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Eski Boğaz 

Safaları 

Y aşatllacak 

Gizli 
Eroin 

Fabrkası 

işletenler ,raporu niçin neşredilmedi 
, . 

1Mimarlar kongresi 
gürültülü geçti 

Belediye bu yıl Balkan festivali~~ 
herşeyden fazla ehemmiyet verdiği 
için buna ait programı zenginleştir· 
mektedir. Bu itibarla Balkan festi • 
vali devam ettiği müddetçe Yilpıla· 
çak olan temsiller, konserler, sezonuJl 
ilk üç haftasına dağıtılmıştır. Ve şe
hirde açılacak bütün sergilerin açıl • 
ma resimleri de ilk haftaya aıııuntt' 
tır. Bu suretle programda yapılall 
bir değişiklikten başka sezon esnasın 
da eski Boğaz safalarıru mUkenıınel 
bir şekilde canlandıracak ve zeııgiıl 
eğlencelerle dolu bir mahtap aıeıni 
yapılmasına karar verilmiştir. Bal • 
kan festivaline gelecek yabancı ınil!i 
heyetleri seçmek üzere Konservatuar 
müdürü Ziya sıra.sile festivale iştirak 
;edecek bütün memleketleri dolaşaca1' 
tır. Eroin Kaçakçdarı 

Bugiin Adliyede 
• Evvelki gün meyd~na çıkarılan eroin fabrikasına ait tahkikat 
ılerlemektedir. Dünkü araftırmalar birçok yeni aafhalar göster
mittir. Tafsilatı bildiriyoruz: 

Fabrikanın Hacıosman bayırındaki sahibi miltiyadi isminde 

bir Rumdur. 

Miltiyadi, fabrikada çalıftır-----------

mak üzere sabıkalı kaçakçılar. s d • ı 
dan Avangeloı'la elbirliği etmit 0 n a 1 ar 
ve çalıfmıya batlamıttır. ' 

Avengelos ötedenberi zabıtanın ta- ı • N +• 
r~ssutu altında olduğu için kendisi- y 1 e 1 c e 
nın Mlltiyadi ile sık srk buluşup gö-
rüşmeleri gözden kaçmamış ve niha- v d • 
yet, Avangelosun geceleri çiftliğe gi er 1 
derek çalıştığı tesbit edilmiştir. 

Baskın esnasında fabrikada. 14 ki
lo işlenmiş, 3 • 4 kilo da i§lenmemiş 
eroin ve muntazam çalışabilecek bir 
kaç alet ve tesisat meydana çıkanl
mıştır. Bu levazım, Emniyet Direk • 
törlüğUne getirilmiştir. Tahkikat diln 
geç vakte kadar devam etmiştir. Suç 
lular bugUn Adliyeye verilecekler -
dir. 

Çocuk Düşürme 

Davası 
Diln ağır ceza mahkemesin.de bir 

çocuk dilşUrme davasına başlandı. 
Suçlu muallim Osmandı. iddiaya. gö. 
re, refikası Muzafferi dövmüş ve ço-
cuğunu düşürtmü§tUr. Dün, mahke
tnede Osmanm müdafaa şahitleri din
lendi. Bunlar §öyle şahadet ettiler: 

Tophaneden Güzel Sanatlar Aka • 
demisine kadar uzatılacak nhtımlar 
için yapılan sondajlar, iyi neticeler 
vermiştir. Mühendisler, denizin açık
taki kısımlarını tet4cik etmektedirler. 
Sonda31arın arkası alınınca projeler 
hazırlanacak, yıl sonunda inşaata baş 
lanacaktır. 

Rıhtım yapılınca Tophane ve c:iva. 

rmdaki bil'!Ok bip.atar yıktınlacaktır. 
Denizyolları idaresi de başka yere ta. 
şınacaktır. Fort acentesinin bulun
duğu sahanın tekrar alınarak antre

po haline getirilmesi düşUnUlmekte_ 

dir. 

Kömür Jepolannın projeleri 

ta.dik edildi 
Kömür depolannm 

jeleri Iktısat Vek~leti 

inşaat pro

tarafm -

Mimarlar Cemiyeti, ıenelik kongreıinb dün 

yaptı. Kongrede idare heyeti raporu okunarak 

münakata edildi. Yeni sene için ha.zırlanmı' 
bütçe kabul o lundu. Müteakıben idare heyeti 
ıeçimi yapıldı. idare heyetine mimar Arif Hik
met, Seyfi Arkan, f.aruk Çeçen, Zeki Sayar, A

daman ıeçildiler. 

Türk mimarlarının teea•i.irü 
Müzakereler esnasında Galata liman garı mUsa • 

bakasr,. şiddetli bir münakaşaya yol açtı. JUri heyeti
ne dahıl ecnebi mimarlardan birinin beynelmilel mi
mari kanun ve nizamlarına aykırı olarak bu projenin 
yapılmasını üzerine almış olması, Türk mimarlar a
rasında derin bir infial uyandırdı. Birçok hatipler, 
mesele üzerinde söz söylediler. Bilhassa Ilınan ida _ 
resinin jüri heyeti raporunu neşret-\ 
memiş olması, gürilltUyU artırdı. Mi. 
marlardan bir kısmı raporun neşredil 
memesi sebeplerini araştırdılar, izah 
ettiler.Bu arada, böyle bir raporun ha 
zırlanma.dığını, yahut müsabaka şart 

Akay, Y alovada Yüzlerce 
Batman 
Çayına 

Köprü Lazı nı Köşk Yaptırıyor 
lannın isteklere uygun olmadığını i
leri sürenler de bulundu. 

Kongre, geç vakte kadar sürdü, Ni 
hayet, jüri raporu hakkında kati va
ziyeti öğrenmek maksadile yeni ida
re heyetinin Iktısat Vekaletine mü • 
racaat etmesi kararlaştırıldı. B:ı su
retle toplantıya nihayet verildi. 

A kay ldareıi, Yalovayı modem bir sutehri ve sayfiye haline 
get irmek için burada güzel, küçük kötk ve evler yaptırmıya karar 

v.~rnıittir. Bu küçük meskenlerin etrafı bahçeli olacak, ııhhi bü

tun teıiıatı bulunacaktır. 

. Bitlis (TAN) - Sinan nahiyesi • 
nın hemen önünden akan BatrnaJl 
çayından geçmek için çekilen mUşkt1 
lA.t yolcuları bezdirecek kadar f s.1-
ladır. Van, Diyarbekir, Bitlis, Si

lrt ve Doğu şosesinin Uzerinde bU• 
lunduğu için bu yoldan geçenlerin af 
mıya mecbur bulundukları BatınaJl 
çayında nakliyat pek iptidai bir 1' .. 
yıkla temin olunmaktadır. BilhasB' 
yolların yeni açıldığı . bu mevsimde 
seyrisefer fazla olduğu için, çaytn 
iki kıyısına kadar kamyonlarla ge
len yolcuların bir tek kayıkla karşı
ya geçmek nöbetini günlerce bekle
dilkleri görülmektedir. 

Misafir Emfrin 
D ünkü gezintisı 

Istanbulun kıymetli misafiri Emir 
Abdullah, dün sabah Beylerbeyi sa
rayından bir motörle Tophane nhtı
mına ve oradan da otomobille bent
lere gitmiştir. Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin Ustündağ bentletde misafir 
Al~9fl bir lrıt.n& m.i:ya.CçU ...-..A.-.:tt.M.• 

Şarki Ürdün Emiri~ öftleden sonra , 
saat üçte Beylerbeyi sarayına dön •• 
mUş ve bir saat sonra da motörle 
Adalara kadar bir gezinti yapmıştır. 

Şirketin 

Gemisi Bitiyor 
Şirketi Hayriye tarafından 

HMköy fabrikasında yaptırıl
makta olan ilk yolcu ,·apunı, 
bugünlerde denize indirilecek
tir. Vapurun tekne kısmı ta.. 
mamlannuştır. Denizde \·inçle ! 
kazanlar ve makineler takı. 

lacaktır. Sonra vapur, tekru 
kızağa abnaca.k, güverte kı- ~ 
snnla.rmm yapılmasına. başla-
nacaktır. ~ 

·ıemnnızun sonunda denlie 
me~_lndirikc~k P>+ bu 
gemiden sonra, ikl vapura 
mazot motörü konulacaktır. 

Tetkikler ilerlemiştir. Ancak, 
mazot motörlerlle manevra 
yapmak imkfım olmadığmdan 

bu \'apurlar, doğru postalara i 
ayrılacak, bilhassa Köprü-
Büyükdere arasında kullaru. 
lacaktır. 

6'1'1'1 ~6'\""" 

1 
Kaplıcalar mmtakasınm bu köşk

lerle kalabalık bir hale getirilmesi 
tetkik edilmektedir. Köşklerin arasın
da uzun mesafeler olacak, içlerinde 
banyo, daireleri, mutfak, oturma sa
lonu, yapılacaktır. Evler, birkaç sınıf 
üzerine, fakat ayni tipte olacaktır. 
inşaata önilmUzdeki mevsimde başla
nacaktır. Köşkler, gelecek sene, mrıı
ayyen mUddetlerle kiraya verilecek . ' 
ısteyenlere satılacaktır. 

Beşiri Doktor 
·ve MekteD 

istiyor. 

Bu çay üzerinde bir köprü yapıl· 
ması mUmkUn değilse kayık adedini 
artırmak ve kayıkların da isimlerine 
uygun bir vasıta olmalarını teınil1 
etmek lazımdır. AlakadArlgp-, · · -~. ., ..... .... ....... ..ı,ıeaı :ı.ı.r~wr.nıeı:nnUll 
edecektir. ~h n. .>l 

~şiri, (TAN) - Siirt 'T'lyetine 
t!bı olan ve Diyarbekir şosesi U- Duttan Zehirlendi 
zerinde bulunan Kobin köyü Beşiri Fenerde Haydarda oturan Cemfte 
kazasının merkezidir. 3 nahiye ve ve Kadriye adında iki kadın, kapıdaJl 
145 köyü vardır. 19000 nüfusa ma • a.ldrklan dutu yedikten sonra zehi~ 
lik olan kazaran havası yabis ve çok lenme alametleri göstermi§ler ve te" 
güzeldir. Sulan iyi ve boldur. Mer- davi altına alınmışlardır. 
kezde tam teşkilatlı bir ilk okul var- -........-~- 0 ,,., 

dar. Fakat, köylerde mektep ihtiya. 

6
•
0 

"- Bir gün Muzaffer bize geldi. 
Tavassut ediniz de kocamla banşa
yım. Çocuğumun düşmesi onun döv
mesinden değil, başka birşeydendir. 
dedi.,, 

dan tasdik edilmiştir. Esas proje, ya.
kmda lngiliz mühendisler taraf mdan 
hazırlanacaktır. Son projenin tetkik 
ve tasdikmiian sonra derhal inşaata 
başlanacaktır. 

Sakarya 
Üzerinde 

Yeni Köprü 
lzmit, (TAN} - Adapazarı ile Hen 

dek, Düzce ve Bolu yolunda, Sakar· 
ya nehri üzerinde, Trabuzonlar nami 
le maruf eski ahşap köprünün yerine 
Nafıa Veklletince yaptırılan ve 70 

Tekirdağı 

Suya da 
Kavuşacak 

;f §~~:2~·2~a:~~.~ 1 rNw-· J.r;ı~~R_JA';J. 
Kazamızda maalesef bir doktor 

bile yoktur.. Bu mahrumiyet ve me 
sela küçük bir dispanser bile olma. 
ması, birçok acılara meydan vermek 
tedir. 

H api8aneler Umum Müdür VeJd.. . 
ll Bedri, dün müddelurnuınillğe 

gelerek müddeiumumi Hikmet onatl• 
haplsane ve teddfane işleri hakkJJl~ 
görüşmüştür. 

Muhakeme, başka şahitlerin çağı • 
rılması için talik edildi. Kuyuya Düıtü 
Hollandah Seyyahlar 

Kraliçe Marya vapurile öbür gUn 
şehrimize altmış kişilik bir Hollan • 
dalı seyyah kafilesi gelecektir. Kafi. 
lenin içinde Hollandanın ekonomi ile 
minde tanınmış kimseler de vardır. 

h.uzguncu.kta Zekinin evine misa
fir gelen Kemalin kansı Nezihe ev 
sahibi ile konuşurken, küçük çocuğu 
Tonray kapı arkasındaki su dolu ku· 
yuya düşmüştür. Çocuk boğulurken 
BUrhan adında bir genç tarafından 
kurtarılmıştır. 

bin liradan fazlaya mal olan köprü -
nUn inşaatı bitmiştir. 103 metre u. 
zunluğunda olan köprünün küşat res 
mi 6 haziranda yapılacaktır. Bu me
rasimde Nafıa Vekilinin de bulunaca 
ğı söylenilmektedir. 

Denizyolları 

Müdürü 

Tekirdağı, (TAN) - Belediye, şeh
rimizin imarına ve güzelleştirilmesine 
çalışmaktadır. Çarşı, boyuna ve bü
yük yollara çirkinlik veren bazı ah

şap binaların yıktırılmasına ve yerle
rine kagirlerinin inşasına karar ve • 
rilmi~tir. 

Sıhhi ve kültürel ihtiyaçtan tat
min olunur, başka sahalarda da bi
raz himmet görürse Beşirinin gü -
zel bir yurt köşesi olacağına şüphe 
yoktur. 

Üç tarafı Hap, Batman suları ve 
Dicle nehri ile muhat bulunduğu 
için 8.deta bir şibhi cezire halinde 
bulunan Beşiri arazisi dilz ve mUnbit 
tir, zeriyatı fazladır. Burada ye
tiştirilen buğday ve arpa daha ziya
de Siirde gönderilmektedir. 

• K onturat yoklamalannı 1AylldY'8 

yapmıyan memurların ~ 
dınlmaJan kararlaştınlmıştır. 

• 
D Un sabah Use ve ortamektepıer" 

de 936 - 937 tedris yılı UJJJ°" 
mi lmtUıanlarma başlandmıştır. 

1 Halkevi Azalarr Safrada 
1 

Çarpmba Halked iyeleri, &daya yaptjdan son seyahatten lrl ln
tfbalarla dönmU terdir. Yukarld reelmde, iki Balkevl Uyelerlnl bir ~ 
vörlh•n'f'!llnnn7: 

Geldi 
Denizyollan mUdUrU Bay Sadettin, 

idarenin heyeti umumiye topantısı 

etrafında lktısat Vekiletile yaptığı 

temasları bitirmiş, dün §ehrimize dön 
müştür. Toplantı, ayın sonunda ola
caktır. 

., 

Kontrolden 
Kaçan 

Motörler 
Son zamanlarda deniz nizamlanna 

aykırı hareket edenler görUlmUştUr. 
Bu hareketler, yeniden şiddetli ted
birler alınmasını icap ettirmiştir. Bu 
maksatla deniz ticaret mUdUrlüğU, Is 
tanbul limanının her tarafında daimi 
kontrol motörleri bulundurmağa ka
rar vermiştir. Kontrol motörleri, sa -
bahtan akşama kadar Boğazda , Mar 
marada ve limanda dolaşacak, nizam 
nameye aykırı şekillerde sefer eden 
deniz vasıtalanm takip edecekler· 
dir. 

Yakında şehrin planı yaptmlacak-
tır. Bu planın tatbikma baelandktan 

sonra yeni inşaatın çoğalacağı muhak 
kak görülmektedir. Trakyanm biricik 
transit merkezi halini alan Tekirdağ 
imar bakımından inki§afa çok müsa

ittir. Şehrin en mUhim ihtiyaçların -
dan biri olan suyun fenni şekilde te· 
mini için yapılan proje Nafia Vekale
tince tasdik olunmuştur. Şehir planı

nın tahakkukundan sonra su tesisatı
na başlanılacaktır. 

Otomobil Çarptı, 

Ağır Yaralandı 
Şoför Ardavatın idaresindeki 2000 

numara.lı otomobil, Şi§lide kasap çı • 
rağı Miçoya çarpmı§tır. Miço ağır ya 
ralanmıştır. Şoför yakalanmıştır. 

Bu da ba,kcuı 
Vali konağı caddesiytde bütün hı

ziyle giden 532 plaka numaralı husu
sl otomobil, 14 ya§ında Mehmet a
dında bir çocuğa çarpmıştır. Mehmet 
Çocuk hastanesine yatırılmış, şoför 

kaçmıştır. Aranıyor. 

Bergama Kaymakamı 

Değitti 
Bergama, (TAN) - Ilçebaynnız 

Kamil Sapmaz, Karaburun ilçebayhğı 
na. tayin olunmu~tur. Bu münasebet
le Halkevi, Kamil §erefine bir çay zi
yafeti vermiştir. 

• 
B eledlye ölWerln teçhiz, teJdlll 

ve tedfin işlerine idareye yeol 
re bu bahçede alaturka musikiye llfıl 
vennJştlr. 

• 
B elediye a.vlularm t~hlz, uJıflll 

ve tedfin işlerini idareye yeni 
bUtçe gelir gelmez ba§hyaca.ktII'· 

t 
.......................................................... i 

TAKViM ve HAVA 1 
.......................................................... 

\
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Bugünkü hava: KAP ALI 

Y eşilköy meteoroloji istasyonun -
dan alınan malumata göre, Trakya, 
Kocaeli, Orta Anadolu mmtakalann 
da ve Karadeniz kıyılarında havanın 
kapalı ve yağışlı, diğer mıntakalar • 
da kısmen bulutlu olmuı, rüzgarla • 
rm garp istikametinden orta kuvvet
te esmesi muhtemeldir. 

Dünkü Hava 
DUn hava, akşama kadar hafif bu 

lutlu geçmiştir. Rlizgiı.r şimalden sa
atte 20 kilomP.tre hr7.1A P.f'miRtir. Ra-

""""""" 6 ncı a.y Giln: 30 Hızır: 31 
Arabi 1356 Rumi 1353 

Rebitilevvel: 25 Mayıs: 23 
Günet: 4,30 - Öğle: 12.12 
İkindi: 16,12-Akşam: 19,36 
Yatsı : 21,36 - lmsak: 2,12 

rometre 762 milime~, suhunet en 
11~ 

17, en çok 26 santigrat olarak 1taY 
dedilmiatir. 
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General Mola'nın 
Cesedi Tanınmaz 
Bir Hale Gelmiş 

ku Londra, 4 (TAN)_ General Franco, dün bir ~n:are kaz.asına 
.rha.n olan General Mola'nın yerine General Avıle yı tayın et-

"1ıtf 1 ' b' . ır. Alınan mütemmim haıberlere göre General Mo anın m-dıti' .. _ Ba ·1 . 
r ~1 

\G.yYa.re, (Valladolid) istikametinde giderken vı ca cıva-
~da. Yere düfmüıı.tür. General Mola, tanınmıyacak bir hale gel-

lt\ıa1.L V T . • d'l b'l . • G T~ll". e ancak üniformau sayesinde tethıa e ı e ı mıttır. e-

lıtra.} Mola. 'Ve arkadatlarınm ölümü henüz bütün sırları ketf edil
"1enıit bir hadise tetkil ediyor. Tayyarede yedi kiti bulunduğu 
~atıllllakte.dll'. Bunların hepai de ölmütlerdir. Cenaze meraaimi 
~a. yapılacaktır. 

Y 1 
lngiltere, emniyet mmtakaları 

e • T ı f tui.aini i•tİyor n 1 e e o n Doyçland zırhlısı, mürettebatından 

Milletler 
Cemiyeti 

Paktı 
Londra, 4 (A.A) - Salahiyettar 

mahafilden alınan malfimata göre, 
İmparatorluk konferansındaki delege 
ler ruznamede bulunan en mühim me 
selelerden birinin müzakeresini bu sa 
bah bitirmişlerdir. Milletler Cemiyeti 
paktının ıslahına imk~ ~lup olmadığı 
meselesinde delegeler ıki noktada an. 
Iaşnuşlardır : 
ı - Milletler Cemiyetinin muhafa. 

zası lüzumudur, 
2 - Milletler Cemiyetinin kabil oL 

duğu kadar cihanşümulleştirilınesi .. 

Ingiltere hükumetinin himayesi altına aldığı Bask !:)ocukla.n 

H iki kişi daha !bizada ölmüştür. Facia 

ati m iz kurbanının adedi bunlarla yirmi ye- -ar 1 diye çıkmıştır. ·---
~ra, 4 (TAN) _Posta, Tel _ Salahiyettar membalardan bil~iril-

KISA 
HABERLER 

1 Şark Paktını 
Geciktiren 

Pürüzler 
Kalktı 

Milletler Cemiyetinin Jıvon ve !tal. 
yan tecavüzleri önünde uğradığı mu. 
vaffakıyetsizlik ve Milletler Cemiyeti 
paktının 16 mcı maddesi~ ort~ya 
koyduğu meselelerin heye~ı umumıy~ 
si bu sabahki müzakerelenn belkeDll
ğini teşkil etmiştir. Umumiyet itiba... 
rile 16 ıncı maddeye karşı hiçbir iti. 
raz yel)Jlmamıştır. Rrat ~e 'l'el f Müd" lUğü eliğine göre Londra, Roma, Berlın ve 

lehirlerinıtı7 ~~. ~~~ ~1 ur k y; Paris arasındaki müzakereler ilerle
tti bir telef ı ınbıru:e g ıyac~azrr miştir Ispanyayı kontrol eden filola-
111.ltııştır pon şebekesı pd~okgrdailmmıek ü rın e~iyetini temin edecek fikirler 
ıe · rogram, tas ı e • . 1n . u;e l'iatia Vekfiletine gönderilmiş - mübadelesi devam e~me~tedır. ?11-

. tere, Ispanya sahıllennıe emnıyet 

ı/<ia:re Şişlide bir telefon santralı mıntakalarmın t~sisi. ve kontrolü ~&: 
tır Ilı !_z:aala.rın istimlakine başlamış • min eden mu~te11ıhif. fildold~rımnlngilt~ştri.kı ~ • '°U Yeni binanın bir kısmı, Şişli mesai etmesı e n e ır: e:e 
oııtahane8;,.~ tah . dil' .. ,~r Bi- bun.dan başka lspanya<laki muharıp lla" "...., sıs e eco:ı.Ku • . • 
.ra ait .... ,_ · t ta b''tçeye konul· tarafların emnıyet ınıntakalarma rı -

bıuı:ıı... "G.UBlsa. u dil ı · · · t · tir ., .... ,r. ayete davet e me e:rını ıs emış · 
lt l>osta idaresi, y eşilköye de yeni a- Siyasi mah~fil, yak~d~ bir hal çare-
cı telsiı iata kurmuştur Bu si bulunacagına emındır. Ispanya Ha 

15\ır .... ı ayonu · D 1 b ·· Fr nsız t' "~ e telsiz teıakilAtı takviye edilmi§ riciye Nazın, e vayo ugun a 
ll', a Dış Bakanı Delbosla görüşmüştür. 

'( ""anistanda Milli Mü· 
dafaa için Toplanan 

ianeler 
"l.~~ 

bildin ' ... ' A. a. ' -=._·_. ·Atina :Ajansı 
ler tni~or : Millt Müdafaa ıqın ıane-
it ıabı darı Yükselmektedir. Müteka
lnl!y tler, kara ordusu on iki buçuk 
l'aay~n dtahnıi hebe etmiştir. Iş fede 
ler b?U Ve bütün diğer işçi teşekkül-, ır .. 
ttte~ k g\indeliklerini tayyareye ver 

lı ararlaştırmışlardır. 
ay Rr·t· 

tııi \t . 1 ıkos, şahsen elli bin drah-
llı Yaettnıştir. Bir Iskandinavya aja
ltu~nı llliyonıuk bir çek vermiştir. 
tlttıat et reisi, hergün muhtelif sı
ltıa~tnensup eşhastan ianeler al-

t, 

Dunya Tenis 
lJu. Birinciliği 

Nazır, yarın Valansiyaya. gidecektir. 
Harp vaziyetinde hiç bir değişiklik ol 
mamışt:ır. 

Hitlerin telgrafı 
Berlin, 4 (A.A) - Hitler, General 

Molanın ölümU dolayısiyle General 
Francoya bir taziye telgrafı gönder -

Dört Kanath, Dört 
Ayakll Bir Civciv 

Mersin, (TAN} - Emekli jandar
ma hesap memuru Celal GüngörUn 
kuluQkaya yatırdığı cins tavuğun civ 
civlerinden biri yumurtadan dört ka 
natlı, dört ayaklı, iki arkalı olarak 
çıkmıştır. Uzuvlar, teşekkül bakı.mm 
dan noksansız ve tanıdır. 

Civciv, itina ile beslenmiş, ancak 
üç gün yaşayabilmiştir. · 

Tarihi Akhisar Kalesi 
Tahrip Edilmit 

Izmir, (TAN) - Akhisarda Beya
zıt tarafından yaptırılmış olan de -
ğerli tarihi kalenin yıktınldığ ve an .. 
kazının bir mektep inşaatında kulla. 
nılmakta olduğu bildiriliyor. 

DIŞ 
İ ngiliz Dahiliye Na.zm. 

nın Avam Ka.marasm. 
dald beyanatına göre, lngilte. 
rede halen sekiz milyon gaz 
ma.skesl depo edilmiştir. 

• 
M erhum Kral Aleksandr 

namına dikilen heykel 
20 Haziranda Yugoslavyada. 
Uisoko'da merasimle ~a.cak. 
tır. 

• 
Y qgoslavya Başvekili ve 

Hariciye Nazırı Stoya... 
dinoviç dün İtalyanın Belgrat 
sefirini kabul etmiştir. 

• 
Y mıanistan Kralı lkinci 

Jorj Aynarozu ziya.re. 
te gltmlş ve tekrar Atina.ya 
dönmüştür. 

.J•p•1t ı;olik l=ahrika. 

sına Hücum Eden 
Grevciler 

Şanghay, 4 (A.A.) - 300 grevci 
Şanghaydaki Japon çelik fabrikasına 
hücum ederek fabrikanın camlarmı 
ve birçok makineleri tahrip etmişler. 
dir. Bunlar, Japon Bahriye askerinin 
gelmesi üzerine dağılmışlardır. 

Sanat Konferansı 
Viyana, 4 (A,A.) - Beynelmilel 

ikinci sanat konferansı bugün burada 
merasimle açılmıştır. 

İzmir Sanat Mektebi Katibi 
Tevkif Edildi 

hınir, (TAN) - Sanat mektebi 
katibi Fuat, avans aldığı paranın 700 
lirasını zimmetine geçirmekten suçlu 
olarak tevkif edilmiıştir. 

Biomberg 
Manevralarda 
Bu tundu 
Roma, 4 (A.A.) - Mareşal Von 

Bağdat, 4 (TAN) - Irak Başve Blomberg, Harbiye müsteşarı Gene-
kili Hikmet Bin Süleyman, Temps ral Parijiminin idare ettiği manev • 
gazetesi muhabirine Asya paktı hak ralarda hazır bulunmuştur. Mareşal 
kında şunları söylemiştir: avdetinde haİk tarafından şiddetle 
"- Biliyorsunuz ki, son z!tmanla~- alkışlanmış ve manevralar hakkında 

da Cenevrede mühim bir siyasi vesı, derin takdirlerini bildirmiştir. 
ka, Asya paktı parafe edilmiştir. Bu 

dostluk paktı, Türkiye, tran, Efga- T•ıtulesco Yine 
nistan ve Irakı etrafın.da topluyor.Bu 
paktın imzalanması, bazı hudud ihti 
laflarının ve bilhassa Irak ile İran 
arasında Şattülaraba aid ihtilafın 

hallinden dolayı geçikmiştir. Bu zor 
luklar, son haftalarda hal ve berta
raf edilmiştir. Bu pakt, sulhe hadim 
mühim bii siyasi vesikadif. Şarkta 
si.ılh ve müsalemetin en esaslı temel 
!erinden biri addedilmek lazımdır. Bu 
pakt, son sene zarfında Gaziyülevvel 
ile lbnissuud arasında imzalanmış ve 
Yemene de teşmil edilmiş olan Irak 
Suriye paktım tamamlıyor.,. 

Değiştirilecek Raylar 
Ankara, 4 (TAN) - İzmir - Ay -

dm, İzmir - Kasaba - Manisa he.tıa
rile İstanbul Edirne demiryollarm
daki raylar değiştirilecektir. Rayla
rın değiştirilmesi birkaç sene içinde 
tamamlanacaktır. -

İzmirde Atatürk Caddesi 
lznıir, (TAN} - Atatürk caddesi

nin Güzelyalıya kadar uzatılması i. 
çin hazırlıklara başlanmıştır. Yakın
da yol üzerindeki bahçeler istimlak 
edilecektir. 

Hariciye Nazırı 
Oluyor? 

Paris, 4 (TAN) ·- Romanya kabi
nesinde değişiklikler yapılacağı riva
yeti vardır. Yeni kabinede Hariciye 
azxrlığını gene eski azır Bay Titüles
konun alacağı söylenmektedir. Hatta 
bir şayiaya göre, Kral Karol da Ti
tuleskonun kabineye girmesini iste -
mektedir. 

R. Aras, Bükreşte 
Bükreş, 4 (A.A.) - Türkiye Ha

riciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, 
yarın, Budapeşteden buraya gelecek 
ve 7 Hazirana kadar kalacaktır. 

Kayseride Sıtma 
Mıntakası Kuruluyor 

Ankara, 4 (TAN) - Kayseride ye 
niden bir srtma mmtakası ihdası ka
rarlaştırılmıştır. Ayrıca Bursa, Balı
kesir sıtma mrntakası da ikiye ayrıla 
cak, Balkesin:le bir sıtma mücadele 
reisliği ihdas olunacaktır. 

~it 01 Ya tenis birinciliğini tayin ede
~l>a an baVis kupası maçlarının Av 
le.llına~~takaıarı birinciliklerine baş 
tiııı lıı .~redir. Geçen senenin birin 
'ıtıt gllııleri_n bir sene Davis kupa
tül>h:~afaza edip edemiyecekleri 
)cl\la tdır. 9Unkü en kuvvetli şampi
ltıeye 11 

olan Pe?Ty; profesyonel kü -
~g~§tir. ' ' 

letle :ızıar, Yugoslavlarla ve Çek
'•aa .ı\(>1§acaklar, onları kazanırlar· 
ltıll&aba~a.nıarla boy ölçüşerek final 
Ciır, ll' k alarma seçilmiş olacaklar -
tıll t a.. at Fransızların bu iki mille-

Yeni Japon Hükümeti 
""' eıııs,.;ıer· . k kl .. h "'-"l', 111

• ını azanaca arı şup e 

Ankara da 
~tık Güreşler 

fstatıb~ra, 4 (Tan Muhabirinaen1 -
~a~gort d~ <?Uneş boksörleri, dört 
a?lla.rda U~rıne Anadolu ve Bal. 

~er tnu bır turneye çıkmışlardır. E
ht \te Ş~affak olurlarsa gençler, Gar. 
ttıaaıar ırnau A vrupada da bazı te. 
~k .~apacaklardır. 

~ sorıer · d' · 
1 ata bokaö ' şı:m ı buradadırlar. An-
%tl1Uşl rlerıne bazı tekliflerde bu. 

l'e 'Yamı ardır. Ankaralılar bu teklifle. 
Cbıctir;; .. cevap vereceklerdir. Zanne -
' <>~e g" tla. ile .An ore, boksörler, iki hafta fa. 
larc1'1'. karada birer maç yapacak.. 

rı~lenı 
~rtıaı, 6~r, 53 ~oda Cihat, 57 kiloda 
.\tıka de Alı, 72 de Lazardır. 

( ~a te r;d~n da §unlar çıkacaktır: 
htıt 72 del1dun, 57 de Vehbi, 61 de 

· e !alam. 

Y eni Japon hüklımeti Prens 
Koooye'nin riyaseti altında 

teşekkül etmiş ve dünden ttlbaren 
vazifesine başlamıştır. l! eni kabl 
nenin teşekkülüne sebep, General 
Hayaşinln içine düştüğü çdaıu~.z
dan ancak istifa ile çıkmıya bnkan 
bulmasıdır. Hayaşi, teklif ettiği 
tedbirleri tetkik için mühlet istiyen 
bir parlii.mento ile karşıla.5mış v~ 

parlamentoyu feshederek umumı 
seçimi beklemişti. Umumi seçimin 
neticesi General Hayaşlnin aleyhin. 
de idi. Fa.kat kendisi .buna rağmen 
iktidar mevkilnde kalmış ve bu 
yüzden yeni .meclisteki partiler hil.. 
kftmet aleyhinde birleşmek için im
ki.n bulmuşlardı. Hayaşi bu birleş.. 
me yüzünden mevkllnl bıralanak 
mecburiyetinde kaldığını söylüyor· 
sa. da. Japonyada hüküm süren k~ 
naate göre hüktimet ordunun mu
zaheretinJ kaybetmesi üzerine istL 
faya. mecbur olmuştur. 

Japonya.da bir milddettenberi 
göze !:J&rpan bir vaziyet, ordu ile 
parlamento arasındaki gerginliğin 
gittikçe artmasıdır. Bu ild ta.rafın 
her biri de diferinl ana.yasaya mu. 

halli hareketlerle itham etmekte· 
dir. Japon anayasası eski Alınan 
lmpara.torluğwıun yasasını örnek 
tutmuştu. Onun için nazırlar mecli
se karşı, başka memleketlerde oldu. 
ğu gibi mesuı olmamakla. beraber 
münasip gördUkleri tedbirleri yU. 
rütmek için parlamentonun ekseri
yetine dayanırlar. Eski Almanya
da, ordu hi.klmdl. Çünkü ordınıun 
imparatorluğu kurduğu ileri sürü. 
lÜI' ve hiçbir Alınan hükfinıetiiıin 
Ra.ylhştag aleyhindeki hareketi bo. 
şa gitmezdi. Japonya.da. vaziyet 
böyle değlldlr, İmparatorluk ordu. 
nun eseri değildir. Fa.kat Japonya. 
adalanın Asya lotasmda genişleten 
kuvvet, erd.u kuvvetidir. Bu yüzden 
ordu siyasete k&n!Jlllak için kendin
de hak görür. Fakat Japon siyasi. 
leri bu iddiaya karşı gelınekt.e ve 
ordunun siyasete kanşmasma mini 
olmak istemektedirler. 

ı~~·····················································ı 
f YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL ..... , .. ,,.,, .......................................... . 

Londra eazetelerinden birin~ eö_ 

re bu vaziyet A vrupada kuvvetli bir 
faşist hareketi doğururdu. Fakat 
Jaı>onyada ö;yle olmadı. Ve yeni 
hükfunet siyasilerle anlaşarak ikti. 
dar mevki.ine geçti. 

Bununıa beraber Japon ordusu
nun iddialarından vazgeçtiği, veya 
vazgeçeceği tahmin olunınamakta. 

dır. Bilakis ordunun şimdiye kadar 
vuku bulan teşebbüslerinden cesa. 
ret akl.rak yeni kuvvet teminine ça.. 
lışması muhtemel sayılıyor. 

ı fktı•adi silahsızlanma: 

H olanda., Belçika, Lüksemburg, 
İsveç, Norveç, Danimarka, 

hükftmetıeri birkaç gün evvel iktı-
sadt sUahsızla.nma yolunda. mühim 
bir admı attılar ve ticareti ka.yrt al. 
tma alacak herhangi tedbiri biribir • 
]eriyle anlaşmadan kararlaştırma. 
ma.yı kabul ettiler. Ayni devletler 
diinvR tirAretini aksaklufa uı!Tatan 

m8.nialan da ortadan· kaldırmak 
için görüşmeyi de kararlaştırmış 

bulunuyorlar. Geçenlerde de anlat
tığmuz bugünkü devletler arasında 
beynelmilel ticareti körleten bir re. 
kabet hüküm sürmektedir. Her 
devlet ihracat yapmak, fakat itha
lata kapılarını kapamak istiyor. İk-

tısadi mücadelenin silahlan, deflb. 
yon yapmak, maişet seviyesini dü. 
şürmek, paraların değerini indir
mek, kontenjan usulünü tatbik et. 
mek, döviz fahdldatı yapmak vesa
iredir. Milletler, artık bu silahları 

kullanmaktan bıkmış bulunuyor. 
Çünkü bu silahlar, muhnik gazlar, 
tayyareler ve tanklar gibi ortalığı 

harap ediyor ve milletler, yavaş 

yavaş, bu silahlardan da sakınmak 
icap ettiğini öğreniyor. 

Yukarda ad.mı saydığımız devlet
ler verdikleri kararlarla iktisadi st .. 
li.hsızlanma yolunda mühim bir a.. 
dmı attılar. Fakat bu adımın t.esiri
nl bütün arsnılusal hayatta. hisset. 
mek için büyük devletlerbı de bu 
volu tutmaları li.znn geliyor. 

Evvel& Adam Ol da 
Sonra ... 

Nasrettin Hocanın: 
- Bal ile sarımsak yemeyi ben icat 

ettim, amma ben de beğenmedim. De. 
diğl gibi Tann Ta.al& da eşrefi mah· 
lôktur diye yarattığı insanlara ba
kıp: 

- Bunları ben halkettim amma 
ben de beğenmedim! dese yeridir. 

Cehalet devirlerinde haydi neyse 
ne, lakin şu yaşadığımız müspet ilim. 
ler devrinde ortaya çıkıp ta: 

- Ben Allahnn ! iddiasında bulun. 
mak, mevcutlan yetişmiyormuş gibi 
yeni yeni dinler kurmak reva mıdır'? 

Medeni, bedevi, 8.Um, cahil bir sU. 
rö halk ta böyle yeni din kuran, pey. 
gamberlik, Allahlık iddiasında bulu. 
oanlann peşine takılıyor. 

Bunlardan birisi de şu geçenlerde 
Amerika.da. yakalanan ve kendine 
"nahi Peder,, adı verilen zencidir. 

Bu zenciyi Amerika polisleri birk~ 
mürüdiyle (cennet) te yakalayıp 

mahkemeye vermişti. (bahi. Peder) 
bu dava.dan beraet etmij. L8.kin ben 
hakimin yerinde olsam beraet karan 
nı tebliğden sonra: 

- Aziz peder. Siz Allah olmıya. yel. 
teneceğinize adam olmıya çalışsa.ruz 
da.ha. iyi olur. Derdim. 
Akıl hastalıktan mütehassısJan deli 

liğin en tedavi kabul etmez. nev'inin, 
Aı)ahlık, Peygamberlik ve padişahlık 
iddiası şeklinde belirdiğini söylerler. 
Yine bu mlitehassıslara göre bilmem 
kaç sene sonra dünyada akıllı kalım. 
Yacakmı:ş. 

Bu iki iddlanm da doğruluğmıa §U 

yukarda yazdığım kabilden vakalar 
delildir. Bir taraftan Allahlık iddia 
edenler ~<>ğalıyor, öte taraftan bun. 
larm ardından gidenler. 

Ve nihayet deliler, akıllılardan 

fazla olunca tabü tımarhaneye gir. 
mek sırası akıllılara ve işlerin idaresi 
de delilere düşecektir. 

Lakin o zaman dünyanın şekli bu
günkünden daha mı iyi olur, daha. mı 
fena! Onu kestirmek pek kolay oı .. 
ma.o;ıa gerektir. 

B. FELEK.. 

Altay Klübü 
Yeniden 

Kuruluyor . 
İzmir, 4 (Tan Muhabirinden)- Al. 

tay idarecilerinden bazılarının Altay 
Klübünü yeniden ihya etmek için fa.. 
aliyete geçtikleri söylenmektedir. Ye. 
ni Futbol Ajanı Suat ta İzmirdeki üç 
klüple lig usulünün tatbik edilemiye.. 
ceği kanaatini ileri sürmüştü. 

Fakat, klüplerin bu vaziyette kaI. 
ması kararlaştırılmıştır.Yakında yeni 
klüplerin heyeti umumiyeleri, kongre 
yaparak yeni heyetlerini seçecekler • 
dir. !zmire ecnebi taknnlarm çağrıl. 
ması, klüplerimizin faaliyet sabalan.. 
nm genişlemesine yardım edecektir. 

Tenis Teıvik Müsa· 
bakaları Y apıllyor 

T. S. K. İstanbul Bölgesi Tenis A. 
janlığmdan: 

12 Haziran, 1937 tarihinde başla • 
mak üzere Türk Dağcılık Klilbü kort 
larmda Tenis Federasyonu Teşvik 

Müsabakaları tertip edilmiştir. 
ı - Müsabakalar: Tek kadm, ka.. 

dm erkek, tek erkek, çift erkek. Birin 
cilere kupa ve ikincilere madalya ve. 
rilecektir. 

2 - Müsabakaya dühuliye bir lira. 
dır, her fazla müsabakaya iştirak için 
ayrıca yarım liradır. 

3 - Seyirciler için her yer yarım 

liradır. 

4 _ Müsabakalara iştirak için ka.. 
yıt Taksimde, Dağcıl\k Klübü binasın 
da Tenis Ajanlığına. sa.at 18 - 20 a... 
rası Pazardan başka hergün mUraca. 
at edilebilinir. Kayıt 11 Haziran, 1931 
saat 20 de kapanacaktır. 

Milletlerarası Ticaret 
Odaları Kongresi 

Berlinde Haziran;ın 28 inde açıla. 
cak olan Milletlerarası Ticaret Oda. 
ları kongresine kimlerin gireceği he. 
nüz kararlaştırılmamıştır. Tiraret 
maksadiyle Almanyaya gidecek tile. 
carlanmızm kongreye iştirakleri için 
kendilerine tavsiyelerde bulunulacak.. 
tır. 
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.M.ahkemelerde Radyo 
~eçiyi Korkutup Yavrusunun ot~:::;.~; 5

1
6
1

1937 

12,30 Plakla Türk musikisi 12,50 

Düşmesine Sebep Olmuş! ~-·a~-::;::,telif pllkn•şriya 
18,30 Plakla d8Jl8 musikisi 19,30 

1
- iki Yaralı ~ Konferans: Doktor Profesör Fahret-

D il ,. tin Kerim tarafından (İrade ve tel -

a Va C 1 Sterse n. •z ~ kin) 20 Fasıl saz heyeti. 20,30 ömer 
1 1 ~ Rıza tarafından arapça söylev 20,45 

~
\ Çocuk Öldü Fasıl saz heyeti (Saat ayarı) 21,15 

B • k y • • s h •+ Orkestra 22,15 Ajans ve borsa ha -1 r a ç uz a 1 B alatta oturan Sinyora. berleri ve ertesi gilnlin programı 
1 nm kızı S yaşmdakl Ha- 22,30 plakla sololar, opera ve operet 

G t
• b 

1 
mula e\•ln Uçüncli' kat pence. parçalan 23 Son. 

e ıre i irim.. Diyor ;:ı~d;:=.=.~5~:kh:::::~- 20~=~ ~~o~~;;;:~stra. 
,,,... h J ___ mı,. soprun, tenor, koro. 21 Varşova: 
met ut suç ara bakan Sultanahmet Sulh Birinci Ceza hi.kimi de ölmüştür. MüddelwnWUJUD Senfoni (Zelenski, Moravski, Ekier, 

Retit, dün çok garip bir yaralama davasına baktı. Davacı, Vuil tahkikata başlamıştır. Zimanovski}. 

iuninde bir adamdı. Mahkemede hi.kimin önüne yan yabnıf ve • • • HAFİF KONSERLER 
Saray kazasının Çerkes kö-

batmı da bir iskemlenin ayağına dayamıftı. Arkaaında bir tutam ytlnden Bahtlye lsm\de dört 6.45 Pa.ris kısa dalgası: Plaklarla 
aamuaak vardı. Vaıil, Afrika vahtilerinin hurma dallarından ör· , . .amda bir roeuk, kafasını sabah konseri. lO: Keza. lo.45 keza. 

.r-Y >- 13: Keza. 14.45: Keza. 13.10 BUkreş: 
dükleri ıerput gibi batına aarmıaa.klardan bir taç giymitti. Hakim beygir teptiği için Şlıtll Etfal Pllk konseri. 15 Prag kısa dalgası: 
Retit, ilk defa davacıya aöz verdi ve: hastanesine kaldınlmıştı. Ço. Şrammel musikisi, 15.25 Orkestra. 

V 
cuk, dün ölmfü.:tür. Tabibi adil ~ solistler, 16,05 Prag kısa dalgası : 

- asil anlat bakalım, davanız nedir? dedi. ~ Balet musikisi, (Mozart). 16.30 Pa-
0, itiraz etti: Salih Haşbn, cesedi muayene ris kısa dalgası; Orkestra ve şarkı 

Polisi vuran 
sabıkalının 
muhakemesi 

- Baxhakiın, h9.şa, sUmme h8.şa, ~ etmiş \'e gömülmesine izin ,·er-~ (Melle Nelli Freval). ·18 Bükreş: As-
mlştlr. ~ keri bando. 18 Moskova kısa dalgası: 

ben hıristiyan değilim. Vasilliği kat- ~~ Konser nakli. 18.45 Moskova: Karı-
iyyen kabul etmem. Benim adım Os. .. '"" konser. 19.10 Bilkre• ·. Radyo or-rip davacının akli vaziyetinden §UP- "..,. .. 
man, babamın adı Faiktir. kestrıısr. 19,30 Peı;ıte: Radvo orkestra 

Suçlu yerinde de Belediye icra me- belendiği için Adli Tıp işleri mU~a- sı. 20.35 Prag: Eilenceli hafta sonu 
murlarrndan Hasan Basri vardı. Da- hedehanesine gönderilmc\lni istemış- <Radvo orkestraı:ıile). 20.45: Peşte 
vacı Vasil, şikayetini anlattı : ti. Bu karar henüz infaz edilmeden kısa dalg-ası: Plakla muhtelif parça

davacı bu defa 32 yerinden yaralı ol- lar. 21.1 O Kolonya: Şen hafta sonu 
Dün Ağır ceza mahkemesinde dört - Bay hakim, bu zat, beni tam · v nro~amı. (Evsold orkestrası) 22 

duguw nu söylilyordu. Garibi şu kı, a 
ay evvel Sultanahmette Kara.baba 32 yerimden yaraladı. Işte her tara- ı:ltokholm: Klasik danslar. 22 BrUno, 

d w sil Adliye binasının önüne kadar yU- p · b 1 Türbe sokağında polis Hasan Basri- fım sargılar içinde. Ben yaralan ıgı- rag: Askerı an o. 22 Pflris P. T. T.: 
rUyerek gcldigıw· halde kapının önün- EaJe c ı· m saat 22 20 P t yi öldüren ve başka bir polisimizı. mı aramıyorum. Bu zat, benim kıy. ,,.., n e 1 yan · eş e: 

· de kendisini yere atmış, merdiven- Farkas Ciı:ntn takımı. 22.25 PraP- kr-
üç bekçiyi yaralayan sabıkalı Nazım metli keçımi de korkuttu. Yavrusu-

leri sürünerek çıkmıştı. sa dalgası: Orkestra, solistler. 22 45: 
ile arkada§ı Salimin muhakemeleri- nu düşürttü. Ben onun sUtiyle geçi- Riikreş: Lokenhıdan kon~Pr nakli. 
ne devam edildi. Mahkeme salonu, nirdim. Bu işleri yaptığına dünya ka On iki ,ahit 23 Varsova: Klasik musiki. 23 20 Be1 
gene hıncahınç dolmuştu. Celse açı- dar şahidim var. Eğer getirdiğim şa- Hakim, mahkemeye gelen şahit • ın-arl: Gece konseri nııldi. 2~ 40: Peş-
lrr açılmaz ilk dinlenen· §ahit bekçi bitler kifayet etmiyorsa daha birkaç terden 12 sini dinledi. Bunlar hadise te: Opera par<'alan <Tfvı-rtiir, f'nter-

hit · · B b · · mP~zo ve ba!PtlP.T). 24 Münib: Eğlen 
Şükrü, şunlan söyledi : yUz §8 getırebilinm. en u zat- hakkında hiç bil'§eı bilmediklerını celi S?ecP. musikisi. 
"- Saat 9,5 sulan idi. Ağhyan tan korkuyorum. Benim kanımı içe- söylediler. Şahitleri ve suçluyu mah- OPERALAR, OPERETLER 

bir kadın sesinin istimdadmı duy • cekmiş. kemeye getiren polis, bu şahitlerin 18,30 Roma kısa dalgası: Mascag-
dum. Sesin geldiği tarafa gidiyordum Sarımsaklı davacmm garip vaziye-- nasıl getirildiğini şöyle izah etti : ni'nin "İRİS" operası. 19 Moskova : 
Ben Hasan Basrinin evinin önüne ti ve mahkeme salonunda uzanışı - Bay hakim, bu adam kanlar i- Bir operet piyesini nakil. 22 Roma, 
geldiğim zaman içeridtın vaveylllar dinleyicileri güldürüyordu. Mahke - çinde Karakola geldi ve Hasan Bas- Miklno: Opera piyesi. 22,30 Paris P. 

d gül · k u k" · dı w h't T. T.: Operada verilecek piyesi na -yükseliyordu. Bu aralık tabanca ses- me e mıyen anca ç ıgı var . rinin kendisini yaraladıgını ve ea ı - kil. 
leri de işittim. Kapı, arlcasma kadar Hakim, suçlu ve bunları getiren po- leri olduğunu söyledi. Sonra şahitle- ODA MUStKtS! 
açıktı. Nazım elinde bıçakla dışarı- lis.. rini göstermek için Aksaray, pazarı- 20 30 Bükreş: Tombulis triyasu. 
ya fırladı. Bekçi Mustafa ile Hasan Vç gün evvelki müracaati na gittik. Oradan gösterdiği şahitleri 22.15: Laypzig: Mandolin kuarteti. 
Nazımı yakalamak istiyorlardı. Fa - Davacı, Uç gün evvel de Milddeiu- çağırdık. RESİTALLER 
kat, Nazım Mustafayı yaralamı§tı. mumiliğe müracaat ederek kendisini Mahkeme koridorunda daha bir _ 16,15: Roma kısa dalgası: Şarkılar. 
B ; .. Hasanla. beraber Nbmıı yakala- dört ay Bil""kadada.. bir inde hap • k h'd' b ı d w nl 1 18 Varşo'Va: Eksotik şarı&lar (Arap, 

... JM ço şa ı ın u un ugu a 8.§ı ıyor • Japon, Hint, Acem havalan). 18,55 
dık ve yere yatırdık. Nazmı, elinde settiklerini ve 2 bin lira parasını al- du. Hakim Reşit, Vasilin yaralarının Prag: Alman şarkıları. 21 Paris P. T. 
bıçağı bırakmıyordu. Ben sağ bileği- dıklarmı söylemişti. O vakitte VasL eski mi, yeni mi olduğunun Tıbbı T.: Piyano sonatları (Eduard Lalo). 
ne, Hasan sol bileğine bastık. Fakat, lin Ustünde 17 yara vardı. Ve kan- A.dlice tesbitine Jilzum gösterdi ve 22.05 Prag kısa dalgası: Brahms ve 
bu vaziyette bile NA.zım hlli. bıçağı- lar akarak Müddeiumumiliğe gelmiş muhakemeyi talik etti. Haydn (Piyano). 22,50 Viyano: Pi-
m kullanmak için çabalıyordu. Ha • ti. Tabibi adli Enver Karan, bu ga- yano refakatile şarkılar ve Avustur-
sanın kolundan yara aldığım gördUm. -· ya havalan. 
Sonra parmaklarını açarak elinden Mahkeme, suçluların hapishane- DANS MUStKtst "' 

HARBİYEDE 
' 

bı"agıw ru aldım. Ve kollarım arkasın- den getirttiği sabıka kayıtlarım o • 19,115: Varşova (plak). 21,15: Btik-BELVU !< reş, 22,05: Prag kısa dalgası. 23 Stok 
dan bağlıyarak karakola getirdim. kuttu. Nizımın hırsızlıktan bir sene holm. 23,20 Viyana. 22.30: Moskova 
Biz Nazımı yere yatırdığımız zaman altı ay, bir ay ve 6 sene olmak üze. I kısa dalgası. 23,35: Prag, Kolonya. 
0 ; re çekilmiş üç mahkumiyeti va~~ı. MUHTEUF 

- Salim, Salim, yetiı te beni kur- Salimin tehditten Uç ay on beş gun,' 17.45 Prag: Çocuklar için tiyatro. 

BAHÇESi 

Bayan MUALLA 
tar diye bağırıyordu. ve sarkıntılıktan bir ay mahkumiye- 19,30: Roma kısa dalgası. Arapça ve 

;A~LAYAN Saz Heyet Bu Salimin kim olduğunl sordum. ti olduğu anlaşılıyordu. Şahitlerden türkçe ve ru~ca . musikili neşriyat. 
Cevap vermedi. bazdan gelmemişti. Muhakeme bu 22.30 Lille ~ LımoJ - TulO.z: "La Ten-

d h H -hitıerin "•gvınlması ı'yin tehir edil- tation" isimli d;amatik piyes. 22.30 
Bun an sonra, mer um asan di~. '$'" 1 Liyon: "Une soır c~ez Robespierre" 

AYrtca: S. AT 1 L LA 
RevUsünün venilikleri 

Basrinin Uvey oğlu irfan dinlendi. ••••••••••••••' isimli piyes radyo tıyatrosu. 

Diye elinin tersini gösterdi. Sonra Erdene baka· 
rak: 

- Sen bunlara bakma! Bunlar edep erkln nedir 
bilmez oldular. Nerde ise beni deccalin Umrnisi diye 
iftiralıyacaklar. 

Bir iki genç kız, birkaç kadm, bu muhavereye, 
koca kestanenin arkasından dinllyerek gülüşüyor • 
lardı. Bir köylü onlan gördU ve Cebeye bakarak: 

e =s'MD'L'K = 1 t 1 

-No.26-

Askerlik işleri 

VskUdar AskerHk Şubesinden: 
1 - 333 doğumluların ilk yoklama. 

larma 14 Haziran 937 tarihinde baş. 
}anacak, iş bu tarihten itibaren her 
haftanın Pazartesi - Çarşamba -
Cuma günleri saat dokuzdan on ikiye 
ve öğleden sonra saat on üçten on 
yediye kadar devam olunacaktır. 

2 - İşbu doğumluların birer iotoğ. 
raflarile ve nlifus tezkerelerile birlik. 
te şubeye mUracaatlan, gelmedikleri 
takdirde haklarında kanunt muame. 
le tatbik eailecektir. 

ISTANBUL 5 Net NOTERLIGINE 
Erzurum ve havalisindeki alacak. 

larımın tahsili maksadile dairenizin 
25 Kanunueivel 1930 tarih ve 1371/ 
402 numara.siyle Erzurumda mukim 
Alemdar zade Muammer namına u
mumi bir vek8.letname tanziın ettir
miş idim. Bu tarihten bir müddet son 
ra aramızda hB.dis olan ihtilaf dava
ya müncer olmuş ve üç senedenberi 
gerek Mu~mmer ve gerekse biraderi 
Dursun aleyhine takibat yapmakta 
bulunmuşumdur. Şu vaziyet aramız -
daki itimat ve emniyeti kökünden 
selbetmiş olacağından artık sıfatı ve
kiı.letinin dahi kalmıyacağı tabiidir. 
!kinci defa bundan bir sene evvel Dur 
sun ve Muammer aleyhine Istanbul 
ikinci icrası vasıtasiyle yirmi bin li
ralık senedi resmiye istinaden takip 
yaptım. Vaki itirazları merci hakim
liğince reddolundu. Merci karan be
rayi tebliğ Erzurum icrasına gönderil 
di ise de evrak kaybedildiğinden 

Müddeiumumilik bu bapta tahkikat 
icra etmektedir. Bilihara nushai sa
niyesi tebliğ olundu. Borçlular merci 
kararını temyiz ederken, Muammer 
yukarıda yazılı umumi vek8.letname
yi Erzurum noterliğine ibraz etmiş 
ve 16 Nisan 1937 tarihinde 647 No: 
ile Erzurumun ~ağı Basanı Basri 
mahallesinde Hüseyin oğlu Halili na. 
muna vekil nasbı tayin eylemiş ve Ha 
1il dahi borçluların bu borcunun mah
subunu icra ettiğini beyan suretiyle 
bir takım vesikalar tertip ve tasniğ 
ederek işbu hileli itilaflarını gösteren 
varakaları tanzim ve layihai temyizi 
yeterine rabtetmek cesaretini dahi 
göstermişlerdir. Alakadaran hakkın
da her tUrlU dava hakkımı muhafaza 
-.,L-1 .. 1 _ ....__ •--..-.:a" • '----·--
tın ilanına zaruret hbıl olmuştur. 

1 - Alemdar zade Muammer ve 
kardeşi Dursunla dört, beş seneden
beri hali ihtilaf ve dava.da bulunmak
tayız. Alemdar zade Muammere ev -
velce verilen vekaletname fiilen hü
kümsüz kalmış ve emniyetim dahi ni
hayet bulmuştur. Bu suretle kendi le-
hine ve menfaatlerine ve benim aley
hime istimal etmeleri sıfatı veklletle 
kabili telif olamıyacağı mUstağnii ar
zı izah bulunmuştur. 

2 - Fiilen münazil ve hA.li husu
mette olduğunu bilen Muammer sui
niyetle hareket edip başkalariyle hi
leli itilaf yaparak kendisini ve karde
şini borçtan kurtarıp ala.cağımı teh
likeye sokacak harekette bulunması 
sıfatı vekaletle kabili telif olmadığı 

5 • 6 - 937 =---

-
r· .. ~:.:~~~~~~-;;~~~ .... 
i ................................. _...-

~f dı1'61 
Kadıköy Halkevlnden: ,P.a )dl 

Halkevinde bir Halk Bandosu tei ~ 
edilecektir. Bu heyete dahil ~ rlrl 
ve derslere devam etmek istJye ~ 
şerait ve programı öğrenmek 
hergiln saat 14 ten 16 ya kridal' ldal'8 
Memurluğuna mliracaatıan. 

Yüksek tktısat ve Ticaret M~ 
Mezun lan Cemiyetinden: :aaıir--~ 
12 inci Cumartesi gilnü saat 14,30 
Beyoğlunda Halkevi binasında ~ 
lacak olan törende 1stanbulda __.,.ol 
nan büJ'..ı mezun arkadaşıarııı-
hazır bulunmaları rica olunur. ____________________ ___,,,_ 

Açık Teşekkür 
gil

. ,ııe 
Yakacıkta vefat eden sev 1 'tfJf' 

reisimiz (Hulusi Net) in cena.zeedeJlt 
rasimine gerek bizzat iştirak .. 11 

·ye~ ... 
gerek telgraf ve mektupla tazı. ıı"' 
bulunan bütün dostlarımıza ve bl~ 
sa o acı günümüzde yardımlarJlll Jt1• 
düğümüz muhterem Yakacık ballt &· 
ayrı ayrı teşekküre teessUrUınilZ ~ • 
ni olduğundan bu şükran bor~~IJl eli 
zun muhterem gazetenizle tcbııglıli 
leriz. )ıt 

Oğlu: Hilmi Net, Kardeşi: ze 
Akten, Eşi: Şükriye Net. 

1""" 

gibi cezai mesuliyeti dahi istilzaJJl •'° 
mektedir. . fJ' 

3 - Alemdar zade Muammerın et· 
fatı vekaleti kalmadığı ve ~ :ekil •· 
nameye istinaden emsali mısıııu 'I 
pacağı herhangi bir muameleden ııı: 

. . w•mi e ~ptı&· 
sulıyet kabul etmıyecegı v r. ı.-
işlerden bir sruna hukukumun nıil 

:r.ı J ~- ... 
essir olamıyacagını ve ~k$1;;n1, bet 

•• -.... .....,._-a,.. ..,_.'""~'W~G ~.tA"lJI il-
hangi bir muamele ve ikrarı beni dl 
zam edemiyeceği ve huzuru kan~ 
hiç bir kıymeti olamıyacağı ve iJJ 
kalarma vermiş olduğu vekaletle! 
dahi hükümsüz bulunduğu ve bU .:; 
rikle beni temsil edecek ve aleybı t
ikrarda bulunacak kimseyi kabul :\J" 
miyeceğimi ve hepsinin azil oıun uO" 
ğunu beyan eder ve münazil bul et 
duklannın Alemdar zade Mu8:111~ 
ve Hüseyin oğlu Halile tebliği ıle J1JlS' 
raber bir nüshasının dahi Erzu UJJ 
noterliği marifetiyle Erzuromda ııı 
teşir gazete ile de ilA.n edilmes~ zıı:; 
nmda Erzurum noterine teblifi 
ayni zamanda keyfiyetin Is tan bul ':: 
zeteleriyle ilan edilmesine delalet b 
yurmaruzı rica ederim. 

Karakin Atamyatl 

kan kardeşiydi. Reisle;i Çetin Bey hasta iken, A.1>
bas Efendiyi çağırtarak vasiyet etmiş: 

- Baksana! dedi .. Artık şu arvatlar, kızanlar bile 
seni zekliyor. 

1 
Cebe koca kestanenin taratma bakınca. gUlUyor· 

: - Ulen, nLşadir şeftaliler! Ne gUlUp duru • 
yorsunuz? Burada ayı mı oynatıyorum? U -
ten fıldr fikir güleceğinize kocalarınızı dUfUn&eniz ! 
lnnallahimaassabirin! Töbe yarabbi! Sıcak gUnde a-

zevaı vermesin. Biri ölürse bini doğar. 
yok musun sen! 

Amma sen KöylUniln biri yine aataşmıya başladı: 
- öyle ya! Sen gitmedin, şimdi atıp tutanım. 

- Ocağın sağ kaldıkça, aşiretimi, yılgar budunuJI 
şerrinden sen sakla! Yılgar budun, mUtereddi mUte
fessih halk demekti ve aşiretler bu namı, kasabalıl~ 
ra, şehirlilere verirler. Kan kardeşlik pek mühim bit 
şeydi. Vaktile bu, bUyUk merasimle icra edilmiştL 
Bey çadırında toplanmışlar, Çetin Bey döş.eğinde dol 
rulmuş, ihtiyarlar diz çökmüş ve genç kızlar divan 
durmuş. Abbas Efendiyle Çetinin kansı, yanyana o
turmuşlar, kadın yüksek sesle Abbas Efendi merhu
ma eormuş: 

damın kellesinden ayaş çıkarıp durmayın! Gördün 
mu işte! Böyle böyle hep kocalan muharebede ölUr
ter. Ağaları sakat kalır. Ammileri kör olur, gidenle
ri gelmez, bunlar hlll gülerler .. Yliz otuz be9 asker 
verdik. Doksan tiçünUn şehitlik baban geldi. On dör 
dil de s· <t"... t kalmış . 

- N . ~ ;apsmlar Allaha tevekkül ediyorlar. Ağla
sınlar mı? 

Kestanenin arkasından kıvrak bir kadın aeai geldi: 
- Allah, millete, yurda zeval vermesin! Ne yapa.

um, şehit oldise, !rakı ,arap içipte dalaşta ölmedi 
ya! 

Bundan cesaret alan diler bir kadm, örtmesinin 
kenarını ısırarak sesinin titrediğini belli etmek iate
miyordu: 
L - Iki oğlun şehit düştü, aen ağla.dm mı? 

- Vay! gelin! Sen de mi? 
Bu son sözü söyliyen kadın, Cebe klhyanm küçük 

gelini idi. Bu sefer Mehmet klhya, çayır üzerinde iki 
dizine kalkıp çubuğunu uzattı: 

- Eh ... aşkolsun avratlar! Beni matettiniz gitti. 
Ne yalan söyleyim, bUtUn llflarmız doğru. Hepsi 
haklı!. GU1UnUz be! GUlilnUz, eğlenLniz ! Bana bak· 

_.__.....,,.ı.ı.ıı.ıol.M.IJ~.l.A!A.1.J'--'dediniz. Ne olm ki.. Tanrı Türke 

Diye, kendisini kızdıran köylüye baktı: 
- Hep bunları sen yaparsın! Beni kızdırp kena

ra çekilinin. Ne diyeyim oğul! Güdük Mustafa yok 
mu işte, onun arvadı gibi bir a.rvada düşmeliydin de .. 

Erden söz karıştı: 
- Sahi Mustafa Ağa nerede? 
- Nerede olacak? eskerde.. Onun hiklyesi bile 

var. Ondan ötUril buna söyledim. 
Ve hikayeyi a.nlatmıya başladı: 
- Geçen yıl, seksen dokuzluları çağırdılar. Mus

taf ada sürgünden yatıyordu. Kann hiç tutmuyordu. 
Askerliğe hastalıkla dizanterisi derler, işte ondan 
koca Mustafa saman çöpü gibi kalmıştı. Hekimlere 

arzıbal etmiş, demiş ki iyi olayım da giderim. Ar
vadı bunu işitince kapıyı açmamış. Sen arvadı tanır

sın, ha.ni her hafta size yumurta getirirdi, Dalak 
Haaa.nm kızı Fadime. lşte o, Demiş ki Mustafaya:Sen 
eakerden ka.çıyonıun ! Biziın soyumuzda eaker ka
çağı yok. Ya gidersin, ya kapıyı açmam! Aman ~ 

vat, zaman arvat demif Mustafa, para etmemi,. 
Sonra şubeden gidip sormuş, sahici hasta olduğunu 
Öğrenmiş te kapıyı öyle açmış. Mustafa içeri girince 
bir hafta ona sıcak küllü su içirmiş sonra hadi artık, 

sapasağlam oldun, barsaklarm yerine geldi, Uf ee
kere! Diyirvermiş. O giln bugün GUdlik Mustafa Ça
nakkalede. Ne habar var ne mektup. 

Diğeri ilave etti-
- Mustafanın mirasına konacak ta ondan. 
- LA.havle vellhavle, vellhavle Ulen git işine! Sen 

bunlar& bakma! Bunlar azmış. Burada durulmaz, gel 
seninle koza.lığa gidelim, böcekleri de bir gör. Hem 
orada birer sede kahve de içeriz .. 

Hepsi kalktılar. Erdenle Cebe klhya önde diğer
leri arkada ipekaneye doğru yUrUmiye başladılar. 

Çetmenin başında bir iki yörilk kızı, develerini su
luyordu. Erdene yabancı olmıyan bir gözle bakıp gU
ıumsediler. Erden kızlara iltifat etti: 

- Kolay gele bacılar! 

- Allah razı olsun! 

Sonra Cebe kahyay~ sordu: 

- Bunlar hangi fi..tiretten? 
- Sarot. 
- Onlar daha göçmediler mi? 
Kızlardan biri aöze k&rIJtı: 
- Hi.sıl daha kalkmadı. 
- Gill Beklim ne yapıyor? 

- Iyidir, yaylada oturup yatır. 

GUI Bdrilm, Sarot lşiretinin başkanı idi. kocası 
altı yıl önce ölmüştü. Başkanlık kendisine kalmı,tı. 
Bu A.şiret, her sene ken(ii namlarile ıinılan yaylaya ge 
lirlerdi Erden, babasının Sarotlarla akrabalığı olduğu 
nu hatırladı. Hatta merhum babası, Gül Beküm ile 

- Sen benim kan kardeşim olur musun? 
- Olurum. 
- :!)linyada, ahrette? 
- Olurum. 
Sonra Abbas Efendi ayni suali kadına tekrar e

der, GUI Beklim de ayni cevabı verir. Bunun Uzerin8 

ikisi de ceplerinden birer çakı çıkanrlar. Abbas :g. 
fendi kadmın şahadet parmağının ucunu çizer, J{a• 
dm da., Abbas Efendinin ayni parmağını biraz keser• 
Iki parmağın ucunda kırmızı ve iri birer kan damlallf 
birikince biribirinin elini tutarlar ve ikisi de bir a.
ğızda.n: 

- Güneşin, göğUn ve suyun hakkına .. Bugün içiJl 
ve yar:n için.. ölUmden sonrası için .. şimdiden son· 
ra kan kard~iyiz ! 

Ve ikisi de parmaklarında kan damlalarmı emer
ler. Afiret bafkanı: 

- Allah size ve cemi cümleye yardım etsin! 
Dedikten eonra evvell Abbas Efendiyle GUI S8" 

kUm 10nra Abbas Efendiyle diğer erkekler kucak " 
laşırlar.O zaman iki delikanlı ellerinde birer buhur
dan olduğu halde çadırdan girdiler. Once birer ttı
tam siyah barut yakrlarak kokusu etrafa yflyıldı, oıı· 
dan sonra ardıç, öd, anber yakıldı. Birer yudulll 
kısrak aUtU içildi. Bu süt, Aşiretin uğur olarak besle
diği ve hiçbir i~e kullanmadığı duru bir ıasrağıt' 
idi. (Arkası varl 
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GündeUk Gazete 
BAŞMUHARRiRi 

't Ahmet Emin YALMAN 
w~!i'm hedefi: Haberde, fi
~e, her ıeyde temiz, dü· 
· ~t, aanıinıi olmak kariin 
.ezeteai olmıya çah;maktır. 
--

GONON MESELELERi 

4~upada Okuyan 

1'alebemlz 
I 

~nul*ııııı muhtelif memleketle. 
tabatuerinl tamamlamak için 

::::.. Jtlzlerce talebemiz vardır. Bu 
°"- ~ğu devlet yardmılyle 
~'Döviz mtişkillitma rağmen hü. 
)'~ bunlara, her ay bulmıduklan 
~&öre, lhtlya.çlannı karplıyacak 

p Para gönderiyor. 

~ dön Berllndea aldıimuz bir 

'ele 11.-..~~tlmbl çektl Ve ita me-
~ dunnıya lüzum gördük. 
~ bbe gönderenler Berllnde 
d1lp de baı1111an bir talebe grubu. 

~· talebeden birçoğunun 
hd...D: .~ eğlence yerlerinde vakit 
~~ bir lmmmm kahveha. 

-.ı et:HL~~ oynıyarak derslerini lh
~ ··-.ennı, ttç senede bltlrllme81 

~- bir tahsU için yedi aene 
latlk..._ .. _ bulunduğunu aııla.tıyor ve 

i..'"'lletiQ dikkatini davet ediyorlar. 
"'-et ""1çlere göre Avnıpadakl htt-

~ '-hemden bazısına 800 
h , .... bizim paramızla 400 Ura.. 

ile~ bir para verilmektedir. EH. 
~-.cıar bol para g~lren talebenin 

l~yı sefahet uğruna sar-

~ . 
.._ olcl':::n ııe dereceye kadar doğ
~ lrttlf u blbnlyoru. BUalds ma. 
M ldQ ettıeler1n1n bertarafta talebe. 
~ bir kontroı altında bulundur
~ 11 hlilyol'Qz, Fakat bu haber 
bttJ'Uk ~ memleketin kendilerinden 
~ler beıkledlğl, ve latlkbal için 
bn.,. lı bu gençleri dtiftWderl 
-.ıcıo11 ~ kurta!IJl8k için cldcU .. ·-- ............. _. .. 
4ftb • 

C.nyanın Balkan-

lorclQ Yeni Faaliyeti 
I~ llarblye Nazın Blomberg 
S dola§ryor. Bir taraftan da 
'1..~ llartcıye Nazın Fon Neurath 
~geliyor. 

h, ~h Küçük ltlllfı parça1amr.. 
,...._ \'e Balkan httkftmetlerl üze. 

~-ur-..,. kurmıya man.ffak 
~ hlea. bir müddet faaliyetini 

'~ Almuıyanm hedefi, dttn
laı Oe..-.,.. 9ahalarmda bn)ıynadığı. 
~ ~ Şarkf A\'l'Upulle Balkan. 

~ ~ etmek, 80Jll'a bu yol le 
~ e ibertnden lraııa kadar sark
'1 ~ '8fp nevt Bağdat yolu slyasetl 

)llra tlla dlrUtmıye ~ryordu. 
~ t Tuna ve Balcan devletleri 

hta' 4hnanyanıa oyununu anla
~ .\lınanya bir tereddüt devresi 
~~ Şinıdl tekrar Orta A vnıpa ve 
le~ Pyrimemnun devletlerl
~~k. hiç olmaua bu yoldan 'k \'Jııpa ve Balkanlarda kuvvet
"'-tot .:-re faallyete geçmiş bulu. 
'U ~ alcat Alman siyasetinin lçyü
S lnefdaaa çllmuJtu'. Bulga.. 

' lt.a~dl- t.arafma kazana. bUe, 
~ müessir bir rol oy. 

ihtimali pek azdır. 
~ . 
'•tl~alde Güzellik 

t.t·· 111abakaıı 
~ belediyesi feetlval progra. 
~ de gtbeWk miisa.hakaaı DU. 

~koYJnuş. 
~ mtlsabakuı, kadmlarm 
lt'41fı8fd Gıeta oldukları kanaatinin bir 
'ı ~Bu iş, AVnıpada bir müd. 
'ı taeirlerlll eUade bir tL 
~-.itası Ofarak y&pddı, fakat 
.. ~ h etti. Kadına htlrmet eden, 
bt.-~et teDdn etmek latlyea 

' tetı.İr mıun böyle etinin ve ha. 
"'-. edllmeeine eeYU ver. 

~ bdnunı glbeDik mUsaba
'rta1ı hrı deiQ, hayat saluıeslade mu 

..._ 
0 aş görmek isteriz. 

>- ~lehepıe beledlyen1n bu numara. 

~ ""'dlrbtıntye ~ etmesini wrınvnruz.. 

Bugünkü 
Mısır ne 
Ehram nede 

Sfenkstir 
Mısır, bir nehir, yani Nil 

• ve bir ınsan kalabalığı, 

qani 14 milyon Fetlahtır 
, 

~YAZAN:~' 

~ Bürhan Be ise ! 
' / 

M 111r'a ait bir manzara· 
nın ortasında, ya Eh

ramlar, yahut Sfenks durur. 
Bunlar artık Mııır'ın aembol· 
leri olmufbll'· 

çöl gösterecektir. Bu bakımdan, 
Mısırın tarih içindeki hayatı ve me. 
deniyet devreleri, tipik nehir boyu 

• nsanlar doğup ürüyorsa; 
1 bağlarda bahçelerde göl -

geler uzuyor ve şarkılar yUkse-

liyorsa; kız vücutlu hurmalann 
aldaleri mehtaplı gecelerde Nilde 
yıkanıyorsa, isterseniz Sfenks'e ve 
Ehramlara da sorunuz, hep bu Nil 

Ehranı.lar'ı Napoleon bile, 
bir hitabet unıuru olarak kul
laDJlllfbr. Sfenkı'e aelince, o
nun kilitli aizına heraün bir 
anahtar uydurmaya çalıpn 
muharrirler, filozoflar ve ze
ki oyunlannı seven seyyahlar 
vardır. 

hayatı ve nehir boyu medeniyetle_ 
ridir. Şu halde, M11ınn tarihi ter. 

kibinde, temel olan unsur, insan de. 
ğil nehirdir. Yani Mısırlı değil Nildir. - l tohum aa.yesindedir. 

' Mwrı yukarıdan, tayyareden 
seyredel'8eniz, görül'8ilnüz ki, bu 

HUbuki, Mıllll', ne Ehramlar ne 
de Sfenkstir. Mısır, bence, bir ne
hir yani Nil ve bir inaan kalabalı-
:a· " ___. .1.:&. 4.UU.J v .... "X"'.""'ııo.ı.u . .a.... n-

manzara, Ehramlarmkinden de 
Sfenkainkinden de eskidir ve ma
nalıdır. 

Hiçbir toprak parçası üzerinde, 
tabiat ile iıwınm kartliatmUI, 
tan~ı ve kayn&fmaSJ, Mıa1rda 
olduğu kadar sade bir muadele 
dahilinde cereyan etmez. Mısırın 
Nilini alınız, haritalar orasmı 

• f Kanununun İf ue-
1 ren/eri alôlıoJar e

den --1annı dün bu ıü· 
ı tunlarda okudunuz. BU6iln 

de ifçilerin bilmai lbım6e
len noktalan hulba olarak 
veriyoruz: 

Cümhurlyet Wkeebıcle itçUer, 
kaaunlBl hlmayeal ve adaleU al· 
tmdadır. 

:-41 •• 

işçi, ite girerken it verenle 
bir it mukaveleal yapaeaktll'· 

• • • 
Wçblr ltçl, 1tvereae haber 

vermeden itini bırakmUo Batb 
yere gidemez. Kendi kendine 
itini bırakır, bafka yere ~ 

- mıya gidene cezalandınln'· 

• • • 
Panımı alırken 1tverendell 

hesap puuluı ı.t.epntz. 
• • • 

Gebe kadın ltçUer, dojamdan 
evvel Uç hafta ve doğumdan 
llODI'& üç hafta çalıttınımazlal' 
ve yevmlyelerlnln yammı alır
lar. 

• • • 
ltçllere yiyecek, lçeces ye gJ. 

yecek gibi teYler satmak için a
cılan ekonomalardaıı alıtverlt 
serbesttir. 

B unu en iyi, yukandan yani 
tayyareden görüyorsunuz. 

Nil, Etyopyanm dağlarından Ak-

denize doğru bir f&hdamar gibi 
akıyor. İnsan eli onu kaç kanala 

bölebilmif ve bu kanalları nerele
re uzatabilmi9 i8e, çölün kahn 
orada yenllmi9 ve gıda veren, be
reketi temsil eden tane, orada ye
terebilmiştir. YeşU ve gaYrfmuntaı. 
.IHUll Ju:oJl.ullg 1.oU !it~11L. şi'bl .. _•on 

ve içinde ,gök damarlar parlıyan 
harikulide uzviyet, bir nehrin göv. 

desi midir; Mısır dediğimiz memle
ket midir; kafası deltada ve kuy. 
ruğu Tıana gölünde kımıldanan 

bir yılan mıdır? Yoksa bunların 
hiçbirisi değildir de yelelerile göv 
deainin her nebati zerresinden al 

iŞÇiNiN 
BILECEGI 
ESASLAR 

kanunun ıs UncU maddMlnde 
3'aalıdır. Dikkatle olmyunUL 

• • • 
llerne suretle ola.na olsun iti-

nizi bıraktığınız zaman ifveren 
size bir tabadetname vereeek· 
tir. 

• • • 
ltveren, abe verdlll f&badet. 

Damecle baba yere aleyhlııbe 
hiı1ey Yuana zarar ve siyan 
ltt.emek haldrmızdır. 

• • • 
ltveren, 9lzl ufak keacU ar

zu ve muvafakatquda fula ça. 
httırablllr. Fakat bunu lçin de 
bnanmı göet.erdl~ nl&betlerde 
fazla yevmiye almunı: Jlmndır. 

• • • 
16 Y8fDla kadar ooeu)dar, glla 

de aekb la&tta fula pbttın
lunular. 

tm başaklar, beyaz pirinç tanele
ri, ballan terlemiş hurmalar, san 
kabuklarında semirmiş muzlar ve 
lüle lüle pamuklar dökülen bir 
Tann mıdır? 

ÇUnk\l bu yeşil şeridin iki yanı 
çöldür. Çünkü dışında nebati ya· 

hut uzvi hayattan eser yoktur. 
Nilin ver~iji ha.ya.t ile çölün ha
zır tuttuğu ölilm, Mısırın her nok
tasında karşı karşıyadır. Bunlan 
biriıbirinden bir damla suyun ye-

9erttğ tohum ayırmaktadır. Yeşil 

9eridin sınınnda ye9eren tohum, 
ilk gUn ve ilk ilk insandanberi bü
tün Mısır medeniyetlerinin en kud 
retli nöbetçisidir. 

İş\'erenle anumda ihtlW çık
tıtı zaman ne yapacaioım ve 
DUi) banket edeceğlnlzl alze 
kanan'llll betlnd fulmda yazdı 
maddeler gÖ8t.el'IDCktedlr. Onla. 
n iyi okuyunuz. 

• • • 
Clllllarte81 yevmlyfllbıl, diler 

günler gibi tamam alaeahmız. 

• • • 
Ctimııurlyet Bayramında ça

hfmVSmız ve o günkü yevmiye. 
yl J)elln alınımı:. 

• • • 
Fabrikanızda olaa biten her. 

hangi bir iti tahkik için devletbı 
mtttettqıert sizi çaln'dJğı zaman 
yanlarma derhal gidip 110rduk.. 
lan sUa11er1n cevaplannı perva
sıaca ve doğru olarak veriniz. 

• • • 
Httf ettl§Jere verdltlnlz ifade. 

dm veyahut söylecUflnlz 1eyler. 
den dolayı sizi kimse kabahatU 
tutamaz ve slı:I cezalancbrunaz. 

• • • 
Her ltçl, çahştrlJ it yerinde 

devletin sigorta dairesinde sL 
gortalı olacaktır. 

• • • 
Tttrklyede grev yuaktır. Hiç-

• • • bir Türk lıJçlal grev yapmak ldn 
Hiçbir ltçl, lfyerlne IU'DOI kalkılUDU ve arkadqlatmı bu 

• • • ı)Jank gidemez. İtyerlncle lokl ile tahrik edemez. Türkiyede 
Sizi blJAsebep lttm çouua. lmllanMPa• ve •tamu. grev yapmıya ve yaptmmya 

mazlar. Çıkardıkları takcUrde O • • • kalkııpnanm cewı abrdJr, Bu 
it yerindeki Jılzmetlnlzln mlldde- Doktordan ıdıhat rapora ... eealan kanunun 12'7, 128, 129, 
tine göre tazminat alacabom. ımd• atu' ve tebllkell itlerde ve 189 unca maddelerinde iyice 
Bu tazminatın DWI öclnecell çabfmaynm. cıkuyunuz. 

''''"""'"'""''"''"'"'"'"''""'"''"l1fllllll'lllrlllttt11111tlfllllltflrlltfl11111111111111111111tlllllltllt~ 

memleketin bütün coğrafyaaı bir 
nehrinkinden ibarettir. Bir Nil ve 

14 milyon Felllh, i.fte Mısırın o 
masallara geçmiş olan servetlerini 

bu iki kuvvet yaratmaktadır. Ge
rek Nil gerekae Felllhtan bir baf
ka yerde bahsedeceğim için bu iki 
kahramanın delllt•0ını 9imdilik bu
rada keseceğim, 

M mrnn Yetil 9eridi Asvana 
ve daha yukarılara kadar 

devam etmektedir. Biltiln şehir -
ler, kasabalar ve köyler, bunun i
çindedir. 

Kahire, lskenderiye, herhangi 
bir Mısrr kasabaaı ve bir de izbe 
(1) ; eğer bunlan göriirseniz Mısı
n epeyce tanımış olursunuz. Çün
kü kasaıbalarla izbeler hep blrlbi
rine benzemektedir. Bir Kahire, 
lskenderiye, Portsait ve lsmailiye 
gibi 9elıirlerdir ki, hususiyetleri 
ve phaiyetleri vardır. Nil boyu
nun yasası herşeyi biribirine benze. 
tici bir yasadır. 

Hurma ağacı, muz ağacı, pa -
muk fidanı gibi, Mısırlı inaan da 
N"ıl boyunda yetifir. Ekseriyetle, 

boyludur, incedir, dinçtir, Çalışkan. 
dır, çünkü kahredici bir gilni!fin aL 
tında yılda Uç dört mahsul yeti§tir. 
mektedir. Şendir, çok konlll}ur, ko
nuşurken bağınr. 

NUbaylı Saidfler kuzguni tenk -
tedlr. Fakat çehrelerinin çizgileri 
nordik ırklardaki kadar munta -
zamdır. Apğı Mıaır halkı ise, Müs 
lilman olaun, Kıpti olaun, eski 
MısırWara benzemektedir. 

K ahiredeki bir apartımanm ö 
nünde Tutank • Amona 

benziyen bir delikanlıyı görebile • 
ceğiniz gibi, izbeden izbeye uzanan 
kanallardan birinin kenarında da 
bezlerini gırparken, Nefredite rut 
gelebilirsiniz. Mısırlı erkek uzun 
bir entari giyer. Adı, galla.biyedir. 
Çokluk, beyazdır. Renkli bezden 
yahut kumqtan yapılanlan var
dır. Mısırlı kadın, siyah bezlere 
bürilnUr. Ayaklarmda gUmUf ya
hut pirinç halhallar tqır. Endam
lıdır ve sex-apeali vardır. 

Şehirlerde ve kasabalarda, bu 
biçim insanlar kaynar. Btr apart:J
manın hazan altı kapıcw vardır. 
Hele Kahfrede bir nüfus bollufu 
ve tı azlıfı kareıımda bulundufunu 
zu daha Uk adımda anlarsınız. 0-
tomoblllnizin kapmmı açmak için 
dört kol birden uzann- ve bunlar
dan bir tanesi yalmz bah9işini a
lır. DUlilntlrsUnUz ki, koca Nil, ço
cuklarmm hepsini doyuramamak • 

cı> tzbe, Mmır köyttnUn adım. 

t5 

Kanunlar KaT,...,.Jaı 

Ana ile 
Baba Miras 
Alamazlar 
T ramvaym arka eahanlrğmda 

sakallı bir ihtiyar, orta yaşb 
bir baya dert yanıyordu. Kulak ml
ll&flrl oldwn. ihtiyar içini çekerek 
anlatıyordu: 

- Aman oğul, halim fena. Sizlere 
ömür bundan bir kaç ay evvel biricik 
evı"1mu kara topraklara gömdüm. 
Her teylm o idi. Günlerce gözüme 
uyku, ağmna bir lokma ekmek gt... 
medL Fakat bu yalanca dünyada, in
san yine 'iyeblllyor, yine yaşayabUI. 
yor. 

Bir kaç "gttn geçtikten sonra, kapı
mı bakkal çaldı, para istedi, saka çal· 
dı, para lstedL Benim lztl.rabona e. 
hemmlyet veren kalmadı. Her kee 
kendi işi Peflnde. Fakat, bende para 

. nerede f Bana, sağlığında bakan blrL 

clk oğhundu. Hayllcede parası vardı. 
· Evine kottwn. kan&ım buldum. A· 

man dedim, bana biraz yardım et. 
Mirasın taksiminde sana iade ederim. 

O, dik dik ylbttme baktı ve: - "Ne 
mtlnuebet. Sen oğlundan rnlru ala-

maaın ki. Oflunun bıraktığı iki tane 
çocuğu Ue bir de kansı, ben, varız. 

Miras bizim aramızda pay edilecek. 
Kalan her şey bizimdir,, dedi. 

Da acı sözleri duyduktan sonra, 
köte bqmdald kalıveye gittim. Ma
hallemizin akıl hocası olan muhterem 
bay M. R. 'I buldum. mes•eıe,i ba§m-

dan 110mma kadar anlattım. Bana ıa 
cevabi verdi: .. _Sen, çocuk mwıwrf 

O kadının IÖzlerlne D&8ll in8DD'8111. 
Akıl için tarik birdir. Bir b&ba çocu

ğu öldü diye aç kalır mı! Mademki, 
çocuğun para brrakmıt elbette sen de 
o paradan, o emllkten istifade eder
sin. Dtln, oğlun.un yabancısı olan ka-

nsı onun mirasçısı olur da, onun kam 
olan, sen, babası nasıl mlra8tan isti
fade etmez.sin! Böyle haksızlığa ak· 
im erer mi! Elbette ermez. Ranun, 
mantık tberlne kurulmuştur. Ona 
yapuılar alolb adamlardır. Bir baba 
ve ya -yr Mllldm, benden clalla 11' 
dtlfttnllrler. Hiç meıü etme. Git, ~ 
hat uyu, dedl 

• • • 
M. R. in sözleri dofnı 11111. 

dur! Hayır!. Kanun bu zatın fikrinde 

deflldlr. tık nazarda akla uygun g6-
rtlnen her teYI kanun kabul edemes. 
Kanuna yapan, bir çok ince noktalan 
dtlfilnereık hareket etmek mecburiye
tindedir. Bir çok sebeplerden dolayı 
da - ki burada izahı lmkinsızdrr
kuaanmı ttç maddesi bu hus118U hal 
etmlt ve ak sakallı lhtlyan mlruçl 
olmak hakkından mahnım etmiştir. 

Hep beraber, Türk Kanunu Mede
nisinin bu huusa alt maddelerini 
gözden g~lrellm: 

Madde: 439. - Birinci derecede 
mi~ılar, müteveffanın füruudur. 

Madde: 440. - Füruu olmayan 
mUteveff anm mi~mı baba ve ana
mdır. 

Madde: 444. - Müteveffanın kan 
ve ya kocası, füru ile içtima ettikte 
muhayyerdir: dilerse terekeden yan
smm intifa hakkını, dilerse dörtte bl· 
rinin milkiyetini alır. 
Şu maddeleri okuduktan 110Dra 

anlıyorm ki, kanun evvel& ölenin ftl. 
rumıa, yani mütevetfanm çocuklan· 
nı ve onlann çocuklanJu m1ruçl ka
bıal ediyor. Böylece ölenin ~~lliıe m!· 
ruı isabet ettiriyor. Eler, kan ve ya 
koca ...,.., onlar da mlrua lttlralr 
ederler. Fakat, her halde ~ var
sa, ua De ..._, ölenin m1ıuçou ola
mular. 

lmaail Kemal Elbir 
lstanbul Barosunda A vuka' 

tadır. Yahut servetin taksim edi· 
lifi tarzında bir hata olsa gerek -
tir. Herhalde, kaldırımları ve so • 
kaklan dolduran bu gallabiyeler 
alze ihtar etmek ister ki, ekono • 
mik ve il08yal davaamı henUz hal
letmemit olan bir memlekete a • 
yak buDUfBUlızdır. 

B unun dı,mda, lskenderiye 
mükemmel ve zengin 

bir liman, Kahire de bi r rüa
glnn sanki Orta A vnıpa • 
dan söküp buralara ili§tir • 
diği bir mamuredir. Kaaabaya ve 
izbeye sonra uğrarız. Mısınn man
zaraaı, fakat, ilk bakışta budur. 

Rrrrl.n" R•lo• 
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( SPOR 

Bu Aksamki 
' 

Güresler 
' 

PEHLIV ANLAR, AMERIKALI 

iLE KAR$1LA$1YORLAR 
• 

Önce Cemal 
Pehlivar.J 

Guresecek 
' !stanbula geldiğindenberi sağa sola 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

HataY,'ı 
Kurtdr~fi

0

6 
Önder 

(Başı 1 incide) 
menin mümkün olduğu fikri ortaya 
yayılacaktı. Hatay Türklerine milli 
kültürlerini unutturmak için tazyik. 
ler başhyacaktı. Biz de ister istemez 
bunlara karşı duracaktık. Ortalık 
Makedonyaya dönecekti. Türlü türlü 
dar ecnebi ihtirasları işe şkanşacak. 
tı. Cenup hududumuzun civan emni
yetten mahrum kalacak, milll kalkın.. 
ma hareketimizin huzur ve istikrar 
şeklindeki en büyük desteği sarsrla
caktı. 

Demek ki Hatay işi bizim için tam 
mlnasiyle bir varlık işi idi. · 

D avamızı ilk ortaya koyduğumuz 
zaman bunu dinliyen, anlıyan 

yoktu. Hervakitki yaman sevk ve ida
re sayesinde ke., irme yoldan hedefe 
doğru yürüdük. Fngelleri aştık. Dar meydan okumaktan ve her TUrk peh· 

livanmı güreşe çağırmaktan çekinmi. 
yen Amerikalı Kumar'ın nasıl bir 
pehlivan olduğunu bu akşam nihayet 
anlam14 olacağız. 

' zihniyetleri genişlettik. Sert görüşle
ri yumuşattık. 

Taksim Stadında kurulacak Ringe 
bu akşam Cemal pehlivanla çıkacak ' 
olan Amerikalının derecesini güreşL 
nin şekli ve alacağı neticenin vaziye. 
tine göre ölçeceğiz. 

Amerikalının mey~an okumalarını 
guetelerde gören Cemal Pehlivan 
bilhassa onunla tutuşmak üzere Eski • 
şehirdeki işini bırakıp buraya gelmiş
tir. 

-
Kumar dünya fatnpİyonu Şikat'in bu vaziyette altına dü,tüğü 

halde kurtulduğu maçtaki rami Diğer taraftan MUllyim de AmerL 
kalı ile tutuşmak istemektedir. Ame. 
rikan boğası ile tutuşmak üzere ls. r-------------------------'-----
tanbula gelmiş olan Başpehlivan Te
kirdağlı Hüseyin idmanlarına başla. 
ınıştır. 

Tekirdağlmm idmanlan esuen bu 
mra iyidir. Fakat Amerikalıya k&r11 
daha ciddi hazırlanmak istemektedir. 
Tekirdağlı, haklı olarak ilk defa A
merikalının önüne kendinin yendiği 
pehlivanlardan bir ikisinin çıkarılma. 
8IDI ondan sonra kendinin karşılaşa. 

eağmı söylüyor. 

Fenerbahçe, Rapid 
Takımına Karşı 

Ne Netice Alabilir? 
Filhakika Amerikalmm eöhreti ve Fenerbahçe ile bu hafta karfıla,acak olan Avuaturyanın Rapid 

rekllrnı ne olursa olıiun TUrkiyede 
ebHyetlni 18pat etınedert Başpehliva. takımı bu sabah tehrimize gelecektir. Ro.pid'dc Jiln d~ ll~oc.uiJi. 
muma karp çıkarılmuı doğru olmaz.. miz ıibi bet Awetmya Milli takımı oyuncusu var. Rapid, turiıe
dı. lerde yaptıiı ecnebi temulannda daima iyi dereceler almakla 

Amerikalmm ne çapta bir pehlivan fÖhret bulan ve Viyana halkı tarafından en fazla sevilen klüp
olduğuna gelince, burada yaptığı id. lerden biridir. 
manlarmda kuvvetinin pek yerinde ol I Bundan beş gUn evvel şampiyon o-
duğu kanaatini uyandJrlll1'tir. Kilo. B tan Admira ile yaptığı maçı beraber-
au da bizimkilerden biraz fazladır. eşik! QŞ likle bitirmiştir. Böyle kuvvetli ve 

Amerikanın en yüksek pehlivanla. Merkezi Avrupa sistemini tam ma -
rmı tutmuştur. Koyduğumuz resim nasile tatbik eden bir ekip karşısm-
Kumar'm dünya şampiyonluğunu da. Güreş/eri da san lacivertliler acaba nasıl bir 
ha evvelki aya kadar mu haf aza eden netice elde edecekler? 
Şikatla yaptığı J;>ir müsabakayı e:ös. Evvelki haftadanberi Beşlktaşta Fenerden bu maçta galibiyet bekle 
termektedir. DUnya şampiyonu Şikat Şeref sahasında yapılan hususi gü • mek biraz hayaıt olursa da Umlt edil 
'.Amerikan Boğasını bu hale getirdiği miyen bı'r karşılaşmada zaferle çık-
hald ik. zlarmı U,. · d r- yerinde devam edilen yağ güreşle e ı omu ~ sanıye yer e - kt tığımız maçlar futbol tarihimizde 
tutamadığından galip gelememiştir. rine bu pazar da devam olunaca ır. . . 
Herhalde sert güreşlere ve bUyUk peh nk hafta bu · · sekiz yok değildir. güreşlere yırmı San llcivertliler en kuvvetli oyun-
livanlara alışık olan Amerikan Boğa. pehlivan iştirak etmişti. Geçen haL oulan Yaşardan mahrum olarak çı • 
mnm burada kolay kolay yenllmeei ta pehlivan adedi otuz altıya kadar kacaklardır. Bu itibarla müdafaa hat 
pek mümkün gözükmemektedir. çılmıııtı. Pehlivanlann rağbeti arttı- tı biraz aksamakla beraber haf hattı-
Cemal Pehlivan ne diyor: ğı gibi seyirciler de rağbetlerini art- nın mükemmel oyunu bu boşluğu ka-

'.Amerikalı ile tutuşmak Uzere tim. tırmıflar, girenlerin adedi fazlala§ • pa:c~kt~r. 
dl yerlettiği Eski.şehirden buraya kL mıştır. Güreşlerin ciddiyeti Beşiktaş u acım hattının geçen hafta Gü-

neş maçındaki oyunculardan teşekkül 
dar gelmiş olan Cemal pehlivanla gö. müsabaka1annm ehemmiyetini gün • edeceği tahmin edilebilir. 
rOtttlk. Biz.e Amerikalı ve ııerbeat gU. den güne arttıracağına §iiphe yoktur. Son olarak Fenerlilerin kendi sa • 
ret hakkında ıunlan söyledi: Bu pamr muhtelif sahalarda ehem· halannda ve çimen Ustünde bilhassa 

- ~merikalmm eağa sola meydan miyetli ıpor temaalan vardır. thti - Fikret vasrtasile Rapidlileri şaşırta
okudufunu gazetelerde gördüğüm za. mal bu sebeple Beşiktaı güreşlerine rak onlara müşkül dakikalar geçirte
man içimden bir hiddet kabardı. Bu gibnek istiyenler muhtelif yerlere cekleri ümit edilebilir. Maamafih, 

Viyanalı futbolcUlerin de maçlarını 
adam bbi yiyecek değil a, dedim ve dağılacaklardır. Fakat ne de olsa umumiyet itibarile çimen sahada yap 

İstikrarsızlık ve huzursuzluk dolu 
bir dünyanın ortasında sulh ve ahenk 
güneşi Hatay ilzerinde doğdu. Dokuz, 
on ay evvel ekilen bir tohum. millet. 
ler tlltafmdan tanınmış yeni bir müs
takil devlet şeklinde hiç umulmaz bir 
mahsul verdi. 

Burası Yakın Şarkın bir !sviçresi 
olacak. Askerlik nedir bilmiyecek. 
Sulh ve insanlık için gilzel bir yuva 
haline gelecek. Cenup hududumuza 
emniyet verecek. Fransa ve Suriye ile 
tam dost olmamız için köprü vazife. 
sini görecek. Türk kUltürü burada 
serbestçe inkişaf fırsatlan bulacak. 

Transit ticaretimiz için İskenderun 
~bi güzel bir limandan istifade im. 
kanlarına da kavuşuyoruz. tktısadi 
varlığımız ve teçhizatımız bu sayede 
bir kat daha genişliyor. 

H atay mücadelemizin ilk safha. 
larmda bizim yeni arazi hasre. 

ti duyduğumuzu zannedenler şimdi 
hatalarını anlıyorlar. Görüyorlar ki 
Türkiyenin sulh ve inkişaf siyaseti 
bu işte de hedeften şaşmamıştır ve 
hiçbir lşte şaşmıyacaktır. 

Atatjl,.Jı, hn ~~-: - 4 ·- or-~- .,._ 

önümil7.e düşen, sulhu hiçbir tehlike. 
ye uğratmadan: bizi böyle yüksek bir 
mevkie vardıran, bukadar bUyilk mu. 
vaffakıyetıere kavuşturan önderimi7-
dir. 

tstanbul halkı bilen, gören, anlıyan 
bir halk sxfatiyle Hatay işindeki milU 
zaferin bUyilklüğünü çok iyi kavra. 
mıştır. Bugün bu kavrayışımızın ne. 
kadar ileri.de olduğunu göstermek, 
duygularımızı ortaya koymak için bir 
fırsata kavuşuyoruz. Hiç şüphe etmi
yoruz ki bütiln İstanbullular Büyük 
Şefi karşıl~~a c~dan minnet ve 
sevgilerini bıldırmıye koıııa<'1tklArdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

lzmirde Vasıf 

Çınar için ihtifal 
tzmir, 4 (A.A.) - Halkevinde 

merhum vasıf Çınar için büyük bir 
ihtilal yapılmıştır. 9lümünün yıldö
nüınU münasebetiyle yapılan bu ihti
fal de ilbay Fazlı GUleç ve Şarbay Dr 
Behçet Uz ile kalabalık bir münev
ver grupu bulunmuş ve lzmi.rin bu 
enerjik evladının hatıraları yaşatıl -
mış, meziyetleri anlatılmıştır. 

Muhtelis Tahsildar 
Halepte Yakalandı 

Kamutay Ziraat 
Bankası Kanununu 

Kabul Etti 
(Başı 1 incide) 

radeniz, bu maddeye (kazanç beyan
namesi, bilançosunun umumt heyetçe 
tasdikından sonra verilir) fıkrasının 
ilavesini teklü etti. 

Bankaya yapılan yardımlar 
Bütçe encümeni reisi Bay Mustafa 

Şeref, Ziraat Bankasına hükiimetin 
her zaman yardım ettiğini ve edebi
leceğini söyliyerek dedi ki: 

AT atürk bugün 
Geliyor 

"-Hangi zamanda Ziraat Banka
sı ihtiyacı gösterdi de hükCı.met, o • 
nun gösterdiği zaran karşrlamaktan 
vazgeçti? Ziraat Bankasının alacak
larını muayyen taksitlerle tecil et
tirdik. Fakat buna mukabil banka -
nın maruz kalacağı zaran da karşıla
mak üzere her sene 1,5 milyon lira
yı kendisinin emrine amade bulundur 
duk.,, 

Hasan Fehmi Ataç, tekrar aöz al
dı. Fikrini izah etti. 

Maliye Vekilinin izahati 
Bundan sonra kürsüye Maliye Ve-

1<ili Bay Fuat Ağralı geldi. 
11

- Ziraat Bankasını mümkün ol
duğu kadar himaye edelim. Bütçe en 
cilmeni ayni fikirdedir. Muhterem 
Hasan Fehmi Ataç ta bu hisle tak • 
rir vermektedir. HükCı.met te bu his
se iştirak etmektedir. Bu himayenin 
iki suretle icrası kabildir. Muafiyet 
tesis ederek mevcut kanunlardan her 
hangi bir suretle istisna etmek, her
hangi. bir suretle mevcut usullerde 
rahne açmadan istisnalar yaratmak ... 

Banka, vaziyetim bu4ur dediği va
kit orada görülecek lürum üzerine 
yapılan yardımın tecdidi yolunda 
karar ittihaz olunabilir. Eğer heyeti 
muhtereme tensip ederse bendeniz 
bunu kolay bir tarik bulmuyorum.,, 

Reye konan teklif reddedildi ve bu 
bu madde ile diğer maddeler okundu. 
Kabul olundu. 

Ziraat T efkilit Kanunu 
Müstaceliyet kararile umumi heye 

te gelen bu proje üzerinde birçok ha 
"1l'1c1 ov" ı:suyı.t:l'.llu::ı . .uoyı.e uı .... au 

bir kanun projesi getirdiği için hükU 
meti tebrik eden Bay Hüsnü Kitapçı, 
geç kalındığını da söyledi ve dedi ki: 

"- Memleketin esasi ekonomi ve 
ziraat olduğuna göre, ziraat işlerini 
tanzim edecek tedbirleri başarabile -
cek olan geniş bir teşekkülü önde bu
lundurmak icap ederdi. Kendilerini 
bekliyen çok geniş bir saha varken, 
başka işlerde çalışan ziraat memur • 
lannı gördükçe hem hayret, hem de 
acı duyarım. Vekiletin kadrosu dar
dı ve verimli çalışamıyorlardı.,, 

Köylüye doğru init 
B. Hüsnü Kitapçı, birçok mUtehu 

sıs, müşavir, teknisiyen ve muallim 
ler getirtildiğini, halbuki asıl ~in 
köylUye kadar inip köylUyü öğret • 
mek, daha düzgün mahsul yetiftir
mek olduğunu söyledi. 

Ziraat Vekilinin sözleri 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen ileri 

sUrUlen bu mütalealar& karşı şu iza 
hatı verdi: 

(Ba§ı 1 nclde), 
daha izhar etmek ıçin büyük tezabU. 
rata hazırlanmıştır. 

Haydarpaşa istasyonunda da par• 
lak bir karşılama merasimi yapılt. 
caktır. Merasimde askeri ve sivil et• 
kan resmi elbiselerile bulunacaJdl' 
ve saat 13,55 te Köprü.den kalkacaı 
olan Akay vapurile Haydarpaşaya gt. 
deceklerdir. Aynca, Sarayburnu 1' 
Dolmabahçe sahilleri ile Haydarı>'
§a - Pendik banliyö güzergihIJldl 
toplanacak halk, Büyük Şefi alkıflat'• 
la selamlıyacak, diğer bir kısım ~ 
ta Akay ve Şirketi Hayriye vapurıaa· 
le kendilerini denizden istikbal ed~ 
lerdir. 

Atatürk, Ertuğrul yatı ile Dotaı'
bahçe Sarayına geçeceklerdir. ffat• 
darpaşa Önlerinde bekliyecek olan b1I 
vapurlar yatı takip edecekler, bU aJI• 
da bütün deniz vasrtalan da dild~ 
çalarak bUyUk misafiri sellmlıya~ 
lardır. 

Her taraf donanıyor 
Bütün şehir bagtanbaşa donad • 

cak, resmi, hususi müesseseler, dal• 
reler, bayraklarla &üslenecektir. Gr 
ce de muazzam bir fener alayının ~ 
pı1ması kararlaştırılmıştır. DeniJde"" 
tezahürat saat yirmi dörde kadar ~ 
recek, vapurlarda itfaiye ve ~ 
bandolarile askeri bandolar buluna • 
caktır. 

Bu fener alayına yine Akay ve ştt 
keti Hayriyeden dörder vapur aYrs' 
mıştır. Saat 21,45 te Köprünün Adi
iskelesinden, 21,50 de köprünün sat. 
darpaşa iskelesinden, 21,30 da Kadl
köyden 20,30 da da Büyilkada iakell 
sinden bir vap?ir lalkacaktır. 19,40 

o.ı .. • ..- .....,._ _ _... ... -peii"U 

ta Anadolu Kavağından kalkarak au 
meli cihetindeki iskelelere uğraYlf 
21,30 da KöprUye gelecek, alay~ 
sonra da ayni iskelelere uğnyar
Anadolu kavağına dönecektir. 

68 numaralı vapur, 19,50 de ~r 
kozdan ha.reket ederek Anadolu Y.
kası iskelelerine uğnyacak, 21,30 dt 
KöprUye gelecektir. . 

Vilayet hududunda lııar,.Iı~ 
heyet 

Vali ve Belediye Reiai ile ts~ 
bul Kumandan Vekili, BUyiik Şefi vr 
!ayet hududundan karşılamak tıııeJ" 
dün akşam Izmite gitmi§lerdir. 

• • • 
Bugünkü karşılall\a tezahtıratııl' 

ve geceki şenliklere filomuz da # 
rak edecektir. Yavuz zırhlımız, ddjJ 

akşam limana gelerek HaydarpaP & 
nünde lemirlemiştir. Filoya meııtUf 
diğer gemiler de bu sabah limaııııo'" 
za gelmiş bulunacaklardır. 

"- Evveli Hüsnü arkadaşnnm is 
11.h vadisinde, fidancılık vadisinde, 
islihı hayvanat vadisinde arkadaşla 
rımm hizmetleri hakkmda burada 
takdirklrane söylemiş olduktan söz
lerden dolayı teşekkür edeceğim. 

Düğünden 
Dönerken 

Öidü 
kalkıp geldim. Ben ııerbeet gilreti son uouzluğu ile kıyas edilemiyecek ka - tıklarını unutınamak l~ımdır. Her 
amanda pek sevdim. Senelerce yağlı dar ciddt olan BeJikta.f yUre§lerinln ne de olsa pazar . günü çoktan beri 
sUret YBPDllf bir pehlivan olduğumu istikbali çok açıktır. hasretini çektiğimiz güzel bir maç 
elbette bilirsiniz. Yaf gtire§inde vak. Halk arasına sporu yaymağa veıi- seyredeceğimiz muhakkaktır. . 
tlyle her pehlivana nasip olmıyan mu. le olacağı şüphesiz olan bu güreşleri Papid takımı, ikinci maçını sah gi1 
vaffakıyetler de kazanmıştmı. Mese. dikkatle takip edeceğiz. nü, Taksim stadında Fenerbahçe ve 

ya Güneş takımiyle yapacaktır. 
il, bugt1nUn en m~hur pehlivanlarmı ten çok sarmıştır. Çünkü serbestte, Galatcuaray. Anlıaragücü 

umir, (TAN) - 932 senesinde be
lediyenin 367 lirasını ihtilb ettikten 
sonra ortadan kaybolan tahsildar Ta 
hir, Halepte yakalanmıştır. Suriye 
hilkflmeti tarafından yakalanarak bu 
raya gönderilen Tabirin muhakeme -
sine yakınd1l başlanacaktır. 

Masa başında çalışmaktan ziyade 
tarla başında çahfarak yani köye ve 
köylüye doğru inerek, ve onunla bir 
Hkte çalışarak ziraatlmizin ilerleme 
sine gayret edeceğiz. Gayemiz bu 
dur.,, 

Ziraat Vekileti teşkillt ve vazife 
lerine ait kanunun heyeti umumiyesi 
üzerinde geçen bu müzakereden son 
ra maddelere geçildi ve aynen kaıbul 
edildi. 

Zile, (TAN) - Huanafa ırısyd' 
den Mehmet oğlu Murat Ozan, KutO' 
pınar köyünde Emin oğlu Dureuııu1J 
yeğenine yapılan düğüne davet , 

mif, iki arkada.şile beraber gitm~ 
Dönüşte Uç arkadaş atlarım kottw
rak gelirken lnceöz yazısında .,&'11' 

rat atJ.yle beraber yere yuvarlan~ 
tır. Murat, baygın bir halde kÖr 

\'akit vakit yendiğim oldu. Kara Ali. ayak yerden kalktı, sağa bastın, sola Milli Kümede en iyi ve şampiyon-
yl va~yle F.dremitte yenmiştim. döndün gibi bahanelerle insanı yenik luğa namzet -01an Galatasaray klübü 
KWA.yimi Burdurda yenm~im. Te. saymıyorlar. Herkesin kani olacağı Pazar günü Kadıköyiinde Rapit - Fe 
kirdağlı Htıseyinl de Tekirdağmda gibi iki omuzu yere getirdikten sonra nerbahçe maçı yapılırken Taksim ıta 
yendiğim oldu. Ankaradald Tllrkiye yenik sayıyorlar. dında Ankaragücü ile karşılaşacaktır 
birinciliklerinde Himmet pehlivanı Ben Amerikalıyı yener miyim yen. Geçen hafta Galatasaraya karşı 4 • 
yendikten 11<>nra Çobanla iki eaat kırk mez mi~ şimdi.den birşey söyliye. 3 yenilerek kuvvetli bir varlık olduk
bet dakika boğuşmU§tum. Orada kL mem. Amma adanını her tarafa mey. lanru iıbat eden Ankaralılar baka • 
Jomun azlığına rağmen TUrkiye ikin. dan okuması ağınma gitti. Karşısma lım bu hafta nasıl bir derece elde ede
ciliğini almıştım. Vakıa bu yendiği. çıkıyorum. Ne kıratta olduğunu si:zier cekler. 

Faruk Evleneli 

"Hamidiye" Bu Sabah 

Pireye Yarıyor 

Havayollan bütçeleri 
Kamutayın bugünkü toplantısm • 

da hava yollan idaresinin 937 yılı büt 
çeai ile orman mUdUriyeti umumiye 
si teşkilatı kanunu müzakere ve ka
bul olundu. Orman müdüriyeti umu 
miyesine ait kanupun müzakeresin 
de söz alan B. Tahir Hitit (Manisa) 
kanun layihasındaki esasların tat -
min edici mahiyette bulunmadığmı 

söylemiş ve bu husustaki noktai na 
zannı izah etti. 

götilrUlmUş, fakat hiç bir söz .ayıl' 
yemeden ölmUştUr. --

Bergama 
Kermesi Bitti 

mi söylediğim pehlivanlarm beni yen. gibi ben de bu akşam anlıyacağmı ... 
dikleri de oldu.Misalleri yağlı gtlreıtte Bu akşamki güreşlerde Molla Meh 
muvaffakıyetler kazanmıı ve Türkiye metle Arü kendilerini yağ güreşinde 
nin seçilmiş pehlivanlan arasma gir. yenmif olan iki Bulgar pehlivanma 
diğiml ispat için hikA.ye ettim. karşı intikam müsabakası yapacak • 

BQtUn bu muvaffakıyetlerime rağ. lardır. Bu müsabakalardan sonra A. 
erik indere ıkacaktır. 

Bern Maslahatgüzarı merhum Şük. 
rü Karsan kızı Bayan Eymen Karsan 
la Güneş KlUbU ve Millt Takım oyun. 
cularmdan Faruk Barlas'ın nikah tö. 

Atina, 4 (A.A.) - Cumartesi sa
bahı Pireye muvasalat edecek olan 
Hamidiye için hazırlanan program
da, devlet makamlan ve Aris gemisi 
kumandanı ile zivaretler teatisi, bah 
tiye mektebini ziyaret ve Kral f.lı> 
ymda defteri mahsU15u imzalamak 
vardır. Bahriye müsteşan cumartesi 
akşamı, Glif adada Türk misafirler 
şerefine büyük bir ziyafet verecektir. 

reni diln Beyoğlu belediye dairesinde 
yapılmıştır. Gençlere saadetler dile. 
riz. 

Ziraat Vekili B. Muhlis Erkmen 
buna karşı cevaplar verdi. Bundan 
sonra kanunun maddelerine geçile -
rek kabul olundu. Meclis Pazartesi 
ye toplanacaktır. 

İzmir (TAN) - Bergamada g,,
mea bitmiştir. Bergamadan b~ 
dönen vali Fazlı GWeç, gelecek 
vapılacak Bergama kermes el~~ 
teri için ,imdiden kurulan ko~, 
ilk içtimamı Bergamada kendi ri:. 
setinde akdettiğini ve önUnıu-:ar 
kermesin daha parlak olacağuıl 
lemiştlr. 



ı::::~·-= 5. 6. 937 ===================;::ıı;;::;:::::======= '.r A N Bu kayaların altında bir 
•. dağ daha vardır. Onu ~ 
iıla devirdikten sonra kartım- 1 
za büyük bir demir kapı çıka- , \ .. 
C&k. Kilitlidir. Uıuliyle açmak 
lbnn... Demir kapının arka· \ 
•ında içiçe üç kapı daha ıö- \ 
recekıiniz. Sonuncusunun ki
lidi afıunludur. Bu cihanda 
o kilidi benden batka açacak 
ki11ı1e yoktur. 
. En içerideki odanın tavanı, 
Cluvarlan ve zemini inciler, el
Dıaalar, cevahirlerle bezenmİf· 
tir. Girince sağ duvarda Haz
reti Ali'nin kılıcı methur Zül
fildrar, yanında Dara'nın altı
Patlan asılıdır. Odanın orta
•ında da "Lahdi lakender,, 

. durur. latanbul müzesindeki, 
bu llhdin taklididir. Tam me-
1ıann üıtünde bir kitap durur. 
tte bana o kitap lazım... öbür 
taralı •izin olıun.,, 

S eli.nlk mü'ba:d~le??~en Ali 
Rıza, sözlennı bıtınnce, et

~llla bir göz attı. 
Coluk ÇOcuk, ihtiyar, genç, ka. 

dırı. erkek bir halka çevirmişler, el· 
~ta.n, inciden, Hazreti Aliden 

1 
kenderden bahseden bu orta boy-

u ldanırn akla güç sığan, fakat Halriyat yerinde geceli, günJ'iUlü bir çalııma var 

~: 24 MiLYAR 
@~~ ALTINLIK Pisanenuı karfı. 

~ BiR DEFiNE 
byor. Toplanan me 
l'akıı halka izahat veriliyor. 
Ztı Bu dağın içinde - Ali Rızadan 
"enıcuı - 24.000.000.000 altın lira 
~!'dır. Bu rakamı ben buraya nak
~ rken bir titreme geçiriyorum. 
~ &tznn, ne de kalemim bu raka
Ztıe~rUnde bJr ıer~ l<?ha söyle -
4lf '9ti~ .. ve yumıunıp. Tabi! bir 
~ıza daha çıkmadıkça yazmı-

lıı.:.: ır da... , 
., •kat, bu ~t. "yirmi dört mil-
~ o kadar tabii söylüyor ki; 
ı., d 1Yacağmız geliyor ve merak

etiııe hik!yesini dinliyorsunuz. 

B ay Ali Rıza, cidden misafir
tır ı>erver ve mütevazi bir zat
fit!ebdi8ine ımal sorulmasına, bu 
l'e kafasına neden estiğini öğ
~ !lıQek Ustiyenlere kızar. Fakat bu 
~ilerin cevabını vermekten de 
~uyar. Bir kere söze başlamıya 
daJı • austurmak güç, gülmemek 

·hı.ı~. gUçtür. Ben orada iken, me
-~rdan birkaçı sordu: 

- l>efineYi nereden keşfettiniz? . -ı ltı.ı, ç kapının anahtan yanınızda . 
".:::Bahsettiğiniz kitapta neler 
• '""'ili? 

!ati - Bu emeğinize karlılık hiç para 
Yor nıusumız? 

ı., Buttın bu sualleri !Oğukkanhlık 
lo lta.rtıııyan define arayıcısı, sual 
~ l'anlann mesleğini öğrenmeden ce 
~trnıiyor. Meğer Ankara.da ne 
ltıJt da &aanatika meraklıaı var
'ter:ı :En az on kişi §U türlü cevap 

~ Ben. ban atika mUtehassm

t - l!'.ekt eserleri aeverim de .. : 
~ - Muallimim ... Asan atikaya da 

eraklr-- v . . 
ı J&ü!.. esaıre vesaıre. 

di '-caba benim mesleğim ne oldu? 

111~ dtltU.ndUm. Daha evvelden tec
d llahibi olmuştum. Gazet.eci ol
~u aöyUyen bir arkadaşa Ali 
il • Pek iyi cevap vermemiş. 0-
tın için taıebeu·· 11---~ bul dlUQ. .21 en ml.IWl.OlP • 

•• ile kakıla definecinin ya. 
Jtııa IUna aokulabilmiştim. Ali 
l'rlt bt dUıleştirilmiş bir köşede, kı
ltt r tahta iskemleye kurulmuş. 
dörı~da, perde çavuşu fınl fınl 
~or. Yanına kimaeyi yaklq. 
ti~ or, küstahlık yapanlan, is -
tarı ... ~ kalkışanı an fena halde a.-

~.ror. 

Bir ara.1 k lrfnu h 1 Ali Rızanın bana bak-
tlı- d...:.:~ttim. Fırsat bu fırsat

' ~.Suali yapl'§tırdım : 
- Efendim bu d f' ... :-:- 1 

• e ıne, AilllUI za. 

Hazinenin 
izi Aranıyor 

YAZAN: 
Kemal Zeki 

Bu muazzam serveti meydana 
,ıkarmalı hulyaı ile artıfhrma

laTa giriıen B. Ali Rıu 

manından kalmadır. dersiniz? 
Dik dik bakmağa başladı: "aen 

de kim oluyorsun" der gibi; 
- Sen necisin? dedi. 
- Talebeyim, dedim, fakat çok 

meraklıyımdır böyle şeylere ... 
Azarlanmak, kovulmak korlruai • 

le bir an helecan geçirdim. Fakat 
mütecessis bir talebeyi tatmin et
mekten zevk alan Ali Rıza beni 
çok bekletmedi: 

- Hazine, dedi. Büyük Tokya -
nus devletine aittir. Dünyanın her 
tarafında bu gibi defineler vardır. 
Şarktan Garbe kadar bUtUn dün
yaya hakim olan eski milletler, me 
seli., Iskender, Hazreti Sultan Sü
leyman, mali Karun, Cine'4ıer, 
Tokyanus devleti hUkümdarlan ser 
vetlerini böylece gömerlerdi. Eğer 
evli.tlan hazineyi bulabilirae ne i.
ll, bulamazsa, kaybolmasuıı ister
lerdi. 

- Peki bu hükümdarlar 24 mil
yar altın lirayı nasıl bulmuşlar? 

- Ha, bak, bunlar ilmi kimyaya 
vakıftırlar. Demir, kurşun ve ba.
kıı=ı eritir, içine başka maden katar 
ve halis 24 ayar altın elde ederler
di. 

Definenin mahiyeti hakkında e -
pey maUimat sahibi olınuştuaı. Şim 
dı bunun kendisine nasıl malum ol. 
duğunu öğrenmek llzımmr. 

- Peki size nasıl malftm oldu, 
bu define, dedim. 

- Bu iş batınidir, dedi. Ulu orta 
beşer zekA.sı buna varamaz. Kalbi
me nı.muzat doğdu. Onüme bir kuv 
vet düştü; geldim, burayı buldum. 
Maliye Vekaletine bir istida ver • 
dim. Defıne arayacağım dedim. ls
tidama, ne olur, ne olmaz diye faz
la malftmat koymamıştım. Evrakım 
Vilayete geldi. Belediyeden dört iş
çi, ve gördüğünüz bu kazma, kürek 
leri verdiler. Bu amelenin yevmiye
si 400 lirayı doldurunca iş bitecek .. 

B u sırada kalabalığın arasın
da bir kaynaşma oldu. One 

geçmek istiyenler itişip kakışmağa 
ba§ladılar. Perde çavuşu derhal mü 
da.hale etti: 

- Çekilin yahu, ne var, rahat bı. 
raknı Ali Rıza Beyi .... 

Bay Ali Rıza, gider ayak, beni 
definenin açılacağı gün için davet 
etti : 
"-tki aya kadar işler bitecek. de

fineYi çıkaracağız. O gün buyurun. 
Sizi de beklerim. Yalniz, polis, jan
danna, asker de getirmek lazım. 
Halkın yağma etmesinden korka • 
nnı.,, 

l-ziıec1e Yeni Tayinler 
Zile, (TAN) _ Dçemiz kaymakam 

veklletine Tokat mektupçusu Sadul -
lah tayin edilmi§ ve buraya gelip işe 
başlamqtır. &y Sadettin, köylülerin 
dertlerini ve isteklerini dinlemek üze
re köylere gitmiştir. 

• Askere giden tapu memunı Ni -
yazinln yerine veklleten Nikaar tapu 
kltibi Rükneddin gelmiştir. Tapu kl 
tipliğine de orta okul mezumı Mithat 
Güngör atanmqtır. 

Emirdaida Y okaul 

Çocuklara Yardım 
Emirdağ, (TAN) - Esirgeme Ku

rumu bura şubesi bu aene 75 yoksul 
çocuğu tepeden tırnağa giydirmiştir. 
Gönderdiğim resim, sevindirilen yav
rulan bir arada göstermektedir. 

., 

SiLAH PATLADI 
Gelisini Prensi, 

Haber Vermek 

Karadağ 
1 

• • 
lçm 

ıa, yerinden bir zıplayış zıplam1'
tı ki, adamcağızı, korkudan öldü 
sanmışlar. Neyse, mesele anla§ıla
rak sinirler yatıştı. 

P rensin, tabanca atışı bir nU· 
mayiş yapmak maksadın

dan ileri gelmiyordu. Nitekim, Ni
kola, bunun sebebini bir.kaç kelime 
ile izah etmiş : 

Vapurdan Ateş Etmisti 
1 

- Memlekete yaklqmakta oldu· 
ğumu haber . verdim! demişti. 

Vakıa. tabanca atıldıktan biraz 
[' ilm, hem kısa, hem ba
r aitti: Büyük bir tehrin 

dalga kıranına dalıalarm 

çarpmaaı ve yelkenlerini iı· 
tinga etmit bir yelkenlinin 
mendirekten içeri giriti ! itte 
hepıi bu kadar! Fakat, biz bu 
baıit filmi, beyaz perde üze
rinde, ne tatlı bir heyecanla 
ıeyretmittik. 

Vapura methur hokkabaz 
Bertrand'ı da getirmitlerdi. 

Bu adam da, ıözleii bağlı 
olduğu halde, ambar üzerine 
çizilmit tebetir çizgisine hiç 
basmadan dakikalarca dolqtı. 

Ve daha buna benzer, benze
mez birçok hünerler yaptı. 
Karadağ Prensinin mihmandar -

lan arasında bir Hacı Rif at Paşa 
vardı. Bu Paşa, o kadar şişmandı 
ki, Uç kişinin ferah ferah sığacağı 
geniş koltuğunda bile, yatar gibi o
turmadıkça rahat edemezdi. YUrU
meei icap ettiği zaman, iki adam, 
kollarına girer, arkadan da birisi 
tutarak, "heyamola" ile adım attı
rırlardı. Güvertedeki koltuğundan, 
pek nadir aynlan bu şi§Dlan paşa, 
yemeğini kendi yiyemediği için iki 
Arap hizmetçisi zavallıyı çocuk gi
bi ~lerler.di, Biri, tepsiyi önüne 
~etirir, öteki de çatalını lokmala
ra ?.ıı tırarak,_ ,aizma verirdi. 

H acı Rifat Paşa; bu ~ğ.lı göv 
desine bakmadan, o!lilne ge 

lene kafa tutar, çalım satardı. Ba
na bile birkaç defa çıkışmak iste
di. Birincisinde aldırmadım. Fa -
kat, çıkışmalann arkası gelmediği
ni görünce, geminin süvarisi Bah
riye Nazın Hüsnü Paşanm oğlu 
Rü§tü Beye şikayet ettim. Rüştü 
Bey; o devirde çok iyi yetişmi§ bir 
denizcimizdi. Kendi gemisinde çalı
§an arkadaşlarını sonuna kadar hi
maye etmekten çekinmezdi. Hacı 
Rifat Paşanın bana yaptığı muame 
leye fena halde kızdı: 

- Söyle ona, Prensin uşağı ol -
duğunu unutmasın! .. dedi. 

Ertesi günü, şişman Abdülhamit 
Paşanın koltuğu, güverte üzerinde 
görünmez oldu. Çünkü Rüştü Bey, 
bir emirle, Hacı Rifat Paşanın kol
tuğunu kamarasına naklettirmişti. 

V apur, yoluna devam ederek, 
hareketimizin ikinci gUnU 

Pireye vardık. YtUnan Prensleri, 
Karadağlı misafiri vapura girerek 
selamladılar. Korfo adasına kadar 
deniz sakindi. Bu adayı geçtikten 
sonra, §iddetli bir meltem rüzgarı 
çıkarak gemiyi sallamıya başladı. 
Fakat, bizce aSI} şaşılaca'k nokta 
şu idi ki, iki günden fazla süren 
seyahatimiz esnasında gemide en 
uf ak bir anza bile olmamıştl. Bu 
kadar acele tamir edilen makinele
rin, ansızın durmak ihtimali ile en
dite içindeydik. Fakat çıt bile ol • 
madı. Yalnız fırtına giddetini arttı
nyordu. Prens ve Prensesi deniz 
tuttu. ikisi için de ayn birer aalm
cak yapıp içlerine yatırdık. 

A driyatiğe yakl8.§Irken, hava 
biraz yatıştı. Karadağ sahil 

!erinin fenerleri uzaktan görUnU -
yordu. Doğruca, Bar limanına gi
rip demirliyecektik. Fakat, limana 
henüz girmeden, vapurda, mUthiı 

bir tabanca sesi duyuldu. Herkea, 
telaş içinde tabancayı kimin attı
ğını biribirlerine soruyorlardı. Bir 
az sonra, iş anlaşıldı: Gemi Bari li
manına yaklaştığı mrada Karadağ 
Prensi, kemerinden bir büyük ta-

-······················· 
Yazan: , 

t ,, 

' 
Salahaddin Güngör · 

' 

banca çıkararak Alabanda köşkü -
niln penceresinden, denize doğni al 
tı el ateı eaiı. Fildifl saplı büyük 
Karadağ tabancasının gümbür güm 
bUr patlayışı ortalığı allak bullak 
etmişti. Hele, Prensin bu sırada, te 
sadüf en yanında duran Dr. lsak Pa 

sonra ; Bar lima • 
nmda hissedilir bir 
faaliyet bqlamış • 
tı. Denize, indiri.. 
len büyük flika ile 
Prens, Bar lima. 
nma kadar uğur. 

ladık. Prens te, 
ertesi günü, tere. 
fimize Bar kasa.. 
basında bir ziyafet 
çekti. Ziyafette, 
yediğimiz yemek. 
ler, taze savanla 
pişmiş kuzu ve pey 
nirden ibaretti. Dö 
nilşte de Karadağ 
mahsullerinden bir 
hayli nar ve ayva 
hediye ettiler. 
Prense veda ede.. 
rek, Karadağdan 
ayrıldık. 

Süvari ile ikinci 
sil variye bir de 

mihmandarlara, 
Pren tarafından 
nişanlar verilmiftl 

Bize de vereceklerdi. Fakat, gemide 
bulunan Turhan Pqa: 

"Karadağlılar, fakir mil. 
lettir.,, diyerek bizim adımm liste
den çıkartmış. Dönüş, çok eğlence
li oldu. Prensten kalan yiyecek ve 
içecekler o kadar boldu ki yolun 
naaıl geçtifint' anlamadık. Jduzika 
çaldırarak, e•dın tmgırdatara1r, 

vur patlasın, çal oynasın güle ejle. 
ne geldik. Ne yazık ki, yenmlyea 
kuzulann bir kısmını denbe dök
meğe mecbur olmuştuk.,, 

\ 

Her Dni bel.çe laae 
f&r•UDI ,,. .ebatat IÜr· 

feleriDİ öldüreD tosd• • 
Pompalı k•plar denaDıuula 

.. ulır. Ve daiaıa kullaDılmap 
buırdır. Ayrıca aatıD alıDaealr ak• 

aamı yoktur. Hqarat içiD öldürüei, 
Hb11 ve Debatlar içi• ıaral'9nıdır . Z.Wrb 

detildir. Pratik we ınüeairdir •• 
.,..., -.... : J .• ,..., •• ı ........ eaıııı. v.,... 11u • 

Dk eksiltmeei feshedilen ve muhammen bedeli ( 42,000) lira olan 100 
ton renkli veya beyaz UstUpü 21/ 6/ 1937 Pazartesi günU saat 15 de yeni• 
den kapalı zarf uaulU ile Ankarada idare Binasında satm alınacaktır. 

Bu ife girmek isteyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veaikalan, resmi gazetenin 7 / 5/ 1937 gün ve 3297 No. lu nü• 
hasında intifar ftmif olan atlimatname dairesinde Nafıa Vekaletinden ... 
lmmış müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar ko
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruf mukabilinde Ankarada. hmlr, Hayda.rpa,a ve 
Adana veznelerinden satılmaktadır. (3149) 
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Bayan, doktorundan bir 
"Güzellik reçetesi,, iıtemitti. 
Doktor, ona fU kıaa reçete 
yazdı: 

- Krem VenQs ı ... 

- Dr. lhaan Sami _, 
TiFO AŞI S I 

Tifo ve paratif o hastalıklarına tu 
tulmamak için tesiri kat'i, muafi
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur.Kutusu 415 kuruş 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 
- zade Han. Tel. 22740-

f rabzon postaları 
Pazar, Salt Perşembe 12 de 

izmir siir'at 
postası 

Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. 

"Salı postalan onbes rinde 
bir yapılır.,, 

DiOer post alar 
BARTIN ~~artesl, Çaı 

fanba 18 de 
- Pazar, Sah, 

Pel'Jembe 9,30 
da 

MUDANYA - Cumartesi 14 
de diğer gün
ler 8,30 da Pa
zarlan sabah 

postasından baş 

ka akşam 18 de 

BANDmMA - Pazartesi, Salı 
Çarşan ba, Per . 
,en be, Cumarte. 
si 20 de 

KARABlCA - Salı, Cuma 19 
da 

AYVALIK - Salı, 19 da Cu-
ma 17 de. 

lMROZ - Pazar 9 da 

Trabzon ve Mersin postalarına 
kalkış günleri yük alınmaz. 

(3206) 

htanbul Birinci If1is Memurluğun-
4!an: Be yoğlunda Istiklal caddesinde 
8M numar.s.ı.lı dükkanda kunduracı 

Kostantin Mihalidis hakkm<laki lflb 
karannm kaldırılmasına mahkemece 
karar verilmiş olduğu ilin olunur. 

(33170) 

Kadıköy !kinci Sulh Hukuk Hakim 
fiğinden: Kadıköyünde Mısırlıoğlun • 

,.., 11~181 da Karakolhane sokağında 1/ 2 No. 
evde makim General Cemal oğlu Kl
zmun akıl hastalığından dolayı ken
disine ayni evde oturan kansı Slircy
)'&D.lll vasi tayin edildiği ilin olunur. 

(33167) 

Kadıköy sulh icra dairesinden: 
.Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa. 
ya çevrilmesi mukarrer olan halı ve. 
aa.ir ev eşyası Kadıköy sulh mah. 
kemesi icrasınca 11/ 6/937 tarihinde 
aaat ondan on bire kadar Kadıkö.. 
yünde Koltukçular içinde satılaca

ğından resmi tellaliyesi ve ihale yo. 
lu müşterisine aittir. Taleplerin ma. 
hal mezkfırda hazır bulunacak me
muruna mliraacatları !uzumu ilAıı 

lstanbul Harici Ask eri Kıtaatı llCinları 

Niğde ve Yozgat garnizonlannda bir saat evveline kadar Tümen satm-
bul unan kıt'alann ihtiyacı olan almak komisyonuna vermeleri. 
530,000 kilo ekmeklik un kapalı zarf (727) (3112) 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. Tah- • • • 
mln edilen bedeli 58300 lira olup ilk Eski§ehirde iki hangar yaptınla-
teminatı 4372 lira 50 kuruştur. Ek- c.aktır. Beşif bedeli 361 bin 850 lira 
siltmesi 11 Haziran 1937 Cuma günü 84 kuruştur. Bu inşaatın kapalı zarf. 
saat 15 de Niğde satınalma komis • la eksiltmesi 18-6-1937 Cuma günU 
yonunda yapılacaktır. istekliler tek- saat 15 de M. M. Vekaleti Satmalma 
lif mektuplarım 2490 sayılı kanun Komisyonunda yapılacaktır. 
hükümlerine uygun olarak ihaleden Şartname keşif ve planları 1810 ku
bir saat evveline kadar makbuz mu ruşa M. M. Vekaleti Satınalma Ko
kabilinde komisyon Başkanlığına ver misyonundan alınır. Muhabere ile 
miş bulunacaktır. Şartnamesi her şartname gönderilemez. Dk teminat 
gUn ve parasız olarak komisyonumuz 18225 liradır. Eksiltmeye girecekler 
dan alınabilir. (705) (2827) kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu-

• • • nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
Manisa Merkezindeki kıt'at için belgelerle bayındırlık vesikası ve mü

"80000,, kilo Sığıreti münakasaya ko dafaa.dan alınmış vesika bayındırlık 
nulmuştur. Şartnamesi bedelsiz ola- genel ve fennt şartnamelerile hava 
rak Manisada Tümen Satmalma Ko- inşaat şubesi fenni şartnamesi ile bir· 
misyonunda görülebilir. Münakasası likte teklif mektuplarını ihale saatın-
11 Haziran 1937 Cuma günU saat 17 den en az bir saat evvel M. M. Veka
de Maniaada Tümen Satmalma Ko • leti Satınalma Komisyonuna verme -
misyonunda yapılacaktır. Eksiltmesi leri. (720) (3165) 
kapalı zarf usuliledir. Beher kilosu - • • • 
nun muhammen fiatı "20,, kuruş ve Çatalca.da Müstahkem mevki kıta· 
muvakkat teminatı "1200,, liradır. 1s atının ihtiyacı 8000 kilo sığır eti ve 
tekiller Ticaret odasında mukayyet 200 kilo koyun eti pazarlıkla satın a
olduklarma dair vesika ibraz edecek lınacaktır. Pazarlığı 7-6-1937 Pazar· 
!erdir. Muvakkat teminat makbuzile tesi günü saat 11 de yapılacaktır. Is
birlikte teklif mektubları münakasa- teklilerin mezkOr gün ve saatte ilk 
nm yapılacağı belli saatten en az bir teminat olarak 168 lira lst. K. muha· 
saat evvel Tümen Satmalma Komis- sebeciliğine teslim edildiğine dair san 
yonuna vereceklerdir. (713) (2964) dık makbuzlarile müstahkem mevki 

• • • satmalma komisyonuna müracaatları. 

Her bir metresine biçilen ederi (1) (3213) 
300 kuruş olan 150 bin metre kaput· * * * 
luk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. M. M. V. ince bu sene muhtelif yer-

Şartnamesini 2250 kuruşa almak lerde yaptırılacak büyük askeri bina
ve örneklerini görmek istiyenlerin larla hastanelerin kalörifer, mutbah, 
her gUn öğleden sonra komisyona çamaşırhane, etü temiz ve pis su, e
gelmelerl. lektrik, banyo gibi sıhht tesisatın 

nk teminat mlktan 21750 lira- plan ve projeleri yaptırılacaktır. En 
dır. lhaJesi 1!5 / 6 / 1937 Salı gUnü muvafık olan ve beğenilen proje ve 
saat 11 dedir. Eksiltmeye girecekle- planlara M. M. V. letince 500 lira ve
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU rilecektir. 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk te- Yapılacak işlerin bina plan ve pro
m.inatlarile birlikte teklif mektup- jeleri M. M. V. inşaat şubesindedir. 
larmı ihale saatinden en az bir saat lhtisası olanlarla istekli firmaların 
evvel Ankarada M. "' V. satınalma Ankarada M. M. V. inşaat şubesinden 
komisyonuna verme .. (719) (3045) izahat almak üzere mütehassıs mü -

• * * hendislerle mezkOr Ş. Md. ne müraca-
Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı at etmeleri. (H. 5) (3211) 

için kapalı zarfla 50000 kilo sadeyağ • • • 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 300 lira Ucretll bir mUhiildftıJ 20() 

Fatih Birinci Sulh Hukuk lıılahk• 
mesi Satış Memurluğundan: Nimet 
ve Hikmet ve Raıuf ve Mürüvet ve 
Naciye Rukiyenin p.yian mutasarrıf 
oldu klan zir de evsaf ve kıymetleri ve 
hudutları yazılı gayri menkuller iza
leişüyu zannında açık arttırma sure
tile şeraiti atiye dairesinde mahkeme 
N.şki.tibinin odasında satılacaktır. 
Gayri menkuller: Deveoğlunda tahta 
kalede demirtaş mahallesinin kutucu
lar caddesinde 54-56 numaralarla mti 
rakkam sağ tarafı Mehmet vesaire 
dükkanı, sol tarafı HulOsi Efendi dük 
kanı, arkası Şükrü Bey vesaire dUk
kinlan Hafız Nuri efendi apartımanı 
eephesi kutucular caddesi ile mahdut 
icareli ve haremeyn muhteremeyn A
yasofyai kebir vakıflarından kutucu 
gediklerinden münkalip mukaddema 
iki elyevm yekdiğerine maklfıp 600 
lira muhammen kıymetli bir dükkan. 

Ve yine Deveoğlunda demirtaş ma
hallesinin kutucular sokağında atik 
~6 cedit 46 numara ile mürakkam 
sağ tarafı büyük kutucu hanı sol ta
rafı Şahver hanım vesairenin dükka-
nı, arkası keza kutucu hanı cephesi 
kutucular caddesi ile mahdut ve ica
reli ve ha~meyn muhteremeyh ve A
yasofyai kebir vakıflanndan kutucu 
gediğinden mUnkalip 400 lira mu • 
hammen kıymetinde bir bap dükkan. 
Ve yine tezgahçılarda Ferhat ağa ma 
hallesinin Zeyrek caddesinde atik 70 
mükerrer cedit 82 numara ile mürak
kam sağ tarafı Hilmi bey arsası, sol 
tarafı cami arsası dıvan, arka tarafı 
Ahmet hanesi, cephesi tarik ile mah
dut ve icareli kırk çeşmede Ferhat 
ağa vakfından kadimen tevsii intikal
li. bodrum katından başka üç kattan 
ibaret ve her katta biri bahçeye, di
ğeri sokağa nazrr olmak üzere ikişer 
oda ile birer ufak sandık odası ve iki 
katta iki hela ve en üst katta bir bal 
kon ve bodrum katında çimento döşe 
li bir taşlık ile iki yemek odası bir 
mutbah ve bir ufak sokak kapusu ve 
odunluk kömürlük ve ufak bir bah
çeyi havi dışı yağlı boyalı elektrik ve 
terkos tesisatına malik ve üst katın 
dan denize nezareti olan ve 0500 lira 
muhammen kıymetindeki ahşap ev. 

Ve yine san güzelde hoca Uveys 
mahallesinin hamidiye sokağında es-

ki 21 mükerrer sayılı bir tarafı Beh
çet ve hissedarı ve bir tarafı Melek 

versse~niQı bahçeleri arka:u- belediye 
al'r"ve bir tarafı tariki im -ile mah-

95 kuruş olup tutan 47t)OO liradır. nk lira Ucretli üç mimar, 140 lira ücreW 
teminatı 3562 lira 50 kuruştur. Şart- üç inşaat fen meınurij. ve 90 ~~· ~· .. · -~ 
namesi her gün aatınalma komisyo- retli iki daktilo ve teksir memuru alı· 
nunda görülebilir. İhalesi 18, 6, 937 nacaktır. Mimarlardan biri lstanbul 
cuma günü saat 16 dadır. istekliler ve diğerleri Ankarada çalıştınlacak
kanunun 2, 3 üncü maddeleriudcki tır. Talip olanlar her gün Ankarada 
vesika ve teminat mektuplarını havi M. M. V. inşaat şubesi Müdürlüğüne 
zarflannı belli gün ve saatten en az müracaat etmeleri. (H.6) (3212) 

ve mustatil !)eklinde bulunan 'Ve 183 
lira muhammen kıymetli sırf mülk 
arsa; 

Ve yine Kağıthane karlyesinde Ta
yaba sokağında bir tarafı danacı E· 
tem menzili bir tarafı çömez verese
lerinin arsalan ve bir tarafı tariki Kültür Bakanhğından : 

1 - Orta okullarda türkçe, tarih • Coğrafya, riyaziye, tabiiye, Fransız 
ca, Almanca ve Ingilizce öğretmeni olmak isteyenler için bu yıl sınav ya
pılacaktır. 

2 - Sınavlar 1 Eylül Çarşamba günU Iata.nbul üniversitesinde başlıya-
caktır. 

3 - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) -Türk olmaları, 
B) - 20 den 8.f&ğı ve 45 den yukan yaşta olmamaları, 
C) - Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden mah -

kOmiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu kayıttan 
mUstesna olup mensup olduklan daire arnirinn vereceği vesika kafidir. 

D) - Her türlU hastalıktan ve öğretmenlik etmiye mani vücut arızala
nndan salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bunların 
muadili tahsil görmüş olmaları, 

Öğretmen okullarından mezun olanların en az ki ders senesi öğretmen
lik etmiş bulunmaları gerektir. 

4 - Gerek s<szlU ve gerek yazılı smav sorulan Univeraite ve Yüksek 
öğretmen okulu talebeainin tlkip ettiği ders müfredatından eeçllecektir. 
Bundan başka sınava gireceklere pedogojik sorular da sorulacaktır. 

5 - Namzetler sınavda kazandıklan takdirde 1702 numaralı kanunun 
1. inci maddesin.de gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta öğret
men okulu Yar öğretmenliğine atanacaklardır. 

6 - Yukarıdaki şartlan ha.iz olan namzetler bir istida ile Bakanlığa mU 
racaat edeceklerdir. Bu i.9tdaya şu veskalar ballana.caktır. 

A) - Nüfus tezkeresinin aaıl veya tudikli sureti, 
B) - Tahsil derecelerine aid fahadetname veya vesikalarının asıl ve ya 

hut suretleri, 
C - Hüsnühal mazbatuı, 

D) - Mahalli KültUr idaresinden numunesine tevfikan tasdikli Blhhat 
raporu, 

E) - Mahalli KUltUr ldareainden tasdikli ve Fotoğraflı fş, 
F) - Altı adet 4X6,5 bUyUklUğUnde kartonsuz fotoğraflan, 
Bu vesikaların en son 1/ 8/1937 tarihine kada.r Bakanlığa gönderilmiş 

olması llzımdır. Bu tarlhten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya evrakı 
müsbitesi noksan gönderilmi.f bulunan lırtidalar hakkında muamele ya-
pılmıyacaktır. (1455) (3191) 

Balıkesir Belediye Reisli~inden : 
Belediyemiz Kadrosunda mUnhal olan 250 lira Ucretli mUhendisliğe bir 

milhendis veya mimar mühendisi alınacaktır. Mimar MUhendis oluraa ter
cih edile<:ektir. Yüksek mühendis mektebi mezunu veya Avrupada ayni 
derecede tahsil yapmış olduğunu gösterir Nafıa Vekaleti ruhsatnamesini 
haiz olması şarttır. Taliplerin Belediyemize müracaatları ve evrakı mUsbi 
!erinin gönderilmesi ilin olunur. (3197) 

am ile mahdut dört oda bir sandık o
dası ve mutbah ve helayi havi ahşap 
ve sırf mülk 1400 lira muhammen kıy 
metli ev. 

Ve yine mezkOr kariye ve sokakta 
bir tarafı Şamlı Ali Efendi hanesi 
ve bir tarafı Mülazim Ahmet Efendi 
hanesi ve tarafeyni tariki am ile mah
dut 22 ve mükerrer 22 yeni ve 70-70 
numaralı iki evin yanması dolayısile 
83 metro murabbaı sahasında ve 100 
lira kıymetindeki arsa ile 57 metro 
murabbaı sahasında ve 76 lira kıyme
tindeki arsasıdır. 

ı - Arttırma 8-7-37 tarihine mU
sadif Perşembe günü saat 14 ten 16 
ya kadar muhammen kıymetin yüzde 
75 ni bulmadığı takdirde en son arttı
ranın taahhüdü baki kalmak şartile 
23· 7-937 tarihine mUsa.dif Cuma gU -
nU saat 14 ten 16 ya kadar yapılacak
tır. 

2 - Arttırmaya girecekler yüzde 
7,5 nisbetinde pey akçesi verecekler
dir. 

3 - Arttırma peşin para iledir. 
4 - Müseccel ve gayri müseccel 

hak sahiplerinin tarihi ilandan itiba
ren 20 gün zarfında vesaiki ile bera
ber satış memurluğuna mUracaaUan 
lazımdır. Aksi takdirde gayri müsec
cel hak sahipleri paylaşmadan hariç 
bırakılacaklardır. 

5 - üzerine ihale8! icra kılınan 
mll§teri bedeli ihaleyi miadında ver
mezse gayri menkul yeniden arttırma 
ya çıkarılacağından aradaki fark ve 
zarardan mesul olacak ve bu fark ve 
zarar bili hüküm ılıınacaktır. 

6 - Tarihi ihaleye kadar maliye ve 
evkaf ve belediye Vergileri hiBSedar
lara ve yüzde 2,5 tellaliye ile 20 se
nelik evkaf taviz bedeli müşteriye ait 
tir. 

7 - Şartname herkesin görebilece 
ği surette açıktır. Fazla mal\lmat al
mak isteyenlerin satış 937 / 65 numa 
ra ile memuriyetimize müracaatları 
lazımdır. (33168) 

• • 
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Şifa kaynağıdır 

• 

Agbi ağnlar belki geçici ıııe1terd!!: 
18.kbı, lDA&Da dünyayı zindan ett&&· 
gibi işinden, gücünden de a1ııwya.r ~ 
hayatını zehir eder. Halbuki bir k8f8 

GRiPiN 
Bütün ağnla.n en kısa zamanda # 

derlr ve fstlra.Jıatlnizi, hayatınızın 111-
tizammı temin eder. 

Sizin için en lüzumlu hayat yoldaşıdır. 
icabında günde 3 kaşe ahnabilır. .._ ____ _ 

Nafıa Vekaletinden: 
16 Haziran 937 Çarşamba günü saat 15 le Ankara'da Nafıa VeklleÖ 

.Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında cem'an 2317 lira 10 kuruş mu • 
hammen bedelli galvanize 15 ton 4 m/ m lik telgraf teli ile 160 kilo ı,1 
m/ m lik bağ telinin kapalı zarf uaulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksilttne 
şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak Ankara'da Vek8.let Malzeme ~1-
dürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 173 lira 78 kuruştur. Isteklil .. 
rin teklif mektuplannı 16 Haziran 937°Çarşamba günü saat 14 e kadar Ali 
karada Vekilet Malzeme MüdürlUğtine vermeleri lazımdır. (1306) (2929) 

Yüksek Mühendis 
Direktörlüğünden : 

Mektebi 

Münakasaya. 
konulan 
mevaddın cinsi 

Miktarı Tahmin Pey Eksiltme T. Saati Eksilt.Jile 
Fiatı akçaai. nin şekli 

6000 K. 

Toz şeker 8500 K. 

Süt 4000 K. 
Kase yoğurdu 2000 A. 

Zeytin 1000 K. 
Zeytinyağı 4000 K. 
Sabun 3500 K. 

Yumurta 50000 A. 
Soğan 7000 K. 
Patates 9000 K. 

Kuru fasulye 3000 K. 
Kuru Barbunye 1000 K. 
Nohut 1000 K. 
Kırmızı mercimek 500 K. 

Pırasa 7500 K. 
Lahana 4000 K. 
lspanak 5000 K. 
Kök kereviz 700 K. 
Havuç 1200 K. 
Karnıbahar 600 A. 
Yerli bakla 1000 K. 
İzmir, Adana Bak. 1000 K. 
Semiz otu 2000 K. 
Patlıcan 30000 A. 
Dolmalık domates 1500 K. 
Taze bamye 600 K. 
Ayşe kadın 4000 K. 
Çalı Fasulye 1500 K. 
Yeşil barbunye 1000 K. 
lç barbunye 500 K. 
Sakız kaıbağı 5000 K. 
Enginar 7000 A. 
Limon 20000 A. 
Salça 400 K. 
Maydonoz 2500 D. 
Dereotu 3!500 D. 
Taze soğan 2000 D. 
Domates kır 1500 K. 
Tuz 2000 K. 

21,UO 94,50 

27,00 172,115 

10,00) 
46,88 

5,00) 

28,00) 
62,00) 313,88 
35,00) 

2,00) 
2,75) 136,70 
7,00) 

13,25) 
9,50) 

13,50) 
11,00) 

2,50) 
4,00) 
5,00) 
4,25) 
4,00) 

16,00) 
!5,00) 

13,00) 
4,00) 
3,00) 
7,00) 

20,00) 

51,20 

11,50) 344,70 
13,50) 
10,50) 
13,00 

7,50) 
7,50) 
2,00) 

15,!50) 
1,00) 
1,00)' 
1,00) 
5,00) 
4,50) 

_..-....-:-
:Açık 

21/ 6/ 937 ' 14,30 Açdc-

21/ 6/ 937 15 Açık 

21/ 6/ 937 15,30 Açm 

23/ 6/ 937 10 Açık 

23/ 6/ 937 14 :Açık 

28/ 6/ 937 1:5 :Açık . 

__...,,, 
~~--,~~~~~~----,~~-~~--,----,~-K-a-·k 

Ekmek 50000 K. 11,00 412,50 24/ 6/ 937 10 ı--

~--------------~~-------------------~~--~----~-Koyun eti 31000 K. 44,00 1023,00 24/ 6/ 937 14 J{~ 
1 - Mektebin 937 Mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiyaçları eksiltrne16 

konulmuştur. .,e 
2 - Bu ihtiyaçların cins ve miktarlariyle fiatlan ve ilk teminatla.ti 

eksiltmenin tarih ve ,ekillerl hizalannda göaterilmiftir . 
3 - Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmeler için isteklilerin teklif lll~r 

tuplarmı 2490 N. lı kanunun emir ettiği diğer vesikalarla beraber ıııu• 
yen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon Reisliğine ~et .. 
meleri muktezidir. 

4 - istekliler 937 mali senesine aid ticaret odası vesikalarını gastet' • 
ceklerdir. 

5 - Şartnameleri görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmeye gtrecekle
rin muayyen gUn ve saatte GUmüşsuyunda mektep binası dahilindeki 1'0" 
misyona müracaatları ilan olunur. (3180) 
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?io. 68 
Ycuan: Ziya SaJrir 

Eba Müslimi Devi'rmek 
Hulyas ı Boşa Çıkmıştı 

hah-:. Eba Müslim, sağ kaldıkça .. Ve 
biıinı ua Horasanda oturdukça, 
ına ıeı:tanat ve istikLilimiz dai-

Di ededir. 
~&öze ba.şlıyarak, Eba Müs
'Uıı ; .. ~ki ya.şayişı hakkında u-
(~ya malumat vermişti. 

)'UJt bük Müslim) Horasanda. bil • 
htl'at il~darlara yakışarak bir 
~ertıı geçırmekte idi. Vakti~ Eme 
l&Jn hUYaptırmış olduklan muaz
tl Sara kflm~t sarayına yerl~miş
'blr de Ynı ıçi, göz kamaştıracak 
»'akat ~be ve haşmet içinde idi. 
'ı.ıı ha hal, Eba Müslimin res ~ 
etı kü ~tnı~ aitti. Hususi hayatı, 
hçi~ k bır sefahatten bile U7.ak 
tinde l'du. Sarayın harem daire
~~ bir tek kadm bile göriilmil 
~ I>ab~ dün; Emevtlerin za
kaJıai da, Ylizlerce cariyelerin ka b 
l'lle :·~.ve (yaleyli .. ) sadah.
lalorıı ÇJn oten harem dairesinin 

an, 1j1İmdi bomboştu. 

Q ııuıı hususi hayatında gös
lıaıknı, tel'diği bu perhizkarlık, 
ıtrı dik: "le bilhassa avamın çok na
l'll~tini celbetmişti. Emevi 
~etıeıiıı çılgınca sefahat ve re
htık· den nefret etmiş olan 
bu.~ ~di bu genç ve gürbüz, -ba 
deliltaıııer 9eyi. yapmıya kadir olan
deat f :;1 bu mutlak sükfln ve sa 
1(1ldai ç de göriince ona derhal 
~ -~atfetmişler .. Hatta, hal
(\JeU) pt tabakası ona tamamen 
lfaı Yeal vermişlerdi. (1) • 

tirmi9; yer yer isyanlar bafgös • 
termişti. 

Y eni halife; derhal Ebl Müs
lime müracaat ederek, bu 

ihtilillerin büyümeden baatml -
masını rica etmişti. Halbuki; Eb& 
Müslim, onun bu müracaatından 
evvel işe girişmiş.. bu kadar kan 
pahasına mukabil kazanılan mu • 
vaffakıyetin sukut ve inhizama 
uğramaması için, her tarata ordu
lar sevketmişti. 

Eb& Müslim, sevkettiğj ordula • 
rın kumandanlarına kati emirler 
vermiş : 

- !rticaa, ve başkalarının he
sabına ihtilil çıkaranlara zerre ka 
dar merhamet etmiyeceksiniz. En 
küçük muhalefeti, en bUytlk fid
detle ezeceüiniz. 

Deın.işti. 

Ebl MUslimin emrile ~irtakım aaı. 
lar in,a edilmİf, bunlarm üzerine, 
her tarafa ateşler saçan tertibat 
yapılarak kalenin ortasından ge • 
çen nehre koyuverilm.iş.. böylece 
şehirde yangınlar çıkarılarak hal
ka dehşet verilmek istenilmifti. 
Halbuki Yezidin askerleri, bu sey. 
yar volkanları demir kancalarla 
iterek, defalarca büytlk tehlikele
rin önüne geçmişlerdi. 

(Arkam var) 
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Buğday Düşüyor 
· Silolarda ~I Ça d 

Tücca rlara ayrılacak yer V arlı mallar-
suoıar luılılnnda Ticaret Odamızdan •o d 

lan .mü~al_eaya aİtArapor.Ziraat VelraJ~tine ~Ö? a düşu•• klu•• k fazla 
Jerilmlflır. Velıôlet, •ılolara her tüccar ı 
450 tonluk yer aynlmaaını tabii etmiftir. Ti
caret Odamız bu taluliJin muvafık olamıyaca
fını ileri mrmÜf, bu matldenin tkliftirilmı.in· 
utemiftir. ihracat mevnmi gelince tüccann 
lintle lala miktarda mal bulunacağı için ve b 
mallan yülıleyinciye lıaJar alodan çılramu 
imlran olmatlıfından bu ltarar yerinde görül
memiıtir. 

• • • 
Son günlerde lıntlık, badem, ceviziçi, 

üzüm ve lrunı incir gibi T ürlr mallarının ihr 
catı için Avrupa, Suriye ve Alrilıa memlelıet 
lerintlen Ticaret Odamıza muhtelil 
ler yapılmııhr. 

Dün piyasaya on bet vagon buğday gelmit
tir. Aynca Ziraat Bankası namına da on üç 

· vagon ıelmittir. Piyasada çavdarlı buğdayla
nn fiyatlan ıeytektir. 8 - 9 çavdarlılar 6,05, 
yirmi çavdarlılar 6, 35 çavdarlı Polatldar 6, 
sert buidaylar 6,13 kuruttan aablmqtır. Çav. 
darıız mallar daha yükaek fiyat bulmaktadır. 

Ziraat Bankası Karadeııiz halkı için dün de Uç yUa 
ton Dll8Ir almıştır. Mısırların bir kısmı Izmitte vapur 
teslimi 4,30, bir kısmı Tekirdağda vapur teslimi 4,10 
ve bir kısmı da Ist.anbulda vapur teslimi olarak 4,35 
kUl'Uftan satm almmı,tır. 

Kambiyo bontmnda ıahflar ------------------------1 Dün borsamızda 19 lira.dan açılan 
D y ık ı • Türk borcu yine on dokuz liradan ka .r iyasoya QZ e e n 1 pan~tır. Paristen gelen telgraflar. 

da TUrk borcu 266 - 264 frank idi. 

C'eker Moto·· rıu·· Aslan Çimentosu bir aralık 14 liraya yı ve çıkmış ve tekrar 13,85 liraya düt-
) mUştUr. Merkez Bankası 88 liradır. 

geııy· or Diğer tahvillerde hiç muamele olma. 

G • ı mıştrr. Pariste Osma111ı Bankası his. e m 1 e r seteri 55, elektrik şirketi 1285, Stl. 
lstanbul piyasasına yalnız Turhal 

teker fabrikasından mal gönderildiği 
için tekerciler teker bulmakta gUçiiik Şehrimizde, Karadeniz ve Antalya. 
çekmektedirler. Bazı tüccarla.r fırsaL da yapılmakta olan muhtelif tip yeL 
tan istifade ederek ellerindeki şekeri kenli ve motörltl gemilerin TUrk gemi 
narhtan bir lira fazlasına satmıya inşaat sanayiinin hayli ileri gittiğini 
başlamışlardır. Çikolata fabrikaları göstermekte olması hilkfiınetin nazan 
da şekersizlikten 'iki.yetçidirler. dikkatini celbetmiştir. Bu itibarla 

memleket dahilinde yapılabilecek o. 
lan bu gibi gemilerin hariçten ithal 

edilmemesi ve gemi inşaat sanayilnin 
himayesi dil§ilnUlmektedir. Ticaret o 
damız himayenin kabuJUne taraftar 
olarak hamladığr raporu İktısat Ve. 
k&let1ne göndermİ§tir. 

ven Kanalı hisseleri 23600, Royal 
Doyç 5100 Fransız rantı 61,85 Yugoa 
lav rantı 225 franktır. Bir iaterlin 
623 - 626 kwııttur. 

Sanayi Birliğinde 

Sanayi birliği idare heyeti, dOn 
toplanarak Ankaradan gelen heyetin 
temasları hakkında görüşmeler yap. 
mıetır. Bu arada Galatasarayda ~ 
lacak sergi için bazı kararlar allWJUl
tır. 

be.katarı~ mUııevverlerile yüksek ta 
fi bu te da Eba Müslimin geçirdi
taltdit miz ve gürültüsüz hayatı 
dbı~me~e: kendisine adeta 
~. ıını: hır hürmet beslemekte • 
~ ~ . MUsl~m; maddi ve mi -
1tııa k~bllYetlerile, her :zümre hal
lrea Olı bıe hlkim olm11,,.u ~
~~ emirlerine candan bir 
le, oıııuı tle itaat ediyor; hiç kim
~et gö fevkinde beşeri bir kuv-

Eb& Müslimin bu emirleri aynen 
tatbik edilmişti. (Fars) tarafların
da isyan çıkaran (Ebu Selme ta
raftarları), ki.milen kılıçtan geçi • 
rilmişti... Yeni halifeye biat ettik
lerinden dolayı nidamet izhar ede
rek, yeniden Emevilere temayül 
gösteren (Keşi) şehri ve havalial 
halkı, bu hareketlerinin heaabmı, 
binlerce kurban vermekle ödeyebil
mişlerdi. 

Lenfavi Mizaçtakilerin Karakteri 
Parls Borsası 

Paris borsasının bugilnkü kap&JIII 
fiyatlan: 

l'lrıek :istemiyordu. 
• 1 • 
1 ~ bütün bunlar, yeni ha

'(~er ~enin biraderi ve veliahdi 
tbıı Celbe ansur) un nazan dilcka. 
«. t6l'dü ~inişti. Horasan saraymS ğU debdebe ve haşmeti, 
~ h~ Müslime karşı göster
lllle ,, et ve itaati, - biraz da 
Ilı~ e bıUballğalarla- yeni ha
lroltun llllatarak onun kdbinde 
~ ~~~ haset ve evham hu-
~-qııştf. 

tt 'b&k e Ehuıabbu, zahiri vaziye
tifi tbl'l'ak ldeta rakip tellkki et
'ek MUslimi, bir hamlede de
'lbıtı istemişti. Fakat,, ordunun 
hrıç Uı ~ ru_huna hlkim olan bu 
tecıı; tillıcı ile boy ölçmiye muk
tl , ~ 0lanııyacağını hissetmiş. 
~itti gelinceye kadar onu ok
~ idare etmek siyasetini il
~ ri'leını.tı. Hatta, Ebl Müs
(\'tılr lkierdiği bir fermanla ona, 
~e~ 4I1 Muhammet) unvanını 

h ~Yi böyle bir vaziyet almı
S~ eden sebeplerden biri de, 
ilıttıtu lre her tarafta zuhflr eden 
~el'dl ... Ebu Selme ile (SU-

~ ~~) in katledilmeleri, 
~etege-

U) - b-w.-~ ...._.cahDvemutau-
'l~ds bir kamı, Eba 
~ (bnam) QDVUUIU vennlt
~O... her hareketini bir ke
~ atfetmitlerdl. llatt&, Eba 
S.::tından aonra, onun 
~ iki fırka vtleude ge
~ hakuıt Bu fırkalar, Eba Müs-
~ ve tarihi hayat ve 
.._,elette • ~irkin ve lttzumsm hu
'! .. Jlat 6rteeek blrtalam efsane
~ )h&....__~ eJlemlllerdL Batt&, 
~ ~ ml1Uyet ve nfllleblnl 
~ ..._.. hak!Jıatlerl ortadan iL 

~-~ kantdmklara ... 
t~ 't'ernıltierdl. 1tt.e bu bura.
"-~- .......... .__ 
L -.,-ı, 0 r.1tlJ 0 - era.clf ve net-
' den bugttne kadar de
ta, -:"· Eba Mtlallmln plislye
~ ve llndıakemesb halk na-
--.; ~~ bir mabltk) .... 

Keşi şehri halkmm mühim bir 
kısmı, Hora.san suvarilerinln kılıç 
larr altmda can vermiş; irtica ve 
ihtili.le sapanların mallan kimi.len 
yağma edilmişti. 

Bu sırada, başka bir tehlike da
ha başgöstermişti.... Son Emevl 
halifesi Mervanm zamanmda Irak 
valiliğine tayin edilmiş olan (Yezit 
bin Habire). Emevt hlkimiyetl • 
nin sukut ve iflasını görür gör • 
mez, başına toplıyabildiği bir kuv-
vetle (Vlsrt) kalesine çekilmifÜ· 
Yeni hükftmetin emirlerine itaat 
ederek teslim olmak istememifti. 
Çünkü, diğer Emevt rUeıasmın 
başlarına gelen feci lkıbetlerden 
kendisinin de kurtulamıyacağmı 
hissetmişti. 

Ebl Müslim, Yezidin bu ·hare • 
ketini haber alır almaz; kendi or
du kumandanlarından (Kahtepe) 
yi (Vi.srt) kalesi üzerine sevket • 
mişti. Ve, Yezidin derhal ele geçi· 
rilerek, başmm kendisine gönderil
mesini istemişti... Halıbuki, çok 
mahir bir kumandan olan Yezit. 
derhal kaleye kapanllllf, çok kuv • 
vetli bir mUdafaa tertibatı vUcu· 
de getirmişti. 

K ahtepenin vaptıfı bUtün htl· 
cumlar lkim kalmJttl. Bat 

tl, askeri teşvik için halife tara
fmdan bn-.deri Cafer Mansunın 
oraya gönderilmesi bile bir ite ya
ramamıştı ... Artık kale, muhasara 
edilnıı.ti. Yezit ile maiyetindekil&o 
rin açlık zorile teslim olmalan bek 
lenmlfti. Halbuki aradan aylar rec; 
tiği halde, kalenin mukavemetini 
kırmak milmkün olmamt.ıı. Hat • 
ta. müdafaa vasrtalarmm korkunç 
tahribatmdan müteessir olan mu
hasara kuvvetleri, umum! bir te • 
kilde kalenin hendeklerine bile ya 
naşa.mamışlardı. 

Harbi Honuwıdan idare eden 

Lenfavl mizaç insana güzellik 
verdljl için en dyade bayanlarda 
bulmnıPC Etle derlnlD aruma bir 
pamuk tabakBR aanlıJuş gibi, bll· 
tUıı vtlcut yuvarlacık ve yumupeık 
olur. Dünya kunılduğundanberl 
kadmJNIJI erkeklerden daha güsel 
olm11 .. bu mJaç temin ettlll hal· 
de, kadmlar, erkek itlerine ·kant
DUya bqla.dıklNmdanberl, teJdlee 
de erkeklere benzemeyi lstedllderla· 
den, lenfavi mlpcnt vtleude 
Verdlll yuvarlakJıp, tlpmnhJdıı' 

diye, aevmeller, o yuvarlaldıp ve. 
ren yat t.aba.kumı eritmlye çalılD'
lar. 

Lenfavl mlA9 kendi hallne bo'a
kıbr, batti blru da kavvetlendlrl
llrae, bttttbı deri pembe ve gtlsel bir 
renk alır. Bu renk simada ol181ca. 
bak=nıann pek hoiaaa gider. Hele 
dudalda.rm ti1ru kalınca olmall• 
IÖSlerbı hem mlak olmMı, hem de 
hemen da&n. qaklara bekımıll o 

pembe renkle bir N'&!& pllaee ... 
maya 'llisbtttttn taJrue bir hal ve. 
rlr. Dikkat ettlnbse, eski ....... 
dan kahmt tablolar glbel kadmla. 
n böyle leafavl mbaçta, yani yu. 
varlaeık, pembe ybltl, mlak ..... 
ve dalgm .,_.b olarak tuvlr eder
ler ... 

Her IÖZelln Lir kuauru olduğu 
gibi, bu mlaem da kusurlan var. 
dır. Fakat kaaurlar lenfavi ~ 
erkeklerde oldulo vakit görWtll'· 
Bu mlsaç erkeğe de glbelllk verir. 
Ancak bu glbe)Ute uzaktan bak
mak l&mndır. Lenfavi mlaçta er. 
ketin )'mim& ~' elini IÜU'· 
sanm Oll• PYtek ve Meta eaD8d 
gibi oldutu ıhttntbe çarpar. Len
favl mJaç .... elinizi vlnnu, keL 
dl ellnl adrnwk .. - verir. ,._ 
tm ba lft1eldlk onma bttttba vtlea. 
donda clrttltlr: VtleadundMI ae. 
slderln hepli pvwek, bllb••• ada
lelerl arkık olur. Vttt'JllClumm ltle
meel de ıevtektlr: NefM almuı 
dar, naha kÖÇÖk ve Dyd, mldeBi 
tembel, duygulan pnç, ayku91I ela 
alır ve derin olur. 

Bu mt'Mlll. vtteude v8nllil gev. 
tMllk lıankterde de beDl olur. Fa. 

kat, tabiidir ki, ya.buz erkt* lenfa. 
vilerde. Kadın hangi mizaçta olur
sa olsun, kadmlıja hu olan karak. 
ter herşeydm tiAttln çıkar. 

Lenfavi m1mçtakl adam hertey. 
den u müteeulr ohır. Kendisini 
hiçbir işle yormak istemez. Onun 
için qk petlnde bUe gitmez. Bu. 
•unla beraber dostlarma bağlan
maktan, sadakat göstermekten ge. 
rl kalmu. Ancak hiçbir şey.de lfra.. 
ta gitmez. 

Karakterinin en belli olan ciheti 
sabırlı olmıl8ıdır. Herttirltl aksfilğe, 
tallhs~, kederlere uzun zaman 
ve ses çd(armadan tahammW eder. 
Hayatının en milhlm kaidesi kendi. 
nl yormamak, keder tutmamaktır. 

Bundan dolayı hayatta faaliyeti 
de bttyilk olamaz. Demevi mizaçta
ki gibi hareketten, ateşli çabpnak. 
tan, gayret göstermekten hotlan.. 
mu. Onun için bqkal&nna hAklm 
obmya da hevesi yoktur. itaat et. 
meyi, akıntıya tibl olmayı tercih 
eder. 

Sözttn kmur, lenfavi mizaç lns. 
na herteyde bir zayıflık verir. VlL 
eudu dalma kuvvetli tutmıya ça. 
htmak,' 98.fbPır korumak için, en 
mtthlm bide olmalıdır. Muntazam 
ve bolca yemek. Sakin bir hayat. 
hele uykudan ualtmıya hiç gele. 
mes. Günde dokuz sa.atı uyku o mi
~ bohmanlar için mutlaka ltl. 
mmladur. Kuvvet lliçlan en ziya. 

de onlara yarar. Bu mevalmde ha. 

va tebdllhıl de 1ID1ltmamak l&rmı

dır. Pek zayıf olanlara deniz kena.. 

n bavuı, blru kuvvetleadlk~ de. 
n9 banyolan, t.enefföslerl bozuk o. 
lanlara da -çtlnldl bu mlzaçtakUer 
araunda nefM borulan, akctprlert 
bonk olanlar çokça bulunm-yUk 
Bek yerlerin bavuı iyi gelir. 

• 
Banada Ulueaml yakmmcla bir 

kırutaneclen mektup gönderen o
kuyueumuza - Hasta muayene e.. 
dUmecleın ona lliç sağlık verilemez; 
Bunada ~k heldmler var. KendL 
Dizi onlardan birine muayene ettL 
rlnlL 

BOR SA 
4 HAZlRAN CUMA 
P&B&L&B 

Sterlin 627,- 627,-
Dolar 123,- 126,-
Franaız Fr. 110,- 113,
Liret 120,- 126.
Belçlka frangı 80,- 8',-
Drahmi 19,- 23,-
İsveç Fr. 568,- 576,-
Leva 20,- 23,-
Florin 63,- 66,-
Kron Çek 70,- 75,-
Şilin Avusturya 21,- 23,-
Mark 25,- 28,-
Zloti 20,- 23.-
Pengo 21,- 24,-
Ley 14,- 14,-
Dinar '8,- 52,-
Kron tsveç 30.- 32,-
Altın 1051,- 1052 
Banknot 2M.- 2M,-

Ç EKLE B 

Londra 
New-York 
Parla 
Milin o 

Briikael 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bil kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moekova 
Stokholm 

\.. 

625,50 626,-
0, 7880 0,7860 

17,6824 17,672:5 
14,9840 14,955 

4,6782 4,675 
87,37 87,30 

3,45 3,4466' 
63,9488 63,8975 

1,4325 1,4310 
22,5610 22,5430 

4,2062 4,2025 
13,9088 13,8975 

1,9636 1,9625 
4,1566 4,1534 
3,9810 3,9775 

107,4340 107,3482 
34,5325 34,505 

2,7464 2,7443 
2UK 24,06 

3,10 3,0982 

Londra 110-67; Nevyork 22,461h: 
Berlin 898; Brüksel 378.12Y.ı; Ama. 
terdam 1235'h; Roma 118,25; Lizboıa 
100,75 Cenevre 512.75. 

Madenler: 

KUl'lun 23; bakır 62-65; kalay 
251.12.6; altm 140,5; gümift 205.16; 
çinko 22.3.9. 

ZAHiRE 
BORSASI 
~···· 

ClNst 

4-6-1937 
FlATI.&B 

~ Yukan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

Buiday yumupk 6, 4: 6,15 
Buğday sert 6,- 6,13 
Çavdar 4,17~ -,-
Mwr san 4,27 4:,37 
Kutyemi 9,15 9,17~ 
Yulaf 4,10 -,-
Tiftik 113,- 117,20 
Güz yünü 68,- -,-
Keçi kılı 45,- -,-
Peynir beyaz 26,22 28,20 

Buiday 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 
Nohut 
Un 
Kepek 
Peynir 
Katar 

GELEN 
525 Ton 
30 Ton 
15 Ton 

114 Ton 
5 Ton 

60 Ton. 
30 Ton 
7% Ton 

?Aytbıyağı 

E!~~~~~~~~~I iç - G I DEN 

Bagb ffmMllDIW gelecek vapar. =D 
6~ Ton 
l~ Ton 

5 Ton 
15 Ton 

lar: lç ceviz 
Saat: 11TanKaradellllden,10 A. DIŞ FlATLAR 

nafarta Bartından, 18 Bartm Mudaa- Buğday Liverpul 
yadan, 8,SO Saadet Bandınmdan. ,, Şikago 

Bugttn llm•mnnlan gidecek va. ,, Vinipek 
parlar: Arpa Anvers 

Saat: 18 Antalya Bartma, 14 Ko. Mısır Londra 
caell Mudanyaya, 20 Saadet Bandır. Keten T. Londra 

ı~ a-ı-- ._.__ Fındık G. Hamburg 
maya, u ~ Ullllnıe Fındık L. Hamburg 

3 Ton 
1 Tem 

6,16 JL 
5,14 K. 
5,49 K. 
4,88 K. 
3,79 K. 
8,- K. 

tM,78 K. 
94,78 K. 



===10 ==========================TAN 5.6.937 == 
Sıvasta Buğday Alımı 

Devam Ediyor 'I'AN {-Doktor· Operatör_, 

MUKADDER Akay ve Şirketi Hayriye 
idarelerinden : 

Sivas, (TAN) - Ziraat Bankası, 
köylüden buğday almağa devam e
diyor. F.iyat 4,5 - 5,5 kuruş aragın
dadır. Geçen Nisan içinde buradan 
150 ton buğday, 35 ton arpa, 400 ko
yun, 60 sığır, 2852 kilo ha.m deri ih· 
raç olunmuştur. Yapağı fiyatları 40-
44 kuruşa kadar dUşmUştür. Piya
sa düşkün olduğundan bu sene Si

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebf 

1400 Krf. 1 Sene 2800 Krı. 
750 • 6 AJ 1500 • 
•oo .. a ", 800 • 
1~" 1Ay WO • 
MilJctlerarası Posta ittihadına 

dahil olmryan memleketler için 
!O • Hl O . S,5 tırıdlt'. ............................ 

vastan ehemmiyetli ihracat olmamış- -============== 
tzr. YENi NEŞRIY Af 

Yağmur Yağan MıntakaJar 

Evvelki gün memleketin muhtelif 
mıntakalarına yağmur yağmıştır. E. 
dirne Çorlu, Islahiye, Urfa, Diyar • 
bekir, Erzincan, Erzurum, Van, Kars, 
Rize, Trabzonda bol yağıg olmuştur. 
En fazla sıcaklık 31 derece olarak Es. 
ki§ehirde kaydedilm~r. 

'\'ARLIK - 1 Haziran 1937 tarih 

ve 94 Uncu ıaa~ı Yaşar Nabi,"Muam. 
mer Necip, Şerif Hultisl, Hasan Ergi. 
nel, Cevdet Kudret, Mehmet Ali Sel, 
Ali Mümtaz, Orhan Veli, Hamit Meclt 
ve Şehap Srtkı'nrn makala_ hikaye ve 
şiirleriyle, Fransız · Danimarka, Ro. 
menccden tercUmelerle çıkmıtır. 

------------~~~~----.!.--~~~-
Taksim Maruf ve sevimli 

-----~ PANORAMA 
8AHCESINDE 

Saz heyeti: Keman: Cevdet. Kemençe Sotiri. Piyano Feyzi. Udi: 
Mısırlı İbrahim - Kanun Ahmed, Klarnet: Ramazan. Ney Emin 

Artistler: Radife, Faide, ŞUkran , Bilsen, K. Safiye, Muazzez 
Okuyucular: Hamid, Arta.ki, Solsit Mustafa 

••••• Pek yalanda hakiki sürprizler. Tel. 41065 ----

Ankara Beled yesinden : 
A.nkarada yevmiye 100,000 ekmek yapabilecek kudrette bir ekmek fab

rikası inşasına talip olanların tekliflerini ve kataloklarmı bir ay zarfında 
vermeleri evvelce ilan olunmuştur. Vaki olan muhtelif mUrcaatlar üzerine 
bu müddet Haziran sonuna kadar uzatılmıştır. (3190) (1458) 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Birinci sınıf mlitehassısı 

KADIKÖY, Rıhtım cad. Nemli
•ıade sokak No. 52 Tel. 60788 

e • 
NAS1~1lAC1 
KANZUK 

AMERlKADA UZUN 
TETKlKA T NETiCESi O
LARAK BULDUGU BiR 
FORMOLDOR. KANZUK 
NASIR İLACI en eaki naaır· 
ları bile kökünden çıkarır. 
Ciddi ve fayanı itimat bir 
naaır ilacıdır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOGLU ISTANBUL 

KUl'\BARAN 

1 Ista n b u 1 Va k ı f 1 ar D i r ek t ö r 1 ü ğ ü i 1 in 1 a r ı 
---------~-----------c 1 N S t Mikdan .Muhammen bedeli Dk t.emina.t İhale gilnü ' 

Kilo Kuru, Santim Lira Kuruş 

Soğan 4000 3 00 'ıl 00 21/6/937-Pazart~i eaat US-de. 
Gaz 800 22 00 13 20 21/ 6/ 937-Pa.zartesi saat 15-de. 
Kurukayısı 500 62 00 23 25 21/ 6/ 937-Pazartesi saat 15-de. 
Yumurta 60000-adet 1 75 78 75 21/ 6/ 937-Pazartesi saat 15-de. 
Kuruüzilm 2500 19 00 35 62,5 21/ 61937-Pazartesi saat 15-de. 
Patates 10000 7 00 52 50 21/6/937-Pazartesi saat 15-de. 
Salça 700 16 00 8 40 21/ 6/ 937-Pazartesi saat 15-de. 

937-senesi için Gureba Hastanesine !Uzumu olan yukarda. cins ve mik dan yazılı yedi kalem cr~yn ay
n açık eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri yukarda yazılı giln ve eaatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasında 
toplanan Komisvonda vaoılacaktır. Şartnameleri her güı:;ı levazım kaleminde görülebilir. (3067) 

ATA TORK'ün latanbulu 'ereElendirınelerinin mübeccel veaileaile yapılacak deniz merasiıl;1inı 
ştirak edecek htanbul halkına idarelerimiz ikiter vapur tahsis etmittir. Bu vapurlar 5 Hazır~• 
>37 Cumartesi günü aaat 13 ile 13,30 arasında Akayın Köprü Adalar ve Şirketi Hayriye~ıı 
(öprü Boğaziçi iskelelerinden kalkacak ve hiçbir yere yana§mıyarak merasimin hitamında yın< 
(öprüye avdet edecektir. 

Merasimde bulunacak zevatı Haydarpafaya götürmek üzere saat 14 de Akayın Erenkö: 
•apuru Köprü Haydarpaf a iskelesinden kalkarak doğruca Haydarpafaya gidip yolcu çıkaracaktır. 

Gece yapılacak fener alayına Akay ve Şirketi Hayriyeden dörder vapur tahsiı edilmittir. 

Akay vapurlarının proğramı: 
Saat 21,45 de bir vapur Köprü Ada iıkelesinden 
Saat 21,50 de bir vapur Köprü Haydarpa9a iıkeleıinden 
Saat 21,30 da bir vapur Kadıköy iıkelesinden 
Saat 20,30 da bir vapur Büyükada iıkelesinden Heybeli, Burgaz, Kınalıya uğrayarak alaya işt 

·ak edecek ve ıonunda da yine bu iıkelelere dönecektir. 

Şirketi Hayriye vapurlarının proğramn 

73 numaralı vapur: 
Saat 19,40 da A. Kavağından hareketle R. Kavağı, Yenimahalle, Sanyer, Büyükdere, Kireçbu 

nu, Tarabya, Yeniköy, lıtinye, Emirıi.n, R. Hiaarıve Bebek iskelelerine uğrayaral 
21,30 da Köprüyegelecektir. Burada alaya ve alaydan aonra Köprüye gelerek doi 
ru Bebeğe ııraaile Rumeli iskelelerine uğrayarak A. Kavağına dönecektir. 

68 numaralı vapur: • 

Saat 19,50 de Beykozdan ~areketl.e Pa,abahçe, Çubuklu, Kanlıca, A. Hisarı, Kandilli, VanıköY 
Çengelköy, Beylerbeyı, Kuzguncuk, ve Oıküdara uğrayarak 21,30 da KöpriiY' 
gelecektir. Ve alaya i,tirak edecek, alaydan ıonra Köprüye gelerek Oaküdardaı 
itibaren ııraaile Anadolu iıkelelerine uğrayarak Beykoza dönecektir. 

Yalnız gece vapurlarına Köprüden binenlerden birinci mevki gidif, gelit birinci mıntaka ücret 
liğer iskelelerden binenlerden de Köprü ile mıntaka araıındaki gidit gelit birinci mevki ücre' 
ı lınır. 

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

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
tlkbaharın bu aon haftaları Boğaziçinin en güzel mevsimidir. Her taraf yemyetil zümrüd 

gibi, tatil ıünlerini zevk ve ne,e ile Boğaziçinde geçiriniz. 

1 - Cumartesi aktam postası ile Pazar ıabah postalarında % 50 Eevkali.de tenzilith ta~ 

rifeler tatbik edilmektedir. - Bu biletler Pazartesi öğleye kadar avdet için muteberdir. -

2 - Salacak'daki - Kızkuleai plajı. yarınki Pazardan itibaren umuma açılmıttır. Köprüden 

plaja gitmek ve gelmek için saat 7 1/ 2 dan 23,45 e kadar poıtalar tertip ediJmit ve adi günler· 

de de plajda, banyo dahil olduğu halde gidip gelme bilet ücreti birinci mevki için 33, ikinci 

meVJ<i IÇİD 28 liuruftUr, 

3 - Üsküdar - Kabataf araamda araba vapur ıeferleri 20 gidit ve 20 gelif o1ar1 k çok ıık 
tertip edilmit ve ücret tarifeleri de büyük tenzilata tabi tutulmuftur. , ............... ________________________________ .. ı 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Satınalma Komisyonundan: 

şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek ola» cins, miktar, muhammen bedeli, ilk teminat, ~ 
lım tarzı, gUn ve ıaa.tl 8,fağıd& yazılıdır. lsteklilerin şartnamelerinde yazıldığı şekilde belli gününde teklif nıek• 
tuplarını komisyona vennı, olmaları. (1268) (2841) 

C!NS! . Adedi 

KüçUk kazan 150 kişilik 40:M 
KüçUk kazan 30 kişilik. 40:l'>O 

Kulplu k&paklı bakraç. ~0:80 

Mahruti çadır 300 
Portati! çadır. 3000 

Kaput kilrklenmesi 500 kısa 
Kaput kilrklenmesl. 1000 Uzun 

Beheri Beherlnln Muham tık teminatı 
KG. men bedeli KG. Adet Lira Kr. 

12:13 lf>O)Kr. 
9:10 1150)Kr. 168 75 

3 :3,6 1:50) Kr. 
63 Lira 1417 50 

7 Lira 1575 

11 Lira) 1462 50 
14 Lira) 

lhate Eksiltın' 
Tarih ,ekli 

GUn s. ____.. 
Pazarte.el 

7-6-937. 10 Açık 
EksUtı1le 
Pazarteel 

7-6-937 115 Kapalı 
S-6·937 zati 
Salı 10 " 

,, 
8-6-937 Sa.lı 15 

Kapalı ı, 

Liseler~ Satınalma Komisyonundan: 
Yiyeceğin cinsi Miktan 

Ekmek 145000 

Tilvenan 20:50 ton 
Kriple 100 ton 

37 kalem Y8.f sebze 216650 kilo 
48000demet 
321650 adet 

Kok kömUrü 210ton 

Beyaz peynir 115900 kilo 
Kaşar peyniri 8200 kilo 

Pirinç unu 2000 kilo 
Un Ekstra 22500 kilo 
Makama 8000 l<llo 
Şehriye 2050 kilo 
!rmlk 2850 kilo 
Ku11ku11 450 kilo 
Nişasta 1100 kilo 

Beher Fi. tık teminat 
Kuruş Lira Kr. 

11 1196 25 

1200 19!53 74 
14!50 

25097 1882 28 

1850 248 85 

31 707 93 
55 

17 
13 
23 
23 470 78 
14 
23 
18 

Eksiltme gün ve saati 

9/ 6/ 937 Çarşamba saat 14 de 

9/ 6/ 937 Çarşamba aaat 14,30 da 

9/ 6/ 937 Çarşamba saat 15 de 

9/6/937Ça.rşamba saat U5,30 

9/ 6/ 937 
Çarşamba saat 16 da 

9/ 6/937 Çarşamba saat 16,30 da 

Şartnaı:tı• 
tedariıd 
~ 

131 

126 

24/15/ 937 Pazartesi 25/5/ 937 Salı günleri eksiltmeye konulupta ihalesi yapılmamış olan yukarda ynzılı yi; 
yecek ve ya.kacaklarm 9 Ha.ziran 937 Çarşamba gUnU karşılarında yazılı saatlerde pazarlık suretile ihale 
yapılacaktır. · 

!etekliler yeni yıl ticaret odası vesika ve teminat makbuzlarile İstanbul KUltUr direktörlUğü binası Içinde 
toplanan liseler satınalma komisyon una gelmeleri. Şartnameler komi.syo ndan tedarik edilir.. (3200) 

:::: 
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Yeni Türkiyede oturmak bahtiyarlığına eren ---11111a. 
r · ~Cl.yı:trılı:tr I!!!itet.rıb-ı..ıl Aıhh1 ~il~!!i!!i~~~l~r 

::vlerınızi Yüksek Zevkinize Göre Süslemelisiniz. 
Bunun için· 

E. ı. Du P~nt de nemours et Cie. ~DU PDNT ~ 
de "ewburgh, n. Y. mamulatı ~l\BRJKOJW 

Ci0k zarif \ Ho il e. MU'l 

PERDELiKLERiNi ARAYINIZ. 
Ankara - Anafartalar caddesi Kınacı Hanı altında Bekir Hamamcı 

nıağazasnıda satılan perdeliklerle beraber Du Pont mamulatı sofra 
D bezlerini de görmelisiniz. 

u Pont Fabrikasmm yaptığı mallar çok dayanıklı ve tamamile yıka-
nabilir. Benzerlerinden sakınınız ve markasını ısrarla isteyiniz. 

Du Pont mamulatı Istanbulda aşağıda yazılı mağazalarda satılıyor. 
Etablisman Orozdi-Bak İstanbul a A.D. Zaharyadis Beyoğlu 

. ~ordan Ayanoğlu " 111 Lazaro Franko Mahdumları ,, 
D~n Alanya ,, 1 Galata Mefruşat pazarı Galata 

ilber Kardeşler MUessesatı ,. w ve 

C:RŞIMIDIS Müessesesi Beyoğlu istiklal caddesi No. 30 

Eeniz Levazım Satınalma Komisyonu llCinlan 

cu::arnıara Ussü Bahri Satmalma Komisyonu Başkanlığından: 
1 

Kilosu Tahmini tutarı nk teminatı 
Lira Lira Ku. 

4.000 
2.000 
8.000 
5.000 

15.000 
3.000 

12.000 
3.000 
5.000 
2.000 
6.000 
3.000 

200 
140 
640 
350 

1050 
150 
360 
210 
250 
300 
240 
600 

}{ 4490 336 75 
iki 0tnutanlığımız Deniz erleri için yukarıda cinsi ve. miktarları yazılı on 
c kalem sebze açık eksiltme ile satın almacaktrr. Eksıltmesi 11Haziran937 
p~~a gUnu saat 14 de lzmit Tersane kapısmd~ki ko~isyo~ ~inasında ya: 
\' .caktır. lsteklilerin yukarıda yazılı ilk temınatlarıle bırlıkte kanunı 
esıkaıarını muayyen gün ve saatte komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2973) -......____ ___________________________________ __ 

. Devlet Demiryolları ve Limanları 
ışletrne Umum Müdürlüğünden: 

l.tın.~·937 tarihiıidl~ 16-8-937 tarihine kadar Haydarpaşa - A.dapazar ve 
lnu,t - Adapazar arasında Pazar günleri için gezinti trenleri sefere konul
harekUr. liaydarpaşa'dan saat "7,10,, da ve Adapazll,r'dan saat "17,00,, de 
dan et eden trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan keza Haydarpaşa
biıin ~: "8,35,, de Adapazar'dan da saat "15,38., de hareket eden trenler 
istaa cı, •kinci mevki arabalardan teşkil edilecektir. Gezinti trenlerinin bazı 
hau/~~lara varış ve kalkış saatleri aşağıya dercedilmiştir. Muhterem 

a. ilan olunur. (3125) 

fstaaYonıar 
~ 
~~aşa 
SaPtn 
A.da&~a 

~ar, 

·~ s dapaıarı 
al>anca 

4r:nıt 
lfaydal"h 

·t'aşa 

4r:nıt 
Sarı._ 
/\. ~ca 

dap1.2ar 

~dapaı 
~~Panc:r 
~it 

l ~Az 

1. ci tren 
Vanş Kalkış 

10,02 
11,01 
11,44 

7,10 
10,08 
11,06 

- 15,38 
16,12 16,18 

Durmaz 
19,40 

9,24 
10,00 

8,34 
9,26 

18,27 
19,26 

17,50 
18,37 

2. nci tren 
Varış Kalkış 

8,35 
Durmaz 

11,48 11,58 
12,35 -

17,35 
18,36 
21,35 

17,00 
17,43 
18,40 

1 lia ARI DIKKATE: 
~en ~arPa.şadan saat "8,35,, ve Adapazar'dan saat "15.30,. de ~a~el<~t 
Qtıı ,. 056 ve 1057 No. lu birinci, ikinci mevki arabaları hlmil trenımız gı-
~ •e d .. 
~Uşte lzmit'te tevakkuf etmez. (3125) 

........ 

4skeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
111ııııııı.... SATINALMA KOMIS YONU iLANLARI 

. 

'raıı . 70. Ton Elektrolit Tutya . . . 
lltaı nun edılen bedeli 15400 lira olan yukarıda miktarı ve cınsı yazılı 
2a.7~~nıe Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satmalma Komisyonunca. 
llte p 

37 
cuma gUnü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. ~a.rtna

lan 1~1~ olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temınat O· 

ltonıi 55 lırayı havi teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 de kadar 
Jlıadds~o~a vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 

e erındeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları. 
(2960) 

~ . . 
'rah . 23.o Ton Elektrolit Bakır. . 

lltaııe tnin edılen bedeli 149500 lira olan yukarıda miktarı ve cmsi yazılı 
21-7_9~e Aakerl Fabrikalar Umum MUdürltiğil satınalma Komisyonunca 
?ta.nıe 7 

7 
Ç&l"fanba günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart

ltat t ~ira 48 kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvak
l.4 e ~ınınat olan 8725 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
lltuıUtı adar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka • 
!l:ıUra 2 

ve 3 maddelerindeki vesaikle mezklır gün ve saatte Komisyona 
~rı. (2962) 

'aıııbi: .\hın 
Ca1.etecUik et Emin YALUAN. Umumi Neııriyatı ldare Eden: S. SALIM 

ve Neşriyat Türk Llmltet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Arttırma ve Eksiltme Kom:syonundan : 
Cinsi Miktarı Kilo Tahmini Fiat M. Garanti Şartname Bedeli Şekli Eksiltmenin tarihi 

'.Azı Çoğv Kuruş S. Lira Kr. Lira Kr. 

Ekmek 680500 11 
Francal& 18000 

858000 
23500 15 50 7336 69 4 90 Kapalı zarf 16/ 6/ 937 Saat 15 

Sadeyağ 31000 38000 82 2337 1 56 Kapalı 16/ 6/ 937 S. 15,30 

--

Karaman 110000 
Dağlıç 51000 
Kuzu 17200 
Sığır 34000 

Süt 179000 
Kase yoğurdu 13500 
Kilo yoğurdu 10500 

Mutbak yumurtası 276000 
Gilnlilk yumurta 125000 

Kuru kaysi 2550 
Kuru fasulye 11100 
Kuru fasulye (Akliye) 15000 
Nohut 18750 
Prinç 50500 
Prinç (Akliye) 30000 
Yeşil mercimek 1850 
Kırmızı mercimek 1550 
Kırmızı mercimek (Akliye) 10000 
Kuru üzüm 4900 
Kuru üzüm (Akliye) 5000 
Kuru barbunya 2600 
Kuru barbunya (Akliye). 12000 
Bulgur 35050 
Kuru soğan 31000 
Patates 36000 
Patates (Akliye)' 35000 

Zeytinyağı 16000 
Zeytin 4875 
Zeytin (Akliye) . 3500 
Sabun 25900 
Yeşil şabun 10050 

Tere yağı 3900 

Beyaz peynir 9200 
Kaşar peyniri 3750 

Toz şeker 62800 
Kesme şeker 2500 

Makarna 10700 
Makarna unlu 20000 
Şehriye 2850 
Şehriye unlu 12000 
Kuskus 1050 
Prinç unu 3925 
Un 19850 

Prasa 16000 
Lahana 11500 
Bakla 8450 
Ispanak 21300 
Barbunya 4300 
Ayşekadın fasulvesi. 31850 
Çalı fasulyesi 5500 
Bamya 24M 
Sırık domates 2900 
Yer domates 18500 
Enginar 11800 
Sakız kabağı 13500 
Patlıcan 56200 
Semizotu 6500 
Kereviz 2500 
Kamı bahar 1:500 
Havuç 4000 

Kesilmemiş odun 1100 
Kesilmiş odun 515 
Mangal kömürU 24000 

Kok 2180 
Kriple 1600 

Benzin 19500 
Gaz yağı 4300 

Arpa 27000 
Saman 8000 
Kepek 9000 
Kuru ot Moo 
İyi su 2000 

126700 
69000 
25000 
49500 

225900 
21000 
13500 

341200 
165000 

3900 
13200 
20000 
29450 
58200 
50000 
2500 
2400 

12000 
5350 
6000 
3500 

20000 
50100 
41200 
44200 
50000 

20000 
6350 
5000 

30500 
15100 

5300 

11800 
5000 

80900 
3500 

13200 
30000 
3910 

18000 
1600 
5700 

26175 

21400 
H5400 
11500 
28200 

6000 
46200 

7400 
3775 
4050 

24000 
14600 
20000 
71700 
8050 
3300 
2000 
7000 

3350 
695 

45000 

2965 
2030 

27100 
5700 

35500 
9500 

12000 
6300 

2500 

Adet 
Kilo 

Çeki 
Çeki 
Kilo 

Ton 
Ton 

Litre 
Litre 

Kilo 

Dama. 
cana 

39 
41 
45 
32 

11 
5 

18 

1 50 
4 

65 
13 
11 
10 
21 
11 
12 
11 
10 
20 
18 
10 
8 

11 
5 
7 50 
6 50 

60 
30 
23 
36 
22 

105 

35 
60 

27 
30 

25 
20 
25 
20 
25 
17 
16 

3 50 
5 
9 
5 

13 
13 
13 
20 

7 50 
5 
7 
9 

12 
4 50 
6 

16 
5 

260 
280 

4 50 

1850 
1500 

25 
20 

5 50 
2 50 
4 
3 50 

60 

7859 48 5 24 Kapalı 

2124 68 1 42 Kapalı 

878 86 Kapalı 

3697 98 2 47 Kapalı 

2201 78 1 47 Kapalı 

417 38 Kapalı 

534 75 Kapalı 

1716 97 Kapalı 

1457 59 Kapalı 

19!>7 03 1 34 Kapalı 

951 08 Kapalı 

6397 69 4 27 Kapalı 

593 63 Kapalı 

216 79 Açık 

112 50 Açık 

Sıhht Müesseselerin 1937 Mali yılı ihtiyaçları olbaptaki şartname ve nümuneleri veçhile eksiltmeye konmuştur. 

16/ 6/ 937 s. 16 

18/ 6/ 937 S.15 

18/ 6/ 937 s. 16 

23/ 6/ 937 s. 15 

25/ 6/ 937 s. 15 

25/ 6/ 937 S.15,30 

25/ 6/ 937 s. 16 

30/ 6/ 937 s. 15 

30/ 6/ 937 s. 15,30 

2/ 7 / 937 s. 115 

7/ 7/ 937 s. 15 

7 / 7 / 937 s. 15,30 

7 / 7 / 937 s. 16 

9/ 7/ 937 s. 14,30 

9/ 7/ 937 s. 15.30 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai muavenet müdürlüğU binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2- Eksiltmenin 9ekli, gün ve saatleri, tahmini fiat ve muvakkat garanti miktarları karşılarında gösterilmi9ti'r. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarını komisyona ver 

meleri lazımdır. Mektuplarda teklif olunan fiatların hem yazı hem de rakamla yazılması lazımdır. 
4 - Şartnamelerin paralı olanları hizalarında göaterilen bedel mukabilinde ve diğerleri parasız olarak komisyondan alınabilir ve nUmune 

ler her zaman görülebilir. : 

5 - İstekliler Umum müesseselerin bütün ihtiyaçları için veya bir müessesenin tam ihtiyacı için teklifte bulunabilirler. 
6 - İsteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikası ile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve muvakkat garanti makbuz veya banka mek • 

tuplarını kapalı zarfların içerisine koymaları lazımdır. (3000) 

Istanbul Birinci Ifli.s Memurluğun
dan: MUflis domuz tüccarı Nikola 
Kazaz iflas masasına mukayyet ala
caklılar11 ehemmiyetle alakadar eden 
meseleleri konuşmak ve bu bapta i
cap ede nkararlan vermek üzere ala
kadarların bu ayın onuncu peI'§embe 
günü saat 13 te dairemizde toplan
maları illn olunur. (33171) 

KAYIP - Unkapanında "Ceyhan" 
Tabın fabrikasına ait arabanın 1160 
No. lu plakı kaybolmu3tur. Yenisi alı
nacağından eskisinin hükmil yoktur. 

Yorgi Vermi§Oğlu 

NEOKALMiNA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyaf k, Baş ve Diş 

Ağrlları Artritizm 
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KELVINATDll 

SD~UKLUK 
DERE[ESİ 

o 
-

12 1 

3 

, ,. 
ıçıl\ .AYNI cleJiete sog------.-

~ DEFA DAMA. AI. İSLER 

5DCUKLUK 
DERECESİ 

o 
-

18 Ay veresiye satış ~ ~ 
S A H İ B İ N İ N S E S i· Beyoğlu ve acentaları 

--

• 

'.A."lKARA - Vehbi Koç Ticaret Evi. 
ADANA - Ş. Rıza lşçen, Yeni Mağaza 
BURSA - Mehmet Hüzmen 
ESK1ŞEH1R - Ha.Ban Alanya 

IZMIR 
KAYSER! 
KONYA 
ANTEP 

- Artur Vetter J MERSIN - Jorj Satel BANDIRMA - Ahmet ve Bahaeddin Bereket kar-
- İsmail ve oğulları Cmgıllr. SAMSUN - C. Celal Ozlü, S. Kemal Sezen. deşler. • 
- A. Mücib Dölen ZONGULDAK - ismet Ağartan, Ahmed Yüksel. TRABZON - Dedeoğlu Sami, Himi ve Pulat&-
- Naci ve Ahmed Dai kardeşler. DlYARBEI<IR - CelAI Ayyıldız nah kaı:s!gşler. -;-, 

Zümrüt Yalova Kaplıcalarının · : 
Asırlardanberi tecrübe edilm:ş radyo aktivite;i ve müsekkin hassall meşhur suları; 

müzmin romatizma; s:yatik, ağrllı barsak ilt . hapları, anterekolit, müzmin ishal ve 
dizanteri, ağrıh basur meme~eri ve sancıh kadın hasta~ıkları, n~kris ve her türlü 
nevraljiler gibi hastahkla_rı muvaffakıyetle tedavi eder. 

Tedavi, mütehassıs doktorların nezareti altındadır. Biyolojik her türlü tahliller 
iç,in laboratuvar ve f~zyoterapi, tesisatı vardır. 

Bu sene kap~ıcaların otel ve lokantalarında büyük tekemmüller yapllmıştır. 
1/ Hazirandan itibaren fiatlardaki ucuzluk bilhassa calibi dikkattir. 

Çınar oteli : Bir günlük pansyon komple '' otel ve yemek ,, bir kişi için "325,, 
kuruştur. iki kişi için otel ve yemek " 550 ,, kuruştur. 

BQy.ük otel: Bir günlük pan'syon komple "otel ve yemek,, bir k~şi iç:n 350 
kuruştan başlayarak kat ve odalarına göre yedi liraya kadardır. iki kişi için altı 
liradan dokuz liraya kadardır. 

Aileler ayrıca tenzili t yapılır. 
~ . 
ıçın 

Lokantalarda büyük bir itina He hazırlanan yemeklerin tablodotu: Büyük Lokantada 
100 ve Park lokantasında 70 kuruştur. Alakart yemek fiatlarında dahi tenzilat yapll-
mıştır. Banyo . fiatları geçen seneye nazaran çok ucuzlatılmıştır . "307 4 ,, I 

, - ~ . .- . . ... 


