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Atatürk Yarın ehrimize Geliy 
------------------

lıtanbul Halkı 
Ulu Ondarimizi. Muazzam 
l zahüratla Karsılaracak 

Haber alelığnnııa göre, liylk o .. 
der Atatiirk, yarın saat 15 +. ı•hrllnl• 
il l•reflenellreceklerellr. 

Her yll yeni bir mlllt zaferle Tllrkli
•ıkaelan ıahlkaya yiikselhn UI• 
rlmiz. bu elefa ela lstanbula Ha• 

hay Tirkliiğiinln kurtancııı olarak 
tellyorlar. Montreux zaferi herin• 
clew •••b bir yll ıeçmeelen Hatay 
Tlrklltli ele onun lıaret ve lrtaelı il• 
latlkltllne kav•ı••I• mukaelelerahna 

1111 olmuı bulunuyor. 

' · lıtanb•I •a••· y••l 111llU saferi kav· 
rayııı•ı •• canll tesalllratla ifade et
mek ve kalblnl• bltiln ıevıl ve taalm-
lerlnl sunmak iti•, llyik leflmlsl, ya
nn muazzam ve parlak 111eraılmle 
karıllamaia koıacakhr. 

Dün gece get vakit iirencllil..,_ ' 
göre, Atatirkln lıtlkball itin bir 
program lla11rlanmaıina 1taıı ... 11-
tır. lıtanbulun yann, ıayllı glalerl•· 
den birini yafty~caiı a•laııhyor. 

B. Menemencioğiu Geldi 

Hatayda Miistakil 
idare Baslıvor 

Sancağın Bayrağı, 
Y eniAdı Yakında 
T esbit Edilecek 

Asi General 
Mola, Bir Tayyar 
Kazasında Oldü 



Muayeneye Gel.mey 
/er işlen Menedilec 

Ak y Vapurla"nın 
·ati Artacak 

Oto 
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Windsor Dükü ile Bayan 
W arfield Dün Evlendiler 

Almanya 
hariciye 
naı1rı 

Alman Harbiye 
Temaslar Yapıyor 
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Hanlya O Günler 
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~a.hkemelerde 

Şahadetname 

SahtekGrhgı 
Dün Ağırceza mahkemeıinde bir ıahte ,ahadetname muhake

meıine batlandı. Suçlu yerinde Kemal ve Antalyalı Aıım isminde 
iki genç vardı. lkiıide mevkuftu. Aıım, latanbul Liıeıinin taba 
detnamesini taklit ederek Yedek Subay mektebine girmi9, altı ay· 
aonra da sahtekarlığı anlatıldığı için tevkif edilmi,tir. 

Müdafaa ederken: 

1 
_ 

- - Bu şahadetn~meyi bana ~nıdı- A9v al! tan 
gım Kemal vesıtasıle Hasan Zıya te- ~ 
min etmişti. Mühürleri ben taklit et-

medim, diyordu. Kuyuya 
Suçlu Kemal ise şunları söyledi: 

- Ben Antalyadan Istanbula gel- y 
1 

d 
miştim. Maliyeye girmek istedim. İn- U Va r a n 1 
kılap lisesinde mUdUr muavinliği ya
pan ve geçenlerde ölen Hasan Ziya, 
bana 1932 senesi Mayısında tstanbul 
lisesinden bir kayıt sureti verdi. Ben 
bu sureti Istanbul defterdarlığına gös 
terdim. Ve bununla Maliye memuru 
oldum. Yalnız Defterdarlık bu kaydın 
bir suretini aldı ve aslını bana iade 
etti. Ben de bu sahte kaydı yırtıp 

attım. O vakittenberi memurluk ya
pıyordum. Son zamanlarda Asımın 

kullandığı sahte vesika ortaya çıkın
ca ben de yakalandım. Hasan Ziya, 

benim hocamdı. O vesikayı bana te
min etmişti. Ben Türk kollejinde ye

Oinci sınıfa kadar okudum. lnkılap 
lisesinde de okudum. Numaram gali
ba 157 idi. 

Hasan Ziya, daha başkalanna da 
bu şekilde sahte şahadetname tedarik 

ettiği için ayın on dördünde ağır ce
za mahkemesinde suçlu olarak muha
kemesine başlanacaktı. Mahkeme, öl
düğünü resmen tesbit ettikten sonra 
amme hukuku dU§ecektir. 

Kemalin sorgusundan sonra Müd -
'deiumumi Ahmet Remzi, Kemalin 
Türk kollejinde okuyup okumadığı -
nın ve Hasan Ziyanın kendisine mu
allimlik edip etmediğinin !stanbul 
Maarif müdürlüğünden sorulmasını 

istedi. Mahkeme bu şekilde karar ver 
di ve muhakeme talik edildi. 

Evvelisi gün Maltepede KUçükyalı 
bostanında feci bir kaza olmuştur. 

Bostan sahiplerinden Ahmeet oğlu 

Ali erik toplamak için 15 metre de
rinliğindeki ku}"Unun üstünde bulu -
nan ağaca çıkmış, bindiği dal kırılın 
ca, kuyunun içine düşmüştür. Dilşü -
§Ün şiddetinden Ali, kuyunun dibin
deki çamura. saplanmış ve orada bo
ğularak ölmUetUr. Hadise Üsküdar 
Müddeiumumiliğine bildirilmiştir. 
Müddeiumumi Tahsin, yanında tabibi 
adli bukınduğu halde :M'.altepeye git
mi§ ve cesedi kuyudan çıkarttıktan 
sonra tahkikata başlamıetır. Hadise
de bir kast bulunup bulunmadığı tet
kik edilmektedir. 

Manisalı 
Yavrular 
lzmirde 
Manisa (TAN) - Bura ilkokulla

rının beşinci sınıf talebesinden mü
rekkep 350 kişilik bir kafile muallim
ler ile birlikte, bagmüfettiı Celll Gür 
soyun başkanlığı altında tzmire gidip 
gelmişlerdir. 

Tuccarın 
Evini 

Soyanlar 
Fındıklıda odun tüccarı Mustafa -

nm evine girerek hizmetçi kızın elle
rini, ayakların bağlamak suretile 
Mustafann 650 lirasını soyanların mu 
hakemesine dün ağır ceza mahkeme
sinde devam edildi. Hadisenin üçü 
mevkuf olmak Uzere dört suçlusu 
vardı. Mevkuf olanlar Ragıp oğlu De
mir Ali, Koço oğlu Mihal, Abdürrah
man oğlu Fazıldı. Şakir de gayri mev 
kuf olarak mahkemede bulunuyordu. 
Dün, üç şahit dinlendi. Uçü de dava
cının şikayetini teyit ettiler. Muha
keme gelmiyen eahitlerin çağırılınası 
için talik edildi. 

lneboluda Okuma 

Yazma Kursları 

Inebolu (TAN) - Halkevi, oku -
yup yazma bilmiyenlere mahsus kurs 
lar açmış ve iyi neticeler almıştır. 

Ayni maksatıa hapishanede açılmış 
olan kurs bitmiş, imtihana giren 18 
mahpustan 15 i muvaffak olmuş ve 
Maarif memurluğu tarafından kendi
lerine millet mektebi A. denhanesi 
vesikası verllmi§tir. 

Karamanda Zehirli 

Gaz Kursları 
Karaman, (TAN) - Herıgün öğle

den sonra Halkevinde zehirli gazlar
dan korunma hakkında konferans ve
rilmektedir. Memur, muallim ve ma
halle mümessilleri bu konferanslara 
devama mecbur tutuldukları gibi yüz 
lerce halkın da kendiliklerinden ge -
lip konferansları dinledikleri görül -
mektedir. 

Bu sene zeytin 
Bol oiacak 

Alanyalılar 
Orta mektep 
. İstiyor 
Alanya, (TAN) - Akdenizin 5000 

nüfuslu işlek bir liman olan Alanva 
her yönden kalkınmaktadır. Alanya 
eskiden yalnız Mısıra se1ere giden ve 
oradan dönen yelkenlilerin bir iltica 
limanı iken bugün ekonomik nokta -
dan büyük bir kıymet kazanmıştır. 
Portakal, limon, ve muz ile diğer mey 
veleri geniş mikyasta yetiştiren Ala~ 
yada bu mahsullerin ıslahına da bü
yük bir ehemmiyet verilmiştir. Yal
nız turfandacılık bir organizasyona 
ihtiyaç göstermektedir. Afyon - An -
talya demiryolunun ikmalinden son -
ra iç Anadoluya Alanya mahsulatı
nın sevki daha kolay olacaktır. 

Pamuk ve pirinç tecrübeleri 
Alanya.da 934 - 935 yıllarındanberi 

pamuk ve pirinç yetiştirilmesi tecrü
belerine girişilmiştir. Pirinç zeriyatı
na pek müsait olan Gazipaşa nahiye
sinde elde edilen Amber cinsinden 
pirinçler iyi bir evsaf göstermiştir. 
Son lzınir sergisinde Alanyantn pi -
rinç ve muzları gayet iyi bir derece 
kazanmıştır. 

Yol ve mektep ihtiyacı 
Dört seneden beri Alanyanın köy 

ve nahiyeler~11de mektepler yapılma
ğa başlanmıştır. Husust muhasebe ve 
köylilnün yardımlarile vücude getiri
len mekteplerin ekserisi yatılıdır. Mer 
kezde tam devreli iki ilkmektep var
dır. 

Dkmektep mezunlarının adedi gün
den güne artmaktadır. Bu itibarla 
kazada bir orta mektebe şiddetle ih
tiyaç vardır. 

Alanyada eskiden büyük bir dert 
elan yolsuzluk şimdi halledilmiş bit 
meseledir.Kazayı nahiyelere bağhyan 
yollar ve Manavgata giden şose ikmal 
edilmiştir. Dim çayı Uzerindeki beton 
anne köprü de ikmal edilmiştir. 

Sındırgıda Parti ve 

Mersinde Resim 
Sergisi Açddı 

Mersin, (TAN) - Halkevimizin 
açtığı resim kursuna devam eden 40 
tan fazla. talebenin eserlerinden mü-
rekkep bir sergi açılmıştır. Ressam 
Ali Cemalin yetiştirdiği talebenin e
serleri içinde istikbal için büyUk va
atlerde bulunan istidatlar da vardır. 

Kaatamonuda Şehir Klübü 
Açılacak 

Kastamonu, (TAN) - Burada mü 
sait bir bina bulunduktan sonra şe -
hir klübü açılması, bu suretle iste -
yenlere temiz ve eğlenceli saatler ge
çirmesi imkanının verilmesi karar -
laştmlmıştır. 

Radyo 
Bugünkü Program 

Öğle netiriyatı: 
12,30 Plakla Ttirk musikisi 1~.50 

Havadis 13,05 Muhtelif plak neşrıya.· 
tı 14 Son 
Akşam ne~riyatı: 

18,30 Pliı.kla dans musikisi 19 Ra
2
dÖ 

yo fonik komedi (Bir avuç__ateş) 
Türk musiki heyeti 20,30 Omer Rız• 
tarafından Arapça söylev. 20,45 Vfl" 
dia Rıza ve arkadaşları tarafında.Jl 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Sa· 
at ayan) 21,15 Orkestra 22,15 Ajıt!.11 
ve borsa haberleri ve ertesi günUil 
programı 22,30 Plaklt sololar, Opera 
ve operet parçalan 23 Son. 

Günün program özü 
YENi NEŞRiYAT SENFONİK KONSERLER 

21.10 Peşte: Macar filharmonisl 
(Bach - V einer, Debursy, Koda.lYı 
Vagner). 23,30: Tulfız: Senfoni (Br<>" 
uillac'ın idaresinde). 

Endüstri 
Mayıs 1937 nüshası çıkmıştır. Türk 

işçileri, usta ve teknisyenleri iı;in 
çok faydalı yazılarla dolu ve Iş Ka
nununun gerek ie verenler ve gerek iş 
çiler için birer güzel hüliı.sasnı havi 
bulunan bu değerli eseri okuyucula -
rımıza tavsiye ederiz. 

• 
AVCILIK ve ATÇILIK - Avcı

lık ve Atçılık mecmuasının Haziran 
937 ayına ait on dördüncil nüshası 
neşredilmiştir. Her gün ileri gittiğini 
gördüğümüz bu mecmuayı okuyucu
larımıza tavsiye ederiz. 

HAFİF KONSERLER 
6,45 Paris kısa dalgası : Bizet'~ 

"Pecheuz de Perles" ve Grieg ırı 
"Peer Gynt" inden plaklar. 10 Parif 
P. T. T.: Plak 10,45: keza. 13: kezt--
14,45: Konser. 15: keza. "'l.5,35 go
landa Isısa dalgası. Eğlenceli prog .. 
ram. 17,15 Varşova: Koro ve orke!I" 
tra. 18 Bükreş: Jan Marks orkestrıı• 
sı. 18,20: Roma kısa dalgası. Orkes
tra, şarkı. 18,30: Moskova: Karışık 
konser. 19,55 BU kreş: Orkestra. 20.1~ 
Peşte kısa dalgası: Plak konsefl. 
21 Varşova: Orkestra, piyano, şarl<lt 
(hafif parçalar). 21 Moskova: Karı• 
şık konser. 21 Peşte kısa lalgası: Rad 

e yo orkestrası. 22 Milano: Tiyatr0 

Kültürde Reform ve it Okulu musikisi. 22.10 BrUno, Prag: ürke&' 
tra, trampete. 22,05: Prag kısa dalg• 

Kıymetlı muharrırlcrdcn M. Kemal sı. Org konseri. 22,15: Liypzig: l{o-
Bedizcinin Kültürde Reform ve lş o- ro konseri (Reger, Brahms, ErdleO. 
kulu adile yazdığı kültür hayatımız Veber). 22,30: Paris P. T. T.: Konser 
için sistematik çalışmanın yollannı vatunr konseri (Massenet, Debuss~ 

vs.) 23 Milano: Bando muzika, 2'7 
göstermek itibarile tetkike değer. tş Varşova: Dünyaca tanınmış orkest~ 
hayatında pedagojik faaliyetin en gU şeflerinin plaklarından. 23,15 Peşte: 
zel izahını yapan muharrir, reform Çigan ı, ısikisi. 
yollarını çok canlı olarak göstermiş, j OPERALAR, OPERETLER 
muallim yetiştiren müesseseler hak- 16,30 Paris kısa dalgası: Lekok'Ull 
kında kıymetli mütalealara yer ver- "La petite Mariee" isimli opere~i. 
miştir. Kütür hayatile alakadar oku- 20,30 Bilkreş: Richard Vagn~'i.O 

ul · . "TANNHAUSER" operası (plak Ue). 
yuc anınıza tavsıye ederız. 20,30 Moskova kısa dalgası: Radyo 

• için hazırlanmış opera adaptasyonıı 
HUKUK GAZETESI-Cevat Hak- 22 Roma: Lehar'ın "Zingaresca" oP8 

ODA MUStK!St 

, Halkevi 

kı Ozbey tarafından negredilmekte o- reti. 
lan (Hukuk Gazetesi) nin ikinci cilt 

Binası 21-22 ci nüahası çıkmıgtır. Büyük şa- .~5,25 Prag kısa. dalgası: Yayli en': 
· AhA"lh ,_ H. 'd' h • trumanlar kenteti. 18 Pra.19 ~[~· 

rırrıısr ır u ~IC Slmt ın u vsııı,~ta1ı1• -·• "'""".&. .... ~--.... -.- ...... - - J"""'J""ı h 1 
ChndUt.•: ~~T> - v. n. · bir makalesini de ihtiva eden bu sa- seri. 18.30 .Moskova tıkısa dalgası : 

ve ~alkevı bınasınm temel atm~ me yıda üniversite Ord. profesörlerinden Oda musikisi. 20.25 Vıyana: Triyo ta 
~a:ıımi yapılmış, ilk taşı Balıkesır va Erzurum Saylavı Snim Ali Dilemre- rafından bar musikisi. 22,2~:. P_r~ 
lısı Ethem A:!kut koym~ştur. .. nin, profesör Mustafa Reşit Belgesa- kısa dalgası: Kentet. 22,30 Lı:yon. ıı, 

Vali bu munasebetle bir nutuk soy f .. H' h'' Ce t H kk da orkestrası, sopran (Şubert, Glu 

Vapurdan Bir Sürü 

Eşya Çalmışlar 
Dün Asliye Dördüncti Ceza mahke

mesinde bir soygunculuk davasına 

başlandı. Sadık, Konyalı Mehmet ve 
Ya.5ar isminde Uç sabıkalı hırsız, Ka

bataş önünde yatan İtalyan bandıra
lı bir vapura gece girmişler ve orada 
tayfaya ait birçok elbise ve ayakkabı 
çalmışlardır. Mahkeme, her Uçünü de 
tevkif etti ve şahitlerin çağınlması 
için muhakemeyi başka bir güne bı
raktı. 

lzmirde Maarif mensuptan tarafın
dan hararetle kal"§Ilanan yavrular 
Atatürk heykeline merasimle çelenk 
koymuşlar, limanı, otomatik telefon 
merkezini, müzeyi, gümrUğU. milli kü 
tüphaneyi ve hava.gazı fabrikasını 

gezmiglerdir. 

Denizliden lımire Bir 

Tenezzüh Hazırlanıyor 

Ayvalık (TAN) - Zeytin mahsulü 
nün bu sene pek bereketli olacağı an
laşılıyor. Ağaçlardaki mevout çiçek
lerin yüzde yirmisi tutarsa Ayvalık 
rekoltesinin 8 - 10 tnilyon kilo zey
tinyağ istihsaline klfi geleceği mu -
hak kaktır. 

. S d C H Parti . b k yın, pro esor ırsc ın, va a ı Şuman) 
le~ıRş, mt bırgı . : • b" sı akşbeanlı Ozbeyin, Antalya saylavı Ahmet Sa- . RESİTALi ~R 
Alı eşa una samımı ır mu a e . . . - ~ . _u 

b 1 t ki Dennın yazılan vardır. 15 Prag kısa dalgası· Org resıtlUM' 
de u unmuş ur. 16.05 Prag kısa lalgas;: Halk şarkl" 

N·ıka"'h Meras·ım·ı lan ve orkestra ue solistıer. l~.ı~ ~s 
Zilede Pirinç 

Ekilmiye Btlanıyor Eski Meşihat Müsteşarı Cevdet Ar
zığm oğlu, Anadolu Ajansında Şerif 
Arzığın kardeşi, gazetemiz muharrir
lerinden Vahit Ramizin kayın bira
deri, Gillhane hastanesi asistanların
dan doktor Yüzbaşı Fazıl Arzıkla 
Gemlik belediye reisi Eşref Dinçerin 
kızı Jalenin dün nikah merasimi 
yapılmıştır. !ki tarafa da saadetler 
dileriz. 

ma kısa dalgası: Şarkı resıtalı. 
Varşova: Piyano - Keman - Şarıtı. 
20 Varşova: Plaklarla viyolonsel re· 
sitali. 20,30: Prag, Bratislava: Ç~ 
halk şarkılarından karışık popud 
21 Paris P. T. T.: Şarkılar (Hay ıı. 
Grieg, Debussy). 22.05: Prag kısa 
dalgası: Halk şarkılan, orkest~ ve 
solistler, 22,30 Nis: Piyano resıtıı.U. 
23,15 Stokholm: Org resitali (Şarltl· 

Denizli, (TAN) - Kızılay Kuru
mu bura şubesi, İzmire bir tren tenez 
zUhU tertibine karar vermiştir. 

19 Haziranda yapılacak olan bu te 
nezzühün çok ucuz ve zevkli olması
na çalışılmaktadır. 

Yalvaçta Kağıt 

Oyunu Yasak 

Zile, (TAN) - tlçemiz dahilinde 
şimdiye kadar pirinç ekilmediği hal
de yeni pirinç kanunundan cesaret a
lan Suphi Jmer isminde biri hükume-

Yalvaç, (TAN) - Belediye, bütün te mUracaat ederek, Yapalak köyün
kağıt oyunlarını yasak etmiştir. Şim- de pirin<: ekeceğini bildirmiştir. Bu 
di kahvehanelerde yalnız tavla ve do- I teşebbüsün iyi netice vereceği umul-
mino oynatılmaktadır. maktadır. 

- Yemekten sonra çıkanın. 
Dedi. Ve Kaymakamla planı bir daha tekrar etti

ler. Bu karara göre Erden hakkında inceden inceye 
tetkikatta bulunmak vazifesini Kaymakam deruhte 
etmişti. Gizli veya açık bir fesat cemiyeti taharrisi 
de Kadıya kalıyordu. Hacı ortada. hayirhah ve sadık 
bir bende gibi emre i.made bulunacaktı. 

.. =SiMDiLiK 

• • • 1 Hacı Zeynullah Efendi debbağlar ki.hyaınnm ya-

lı). . 
DANS MUSh<!St • 

21.30: Moskova kısa dalgası. 23,20· 
Viyana. 24.05 Peşte. 24.30 Roma. 

Geçen Muharremde yetmiş beşini bitiren Cebe 
kahya, on dokuz seneyi ancak beşikleme emekleme 
arasında görebiliyordu: 

- lyi ya, on dokuz yaşından ol, yirmi yaşında ol, 
yirmi beşinde ol, yine çocuk sayılırsın. 

Delikanlı gülmiye başladı. Köylünün biri Erdene 
göz kırparak, Cebe kahyayı kızdıracağını anlatmak 
istedi: 

nında Hafızla buluştuğu zaman işi derhal anlamış- _ No. 25 -
tı : - Iyiyi kötüyü bilmem, yine kapılık baealık olduk. - Can.ım .. b~ni~ de dediğim mutlaka git değil, ya-

- Gıı.liba ters bir iş yaptın Hafız? Artık mahkemelerde sürUn babam sürün. Ister mi- ni söz mısalı, ıktıza ederse. 

- Cebe dayı doksanını buldu ya, kendi yaşını u• 
f altmak için herkesi çocuk görüyor. Bir de ba:ba.ın~ 
sor. Babam bugUn seksenini doldurdu, ben elli sekı 
zindeyim. Onun anlatışına göre, büyük Moskof mu· 
harebesinde Cebe kahya, iltizam ağasının yanında 
kahyalık edermiş. Redifi bile geçmiş. 

1 

- Çok aksi adam! sin bir de divanı harbe versinler? - Ne iktiza etsin, ne gideyim. · 
Müderris Hifız bu kısa ve mütereddit cümle ile _ Işin duman desene· - Şaka söylüyorum, maksadım ağzını aramaktı, 

bUtün muvaffakıyetslzliğini, beceriksizliğini anlat - _Onun gibi bir şey. aferin Os~~ ... ~.a! Bu sabah ben görmedim, sen bi-
mış oluyordu. Hacı Efendi ses çıkarmadı, o, daha _ Merak etme ben hallettim. zim Erdenı gordun mil? 
mükemmel ibir plA.nı noktası noktasına tatbik edi- Deli Osman me~erretle Hacının yUzüne baktı. - Geldiği gün biricik gördüm. Fazla konuşama-
yurdu. Orada biraz laklaka ettikten sonra ayrıldılar. _ Şimdi oradan geliyorum, Osman bizimdir de- dım ki, ~u ~~b~ t~ Beyle beraber atlı iqiler, galiba 
Müderrisin arkasından Deli Osmana gitmek istemi- elim, bir kabahat etmişse biz onu cezalandınrı~ yukarı çıftlıg~ gıttıler. Görüşmesini çok istiyorum. 
yordu. Zaten isticale de lüzum yoktu. lki tarafına _ Ben bir şey yapmadım canım. - Böyle mı vefalısın sen? Babası merhum öldUy-
keyifli keyifli sallanarak, gördüklerine iltifat ede _ Lafı öyle söylemek icap eder, senin anlıyaca· se, oğlu var. Aşkolsun Osman Ağa. 
ede Ç8J1ıya kadar gitti. Bu seter tesadüf yardım et- ğm, kadıya dedim ki, kabahatin büyüğil sende, ne- Osman mahçup o!du. Onüne bakarak: 
ti. Berber Murat ustanın dükkanı önünde Deli Os- ye çatarsın? Memleket halkına ne diye küfür eder- - Bu ak~am _gehrse, mutlaka giderim! O benim 
mana rastladı. Osman bir adamla deri pazarlığı edi- sin? Elbette adamı böyle ... Her ne hal ise, ayranını velinimetimın oglu. Onun da babası kadar hükmü 
yordu. Hacı görmemezliğe geldi. Oaman onu görün- yatıftırdım. zaten bir 9ey yapacağı da yok ya. Ki- var. 
ce ayağa kalkarak selam verdi. min haddine! !.sterse yapım. Yeğen yakında geliyor. 

- Ve aleykUm selam Osman Ağa. Nasılam baka- - Mebusan kapalı mı ki? 
lım ? - Oyle ya, önlimüzdeki kışa açılacak. Erden eniştesinin yapıştırdığı kara damgadan ha-

- Çok tükür efendi, sen nasılsın? - öyleyse bir daha döveyim, bari öfkem bU. • bensiz, yukarı çiftlik harmanlannm ortasında ortak-
- !;iyim bin şUktir. Ne o, alış verlf mi? bütün geçer. çtlarla konuşup l}akala.,ryordu. DUğenlerde hep genç 
_Ne yaparsın efendi hoca. Biraz deri var da, on- - Yoo ... r,te o olmaz ... Sen yalnız sea çıkarma. kızlar vardı. lhtiyar erkekler savuruyor, kadınlar 

lan elden çıkarmak istiyorum. Ma.l\ım ya, ne olsa devletin bir kadun. kalburluyordu. Cebe klhyanm gözleri, Erdenin yU-
Osmana bir göz işareti etti, yanına gelince, yavaş- - Ben de biliyorum, amma ne yaparam? zünden ayrılmıyor, hayran hayran yüztine bakıyor, 

ça konuşmağa başladılar : - Her ne hal ise, iyi bir iş yaptın. Artık bozma, iki kelimede bir: 
_ o gidi ile niye dala.ştm? hatta bana kalırsa icap ederse, gider bir özür diler- - Ah merhum efendi sağ olsaydı da seni böyle gör 
_ Efendi hoca, Allah bir hakklyçtln bende kaba.- ıin.. seydi. Nerede o günler? Buraya son ıJClişi yiı.dladm 

bat yok. Kendi aradı, kendi buldu. Kepazeliğe ça.- - Ben mi! mı? Daha küçilmendin. 

Yurdun Kıyıcığ~ 

Cebe kahya, dişsiz ağzına sıkıştırdığı çubuğunu 

hiddet ve şiddetle çekerek, yanaklarını çökertti ve: 
- Hele şuna. bakındı! dedi. Git işine oğul! Dah& 

Moskof Kırımında ben dördüncü tale taburunda on· 
başı idim. 

iyi ya, bugün de muharebe olalı aşağı yukarı kırl< 
iki kırk üç yıl var. Yirmi yaşında askere gitmiş isen. 
gider gitmez onbaşı olmadın ya. tezkereciliğe yaıt11ı 
oldun. Onu da katarsak yirmi dört eder. Kırk Uç dab• 
ne eder efendi? 

- Altmış yedi! 
- Onda beş yalanını kat. 
- Ne yalanı dayı? 
- Azaltmak için kattığı yalan. 
- Otuz iki kadar da o eder. 
- Pek ala. Altmış yedi, otuz iki daha. ... Dur baı 

kayım, altmı, yedi, on daha yetmi, yedi, on dah• 
seksen yedi, doksan yedi, iki daha doksan dokuz.. 

- Çık yüze! Çık! canı çıkasıca çık! men sen d• 
baban gibi, emme kahbe nalımışın beh ... 

Köylüler gülmekten kırılıyordu. Cebe klhY' 
büsbütün kızarak hepsine birden: 

- Oyle ya. -Nasıl kUçümendim Cebe dayı? On dokuz ya.şı-
nak tutuyor. · r Arkası var) 

- lYi aom~sın devvusa~! _______________________ ~ __ Al __ l_a_h_~_o_·st __ erm ___ es_i_n_! ____ ~--~~~--~------"-a __ b_as_mı __ s_t_ım __ . _Y_ın_e __ d_el_ik_an __ lı __ s_avıl __ ı_r_dun __ . ______________________ ~----------------------------------

- Çarpanm ha! 
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TAN 
Gündelik Gazete AMERiKADA TUREYEN 

BAŞMUHARRiRi 
l Ahmet Emin YALMAN 
ki ~N'ın hedefi: Haberde, fi· 
rijr t e, her §eyde temiz, dü· 
ra:~ ·~imi olmak, kariin 
~eaı 0 lnuya çalıtmaktır. 

SAHTE MESİHLER 
lliihi Peder . -zsmznz • 

GONON MESELELERi 

EcnebiProfesö;i~=;i 
kaçırıyoruz a7an zencide 

lsta.ııbuı ecnehı lJ'niverslteslne getirilen 

tevkif edildi ~oruı. fı:fesörlerden üçünü ı,açın. 
ftoptJ< sat Fakültesinde Profesör 
tiisuQ:U Ce~evreye, Radyolo.ii Enstl. 
ls\,,,,.r ınUesslsl DOıkt.or Dessaver "İl"ht Ped çinde hoşuna giden her kadını iğfal ·•,.eye K endine a er,, 
l'reUll.ıu ' ı\stroo.omi Profesörü ettiğini göstermiş ve neticede Kral 

nu "LICh Praga gidiyor. dını veren Amerikalı Ben mahkemeye verilmişti. Bu sad 
teıaı1s~ç ~rofesörün gidişi, blzlm için bir zenci son günlerde büyük me Kral Benin ölümile neticelen-
r~, D gUç hUyijk birer ziyadır. Pro- bir ,öhret kazandı. Müritleri miş ve bu mesih te böylece gelip 
lllllet Us:saver, radyolojide beyucl- tarafından "ilah,, diye hürmet geçmişti. 
lliındtr tlar arasında yer alını§ bir gören bu adam, bir gece Nev· 
Sil ""Lkl. IC.ıırdnğu Radyoloji Enstitü- d .1 F akat Amerikanın gördüğü 

'"'\ll' ~ yorkta "Cennet,, a ı ven en 
ltıettı h eye bırakılabilecek en kıy· mesihler yalnız bu iki kişi-
llıtıı Y edlyeterden biridir. Fakn.t o • evinden bi~kaç müridi ile bir- den ibaret değildir. lllunois'te de 
~ahııaaı: &.rdıın ve hizmetinden malınım likte kaybolmuf ve ayni ııra- bir mesih türemiştir. John Alexan-
tcr. hlıtnı için ölçüsüz bir kayıp. da ilahi Peder aleyhinde dava der Doire adını taşıyan bu adaın 
~tofesa açan bir beyaz Amerikalı, o- katoliklerin ilahı olduğunu iddia 

hel'lleıını l' Roptke de öyle idi. O da nun müritlerinden biri tara• ederek Belçikada göl üzerinde 5000 
8at &.r let ~öhret kammnış bir iktı- f ından vurulmuttu. Amerika dönüm kadar arazi almış ve bura~ 
8lııde :;n1 idi. Bizde 1ktısat FaktiJte- da Syon adını verdiği bir mamO.re 
tll ~i llıetotlarla çalışma sistemi- zabıtası "ilahi Peder,, i, aııl kurmuştu. Tebaasının sayısı 6000e 

4.str la.rdan biri idJ. adiyle Corc Bakeei aramıya varan bu adamın kıı.ırduğu ·mUesse-
aepıer:o~ Profesörü de Pragda koyuldu ve birkaç gün aonra seler kendisine 10 milyon varidat 
l1ık gö .. ~UsUne oturtu.lmıya. IB.- kendisini bularak tevkif etti. temin ediyordu. Çok geçmeden bu 
tır. l'ül.nıUş beynelmllel bir şöhret- Tevkif hadisesi, Corç Baker'in mesih te taaddildil zevcat ile daha 

lstanb müritlerinden birkaçının itikadını ağır ahlakt cürümler yüzünden 
ecnebi tıl lJnt\Terslteslnde çalışan bozmağa kafi gelmişti. Çünkü bu mahkum olmuş, fakat yeri boş kal-
hir ~/:!:rler bu memlekete hiç- adam hakikaten bir Allah olsaydı, mamıştı. Dowienin baş müridi olan 
lbttversıt e edllerse, llmi metot, onun bir kimse tarafından yakalan- Voliva yerine geçmiş, fakat 1934te 
tarıı g t~ havası ve yeni bir çalışma masma tınkA.n bulunmaması ıtzım tebaasının isyanı ile karşrlaşmıştı. 

llıtı e diler. gelirdi. Gerçi mahkeme Daht Pede- Çünkü Voliva arzın düz olduğunu 
l<ardı~~n ~an topraklanndan çı- rin suçsuz olduğuna karar vermiş iddiada ısrar ediyor ve Cenupta bir 
l'el·e u büyük adamların Türki· bulunuyor, fakat bu adamın, mü- k t b 1 d ~ .. lil d Ce 'lltlınagelrniş oiınaıan bizim için bu • u Up u unma gıru soy yor u 
~iH-r • . ı bir ninıetti. Nitekim bunlar ritlerinden kopardığı paralarla vü- nubi kutüp k8,şiflerinden Amiral 

·•qqen cude getirdiği "semavi imparator- Byrd'in sesini herkes radyo ile işit-
du~ sonra onlann yerlerini dol· luk,, ta kökünden sarsılmış bulunu- miş, fakat 'Voliva cenubi kutbtı in-
lıitlc lnık~~nl profesörler getirtmek yor. ÇUnkü ufak tefek hA.diseler kar etmekte devam etmiı::ıti. Onun 

Noyea ismindeki bu adam da bir 
vakitler Amerikada bir mezhep 

kurmıya çalışmııtı 
t\l a.u haricindedir. .., 

ecnebi bile allahlık taslıyan bu adamın pe- bu cahilane harekeetleri cemaatin saçlarını sakallarını tıraş etmiş, 
"cıtıa,,t profesörler niçin kaçı. şine taktlanlan aydınlatmağa kifi isyanını hazırladıgıw gibi dünyanın 

li~ 0 .. ı bembeyaz elbiseler giymiş ve sema-
~bebı •u'IU'I tutamam11.1nrzııı blrKa~ •~1 --•~t,,..ilh• ··- '--1 ---3-- ~ ... ,_ 1lowi .. u. .. dagt;, 
letı "atdır Bir d l biz b ka mil kehanetlerin boşa gitmesi en sağ- ya yükselmeği beklemeye başlamış 
l' ertn bu .. n·tl e a ' aş F akat Amerikalı zenci, orta- Jam taraftarJarrru bile sarsmı .. tı. lardı. Halbuki hlç bir hA.dise vuku eıneliı -. ere verdiği parayı ve- .., 

Mesihlik ve ilahlık iJdia11ile or
taya çıkan Corc Baker 

B u çeşit sahtekarlar hiç bir 
vakit eksik olmamıştır. 

1883 te Noyes namında biri mesih 
olduğunu ilA.n ederek başına topla
dığı birkaç kişi ile birlikte ayn bir 
hayat sürmeğe başlamıştı. Cemaa
tin içindeki kadınlar bUtUn cemaa
te aitti. Her erkek hangi kadını 
istiyorsa cemaatin reisine müraca
at ediyor ve reis o kadını o erK:e
ğe göndermeyi taahhüt ediyordu. 
Doğan çocuklar da cemaate ait seı
yılıyor ve bunlar tarafından yetiş
tiriliyordu. Çooukların biri de, bir 
kimseYi ana veya baba olarak tanı
mamakta idi. Amerika efkarı umu
miyesi bu mezhebe karşı isyan et -
miş olduğu halJe mezhep bir müd
det yaşamı~, fakat sonunda bu mez 

hep te içinden yıkılmış ve Noyes 
Kanadaya kaçarak ora.da ölmUştü. 

ro lt 

Gökçen'in 
Kanadı 

FIKRA 

Bir millet toprağım, san<-ağmr ve 
hürriyetini kaybedebilir. Bir millet I· 
çJn bunlar ölüm minasma g~lmcz. 

Milli ölllm, kahramanlık alı.ffi.kmdan 

uzaklaşmaktır. 

Tarih 111ezan içinde çiirüyUp glde.n 
insan ve milletlerin sayısına hudut 
y.ektur: Tarihte devam eden hayat, 
ancak kahra.manca bir hayattır. 

1919 da. bu Türklüğün kahram,n
hk ahliUu ile bu ahlak kendisinde şa. 
luslaııan Gazisinden ~ka nrsi kal· 
mıştıf Fakat bu maya bütiın ı·ihan 

rağmına, yeni bir devlet J uğnrmamı
za ki.fi geldt 

Atatürk kızı Sabiha Oiikçende 
Türk kadmmm işte bu kttlıramanlık 
'ahllkı kanatlanmı~tır. lfor tarafta. 
tayyareci admlarm rekorlar. göste
rişler ve maceralıl.r peşinde uçuştuk
lanm göriiyonıı. Türk kızr, kaoadı 

bir süs diye alnındı: Ona ilk fırsatta 
kahramanlık vazifesi aradı ,.e buldu. 

Gökçenin kanadı, cihan havasında, 
Türk kadınının .,erefini dolaştırıyor 

ve onun mukaddes adı listünden, ka
ra taassubun, aslt'larca slil'f·n alçal< 
iftirasını siliyor. - FATAY 

Kastamonuda 
Pis Bir Çay . 

Kastamonu (TAN) - Burada ka
nalizasyon tesisatı olmadığı için şeh
rin bUtiln pislikleri ortasından akan 
çaya karışmakta, bu pis suda çocuk
ların yıkanmakta olduğıu teessürle ıö 
rillmektedir. 

Yalvaçta Park 
Yalvaç (TAN) - Gölgesinde yüz. 

lerce kişinin istirahat edebileceği ko 
ca çınarın bulunduğu yerde güzel bir 
park vücude getirilmi§ ve ilçebayın e
lile açılmrştr. 

Ilçebay Ibrahim Er, bir çocuk bah
çesi vücude getirilmesini de istemek.: 
te olup bu hususta Şarbayla konug
muştur. 

Silifkenin Yeni Mahsulü 
Silifke (TAN) - Silifkenin bu se 

ne mahsulünden 20 ton mercimek ve 
33 ton buJgur Taşucu iskelesinden 
Antalya vapuruna yüklenmiştir. ls\·içre ;. ~eseıa Profesör Dessavere•ı ya böyle yliksek iddialarla Halbuki bütün bunlar, dünya son bulmadı. Işte o zaman isyan başla- D iğer bir mesih kendine pey-

dl~·or 'Jlmt.aydı hayat şartile angaje e· çıkan biricik adam değildir. Ona buluyor ve kıyamet kopuyor, diye dı ve Syon şehri altüst oldu. gamber Metta admı veren 
hUtu~ 

1
!ag, Profesör FreundJlch'e benziyen birçok mesihler vardır. ve Allah ile Adem, Nuh, İbrahim, 

•eıı .. ı:._ ~bd· enı haklarını tanıyarak on B'.lnların biri Benjamln Purnell a- M y h 1 ke di h 
"'~ ık 'ddi.a t!,IUlllllllllllllllllHlllllUlllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'~ usa, a ya ve sayı n şa • 
~ bir ır angajman yapıyor ve bU- dını taşıyordu. O da ilahl 

1 
- R : smda temsil ettiğini söyliyen Ro • 

ler•iıı k .. ~aş ve fazla OIB.1'8.§ Kep- smda bulunmU§ ve hepsi de uzun ==·=-1 $ K A N u N u N A G o· . R E=~=-= bert Matheus'tur. 1830 da. Nevyor-.tı-.. lll'sttsünö veriyor. saçlı adamlardan müteşekkil bir ta _ 
QQ,,.._ nı ka gelen bu e.de..m, bütün gizli tari-te ... gı-·" hliYilk tıu-•er .... ı.cımak f1tln rika.t vücude getirmişti. Bu arın 
'( Ql n..unu ~"' ~ · ke.tleri ilga etti ve onların yerine ltı"ı.t~tnbraiıeıneye, bU~" atölyelere tekkesinin adı "Hazreti Davut evı,, :: = 

t '"'' •··- J''IOA b k tah ·ı gö • - ilahi bir tarikat vücude getirdiğini anıa... l4l', istedikleri &Jet ve ki· idi. Purnell az uçu sı r- : • =-
., k gU u b. '"" • K 15 H · s • ---•· söylemiş ve birçok z nginleri kan-llılllttt v getirtmek, onlann aradığı müş, evlenmişti. Fa at n n ı · : I ' anunu, azıran· 1 v EREN 1 N \re kadmlarm çalıştınlması YIM!IDA - ~ 

~tte e ht\vayı yaratmak lft.zmıdır. rinde karısını ve çocuğunu terkede- : dan itibaren tatbik tır. dırmağa muvaffak o.larak bir hayli 
te~ essu.r biz bunu da tamamen rek işi serseriliğe dökmüştü. Daha E mevkiine giriyor. Kanunda ge· ı Endüstriye ait işlerde 18 yaştan E paralar toplıyarak sefahat içinde 

l'aııedenııyoruz. sonra ilk kansından kurtulmuş 0
• § rek if VeTeni, gerek işçiyi ya- B ı• LEC EG- ı• aşağı erkek çocuklar ve her yaşta.- i yaşamıştı. Bu mesihin iki "cennet"! 

da"''ara olaı-ak ta Ddde birde bu a. nun tekrar evlenmiş, daha sonra == k d l k ki kız ve kadınlar gece L5lerinde ÇS.· : yani iki evi vardı. Biri şehirde, biri 
1 ~ .... a ... 1 k d as da bu ın an a a adar eden çok e- h"-tırılamazlar. =-tı~ tı- "erilen paranın azlığı ve çok mesihlik ve ilah 1 av m • : l h k l .. "' kırda idi. Ve ikisi de gayet mUkel-
Otııa ... -:ettnde münakaşalar yaparak, !unmuş ve kendine Kral Ben adını =- aa.s ı Ü üm er vardıır. A,agı· ESASLAR Her iş veren, çaJJştırdJğı büyük : 

·•-. 
1
- • d d ki / J 1 · kadın - lef bir sureette tefriş edilmişti. MU-\>e hı.- q;zetı nefislerlnJ kınyonız. Bu vermiı::ıti, Kral Ben, milritıenn en :: a satır ar a, i, veren erın ve küçük yaştaki erkek ve :::: 

....,..,. b -s • •• - b.l ı~- 1. - ritleri kendisine Allah diye tapı· 'ôrı .. ,.._ .. '.('·enı· er •artlar ecnebi profe- topladıgı· paralarla. Davut evim vu. - : ı mesi lazımgelen noktaları ~iler hakkında. cetveller yapaca". : 
"·uı 'S i - ,..il il k t · add d - yorlardı. Ve bu sahte Allah tebaa-leştı .... ,, lll'klyede kalmalannı güç • cude getirdikten sonra mUritlerı - : okuyacakllınız: "' el'e \Ter ece azın.mat birinci fa- tir. Bu cetveller 51 inci m e e ; 
"''.,or i h yvanat bahçesi - ı sılda yazılıdır. yazılıdır ...... sının karılarına istediği kadar ma-l<' 1._ • çin bir park, b r a : ş iki ttirlUdti.r. "Süreksiz iş", · = 

l'tıl a"'&t b U yapmış, lokantalar açmış, ve elde S "Sürekli ia,, ller iş veren, işçi Ucretlerinl ka- Her is veren, iş yerinde lşçilerw 5 nevi evlatlar yetiştiriyordu. Bu me 
z hl-· ~ 'ç prol'esÖrÜ kaybetme. 'S Bunda J •• d w•• t ' - sı·h te bu"tü'n•tebaasma ebedi hayat ba tn:~-~l~er profesörlere karşı da- ettiği varidat ile refah içinde yaşa- 5 Ancak otuz iş günü devam edeıı lind n evve o e gı ~ar lar dahi· sağbğmı koruma \'e iş emniyetini :;:: 

da btr~it ohnı:ya sevk ederse, bu nuştı. Onun anlatışına göre, bütün ı:: işlere "Süreksiz iş,, denir. e ödeyecektir. Kanundan son- temin etmek için gerekli tedbirleri E vaadettiği halde adamları birer bl· 
"Brdıı-. müritleri günah işlemedikçe ebedi E Otuz iş gUnünden fazla süren tş. ra bu şartlan de~ştirebilmek için 2'1acaktır. 5 rer ölmekte ve bu da. onun aleyhin-

l'f hayata namzettiler. Kendisi bu gU- 5 lere "Sürekli iş,, denir. =~den htikô.mete haber verecek· Ağır ve tehlikeU işlerde çalıştı • i de bir cereyan uyanmasına sebep 
Gberf N• 1 nahlara dair bir kitap ta yazmış ve :; Muayyen müddeti bir sene veya nlacak işçiler için mutlaka doktor S olmakta idi. Nihayet onun aile ha-

'/ er ası en büyük günahın müritlerinden i.. daha fazla olan her siirekll iş için tş müddeti, umumiyetle haftada rapom ti.zandır. 12 ile 18 yaş ara- = yatını kaldırarak kadınları umumt-
•rilir az herhangisinin mesihten varını, yo- Yazile mukavele yapı18.caktır. 4~ saattir. Bu müddet ona göre smdakl çoccklar, sıhhat raporsuz 5 

• ğunu esirgemesi olduğunu bildir - işçi Ucretlert, en çok haftada bir, günlere taksim edilecektir. çalıştınlamazlar. 5 !eştirmek istemesi ve her glin yeni 
ı. blktatö . Çalışma saatleri, her l~ yerinin • bir zevce ile yaşaması onun da sah-
l(eJtJe .. d r. tükıe idare edilen memle- mişii. • nıemleket parasile ödenir. lşçl razı bulundug·u memJeketteki umuını· sa- Türk i~ ve endüstri sahasmda i 
.ı • e hUH•- oln-a ~ Und h t ..:1- , .. teligı~·ni meydana çıkarm1~ ·;~ t:::c:ı· "lr. "aıe ~Üa haberler S"""'ur" e t~ ·bi· - ...... " on ~ ~ e veya u ayun t .. "Grev,, ve 'Lokavt,, ' 'asaktrr. --

u ....._ u. : bir d 8 e gore ayar edilir. ,, l w b 1 l'eı..._. teler k d K ral Ben'in tebaası gtln geç- - e ödenebilir. ı Grev, işçilerin. hep birlikte ve b'-. ::_ ası kendisinden ayrr maga aş amış ""Qf da mer ez en verfJen dJ. : D şin ortalama zamanında işçiye u-
llıı .il•r .. 1 .... hillnde n .... rlyat yaparlar. tikçe artmakta idi Meraklı- - evlet, vilayet ve belediye iş yer· den iı;i bırakmalandır. --- tır, o da muhakeme edilerek haP" 
ı. '41 ""ı ~~ : le · d riJ moıtyyen bir istirahat zamanı ve-~hı' ... a ..... it Yalnız ideolojik n~ariyata lar onun Davut evine koşuyor ve : :rın e işçi iicreti ayda bir ve e- rilecekt· ı 1 • Lokavt, iş verenin işçilerin aley- ...... _ sedilmiş, mahkumiyetini bitirdik. 

" • ..,.._ '"~ k t - bilir ır. ş enn cinsine ve müd • 
~ilir, lı~uıez, havadislere de teşmil burasıru ziyaret ediyorlardı. Fa a S · detlerine göre istirahat saatleri 22 hine işi durdurmasıdır. E ten sonra ne olduğu anlaşılmaını§· 
'l:etıel'd ~ralt altında bu memle • Kral Ben kadro yüzünden sukıı.ıt et- ı::: iş müddeti veya mukavelesi bl- inci maddede yaZ1lıdır. Bütün iş ihtilatları \ilayetlerde E 
leı- he'Pe gazetelerin ne~rettiğl haber- ti. Günün birinde zabıtaya bu me- S ter bitmez işçinin ücreti verilecek· Gece işi ancak saat 20 de baş- (iş ihtili.fları hakem kurulu)) nda : tr. 
hJr lllA'7~rif edUmiş ,hep muayyen sihin iki genç kızı lğfaJ ettiği bildi- : tlr. lar ve en erken sabah saat 

6 
yaka- ve en son olarak Ankarada (iş lh· 5 

l ·t~ göre tertip edilmiştir. rilmiş, yapılan tahkikat Kral Benin S Gebe kadm işçiler ,doğumdan üç da.r uzar. til3.flan yüksek hakem kurulu)n· 5 
)ı_, ~bir lıkt mlsal· yalnız bu iki kızı değil, tebaası i- : hafta evvel ve doğumdan üç hafta da halledilecektir. : 

1 '-<llYa ~atb • = soııraya kadar çalıştınlamazlar ve Cumartesi yevmiyeleri de tam O• ... '"e Verdİğt uat Bti.rosunun gazete- ------=---=----- c . lara.k ödenecektir. Bütün iş yerleri, devletin takip 5 
l)ıl!tıe·. dlrelrtiflerden blrı,. .. ,. nü- bir adam oldu~-u yaz111. Blum'un • ye\Trrnyelerinin yansı verilir. ··--~--be t ftl 1 -

~ "...... = işten dolayı hastalanan l~D~r te Cümhorlyet bayrammda, her iş mllll:ltiiS ve e ş memur a.rma c 
~ 26 Şubat· ~ lzdiv~ hakkındaki kitabının ahlft.k • e davt ettirilecek ve yanın yevmiye veren, işçiye tam ve peşin yevmi- her an açıktır. 5 

11ı!aretftı · ist.er Eden'ln Hariciye Mzlığı teşvik ettiği üzerinde dumn. I; verilecektir. ye verecektir. İşçiler, iş yerine ayak basar bas- !: 
~l:ıiı v :en çekileceği haberlnJ lşae İspanyada yalnız Nasyona118tlerln şl- 1 Her iş veren, I§ ~rtlannı ve it- 16 yaşını doldurmamış çocuklu, maz "sigortab,, sayılacaklardır. h· : 
\Jıtınu,,. ~ : htı8usta gftya Londradan malde Derlediklerini ya.zmalda lktlfa E çllerln t&bi tutuıacaklan inzibat, günde sekiz saatten fazla caJıştın. çllerln sigortasile, kanunun tatbiki S 

7 ~1 ... ~.erler he!)redhılz. edin ~ ·lık •----• ta lhJnd bir a Jacak Jıa "-• n · rd c:ıı sag koruma ve iş emniyeti ıca~ IAllUll.lar, r en sene sonra y pı : 
here f • usyada Vagoda'ya alt 6 Mayıs: Yarmkl nttmayltle e • larmı .. '"--'- lr h1 f Umat Mektebe giden 1tocuklarm del'S uı~ sigorta dairesi,, uğraşacaktll'. : 

ttıı a~ıa :ver rl iz ...J. halk buJundu.ıc.•nu yazın. =- gos'-"•tr b da 1 ta - :ı. İllc~ızlrğı • ve n ve Stallnln ~-- 1fı..U• ... na.me ·yapıp fabrikanın görülebilen saatleri, sekiz saatlik çalışma müd- Kanunun emrettiklerini yapmıyarı~ 
1-t ~I ilzerinde durun. 10 Mayıs: lnglliz Kralmm taç giy- ; bir yerine asacaktrr. detin.in içinde sayılır. iş verenlerin ~arpacaklan cemlar, : 

l'erıı v 8'vt: General Franco'ya verilen me merasiminde vuku bulacak fena : Her iş veren, işinden herhangi bir Yer altında ve yaJıut ım altın- kanunun sekizinci faslında yazılı - : 
'ttao :~e hakkrnda ecnebi matbu- hadiselere fazla yer verin. § suretle aynJan işçiye bir şeha-Oetna.- daki işlerde 18 yaşından aşağı er- dır. Bmılan her iş veren dikkatle o- 5 
>"'rı tatı~erler lktibas etmek katly- Bu talimata riayet eden matbuatın : me verecektir. işten çıkanlan ı,. kek çocukJarm ve her yaştaki kız lmmahdır. = 

28. lo.?t tır. vereceği haberlerin isabetine ve yaza- : .. 
l\ ~,ısan· F ---• b' • -"''"'~'ıın .,.i," rantsız Hariciye N azm cağı yazıların samimiyetine lni1lllla 1• ".'d 111111111111111111 i ı m 1111111 m 11111111111111111111111111 fi lll l lll il l lll il 111111111111111111111111111111111111 111 il ili 111111;; 

nnn vc>hıi7: '1A lnvmP.fslz lir mi? 

E n yeni mesihlerden biri Je 
bir Hintlidir ve adı Krişna 

Orurti'dir. Bu da dilnyanrn her ta
rafım dolaşarak mesih olduğunu 
söylemiş, ve birçok taraftar kazana 
rak yığın yığın para edinmişti. Fa
kat bu Hintli genç, diğer mesihle
rin hepsinden akıllı çıktı ve günün 

birinde meslhlik iddiasından vaz • 
geçtiğini ilft.n ederek kendisine ve
rilen paralan da sahiplerine iade 
etti. 

Anlaşılan sahte mesihler içinde 
de bu adamdan daha namuslusu 
görUlmemiştir. Kendisi bugün unu
tulmuş bir haldedir ve zaruret için
de yaşamaktadır. 
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KAYE 
1 Rapid - lskoçya Maçından Bir Enstantane 

,... 

Fenerliler Bu Haf a 
Rapid Takımı 

ile Oynıyacaklar 
Fenerliler bu hafta kurulu,larınm 29 uncu aeneaini kutluyor

lar. lstanbulun, hatta Türkiyenin en çok sevilen klüplerinden biri 
olan Sarı-lacivertliler, hazırladıkları meruimin daha ali.kah ol
masını temin maksadile Rapid gibi içinde muhtelif beynelmilel 
oyuncular bulunan bir eki·bi tehrimize getirmek gibi büyük bir 
taahhüt altına da gimıitlerdir. 
Avıusturya futbol tarihinde büyük 

rolü olan Rapid, Viyananm en eski 
ve en fazla tutulan klübüdür. 

A vrupanm en yüksek futbol klüp
lerinin iştirak ettiği merkez' Avrupa 
kupasında Viyanayı temsil eden bu 
ekip müteaddit seneler Avusturya 
l'ampiyonu olmuştur. 933 senesinde 
fskoçyaya yaptığı turnede tskoçya 
şampiyonu Glasgov R.angers ile be
rabere kalmıştır ki, bir Avrupa takı
rnmm !skoçyada bu muvaffakıyeti el
de etmesi çok enderdir. 

Rapid taknnmın son v(lZiyetinl bil
dirmek için 31 mayısta şampiyon Ad
mira ile berabere kaldığını söylemek 
kifayet eder. 

Rapid ekipinde 'Avusturya millt ta
kmımdan sağ haf Vagner, santrhaf 
Simistik, santrfor Bin der, sol açık 
Pesser bulunmaktadır. 

Merasimin programı 
YrldönümU münasebetile Fener sta 

i:!mda yapılacak merasimi sırasile ya-

11yoruz: ı 
1 - 14,30 bütµn Fenerlilerin işti

rakile geçit resmi. 
2 - Bayram merasimi, İstiklal 

marşI, Atatürk büstüne çelenk kon-
rnası. 

3 - Fenerbahçe namına söylev • 
4 - Atletizm hareketleri. Bayrak 

yanşı. 

5 - Tekaütler maçı. 
6 - Rabid - Fenerbahçe maçı. 
Fenerlilerin Rapid gibi A vrupanın 

futbol kurtlarını içinde bulunduran 
bir takmıa karşı nasıl bir derece ala
cağı büyük bir merak uyandmruştır. 
Sarı lacivertlilerin Rapide karşı ala
cağı neticenin tahminini ve futbolcu
ları hakkındaki yazınım yarın oku-
1acaksmız, 

• 
Fenerbahçe spor klübü başkanlı -

fmdan: 
6 haziran 937 P.azar günü yirmi 

dokuzuncu yıl dönümümüzü, Fener
bahçe stadrr/.a kutlayacağız. Bu mü
nasebetle Viyananm bütün dünyaca 
tanınmış takımlarından Rapid spor 
klübü futbolcuları memleketimize da
vet edilmiştir. Bu takım 5 haziran 
937 cumartesi günü saat onda Sir -
keci istasyonunda karşılanacaktır. 

~rkadaşlarm söylenilen saatte istas
yonda hazır bulunmalarını rica ede
riz. 

Zile Mekteplerinde Spor 

Zle (TAN) - Bura mekteplerinde 
~or faaliyeti artmıştır. Sakarya ve 
'.Altmyurt ilkokulları talebesi arasın
da yaprlan voleybol maçlarından bi • 
rincisini sekize karşı on beş, ikincisi· 
ni on ikiye karşı on beşle Sakaryalı
lar kazanmışlardır. 

Avuıturya takımının meşhur 

oyuncularından Markel 

Kermesin 
En güzel 
Eğlencesi 
Bergama, (TAN) - Biten kermes 

pek iyi geçmiştir. Muhtelif eğlence
ler ve numaralar arasında, bilhassa 
Kozakhlann 10 - 15 metre irtifaında
ki fıstık ağaçlarına çıkmakta ve ge
ye dedikleri çatal çomaklarla bir a
ğaçtan diğerine geçmekte gösterdik· 
leri harikulade sürat ve maharet bü
yük alaka uyandırmıştır. O kadar ki 
bu sürat ve heyecan, mevcut fotoğraf 
çılarn fıstık ağaçlarina çıkışı ve ağa· 
cin birinden diğerine geçişi tesbit e
debilmelerine imkan bırakmamıştır. 

..,.__ Rapid---

Fenerhahçe 
1 - Viyanarun kuvvetli 

kJüplerlnden Rapit şehrimize 
gelerek 6 haziran 937 pazar 
~ti Fenerbahçe ile karşıla
şacaktır. 

2 - Maç saat 16,30 da 
ba.,Iayacaktır. 

3 - Maçın hakemi Şa.zi 
Tezcandır. 

4 - Stat gişeleri tam saat 
12 de açdacaktır. 

5 - Kapah tribünler 100, 
açık tribünler 50, pist üze • 
rindeki numaralı yerler 150 
kuruştur. 

6 - Yıldönürnü kutlama 
merasimi saat 14,30 başlaya

1/ Galatasaray 

A nkaragücü 

Karşılaşıyor 
Fenerbahçenin yıldönümü müna

sebetile tehir edilen Fener - Ankara.
gücü maçı yerine bu hafta Galatasa
ray ile Ankaragücü karşılaşacaklar
dır. lzmir Doğanspor takımı mukar
rer tarihten evvel maç yapam.ıyacağı
ru ileri sürdüğü için milli küme fikis
türünün aksamamasını dtlşünen fe
derasyon Ankaragücilnü tstanbula 
yollayarak Galatasarayla bir ma.ç · 
yapmasmı temin etmiştir. 

Fikistür mucibince Galatasarayla 
ikinci maçr yapması JA.zmı gelen A.n
karagUcü bu vaziyet karşısında şeh
rimizde yalnız bir maç yapacaktır ki, 
bu şimdiye kadar hiçbir milli küme 
klübüne nasip olmıyan bir avantaj -
dır. 

AnkaragücU gelecek hafta tekrar 
şehrimize gelecek ve pazar günü Do-
w 1 

ganspor - Galatasaray maçından ev-
vel Fenerbahçe ile karşılaşacaktır • 

• 
İstanbul Futbol Ajanlığından~ 

ı 
,. -,....-.. 

---- J i 

... ~ 
Millt küme maçlarından Galatasa

ray - Ankara.gücü karşılaşması 6 ha
ziran pazar günü Taksim stadyumun
da saat 16 da yapılacaktır. CiDDiYETi YOKTU 

1 - Maç hakemi İzmir mmtaka -
smdan Bay Fehmidir. 

2 - Fiyatlar: Balkon 100, tribün 
50, dühuliye 25 kuruştur. 

Yarın Büyük 
Giiresler 

1 

Başlıyor 
Amerikalı pehlivan (Kumar) m 

meydan nkuy.19111'\.A GOUOJ:' UA .. ttı...ı. UA 

kendisile görüşmek üzere 937 senesi 
Türkiye başpehlivanlığı milsabakası
na girmiş olan başpehlivan Tekir

dağlı Hüseyin, ikinci gelen Mülayim, 
üçüncü Arif, dördüncü yarım dünya 

Süleym~, beşinci Molla Mehmet, 
dün !stanbula gelmişler ve yarın ( cu

martesi akşamı saat sekiz buçukta) 
Taksim stadında Amerikalmm yapa
cağı güreşlere girmeyi teahhüt etmiş
lerdir. Bundan başka eski Türkiye 

ikincisi Bulgaryalı Cemal pehlivan 
da Kumarla güreşmek üzere İstan -
bula gelmiş ve işi.nin icabı ilkönce 
kendisinin güreşmesini teklif etmiş, 
teklifi de kabul olunmuştur. Cemalin 
tekniğini ve çevikliğini bilenler Ame

rikalının önünde kolay kolay mağlu
biyete uğraınıyacağını tahmin et -
mektedirler. 

Bu güreşlere Amerikalıdan başka, 
Bilecikte Ari.fi topuk elliyerek yenmiş 
olan Bulgar (Kiro Deliormanski) ile 
arkadaşı (Yorgi Hacı Yuvanof) da 
iştirak edecek, belki de bunlardan bi
rincisi Arifle reva.nş yapacaktır. 

Sekiz Klüp Tur

nuvası Şampiyonluğu 
Milli kil me haricinde kalan sekiz 

klilp tarafından tertip edilen bir dev. 

reli turnuvanın son müsabakaları ge
çen pazar günü Şeref stadında ya -
pılmıştı. 

Turnuvanın birincisini tayin edecek 
olan Beykoz - Süleymaniye takrm
lan arasındaki maç bu pazar günii 
saat 14 te Taksim stadında oynana
caktır. Şimdiye kadar turnuva.da hiç 
yenilmemiş olan Beykoz ekibi Süley
maniye ile berabere dahi kalsa sekiz 
klübün birincisi olacaktır. Buna mu
kabil bir beraberlik ve beş galibiyet 
kazanmış olan siyah beyazlıların bi
rinci olabilmek için muhakkak suret
te san siyahlıları yenmesi lazımdır. 

Her ikisi de müsavi kuvvette olan 
Beykoz ve Süleymaniye takımlarının 

Ciddi bir evdi. Çıt yoktu. Her 
şey derli toplu, her şey yer 

li yerindeydi. Augusta sabah ya
taktan kalkar kalkmaz kendinde 
ıbir rahatsızlık duyduğunu söyle
mişti. Kaynanası bu işlerden bilir 
anlar bir edayla "iyi! öyleyse vak 
ti geldi demek, bugün doğuracak
sın!,, demişti. 

Her şey yolunda dUşUnülmUş he 
sap edilmiş ve ona göre hazrrlan • 
mıştı 

Ebe çağınldı. Evli görümce he
men imdada yetişti, daha evlenme 
miş görümceyse komşulara gön
derildi. Kayınpeder aşağıdaki kat
ta yemek odasında kaldı. Kadının 
ı...G'c.w.,I. oı,.., .... ~ • ..__ ... " ~.l.l"Q: 

pek katiyetle karar vermiş bulun
muyordu. Daireye mi yoksa o civar 
daki kahvehanelerden birine mi 
gitsindi. 

Claudio kalınca yapılı, boylu 
poslu, siyah saçlı, toparlak kır • 
mıznntrak gözlü, gaga burunlıu, 

dört köşeli çeneli, genç bir adam
dı. Ustübaşı zerafet diye bellenip 
ezberlenen bir tarzda idi. Ciddi idi. 
kendinden eroin, ve emniyetinden 
de mağrurdu. 

"Daireye gideceğim!,, dedi, ve 
karısının yatak odasına geçerken 
yüzüne gözüne hem ciddi, hem de 
cesaret verici olacak ibir çekidlizen 
bir duruş verdi. Karısına kendin
ce hem okşayıcı hem de efendice 
olan bir sesle seslendi. Bir köpeği
ne salta durmayı işte tam böyle 
sesle öğretmişti. . 
_Kalkın bakalnn Augusta! Ce

sur davran, derlen toplan! 

K adının iki koltuklarına iki 
kadın geçmişti. Odada bir 

sağa. bir sola yü.rijyordu. Kayna • 
nası da işkence döşeğini hazırla
makta idi. Kocasının yüzüne ba
kan kadının sapsan çehresinde, 

Yazan: 

Carola Prosperi_ 
Çeviren: 

Cevat Kabaağaçll 

yüdüğü yerden ayrılık yaşları par
larken, dudaklarında yeni geldiği 

yeri selamlıyan tebessüm vardı. O
nu gören kaynanası şaşalıyarak i
çinden "bu kıza hiç ciddiyet ağır 
başlılık öğretmemişler, galiba pek 
hoppa bir şey,, diye düşünmüştü. 
Bütün ev halkının bu kanaatte ol
du.ci birle~ tı:iin...ic4;ıqf! , me.lldJul,g_ 
çıktı. Çünkü orası sc:izumi söhbeti-
ni bilir, aklı başında bir yerdi. İşte 
bundan dolayı topu birden var 
kuvveti bazuya vererek kadına ağır 
başlık öğretmiye koyuldular. Gü • 
lüşlerini birer birer boğdular, gü-

lümsemelerini söndürdüler. Artık 
tahsili tamam olmuştu. Ne zaman 
konuşacağını, ve konuşacağr za -
man ne söyliyeceğini anlamak için 
yılgın, ve ürkek bakışlarını koca
'. sının emredici gözlerine takardı. 

Claudio dairede bir daire arka
daşına anlatıyordu. "Ha erkek ol
muş, ha kız olmuş bence ehemmi. 
yeti yoktur. Asıl mesele tahsildir. 
Tahsil ise çocuk doğar doğmaz 
başlamalıdr. Koyunuz ki doğacak 
çocuk oğlandır! A işte onu yetiş
tirmek işini ben kendi elime alaca
ğım! Birçok çocuklar görüyorum. 
Daha ağızlarını süt kokarken kafe 
konserlerde, balolarda sürtüp du
ruyorlar. Yağma yok! Diyelim ki 
çocuk kız doğdu. Her aklına estik
çe dar fistan ve yüksek ökçeyle 
kaldırınları tepip durmasına mü • 
saade edecek miyim sanıyorsu • 
nuz? Hayır, ev işini, örgü ve biç-

kiyi öğrensiı;.. • • • • • , 

C laudio eve varmca evi alti19& 
buldu. Evin bütün kaptlatl 

arkalarına kadar açıktı. Anası fal 
tası gibi açık gözlerile önüne çıka
geldi. 

"Şimdi delir başladı. Telefon e~ 
tik. Doktora, yoktu. Çocuk ölü dol 
,du.,, Diye bağırdı. Herif: 

"Fakat bu şarkı söyliyen kiın ! " 
Diye sordu. 

"Augusta sayıklıyor.,, 
Claudio odaya girdi. Kadmm yft• 

zü allakbullaktı. Olanca. sesiyle rpıt 
kı söylilyordu. Bazan duruyor, ~• 
acı acı gülüyordu, Tepeden tırıı~ 
t!1- _. • --· -· ___ ..,., 

yastığın üzer°lıı.de .. ~tan şekils~ 
ve mosmor bir şeyi iki elleriylt 
sıkıyor ve bagrma basıyordu. a .. 
rif: 

" O nedir?,, diye sordu. 
"Çocuk,, diye cevap verdiler. 1Ct 

rısma eğildi: 
"Augusta!,, dedi. 

Kadın yüzüne baktı, ve çığl.J)i 
kadar acı bir kahkaha sa" 

lıverdi. Sonra etrafındakilere d0-
nerek katıla katıla güldü. OndaJI 
sonra gözleri kararır gibi oldu at" 

tık hiçbir şey görmüyordu. önU 
karanlıktı. 

Gözlerini o karanlığa sapladı. tı 
uzaklardan bir rşık görür gibi ol" 
du. Zifiri boşlukta bir gtineş ps.f" 
ladı. Kırmızı ve altın renkli çiçel<" 
lerle örtülti tarlalar gördü. Kuşla.'" 
rın cıvıltsım duydu. Işte o tarla.• 
lara doğru koşuyordu. Saçları ril!
garda uçuyordu. Çocuğunu göğsil• 
ne basıyordu. Onu karanlıktan kut 
tarıyordu. Neşesiyle şarkı söylil• 
yordu, artık azat olmuş bir köle 
gibi sevinç içindeydi. Başm almf 
çocuğuyla gilneş ışığına gidiyordtJ. 

tuzağa yakalanmış bir hayvanın 1 -----------------------------ı 
tuımaz bir bakıştı, kendine yaban- Kastamonu Halkevinin Temeli Atılırken 
korkt; ve cefası okunuyordu. Unu ı l 

cı bir sürü insanlar arasında yapa 
yalnız terkedilenlere has bir bakış. 
Adamın anasx "sen git, senin bu

rada işin ne, saat yediye doğru ge
lin5in,, dedi. Herif te "ah Augusta 
nın biraz daha cesareti olaydı, bi
raz bana benzeseydi,, diye mırıl -
danarak çekilip gitti. 

Augusta hiç te istihfaf edilecek 
bir kadın değildi. Gençti, gürbüz • 
dü. Lekesizdi. Taşrada büyüyüp 
serpilmiş bir baba bir ananın biri
cik evladıydı. Ince uzundu. Gülün
ce yanakları çukurlaşll'dr. Fakat 
hep gülümsemiyordu, aralarına a
ilelerine gelin diye girdiği insanla
rın dediklerine bakılırsa ciddiyete 
yakışmıyacak kadar çok gülümse
yordu. Galiba biricik evlat olduğu 
için onu şımartmışlardı. Pek yan
lış bir tarzda büyütülmüştü. Tepe
den tırnağa kadar yanlış bir tarz. 

birincilik kupasmı alabilmek için bü- ~ Yüksek atlamada Sakarya. okulu 
110n sınıfından Abdullah l,40 atla • caktır. tün gayretlerini sarfedecekleri.ne şUp K ocasmm evine açıklardan e- • Kasta.nıonu Halkevinin in~aatına başlanmıştrr. Yeni bina. 45 bin lfr6. 
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TAN namına Sovyet RusyaJa Jolaşan muharriTimi:z Suat Dervif yazı-

lannı göndermiye başlamıştır. Suat Dervİf •İzi latanbuldan alacak, 

Sovyetleri Jolaşhracak, ve ıonra lranı gezdirip gösterecektir. Tatlı 

ve bedava bir seyahat yapmak isterseniz Suat Dervifi takip ediniz. 

ODESA 
YOLUNDA 

vapurumuz on ikide kalkacak 
tını tı. Saat altı oldu, hfil§. rıh
.. dayız.. Uçtenberi de vapurun 
~lllde bulunuyoruz. Ve bizimle ay-

~ ..... - . , ---.- .. 

vapurda seyahat edecek Çinli ha 
cılar, ..... _ . 1 . . ta 
~ vıze muame esının -

tı:ıanııa.n.ı:nasını bekliyoruz. 
. liava gayet güzel.. Galiba de

~ıı sakin olacak. Vapurda. yolcu o
s~~k seyahat edenlerin hemen hep 
bı ovyet Birliği tebaaları .. Benden 
~aşka bir de Türk bayam varmış .. 
k en güvertede duruyorum. Hem 
tıon~~Uyor, hem de gözlerimle rıh
di rn Uzerine dizilmiş hacıları seyre
e Yoruın. Çekik gözlü, sivri sakallı, 
ei:cık kemikleri çıkık bir ihtiyar 
ra . e ~elki son kalmış olan Türk pa. 
basııe üstu yabani çiçekli siyah 
tnnstonlar alıyor. Iki kollarını rıh
tan 1 caddeden ayıran parmaklık
h Sokağa doğru uzatmış. Derde 
li~Y~leri üstUnde oturan beş kişi
k bır grup seınaverlerinde çay 
y aYnatryorlar. Haçta giydikleri be-

az ehranııarı h8.lii sırtlarında ta
~Y.an ~ç. kadın, siyah peçeleri yüz
d;~e .~k olarak heybelerin üstün 
la blribırlerine sokulmuş oturuyor 

r. 

y Olculardan biri söylüyor ~ 
bi 'b· . '.'- Bu kadınların üçü de 
Uı~ ıruun ortağı imiş. Kocalan şu 

1Yar hacı 

te l{ıpkırnuz'ı fesli, kürklü paltolu 
en. nç bir Ç~uk. Hacıların en genci, 
'7a~ode:rıu. M'ıltebessim bir yüzle 
tU§ın daşıe.rnnn telaşlı telaşlı koo
bir h alarııu seyrediyor. Kendisi hiç 
eısya ~~et yapmadan bir yığın 

V· Ustünde dinleniyor. 
hacı l?.e muamelesi biten her 
besi' ~emaverini, çaydanmı, hey 
di'· lli 8Irtlayınca geminin mer-

•enler · d :Yor ın en yukarı tırmanı-
()rt · Onıarrn içinde zenginleri, 
h~ h~~ileri ve gene hacıların 
denı e~ı görerek yolculuk e
f!.e'J'r en var. Çenesinin altından 
bir ek kıllı ve saç gibi yumuşak 
8iitt Bakaı tutamı fırlayıp göğ
:Yaş:!11 o~ına kadar uzamış olan 
heybeca ~ır adam bütün hacıların 
olaca~ert.ni taşıyor. En fakirleri o 
~ herhalde .. 

"ertrhtnn boşandıkça vapurun gü
·birj:s~ ~oluyor. Heybeler, insanlar 
la ltının üstüne istif oldu. Hacı-
le;t ~aliba yerlerine pek çabuk yer
ba 

1 
er. Yukarı çıkanlar içinde ke-

l'da ""Y · ı "ted · ı · 11.i ç ka \(Q. ıçen er, o e çızme erı-
tla ı rıp namaz kılanlar, sandrğı-
lrJt Yerı~tirdiği top top kumaşları 
llle:::-Şlanna göstererek memnun 

S un gülenler var. 
Cla ~tı. hacı da vizesini aldı. Sırtın

eybe.ai merdivene asıldı. 

V apuruınuz bir Sovyet vapu
"apu ru. Çok güzel, çok temiz bir 

.A..kr. liele yiyecekleri pek bol. 
e\1veı Şanı daha sofraya oturmadan 
'l'urk bu vapurda yolculuk eden 
biyeı· bayanue tanıştım. Kibar, ter
kızı 1 ~e Çok kültürlü bir lstanbul 
bütÔ.n.Şımdi kendimi vapurda ve 
hisaeM• Yolouıukta daha az yalnız 

\L!Yorunı 
Sofrad b' ·. 

l3erab a . ızı yanyana oturttular. 
ii'akat er . ~rkçe konuşabiliyoruz. 
cular ' bızımle seyahat eden yol
ti:ın k arasrnda bizim dilimize bi
te a adar vakıf olan insanlar pek 

~değil ... 
l3ırin · 

raber b.cı mevki yolcuları, hep be-
8aion ır sofradayız. Büyük yemek 
lak ;nun bir kenarındaki yuvar
den asalarnı birinde üç hacı biz
bir :Yrt oturuyor. Daha kenarda 

•uasada ik' . . ()lan ıncı mevkı yolcusu 
inek ~•~lı bir kadınla iki kızı ye-

S Yorlar. 

fer 
0
;'et vapurunda da servis di

lllt ~~~:~arda olduğ.u gibi.. Yal-
&on•• d" a garsona : ''Gar 
lieı" ıye hitap edilnıiyor "Tava-
~ Yani "Y · 

Oldaş" deniliyor. On-

~-Yazan-~ 

Sual 
Dervis 

lar da yemek dağıttıktan sonra 
karşınızda sigaralarını içerek dola
şıyorlar. 

Bu vapunın hu.susiyetlerin1en 
birisi de seyyahların merasimden 
tamamile azade oluşları. Mesela, 
masanın ta başında güzel bir kadın 
tombul bir bebekle beraber otur -
muş .. Kucağındaki bebeği mütema 
diyen ellerini uzatıp çatalı, tabağı 
tutuyor, bağırıyor. Elini yemeklere 
uzatıyor. Bir Avrupa vapurunun 
birinci mevki yolcuları arasında ço 
cuğunu kucağında tutarak yemek 
yiyecek bir anneye pek nadir rast 
gelinir zannındayım. Koca vap~: 
da bundan başka nazarı dikkatımı
zi celbedebllecek hiç bir başkalık 
yok. j'olcular aralarında ekseriya 
rusça konuştukları için söyledikle
ri şeyi anlıyamıyorum. 

H a~ benim için pek serindi. 
Kaınarotu çağırdım. Rus • 

çadan başka yalnız ingilizce konu. 
şuyor. Kendisine pek müşkülatla 
üşüdüğümü anlattım ve kalöriferi 
açmasını rica ettim. "Olmaz!" ce
vabını aldım. Sebebini sordum. Ba· 
sit! .. üşüyen yalmz benim. Halbu
ki benim kamarama hararet gelme
si için evvela koridorun başındaki 
büyük anahtarı çevirmek lazım -
mış. Orası açılınca koridor ısına
cak, koridor rsrnnca da herkes ra
hatsız olacak. Umumun rahatını 
korumak için ferdin fedakarlık et
mesi icap ediyor.Bu mantığı kabul 
ettim. Benliğimin, hodbinliğimin 
ilk isyanını susturdum: "Herkes 
serin uyusun" diye o gece üşüye -
rek yatmağı göze aldım. Fakat bu 
fedakarlığım bana pahalıya mal ol
madı. Kalın bir battaniye getirdi
ler. lki kat edip üstüme örttüm ve 
sa.baha kadar hiç üşümedim. 

• 

K
:ı.radeniz, ne kadar ma~ 
vi ! .. Ona kara ismini ve 

rirken ne kadar bühtan etmiş
ler. Martiler bu gök rengi sula
rın üstünde ne hoş kanat çırpı
yorlar. Geminin içinde sessiz 
bir huzur var. Arada bir, çocuk 
lar konuşuyorlar, o kadar. U
zun bir iskemleye uzandım. Gü 
neş yüzümü, kollarımı yakıyor. 
Karşıda gölgede oturan iki ka
dın kitap okuyor. Geminin bur-

nunda, güvertede vücutlerinin üst 
kısmı çıplak tayfalar güneşe yat
mışlar. Sol elinin üstünde bir çapa 
resmi bulunan geminin kumandanı 
yanrmızdan geçti. Yukarı çıkıyor. 

Gözlerimi tam örtmüştüm. Birisi 
bana : 

- Tava~. diye seslendi.. (Sov
Yet vapurundayız. Burada hepimi -
ze Tavariş diyorlar). Gözlerimi aç
tım, karşımdaki kamarotla gene bil 
Ylik bir müşkülatla anlaştık. Kaç 
Parça eşyam old.uğunu soruyor. 
"Uç parça" olduğunu söyledim. 
Gitti. Yarım saat sonra uçlarına 
birer sicim geçmiş olan ÜG kartla 
geldi. Bunların üstünde benim js • 
mim ve kamaramın numarası yazı
lı. Bunları valizlerimin Ustüne as -
:mamı söyledi. Gemiden inerken la
znn olacakmış, hamallar için. 

Sözünü dinledim. Kamaraya iner 
irunez bu kartları valizlerimin kul
puna geçirdim. 

Gece çok karanlık.. Ufukt~ 
btiyük bir ışık göründü. 

Fener mi? Yıldız mı? 
Yıldız olacak. 
Hayır fener!. 
11
0desa gözükmeğe başladı" eli -

yorlar. Odesa ! 

Nihayet Sovyet Birliğine geliyo
ruz. Dünyanın altıda beşinde bulu
nan iktısadi ve sosyal usulleri ta
mamile terkederek dünyaya yeni 
bir düzen getirmek istiyen ve dün
yanın altıda birini bu isteğin ta. -
hakkulruna \ tecrUbe sahası yapmış 
bulunan Sovyetler Birliğine ... 

Kalbimde büyük bir tecessüs var. 
• Acaba bu ülkeyi nasıl bulacağım. 
Şimdiye kadar muhtelif lisanlarda 
onun hakkında lehte ve aleyhte o 
kadar çok şeyler okudum ki.. Bun
ların hangisi doğru? Ne göreceğim 

Karadag 
Prensi 
BARI 

Yolunda 
Emekli deniz yarbay Ali Rrza anlattı: 

-Bir zamanlar, "Medine,, adlı bir vapuru
muz vardı. Ben, bu vapurun hesap memur muavi
ni idim. 

Gemiyi, son yaptığı bir seferden dönüşte Hali
ce soktular. Esaslı surette tam.iri 1§.zım gelmişti. 
Güvertesine varıncıya kadar baştanbaşa bozdular. 

Oyle ki, koca Medine vapuru kaburgadan ibaret 
kaldı. Gemide en aşağı üç aylık tamir işi olduğunu, 
şöyle bir göz atmakla h~rkes kolaylıkla. tahmin 
edebilirdi. 

Tersane fabrikasının önünde, ''Palamarbent11 

vaziyette duran bu ihtiyar gemiye, bir sabah; bek
lenmiyen birtakım ziyaretçiler geldi: 

Amiraller, yüksek rütbeli deniz zabitleri filan ... 
Biz, bu ziyarete bir m!na veremiyerek; "Ne var? 

1 

Ne oluyor?,, diye soruşturmalara başladık. Arası 
çok geçmem.işti. Gemide, bir şayia dolaşmıya baş
ladı: 

\ 
Eıki Karadağ Prenıui Nikita 

- Medine vapuru, Karadağa gi
diyor! Sonra, kulaktan kulağa ya
pılan fısıldaşmalardan şunu öğren
dik: 

- Medine vapurunun Karadağ 

prensini, Bari limanına kadar gö
türmesi için "iradei seniye,, sadır 
olmuş. Bu harap gemi, birkaç gün 
içinde, bütün hazırlıklarını tamam 
hyarak !stanbuldan hareket ede
cekmiş. 

O tarihlerde, - 315 yılı -
Bahriye Nazm olan Boz

caadalı Hasan Paşa da bir aralık 
gemiye gelince, şayialar tamam.ile 
ger.çekle,U. .Rf.d4ıahm iradesini 
mutlaka yerine getirmek lazımdı. 
Fakat iradenin yerine getirilmesi 
demek, geminin en az üç ayda bi
tecek tamir işinin, üç güne sığdı -
rılma.sı demekti. 

Bu harika, nasıl mümkün olabi
lecekti? Biz, aramızda münakaşa. 
larla vakit geçirirken, arka arka
ya, birçok kömür mavnaları, ge
minin ibordasma yanaşmıştı. 

Şaşılacak şey ... Bütün makine 
aksamı bozulmuş, bütün teçhizatı 
sökülmüş olan Medine vapuru şim 
diden kömür alıyordu? 

Arası çok geçmeden gemide 
hummalı bir faaliyettir başladı. 
Yüzlerce tersane işçisi, bu tahta. 
parçasmm üstünde karıncalar gibi 
çalışıyorlardı. O gece, ertesi günü; 
dalı ertesi gün ve gecelerinde, du. 
rup dinlenme bilmeden, faaliyet de 
vam etti. 

Geminin boyanması kalmıştı. 
Söz verilen saatte işlerin bitmiş ol
ması için, geceleyin fenerler asıla
rak, gemi baştanbaşa boyandı. Hat 
ta, Karadağ Prens ve Prensesinin 
istirahat edebilmeleri için, kama
ralarda. bazı tadilat bile yapıldı. 

ve onu gördükten sonra ne düşü -
neceği.m? 

Memleketimde bana komşumuz 
Sovyetleri sevmeği öğrettiler. Ta -
rihin ay:ai yakın devrinde talihleri 
biribirine çok benzemiş olan bu iki 
memleketin içinde bu sevgi zanne
diyorum ki hududun hangi tara -
fmda olursa her vatandaşın kalbin
de yerleşmiş .. Onun için ben bura
ya görmek, anlamak, sevmek ve 
kendi memleketini sevdirmek iste
yen bir insan olarak gidiyorum. 
Sovyet memleketine giren bir Türk 
gazeteci ile bir Avrupalı gazeteci -
nin ayni hislerle mütehassis olma
sı galiba kabil değil. 

Ufukta ışıldar pırıldamağa baş _ 
tadı. Denizin içinden yavaş yavaş 
bir ışık perdesi yükseldi. Odesanın 
ışıklan! Ve bu taşlı pullu perde uf
kumuza asıldı. Sahil bir donanma 
günü stislen:miş bir şehir gibi yanı
yor. 

Yolculardan biri yanıma. yaklaş
tı: 

- Odesa ! dedi .. 
Kolumdaki saate baktım. Gece 

yansım bir buçuk saat geçiyor. 

Yazan: 

Salahaddin Güngör 
•••••••••••••••••••••••• 

Karadağ Prenıi~ eı'ki. 
ünilormaaüe 

Bir Cuma. sabahı idi. Bu ka
dar acele tamir edilen Medine va
purun un hareket saati gelmişti. 
Köprlllerden açılırken, bu işlerin 
nasıl başarıldığına en geniş mana
sile şaşıp kalmıştık. Ha ... Şunu da 
söylemeyi unutmıyayım: Bu kadar 
telaş arasında, Medine vapurunun 
adını değiştirmeği de unutmamış
lardı. 

Medine, gibi mukaddes bir şe -
hir adını taşıyan geminin bir Hiris
tiyan Pernsinin emrine tahsis edil
mesi münasip görülmemiş olacak 
ki, "Medine" levhası derhal kazı
narak yerine Marmara adı yaztldr. 

Sabık Medine, 18.hlk Marma
ra, henüz boyalan bile ku

rumamış olduğu halde, Beşiktaş 

önlerinde, Karadağ Prensi ile mai
yetini beklerken, bir takım mav
nalar gemiye yanaştılar. Bu mav
nalarda neler yoktu bilseniz: Yüz
lerce kuzu ve koyun, kafesler do
lusu bıldırcın, keklik ve güvercin .. 

6 - 7 dana, sonra sepet sepet 
mevsim yemişleri... Küçük sandık
larda Rusyanm ala havyarları, ay
nca bir mumhane sandalı içinde, 
hatıra gelebilen bütün içkiler ... 

Gayet iyi hatırlıyorum: içki-

leri soğutmak için yalnrz (6) bla 
okka. buz getirilmişti. Ağustos ayı 
içinde idik. Prens, yollarda sıcaa 
viski içecek değildi ya ... 

Derken, efendim gemiye, bir ~ 
lafranga muZika takımı, ardından 
bir de incesaz takımı yerleştirmea
ler mi?.. Ooh, gel keyfim gel ..• 

Sözün kısası, Prensi eğlendirmek 
için hiçbir vasıta ihmal edilmemif
ti. 

Prens te, vapura milli kıya.f etl 
olan sırmalı çepkeni ile geldi. O da., 
Prenses te pek keyifli idiler. Ah • 
dülhamitten, birçok kıymetli bedi· 
yeler almı~ olduklarına şUphe yvlııı.• 
tu . 

Drindiye doğru, vapurumuz, 
Prensi selamlıyan top sesleri ara
sında Beşiktaş önünden hareket 
etti. İzzettin vapuru da, bize re
fakat ediyordu. ı 

Prens cenapları, geceyi kama • 
rasında geçirdi. Fakat ertesi sa
bah, gayet erken kalktı. Ve ilk ifi 
incesaz takımının hoş bir alaturka 
hava çalmasını "irade,, etmek ol· 
'du. İncesaz, sabahi makammdaıı 
ibir fa.sıl geçerken, Prensin, neşe • 
sinden ağzı kulaklarına varıyor
du. Fasıl bitince, hanende ve saı
zendeleri, huzuruna çağırarak, hep 
sini ayn ayn taltif etti. 

Prenses te Türk musikisine pek 
meraklı idi. Karı koc~ beğendikle
ri şarkıyı, birkaç kere i.istüste 
çaldırır, sonra aralarında Tilrk 
musikisinin Üzerlerinde yaptığı te
siri görüşürlerdi. Yemeklerde, yal· 
nız orkestra çalınırdı . . 

Prensin (konfor) unu tamam 
lam.ak için, gemiye, o taı

rihlerde henüz taammüm etmemif 
olan bir sinema makinesi getirmiş
ler meğerse .. 

Derhal ambarın üzeri.ne beyaz bir 
perde kuruldu. Makine işlem.iye 
başlayınca, hepimizde bir 5evinç. .. 
Sinemayı ömrümüzde ilk defa gö
rüyorduk. 

(Arkası var) 

Zilede Halkevinin 

Verdiği Konserler 
Zile, (TAN) - Halkevi ar şubesi 

konserlerine devam ediyor. Haziranm 
birinde yeni bir konser verilmiştir. 
Şube başkanı Yakup Serezli ile de

lege Ahmet Bilgin ve Cemal, çocuk
ları musikiqe yetiştirmek için büyük 
bir gayret sarfeylemektedirler. 

Zilede Çocuklara Yardım 
Zile, (TAN) - Biten tedri esen&> 

sinde bura mekteplerin.deki fakir ço
cuklara elden gelen yardım yapılmıı 
tır. Ok okullar himaye heyeti 60 ço
ouğu giydirmiştir. Çocuk esirgeme lru 
rumu da her okuldan sekizer çocuğa 
haftada beş gün sıcak yemek vermiş. 
tir. 
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ADV 8 Yll Önce 
Çocuğunu 

Kaybeden Baba · 
·~--

Bir Haftalık Dünya Programı 
İzmir, 3 (Tan muhabirinden) -

Bucada tuhaf bir· hadise olmuştur. 
Bu hadise şudur: 

Bundan sekiz sene evvel çoluk ço
cuğile beraber Uludağına çıkan Rus
yalı fabrikatör Mehmet, gezme esna
sında oğlu Şadiyi kaybetmiş, seneler
ce aramıştır, son zamanlarda Aydın
da Sadık adında birisi, fabrikatöre 
yazdığı mektupta Şadinin Aydında ol 
duğunu bildirmiştir. Fabrikatör, bu 
h.a?er üzerine Eşi Beytiye ile bizmet
çısı En:ıineyi Aydına göndermiştir. 

Beytiye gösterilen çocuğun Şadi olma 
dığını anlamış, bu esnada bir kadın, 
çocuğun Bucada baytar Azizde oldu

Pazar, 6. 6. 1931 
, Senfonik konserler 

15,25 Prag kısa dalgası: An ton 
Dvarokın iki senfonik poemi (ayni 
progra~ saat 22,25 te tekrar neşre
dı.ecektır .. 21 Laypzig: Senfonik 
orkestra (Rossini, l' errari, Reger 
Reznicek vs.) ' 

Hafif konserler 

HuhMlf 
19,30 Roma. kısa dalgası

Arapça ve Rumca musikili neşriyat. 
Salı, 8. 6. 1937 

Senf onlk konserler 
15,20 Prag kısa dalgası: Senfoni 

(Boccherini). (Ayni program gece sa 
sat 22,25 te tekrar neşredilecektir). 
21 Varşova: Senfonik orkestra (şar
kılı). 22,15 Lfıypzig: Hafif yeni sen
fonik musiki. 

Hafif konserler 

Danı; musikisi 
23: Varşoba. 24: Laypzig. 

Milano, Totina, Florans. 
llulıtelif 

24,15: 

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

Per,embe, 10. 6. 1931 
21 Varşova: Fitelbcrgin idaresinde 

senfonik konser (Vojtowicz, Pade -
rewski, Wallewski, Palester). 

Senfonik konserler 
21 Varşova Fitelberg'in idaresinde 

Senfonik konser. 

6,45 Paris dalgası: Plak konseri. 
7 ,10 Bertin kısa dalgası: Plak. 7 ,30 
Orkestra konseri lU,45 Paris kısa 
dalgası: Plak 13: Konser nakli 13 ıo 
Bükreş : Salon orkestrası. 15 Pı!ag 
kısa dalgası : Askerı bando. 15,35 Ro 
ma kısa dalgası: Mascagni Cilea 
Casellanm eserlerinden orke~tra ko~ 
seri. 16,45 : Moskova kanşık kon· 
ser. 17 Varşova: Orkestra ve koro. 
20 Moskoba: Karışık konser. 20 20 
Bükreş- Koro konseri. 20,50 Pa'.ris 
kısa dalgası: Kahvenhenc musikisi. 
21 . Graz, Vi~a~a: Radyo popurisi 
(Vıyana musıkısid 21,40 Milano Flo
rans: Karışık hafif musiki. 21,40 
Prag kısa dalgası: Askeri bando. 
22,05 Bükreş: Radyo orkestrası (22 
55 te devamı) 22,50 Viyana: Aske· 
ri konser. 23 Varşova : Mozartm 
operalarından (Sopran, Messosop • 
ran, tenor, bariton.) 23,05 Prag kısa 
dalgası: Hafif musiki. 23,05 Peşte: 

7,10 Berlin kısa dalgası: Plak kon
seri . 7,30 Orkestra (Marşlar). 10 
BUkrşeş: Romen milli bayramı mUna 
sebetile yapılacak merasimi nakil. 
10 Paris kısa dalgası: Plak musikisi. 
10,45 : Keza. 11,30 Holanda kısa 
dalgası (P CJ ) : Philips stüdyo -
sundan eğlenceli program 13 Paris 
kısa dalgası: Konser nakli. 13,10 Bük 
reş Motzoi orkestrası. 14,15 Paris kı 
sa dalgası: Konser nakli. 15 aPris 
kısa dalgası: Konser nakli. 15,20 Rcı 
ma kısa dalgası: Cetra orkestrası. 
16,20 Paris kısa dalgası: Plak kon -
seri lS Bükreş - Askeri konser. 18,05 
Va.rşova: Şarkılı klasik musiki. 18,30 
Prag: Bando takımı. 19,10 Bükreş: 

Hafif konserler 
10 Paris kısa dalgası: Plak kon -

seri. 10.45 : Keza. 13 aPris kısa dal
gası: Plak konseri: 14,15: Orkestra. 
15: Keza 15 Prag kısa dalgası: Hafif 
musiki. 15,30 Roma kısa dalgası : 

ğunu söylemiştir. 

Popüler program. lS Varşova: Ra -
chon orkestrası. 18 Bilkreş: Romen 
halk musikisi. lS,30 : Roma kısa 
dalgası: Orkestra, şarkı. 18,30: Mos
kova: Karışık konsOl', 19,10 Bük • 
reş: Konserin devamı. 21 Moskova: 

Filhakika, hemen Bucaya koşan ka 
dınlar, Aziz yanındaki çocuğun Şadi 
olduğunda ittifak etmişler ve telgraf 
la babası fabrikatörü çağırmışlardır. 

Bucaya ,gelen fabrikatör, Azizi gör 
müş, çocuğu Şadiyi istemiştir. Bay
tar, bu çocuğun Şadi olmadığını, öz 
çocuğunu vereıniveceirini söylemiş, iş 
zahı1:ava kadar aksetmiştir. 

Romen halk musikisi. 20,10 Prag: 
Askeri bando. 20,20 Bükreş: Koro 
konseri. 20,30 Holanda kısa dalgası : 

Karışık konser. 21,40 Prag kısa dal
gası: Hafif orkestra musikisi (Bal -
sanek) 21,40 Roma:: Karışık konser. 
22 Milano, Florans: Bando muzika. 
22,15 Laypzig: Orkestra 23,15 Roma: 

Fabrikatör Mehme Sadinin omu • 
zunda bir ben bulunduğunu, alt duda 
ğımn hafifçe yank olduğunu söyle • 
miş, yanılan muayenede çocukta 
ben görülmemiştir. 

Bando muzika. 23,20 Belgrad: Kah· 
vehane musikisi 23,35 Prag: orkestra 
(tango,polka, ve marşlar). 24,15 Peş· 
te: Çigan takımı. 

Operalar, operetler 

Phlips stüdyosundan eğlenceli yeni 
musikl. 20,40 Milano, Florans: Karı· 
şık konser. 22 Roma: Bando muzika. 
22,05: Brüno: Orkestra. 22.10 Bel -
grad: BUyUk orkestra. 22,45 Bükreş: 
Vasile Julea orkestrası. 23,15 Bel
grad: Kahvehane musikisi nakli. 23, 
20 Viyana: Mozartm serenatlanndan 

22 MiHi.no, Florans, Triyeste: Kal· 
manın ''Graefin Maritza,, operası. 

1~2.kRoma: Catalaninin "Valli,, isimli 
ın musikili piyesi. 

Oda musikisi 
1625 Prag kısa dalgası- Kuartet 

musikisi. 
Uesitaller 

15,55: Bükreş : Romen halk şarkılan. 
20,25 Peşte: Piyano konseri (Cbo(lin, 
Sshubert, Veber, Bellini). 

Dans misiki i 
lS,10: Bükreş. 23,30 Laypzig. 23,05 

Prag kısa dalgası. 23,50 Bclgrad. 
24,15 : Roma. 

l\luhtelif 
16 Paris kısa da:lgası: Sinema dUn

)•ası haberleri. 22,30 Nis: Shakespe
arenin "Macbeth,, inin radyo adap· 
tasyonu, 
. Pazartesi, 1. 6.1931 
• Senfonik lı:onserler 

21,10 Peşte: Konservatu
vardan nakil (Macar eserleri.) 21,40 
Vıyana, Graz : Senfonik Graz or
kestrası, Sopran, tenor (Beethoven). 
22,15 Ll.ypzıg : Sopran solist iştira
kile Laypzig senfonik orkestrası. 
22,30 Lille, Tullız,, Limoj: lnghal· 
brechtin idaresinde büyük senfonik 
konser (Stössel, Pizetti, Debussy, 
Cerda). .ı-:. ~...._ 

Hafif konserler 
10 aPris kısa dalgası: Plak musi

kisi. 10,45 : Keza. 13: Keza. 13,10 
Bükrcş: Eğlenceli plaklar. 14,15 l'a
ris kısa dalgası : Konser nakli. 15 
Prag kısa dalgası : Hafif musiki. 
15,45 Prag kısa dalgası: Orkestra 
(Balakirev • Borodin). 16,05 Prag 
kısa dalgası : Orkestra tarafından 
Scarlaninin 5 nci sonatı. 16,30 Pa
ris kısa dalgası: Orkestra ve şarkı. 
17,15 Varşova : Mandolin takımı. 
ıs BUkreş - Nottnra idaresinde rad
yc '<.lrkestrası. ıs Varşo\a. Tıut!t>e 
korosu. 18,30 Roma kısa dalgası: 
Bando orkestra. 19 Moskova: Pliı.k 
muskisi. 19,10 Bilkreş: Orkestranın 
devamı. 19,15 Varşova: Plaklar. 
19,30 M.oskova : Başka şehirlerden 
nakller. 19,40 Peşte: Askeri bando. 
20,20 Bilkreş: Meşhur orikestra 
fieflerinin idare ettikleri orkestra 

1 plakları. 20,25 Bratislaba: Karışık 
şarkılı radyo popurisi 21 Varşova: 

1 Hafif musiki konseri. 22 Roma: Ens 
tümantal ve şarkılı konser. 22,45 
Bükrcş: Eğlenceli plak musikisi. 
23,05 Prag kısa dalgası : Hafaf musi-

1 ki. 23,20 Prag- Plak konseri. 24 Ko 
lonya: Gece musikisi. 24,05 Peşte : 

• Çigan musikisi (şarkılı). 
Operalar, operetler 

1 
21 Belgrad Operada verilecek piye-

1 si nakil ı3 Prağ kısa dalgası hafif 
musiki. 23,20 Prağ Plak konseri 24 

1 Kolonya gece musıkisi 24,5 Peşte Çi 
gan orkestrası. 

Ocla musiksisi 

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

reti,, isimli Verdinin operası. 21 
Laypzig: "Katzcn auf ailen daec -
hern,, isimli radyo opereti. 22 Mila
no: Catalninin "Vally,, isimli opera
sı. 22,30 Rennes, Strasburg: Opera
dan nakil. 

Oda musiksisl 
15 Prag kısa dalgası: Kuartet ta

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

Resitaller 
15,45 Prag kısa dalgası: Çek halk 

şarkılan. 16,25 : Piyano - viyolen
sel. 17.2!5 :Var,ava: Piyano ımnatlan. 
19,50 Peşte : Piyano konseri (Ma -
car eserlerinden) . 21,10 Prag: <!e
nup Bohemya şarkıları. 22,45 Prag 
kısa dalgası: Şarkılar (opera artisti 
~artha Krasova}. 23 Laypzig: Ro
bert Schuma..-•.uo aarkılanndan. (Pi
yano ile) . 

Dans musikisi 
22.55: Varşova (PlA.k). 23,45: Ro

ma, Napoli. Bari. 24: Peşte. 
Muhtelif 

19,30 Roma kısa dalgası: Arapça, 
Türkçe be Rumca program. 

Çar1amba, 9. 6. 1931 
Senfonik konserler 

22.30 Milano, Florans: Senfonik kon
ser (Fernando Previtalinin idaresin
de ve Bach, Petrassi, Mozartm eser
lerinden). 

Hafif konserler 
10 Paris kısa dalgası: Plak kon

seri. 10,45 Keza. 13 Paris kısa dal· 
gası: Pliık 13,10 Bükreş: Neşeli 
plaklar 14,15 Konser nakli. 15: Keza. 
15. Holanda kısa dalgası: Ph.ilips 
stüdyosundan eğlenceli neşnyat. 
15,25 Prag kısa dalgası: Keman ve 
orkestra ile Mozartm eserlerinden 
16.25 Prag kısa dalgası: Askeri kon 
ser. 16"30 Paris kısa dalgası: Şarkı 
refakattile orksetra konseri. 18 ~ük
reş: Fomtastik plaklar. lS,30 Mos -
kova: Konser. 18,30 Roma kısa dal
g~.ı: Orkestra tarafından karışık mu 
sıki . 19,20 Bükreş: Radyo orkest
rası. 21 Llypzig: Otto Fricke orkes
trası. 21 Varçova: Hafif musiki (Lo
Radyo orkestrası. 22,30 Rennes, 
renzo, Leuschner ve.). 21,30 Peşte: 
Strasburg: Keman ve orkestra kom-
pozitörlerin eserlerinden. 22,45 Bilk
reş: Radyo salon orkestrası. 23,05 
Prag kısa dalgası: Askeri bando. 
24.10 Peşte: Çigan musikisi. 

Operalar, operetler 

19,30 Moskova: Operada verilecek 
piyesi nakil. 20,30 Prag Vanacekin 
"Kurnaz tilkicik,, isimli operası. 22 
Roma: Monteverdinin "L'incorona • 
zione di Poppea,, operası. 

Reslta.ller 

Varyete 23,45 : Opera orkestrası 
(Goldmark, Szeremi). 

Operalar, operetler 
. 1.6.15 Roma kısa dalgası: Catal -

nırun "Wally,, operası. 
Oda musiksisi 
16,25 Prag kısa dalgası: Fat ku • 

arteti (şarkılı). 16,30 Paris kısa dal
gası: Benedtti kuarteti. 23,05 Prag 
kısa dalgası: Kuartet musikisi. 23,20 
Viyana: Hafif oda musikisi. 

15,25 Prag kısa dalgası: Org resi
tali (Haendel). 16,05 Prag kısa dal
gası: Harp resitali. lS,15 Prag: Şar
kı resitali. 19,30 Peşte : Piyano 
konseri (Suhumann). 20.10 Laypzig: 
Halk şarkıları. (Muhtelif solistler). 
20,30 Bükreş: Bachın eserlerinden so 
list musiki). 21,10 Prag: Piyano re
fakatile Slav şarkıları. 22,05 Prag 
kısa dalgası: Harp solo (Coupenn). 
23 Milano, Triyeste, Torino: Piyano 
refakatile keman konseri (Beetho -
ven, Veracini). 

Dans musikisi 
22,40: Peşte. 24: Roma. 

Muhtelif 
19,30 Roma kısa dalgası: Arap~a, 

Tilrkçe, Rumca musikili nrograın. 
Cuma, 11. 6. 1937 

Senfonik konserler 
16,15 Roma kısa dalgası: Senfonik 

konser. 23,20: Viyana: Cezare Nordi
nun idaresinde Viyana senfonik he
yeti. 

Hafif konserler 
6,45 Paris kısa dalgası: Plak. 10,45 

Keza. 7,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 
7,30: Bando. 13 Paris kısa dalgası: 
Plak 13,10 BUkreş : Eğlenceli plak 
musikisi. 14,15 Paris kısa dalgası: 
Konser nakli. 15: Konser nakli. 15 
Prag kısa dalgası: Hafif musiki 
15,25 (Orkestra). 15,35 Roma kısa 
da.1gası : Şarkılı orkestra konseri. 18 
Bükreş: Balet musikisi. 18 Varşova: 
Operetlerden mürekkep popuri. (Le
har, Straus, Benatzki) . 18,30 Roma 
kısa dalgası: Opera. havalan. lS,45 
Moskova: Karışık konser. 20 Flo • 
rans: Karışık konser. 21 Prag: Rad
y~ or.kestrası. (Opera artistlerinin iş· 
tırakıle). 21 Varşova: Hafif musiki 
konseti. 21,40 Roma, Napoli vesaire: 
Karışık hafif musiki. 21,40 Prag kısa 
dalgası: Hafif musiki. 2215 : Uyp-
. "K ' zıg: ahramanlara mahsus mizah 

isimli musikili sUit. 22,25 Prag kıs~ 
dalgası: Orkestra (Mozart • Proko
fieff). 22,30 Lille, Limoj, Tuluz: 
(Romeau, Bach, Hayn ve .. ). 23,05 
Belgrad: Kahvehane konseri nakli. 
23,35 Peşte: Plak konseri. 24 05 Peş 
te: Jigan musikisi. ' 

Operalar, operetler 
19 Moskova: Bir operet piyesinin 

nakli. 20,30 Peşte: Verdinin "Simone 
Boccanegra,, operası. 20,50 Bükreş: 
Donizetinin "Don Pasquale,, operası. 
22 Roma: Conlalenin "Tango di mez. 
zanote,, isimli operası. 22 Milano : 
Mussorgskinin "Kobancina,, isimli 
operası. 

Resitaller 

KüçUk Sadi, babası Azizin yanında 
kalmıştır. Fabrikatör de meyus bir 
halde Bursaya dönmUştür. 

. Türk • ln9iliz 
ittifakına Doğru 

(Başı 1 incide) 
yaptığı mülakat bilhassa. kayda de
ğer bir ehemmiyet taşımaktarlır. Bri
tanya Impara~orluğunun ticaret ve 
emniyeti, Italyadan çok daha ziyade 
Tilrkiyenin alacağı vaziyete bağlı bu
lunmaktadır. 

Cumhuriyet Türldyesinin devlet re
isi Kemal Atatilrk, diğer liderlerde 
görmeğe alışmadığımız kıymetli vasıf 

ları şahsında. toplamış bulunuyor ; 
Tevazu, ehliyet, muvaffakıyet ... ., . 

Mecmua, ııundan sonra Atatürkün 
sulhçil siyasetini bilhassa takdirle 
anarak, Ismet lnönü - Eden mülaka· 
tının samimi hav~ i.ıltlatıyor ve so 
n'ünd i'lju suali soruyor : lı"l' 

''Acaba, geçen fıcne Kral 8 inci Ed
varoın temellerini attığı ittifakın bir 
giln neticelenmekte olduğunu gör -
mek üzere mi bulunuyoruz?,, 

Honazda 
Kiraz Bayramı 

Yaptldı 
Denizli (TAN) - Honaz nahiyesin 

de her sene olduğu gibi bu sene de ço 
cuklan esirgeme kurumu menfaatine 
"Kiraz bayramı,, yapılmıştır. 

Denizliden ve civardan da birçok 
kimseler Honaza gidip bu bayrama 
iştirak etmişler, bayram zeybek oyun 
ları, pehlivan güreşleri ve diğer oyun 
larla zevkli bir şekilde geçmiştir. 

14,30 Moskova: Konser. l5 Prag kısa 
dalga.sı: Mozart, Rossini, Smetana. 
15 Parıs kıs.a dalgası: Marsilyadan 
konser naklı. 15,25 Prag kısa dal
gası: Varyete. 15,30 Roma kısa dal
gası: Orkes~ra konseri. 16,25 Prag 
kısa dalgası. J?.vorakm eserlerinden 
parçalar. ıs Bukreş: Askeri bando. 

19,50 Peşte: Şarkılı Macar • halk 
musikisi. 20. Mo~kova- Karışık kon
ser. 20,10 Laypzıg: Plak ile eğlenceli 
parçalar. 21,40 Milano, Florans, 
Triycste: Karışık konser. 21,40 Prag 
kısa dalgası : Mozart, Rossini Sme
tana, 22 Peşte: Üniversite taİebesi· 
nin iştiraki~e karışık program. 22,10 
Varşova, Vıyana:. Viyana musiki po
purisi. ~~.45 ~ukreş: Bir lokonta
dan .m.u:;ıkı naklı. 24,15 Peşte: Çigan 
musıkısı. 

Operalar, operetler 
16,30 Roma kısa dalgası: Catalani

nin "La Wall~,, <;>~erası. 22 Milano : 
"İ Monti Nerı,, ısımli radyo lirik 
piyesi. 22 Roma: "Kovancna,, isimli 
halk opreası. 

Oda. mu."iksisl 

15,25 Prag kısa dalgası: Harp ve 
flüt musikisi. lS,20 Varşova: Triye 
(Re - mineur Antoni Orenski). 18,35 
Prag : Yaylı sazlar kuartetit. 
21,15 Bükreş : Cernautzi kuartetit 
tarafından oda musikisi. 

15 Prag kısa dalgası: Çek halk 
şarkıları. 15,30 Roma kısa dalgası : 

16,05 Prag kısa dalgası: Eski Çek 
şarkıları. 17,15 Varşova : Bahemyen 
şarkıları. 20 Bükreş: Çift piyano 
(Brahms, Chopin). 20 Varşova: Pi -
yano - şarkı (Hummel, Donizetti, 
Dohna.nyi ve.) 22,05 Prag kısa dal
gası: Halk şarkıları 23 Varşova: 
Beethovcn plakları. 

Oda musikslsi 
23 Varşova: Caykovsklnin "Dört 

mevsim,, isimindeki oda musikisi 
kompozisyonu. Resitaller 16,25 Prag kısa dalgası. 21 Llyp

zig (Danslı eğlenceler). 23,05 : Prag 
kısa. dalgası. 24,10 Roma vesaire. 

l\luhtelif 

Resitaller 15,30 Roma kısa dalgası: Piyano 
refakatitle Sopran tarafından şarkı:.
lar. 22,10 BUkreş: Vasi! Alexin ta~ 
fından hafif şarkılar. 22,25 Paag 
kısa dalgası: Flüt ve harp parçalan 
23,10 Milano, Floransı Triyeste : 

Keman konseri. 16,05 Prag kısa dal
gası: Piyano resitali (Novak). 16,15 
Roma kısa dalgası: Piyano ile şarkı 
(Sopran). 21,30 Bükreş: Piyano re
sitali ( Chopin Scriabin, Debussy) . 
21,40 Prag kısa dalgası: Çek halk 
şarkrlarr. (Opera artisti tarafından}. 
22 Varşova: Chopinin eserlerinden 
piyano resitali. 22,05 Prag kısa dal
sı:ası: Piyano resitali. 22,10 Bilkreş: 

1.,30 Roma kısa dalgası: Arapça 
ve Rumca musikili prgram. 

16,05 Prag kısa dalgası: Keman re
sitali. 16,15 Roma kısa dalgası: Na
poli f}&rkrları. 18,20 Varşoba: Şarkı 
resitali. (Strauss, Respighi, Catalani 
vs.) . 19,10 Bükrcş: Meşhur viyolo
nistlerin plaklarından. 20,20 BU kreş: Şarkı resitali. 23,10 Varşova: Şarkı

pıyano - keman solist konseri. 
Dan musikisi 
15,25 Prag kısa dalgası (20 daki -

ka). 21,40 Prag kısa dalgası (20 da· 
kika). 22,40 : Viyana, Graz. 23,15 
Peşte (Plak). 24,15: Roma, .Milılno, 
Florans. 

Şarkı Tesitali. 22,25 Prag kısa dal
gası : Keman konseri (Mozart). 22,40 
Viyana: Şarkılar ve hafif havalar 
(piyano refakatile). 23 Peşte: Ke -
man konseri (Hac.ndel, Bach, Blsch, 
Tartinf) . 

Cumartesi, 12. 6.1931 
21 L8.ypzig: Büyük şarkılar - sen

fonik konser. 
Hafif kon erler 
6,45 Paris kısa dalgası: Plak kon

seri. 7,10 Bertin kısa dalgası : Plak. 
7,30 Orkestra. 10 Paris kısa dalga
sı: Plak. 10,45: Keza. 14,15: Konser 
nakli. 13,10 Bükreş Radyo orkestrası. 

Yeni Romen halk şarkılan. 22.05 
Prag kısa dalgası : Keman ve viyola 
resitali. 

Dans musikisi 
21,15 : Bilkreş. 23,10 Peşte. 24: 

Münih . Roma vesaire. 24 Belgrad. 
Muhtelif 

4- - 6 • 9::S7 --
YENİ 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ 

750 Büyük Sayfa 

1000 den fazla Res:m 
Çocuğun sorduğu her suale~cevap

1 

Çocuğa verilecek .en güzel hediye 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
Son çıkan 15 inci cüzile birinci cildini bitir

miştir. Şimdiye kadar Ansiklopediyi cüz cüı 

alanlar, cüzlerini idarehanemize gönderip 

ciltletmelidirler. 

Şimdiye kadar Ansiklopediyi almıyanlar. 

idarehanemizden ilk cildi mücellet olarak 

alabilirler. 

Cilt fiyatları aşağrd a yazılıdır: 
1 - 15 cüzle birlikte mücellet bir takımın fiyatı 350 kuruttur. 
2 - Cüzlerini ciltletmek iıtiyenler için teclit fiyatı 100 kurut tut• 
3 - Muallimlere, mektep kooperatifleri vaııtaıile va.ki ola~ 

müracaatlar için teclit fiyatı 75 kurutlur. 

4 - TAN gazeteıinin birinci ıayf aıının bat lığı yanında hergih'I 
bir kupon çıkmaktadır. Bu kuponlardan otuz tanesini keıİP 
biriktirenlere tam takım bir cilt 300 kuru,tur. 

Çocuk Anıiklopediıi, her çocuğun en kuvvetli muallimidir. Ço
cuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye Çocuk Anıiklopediıİ• 
dir. Çünkü çocuk bu eıertle aradığı bütün malıimatı ve ıoracai1 
bütün ıuallerin cevabını bulacaktır. 

TAN Ansiklopedik neşr;yatı 

'I"'AN 
ABONE BEDEU 

TQrkiye Ecnebi --
'400 Krf. 1 Sene 2800 Krt-
750 ,. 6 Ay 1500 .. 
400 .. s '\y 800 .. 
150 .. 1 A.., 500 " 
Milletlerarası Poıta ittihadın• 

dahil olmıya...., memleketler için 
SO • 16 • 9 • S,5 :!radır. 

twR ........ _.. 1' 
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Bu kenıikler h · b·' ··k tneydanl ' şe nn uyu 
0l'ad arnıdan birine götürülerek 

a nıerasinıl . •anı b. . e yakılmıştı... (Hi-
iekele~ A'?dlilmelik) in cesedi, bir 
lteıet te ~lınde bulunmuştu. Bu is
tu. V hır nıeydana naklolunmuş
&op e hu kenıik parçalarına yüz S: \'UruJ.nı uştu. 
hl~; r:a; .~u .~skelet bir ağaca asıl
?ntştı b gun uç gece öylece bıraktl
diı;ı · ndan sonra da, ağaçtan in-
l1akı~rek lanet avazeleri arasında, 
li.brı.i nuştı. Hülasa; yalnız ( ömc
diler ~bd.~laziz) in kaıbri istisna ~
es~ e dige: Emev1 halife ve rü
nı v~ kabırleri ve cesetleri, ay -

1 -"'Jetten kurtulamamıştı. 

L ~undan çok hadit ve ha.. 
liklllll. l'ia, ve bilhassa pek fazla in
~i). ~u olan (Abdullah bitı 
"tte~ li~izni) Hanedanının Eme
\>e nı karşı kazanmış olduğu zafer 
lerıe 111"a.ffakıyeti, bu fahiş hareket 

ekedar t 'şti. A . <la b e mı . ynı zaman-
lni"t~ hareket, Irakta da başgöster 
çok ... Yeni halife (Ebülabbas), 
ea in~etli meziyetlere ve bilhas
Celikı8~Yet hukukunun bUtiin in
~ b erıne riayetkar bir zat olmak 
l'l'ıe~~~ber; etrafında bulunan E -
l<ir üşnıanıarnım telkin ettiği fi-
da, ~~~Ya.nla?'ma. sürüklenmişti. O 
\ti 1ii ve Basrada bulunan Eme
tnesi e~ı ile taraftarlarının kesil -
biş nı~enı:etmişti. Bu emir, en ge
lerde asile tatbik edilmişti. Şehir
lek t kasabalarda, köylerde, bir 
tı. lia:vi taraftarı bıraktlmanuş
lan. oı ' b~ardan kaçıp kurtu -
'-'e dağ~asnı diye; ibütiin harabeler, 
l!:le ardaki mağaralar aranmıştı. 
ela ~enler, derhal kılıçlar altın
d.ir ki alanrnıştt ..• İşte bunun için 
hUtu.n' (.A.~basiler) in ilk halifesi, 
ka.nd··:~Ziletıerine ra~en (Silffah. 

0 licU) namını kazanmıştı. 

M ese lenin asıl fecaati şura • 
~Uhr dadır ki; bütün bu sinir 
labllı a.nJarı a?'asmda; yapılan inkı
dedik: en rnühim ft.milleri de birer 
ttı.Ianı <>duya kurban gitmekten kur 
~ lUnışla.rdı. 

11.ttt:lardan birincisi, Kfıfede bu
de (ll::bu Selme) idi. (1} yerin
Oetj aı:ebniştik ki, bu zat öteden
lUn. vl{,~~ havalisinde (Ali Resu
d.e e e~uı. umuru) vazifesini deruh 
den. ~-~tt Ve hilafetin Emeviler
Vel, (~dadı meselesinde de en ev
etttı.ilj . arnı Ali) evlatlarını iltizam 
Sn k ıse de, sonra (Eba Müslim) 
~~:~usundan (Abbas Oğullan) 
~ ilaf et mevkiine geçmelerini 
ltıiaın~ eylemişti ... Hatta, Kl1fe ca· 
en e Yapılan biat merasiminde, 
bir ~~el o ortaya çıkarak parlak 

14tbe irat ettikten sonra; 
b:ıı~ Ey ahali!.. Bugün kendimize 
tat .. ve halife intihap ettiğimiz 
da~ ~~tU tekvası, ehliyet ve ikti
ite 1 e tenıayüz etmiştir. Bu zat 
•ahs·(Ali Haşim) in en gtizide bir 
laJıtılYeti olan ( (Ebülabbas Abdul
~ b ~· Ben, vicdanımın arzusile o
da ıat ediyorum. Ve sizi de biate 

\ret eyliyorum. 

le~lni.şti. .. Ebu Selmenin ibu söz
n11: liaşirnlleri son derece mem -
-. et · ıa nuşti. Fakat aradan kısa bir 
ltı~ geçer geçmez; bu zatın düş 
te.tınr arı, onun aleyhlnde birtakım 
liibe ~ta girişmişlerdi. Henüz tec
~k ~z ?l~ yeni halifeye, bu zatı 
Qi-.. hlikeli bir düşman olarak bil 

·uı.ışler; 

ka;-honun size biati, hem muvaf
illt f enı de zahiridir. Ebu Selme, 
lıuaı ır:atta, (Ehlibeyt) ten birini 
bütU:, nıakaınma getirmek için 

I:>i \ra?'lığnu sarf edecek. 
icra Y:~~~'VVetli telkin ve tesirler 

e"M.UIJllerdi 
Bu 1:esi • 

derh 
1 

rler altında. kalan balif e, 
tirnı~ J?bu Selmenin ~afasını kes· 
tUn !{~tem.işti. Fakat, onun bü
tıaza?'J e ve Iraktaki nUfüzunu 
ret .....-ı dikkate alarak buna cesa -

~enıe · ti l'e et nıış · Meseleyi mUzake • 
---. Inek için, biraderi (Cafer 

(1) llazı 'tbu 1'ltts tarihler hu zatin ismi 
leıne) diye kaydederler • 

Mansur) u, Horasanda bulunan 
Eba Müslime gördermişti. 

Cafer; Eba Müslime, va.ziye· 
ti pek mübalağalı bir şe

kilde nakletmişti. Eba Müslim; 
bunca fedakarlrklar mukabilinde 
yapılan inktlabm, böyle şahsi arzu 
ve ihtiraslarla tehdit edildiğini gö
rür görmez, çok müteessir olmuş; 

- Halifenin, hakkı var ... Ebu 
Selmenin kafası kesilmelidir. 
Demişti .... Cafer; Kfıfeye avdet 

ederek, bu haberi getirmişti. Fa. • 
kat Ebülabbas, Ebu Selmeyi öl -
dürmiye yine cesaret edememiş; 

Horasana tekrar bir adam gönde
rerek bu işi Eba Müslinrin deruhte 
etmesini rica. etmişti. 

Ehi Müslim, halifenin bu ricası
nı kırmamıştı. Ertesi gün K(if e
ye, bir fedai ile birkaç propagan
dacı yollamıştı. 

Ebu Selme, bir gece camiden e
vine avdet ederken, - (Harici) 
lerin kıyafetine girmiş olan - o 
fedai tarafından, zehirli bir han -
çerle katledilmişti. Ve derhal bu 
propagancıiar da ortaya atılarak; 

- Zavallı Ebu Selmeyi, bir (Ha
rici) öldürdü. Biz de, gözlerimizle 
gördUk. 

Diye; bu kanlı hadisenin mesuli. 
yetini, halife ile Eba Müslimin ü
zerinden silmiye gayret göster-
mişlerdi. 

Fakat bu vakanm üzerinden beş 
on gün geçer geçmez, bu sefer de 
Horasanda kanlı 1bir hadise zuhura 
gelmişti... Yine bu mühim inklla • 
bm ilk amillerinden olan (!bni Ke
sir), Ebu Selmenin katledildiğini 
duyar duymaz fena halde mütees
sir olarak; Eba Müslime acı ha
berler göndermişti... Yerinde ar -
zetmiştik ki; bu zat ta, - tıpkı E?
bu Selme gibi - müfrit (Ehli
beyt) taraftarlarından olduğu hal
de sonra Eba Müslimin icbar ve 
ko~kusundan (H!şiml) !erin hila
fetine rıza göstermişti. 

EM Müslim; tbni Kesirin gön • 
derdiği bu haberden, ve efkarı ~
mumiyeyi karıştırmak istidadı gos 
teren sözlerinden endişeye kapıla
rak bir gün onu sarayına da~~t et
miş, uzun sözlerle sUkOn ve ıtidale 
davet eylemişti. Fakat artık sek -
sen beş yaşına girmiş olan bu per
vasız ihtiyar, bu sözleri dinlemek 
şu tarafa dursun; Eb8. Müsllı_ni a
ğır sözlerle ithama girişmiş~.. ?, 
zaman Eba Müslim son sozünu 

söylemiş: 
_ Artık sen de öIUmii hakket-

tin. 
Demişti. Ve 0 anda İbni Keai-

rin kellesi yere yuvarlanmış; uzun 
ve ibeyaz sakalı, kıpkızıl kana bo
yanıverm.işti. 

* * * 
Ölümün Siyah Kanadı. 
<Eba Müslim> e Doğru 

Uzanıyor 

B u kanlı hadiseler, efkarı u
murniyeyi teskin etmek şu 

tarafa dursun; bilakis daha miihiın 
vakalarm hudusiine sebebiyet teş-

kil etmişti. Bir taraftan, (Ebu Sel
me) ve (Siileyman lbni Kesir) in 

taraftarlan, gizlice ihtil8.llere ha
zırlanırken; diğt•r ta.raftan da (E. 
ba Müslim) aleyhinde kuvvetli bir 
cereyan baş göst~şti. 

(Eba Müslim) aleyhindeki ce • 

reyanm en başında, Hatif enin bi
raderi ve (Veliahd)i, (Cafer Ma.n 
sur) bulunmakta idi. 

Cafer Mansur, (Ebu Selme) 

nin katli hakkında tEba Müslim)
le görüşmek için Horasana gidip 
geldiği zaman, Halifeye çok mU • 

hlın haberler 8'Ftirmişti. Ve: 
(Arkası var) 

Mizaç ve 
EskJ mman hekimlerinin elinde 

ne mikroskop ,ne de kimya analizi 
bulunmadığı lçln onlar yalnız ken· 
di gözlerlle gö.rdiiklerine dayana
rak insanları dört türlü mizaca a
yırmışlar ve bu tasnif bu yirminci 
asra kadar herkesçe kabul edil
mişti. 

Bugün mizaç bahsi pek kanşık· 
tır. Bir lnsa.ıım nıizacnu tayin et
mek için uzuvlannm hepsini tet • 
kik etmek, vlicudünün içerisinde
ki ınayllerl, hem kimya.ca, hem de 
ntikroskopla tahlil etmek ve daha 
blr i!Ok tetkikler yapmak ıamn· 
dır. Bununla bera.ber eski mmaJ1Il1 
nılzaç ve ona göre karakt.er tasni
fi pek pra.tlk bir ~ydir. sunun 
rrnıtlaka doğru ve kati olduğuna 
hıanınamak p.rtile, haylice fayda. 
Verir. 

Demevi mizaçta denilen klmsele· 
ri daha uzaktan kırmızı yüzlerinden 
ve dolgun,· yuvarloolk yanakların· 
dan ta.nırsmız. Hareketleri de vli· 
cutıan gibi geniş ve yuvarlak o
lur· Size şapkalarile selim verir
ken dikkat ediniz: ellerini başları· 
na götürmek için kollarile geniş 
bir hareket yaparlar. EJiııW tut
tuktan va.kit ellerinin etlice ve sı· 
cak olduğu gözünüze çarpar. O va
kit ağızlarma dikkat ediniz, do • 
da.klan kırmı:zr ve uçlan yuka.nya 
doğru kalkmıştır. Konuştuklan za• 
man sesleri iri iri ve dolgun dolgun 
çıkar. Blrlilde yemek yeyio.iz, İŞ· 
tahlannnı mükemmel "olması sizi 
de daha i!Ok yemeğe t.eşvik eder. 
Uyo.dllkl&rmı görmek için ellnlze 
fırsat geçerse gelıiş nefes alarak 
rahat 'OYUchıklarnıa dikkat ediniz. 
Horlasa.Jar blle kendilerinin rahatı 
bozulmaz. Sözijıı kısası demevi mi· 
zaçta olan kimse - hMta olup ya
tmcıya kadar • tam sağlık halin· 
de bahtiyar bir adamdır. 

Ka.ralrterlerine gelince, bedenle· 
rindeki bahtiyarlık onların ruhun
da da belll olur. Yaşamaktan lez
zet duyar, hayatından memnun, da 

o 
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Borsada 
Hararetli 
Satıslar 

1 

-Deri -
1 Piyasası Ucuz 

DUn borsada on dokuz liradan açı
lan Türk borcu Parla telgrafında 266 
frank gelmesi ürerine 18,85 liraya 
düşmüş, on dokuz liradan kapanm:ş_-ı 
tır. Anadolu tahvil, Mümessil ve his 
seleri üzerinde hiçbir muamele olma
mıştır. Ergani hisseleri 95, Sıvas, Er
zurum hisseleri de 96 liradadır. Diin • 

Yaz mevsimi geldiğinden beyaz ve bej renkli ayakkabdar piya
sada. ~ğalmıştır. Kösele fabrikalan geceli gündüzlü çalışmaktadır. 
Deri tüccarları Mısırdan köselelik ağır deriler getirtmişlerdir. Ce
nubi Amerika ve Fransadan kösele ithali temin edildiği takdirde 
ima.Iatm çok mükemmel olacağı ' söylenmektedir. Yerli derilerden 
eldiven ve mobilya eşyası yapılmakta.dır. 
Almanyaya deri gitmediği i- --------------

çin piyasadan kolaylıkla ve 
ucuzca muhtelif deriler t-0p-
lanmaktadır. Yazlık keten ~ 
yakkabdan imalatı artmıştır. 
üzeri keten ve tabanı kösele-

Kuşyemi 
Az geldi .yalnız Aslan çimentosu biraz yiik-

·sel.miş ve 13,90 liraya. çıkmıştır. Pa
ris borsasında Osmanlı bankası his
seleri 4:42, Elektrik şirketi hisseleri 
1265, Süveyş kanalı hisseleri de 
23525, Royal Doyç 5090, Fransız ran
tı 62,05, Yugoslavya rantı 223 frank 
olar.ak kapanmıştır. Merkez Banka _ 
nuz bir İngiliz lirasına 623 - 626 ku
ruş fiyat tesbit etmiştir. 

Ziraat Bankası 
Mısır Ahyor 

Ziraat Bankası, Trakya.dan ehem
miyetli miktarda sarı mısır satın al
maktadır. Bu mısırlar Karadeniz sa
hil mıntakası halkı için toplanmak
tadır. Bu yüzden piyasada mısır alıcı
sı yoktur. Karadeniz tüccarlan da bir 
haftadan beri mısır almamaktadırlar. 

Alman ithalatçılarının 

istedikleri Maddeler 
Almanya. ithalat müesseseleri mem 

leketimizden defne yaprağı, fındık, 

ceviz içi, kuru incir, kuru üzüm, kuş 
tüyü, ilaçlık nebatlar, kendir, yün, 
tiftik, deri ve ham deri, paçavra gibi 
maddeler satın almak istiyorlar. Bu 
hususta Berlindeki ticaret odamıza 

ınüra.eaa tlar artmakta.dır. 

Karakter 
ima. neşeli ve keyifli gezerler. Her 
§eyi iyi tarafından görürler. Eğ • 
lenceyi, bele çok hareket etmeyi 
severler. Duygulan çabuktur, fa.
kat sathidir ve devamsızdır. Sev
gileri de öyle, çabuk gelir ve de • 
vamsız olur. Karışık, facialı sevgi
leri sevmezler. 

İnsanlar arasında kendilerini 
göstermeyi, kendilerini Ö\."llleği se
verler, itibardan, şereften pek hoş
lanırlar. Bununla beraber iyilik et· 
ıneyt de isterler. Kimseyi krskan
ınazıar. Samimilikte pek ileri git
memek şartlle iyi dost olurlar. 

Fikirlerinin faaliyeti pek derin 
olmasa da, çoık şiddetlidir. Her işe 
glrlŞebllirJer ve çok gayret göste
rirler, fakat iradeleri devamlı ol • 
madrğı için bir işte muvaffak ola
mayınca hemen usanarak başka 
bir işe geçerler. 

De~vi mizaçta olan lnsa.nla.r 
sı:blıatlerinde.n emin, yaşam~ 
memnun oldukları için, hekim 00_ 

lara böbreklerinde müzmin bir bo
zukluk bulunduğunu, damarların
da tansiyon arttığını haber verin
ce birdenbire §8.')trırlar, canları sı-
kılır. Halbuki telaşA etm' ek t 
lı~-· k ıye p e lli'iu,m yo tur. 

Fazla olan i~tahlaruıa bakmıya
rak yemeklerinde itidali gözetirler
se, sık srk linet verici il~lar a
hut küçük müshiller alırlar. 'ıiır. 
kaç haftada. bir defa böbreklerinin 
hiıasmdan hacamat yaptırırlarsa 
hiç olmazsa. kendilerine uzaJ.rt.S..: 
bakıldığı vakit hastalıkları anlaşı
lamıyaeak kadar, sağlık halinde 
görünerek işlerine, pek sevdikleri 
faaliyetlerine devam edebilirler. 

Hareket, faaliyet onlar için bir 
keyif olduğwıdan bu da kendilerine 
hastalıklamıı unutturmıya yetişir. 
Ancak bu J.t--yif içinde, muayyen za
manlarda hekimlerine giderek yü. 
reklerinJ muayene ettirmek ve da
marlanndakl tansiyonu ölçtürmeyi. 
unutmamak şartile. 

li ayakkabdan yapıl.maktadır. 
120 - 150 kuruşa sahlan bu 
nevi yazlıık kmıduralar yazlık 
lastik kunduralara karşı ehem 
miyetli surette rekabet etmi
ye başlamıştır. Kunduracılar, 

lastik ayakkabıları piyasa
da rakipsiz bırakmıyacakları
w söylüyorlar. 

Deri fiyatları 
Piyasamızda Diyarbekir ve 

Urfa malı paçalı denilen deri
ler çifti 125 - 130 kuruştan 
satılmaktadır. Halbuki lzmtr 
Uşak, Kütahya derileri 150 -
160 kuruş arasmdadır. İzmir· 
de kuzu derisi piyasası açıl
mış ve çllti 210 - 230 ıkuruş· 
tan satılmıştır. Fakat piyasa 
gevşektir. İstanbul piyasasın
"" ayni deriler 180 kuruştan 
ahmnaktadır. 

r BORSA 
3 HAZİRAN PERŞEMBE 

PARALAR 

Sterlin 621,- 627,-
126,-
113,-
125,-

Dolar 123,- ' 
Fransız Fr. 110,
Liret 120,
Belçika frangı 80,- 84,-

22,50 Drahmi 19,-
!sveç Fr. 568,-
Leva 20,-

576,-
23,-
66,-
75,-
23,-

FJorin 63,-
Kron Çek 70,-
Şilin Avusturya 21,-
Mark 25,- 28,-

23,-
24,-
14,-
52,-
32,-

Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron lsveç 30.-

1052,-
255,-

Altın 1050,-
İ Banknot 254,-

Ç EKLER 

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 

1 Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

625,50 626, 
0,78665 0,7860 
17,6825 17,6675 
14,9512 14,9392 

4,6762 4.6725 
87,37 87,30 
3.4488 3.4458 

63,9488 63.8975 
1.4312 1.43 

22.615 22,5975 
4..2062 4,2025 

13,5890 13,5782 
1.9636 1.9620 ı· 
4.1566 4.1534 
3.9810 3.9775 

107,5940 108.5075 
34,5225 34,505 
2,7464 2,7443 

24,04 24,06 
3,10 3,0982 

Alış Satış 

Türk altım 
İngiliz altını 
Fransız altını 
Rus altını 
Alman altmı 
Banknot ( Os.) 

K. s. K. s. 
1048,- 1050,-
1155,- 1157,-
932,- 935,-

1200,- 1205,-
1070,- 1075,-

254,- 255,-
L.K. L.K. 

Kalın 
Beşibirlik (Cüm) 52,- 52,25 

,, (Mecit) 52,- 52,25 
(Aziz) 52,- 52,25 

l :: (Hamid) 52,80 53,-
" (Reşad.) 56,- 56,251 
,. (Vahidet.) 52,- 52.25 

·--·-----~-ll-MJ _____________ _I 
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Bugün Uma:ımnıza gelecek vapur

lar: Saat: 16,15 te Uğur lzmitten, 
15,15. Kocaleli Mudanyadan, 6,80 da 

Seyyar Bandırmadan, 6 Antalya Ka
rablgadan, 9,80 da lnönü Mersinden. 

Bugün limanımızda.o gidecek va • 

purlar: Sa.at: 8,30 da Bartın ~imlan
yaya, 19 da Seyyar Karabigaya, 17 
de Bandırma Ayvalığa. 

Dün şehrimize on yedi vagon bug· 

day, iki vagon çavdar ve bir vagon 
un gelmiştir. Piyasa Çavdarlı buğday. 
lar için gevşek geçmiştir. 2-3 ça vdarh 

buğdaylar 7,15 - 7,16 kuruştan 8 - 9 
çavdarlı Polatlı buğdayları ise 6,30 

kuruştan satıldığı halde ayni çavdar 
nisbetinde bulunan beyaz mallar an
cak 6,10 kuruştan müşteri bulabil • 

miştir. Arpalar çuvallı olarak 4,20, 
kuruştan, çavdarlar 4,18 kuruştan, 

sarı mısır 5,02 ve beyaz mısırlar da 

4,30 kuruştan satılmıştır. Kuş yemi, 
az geldiği için fiyatı biraz düşmil§, 
ve 9,33 paraya kadar satılmıştır. 

Hayvan 
Borsasında 

Dün hayvan borsasında 2440 kuzu. 
123 kıvırcık koyun, 161 dağlıç, 475 
beyaz karaman, 7 46 kızıl karaman, 
1 keçi, 73 öküz, 73 inek, 7 dana 3 man 

da, 7 malak satılmıştır. Kuzu etinin 
toptan kilosu 19 - 26 kuru şarasmda 
verilmiştir. Kıvırcık eti de kilosu 19-

21 kuruştan fiyat bul.muştur . 

Maden lşliyen 

Fabrikalar 
Muhtelif madenlerin iptidai madde 

olarak hariçten getirilmesindeki zor .. 
luk azalmıştır. Buna rağmen maden 
işliyen fabrikaların işleri gittikçe a
zalmaktadır. Demir, bakır, saç gibi 
maddeleri işliyenler fiyatların paha

Wığmdan ve iptidai maddelerin azlı .. 
ğmdan dolayı işlerini genişletememek 

te ve serbest ithalatın başlaınasım 

beklemelttedirler. 

ZAHİRE 
BORSASI 

2-6-937 

FIATLAR 
ClNSt 

Buğday yumuşak 
Arpa çuvallı 
Arpa dökme 
Çavdar 
Mısrr beyaz 
Mısır sarı 
Kuşyemi 
İç ceviz 
Yapak Trakya 
Peynir beyaz 
Peynir kaşar 
Zeytinyağı 

Aşağı Yukarı 

Kr. Pa. Kr. Pa.. 
6,12 6,15 
4,20 -.-
4, 11h 4, 2~ 
4,18 -,-
4,30 -,-
4,38 5, 2 
9,22'71? 9,32~ 

40,- -,-
64,20 -.-
25,30 29,21 
43,- 51,-
55,- 65,-

G ELEN 
Buğday 

Un 
Arpa 
Çavdar 
Fasulye 
Tiftik 
Peynir 
Kaşar 
Pamuk 

Keçi kılı 
İç fındık 

GiDEN 

D!ŞF1ATL.AR 
Buğday Liverpul 

,, Şikago 
,, Vinipek 

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

586 
86 
30 
30 
5 

27 
17 

4 
16 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

20 Ton 
21A, Ton 

6,34 Kr. 
5,16 Kr. 
5,58 Kr. 
4,92 Kr. 
3,89 Kr. 
8,16 Kr. 

94,67 Kr. 
94,67 Kr. 
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BAŞMAKALEDEN MABAAT 

ola, Bir Tayyare Hayatımızda 
aıasında Öldü Ferah 

(Başı 1 incide) 
tekzip etmiş ve Sevil ile Sevil sarayı
nın ellerinde bulunduğunu söylemiş· 
tir. Asiler Groniya mıntakaınnda dört 
Sovyet tnngmı tahrip ettiklerini ve 
hükumet kuvvetlerine bin kadar za. 
yiat verdirdiklerini ve yüz kadar kö
yü ele geçirdiklerini haber veriyorlar 

Hükiımetçiler bir mi tayyareyi 
düşürdüler 

ve 

T .. k" S . Emniyet ur ıye • ovıyet (Ba§ı 1 incide)' 
maktan ibaret dcğildlr. Derin hcdef-

Do ti v S 1 h !eri vardır. Bunları kavramak arzu· 
S U Q U U sile Ankarada emniyet Genel pirek -

k 
törünü ziyaret ettim. Mesleğine can-

İ Ç İn Büyü Bir dan bağlı ve sahip bir insanla karş~
la..şmak insana her vakit bilyük bır 

A · ı d. haz verir. Konuşmalarım neticesin • m 1 1 r de şu kanaate vardım ki, Genel Di · 
Asiler Üniversite şehrinde bir taar-

ruz yapmışlarsa da hUkrtmet tebliğ- , (Başı 1 incide) 
lerine göre taarruz bertaraf edilmi§- lu zamanlarda., daha gerek Sovyet • 
tir. Hükumet kuvvetleri 21 bombar- ıer Birliği milletlerinin, gerek 'I'Urk 
dıman ve 21 avcı tayyaresi ile Lag - milletinin elde silah, mevcudiyetlerini 
rani, Ravenca ve Guvaderamadaki ve hükümranlıklarını müdafaa etmi 
asi mevkilerini müessir bir surette ye mecbur kaldıkları zamanlarda baş 

rektör Bay Sükrü, polis mesleğinin 
tam bir idealistidir. Çok eevdiği bu 
meslekte nerede, ne gibi terakki adım 
tarı atılmışsa hepsini yakından takip 
etmiı:;tir. Memlekette kurulması lazım 
gelen emniyet vaziveti hakkında bir 
ideıtl şeklinde hedefleri vardır. 

bombardıman etmiş bir asi tayyaresi iamıştır. 
dlişüıiilmUştür. 

Valensiye. lıUkumeti bugün beş sa
at silren bir ~opla.ntıdan sonra Almi
rayı protes':o eden notayı hazırlamış 
ve daha St.>nra notayı devletlere tev
di etmişi.ir. Valenslya hilkümeti neş 
rettiği •beyanname ile, faşist taarruzu 
na karşı gelmek üzere dUnye. demok 
rasilf'rlni yardıma davet etmektedir. 

F ranıa, müsbet ceııap ııerdi 
İngiltere, Fransa, Almanya ve ltaı 

ya arasında, Doyçlandın bombardı
manı yüzUnden başlıyan diplomatik 
müzakereler devam etmektedir. Fran 
!a hükumeti, Almanya ile İtalyanın 
s.üemi müdahale komitesine avdetini 
temin için hazırlanacak planı kabule 
hazır olduğunu y~n resmi surette bil 
llirmiştir. Emniyet mmtakala.rmın ih 
dası esas itibarile kabul edilmiş ol -
duğu teknik müşküller, bilhassa kol
lektif tenkil meselesilspanya sahilleri 
!lin kontrolü işinin süratle lfüirilme • 
sine mani olınaktadır. Ingiltercnin Ro 
ma, Berlin ve Pariso bir sualname 
göndererek istenen tedbirleri soraca 
ğı anlasılıyor. Almira'nm bombardı • 
manı CUmhurlyet hükfımetinin har
bine tam bir istiklal harbi rengini ver 
mış bulunuyor. 

Almanyanm dört denizaltı gemisi· 
nin İspanyol sularına göndermesi mü 
nasebetile Lokal Anzeiger "Alınan· 

yanın uzayıp giden Londre. diplomat 
lannın konuşmaları neticesini bekle
mediğini ve kendi bayrağının himaye 
sini bizzat deruhte ettiğini,, söylemek 

tedir. 
Roma mahafili de İspanya sahille

rinde bulunan İtalyan gemilerinin ge 
:ri almmıyarak orada kalacağını ve i· 
cabında kendini müdafaa ederek ade
mi müdahale komitesinin karannI 
bekliyeceğini söylüyorlar. 
İspanyanın Milletler Cemiyeti mu • 

rahhası Del Vayo bugUn Fransa Dış 
Bakanı Delbos ile görüştü. Del Va
yoya göre mesele, Milletler Cemiye -
tinde konuşulmıyacaksa Lahi Adalet 
Divanına götürülmelidir. 

~ iki Alman torpitoıu yolda 

Berlin, 3 (A.A.) - Tiger ve İltis 
torpitoları İspanyol sularına hareket 
etmiştir. 

Washington, 8 (A.A.) -Amerika
lı yüksek şahsiyetlerden mUrekkep 
bir heyet, Bilbao'lu 500 çocuğun A • 
merikaya girmelerine müsaade edil • 
mesini talep etmek Uzere Mesai Nazı 
rına mUracaat edecektir. 

500 I talyan yaralııı 
BugUn İspanyadan Napo!iye 500 

ltalyan yaralısı getirilmiştir. 

ı 'Japon Kabinesi 

işe Başladı 
Londra, 3 {TAN) - Tokvon.,., hil 

Oirildiğine göre, eski ayan reisi Prens 
Konoenin kabinesi tamamile teşek • 
kül etmiştir. Geçen kabinenin harbi· 
ye ve bahriye nazırları Konoe kabine 
sinde mevkilerini muhafaza etmekte 
dirler. Birçok partiler kabinede birer 
nazırlıkla temsil edilmektedir. 

Hariciye Nazırlığını Hirota ilzerl -
ne almıştır. 

ekiller Heyeti 
Ankara, 3 (A.A.) - Icra Vekilleri 

Heyeti bugün Başvekil Ismet InönU
nUn reisliği altında toplanarak muh
telif işler üzerinde görlişmelcrde bu· 
lunmuş ve bu işere ait kararlar ver
mi tir. 

Ekonomik münasebetler, normal 
bir surette inkişaf etmektedir. Sov
yet • Tilrk işbirliği, semerelerini, yal 
mz malfım ticaret muahedeleri saha 
smda vermekle kalmamaktadır. Bu 
işbirliği ifadesini Türk devletinin 
Kayseri ve Na·dllideki büyük en -
düstri mü~sseselerinln Sovyet makina 
lannın verilmesinde ve Tilrk ve Sov 
yet teknisvenleri arasında sıkı bir lş 
birliği yapılmasında bulmuştur. 

Şurasını daha $İmdiden kaydetmiş 
bulunuvorum ki, Tilrk - Sovyet dost 
tuğu, yalnız iki memleket arasında. 
münasebetler noktai nazanndan e
hemmivetli •bulunmakla kalmamak • 
tadır. Bu dostluk, ayni zamanda, sul 
hün idamesi için yapılma~ta olan 
gavretlerde de ehemmivetli bir un
surdur. Sovyetler Birliği ve Türkiye 
dostlnklarmm ilk gilnkündenberi. e
lelc. daima bu volda vürilmiiı:ılerdir. 

Sovyetler Birliği ile TUrkiyenin 
bevnelmilel sivaset sahasındaki işbiT 
liğini, Cf)k milhim ve şayanr kayıt ne 
ticeler vermiştir. Geçen sene. memle 
ketlerimizin mümessilleri Türkive 
Cümhurivetinin milli mena.fiini, hak 
ve bevne milel muahedelerden doğan 
tahhUtler karşıBinda hürmet esası il· 
zerinde tatmin eden Montreux konfe 
ransında büyük bir mnvaffakıvet ka 
zanmıslardır. Türk hUkumetinin ile-
rivi g-ören sulhcu siyaseti tar11fTndan 
MilJı;;tler Cemiveti himavesinde eon 
P.Ünleme ka::ı;anılan di~er bir muvaf
fakiyeti de keydetmekle bahtivanm. 

Bu muvaffakıyete, memleketler ve 
milletler arasında iyi anla~mayı arzu 

edr:n herkesi memnun etmektedir. 
Memleketlerimizin sulh unsuru o

larak beynelmilel ehemmiyetleri, her 
sene fazlalaşmaktadır: Tilrkiye Cilm 

huriyeti bUviik şefi AtatürkUn reh
berliği altında, ekonomi yapıcılığın
da ve milli müdafaasının fazla.laştın1 
masında muazzam muvaffakıyetler 

kazanmıştır. Savyetler Birliği, büyUk 
Stalinin idaresi altında ikinci beş yıl 
Irk pHl.nnu bitirmiş, bu geniş memle 
ketin bütün istihsal kuvvetlerini şim 

diye kadar görUlroemiş bir derecede 
inkişaf ettirmiştir. Ve çok mühim 
bir derecede inkişaf ettirmştir ve çok 
mUhim bir sulh unsuru olmuştur. 

Sovyet hudutlarının emin muhafızı 
olan kuvvetli kızılordu, Sovyetler bir 
liği hüktımetinfn siyasetini llham e -
den sulh idealine hizmet eylemekte • 
dir. 

Bu hakikati çok iyi bilfyoruz. Ne 
derece kuvvetli olur isek, sulh o dere 
ce fazla temin edilecektir.,, 

Bulgaristanda 

Şeriat Mahkemeleri 

Kaldırllıyor 
Sofya, 3 (TAN) - Bulgaristanda 

mtiftlilUklerin ve şerlat mahkemele
rinin k&ıdınlacağı hakkında. verilen 
haber teeyyüt ediyor. Yeni Adliye 
Nazın Aleksandr Oguanof, beyana • 
tında şunları söylemiştir: 

"- Bugün TUrkiyede İsviçre me
deni kanunu tatbik edilmektedir. Böy 
le bir zamanda Bulgaristan müslU • 
manlannın hala müftü mahkemeleri
ne gitmelerini ve şeriat hükUmlerine 
göre muhakeme edilmelerini doğru 

bulmuyoruz. TUrk ekalliyctfnin lda· 
re tarzını gözden geçirirken bunu da 
tetkik edeceğiz.,, 

Bu hedeflerin hicblr haşin tarafı 
yoktur. Hıı.lkçı bir hiikumetin ruhu· 
na tamamile uygundur. 

gunu da sövliveyim ki, Bav ŞükrU 
hlGbir benlik iddiası olmıyan bir umu 
mi hayat adamıdır. Her dUşünUlen 

ve hazrrlanan iviliğin teşebbüs ve şe
ref hissesinin derece derece amirleri 
ne ait olduğunu rsrarla tekrar etmiş· 
tir. Arzusu, kendi hesabına dikkat 
celbetmek deifü. memlekete faydalı 
bir e:cıerin vilcut bulmasrnı ~örmek • 
tir. Tavazuunu rencide etmek mah • 
:ı:uruna raömen eahsından ba.hsedivo 
rum, çUnkü devlet makanizma!'lt için 
de dar krrtasivecilikten kurtulmuş 

ve canlı ve mUsbet hedeflere doğru 
yUrümek ka:bilivetini k:ı.zanmıs bir 
unsura ra.stgelince kendisini örnek 
diye herkese tanıtmak bir vazifedir. 

B av Şilkrü. kurulması istPnen 
Bn ruhtaki emnivet teşkiHitı

nrn hedefini ban:ı şöylece a.nhıttı: 

"Halkta tam bir huzur ve emnivet 
bulunmazsa emniyet teşkilatı va1if e 
sini tamamilc yapmamıs sayılır. Em 
rıivet ~"v1""e vıılıın hUvHk su<"lan dil 
silnmek doi'rru dPPildir. Biivük suc nfl 
rHr olnr. Tesiri daha ziyadP. puıhal -
lidir. Bu te!\h' ca'"ıu'1: ı::ecer: Ve aU<ı

lu aranrr. cilrUm nPlUleri tqT)lpnll'. Ad 
liyf': vazifesini görür. mE>sele biter. 
He~ günkü havatımT7.da hi" Mtmi

ven. son1111z surette devsım eden bir 
emnivet ihtivacı vardır. ZııbrtRntn a
~ıl isi Jıer vatıınıfa.,tsı. ve her ~p~rı·Rh 

ta i<ıte bu emniyeti kurmaktır. Me -
sela hir rnnhitte vankesici. hır~ız. 
napelci cibi unsurların serbest bir 
faRlivet halinde olclu~ınıst kıtni olur -
sanız rahatmı:ı: kacar. İı:ıtırap duyar-

sı:rırz. Yolda giderken. rahat rahat P.t
raf•ıııza bakmacaı?mrza d!limi bir te· 
cavüz ihtimaline karşı seferber ve ra 
hıı.t<uz bir vaziyette kalır~ınız. Oteli
nizde eşyanızı açık bırakamazsınız. 
Birsey çalndı mı diye UzülürsUnUz. 

Tam bir emniyet hüküm silrmi -
yen muhite sevvah mecbur olmadık
ça gelmez. çUnkU kimse kendini göz 
~öre tehlike ve ıstıraba maruz bırak
mak istemez. Sonra emniyetsizlik bir 
memleket aleyhinde öyle propa~an -
dalara vesile VPrir ki, ne yapsanız te 
sirini silemezsiniz. 

H ' 7.Irl~nan yeni emniyet siste -
mirıın temeli, polis enstitUsU

dUr. Burası bir nevt emnhret Univer • 
sitesi yerine e:e<"ccektir. Bir tarııftan 
emniyeti al!kadar eden iı:;ler hakkın
da araştırmalar yanacak. bir taraf • 
tan da yUksek sn;ı'f emnivet memur
larını yetiştirecektir. Ankara ensti • 
tUsUniin şimrli1ik emniyet memuru da 
yetiştirmesi, İstanbul mektebinin mik 
tarca ihtiyaca kafi unsur vetiştireme 
nıPsinrl"'ı ileri E!Plivor. Polis mektep
leri kafi derecede coıfalmca Anknr:ı 
Pnstftt\sU yalnız alt tahsille meşgul 
olar.aktır. · 

F,n~titli. her zabrta hlldisesinin U
'l!erinde durarak tekerrUr r>tme~I ~e
"'en1P-Mn1 ~,.ıcrt"'ıı"ıık ve hl-11kı ika,; e
r1ecektir. ~ıftısplA, bir tııraff~n mnav
ven modPlde bir knıı111nm kilidi kı • 
rr1mısea kolA.vca kınlnıamak fl"'f.'i"" 
ltilitti! vRn'lıt "" k tadillere dikkatf 
"elbedecektlr. Sahte para. sahte <'ek 
Uz:erinde c111Tc;ar.ak ve hıılkm PÖ7llnU 
!!C:acıılrlrr. Bozuk bir J?"Tda vn~nnden 
hir h!dlıııp nlm11ı:ı~ıı htnHtn mR hfvetl
"l ve l!!Phı>hini t~spit ederek herkese 
"'u"ıtrıırnkhr. 

Rir tartıftıın mPmurlar ve !mirler 
+erfi etmek Uzer" nerece ıierece kurR 
1ar J?erirlrken, diğer taraftan da ihti 
sa~ ~aha.larma ait unsurlar yetiştirile 
cektir. Terfi, kıdem Uzerine değil, 

H atayda müstakil 
idare başhyor 

'(Başı 1 incide) 
da, azami 1938 senesi nisanına ka
dar yapılmış bulunacaktır. Seçimde 
her sandığın başında Milletler cemi
yetinin bir murahhası, yanında bil -
tün Hataydakl milletlerin mlimessil
lerinden mürekkep bir heyetle vazife 
görecek ve intihabın azami bitaraflık 
dairesinde yapılmasını temine çalışa
caktır. 

l•kenderun limanında 
Türk mıntaka.ı 

İskenderun limanında, Yugoslavya 
nın SelA.nikte haiz olduğu hukuk da
iresinde, bir Ti.irk mıntakası buluna
caktır. 13urada kendi gUmrUkçUleri -
miz, Türkiye cumhuriyeti kanunlan
nı tatbik ederek vazlfe göreceklerdir. 
TUrk mmtakası dahilin.de biltün re
simler ve tekllif, Ti.lrkiye kanunları 
mucibince tarafımızdan görUlecek ve 
bundan gayri hiçbir resim ödenmiye
cektir. 

Türk mıntakasını hususi bir hatla 
İskenderunun Payas şimendiferine 
bağlayacağız. Transitimiz yalnız bi
zim murakabemiz altında İskenderun 
limanından istifade edecektir. 

Transit yalnız Türk emtiasma de
ğil, ilerde !rak ve cenubi !re.n em 
tiasma dahi teşmil edilecek ve böy
le<'e hem kendimiz için en iktısadi yı 
lun temini ve hem de memleketimizi 
ecnebi trjlnsitten istifade ettirmek 
tahtı zamana alınmıg olacaktır. Bu 
nun için Hatay müstakil devletile bir 
mukavele akdedeceğiz. İcap eden is
timlakleri yaparak limanı kuracağız. 

Halayın bayramı 
Hatay, istediği bayrağı intihap e

derek bunu bir kanunla veya anaya
saya ilave suretile tesbit etmek hak
kını tam istiklfilin icabı olara., ka • 
zanmış oluyor. 

Sancağın ismi hususunda anayasa
da hususi kayıt vardır. Sancak ve teş 
rii meclis, ismini dilediği şekilde tes
bit etmek ve bunu anayasaya ve sta
tUye kaydetmek hakkını haizdir. Bu 
ismin Hatay olacağında. şüphe yok
tur. Çünkü bu yeni müstakil hükfı -
mete en çok YP"'-'~l-1n isim Hataydır. 

Netice 
.Netice itibarile 931 de bizaen elem 

lerle ayrılan bu arazi için Türkiye 
cUmhuriyetinin siyaseti, ona göz dik
mek değil, oradaki Tilrkleri layık ol
dukları rejime tabi tutmaktır. 
Hatayın mesut bir atiye namzet ol

duğu §Üphesizdir. Hatay Türklerinin 
anavatandan feyiz alarak bu mesut 
atiyi kuracaklarına eminim. Bu mem 
leket, beynelmilel te§riki mesaide kuv 
vetli bir unsur olacaktır. 

Suriye ile Hataym istiklali meflıu. 
mu dairesinde en yakın münasebetle
rin teessüs edeceği, Türkiye -Suriye 
dostluğunun Hatay istiklalinde kuv
ve.tli bir mesnet olacağı muhakkaktır. 
Türkiye, Hatay Türkleri için olan va. 
vazifesini yapmış bulunuyor. Bundan 
sonra o memlekette Türk ruhunun 
tenmiyesi, her yerde bir olan Türk di
siplininin tesisi Hataylılara mevdu bu 
lunmaktadır: Türk milleti, nerede ol
sa, bir tek ideal tanır, o ideal Hatay 
istiklfilinde en kuvvetli rolU oyrı ya-

bil~ ve ahlak üzerine olacaktır. caktır, kanaatindeyim. 
Bugün bilhassa belediyeye ait in - · Bu işlerle şahsen uğraşmış bir a

zibat işlerinde halkı rencide eden nok dam sıfatile, neticeden tamamile 
talar var. Çünkil memurlar tesadilfi memnunum. llUkumetim ve Büyük 
bir surette devıcıirilmlştir ve istikbali Şeflerim de bu memnuniyeti bana i
olmııdığına kaildir. fade etmek suretile en bilylik mük!-

Memurlann hensinin assrart ihtiya- fatı vermişlerdir. 

ci, terfii. istikbali temin edildikten ve Yarın Ankaraya giderek metinlerl
devamlt kurslarla bilgi seviyesi yük- ni hükumete arzedeceğim, Türkiye • 
seldikten sonra manzara derhal deği- Fransa muahedelerinin BilyUk Millet 
şecektir. O zaman memlek<'tte umu. Meclisince bir an evvel tasdiki için i
mi havatın her gUnkli ihtimallerine cap eden muameleleri y~rcağım.,, 
ve hti.diselerine karsı ferah ve emni- T aymis'in bir yazı•ı 
vet kurulaca){ ve havatm her subesi (Taymis) gazetesi Hatay meselesi. 
bu emniyetten istifade edecektir.,, nin halli münasebetile yazdığı bir baş 

B qv ŞlikrUni\n anlattıih maksat 
!ar ve ideallerle hazrrlanan 

bir emnivet sistemi, memleketimi • 
?.in havatmda cidden en mühim bir 
inkişaf adımı olacaktTr Dikkate değ-er 
nokta şudur ki, yeni bir ruh, her gün 
ayn bir sahada mazinin derme çat . 
ma mirasm1 temizlivor ve boşluğu 
dolduruyor. !terive do~ru atılan her 
adım. komşu sahadaki ikinci adımı 
hazırlıyor. 

Baza.n noksıı,.,lar karı:ıısmda sabır • 
~ızlanıyoruz. "İnkıltlp Türkivesinde 
bu böyle olmalı mı?,. diye haklı şi -
kayetlerde bulunuyoruz. Fakat pl!n
lt ve şuurlu bir surette atılan yeni 
veni adımlar J?ÖSteriyor ki, do~ru bir 
istikamete doğru durmadan yürüyo
ruz. Her tarafta birden daha süratle 
yürümek kabil olmuyonıa bunun se
bebini hUsnlinivetin ve ilerlemek ar
zusunun tamam olmasında değil, va
sıta, unsur ve imk!nm hudutsuz su
rette elde olmamasmda aramak la
zımdır. 

Ahmet Em;n YALMAN 

Bir izah 
Diin JJlyilo.fl Ettstltiisünfü1 açılma 

töreninde t1nlversite Rekt.örü Bav 
Cemil Dilsel ile ~örii tum. Dtln l{ii m~
kaleme mevzu olan yazrnm. t!nlver
'-İtenin dahili lnzlbatma taatıflk eden 
bir mt"Sele dire dr.kanlara hitaben 
yazıJdıj!mı, illin le\'.hasma a ılmasmm 
hatıra bl1e .:elmedi~lnl ve sırf bir 
memunm ~·anh!'ölıifı Yilzünden asıldığı 
nı anlattr. Sayın Rektör, mülakat vP 
röporta na işti~al edilmemet11ine ait 
ri".a:rı da ancak dekanlara hitap et.
tiğinl, Vniverstte hakkındaki tenkit 
,.e müna.ka,alarıı ktym,.t veriH~i \'e 
bunlan arzu ettiğini lift.ve etti. 

"Renim mııkalem, bu yamım a.c;k• 
~ekimde ne.şrl tilerine yazılmı. tı. As
kı bir sehi\• netice l oldu~una .cöre. 
ortada mesele kalmıyor. Rektör ile 
dekanlan a.ratımda mahrem kalmak 
iizere hımTlanmr, bir lnılbat muha
beresi beni alfıkadar etmez. Beni~ 
miitee"slr olduğum nokta, askı lev
hasındaki yazmm, RektörlüğU:ı mii· 
naknşayı hoş görmediği yolda bir in· 
tiba hi~rl etmesf~·di. Rektörlüğ(Jn bu· 
nun zıddını te~it etine ini bUyük bir 
memnuniyetle karşılanm. 

A.E.Y. 

makalede meselenin Fransa • Suriye 
muahedesinin akdi üzerine ortaya çık 
tığım anlattıktan sonra şöyle diyor: 

"- Suriyeliler, Arap veya Arapça 
konuşur bir millet oldukları halde 
Sancakta Türk veya türkçe konuşan 
büyük bir halk kütlesi vardır. Bunlar 
o kadar kuvvetlidir ki, Fransızlar 

1921 Kilikyayı tahliye ettikleri ve 
!skenderunda kaldıkları halde San -
cakta bir idarei mahsusayı kabul et
mişler, Lozan muahedesi bu anlaşma
yı değiştirmemiş, 1926 tarihli Fran -
sız • Türk muahedesi bunu teyit et. 
m~ti. Fakat, Fransa - Suriye mua
hedesi, Iskenderun Türklerir..:.; hima
yesi mesuliyetini Fransızların tecrü
beli ellerinden alarak Şam Arapları
nın tecrübesiz ellerine bırakıyordu. 
Bu yüzden Türk efkarı umumiyesi bU 
yük bir endişeye düşmUş ve Türk hU 
kfimeti İskenderunlulara ait hukuku 
mahsusanm muahede ile tanınmasını 
temin için vakit gaybetmemişti. İki 
hükumetin meseleyi Milletler cemiye 
tine takdime hazır olmaları, hararet 
kespeden ihtilafın daha tehlikeli bir 
mahiyet almasına mani oldu ve yeni 
anlaşma her iki tarafça kati ve hoş
nudiye değer sayılmaktadır.,, 

Taymis, daha scınra son anlaşmanın 
ahkamını hulasa etmekte ve makale
sine şu sözlerle son vermektedir: 

"Bu anlaşma, Milletler cemiyetinin 
çok muhtaç olduğu bir muvaffakıyet
tir. Ayni zamanda Fransa ile Türki
yenin hUsnüniyetleri ve İngiliz mü
messillerinin birkaç müşkül dakika -
da tavassutlarile anlaşmanın ilerle • 
diğini bilmek memnuniyete değer.,, 

Kahire, Nahas Paşayı 

Karşdamıya Hazır· 

lanıyor 
Kahire, 3 (A.A.) - Montreux kon 

f eransmda Mrsır'ı temsil etmiş olan 
ve Başvekil Nahas Paşanın riyaseti 
altında bulunan murahhas heyet, bu 
sabah İskenderiye'ye gelmiştir. İsken 
deriye'de halk, heyeti hararetli bir 
surette karşılamıştır. Nahas Paşa, 
pazara kadar lskenderiyede kalacak
tır. Kendisini f evkaliide bir surette 
karşdamak için Kahire'de hazırlık -
lar yapılmaktadır. 

Doludan 515 
Koyun 
öldu 

aıııan 
Karaman (TAN) - Uzun z f ' . b8 

danberi devam eden kuraklık bır. • 
- .. ki" - !arla bıt ta yagan sure ı yagmur •sll 

ınlştir. Yağmurdan sonra. bıı.şl~ rı 
dolu esnasında pek iri buz parÇ 

8 
• 

düşmüş ve civardaki köylerde ~ e 
man yekun 515 koyunun ölıne 11 

sebep olmuştur. 

Karaman Ortaokulll 

Ereğliye mi Tşınacak 1 
Karaman (TAN) - Dört sene e\'• 

vel burada açılmış olan orta oku;. 
binasızlık yüzünden Konya Ereg . 
ne nakledileceği söylenilmektedif· 

Bu şayia, 47 bin nüfusu olnn k~ 
merkezimizde teessür ve telaş uyaJI• 

. 1 . in bir 
dırmıştır. Halk şımdl oku ıç 

bina temin eylemek çai-elerinl sr.ı· 
maktadır. 

Akhisar Tütünleri Tehlikede 
Akhisar, (TAN) - Bu sene geçeil 

yıldakinden fazla tütün ekilmişse de 
son günlerde havaların kurak gitIJle' 

si tütünlerin tutmamasına ve bUytl· 
yU dell memesine sebep olmuştur. Bu z 

köylil derin bir endişeye düşmuşt.U:· 
Bir kısım zürra, ekilen tUtünlerill 

tutması için bol su kullanmak ıııec· 
buriyetinde kalmakta, bu da pek çolt 
para sarfile mümkün olabilmekte • 
dir. 

Havalar böyle gittiği takdirde •• fft' 
riyat mlkdarına göre tahmin olunaJI 
tütlin rekoltesinin yilzde elli, al~ 
eksileceği §Üphesizdir. 

Mühendis Mektebi 

Talebesi SwasfCI 
Sivas, (TAN) - Yüksek Mlibe11' 

dis mektebi son sınıf talebesinden 
bir kafile profeı!-Örlerlle beraber bU• 
raya gelmişler ve doğruca Çetink8 " 

ya istasyonuna giderek Sivas - Erzu· 
rum ve Malatya hatlarındaki demit
yolu inşaatını, köprü ve tünelleri te~: 
kik etmişlerdir. İnşaatta çalışan ın t 
hendisler tarafından kafileye izaha 
verilmiştir. 

iki Ayşeyi 
Ylldırım Vurdll 
Zile, (TAN) - Yeni MUstuıııe.11 

köytinden İsmail kansı 35 yaşlarında 
Ay~e ile Dursun kansı Ayşe pancar 
tarlasına ot yolmağa gitmişler, ortl' 
da tutulduklan yağmurdan korun • 
mak için bir ceviz ağacının altına sı· 
ğınmışlardır. Bu esnada düşen yıl~f· 
rım lsmail kansı Ayşeyi öldUrırıll~ 
tür. Dğer Ayşe baygın bir halde bil 
lunmaktadır. 

Löşdöğön Köyünde 
Bulunan Silahlar 

Merzifon (TAN) - MilddeiuJlltl' . ur· 
milik Löşdögön köyünde bir araŞ ,.c 
ma yaptırtmış, bulunan 6 mavzer 
4 son sistem tabanca müsadere olı.ıı1 
muştur. 

Bir Alm n 
Vapuru 
Yanıyor 

New-York, 3 (A.A.) - Oliva ıı.dll 
Alman şilepi, Manilla'nın yUz ınil ~ 
çıklarında ateş almıştır. Mürcttebll 
gemiyi terketmişlerdir. 

Bir vapurda Ja kolera çıktı 
Penaug, 3 (A.A.) - 2000 Çinli W 

çiyi Penaug'a götürmekte olan Ell~ 
ga vapurunda kolera çıkmış ve ll 
şi ölmüştür. 

Beynelmilel Mesai Konferans• 
Cenevre, 3 (A.A.) - 23 UncU beY~ 

nelmilel mesai konferansı, bu ııab!l.t• 
açılmı11tır. Bu konferansta hilkflrlle t1 
ler, patronlar ve amele murahbaslıı. t1 
olmak ilzere 4H5 kişi, 51 memieltC 
temsil ediyordu. s 
İrlanda ~lesai Nazın Bay Lemas ' 

rPis intihap edilmiştir. 
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lstanbul Vakıflar Direktörlüğü illnları 

Seıutiıneşhur ve mahallesi Cadde veya sokağı Nr. sı Cinsi Muhammen aylığı 
Lira K. 

~ansaray, Yavedud. 
Edi~adebaşr, lloşkadeın. 
~ rnekapı, Devri.şali. 

Yaztd t 
%şL 
Çarşı. 
Çarşı. 
Çarşı. 

l!a.ııçekapı'da 4-cü Vakıf 
baya.hatun. 

Yavedud ve iskele. 
Sekbanba.şL 
Nureddin tekkesi. 
Simkeşhanı altında. 
Kalpakçılar. 
Sipahiler. 
Ha.cımemiş. 
Yavedud ... 

hanm 4-cü katında 
Büyük yenihan arkakapı 

2-61 
21-17 

25 
95-101 

53 
22 
20 
59 

31,32 

Hane. 
Hane. 
Canfeda hatun mektebi. 
Dükk&.n. 
Peyke mahalli. 
Dükkan 
Dükkan 
Dükk8.n 
İki oda. 
Oda 

8 
7 
4 
8 

10 
5 
1,25 
4 

28 
5 

l) içerisinde. 5 
)) aya.hatun. Büyük yenihan orta katta. 31 Oda. 7 
l{ aya.hatun. Büyük yenihan alt kat. 5 Odanın 4/ 5 hissesi. 20 
M.~~a~ı'. Çadırcı Ahmed çelebi Bali paşa yokuşu. Cami altında oda. 2. _. 
E .. detı ıcar: Teslimi tarihinden 938 senesi Mayıs nihayetine kadar. Senelıgı 
'b.f.~p, Camiikebir. Özbekler tekkesi arkasında. Bostan ve baraka. 40 

':deti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi Ağustos nihayetine kadar. . . 
~art u~~a ~azılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttz:maya çıkarılmıştır. İstekliler .~4~:1~.z~ı:.an:937 pa
Ak esı gunu saat 15-e kadar pey par alarile beraber Çenberlıtaş'ta İstanbul Vakıflar Başmudurlugu bınasında 

atat kalemine gelmeleri. (3170) 
••• 

~ 1 ~ S 1 Mikdarı Muhammen bedeli İlk teminatı Ilıale gUnU 

;;-----__ Kilo Kuruş Lira Kuruş 

!( Ya.ı Karaman eti 26500 38 772 12,5 11/ 6/ 937 • Cuma saat 15 de 
Uzu eti 500 45 

ek~llreba hastanesine 937-senesi için lüzumu olan yukarda cins ve mlk darı yazılı etler ka.~~lr ~rf . usulile 
to 1 trneye konulmuşdur. İhalesi yukarda yazılı gün .~e saatte İstanbul Vak~a.r ~.aş~üdu~ıyetı b.masmda 
t p anan Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gun levazım kalemin de gortilebılır. ısteklıler teklif mek • 
,~Plaruu "2·190 sayılı kanunun tarl fatı dairesinde hazırlıyarak ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Ri • 
"asetin " plard · h 1 n e makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Posta ile gönderilecek mektu a usulü veçhıle azır a • 
b:ak .ihaıe saatinden bir saat evveline kadar gelmiş bulunma.lan meşruttur. Postada olacak gecikmeler ka • 

edilmez. (2957) 

Pey parası 
Lira K. 

• • • 

6 10 

195 oo 

Topkapı ha ricinda !lya.szade mahallesinde ve caddesinde eski - 7 yeni • 25, 27, 27 / 1 
kapı Nr: lı 2256 • metro bostan yeri ile 128 metro kulube arsanın tamamı ki cem'an 
2385 metro evvelce bostan şimdi aTSanm tama mı. 5969. 

14 65 Aksaray' da İğnebey mahallesinde Mirahor hama mı caddesinde eski • 97 / 99 • Nr. lı 
26S ve 39-metre arsa. 2000. 
y :ı 20 10 Çarsı, mahallesinde Çuhacıhanr Ustkatta 2-Nr: lr odanın tamamı. 73?· 

ıa.rt u .a.rı~a yazılı emlak satılmak üzere 15-gün müddetle açık arttırma ya çıkarılmıştır. İhalesı 7 -6-937 • Pa-
~U saat 15-de yapılacaktır. İsteklilerin Mahlfilat Kalemine gelmeleri. (28G3) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satrnalma Komisyonundan: 
l _.ı\. -
2 §agıda yazılı iki çeşit eşya hizalarında gösteriler. günlerde kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

tksu~ Karyola Şartnamesi parasız ve fanili\ şartnamesi altı ilra karşılığında komisyondan alınabilecek bu 
llaıned elere girmek istiyenlerin hiza larmda yazılı ilk teminat sandık makbuzu veya banka mektubunu ve şart 
\ıerınıhe Yazılı vesikalar içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en az bir saat evvel komisyona 

cır:'l ObnaJarr. "l.374,, "3036,, 
Mikdan Tahmin bedeli Şartname bedeU tık teminat İhalesi Gün Saat 

°tUn f Lira Lira Lira 
Altlı anua 60,000 tane 120,000 6 7250 
~deınır karyola 500 tane 11,000 O 825 

16 /6/ 937 Çarşamba 10 
16/ 6/937 Çarşamba 15 

~
.,~Gtenasıp bir End~m ...... k "'••I •O 0

• .. lerl (Oeln•) •• k•· 
"''- •d tudu •ıkmek11ztn tenHllıO 
ti- •Oc •• Sevlmll§ine ı.elel gelmek· 
htı, •tu rumu .. t., H lnultlr. •• 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SATINALMA KOMIS YONU iLANLARI 

• : 1( .-: 
.,...,., (G •muı., S llrmd1n. \ 

215 '
1-•> ıutyenl• bınlıer 

~' 11••d•ıt ltlbıreıı. 

ij;;t 
60000 metre Hartçuluk Ham ipek Kumaş. 

~ '•~ 11la111uL, 111~itıı ' 
\l'ıl,1, 1,~1 meydını 12 Mo. hı. 

13 fllo.ı~•ı tlY•••t ediniz ••r• 
F'ır•ıı, ltrtfemtırl ıe1eylRlr. 

""""!-...._ ~•ıde bQyGk l•nzlltt. 

lS~-

Tahmin edilen bedeli 45000 lira olan yukarıda miktarı yazılı Hartçuluk 
ham ipek kumaş Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komis • 
yonunca 24-6-937 Perşembe günü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecekti'l'. 
Şartname 2 lira 25 kuruş mukabilinde Kimisyondan verilir. Taliplerin mu 
vakkat teminat olan 3375 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 15 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerininde 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır gün ve saatte komisyona müraca· 

dan: Ul lkinc( Iflas Memurluğun-
atları, (3031) 

l. - :Be tenti 
8 

k ~oğlunda, Feriköyünde, Ko-
tarat'ı ~ agrnda 11 numarada kain bir 
btıci 

8 
Yazına deresi ve bir tarafı 

~i "e o~ağı ve bir tarafı Anane men
ğı ile dördUncü tarafı Korenti soka
bir kıt~ahdut 2100 zira mikdannda 
tl'aıtdi a arsanın altıda bir hissesi • 

Jandarma Genel komutanlığı Ankara Satın
alma komisyonundan: 

2: ;~en kıymeti 100 lira. 

1- Tanesine (1250) lira kıymet biçilen vasıflarına uygun beş seyyar 
Etüv 21-6-1937 Pazartesi günU saat onda kapalı zarf usulü ile ve taına -
mma bin beş yüz lira kıymet biçilen şart.namede çeşitleri ve her çeşidin 
miktarı yazılı otuz kalem cerrahi alet 22-6-1937 salı günü saat onda açık 
eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

ha§l 3-1 
1 
ogaziçinde, Tarabyada, Tepe

l'aı1 b.0 u Sokağında eski 147 numa
~n "!' ır tarafı Corcaki fundalığı ba
lteata eı>ehaşlllda olan tariki am ve 
lti "e ~ \1e fıstık ağacı Bağçeköy tari 
Olan ın ratı rabii Panayot uhtesinde 

2 - Her iki alıma a.id şartname komisyondan parasız alınabilir. Etüv 
ilk teminatı ( 468) lira (75) kuruş alati cerrahiye teminatı da yüz on iki 
buçuk liradır. . 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenleruı teklif mektup ve şartnamede yazılı 
vesikalarını eksiltmeden evvel komisyona vermiş olmaları. (1432) (3176) 

tl'ıilttarıahal ile malidut seksen dönüm karda yazılı mallar açık arttır~aya 
"e e§ nda bir kıta fundalığın zemin konmuştur. Şartnamesi 15 Ha~r~n 
l!ehiınç~~ının üç rubu hissesinin 360 937 tarihinden itibaren müşterılenn 
dilen kıtıharile 285 sehmi • Takdir e- tetkikine hazırdır. 
a 1Yıneti 641 lira. Mezkilr malların birinci arttırması 

~ouk; Beyoğlunda, Kurtuluşta, eski 6 Temmuz 937 Salı gilnü saat 14-16 
tıurna ' Yeni Babadağı sokağında 7-9 da. Yenipostanede kain Ik.inci Iflas 
Uç taralı bir tarafı xlotra menzili ve Dairesinde iflas masası memuru tara-

rafı ta 'k' ~eli b' . rı ı am ile mahdut bah- fmdan yapılacaktır. 
Sesi .;:\Tl~ üç hisse itibarile iki his- Arttırmaya iştirak edecekler tak-

4 kdır edilen kıymeti 811 lira. dir edilen kıymetin yUzde yedi buçu-
clonu; kartalda, Ardiç burnunda 29 ğu nisbetinde nakdl veya bir milli 
~Ahı'.... \1e 2 evlek tarlanın sili' üs his- kt b il pey akçe 

"Q qın 10 banka. teminat me u u e -
~Si _ '!' h~sse itibarile altıda beş his si tevdi edeceklerdir. 

5 1akdır edilen kıymet 140 lira. 
ı_ - sta b ı Malların müterakim vergisi ve i-'l:İlbeııt n u da, Sultanahmette, Na . 
ela 

13 
llıahallesinde, Çeşme sokağın care ve tanzifat ve tenviriye resmı ve 

'l'akdir n·u:naralı arsanm tamamı. 20 senelik taviz bedeli ve bütün fe-
6 _ edılen kıymet 100 lira. rağ harç ve pulları, dellalyie ve sair 

L Beyogvl d bütün rüsum müşteriye aittir. rıanea. un a, Hüseyin Ağa ma-
'tatı a ınde, Bülbülderesinde 34 numa- Birinci arttırmada takdir edilen kıy 
L. rsanın t ' be · · b ld v •ıYrnet amamı - Takdir edilen metin yüzde yetmiş şını u ıugu 

---'---~;.;;;.::...ıı...ıı.ı=ııı....... __________ ~---L~kd · cakur.Ak 

lerden son pey verenin taahhüdü ba
ki kalmak üzere ikinci arttırma on 
beş gün uzatılarak 21 Temmuz 937 
Çarşamba günü ayni saatte masa me
murluğunca her ne bedel verilirse i· 
halesi yapılacaktır. 
Arttırmaya talip olanlarla izahat al 

mak istiyenlerin 934-1 numara. ile da
ireye müracaat etmeleri ve satış gü
nünde dairede hazır bulunmaları ilan 
olunur. (33148) 

Istanbul lkinci iflas Memurluğun
dan: Müflis Avunduk zade bira.derler 
şirketi ile şilrek!nm masa memuru: 
şimdiye kadar geçen işler hakkında 
alacaklılara izahat vermek ve bu iza
hat üzerine alacaklılar tarafından i· 
cap eden kararlar ittihaz edilmek ü
zere alacaklıların 11-6-937 Cuma gil
nü saat 15 için toplanmaya davetle
rine lüzum göstermiş olduğundan ala
caklıların gösterilen gilnde dairede 

lstanbul Haricı Askeri 
Kıtaah ilanları 

........................ 
· 80000 kilo sığır eti kapalı zarf usu 

tiyle 10 haziran 1937 tarihinde saat 
15 de eksiltmeye konmuştur. Muham 
men bedeli 24000 liradır. Muvakkat 
teminatı 1800 liradır. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere hergiln ve a
dı geçen günde de eksiltmeyi açma 
saati olan saat 15 den bir saat evve
line kadar teklif mektuplarile Ba.lıke 
sirde Kolordu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığ!na müracaatları. 

(708) (2942) 

• • • 
Kırklareli Tümen birlikleri için ka 

palı zarfla 225000 kilo sığır eti satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 29 ku 
ruş olup 65250 liradır. İlk teminatı 
4512 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
her gün Tümen satınalma komisyo • 
nunda görülebilir. Oıalesi 10-6-937 
perşembe günü saat 16 tadır. İstekli 
ler kanunun 2, 3 ci maddesindeki ve 
sika ve teminat mektuplarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en az 
bir saat evveline kadar Tümen Satt
nalma komisyonuna vermeleri. 

(710) (2944) 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiat 64 bin 

lira olan kırk tane yarım tonluk şev 
role. Ford ve bunlara muadil evsafta 
emsali kamyonetler kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi 25 ha
ziran 937 cuma günü saat lldedir. İ
dari şartnamesi 320 kuruşa M. M. V. 
Satınalma Komisyonundan alınır. nk 
teminat 4450 liradır. 

Eksiltmeye girebilmek şartları. Bu 
eksiltmeye girmek isteyen firmaları 
verecekleri kamyonetlerin evsaf şart 
name pl!n ve resimlerini 15 haziran 
1937 tarihine kadar Ankarada M. M. 
V. Satmalma Komisyonuna verecek
lerdir. Bu evrak üzerinde yapılacak 
tetkikat sonunda kendilerinin eksilt
meye girebileceklerine dair tahriri 
tebliğat yapılacaktır. Bu tebliğatı a
lan firmalar eksiltmeye teklif mektu 
bu verebilirler. Eksiltmeye girme 
şartlerini haiz istekliler kanuni temi 
natı ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarının ihale sa 
atinden en az bir saat evvel Ankara • 
da M. M. V. Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (707) (2941) 

* * • 
Biçilen ederi Yüz elli dokuz bin 

yüz elli altı lira. 77 kuruş olan Es
kişehirde yapılacak yolun inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

İhalesi 16-6-1937 Çarşamba günü 
saat 15 de M. M. Vekaleti Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname keşif ve planları 800 ku

ruşa M. M. Vekaleti Satmalma Ko
rnisyounundan alınır. Muhabere ile 
şartname gönderilmez. 

İlk teminat 9248 liradır. Eksilt • 
meye girecekler kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad. 
delerinde yazılı belgelerle Bayındır
lık Bakanlığından aldıkları vesika ve 
Bayındırlık genel ve fenni şartna
meler ve Müdafaadan alınan hava in
şaat şubesi vesikasile birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatinden en 
a.z bir saat evvel Ankarada M. M. Ve 
kaleti Satınalma Komisyonuna ver-
meleri "718" "3044" 

• • • 
Beher metresine biçilen eder 38 

kuruş olan yüz yirmi beş bin metre 
kılrflık bez kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 22 Haziran 937 
salı günü saat 15 dedir. nk teminat 
3562 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
238 kuruşa M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
girecekler kanuni teminat ve 2490 sa 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin 
de yazılı belgelerle birlikte teklif mek 
tublarını ihale saatinden en az bir sa 
at evvel Ankarada M. M. Vekaleti Sa 
tmalma Komisyonuna vermeleri 2 

(3158) 
• • • 

Beher metresine biçilen ederi 275 
kuruş olan yüz elli bin metre kışlık 
elbiselik kumaş kapalı zarfla eksilt • 
meye konulmu,tur. İhalesi 22 hazl -
ran 937 salı gilnü saat 11 dedir. nk 
teminatı yirmi bin iki yüz elli liradır. 
Şartnamesi 20 lira 63 kuTuşa. M. M. 
Vekaleti Satmalma Komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat be 2490 sayılı kanunun 2, 3 
Uncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarım ihale saa
tinden· en az bir saat evvel Ankara -
da M. M. Vekaleti Satmalma Komis • 

11 
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BİR CAZİBE VAR.' ~AYESİNDED\R. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 

6-6-937 tarihinden 16-8-937 tarihine kadar Haydarpaşa • Adapazar ve 
lzmit - Adapazar arasında Pazar günleri için gezinti trenleri sefere konul· 
muştur. Haydarpaşa'dan saat "7,10,. da ve Adapazar'dan saat "17,00,, de 
hareket eden trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan keza Haydarpaşa.• 
dan saat "8,35,. de Adapazar'dan da saat "15,3811 de hareket eden trenler 
birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecektir. Gezinti trenlerinin bazı 
istasyonlara varış ve kalkış saatleri aşağıya dercedilmiştir. Muhterem 
halka ilan olunur. (3125) 

1. ci tren 2. nci tren 
istasyonlar Varış Kalkış Varış Kalkıf 

Haydarpaşa 7,10 8,35 
İzmit 10,02 10,08 Durmaz 
Sapanca 11,01 11,06 11,48 11,58 
Adapazarı 11,44 12,35 

Adapazarı. 15,38 17,00 
Sapanca 16,12 16,18 17,35 17,43 

İzmit Durmaz 18,36 18,40 
Haydarpaşa 19,40 21,35 

İzmit 8,34 
Sapanca 9,24 9,26 
Ada pazar 10,00 

Adapazar 17.50 

Sapanca 18,27 18,37 

İzmit 19,26 

NAZARI DIKKATE: 
Haydarpaşadan saat "8,35., ve Adapazar'dan saat "15,30., de hareket 

eden 1056 ve 1057 No. lu birinci, ikinci mevki arabaları hamil trenimiz gi-
diş ve dönüşte Izmit'te tevakkuf etmez. (3125) 

Kapalı zarf Usu 'ü ile Eksi'tme ilanı 

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

ti merkezinde yaptırılacak 34695 lira 75 keşif bedelli hususi idare ve 
46365 lira 87 kuruş keşif bedelli Halkevi binaları eksiltmesine istekli çık
madığından buna aid müddet 14-6-1937 Pazartesi günü saat onaltıda 
ihale edilmek üzere uzatılmıştır. 

Keşif bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi şartname. 
F - Silsilei fiat keşif hülasa cetveli 
İstekliler bu evrakları 406 kuruş bedel mukabilinde Muğla Nafia Mü • 

dürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 14-6-1937 Pazartesi günü saat onaltıda Muğla vilayeti 

Daimi encümeninde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 6079 lira 62 kuruşluk muvakkat tem.i

nat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ve ayn· 
ca elli bin liralık yapı işlerini başardığına dair vesika göstermesi lazım • 
dır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saatten blr 
saat evveline kadar encümen reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2946) 

M. M. V. Hava Müsteşar:ığından: 
Eskişehir Tayyare Fabrikası için ücretle çalıştırılmak Uzere bir dokto

ra ihtiyaç vardır. lsteklilerin evrakları ile Milli Mildafaa Hava Miisteşa.r-
lığrna müracaatları. (1394) (3102) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Um umf Neşriyatı Idare Eden: S. SALlM 
· · r TAN matbaası 
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Seyahat edeceklere: 

' • ~antanızda bir şişe 

KARDOL 
bulunsun. 

Çarpıntılara, deniz ve tren 

tutmasına ve bütün asab 
bozukluklarına iyi gelir. 

,-SALACAK~ 
Kız Kulesi Plajı 

Diş Tabibleri 
Diyorlar ki: 

" Lazım olan, dişleri alabildiğine 
fırçalamak d.eğildir. Evvela diş te

mizliyen tertipleri ıyı intihab 
etmelidir. ,, · 

Dişlerini frrçalıyaıı bir çok kimseler bildiğimiz halde di5-
leri güzel ve beyaz pek az insan tanımaklığmuz bu sözün 
doğruluğunu isbat eden en kuvvetli delillerden biridir. Dlıi 
macununuzu iyi düşünerek seçiniz. Daha doğrusu diş ma· 
cunu denince ilk akla gelen ve en mükemmel, en müessir, 
en çok se\'ilen ve kullanılan macun olduğunda §Üphe bu· 
lunnuyan "RADYOLIN" i kullanınız. 

ve KAZirtOSU ------------- Mikrobrarı öldürür, diş etlerini kuvvet-
Pazar günü a~dıyor · .. lendirir, dişleri parlatır ve beyazlatır. 

Saat 16 dan 24 e 
kadar caz Istanbul Altıncı Icra Memurluğun

•••••••••••:' dan: Bir borçtan dolayı dairemizin 
936-1976 numaralı dosyasiyle mah • 

a s ------------- cuz olup paraya çevrilmesine karar 1 HIRALIK ' verilen muhtelif ev eşyasının. 7-6-

1 BAHÇELi APARTIMA" 937 Pazartesi günil saat 15 ten itiba-
Harbiye caddesi Sipahi Oca- ren, Bomonti lzzet Paşa sokak No.-

Türkiyenin ve bütün dlinyanm en leziz ve nefis ve tabii yağıdır. Yemek- ğı karşısında GESAR apartı· 27 de ilk açık arttırma ile satılaca-
lerde salatalarda, mayonezlerde ve hatta pilavda ve tatlılarda tereyağı, ye- manmm birinci katı kiralıktır. ğından gelenlerin yevmi mezktırda 
rine en sıhhi yağdır. Kum, Böbrek, mesane ve bilhassa Safra ve Karaci- On iki odası, kalorifer, sıcak mahallir.de bulunacak memuruna mü-
ğer hastalıklannda şerbet gibi içilir. Fiyatlarda mlithiş tenzilat yapılmıştır. ve soğuk su tesisatı, asrt kon. racaatları ilan oluıunr. (33047) 

Hasan deposu : lstanbul, Ankara, BeyoAlu; for, banyo, telefon ve hususi 
büyük bahçesi vardır. Taliple-

Bet iktaf, Esklfehlr rin Galata Tünel caddesi 48 nu. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
500 l~on Çavdar Sapı isteniyor: 

Paşa:bahçe fabrikamız ihtiyacı için şartnamesindeki vasıflara göre 500 
ton çavdar sapı satın alınacaktır. 

I - Sapların Teşrinievvel iptidasından başlamak Uzere azami dört ay 
.zarfında fabrikaya teslimi meşruttur. -

II - Talip olanlum yUzde onbeş teminat akçasiyle beraber ve 7 Ha.z.i. 
r8ll 937 tarihine kadar lnhisarlar Umum MUdürlUğünde müskirat mua -
melat şubesine müracaatla tcklü mektuplarını vermeleri. (3131) 

KADEH VE BARDAK iÇKiLERi 
Okunaklı harfler, gUzel kağıt, anlaşılır bir ifade, hoşa gider dekora.8-

yon, 48 şurup ve şerbet, 78 tabammüT etmiş, 8 taktir olunmuş içki, 96 li
kör, 98 punch, 999 cocktail reçetesi, içkiye aid bir çok malumat, barman
larla şık ev kadmlarma mllkemmel bir arkadaş, A vrupada da eşi bulun
maz bir salon kitabı. 

Satış merkezi: lstanbulda lKBAL, Ankara'da TARIK EDIP Kitapevleri. 

ADETA 

BiR MUCiZE 

Bu cazip keşfin, SiZiN 
iÇiN neler yapabildi· 
ğini gösteren hakiki 
fotoğraflar 

Hemen bir hafta zarfında bir • 
!;Ok kadınlar, bir kaç ya,. gençle.5-
mi ve bütün çizgi \'e buruşukluk

ları zail olmuştur. Bu hal, kendi

leri için adeta bir mucize oldu. 
Fakat, asri fen l~, ancak, uzun 
ve snbırlı t.etebbü senelerinin ye
ni bir zaferi oldu. Alimler, buru
fiukluklarm lhtlyarlaymc.a meyda
na çıldığmm ırmıa \'iikıf olnıu5-
Jardır. Cild, bazı canlandmcı un· 
surlarını gaip eder. Onu besleyi
niz yeniden tazelenir n gf"'nçleşlr. 
işte, Yiyana Vniversltesi profe.<.;Ör· 
lerinclcn Dr. Stejskal'in ca.zlp ke • 
fi bunu temin eder. "Biocel,, tabir 

Fakat, bunun da 
fenni bir izahı 

vardır. 

" 
edilen ve genç hayvanların derin 
cild hüceyrelerinden istihsal edilen 
bu cevher, '5imdl penıbe renginde
ki Tokalon kremi terl<ibinde mev

cuttur. Her gece yatmazdan evvel 
kullnnımz. Siz uyurken, cildinizi 
besliyecek ve gençlcştirecektir. 

Buruşukluklıır:mız bir hafta zar. 
fmda zail olacak ve on yaş daha 
genç görüneceksinl1_ Gündüz için 
clld u:ıc;uru olan beyaz rengindeki 
Tokalon kremhıl ıkullanrnız. Siyah 
benleri eritir, açık mesamelerl ka
patır ve birkaç gün zarfında en 
Sf'rt ve en çirkin bir cildi yumuşa
tıp beyazlatır. 

marada Mihran ~saroğul'.ırı 
Tirıırethaneslne müracaatları. 

--• Telefon: 40308 

Istanbul B~inci Icra Memurluğun
dan: Aznive olan borcundan dolayı 
paraya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına 1986 lira kıymet takdir e
dilen Eytipte Süleymansuba.şı mahal· 
lesinde Kışla caddesinde eski ve ye
ni 11 numaralı maabahçe bir bap e
vin tamamı açık arttırmaya vazedil
miştir. Takdiri kıymet raporuna gö
re; zemin kat: Zemini gömUIU küpU 
havi bir taşlık, 2 yUk ve 1 dolabı ha· 
vi bir oda, bir sofa., bir mvdiven, 

altı bir hela, derununda kuyµ bulu • 
nan bir yemek odası, bir dolap, bah
çede bir kat kfi.gir penceresi demir 
parmaklı zemini kırmızı çini maltu 
ocaklı ve tulumbalı mutfak, bir kiler, 
Ust kat- Bir sofa Uzerinde ikisinde 
yük ve dolabı bulunan üç oda, bir he-
18. vardır. Bodrum: 1 oda ve ta~lığı 

kınmen altına müsadü olup zemini 
t~ döşeli kömtirlüktilr. Bahçe: etra
fı kısmen kuru ve tuğla olmak üze
re duvarla muhat. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya işti

rak edecek müşterilerin kıymeti mu

hamınenesinin yüzde 7,5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın te

ıninat mektubunu hamil olmaları i -
cap eder. Müterakim vergi, tanzifat, 

tenviriye, vakıf borçları borçluya ait
tir. Arttırma şartnamesi 15-6-937 ta

rihine mUsadif Salı günil dairede ma
halli mahsusuna talik edilecektir. Bi
rinci arttırması 6-7-937 tarihine mU

sadif Salı günU dairemizde saat 14 

ten 16 ya kadar icra edilecek. Birin
ci arttırmada bedel, kıymeti muham
menenin yüzde 75 ini bulduğu takdir
de üste bırakılır. Aksi takdirde son 
arttırmanın taahhüdü baki kalmak il
zere arttırma 15 gün daha temdit ~ 
dilerek 22-7-937 tarihine mUsadif per 
şembe gUnU saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede yapılacak ikinci arttırma ne· 
ticesinde en çok arttıranın Ustünde 

brrakılacaktır. 2004: numaralı Icra ve 
lflis kanununun 126 mcı maddesine 

tevfikan hakları tapu sicUleri ile sa
bit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahip

lerinin bu haklarını ve hıususile faiz 
ve masarife dai rolan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
evrakı mUsbitelerile birlikte dairemi
ze bildirmeleri lhımdrr. Aksi takdir
de hakları tapu sicilleri ile sabit olmı 
yanar satış bedeinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, ten-

viriye ve tanzifiyeden ibaret olan be
lediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli 
müzayededen tenzil oluunr. Daha faz

la malümat almak isteyenlerin 933-
502 numaralı dosyada mevcut evrak 
ve mahallen haciz ve takdiri kıymet 
raporunu görüp anlıyacakları illn o
lunur. (33143) 

~ ' ÇiL LER ·ve Lekeler 

Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

Cildi yumufatır, mat ve ca
zip bir ten temin eder. 

1NGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU • ISTANBUL 

KAYIP - Istanbuı Ithalat güm _ 
rtiğü direktörlüğünden 49732 sayılı 
ithalat beyannamesine ait vermiş ol
duğum 525 liralık depozito makbuzu
nu zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü Olmadığını bildiri -
rim. 

Salaınon Benbasat 

1tadın, ka~ yaşında 
Daha güzeldır? 
~ 
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Bu sualin cevabını, kimseler 
veremiyordu. Fakat yapılan tec
rübeler şu neticeyi verdi: 

- Kadın her yaşta güzeldir! 
Yalnız, VENOS KREMi, 

VENOS PUDRASI, VE
NOS RUJU, VENOS BRl
y ANTlNI, VENOS RiME
Li, VENOS ESANSI kul
lanmak f artile ... 

• 

KUV'VJ:!T· SUR,UBV 
Çocukların bilhassa kemiklerinin 

teşekkülatını kolaylaştırıp 
kuvvetlenmesini temin eder. 

ONU: 
PERTEV ŞURUBU 
ile büyümüş yüz binlerce ~ocu· 
ğun ebeveyninden sorunuz. 

(J.!J~~~ :i~.~~:E~~ 
lstanbul Deniz Tıcaret Müdür

lüğünden: 
Yalova civarındaki Samanlı Derenin tathiri kapalı zarf usulile eksiltttl

1 

ye konmuştur. Taranacak saha mendireğin 100 metre ilcrsinden ba.şl~~&' 
rak dere boywıca takriben 500 metre uzunluğunda ve 20 metre genişlı~ 
de ve dere içindeki harap iskelenin 20 metre ilerisine kadar muayyen bit 
sa.hanın taranma işidir. 

Isteklilerin muhammen bedeli olan 10,000 liranın % 7,5 teminatı rnu ' 
vakkateyl vilayet muhasebeciliğine yatırdıklarına dair mRkbuz veya batı' 
ka mektubu ve bu işle iştigal ettiklerine dair vesaiklerile yevmü ihale ~ 
lan 15-6-937 salı günü saat 15 de Deniz Ticareti Müdürlüğü binasında Jll 
teşekkil komisyona vermeleri ve şartname ve resimleri görmek isteyen .. 
lerin de Müdüriyeti Fen Heyeti Riyasetine müracaatları ilan olunur. (3121) 

lstanbul Jandarma Satınalnıa Komisyonundan: 
Adet Cinsi Tahmin bedeli Dk terninıı.ts 

25 
1 
1 
1 
1 
1 

Portatif demir sehpa 
Caz için Alto Saksifon 
Caz için Tenor Saksif on 
Tulumbalı ıbeyaz Tromba 
Tulumbalı beyaz Trombon 
Caz davulu tef errüatiyle 

Lira K. Lira g. 

27 50 
160 
175 
90 

105 
80 

----
637 50 ~7 8~ 51. 

1 - Jandarma genel komutanlığı bando müzikası için yukarda ~iil ı): 
mikdan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı altı kalem caz malzemesı &Ç 

eksiltme ile satın alınacaktır. ~ 
2 - Eksiltme 19 Haziran 937 Cumartesi gUnU saat 11 de GedikpaŞS. 

ki Jandarma Satmalma Komisyonu binasında yapılacaktır. • 
3 - Isteklilerin ilk teminat mektuplan veya makbuzlariyle. ve şarttı~ 

mede yazılı evrak ile belli gün ve saatte komisyona gelmelen. (318 


