planı kaide. 
lerine ve diğer p.rtlara uygun oldu. 
ğu tasdik edilmek üzere imar büro
suna, diğeri de lsf.edJği tarzda ia.,e e
dilmek üzere kalfaya verilmek için ... 

GONON MESELEL~ 
kitap Haftası 
~Priatanda mayısın son haftası 
hQ battası olarak kabul eclllmlt ve 
iıtr bir hafta zarfında Bulgarlstamn 

Hasta Adamları 

Nevyorkun öntinde lhtipmla 
görünen bu heykel, Amerika
nın istlklil harbinden sonra 
Fransızlar tarafından Amerl
kaya cemUe olarak dlkUmiştlr. 
Bu harpte Fransa lnglltereye 
karşı, Amerlkaya yardım et • 
miştt. 

Bilmiyormuşum gibi.. 
- Tuhaf ter ... Acayip şey._ 
- Dahası \'81' Emli.k Bankasından 

para almak lizun geldiği zaman da 
plin çiftleşiyor: Biri, ev şeklindedir, 
bankada öyle muamele görür. Diğeri 
ise, inşadan sonra, ayni binanın yan. 
yana iki ev veya iki katlı apartımao 
olmasına göre yapılmıştır. 

taratma. Bulgar kitabi hakkında 
~ llllkyasta propaganda yapdmlt-

.... ~ •öaaeebetle tinlversite salonla
~ Bulpriataada tellf ve tercüme 
·-.qar eser -vana hepsi tethlr edil· 

:"'· ~ler makaleler neşretmiş, 
e ;ıt.eresa.n konferanslar verllmlttlr. 

16 
•Pdan neşriyattan anla§ddığma 

re, Balgartstaacta kitap satış1an 

NEVYORKTAN: 

Q ueen Mary'de üçüncü 
mevki yolcularını ziya

ret ediyorum. Salonlar hiçbir 
vapurun üçüncüsüne benze

miyor. Birinci ve ikincide mev
cut her teY• daha adi, daha kü
çük mikyasta burada da mev
cut. Fakat içindekiler, hasta 
A vrupanın en haıta adamları ... ~ • 3000 arasındadır. Bulgar mat

~ bu satııı az bulmakta ve bunun 
-...._uu istemektedir. Üçiincll sınıfın en bUyUk faciası-
ta lıuıgar muharrirlerine göre, halkın nı, İspanyadan kaçan muhacirler• 
aaw. kitap okumasmda en biiyiik i.mU analarmı, babalarını cephelerde kay ..... e._ 1 ki beden boynu bükük İspanyol çocuk
~ tize ve radyodur. Okuyucu, b r - lan temsil ediyor ... Salonlarda, ko
ı. .. :._.- .. ~..nde saatleree göz nuru dö-
.._. o - ......M i raci sin ridorlarda korkak bir gölge gibi do-._ gren,.,~. şey , yo ve e-

1 t....a. '-. ıtune kolayca öğrenh·erm4'k- lqıyorlar... Arka arında alevler i
'""Qlt çinde yanan bir vatan, cephelerde 
~~rlann kitap okuma zevkini maktul düşmllş analar, babalar, 
..;._ ""QQ&k ve kitap satışını çoğaltmalt kardeşler bütün bir mazi, bütün bir 
ıı.ı.._ buıdukıan çare, neşriyatın orgu- hayat... önlerinde coşkun dalgala
~ edilmesidir. rile kuduran Bahrimuhit, meçhul 
L,, 1'la de kitap satI,mm azlığından si- bir memleket, meçhul bir hayat, A
~~et ettiğimiz için Bulgar matbııa- merika ... Bu iki endişenin bütün JS· 

~ YAZAN: 
i Sabıha 
1 ZekerİIJa ! 
merikan ordusunda cephe gerisi 
hizmetlerde çalışacağız. Bir kısmı
mız vatandaşlarımızın yanında yer 
bulduk. Amerikada Beynelmilel İş 
Sendikası, bizim oraya girmemiz i
çin lazım olan bütün vasıtaları ha
zırladı. 

Milli ve beynelmilel bir tesanü
dün, Amerikan kanunlarile boy öl
çüşen kuvvetine şaşıyorum. 

- Amerika ... Büyük servet ve 
hürriyet memleketi, bizi de doyu
rur ... diyorlar. 

Birinci, ikinci, üçüncü, her sınıf 
insan Amerikaya hen bu aşkla ek
mek ve hürriyet aşkile koşuyor. 

;'_..... bu neşriyatı bizi de uyandırabl- tırabı gözlerinde ... 
;::,_~ir de kitap satı ·mı ve kitap 0 • Üç küçUk torununu çocuk yu- Q ueen Mary'nin sinema salo-
;~ını artırmal< için hiç olma7.sa vasında oynatan siyah sakallı, yet. nunda gala dansı var ... Muh-
QQ!garlan blllrlz mişlik bir ihtiyar anlatıyor: teşem tuvaletli İngiliz leydileri e-
l'._ n yaptıklanm )'Bpa • _ Analan. babalan cephede öl- teklerini parkelere sürterek aza -
~· senelik bir kitap haftası tertip metle gı"riyorlar... Smokinli, frak-
" • bu münasebetle bir hafta rad- dU... Biz Durago'dan geliyoruz ... 
•Oda, sinemalarda, gazete ve mf'f'.- Amerikadaki lsnanyol kolonisi bizi lı, küçük İngiliz burjuvazisi, birin-
!~• kitap lehinde propagamla getirtiyor. lngilizler bizi Şerburg'a cilerden geri kRlmamıya çahşıyor-

- Niye kaçıyorsunuz? Kurtul
mak için kaçmak mı tazım?. 

Küçücük boylu, simsiyah yUzlU 
kMrcık saçlı Budist Hintli cebin
den ingilbce yazılmış bir celpna
me çıkarıyor ... İngiliz Yüksek Mah
kemesinin on seneye mahkum etti
ği bir sendikalist ... 

Soracak başka bir şey kalmıyor ... 
:.a~~ ve gençliği okumıya sevk getirdiler. Şimdi Amerikaya gönde- lar ... Gemiye hlkim, salondaki ha-
qa-vourız. riyorlar. Başım o kadar sersem ki, vaya hlkim, Bahrimuhite hakim, H abeşli derdini baeka tUrl\l 
d~ haftasını, Matbuat Umum MU- kimiz, nereden geliyoruz, nereye gi- hatti. insanlığa hakim İngiliz gru- anlatıyor: 
e!löğtt veya Basın Birlllli or~ diyoruz, hiç bilmiyorum. Aylardan- rile, dansediyorlar... - Siz Avrupalılar. Habes facia-

blUr ve etmelidir. beridir, düşman bombalarlle .,ehir- Hasta Avrupadan gelip, Queen smı uzaktan duydunuz ... Bu yir-
.l11..a. • Jt:ı.u.uı .. , • •-·• .. AU1 vuı ...... -e'ı :toTU.ı_, n ... A~ • U,,-._,.,. ~t!<;t:ult!I 1:58.lOD· tninel Sliu:: başlıs.dJğı giluclen bugüne 
"'\ITlft Rahafstzlık lldmu aiperlerde bıraktım .. Bu ll4} da misafir gibi... Korkak, korkak kadar geçen en habız bfr tecavnz-

masumla beraber gidiyorum ... Ben yürüyorlar ... Endişeli bir neşe ile dür. Biz Habeşliler sulh icinde ya-
~ eriyor niçin yaşıyorum... Belki bunlar i- dansedivorlar... Kapınm kenarın - şamayı seven insanlanz ... Biz kim-

çin... dan müphem gölgeler gibi Hintli- seye saldırmadık ... Tarlamıma ça-
l>tinyada mllbadt>le fcln en h1 \ıt- lhtiyarm gözlerinden yaşlar dö- ler. Habesliler, Cinliler ~rivor... hşırken, evimime otururken, en a-

~olarak kabul edildiği gttndenberi külUyor ... Benim de gözlerim yaş- Salonun kenar koltuklarına, kaba- zılı kuvvetlerile üstümüze saldır-
h"e;n' kıymeti bUyllktUr. Dünyanın lanıyor ... Paçavralara bürünmüş İs- hat i$lemekten korkan çocuklar gl- dılar ... Bizi mezbahada kesilen ko-
ıı. ..... !&rafında altına dayanan t:l~rt panyol kadınlan, çıplak çocuklar, bi dizilivorlar... yunlar gibi kestiler ... Bu harpte ne 
;u;"'tn kıymeti fazladır. Onan foin- yangından çıkan bir halk ... Birinci Amerikan barında sarhos olan kadar Habeşli öldü biliyor musu-
t... ki, kağıt para altının yerini sldık· sınıf, lUks salonlarda dansederken, leydiJerin kahkahası, müzikle ya- nuz? 600 bin ... Kıtal devam eni _ 
aı....... 80nra dahi, lnsanlarm bir ()Oğu bunlar, vapurun aşağıya doğru o- rış ediyor ... Hintlilerin yüzüne ba- yor ... Geçen seneler bunu milyon. 
~alıp saklamaktan kemlilerlni a- nuncu katında denizle bir karış me. kıyorum ... Queen Mary'nin lUksUne lara eriştirecek ... Fakat bunda en 
~,,~tardır. safede. g~irdikleri büyük macera- bakıyorum... Zavallı Hindistan... büyük mesul Milletler Meclisi, La-

d "kat bir müddettenberi iş akıdne nm hikayelerini anlatıyorlar... Şu Bahrimuhitin ortasında bir im- val ve İngilteredir. Zecri tedbirler, 
h Öladtt. Şimdi Londra ve Nel')'Orkt.:1 paratorluk ha.şmetile sefereden ge mütecavize karşı kolJektif emniyet 
.!_l'kes elindeki altını çıkarmrya "'h- O çüncU sınıfm diğer entere- mide, bütün coranation'unda sar- haniya nerede? Bunlar. milletleri 
.... ,or. Çtinkü kağıt rara kıymP.tlni san yolcuları dünyanın her fedilen milyonların üzerinde. sizin avutmak için ortaya atılmış balon-
~faıa etti~ halde. aftm gönden tarafından kaçan işsiz ameledir. A- nekadar iş emeğiniz var... Bütün lar ... Negüs, MilJetler Cemiyetinde 
•'lfQe kıymetten düşüyor. merikanın, bütün kapılarım işsiZ:e- bunlara rağmen bu salonda, nasıl aza imiş. coranation'unda Habee 

8u garip hadisenin ı-: yüzü şudnr: re kapadığı bir devirde bunların i- korkak gölgeler gibi, döşemeye bas İmparatorluğunu Nesnis temsil et-
11 l>tiGYada altın mevcudu çoğalu·or çeriye nasıl girebileceklerine hay- nıaktan çekinerek geziyorsunuz. miş ... Ne çıkar?. İstiklalini kaybe-

ele Sovyet Rusyada yeni keşf edll.-n ret ediyorum. Onlara da seyahatlerinin sebe· den Habeşistan, bunclan ne kaza-
~ madenlerinden mühim miktarda Bunun da cevabmı verdiler... bini soruyorum: nır? Emperyalizm ta.hlandıkça. de-
~ Çtkanlmakta \'e bu altmlar Lon- - Hepimizin cebinde iş vesika· - Kaçıyoruz ... Hindistandaki taz mokrasiler sinsi maymunlar gibi a-

\'e Nevyork piya.."8lanna götilrUr lanmız hazırdır. Bir çoğumuz ~- Yİkten kaçıyoruz... ğaçlarm Ustilne siniyorlar. Çünkü, 

~tadır. Nevyork ve Londrada ---------------------------------------

~ bo~~~m;;ıd:;ı;lls=l ~=- KANUN KARŞISINDA VAZiYETiMiZ : 
"- her mata gibi altm da laym~tlnl 

l'betınıye ba.~ladı. 
•-Şq altın işinde zaten anlaşılmaz bir 
...,_t \'ar, Yer altından çwkanlan gizli 
~lar, dönüp dolaşıp Amerlıkftdft JI-

BEGENMEDIGIMIZ BiR iSMi 
~· Amerikanın ortasında yaptn'wlan B k te beğenmiyorum. Ne gti7.el yeni 1-
~ hazineye hapsediliyor. Bu 1 ra m ıya &imler var. o isimleri taşıyan ar-
~Pus maden, esrarengiz bir lmv • kadatlanmı ideta kmkanıyonım. 
~e büttın dünyan ıcıare ediyor. Hakkımız Ne yapıp yapıp ben de yeni bir ı. t.e bu prip vaziyet te, altıns kıy- sim alacağım. Hatt& kaınuıun bUe 
~ \'e ehemmiyet verenleri düşün • btnıa mllsaacle ettiğini duydum. ln-
-::lye baştam1'tır. Çünkü onlar yer v d ? san beğenmNllğl t:lblseyl kullan • 

"- çıkanlan altını tekrar lıao- a r m 1 1 r • madıiJ ve hatta sevmediği kocum-
~e. altmm bir ro1ü kalmadığını dan boşandılt gibi hQIUD& gltml -

rva baiJlamıslardır. i yen bir ismi de 
tua bu dtt.,unceler altın piyasasını at- ! ısl JAIL KE~ JAL ELBIR elbette değiştlrebU 
.., t etını". insanlann en sağlam mi- M IVI d1r • ,,._, zaıuı meli .. 
Ilı ettlk!:rl altına karşı ballan- Istanbul Barosunda Avukat Bayan Fatma 
;"~tmtoıttr. ·-..~,_,,_,.~_,..~~~~~..,.....,,,......,..,,..,..."'"'". keneli fikrini söy· 

)' hndt bütnn cutnva mı altın vazl- A yaspaşada lüks bir apart- ledlkten sonra benim de flkrlml sor-
~ln Yetti bir ilrtıMdi huhran do - mamn zevkle döşenmlt bir do. Dedim k1: 
~ından korkmaırta.d'fl'. salonu ... Beyoğlu ve Şişli muhitinin "-Umumi kaide olarak, öltincl· 

Al tanınmıf, kibar bay ve bayanlan ye kadar bize konan isimle arka -
sancakta Cami hep orada sanki randevu verm1, g1. c1aş1ık etmek mecburtyet1ndeytz. 

Yapllıyor 
lzın· .\.l ır, (TAN) - Evkaf idaresine. 

_,.:a;cakta ftir cami inşası için on 
ba '-~-~ gelmiştir. inşaata ~akında 
le ş4CUW&cak, cami halkın teberrUati-

tanıaınıanacaktır. 

bL Mlsaftrler ttçer, dörder, grup Ben, bu veya şu ismi sevmiyorum, 
grup toplanmışlar. Bir küşede ben ve yahut, çok kullandım, artık bıık-
de Bayan Fatma ile lı:onU!Juyordum. tını, bir yenl81ııl alayım diye değiş. 
Dedi ki: tlreme3iz. Fakat bazı sebeplerden 
"- Dostlanm bana (Fatma) de

mezler. Onlann arasmda ismim (Zl
d) cllr. Doinısu, Fatma ismini hiç 

dolayı isim değlştlrllebillr. Bakın, 
Türk Kanmıu Medenisinin 26 mcı 
maddeslnln birinci bendi ne eliyor: 

"Muhik sebeplere binaen bir 
kimse, isminin deği§tirilmesinl 
istiyebilir.,, 
Bu maddeden anlıyoruz ki, balı 

haklı sebepler karş181Dda isim de
ilttlnnek kablldlr. Meseli. bir hı • 
min kullamlmuı sahibine madde
t.en veya manen arar verine, ka
nunun bu maddesi tatbik edUebUlr. 
Diğer bir misal: AUeclen intikal e
dip te, zaman ile pek gtllilnç bir 
tabire lnkılip eden, haysiyet ve şe. 
ren rmclde edecek bir mlna ifade 
eden ismi, sahibi kullanmamak ve 
bir yenhılnl almak teşebhllsllnde 

bulunabWr. Bu f;e!Jebbtlstinde mu • 
vaffak olursa, artık eski ismini 
kullanmaz ve yenisini alır. 

Fakat mühim bir noktayı, stuc6t 
De geçmemek icap ederse. ismin cle
ğlştirilmesl için gösterilen sebep -
ler, ne kadar makul oluna olsan, 
hükumet muhakkak surette, bu se
bepleri kabul etmlye mecbur olma
dığım da il&ve etmek li.mndır. 

çUnkil, kendileri de ayni temellere 
basıyorlar ... Habegistanda cidal bit
memiştir, bitemez ... Habeşistan, e
sir milletler zincirinde son halka
dır. Fakat bu zincirin bir halkasr 
koptu mu, emperyalizm paldır kül
dür gidecek. 

H abeşli, klinatı böyle görü
yor... Çinliye göre hl.iiaat 

başka mecralarda akıyor. O. A,1J"U. 
pa medeniyeti ile, demoknıd ılc, kil
çilcük gözlerini buruşturarak alay 
ediyor: 

- Jl'Urriyet. demokrasi, Avn.:pa 
m~eniyeti ... Çinli gülüyor, 

Çınde çocukları uyutmak ic. ;n hq. 
haş içirirler ... Avnıpa medf'niyeti 
de ınilletleri uyutmak için hürriyet 
ve demokrasi hqhaş: VPriyor. 
Hanşr. demokrasi.. Bal gıbl emper
yalimı ... Avrupalmm kavgısı hUr
rly~t ve demokrasi~ kurt.arınak 
değil. emperyalizmin t,.ınellcrlni 

sağlamlaştırmaktır .•. Avrupa hür
riyet ve demokrasisi yıkılı,. sa, Çin
de kunılan emperyalimrin temel -
leri yıkılır... Pazarlar kapanır. E
sir Asya esaret zincirini kopa
nr... Zincirin halkaları kop
mwnn diye, sımsıkı hllrT'yct ve de· 
mokrasiye bağlanıyorlar ... Si~ Av
rupalılar hürriyet ve adaletinizi 
sıkı tutun, biz, beşeriyete bı.ska bir 
hürriyet, başka bir adalet istiyo -
ruz .. Bizim hUrriyetimiz ve adale
timizde mllstl!nıJekelerın omuzlan 
üstünde imparatorluklar kuran 
milletler, ezllm1' inaanlann genıik
leri üzerinde knrulmuş med.ıniyet
ler yoktur ... Başmıızm fü~tilndekf 

emperyalizmin topu, tllf eği, neka
dar kuvvetli ise. biz de o kadar kuv 
vetli top ve tüfekle karşı koyaca
ğız... lmanla değil... Top ve tllfek 
karşmmda cayır cayır yanan Habeş 
imanmı gördük ... Çinin kavg J.SI bel
ki uzun silrecek, fakat her halde 
Asyada yeni bir medeniyetin ilk 
meplesinl yakacalrtır. 

Ç inlinin küçücük, alaycı g1>z
lerine bakıyorum, yine gll

lUyor, Avrupalılar &imdiye kadar· 
Asyaya afyon ve haşhaş ihraç et
tiler, &imdi afyon ticaretine kendi 
milletlerini pazar yaptılar .... 

Eski Amerikan Cilmhurreisi 
Zaft'ın sözlerini hatırlıyorum: 

- Çin, yerinden oynadığı gUn, 
Avrupa medeniyetinin temel • 
leri sarsılacaktır. Avrupalı, As
yalı, Afrikalı, Yahudi, İspanyol, 
Alman, hepsi, hepsi kaçıyorlar ... 
Queen Mary, hasta Avnıpanm, a
nemik çocuklarını, Asyanuı, Afrf. 
kanın yeni bir medeniyet, yeni bir 
hürriyet ve adalet arkasında ko • 
§&il esir milletlerini Amerlkaya ta
eıyor. 

Queen Mary, küf tutmuş bir li
mon yeşili gibi, karanlık bir deni
zin üstünden kayarak Nevyork li
manına giriyor ... Bqı göklere toa 
wran Sky Scrappenı'ler siıı ~tm
da ... GUnee. kıpkızıl bir top gibi sis
li bulutların arasından kayıyor, 
hürriyet ve adalet qklle Bahrimu
hitin ötesinden gelenlerin gözlerini 
kamaştıracak kadar kırmızı ... 

G üneş bulutlan yırtarak, sis
leri dağıtıyor. Uzaktan Nev

yorkun kapılarmı, Amerikan hUr • 
riyet ve demokrasisini bekliyen 
hürriyet heykelini görüyoruz. 

Bir tehir plinmın nekadar sert bir 
lmibat ist.ecllğhıl çoktanberi bilirim. 
Şehir plim iki sınıf kimsenin işine 
gelmez: Blrl anonim çalışmak iste. 
miyen idareciler, (Parbi'te daha ge. 
,;en seneler genlşUyen bir caddenin 
&erefi bile çoktan ölen meşhur Haus
smann'a aittir!) diğeri ellerinde top. 
rak nya bina sermayesinden tehir
clllk, ijiyen ve her türlü disiplin aley. 
hine çok kir etmek lstlyen ispekiilis
yoncular! 
Ankaramızda bütün si.3inl ve \'ak. 

tini tellerin hizmetine nren bir vali 
ve belediye reisimiz \'ardır. 0, şüphe. 
siz, yalnız bir kanun demek olan plin. 
la imar dlslpllnlerlnin tahakkuk et. 
meslnden gayri blrşey düşünmez. Fa. 
kat hususi kimselerden bazdan için 
maatteessüf vaziyet öyle değildir. 

Pllo ve imar disiplinleri; her bina. 
nm içini dışını estetik, ijiyen ve her 
tUrltt bakımdan kontrol etmek halda. 
nı bize vermiştir. Fakat bir de lôtfen 
Y enlşehlr caddesi üzerindeki apartı. 
manlann kaçak • kat dairelerine p. 
kmız, allelere kiraya verilen kömür. 
Ullderl dolaşmız; kapılan salonlara 
&çalmı!J halilan görünüz! 

Çankaya caddesinin yolu, bahçele. 
11 ve de\iet yapılannm bir kısım 
(Devlet mahallesini inadına bozan bL 
ular müstesna!) ge~kten bizi ö. 
vöndtlrecek Jmcıar güzeldir. Fakat 
hU8118i yapılardan heJe bir lmlmmm 
ona vermekt.e olduğu şekU Balkan !Je. 
birleri caddelerinin lnp. manzarala. 
nndan qağıdır. 

imar bu seneden itibaren belediye. 
Din tetkllltı anama girdi, anlqma.; 
Irk, ve otorite teııeteltU kaldı: PIAa 
ve imar disiplinleri mUcadeleslnln bL 
tön keyif ve menfaat mukavemetle. 
rlnl lmnnasmı bekllyellm .• Fatay 

Kilis Bağları Dolu 
Yüzünden Büyük 

Zarar Gördü 
Kilis, (TAN) - Cuma günü Kilis 

ve civ&nna şiddetli dolu yağmaa& 
bağcılara endişe vermiştir. Bağlar
da ve kavun tarlalarında mühim zi
yanlar vardır. Birkaç gündenberi he
men her öğle UatU nöbet nöbet yal• 
mur yağmaktadır. Köylerdeki baf· 
tarda da, Kilis bağlanndakine niBbet 
le u olmakla beraber, hasar v~ 

Antepte Kadınlara 

Mahsus Bir Konferans 
Gaziantep, (TAN) - Doğum evi 

direktörü ve Ç. E. K. başkanı Dok· 
tor Saip Özer, Halkevi salonun 
kadın hıfzıssıhası ve çocuk hastalık• 
lan hakkında verdiği bir onferanata 
yüzlerce bayan bulundu. Yer kalm 
ğı için birçoklan da geri dönmek Jl' 

buriyetinde kaldılar. Konferans, 
dmlann mahremiyetine temas et 
için salona erkekler alrnmadı. 

lznikliler Üzüm 
Kooperatifi lstiyorl 

lznik (TAN) - Ege mınt2kas 
da çalışan üzUmcülilk kooperatifin 
iyi neticeler verdiğini duyan İznik 
ler, üzümleri pek meşhur olan tzn 
ğin de bu kooperatife alınmasını 
lemektedirler. 

Ve sekiz, dokuz kadem uzunlu -
iunda, 62 metre murabbaı genleli
ğinde bir meenedin üzerine oturtul
muş 200 bin tonluk heykelin ba
şmdald on bir dılıh yıldız parlıyor. 
Hürriyet heykelinin Bahrimuhite 
doğnı uzanan elini ve elindeki ki
tabı görüyoruz ... 1116 ... Amerikan 
hürriyet ve istiklllinin başı olan 
1116 nın ikinci manası da: "Hürri
yet kanuna :layanır,, ::lır. 

Kasabamızın en iı1}ek yeri ol 
Mazharbey caddesinin kaldınml 

bozulm~ bir haldedir. Halk. bu 
lun btran evvel yaptırılmasmr ~ 1 
kan belediye reisi Salim Demire 
dan beklemektedir. 

gözlerinde 14 bin voltluk gun 
yanan heykelin kanatlan alt 
geçiyoruz. Queen Mary 
sııh\Mn fiRtiinitnrı ~ö?iHih•n'" h 

A vrupanm, esir Asyanm, Af 
kanın hürriyet ve ekmek lşıkl 
nı hürriyet lbidesinin etekle Geceleri 11 dılmm üerinde 98 

bin vatlık elektrik limbalan yanan döküyor. 
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(SPOR) 
Bu Haftaki Milli Küme 
Maçların~a Galatasaray 
Gozlerimiz Yine Bu 
Takımın Forlarındadır 

'~~~,ı~ 

~ lzmirin ~ 
~ Doğansvoru ~ 
-Dün Geldi : ( Yazan : Eıref Şefik ) ~ Bu halta, yann Güneşle, ~ 
~ pazar günü Galataıarayla \ı Bu hafta milli küme maçlanndan üç karfıl~mayı seyredeceğiz. 

Cumartesi günü Günetliler Doğanapora karşı çıkacaklar. Pazar 
günü Galatasaraylılar ayni İzmir takımı önünde talihlerini dene

yecekler. O gün Fenerbahçe de Ankaragücile kartılatacak .•• 

iki maç yapacak olan lzmi· ~ 
rin Doğanıpor klübü dün ~ 
ıabah Bandırma yolile şeh• ~ 
rimize gelmiıtir. ~ Bu maçlar dolayısile hatınma ge

len bir meseleyi açacağım. O mesele, 
oyuncuların §öhretlerini ve talihleri· 
ni alakadar eden en esaslı noktadır. 

Geçen pazar Ankaragiicüne mağ. 
lup olan Galatasarayın yalnız muha· 
cimlerini tenkit etmiştik. Bu pazar 
da dikkatimizin beş forvetten başka
larına pek nadir fırsatlarda çevrile • 
ceğini umanm. Fikret bu hafta oy • 
namıyacağına nazaran, Fener maçı • 
nın neticesine göre Fikret ismi her 
Fenerlinin hatırına gelecektir. GU • 
neş maçmüa, bulunamıyacak Sala • 
haddini de anacaklar c.;ok olacaktır. 

Bu maçlarda acaba neden dikkati
rniz, yukarıda saydığım üç nokta u. 
zerine tekasüf edecek? lşte aydınlat
mak istediğim mesele de budur: 

Fenerbahçe az farkla kazanırsa, 

herkes Fikrctin yokluğuna ham!ede
cektir. !<,azla gol atsa dahi, Fikret ol 
saydı daha fazla atardılar diyecek • 
ler .. Güneş maçında da Saliı.hattin i
çin ayni düşüncelerin zihinleri kaplı 
yacağı muha'Kkaktır. Galatalıaray ta 
kımmın Doğanspor karşılaşmasında 

ise, bütün mesuliyeti gene san kırmı
zının o beş muhaciminde arayacağız. 
Bu değişmiyen fikir ve kanaat yamuk 
luklanndandır. Bir oyuncu şöhret bu 
lunca, cem'i bir spor olan futbolün 
tıUtUn kerametlerini ondan f auederiz 
Garip değil midir ki, işler fena gittiği 
samanlarda o meşhur oyuncuların 
ınesuliyetini hatırlamayız. 

Dikkat -ettim, bu şekildeki yamuk 
kanaatlerimiz Galatasaray muhacim
leri mevzuu bahsolunca. tamamen ak 
11ine tecem ediyor. Nedense. Galata
saraym bütün maçlarını kazanaeak 
ta, kaybedecek te onlardır sanıyo • 
ruz. 

Halbuki, GalatMarayın devamlı 
tarihinde bu görUş tarzı yeni yeni re 
\•aç bulan garaiplerden biri oldu. 

Evvelce Galatasaraym muavin ve 
müdafaa hatları en çetin maçlarda 
sonuna kadar aslanlar gibi dayanırdı 

( 
, Muhacimleri birer ikişer gol çıkarıp 
t kazanırlarsa gol atanların isimleri 

mevsimlerce unutulamaz olurdu. 
ı 

1 Bu sene Galatasaray hücumcula-
rmm en talihsiz senelerinden biridir. 
Sarı kırmızılılar geri hatlanm henüz 
birleşf1remeclik1erinden olur olmaz 
rakiplerinden gol yemek hususunda 
epey cömert davranıyorlar. O zaman 
ileri hat, arka hatlann bıraktığından 
fazla gol çıkaramazsa, herkes hayıf
lanıp duruyor. Sanki o beş genç ye
nildiğinden fazla atmak memuriyeti 
ile o mevkilere tayin edilmiş insan
lar gfh1 muhakeme olunuyorlar. 

Şu içimizde halledemediğimiz, bir 
türlü insaflı davranamadığımız, ada
letle bir takımın on biri üzerine tak
aim edemediğimiz mesuliyet ve oeret 
meselesinin her zaman bu şekillerde 
tecelli eetınesi devam edip gidecek 
midir? • 

Ingiltereden başka yerlerde de ay
ni muhakeme tarzının hikinı oldu • 
ğuôa bakılırsa, bizde idarecilerin ve 
byunculann talihlerile beraber talih 
si· ·-1erini yapan bu ~in devamına 

ka:anacağımız senelerin çok uzun o
lacağı muhtemeldir. 

Bir oyuncuyu takıma faydası iti
barile tam numarasını verebilecek, ... 

Bahkesirde Bisiklet 
Yarııları 

Ga7atcuarayın göz İmtihanına 
çıkacak oyuncularından Eflak 

GüneJ mafında 

, 
Kaliley'e Be,iklaf maçın· ~ 

da ıakatlanan merkez. mu· ~ 
hacim Hakkı rJe idareciler• : 
den CerJdet riya.et etmekte· ' 

dir. ' 
Doğanıporda Fuat, Zih· ' 

ni, Fethi, Ali gibi en kıy· ~ 
metli oyuncular eksiktir. ~ 

1 Hakkı da oynıyamıyacağı· ~ 

i 
na göre, beı oyuncudan ~ 
mahrum olarak 16 ki,ilik ~ 
genç bir kadro ile gelmiıtir. ~ 
,.,,,..,,...,~~"' 

Bisiklet 
Bir 

Yarışı 

Tebliğ 

için 

T. S. K. lstanbul bölgesi bisiklet 
ajanlığından: 

1 - Bundan evvelki yayımla An· 
kara, Bursa, Kocaeli •e İstanbul ool 
gcleri arasında 13-6-1937 pazar gü
nü (60) kilometre üzerine yapıla • 
cağı ilan olunan yanş 20-6-1937 pa· 

galip maçlardaki iyi veya fena tesa- zar gününe bırakılmıştır. 
düfleri ölçerek kıymet biçecek zihni- 2 - 20-6-1937 pazar günü o teb -
yetin ge!mesi, hayli mUşkUl olduğu- liğdeki şartlar dahilinde yarış yapı· 
na göre; her maçta btitUn mesuliye- lacaktır. 

ti yüklenmeğe mahkfım ı ettiğimiz Ga 3 - 20-6-1937 pazar günü yapıla· 
latasaray mUhacimlerine §U duayı cak olan seri yanşlannm sonuncusu 
sabah akşam tekrarlamalarını tavai. olan (100) kilnınotr-ı:olilr y~~9 ~~ 

ye etmekten başka sa.remiz kalmamı§ 27-6-1937 pazar gtinUne bıralulmış • 
~: ~ 

"Allah bizlere iyi bir muavin hat-1 4 - Keyfiyet önemle bütiln bisik· 
tiyle, geçilmez bir müdafaa. hattı ih- letçilere ve yarış hakemlerine biidi • 
san eyliye ... Amin ... " rilir. 

Ankaragücü Viyanah 
Rapid Takımına · Karşı 
7 • 2 MağlQp Oldu 

Ankara 10 (TAN muhabir:nden) - Dün tehrimize gelen Vi
yanah Ra~id takımı bugün Ankaragücile 4000 e yakın seyirci 

önünde ilk maçını yaptı. iki takım ıa.at 17,15 te sahaya çıktılar, 
halkı ıelimladılar. Bet dakika aonra da oyun, Kemal Halimin ha
kemliği altında ba,ladı. 

Ankaragücü: Ateg, Ali Rıza, En
ver, Nusret, Semih, Nazmi, Şükrü. 
Yaşar, Fahri, Hamdi. 

Rapid kagrosunda değişiklik yok
tu. tik a.kın. Viyanalılar tarafından 
yapıldı. Ankara.gücü, bu akını kırdı. 
Arkasından ikinci bir akın yaptı. O
yunun ilk dakikalarmda Ankarall· 
lar, mütemadiyen soldan akınlar ya
pıyorlar. Avusturyalılara cidden teh
likeli dakikalar yaşatıyorlardı. 

Rapidin sağ müdafii tarafından 

güçlükle kurtanlan bir akından son
ra Fahriden aldığı bir pası, Hamdi, 
güzel bir şilte tahvil etti. Top, kale 
direğini sıyırarak halkın (yazık ol
du) sesleri arasında avuta gitti. 

Fakat bu devrede Viyanalılar bi· 
ribiri arkasına beş gol yaptılar ve o
yun bu suretle 5 • O birinci devrenin 
sonuna erdi. 

Sandıkhda 
Pehlivan 
Güreşleri 

27-6-937 Pazar günü Sandıklıda 
pehli\'an güreşi yapılacak, başa 100 
başaltlna 80 büyük ortaya 70 küçük 
ortaya 50 lira mükMat -verilecektir. 

Bu güreşe iştirak etmek isteyen 
pehlivanlarımızın 20-6-937 gününe 
kaüar Sandıklı KUltür lşyarlığına 
ma1Umat vermeleri. (3304) 

geldi. Top Avusturya ağlarında ... 
Stad gol sesleri içinde çınlıyor. An
karalılar, 6 sayıdan sonra çıkar: ' il
dikleri bu bir golle hayli canlılık ka
zandılar. Oyun bundan sonra karşı • 
Iıklı akınlarla geçti. Rüzgar, Güçlü -
Ier aleyhine çok şiddetli esiyor. Bun
dan sonre. AnkaragUcUne bir hayli 
şilt çekildiyse de fayda vermedi. 

Balıkesir (TAN) - Bisiklet fe· 
clerasyonu tarafından tertip edilen 
yedi haftalık bisiklet koşularının al
tıncısı Edremit şosesi üzerinde 80 ki 
Jometrelik bir mesafe dahilinde ya
pılmıştır. 

Birinciliği Bandırma Doğanspor • 
.. n Necati almıştır. Diğer koşucu • 
lar yarışı terketrnişlerdir. 

Ankaragüçlüler, ikinci devreye ka 
lecllerini değiştirerek çıkWar. Ate • 
şin yerine Osman girmişti. Bivder 
üçüncü dakikalarda Viyanalıların 6 
mcı golünU yaptı. 16 mcı dakikada 
gene Bivder şahsi bir hücumla kale
l!ı Osınanın gafletinden istifade et
mek istedi. Fakat Osman, büyük bir 
fedakarlıkla bu golU kurtardı. 

Oyun. bundan sonra kah Rapidin, 
klh Glil'lillerin nısıf sahasında oy -
nandı. 2::inci dakikada Rapid, soldan 
bir akın yaptı. Soliçin şütünü Osman. 
arnk kornere atmakla kurtarabil -
di. 

42 inci dakikada Viyanalılar 7 - 1 
galip vaziyete geçtiler. Oyunun son 
dakikasında Ankaragüçluler, fevkala 
de gayret sarf ediyorlar ve neticeyi 
hiç değilse, 7 • 2 lehlerine <;evirmek 
istiyorlardı. Buna muvaffak oldul~r. 
Viva.nahlann kalesi önünde bir karı 
şıklık 01~11 ve kendi kendilerine bir 
gol atara'k oyun 7 - 2 AnkaragücU
nUn ma~lübiyetile sona erdi. 

Rapid, ikinci maçını cumartesi gü
nü Gençlerbirliğiyle, 3 üncü mac;ını 
da pazar gUnU Ankara muhtelitile 
yapacaktır. 

27 inci dakikada Yaşar~,, ;'ahri-
ye ondan Hamdiye çok sıkı bir §iit 

1 H -ı 
t~"~"''" .... ~ 
~ "Blasco - lbanez"der.~ 
~ Çeviren: ~ 
~ Faik Bercmen i 
~"'"''~'~~~ 

·ı ki yiiz elli milyon liralık 
Morla Delf ur~a. iki defa 

Cümhur reisi olmuş bir mebusun 
kızı bulunan Odit Mersak'm izdi." 
vacı butün Paris'i bir hafta işgal 
etmişti... Filvaki, Paris'te böyle 

sanayi krallarile. siyasi kralların 
kızları arasında izdivaçlar eksik de 
ği1di. Fakat bu seferki izdavaçta, 
iki taraf arasında bulunan tam uy 
gunluk herkesin alakasını çoğalt
mıştı .. 

Odit muhiti içinde giizelliğiyle, 
cazibesiyle ve zerafetile sivrilmiş
ti. Vücudunun tenasübü Paris ter
zilerinin ona el!>ise dikmek için 
biribirlerile yarış etmelerine sebep 
oluyordu .. 

Yeni evliler, bir düğün şaşaa

sından ve hercümercinden sonra 
Delfur malikanesine çeki1diler. Kı
sa ve münzevi geçen bir müddet· 
ten sonra Orta A vrupe.da bir se
.fall~ı.e-- ""lh'Ol81. 

Parise dönüşleri de büyük bir 
hadise oldu.. Balolarda, ziyafet • 
lerde, saadetin yüksek basamağı • 
na ulaşan bu çüti seyretmek için 
bütUn gözler oruara çevrilirdi. 

Bununla beraber Moris ve Odit 
malikanelerinde daha az kalabalık 
ve cürcinah bir hayatı tercih ede
rek daimi ikamet yeri olarak ora
sını seçtiler .. 

Morsi'in annesi de oğlu ile bera
ber oturmaktaydı. 

8 u tantn~~lı .~e ınuazzam dü
ğünün ustunden uzun bir 

KAYE 1 

i Ki SEVGi 
zilnün önüne getiriyor ve bu vazi
yette saadetlerini düşünüyordu. 
Hayır kocası tek bacakla da kalsa 
yine eskisi gibi mesut olurlardı. 
kurtulması !: l'.ımuı , Bıı her şey -
den mukaddesti ! ! .. 

Kocasından gelen mektuplar o
n1n elyazısı değildi. İhtimal ya. 
rası daha kapanmamıştır. Son 
gelen mektupta, Moris'in iyi oldu. 
ğu ve yakında geleceği yazıldı. Fa
kat yazı yine onun değildi .. 

Bir sabah, Odit şatonun kapısı 

önünde duran bir otomobilin gü
rültUsile uyandı.. Hemen yatağın
dan sıçrayarak pencereye koştu. 
Kapıda Kızılhaçın büyük bir o

tomobili duruyordu •. Dört kişi ka-
1'\Alr hir ~ .. ,_ llA cuıt.nnn~ ı. 

sine girmişlerdi .• 
Odıt bir çılgın gibi ilstUne ~ir 

şey almadan merdivenlerden inmi
ye başladı. 

Sedye sofaya bırakılmıştı. İçin
de Moris vardı.. Sofaya dolan hiz
metçi ve uşak1arm sedyeye baka
rak kaçıştıklarını gören Odit büs
bütün şaşkınlaştı. 

O da sedyeye iyice yakla.şmrştı. 
Evet, sedyede Moris yatıyordu. 
Fakat nasıl bir halde? Çehre oy. 
du .. Fakat o güzel çehredeki göz
lerden bir tanesi kalmıştı. Kollar 
ve bacaklar dibinden kesilmi~tit. 
Bu manzara karşısında genç kadın 
birdenbire sendeledi.. Bir daha 

dikkatle baktı. Vücudu müthiş bit 
ispazmoza tutulmuş gibi titremi • 
ye başladı .• 

Bu kolsuz, bacaks ız et kül~ 
kocası Moris miydi? Hayır b\l 
korkunç ucu~eyle onun bir alaka
sı olamazdı ? .. 
Ağız da simsiyahtı. 

Karl8Inı gören Moris'in karatı 
hk ve siyah ağzı açıldı v• 

yalvarıcı bir ses duyuldu: 
- Odit! .. Odit! .. 
Genç kadın bir ta, kesilmişti 

sanki. Bir cevap vermeden arkaal• 
nı döndü ve deli gibi kaçmıya ba.J
Jadı .. 
Arknsından, ~ine. o yalvarıcı bil' 

--·---~ 
- Odit! Odit.! ,.....,:ard • • b. a -V~ tek kalan göz en ın ır a-

la yuvarlandı. Herkes onu terke~ 
mışti. Hizmetçileri, uşai<lan ve k• 
nsı da... Demek dünyada onu se • 
ven kimse bulunmıyacaktı artık .. 
Etrafındakiler ona yaklaşmaktaıl 
bile tiksinmişlerdi... 

Bu sırada, sakat vücudunu şef· 
katle saran iki kolun sıcaklığıp.I 
duydu .. İki damla yaş yanık yüzil· 
nün üstüne düştü. Bu annesiydi. 
Onu bağrına basarak en tatlı se • 
sile: 

- Moris! Yavrum, benim güzel 
çocuğum!. 

Diyordu .. 
zaman geçmeden harp ilan edildi.. 
Harp ha\'adisi Dclfur şatosunu 
baştanbaşa ~~rs:~·· Fakat herkes
ten ziyade yuregı burkulan insan, 
ana oldu. \ Amerika Karikatürü : 

Çok gençken dul kalmıştı .• Mo
risin babası da oğlunun yaşında 
harbe gitmiş ve karısını bir tek oğ 
luyla ebediyen yalnız bırakmıştı. 
tşte şimdi bu haber, ona bütün o 
eski acıları hatırlattı.. Fakat ne 
çare! .. Hadisat~. ~~un eğecekti.. 

Tayyare zabıti uniforması Mo
ris'e çok yaraşmıştı .. Bir vakit 
Paris'te kaldı sonra Şark cephesi
ne sevkolundu. 
Kocası gidince Odit mUthiş bir 

istıraba düçar oldu. O da mem • 
lekete faydalı o1mayı düşündü ve 
fahri hemşire olarak hastanelerin 
birine girdi.. 
Hemşire kıyafeti genç kadının 

güzelliğini daha ziyade meydana 
çıkardı.. Güzelliğine ve muazzam 
zenginliğine rağmen Odit, hasta • 
tara bir anne gibi ve karde.5 şef
kati \'e ihtimamı göstermekten ge 
ri kalmıyordu. 

:Moris'in ihtiyar ve dul annesine 
gelince bütün gün şatoda, uzlet 
ve elem içinde yaşıyordu .. 

Moris cepheden iki defa izinli 
gelmiş annesini ve kansını gör • 
müştü. • . 

üçüncü defa izinli geleceği va
kit şatoya acı bir haı~r ulaştı. 
Genç milyoner ağır bir surette ya
ralanmıştı. 

O dit kocasının yanma, cephe 
ye gitmek için çırpındı. Fa

kat buna imkan yoktu .. 
Şimdi gece gündüz, genç kadı -

nın aklında hep kocası vardı. O
nu, bir bacağı kopmuş olarak gö-

Silahlanan Avrupa karft&ında Milletler Cemiyeti fU'lur: Eski 
dünyanın unutulan karuı! 



tÇıplak Görülen 
Kayaların İçinde 

Sarı 

~ir Şehir Ç)yuluyordu 
18 Mayıs Salı .• Bu sabah gU-

Yazan: 

Faik Sabri 
.,i talık verteye çıktığım vakit or- it 

tu !ita benden başka kimseler yok
tıU afif bir rüzgar denizin yüzü
~ncak buruştura.biliyor, arka.-
gök~ Ufk~ yığılı sisle~ arasında. 
lniiz . b~ı:a,z kızarır gıbi... önü
ler ~~ .~e ~altadan henüz birşey. 
re ~?ruıunuyor, halbuki tahminle
tll" go:e bu saatlerde adayı görme
bi ız lazımdı. Nitekim de öyle oldu, 
ili l'l ç~~~k sonra sol bordamızda 
~1~n. ıçınden silik bir ka.ra hayali 
ıi ırdi. Deride bir vapur daha, bi
r ~ Y~lunıuza çapras gelecek su
a \~ lıınana doğru ilerliyor, fakat 
li ızden daha ileride, daha evvel 

Duran ! 

tnana. girebilecek a· ... 
lak ı~a~ s~n:a, şimdiye kadar çıp
de ~bı gorunen san kayalar için
bi bır şehir oyulmıya başladı. Hiç 
b · r~e!, yok zannettiğiniz yerlerde 
llibın .. t'" b" us une abanmış yüzlerce 

kınlalar. seçildi, yaklaştıkça. büyük 
a elen kil" kuıeı .' . ıse kubbelerini ve çan 

ll.üııe e~nın sivn-:ıiiÇta.rmı, liman ö
i . ..diiili Uç bEı9 ki"uV'B.Zoni daha. 
.n gonniye başladık. 

da Saat altı buçuk. .• Limanın ağzın 
le durduk. Küçük bir motörle ge. 

n kılavuz beyazlar giui"miı:ı ba. ~tnd . . ~ ___,,, • 
W .. a genış bır koloniyal şapkası, 
saZ: görünmiyor amma, vapurdan 
dak~ıtı~ i~- merdivene sıçırayışın 
ada 1 çevıklıge bakılırsa genç bir 
b ın olmalı, halbuki ekseriyetle 

1 
ı.ı kılavuzlar yaşlı ve şişman otur

t ar .. Şimdi ağır ağıt' dalgakırandan 

TAN 

bu çok çetin ve kanlı muharebeler 
gözümün önünde canlanır f:ibi olu
yor ... 

Şimdi iki büyük lngiliz zırh. 
lısınm arasından geçiyoruz. 

San bayraklı bir sandal önümüze 
çıktı. lçindeki adamlardan biri a
yağa kalktı, kaptana sesleniyor: 
''Nereden geliyorsunuz? ... " O da 
''lstanbuldan .. diye bağırıyor. uy ol 
da bir yere uğradınız mı?" "Ha. 
yır .. ". "Gemide hasta var tnı ., .. 
"H . ' ayır, herşey yolunda ... ", "Bura-

ya inecek yolcunuz var •mı?" Buna 
da "Hayır ... ". Bu cevap üzerine bir 

"Okey ... " i.şidildi .. Fakat ~u Okey .. 
yani pek.ala ... cevabı karantine kon 
trolünün bittiğini ifade etmiyordu 

' bu sadece bir 
ilk temas imis 
Bunlar gidip h~ 
ber verecekler 
ve sıhhiye me • 
murlarıru çağıra 

caklarmış. 

Vapurumuz ha 
la dosdoğru i -
lerliyor .. Bu ne 
uzun !imanmış .. 
Gitmekle bit • 
Miyor .. Elimiz -

:ti plana ba. -
kıyorum, aşağı 
yukarı limanın 

ağzından bura -
ya kadar ild mu 
kadar bir me -
safe var, şehir 

uzakta arkamız.. 
da kaldı. Solda 
Senglea, sağda 
Floriana mahal
lelerinden bile 
uzaktayız. lşte 
eşya gUınrük 
ambarlan, Fe -
lemenk bandı -
ralI bir vapur 
da burada de· 

Çen giriyoruz. Işte "Büyilk Li. :an'' önümüzde dar ve derin bir 
Uk gibi açıldı, sağda "Karanti
~ litnanı'1 dedikleri ikinci bir li· 
~ au daha var, buna. müvazi ilerli
h o ruz, fakat oraya. yalnız İngiliz 

Mcıltada Türk mezcırlığı mirli, biz de 0 _ 

yolcuların ve mürettebatın listesi, 
hepimizi birer birer isimlerimizle 
çağırdı, yüzUroüze bir kere baka· 
rak listeye işaret etti, ve sıhhi 
muayene böylece bitti, arbk bePi
ıniz hasta olmadığımızdan emin o
labiliriz. Kara ile temasımızda bir 
mahzur kalmamıştı. Sarı bayrağı 
indirdiler. Biraz sonra da hepimi
ze ayrı ayrı pasaportlarımızi dağit 
tılar. Bunları veren bir sivil me
mur: "!sterseniz, şehri geznıiye 
çıkabilirsiniz, tskelede pasaportla
nnıza birer damga vururlar ... " di
yordu. Bütün yolcular hep bera
ber Şehre çıkmak istiyoruz. Merdi· 
venlerden sıra ile iniyoruz. l{Jzırn. 
annesi, yolculardan diğer birkaçı 
sandala geçmişlerdi. Sıra benimdi, 
tam ayağımı sandala atacağım z:ı· 

l arp gemileri girermiş. 

M altaya girişi tasavvur ede· 
.. bilmemiz için lstanbulu 

~~z~?~.ne getirelim: Galata ile E
t ınonu arasından biraz daha dar. 
~ b~r ağızdan içeriye Halice doğ
t ~rdiğinizi farzediniz, iki taraf
'!; akı tepeleri biribirine biraz daha 
~ a~ıaştırmız, solda biribirine mü
~1 Uç ~nmada düşününüz, deniz 
a nların arasında içerilere doğru 
'P 'Yrı ayn sokulsun, sağda posta va 
b \l~larının yanyana ve arkadan 
l'agıarunak üzere sıralandıkları 
b er... Daha ilerisi büyük, küçük 
ı:rp getnilerile dolu, sabih havuz. 
tar, .tersaneler, kışlalar ve nihayet 
al dipte yük vapurlarına ayrılmış li;n &:eniş havuz, burası bizim Ha
tn tnUkaye3emize göre hemen he. 
bien Galata.ya nazaran Eyüp gibi 
':ler ~~rde.. lşte biz orada. demirli
gi eegız. Şımdi önUmfuı sıra limana. 
ı:ı:en büyük bir Ingiliz posta va. 
d runun yerini almasına intizaren 

Urduk y §u ••• anı başımızda yükselen 
ll. koca kale 1565 de Osmanlı do. 

anma E ve ordusunun Mayıstan 
Ylule kadar çetin bir muhasarası 

ha Uğr aun ıyan Sen Elmo burcudur. 
un arkasında gördü-··nüz La 

Vaıett d . gu 
cut :. enılen şehir o zaman mev 

k
.. değilmiş. Eski şehir sag~ daki 
uç .. k 

b 
u yarımadalar üzerinde imiş 

u Yar ' ımadalann ucunda Sent An-
geıo, s t . · t b en Mışel denilen büyük 

l
a Yalar var... 1565 haziranmm 
6 smda o kal . smanlılann Sent Elmo 

esıne yaptıkları büyük b. h .. eum ır u-
. esnasında .meşhur Türk A.mi. 

Maltacla meşhur Saint Jean 
sokağı 

Paşa ile şu karşıki sırtlarda hücum 
hareketini takip ederken bu Sent 
Angelo burcundan atılan bir top ta 
nesi yanıbaşında bir kayaya çarp
mış ve kayadan kopan taş parça. 
!arından biri Turgut Reisi başın· 
dan ağır surette yaralamış. kendi. 
ne bir: daha gelemiyen ihtiyar A· 
miral beş gün sonra ölmüş. Bu 
yalçın kayalar arasında, bu koca 

kale duvarlarına uzun merdivenler 
dayayarak, kale eteklerindeki şu 
hendekleri yüzüp geçmiye çalışa • 
rak, gece gündüz durmadan işleti
len toplarla bu enli taş duvarlarda 

m~n, nereden çıktığını anlıyama
dıgım koca bir kol yolumu kesti. 
S:rt bir ses: "Haydi, tamam .. çek." 
dıyordu. "Durunuz, ben de gire
yim, bizimkiler bu sandalda ... " de
mek istiyordum, sandalcı arkama 
dikili polis memurunu göstererek: 
"Bir sandala altı kişiden fazla yük 
lemek yasaktır ... " dedi. Meğer va
purun iskelesi altında bir sandal
?~ bekliyen polis intizamı temin 
ıçın buraya gelmiş, önüme doğrıı 
kolunu uzatan o imiş. Ne ise arka
dan gelen ikinci bir sandala geri 
kalanlarla beraber bindim. Kara 
yanıba.şmıızda olduğu halde geldi
ğim_iz tarafa doğru tersyüzii ilerile 
mege başladık. Gümrük ve yolcu 
salonu limanın ağız tarafında imiş. 
llk defa karaya çıkacak yolcuların 
oraya götürülmesi lazım imiş ... Da
ha sonra istersek bütün kıyı bo
yunca ilerileyen rıhtımın neresine 
olursa olsun çıkabilirmişiz. · 

SIMAL KUTBl.İ 
1934: senesi şubatında, 0 za 

mana kadar adı hemen hiç y • 
duyulmamış bi~ adam birdenbire e pye n 1 
meşhur dluverdı. Rusyadan, birbi
ri ardı sıra dünyaya yayılan tel _ 

re:~:e~::nso~7u~ayı sardı. Her- Ke·ş·ıflere 
Mesele şuydu: 
Çelyuskin _adlı bir gemi, kutup-

ta kazaya ugramış, yüz kadar in- e 
san. ~arç~la~.an .. gemiyi bırakarak Beş 1 k 
Bankizlenn ustunde, meskun ara 
ziden irndad beklemiye başlamış
tı. Kazazedelerin araşmda, alim • 
ıer, doktorlar, gemiciler, kadın_ Oluyor 
la.r, hatta çocuklar bile vardı. Ve 
bu kadar insan, buzların, akta 
durgunluk ve -
recek soğukların 
fırtmalarm ara 
smdan, muhak • 

kak bir ölüm • 
den kurtarıldı • 
lar. Kurtarma i
şi hayli uzun 
sürdü. Fakat Rus 
tayyarecileri ni 
hayet ölümlü ku 
tupta bir tek ki 

şi bile bırakma 
dı. 

!şte, meşhur 

ilim, profesör 
Otto Schmidt'in 
adı ilk defa bu 
"-tka dolayısile 
dünyanın kula • ı 

ğına. vardı. 

Schmidt kb.:ı.a -
zedeler kutupıa 
kaldığı müddet
çe büyük bir 
soğukkanlılrk • 
la onları idare et 
rette hastalanmış, fakat buna rağ 
men en son olarak kurtarılmak is
temişti. Sovyet hükumetinin kat'i 
bir emri, onu bu kararından cay. 
dırdı. Ve profesör, böylece mu -
hakkak bir ölümden kurtulmus ol-

Keşif heyetinin gaye~i: Mosko • 
va.dan şimal kutbu tarik.ile hava 
yolları bulmaktır .. 

Bunun için iki yol tetkik edil .. 
mektedir. Bu yollardan, biri, Moa 
k~~a~an, ş~ali A~erikanın Şarit 
hukumetlen üzerinden geçerek 
Nevyorkta veya Şikagoda bitecek 
tir. 

Diğeri ise, Sovyet Rusyadan, şi
m_.aı Amcrikasımn garp kıyıları hü 
k'!lmetlerine varmak içindir. Di
ğer bir gaye de kutup soğuğun • 
d~ ve buzlarından, bir Firigiaire 
gıbi istifade etmek, Balık saklıya 
blmektir. 

Bugün kutup noklasmda bir is 
ta.ır;on kurul -
muş bulunuyor. 
Bu istasyonun, 
Moskova - şimal 

kutbu - Seattle· 
San Fransısko 

yoluna ait ol • 
ması ihtimal da
hilindedir. Kut • 
ba seyahat mak 
sadile ayrıca, 

bava cereyan • 
lan, ve en uy • 
gun mevsimler· 
de tetkik edile
cektir. Kutup is 

tasyonunda rad 
yolar muntaza • 
man işlem~te, 

her taraftan ha 
va haberleri alı· 

nabilmektedir • 
Hatta geçenler • 
de Moskovadan, 
kaşifler şerefi • 

ne verilen bir 
k.on~~r kutupta dinlenmiş ve erte 
51 gun, profesör Schmidt'ten bir 
teşekkür telgrafı gelmiştir. Mas.
kova posta müdürlüğünün bütü.ıı 

dünyaya yaymış olduğu yeni tel
graf adresi şudur: 

du. • "Profesör Otto Schmidt _ Si-

0 
tto Sc~mldt ı•9' yınnda mal kutbu., , 
doğmuş, 25 yaşında da Ve profesör Schmidt; şimdi 

Kief Üniversitesi riyaziye profe- h~r taraftan telgraflar, almakta. 
sörlüğüne tayin edilmişti. Yorul- dunyaya haberler göndermekte dir. 

riyeleri dolayısile az zamanda i- H evetin başına şimdiye ka • mak bilmez tabiati ve mühim naza 

lim dünyasında btiyük bir şöhret dar bir kaza gelmiş değıl· 
sahibi olmuştu. Fakat Schmidt, dir. Yalnız tayyarelerden Maz~ • 
yalnız kürsüsünde ders veren, ki- ruk adlı pilotun idaresinde bulu • 
tapıarı arasında <$ahsan alimler • Prl. Schmidt nanı bir Bankiz üzerinde yine in • 
den değildi. O, ilmi t~tkikleri, son- miye mecbur kalmış ve birkaç za 
•'."' bir hayatiyetle telif etmiş, duğu Bankiz önce mutlak kutup man diğerlerinden aynlmıştı". 
bır yandan büyük Sovyet ansiklo- noktasından 7 mil mesafede iken 26 mayısta Molokof adlı pilo • 
pedisinin !:ıaşmuharrirliğini ya _ ~avaş yavaş sürüklenmiş 40 mil tun tayyaresi de kutup noktasr • 
parken, diğer taraftan da dünya ilerlemiştir. Kutba varan ilk tay- ~ ii7.erinde uçmuş orada bir dairt 
haritasında beyaz ve n1eçhul bir yare 21 mayıs tarihinde Rodolf a- ~~erek gerisingeriye dönmüştür. 
nokta bırakmamıya ahdetmiştir. dasından kalkmış ve kutup nokta mayısta ise, Kutup noktasma 

. Her fırsatta, tetkik seyahatle- smda yere inmiştir. Bu adada bu Rus !:Jayrağı dikilmiştir. Fakat Sov 
nne, keşfe çıkıyordu. Profesör lunan ve içleri yiyecek ve aletlerle yet Rusya bu seyahatin arazi e~-
Schmidt'in eline ilk seyahat fır. dolu olan başka üç büyük tayyare de etm~k .ga!esile yapılmadığını. 
satı 1928 yılında geçti. Pamir yay de Schmidt heyetine yardım sa~ece ılmı bır tetkikten ibaret t'll 
1 için d b' asının garp şimalindeki cümudi _ emre hazır bir vaziyettedir ugunu ırçok kereler bütün diın 
yeleri tetkike gitti ve kimsenin a- ı- · yaya tekit etmiş bulunmaktadır. 
yak basmadığı ülkelerde yeni harita Akde n iz m e . . 
lar çizdi. 1929 yılında Sedov adlı $0 0$1n1 n 
buzkıran gemisi:le yeni bir seyaba Be "' , d 
te çıktı: Buz denizine vararak, . y Q g U n an g Ör Ün ÜŞ Ü ' F~an_oo~s - Joseph adasında, dai- . Pa':"te çı~an Paris Soir gazetesi- _ ., .. . • mı bır ılmi tetkıkler istasyonu kur nın roportaJ muhabirlerinden Blan- lüsün ?u~!~ her koşesınde her tür-
d.u .. Ertesi yıl yeni bir keşif heye chard geçenlerde İstanbula . . u gordum. tinın başına geçen Schmidt bu se- Gayesi Akdeniz meselesi h kkgelmd ışti. B. Blanchard, bir hafta Beyoğlun-
fer de do~ d d - a m a ha d d 1 t tak. gru an ogruya kutup- zırlıyacağı bir röporta" . . a o aş L Kahvelerde dolaştı. Ken-

1

1 kara parçalarını gezmek için topla.matı. J ıçın mevzu disine lazım olacak yolda intıba t 
yo a çrktı. ladı: op-

Fransız gazetecisi !stanbulda bir "Bu gazeteci, memleketimiz hak • 
kında ne yazacak?,, diye merak edi _ 
yorduk. 

p rofesör bu sefer yeni ada • 
. lar, yeni su cereyanları, ye 
~ yollar. b.ul.du. Yeni haritalar çiz 
di. Kendısını belinden iplerle bagy 
lata k ·· · ra • cumudıyelerin uçurumla-
rın . d" K a 11: 1• aygan buz dağlarının 
tepelerıne çıktı. Hasılı ne gördüy-
se alakadar oldu. 1932 yılında ise 
yorulmak bilmiyen alim, yeni bir 
seyahate daha çıkarak Sibirakov 
buzkıranma :~indi ve ilk defa ol
mak üzere şimalde bir deniz yolu 
buldu ve Arkanzel limanından 
Pasifik Okyanusuna çıktı. Bu se
yah~t üzerine hükfımet, kendisine 
Lenın nişanını verdi. 1934 te meş 
hur Çelyuskin seyahatine çıktı. Bu 
yılın 21 mayısında ise. kutup nok
tasına vararak yeniden adını bü
tün dünyaya yaydı. 

Bu seferki seyahat, bir iki 
ay evvelinden başladı. Bugün ise 
şimal kutbunda 29 kişilik bir in -
san kafilesi bulunmaktadır. 

Bu kafilenin üzerinde köy kur-

hafta kaldı. Bu zaman zarfında ken
disile tanıştrk. Bütün Fransızlar .b. 
canlr, sevimli, latifeden hoşlanır ~; 
adam_. .. Fakat yine ekser Fransız ga
zetecileri gibi. her şeyi görmeden bil
mek iddiasında bulunan bir masa başı 
gazetecisi... 

. Türkiyeyi tanımak için Anka.raya 
gıtmek lazım olduğunu söyledik: 

- Lüzum yok, dedi. Ben Akdeniz 
meselesinden bahsP.deceğim. Ankara 
Akdeniz üzerinde değildir. 

- Peki, mallımat toplamak için bu. 
r~da memleketin insanJarile görüşse-
nız ..• 

- Lüzum yok. Ne söyliveccklerini 
iptidadan bilirim. 

- Müzeleri gezseniz ... 
-Eskiden nefret ederim. 

-:- Boğaziçinin güzelliklerini gör _ 
senız .. 

- Tabiatten hiç hoşlanmam. 
- İçtimai müesseselerimizi mek-

teplerimizi dolaşsanız.. ' 

Paris Soir gazetesinin dün gelen sa,. 
yısında Fransız gazetecisinin Türki
yeye dair ilk yazısı ~ıktı. Muayyen bir 
kiıriya halitasının neden ibaret oldu
ğunu iptidadan tayin etmek nasıl 

mümkünse, bu yazıda da eski ve ye
ni Türkiye hakkında neler yazıldığını 
ezberden söylemek mümkündür. Yeni 
ve eski Türkiye hakkında hayalden 
yazılan malfun tip yazı ... Belki de bu 
yazının iyi yazılmışı ... 

B. Blenchard, ilk yazısında Akd . 
1 

. . enız 
mese esının ehemmiyetini anlattıktan 

s?~ra, lst.anbulun bir Beyoğlu kahve. 
sının penceresi arkasından görünü

şünü tasvir ediyor. Sonra şu neticeye 
varıyor: 

"lstanbul Monmartere benzemiş. 
Seyyahlara ağlamak düşer Çünkü bu 
rada görmek istedikleri eskilikler ve 
garabetler ortadan kaybolmuştur .. , 
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BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Universite 
Mühim Bir il i 
arhk Davasıdı 

'(Başı 1 incide) ı-

p ek çoklarımızın gözünde Uni- L .. b c 
versitenin bu yolda bir mana- u nan . re ısı 

buradan geçti 
Parise gitti 

111 ve mevkii yoktur. Bir üniversite 
röportajile büyük bilgi müessesemiz 
Uzerine dikkati toplamağa çalışma
mızın başlıcn hedefi, bu duygu ve te
lakkiyi uyandırmağa elimizden gel -
diği kadar amil olmaktır. 
Komşu memleketlerimiz de dahil Lübnan Cümhurreisi B. Emil Ed-

olduğu halde her yerde Universite, de, yanında Lübnanın Maarif, Sıhhi 
milli varlığın en kıymetli bir parçası ye ve İktisat Nazırlıklarını yapmak 
sayılıyor. Amerikanın, Ingilterenin, ta olan B. Habip, Abi Chah olduğu 
K.anndanm hütün bf~ülr Tlnivprsite- balde dün Toros ekspresile şehrimi
leri hUkiımetten ufr p·ara yardımı ze geldi ve gece de semp1on ekspre 
görmiyerek yalnız halkın parasile sile Parise gitti. 
yaşıyor. Geçenlerde Oksford Univer- Lübnan ctimhurreisi, Haydarpaşa
sitesi bir kat daha inkişafı için ih· da vali muavini Hüdai Karataban, 
tiyacı olan milyonlarca Ingiliz lirası-. haricye protokol müdür muavini 
nı birkaç saat içinde tedarik edebıl-
miştir. 

Atina Universitesi tıpkı Oksford 
ve Kem":friç gibi Yunan halkının pa
rasile kuruluyor ve idare ediliyor. 
Yunan bükumeti ancak yeni tesisler 
için bir yardım yolunda biraz para 
veriyor. Belgrad Universitesi bir hü
k~met müessesesi olmakla beraber 
inkişafına ait başlıca yardımı halk
tan görüyor. 

Bizde de Universite etrafında 
mutlaka böyle bir milli ala

ka uyanmasına ihtiyaç vardır. Bü
tün millet üniversiteyi benimsemeli, 
halini ve inkişafını adım adım takip 
etmelidir. Kökü milletin ruhunda ol
mıyan hiç bır müessese tam bir inki
§af imkaıu bulamaz. 

Bütün bu düş~ncelerin sevkiyle U
niversitc muhitiyle temaslarda bu
lundum Ye intibalar topladım. Bun
lardan bir kısmını hiç bir sıra ve u
sul gözetmiyerek röportaj şeklinde 
neşrettim. Vardığım umumi netice
leri de hır makale serisi halinde ifa
deye çalışacağım. 

t;niversitenin mukadderatına hepi
mizin birden alakadar olmamız iÇin 
ilk adını, bugünkü halini ve istidat
larını gözden geçirmemizdir. Univer
sitenin mükemmel bir hale gelmesi, 
yeni yeni fedakarlıklara ihtiyaç gös
t eriyorsa, umumun alakaları, bunla
rı tahakkuk ettirecek en faydalı a
mil olabilir. Düzelmesi lô.zımgelen 
yanlışlıklar varsa bunların da orta
dan kai'icmasına hepimiz birden bek
çi olmalıyız. 

Kudret, polis müdürü Sıtlih Klıç ile 

Fransız konsolosanesi erkanı tara • 
fından karşılandı. 

Vali muavini, Cümhurreisini !stan 
bul namına selamladı. Misafirler, 

kendilerini karşılıyanlarla birlikte 
Topane rıhtımına çıktılar. Perapalas. 
ta protoı.1.{ol müdür muavini şerefle-

rine bir kokteyl ve onu takiben bir 
akşam ziyafeti verdi. 

B. Emil Eddea, dün kendisile görü 
şen bir muharririmize şu beyanatta 
bulundu 
"- Fransa hükumetinin daveti U

zerine Parise gidiyorum. Pariste 3-4 
gün kaldıktan sonra tekrar Lübnana 

döneceğim. Bu seyahat, hususi bir 
ziyaretten i'!Jarettir. 

Türkiye hududuna girdiğimiz da
kikadan itibaren hükumet müınes -
sillerinde ve halkta gördüğümüz sa
mimi alakayı unutmıyacağız. Bu -
nun için Türk hükumet ve halkına 
nekadar teşekkür etsclt azdır. Tür· 
yeyi ikinci bir va~µ olarak severler. 
Türkiyenin son senelerde gösterdiği 

ilerlemeler, LıUlma.nd~ t,akdifle kar_şı
lanmakta ve ta.kip edilmektedir. 

Türkiye ile olan münasebetlerimiz, 
çok dostane ve samimanedir. Şarklı 
olmak dolayısile, Lübnanlılar, Türki 
yenin son senelerde gösterdiği ilerle 

meler, Lübnanda takdirle ka~ı'lan -
makta ve takip edilmektedir.,, 

Okuyucularımın bu uzun mukad
dimeyi hoş görmelerini dilerim. Uni
versiteye ait yazılardaki esas maksa

< dm herkesçe iyice anlaşılması için 
' bby!e bir mukaddimeye ihtiyaç duy

Lübnan Cümhurreisi , Trabzonda 
bulunmakta olan Büyük Şefimiz Ata 
türke bir telgraf çekerek Tlirkiye hu 
dutlarına girdiği dakikadan itibaren 
gösterilen misafirperverliğe şükran· 
lannı bildirmiştir. 

Berutta çıkan L'orient gazetesi -
nin başmuharriri B. Nakkaş'ta Pari
se gitti. Lübnan Cümhurreisi, gece 
Sirkeci garından merasimle uğurlan 
dı. 

1 

1 

dum: 

U• • niversite işinin ehemmiyetini 
hükumet tamamile kavramış

tır. Bu iş, Atatürkün, Başbakanın 

çok ya.kından alakadar oldukları, a
dım adım takip ettikleri milli varlık 
öavalarından biridir. Işe yarar bir 
Universitc kurmak maksadile 
bütçemizin umumi imkanlarına nis
bctle çok bUyük fedakarlıklara giri
şilmiştir. Milli gurur duyguları yeni
lerek Universiteye büyük mikdarda 
ecnebi mütehassıs çağınlmışt1r. Bun
dan dolayı kopan çok tabii tarizler, 
ve ~edikodulara hükUmet ciddi bir 
nzimle göğüs vermiştir. 

Sarf edilen emekler.den bu kadar az 
bir zaman zarfında tam verim alın
masını ve Universitenin birkaç asır
lık ilmi ananeleri olan bilgi ocaklan
na bir hamlede benzemesini bekle
mek gülünç birşey olur. Universite
mizde elbette sayısız noksanlar var
dır. Bunları sayıp dökmek bir mari
fet sayurnaz. Başta Maarif Vekaleti 
olmak ilzere noksanları herkes bi
lır ve takdir eder. 

Yalnız Universitenin gidişinde iti
yat haline gelen öyle birtakım isti
datlara tesadüf ediliyor ki, bunlar 
ileriye doğru hareketin sUratini dil· 
şürebilir. Bu yüzden verim de azala
bilir. 

Universitemizin varlığına ve inki
şafına taallüku olan bu gibi meselc
i rin umumi bir münakaşadan geç
mesinde faydalar vardır. Maknlelerde 
ı~te herşeyden evvel bu yeni nokta
lar üzerinde durulacaktır. 

Universiteye ait makale serisi bi
rer. ikişer günlük fasıla ile bu sütun
.arda çıkacaktır. 

A hmet Emin YALMAN 

!Prenses 
Alman 

Juliana'nın kocas~ 1 
Prensi Bernhardt 

Holanda veliahdi, Prenses Juliana, 
geçenlerde bir Alman prensi olan ve 
çok fakirleşmiş bir asil aileden gelen 
prens Bernhardt'la evlenmişti. Fakat, 
bugün gelen Avrupa gazeteleri Ho -
landa sarayının dehşeti bir şaşkınlık 
içinde bulunduğunu yazıyorlar. Çiln
kti prens Bernhardt'ın büyük karde
şi prens Ernest - Leopold, Bcrlin ma
ğazalarından birinde çalışan bir satı
cı kızla evlenmiştir. 

Bu izdivacın Holanda sarayında ne 
şekilde karşılanacağı bilinememekte
dir. Acaba, bir gün Holanda kraliçesi 
olacak olan Juliana, bir mağazada sa
tıcılık eden bir baldıza razı olacak 
mı? 

Yeni plana göre, bu anıtın etralı 
açılacak ve genifletilecektir 

Antepte 
Sehitler 

1 

Abidesi 
Antep, (TAN Muhabirinden) 

Şehitler abidesinin bulunduğu kısım, 
yeni şehir planına göre büyüyecek 
ve genişliyecektir. Abidenin yol ol:ııı 
yan tarafı park içine a1ınacak ve Al
lelen deresine doğru bakan kısmına 
büyük bir duvar eklenecektir. 

Anıt, merdivenli <kuleleri bulunan 
parkın ortasında daha heybetli bir 
manzara almış olacaktır. 

Yeni bir yol açılıyor 
Yeni şehir planına göre, şehrin en 

gilzel tepeı:;inde bulunan hastanelere 
büyük bir yol açılacaktır. Burada 
mcmlelret hastanesi, trahom hasta· 
nesi, Amerikan hastanesi ve kolej 
gibi birçok büyük binalar vardır. Te
penin bir kısım yamaçları Ante.I? mü 
dafaasında yandığı için Kozan1ı ta
rafından büyilk bir cadde açılması 

güç olmıyacaktır. 

Almanya 
Avusturya 

Münasebetleri 
Viyana, 10 (TAN) - Son günler

de Avusturya. ile Almanyanm arası 

yine açılmıya başlamış, şiddetli mat
buat münakaşaları başgöstermişti. 

Bunun üzerine telaşa düşen Alman
yanın Avusturya sefiri B. Von Papen. 
hemen memleketine dönerek Hitlerle 
konuşmuştu. Sefir yeniden Avustur
yaya dönmilştür. Siyasi mahfeller 
Von Papen'in yeni çareler bularak 
döndüğünü ve uygunsuzluklar için 
muvakkat te olsa bir tesviye sureti 
bulunacağını ummaktadırlar. 

Trabzonda Domuzlarla 

Mücadele Arttı 
Trabzon, (TAN)- Bu sene Mayıs 

iptidasına kadar Trabzon havalisin
de 900 domuz öldürülmüştür. Yeni 
sene içinde muzır hayvanlar mücade 
lesinin daha iyi neticeler vermesi i
çin şimdiden kafi mikdardn silah ve 
cephane temin olunmuştur. 

Zonguldakta Yeni 

Spor Alanı 
Zonguldak, (TAN) - Eski maden 

mektebi yanında yapılmakta olan 
spor alanının futbol ve koşu kısmı • 
nın açrlış töreni bugün büyük şenlik 
lcrle yapılmıştır. 

Kırk bin liraya mal olacak olan 
Zonguldak spor alanının bu kısmını, 
vali ve parti başkanı Halit Aksoy u
ğurlu clile açmıştır. Sahanın dört ta 
rafı binlerce halk tarafından kaplan 
mıştır. 

İstiklal marşı ile merasime baş -
\anarak vali kordeleyi kesti. 100, 200 
ve 1500 metrelik koşular, disk at -
malan oyunlarından sonra Kozlu -
Zonguldak futbolcuları arasındaki 

maça başlandı. Bu maçta halkevinin 
bir kupası vardı. Çok sert ve biraz 
da gürültülü olan bu maçta 2-2 ye 
berabere kaldılar. 

ZongulJakta Bir Ziyafet 
Zonguldak, (TAN) - C. H. Parti

si ilyönkurul azasından Türiş Genel 
direktörü Esat Kerim başka bir va
zifeye tayin olunduğundan ~uradan 
ayrılmak üzeredir. C. H. Partisi, E
sat Kerim şerefine 200 kişilk bir 
çay ziyafeti vermiştir. 

Hatay için 
Yapılan proje 

(Başı 1 incide) 
Hariciye enclimeninin projenin 

aynen kabul edildiğini anlatan maz
batası şudur: ~ 

- ---' 
"- Sancağın mülki tamamiyetini 

tekeffüle ve Türkiye - Suriye hudu
dunun teminine dair olarak Tüı'kiye 

1 EMNiYET SANDIGI ILANLARI 

Emlak ahcllarına sek'z 
taksit ' e satış 

] 

SEMT t Cinsi Muhamıneil 

ile Fransa arasında 29 Mayıs 1937 Aksaray Gurebahüseyinağa mahal1e 
tarihinde Cenevrede yapılan rnuahe- sinde Çıkmazgümüşhane yeni Kak -
de ve anlaşma ile ayni mahal ve za- macı sokak eski 13, 15 yeni 15 nu -
manda iki taraf arasında imza ve te- maralı 

kıymeti 
İki buçuk katta yedi o-
da ve 2 sofayı havi 
bahçeli ~ir ev ıooo 

ati olunan müşterek beyanname, m~k Alacahamam HacıalB.addin mahallesi 
tup ve 3 protokolün tasdikı hakkında . Tahmis ve Asmaltı sokak eski ve ye 
Hariciye Vekaleti tarafından hazır- ni 28, 30 numaralı. 

Üstünde üç odayı müş
temil kıirgir bir dükka
nın nısıf hissesi. 1500 

lanan, Başvekô.letten Yüksek Meclise Yenibahçe Softasinan mahallesinde 
sunulan kanun 18.yıhası ve esbabı Lale sokak eski 17 yeni 14 numaralı. 
mucibesi 10 haziran 937 tarihinde bil 

lki katta 2 oda, 2 sofa 
ve elektriği havi kargir 
bir ev (içi ahşab) 
Kargir ve elektriği ha
vi bir dükkan 

kumet namına Hariciye Siyasi Müs- Uzunçarşı eski Samanviranisani ye
teşarı B. Numan Menemencioğlu ha- ni Ferhatağa mahallesi Uzunçarşı 

tır olduğu halde, encümenimizde o- sokak eski 341 yeni 88 numaralı. 
300 

kundu ve görtişilldü. Cumartesipazarı Hacıilveys mahalle- 2 katta 5 oda 2 soıayı 
havi kargir bir ev. 700 Bu hususta Jıükfı.met tarafından si Hacıilyas sokak eski 44 Mil. yeni 

verilen şifahi tafsilat, bu muahede ve 91/ 1 numaralı. 
anlaşma ile müşterek beyannamenin Erenköy Merdivenköyünde yeni Ba
muayyen statü ve rejimi dahilinde bariye sokak eski 5, 7, 5 MU. yeni 
Hatayın tamamiyeti mUlkiyesini ve 42, 42/ 1, 42/ 2 numaralı . 

Biri iki katta 6 odalı 

ahşap ve diğeri kiı.rgir 

5 oda ve bahçeli iki ev 
2 katta 4 odalı ahşab 

800 
Türkiye • Suriye hududunun masuni Üsküdar Tavaşihasanağa mahallesi 
yetini temine hadim olacağı anlaşıl- eski Bakkal ve yeni Baliçavuş sokak 
makla layıhai kanuniye aynen kabul eski 31 yeni 17 numaralı. 

bir ev • 300 

edilerek Yüksek Reisliğe sunuldu.,, Beyoğlu Kamerhatun mahallesi es - 4 katta 8 odayı, elek-
PROJENİN ESASLARI ki Zeren yeni Çekiç sokak eski ve ye trik ve kumpanya suyu 

Kanun projesi üç maddedir. İlk I ni 12 numaralı. nu havi kargir ev. 3000 
madde, anlaşmanın tasdik edildiğini 1 - Arttırma 25 haziran 937 tarihine düşen cuma günü saat 13 te11 
anlatmaktadır. Bu kanun, neşri ta- 15 e kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedeli verenin üstünde ka· 
rihinden itibaren muteber olacak ve lacaktır • 
hükümlerinin icrasına İcra vekilleri 2 - Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde 
heyeti memur edilecektir. Hükumet, pey akçesi yatırmak lazımdır. • 
Millet Meclisinin yarınki toplantısın- 3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye ·kalanı sekiz senede sekiz mUsaVl 
da bu projenin müstacelen müzake • taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 
resini istiyeceklir. 4 - Taksitqer ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 

Seksenlik 
Bir İhtiyar 

Ölü Bulundu 
Beyoğlunda Kalyoncukulluğunda o

turan 80 ı·aşında Dimitri adlı bir 
ihtiyarın birkaç gündenberi ortada 
görünmeyişi komşuların nazarı dik
katini çektiği için polise haber ve -
rilmiştir. Polis, kapıyı kırmak sure
tile içeri girmiş ve Dimitriyi ölü ola
rak bulmuştur. Cesedi belediye dok
toru görmüş, fakat tefessüh ettiği i
çin ölüm sebebini anlayamamıştır. Ce 
set morga kaldınlmı§lır. Verilecek 
rapora göre müddeiumumilik tahki
kata devam edecektir. 

Almanya Çine 

Mal Satacak 
Berlin, 10 (A.A.) - Alman 1ktısat 

nazırı Schacht, dün akşam Çin l\Ia
liye nazırı Kung ile Bahriye nazırı 
Yuan Song §Crefin:! bir supe vermiş
tir. 

Doktor Schacht, söylediği nutukta 
büyük endüstri memlı..keti ola.ı Al -
manyanın Çine imar mesaisinde yar
dım edebileceğini kaydetmiştir. 

Fransa meclisinde 
münakaşalar 

Paris, 10 (A.A.) - Mebusan mec 
lisinde hükumete gümrük işlerinde 
tam salahiyet veren kanun layihası
nın müzakeresi sırasında eski Başve 
kil Flandin layihayı şiddetle tenkit 
etmiştir. Flandin kontenjan siste • 
minin tekrar tesisini istemiştir. 

1940 Kış Olimpiyatları 

Japonyada Yapllacak 

ipotekli kalır. (3214) 

Daktilo isteniyor 
Uyuşturucu Maddeler inhisarından; 
Resmi bir müessese için türkçesi kuvvetli, Fransızcaya vakıf ve maki " 

nede seri yazan bir daktilo bayan alınacaktır. Lisana ve muhasebe işlerine 
vukufu olanlar tercih edilecektir. Talipler 16 Haziran 937 çarşanba günU 
ne kadar kendi el yazılari ile fotoğraflı ~ir tercünıei hal varakasını il · 
tanbul 460 No. lu posta kutusu adresine göndermelidirler. (3330) 

Adalar Malmüdürl üğ ünden: 
' 

Semti Muhall~i Sokağı, Oin::Jf Odo. No. 

Büyükada Yalı Afünordu Dölaplaj 2 ila 10 25 00 
Otelindeki 11 ila 16 35 00 
odalar 17 iliı 21 30 00 

22, 26, 27, 31 10 00 
23, 25, 28, 30 15 00 

24, 29 35 00 
Yukarıda yaztlı oda~ar mevsimlik kiraya verilecektir. Isteklileril1 

18·6-937 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de SO 7,5 pey akçeleriyle 
Adalar MalmUdürlUğünde müteşekkil satış Komisyonuna müracaatları. 

I (3312) 

Mühendis veya fen memuru aranıyor 
Devlet Demiryolları 9 cu işle tme 

Direktörlüğünden; 
lnşaat işlerinde tecrübeli bir mühendis veya Fen memuru aranıyor. 

Maaşı iktidarına göre verilecektir. İsteklilerin Sirkecide Devlet Demiryol· 
!arı 9 mı işletme Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3309) 

lstanbul Defterdarhğından 

GALATADA: Yenicami caddesinde eski 6/ 8 yeni 6 sayılı zemininde 
sol cihette girinti iki küçük iki depo ile üstünde bir .. \ 
oda ve balkonu müştemil dükkanın 3/16 payı.. 637<> 

Yukarıda yazılı dükkan 4-7-937 cuma günü saat 14 de kadar pnzarlıklS. 
satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve '/o 5 faizli hazine tahvilleri de 
kabul olunur. Taliplerin haftanın salı ve cuma günleri saat 14 de Defter
darlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müra .. 
caatları. (M) (3325) 

Lüleburgaz Şarbayllğından · 
Varşova, 10 (A.A.) - Beynelmilel 

olimpiyat komitesi, kış olimpiyatla- Lüleburgaz Belediyesi için alınacak 7000 lira muhammen bedelli taın 
rmm 1940 senesinde Japonyada Sa- dizel 6 beygirlik bir motör ile 55 kilovat amperlik 3 safhalı 50 tekerrUrlU 
peroda yapılmasına karar vermiştir. 220/ 380 voltluk müceddet bir adet alternatörün eksiltmesine talip çıkrna· 

İsviçre Habeşistan mış olduğundan a1ınacak olan motör ve alternatörün eksiltme kanunu .. 
1 l lı ... mı K b l ~n . nun 40 ıncı maddesi mucibince pazarlıkla alınmalarına karar verilmiş ~e 
ta Y;; (X.A.) ~ u ttı ı pazarlık günü 17 Haziran 1937 perşembe günü saat on yedi tayin edilmıŞ 

Be.r~e,f d al mecı· . Klantonlar olmakla muayyen bu gün ve saatte pazarlıı..l(la şeraiti fcnniyesine uygııtll 
Mcbclıs~, t e eür erindek' ıshınk. t.aly~n~n ' motör ve alte;natör vermeğe talip olanların Lüleburgaz Belediye EncU • 
Ha eşıs an z ı a ımıyetının . . . a (3303 
hukul<an tanınması hakkındaki kara menıne gelmelerı ı1an olunur. ) 

rmı tasvip etmiştir. 

Bir Şehir Grev Yüzünden 
İtıiz Kaldı 

Flint - Mişigan, 10 (A.A.) - Flint 
Mişigan elektrik fabrikasındaki grev 
üzerine 165 bin nüfuslü Flint şehri, 
hastaneler hariç tamamile ışıksız kal 
mıştır. Otomobil fabrikaları da dahil 
olmak üzere bütün fabrikalar dur • 
muştur. Altı bin işçi işsiz bir vazi • 
ycttedir. 

1KT1SAT VEKALET! IÇ TlCARET UMUM MUDURLUGlı~'DEN: 
Türkiyede yangın ve nakliyat sigorta işlerile çalışmak üzere kanuııi 

hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan AP • 

kara Anonim Türk Sigorta Şirketi bu kere müracaatla Keşan ve havnlisi 
acenteliğine şirket namına yangın ve nakliyat sigorta işlerile meşgul oımnlt 
ve bu işlerden doğacak davalarda milddci, müddeaaleyh ve üçüncü şah19 

sıfatlarile hazır bulunmak Uzere Keşanda mukim Yusuf Suner'i tayin ey
lediğini bildirmiştir. Keyfi)1et sigorta şirketlerinin teftiş ve mUrakabeSi 
hakkındaki 25 Haziran 1927 t arihli kanun hilkümlerine muvafık görül .. 

müş olmakla ilan olunur. 
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11 HiC 
Büyük Bir 

istikbal 
Seni 

Bekliyor 
b lm>u Terab; eniştesi Kah tepenin 

U lllektuplannı halifeye göster
!nekte gecikmiyordu. Ve, yalnız JU 
tıun1a da kalmıyor; Halife Mansu
l'Un evham ve vesvesesini tahrik 
edecek birçok şeyler ilave etmekte 
de devam ediyordu. 
L 

Ebiı. Müslimden intikam al-
. mak isteyen (Süleyman Ke 

ıır) in taraftarları ise, daha hai-
~ane teşebbüslere girişiyorlardı. 
Utılar; (Merv) civarında birtakım 

8af, C8.!ıil ve huvıfepcrver adamla
~ ~a Müslime karşı (insanlık· 

Ustün) birtakım sıfatlar isnat 
ettiklerini.. ve ona (veli) payesi 
\1e.rdiklerini biliyorlardı. Şimdi, bu 
lda.ınıarın içine birtakmı kurnaz 
"e dessas propagandacılar yolla
~ışla.rdı. Bunlar, zahiren Eba Müs 

lıın lehinde propaganda yapıyor
ar: 

- Bu zat, (veli) değil; bizzat 
Peygamberdir ... Resulü Ekrem E· 
fendimiz, Emevi H.8.nedanı tarafın 
Clan bozulan dünya ahlakını düzelt 
~~ içi.n yeniden dünyaya gelmiş .• 
~ a Müslimin kalıbına girmiştir ..• 
ki iııa.t kendisinden rivayet ediliyor 

: babası, herkesçe malüm olmı-fan b!t' zat olup; (Halit bin Abdulh!· bin Abbas) imiş ... Zaten §ehit 
anı lbrahimin kendisine o dere

~ bünnet riay k, {i.ll 
~ul) Un siyah- bayrağını onun e
ıne teslim etmesi de, bundan ile-
~ gelmiştir... Eba Müslim; tam 
. k ~ma geldiği zaman, kendi· 

'ınin peygamber olduğunu ilan e· 
decek .. Maşnktan Mağnbe kadar, 
11nun hUkmüne girecek. 

l>iyorlardı. 

Halbuki bunların maksattan, 
cahil ve idraksiz halkı Eba 

~UsJim lehine çevirmek değil; bi
~kis bu propagandaları Eba Müs-
1~ tarafından yaptırılıyor gibi 

gostererek Halife Mansur ile müdik ~e milnevver zilmr~yi, onun ~-
eyhıne tahrik etmekti. Meselenın 
'8ıl dikkate şayan olan ciheti şu· 
l°aJ3ıdır ki, Ebô. Müslimin herhalde 
~ldUbarek ve mukaddes) t>ir zat 
duğuna, (Merv) ve (Nişabur) 

~· k1Varnıda bulunan (Mecusi) ter de, 
ana.at getirmektelerdi. Ve bu da, 

Sebepsiz değildi. 
~ba Müslim, (İmam İbrahim) ta
l'afından ilk defa Merv havali.sine 
~eldiği zaman, o havalideki Mecu
auerın reisi olan (Senbad) ismin
~ bir adamla. temasa gelmişti. Zen 
tin, nUfuzlu, ve ayni zamanda çok 
~ki ve münevver bir şahsiyet o • 

n Senbad, Eba Müslimi yalnızca 
~Vine davet etmişti. Ve bir mUddet, 
'!U'adan, buradan konuştuktan son 
ra; 

. - Görüyorum ki; sen alelade 
bır adam değilsin. Ve zannettiği· 
ıne göre, gizlice bir vazife ifa et
:ektesin. Maksadını bana anlat. 

elki sana faydam dokunur. 
Demişti. 
'Eba MüSlim, bu zeki ve ciddi 

•damdan esrarını saklamamış
~··· Memleketi zulüm ve kahır 
tında inleten Emeviler hakkın • 

da.ki dllşüncelerini söyledikten son 

ıra, lnıamı İbrahim hesabına ne iş· 
er y d••~ apmak tasavvurunda bulun • 

.,.,ınıı kamilen Sen~ada anlat • 
lnıştı. Mecusi reisi, Eba Milslimin 
8":'-1.!rını Vi.ıyilk bir dikkatle dinle· 
?rı•c:ıH 7e ı'linle .. kerı de. büfün o-
llun azim . .. t 
8 

ve ımanmı, cure ve ce-
d -• \!ı.ını, zeka ve dirayetini derin· 

41=n .derine tetkik etmişti. Bunun 
~en.ne: 

ba.1- D~l!kaniı!.. BUyUk bir istik· 
Jek' ~~ı bekliyor •.. Millet ve mem 
k etinı, Emevilerin zulmünden 
Ultaracaksın. BU .. k bir nam ve 

Yazan: Ziya Şakir 

CEKINME 
• 

il 

şan alacaksın... Hiç korkma. Hiç 
çekinme. Ayak attığın bu yolda, 
metanetle yürü. Demişti. 

• şte, o zamandan itibaren 
1 Eba Müslim ile Senbad a

rasında kuvvetli bir dostluk husu· 
le gelmişti. Ve, bu adam hakika· 
ten Eba Müslimin muvaffakıyeti
ne bir hayli yardım etmekten de 
çekinmemişti. Eba Müslim, bütün 
teşebbüslerinde muvaffak olarak 
artık Horasanda hUıkUmran olduk· 
tan sonra; Senbadm ~u hizmetle
rinin hakkını tamamile ödemişti. 
Hatta. biribirini müteakip p~rişan 
dlan Emevi ordlJ.}an son c;apulcu
luklarmı göstererek Suriye istika
metine doğru çekilirlerken, gerek 
Senbadm ve gerek Mecusilerin 
mal ve canlan büyük bir tehlikeye 
girmişti. O zaman Ebi Müslim, 
derhal büyük bir müfreze gönder
miş; Mecusileri büyük bir felaket
ten sıyanet etmişti. 

Senbad ile taraftarları, Ebô. 
MU6liinbı bu me.rtliğine c ~eta
karlığma mukabele yösterme'k ls· 
temişler .• hepsi de - Ali resüi ta. 
raftarları gibi - siyah elbiseler 
giyerek Eba Müslimin huzuruna 
gelmişler; 

- Biz de senin bayrağının al
tma giriyoruz, demişlerdi. 

lşte şimdi, JDba Müslim hakkın. 
da böyle hurafelerle dolu propa. 
gandalar ~pılırken; Mecusiler de 
derhal bunlara iştirak etmiŞlerdi. 
Ve onlar da Eba. Müslime verilen 
mukaddes sıfatlan tasdik etmek
te, hiç tereddüt göstermı:ıınişlerdi. 

Yine bu arada, Horasan dağla. 
rmda, bazı kurnaz menfaatperest
ler tarafmda.n (Revendiye) ismin-
de gizli bir tarik icat edilmifti. 

Bunun müessisleri; (Cebrail Aley
hisselam; (Ali resül) ordusunun 
başkumandanr (EbA. Müslim) in 
ruhuna girmiştir. Onun vücudu, 
aleme rahmettir. Onun doğduğu 
yer, belili değildir. Nitekim, vefa
tı da, hiçbir ademoğlunun ölümü
ne benzemiyecektir. Vakti gelince, 
o bizim aramızdan ayrılacak.. ak 
bir kuş olarak, doğruca cennete U· 

çacaktır ... O zaman onun kanatla· 
rmdan birer tüy dökülecek .• ona i· 
man edenlerden her kim, bu tüy
lerden bir tane ele geçirirse, o da 
en kestirme yoldan cennete gide· 
cek .. Eba Müslimin cennetteki tah· 
tının di•!:>ine yan gelecek. .• ) 

Diyorlar.. halkın cehaletinden, 
saflığından ve muhak0mesizliğin· 
den istifade eder:?k, kendilerine 
bo'l bol menfaat temin eyliyorlar· 
dı 

Eba Milslim, bütün bunları i-

şidiyordu. Kendisine, böyle garip 

şekillerde, (insanlardan üstün) bir 
paye verilmesinden müteessir olu· 
yordu. Hatta bunlarla mücadeleye 
girişmek istiyordu. Fakat, (Abba· 
si hilafet ve saltanatı) nı himayesi 
altında tutan varlığını kuvvetten 
düşürmemek için, pek ileri gide
miyordu ... Yalnız, sık sık camiler
de hubbe söylilyor: 

- Ben, ne (nebtl, ve ne de (ve

li) yim .•.. Ben de sizin gibl bir in
eandan baş1ra bir şev değilim. E
ğer bazı fevkalade meziyetlerim 
varsa, bu da ancak, millet ve mem 
leket için Cenabıhak tarafından 
ihsan edilmiştir. 

Diyor.. ve halkın, kendi hakkm· 
daki taşkın zehal!>mı itidal derece· 

sine indi-rrıek istiyordu ... H"lbuki 
onun bu sözler , tevazuun ham
ledir yor; bT kis hal .m muhab
bet ve tev~ccUhü, ar .. t kça artı • 
yordu. 

B ü~ün bun1ar dalg:ı da'gı et. 
rafa yayılıyor ... <Anbar) 

şehrindeki hiP!et sıı ayının du • 
var arma kadar çarprırak, orada 
korkunç akisler hilsu!e g ti. iyor
du. 

Artık halife Mansurun endişesi, 
son hadde g~lmişti. Her ne paha
sına olursa ols.ın, bu müthiı;s ra
kibi ortadan kaldrrmıya karar ver
mişti. Fakat bu karar, nasıl tat
bik edilecekti?.. Eba Müsli 'll üze
rine kuvvet sevkederek onu imha 
etmek mümkün deği'di. Böyle bir 
teşebbüs, derhal aksi netice vere· 
cek; yalnız hilfı.fet ve saltanat de
ğil; hiç şüphesiz ki hayat postu 
da elden gidecekti. 

Sonra .. Eba Müslim, şimdiye ka 
dar kendisine kurulan tuzaklara 

dü_§ecek kadar ~et eseri göster
memiş1'.:i. Bilikis, her hususta U• 

yanık davranarak aleyhinde ter • 
tip edilen planlan altüst etmişti ... 
Şu halde; gerek kuvvet ve gerek 
hile ile ele geçirilemiyen bu ada· 
mın vücuau, ortadan nasıl kaldın· 
lwbilecekti? .• 

(Arkası var) 

Anason 
Siz helld sevmeminlz amma, O• 

nu • hele rakı içinde olursa • S&o 

Venler pek çoktur. Sevenlerin ga·ı. 
ba haklan da var. Çünkü binlerce 
Ydlardaııberi herkesiıi tanıdığı ·es
kUiğloden dolayı, bazılarmm da u
nuttuğu • anasonun faydalan bu ya 
knıla.rda )ine meydana ~ooyor. 

Anasonu eski Yunanlılar ve Li
tinler yemeklerine kanştmrlar, P
?aplanna kanştmrlar, tozunu ek· 

mek kabuğunwı üzerine blle eker· 
lerdl. Pltagor filozof • e"·et, hen • 
dese kitabınızda meşhur da\'881DI 
okuduğunuz filozof. anasonu sara 
hastalığına., hem de doğroriEen güç 
liik çeken bayanlara Uiç diye sağ· 
hk vermişti. Hekiı:nlerl hiç sevml· 
yen, Romalı tabiat aUml, Plln de 
anasonu bayanlara gençlik verir, 
ytlzJerinde kınşıklan geçirir, d'ye 
aleme tanıtmıştı. Hele ağ• koku
tmnu g~lrdiğini hiç kimse inkAr et
mezdi. 

Daha sonra büyük hekimlerin 
hepsi anasonun faziletlerini tanı • 
mışlar, bizim lbni Sina, onu barsak 
hastalıklarile birlikte siyatik ağn· 
lanna da tesirli bir tıiç olarak ta
nımıştı. Bu kadar ehemmiyet Uze· 
rloe, anasonun uzuvlardan her bl· 

• ri iberine tesiri ayn ayn tetkik e
dilmiş ve hepsinin U7.erine tesiri ol· 
duğuna karar verilmlştL 

Fakat her şey gibi anason aa 
yavaş yavaş rağbett.-n düşmüş ve 
yakın zamanlara gellnclye kadar 
hekimlerden ancak bazdan onu ka
nndaki yelleri çıkarmak \-e terlet
mek için knllamrlanlı. Sancılanan 
küçük tol'01llarma anason ,.eren bU-

1 E K O N O M 1 1 

Boya --, 
Sanayiımız 1 
Şehrimizde boya sanayii in· 

kişaf etmfye ba.~lamıııtır. Mem 
leketin senede dört yüz bin 
kilo renkli boya ihtiyacı ol • 
duğu tesbit edilmiştir. Bu bo
yalarm mühim bir kısmı AV· 
nıpadan getirtiliyordu. Son 
iki sene içinde boyalann ipt!· 
dai maddeleri memleket için· 
den temin edilebildiğinden 
renk verici maddeler yerli o· 
tarak hazırlanmaktadrr. Ev . 
\"elce yüzde 95 nisbetinde ithal 
edilen bu maddeler, art!k yfu 
de 15 nlsbetine düşmüştür. ~ 
ya işleri.le uğra.51U1 dört beş 
fabrika ve imalathane vardır 
Bu müesseseler en ziyade bl· 
na, vapur ,.e gemileri boya
mak için renkli boyalar yap • 
maktadırlar. Deniz suyuna da· 
yanacak verntkli ve zehltll bo 
yalann yapılması içlo sellü • 
loz fabrik~ınm faaliyete gec:· 
"lesi bek'enmekt.edir. Vernikli 
boyalar için her sene ~lli t.on 
kadar Çin yağı denil.,.n bir nf'. 
vi nebati yağTD ithaline mUsa. 
'J.de verilmesi için boyacılar a.. 
1ll.kadar1a.ra müracaat etmiş • 
ı!'rdir. 

Sümer Bankın 
Sermayesi Artıyor 
Ankara, 10 (TAN) - SUmerban -

km sermayesine 1 5milyon lira da • 

ha ilavesine dair layiha, meclis ruz
namesine alınmıştır. Bu layiha ile 
sermaye 80 buçuk milyona çıkıyor. 

Paris lorsası 

Paris borsasının dünkü kapanış 
fiyatları, Londra 110,90; Nevyork 
22.48 ;t.4; Berlin 898: Brüksel 
379;ı_2 1'/2; .AiıiSterdam 1236.25; Ro-

KAKAO 
Fabrikalar ithalatta 
Güçlük Çekiyorlar 

Çikolata fabrikalarımız kakao ithalinde zorluk çekmiye bat Ja
mıtlardır. Evvelce Fransız ve İngiliz kolonilerinden getirilmekte 
olan kakaolarm artık takas ıuretile ithal edilememesi yüzünden 
Amerikadan ithali dütünülmüttür. Fakat, Amerika hükumeti kav. 
rulmamıt ve kınlmamıt ham kakaonun ihracına müsaade etme· 
mektedir. 

Bundan dolayı evvelce kilosu 30 • ı--------------
35 kuruşa getirilebilen kakao çekir
dekleri ancak 70 • 75 kuruşa maledi
lebilmektedir. Brezilyadan kakao te
darik imkanı hasıl olursa hem ucuz, 
hem de iyi mal temin edilmiş olacak. 
tır. 

Gliıerin de yük:;eldi 
Harp sanayilnde kullanılan glise· 

rinln tonu 28 lngiliz lirasından 100 
lngilize yUkselmivtir. lngiltereden 
ithal edilegelen bu maddeyi ancak 
yüzde kırk takas farkı ilavesile ge
tirtmek 18.zımgeliyor. Diş macunu ya 
pan imalüthaneler bu yüzden gliserin 
tedarikinde zorluk çekmeye baŞlamış 
lardır. Şehrimizde muhtelif diş macu 
nu, pasta ve tozu yapan yirmi dört 
imalatane vardır. Bu müesseselerin 
memleketimizde senede sarf ettikleri 
diş macunu tüp halinde olarak 12 
milyon adettir. 

Kumtq labrikatörlerinin 
ut ekleri 

Bazı kuma§ fabrikatörleri sanayi 
birliğine müracaat ederek, kendileri· 
ne nümune ve desenlerle sipariş ve
ren bazı tüccarlann muhtelif baha
nelerle siparişleri kabul etmek istem 
diklerinden şlk:Ayet etmşlerdir. Fabri 
katörler, öu işe bir çare bulunmasını 
istemişlerdir. Birlik bu müracaatı i
dare heyeUnde görüşecektir. 

Yeni Mahsul 
Buğdaylar 

Satılıyor 
Dün şehrimize tüccar hesabına yir 

mi vagon buğday beş vagon çavdar, 
iki vagon arpa ile iki vagon un gel
miştir. Ziraat Bankası namına da O• 

tuz beş vagon buğday gelmiş, silola. 
ra çekilmiştir. Bu buğdaylardan ça\•• 
darsız malların hemen hepsi satılmış. 
tıf. Yumuşaklardan 1-2 çavdarlı Po
latlı buğdayları 7,20 • 7,23 kuruş a
rasında alıcı bulmuştur. 3-2 çavdarlı 
lar ise 7,10 kuru§tan satrlmıştrr. Di· 
ğer yumuşak mallar çavdar nisbeti. 
ne göre, 5,35 • 7 kuruştan verilmiş
tir. Sert bugdaylarm kilosu 5 • 8.02 
kuruş arasındadır. Temmuzda Mer
sin teslimi 200 ton yeni mahsul ar· 

1 
pa 3,15 kuruştan satılmıştır. Arpa 
fiyatlan iyidir. 4,15 • 4,17,5 kuruşa. 
rasındadır. Çavdar 4,19 kuruştan a· 
ranmıştrr. Adapazarmm san mısın 
çuvallı olarak 4,30 kuruştan ve Ban. 
dırmanın san mısın çuvallı olarak 
4,37 kuruştan satJ:lmıştır. Piyasa U• 

mumiyetle canlıdır. Birkaç gilnden 
beri kiloda 2 - 5 para yükseliş görül· 
mektedir. 

:~ 118,30; Lizbon 100,60; Cenevre_. --.-.·.=.-.-.=u:--=.=.=.=.=.=.=.=._-==n_=·._·--u-.=~=-=Ji r 
BORSA " Madenler : 

Kurşun 22,2,8; bakır 61 • 62; ka· 
lay 248, altm 140, 7; gümÜ§ 20,2; çin 
ko 21,17. 

Kokusu 
Yilk: anneler bDe artJk kalmamış gt. 
biydL 

Halbuki yeni hekimlerin utkfk· 
leri neticesinde aııasonda yeniden 
bir çok bassalar buhınuyor. Her 
iyilikten önce ana..tW>n kara hmnma 
ınikrobunu, difteri hastat·ğı mik • 
robunu ve her yerde buhınan lsfa.. 
fllokok admdaki mikro"n 24 saat
te, bulaşık menenjit mikrobunu da 
sadece bir saat içinde öldürö:vor. 

Kasenşinde, A vnmalılar kolera 
ha.c;taıanndaıı bir ~ğnnu anasonlu 
l~ld1erle iyi etnıi...-:ler. 

Vücut 67..erlne tesirine gelfnce, 
anason ağmla salye ve karaciğer. 
de safra ifrazatını artırdub için 
hazmı ko'a:vt""'Pnvol', i~tftht arttı
rıyor, kanm dönmesini kola\·la."tm· 
yor, kanitald beyaz kUree•klt'rin M

)ısmı çoğateyor, bal'S&klan m.ik • 
rontardan t.emlz•iyor. Anasonun 
a,ft.,tan clind'l'"\fl!k ha'J-."88f mtıy~a
tıa çıkıyor ve tbni Slnanm on~ sl
~·attk hastı\N~ma US\ç diye &ftrrl'k 
vermesini haklı göst.erlyor. Moo· 
ta7.UD anason lc:enlerde sıtma has
tal•f:-ı ela hafif ~edyor. 

Bir de, ana80n. • ne kadar çok 
kullanılsa hir. zehirli ıfo<lil. bir hftv. 
vamn a~·irynm hir wlosona ile: 
gram nlsbetinde anason verfl..t'r!f 
haJ..tP. ht~ı.ı,. tn .. 111 ?'•h'rlenme "la. 
metleri görünmüyor. 

Bnnclım h&41ka ana..4'1ln t-ackl\ tUr 
lii .... hfr1"""'"1P...ı" • ,...~18 ft1kn11a 
zehirlenmenin • tesirini ualtryor. 
Anason lrnllanan. alkole karşı da
ha davanıklı oluyor. 

Rakıyı hiç J~e7F.,:n!z şüphesiz da. 
ha i)i amma, mutlaka içecekseniz, 
anason rakısı içiniz.. 

ZAHiRE 
·BQRSASI 

,..... .. _ ............... 
10-6-937 

.FJATLA.R 

CİNSİ A9ağı Yuka.n 
7,-Buğday yumuşak 6, 5 

liugcıay sert b,;:s ı % 6, 2 
4,l'l Yl Arpa çuvalJI 4,15 

Arpa doKnıe 4, 2Y:iı -,-
Çavdar 4,.16 
Mısır san 4,"1.7 
Keten tohum\. 10,~0 
Susam lo,20 
l'iftik 112.~o 
Peynir beyaz ~1>,22 
Peynır kaşar 42,-

Buğday 
Arpa 
~vdal' 
Un 
Mı81r 
Peynlr 
Kaşar 
Pamukyağı 
Yapak 

Tiftik 
Razmol 

G ELEN 

G I DEN 

D~ .14'1 YATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 
., Vinıpek 

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

4,19 
4,60 -.--.-

120,-
~ö,::SO 
50,-

640~ Ton 
::SU '.Lon 
75 l'on 
74Y:? 'J:on 
15 Ton 
17 Ton 

6 Ton 
16 .Ton 
15~ Ton 

48 Ton 
20"J,Y:iı 1 on 

5,98 Kr. 
5,11 Kr. -.-
4,91 Kr. 
3,75 Kr. 
8,08 Kr. 

94,35 Kr. 
94,35 Kr. 

r·:~·~:::;~~~;·~~·:·ı 
! ........................ ! 

Bugiln limanımıza gelecek vapur-
lar: 

Saat: 15,15 Tayyar Mudanyadan, 
16.15 Uğur lzmitten, 6,30 Antalya 
Bandırmadan, 6 Seyyar Karabiga • 
dan, 9,30 Dumlu • mar Mersinden, 

Bugün limanunıroan gidecek va • 
purlar: 

Saat: 8,30 Bartın Mudanyaya, 19 
Seyyar Karabigaya, 17 Bandırma 

AvvalıiL 

10 HAZİRAN PERŞEMBE 
PARALAR 

Sterlin 626,50 626,50. 
Dolar 123,- 126,-
Fransız Fr. 113,50 113,50 
Liret 120,- 125,-
Beıçıka frangı 8U,- 84,-
Drahmi 19,- 23,-
tsveç Fr. 567,- 575,-
Lev~ 22,- 23,-
Flonn 63,- 66,-
Kron Çek 70.- 75, 
Şilin Avusturya 20,- 23,-
Mark 26,- 28,-
Zloti :lO.- 2:J,-
Pengo 21,- 24.-
Ley 12,- 14,-
Dinar 51,- 51,-
\ r • lsveç 311.- 32, 
Altın 1048,- 1050,-
Banknot 2a4, - 255, -

ÇEKLER 

Londra 
New-York 
Paris 
Millin o 
Brüksel 

Atine. 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prağ 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda.peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moakova 
Stokholm 

625,50 626,-
0,'(892 O, 7.890 

17,73 17,715 
14,9980 14,985 

4,6780 4,675 
87,37 87,30 

3,4536 3,45 
63,95 63,8975 

1,4353 1,4342 
22,6325 22,6134 
4,2067 4,2075 

13,99 13,9775 
1,9714 1,9698 
4,1663 4,1625 
3,98 3,9775 

107.275 107,1875 
34,5325 33,505 
2,7464 2,745 

23.975 23,~ 
3,10 3,0982 

.J 

Borsamızda 
Muameleler 

D~n borsamızda muhtelit hısscler 

ve tahviller üzerinde az muamele ol· 
muştur. Türk borcu 18,55 liradan a.. 
çılmış ve 18.50 lirada kapanmıştır. 

Anadolu tahvil'" h m 
ıvetli bir iş yapılmamıştır. M 

Bankası 88 lirau.ı, .-...~·· <:ımentnRU 
13,25 liraya kadar düşmüştür. Par1a
te bir isterlin 110,90 frank ve dolar 
22.46,5 tur. Londra borsasmda h~tpr. 
lin 110.90 frank ve dolar 4.93.60 trr. 
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R D v o 
Bir Haftalık Dünya 
Pazar, 13. 6.1937 kestrası. 24,05 Peşte: Çigan mu -

Programı - Külliyetli miktarda 

HAK i Ki 

lngiliz Kumaşları Senfonık siki · Si. 

21 Varşo•ıı: Senfonik orkestra Opera, Operetler 
tarafından Strauss'un valsleri 20 Laypzig: Adler'in ··n.ossını 
(Plak). 22 Roma: Cevare Gedda'- in Neapel,, isimli operası. 22,35: 
nm ıdaresinde senfonik konser. Brüno, Prag: Haas'ın ••şarlatan,, 

Hafif Konserler isimli operasından adapte edilmiş 
11 Paris ıkısa dalgası: Plak. 13: ;,ır radyo süiti. 

Konser. 13,10 BUkreş: Rumen halk Oda Musiki i 
musikisi. 14,15 Paris kısa dalgası: 15,25 Prag kısa dalgası: Yaylı 
Konser. 15: Keza. 15 Prag kısa sazlar kuarteti ve klarinet 
dalgası: Askeri bando. 15,25 : (Brahms). 15,40 Holanda kısa dal 
Prag kısa dalgaşr: Ha~k orkest- gası: Şarkı resitali. 17,15 Varşo-
rası (Goldmark - Bizet, Saent • va: Salon triyosu. 21,25 Bükreş 
Saent vs. 15,55 Bükreş: Romen Oda musikisi triyosu (Piyano -
halk musikisi. 16 Peşte kısa dal • keman • viyolensel) . Bethoven. 
gası : Macar musikisi 16,05 Prag 22 Peşte : Konvervatuvar profe-
kısa dalgası: Çek filmlerinden şar sörlerinin oda musiki konseri. 22, 
kıh parçalar. 18,35 Roma kısa dal- 25 Prag kısa dalgası : Yaylı saz-
gası: Karışık İtalyan halk musiki- lar ve klarinet kenteti (Brahma). 
si. 18,40 BrUno: Vals ve operet Resitaller 
musikisi. 19 Varşova: Belediye 16,05 Prag kısa dalgası: Halk 
bahçesinden hafif musiki nakli. şarkıları. 18,25 Varşova: Çift pi-
20,05 Prag: "Neşeli olalım,, isimli yano konseri (Debussy, Taiile -
karışık program. 20,25 Bükreş: ferre). 18,40 Prag : Piyano sonat 
Radyo korosu. 21 Laypzig: Kan- ları (Tomaşek). 22 Milano, Fıo-
şık eğlenceli program. 21,40 Bari: rans: ltalyan halk şarkıları. 22,05 
Karışık musiki 21 40 Prag kısa· Roma: Viyolensel - piyano konse-
dalgası: Askeri bando. 22,05 Bük- ri (Boccherini, Cantarisini, Beet-
reş: Nottara'nm idaresinde radyo hoven) 23,10 Bükreş : Şari<ılar 
orkestrası. 22,25 Prag kısa dalga- (Çaykovski, Borodine, Mussorgs -
sı: Goldmark • Bizet, Saiot Se • ki). 23,20 Prag: Fin şarkıları 
cns - Dvorak - Albeniz). 23,15 (Helsinskili Vainö tarafından) 23, 
Belgrad: Kahvehane musikisi. 23, 30 Peşte: Norveçli muganniye 
50 Peşte: Onkestra (Strauss, }.lik- Nanci Naess tarafından şarkılar. 
los, Kreisler, Liszt, Lehar). Dans musikisi 

Opera, Operetler 24,30: Roma, Bari vesaire. 
19 55 Viyana: Richard Strauss'- IUuhtellf 

un "Rosenkavalier,, operası. 21 19,30 Roma kısa dalgası: Arap-
Peşte: Szirmai'in eserlerinden ça ve Rumca söz ve musikili prog 
• 'Alexandra,, isimli operet. 22 Mi- ram. 
18.no, Florans: Offenbach'ın 11Hof. 
manın hikayeleri,, isimli operası. 
22,30 Lille, Limoj, Tu1lız: Opera 
piyesini nakil. 

Oda MtL'itkisi 
' 16,25 Prag kısa dalgası: Kuar -
tet musikisi. 23,05 Prag kısa dal
gası: Hafif kuartet musikisi • 

Resitaller 

' 19,45 Peşte: Piyano refakatile 
keman konseri. 22,05 Prag kısa 
dalgası: Çek filmlerinden şarkı • 
lar. 23 Varşova: Solist konseri 
Piyano - viyolensel (Yeni Leh e -
serinden ) 23,30 Roma: Şarkı re
sitali. 

Dans muslkisi 
23,30 Laypzig. 23,35: Prag. 23, 

50 Belgrad. 24,15: Roma, Milıi.no 
vesaire. 

Muhtelif 
22,30 Nis: Üç pcrdelık ',L'ındisc -
ret,, isimli Uç perdelik piyes. (Com 
medie Française'nin artistıerile). 

Pa:r.arteıi, 14. 6.1937 
Senfonik 

16,15 Roma kısa dalgası: Sen -
fonik konser. 22,25 Viyana: Boru
luu enstümanlar için yeni senfo
nik eserler. 23 Varşova: Mierze
jevski'nin idaresinde hafif eserler
densenfoni. 23,50 Belgrad: Senfo
nik konser (Plaklarla). 

Hafif Konserler 
7,10 Beılin kısa dalgası: Plak. 

7,30: Orkestra konseri. 11 Paris 
kısa dalgnsı: Plak. 13,10 Bükreş: 
Eğ.enceli plliklar. 15 aris kısa 
dalgası: Konser. 16,30 Orkestra, 
şarkı (Hafif parçalar). 15 Prag 
kısa dalgası: Hafif musiki (Jo -
hann Strauss). 16,25 Prag kısa 
dalgası: F. O. K. orkestrası. 16,30 
Holanda kısa dalgası: Plak musi
kisi. 18 Varşova: Koro konseri. 
18,20 Roma kısa dalgası: Modern 
musiki (Şarkılı caz orkestrasyo-
mı). 19,10 Bükrcş: Nottara'nrn 
idaresinde radyo orkestrası (Wag
ner, Strauss, Flechtermann, Dvo
rak vesaire). 20,25 Ostrava, Prag: 
Şarkılı, orkestralı, karışık radyo 
filmi. 20,30 BU kreş: Milan opera
sı artistlerinin plaklarından. 20,45 
Peşte: ABkeri bando. 21 Varşova: 
Küçük orkestra (şarkılı). 21,40 
Prag kısa dalgaSI: Hafif musiıki. 
21,40 Bari, Roma: Karışık hafif 
musiki. 21,50 Brüno, Prag: Orkes
tra, sopran, bariton (Tomaşek, 
Bendl, Dvorak) 22,05 Prag kısa 
dalgası: Hnlk şarkıları. 22,45 Bük
reş: Kahvehane konserini nakil. 
23,05 Peşte: 'Plak konseri. 23,05 
Prag kısa dalgası: Orkestra 
(Ostrcil • Smetana). 23,15 Mila -
il<>, Florans: Orkestra ile org kon 

ratosu. 23,20 Viyana: Radyo or-

Salı, 15. 6.1937 
Senfonik 

21,30 Bükreş: Bobesko'nun icıa 
resinde senfoni (Saint - Saens, 
Bruch, Beethovcn). 22,15 Llıypzig: 
Eski Viyana senfonik musikisi. 
22,30 Paris P. T. T. : Mendelssohn 
.Mozart, Gounod vs. 

Hafif Konserler 
7,10 Berlin lcısa da1ga sı: Plak 

konseri. 7,30: Orkestra. 11 Paris 
kısa dalgası: Plak konseri. 11,30 
Holanda kısa dalgası: Eğlenceli 
program. 13,10 Bükreş: Romen 
musikisi konseri. 13,10 Paris kı
sa dalgası: Strasburg'dan konser 
nakli. 15 Prag kısa dalgası: Hafif 
musiki. 15,25: Orkestra. 15,25 Ro
ma kısa dalgası: Karışık musiki. 
16,20 Paris kısa dalgası: Plak. 16, 
25 Prag kısa dalgası: Hafif mu
siki. 20.15 Varşova: Hafif musi
ki konseri. 20,20 Bükreş: Mando· 
lin orkestrası. 20,30 Holanda kı
sa dalgası: Fi:lips stüdyosundan 
karışık eğlenceli program. 20,40 
Viyana: Karışık musikili program. 
20,35 Prag : Askeri bando. 21,40 
Prag kısa dalgası: Hafif musikL 
21,50 Peşte: Radyo orkestrası 
22,05 Millino, Florans: Nevyork
tan nakil: Yeni Amerikan musi
kisi. 23,05 Prag kısa dalgası: Ha
fif orksetra musikisi. 23,20 Biik -
reş: Eğlenceli musi:• i. 23,20 Viya
na: Oıkestra refakatile flilt kon· 
seri. 23,20 Prag 4 üncü Şarl za
manına ait kilise musikisi 

Opera, Operetler 
20,45 Varşova: Borodin'in " Le 

Prince lgor,. operasının birinci ve 
ikinci perdelerini operadan nakil. 
22 Roma: Offenbach'm "Hofma
nın hikayeleri,, isimli operası 22,45 
Milano vesaire: "A colpi eli buna,, 
isimli operet. 

Oda Musikisı 
15,45 Prag kısa aaıgası: ~esıı 

kuartet tarafından halk şarkıları. 
16,15 Roma kısa dalgası: Oda mu 
siki triyosu. 18.25 Prag Yaylı saz
lar kenteti (Mozart). 

Resitaller 
16,05 Prag kısa dalgası: Piya

no ve obae musikisi. 18,30 Roma 
kısa dalgası: Napoli havalan. 22, 
05 Prag kısa dalgası: Oboe piyano 
konseri (Schmann). 22,25: Halk 
şarkıları. 23,15 Beolgrad: Çift pi
yano konseri. 23,20 Peşte: Piyano 
konseri (Beethoven, Brahms). 

Danı musikisi 
24 U.ypzig . 24,15 : Peşte. 
Muhtelif 

19.30 Roma kısa dalgası: Arap
ça, Türkçe ve Rumca pro~am. 

Çarfamba, 16. 6. 1937 
Senfonik 
20,10 LiyPzig: Hafif senfoni 

' 

(Tenor ve keman solo). 22,25 Prag 
kısa dalgası: Senfoni (Mozart). 

Hafif Konserler 
7,10 Berlin kısa dalgası: Plaık 

musikisi. 7,30 : Orkestra konseri. 
11 Paris kısa dalgası: Plak, 13: 
keza. 13,10 Bükreş: Karışık plak 
musikisi. 14,15 Paris kısa dalga· 
sı: Konser nakli 16,30: Orkestra, 
şarkı, piyano. 15 Holanda kısa 
dalgası: : Filips laboratuarından 
eğlenceli musiki . 15,30 Roma 
kısa dalgası: Gitar musikisi. 16,10 
Roma kısa dalgası: Bando muzi
ka 16,25 Prag kısa dalgaı:ıı: As
keri bando. 18,30 Roma kısa dal
gası: Şarkılı karışık musiki. 19,10 
Varşova: Şrammel musikisi (plak) 
19,10 BU kreş: Radyo orkestrası 
<Eğlenceli havalar). 19,30 Peşte: 
Orkestra (Vals ve operetlerden). 
22 Milfıno, Florana: Bando mu.zi
ka. 22,45 Bilkreş: Radyo salon or
kestrası (Şarkılı). 23,15 Roma: 
Konser (Bach, Brahms). 23,15 
Belgrad: Radyo orkestrası. 

Opera, Operetler 
19,25 Viyana: Vagner'in "Ring 

des Nibelungen,, operası. 21 Peş
te: Vagner'in "Fidelio,, operası. 
22,10 Laypzig: "Die 14 Nothelfer 

Oda Musikisi 
15 Prag kısa dalgası: Hafif mu

siki kuarteti. 15,25 Prag kısa dal
gası: Kentet konseri (Mozart). 
17,15 Varşova: Salon kuarteti 
(Strauss, Lehaı-, Sshubert vesai· 
re). 21,40 Prag kısa dalg-ası : Ku 
artet. 

nesitallcr 
18 Varşova: Piyano refakatilb 

~'iyolensel (K.reisler, Sshumann). 
18,20 Varşova : Şarkı resitali 
(Fantazi parçalar). 21,35 Bilkreş: 
Viyolensel resitali 22 Varşova: 
Chopin'in eserlerinden piyano 
konseri. 22,05 Prag kısa dalgası: 
Halk şarkıları. 22.10 BUkreş Kla
sik ve yeni 1ta1yan şarkıları 

(Respighi, Salamon, Puccini). 
23,10 Milano, Florans: Şarkılar. 

J>ans mu ikisi 

23: Vnrşova. 24: Laypzig. 24,15: 
Roma, Milano vesaire. 

Muhtelif 
19,30 Roma kısa dalgası: Arap

ça ve Rumca musikili neşrivat. 

Perşembe, 17. 6. 1937 
Senfonik 

22 Roma: Senfonik konser 
tucci, Perosi, Carabella). 

Hafif Konserler 

(Mar 

7,10 Berlin kısa dalgası: Plak 
konseri. 7,30: Orkestra. 13 Paris 
kısa dalgası: Plak. 13,10 Bükreş: 
Plak. 14,15 Paris kısa dalgası: 
Konser nakli. 15 : Keza. 15 Prag 
kısa dalgası: Karışık program. 
15,25 Prag kısa dalgası: F. O. K. 
orkestrası. 16,30 Paris kısa dal • 
gası: Orkestra, flüt triyosu, şarkı 
vesaire 16,30 Roma kısa dalgası: 
Karışık konser. 18,30 Roma kısa 
dalgası: Kanşık eğlenceli konser. 
19.10 Blikreş: Karışık orkestra 
konseri. 19,30 Peşte: Çigan musi
kisi . 20,50 Laypzig: Max und Mo 
ritz isimli onkestra, sopran, tenor
lu kompozisyon. 22,25 Prag kısa 
dalgası: F. O. K. orkestrası. 22,45 
BU kreş: Konser nakli. 23,0:S Prag 
kısa dalgası: Karışık program. 23, 
50 Peşte: Orkestra (Borodin, Tu
fcrov vs.) 

Oc1a Musikisi 

16,05 Prag kısa dalgası: Ses ku
arteti. 16,25: Musiki kuarteti 21 
40 Prag kısa dalgası: Hafif kuar~ 
tet konseri. 23,05 Lfı.ypzig: Virtü
oz oda musikisi. 

Resitaller 
18 Varşova : Solist konseri (Pi 

yano - şarkı). 18,30 Peşte: Piyano 
konseri. (Chopin). 19,15 Varşova: 
Zenci şarkıları, pıakları. 20,30 
BUkreş : Şarkı resitali. 23 Var
şova, Grieg'in şarkılarından. 23,15 
Roma: Şarkı resitali. 23,30 Varşo
va: Piyano - keman sonatları (Gri 
eg). 

Dans muslldsi 
22,05 : Varşova. 2;i: Peşte. 23, 

20 Viyana. 
Muhtelif 

19,30 Roma kısa dalgası: Arap
~a. Türkçe Rumca musikili neş
riyat. 22,30 Paris P. T. T. : "La 
Cruche,, isimli üç perdelik piyes. 

Cuma,,18. 6. 1937 
Senfonik 
H5,30 Roma kısa dalgası: Sen

fonik konser. 
Hafif Konserler 
7 .ıo Berlin kısa daıgası: na.k. 

7,30: Orkestra 11 Paris kısa dal· 
gası: Plak. 13,10 Blikreş : Plak. 
14,15 Paris kısa dalgası: Konser 
nakli. 15: Keza. 15,25 Prag kısa 
dalgası: Mussorgski'nin eserlerin
den. 16,25 Prag kısa dalgası: Or
kestra. 18,30 Roma kısa dalgası: 
Caz orkestrasyonu. 19,10 Bük
reş: Pedesko orkestrası (Hafif mu 
siki). 19,15 Peşte Radyo orkes -
trasr. 20 Varşova: Meraklılar için 
seçilmiş plaklar. 20,40 Peşte Çi
gan orkestrası. 21,10 Varşova: So
listler tarafından karışık konser. 
21,40 Prag kısa dalgası: Hafif 
on.ltestra. 21,40 Roma, karışık mu 
siki. 21,50 Peşte: Orkestra, şarkı. 
22 Milano, Bari: Kansık musiki 
konseri. 22,25 Prag k;sa dalgası: 
Mussorgski'nin eserlerinden. 23,05 
Peşte: Salon orkestrası 

Opera, Operetler 

16,30 Paris kısa dalgası: Smc
tan a 'n ın "Satılmış nişanlı., adlı o
perasının radyo adaptasyonu 20 30 
Bilkreş: Gounod'un "Faust., o~e
rası (Plak ile). 21 Belgrad: Ope
radan verilecek piyesi nakil. 22 
Roma; VHlncr'in "Zingaresca i-. " 
sımJi opereti. 23 L8.yp1Jg: Otto 
Görner'in eserlerinden "Biederme
ier-İdflla,, isimli radyo opereti. 

Oda Musikisi 
15 Paris kısa dalgası: Kuartet 

musikisi. 18 Varşova: Kuartet 
(Brahms). 20,25 Viyana: Adolf Li 
ebert kuarteti (Edmund Eysler). 
23 Varşova: Oda musikisi: 23,05 
Prag kısa dalgası: Kuartet. 23,10 
~filano, Florans: Oda musikisi. 
23.20 Viyana: Orkestra, Zimbal 
(Osvald Kabastamn idaresinde). 

Resitaller 

16,05 Prag kısa dalgası: Ka • 
ra.I<teristik şarkılar. 16,10 Roma 
kısa dalgası: Piyano ve şarkı kon 
seri. 19,10 Varşova: Şarkı resi • 
tali. 

Dans musikisi 
24: Lliypzig. 24,15 : Mllano, To

rino, Triyeste. 
)luhtelif 

19,30 Roma kısa dalgası: A-
rapça ve Rumca musikili program. 

Cumarteıi, 19. 6. 1931 
Hafif Konserler 

7,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 
7,30 : Orkestra konseri. 11 Paris 
kısa dalgası: Plak. 13,10 Bükreş: 
Eğlenceli plfı.klar. 14,15 Paris kı-
sa dalgası: Konser nakli. 14145: 

Plak. 15: Konser nakli. 15 Prag 
kısa dalgası: Orkestra (Veber, D' 
Al!:>er, Brahms) .. 1:.~o Varşova: 
Klasik dans musıkısı. 19,10 Bük
reş: Askeri bando. ly,45 Peşte: 
Operet ve serenadlar. 20 Varşova: 
Rachon orkestrası. 21,40 Roma • 
Napoli • Bari: Karışık ınusiki. 22, 
05 Prag kısa dalgası: PopUler org 
konseri. 22,25 Prag kısa dalgası: 
Solistler tarafından program. 22 
30 Peşte: Çigan musikisi. 22,4S 

~\\ 
Bayan, doktorundan bir 
"Güzellik reçetesi,, iıtemİftİ. 
Doktor, ona fU kısa reçeteyi 
yazdı: 

- Krem Venüs! ... 

Istanbul ikinci iflas Memurluğun
ılnn: Müflis Ismail Hasanın iflas ida 
re azalarından Ismail Agah Akkan 

istifa etmiş ve alacaklılara ilanen ve 
tebligat suretile bildirilmişti. Ahi • 

ren diğer aza avukat Marko Naum 
dahi istifa etmiş olduğundan alacak
lıların bu hususta bir karar vermek 
ve yeni idareyi intihap etmek üzere 
18-6-937 Cuma günü saat 14 de da
ireöe hazır bulunmaları ilan olunur . 

(33335) 

Brezilya Kahvesi 
Türk Anonim Şirketinden: 

Brezilya Bahvesi Türk Anonim Şir 
keti hissedarlar genel toplantısı 26 
Haziran ın::;i tarihine düşen Cumar
tesi günü saat 11 (onbir) de lstan
bulda Bahyekapıda 4 cU Vakıf Hanın 
da şirket merkezinde fevkalade su
rette toplanacağından, şirket esas mu 
kavelesi mucibince genel toplantıya 

iştirak edecek hissedarların hamil 
oulundukları hisse senetlerini veya 
bunu mUspit vesaiki içtima günün
<len en az bir hafta evvel §irket mer
kezine veya TUrkiye iş Bankası, ls
tanbul şubesine tevdi ederek mukabi 
linde hisse senetlerinin adet ve nu
maralarını gösterir birer duhuliye ka 
ğıdı almaları rica olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMES!: 
1 - Şirket esas mukavelenamesi

nin 26 mcı maddesi hükmüne tevfi
kan idare meclisi azasından müdde
ti biten üç zatın yerine yeniden aza 
intihabı ve intihap olunacak azaya 
icabında esas mukavelenamenin 38 
inci maddesinde sayılan salahiyetle
rin verilmesi; 

2 - Şirket esas mukavelenamesi
nin ".tüncü maddesi mucibince i<lare 
meclisi tarafından satın alınması 

teklif olunan sınai tesisatı havi gay
rimenkulün ve müştemilatının satın 

alınmasına karar verilmesi. 

Umune Amerikan Bağı 
Bükreş: Konser nakli (Lokanta

dan). 23,10 Prag kısa dalgası: Or
kestra. 23,15 Prag kısa dalgası : 
Orkestra 23,35 Peşte: Roznyay 
Lehar, Strauss, Verdi va. ' 

Opc.ra, Operetler 

16,10 Rom.a kısa dalgası: Sop
ran mugannıy~ ~ar~fından opera 
havaları (Puccını, G'ıordano) 16 30 
Paris kısa da!g.ası: "Un sair 'a 
Montmarter,. ısımlı ,radyo opereti 
22 Roma: Giordano nun "Fedora,, 
operası. 

Edirnekapı Rum Ilkokulu namına 
bağım hakkında gazetenizde neşrolu

·nnn yazıyı okudum. iltifatlarına te
şekkürler ederim. Yalnız, üzüm de. 
ğil, çeşid çeşid meyveleri olan Top -
kapı haricindeki bağım, 10 Mayıs 

1937 tarihinden itibaren sayın halkı
mızın neşeli, güzel vakitler geçir~e
lerini temin için hemen bilcümle es. 
babı havi olarak hergün açık bulun 
maktadır. 

Resitaller 

15,25 Prag kısa dalgası Solist 
konseri 15,30 ~oma kısa dalgası 
keman konserı 16.05 Prag kısa 
dalgası Halk şarkıları. 

Herglln bağdaki mUzik müşterileri 
mizin emirlerine amadedir. Büfe, 
muhtelif çeşidli ve zengindir. Servis, 
memnuniyeti mucip bir haldedir. 

Galatada, Karaköyde 

J. MOTOLA 
Kumaş ticarethanesine gelmiştir. 

EN ALA CiNS, 
EN 1\1-0NTEHAP DESENLElt 

Fiyatlar her yerden ucuzdur. He 
men satılan bu kumaşları gör -
mek üzere lfitfen mağazayı ziya
ret ediniz. 
FIRSATTAN İSTİFADE EDiNİZ 

, 

_, 
Hafiflik - Rahathk 

ISTAlllUL, hyıjlv 
TO..ıl nı•1d•n• 12 No.ı .. 

Mıl!ıumırı ılyerıl ıdlnlı .,,,. 
ıa No.lu ıırlfımlıl lıUylnlz. 
ırı,.ıtartmııdı bOyGk hnıllll· 

Ankarada AKBA 
Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• fler cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• 
\. l'ıml Çocuk AııslJılo~J 

Istanbul !kinci 1flas MemuHuğun· 
dan: Müflis Tokatliyan karşısmdald 
Perukar salonu sahibi Oskar Cilaci· 
yanın idnr.a odilmekta .olım .saloD~ 
için görüşülmek üzere alacaklılatJll 
toplanmaya davetlerine iflas idare • 
since karar verilmiş olduğundan ala· 
cakWarın 16-6-937 Çarşamba gUnU 

saat 16 da dairede hazır bulunmaları 
ilan olunur. (33334) 

Istanbul Dördüncü Icra Memurlu· 
ğıından: Bir borçtan dolayı mahcuı 
olup paraya çevrilmesine karar veri· 
len 6 kişilik bir sandal motörU tefcr• 
t·Uatile pesin para ve açık arttırma i· 
le satılacağından ve birinci arttırına· 
mn 15-6-937 salı günU saat ıo da yü~ 
de 75 ni bulmadığı takdirde ikincı 
arttırmanın 29-6-937 salı günU saat 
10 da Sütlücede llyasın kayıkhane • 
sinde bilmüzayede satılacağından ta· 
lip olanların mahallinde hazır bulu: 
nacak memuruna mUracaat etıneıerı 
ilan olunur. (333~) 

Istanbul ikinci Iflas Memurluğun· 
<lan: Milflis Bigalı Halilin Biga ve Go 
nandaki Çiftlik hisselerinin satılnıa· 
ması sebeplerini mahallen bakmak 
üzere Iflas idaresinin mahalline git• 
melerine !Uzum olup olmadığının ta· 
yini için iflas idaresince aıacaklıla· 

ve· rın toplanmaya davetlerine karar 
6
• 

rilmi§ :>lduğundan alacaklıların 24· 
)37 Perşembe günU saat 15 de daire 

de hazır bulunmaları ilan olunur. 

~ ...... -.. 
TAN 
ABONE BEDELi 

filrki:v• --~400 Krt- ı Senıı 2800 Krt-
7!10 .. G A:v ısoo • 
400 .. 3 '\y 800 • 
150 ,. t Av 800 ';,,. 
Mflletleraru> Po•t• lttth•~c;io 

dahil olmrvan memlrketler 
30 18 Q ~' "'°llı'ITT 

Dans musikisi 
Topkapı haricinde 

Umune Amerikan bağı sahibi 
Remzi Mağazalı ~ .. ·-·-· o 

19,15 Varşova 21,15 Bükreş 
19,30 Roma kısa dalgası Arap

~& sötlU ve musikili neşriyat 19 50 
Türkçe musahabe 19,49 Yunanİs- . 
tan için musiki ve söilü program. 

Muhtelif 
lg,15 Roma kısa dalgası: Offen

bach'ın "Hofmanın hikayeleri,, i
simli operası. 22 Milano : Giorda
no'nun "Fedora,, operası. 22,30 
Liyon: Operadan nakil. 

Türk Hava Kurumu Satınaıma 
Komisyonundan· 
100,000 adet yer ürünU cetveli bastırılacaktır. Eksiltmesi açık olar"'...k 

14 haziran 937 pazartesi gUnü saat 14 de yapılacaktır. 
İstekliler şartnamesini piyango direktörlUğü muhasebesinde hergiln 

görebilirler. (3265) 
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ÇOK GUZEL 
bir t.wzda yapdmıt ilk çocuk .. 
l'abalan, her yerden ucu fiyat

larla yabm 

-
BAK ER 

Maiazalanncla 
satılmaktadır. 

. 

Kayıp Av Köpeği 
2 Yaşında J mo isminde beyaz si

hh Paftalı Levrak Seter cinsin'den 
~köpek dün kaybolmuştur. Bulup 
-uıanbeyde Nimet apartımanmda 
Bay Muhtara getirene mUkifat ve • 
tilecektir. -- . 
~~UL -{)ORDONCU lCRA 
-.uRLUGUNDAN: 

Sabiha ve Eşref tarafından borç 
'1ıııan 22.950 yirmi iki bin dokuz 
Wı elli lıra mukabilinde Anadolu Si
::: Şirketi!le birinci derecede ipo-

olup paraya çevrilmesine ka • :-r \'erilen ve tamamma yeminli eh
~ vtık~ tarafından 20.410, yirmi bin 
ört 1Ua on lira kıymet takdir edil
:ı. olan Beyoğlunda Şişlide Meşru

Ytst Dıahallesinin MehtaP sokağın • 
~ eakt 13 mükerrer ve yeni 56 No. 
"ili tarafı müfrez iki harıta nu • 
~ ve 4R5.5 dört yüz sekst:n beş 
:""çUk zira.il Zafer Hanıma tah.ı::is kı· 
lnıaıı apartıman, sol tarafı Arif Hey 
~ Ve bahçesi, arkası Arkadere so
:-11. cephesi atik Kır ve cedit Meh
tap IOkağı ile mahdut arsa f!zerıne 
~ apartıman evsafı aşağıda. yazı-

, .. ~er apartmıanı namile maruf o
~bu apartımanm 54 No. lu apar· 
~ ile m11fterek kapw ve mil§te
tek lllerdiveni vardır. 

llv.arı: 
~ kat: Bir kapıcı odası ve an 

Kültür Bakanhğından : 
1 - Orta okullarda tUrkçe, tarih • Coğrafya, riyaziye, tabiiye, Fransız 

ca, Almanca ve Ingilizce öğretmeni olmak isteyenler için bu yıl sınav ya
pılacaktır. . 

2 - Smavlar 1 Eylill Çarşamba günü lstanbul Universiteshrde bqlıya-
caktır. 

3 - Smava girmek isteyenlerin: 
A) - Türk olmaları, 
B) - 20 den aşağı Jle 45 den yukan yaşta olmama!an, 
C) - Hüsnühal erbabından olduktan, cinayet ve cUnha nevinden mah -

kflmiyetleri olmadığı ha.kkmda mahallt villyet veya idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu kayıttan 
müstesna olup menıup olduklan daire amirinin vereceği vesika kifidir. 

D) - Her türlü hutalıktan ve öğretmenlik etmiye mani vücut anzala
rmdan salim olduklanm isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 smıflı öğretmen okulu mezunu veya bunların 
muadili tahsil görmUt olmaları, 
Oğretmen okullarmdan mezun olanların en az ki ders senesi öğretmen

lik etmit bulunmalan gerektir. 
4 - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav sorulan Universite ve Yüksek 

öğretmen okulu talebesinin ti.kip ettiği ders müfredatından seçilecektir. 
Bundan bafka amava gireceklere pedogojik sorular da sorulacaktır. 

5 - Namzetler amavda kazandıklan takdirde 1702 numaralı kanunun 
1. inci maddeaJııde gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta öğret. 
men okulu Yar öğı'etmenliğine atanacaklardır. 

6 - Yukandaki prtla.rı haiz olan namzetler bir istida ile Bakanlığa mil 
racaat edeceklerdir. Bu iatdaya fU veskalar ballanacaktır. 

A) - NUfua tezkeresinin aaıl veya tasdikli sureti, 
B) -Tahsil derecelerine aid p.hadetname veya vesikalarmm asıl ve ya 

hut ıuretleri, 
C - HUsnUhal mazbatası, 

E) - Mahalli KWtUr İdaresinden tqdiltli ve Fotoğraflı fi§. 
raporu, 

El - Mahalli KUltUr idaresinden tudlkU ve Fotoğraflı ff, 
F) -Altı adet 4X6,5 bUyUklüğtlnde kartonsuz fotoğraflan, 
Bu veslkalarm en son 1/8/1937 tarihine kadar Bakanlığa gönderilın19 

olması lizımdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmif olan veya evrakı 
mUsbitesi noksan gönderilmif bulunan istidalar hakkında muamele ya-
pılmıyacaktır. (1455) (3191) 

lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Cinai Miktan Beherinin Tahmin nk teminatı Eksiltme 
Kilo Bedeli Kurut Lira saati 

264,- 11 32000 11 
~ 2 No. lu daire: Bir koridor üze
a.ı~- dört oda, bir banyo, bir hali, Ekmek 
~ıanga ocaklı mutbak vardır. -------------------------

4000 48 
2000 47 '.1,15 

« 9odrUm kat: Bir koridor Uzerin- Dağlıç et 

b~ altı odunluk, hali, sabit kazanlı ~ı':1 ee: 255,-1500 36 

3000 80 
111' ~rhane, ıu deposu, çama- -------------------------

teknesi vardır. Sadeyağ 180,- 11,30 

3200 22 
'ti~ katı: 4 No. lu daire: Bir ko· Pirin--. -ç------------------------

0,: Uaerinde biri iç içe dört bUyUk Toz teker 
hrd:r ı.ı&, bir banyo ve mutfak Kuru fasulye 

2800 27 
1800 12 137,70 14 
2000 8 ''" J>ata.ı:es 

o : o.~da~: ınu- -------...,...~~ ..... ----~----------------..... -------4 'llôô 4 llP r 1 
23 

A 

1400 ıs 
'-rab dairenin aynıdır. Makarna 

lkııaci kat: 8 No. ıu daire - 4 Nu- Un 
300 23 ~r dairenin aynıdır, Şehriye 34,35 14,15 

t 'UÇ(lncu kat: 10 No. lu daıre - Be-yaz_pe_yn-ir---------------1-8-,60---1-4,-30-800 31 
11'1bıaralı dairenin aynıdır. Mangal kömUril 

t l:>öl'dUnctl kat: 12 No. lu daj.re - Odun 
6000 4 

200 Çeki 260 14,45 128,25 
50 Ton 1900 ~ dairenin aynidir. Kok 

Detuıci kat: 14 No. lu daire - -M-ekt-eb-in-:-M~a-yıs_9_38_eo_nun_a_k:-a-dar...__ih-t-iy_a_c_ı o_l_an_yu-ka-rda--cm-· s ve miırtan 
-._k kortdor üzerinde 4 oda, hali., mut yazılı yiyecek ve yakacağmm 21 6/1937 Pazartesi günü hizalarmda göa • 
tltu Yardır. Bu katta bir terasa ile terilen saatlerde açık eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme Istanbul Kültür 
da Odaaı vardır. Her katın arkaların DirektörlUğU binasındaki liseler muhasebeciliği nezdinde toplanan komis-

t&rasaıan vardır. yonda yapılacaktır. 
lu lfeaahası: 276 metro murabbaı o- isteklilerin şartnamelerde yazılı vesikalardan başka ticaret odasmm ye-
..: bundan 136 metro murabbaı kıı ni yıl vesikası ve teminat makbuzlarue birlikte eksiltme saatinde komia
taJ 1Partımanm nısfını teşkil eder. yona gelmeleri ilk teminatıarmı belli gtln ve saatlerden evvel mektep mü-

anı bahçesidir. dUrlüğünden alacaklan yazı ile liseler muhasebesi veznesine yatırmalan 
.. lukarda hudut. evsaf ve mesaha- ve tartnameleri mezkur muhase'.)ecilikte görüp öğrenmeleri. (3224) 
~Ötterilen gayrimenkulün tamamı 

arttırmaya konmuş olup. şart. 
~inin illn tarihinden itibaren 
"1 ~izde herkes tarafmdan görUte
tlt eceğl gibi, 15· 7-937 tarihine mUsa 
\>acıa ~be günü saat 14 den 16 ya 
ta I' dairemizde ac:ık arttırma ile 

tılacaktır. Arttırma bedeli muham 
~~ kiyınetinin yüzde yetmiş beşini 
:"""llladığı takdirde en son arttıramn 
~UdU baki kalmak üzere30-7-937 
t;,, 'llUle müsadif Cuma günü saat 14 
"k 16 ya kadar dairemizde yapıla
~1.n ikinci arttırmada en çok art
lll ihale edileooktir. Taliplenn 
~~en kıymetin yüzde yedi bu-

Ankara Nümune 
Baştabipliğinden : 

Hastanesi 

Ankara numune hastanesinin 2 Haziran 937 tarihinde ihalesi mukar
rer aşağıda cins, miktar ve muııammen flatı ve muvakkat teminatı Y.azılı 
levazımın ayni günde muhtelif sebeplerle ihalesi yapılamamıt ve bunla

rın bu kerre pazarlıkla tedariki karar altına alımnlftir. 
Pazarlık 14 Haziran 937 pazartesi gllntı saat 10 da Ankara Ntımune 

hastanesinde te,ekkill eden hususi komiayonda yapılacaktır. Taliplerin o 
gUn ve saatte muvakkat teminatlariyle beıT.>er hastaney~ mttracaatları 
lbımdır. Teminat nakit ve nakit mahiyetinde devletçe teminat olarak 
kabul edilecek tahviller olW'B& bunlar komtayonca kabul edilmiyeceğinden 
daha evvel Maliye Vekaleti veznesine yatınımaaı ve makıbuzunun 1.brazı 
lcabeder. 1471) (3236) lliebetinde pey akçesini veya 

~bir Bankanın teminat mektubu· 
t;' h~ınil bulunmalan lazımdır. tfü. Cinsi 
lldtl'akun vergiler, vakıf icaresi, Be-

Muvakkat teminatı 
Lira K. 

Kilosu Muhammen Flatı 
Lira K. 

Yeye ait tenvirat ve tanzifat rU
:,ınu ve taviz bedeli müşteriye ait
~ 2004 numaralı icra ve iflls ka
all unun 126 mcı maddesinin dördün 
ı.at fıkrasına tevfikan bu gayrim t'l· 
4lf berinde ipotekli alacaklılar ile 
tt&h~I' alikadaranın ve irtifak hakkı 
le 1Plerinın bu haklarını ve hususi
...:aiz ve masarife ait olan iddii.la
lllıı ~n tarihinden itibaren yirmi 
tlrın lçın~e evrakı müabitelerile bil
ebıe ~en, aksi halde haklan tapu si
lbıuı rile sabit olmadıkça satış bede
faıı Paylaşmasından hariç kalacak· 

11111 cihetle alakadaranm ifbu madde 
et!netn~~r fıkrasına göre hareket 
lllak len ve daha fada maHimat al • 
lbaralateyenlerin 935-1275 dosya nu
oı Bile dairemize müracaatlan ılln unur. 

Birinci nev'i Has EkmP1r 
Francala 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Süt 

500 
M 
997,50 
52,50 

495 

65000 
5000 

38000 
2000 

44000 

6662.50 
712,50 

13300 
700 

6600 

Telefon Aboneler:m:zin 
Nazarı dikkatine 

lstanbul telefon direktörll§Onden; 
.937 - 1938 telefon rehberi tab'ettirilmek üzere olduğundan halen elde 

':>ulunan rehberde büyük harfle, meslek sırasında kUçUk illnı bulunan 
abonelerimiz 3-7-937 tarlJiine kadar yeni rehberde devam edip etmiyecek-
lerinı bildirmedikleri takdirde buna aid kararname mucibince ili.nlan yeni 
rehberde de aynen neşredilerek tarifesi mucf.:>ince Ucretleri tahsil edilecek 
tir. Bu kabil vaziyette olanlarla yeni rehbere bu tekilde kayıd arzusunda 
bulunan abonelerimizin abonman dairesine müracaat buyurmalan (3313) . . . . 

Deniz Levazım Satlnalma Komisyonu tıanlan 

Mikdar ve ölcUsü 

Barbunye fasulye 8500 Kilo 
Patlıcan 10000 Kilo 
Semizotu 3000 Kilo 
Sakız Kabağı 10000 Kilo 
Anekadm fasulye 10500 Kilo 
Çalı fasulye 9000 Kilo 
Kırmızı domates 10000 Kilo 
İlpanak 3000 Kilo 
Patates 10500 Kilo 
Kurusoğan 16000 Kilo 
Lahana 2000 Kilo 
Pırasa 4000 Kilo 
Bamya 8000 Kilo 
Domates salçası 500 Kilo 

Yekfln 105000 

Beher kilosunun 
tahmini bedeli 
Kuruş S. 

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

18 00 

1 - Yukarda cins ve mikdarlan ile tahmini fiatlan yazılı olan (14) ka
lem yaş sebze 21 Haziran 937 tarihine rastlıyan Pazartesi gUnit saat 15 de 
kapalı zarf usulile alınmak tızere mllnakaaaya konulmUftur. 

2 - işbu 14 kalem sebzenin muvakkat teminatı (385) lira (50) kuruş 
olup f&rlnamesi komisyondan her gt1n parasız verilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahlllnde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplanru en geç belli gUn ve saatten bir -.at evveli
ne kadar Kasımpaşada bulunan komisyon bqkanbğma makbus mubbl -
linde vermeleri. (3228) 

• • • 
Beher kilonun 

Tahmin ~eli 
Kurut Sn. 

lıluvakkatteminatı 
ve ölçüsü 

Lira Kuruş 

sut 20000 Kilo 10 oo l 206 25 
Yofurt 5000 Kilo 15 00 ) 

1 - Yukanda cins ve miktarlan De tahmini bedelleri ve muvakkat te
minatı yazılı olan iki kalem yiyecek, 21 Haziran 1937 tarihine rastlıyan 
Pazartesi günU saat 14 de açık eksiltme usulWe almacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan her gUn parasız alınabilir • 
3 - isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve Iataıı· 

bul defterdarlı#I muhalebe mUdUrlt.lfüne yatıracaklan muvakkat teminat 
mukabilinde alacaklan makbuz veya banka teminatı ile ve belll giln ve sa· 
atte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatlan (3226) 

• • • 
Beher kilosuna tahmin edilen bedeli (10) kunlf olan (10000) kilo sUt, 

22/Haziran 1937 tarihine rastlayan Salı gUntl saat 14 de açık eksiltme 
uaulille alınacaktır. 

Muvakkat teminat (75) lira olup şartnamesi komisyondan her gün 
paraaız olarak verilir. 

lateklilerin, 2490 aayıh kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gUn 
ve saatte Kaamıpa9ada bulunan komi.lyona mtıracaatlan. (3227) 

• • • 
lıl. )(. v. Deniz Levazmı lltldtlrlUğtınden: 
GCHcttlte Deniz Pabrlkalarma 98 lira ücretli bir hekim alm-ealrbr. Ta· 

lip ~ flll'aiti ~ U... Ankarada Deni& Levazım ŞubeAle 
mtlracaat etmeleri. (3111) 

Askeri Fabn1'alar Umum Mücliirliiği 
SATINALMA KOMiSYONU iLANLARI 

Tahmini bedeli 1719,5 lira olan 3620 kilo aığır eti 18-6-1937 Cuma ıtınU 
saat 1~ de Salıpazannda ukeri fabrikalar yollamasmdaki aatmalma ko • 
ıniayonunda açık eksiltmeye konacaktır. Şartnameei her gün komisyonda 
görUiebilir. isteklilerin muvakkat teminatı olan 129 lira)'I lılalmtıdürlükle 
rinden birine yatırarak o gün ve eaatte 2490 numaralJ Jwıundald veu.ikla 
komiayonda bulunmaları. (3139) 

• • • 
Tahmin edilen bedeli (561.5) lira olan 11 kalem sebze Salıpazarmda 

Askeri Fabrikalar Yollamasmdaki Satmalma Komisyonunda 18-6-937 Cu· 
ma gilnü saat 16 da açık eksiltmeye konacaktır. Şartnameler her gUn ko
misyonda görUlebilir. isteklilerin muvakkat teminatı olan "'43., lirayı 
MalmUdüriUklerinden birine yatırarak makbuzu ve 2490 No. lu kanunda· 
ki veeai)de beraber mezk\ır gUn ve ıaatte komisyonda bulunmaJan (3140) 

• • • 
100 Ton Mutahhar Avrupa pamuğu . 
Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan ve prtnameıslnde C1eg1flkllk yapı· 

laıı 100 ton Mutahhar Avrupa pamutu Askeri Fabrikalar Umum MUdUr
lüğU satmalma Komisyonunca 2 Ağustos 93T Pazartesi günü saat 15 de 
kapa1ı zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 lira 75 iuır~ mukabilinde ko • 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4000 lirayı havi tek
lif mektuplarmı mezkflr günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa.ikle mez-
klir gün ve saatte komisyona müracaatları. (3253) 

, ...... ....,,.., "llılulln ..... U. lılmll ..... 
Dk eksiltmesi feahedilen ve muhammen bedeli ( 42,000) Ura olan 100 

ton renkli veya beyaz üstüpü 2116/1937 Puarteai gUnU aaat 16 de yenı
den kapalı zarf uıulU ile Ankara.da idare Binasmda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, reamt gazeteniıı 7 /5/1937 gUn ve 3297 No. lu ntıa
hasında intişar etinlf olan talimabıame dairesinde Nafıa Veklletlndeıı a
lmmlf mUteahhitlik vesikaaı ve tekliflerini ayni gün saat U de kadar ko
misyon Reisliğine vermeleri lbmıdır. 
Şartnameler 210 kuru, mukabilinde Ankarada, Izmlr, Baydarpap. ve 

Adana vemelerinden aatılmaktadır. (3149) 
• • • 

Muhammen bedeli 9620 lira olan 140 adet maıırutı çaaır H+11S'f Per 
,embe gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binaamda 
aatm almacaktlr. 

Bu ite girmek isteyehlerin 714 Urabk muavkkat teminat ile brıunun 
tayin ettiği veeikalan, resmi gazetenin 7-5-1936 glln 3297 No. h nüalıum 
da intipr etmif olan talimatname dalreeinde aJmmı9 vesika ve teklitlerinl 
ayni gUn saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lizmıdır. 

Şartnameler para8IZ olarak Aııkarada malzeme dairesinden, Haydar • 
paşada tesellüm ve sevk fefllğinden dağıtılmaktadır. (3246) 

- -Orta Avrupa 
Eğlence w tetkik seyahati 

110 Liradan ba9lar. 
Hareket 20 temmuzdadır. Kayıt. 
lara batlanmııtır. Tafsilat için 

Perapalu •TA Seyahat evl
karşısmda 1 ne muracaat 
Posta kutusu: 1429-Tel. 43542 

ISTANBUL DORDUNCU iCRA 
MEMURLUGUNDAN: 

Nuri kızı Zafer tarafından borç 
alman 14600 lira mukabilinde Anu,. 

dolu Türk Anonim Sigorta Şirketine 
birinci derecede ipotekli olup para
ya çevrilmesine karar verilen ve ta
m•mma yeminli ehli wkuf tarafın
dan "21.800" yirmi bir bin sekiz yüz 
lira kıymet takdir edilmiş olan Bey. 
oğlunda Meşrutiyet mahallesmde 
Mehtap sokağında eski 13 mükerrer 
ve yeni 54 No. lu l&ğ tarafı mukad. 
dema Sabiha Hanım elyevm Limon
cuoğlu arsası, sol tarafı müfrez bir 
harita numaralı "473,5" dört yüz 
yetmiş Uç buçuk zirah apartmıaıı, 
arkası Arkadere sokağı ve cephem 
atik Kır ve cedit Mehtap sokağile 

mahdut arsa üzerinde ki.gir apartı .. 
manm evsafı aşağıda yazılıdır: 

Zafer apartımanı namile maruf o. 
lan bu apartunan, ittisalinde bulu • 
nan 56 No. lu bina ile birlikt.e inf& 
edilmif tek bir apartmıan olup ild 
parça taşarrufu ihtiva eden müşte
rek ve tek bir methali olduğu gibi 
katlara ~ merdivenler de birdir. 

Evsafı: 

Zemin kat: 1 No. lu daire: Bir ko. 
ridor üzerinde 4 oda, bir banyo, bir 
hali., alafranga ocaklı mutfak var .. 

dır. Antrenin altındaki seminde bir 
merdiven altı ve bir kapıcı odası var
dır. 

Bodrum kat: Bir koridor UZerinde 
altı odunluk, hali, sabit kazanlı .,. 
çamqır teknelf zemini kırmızı çiD1 
bir Ç&Jll8.fırlık vardır. 

Antre katı: 3 No. Iu daire: Bir ko
ridor, üzerinde bet oda, bir banyo, 
bir hail, bir mutbak mevcuttur. 

Birinci kat: 5 No. lu daire - Bir 
koridor Uzerlnde bir sofa, ve sof ... 
dan camlJ bölme salon, bet oda, ar. 
kada bir taraa, termoaifonlu b&Qo, 
bir mutbak. 

ikinci kat: 1 No. lu daire - 5 
numaralı dairenin aynıdır. 

Uçilııcü kat: 9 No. lu daire - 5 

numaralı dairenin aynıdır. 
Dördüncü kat: 11 No. lu daire -

5 numaralı dairenin aynıdır. 
Betinci kat: 15 No. lu daire -
Bir koridor üzerinde 4 oda, bir taru, 
bir ha1l, bir mutb&.k9 mevcuttur. Bu 
katta bir taras ile bir ütü odası mev 
cuttur. 

Mesaha: Umum meaahaaı bermucl 
bi tapu 277 metro mürabbaıdır. Bun .. 
dan 136 metre murabbaı bina ve geri 
kalan kısım içinde fidanlar bulunan 
bahçedir. Yukarda hudut, evsaf ve 
mesahası gösterilen gayrimenkulUD 
tamamı açık arttırmaya konmuş o.. 
lup şartnameainin ilin tarihinden iti· 
haren dairemizde herkes tarafmdaD 
görülebileceği gibi, 15-7 -937 tarihine 
müaadif Peroembe gUnU saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde açık arttır
ma ile satılacaktır. Arttırma bedeli 
muhamJMn kıymetinin yUzde 75 al 
bulmadığı takdirde en son arttıranm 
taahhUdtl baki kalmak Uzere 30-7 • 
937 tarihine l!".illadif Cuma gllnl 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde 
yapdacak olan ikinci arttırmada • 
çok arttırana ihale edilecektir. Tali~ 
lerin muhammen kıymetin yüzde ye. 
di buçuğu nisbetinde pey akçesini ve
ya· m11U bir bankanın teminat mek· 
tubunu hi.mij bulunmalan l.izımcbr. 
Müterakim vergiler, vakıf icaresi, be 
tediyeye alt tenvirat ~e tanzifat rll· 
sumu ve taviz bedeli müşteriye aittir 
2004 No. lu icra ve lflls kanununua 
126 mcı madesinin 4 UncU fıkraama: 
tevfikan bu gayrimenkul tızertnde k 
potekli alacaklılar ile diğer allkadatô 
ranm ve irtifak hakkı sahiple 
bu haklarım ve hususile faiz ve 
aarfi.1 e ait olan tddialanm illn 
hinden itibaren 20 gUn içinde evra 
mUsbitelerile bildirmeleri aksi h 
haklan tapu siclllerile sa~it olm 
ça satış bedelinin paylaşmasından 
riç kalacaklan cihetle allkadıtran 
ltbu maddenin mezkO.r fıkrasma 
re hareket etmeleri ve daha faz a 
lthnat almak isteyenlerin 935 1 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Ne§liyatı ldare Eden: 8. 8ALbl doeya numaruile dairemize mllra 
Gazet~ilik ve Ne§Iiyat Tllrk Limitet Şirketi. Bamldllb ver '!AN matbaaaı at etmeleri llln olunur. .. . . . . .... 
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TÜRK TiCARET BANKASI 

Merkezi : ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELATI 

Her Ay Faizleri Ödenen: 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

ŞUB3ELER: 

Ankara Adapazarı 
Bandırma 

r elefon: 2316 Bartın 
Bolu 

Bozüyük 
Bursa 
Düzce 
Esk.ş~ hir 

Gemlik 
lzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

Istanbul 

Telefon 2297 1 

Türkiyenin her tarafında muhab:r:eri vardır 

TELGRAF ADRESi : 
GENEL DiREKTÖRLÜK : TURKBAnK Şube•er : TiC 'lRFT 

BAŞKURT 1 
~atat Kaşık ve B ıç~l_<tarı • 

Avrupamn en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK 1 
\le BIÇ~'DAN farksız ve hatta onlara 
faiktir, AJpakadan yapılan BA KURT mamulatı 
eİı yüksek sofralara süs \'erecek kadar zarif ,.e 
kWlaru. lıdır. KARARMAZ, BOZULMAZ, F..G. 
RILMEZ, KIRILMAZ, PARLAKl.IGI kaybet
m ez. Yerli Emek, yerli sermaye \'e yerli ~ı ile Be. 
§ikt&.§ta i skele yanındaki fabrikadır. Diinyarun en 
güzel ÇATAL KAŞIK ,.e lUÇAKIA RI 

YAPILIYOR. 
Balkanlarda dahi eşi otmryan 

~~abrikamıza Bütün mekteplileri grup halinde 
kikat yapmağa dant ediyoruz. 

BAŞKURT , BAŞKURT, BAŞKURT, 
Bu adı unutmaymn: yabancı markada Çatal ka.5ık , .e bıçak ,·erirlerse 

r eddediniz ve ısrarla B A Ş K U R T l\IamuJiitıru arayınız. 

Samsun Şarbavlığından: 
Elektrik ve su santraJlannuım bir senelik ihtiyacı olan (390) ton Ma

zotun mübaya.ası aşağıdaki esaslar dairesinde kapalı zarf usullie eksilt
meye konulmuştur. 

l - Satın alınacak mazotun muhammen bedeli (27300) liradır. 

2 - Muvakkat teminat akçesi (2047) lira (50) kuruştur. 
3 - ihale 24-6-937 Perşembe gUnü saat 15 de Belediye Daimi Encü • 

meni huzurile yapılmak üzere bir ay müddetle kapalı zarf usulile eksLt-
meye konulmuştur. • 

4 - Buna aid evrak şunlardır: 
A - Satın alınacak mazotun fenn. evsaxmı gosıenr ıennı şartname 
B - Eksiltme şartnamesi. 

olup istekliler bunları Samsun, ve lstanbul Belediyeleri Fen Müdürlükle
rinden görebilirler. 

5 - tstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı evsafı haiz olacaklardı. 
6 - Taliplerin teklif mektuplannı ihale günü saat 14 de kadar Sam • 

sun Belediyesi Encümen Riyasetine tevdi etmeleri lazımdır. Bu müddet
ten sonra verilecek teklü mektuplan kabul edilmez. 

7 - llıale 2490 No. lu kanun hükümlerine göre yapılır. (3103) 

İ ş Adam!arına ve 
lere Mühim 

Müessese
Fırsat 

rstanbul te'efon d "rektör üğün den; 
1937-1938 telefon rehberi basdınlmak üzeredir. Telefon rehberi 16000 

adet bası'lacak, abonelerimize dağıtılacak, memleketimizin büyük şehirle
ı rile ::ıUtUn ecnebi memleketlerine gönderilecektir. Buna binaen bu rehber 
• Jer en kuvvetli, en pratik ve en verimli bir propaganda vasıtası olacaktır. 

Bu 16000 Telefon rehberi gilniln her saatinde binlerce zat tarafından elde 
bulundurulacak. münderecatmdan şehirler içinde ve ecnebi memleketler
de bulunanlar haberdar o:acnklar. 'bu yüzden ilan veren zevat i<endi ihti· 
y cına meslef':'ine ve arzusuna göre istifade etmiş olacaktır. 

ı m it. ıı · mamulat ve mahsulatını velhasıl her türlü varlığını her 
k h r rı.ıuhıt~ tanıtmak için eyi bir fll'!3at olan Telefon rehberine ilan 

< \i eı .nız. 
ı Pek yakında tab'ma başlanacaB rehbere ilan vermek ve ilan şartlan • 

mm: ............ ... 

ÇiL LER ve Lekeler 
Bals min t ksiri 

ile tamamen 'l:ail olur. 

Cildi yumu~atrr, mat ve ca
zip bir ten temin eder. 

lNGlUZ KANZUK gczANı:sı 

SEYOGI .. U • lSTANBUL 

N =-========================================= 11 - 6 - 93'1 

ıstanbuı Har.c Asker.•ı 
Kıtaah ı l4nları ----------. Tümen Merkez birlikleri için rn~ 

.on sığır eti kapalı zarfla 14, 6, 1937 
38.at 15 te alınacaktır. Muhammen 
Jedeli 52110 l!ra ilk teminatı 3856 fi . 
:adır. Şartnamesi 261 kuruş muka 
lilinde alınabilir. Teklif mektuplar 
3aat 14 de kadar kabul olunur. istek. 
ilerin şartnameyi görmek üzere he1 
~ ve eksiltmiye iştirak için bellı 

ıgiin ve saatte teklif mektupları vt 
~anunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
resikalarile Lüleburgaz Tümen satır; 
ima komisyonunda bulunmaıa. 
-ı. (711) (2963) 

• • • • 
Eskişchirde iki hangar yaptırıla

caktır. Beşif bedeli 361 bin 850 lira 
84 kuruştur. Bu inşaatın kapalı zarf· 
la eksiltmesi 18-6-1937 Cuma güni! 
saat 15 de :M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname keşif ve planları 1810 ku

ru§a M. M. Vekô.leti Satınalma Ko
misyonundan alınır. Muhabere ile 
§artname gönderilemez. Dk teminat 
18225 liradır. Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminş.t ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle bayındırlık vesikası ve •-.ü
dafaa.dan alınmış vesika bayındırJilr 
genel ve fenni şartnamelerile hava 
inşaat şubesi fenni şartnamesi ile bir
likte teklif mektuplarını ihale saatın
den en az bir saat evvel M. M. Veka· 
leti Satmalma Komisyonuna verme -
leri. (720) (3165) 

• • • 
M. M. V. inee bu sene muhtelif yer

lerde yaptmlaca.k büyük askeri bina
larla hastanelerin kalörifer, mutbah, 

1 

çamaşırhane, etti temiz ve pis su, e
lektrik, banyo gibi sıhhi tesisatın 
plan ve projeleri yaptırılacaktır. En 

1 muvafık olan ve beğenilen proje ve 
planlara M. M. V. letince 500 lira ve
rilecektir. 

YapıJacak işlerin bina plan ve pro
jeleri M.. M. V. inşaat şubesindedir. 

Ihtisası olanlarla istekli firmaların 
Ankarada M. M. V. inşaat şubesinden 
izahat almak üzere mütehassıs mU • 
hendislerle mezkf.tr Ş. Md. ne müraca
at etmeleri. (H. 5) (3211) 

• • • 
300 1Ira ücretli bir mUhendis, 200 

LiM ON 
Hasan ve 

ÇiÇEKLERi 
Nesrin Kolonya ~arı 

Tilrkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde mLc;li ve menen 
di olmıyan kolonyadır. Bütün ıtnyat mütehassısları, sinir doktorlan ı-· 
rafından tavsiye edilen bu mUstesna kolonyayı sevmiyen kimse buluna • 
maz. Bir damlası bir limon ve çiçek bahçesindeki kokuları neşreder. 

Hasan ve Nesrin losyonları insarucennet ve çiçek bahçelerinde yaşatan 
bediaJardır. Mutlaka Hasan markasına dikkat, Taklitlerinden sakın~ 

liASk~ DEPOSU: 1STANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, 
BEYOCLU, BEŞİKTAŞ. 

Küçük Har:ka! -1 
Büyük Ko aylık ı ~ nimi~ 

Çamura • Çukura • Hazaya -~ 
l\ arşı s igorta? n C" 

Yelek cebine ve el çantasına sığar, c • 
kolaylıkla taşınır ' 

1937 modoli JUNIOR cep fenerleri~: 
3atış deposu: Galata, Haraççı (EE«i Domuz) ~ 

sokak No. 5 Telefon: 43861 - ı~~~ 
lsmail Ömer lş~en C : 

Beklenilen taze Junior pillerimiz gelmiştir. ~ Wl:Ll--#.~;w.ıı-

Yalnız " i Y i ,, 

POKER 
bıCjakları v rdır. 

Dayanıklığı ve keskinliği birer birer kon. 
trol edildiğ:nden hepsi de mütet;a-

lira Ucretli üç mimar, 140 lira ücretli 
Uç inşaat fen memuru ve 90 lira Uc
retli iki daktilo ve teksir memuru aiı· 
nacaktır. Mimarlardan biri Istanbul 
ve diğerleri Aııkarada çalıştınlacak
tır. Talip olanlar her gün Ankarada 
M. M. V. Inşaat şubesi Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. (H.6) (3212) viyen keskin ve dayanıklıdırlar. ~ ~~ ~ 

• • • Şayet onlardan biri, sizi ta- /J ~-ı0 •• r 
Her birine biçilen ederi 90 kuruş mamen memnun edemedi ise fi':tJ "'""""' 

olan 50000 tane kar göz'.Uğü mUna- "Poker,, bilii.münak~a değişti- ~ :-l 
kasasına istekli çıkmadığından pazar ·ecektir. ~~:.,_,::;;;;:;1.,_s~~~~s;-.ı. ~ 
Jıkla alınacaktır. Şartnamesini :l25 \a.aB U YO Z D E YOZ B l R GA RA N T 1 D l R. -F 
kurup~mak~&ne~~görmeki• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
teyenlerin hergiln komisyona geıme
leri ,ilk teminat mikdan 3375 lira
dır. !halesi 28-6-93! Pazartesi günü 
saat 11 dedir. Eksıltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yaıılı vesikaları ilk 
teminat'ariyle birlikte tam ihalE' sa
'ltinde Ankara Milli Müdafaa Vekale 
ti Satınruma komisyonuna gelmele • 
ri. (14) (3296) 

• • 
Müstahkem mevki kıtaatı ihtiya

cı için· kapalı zarf ile 37470 kilo sa
de yağı satın alınacaktır. Sade yağın 
beher kilosu 90 kuruştan 33723 lira 
biçilmiştir. lhalesi 30 Haziran 1937 
Çarşamba günü saat 16 da Çanakka-

- ş·RKETi HAYRiYEDEN : -. 
DiKKAT 

Boğaziçinin Karadenizden gelen en temiz, en 11hhl havaıile 
me,hur ,, AL TIN KUM PLAJI,, Pazar gününden itibaren açıl· 
mıttır. 

• • • 
Köprüden hareket saatleri "7,30, 9,30, 11,20, 13,30, 14,30, 

16,30, 18,30"dur. 
Altınkumdan dönüt saatleri "16,40, 17,55, 18,35, 19,05 

20,25" dir. 

Altmkum plajı, Rumel"kavağında sah il tenezzüh mahalli 
ile civarı mesire yerleri ve Sütlüce plajı Türkiye C üm huriyeti 

vatanda,larma münhasır olmak üzere bilaistisna serbest bulun_: 
duğu ilan olunur. 

le Müstahkem Mevki Satınnlma Ko
misyonunda yapılacaktır. 'lsteklil~r 
ihaleden bir saat evvel teminat akçe
leri olan 2529 lirayı ve ihale kanunu
nun 2, 3 maddelerindeki vesaiklyle 
bir saat evvel Komisyona müracaat 1 12 Haziran Cumartesi akşamından itibaren 
etmeleri. (16) (3322) 

1 ı.ıustahkcm 0Me;ki;,taaıınmsooo
1 P ANQRAMA Bahçesinde 

kilo sığır ve 200 kilo koyun etine ve
rilen fiatlar makamca gali görüldü
ğiinden tekrar pazarlığı 15-6-1937 gU 
nü saat 11.30 da Hadımköy Müstah· 
kem Mevki Satınalma Komisyonunda 

Memleketimizin hakikaten en yüksek ve en kıymetli san'atkan 

MÜNiR NURETT iN 
icra erlileceğinden taliplerin yevmi ve arkadaşları KEMA1'~ SADI ,TAMBURi REFIK 

mezkurda Komisyonda bu1nnmalRn. Sesi pek çok H A M ., Y E T 
{15) (3321 ı sevilen Bayan 

---------- - Saz heyeti: keman: Cevdet. Kemençe: Sotiri, piyano: Feyzi. Udi: ?.fı· 
Satılık kelepir yeni sırlı lbrahlm, kanun: Ahmed, klarnet: Ramazan, Ney: Emin 

motos.klet Artistler: Radife. Şükran, Birsen. Faide, Fahriye, K. Safiye, MuaZ 
D. ·K. V. marka Ut>U lıra kıyınetin- zez. okuyucular: Hamit, Arta~d. Solist Mustafa 

de sepetli yeni ve hiç kullanılmamış Pek yakında başka hakiki sürprizler, bu fedakarlığa rağmen fiyatlar· 
530 liraya maktuen satılıktır. Bahçe •••••• da hiçbir değişiklik yoktur. Tel. 41065 td 
kapı. Hasan Deposuna müracaat nı öğrenmek üzere abonman dairemize mUracaat buyurunuz. (3314) 

]----=~~~~~~~~~--~~~--~--~~----~~~--~--~--~--~~--~~~~----~~----~~~-;-~----~~~~~~~~----~~~~-~--------
Çok kıymetli bir bebek gtdasıdtr· 
Bununla beslenen yavrular tom • 
bul ve kuvvetli neşell olur. 

J 

E ILACLARINIZI Bahçe
kapıda 

SALİH NECATİ den rumız. Reçeteleriniz büyük bir 
dikkat. ciddi bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI 
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