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VEKiLLER HEYETi DUN 
KARARLAR MUHiM 

r--~Başvekif ~ 1Dersim 
7erakki ~ Tunceline dogru ~ 

~ seyahate cıktı i yolunda 
~ İ\nkara, 17 (TAN muhabirinden) - Der•im üzerinde kararlar verildiği haber alınmakta~ ~ 
harekatı hakkında en •on gelen haberlere dır. ~ 
IIÖre, hük( met otoritesine karfı •erkeflik ya- Batvekilimz seyahatte ~ 
Panlar, bulundukları mahdut mıntakada tama- Ankara, 17 (TAN muhabirinden) - BQfve-' 
rnen ihata edilmif!vaziyettedir. Şaki ağalar ta: kilimiz l•met lnönü bu akşam saat 20,10 da hu-~ 
ralından kandırılan halk teslim olmakta de- susi trenle Şark seyahatine çıktılar. Yanların-~ 
varn ediyor. Harekat sonuna tam bir muvalla- da Sıhhat Vekili Dr. Relik Saydam, Milli Mü-~ 
ktyetle ermek üzeredir. dalaa Vekili Kazım Özalp, Maarif Umum mü-~ 

~ B k ·1· · Ank da dürlerinden Rüftü, Hıfzıssıhha Umum Müdürüt. atve ı ımız ara , 
. . • Dr. Asım, Jandarma Kumandanı General Naci~ 
Ankara, 11 (TAN muhabırınden) - 8"!~e- bulunmaktadır. Orgeneral Kazım da kendile-

kilimi.z ismet lnönü, relakatlerinde Dahılıye rine Malatyada relakat edecektir. 

ve Hariciye vekilleri olduğu halde bu •abah hu- Ba,vekilimiz, i.ta.yonda Meclis Reiıi,~ 
ıusi trenle 10,40 da buraya geldiler. l•t~yon- vekiller, mebuslar ve diplomatlar tarafından~ 
da Meclis Reisi, vekiller ve mebu•lar tarafın- uğurlandılar. ismet lnönünün treni Malatya ile' 
dan karfllandılar. Ba,vekilimiz saat on bire ka Siva. araıını bağlıyan Malatya - Çetinkaya hat) 
dar dinlendi, tam 11 de Vekiller Heyeti top- tından ilk geçcek tren olacaktır. Başvekilimiz,~ 
landı ve bu toplantıya Genel Kurmay Ba~ka- bu müna.ebetle hattın açılı, törenini yapacak-~ 
rumız Mare,al F eıJzi Çakmak ta İftirak etti. lar, sonra Elazize, oradan da General Akdo-~ 
içtima ıaat üç buçuğa kadar •ürdü. Bu toplan- ğanla birlikte Tunceline gidecekler ve •eya-~ 
fıda mühim mevzular ve ehemmiyetli me•eleler hatleri on gün ıürecektir. ~ 

.Karahallı Reisi Mehmet Ali, Rarabalh 
qll'etlnden Mahmut ve Koç uşağın. 

ııaıı WlJ' ~ 1 --Jiall Aga&lal'-

lt, kupcma mukabil 
cüz 7~ kuru."}tUT.. 

TOPLAN Dl 
VERiLDİ 

Hatayın yeni reiimi 
için Ankarada Bir 
Toplantı Olacak 

Adana, 17 (TAN Muhabirinden) - Fransa.nın Ankara BüyUk Elçisi B. 
Ponsot, Suriye Komiseri Kont dö Martel ve Türkiyenin Paris Büyük Elçisi 
B. Suat Danz, 2S Haziranda Ankaraya gideceklerdir. Bunlar Ankarada 
bir toplantı yapacak, Sancaktaki yeni rejimin tatbiki i ini görüşecektir. 

Suriye Sancak Maliye müdürü Ha- \ 
san Cebbare Paristen dönmüştür. Su
riye hükumeti, artık kendisine harcı
rah vermiyeceğini söylemiştir. Vata
ni gazetelerden Eleyyam diyor ki: 

"-Mademki, heyetimiz Paristedir 
ve Iskenderunu kaybettik, Trablusu 
kaçırmamalıyız. Meclis, hükıimete bu 
nu hatırlatmalıdır. lskenderunu da 
kalclınizde yaşatmalıyız.,, 

Suriyeli Şekip Aslanın, Şamda bir 
camide söylediği nutuk, Suriyeyi alt 
üst etemiştir. Nutkunda Vatantliğin 
müslümanlara ait olduğunu söyli -
yen ŞekiD, mülhitlerin Vatanilikle a
lakası bulunmadığını ilave etmiştir. 
Suriye gayrimüslimleri, buna müthiş 
içerlemişlerdir. Bu münasebetle hükfı 
met konağının önünde nümayiş yapıl
mıştır. 

TÜRKLERE TECA VOZ DEVAM 
EDiYOR 

Adana, 17 {TAN muhabirinden)
Hatay~ 1kl ıtııı evvel derı satın aı. 

Kadıköy 
Su Sirketi 

' 
Alındı 

Ankara 17 (TAN muhabirinden)-· 
lmtiyazı 1889 senesinde verilmiş ve 
müddeti 1962 de bitecek olan Uskil· 
dar - Kadıköy su şirketinin bütiln te
sisatı ile ve imtiyazdan doğan hak 
ve menfaatlerinin satın alınması bak 
kında bir senedenberi devam eden 
müzakereler bugün bitti ve tanzim o
lunan mukavele, Nafıa Vekaletinde 
iınza edildi. 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya, Istan
bul Belediyesi namına Sular idaresi 
müdürü Hüseyin, şirket adına. da i· 
kinci reis Ismail Hakkı imza kof.. 
mu1Jtur. 

Dersimde Tutulan 
Dersimin 
Programı 

Tatbik 
Mevkiinde 

Dersim artık terakki yoluna girmiş mak Oure giden Abdu Zarurla iki 
... ulunuyor. Orada şiındi çok müsbet Türkü Cirisugur pazarına götüren şo 
ve çok faal bir çalışma ve ilerleme för Nuri, Vataniler tarafından taş • 
hareketi var. Hükumetimizin çizdiği lanmıştır. 

Tesisat, 1 Temmuzda Beledl 
devredilecektir. Satın alma bedeli 400 
bin liradır. Bu para, 10 sene mUddet 
le ve her sene 40 bin lirası ödenmek 
suretile taksite bağlanmıştrr. . 

Şakiler Mahkemede 
Hesap Verecekler 
Adliye Vekili B. Sükrü Saracoğlu, dün Ankaradan lstanbula 

r • d ~dliye Vekilimizin ziyareti, hususidir. Çocuğu Aydını bura a 
~eliyat ettirecektir. Vekilin lstanbula geliti üzerine bir muhar
l'İrinıiz kendisinden mülakat istemit ve B. Saracoğlu muharriri-

bıizi kabul etmittir. 

ispanya Asileri 
. Adliye Vekilimiz ilk olarak, muhar -
~in suali üzerine ~k çocuklu 
~liye mensuplarına. verilecek ikra -
~~eler hakkında. şunları söylemt, - Madrid'e Giremez! 
l.t "- lkramiyelerin verileceği tarih-
1 ecıiste kabul edilen kanuna göre, 
!Adliye ve Maliye vekilleri tarafından 
~Ylıı e. ı .ı.cektir. Bu iki makam bu iş 
lçın faaliyete girişmişlerdir. lkrami-
~edeıı istüade edecek olanlar, hakim 
~e ~Uddeiumumi sınıfına dahi~ olan 

dhye mensuplarıdır ve ikramıyeler 
IU §ekilde tesbit edilecektir: Haklın "e "'··d · 1 d aıu deiumumilerin maaş arın an 
l'ilıde Yanın tevkifat yapılacak, terfi 
ıaınıarının iki aylık farkı ile istisna
:: olarak bütün ~liye me.murların-

n senede birer lıra kesılecek ve 
~UnbaUerin ikişer aylığı bu işe tah-
118 edilecektir. Toplanan para, çok ço 
cukıu hakim ve müddeiumumilere ik
!'arniye olarak verilecektir. .. 
.. - Kan gütme meselesi üzerinde 
"'e d" -.. UşUnüyorsunuz" .. 

" '" ?'e -:- Vekal~ blitUn milddeiumumile 
ta bırer tamim göndererek, bu husus 
ta ki kanunun kendi mıntakalannda 
bı tbikı lazımgelip gelmecİiğini sor -
bı ug, izahat istemiştir. Her müddeiu
\7 Urni, buna ait raporu hazırlıyarak 

ekalete verecektir. • 4· ":, 

t· Gelecek-raporlar, Vekiller Heye -
~e görüşülecek ve kanunun hangi ~~~.u.-
ğ\ı ta.kaıarda tat'!:>ıkmın zaruri ~~-

.. kararlaştırılacaktır. . .. \ 
l:las 7 Dersimde şekavet yapamar 

,, 1 cezalandırılacaktır?" 
ki~ - MUfrezelerimize iltica 
"" r, müddeiumumiler v-~'" 
... ah kem el · anununun ahkamı -

program tatbik ediliyor. Ankara mu Pazara gelen Türklerin şapka.lap 
habirimiz bu hususta bize çok dolgun yırtılmış ve bir daha bu kılıkla ~nı 
malumat vermiş bulunuyor. Bugün ya gelecek olurlarsa öldürülecekleri 
altıncı sayfamızda bu izahatı bulup söylenmiştir. 

miştiı'. 
Suriye • Lübnan Matbuat düellosu 

devam etmektedir. Suriyeli Doktor 
Şehbehderin riyasetindeki Iskende • 
runu müdafaa komitesi, 3 Temmuzda: 
bir Iskenderun günü yapılmasını ka
rarlaştırnıfş. 

herhalde alaka ile okuyacaksınız. Cebelidüriizlil Atraş Paşa 

Bcıvekil Mahallinde 

Direktif Verecek 
Ankara, 1 7 (TAN muhabi-

rinden) - Batvekilimiz ismet 
İnönü bu aktanı saat 20 de 
Tunceli istikametine hareket 
etmit bulunuyor. lnönü Dersi. 
ınin ıslahı direktiflerini bizzat 
nıahallinde verecektir. Dersim 
için hazırlanmıt ve tatbik edil
ıniye batlandığı için aksüla. 
nıel yapmıf olan proğram. ıon 
noktasına kadar tatbik edile • 

cektir: 
l - Dersime, yol, köprü, mektep, 

kışla yapılacak, 
2 - Askerlik, vergi işleri düzene 

konacak, 
8 - Ağalık, derebeylik, §eYhllk 

kökünden kaldınlacak, zorbalann 
mallan de,·lete g~ecek, 

4 - Ve nihayet Dersimi eşkıya ya 
tağı haline getirenler Garp VUiyetıe. Dersimll ağalardan bir grup: Koç 
rlmize nakledilecekler, orada lskin uşağından Cafer ve Miço Ağalar 
edilip, namuslu, müstahsil vatanda§. 

lar haline getirilecekler, R U SYADA 
5 - Dersim tamamlle bo§altda· 

cak ve burada Bakanlar Heyetlnln 1 1 ı 
müsaadesi ohnıulan kimse otunm- B R NT HAR 
yaeak, yerleşınlyecek, Moskova, 17 (A.A.) -Tas Ajansı 

6 - Memleketin diğer köşelerine bildiriyor: Birlik Rusya Cümhuriyeti 
yerleştfrllen Ders1mlller ev ev dağı. Merkezi icra Komitesi Reisi Çerni· 
tl~lar. kov, şahsi ve ailevi esbap dolayısile, 
Böyl.elikle aslmda Türk, öz Tllrk o. 16 Haziranda intihar eetm.i§tir. 

lan, Timurlengin önünden kaçarak --
Horasan.dan gelme Türkler olan Der
simli asıl muhitine, benliğine kavuşa
cak; vatan haritası 7 bin kilometrelik 
bir parça; memleket nüfusu 70 bin 
yurddaş kazanacak ... 

na göre, cezalandırılacaklardır.,. 
Adliye Vekilimiz, lstanbulda bir -

kaç gün kaldıktan sonra Ankaraya 
dönecektir. 

Bulgaristanda 

Komünist Tevkifatı 
Sofya, 17 (TAN) - Orehovo kaza 

!mda 50 kadar komilnist tevkif edil
miştir. Bunlaroan 32 si devleti hi -
maye ve İspanya işlerine kanşma • 
mak kanunu mucibince mahkeme • 
ye verilmişlerdir , 

Süveydede Sultan Paşa Atraşm 
ısliğindeı bir toplantı yaparak mUs
takil bir parti kurmaya karar ver -

! 
i 
~ 

Almanların Et;;~ 
Havadis Boykotu 

Haber aldığımıza göre J\lmanya bize karfı tam bir hava
du boykotu yapıyor. Alman gazetelerinde Türkiyeden bah
sedilmiyor. Alman ajan•ları Anadolu Ajanaının verdiği ha
berleri kabul etmiyorlar. Boykotun sebebi fudur: Alman la
tihbarat TeJkiUitı tarafından Türk gazetelerine gönderilen 
bir mektubu biz çok çirkin bulmuı, f otoğralını nefretmiı ue 
hükUmetten tedbir iatemiıtik. Bu mektupta, Türk gazeteleri~ 
nin Alman latihbarat T efkilatının yazılarını, Berlin muhabi
rinden gelmiJ bir yazı atye ne,retme•i ve Alman istihbannı 
memba diye göatermemetıi utenmiıti. 

Akfam çıkan bir arkad(Jfımız sonradan bu mev:zua dair 
yazdığı bir yazıda l•tihbar T efkilatını caıus diye tavaif et
mif ve Alman Propaganda Nazırına hitaben yazdığı bir 

; mektupta da bu mektubu yazan zatin Türkiyeden geri çağı
~ nlmcuını utemif ti • 
~ Almanlar İf te bu casu• kelimuine kızmıflar ve :4lman 
~ ajaru ve gazetelerini T ürkiyeye ait her türlü haberlere ka
~ pamıılardır. 
~ Almanların bu hareketini biz çok garip bulmakla iktifa 

i 
ediyoruz. Bir gazetenin lerdi bir yazııına mukabele olarak 
böyle bir tetlbir alınma.ı, . herhalde dostane bir hareket 
aayılamcız. 

~ Böyle umumi mahiyette bir hareketin saiki ~e olursa ol. 
sun cevapsız kalmamalıdır. Fakat bizim düfünebileceğimia 
ca1ap, Almanyaya karfl ayni fekilde bir havadiı boykotu 
yapmak ve Almanyanın atlını anmamak olamaz. Bizce ga
zetelerin ve ajarulann tabii vazilai, dünyanın her yerinde 
olanı biteni bitaralane bir surette duyurmaktır. Almanların 

garip bir hareketi bize bu tabii vazifeyi unutturamaz. 
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Genç Kızlarımızın 

Benzin ve Petrol 
Ucuzlugu Neler 
Temin Edecek? 

18 - 6 . 937 -
Eserleri YESILKOY BEY AZ 

ZEHiR FABRIKASI 
Her Kapısı 1 i izmirde iş bayramı ~ 
Elektrikle 
A çzlzyormuş 

Y e9ilköyde iki gün önce meydana çıkanlan 
ı eroin fabrikaaı hakkında, alakadar memurlar 

dün de tahkikat ile, ehemmiyetli ıurette met
' Kadıköy Kız Sanat :Eutitil· ; gul olmUflardır. Bununla fU son bir ay içinde 
~ sönön senelik sergisi dün açıL dört eroin f abrikaıı meydana çıkardmıt ol
' mıştır. Sergide ortamektep 

mezunları 81Difı, akşam Kız maktadır. Fakat alakadarların söylediklerine 
Sanat m~ktebl talebeslle ena· göre Y e9ilköydeki beyaz zehir evi, ötekilerine 
tltiinön birinci ve tıdncl lllUf niıbetle çok daha farklıdır. 
olmrlanıua yaptddan 80 ka. Bizim tahkikatnnıza göre Ye§ilköy fabrikası §U 
dar elbise canh mankenlerle suretle bulunmu§tur: Mustafa admda birisi bundan 
tethlr edllmlttlr. Bundan bat· be§ ay kadar evvel Yeeilköye ev aramak için gelerek 
ka eutltönön dlPr talebeel. Salça sokağında ihtiyar bir Italyan kadınına ait o-
nla vtieude getlrdDderl eeerle- lan kötkU kiralıyor ve Afyon inhisarında Müfettit 

• 

• 

r1 ile de aynca bir aergt daha Baha adında birisi de Mustafaya kefil oluyor. Ara-
Benzin ve petrol reıimlerini yanyanya ucuzlatan kanun, ya- dan bir hafta geçince, bir gUn bahçede kireç karıştı. 

landa tatbik aalıaama konulacaktır. Bu iki maddenin ucuzlufu, yapdmqtır. ran Mustafaya bekçi diyor ki: Sergi daha ilk göadm bal. 
1'ayat pahalılığı üzerinde mühim te.irler yapacakbr. T icaret O- ima böytlk bir nlbetlal ka· - Orada ne yapıyoreun? Ne l§in var burada? 
cluında alibdar tubenin kanaatine göre, günden pne motörl.- Bir hafta açlk ka- Mustafa, bekçinin bu suallerine, bu evi kendial-
ten deniz vasıtaları, benzin fiyatlarmm dütmeainden sonra nak- nin kiralamış olduğunu söylemekle mukabele ediyor. ft Kanunanmı tatbiki mtlnuebetlle a,.a oa befla 

Garibi IU ki Mustafanın kÖ§ke ne zaman gelip git- de bmlnleld blalerce ltçl a.ynm tmalıtlratı yap 
liye ücretlerini indirecelclerdir. tığini hi~ kimse görmemiştir. 11111ıar, ba arada Atattlrk &bldealae merulmle çe. 

Nalıliyatta lıolaylılı 1 1 Bahaya gelince; tahkikata göre oldukça varlıklı Jenkler koymutlardır •. Besim bu tezalıtlratı gösteriyor 
Mazot ucuzluğunun, bilhasaa, mo • Bı·r ku"çu"k n o·. n ·u· bir ailenin çocuğudur. Almanyada -, ___________ ....;.. ________ _,_ __ 

törlerle yapılan bUyUk ticari emtea tayyare motörcUlüğU tahsil etmi§t.ir. 

=~:~ıı::d~:ıe:~eria::~: arkadaşını Yangını :::~:..ah:!::m~o:: Kaçakçdı'-a Karşı 
mendifer hattına yardımcı olan yol- / d tur. ,, 

vaBitasile istasyonlara getirilecek gara a ı MUSTAFA KlMDIR? T db. Al 
her nevi mahsul, benzin fiatları Ta'hk.ık Yine tahkikata göre; bu adam e ır ınıyor 

ilkten sonra daha kolaylıkla ve Csktidarda Nahkuyusuncla bir müddet evvel yine kaçakçılıktan 
a serbestçe nakledilebilecektir. otaru Cafer Tayyarm 011° yakalanarak 140 bin lira para ceza-

ler sayesinde Istanbulun iıtlh. 16yaşuıda0rhandönoclvar. Ed•ıı•ıyor BIDa ve hapse mahkfun olmuştur. Iki latanbul Gümrük Muhafaza Tqkilltmm re_~ilmeıi karar· 
hinterlandı çok genltliyecektir. dUi mekt.ebia baboeelade ·~· sene 80l1l'& htpisten çıkan Mustafa. lumı,br. Bunun icia biitüa takiR TU&talan ~"~••l,•lır· 
motbrlerle Istanbula getirilen ıs- wkea ....... ac1.-ı. ~- Bodrumda ambarından yangın çı- sablkası dolayısıle p<?liiin takibi al. Şimdıye "kadar ıüvari müf rezelerüe idare edilen kara tefkılatı ıçı~ 

a-uıı:ua& maddelerinin ucuz veya paha- bir talebe ••1rıP •~ v~ kan tnönU vapuru, tahkikatın tamam tındadır. Ve Yetilk&yd'e ev tutması A vrupaya yirmi tane motoaildet ıamarlanacakbr. ·'"' r • 

Oluşlarile benzin fiatlan arumda :.:.ı=ll ::;:::-YL }anması, yanan malların tesbiti için üzerine şüphesi. artan zabıta, takiba- Böylelikle §ehir haricindeki takip 
Aka vardır. Ticarl milnakallt, ben· ralamlştır. Bunun üzerine Cev· Ol'fda alıkonulmuştur. Yangının se • tı sıklaştırmıştır. Hattl bir gece eve işleri de geni§lemit olacaktır. Bilhas. 

yüksekliği dolaymile pahalı· det ve Bedri adlarmda .11.r....r bebi henüz kati olarak anlaşılamamış gizlice ~n sabrta memurlan her sa hudutlarımıza yakm ,erlerde ye-
•al olmaktadır. Benzin fi • Od çocuk ta Orham clö; tır. Vapurun işletme kadrosundan ay tarafı araştırmışlar, fakat hiç bir ize ni teşkilat yapılacak ve motörler va-

m inmesi, umumi nakliye ttc. rılması Denizyolları idaresini müşkül tesadüf edeınemişlerdir. srtasile temin edilecektir. Aynca de. 
erinde tahminen yüzde 18 • 20 nhı ıer;:... M-tata lıutaneye vaziyete sokmuştur. ldare mUdtırU EROiN niz tetkilitı için de yeni motörler alı-

de bir ucuzluk temin edecektir., kaldınlmış: küçük yaramu - Sadettin, Fen heyeti reisi Sırrı ile Ancak son günlerde Mustafanın ev nacaktır. Çanakkale limanından içeri 

Şehir p anı 
Hazır Lığı 
ilerliyor . 
Şehir Pli.nmm ilk projesine atı 16 

aranm her iki ·~~,ı:_ndekn_tisl~ bata ""--!uO.-+-r. vapurlann çabuk tamiri için fabrika uyanmış ve kefil Bahayı da yanlanna trol ifine daha fazla ehemmiyet veri· tUn tetkikler, hazırlıklart sona er• 
aaa Trakya ve Bandırmadan ~ hakkında takL i dün Kasnnpaşa havuzlarına gitmiş de eroin fabrikam kurduğu tUpheai giren bütün ecnebi gemilerinin kon-

a gelen yoğurt, pe,.,&A&& • "°"' mış ...,. .,.. mildürlüğiyle temaslar yapmıştır. Ha · lecektir. mittir. Bundan 80l1ra pli.n ttr.erindt 
ve hattl canlı kuzu fiatlan da "'°'"' ~~ vuzda bulunan Bursa vapuru yakmda alan zabıta memurl=a~ne. bibirr. gece Böylelikle kaçakçılığın kat't olarak Ma.a çalışmalara bqlanılacaktır. S. 

1 b. l'kt dü ki kö,ke girmifler ve ngız §e- o'"nüne g-n-,,.sı· temı·n olunacaktır. lediue Reisligıw· dUn Dahiliye Veklleıt. in fiatlari e ır ı e şece er- "'kacak ve '•el'8ı·n hattına tahsis edi. 1 kt "k ""lfuun; .r · 

M 1 
ııı· -. kilde gözüken bir e e n düğmesi nra t ede k il pı1ın ya · m e lecektir. CUmhuriyet vapuru da 40 görerek bunun içyUzUnU a.rqtırmış- Uyuıturucu madde kaçakçılığmm da nem eaa re • P n ya ca 

Benzin UCU7'JUğu karşısmda nakil u a e bin lira sarfiyle baştan başa tamir e- lar ve köşkün bodrumunda fennf bir bundan sonra yeni tetekkUllerle Or- kadar mtltehuel8 Proetun yanında 
aıannm dolayısile tramvay nak- dilmlt ve teknesindeki saç~arın ekse- b' in f tadan kaldmlmasma çaJ.ıtdacattır. kalınak üzere her vekAletten lallhi· 

ia V 
• • d şekilde kurulmuş ır ero abrikası 

tarifelerinde h solunur bir düş- e rg 
1 
s 

1 
n e rlsi deği,tlrilmişt.ir. Salon ve kama- b l l d F brika tamamile Budan başka haber aldığımıza göre Jettar birer mUmesail göndeıilme8i ~ 

Uk olmast da muhtemeldir. Bu a- ralarmda tadilit yapılmış ve yeni le~:': ::bati~e işlemektedir. ;.t: Muhafaza Umum Kumand".1111ğı bil· tenllmiştir. 
benzinle lşliyen otomobil. oto- me"-·-t konm .. -+ur. cumhuriyet ay w eı-ı.._, hassa cenup hududumuzdaki kaçakçı 

ve kamyon gibi insan ve yilk ta- D e gv ·, s m e so::m--;. leferl;;e ba,lıyae&ktır. ~~!a:~ı::~· ::!::ıe ~~~ d= lanw önlkemek için ~itir~im Butedbirciler adla- --ôiRKAt~ 
vaaıtalann maliyet fiatlannda gibi bir delikten girilmektedir. Di- maga arar ve~. . var 

ucuzluk rörWecektlr. , er . B I d. a··ı . w t rtibat ta h 1 k kaçakçılan takıp ıçm tayyareden de 
Petrolün ucuzlaması ise, bilhaua Muamele vergisinin Millet me ısın e e 1ye U f!e51 ger kapıllmar vke e ı··1emew-e!i eZae - istifade edilmeli d"-llnWmektedir· - "'frm····. ··:ı.'.1.ıı:i.• ~ 

de tadile uğnyan maddeleri arasında 3 trilde a,.. a ta ve 9" aı.eq r • ...,. " ~ 1 lüyil ve henüz elektrik ışığına B k A 1 ff ~ · Y 1 k t tkikl Usbet tice kUçUk esnafa ve ev sanatlerine ait o- acve G e e bıta tahkikata ehemmiyetle devam e. apı aca e er m ~ . 
wşamıya~ kasabalar halkını mem. lan maddenin 0 fıkram aşağıdaki tarz s diyor. Baha ve Mustafa nezaret al • verirse hudut boyunda ve daha ıçerı-

edecektır. da tadil edil . ti Ankarada bulunan Belediye Muha· tmdadır. lerde tayyarelerin inebilecekleri sa • 
13enzln fiatmm dUşUrUlmesinclen mış r: sebeciai Kemalden gelen bir tezkere- balar tayin edilecektir. 

ayi sahumda da latifade edile • Halı imalathaneleri •. muharrik kuv de, Belediye ve Vili.yetin yeni yıl bUt 1 ktmat V eıkiletl 118fmttpvlrl 
Fonder Poıten tetkikler yap. 

mak Uare fe)ırlmbe gelmlttlr. , k11çllk benzin motörlerile ve ma- vett ~ (dahil) beygıre kadar olan, çesinln veklletlerce tetkiki bitip Bq 
i§liyen deri, trikotaj, hizarcılık muhamk kuvveti olmıyanlar da en vekllete gönderildiil bildirllıniftir. 

rlkalannda imal edilen maddele • fasla günde on işçi çalıştıran hırfet Bütçenin Temmuza yeti§eCeği zanne. 
ttatmda nlsbeten ucuzluk temin m~llle8e~ri (trikotaj, mücevherat, dilmektedir. 

ktl rtnyat, plastik ~ya, madeni karyola, -----
eee r. nikelaj ve kromaj, sunt veya tabü i-

Şolörler ne tliyor '! pek çorap ve ipek mensucat, llatik 
förler vaziyetten memnundurlar ayakkabı fabrika ve imalathaneleri 
t, onlar bu arada pl.Aka resimle- bu isti1na httkmtlnden haric:tlrl. işçi 
de indirilmesini istiyorlar: adedinin tayininde bir evvelki ayda ö 

- Diyelim ki, benzin ucuzlufun- denen ifÇi gUndeliklerinin mecmuu
IODI'a antreyi 26 kurut yerine 16 nun o ay içinde çalışmıı olan gUn a

n açtık. Fakat, iki fİ§e ben- dedine taksimi suretile bulunan mik
ftatmdan kazanacağımızı sekiz dar esas olur. Meşgale1eri icabt sene. 
e vereceğiz. Bu itibarla arada nin muayyen meVlliminde faaliyette 

u fark kalıyor. Asıl mesele pil- bulunan ve difer mevalmlerde ~lış. 

Belediye Reis 
Muavinliği 

Istanbul Belediyesi Reis Muavini 
Bay Nurinin valiliğe tayini ile açı. 
lan vazifeye Fatih Kaymakamı Rau
f un tayini kararlaştırılmıştır. 

Hiç Hırsızllk 
parasmm ucuzlatılmaamdadır. İki malannı tatil wya tahfif eden mil-
ir arada olursa iyi netice alınabi· esseseler esas faaliyet devreainden Olmamıc 

1<>nra muharrik kuvvet ve itçi adedi S 
baknnmdan muafiyet haddine linıe· Yetflköyde son 3 sene za~mda ~k 
ler dahi bfttiln sene mükellef tutulur bir hırsızlık vakası kaydedilmemı§-
lar. tir. 

Yabancı diller 
Mektebinde 

Romnyadan Bir Revü 
Heyeti Gelyor • 

Ş ehrlml.te bulunan GUmritll 
möst.eean B. Adil düa öjll 

trmiyle Ankanya döamtifUlr. S b d Romanyamn Tasana revüsil dUn er esi ers Belediyeye gönderdiil bir tezkerede, 
dili Istanbul eezonu içinde buraya gel- • 

Universtie yabancı er mektebi meyi kabul ettiğini bildirmtetlr. Re- B ulpr Kralmm bir erkek çoeal9 
tarafından açılan serbest de1'8lere dün vU altmq balet 12 tenbr aelds ta • dolmur mlnuebetlyle dtla 
sabah başl~ılmıştır· ;:rsıer; lngiliz ~mıı artist ve

1 

yirmi m~ktpnu o- Bulgar kolllOloeaneıdnde bir çay w
ce, fransızca, alma k p italya?ca, larak yUz ldfllik bir heyet halinde ge rllmlttlr. 
ruaça ve tUrkçe olan azartesı ve lecektir. Bu he,et Balkan Feetlvall r 
Pertembe aa.bahları verilecektir. Dere . -A ~........._. 
ler edebiyat f akillteei salonlarında haftamııda temailler recektir. 

verilmektedir. · · zu ed Dl d 

1
=.=.=.=.=.=.=.=.= •• =.=.=.=.=.=.=.=.=.= •• =.=.=.=.=.=.=.=.= •• =.=.=.=.=.=.=.= •• =. =. = .• =.=.=.=.=.=.=.=. == •. :::ı .... 1 Derslere halktan ar • er e - f 
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Boğulan Gencin 

Cesedi Bulundu 
Tasfiye Edilecek Dünkü HaTa 6 DCI ay -Gün: 30 Hızır: .... 

Kurtun Hıraızı Uman ifletmesi vapurlara ~erilmek Yefilköy meteoroloji istasyonun· •Arabi 1356 Rumi ı~ 
Hamburg Radyosunda Nuroımıaniye camit avlusundaki te olan sular için limanda bır taafi- 'dan alınan malhıata göre, bugllıı RebiUllhır: 9 Haziran 5 

dan beş gUn evvel arkadqlari· 
ykoza giderek denize giren Gala 
jfkembeci çırağı Sait oğlu Os
yüzme bilmediğinden boğulmUI 

Dün eesedi Paşabahçe sahilinde 
tış, çıkanlarak ailesine teslim 

Çanakkale Gecesi 
Valde Sultan türbesinin kurşunlarını ye merkezi yapmayı kararlaştırmış. havanın Karadeniz havzulle. Kocae- GUnee : -i,28 - Ofle 12,1" 
çalan Zileli Şevket diln yakalanmış- tır. . li ve Trakya mmtakalarmda bulut- ikinci: 16,15 - Akşam: 19,43 
tır. · Bu tasfiye merkezı vapurlara veri. lu, diğer yerlerde az bulutlu olmuı, Yatsı: 21.45 _ Imsak: 2,0T 

Hamburı rady08Wlda bu aklam la. len Terkos suyunun derecesini azal- rtizgirların ekaeriyetle ıimal lstika-
tanbul 1aatlyle (21,10) da Çanakkale- O r.amanlri amiral Botun ile maly~ tacaktır. Teelaat Galata nhtımmda metinden orta kuvvette esmesi mah- ıniftir. Barometre 762 milimetre sU· 
de Gelibolu,, adı vern'en ve harp vaka- deki Alman mllrettebab ittlrak ede- ve antrepolann bulunduğu yerde ku· temeldir. hunet en çok 24, en az 16 san~ 

bir teman verilecektir. cektlr. rıılacattır. DUn. bava ak.tama bdar açık pg- olarak kaydedilmlftir. 
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Atatürkle 
George VI 
Arasında 

Ankara, 17 (A.A) -İngiltere Kra
b Majeste VI Gorges'un doğum günü.. 
llilıı tesidi münasebetile Reisicümhu
l'Utnuz tarafından ~ekilen telgrafla 
lelen cevap suretleri aşağıdadır: 

Majeste \'1 George -Londra-
Majestelerinin doğumunun yıldönü. 

biti ınünasebetile, kendilerine en hara
l'etll tebrllderimle birlikte, şahsi sa.. 
adetleri ve Kraliyet ailesinin saadeti 
~ beslediğim samimi temennileri 
&rr.etmekle bil~sa bahtiyanm. 

K.ATATVRK 
ıtlrkiye Reisicümhuru Ekselans K. 

Atatürk -Ankara-
Doğuın günümün tesidi münasebe· 

tlyıe VUkubulan tebriklerinden dolayı 
!:kaeıi.ııslanna ~ok samimi surette te 
~ eder ve mukabeleten hararetli 
tenıemıUeriml arzederim. 

VI GEORGE 

Hava kurumuna 
~apılacak 
Yardımlar 

Ankara, (A.A) - Haziran 1937 
tarihinden itibaren Türık Haya Ku. 
l'Unıwıa 1000, 2000 ve 3000 lira 
teberruda bulunacaklann isimleri 
Türkkşunun planörlerine konula.. 
cak ve Anadolu Ajansı ile ilan edL 
leceırtir. Türk Hava Kurumu ~ube. 
leri, bölgelerindeki yurtseverlerden 
böyle yardımda bulunacaklann ad. 
reslerini Genel Merkeze bildirecek.. 
lerdir. 

Çocuk 
RüQasına 
Giriyormuş 
İzmir, 17 (Tan muhahirinden) -

~kiz sene evvel çocuğunu kaybeden 
\'e oğlunun Bucada '!::ıaytar Azizin ya 
111llda bulunduğunu ileri süren Bur
~ fabrikatör Mehmet, buraya gel
di. B. Mehmet diyor ki: 
,,_"- Elimde kat'i delillerim var. 
wcuğu muhakkak alacağım. Zaval
~ .. Y~vrum rüyama giriyor ve boynu 

UkUk, beni bırakma baba ... diye yrol 
\'a..".ryor ••• ,, 

tl?:alıkikat henüz neticelenmemiş -

Etilere Ait 
Bir Taş 

Gaziantep (Tan) - Bundan birkaç 
'Y evvel bulunan kıymetli eserler -
d~ başka bu hafta da şehirden 15 
kilometre mesafedeki Çağdığm kö-

~de bir harman yerinde Etilere a-
ka:lıartma resimli bir taş bulun • :ltftur. Bu taş, 80 santim eninde ve 
~ huçıuk metro uzunluğundadır. Bir 

cengaverini göstermektedir. Ta
fl:rı lizerindeki resim değerli bir sa -
llat esendir. 

41manya Silahları 
4ıaltmıya Taraftar 
ı:t Pa~, 17 (TAN) - Alman Erkanı 
le arbıye Reisi General Beck, tamami
~ususi bir ziyaret yapmak için Pa
de gelmiştir. Fakat fırsattan istifa_ 
tö ederek Fransız meslekda§larmı da 

l'rnek arzusundadır. Bu sabah Fran 

~ Er~anı Harbiyesi Reisi General 
litı tnehn'i ziyaret etmiştir. İki aske. 
kın' llmumi bir silahları indirme hak
G da konuşacakları sanılmaktadır. 
h~teler bu hususta geniş mikyasta 
._...r~at yapmakta ve Alman Gene-
~-ni mutedil bir adam olarak met
....;un,ektedirler. 

lıtanbul Belediyesinin 
. Teavün Cetveli 

'lecı~kara, 17 (TAN) - İstanbul be. 
fit~Y~i taavUn cetvelinde yapılan de· 
61 

1klıldere ait projeyi Vekiller Heye
" kabuı etmi§tir ı. 

Asiler sokak harbirM~~;·p;~kf~;d 
istemiyor _JGene evlenigor 

Madrid Müdafii, Asilerin Şehri 

Asla Alamıyacaklarını Söylüyor 
Londra, 17 (TAN) - Madrid müdalii Ge

neral Miaja, gazetecilere şu sözleri aöylemiftir :ı 
"Asiler boş yere bir sürü masumun kanını dök
tüler ve güzel şehri yıktılar. Madrid'i alamıya
caklardır. Yeni bir taarruz planı hazırlamış bu-ı 
lunuyoruz. Bu planda tayyarelerimize mühim 
vazifeler verümiştir.,, j 

Asi İspanyada Falangist'ler reısı • • • • • • • • • • 
Manuel Hedilla idama,18i idam olmak 26 Haziranda 
üzere 80 Falangist, vatana hiyanet 
suçundan muhtelif cezalara çarptırıl 
mışlardrr. ldam cezaları Bilbaonun 
fethinden sonraya tehir edilmiş oldu
ğu için, sonradan müebbet hapis ce
zasına çevrilmesi imkanı olduğu u
mulmaktadır. 

Ecnebi matbuatı, bunu, asiler ara
sında uyuşamamazlıklar ve karga -
şalıklıır başladığına bir delil saymak 
tadırlar . 

BİLBAO ETRAFINDA 

me~hur Ameri. 
kalı sinema ar· 
tisti Mary Pick. ,.!ff"' 
ford'la Ruddy '· 
Rogers e"1ene
cekJerdir. Bu iıdiva!; Rolivutun 
sinema. artistlerine son zaman. 
larda anz olan evlenme hasta· 
lığı arasında mühim bir me·dd 
işgal etmektedir. Çünkü Mary 
Pickford Ü!;ÜDCÜ defa olarak 
evlenmektedir ve şimdi 43 ( ! ) 
~·a.smdadır. Rogers ise 32 ya.. 

Bilbao etrafında harp bütün şid- şmdadır. ı 

detile devam etmektedir. Frankocu - ı 
lar, kısmen şehrin kenar mahallele-~~· •• • • • • • • • • • • •' • • • • • • • • 

Fııstinde 
iki devlet 
Kuruıuqor 

Londra, 17 (A.A) - Daily Herald 
gazetesi, Filistinin bir Arap bir de Ya 
hudi devleti olarak ikiye taksimi plan 

İpi Fakiri ~~ından bahseden bir yazısında diyor 

• h Filistin komisyonunun projelerine y ıne Sa nede göre, Yahudi devleti, Suriyeden Gaze-
. . \ye kadar imtidat edecektir. Arap dev 

Lo~W:a, 17 (A.A.! - Vezırıstanda ıeti ise, Şimalde Genezaret gölünden 

Üç Başvekil . 
Tuna Üstünde 
Konuştular 

Bükreş, 17 (TAN) - Çekoslovak
ya Başvekili B. Hodzanm Romanya 
seyahati bitmiş ve bir resmi tebliğ 
neşredilmiştir. Bunda, münasebetle _ 
rin Küçük İtilaf çerçevesi içinde inki. 
şafmdan bahsedilmektedir. Ayni za
manda Romanyanm Çekoslovakyada 
yaptırdığı harp levazımının tediyesine 
de bir çare bulunmuştur. İki Başve
kil, bugün Tuna üzerinde bir yatta, 
Yugoslavya Başvekili Stoyadinoviç'e 
mülaki olmuşlar ve görüşmüşlerdir. 

Yugoslavya ile 
Bulgaristan Arasında 
Müşterek Para mı? 
Belgrat, 17 (TAN) - Yugoslovya 

Ticaret Bankası direktörü, Yugoslav
ya ile Bulgaristan arasında mevcut 
ebedi dostluk andının inkişafı için, e
konomi sahasında pek çok çalışmak 

lazım geldiğini söylemiş. Ve çok şaya 
nı dikkat bir fikir ortaya atmıştır. 
Müdüre göre, iki devlet alı§verişini 
kolaylaştırmak için, "Dinar - Leva,, 
adında 100 milyon para kesilmesi, 
bunun altın esasına dayanması ve 75 
milyonunun Bulgaristanda tedavüle 
korunası doğru olur. 

Yunanistanda Çocuk 
Mahkemeleri 

Kurulacak 

flEK 
Madem ki Uysal 

Olamayız? 
Birkaç arkada.5 bir yere gitmek L,• 

tediler mi, çok defa aralannda bir fi. 
kir ayrılığı hlsıl olur. Birisi: 

- Adaya gidelim! .• Derse öteki: 
- Cannn Adada. ne yapacağız? Su. 

adlyeye gidelim. 
Der. Bir üçüncüsü: 

- Yahu, boğazın suyu mu çdrtıf. 

Diye bir iıkir yuvarlar. Bir dördün. 
cüsü: 

- Ben Yalovaya gidelim diyonım. 
Hem banyo yapanz .. hem de ... Diye 
bir mütalea dermeyan eder. 
Eğer bunların içinde yaş, tecrübe, 

{)&l'& ve otorite itibariyle bir sinilenl 
yoksa söz ayağa düşer ve eğlenmek 

için hazırlanan bu arkadaşlar biribfr.o 
lerile şu şekilde bozu.5urlar: 

- Amma yaptm ha! Yalovaya lig 
saat gitme, ü~ saat gelme._ 

- Ya senin Suadiyeni neyliyeyimf 
Ne su var, ne yeşillik! 

- Uzatmayın! Adadan güzeli yok· 
tur. 

- Evet! Kerbelaya giderim de A. 
daya gitmem! 

- Canım zaten sende • ze\idsellıiı 
ne gezer! 

- Zevkiselim inhisarmı sen .mi al. 
dm yoksa? 

- E canım Boğaz, Boğaz. Anladık. 
La.kin Hünkô.rsuyunda kuzu çevir
mek devirleri çoktan g~ti. Biraz za.. 
mana uymalı. Anladın nu? 

- Hoppala! Bün.karsuyu ile za. 
manm ne münasebeti var? 

- Canım uzatma! Sen okadar an. 
lanJm. 

rine girmiş bulunmaktadırlar. Basklı 
müdafiler, asileri şehrin içine çeke
rek bir sokak muharebesine girişmi
ye uğraşmaktalarsa da, asiler fazla 
zayiat vermek korkusile bir türlü 
şehre girmemekte ve şehri çevire -
rek teslim olmıya icbar etmek iste
mektedirler. 

ve Hındıstanda yenıden muharebeler Cenupta Biiribaya kadar varan bir 
vukubulmaktadır. müselles teşkil edecektir. Kudüs ve 

Atina, l7 (TAN) -Adliye Vek!le. - Sen de biraz kaba görüşüyor-
sun! 

5000 kişiden ibaret olan Bask or
dusu, şehrin şimali şarki istikametin 
de sahil boyunca, muvaffakıyetle 

müdafaa etmektedirler. Cümhuriyet 
çiledn bir taarruzu da iyi netice ver
miştir. Bask hükumeti erkanının bi
nerek kaçmıya teşebbüs ettikleri bir 
yatın, Frankocular tarafından yaka 
....uıw~ı v~ t::ıau ı::>~uö.;)~1.;u ıuu.ı.Juna 

!pi fakiri taraftarları dün akşam Beytüllahm, İngiliz mandası altında 
bir İngiliz kampına hücum etmişler- beynelmilel bir mmtaka halinde kala. 
dir. Üç İngiliz zabiti ve altı yerli ya - caktır. Hayfa limanı İngiltere otorite. 
raılanmış ve üç yerli zabit ölmüş - sine tabi olacak, fakat Hayfa şehrin
tür. Hücum edenlerden 40 kadar ölü de Yahudiler hususi hukuka malik bu 
vardır. lunacaktır. Yahudi devleti, manda al

ti, Yunanista.nda çocuk mahkemeleri 
tesis edecektir. - Adaya bir diyeceğiniz yok yal 

getirildiği söylenmektedir. 
Bask hükumeti Başvekilinin karı

sı hô.len Fransada Bayonne şehrinde 
bulunmaktadır. Erkek kardeşi ile kız 
kardeşleri de oraya kaçmışlardır. 

HÜKÜMETİN MUKABİL 
TAARRUZU 

Diğer taraftan, fena halde sıkış

mış olan Bilbaoyu biraz f erahlatnıak 
ve asileri o cepheden kuvvet çekmi
ye icbar için, Cümhuriyetçilerin A • 

ragon'da ve Hueska'da dün ~aşla -
dıkları taarruz muvaffıık neticeler 
vermiştır ve Cümhuriyetçilerin edine 
iki yüz kadar esir ve birçok malze -
me ge<;ıniştir. Bu cephelerde muh.are 
beler çok şiddetli olmuş ve mE"ŞI'u 

hükumet kuvvetleri mühim mevki -
ler zaptetmişlerdir. 60 dan fazla hü
kfıme-t tayyaresi iki gündür, büyük 
faaliyet göstermiş ve taarruzun mu
vaffakıyetinde mühim bir rol Qyna -
mıştır. Bu taarruz iki koldan yapıl -
mış ve tanklardan ve topçuds.n, ge -
niş mikyasta istifade edilrni,,tir. 

Asi membaları taarruzuP muvaf
fak olamadığını durdurulmuş oldu -
ğunu bildirmektedirler. 

" Bır Rus Dok.oru ~ 
' Körlerin ~ 

Gözlerini açıyor ~ 
Moskova, 17 (TAN) - Sov- i 
yetler Birliğinin en büyük 
doktorlarından Filatov, kari· 
nesi bulanan ve bozulan göz- ~ 

lere, ölülerin gözlerinden al-! 
dığı karineleri takmak gibi o-
peratörlükte devrim yapacak 
yeni bir ameliyat keşfetmiş
tir. Doktor bu usulle şimdiye 
kadar 300 köre mu,·af fakıyet. ~ 
li ameliyat yapmıştır. Doktor, t 
Sovyet Rusyada gözlerinin ka- ~ 

! 
rinesi bozulması ~;izünden ~ 

~ 
kör olan 100,000 kişinın gozle-i 
rini açmak için tedbir almak· 
tadır. 

-"'""""""'""'·~·~""',,,_,,,_~~ 

YİNE SATAŞil..DI 

Ccbclüttarikten gelen bir habere 
göre, bir hükumet tayyaresi Uram 
açıklannda, l aclyde limanına doğru 

giden Madda adlı İtalyan gemisine 
30 dan fazla bomba atmış fakat tut 
turamamıştır. ' 

Romanya Krabnın 

Varşova Ziyareti 
tında duracak, Arap devleti ise Mave 
rayüşşeria Emirinin otoritesi altında 
mulltar t>ır hilkffirietıe idare edilecek. 
tir. 

Yeni lngilterede 

Harp Vergisi 

Bükreş, 17 (A.A) - Kral Karol'ün 
Varşovayı ziyareti esnasında, kendi
sine 11 kişi refakat edecektir. Bunlar 
arasında Hariciye Nazın Antonesku, 
Saray Mareşali Urdareano ve Milli 
müdafaa Müsteşarı General Glatz da 
vardır. 

Londra, 17 (TAN) - Milli Müda
faa Vegisi projesi beyaz kitap halinde 
neşredilmiştir. Bu vergi bir Nisan 
1937 den itibaren bütün kazançlardan 
yüzde beş miktarında olarak tarhedL 
lecektir. 

Ve verginin senede 25 milyon İngi. 
liz lirası, fazla varidat getireceği u
mulmaktadır. 

Adana Sıhhat Müdürü-

nü Vuran Bulunamadı 
Adana, 17 (TAN) - Sıhhat ve lç- ' 

timai Muavenet Müdürü Hüsnü Mu
hiddini kimin vurduğu henUz anlaşı
lamamıştır. Zabıta şimdiye kadar 70-
80 kişiyi isticvap etmiş, fakat bun -
dan da bir netice çıkmamıştır. Şimdi
ki halde iki kişiden şüphe ediliyor. 
Yaralı iyileşmektedir. 

DIŞ 

KISA 
HABERLER 

M eşhur sinema artisti 
J eannette Macdonald; 

Gene Raymond ile evlenmiş. 

tir. 

• 
Ç inde, yüz ki~ilik bir hay. 

dut çetesi Antung vila
yetinde soygunlar yapnuş ve 
.köylüleri tehdit etml! tir. 
Tenkil kun·etleri gönderilmiş
tir. 

• 
D ost İran Parlimentosu 

Reisi B. İsfendiyari Ber 
linde bulunmaktadır. 

• 
H ollanda hükfı.meti, altın 

ihrae.atı üzerindeki am. 
bargoyu kaldırmıştır. 

Suriye ve Araplık Dünyası 
S uriye gazetelerinin son za· 

manlarda bir hayli sızlana, 
sızlana anlattıkları bir nokta var ki 
o da Araplık aleminin kendilerine 
yar olmama.~ı, ve ilzam ettikleri si
yaseti tutmamasıdır. Bunların dL 
lekleri, bütün Araplık aleminin, Su. 
riyedeki bhıka.ç müfrite boyun eğe· 
rek akıl ,.e muhakemeye lüzum gör
meden, hatta zerre kadar düşünüp 
ta.,ınmadan müfritlerin davasını 

benimsemeleri ve onlar gibi )·ayga. 
ra koparmalan idi. Bu dileğin ta
hakkuk etmemesi Suriyedeki müf. 
ritlerl okadar şa.'ırtmış ve okadar 
hiddetlendirmiştir ki bunlar hep bir 
ağızdan: Meğer, Araplık Birliği, A
raplık camiası, hatta Araplık dün
yası bir ef saııe imiş! diyerek hayıf 
lannuya başlamışlardır. 

Bu Suriyeli müfritler ne tuhaf ve 
ne menfi düşünceli adamlarmış! 

Bütün Araplık dünyasının kendi
lerine uymadığına bakarak biraz da 

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

gözlerini açacaklanna ve akıllannı hiç şüphe yok ki hu noktayı da kav· 
başlarına toplıyacaklanna, bütün nyaca.k ve ona göre ,·aziyet alacak-

Araplık dünyasına da. ~atmayı göze tır. 
alıyorlar. Halbuki Araplık aleminin Araplık dünyası, Suriye müfritle-
Suriye müfritlerine ve tahrikçileri. rinin, akıl ve basiretten, hakiki men. 
ne karşı aldığı vaziyet, herşeyden faatleri ka'\-Tamaktan tamamile u· 
e\"\-·eı, bu müfritlere yanıldıklarını zak hattı hareketini tas,·ip etme-

ve ters bir yol tuttuklannı, asıl ga.. mekle büyük bir dirayet ve rüşt gös-

yelerlnden ve asıl menfaatlerinden termiş bulunuyor. 
inhiraf ettiklerini göstermek bakı- Fakat bu hal, yalnız Araplık dün.. 
mmdan ehemmiyetle nazarı dikkate yasma münhasır değildir. Araplık 

almmıya değerdi. dünyası gibi bütün Şark dünyası, 

S uriyedeki mlif ritler bundan da 
gaflet etmekle iki kat hama

kat ve teheTI>'ilr göstermiş oluyor. 
lar. 

Fakat Suriye efki.n umumiyesl 

Türklyeye müzaheret etmiş \'e bu 
yüzden Hariciye Vekili Doktor Rüş

tü Aras, bunlan son nutkunda şük
ran ile anmış ve "bu davamız da 
(Hatay davası) da Şark ,.e Garbın 
matbuatı kıymetli müzaheretlerin-

den bizi mahrum etmemişlerdir. 
Şarkta lranm, Alganm, Irakm, 

Mısırın matbuatının, ve Garpte he
men bütün Avrupanm Yakın Şark 
işlerine de sütun ayırabilen gazete· 
lerinin neşriyatını bu meyanda zik
retmeliyim,, demiştir. 

B ütün bunlar, Suriye mtırrıtıe
rinin gözlerini açma..'iı 19.mn 

gelen hakikatlerdir. Fakat şayet 
bunlar Suriye müfritlerinin gözleri. 
ni 8.9mazsa şüphe yok ki Suriye ef· 
kin umwniyesi bunlan daha sürat
le kavnyacak, ve kendisini hakiki 
menfaatlerinin icaplarından umk-

la.stmnak lstlyen müfritlere, kendi 
siyasetini icbar ve ibram edecektir. 

Herhalde Araplık 8.leminln gös. 
terdiği ba.4Jiret ve dirayet Suriye 
müfritlerine de rehber olacak \'e 
bunlar tuttuklan yolun çıkmaz ol. 
duğunu ergeç anlıyaca.k veya anla· 
mıya mecbur olacaklardır. 

- Kafamı kesseler gitmem. 

- Neden? 
- Sıcak, pahalılık n susuzluk. 
- İstediğiniz kadar Taşdelen suyu. 

Parayı verdikten sonra. 
- tistüme varma! Gelmiyeceğim. 
- Ben de Suadiyeye gelmem. 
- İstersen gel. Ben zaten bu gez. 

menin bir tatsızlıkla neticeleneceğini 
biliyordum. 

- Tatsızlığı sen çıkardın! 
- Hah! bir de mesuliyeti benim 

üstlime at! Sen zaten her zaman böy. 
le oyun bozanlık edersin. 

- Sensin oyun bozan! 
- Uzatmayın da şu gezmenin.-
- Aman ben vazgeçtim bu işten.. 
- Al benden de okadar ... 
- Geç a canım! Sizinle yola ~ıkıL 

maz ki; ne olacak .. 
Ve böylece biribirlerinden aynbr

Iar .. Onun içindir ki; ben bizim hal
kın gezme tarzının değiştirilmesini ve 
bu gibi gezmelerde en becerikliye sa.. 
li.hiyet verip üst tarafın onun peşine 
takılmasını, mevsim itibariyle cümle. 

ye şayanı tavsiye bulurum. Bu zat ta 
gidilecek yeri evvelden haber verme-
meli yalnız (falan saatte Köprüde 
bulwıunu.z) gibi bir tebliğden sonra 
nereye gidildiğini ancak çıkılacak is
kelede söylemelidir. Frenkler buna 
(surpriı partisi )derler. Böylece in! 
san yorulmadan ve en·elden tahmin 
etmeden bir gezmeye gider. Belki ha. 
zan istemediği bir yere gider amma 
hiç olmazsa kafası din~ olur. 

B. FELEK 

Von Nauraihın 
Londra ziyareti 

Londra, 17 (TAN) - Almanya 
Dışbakanı B. Von Neurath 23 Hazi. 
randa Londraya gelecek ve hükiime
tin misafiri olarak iki gün burada ka
lacaktır. Alınan Bakanı, Chamberlain 
ve Edenle görüşmeler yapacaktır. Bu 
görüşmelerde yeni Garp paktının, İs
panya meselesinin, silahsızlanma ve 
Almanyanm koloniler istemesinin 
mevzuu bahsolacağı anlaşılmaktadır. 

Efkarı umumiye bu ziyaretin Ro. 
ma - Berlin mihveri aleyhinde olıDı. 
yacağı kanaatindedir. 

Bazı mahafilde ise, B. Eden'in Al· 
man nazırlarından; hükumetinin Bel
çika hakkındaki Fransız - İngiliz 
beyannamesi, mütecaviz için bir tarif 
aramıya iştirak hakkındaki fikirlerini 
soracağı Merkezi Avrupa hususunda 
teminat istiyecefi de sanılmaktadır. 



' =======================TAN 

Para Kaçıran 

~ Paris - Londra ,j 
Berlin, BU kreş, Venedik 
Şehirlerinde otel, yemek ve gez
mek. 

Manhattan Transatlantiği, Lloyd 
ve Romanya vapurlarile seyahat. 

• ~ • • J • • • • ; • .. t 

IJ~ .. a d yo-
Bu~nkü Program: 

Öğle Neşriyatı: 

18 - 6 - 937 -
L_A-.,..~.~e.~l_ik_i_ş_ıe_r_i _J 

Yedek Subayların 

Yoklaması 
Kandilli 
Önünde 

Batan Şilep 1 alebe ceza yedi, 
30 TEMMUZ A 

Hareket edecek bu grupta 14- boş 
yer kalmıştır. 

1 TEMMUZDA 
Belgrat, Milanoya uğrıyarak Pa
risteki 14 Temmuz şenlikleri-nele 
bulunacak grupun pasaportları 
yapılıyor. Hemen kayıt olunu~. 

Beyoğlu Askerlik Şubesinden: 12,30 Plakla Türk musikisi 12 50 
Havadis 13,05 Muhtelif plak neşriya-
tı 14 Son. 1 - Beyoğlu Askerlik Şubesinde 
Akşam Neşriyatı: kayıtlı bütün yedek Subay ve · Askeıi 
18,30 Plakla cı~ .. 0 ...,.,,,.,;ı,iı:ıi 10 -P".:ı Memurların 1076 sayılı kanunun 9 un-

vo fonik komedi 20 Türk musikisi . . . . 
. Dün asliye birinci ceza mahkeme. 
ıınde mazot yükü ile batan bir şilebin 
nu~akemesine devam edildi. Suçlu 
yerınde Osman ve Hasan isminde iki 
kaptan vardı. İddiaya göre kaza şöyle 
olmuştur: 

Aıliye Birinci Ceza mahkemesi, dün, Fenerde Tahtaminare ma
hallesi?~e lskel.e caddesinde oturan Anastasyanın oğlu 14 ya,m
da Sotırı adlı hır çocuğu 20 gün hapse mahkum etti. Mektep ta
lebesi olan Sotiriye isnat edilen suç para kaçakçılığı yapmaktır. 
İddia şudur: 

Hasan kaptanın idare ettiği romor- Sotiri geçen sene Ağustosun 18 in.,--
körün arkasına Hasan Kaptanın ma.. de _Yenipostane merkez gişesine Yu- """"'-"' Mir 
zot yüklü şilebi bağlanmıştır. Kandil- nanıstana gönderilmek üzere bir ta- ~ as 
li önlerinden geGerlerken tedbirsizlik ~~hütl~ mek~up vermiştir. Mektubun ~ Davası Bitti 
yüzünden şilep l'Omorköre çarpmış ve ıçındekı fotografm kaim oluşu gişe ~ 
darhal batmıştır. memurunun nazarı dikkatini celbet. ~ Geçenlerde Pangaltıda birL 

Suçlular, dün kendilerini şöyle mü- miş ve polis vasrtasiyle Sotiri getirti- ~ birini müteakip feci bir şekilde 
dafaa ediyorlardı. lerek zarf açılmıştır. İçinden ç·ıkan ~ ölen Hüse~in ile Sabihanm 

- Şilep romorköre bağlı idi. Fırtı. fotoğrafın iki kat ve yeni yapıştırıL ~ üç kızı, asliye üçüncü hukuk 
na v~rdı. Şileb~.ipini kesiyorduk, bir-1 mış ol~~sı_ şüpheyi ku:vetl_endirmiş ~ mahkemesinde bir dava açmış. 
denbıre romorkore çarptı ve battı. ve sahıbının muvafakatıyle ıkiye ay- ~ lar ve HUseyinin annelerinden 

Mustafa, Ali, Zülfikar, Osman, rılan fotoğrafın arasından bir beş H- ~ eV\·el öldüğünü iddia ederek 
Seyfi, adlı dinlenen şahitler de suçlu. ralık Türk parası çıkmıştır. Sotirinin ~ üvey baba!armdan kalan mf. 
larm müdafaasını teyit ettiler. Malı- epeyden beri bu suretle para kaçak. rasm evvela annelerine ve o· 
keme ehlivukufun dinlenmesine karar çtlığı yaptığı anlaşılmış ve mahkeme- oun vefatiyle de kendilerine 
verdi. ye verilmiştir. geçeceği hakkında bir hüküm 

Plak 
Davasında 

Bera et 
"'ün asliye ikinci ceza mahkemesin

d~ balıkçılar plağından doğan müsteh 
cen neşriyat davası neticeJendirildi. 
Mahkemede suçlulardan muganniye 
Bayan Safiye, Hafız Sadettin Kaynak 
Beşikaşlı Kemal Kolombiya fabrikaı:ıı 
mümessili Jak, Odeon mümessili Naz.. 
mi ve plak fabrikaları mühendisi Bost 
bulunuyorlardı. 

Bayan Mahmure ve Neriman ile 
Sahibinin Sesi mümessili Artaki mah
kemede yoklardı. 

Mahkeme, müstehcen iddiasının sa· 
bit olmadığı neticesine vara·:J.k hepsi 
hakkında beraet kararı verdı. Toplat. 
tırılan plaklar da sahiplerine i ıde edi
lecektir. 

B:r Sahtekarhk 

Davasına Bakıhyor 
Dün ağırceza mahkemesinde bir 

ıahtekarhk davasına bakıldı. Suçlu 
yerinde Hikmet Emin, Niko, Muhar
rem, Hüsnü, Aliye, Süleyman ve Ce. 
mil isminde yedi kişi vardı. 

Bunların Sen Benova sörlerine ait 
ir evi sahte noter vesikasiyle birkaç 
· iye ipotek ettikleri iddia ediliyor-
u. Dün mahkemede eski emniyet şu

memurlarından, şimdi Sen Beno. 
a müessesesinin vekili olan Bay Mu
affer şahit olarak dinlendi. Bunun 

Sotiri mahkemede suçunu inkar eL ~ istemişlerdi. Tabibi adil Enver 
miyordu: ~ Karanm da dahil olduğu ehli 

-Arkadaşıma gönderdim. Yasak l '~~ve dinlenen şahitler Hü. 
1 ~ seyının daha evvel öldü<fiinu·· o dugunu bilmiyordum, diyordu. Şa- ,...~ 

hltler de itirafını kuvvetlendirdiği söyledikleri için mahkeme Hü. 
için mahkeme kararını verdi. Sabıka- seyinin evvela öldüğline ve 
sız ve talebe olması yüzünden de tecil ~ mirasın Sabihaya ve ondan da ' 
etti. kızlarına intikal edeceğine ka- ~ 

rar vermiştir. ' 

Yirmi iki 
Yerde Eşya Üç Kardeş 

Beraet Kararı 
Aldılar Çalmışlar · 

Yirmi iki yerden muhtelif eşya ça- Dün asliye birinci ceza mahkemesi, 
lan Mahmut Şevketle arkadaşı ve suç ~ir emn.iy~ti suiistimal ~avası~ı ne
ortağı İsmail hakkındaki dava dün · tıcelendırdı. Suçlular Halıt, Ratıp, Sa.. 
Sultanahmet ikinci ceza mahkemesin bit isminde üç kardeşti, davacı Ömer 
de neticelendirildi. Bunlardan İsmail Lı'.itfi, pulsuz bono kırdırmak suretiy
ayni zamanda !zmirde de hırsızlık le bu üç kardeşin kendi emni· 
yapmaktan suçlu idi. Mahkeme ikisi- yetini suiistimal ettiklerini söylüyor. 
nin de suçunu sabit gördü Mahmut du. Mahkeme şahitleri ve suçluların 
Şevketi ı sene 9 ay tsmaili de bir se. mü~af~_aların_r dinledikten sonra suçu 
ne 2 ay on beş gün hapse m hkiım sabıt gormedı. Üç kardeş hakkında 
etti. a da beraet kararı verdi. 

Ylldız Kahvesinde 

lılenen Cinayet 
Dün ağırceza mahkemesinde geçen

lerde Beyazrtta Yıldız kıraathanesin. 
de babasının ortağı !brahimi öldüren 
tbrahimin muhakemesine devam edil
di. Muhakeme müdafaa şahitlerinin 
çağrılması için başka bir güne bıra
kıldı 

şehadeti tam üç saat sürdü. Muhake
me diğer şahitlerin çağrılması için 
başka bir güne talik edildi. 

Halkevinde Sergi 
Eminönü halkevinden: 

Akhisar orta okulunun 1936 - 1937 
yılında talebe tarafından yapılan re
simlerin teşhiri için 17, 6, 937 per
şembe gününden itibaren evimizin Ca 
ğaloğlundaki binasında bir resim ser. 
gisi açılmıştır. Arzu edenlere sergi 
hergün saat 13,30 dan 19 a kadar a
çıktır. Herkes gelebilir. 

Bugün otuz milyon süngü, biribirinin ciğerini deler
ken .. yüz milyonlarca halk, takım takım biribirine 
sönmez bir kin beslerken, birtakım yaldızlı kitapla
rın içindeki incili, süslü sulh nasihatlerine kim ku
lak asar?!. 

SiMDiLiK 

Sulh bir şartla olur. Ya .bir taraf ben mağlubum 
der, aman sulh edelim! Yah'llt galip taraf zorla sul
bü yapar. 

Tahir Efendi - lşte biz galip mevkiinden bunu 
söylemişiz ya. 

- Yoo, o galijiyet demek değildir. 
Kadr, elindeki mecmuayı masanın üzerine vurur 

gibi: 
- O halde biz mağlı1buz demek istiyorsunuz? 
Erden Kadının yüzüne bakmadı. Sualine cevap 

vermiyerek Tahir Efendiye fikrini izaha devam etti: 
- Bu teklif mağlUbiyet değil, yorgunluk eseri bu, 

bence böyle. Halbuki karşı taraf bunu mağlıbiyet 
eseri telakki edecek ve bundan kuvvei maneviyeleri
ni arttırmıya vesile arayacak. 

Malmiidürü - Ne gibi? 
- Gayet basit. Kendi efkarı umumıyeıerı eııennue 

gibi. Görüyorsunuz ya, diyecekler, Almanlar ve müt 
tefüderi sulh talep ediyorlar. Biraz daha gayret e
dersek zafer muhakkak ... 
Kadı gene doğrularak lafa atıldı: 
- Demek sizce onlar galip. 
Erden gene sustu ve gene yüzüne bakınıyarak 

malmüdürüne: 
- Netice şu ki. bu gibi kağıt üzerindeki hadise

lere ehemmiyet vermemeli. Mesele Hindenburgun 
dediğidir. Bir sinir meselesi... 
Kadı yerinde duramıyacak hale gelmişti Bir kay

makama bakıyor, ~ir Tahir Efendiye .. Sonra bir Ha
bip Efendiye k~larmı çatyor, bir malmüdtirüne .. 
Fakat hiç kimse onun bu deli gibi ıvranıp kıvran
masına ehemmiyet vermiyordu. Bir aralık, mübaha-

senin kesilmesınden istifade eaerek 
Kaymakama sordu: 

- Mektepli efendinin bu hükümlerine ne buyu
rursunuz Kaymakam Bey? 

Sesi, elleri, gözkapakları ve sakalının san bamteli 
titriyordu. Kaymakam ciğeri verilmemiş hasta bir 
kedi gibi mırıldandı: 

- Bu da bir fikir hiikim efendi. Siyaset bu. Bir 
dalda durmaz ki.. 

- Bendeniz siyasetten değil, efendinin beslediği 
fikirlerden, çıkardığı hükümlerden bahsediyorum. 

Kaymakam zayıf ve sivri omuzlarını kaldırarak: 
- Hüküm mahiyetinde birşey görmüyorum. E

fendi mütaleasım söylüyor. Oyle değil mi efendi? 
Erden kaymakamın oldukça nazik sözlerine karşı: 
- Şüphesiz efendim, dedi. Bunlarr aynen ve har

fiyen bilmek jeJki alakadar olanlarca da müşkül
dür. 
Kadı - Fakat siz öyle demiyordunuz .. 
Erden hiç birşey ü.dtmemiş gibi başım tekrar çe

virdi ve Ali Efendiye: 
- Yarın posta günü mü? 
Diye sordu. Demindenberi devam eden kapan 

istiskaller artık tamamen meydana çnkrnrştı. Bunu 
herkes anladı. Kaymakam yüzüne kapar gibi tuttu
ğu gazetenin sütunlarını derin derin mütalea ediyor 
göründü. Tahir Efendi Habibin kulağına iğildi. Mal-

Müracaat: NA TT A 
ı -....- Beyoğlu Telefon: 44914 ~ 

Bir H~ftabk M;aşı 
Kesilen Memur 

. Belediyenin Kızdtoprak vergi tah
sil şubesinde halka fena muamele 
ya~ıldrğından şikayet edilmiştir. Be
ledıye müfettişleri, bu şikayetleri 
haklı görmüşlerdir. Kızıltoprak me • 
murunun maaşından bir haftalığı ce 
za olarak kesilmiştir. 

İstanbul -Öğretmenlerinin I 
(Çınarcık) Tenezzühü 

!stanbul Öğetmcnleri Yardım Ce
~iyeti tarafından Çmarcığa tertip e. 
dılen tenezzüh 20 Haziran 937 Pazar 
günü yapılacaktır. 
Yardım Cemiyeti bunun için Akay 

i~aresinden (Basra) ve Şirketi Hay
rıyeden (71) numaralı vapurları ki. 
ralarnıştır. Bu vapurlar Köprüdeki 
kendi iskelelerinden Pazar günü da
vetli öğretmenleri alarak saat 9 da ha 
reket edeceklerdir. 

heyeti 20,30 Oıner .n .... , ~ cu maddesı mucıbınce 30 Hazıran 
arapça söylev 20.4!" ~.,f;,., • 1 937 gününe kadar devam etmek üzere 
daşları tarafından Türk musikisi ve senelik yoklamalarının yapılmaswıı 
ha.ık şarkıları (ı:iaat ayarı, ~ı.,..ı.v vr başlanılmıştır. 
kestra 22,15 Ajans ve borsa haberle 
ri ve ertesi günün programı 22,30 
Plakla sololar, opera ve operet par
çaları 23 Son. 

Günün program özr 
.Senfonik 

15,30 Roma kısa dalgası: Sen
fonik konser . 

Hafif Konserler 
7,10 Ber!in kısa dalgası: Plak. 

7,30: Orkestra 11 Paris kısa dal
gası: Plak. 13,10 Bfü{res : 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 krsa dalgası: 
Caz orkestrasyonu. 19,10 Bük
reş: Pedesko orkestrası (Hafif mu 
siki). 19,15 Peşte Radyo orkes -
trası. 20 Varşova: Meraklılar için 
seGilmiş plaklar. 20,40 Peşte Çi· 
gan orkestrası. 21,10 Varşova:. So
listfor tarafrndan karışık konser. 
21,40 Prag kısa dalgası: Hafif 
o.nkestra. 21,40 Roma, karışık mu 
siki. 21,50 Peşte: Orkestra, şarkı. 
22 Milano, Bari: Karışık musiki 
konseri. 22,25 Prag kısa dalgası: 
Mussorgski'nin eserlerinden. 23,05 

2 - Alakadarların Pazartesi, Salt, 
Çarşamba ve Perşembe günleri sabah 
saat 8,30 dan saat 12 ye kadar nüfus 
cüzdanları veya her sene şubede yap • 
tıklan yoklama kayıt veya nunıa::-ala.. 
riyle askeri hizmet vesikalannı ve 
srhhi subayların diploma ve ib+ısas 

vesikalarını ve ahvali sıhhiye rapor· 
larnu birlikte getirmeleri, ilan olunur. 

3- Başka şube mmtakalannda bu
lunanlar bulundukları askerlik şube. 
sine memleket haricinde bulunanlar 
mahalli Türk Sefaret ve Konsolosluk. 
Jarına yukarda yazılı vesikalarla mil· 
racaat ederek bu müracaatlarını her 
zaman tevsik edebilmeleri ve şubevıa 
vaktinde haberdar etmelidirler. 

Yedek Subay Okulnna 

Sevkedilecekl er 

Beşiktaş askerlik şu3esi riyasetin· 
den: Şubede mukayyet orta ehliyet· 
nameliler 1 temmuz 937 tarihinde ye 
dek subay okuluna sevkedilecektir· 
25 haziran 937 akşamına kadar şube 
ye müracaatla kayıtlarını tesbit et • 
tirmeleri. 

Gazete ve Mecmua Sahiplerine 
İstanbul Basm Kurumundan: 

· Peşte: Salon orkestrası. 

İstanbulda çıkan bütün gazete ve 
mecmua sahiplerinin bir yılhk vasati 
kağıt ihtiyaçlarım 21 Haziran 1937 
Pazartesi günü akşamına kadar Be
yoğlunda İstiklal caddesinde 42 numa 
rada !st. Basın Kurumu Katipliğine 
tevdi etmeleri veya posta ile taahhüt_ 
lü olarak yollamaları ve bu ihtiyaç lis 
tesinde kullanacakları kağıdın, içinde 
70-100 odun hamuru bulunan filig. 
ranJı kağıt olacağını ve bunun başka 
yerde kullarulmryacağını ifade etme
leri lazımdır. 

Parti ve Halkevi 
T etkilatmı T eftit 

Parti ve Halkevleri çalışmalarını 

teftiş etmek üzere memleket 20 teftiş 
mıntakasma ayrılmıştır. Bu ınınta

kalarda teftiş yapacak mebusları -
mızdan B. Hasan Vasfi Giresun, Trab 
zon ve Orduya, B. Hikmet Işık Ela -
zize, B. Alaaddin Tiridoğlu Karsa, 
B. Kazım Nami Eskişehir ve havali" 
sine gideceklerdir. 

Mevlid 
Bay Şevki kerimesi Bayan Sabiha

mn ruhuna hediye edilmek üzere 20 
Haziran Pazar günü saat 13 30 da 
Maçkada Teşvikiye camisinde mevlid 
okunacağından akraba, dost ve isti. 
yenlerin teşrifleri rica olunur. 

Opera, Operetler 

16,30 Paris kısa dalgası: Sme
tana'nm "Satılmış nişanlı,, adlı o
perasının radyo adaptasyonu 20,30 
Bükreş: Gounod'un "Faust,, ope
rası (Plak ile). 21 Belgrad: Ope
radan verilecek piyesi nakil. 22 
Roma: Villner'in "Zingaresca,, İ· 
simli opereti. 23 Laypzig: Otto 
Görner'in eserlerinden "Biederme
ier-!dflla,, isimli radyo opereti. 

Oda Musikisi 

15 Paris kısa dalgası: Kuartet 

YENi NEŞRIYA fı 

Türkçe Manzum Mevlana 
Rubaileri 

En güzel rlıbailerinden gayet açık 
bir tilrkçe ile manzum olarak tercüme 
edilen bu eser bugiln çıktı. 

Elli kadar Fars şairinden yine m!ln 
zum olarak yapılan tercümeler kita
brn nihayetine ilave edilmiştir. Tevzi 
yeri lkbal kitaphanesidir. 

--":1.:_; 10 n--·--- ,.. __ , ~ Yeniköy Sulh Hukuk Mahkeme· 
(Brahms). 20,25 Viyana: Adolf Li sinden: ıstmyede lstınye caadesinae 
ebert kuarteti (Edmund Eysler). Bakkal Hulkinin yanında mukim ve 
23 Varşova: Oda musikisi: 23,05 tstinyede Kürkçübaşı mahallesi, Ça 
Prag kısa dalgası: Kuartet. 23,10 yır sokak 56 - 58 No. lu bostan mu
Milano, Florans: Oda musikisi. tasarrıfı Hasana. 
23,20 Viyana: Orkestra, Zimbal !stinyede mukim Şafi tarafından 
(Osvald Kabastanın idaresinde). aleyhinize ikame eylediği 937-1 No. 

Resitaller lu dosya ile izalei şüyu davasından 

16,05 Prag kısa dalgası: Ka • dolayı yapılan duruşmada yukarda• 
rakteristik şarkılar. 16,10 Roma ki ikametgahınızı terkedip gittiğiniı 
kısa dalgası: Piyano ve şarkı kon den dolayı ilanen vaki tebligata rağ
seri. 19,10 Varşova: Şarkı resi - . men de mahkemeye gelmediğiniz ve 
tali. bir vekil dahi göndermemiş olduğu " 

Dans muswJ nuzdan hakkınızda gıyap kararı ve· 
24: Laypzig. 24,15 : Milano, To- rilmiş ve mahkemede 22-7-937 r,>er-

rino, Triyeste. şembe günü saat 13,30 a talik edilmiş 
Muhtelif olduğu cihetle iş.bu gıyap kararı teb· 

19,30 Roma kısa dalgası: A· liğ makamına kaim olmak ilzere ilall 
rapça ve Rumca musikili program. olunur. (33458) 

yandaki odaya sıvışmıştı. Kimse olmadığını görün
ce başını eğdi, boynunu büktü ve kaşlarını kaldıra.· 
rak yavaş bir sesle mırıldandı: 

- Efendi Hazretleri, bu gibi şeyleri hoş görmelL 
Elbette bir sebebi olmalı. 

- Nasıl olur a efendim? 
- Canım, şu genç zat, dediğiniz gibi daha ağzı 

müdürü, kahveciye, uargileyi tazelemesini söylü
yordu. Vergici, Erdene dönerek "artık gidelim., di
ye bir göz işareti etti. Kadı, nerede ise ateş alacak 
gi!:ıi kendi kendine püskürüp duruyor. Dudaklarım 
oynatıyor, gözlerini fıldır fıldır döndürüyor, uğradr
ğr hakaret ve istiskalin herkes tarafından hissedil
diğini gördükçe ne yapacağını şaşırıyordu. 

süt kokan çocuk değil. Tahsili, irfanı yerinde bir 
delikanlı. Bundan sarfı nazar, bir kaymakamın, bir 
hakimin taşralarda ne demek olduğunu pekila tak
dir eder. Böyle olduğu halde takındığı tavır şüphe· 
siz ağırdı. Fakat takınmaktan çekinmedi. Bundan 
ne anlaşılır ... Onun için hoş görünüz, geçsin. 

- Bu mu kuvvetli? 

- Kimbilir? Baksanıza Hacı Zeynullah Efendi e
niştesi, pederi buranın en mühim eşrafındanmış. Me 
bus Dünbeleitza ... Erden bütün bunları gayet kibar bir tavırla ve 

hiç bir şeyin farkında değil gibi yapmıştı. Ve asıl 
zevk bunda idi. Salondakiler, Kadının renkten renge 
girdiğini gördükGe gizlice memnun oluyorlardı. Son 
dereceyi bulan kadı, elini masaya vurarak doğrudan 
doğruya hakarete teşebbüs etti ve kaşlarını çata
rak Erdene baktı: 

- Doğrusu, dedi. Devlet bunca nanı nimetle bes
lediği gençle ... 

Sözü ağzında kaldı. Çiinkü Erdenle Vergici ve 
arkalarında birkaç zat daha birdenbire ayağa kalkıp 
kaprya doğru yürümeğe başlamışlardı. Kadı zincir
lik hale geldi. Birkaç saniyede etrafında kimse kal
madığını görünce, Kaymakama döndü .. Ona püskür
mek istiyordu: 

- Ne dersiniz ha! Ne dersiniz bu hale? 
- Ne gi3i hal Efendi Hazretleri? 
Şu küstahın sözlerine, şu çapkının etvarı mutaaz

zımanasma? 
Kaymakam etrafına baktı, Malmücfürü çoktan 

- Hayır efendim hayır ... 
- O halde lstanbulda !:ıir. 
- Hayır efendim hayır .. 
- Vallahülazim bendeniz birşey demekte mazu-

rum efendi hazretleri. Siz bilirsiniz. Maahaza ben· 
denize kalsa, böyle pek basit şeyler için müteessir 
olmamağa gayret buyurunuz. 

- Basit şeyler mi Kaymakam Bey? Ne demek is· 
tiyo't'sunuz Allah aşkına. Daha dün meseleyi bizzat 
işittiniz. Daha evvelki gün kasaphane işi oldu. On· 
lardan sarfmazar devlet mağ11Jp olmuş, ötekiler ga
lip imiş gibi bir heyeti hükumet müvacehesinde; 
bir makamı resmi telakki olunan mahalde ... 

- Yanlış fikirlere zabip oluyor .. 
- Evet evet, zatı aliniz çok kiblr, bir ta b'a 

maliksiniz. Onun için bunlara daima hüsnü mefhulll 
atfedersiniz. 

(Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin YALMAN 

~AN'm hedefi: Haberde, fi· 
~rde, her feyde temiz, dü· 
rtiıt, samimi olmak, kariin 
hzeteıi olrnıya çalışmaktır. 

~ MESELELERi 

Derebeylik Kalkıyor 
1J.k 'tf.odern bir cemiyet içinde derebey. 

•isteminin yeri yoktur. 
b TiirkJye büyük inkılaplarla modern 
4 it cemiyet kur.mıya çalışırken, göv
e&bıde bili Ortaçağ derebey haya. 

::,nı idame etmek istiyen unsurlar var. 
r. Bunlar yaşadıktan muhitin coğ· 
~ vaziyetinden istifade ederek, in
~~ bütün hamelelerinden uzak 
--.uya çalı§DUşlar, hatta terakki 
\re inkişafa karşı cephe almışlardır. 
~ yeni Türklyenln tuttuğu yol, 
;::~~ylik sisteminin devamına mu
-atı. Bunlar hayatlannm tehlikeye 
~~ hissetml§lerdL lnkııipçi 
""'lll'IUye onlara artık müsamaha gözü 
Oe baıremazdı. Bu suretle Tuncelinde 
~ lle yirminci asır çarpışımya 
blecbur oldu. 
lh~ Ç&rpqma memlekette derebey. 
OQ( listemlnbı tasfiyeslnl temin ede· 
Cektlr. 

l>eıebeyllğin tasfiyesine CUmhurl
reı l'eJbnl, OD &elle evvel Şark vUiyet
eriQdeld derebeylerinl ortadan kal 
~ ~büsü De ba§lanuftı. Bu 
lastıye hareketi Tunceli vUAyetlnde 
llılieeeır olamamıştL Bttldimet evvell 
bq ı..tlyeyt idari tedbirlerle yapmıya 
tabştı. Fakat bu tedbirler aksi neti· 
tt3i verince, şiddete müracaata mec
bur kaldı ve bugünkü ,'&ziyet hasıl ol
du. 

Ortada bir L'iyan yolrtur. Sadeee de. 
l'ebeylik sisteminin tasfiyesi mevzuu 
bahistir. Ve modem Türk devletinin, 
hatladığı iktısadi inkılapların munf· 
fak olması, ancak bu sistemin mem
leketten tamamen kalkDWllyle müın
kiiııdür. 
_ )(Odern bir devlet kuran Tiirıklyede 
~-- ~.,·-o· .. •" • - --• ... 

• 
liamalhk Daha 

kalkmıyacak mı? 
l>ahmye Vekaleti hamallığın kaldı. 
~ına karar vermiştL Belediye de 

U kararın tatbiki için tetkikata gi· 
l'işın1şt1. Aradan aylar geçtiği halde 
: .~tkikat bili bir netice vermedi. 
•-.ıa İstanbul sokaktan, insanlık lç!n 
11laııdıncı manzaralarla dohıdur. 

Yine en•elki gün hamallardan birl 
laieude 200 -kiloluk kereste yUktl al
lında yere düşerek can vermiştir. 

8u vaka, medeni bir cemiyet için 
)'tiz kızarta<.ak hadiselerden biridir. 
baııUiye Vekaleti, bu husustaki kara
~ artık tatbikatına geçmeli ve 
"lll'k cemiyetini bu çirkin manı.a.ra.. 
~ kurtarmalıdır. 

• 
4sya Paktı 

llarıclye Vekili Bağdada gidiyor. 
~ ha.zırlanmış olan Asya paktını 
.... ._edecektir. 

.\sya paktı, imza eden devletlerin 
topraklan Asyada olduğu için bu adı 
alnuıtır. Türkiye, Irak, lran ve Af
~taıı &ra.4'mda imzalanacakbr. 
t'e\'flk Rüştü A.ras Bağdattan sonra 
aYnı nıaksatla Tahrana geçecektir.Bu 
hktın imzalanması, yalnız Türkiye
llln Şark hudutlarını emniyet altma 
ahna.kıa kalmıyaeak, Şarkta büyiik 
bir sulh kunetinin teessüsüne hizmet 
edtcelrtir. 

8u paktla Türkiye bütün dünyaya. 
ko111şularfyle dost \'e sulh içinde ~e. 
~lıı111en1n bir örneğini daha vennlş o-
1-cakı.r. 

SUSURLUK NAHiYE 
MERKEZi OLDU 

Susurluk (TAN) - Kestel köyün
de bulunan nahiye merkezi buraya 
taşın1111gtır. Nabiye müdürü Halil lb
~hinıle Belediye Reisımiz Celalin e
~e vererek köyümüzü imar edecek-

mubakkak görülüyor. 

DEMIRCIKöYONDE BlR 
CINA YET iŞLENDi 

d Dursa, (TAN) - Demirci köyün
e 17 Yaşında Ali, bir su kavgası 

heticealnde Ahmedi kurşunla öldUr-
2nli.şt" ur. 

iLKMEKTEPTE, OGUT 
YERiNE TESKILA T 

f''''~LAZIMDIR 
... ... 

Yazan; l smaii Hakkı Baitacıoğlu 
• • • • 

Muharrir diyor ki: Çocuk, dünyanın sosyalleşmek ihtiyac1nı en ço~ 

duyan medeni hayvam dır. Onu sırf egoistlik çerçevesi içinde görmek 

yanllştır. Tenha bir sokakta tek baş1na oynıyan bir çocuk, ikinci bir ço

cuğa tesadüf ederse büyük bir iştiyakla onun yanına yaklaşır 

I
' Jkokul programı diyor 

ki: "llkokul çocukla
rının huıuıiyetlerini daima ıö
zönünde bulundurmalıdır. Ço
cuklar, büyüklerin küçük birer 
modeli değil, ayrı birer varlık
tırlar. Çocukluk, bir inkif&f 
devresidir ve bu inkitaf muay
yen kanunlara göre ilerlemek
tedir. Öğretmenin, bu inkitaf
taki husulıyetleri gözden ka
çırmaması lazımdır, çocuklar
dan herbirinin istidat ve tema
...:! 11--: L-~1-... ı.. •• ıw. lc,.ndini 
gösterir. Öfretmen, her çocu• 
ğu ayrı ayrı tetkik ederek her. 
biri hakkında istidat ve tema
yüllerine uygun tedbirler al
mak mecburiyetindedir,,. 
Yukarıya aldığım fikirler an -

cak Jean • Jacque Rousseau gibi 
en radikal, en inkılapçı pedagok
larm eserinde bulunabilir cinsin. 
den bu ideolojinin parçalarıdır. 
Böyle nazariye, spekUlasyon saha. 
sında kaldıkça bu ficirlere itiraz 
etmek değil, yalnız saygı göster. 
mek milmkündUr Bizzat bu sa • 
.tırları yazan adamın yıllardanbe
ri müdafaasını yapmaktan usan. 
madığı fikirler de bunlardan baş
ka bir şey değildir. Fakat iki tür
lü anlayış vardır: Bu fikirleri 
mantıki, zihni hadlar gibi almak 
ve o sınırlar içinde bırakmak, bi
ri de bu fikirleri bütün pratik neti
celerine kadar sürüp üzerinde dü
şünmek... Acaba programın anla
yışı hangi cins anlayıştan? Buna 
doğru cevap verebilmek için önce 
bir noktaya dikkat edelim: Bizim 
pedagojik inançlarımızın sami
miyetini gösteren, şey, bu inançla
ların icabı olarak pratiklere yer 
vermemizdir. Yoksa bu inançların 
fiili hiçbir değeri yoktur. 

P rogramm yazdığı ve düşün
düğü gibi çocukların, bil -

yüklerin küçük birer modeli olma
dığını, ayrı birer varlık olduğunu 
kabul eden adam kimdir? Bence 
şu adamdır: 

1 - Çocukta büyüklerin ihtl. 
y~lanm aranuyandır, 2 - Ço· 
cukta büyüklerin kuvntlnl ara
mıyandır, 8 - Çocuğu büyülderln 
modeline göre terbiye etmiyendir. 
4 - Çocuğu çocukluğun gellşece. 
ği muhit içinde bırakandır, 5 -
Çocuğa, çocuğun gelişmesine ya
nyan tekniği kazandırandır, 6 -
Çocuğa çocuk faaliyetleri kazan· 
dıraııdır. 7 - Çocuğu iyi bir ço. 
cuk yetiştirmek gayeslnl güden· 
dir. 
Programın bu nazariyatı iyi, fa. 

kat tatbikatı buna uyuyor mu ba
kalım? 

Çocuk, dilnyanm sosyalleşmek 
ihtiyacını en çok duyan medeni 
hayvanıdır. Onu sırf egoistlik çer
çevesi icinde i'Örmek yanlı.ştır. 

• 

Tenha bir sokakta kendi ~~a 
laf ve çamurla oynıyan bir çocuk, 
eğer ikinci bir çocuğa tesadüf e
decek olursa şiddeti tarif edile -
mez derecede bilyük ve hususi bir 
iştiyakla onun yanma yakl8..!Jır, 

derhal ufak bir sosyete teşekkW e
der ve iş bölUmU başhyarak elde 
bulunan teknikle hakiki yahut 
itibari cinsinden bir faaliyet b8..!J
lar. Diıkkate değeri olan nokta şu. 
ter hakiki olsun, sonuna kadar sos
dur ki bu faaliyet ister itibari, ia
yal ve moral olan karakterini 
muhafaza eder. 

D •-.. lr ı.; !:""""' lto• 'o:,•don 
önce bir yaratıktır, hemen 

ve mükemmel surette sosyalleş • 
meyi bilir. Çocuk çekici kuvveti 
yalnız oyunlarmda değil, dersle -
rinde, ev hayatında; sokak haya. 
tında, her zaman her yerde is • 
ter. Mektepte bu kuvvetli iştiyaık 
karşısına çıkan şey, sınıf ve onun 
fertçi teşkilatıdır. Niçin sınıf düş
manıynn? Şunun için ki: 

1 - S1mf dağıtıcıdır, 2 - Sı
nıf oturtucudur, 8 - Smıl dinle. 
tlcldir, 4 - Ve ımıd, 111mf olduğu 
için her türlü 110Syal tetkllita 

karşıdır. 

Tam 25 yıl önce haykırdım ki 
sınif morfolojisi ~ir li.boratuar, 
bir imali.tane, bir fabrika morfo-

lojisi değil, bir kilise morfolojisi
dir. Muallimin yeri bir viz yeri o
lan bir "kürsü,, dür. 
Yukarıda bahsettiğim proğram 

prensibini kabul etmek demek bu 
sınıf teşkilatını bozup yerine B<>B· 

yal organizasyona elverişli peda
gojik bir teşkilat almak demeıktir. 
Bunun böyle olmadığını gördüğüm 

için programın o fıkralanna da faz. 
la değer vermiyorum. 

I
• kinci bir müşahedeye geçe

lim: Çocuğu çocuk yapan 
hassalardan biri de bizzat, şahsen 
mil8tahail olması ve bu isühsalde 
maddi. manevi. bUtf\n kuvvetlerile 
çqmaaıdır. Çamurla oymyan ara 
ba yapan, uçurtma yapan, ger.en, 
oyun seyreden çocuk hep böyledir. 

Çocuk şahsiyet, maddi ve mane
vi birlik ve bUtUnlUk anlatan bir 
varlıktır. Yalnız eliyle, yalnız ka-

fasile çalışan adamda olduğu gibi 
onda şahsiyet parçalanması görUl

mez. Çocıuk oyunları gibi bütün iş. 
lere "kendini vermesini bilen,, bir 
insandır. Halbuki bizimkiler de i. 
çinde olduğu halde bütün dün
ya mekteplerinde pedagoji namına 
yapılan teY çocuğun bu bir ve bü
tün olan şahsiyetini, istihsal ve ya 
şama birliğini parçalamak, onu ta
lihsiz bir dinleyici, okuyucu hali-

Ol<UYUCU 
MAKA.LELERİ 

Köylerin Sayısını Azaltmak 
imkansızdır 

Kırşehir Valisi B. Mithat Sayla
mın köylerimizin yeniden teşkili hak. 
kındaki vikıfane yazılarını okudum. 
Köyün adedini azaltmak bence mad
deten imkansızdır. Mesela. Tarsus ve 
Aziziye gibi dolaşılması birkaç güne 
tevakkuf eden iki yüz köylü kazalan 
10 - 15 köylük kaymakamlıklar hali. 

ne getirmek nasıl mümkün olur? 
Köyler, yüzlercce senelerden beri mer 

kezlerine muhtelif bağlarla bağlan. 
mışlardır. Onların hayati menfaatleri 
ne dokunmdıkça merkezlerini değiş
tirebilmek kabil değildir. Bir köyün 
ahalisi hangi kazanın pazarına gitmi

ye alışmış ise o kazaya bağlı olmak 

zaruretindedir. Bu arada yol mesele

sini de düşünmek li.zmıdır. Oyle köy
lerimiz Vardır ki, bugün bağlı bulun

dukları kazalardan ziyade diğer ka· 
zalara yakın olduktan halde araların
da müsait yol bulunmadığı için şim
diki merkezlerlne tabi olarak kal
mışlardır. Işte, bütün bu sebepler yü
zünden köylerin şimdiki kazalıµından 
aynlması veya bqka kazalara bağ -
lanması doiru olamaz. 

B. Saylama göre, her köy en qağI 
3000 nUfusl uolacaktır. Buna da mad. 
deten imki.ıı yoktur. Bir köy yalnız 
köylünün ikametine tahsis edilecek 
evleri değil, hayvanlar için ahır, ağıl, 
samanlık, kilmes, harman yerleri ve 
daha bunun gibi birçok müştemilatı 
havi olmalıdır Böyle geniş, 3000 kişi
nin he mkendileri, he111 hayva.nlan 
için lüzumu olan tesisatı köy gibi kU
çük bir sabada toplamak mümkün de. 
ğildir. Herşeyden evvel, köylüyü ve 

köylünün hayvanmı idare edebilecek 

mutedil iklimli, bol sulak yer bulmak 
lazımdır. 

KöylWerin ikametglhlanru ayn, 
çiftlik için li.zmı ol&n müştemilatı 

ayrı yaptırmak fikri, tatbik bakımın
dan faydalı bir netice vermekten u

zaktır. KöylU biltün efradı ailesile 
beraber çalışır. Çift si1rillecek yerle 
çiftçinin yerletşiği yer aramda en 

çok bir saatlik mesafe olmalıdır. Ak 
si halde köylU ile hayvanının vakit 
kaybetmek bakımmdan göreceği za • 
rar da bUyUktür. , , 

HWlsa, her muhitin kendine mah-

ve derhal 

ne getirmektir. M~ktepte yepyeni 
bir inkılap lazımdır. Bu inkılap ço 
cuğu kendi terbiyesini kendi istih 
sal eder bir hale getirmektir. 

B ir fıkra daha: "Öğretmen 
talebeye bir ödev, bir iş 

yaptırır ve kendisini bir faaliyete 
sevkederken istidat ve kabiliyetini 

gözönünde bulundurmalı, o kabili 
yet ve istidattan azami derecede 
istifade etmek için çare aramalı
dır.,, Programın bu cUmlesi (Say
fa 28, fıkra 10) üzerinde çok dü
şündüm. Programın istidat ve ka
biliyet dediği şeyler nedir? Aca
ba bunlar, anadan doğma. basma 
kalıp ,eyler mi, yoksa çocuğun te
klm W yolunda kazandığı ve için
de bulunduğu şartlara göre kaza
nac'lğı, son derece yumuşak, sey
yal kuvvetler mi? Anlaşılan prog
ram hazır ve bir derece katı isti
dat ve kabiliyet tahayyill ediyor 
ve terbiye öğretim binasını, terbiye 
tekniğini bu temeller üzerine kur-
mak istiyor. Temenni edelim ki 

bu yapı pek sağlam olsun. Yalnız 
bizim de dUşUndüğümüz bir nok
ta var. Bu istidatlar ve kabiliyet
ler kader gibi meşum şeyler değil
dir. Sonra bir çocuğun ruhi akım
larını görmek o kadar kolay bir 
şey aeğildir. Yapılacak şey prog
ramın tavsiye ettiği gibi gözle gö
rülür ve elle tutulur sanılan isti
datlara göre hareket etmek değil, 
şahsiyeti teşekkül halinde bulunan 
çocuğu maddi ve manevi bir sıh
hat havası içinde büyütmek onun 
parça, ek kabul etmiyen orijinal 
şahsiyetine saygı göstermek. İsti
dadına gelince, tabiatin her belir
tisi gibi o, yaratıcı faaliyetinde 
serbest kalınca doğru yolunu ken. 
di ~ulur. Bunu öğretmenden öğ -
renecek değildir. · 

sus ayrı bir hususiyeti vardır. ldari 
icraata başlarken bu muhitlerin ayn
hklarmı, hususiyetlerini gözönünde 
tutmak lazımdır. 

Mehmet Rauf 

• 
Kırtaıiyecilikle Böyle mi 

Mücadele Edilecek? 
Sarıyer ilk mektebini bu sene biti

ren yakın akrabamdan bir çocuğun 
diplomasını almak için mektep baş 

muallimine müracaat ettim. Diploma 
lann henüz gelmediğini, Maarif MU • 
dürlüğüne müracaat etmekliğiml 

söyledi. İki gün evvel Maarif Müdür 
IUğüne gittim, diploma istedim. Bir 
istida ile müracaat etmekliğim li -
zımmış. Hemen istidayi hazırlayıp 
tekrar gittim. Bu sefer öğleden 80!lra 
gelmekliğimi r.:,ildirdiler. 
Doğrusu garibime gitti. ÇUnkU es 

babı mesalihin müracaatlan öğleden 
sonra kabul edilmek usulden bile ol
sa bunu daha evvel söylemeleri ll -
zımdı. 

Ben bu vaziyet karşısında Vali mu 
avinine gittim ve onun telefonile ma 
arifte istidamı kabul ettiler. Fakat 
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Yabancı gazetelerJenı 

Mareıal Blomberg'io 
Roma Seyahatinin 

Sebepleri 
Moskovada !'rkan lzvestia gazete

si, son nüshasında Alman Harbiye 
Nazın Mareşal Blomberg'in Roma 
seyahatine tahsis ettiği siyasi maka
lesinde hWisaten şunlan kaydetmek
tedir: 

''Beynelmilel şeraitin bilhassa Al
meria bombardımanı ile keskinleştiği 
bir zamanda Alman Nazırı memleke
tinden ayrılmak ve bir Roma se) a
ha ti yapmak imkanını bulmuştur. 
Nitekim "Faşist rejiminde" isimli 
gazetesi Blomberg'i seli.mlarken Av
nıpuun bugünkü kadar bJçbir za. 
man harp tehlikesi karşısmda olma
dığını açdrtan açığa ilan etmektedir. 
Binaenaleyh İtalyanın resmi organla
n Blomberg'in seyahatini, harp ile 
alikalı gösterirken lngiltere ve 
Fransa adresine birtakım tehditler
de \'e telmihJerde bulunmayı faydalı 
saymışlardır. 

Bu tehdit usulü yeni değildir. Teh
dit ve şantaj usulü Roma - Bertin 
mihverinin Dk teşekkülü gününden 
beri en büyük silahıdır. Bizzat bu mlh 
ver, bir §8.Dtaj vasıtasından ba.~ka 

blrşey değildir. Alman \'e İtalyan kı
taatiyle lilolarmm ispanya lşlerille 
müdahalesi de, bittabi İngiltere ve 
Fransa sulh yolu ile birtakım a\•ans
lara razı olmadıklan takdirde işin 
kon·etle hallolunacağı zehabını ver
mek için baş \•undmuş çareJerden 
başka b~y değildir. Fakat bu mtl
dahalele.rdeki muvaffakıyetsizlikle, 
bilhassa ispanyada, İtalyanların ut· 
radıklan bazı hezimetler bu yeni §&il-. 

taj usulünün zaferi temin edeceğinde 
artık şüphe uyandınmştır. Almanlar 
bu hezlmetelerden kendi menfaatle
rine blrşeyler ~kmek yolunda he
men istifadeye çalıştılar. Mussolinl 
de buna kar§ı İngiltere \'e Fransaya 
yaklaşarak Alman iştihalanna Tuna
dan sed ~kmek yolunu hemen düşün
miye başladı. Fakat Mussolinf'nln bll
tün im oyununu, yine biuat Roma
Berlin mihverini, Londrayı kazanmalE 
i!'in yeniden bir vasıta gibi lmlland
mak isteniliyor. Bu mihvere hem Al
manya, hem İtalya ancak bunun i~in 
sanlmaktadırlar. Binaenaleyh bu 
,mal&'satla Almanyanm ltalyadan la
tediğl, Habeş meselesi hallolsa bDe 
İtalyanın Akvam Cemiyetine dönm• 
mesldlr. 

Blomberg'in seyahati bütün bu &&

beplerle şimdi kısaca bir teftiş seya
hati mahlyetiindedir. Çünkü lngiltere 
ve Fransa üstWıde Roma • Bertin son 
t&Z)iklne hazırlanmaktadır. Bu son 
tazyik ve ispanyada Alman - ltalyaa 
fllolannm müstakilen bir kontrol sis
temi tesis etmeleri, yani Cümhuriyet
çl ispanyayı fillen muhasara ederek 
resmen lıarp ll&n etemeleridir. 
Şimdi Blomberg'in önünde İtalya 

hava, deniz filolan ile kara ordusu 
bu yeni manevra için ne kadar hazır 
olduklannı göstereceklerdir. 

Bir Genç Kız 
Dağa Kaldırlldı 
Emet, (TAN) - Kadıköyünden 

Kadir oğlu Omer ismindeki genç, 
çok sevdiği Mehmet kızı Zelihayı 

bahçesinde çalışırken dağa kaçırmış
tır. Omer yakalanmış, adliye tahki
kata başlamıştır. 

ZILEDE MEKTEP 
SERGiLERi AÇILDI 

Zile (TAN) - llkokul talebeleri
nin geçen ders yılı içinde yaptıklan, 
yazdıkları -ve gördükleri işlere ait 
eserler her mektepte sergi halinde 
teşhir olunmuş ve herıkes tarafından 
gezilerek l!:>eğenilmiştir. 

aksi tesadüfe bakınız ki, bu sefer de 
müdUrlükte diploma kağıtları yok • 
muş. Bu vaziyette Devlet matbaası
na müracaat ettiler. Matbaa, daha 
evvel maarife gönderdiği bir tezkere .. 
de, diplomalann beheri için birer ku· 
ru.ş masraf ödenerek aldmlmaamı 

bildirmiş. Anca« maarif müdürlüğtl 

her nedense parayı yatınp aldırma
mış. 

Bu vaziyet karşısında bana: "Üç 
gUn sonra geliniz.., denildi. Halbuki 
Uç gUn sonra pazardır e daireler ta
tildir. 

Hükilmet, resmi dairelerde kırta
siyeciliği kaldırmak için milcadele 
açmış ~ulunduğu şu sırada, maru 
kaldığım şu muameleye ne mlna v 
rilmek lizımgeldiğini artık siz sövl~ 
yiniz. 'R.F.FlK '1{lNF.R 
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D~1r~üm ır~1r~kkü Vo~,uncdl®ı 
... !'.f.t 

Son hidiseler 
nasıl başladı ve 

TlUlcelinin temiz ve mert yürekli 
çoculdarmı, birtakım menfaat düşkü
nü ağalar şaıkavete sevkediyorlar, on
lara soygunculuk yaptırıyorlardı. Fa
kat artık yol kesip soygun malı pay
laşmak mutlaka tarihe karrşmı5tır. 

1 

nasıl sona eriyor? ~ 
D ersimdeki menfi hare

ket nasıl başladı? Bu
. gün Türk yurdunun bu güzel 
parçasında, ağalar haydutluğu 
sona eriyor. Devlet otoritesi, 
hükumet kuvvetleri orada bü
tün hakimiyeti ele almış bu
lunmaktadır. Yeniliğe karşı 

koymak cüretine yeltenen ağa. 
lar kıskıvrak, çember içine a
lmmışlardır. Ve Tunceli vila
yetimiz umrana, refaha, mede
niyete kavutmak yoluna gir
miştir. Fakat, acaba burada 
eon menfi hareket nasıl baf
ladı, harekat bugün ne vazi
yettedir? ''T AN,,m Ankara 
muhabiri çok esaslı olarak ve 
en salahiyettar makamlardan 
yaptığı tahkikatın neticelerini 
işte şu satırlarda bize bütün 
tafsilat ve teferrüatile veriyor; 

"' A nkara, 17 (Tan muhabiri 
telefonla söyledi} - U -

mumi müfettişler kongresinin 
toplandığı günlerdi. Gazetecileri 
çok seven üçüncü umumi müfettiş 
Tahsin Uzer: "- Şarka geliniz, 
diyordu, Şarka geliniz. Tabiatin 
Türık yurduna bahşettiği güzel -
likler orada silsile halindedir. Şar 
kı görünüz.. Garp kadar sevecek 
siniz ... ., 
Şark denilince bizim nesilde 

batıra gelen Dersimdir. 
1 "- Dersim nasıl?,, diye sormuş 
l tum. 
c 

Aldığım cevap şudur: 
"- Ankara sokakları kadar e-

' h .. d min ve uzur ıçın e ... ,. 
2 

1 Bu ceva:':Jm ifade ettiği hakikat 
ne o gün, ne de DeISimde isyan 
çıktığı gün, ne de bugün değişme 
ınistir: Buradaki isyan sözünün 
h~usi manasına dikkat ediniz: 
Tabiatin, göreneğin, tarihin ası 

olduğu Dersim; devlet ve nizam 
girerken asi tabiat, asi tarih ve 
asi görenekle çarpıştı ve bir da -

• ha kımıldamamak üzere asiliği 

yendi. 
Bugün Dersim; Ankara soirakla 

rı kadar huzur ve emniyet içinde 
• dir. 

Son hareket nuJen cldu? 

U mumi müfetti~ler ~o?gre • 
sinde, her mufetti.şlik mm 

takası gibi Tunceli için de bir kal 
, kınma ve ıslah programı tesbit e

dilmişti. Bu program birçok husu 

1 si hükümleri ihtiva ediyordu ve 
'ı bunların en belli başlı iki ana ko 
I lu vardı: 

' 1 -Dersimde, mektep, yol, köprü 
kışla yapıla.calrtı.. Sık sık karakoL 
lar kurnJacak, askerliık ve vergi iş. 
leri ka.ti blr inzibat altına, alına· 

cakt. 
2 - Dersimin şeyhleri, derebey

leri, ağa.lan, aşiret reisleri Garp 
viliyetlerine ve bilhassa Trakya.ya. 
(Kırklareline) yerleştirileceklerdi. 
Hatta bunların listeleri hazırlan 
mıştı. 

Dersimli ağalar, asırlardanberi 
t1 devam eden ve orada dünyanın en 
p iptidai, en geri ve yürekler acısı 
. bir tagallüp ve saltaDatı kuran 

devrin kat'i olarak sona ermek U-

zere olduğunu anlamışlardı. Çün 
kil duymuşlardı ki, devlet, aşireti 
hükmü şahsi olarak tanımamıya 

karar verm~tir. Bu hususta her 
hangi bir hüküm, vesika ve ilama 
da müstenit olsa tanınmış haklar 
kaldınlnuştır. 

Aşiret reisliği, beyliği, ağalığı 
ve şeyhliği ve bunların herhangi 
bir vesikaya veya görgü ve göre
neğe :müstenit her türlü teşkilat 
ve taazzuvlan kaldırılmıştır. 

Dersimin son üç ayı: l 

G eneral Abdullah, Elazize dö 
nünce bunları tatbike baş

ladı. Dersimin aksülamel hare -
keti olmadan geçen üç ayı, asi dağ 
tarihinin en kayda değer ve bün • 
ye tahavvülünti anlatan aylarıdır. 

Ankarada bir karar daha veril 
mişti: Herhangi bir hükü~o:ı veya 
vesika ile veya örf ve adetle aşi -
retlerin şahsiyetlerine veya onla
ra izafetle reis, bey, ağa ve şeyh
lerine ait olarak tanınmış kayıt.· 

1ı kayıtsız bütün gayri menkul -
ler, devlete geçiyordu. 

Alakalı makamlar, Dersimde a
şiret ağasının kendi hakkı ol~ -
yan memleket malını tesbite baş 
lamışlardı. 

Dersimin, hareketten önceıki son 
ayları, bu tasfiye faaliyetile dolu
dur: Aşiret beyinin kayrtsız ve 
şartsız tasarruf ettiği malların ta 
pu sicili tetkik ediliyordu. Tapu si
cilinde sarih kayıtlar yoksa, ya -
hut kayıtlar yalnız şahrslar namı 
na olup ta Dersim halkı arasında. 
bunların aşirete ait olduğu şayi 
bulunuyorsa tahkikat yaprll)'o.rdu. 

Canavarı ininden çıkarmak 

isteyince: 

A ğayı huzursuz eden ve ona 
endişeli dakikalar yaşa -

tan bu seri tedbirlerden sonra 
nihayet şu devlet kararı, onu si
laha sarılmıya sevketti: Cümhu • 
riyet, Dersim canavarını ininden 
çıkarmıya karar vermişti. 

Devlet, 2510 numaralı iskan ka 
nununun onuncu maddesinin ken 
disine verdiği şu salahiyeti: 

"- Aşiretlere reislik, beylik, a.. 
ğalık, şeyhlik yapmış olanları ve 
yapmak istiyenleri ve sınır boyun· 

da oturınasında. e.ınniyet ve asa 
yiş bakımından mahzur bulunanla. 
n, aileleriyle bil'Jild:e, münasip yer. 
lere naklettirip yerleştirıniye İcra 

Vekilleri Heyeti karar verebilir ... ,, 
Dersimin asırlardanberi; bu top 

raklar üzerinde tam bir huzur ku 
rulmasrna karşı k'.)yan canavarı 

ininden çıkarılıyordu. 
İşte son isyan bu canavarın mez 

~uhane saldmşıdır. 

.Dışarulan gelen bir ses: 

T am o sırada Dersim beyi, 
dışardan gelen bir sese ku 

lak verdi. Diyarbekirde, cenup hu 
dudumuzdan bir serseri ve hırsız 
kafilesinin Karaköprüde soygun • 
culuk yaptığı zamandı. Dersim 
beyi bu soygunculuğu sevinçle ve 
ümitle karşrlanı. 

Hudut dısmdaki kundakçı da 
Dersim beyinin kendisile birlik ol 
duğunıu biliyordu. 

İsyan l).areketinden yirmi gün 
kadar evvel Hozat'ta Cenup hudu 

dundan gelmiş bir adam yaikalan
dI. 

Dersim beyi; Karaköprü h8ıdise 
sini; kendisine gelen haberi aşire
ti içine derhal yaydı. Karakolların 
o zaman daha uzanmamış olduğu 
ve 4000-4200 metre irtifaındaki 
dağların arasındaki mağaralaırda 

toplanan Dersim beyleri kararı 

verdiler: 
İSYAN EDECEG1Z!.. ~ 
Kendilerinin gözü kapalı bir e • 

Tunceli İçin > 

Refah Pro9ramı 
, Tatbik Ediliyor' 

H ~~~;a~ lıa~~ic~~~~,~;;;ı~ 
senedenberi girişmiş bulunuyor. 
Başvekilimizin söylediği gibi, bu 
vilayette yol, mektep, karakol, 
kışla, hastane yaptmlacak, blitlin 
medeni ihtiyaçlar kısa bir mtiddet 
içinde yerine getirilecek. 
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rü iruıaatıdır. 

Ilıç köprüsü Murat üzerinde Dersime 

siri olan Dersimliyi kandırmak 

giden patikanın başıdır .. 

3 - Sultanbaba dağları. 

Dersimin en başta gelen eksiği 
ydldur. Ve bu yolsuzluk Dersimi, 
iptidailikten kurtaramamıştır .. ~er 
sim bugün iktisadi zorluklar ıçm 

de bulunuyorsa bunun ı::taşlıca se
bebi yolsrıızluktur. Bu vilayetimi -
zin büyük ıkasabalarını birleştire
cek olan şöseler, iktisadi faali • 
yeti artıracak, ticareti cömert • 
!estirecek ve bir taraftan da ba • 
şa:rııacak olan diğer faaliyetlerle 
Dersimli refaha kavuşacaktır. 

~celi sahası 800 rakımından 
35JO rakımına kadar yükseklik • 
leri ve bu dağlar arasında derin 
ve yalçın dereleri ihtiva ediyor. 
Anadolunun büyük sularından o• 
lan Frrat ve Murat nehirleri bu 
sahayı ku~atmış ve bunların baş· 
lıca kollarını teşkil eden büyük 
irmaklardan Tunceli mıntakasını 
birçok parçalara ayırmıştır. güç olmadı. Zaten geçen yıldanbe

ri tatbik edilmekte olan Tunceli
nin idaresi için çıkartılmış ve u
mumi müfettişe idamları tas 
dik hakkını veren kanun do 
layısiyle kafi tahrikat yap -
mrşlardı. Ilk kararı tatbi • 
ke Şeyhhasanlar kolunun başı ve 
Koçuşağınm reisi meşhur Seyit 
Rıza başladı. üç ay yedi gün ev -
vel Seyit Rızanın adamları, bir 
karakolumuzu bastılar ve bir as 
kerimizi öldürdüler. 

!syan hareketine birçok aşiret • 
Ier; bu aırada Şarki Dersimin bi
rer eşkiya çetesi olan Haydaran • 
lar, Arıllılar, Şadıllı, Demenan, 
Kureyşan, Lolan aşiretleri iştirak 
etmişlerdir. Şamuşağı ve Bahti
yarlar aşiretinden bazr gruplar is 
yana iştirak edenler arasındadır. 

Harekat süratli ve · 
mııvallakıyetli oldu: 

D ersimli beyin yeniden fesat 
kaynatarak, memleketin 

huzur ve sükununu bozmıya kalk
tığı haberi, evvela Elazize, oradan 
Ankaraya geldi. Dersimli serger
de, üstelik bir de bir talep listesi 
göndermişti. Yol, köprü, mektep, 
kıs.la karakol, vergi, memur, hü
kUm~t teşkilatı istemiyordu. Ken
disi yerinden oynatılmıyaıcak, si
lahı almmıyacaktı. Harekat çok sü. 
ratli ve muvaffakıyetli oldu. Ev
vela Elaziz garnizonundaki cüzi
tamlar, Tunceli üzerine üç cephe
den yürüdüler. 7000 kilometreye 
yaklaşan Tunceli çemberi darala 
darala bugün 140-150 kilometre -
ye inmiştir. Asiler; birkaç defa kı
talarımızı geriden vurmak iste -
mişler ve ekseriya çete ha~i yap -
mışlardır. Her defasında tam bir 
bozguna uğrıyarak geri kaçan 
şakiler; bugün başl1ca üç yere sı
kışmış bul unmaktadrrlar: 

1 - Kutu deresi, 
2 - KızdJağ deresi, 

Kutu deresi; 4000 metre irtifa· 
da olan Sultanbaba dağlarının ya 
macma sıkış~ ve etrafına biri
birine geçme olan mağaraların sı 
ralandiğı, yolu olmıyan bir dere • 
di.r ki, henüz insan ayağı deyme -
ıniş olan başı dumanlı iki dağın 
ortasında asi Dersimi kuran bir a
si tabiat parçası olarak son asi 
kolunu bağrında saklıyor. 

Teslim oluyorlar: 
• lık zamanlarda isyan eaen-
1 lerin sayısı 25-30 bin ola • 

rak tahmin edilmekte idi: Tayya. 
relerimiz; halkı, fesatçı ve hain 
beylerden kurtulup devletin müş
fik himayesine sığınıya davet et
miş ve halk grup grup gelip gar~ 
nizonlamnıza teslim olmıya başla
mıştır. 

Bugün Kutuderesinde 3, 
Sultanbaba dağı ile Kızıldağ 

Tunceli vilayetinin medeniyete 
ka vusması karan verilir veril · 
mez Nafıa Vekaleti derhal bu vila 
yetimiz için bir yol programı ha
zırlamış ve tatbik etmiye de baş· 
lamıştır. Bu programı buraya 

alıyoruz: 

Cümhuriyet idaresi evvelki sene 
yeni !:lir kanunla Tunceli mıntaka
sını imara başlamış bu ha valinin 
de medeniyet yoılunda ilerlemesi 
için lazımgelen tedbirleri alınış -
tır. Bu imar hareketleri arasında 

çevresinde sıkışan asilerin sa·=============== 
yısı 5 • 1 bin kadardır. Bey· tarama harekatının başladığını bil 

h dirmektedir. Harekata bütün mo-
lerden kurtulan alk sevinç dern vasıtalar iştirak etmekte -
içinde bayram yapmaktadır. dir. Murat suyunun üzerinde ve 

Bu harekat; Türk ordusu için 
en zor ve çetin !:lir imtihan olmuş 
tur. Kahraman askerlerimiz, kuv
vetli ve ileriyi görür bir kuman • 
da heyetinin elinde tabiat tezatla 
n ve çetinlikleri ile dolu bir toprak 
parçası üzerinde, modern harbin 
ve harp teknİğinin en iyi vasıta • 
larile cihazlı olarak, örnek göste
rilecek bir muvaffakıyet kazan _ 
mışlar; Milletin kendilerine gU _ 
ven ve itimadının ne kadar yerin
de olduğunu isbat etmişlerdir. 

B ugün çelik çember kapan -
mıştır. Ne eşkiya ini Ku

tuderesi, ne hırsız yatağı Kızıl -
dağ, ne kanun dışı imtiyazlı Sul -
tanbaba Dersim haydudunu ba -
rmdıraınıyacaktır: Türık ordusu • 
nun çelik çemberi kapanmıştır. 

Buraya bugün gelen haberler; 

Kemaliyeden Dersime ilk geçen pa
tika yolunun başında olan Ilıç köp 
rüsünden geçen kıtalarımız Dersi
min gö'!Jeğine girmiş bulunuyor -
lar. 

Dersimin en aşılmaz cenahı o -
lan garp kısmını çevreliyen Murat 
nehri ile yalçın dağlar aşılmış bu 
lunmaktadır. Bütün mevziler tu -
tulmuş ve tedbirler alınmış oldu
ğundan ileri hareketi başlamıştır. 
Teslim olma hadiselerinin devam 
etmekte olduğu haberleri geliyor. 

Kutuderesinin de, Kızıldağm da, 
Sultanbaba dağının da son mağara 
sına, köşesine kadar taranması, 

bir gün, nihayet bir hafta işidir. 
Dersimin, düşünürken bile tliyle -
ri ürperten başı dumanlı dağları -
nın tepesini, Ankara sokakları ka 
dar bizim, kendimizin, bizden ve 
kendimizden yapacağız . 

Arazinin bu tabiatı bir taraftan 
öbür tarafa geliş gidişi çok zor • 
laştırmıştır. Meskıln mahalleri bi· 
ribirine ve vilayet merkezine ~ağ_ 

lıyacak yolların ve köprülerin ya· 
pılmasma iktisadi bakımdan ihtl.. 
yaç olduğu kadar Tunceli Kanu • 
nunun hükümlerini devamlı ve te
sirıli bir surette yürütülebilmesi i
çin de zaruret hissedilmi§tir. Tun 
celi sahasında ilk sırada yapılacak 
yol ve köprü işleri programlaştırı· 
larak bunlardan bir kısmının vi
layetçe mükellef amele ile ve en 
mühim kısnnlannın da umumi mu 
vazeneden verilecek tahsisatıla yap 
tirılması kararlaştırılmıştır . 

Mükellef amele ile çalışıılacak 
yollar; (Elaziz . Palo - Çapak .. 
çur - Muş), (Pertek - Mazgirt), 
(Ohu - Kiği • Velibaba), (Kiği -
Deşt. Plümür. Dariziğ · Plümür) 
(Pltimür • Kemah), (Plümür .. 
Trasit yolile iltisak) istikametleri· 
dir. 

Umumi muvazene tahsisatile 
geçen sene başlanan yollar: 

A - Elaziz - Pertek - Hozat • 
Plümür yolu. Uzunluğu (100) klJn. 
dir. Mıuhammen bedeli (500,000) 
liradır. 

B - Mazgirt - Plümür yolu. U· 
zunluğu (100) kilometre ve tah .. 
min edilen bedeli (200000) lira • 
dır. 

Tunceli mmtakasmda başlana .. 
cak olan yol, köprü ve bina inşaa
tının kayde değer mühim faidele· 
cinden biri de Tunceli halkına çaı-. 

lışacak iş sahalarının açılmasın • 
dadır. Şimdiki halde maişet vası
talarından mahrum olan fakir 
halk ilkönce ikametgahına yaklll 
yerlerdeki inşaat işlerinde çalış -
mıya alıştmldıktan sonra ilerde 
Tunceli haricinde iş aramıya gi • 
decekleri tıôiidir . 
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KADIN.MODA 
- --

ptuz Yaşından itibaren 
Yüze .Yapllacak Tuvaletin 
Şekli Degişmek Lazımdır · 

Herkese 
Faydalı 

Bilgiler 
Elbiselerden artan kumaı, 

parçalarını atmayınız, en 
küçük bez parçasının bile evde lü
zumu vartlır. Eski mendiller cila

tı parlak eşyaların tozunu onları 

hiç bozmadan ne güzel alır. 

İpekli mendiller ve ipekli kumaş 
parçaları lake eşyanın ve piyano
ların tozunu almağa kullanılır. 

Yünlüler parke cilasını parıat

mağa yarar. Mesela eşyaları, soba

ları bakır ve pirinç eşyaları kadi 

fe ile temizleyiniz. 

Bu reaimlerCie 35 yaıınCia bir kadının yüzünü nasıl 
boyayacağını görüyoruz 

Fanila parçaları maruken ve de 
ri için iyidir. Evinizde toz bezinin 

giremediği ince yerlerdeki tozlan 
boya fırçasile alınız. 

Mürekkepli kalemlerin içi sirke
li su ile yıkanırsa güzel temizlenir. E vvelA kendi kendinize otuz 

, beş yaşına vardığmIZI iti
!'af edebilmeli. Derinizin eski ta
?.eliğinin ve gerginliğinin kaybol
duğunu o zaman derhal farkeder
lliniz.--ÇOk-mlkdarda. krem ve üze
t'ine pudra sUrülecek olursa hafif 
kırışıklıklar daha ziyade göze çar 
llar. Hafif bir makyaj cildi daha 
!~zgün, yüzü daha genç gösterir. 
.ua.zı otuz beş yaşındaki kadınlar 
da yüz daha tazedir. Halbuki otuz 
bir otuz iki y~da. bir başka ka
\iında göz altları kmşık, ağzın iki 
tarafı buruşmağa meyyaldir Bu 
4tuışıklar yaşla değil, cildin cinsi 
lle değişir. 

Elinize bir dev aynası alıp, yU
t\inüze bir yabancı kadına bakar 
gı"bi insafsızcasına bakacak olursa 
!ıız göreceksiniz ki fazla pudra o
lan yerlerde buruşuklar daha zi
l'ade göze çarpıyor. 

Bunun için yaş ilerleyip te derisi 
tskinıeğe ôaşlaymca, koyu renk 
ı>udralardan fazla kırmızı sürmek 
ten vazgeçmek lazımdır. 

lrca şarttır. Fazla açık renk pudra 
sürmek pek çirkindir. Beyaz görün 
mek modası çoktan geçmiştir. Gü 
zellik beyazlık ile kalın değildir. 

Her cildin kendine mahsus rengi 
yüze en ziyade ya.kışanıdır. 

Eldivenlerin yumuşaklığını muha 

faza için gliserinle silinmelidir. 
Cekeli camlar bir sovan sürüle. 

rek gnzeı temızıenır. 

Beyaz keten gece elbiıesi etek· 
lerd e ve göğü• üzerindeki yap

raklar yeıil ketcndir 

Acaba hangi yemegi secsem7 
Perıembe - Tavuk jüleıi, zeytinyağlı taze laaulya, pilav, erik kompostosu, meyva. 
Cuma - Böbrek iskarcuı, kabak dolmcuı, zeytinyağlı enginar, çilek dondurması. 
Cumartesi - Kız.artma et, etli enginar, peynirli makarna, irmik helvası. 
Pazar - Etli taze lasulya, yaprak dolmaıı, tcu kebabı, fırında sütlaç. 
Pazartesi - Pirzola patates kızartması ile, zeytinyağlı biber dolması, vişneli ekmek. 
Salı - Bezelyeli rosto, etli domate• dolmcuı, kuzu içi pilav, karışık meyva kompostoıu. 

l Çar,amba - T epıide kılıç balığı, zeytinyağlı çalı lasulyaıı, pul böreği, mahallebi. 

Son modanın 
Çeşitli Eıhise 

Örnekleri 

7 -

· Gece ve Gündüz 
Elbiselerinde Dikkat 
Edilecek Noktalar 
Gece elbiseleri, ince şeffaf 

kumaşlardan yapılıyor. Bu 
kuma.şiardan en rağbette olan 
Lorganzadır. Bu kumaş şeffaf ve 
organdiye benziyor. Fakat onun 
gibi dik durmayıp güzel düşüyor. 

Bu Lorganza. elbiselerin üzerine 
geniş kordela kemerlertlen çiçek· 
lerden süs yapılıyor. 

Gündüz elbiselerinin biçimi uınu 
miyetle spordur. Küçük benekli ku 

maşlardan elbiseler pek modadır. 
Bunların üzerine redengot biçimi 

paltolar giyilir. Düz renk elbisele
rin üzerine emprime redengod ta 
pek modadır. Senelerdenberi giyi

len ~mprime elbiselerden bıkılmış 
olduğu için bu tarzda giyinmek da 
ha zevkli ve güzeldir. 

Çivit mavisi pek modadır. Siyah 
kurşuni ve beyazla pek uyar. Her 
kes çivit rengi bir süsle modaya 
uyuyor. Ya şapkada ya yakada çi

çek ya mavi bir eşarp veya 1>ir men 
dil kullanıyor. Yaz gelince herkes 

sebze ve meyve yemek merakına 
düşüyor. Fakat bu merak elbisele-

re geçmiştir. Gece elbiselerinde 
meyveler çiçek kadar rağbettedir. 
Şapkaların üzerine çiçeit yerine ye 

miş veya sebze koymak modadır: 

Mesel§. turp ile havuç renkleri iti

barile en güzel görünenleridir. 
Çiçek ve sebzelerden maada ke-

lebekler de pek modadır. Bunlar 
yakalara takıldığı gibi şapka üzer 
lerine, hatta gece saç arasına da ta 
kılır ve pek güzel görünür. 

Kıskanç 

Olanlar 
• • 
lçın ••• 

• ki kişi karşı karşıya geçi
l niz, birisi bu sualleri sor· 

sun, siz de bütün hüsnü niyetiniz. 
le derhal tereddüt etmeden cevap 
veriniz. Tereddütsüz suale hayır 
derseniz, sıfır numara alrrsınıs. 

Hayır ama canım bunu yapmak is
temiştir, derseniz 1 numara alırSJ
nız. 

Evet yahut hayır derseniz, fa
kat bazan .. ilave ederseniz 2 nu • 
mara atarlar. Muhakkak evet ise 
3 alırsınız. 

Şimdi sualleri dfrtleyiniz: 
1 - Hiç bir zaman kocaruzUı 

ceplerini kanştınnaaıruz mı? 
2 - Kazara açık bırakmış oldu· 

ğu metuplan okur musunuz? 
3 - Uzerinde (hususi) yazıb 

olan bir zarfı hiç açtınız mı? 

4 - Bir arkadaşile tanımadığı. 
ruz bir kadından bahsederse bir tu. 
haf olur musunuz? 

5 - Iş bahanesile eve gelmediği 
akşamlar tekerrif'r ederse sinirle • 
nir misiniz? 

6 - Eve döndüiü zaman omu
zunda bir pudra izi veya üzerinde 
bir yabancı levanta kokusu arar· 
mısınız. Mendilinde dudak boyası 
var mı diye tetkik eder misiniz? 

Yapılması 18.znngelen şeyler 
şunlardır: 

~kşamlan yağlı bir krem sür
bıek, bir müddet bıraktıktan son
l'a yüzü temizlemek ve tabii halde 
bırakmak. Sabahleyin ya gülsuyu 
tıa veyahut ıhlamur veya çay su
~a batırılmış bir pamukla yüzü 

Müsküllere --ı E,!~~!!/-fn~,~'L~ r 
ı bet edecek aurette iyi ve , 

Cevap düzgün elmalar ıeçin. So-

Reçel Yapmanın 
7 - Size bir yabancı kadını ( ço. 

cukluk arkadaşımdır) diye ·tala 

dim ettiği zaman sırtınızda bir ür

perme olur mu? 
8 - Bir süvarede bütün bir ge.. 

ce konuştuğu tanımadığınız bir ka
dına gözlerinizle öldürürcesine ba • 
kar mısınız? Yoksa meşgul olmu 
mısınız? 

1
11ilmek ya ince bir tülbent veya 
hu işe mahsus ince bir kağıtla iyi
ce kurulamak. Gayet hafif bir tu
l \'alet suyunu veyahut yağsız icre
:tni az mikdarda parmak uçlarile 
lçirereık yüze sürmek. Gene ince 
kağıtla veya tülbentle silmek, son 
ta, yanağa gayet hafif olarak 
~ırmızı sürmek ve iyice yaymak, 
tizerine bol pudralı tüyü yüzün her 
la.rafında sürtmeden dolaştırmak, 
J>Udra. adeta serpilmiş gibi sürül
llıelidir 1 • 

B unu iyice sürdükten sonra 
bir yumuşak fırça ile faz

lasmı çıkarmalıdır. Hafif ıslatıl
lnış bir pamukla göz kenarlarını 
kirpik ve kaşları iyice temizleme
lidir. Saç köklerinde oirikmiş olan 
l>Udrayı da temizlemelidir. Bazı 
kadınlar bunu ihmal ederler, saç
ların dibi pudra ile beyazlanır ve 
Çirkin görünür. 

Yüzdeki hafif buruşuklukları 
kalın bir krem ve pudra tabakasi
le örtmeğe çalışmak bir hatadır. 
~u hatayı birçokları yapıyor. 
'Pudranın çok ince olması ve c11-

:renmne uvınm olmam da bq-

yup ayıklayınız ve ince la· 
• bahalara doğrayınız. rom ve rıyo ruz veya konyak ile karı,tırınız. 

Haliç Fenerinde Leman isminde 
bir okuyucu yazıyor : 

"Yüzümdek· çilleri kaybetmek 
için çok uğraştığım halde muvaf
fak olamadım. Kullandığım krem· 
lerden fayda görmedim. Ne yapa -
yım? 

Cevabı - Çilin muhtelif sebep 
leri vardır. Fakat tecrübe ile sa
bittir ki yaz mevsiminde güneşin 
tesirile yüzdeki çiller artar. Bunla
rın izalesi için muhtelif tedbirler 
vardır. Fakat en iyisi bir cilt dok
toruna müracaat etmektir. 

Beşiktaşta "üç çocuklu ana" im 
zalı mektup sahibine: 

Yaramazlık çocuğun şanından • 
dır. Yaramaz olmryan çocuğun has 
talığmdan şüphe etmek 18.zrmdır. 
Fakat fazla yaramaz olan çocuk 
haıkkmda oyuncak tedavisi tatbik 
etmek çok faydalıdır. Yaz günleri 
çocuğu açık havada gezdirmeit te 
iyidir. 

Lalelide H. M. e cevap: 
Mektubunuzda verdiğiniz tafsi

lata göre terzinizi değiştirmekten 
başka çare yoktur. Başka bir terzi 
bulunuz. Komşularınızdan bu hu· 
8U8ta tavsiyeler alabilindnfs. 

Sonra şu hamuru hazırlayı
nız. 

12 benye için 250 gram 
un bir çukur kapta bir kah
ve kaşığı maya bir yumurta ı 

bir kCLfık zeytinyağ ve biraz 
ılık ıu ile eziniz. Hamur ka· 
fığa oldukça yapışmalı ve 1 ı 
tabağa akıiılınca düzgün bir 
tabaka haline gelmelidir. 
Bir yumurta akını köpürtüp 
bu •ulu hamura ilave ediniz. 
ve ılıkça bir yerde iki •aat 
kadar muhala ediniz. Bir 
temiz tavaya taze tereyağı 

koyunuz ve yağ kızınca bir
kaç parça elmayı hamura 
bulayıp tavaya atınız.. Ta· 
vadan çıktıktan ıonra iizeri
ne İnce toz. feker serriniz.. 

Servis yaparken ütülü te
miz. bir peçeteyi tabağa •e· 
riniz. Benyeleri üzerine yer· 
leştiriniz. Ve peretenin bir 
ucunu Üzerlerine örtünüz. 
Solraya çok sıcak getiriniz. 

Umumi 
Meyvalar bollandı. Her evde re

Çel hazırlığı düşünülüyor. Her reçe.. 
lin kendine mahsus usulleri var. Fa
kat reçel yapmanın bir de umumi 
esaslan var ki bunl~m bir Ingiliz re
çel mütehassısı, bir Ingiliz mecmu
asından hulasa etmiştir. lngilizler 
en çok reçel yiyen millet oldukları 
için bu işi her halde bilirler. 

Ingiliz mütehassısının tavsiyeleri 
§Unlardır: 

ı - Reçel konulacak kabı hiçbir 
zaman soda veya sabunla yıkama
yınız. Temiz su ile yıkayıp iyice ku· 
rutunuz. 

2 - Meyva taze olmalıdır. Kuru 
havada toplanmış meyvayı tercihe· 
diniz. 

3 - Çekirdeksiz meyvalar için 
şekeri kilo başına üç çeyrek kilo, 
Çekirdekli meyvalarda, kilo başına 
bir ve bir çeyrek kilo diye hesap e. 
diniz. 

4 - Şekeri ufaklayın, fakat toz 
haline getirmeyin. Toz şekerle yapı· 
lan şurup berrak olmaz. 

5 - En iyi cins şeker kullanınız. 
Fena cinsler çok köpük bırakır. 

6 - Reçeli kuvvetli ateşte hiçbir 
zaman yirmi dakikadan fazla kay
natmayınız. Çok kaynarsa yapışkan 
olur. Az kaynarsa az zamanda bo-

Kaideleri 
zulur. Köpüğün arkası kesilince so. 
ğuk bir tabağa bir parça alarak kı
vamına ::>akınız. 

7 - Reçeli şekerle meyva tama
miyle karışıncıya kadar tahta bir 
kepçe ile karıştırmıya devam ediniz. 
Madeni kepçe reçelin hem rengini, 
hem de lezzetini bozar. 

Temiz bir mutlak k1yaleti ~ 

9 - Bir danslı çayda güzel bit 
kadın bulunursa kocanıza (haydi 
git onunla danset) der misiniz? 

10 - Onunla bir kere danse~ 

miş ise tekrar ederken güzel ama 
elleri çirkin) diye kusur bulur mu· 
sunuz? 

Yahut (güzel ama budalaya ben· 

ziyor) der misiniz? 
12 - Tesadüf imiş gibi arkada~ 

larına onlarla beraber olup olma.. 
dığıru sormak gibi bir kontrolde 
bulunur musunuz? 

13 - Arkadaşlarınızın önUnde 
lakaydi rolü oynayıp (onu serbest 
bırakıyorum, hiç kıskanmıyorum) 
der misiniz? 

14 - Onun yazıhanesinde oldu· 
ğunu bildiğiniz zamanlarda sık sık 
telefon edip kontrol eder misiniz! 

15 - Sizinle evlenmeden evvel 
ne tipte kadından hoşlandığını. ne 
renk saç ve ne renk göz sevdiğini 
sorar mısınız? 

Şimdi verilen cevapların numa. 
ralannı cemediniz. eğer yekfuı sı. 
fırdan altıya kadarsa hiç kıskanç 
değilsiniz. 
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HAF1F KONSERLER 
9,20 Paris kısa dalgası: Plak. 

9,45: Keza. 10,30: Keza. 11,~: Ke 
~. 13 Paris kısa dalgası: Konser 
nakli. 13,10 BUkret: Küçük radyo 
orkestrası. 14,15 Paris kısa dalga
aı: Konser nakli. 15: Keza 15 Prag 
kısa dalgası: Askeri bando. 15,25 
Halk musikisi (Charpentier Dvo
rak). 16 Peşte kısa dalgası: Aske
ri m&rf}ar ve Macar musiıkiai. 
16,25 Prag kusa dalgası: Şrammel 
musikisi 18,30 Moskova: Kanşık 
konser. 18,35 Roma kısa dalgası: 
Operet musikisi. 19,12 Bükreş: Ju. 
les orkestrası. 19,30 Moskova: 
PJik konseri. 20,05 Prag: Salon or 
keatraaı. 21 Liypzig: Orkestra, 
Sopran, Tenor, bas. 21 Varşova: 
Hafif musiki. 21 Kolonya: Büyük 
orkestra . RoMini, Srog, Albeniz 
vs.) 21,40 Prag kısa dalgası: Şram 
mel konseri. 22 Bari: Askeri ban· 
do. 22,10 Bükreş: Ak.fam konseri 
(Litvanya rapsodisi). 22,21 Prag 
kısa dalgası: Halk orE!Kstrası. 22,55 
Bükreş: Nedbol, Kalomiris, Sme
tana, Provaznik. 23,05 Prag kısa 
dalgası: Askeri bando. 23,15 Peş.. 
te: Hafif orkestra musikisi. 
)PERALAR, OPERETLER 

20,35 Viyana: Avusturya ope
retlerinden bir sUet. 20.~ Prag : 
Weiss'in "Sultanın nişanlısı., ope. 
reti. 22 Mili.Do • Torino: "La fa ta 
Malerba., ope~ti. 

ODA MUSIKISt 
16,05 Prag dalgası: Hafif ses tri 

yosu (şarkılar) 22,05 Prag kısa 
dalgası: Hafif şarkı triyosu. 
RESİTALLER 

20,20 Peşte: Şarkı resitali (Mon 
teverdi, Caccini, Bach, Mendelsohn, 
Listz). 
23 Varşova: Solist konseri (Loka
telli, Mozart, R088ini vesaire). 
23,15 Roma: Çüt piyano irnnseri 
(Sonatlar ve fantaziler). 

DANS MUS:tKtSt 
17: Varşova. 23,30 L!ypzig. 

23,30: Viyana, Kolonya. 23,45 : 
Prag. 24: Peşte. 
MUHTELİF 

19,30 Roma kısa dat~ası- Arap. 
ça ve Rumca musikili program. 

"'- ...._., 
tui, 21. 6. 1937 iiı. 

·~~ 
SENFONİK KONSERLER 

16,10 Roma kısa dalgası: Senf O· 
nik konser. 22,55 Varşova: Mier
aejewski, Rossini, Debuasy, Wag. 
ner, :srneıtüS. 
HAFİF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Plik 
7,30: Orkestra koruıeri 9,20 Paris 
kısa dalgası: Plak. 9,45 : Keza 
10,30: Keza. 11,50 : Keza. 13,10 
Bükreş: Plak musikisi. 13 Paris 
kısa dalgası: Plak. 13,30: Keza 
14,.w: l\.onser. 15 Paris kısa dalga
sı: Konser nakli. 15 Prag kısa dal
gası: Hafif musiki. 16,30 Paris kı
sa dalgası: Hafif musiki (şariulı) 
18 30 Roma kısa dalgası: Orkes
t~. 19 Bültre.ş: tngiliz musikisi 
(Plaklar). 20,10 BUkreş: Eğlen
celi orkestra musikisi. 22 Kolonya 
Büyük orkestra konseri. 22 Mila-
no, Napoli, Florans: Kanşık musi
ki konseri. 23 Stokholm: Viyana 
musikisi programı (Şarkılı). 23,05 
Prag kısa dalgası: Hafif musiki. 
PERALAR, OPERETLER 

18,30 Moskova: Opera nakli. 22 
Peşte: Opera orkestrası (Beetho
ven). 23,10 Mili.Do, Florans- "11 
marit:D scpolo,, opereti. 
DA MUS1K1Sl 

15,25 Prag kısa dalpsı: Yaylı 
enstürmanlar kuarteti. 15,25 Prag 
kısa dalgası: Oda musikisi kuarte
ti. 21,15 Bükreş: Oda musıltisi tri
yosu (Buiclier). 21,40 Prag kısa 
dalgası: Kuartet • 

~ITALLER 

15,05 Holanda kısa aaıgası .1:'1-
yano resitali. 15,30 Roma kısa dal· 
guı: Piyano resitali. 15,45 Prag 
ima dalgası: Org fantazileri. 18 
Varşova: Sarkılı solist konseri. 21 
Varşova: Çift piyano, şarkı vesai
re. 2105 Graz. Vivana: Şarkı, ke
men, viyolensel. 22 Roma: Şarkı 
ve enstrümantal solo. 22,05 BUk
ret: Nella Dimitriu tarafından !'ar 
kılar. 22.05 Prag kısa dalgası: Şar 
kılar. 22 45 Pra g kısa dah~ası: 
Or- resitali. 23,10 Roma: $arkı re 
ili tali. 
ıANS MUStKlSl 

21,30 Bükreş: Senfonik konser. 
KONSERLER 

7.10 Berlin kısa dalgası:.Plik. 
T,30: Orkestra konseri. 9,20 Paris 
ima dalgası: Plak. 10,30 : Keza. 
11,50: Ker.a. 11,30 Holanda kısa 
c1algası: Filips stüdyosundan eğlen 

eli program. 13,10 BUkret: Kris
tal orkestrası. 14,15 Paris kıaa dal 

: Konser. 15 Prag kısa dalga
: Askeri musiki (Şarkılı) 15,30 
ma kısa dalgası: Orkestra, IOP

aulnlArL 1 R.2.~ Prae km& dal• 

C=O&fFlr &llUC« ~&[9)W@ 
~ [§ [9) \YI [§ il u "Fior di Campo11 isimli operet. 

22,30 Liyon: Mousorgsky'nin "Bo
ris Godounow .. operası. 

ODA MUS1KtSt 

gası: Kar19ık program. 18 Varşo
va: Orkestra (D'Albert, Wagner, 
Gounad). 18,30 Moskova: Konser 
nakli. 18,30 Roma: Orkestra ve 
şarkı 19 Bükreş: Pli.« konseri. 20 
Pe§te: Radyo orkestrası. 20,10 
Kolonya: Eğlenceli program (plak) 
20,30 Holanda kısa dalgası: Filips 
stüdyosundan kanık program. 
20,45 Bükreş: Mandolin orkestra
sı refakatile Napoli şarkılan. 21 
Moskova: Konser nakli. 21,30 Stok 
holm: Hafif musiki. 21,40 Prag 
kısa dalgası: Varyete. 22 Mili.Do, 
Florans: Bando muzika. 23,30 Ko
lonya: İngiliz eğlenceleri. 23,40 
Peşte: Orkestra konseri. 

OPERALAR, OPERETLER 
22 Roma: İki kısa opera piyesi

ni nakil. 22,30 Rennes: İki birer 
perdelik operet piyesi. 

ODA MUS1K1S1 
16.05 Prag kısa dalgası: Bando 

kuartet. 23,20 Stokholm: Piyano. 
keman triyosu. 23.20 Vartova: 
Yavlı aletler kuarteti. 
~ALLER 

15,25 Prag kısa dalgası: Keman 
resitali. 16,10 Roma kısa dalgası: 
Piyano konseri. 19,15 Varşova, 
Operetlerden prkılar. 20,15 BUk
reş: Çift piyano konseri. 20,15 
Varşova: Piyano resitali (klasik 
danslar). 20,40 Viyana: şarkılar. 
20,45 Bilkreş: Napoli havalan. 
22,05 Prag kısa dalgası: Asker ,ar 
kılan. 22,25 Prag kısa dalgası: Ke 
man ve harp musikisi. 23 Varşo
va: Sopran tarafından şarkılar. 
23,40 Mili.Do, Florans: Org konse
ri. 

IJJt.J.'lS MUS1K1St 
21: Varşova. 23,50: Hamburg, 

Kolonya. 24,30 Roma, Mili.Do ve-
ire. 

!ııvriTELİF 
19,30 Roma 1mıa dalgası: Arap

ça, Rumca, Türkçe program. 

~
"""' 1-.1 ,,,..~,......,, t 

Çarıamba, 23. 6. 1937 ~ 
"""~ ""~~ 

SENFONİK KONSERLER 
11,30 Roma kısa dalgası: Senfo

nik konser. 
HAli'lF KONSERLER 

1 .ıo Berıın kısa dalgası: Plak. 
7,30: Konser. 9,20 Paris kısa dal
gası: Plak. 9,43 Keza. 11.50: Keza 
13 Paris kısa dalgası: Plak 13,10 
~: ft.&4yo or~ H,Ui 
Paris kısa dalgası: Konser nakli. 
15 Holanda kit& -aıgası: Kah.şık 
program. 15,25 Prag kısa dalgası
Orkestra. 16,25: Askeri bando. 
16,30 Paris kısa dalgası: Orkes
tra, şarkı, piyano. 18 Varşova: 
Orkestra. 18,30 Roma kısa dalga
sı; Karışıök konser. 18,45 Mos
kova: Konsern akli. 20,20 .Bilkreş: 

23 Stoicholm: Hafif musiki. 23,05 
Prag kısa dalgası: Şrammel musi· 
kisi. 23,20 Peşte- Çigan musikisi. 
23,30 Kolonya: Eğienceli halk ha· 
valan. 

OPERALAR, OPERETLER 
16,10 Roma kısa dalgası: Radyo 

opereti. 
ODA !ıWSlKtSl 

18,30 Roma kısa dalgası: Triyo 
oda musikisi. 22 Millno: Rocco'nın 
"İn terre di Legganda11 isimli ope
rası. 

~1TALLER 
16,05 Prag kısa dalgası: Viyo

lensel resitali. 18 Varşova: Piya· 
no, Şarkı konseri. 20,20 Bükreş: 
Meşhur santörlerin pli.klanndan. 
21,05 BUkreş: Şarkı resitali. 22 Ro 
ma: Şarkı resitali. 22,05 Prag kı
sa dalgası: Viyolensel resitali. 
22,15 Viyana: Harpa ve gitar solo. 
23 Varşova: Solist konseri (Piya
no, keman) Bach, Mozart vesaire. 

DANS MUStKlSl 
20,40: Peşte 21: Varşova. 24,05 

Vivana. 
MUH'JEIJF 

19,30 Roma kısa dalgası: Arap. 
ça, Rumca ve Türicce musikili 
program. 

'"""'...., '""""' '~a, 25.6.1~' 
HAF1F KONSERLER 

7,10 Bertin kısa dalgası: Plak. 
7,30: Orkestra. 9,20 Paris kısa dal 
gası: Plak. 9,45: Keza. 10,30: Ke· 
za. 13 Paris kısa dalgası: Plak. 
13,10 Bükreş: Plak konseri. 14,15 
Paris kısa dalgası: Konser nakli. 
15: Keza. 15,20 Roma kISa dalga
sı: Orkestra. 15,25 Prag kısa dal
gası: Orkestra (Mozart, Scriabin). 
16,25 Prag kısa dalgası: Balet mu· 
si kisi. 18,30 Roma kısa dalgası: 
Operet musikisi. 19 Moskova: 
Plik musikisi. 19 Bilkret Marco 
orkestrası. 19,15 Peşte: Çigan mu 
sikisi. 19,15 Varşova: Ketelbeyin 
pllklarmdan. 20 Varşova: Sere • 
nadlar. 20,25 Viyana: Alplara ait 
köylü musikisi. 21 Varşova: Ope
ra pa~aları (Orkestra, koro). 
21,30 Peşte: Radyo orkestrası. 
21,30 Kolonya: Tayyareci musiki
si. 21.40 Milano, Torina - Napoli 
vesaire: Kanşık konser. 21,40 

Prag kısa dalgası: Hafif musiki. 
22,25 Prag kul&. dalgası: Oxkeatra 
konseri. 23,05 Prag ıkısa dalgası: 
Balet musikisi. 23,20 Viyana: Rad 
yo orkestnısı. 

OPERALAR, OPEUETLER 
16,30 Paris kısa dalgası: "Elle 

est a vous,. isimli operet. 20,40 
Bükref: Plak ile Bizet'in "Car -
men,, operası. 22 Milano, Florans: 

15 Prag kısa dalgası: Bando ku
artet musi.ıkisi. 23 Roma: Oda mu
sikisi. 23 Peşte: Donizeti'nin "Don 
Pasquale,, operası. 

RESl'rALLER 
16,10 Roma kısa dalgası: Keman 

konsertosu. 18 Varşova: Piyano -
şarkı. 18,30 Peşte: Piyano konseri. 
22,05 Prag kısa dalgası: Halk pr. 
kılan. 

DANS MUS1K1Sl 
22 Roma. 23: Varşova. 23,30: 

Kolonva. 23,45: Roma. 
MUHTELtF 

19,30 Roma kısa dalgası: Arap
ça ve Rumca musikili program. 

t~" ~"""""' ...ı Cumartui, 26. 6. 1931 ( 
~~."' ~~ 

HAF1F KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 

7,30: Orkestra ile konser. 9,20 Pa
ris kısa dalgası: Plak. 9.45 Keza. 
11,50: Keza. 13: Keza. 13,10 Bük
reş: Orkestra 14,15 Konser nakli. 
14,45- Plak. 15 Moskova: Konser 
nakli. 15 Prag kısa dalgası: Halk 
oricestrası. 15,25 Holanda kısa dal
gası: Orkestra. 16 Roma kısa dal
gası: Orkestra, şarkı. 18,30 Mos
kova: Konser nakli. 19 Bilkreş: 
Askeri bando. 19,30 Moskova: Plik 
konseri. 21 Peşte: Karışık prog. 
ram. 21,05 Viyana: Avusturya mu
sikisi 21,40 Roma, Napoli, Bari: 
Ka1141k musiki 21,40 Prag kısa 
dalgası : Koro şarkıları. 22,05 Var 
şova : Orkestra tarafından Leh 

musikisi 22,05 Prag kısa dalgası: 
~rkestra (Çaykovski • Mussorgs
kı) 22,45 BUkreş: Sandu Macar 
orkestrası. 23 Varşova: Popüler or 
kestra konseri. 23,10 Prag kısa dal 
gası- Hal orkestrası. 23,20 Peşte: 
Orkestra (Adam, Karoly, Bizet 

ve.) 24,20 Çigan musikisi. 
OPERALAR, OPERETLER 

18,30 Roma kısa dalgası: "La 
f ata malerba., isimli opera. 22 

Roma: Rocca'nın "Masallar mem
lei<etinde,, isimli operası. 

ODA MUSlKtSt 
18,20 Varşova: Oda musiıkisi. 20 

Kolonya: Beethoven yaylı kuarte
ti. 

RESİTALLER 
15,30 Roma kısa dalgası: Piya

no konseri. 16,05 Prag kısa dal
gası: Org musikisi. 2035 BükrelJ : 
Romen şarkıları. 22,25 Prag kısa 
dalguı: Ka.rıtık soUBt ~· 
23,1:5 MttAno: ~arkr"'TCMtan. 

DANS MUStK!Sl 
21,30 Stokholm (Kli.sik dans -

lar). 23: Stokholm. 23,30: Kolon
ya. 
MUHTELİF 

19.30 Roma ima dalgası: Arap.. 
ça, Rumca, Türkçe program. 

Büyük orkestra ve muhtelif nu - ı maralar. 21,40 Prag kısa dalgası: 

1

i-__________________________ 

1 
Küçük orkestra. 21,10 Stokholm: Bı"TL•'S ORTAOKULU Askeri bando. 22 Mili.Do, Florans: 
Karışık nıusi&i konseri. 22,25 
Prag kısa dalgası: Orkestra ve so
ıısua ~.::,o:so rette: Salon orkestra
sı. 23,20 Viyana; Radyo ori'esı.t&· 
sı. ~o:s,.:sv .l\.01onya: .l:!.i.ustrumautal, 
şaııkı, orkestra, :.::4,10 .t-eşı.e: ~ıgan 
ın usı.ıtisi. 

ODA MUSlKtSl 
15 Prag kısa dalgası: Oda mu

siıkısi. ;.:ı.,,"5 Pra.g ıcuıa dalgası: 
Hatif musiki kuarı.eti. ~.ıo ""o -
ma, oda musikisi (Respıgni, Giar· 
dıni, Zecchi, Goldmark' . ..::&,:.>() Var 
şova: Şrammel kuarteti. 
R~IrA~R 

16,10 Roma kısa dalgası: Ke -
man konserı (Aıtwe, rueısıer, .t'a· 
yanmi ve.). 19,45 Peşte: .Macar 
naı.ıc şarkı.ıa.rı. ~l Vaı şova: 8Qust 
konseri (Leh musikisi>. 21,05 Vi· 
yoıensel, keman. ~l,.ia .bıutreş: 
Keman konaen. 22 Vart0va: Şo
pen musikisi (Piyano). ~ı~05 Pı·ag 
kısa dalgası: Sıav halık şarkıları. 
22,10 liu.Kre§: şarkılar. 23,30 Mila
no veaaire: Şarkı "resıtali. 2~.ao 
Peşte: Piyano konseri. (Liatz, 
Bra.hms). 

DAL-.ıS Jtııı uSlK1S1 
22,15 Stokholm (KlAsik dans

lar). 23: Stokholm. 24 : Kolonya. 
24,15 Roma 

MUHTEL1F 
19,30 Roma kısa dalgası: Arap. 

ça ve Rumca muaiklli program. 

~'P;l>e, 24 •• ~7~ 
~ ,,._,,_ - -~""'~ 

~!!2WON1K KONSERLER 
23 Roma: Senfoni: Martucci, Ca 

ra~. 
HAlt 11'' KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 
7,30: Orkestra. 9,20Paria1ma dal
gası: Pllk. 9,45 Parie kısa dalp. 
sı: Pllk. 11.50- Pllk. 18,10 BUk
ret: llotzoi orkestruı. 15 fral kı· 
sa dalgası: Şrammel muaikiai. 
15,25 Halık musikisi. 19 Pe,te: 
Radyo orkestrası. 19 BWaet: Pllk 
konseri. 20 Milino, Florana: Ka
"'11' musiki. 20 lloskova: Konser 
nakli. 21,10 Kolonya: KUçttk mu
siki akşamı. 21,40 Prag kısa dal
gası: Hafif musiki. 21,40 lllllno, 
Flrorana vesaire, Kantık konser. 
2145 P.,.te: Balet muaildai. 22,05 Pru ıu.a dal~: Halk musikisi. 

Bitlis, (TAN) - Ortaokulun talebe sayısı günden güne artmakta
dır. Geçen sene ancak 96 talebe varken, bayıl bu mlktal' 133 e )'Ökselmlş
tlr. Yukarki resa.ıde orta okul öğretmenleri direktöıll Hakkı Anca ile bir 
arada görüyoruz. 

Türk Hava Kurumu 

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

Büyük ikramiye: 4 5 .O O O Liradır." 
Bundan bafka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralı~ iki adet mükifat vardır .•• 
DlKKAT: ----
Bilet alan herkea 7 ;T emmuz/937 pnü ak9amma kadar 

biletini deiittirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı aakıt olur ... 

18 - 6 - 937 

Cildin gıdası bulundu 
Her şey gibi clld de büyük teklmül devresi geçirir. Her genç kıs ve ~ 

dınm kendisine mahsus parlak bir devri vardır. Bu zamanlarda cild gayet 
parlak çok dUzg11n cazip bir hal alır. Cilde bütün bu güzelliği veren cildill 
ikinci tabakasında bulunan höceyrelerin bünyeden aldıkları gıda ile mllıll• 
kilndUr. Bünye bu gıdayı zamanla veremez olur. Cildde bunışukluklat• 

lekeler ve buna mümasil arızalar görülür. Cild bütün güzelliğini kaybe

der. Gaip olan kuvveti iade etmek ancak bünyenin höceyrelere verdiği 11-
da iltı mümkündür. 

BUyUk kabiliyetli eller bunun da çaresini bulmuşlardır. Yanm yağlı Ba 
san gece kremi, yağsız Hasan kar kremi, cildin ihtiyacı olan bu gıdaDJD 
tamamını ve özünü ihtiva eder. 

Her Bayan gece yatarken yanm yağlı Hasan gece kremini ve gündilr 
leri yağsız Hasan kar kremini, yüzlerine büyük bir itina ile sürerek cil• 
din güzelliğini kazanırlar. Bun11uklar, lekeler tamamile zail olur, bu kreld 

ler artık her Bayanın tatbii bir ihtiyacı haline girmiştir. Cildin güzelliği bU 

kremlerle temadi eder. Çünkü esas olan höceyreleri bu kremler besımek• 

tedir. Cildiniıi bu kremlerden mahru m etmeyiniz, sayın bayanlar. 

Resimli Hakiki Bir Vak'a 

GENÇ ve TAZE 
Göı ünmenin geni ve kolay üsulil 

Saat 7 de 

Bu yeni pudranın 
son derece yapl§ma 
hassasını veren fev. 
kalade inceliği i.deta 
yüzünde gayri mer'i. 
dir. En samimt dost-

Bir miknatisin İfne· 

leri cezbettiti gibi 

şayant hayret bir 
tenle renç ve terO
taze görOnüyordu. 
Yll wı ll•rv• ,ırtılıhiı llıa• 
""" ıall ohnut 111111 111111• 
11,ıll lllıltr ••••ılııı1tt1r. llr 
Htı plldrıı .. 111111 lıll.,lr . 
ÇUnkD ııu , .. ,. cll,.•11 ıoıı 

••nılll lllr flllll .. 11 •111• .............. 

cild için son derece 

yapışma haasasına 

malik rayet ince bir 

pudradır. 

larınız bile pyanı hayret teninizin, 

tabii güzellikten mütevellit olmadığı. 
na kail olaınıya.cakbr. Dı§aı ıda, ~ 

murda ve güneşte veya deniz banyo
sunda veyahut tenis maçlarmda, içer. 
de sıcak salonda ,dansta daima cazip 
güzellikte bir tene malik olabilirsiniz. 

Bu pu<b-a, ne sudan, ne de terdeD 
kat'iyyen müteessir olmaz ve ytlz4• 
leke ve tabaka te!Jkil etmez. Tok 
pudrasını, cildinizde son derece yapll-
ma hassasını veren ve fevkalade i9'i 
ce olan bu sihrimiz "birde 4,, pud,.. 
yı kullanınız. Neticesinden son dereci 
memnun kalacaksınız. 

Devlet demir yolları ve limanları 
işletme genel direktörlüğünden: 

Sebze ve meyva tarifesi 
1-7-1937 tarihinden itibaren: 
1- Yaş meyva ve sebze, taı.e et, yoğurt, süt, balık. lli.h .. nakliyatd 

mahsus olan 40 numaralı tarife Avrupa hattına da teşmil edilmİ§. 
2 - Işbu tarifeye dahil olan kavun ve karpuz nakliyatına aynca yi1> 

de 25 tenzilat yapılmıştır. (Avrupa hattı dahil) 
Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1618) (3466) 

kartal belediyesinden : 
Kartal Belediye Ki.tip ve Muhuipliği 60 lira Ucreti maktua ile mUnhaJ

dir. En aşağı orta, tahsilli olmak ve askerliğini bitirmiş bulunmak şarti
lc talip olanlann Kartal Belediye Riyasetinde 21-6-1937 Pazartesi gtlnl 
saat 15 de yapılacak imtihanda vesaikler.lle bulunrclaları ili.il olunur. 
(3484) 

EVEREADY .. ........ . 
HAVAi BATARYANIN 

T&MIN llTTIOI P'AYDALARı 

1. KU1Ursus 1000 ... t dayaaar. 
~. Tekrar doldurulma&. 
3. Biriaci uatta oldufU fibl bl

llİDCİ 1Utta da eya1 ruıdeıuaJ 
•erir. 

4. R.dyoya fevkallde bir hı•• 
aiyet ••· MÇm• kabiliyeti te-
mia eder. • 

IS. Batarya pyct idarelidir. Ea 
iyi aeticeyi elde eı-k için 
"E..-dy'' yiibek tewettirll 
aot n friy bataryalarile a,
ber lnallaad .... ta9"ye edilir. 



t::::::: 18. 6. 937 =============================================~AN 

No. 80 Yazan: Ziya Şakir 

MAHVOLACAGIM 
Aman Bana 

Çabuk 
Yardım Et 

~ada.şlan işlerini r.:>itirip avdet 
ettikleri esnada Felhan köşkte, hiç 
khnaenin görmiyeceği bir yerde u
hyakalmış.. Uyandığı zaman da 
etrafta nöbetçilerin korkusundan 
dıfan çıkamamış. Bu esnada Qep 
ilet Hatun köşke gelmiş. Bu Fel
ban, saklandığı yerde nasılsa onun 
IÖzilne ilişmiş. Felhan, onun ayak 
larma kapanarak af dilemiş. O da 
lreııdisine bir mmdar ihsan vere
~k "buradan kaç. Kurtul" demiş .. 
ll'eUıan, bir çaresini bulmuş; kaçıp 
kurtulmuş. Faaat, Cennet Hatuna 
da. bin can ile aşık olmuş ... Şimdi, 
heın ,arap içiyor; hem de onun is 
lbhıi dilinden bırakmıyarak hün • 
ll1r hüngür ağlıyormuş ..• 

D ehşetler içinde kalan Saray 
Nazın, derhal Felhanm 

te\rkrmi emretmişti. Fakat bu e
bıir, infaz edilememişti. Çünkü 
li'eUıan artık sarayda değildi. O, 
e&rarengiz bir şekilde, ortadan kay 
boluverm· t• ış ı. 

Bu vaziyet karşısında mesele da
ha. ziyade ehemmiyet kesbetmişti. 
Saray Nazım bu iki muhbiri de 
derhal bapsettirmiş; hiç bir kimse 
lle görüştürülmemeleri için şid
detli emir vermişti. 

Fakat mesele çok ciddi, ve pek 
~ok mühimdi. Eba Müslime haber 
\'eriJmedikçe bu iş ört~as edilemez
di. .. ll'akat, bunu o çılgmca kıskanç 
adama kim haber verebilirdi. Ağ -
Zllıdan böyle bir söz kaçıran her 
kiın olursa olsun; hiç şüphesiz ki 
bir hançer darbesile onun bayatı o 
~da hitama erebilirdi. Veyahut, 
uq koca serdarın yUreğine inerek 
0 ıtıuhteşem hayatı bir anda sönüp 
feci bir ölümle can vereceği, hiç 
tUı>he götUrmiyen bir hakikatti. 

Fakat bu adamları dinledikten 
lonra bu işi saklamak, Ebi. Müsli
!rıe duyıurmamak; o, büsbütün bir 
t eli.ketti 

,, .,..,,. .... 

(Kuban kale) dizdan Süheylin 
kurduğu plan, matlup olan netice
yi vermemişti. Çünkü, son derece 
zeki ve dirayetli bir adam olan Ma
lik bin Haşim'in, Eba Müslimi ikaz 
edecek mahiyette bir mukaddime 
ile meseleyi anlatması, büyUk bir 
felaketin önüne geçmişti. Süheylln 
düşüncesine nazaran, namus mese
lesinde fevkalade mutaassıp olan 
Eba Müslim, ya bir anda çıldırarak 
gidip zevcesini öldürecek .. Veyahut 
ortalığı biri~irine katarak büyük 
bir sıkandala sebebiyet verecekti. 
Fakat bütün bu düşüncenin aksi 
zuhur etmiş .. Eba Müslim, bu sefer 
de mi.nevi bir suikastten kurtula
bilmişti. 

Halife Korkusundan · 

Hastalandı 

R ey şehrinden firar ederek 
(Ambar) a gelen köle Fel

han; doğruca. haltrenm huzuruna 
çıkarak, başından geçenleri hikaye 
etmiş; neticede de şu malfımatı ver 
mişti: 

- Benim aleyhimde ihbarda bu
lunanlar, Ebi. Müslimin sarayına 
girdikten sonra, bir daha avdet et
mediler .. Ehi. Müslimin, harem da
iresinde şiddetli bir harekette bu
lunduğuna dair de hiç birşey işitil
medi. Bundan anlıyorum ki Kô.!ıan 
kale muhafızı Süheylin giriştiği iş, 
matlup olan neticeyi vermedi. 

lan katlettirdi. Köle Felhan da 
kaçmıya muvaffak oldu. Tabiidir 
ki; tahkikat yapmıya imkan kal • 
madı. 

Halifenin verdiği hüküm, çok 
doğru idi. Ebi. Müslim, • P~ ender 
olduğu gibi - bu meselede de, ~ir 
az düşüncesiz hareket etmiş; hiç 
bir esaslı tahkikat yapmadan o iki 
muhbirin kafasını derhal kestir • 
mişti. Belki de, köle Felhanı ele ge 
çirerek her hakikati ondan öğre • 
neceğini zannetmişti. Lakin o da 
ele geçmeyince, artık bu hadise de 
sükfınetıe hitama ermişti. 

A u kadar üzüntü, korku ve 
he~ecandan sonra, artık 

Halife Mansur; Eba Müslim hak
ıkındaki düşüncelerinden vazgeçip, 
onunla hoş geçinmek yolunu ihti
yar edebilirdi. Fakat etmemişti.. 
Onun dimağında yer eden bir şey 

varsa, o da; Ebi. MUslimi mutla
ka ortadan kaldırarak her tUrlU 
endişeden azade bir halde salta
nat sürmekti .• 

(Arkası var) 

1 E K ONOMll 

MISIR YUKSELDi 
:-.... 

~ Yirmi ~ 
Mill}onluk i Fark 
Ankara, 17 (Telefonla) -

Alakalı makamlar, 15 ihraç 
maddemizin geçen sene ve bu 
seneki satış kıymetleri arasın. 
daki büyük farkı gösteren dik. 
kate değer bir istatistik hazır· 
lamışlardır. Bütün memleketi ' 
sevindirecek olan rakamlar 
şunlardır: 

(V~ sıfır ili.vesile) 

~ 
935 936 

Tütün 18,676 24.265 
Vzüm 10.437 10.200 

~ 
Kaboıksuzfmdık 9.106 13.243 
Kabuklu fındık 286 1.109 
Pannık 6. 783 9.48 
Arpa 1.966 1.068 
Buğday 1.927 2.831 
Tiftik 2.144 7.071 
İncir 4.459 4.029 
Zeytinyağ 1.946 1.824 
Yumurta 1.369 1.682 
Afyon 1.064 1.584 
Deriler 1.692 4.421 

67 .015.000 87 .689.000 

ipliklerin Satış 

Fiyat Listeleri 
tktısat Vekaletince tesbit olunan 

iplik narhı üzerine, iplik tüccarlan 
dünden itibaren satış fiyat listelerini 
Ticaret Odasına tasdik ettirmiye baş· 
lamışlardır. Piyasada iplik miktarı a. 
zalmış olduğundan alakadarlar buh
ranın önüne geçebilmek maksadiyle 
hariçten iplik temini için takas usulü 
ile mal getirtmek Uzere teşebbüse 
geçmişlerdir. Hariçten getirllecek fp. 
liklerin serbest satılacağı ve bu suret 
le yerli ipliklerin de ihtiyacı temine 
yardım edeceği söylenmektedir. 

Buna Mukabil Buğdayda 
10 Paraya Y akm Bir 

Dusukluk Oldu 
' Dün piyasamıza kırk bet vagon buğday gelmittir. Piyasa dün. 

den daha gevtek bir vaziyette kalmıtbr. 2 - 3 çavdarlı Ankaranm 
ekatra buğdayları evvelki gün 6,30 kurut iken dün ayni kaliteli 
mallar 6,10 - 6,20 kuruttan satılabilmittir. Polatlının ekıtra mal. 
lan 7,10 - 7,20 arasında iken dün 6,39 kurup dütmüttür. Şu hal. 
de sert ve yumufak buğdayların hemen hepsinde on paraya ya

kın bir tenezzül olmuftur. 
Mersinin sert buğdayları 5,10 Po-

1 latlı sertleri 5,32,5, yumuşak buğday. 
lar 5,10 - 5,31 kuruş arasında satıla 
bilmiştir. Mısır fiyatlarında ise biraz 
yükseklik olmuştur. Adapazar mısır
ları çuvallı olarak 4,38 ve Düzce mı
sırları 5,04 kuruştan müşteri bulmuş. 
tur. Geçen haftaya nazaran mISirlar. 
da on para yUkseklik görülmeKtedir. 
Kuşyemi Trakya malı olarak yerinde 
teslim 7,25 kuruştur. Konya malı çav. 
darlar 4,10 kuruştan satılmıştır. 

Ege Tütünü 
Az Olacak 

lzmir, (TAN) - Bu sene Ege mm. 

Borsada 
Satıslar 

' Dün para borsasında hararetli mu. 
ameleler olmamıştır, Türk borcu his. 
seleri 18,50 - 18,55 lira arasında sa. 
tılmış fakat fazla muamele olmamış
tır. Diğer esham ve tahvilat üzerinde 
ehemmiyetli hiçbir iş yapılmamıştır. 
YalruzAslan çimentosu hisseleri 13.20 
liraya kadar düşmüştür. Merkez Ban
kası hissesi 87,5 liradır. Bir Sterlin 
623 - 626 kuruş fiyatla tesbit olun. 
muştur. 

takasında ekilen tutunıer geçen yılda Paris Borsasında 
kinden yüzde yirmi beş nisbetinde faz 
la olduğu için rekoltenin 40 milyon Paris borsasının dünkü kapanış fi. 
kiloyu bulacağı tahmin edilmiştir. yatlan: 
Fakat, havalar kurak gittiğinden tü- Londra 110.90; Nevyork 22.46Yı: 
tünler bodur kalmıştır. Bu yüzden re. Berlin 900; Brüksel 379.37% ; A.Jıut.ı 
kolte şimdilik 30 milyon kilo oltrak terdam 1236; Roma 118.20; Lizbon 
hesap edilmektedir. Maamafih bazı 100.75; Cenevre 514.75. 
tecrübeli ~tütüncüler rekoltenin bu Madenler: 
sene de geçen yılda.ki gibi 22 milyon Kurşun 22.33; bakır 60--62; kalay 
kiloyu ancak bulacağını söylemekte- 246.17.6; altın 140,6~; gümüş 19.18; 
dirler. çinko 20.13.9. 

lzmfrde 5 Milyon Ser

mayeli Yeni Bir Şirket ZAHiRE 
BORSASI İzmir, (TAN Muhabirinden)- Şeh 

rimiz ihracatçılarından bazı mühim 
firmalar birleşerek beş milyon lira 
sermayeli bir ihracat şirketi kumuya ııııııvf'· ... --.. ·-·ıııı ... ·ııııa ........... _ .. ._ .... _ ................................ .. 
karar vermişlerdir. 17-6-937 

Yeni şirketi kuracak olan mühim FlATLAB 
firmaların başında Bay Ki.zım Tan- ClNSl Aşağı Yukan 
er, Ahmet Hoca oğlu, Ali Haydar Na.. Kr. P. Kr. P. l,te, bu müşkül mevkide kalmış 

Olan Saray Nazın Berk, doğruca 
lD':>t Müslimin katibi (Malik bin 
lla,im) e koşarak meseleyi olduğu 
libi nakletmiş: 

Köle Felhanın bu sözleri, Halife 
Mansurun nazarı dikkatini celbet
mişti. Saraya gidip Felhan aleyhin
de ihbarda bulunanların bir daha 
oradan çıkmamaları, evhamlı Hali
feye son derecede endişe vermişti:. 
Eğer bunlar, şiddetli bir tazyik ve 
işkence görürlerse, hiç şüphesiz ki, 
Kuban kale dizdarı Süheylin teşviki 
ile böyle bir düzen kurduklarını iti
raf edeceklerdi. O zaman derhal 
Süheyl tevkif edilecek, 0 da işken
ceye çekilecekti. Eğer bu işken<;e· 

ye dayanamıyarak : 

Kedisi Hastalanmış ... zilli, Şerif Remzi ve daha bazı Ticaret Buğday yumuşak 5,22~ 6,30 
evleri vardır. ,, sert 5,20 5,32 ~ 

- Mahvolacağım. Bana yardım 
et. 

Demişti. 

M alik bin Haşim, Berkten da
ha cesur davranmıştı. Min

tanının içine kuvvetli bir zırh giy
dikten sonra, Ebi. Müslime gitmiş: 

- Düşmanlarınız aleyhinizde 
~k hainane bir oyun oynamak is
tiyorlar. Bunu size nakledeceğim. 
ll'akat herşeyden evvel, metin olma 
'ızı rica ederim. demişti. 

Ebl Müslim; Malik'in naklettik -
leıinı bal}mdan sonuna kadar hiç 
~adan, hiç bir müfrit hare
~et göstermeden dinlemisti. F'lkat 
l'engi, bembeyaz kesilmişti Malik'in 
ICSzleri bittikten sonra; 
1 - O iki adamı bana getirin. 

l>emişti... Ve bu adamlar huzu
lıuıa getirildikleri zaman, büyük 
bir sUkfuıetle onlara şu sözleri söy
~: 

- Dünyada, olmıyan hiç birşey 
Olınaz. Yalnız birşey öğrenmek is
tiyorum. Felhan acaba bu meseleyi 
liıden başka C>ir kimseye de nak
letti . ., 

mı ..• 
İki adam; 
- Hayır. Sadece blze soyıeaı. 

~ de, bu mühim sım başka bir 
>'erde ağzından kaçırmaması için 
kendisine sıkı sıkı tenbih ettik. 
~ Diye cevap vermişlerdi. 

O zaman Eb& Müslim, büyük bir 
"1kibıetıe: 
-Cıkmız. 
l>emişti. Ve onıar, Kapıya aogru 

ilerlerken; Malik bin Haşiın'e: 
- Bu adamlarm kafasını derhal 

... l:iriniz. 
'ltrnrini ve 

- Bu işi Halife ile müşterek o
larak yaptım. 

Derse.. O zaman Ebi. Müslim, 
bütün ordularını toplıyarak (An· 
bar) üzerine yürüyecek .. Ve artık, 
en korkunç akıbet zuhura gelecek-
ti. 

Halife; bu üzüntülerle, yemek • 
ten içmekten kesilmişti. Küban ka 
le dizdarınm tevkif edilip edilme
diğini öğrenmek için adamlar gön
dermişti. Ebi. Müslimin ordusunu 
mütemadiyen tarassutta IJulundu
ran casuslarına daha sıkı emirler 
vermişti Ve şayet orduda hazır 

lık emareleri görülürse, başmm ça 
resine bakabilmek için de muhtelif 
tedbirlere müracaat etmişti. 

Lakin, bu kadar korku, üzün
tü, heyecan; Halifenin sıhhatini ih 
lil etmişti. Birkaç gün, yataktan 
çıkamıyacak bale gelmişti. 

Nihayet; casus şebekesinin her 
kısmından alman haberler, Halife
yi harap eden buhranlan teskin et 
mişti .. Kuban kale muhtarı, tevkif 
edilmemişti. Ebi. Müslim ordusun· 
da da hiç bir hareket hazırlığı gö
rülememişti. 

Bu neticeyi alan Halife düşün
müş, .,u hükmü vermişti: 

- Anlaşılıyor ki Ebi. Müslim; o 
iki muhbiri dinler dinlemez; sükun 
ve itidalini kavbederek derhal on-

BJıo kere daha başıma gelmiştL 
Bayllce yıl oluyor. Bir gece kapıya 
gelen bir adam: 

- Hanımefendinin köpeğinin ağ
Zindan kan geliyor. Çabuk yetiş! 

Diye beni ~tı. Baytarlık 
hUmed.lğiml anlatarak, tabii gitme
dim. Biraz sonra tekrar gelerek : 

- Hannnefendl bayıldı. Çabuk 
yeti§! 

Dedt. Artık gitmemek kabil de
ğildi... Gerçekten güzel bir köpek. 

Dişlerinden gelen kanı dlndirme
yince Haımnefendlnln ayılması 
mümkün olamıyacağı anlaşıldı. Bir 
insana bJzmet için baytarbk etmeı:e 
mecbur oldum ... 

Bu sefer de, Suadlyeden Naciye 
lmzab mektup gönderen bir bayan 
okuyucumuzun sevglll kedisini kur 
tarmak için, baytar olmadığım hal 
de, ha.na gösterdiği teveccühten ta.. 
bii pek mütehassis oldum. Bu te
veccühe karşı, kendisini görür gör
mez kurtarmak için, kendisine bay 
tarbk etmeğe mecbur oluyorum. 

Saym okuyucumuzun anlattığına 
göre, kedisi ne yese, yokandan, a
şağıdan çıkanyormuş. Anlaşılan, o
kuyucumuz kendi yUzttnü kedisi • 
Din yüzüne stiriiyor ki, kedinin ne
fesinin koktuğunu da yazıyor. Bun
dan başka hayvanın boyu da değiş 
miş. Bir yerde durmuyormuş, mü
temadiyen dolaşıyor, geWl.kçe de 
bayanm ytizüne bakıp mlyavllya
rak canmm acımıı haber veriyor
muş. Okuyucumuz merakından, ke
dinin karnını muayene etmiş, karnı 
katılaşmış, diyor ••• 

Okuyucumuz danlma8lll ama, o
nun kedisi de, bütün kediler gibi, 
hem açgözlü, hem pisboğaz olacak • 
Kediler bu iki tablatlerlnden dolayı 

mide ve barsak iltihapla.rma. çok 
tutulurlar. Suadiyedeld güzel kedi
nin - sahibi kedisinin güzel olduğu
nu bildiriyorsa da, onun merakın
dan, kederinden kedinin güzelliğine 
hüınetmek tabiidir • hastalığı da 
böyle olsa gerek. 
Şu halde kediye hiç katı yemek 

vermemelL Her gün yalnız kayna
tılmış süt. Buna üçte bir nisbetinde 
maden suyu katılırsa, kediye sev
gisini daha iyi isbat etmiş olur. Sev 
gisi o derece değilse günde bir gram 
karbonat ta bu işi görür. 

Bununla kedinin Yllkardan çıkar 
ması geçer. O vakit bezelye içi, ku
ru fasulye, mercimek, arpa, mısır 
gibi sebzeler kaynatılarak, suyu içi 
rilir. Fakat bu sebze suyunu her 
gün yeniden kaynatmak lizundır. 
Hayvanın aşağıdan çıkartması da 

hafifleyince undan bulamaç yedlri 
lir, her defasmda bulamaç içine iki 
damla tentür diyot dam1atına iyi 
olur. 

Daha sonra, kedinin midesi ve 
banaklan düzeldikçe, ona koyun ci
ğerini, akından olsun, karasmdan 
olsun, küçük küçük parçalar halln
de doğriyarak, kızartıp yedl.rindniz. 
Fakat bunu kendi elinizle hazırlayıp 
kediye yedirmelisiniz. Çünkü karacl 
ğeri insanlardan da birçoğu pek se
ver. 

Sevgili kediniz yine iyi olmazsa, 
Suadiyedekl köşke bir baytar da 
vet eder, kediyi muayene ettirirsi
niz, yahut bu kediden vazgeçerek 
başka bir kedi bulur ve onu seversi 
nlz. Doğrusunu isterseniz, bu daha 
iyi olur. Çönkti hastalıklı kediyi ev
de tutmak insanlar için de iyi bir 
şey değildir. 

, 
Mısır sarı 4,38 5, 4 
Kuşyemi dökme 8,25 -,-

~ lç fındık 40,- -,-

B O R Sr A Yapak Trakya 64,- -,-
..f"i Peynir beyaz 25,- 25,30 

Peynir kaşar 40,- 51,-
17 HAZiRAN PERŞEMBE 

"?ARALAR 

Sterlia 623,-
Dolar 123,50 
Fransız Fr. 112,
Liret 120,-

Belçika frangı BU.-
Drahmi 22,-
lsveç Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 63,-
Kron Çek 70,-
Şilin Avusturya 23,-
Mark 26,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 50,-
Kron İsveç 30.-
Altm 1047,-
Banknot 255,-

ÇEKLER 

627,-
126,-
114,-
125,-
84,-
22,-

575,-
22,-
6ö .-
75,-
23,-
28,-
23,-
24,-
14,-
52,50 
:~ı.-

1048,-
256,-

Londra 
New-York 
Paris 
Mil;no 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

625,75 626 
0,789 0,78869 

17,7225 17,715 
14,99 14,984 
4,67 4 4,6721 

87 ,335 87 ,30 
3,4439 3,4425 

63,9232 63,8975 
1,4346 1,4341 

22,632 22,623 
4,2045 4,2025 

13,9033 13,8975 
1,9676 1,9668 
4,1646 4,163 
3,9875 3,9856 

107,2313 107,1884 
34,5185 34,505 

2,745 2,7443 
23,975 23,985 
3,0995 3,0982 

..1 

Pamuk yağı 43,20 46,-
Bezir yağı 37 .- 45,20 

~ELEN 

Buğday 635 Ton 
Tiftik 19 Ton 
Peynir 10 Ton 
Kaşar 17 Ton 
Un 175 Ton 
Mısır 30 Ton 
Arpa 26 Ton 
Yulaf 15 Ton 
Yapak 29 Ton 
Kepek 68 Ton 

G 1 DEN 

Tiftik 10 Ton 
Razmol 105 Ton 

DIŞ FlYATLARi 

Buğday Liverpul 6,25 K. 

" 
Şikago 5,13 K. 

" Vinipek ,73 K. 
Arpa Anvers 5,09 K. 
Mısır Londra 3,61 K. 
Keten T. Londra 8,- K. 
Fındık G. Hamburg 94,52 K. 
Fındık K. Hamburg 94,52 K. 

Bugün llınannn~ gelecek vapur
lar: 

Saat: 16,15 Uğur tzmıtten, 15,11 
Kocaell Mudanyadan, 6,SO Çanakkale 
Bandırmadan, 1 Seyyah Karabl.ga. 
dan, 9,SO Sadrlaade Meninden. 

BugUn lbruunnnman gidecek va. 
purlar: 

Saat: 8,SO Bartm Muclanyaya, 19 
Seyyar Karablgaya 1 '7 Bandırma ki· 
ftlıla. 
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Istanbul Üçüncü icra Memurluğun lstanbul Dördüncü icra Memurlu- Mahakimi Adliyei Aliyede 
Chancery Division 

Müteveffa Henri Bettelheim 
hakkında 

TA YLOR tarafından 

aan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi ğundan: Anastas kızı Olga Papaıdopu 
mukarrer ve tamamına 2000 lira kıy- nun Aleko Nikolaidiye olan borcun
me~ takdir olunan Demirtaş mahal- dan mahcuz Büyükadada Yalı mahal 
lesinin Kıbleçeşme sokağında eski ve lesinde Altunordu sokağında yeni 39 
yeni 108 kapı No. larile mürakkam ve 41 No. lu sağı 1 Parsel No. lu Di
bir dükkanın nısıf hissesi aı._;ık arttır- mitri kızı Anna ve Apdullalı kızı Fat-
maya konmuş olup 21-7-937 tarihine ma Hamiyet ve Dimitri kızı Anna ile SUTTON aleyhine 
müsadif Çarşamba günü saat 14 den solu Osman ktz! Cemile, Fotiyadi kızı Müteveffa Henri Bettelheim 
16 ya kadar dairemizde açık arttır- Marika Dupliyas, arkası deniz, önü lngiltere mahakim.i aliyenin Chan-
ması icra ve arttırma bedeli mezkur Altunordu caddesi olan bahçe ve sar cery Divisionunda Tayln•· tarafından 
gayri menkule takdir edilen kıyme- nıcı bulunan ve tamamına (2770 lira Sutton aleyhine 1935 senesinde B. 
te nazaran satılığa çıkardan hisseye kıymet takdir edilen iki bahçeli ha- 4Q.i2 rakamı altında açılan ve LON
musip kıymetin yüzde 75 ini buldu- nenin 28064 hisseöe 3508 hissesi açık DRA dahilinde Vestminster'de, 16 j 
ğu surette alıcısı uhdesine ihalesi ya arttırmaya çıkarılmıştır. Bank Clıambers, 207 Piccadilly'de ve 
pılacak aksi halde son arttıranm ta. Evsafı : akdemce yine Vestminster dahilinde, 
ahhüdü baki kalmak üzere arttırma Hane: AJtunordu sokağında 39, St. James sokağında 73 numarada 
15 gün müddetle temdit olarak 5-8- ı 41 numaralı bahçe içinde içi dışı yağlı sakin müteveffa Henri Bettelheim te-
937 tarihine müsadif Perşembe gilnü boya ahşap binadır. Iki kısım olarak rekesi~e ait bi: ~a~a ;ıeticesinde mah 
saat 14 den 16 ya kadar keza daire- istimal edilmektedir. Deniz kısmında l k~~e~n 4 ~ırıncıka~un 193~ ta-. 
mizde yapılacak olan ikinci açık art- ki kapıdan girildikte ahşap bir kori- rihlı bır ~mrıne. tevfıkan aşagıdakı 
tırmasmda mezkiir hisse en çok art- dor· üzerinde maltez ocaklı bir mut- surette hır tah~ıkatm icr~sı. b~bında 
t ·· t·· d b k l akt bah bı·r kı'ler bı·r hala" bir oda oda mahkemece talımat verılmıştır: -ıran us un e rra ı ac ır. , , . , • .. . . , . 

nm altı tarasadır. Birinci kat: Bir Şoyle kı (1) Henrı Bettelheim ın 1 Arttırmaya girmek isteyenler mu
kadder kıymetle satışa konan hisse
ye isabet eden kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi veya 
'ılusal bir bankanın teminat mektu-
Junu vermeleri lazımdır. Hakları ta
pu sicillerile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklan 
nı ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını tarihi ilandan itiba
ren 20 gün zarfında evrakı müsbite
lerile birlikte dairemize bildirmeleri 
iktiza eder. Aksi halde haklan tapu 
sicillerile sa bit olmıyanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç kalır -
lar. 

EVSAF! 

Zemin kat: Zemini toprak bir 
bodrum üzerinde zemini çimento dö

şeli ve Astar kepenkli ve dahilen 

cephe kısmında bir mikdar fayans 

döşeli duvar camekanla bölünmüş 

arka kısmında mutbab mahalli; dük. 

kan sol tarafı dahilen tahta kaplı ve 
üstü çatı arası olup boyalıdır. içinde 
elektirik, terkos, havagazı tesisatı 
mevcut ve tavan arasına müteharrik 
merdivenle çıkılır. Heyeti umumiye
si 3750 metre mürabbaı sahasında-

Sağ tarafı. Merhum Halil ust:. va
rislerine ait dükkan, sol tarafı mu. 
kaddema Zülfünün, halen lbrahime 
aıt dükkan .. 

Arkası, merhum Ceneral Ethem ko 
nağı bahçe duvarı ve ön tarafı: Kıb
)e çeşmesi caddesi ile mahduttur. 

Mezkur gayri menkulün nefsinden 

doğan ve satış nihayetine kadar te-

raküm edecek bina vergisi ile tanzifi. 
ye ve tenviriyeden mütevellit Bele
diye rüsumu ve Vakıf icaresi ve res-

mi de113.liye satış bedelinden istifa O· 

lunur. 20 senelik Vakıf icaresi ve 

resmi dellaliye satış --zrcmföypo 

taviz bedeli müşteriye aittir. Daha 
fazla malumat almak isteyenler 30-
6-937 tarihinden itibaren dairemizde 
çık ve asılı bulundurulacak arttırma 
şartnamesi ve 34-1282 No. lu dosya
sına müracaatla icap eden izahatı a
labilecekleri ilan olunur. (33461) 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakim 

iğinden: Bostancıda Çatalçeşme so
ağında 464 No. lu hanede 7-8-936 
arihinde ö!en Şurayi Devlet. azalı

ndan mütekait Bekir Karninin mi
ası karısı tarafından reddedildiğin

en ve yapılan ilana rağmen başka
a mirasçı zuhur etemediğinden lcra 

as kanununun 180 inci madde-
ne tevfikan mirasının iflas kaidele
ine göre tasfiyesine karar verilmiş 
e iflasın 17 -6-937 tarihinde açılmış
r. 
2 - Alacaklılar ve istihkak iddia
nda bulunanların alacak ve istih .' 
aklarını ilfi.ndan itibaren bir ay için 
e hakimliğimize gelerek kaydettir
e'cri ve delillerini tevdi eylemeleri. 
3 - Hilafına harket cezai mesuli

eti müstelzim olmak üzere ölünün 
rçlulannın da ayni müddet içinde 
ndilerini ve borçlarını bildirmele-

4 - Olünün mallarım her ne suret 
olursa olsun ellerinde bulunduran

r n o mallar üzerindeki hakları 

z kalmak şartile ayni müddet 
de hakimliğimi:ı: emrine tevdi et. 
eri ve etmezlerse makbul maze -

tleri bulunmadıkça cezai mesuliye
uğrayacakları. 

5 - Tik alacaklılar toplantısmda 

lunmak üzere alacakhlann 19-7-
7 pazartesi saat 10 da hakimliği
zde bulunmalan ilan olunur. 

(33458) 

sofa üzerinde iki oda, bir yük. Bu 
kısmın deniz cephesindeki odanın al
tı bodrumdur. Diğer kısım: Kapudan 
girilclikte karaşrman bir mutbah, bir 
hala, merdiven altı zemini karosiman 
iki dolaplı yemek odası sokağa kapu· 
su bulunan diğer bir oda. Birinci kat: 
Bir sofa üzerinde ikisi iç içe Uç oda, 
odaların ikisinin her iki cepheleri ah 
şap korkulu~du taras, sokak tara -
fında geniş kısmın yan cephesi renk
li çini döşelidir. 

Bahçe: Bir sarnıç, meyve ağacı, 
bir kuyu, deniz cephesinde rıhtımı 
mevcut ön ve arka kısmı demir par· 
maklıdır. Binanın zemin kat pencere
leri demir parmaklıdır. 

Umum mesahası: 385,50 metro mu 
rabbaıdır. Bundan 125 metro murab 
baı bina, kalanı bahçe ve rıhtımdır. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iş· 

tirak etmek isteyenlerin muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetin 
de teminat akçesini veya MiJli bir 
bankanm teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. Vergi borçları 
ve 20 senelik taviz bedeli müşteriye, 
dellaliye borçluya aittir. Arttırma 

şartnamesi 18-6-1937 tarihine müsa
dif Cuma gününden itibaren dairede 
herkesin görebileceği bir yerde açık 
bulunacaktır. Birinci açık arttırması 
21-7-937 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 14 den 16 ya kadar daire
mizde icra edilecektir. Birinci arttır
mada teklif edilen bedel hisseye isa
bet eden muhammen kıymetinin yüz
de yetmiş beşini bulduğu takdirde 
ihalesi yapılacaktır. Aksi takdirde 
son arttıranm taahhüdü baki kalmak 
şartile arttırma on beş gün daha uza 
tılarak 5-8-937 tarihine müsadif Per
şembe günü ayni yer ve ayni saatte 
icra kılınacak ikinci arttırmada en 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
2001 No. lu icra ve iflas kanununun 
126 ıncı maddesine göre hakları ta
pu sicili ile sabit olmıyan ipotekli a
lacaklılarla diğer alakadarların ve 
diğer irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte dairemize bil -
dirmeleri lazrmdrr. Aksi takdirde hak 
lan tapu sicili ile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Daha fazla malfımat al
mak istiyenlerin 936-718 sn.yılı dosya 
da mevcut evrak ve mahnllinde tu
tulan haciz ve takdiri kıvmeti rapo
runu okuyabilecekleri ilan olunur. 

Merkez Bankasın dan: 
17-6.937 tarihinde Tan gazetesinde 

çıkan Bankamızın 12-6-937 tarihli 
haftalık vaziyetini gösteren cetvelin 
Pasif kısmının pıuhtelif yekunu 
103,920,065,32 olacak iken y:ı.nhşhkla 
113,920,065,32 olarak yazıldığından 
tashih olunur. 

1Iart 1935 tarihinde vefatı üzerine 
kendisinin bila vasiyet terkettiği ma
lı mü:küne kimlerin intifaen hakkı te 
varusa sahip oldulkları ve bu kimse
lerin ne gibi emlak ve eşyaya hakları 
olduğu ,hangi menafide hissedar 
oldukları ve bu hisselerde ne nisbette 
menfaattar oldukları ve böyle kim
selerin şimdi berhayat olrup olmadık
ları ve vefat etmişler ise hayatların
da böyle bir takım mallara temellük 
ve tesahüb veya hakkı verasetlerini 
ispat edip etmediklerini ve ettikleri 
takdirde kendilerinin resmi mümes
silleri kim olduğu hususunda tahki· 
katın icrası zımnındaki emir 
mucibince istihkakı hukuk et· 
mek isteyenlere berveçhi ati 
sureti umumiyede - ihbarı key-
fiyet edilir. Mezktır emir iktizasınca 
müddei bulunan kimseler İngiltere· 
de 15 Bedford Row, W. C. 1. da Smi
les & Co. avukatlar bürosu azala
rından bulunan Francis Weddell Ya 
tes ·nam zata 1938 senesi İkinci ka
nunun birinci günü veya daha ev
vel mazrufan ve p<;>sta bedeli tesvi
ye edilmiş olarak isimlerini ve lakap 
larını, adreslerini ve vasıflarını ve bü 
tün teferruatile müdeiyatlarmı bildir 
melidirler ve bu emrin icabınca hare
ket etmedikleri takdirde mezkiir em
rin bahşettiği hukuktan iskat edile
ceklerdir. 

Ancak mahkeme emrile veyahut 
müracaatla hakim kararile iade veya 
tesbiti Hukuk edebileceklerdir. 12 I
kincikanun 1938 çarşamba günü saat 
12, de İngilterede Londra şehrinde 
Royal Courts of Justice, Strand, de 
162 numaralı bakim odasında Master 
Newman huzurunda bütün müddei
yatın tesbit ve hükmü için tayin edil 
miş gün ve zamandır. 

lngiltere veya Gale dahilinde ika
met etmiyen bir müddei müddeiyatı
nın teferruatile beraber mahkemenin 

müddeiye mahsus ihbarnameleri gön 
dere°'.)ilmesi için !ngiltere ve Gale da
hilinde bir şahsın adresini dahi gön
dermelidir. 

Bu emir 3 Haziran 1937 tarihlidir. 
Mahkemei Aliye Masteri 

TREVOR C. NEWMAN (imza) 

İhtar : - Mezkur Henri Bettelhe
imin 1852 senesi veya senelerinde ls 
tanbulda doğduğu ve Alexander ve 
Clementine Bettelheimin oğlu oldu
ğu söylenmiştir. Mezkür Alexander 
Bettelheimin Macaristanda Press
burg şehrinde doğmuş olduğu söylen 
miştiı:. 

:Müddeinin avukatları 
Smiles & Co. 

15 Bedford Row, 
London, W. C. 1. 

Konya Asliye Hukuk Hii.kimliğin. 
den: Konyanm Müşki mahallesinden 
KirişGi Mehmet usta kızı Safiye ta. 
rafından Karakayış mahallesinden 
Recep oğlu Hacı Mehmet aleyhine a. 
çılan boşanma davası üzerine bu bap 

Istanbul Altıncı 1cra Memurluğun- taki dava arzuhali sureti müdde aley 
dan: Evvelce Beyoğlunda Istik!al he tebliğ olunduktan sonra tayin o. 
caddesinde 145 No. da oturmakta i- lunan muhakeme günü mahkemeye 
ken ikametgahı meçhul Sadullaha: 1 gelmesi hakkında gönderilen daveti-

Sarıca zade Şakire borcunuzdan ye varakası, merkumun gösterilen 
dolayı ihtiyaten mahcuz eşyanızın adreste bulunmadığı ve elyevm ika
paraya çevrilmesine karar verilmiş metgahı meçhul bulunduğu meşruha
ve 21-6-937 Pazartesi günü saat do- tile mübaşir tarafından tebliğsiz ola
kuzdan itibaren Beyoğlunda İstiklil rak geri çevrilmiş ve bittalep Hanen 
caddesinde Abdullah lokantası yanın tebligat icrasına mahkemece karar 
daki Rumeli hanı pasajında birinci verilmiş olduğundan müddeaaleyhHa 
açık arttırma suretile satılacağından cı M:ehmedin muhakemenin tayin o
satrş günü Hukuk Usulü Muhakeme- lunduğu 25-6·937 tarihine müsadif 
!eri Kanununun 141 inci maddesine cuma günü saat dokuzda Konya asli
tevfikan ilanen tebliğ olunur (33460) ye hukuk mahkemesinde bizzat hazır 

KAYIP: Eminönü malmüdürlüğiln. 
den almakta olduğum maaşa ait tat
bik mührümü kaybettim. Yenisini a
lacağımdan hükmü yoktur. Askeri 
mütekaitlerinden Ali Rıza. 

bulunması veya tarafından musaddak 
senetle bir vekil göndermesi lüzumu 
ve aksi takdirde gıyabında muhake
meye bakılacağı davetiye varakası -
nın tebliği makamma kaim olmak Ü· 
zere ilan olunur. 

--------------------------------------~ '--·i•s•t•a•n•b_u_ı_v_a_k•ı•f .' a•r-D i rektör r ü ğ ü ilanları 

Semtimeşhuru ve mahallesi Cadde ve sokağı Nr. sı 

Sultanahmed Su terazisi 

Ba3ıali, Ll.lahayreddin Beşirağa 3-5 
Vezneciler, Camcıali Tramvay C. 95 
Aksaray, Gurebahüseyinağa Nalıncı 14 
Bahçekapr, Hobyar Yenipostahane 46-66 
Çelebioğlu Alaaddin. Yenicami avlusu 105-43 
Gedikpa.şa, Divanıali. Cami 61 
Çarşı' da Yağlıkçılar' da !05-73 
Kıdirga, Bostamali. Cami yanında 31 
Çarşı' da. Hacımemiş 19 
Çarşı'da. Keseciler 150 
Bahçekapı'da <ı-cü Vakıf 1-ci katında 14 
Bahçekapı'da 4-cü Vaıkıf 4-cil katında 26 

Cinsi 

Tekkenin selamlık kıs-
mı ve samahane 
Tekkenin harem dairesi 
Mektep mahalli 
Hane 
Dükkan 
Dükkan 
Dükkan 
Dükkan 
Dükkan 
Dükkan 
Peyke mahalli 
Oda 
Oda 

Kadirga, Bostanıali. Cami yanında 29 Oda 
Tahta.kale, Rüstempaşa. Nalburlar 328 Dükkanın 1,4 hissesi 
Sirkeci. Yalrköşkü caddesinde 8 Ardiye 
Mahmudpaşa Kürkçühanı cami altında 2 Kapı malıalli. 
Bahçekapı, Hobvar Yenipostahane 24 Arsa 
Çarşanba Koğacıdede 143, 141 Baraka ve arsa 
Kumkapı Patrikhane 15 Arsa 

Müddeti icar: Teslimi bırihinden 938-senesi Mayıs nihayetine kadar. 
Küçükhalıkalı köyünde 204 ve 205 Nr. lı 50 dönüm tarla ve mUştemilatı. Seneliği 300 00 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi Ağustos nihayetine kadar. 

MuhamıneD 

aylığı 

Lira K. 

45 00 
24 00 
14 00 
12 00 
90 00 
22 00 
30 00 
12 00 

5 00 
2 00 
3 00 

15 00 
19 00 
2 50 
3 00 

22 00 
5 00 

10 00 
3 00 
2 00 

• 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttrrmaya çıkarılmıştır. İstekliler 28-Haziran-938 Pa
zartesi günü saat 15-e kadar pey paralarile beraber Çenberlitaş'ta İstanbul Vakıflar ,Başmüdürlüğünde 
Akarat kalemine gelmeleri. (3478) 

Müflis Edvard ve nobar Sinanyan Masası Alacakhlar sıra Defteri 
Sıra No. Alacaklının ismi Talep ettiği miktar Kabul Sırası Red edilen Mülahazat 

) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

rn 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 

38 
39 
40 

41 

42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
i5 
i6 

b7 
58 

Pilaton Lağopulos V. Avukat Danyel Bahar 
Leon Amram V. Avukat Nesim Barukas 
Samuel David Barukas 
Salamon Şöef 
Kazım 

J ak Eskinazi 
Kirağos Sakaryan V. Av. Şimon Levi 
Fikret Galip V. Av. Şimon Levi 
Şimon 1.şlemeciyan V. Av. Şimon Levi 
Ohannes Simon oğlru V. Av. Şimon Levi 
Makridis V. Av. Şimon Levi 
Miron Altunyan V. Av. Şimon Levi 
Kalost Camyan V. Av. Şimon Levi 
Kiğor'k Manukyan V. Av. Şimon Levi 
Mehmet oğlu Ibrahim Bıçakçı oğlu vekili 
Avukat Şimon Levi. 
Avukat Danyel Bahar 
Ovakim Goldek 
Panayot Kardamelis 
Sohat Kostantinidis 
Yusuf V. Avukat Ismail Agah Akkan 
Papazoğlu Vekili İsmail Agah Akkan 

Mığırdıç Şakaryan !smail Agah Akkan 
Nobar Abenni Ismail Agah Akkan 
Lüsya Mığırdıç lsmail Agah Akkan 
Ağop Çalikyan İsmail Agah Akkan 
Man uk Ekseryan Ismail Agah Akkan 
Boğos Körpeyan lsmail Agah Akkan _. 
A.rtin Mıgidisyan V. Avu. Ismail Agah Akkan .. 
Sekis Serkisyan V. Avu. İsmail Agah Akkan 
Aram V. Avu. İsmail Agah Akkan 
Aram Papu<;yan V. A vu. Ismail Agah Akkan 
Serkis Kürdyan V. Avu. lsmail Agah Akkan 
Leğofet Vatmanyan V. Avu. lsmail Agah Akkan 
Karabet Canpekyan 
Hüsnü Cezairli 
Şimon Levi 

Marten Parseyhan 

Moiz Salam 
Jirair lcad 
Mukavva Ltd. Şirketi Vekili Avukat 
Nesim Barıu~as 
Refael Amram ve Biraderleri Vekili 
Avukat Nesim Barukas 
Sotiryadis Biraderler Vekili Avukat Kalodi 
Tiripo ve Mahdumları vekili Avukat Kalodi 
Aleko Dula ve Mahdumları Vekili 
Avukat Kalodi 
Gizi ve Mahdumları vekili Avukat Kalodi 
Manolaki Leylernidis 
Danon V. Avukat Nesim Barukas 
Leonida Kalaroni V. Avukat İsmail Agah Akkan 
Eksenefon V. Avukat lsmail Agar Akkan 
Danyel Meoni V. Avukat tsmail Agah Akkar 
Aleko Odoridis 
Nişan Demirci 
Naum ve Şeriki Vekili Marıko Şmil 
Hüseyin 
Şafi ye 
Hazinei Maliye 
Yani Triyandafilos V. Kalodi Laskaridis 
Morenp ve Bahar 

edilen Miktar 

805,70 
700 
648,25 
932,28 
250 
100 
100 
100 

75 
100 
100 

LOOO 
125 
125 

100 
400 
300 

" 

Miktar 

805,70 
700 
648,25 
932,28 
250 
100 
100 
100 

75 
100 
100 

1000 
125 
125 

100 
400 

= ... ~=--- 300 
300 
100 
100 
150 

110 
110 

50 
100 
100 

60 
100 

75 
75 

125 
125 
125 
235,20 
774 
150 

100 

505,95 
380 

595,30 

2670,39 
1267.83 
1418,17 

677,74 
3203.67 
258 

1271,72 
575 
100 

57,85 
661,55 
100 

1614 
36 
60 

607,78 
403 

1728,40 

300 
100 
100 

110 
110 

50 
100 
100 
60 

100 
75 
75 

125 
125 
125 
235,20 
774 

505,95 
380 

595,30 

2670,39 
1267,83 
1418,17 

677,74 
3203,67 

258 
1271,72 
575 
100 
57,85 

661,55 
100 

1614 
36 
60 

340,13 
403 

1728,40 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
~ 

6 
150 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

150 

100 

6 
6 

6 

6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
5 267,65 
6 
6 

27092.78 26425,13 667,65 

Vesika olmaı-

Vesika olma-
dığından 

Vesika olm,,.. 
dığından 

Fazla. bılPp 

edildiğinden 

iflas idare azalan Avukat İsmail Agah Akkan ve Şimon Levi. 

rstanbul ikinci ifUls Memurlu!iundan: 

!stanbul Çarşıkapı Makasçılar sok ak 2 No. da Kundura levazrmatı ve dericilik ile icrayi ticaret etmel{t.e 
iken !stanbul asliye mahkemesi ikin ci Ticaret dairesince 3.3.937 tarihinde iflasına karar verilen Sinanyan t3ı
raderler Şirketi ile Edvard ve Nobar Sinanyana ait alacaklılar sıra def teri idare heyetince hazırlanarak da· 
ireye verilmiştir. Alacaklıların alacak veya sıralan hakkında ~ir itirazı olanların icra ve iflb kanununun 
235 inci maddesi mucibince sıra def teı;inin ilanı tarihinden itibaren beş gün zarfında alakadar mahkeme ve 
makama müracaat etmeye hakları vardır. İkinci toplanma 9 temmuz 937 cuma günU saat 11 de vaki ola -
caktır. Alacaklar. tamamen veya kıs men kabul edilmiş olan alacaklıların me7Jkur gün ve saatte İstanbul ikinci 
lflas dairesinde hazır bulunmaları ilan olunur. 



~ .. ::::::::==:: 18 - 6 - 937 TAN 1 ı 

ILAÇLARINIZI Bahçe· 
kapıda 

SALİH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz bUyUk bir 

dikkat. ciddi bir istikametle hazırlanır fOSFATIN NECATI 
Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 

Bununla beslenen yavrular tom • 
bu kuvvetli ve neşeli olur. 

Telefon Abonelerim.zin 
Nazarı Dikkatıne 

rstanbul telefon direktörlüğünden; 
.937 - 1938 telefon rehberi tab'ettirilmek Uzere olduğundan halen elde 

ouıunan rehberde büyük harfle, meslek sırasında küçük ilam bulunan 
abont!lerimiz 3-7-937 tarihine kadar yeni rehberde devam edip etmiyccek· 
lerinı bildirmedikleri tnkdirde buna aid kararname mucibince ilanları yeni 
r:hberde de aynen neşredilerek tarifesi muci'Jince ücretleri tahsil edilecek 
~r. Bu kabil vaziyette olanlarla yeni rehber~ bu şekilde kayıd arzusunda 
Ulunan abonelerimizin abonman dairesine müracaat buyurmalan (3313) 

iş Adamlarına ve 
lere Mühim 

Müessese
Fırsat 

rstanbul telefon direktör üğünden; 
1937-1938 telefon rehberi basdınlmak üzeredir. Telefon rehberi 16000 

a~et basrJacak, abonelerimize dağıtılacak, memleketimizin büyük şehirle
rue ~iltün ecnebi memleketlerine gönderilecektir. Buna binaen bu rehber 
ler en kuvvetli, en pratik ve en verimli bir propaganda vasıtası olacaktır. 
llu 16000 Telefon rehberi gilnün her saatinde binlerce zat tarafından elde 
bulundurulacak, münderecatmdan şehirler içinde ve ecnebi memleketler
de bulunanlar haberdar olacaklar, bu yüzden ilan veren zevat kendi ihti
Yacına, mesleğine ve arzusuna göre istifade etmiş olacaktır. 

lşini, mesleğini, mamulat ve mahsulatını velhasıl her türlü varlığım her 
kese, her muhite tanıtmak için eyi bir fırsat olan Telefon rehberine ilan 
Veriniz. 

Pek yakında tab'ına başlanacak rehbere ilan vermek ve ilan şartları • 
llı öğrenmek üzere abonman dairemize müracaat buyurunuz. (3314> 

Tapu Kadastro Umum 
Müdür:üğünden : 

Fen memuru olmak isteyen Lise 
mezunlarına 

Ankarada bulunan tapu ve kadastro mektebine tedris müddeti bir sene 
0 lrnak üzere bir şube ilave edilerek 1 T. Evvelde tedrisata başlanılacaktır. 

Bu şubeye lise mezunlarından ve lisenin onuncu sınıfından tasdikname 
alınış bulunanlardan müsabaka ile tale!ıe alınacaktır. 

Müsabaka "hesap, cebir, hendese ve müsellesat,, dan yapılacaktır. 
Mektebe kabul edileceklere tahsil müddeti içinde zaruri masrafları için 

'Ydn 25 lira veıilecektir. 
Mezun olacaklar ilk önce kadastro fen memuru muavinliklerinde ma -

aşıa istihdam olunacaklardır. 
Talip olanlar: 
l - Nüfus cüzdanı 
2 - Belediyece musaddak sıhhat raporu. 
3 - P.olisçc musaddak hüsnühal nıazliataarr::. ::;;;;;;:;::::::;:=-

1:. 4 - Mezun olduğu lisenin şahadetnamesi veya onuncu sınıftan çıktı
~ına dair tasdikname. 

'l' 5 - 4 X 6 eb'admda Uç kıt'a fotoğraf iliştirilerek bir istida ile 15 
ernmuz tarihine kadar mektep müdürlüğüne mUracaat etmelidir. 

(1552) (3391) 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 

SA TINALMA KOMIS YONU iLANLARI 

1266 ton Lavamarin kömürü: 

'rahmin edilen bedeli 16458 lira olan yukarıda miktarı yazılı Lavamarin 

körnürü Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satmalma Komisyonunca 
5 temmuz 37 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

~artname parasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te -

lninat olan 1234 lira 35 kuruşu havi t~lif mcj(tuplannı mezkfır günde 

saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
llunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
llıUracaatları. (3298) 

• • • 
6720 Ton Lavamarin kömürü. 
'rahmin edilen bedeli 87360 lira olan yukarıda miktarı yazılı Lavamarin 

ltörnürü Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satmalma Komisyonunca 
5 Temmuz 937 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
~artname 4 lira 67 kuruş mukabilinde Komisyondan,verilir. Taliplerin mu 
'°a.kkat teminat olan 5618 lirayı havi teklif mektuplarını mezkür günde 
13aat 15 şe kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka-
11Unun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
lb.Uracaatlan. (3299) 

• • • 
3000 Ton Lavamarin kömiirü 
Tahmin edilen bedeli (39000) lira olan yukarıda miktarı yazılı Lava -

llıarin kömürü askeri Fabrikalar umum Müdürlüğü Satınalma komisyo -
llunca 6 Temmuz 1937 Salı günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (1) lira (95) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliple· 
tin muvak.kat temimıt olan ı 2925) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur 
g\jnde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa
~ılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis 
~ona müracaatları. (3341) 

Ereğli Kömür havzası sağhk teşkilatı 
baş hekimliğinden: 

l - Zonguldak kömür havzası sağlık teşidlatına lüzum olan (97) ka
lern eczayı tıbbiyenin muhammen kıymeti ( 4996) liradan ibarettir. 

2 - lhtiyacatın listesi ve şartnamesi lstanbulda 4 cii vakıfhan maden 
htibat memurluğunda ve Zonguldak sağlık teşkilatı baş hekimliğinden 
T>arasız alınır. 

3 - Eksiltme 28 Haziran 1937 tarihine mUsadif Pazartesi günü saat 
15 de Zonguldakta maden Müdürlüğünde sağlık komisyonu tarafından 
J'apı!ır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme suretiyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat (373) liradır. (3411) 

Sahibi: Ahmet t~min YALMAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: ~.SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünden: 

1 - Umum Müdürlük Fen Heyetleri için aşağıda cins ve adetleri yazılı 
lri2 adet ve 3172 lira muhammen bedelli ilat ve levazımı fenniye açık 
ekl'iltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21-6-937 Pazartesi günü saat üçte Ankara'da Umum Mü
dürlük Zat işleri ve levazım müdürlüğünde toplanan komisyonda yapıla
caktır. 

3 - Şartnamesi Umum Müdürlük Zat işleri ve levazım müdürlüğünden 
ve İstanbulda grup tapu sicil müdürlüğünden alınabilir. 

lstekliler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belge
ler ve muhammen bedelin % 7,5 teminatı muvakkate makbuzu veya ban
ka kefalet mektuplarile birlikte müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(1417) (3153) 
"Beş bin küsfır liraya göre,, 

Adet Adet Liradan Lira 

Sanğı Takeomctresı "1,, 4 600 
P~ma 4 ~ 

Balastro 13 5 
Triliny 20 2 
G. Koradi Planimetre 3 35 
Koordinatoğraf 1 100 
Şeffaf minkale gradlı 12 5 
Vemiyeli minkale gradlı 2 50 
Çelik şerit 7 20 
Jalon Avrupa. 20 2,10 
Jalon Sehpası 20 1 
Mika gönye 60 lık 12 1 
Mika gönye 45 lik 12 1 

"l., Mübayaası mali kayıtlar dolayısile imkan dahilinde bulunmadığı 
takdirde "Otto Fönel,, 

" " Verilecek takeometrelerin kendi miraları beher takeometre için 
ikişer tane. 

, .,,.,.;,Levazım Satınaıma k:misyonu llCinlar 1 
Tahmin edilen !>edeli ( 41562) lira (15) kuruş olan (395830) kilo ek

mek, 23 Haziran 937 tarihine rasthyan Çarşamba günü saat 14 de kapalı 
zarf usuliJe alınmak üzere münakasaya konulmuştur. Muvakkat teminatı 
(3117) lira (16) kuruş olup şartnamesi (208) kuruş mukabilinde komis
yondan her gün verilir. 

tsteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 

kapalı teklif mektuplarını en geç ıbelli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımp~ada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. (3155) 

• • • 
Cinsi Miktarı ve ölçüsü Beher kilo9Unun tahmini fıatı 

Kuruş Santim. 

Koyun Eti 38285 Kilo 46 00 
Sığtr 1 .21639 KJio 32 ~ 

1 - Yukarıda Cins ve miktarları ile muhammen bedelleri yazılı olan 
iki kalem yiyecek, 23 Haziran 937 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat 
15 de kapalı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - lşbu 2 kalem etin muvakkat teminatı 1848 lira 30 kuruş olup şart 
namesi Komisyondan her giln parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanziın edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç Qelli gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz muka -
bilinde vermeleri. ( 3256) 

• • • 
Cinsi Mikdar ve ölçüsü Beher kilosunun tahmi-

ni bedeli Kuruş Sn. 

Çalı fasulye 700 Kilo 4 50 
Ayşekadın fasulye 700 Kilo 8 00 
Barbunye fasulye 500 Kilo 4 50 
s . ' 600 Kilo 2 00 emızotu 

Sakız kabağı 900 Kilo 2 50 
Bamya 1000 Kilo 8 00 
Patlıcan 1500 Kilo 6 00 
Kırmızı domates • 1500 Kilo 2 50 
Kurusoğan 1850 Kilo 5 00 
Patates 2120 Kilo 5 00 
İspanak 800 Kilo 3 25 
Lahana 700 Kilo 3 00 
Pırasa 700 Kilo 3 25 
Domates salçası 

; 150 Kilo 18 00 
Kilo 

Yekun 13720 
1 - Yukarda cins ve mikdarları ile muhammen bedelleri yazılı olan 

(14) kalem yaş sebze, 24 Haziran 937 tarihine rastlıyan Perşembe günü 
saat 14 de açık eksiltme usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu (14) kalem se~zenin muvakkat teminatı (48) lira (54) kuruş 
olup, şartnamesi komisyondan her gün parasız verilir. 

3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
glin ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatlan (3257) 

• • • 
Cinsi Miktar ve ölçüsü Beher kilosunun tahmini 

bedeli Kuruş Santim 

Koyun eti 7128 Kilo 46 00 
Sığır eti 4 797 Kilo 32 50 

1 - Yukarıda cins ve miktarlan ile muhammen bedelleri yazılı olan 
(2) kalem et, 24 Haziran 1937 tarihine rasthyan Perşembe gUnU saat 
(15) de açık eksiltme usulile alınmakilzere münakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu (2) kalem etin muvakkat teminatı (362) lira (85) · kuruş 
olup, şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 

3 - lsteidilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarile birlikte ve belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları (3258) 

Devlet Demlryollırr '' llmınları ı,ıetmı U. idaresi llinlara 

Muhammen bedeli 3600 lira olan 30,000 kilo sabo dö fren 28, 6, 937 pa
zartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon ta
rafından pazarlıkla satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 270 liralık 
muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü 
saatine kadar komisyona müracaatlan lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
komisyondan parasız olarak dağıtılmaktdır. (3367), 

Hava Yollan Devlet 
idaresinden : 

işletme 

1 - Ankara - İstanbul arasında 7 / 6/ 937 "dahil,, den itibaren 
A - Cumartesi günü hariç haftanın diğer günlerinde: 

Kalkı§ Varış 

S. D. S. D. 
An karadan 
lstanbuldan: 

9 10 50 lstanbula 
15 30 17 20 Ankaraya günlük seferlerimiz vardır 

B - Cumartesi günleri: 

Ankaradan 15 30 17 20 lstanbula günlük bir seferimiz nr • 
dır. Cumartesi günü tstanbuldan /\,., 
karaya avdet seferimiz yoktur. 

C - Pazartesi günleri: 

lstanbuldan: 7 8 50 Ankaraya ilave seferimiz vardır. 

2 - Acentelerimiz: 

Ankarada - P. T. T. Genel Direktörlüğü binasında 
tstanbulda - Karaköy P. T. T. binasında 

3 - Yolcularımızı ücretsiz nakil eden idare otobuslarmm acenteler 
den meydanlara hareket saatleri: 

Saat 
A - Ankarada - "Cumartesi hariç,, 8,30 da 
Ankarada - Cumartesi günü - 15,00 ,, 
B - 1stanbulda -"Cumartesi hariç,, 14,30 ., 
tstanbulda - Pazartesi günü - 6,00 ,, 

4 - Pazar günleri - YEŞ1LKÖY, ANKARA'da şehir gezinti uçuşları-
mız aynca sayın yolculanmıza ilan olunur. (1441) (3192) 

ı ıstanbul Harici Askeri Kıtaatı llcinları 
Garnizonu 

Bursa 
Mudanya 

Ton 

903 
154: 

M. Tutarı 
Lira Kr. 

13996 50 
2156 00 

16152 50 

ilk Teµıinatı 
Lira Kr. 

1211 43 
161 70 

1373 13 
Bursa ve Mudanya Garnizonları için 1057 ton tUvenan kömürü kapalı 

zarf yolu ile 6 Temmuz 937 Salı gilnü saat 17 de Bursada Askeri Satm
alma Komisyonunda eksiltmeye konacaktır. Muhammen fiatları ile ilk 
teminatları yukarıda yazılıdır. Şartn ameleri Bursa Askeri Satınalma Ko 
misyonu ile Istanbul Ankara Levazım amirlikleri satmalma komisyonun
dadır. Eksiltmeye girişeceklerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesi
kaları ile ilk teminat mektuplarını havi teklif mektuplarını ayni gün saat 
16 ya kadar Bursa Askeri Satınalma Komisyonuna vermış olacaktır. 
Ayrı, ayrı isteklilere de verilecektir. ( 45) (3493). 

;ıc * * 
Tekirdağ kıtalannın ihtiyacı için Satmalma Komisyonuna 

20000 kilo ve Tekirdağmda teslim şar bulunacaktır. ( 44) (3492) 
tiyle Malkara kıtaatı için 7500 kilo • • • 
sadeyağı ayrı a}TI ve kapalı zarf usu 
liyle münakasaya konulmuştur. Her 
ikisinin ihalesi 12 Temmuz 937 Pazar 
tesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

Tekirdağ kıtalanna ait olanın beher 
kilosuna 89 kuruş muhammen fiat 
üzerinden ilk teminatı 1335 lira ve 
Malkara kıtaatının 90 kuruş muham 
men bedel üzerinden 506 lira 25 ku
ruştur. Şartnamesini okumak isteyen 
!erin hergün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin ihale zamanından bir sa
at evveline kadar mektuplarını Ko
misyona vermeleri. (43) (3491) 

• • • 
Yapı: Cebeci As. Hastanesi yapısı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmµş

tur. Keşiflerinin tutarı 471692 lira 

46 kuruştur. Keşif Proje ve şartna

meleri parasiyle İnşaat Şubesinden 

alınacaktır. !halesi 7-7-937 Çarşam

ba günü saat 11 dedir. llk teminat 

22617 lira 70 kuruştur. Eksiltmeye 

gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 

sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin

de istenen belgeleriyle birlikte temi
nat ve teklif mektuplarım havi zarf
lar ihale saatinden en geç bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. 

Tümen Merkez Birlikleri için 193 • 
ton sığır eti pazarlıkla 21-6-937 saat 
15 de alınacaktır. Muhammen bedeli 8 

55970 lira olup ilk teminatı 4049 lira- • 
dır. Şartnamesi 280 kuruş mukabilin 
de alınabilir. İsteklilerin §artname. .. 
yi görmek üzere hergün ve pazarlığa • 
iştirak için belli giln ve saatte temi
natları ve kanunun 2, 3 Uncu madde
lerindeki vesikalariyle LU!c>burgazda .. 
Tümen satmalma komisyonunda bu
lunmaları. ( 42) (3490) 

• • • 
Kor birlikleri ihtiyacı için 80000 ki 

lo sığır eti kapalı zarf usulilc alına
caktır. 

Muvakkat teminat miktan 1800 
lira olup ihalesi 30, 6, 1937 çarşamb 
günU saat 6 da Çorluda Kor satın· 
alma komisyonunda yapılacak. 

Şartnamesini görmek istiyenler 1 
tanbul ve Ankara levazım amirlık er 
satınalma komisyonlarında ve Çorl 
satınalma komisyonunda görülebilır. 

Taliplerin kanunun ikinci ve üçü 
cü maddelerindeki belgelerile biri k 
te mezkur gün ve saatten bir saat e 
vel Çorluda Kor satınalma komisyo
nuna müracaat eylemeleri. (23) 

(336?) 
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--ADrEMö ülKilöDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

Tabletleri, Her eczanede arayınız. ( Posta kutusu) 1255 Honnob in Galata İstanbul ... 

Milli saraylar müdürlüğünden : 
1 - Milli Saraylar Müstahdemleri için yapılacak yüz on dokuz takım 

r esmi elbisenin mevcut nümunelerine ve şartnamesine uygun olarak 
imali açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme gününe kadar (Pazardan başka her gün} Saraylar Mü

dürlüğü kalemine mür acaat edecek olanlar mevcut nümuneleri görebile
~ekler ve şartnameden bedelsiz olarak bir nüsha alabileceklerdir. 

3 - Açık eksiltme Temmuzun dokuzuncu Cuma günü saat on beşte 
Dolmabahçede Saraylar Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat yüz elli liradır. Bu paranın eksiltmenin yapı
lacağı vakitten bir saat evveline kadar malsandığına yatırılmış ve mak
buzunun eksiltme heyetine verilmi§ olması lazımdır. (3485) 

ic;el ilbayhğından : 
Karaisalı kazasında mamiıl altı ormanda kesilecek 6100 metre mikab 

gayri mam'Cıl kerestenin imaliyesi ormanlar ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
pazarlık sur etiyle HW:anm yirmi birinci pazartesi günü saat 15 de 
ihale olunacağından talıplerin teminat paralariyle birlikte gelmeleri ilan 
olunur . (3486) 

• 
IS ADAl11NIN 

tıkti ... 

lşierfnlzde muvaffak olmak için 

nikbin· olmahsınız ve bunun için 

her sabah Havagazı Şof-Ben 

ile bir _Duş_ahnız. 

Istanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: Aleksandr Mandudi 

tarafından Beyoğlunda Tepebaşında 
Rosolimo apartımanmda 5 numaralı 
dairesinde Yani I...eonida kızı Hrisan
ti Grigoryadis aleyhine açılan 510 

liranın tahsili zımnında mevzu haczin 
tasdikına mütedair olan davadan do
layı kendisine gönderilen dava arzu
hali suretinin ikametgahı hazın µıeç
hul bulunduğundan bahisle mübaşiri 
tarafından iade edilmesi üzerine ila
nen vaki tebligata rağmen de müddea 
aleyh mahkemeye müracaat etmemiş 
olduğundan tahkikat için tayin olu

nan 1-7-37 tarihine müsadif perşem
be günü saat 14 de mahkemeye gel

mesi veya bir vekil göndermesi, ak
si takdirde hakkındaki tahkikatın gı
yaben icra edileceği davetiyenin teb
liği makamına kaiın olmak üzere ilan 
olunur. 

J!I -• Sinirlendmiz m ? • 
E llerniz mi titrıyor? 

lmdadımza ye· işir; 
Reçetesiz eczanelerde satılır. 

1

• ... . 

,_ Or. İhsan Sami -'\ 

1 
lST AFlLOKOK AŞISI 

1 İstafilokoklardan mütevellit (er
! genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı-

banı, arpacık) ve bütün cilt has-
! talıklarma karşı pek tesirli bir 
'9ı aşıdır. Divanyolu No. 113 . 1 -- ' ÇiLLER ve Lekeler 

Bals amin E ksiri 
ile tamamen zail olur. 

Cildi yumuşatır, ma t ve ca
z ip bir t en temin eder. 

iNGll.tz KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU • lSTANBUL 

• 

48 SAAT 
havalandnılmış VE 

terkibinde altın 

kremi bulunan 
" 

Şerbet ve Dondurma Mideyi Bozar 
•• 

Hasan Gazoz Ozü 
Midevidir. Toz halinde ve meyvalardan yapılmıştır. Çok köpürür. Sa· 

bahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yarım bardak su içinde içilirse 
nıtileyyindir. Fazlası müshildir; şekerlisi şampanya gibi lezzetlidir. Şe • 
kersizi meyva tozu gibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine 
\'e markasına dikkat. 

Hasan deposu: Istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

Şifa kaynağıdır 
Asabi ağrdar belki geçici şey

lerdir, lakin, insana dünyayı 

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

nı zeh ir eder . Halbuld bir kaşe 

Bütün ağrıları en lusa zaman• 
da giderir ve istirahatinizi, lıa. 

yatınızın intizamını temin eder . 

,-·. ··- --·---- -------
"<iUY ı· Sizin için en lüzumlu hayat yoldaşıd ı r. 

VENUS PUDRASI Alnıan ve . .. .. 

Ingiliz kimya~erleri .t~~tafmdan ı ı ··---!~.C:~.~"~.d~~·-~-~~2~ ... ~ .... ~?Ş~ ... ~ı ~-~ ~1 .1 ~.:_ __ _ 
en son keşfedil.en ye~ı ı şahe- . .. -----~ 
serdir. Bu yenı Venus pudrasile 
pudralanan bir cild dünyanın en 
taravetli güzelliğini ifade eder. /1 

Hiçbir pudra VliNÜS pudrası 
kadar cildi mat tutup cazibeli 

gösteremez. Sarışın, kumraı, esmer 

Yalnız " İ Y ı ,, 

her tene uygun r enkleri vardır. 
!snıine dikkat ve taklitlerinden 
sakınınız. 

Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Mah
kemesinden: Galatasaray Kurtuluş 
apartımanında oturmakta iken 3-4-
937 tarihinde ölen Hayret Şakirin 
terekesine mahkemece elkonuımuş • 
tur. Ilan tarihinden başlamak üzere 
alacak verecek ve sair suretle alaka
darların bir ay ve mirasçıların üç ay 
içinde Beyoğlu 4 üncii sulh hukuk 
mahkemesine müracaat etmeleri, ak
si takdirde müddetinde müracaat et
miyenler hakkında kanunu medeni . 
nin 561; 569 ncu maddeleri ahkamı 
tatbik olunacağı ilan olunur. (33470) 

Kolayl ık-Şıklık 
Her ••yden evvel kolaylolfı ara• 

y• n 8 por me•aklıaı Beyanlar, onlar 
için yapılmı' olon bu HntDr-kD
lotluı glye,..k ••kff§ı da tamın et• 
mit olurlar. Hulul• lncıltlr vo. 
cudun tenasObOnO d ouııı; va • n 
• edld ha,..h tlerde bile kat 'lyyen 
kaymu. 
Fiyatı ı 7 1/2 llradan ltlbet en, 

&atıı yeri yalnııı ı •• 

POKER 
bıc;akları v a rdır. 
Dayanıkhğı ve keskinliği birer birer kon. 

trol edildiğinden hepsi de mütesa-
viyen keskin ve dayaJ11klıdırlar. I?>" r>°.J A 
Şayet onlardan biri, sizi ta- pt-z.0 • • f 

mamen memnun edemedi ise r; • ~ "'"'"' 
"Poker,, bilamünakaşa değişti- 0 

recektir. ~~:._.;;~.S;i.;;:.,:~~~~ia 

\a.BU YOZDE YOZ BiR GARANTİDiR. • 

iÇMELERi 
Açllmıştır. 

T. Hava Kurumu SA.AL. kom;syonundan 
1,000 tane defter yaptırılacaktır. 

Eksiltmesi açık olarak 18 Haziran 937 Cuma günü saat 14 de yapılaca 
tır. İstekliler şartnamesini piyango direktörlüğü muhasebesinde herg" 
görebilirler. (3386) 

Is tanbul Defterdarhğından: 
Lira!{ 

Yenikapı: E ski Katipıkasrm yeni Yalı mahallesinin Alboyacılar 
sokağında eski 40 yeni 54 sayılı 66 metre murab-
baı arsanın tamamı... 66 00 

Büyük çarşı: Takyecilerde eski ve yeni 62 sayılı dükkanın 54, 
840-1, 104,000 hissesi... 10 00 

. Yukarıda yazılı mallar 16-7-937 Cuma günü saat 14 de kadar pazarlık 
ısnNBUL, Beyoğlu satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine ta 

"--t"-1._. . TOııa l meydan ı 12 No. lu. viHeri de kabul olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerini yatırarak ha 
"!A§eıamızı ziyerıt •diniz veya 

... -L..m--...--..-...-~..a...ı::ıı..JL..11Lm......JlilııılL.11._.._...._..._~=~=:~~~~~~---J-.L..:...-:..~-!1'.!!3!!.N~o.~1ı·~ı·:!rı~ı·~mı~zı ~ı·~t·~1ı n~ız.~~'._.tanm salı ve cuma günleri saat 14 de Defterdarlık Milli Emlak Müdür]· Flyallarımızda bGt Ok t•nzlllt. minn itt,,..,,,..kk. gJ:- luunimıo.nu~tl Gt473) 


