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MECLiSTE AMELE 
Bir Mebus, Amele Vaziyeti 
. için Hükiimetin $imdiden 

Tedbir · Almasını istedi 
lktısat Vekili 

Bu Mütalaaya 
Cevap Verdi 

ısı GORUSULDU 
lik Kadın 7 ayyarecimiz 

Şerefli 

Bir 

Uçuştan 

Sonra 

Sabiha Gökcen 
· Madalva kazandı 

Paris Harbiye 
Mektebinde Bir 

Araıtırma 

-
Başvekilimiz bunu 
riıühim bir nutukla 

kutladılar 

Maclrit ttefare!hnbıe lltlea eden 750 
İspanyol Kar&deniz vapurile buraya 
getirilirken yolda çok garip maceralar 
yaşamışlar ve hepsi de ltalyaya çık. 

DU§lardır. Buraya yalnız Tllrk tebaa

ROCKFELLERI 

100 KiŞi 

GÖMMÜŞ 
sı sekiz kişi gelmietir~ Bunlarm yedi- Nevyork, 28 (TAN) - Petrol Kra.. 
si Musevidir. Buna ait yazıyı altuıcı 1ı milyarder Rockfeller'in cenazeli 
sayfada bulacakamız . .Burada dün ge. bugtın kaldmldı ve aile kabrine gö • 
lenlerden iki Mwsevi kad.Im görüyor. milldü. Cenue merasiminde ancak 
ıunuz. yüz kişi vardı. ,_ .. 

1 Devlet Demiryollannda ailelere mabaua Büyük T enaillt 
batlamıtbr. Bu çok ucuz aeyahat fırsatını kaçmnaynm. 
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Arap Kızlarının Kanını 
Emen Fash Bir Kadın 

Korkunç 
cinayetle· 

rin faili 
Hasen 

işlediği korkunç 
cinayetlerin 
hesabını veriyor 
(PaıU • Sair fa%eteıinin Faı muhabiri ya• 

:zıyor) : 

F uın en yüksek umumhanelerinden biri 
. olan Bayan Huen,in evi civarında oy-

nıyan çocuklardan biri korkude.n aapıarı ke

ıilmif bir halde bağırmıya batladı. Arkadatla

n onun İfaret ettiği yere kotuftular. Toprak 

altından yarı çıkmıt bir ölü elini görünce hep 

birden feryada batladılar. 

Mahalleli çocuklar, ölü elinin etrafındaki 

topraklan ettikleri vakit otlara ıarılmıt insan 

lzalarile ka11ılatınca polise haber verdiler. 
Zabıta, daha arattınnca, bir kadın vücudünün, 
bütün azalarını birer birer buldu. 

Görülmemif vah1et ıahneleri 

P olis, hemen o civarın şüpheli evlerinden Ba
yan Hasen•• nin umumhanesine dayandı. Ka

pıyı hızlı hızlı çaldılar. Hakiki bir şerif ve peygam
ber sülalesinden olduğu söylenen Mehmet bin Ali is
minde biri kapıyı açtı. Evsahibesinin evde bulunma
dığını titreyerek söyledi. Mehmet bin Aliyi karakola 
götürdükleri sırada evsahibi kadın da çıkagelmişti. 

lkisi de karakolda istintağa çekil
öi. Mehmet bin Ali evvela kendinin 

----------~~ - -~-----------~·-------~-

Bayan Hasen'in yanında uşaklık et. 
tiğini iddia etti. Fakat gaddar ev sa. 
hibesi onun evinde uşak olmayıp ki
racı olduğunu söyledi. 

Her§eyin anlqılacağmı hisseden 
Mehmet bin Ali umwnhaneci kadının 
işlediği cinayetleri göyle anlatmağa 
başladı : 

"- Kesik başını ve kollarmı top
raktan .çıkarttığımız kızcağızı biz Ba. 
yan Hasen ile be~b~c~ hakladık. O. 
nu bu kadın sokakfu bulmuş ve kan.. 
dırarak eve atmıştı. Fakat .kız namu. 
sunu satma.~ istemedi. Öldüresiye kır 
baçla dövdükten sonra bana da emret 
nıişti: 

_ Sen de gebertinceye kadar şu 

kahbeyi döv? .• 

Bayan Hasen'nin tehditleri ve ıs. 
rarlan önUnde Şerife ismindeki kızı 
bir sopa darbesile yere yuvarlamış -
tmı. Kız yerde can çekişiyordu. Ge
ne Hasen bir ip aldı. Bir ilmek yap. 
mamı emretti. llmiği kızın ba§llldan 
geçirtti bana. OnQan sonra bir uoun
da.n kendisi, öbUr ucundan ben tut -
tum. Çektik. Kızı boğduk. 

Cesedi odama götürüp parçalama
mı da. emretti. Odama sürüklediğim 
cesedin başını vUcudünden bir satır
la ayırdım. Sonra kasap bıçağiyle, 

kollarmı, bacaklarını kestim. Ayn ay 
1ı paket ede~ek evin civarndaki vira
neliğe attım 

P olisler ceııedin parçalarmı ne
den evin yakınma attığını sor. 

Cluklan zaman Mehmet bin Ali şu ce
\'apla mukabele ederek hikA.yesine 
devam ediyor : 

- Bayan Haııen, parçalan uzağa 
götürürken görUlUyonım korkusile 
yakındaki viraneliğe atmamı ve gece 
köpeklerin yiyeceğini söylemişti. Hal 
buki köpekler cesedi yemediler. Er -
tesi gUn evde çalışan diğer kızlara, 

Serifenin öldUğünU, cesedinin de ölil 
yıkayıcılar tarafından kaldınldığıni 

haber verdi. 

Bu istintak bittikten sonra polisler 
tasavvur edilemiyecek kadar korkunç 
bir sa~ne kar§ısmda geri geri çekilir
ler. Odanın havam günlerce açılmadı
ğından boğuoı.ı bir hale gelmiş ve ka
ranlıkta yalnız iskeletleri kalmış dört 
kadın hayaletinin kedi yavnılarr gibi 
blribirlerine aanlmıg bir halde yavaş 
yavq kıpırdadıklanru göıilrler. 

Can çeklısmekte olan zavallılara 
doktor ilk kurtarma tedavisini yapa
rak biraz canlılık verir. 

Emir Abdullah Yarın 
Merasimle Karsılanacak 

1 
Yarın sabahki ekspresle tehrimize gelecek olan Şarki Erden 

Em iri Abdullah, Sirkeci istasyonunda f ev kala de ve resmi mera
ıimle kartılanacaktır. 

İstasyon 'fürk ve Erden emareti bayrakJarile donanacak, bir 
kıta aıker Emire ihtiram reamini yapacaktır. 
Vali, vali muavini, belediye reis i muj' _ _________ ......;;. __ =--=--'"--=-

avini, askerl kuma.D.danlar bu karşı. y n. s o et 
lama merasiminde bulwıacaklardır. e 1 vy 

Emir Abdullah, doğruca otomobil- B k E 1 
le Pera Palasa gidecektir. Öğle yeme Ü y Ü ÇİSİ 
ğini hususi şekilde yedikten sonra ak. 
şam üstü Tophane rıhtımından bir 
muşla Haydarpaşaya geçecektir. 

Orada da ayni §ekilde ve bü. 
~iik merasimle uğurlanacak, eks 
prese bağlanacak hususi bir va
gonla Ankaraya hareket edecek. 
tir. Emir Abdullah, Ankarada 
üç gün kalacaktır. Sonra tekrar 
şehrlmlze gelerek birkn.ç gün bn. 

rada kalacak, ve 'J.'oros eks
presiyle memleketine clönecek. 
tir. 

Emirin yanında, Başnezaret Kati. 
bi Bay Sami Rufai, Doktor Cemil Pa
~ TUtUncü, Binba.şı Bay Norfeld, ma 
beyinci Şeyh Mehmet bulunmaktadır. 

Bize sokakta rastgelmişti. Zengin 
olduğunu, evinde hizmetçilere ihtiya
cı bulunduğunu söyliY.erek kandrrdı, 
buraya getirdi. 

Eve girince: 
- Burada Allahtan sonra ben ha

kimi mutlakım, diyerek bizi gelen 
müşterilere satmağa başladı. ttiraz 
edince saatlerce kamçı dayağı atıyor 
ve aç bırakıyordu. 

Müşterilerine çıkmak istemiyen biz 
leri de açtığınız odaya kapamıştı. Şim 
diye kadar ölen diğer arkadaşlarımız 

gibi bizler de muhakkak ahrete göçe
decektik. Allah sizleri yolladı. 

Polis tahkikatmı daha derinleşti -
rince, bir sene içinde umumhanecinin 
evine on be§ kadın alındığı ve bun -
lardan yalnız beşinin meydanda oldu. 

ğu diğer on tanesinin izleri bulunama. 
dığı da meydana çıkmıştır. 

Mehmet bin Aliye, cinayetleri ne
den beraber işledikleri sorulduğu va
kit, Mehmedin umumhaneci kadına 
Fasın en güzel rakkasesi olduğu za. 
manlardan kalma tükenmez bir aşk 
ve korku ile bağlı bulunduğunu an -
!atmıştır. 

Sovyet Rusyanm Ankara Büyük 
Elçiliğine tayin edilen B. Karskiy 
bu sabah şehrimize ~elerek yeni 
vazifesine ba.şlayacaktır. 

Hasköyde Yeni Bir 
~ Tamir Atölyesi 

Denizyollan idaresi, Hasköydeki 
ambarlarında bir tsımirat ve inşaat a
telyesi kurmıya karar vermiştir. İda
re Tophaneden kaldırdığı malzemeleri 
buraya getirmiştir. Bundan sonra ida 
renin motör ve sandalları Hasköyde 
yapılacaktır. 

Üç Yerinden Vurdu 

BUtUn bu del!ile ve ölümden kurta-p ~dınlara biraz 11cak 11Ut içirl • rrlan kadınlara rağmen umumhaneci 
lip kuvvet şırıngası yapıldık- Hasen 0 işlerden hiç haberi olmadığı

tan sonra dilleri açılır ve ancak işiti- ı nı iddia etmekte ve bütün cinayetle
lebilen seslerle başlarından geçenleri rini soğukkanlılıkla inkar etmekte -

Beyoğlunda Ağacami civarında kah 
vecilik eden Nuri oğlu Tevfik, arkada 
şı Muharremle Sirkecide kavgaya tu
tuşmuştur. Kavga birdenbire büyü.. 
yünce Muharrem, bıçağım çekerek 
Tevfikin üzerine aWmı§, onu üç ye
rinden bıçaklıyarak kaçmI§tır. Mu. 
harrem aranıyor. anlatmıı.p bıı.şlarlar: dir. 

Festival Eğlence lerinin 
Programı Hazırlandı 

30 Gün 30 G.ece r Gözümüze iiışenter 1 
Şenlik Yapılacak . 

Bu yıl yapılacak İıtanbuJ ıezonu programı
nın esasları bitirilmittir. Bu programa göre, 
ıezon 31 Temmuz cumartesi günü bqlıyacak, 
2B Ağustos aktamı aona erecektir. 

Sezon bu yıl 30 gün sürecektir. Bu müddet içinde
ki bütün pazartesi günleri istirahate, çarşambaları 
da şehrin tarihi yerlerini tetkik ve ziyarete ayrıl
m13tır. Bundan başka her hafta oumartesi ve pazar 
lan gündüz ve gece şehir baştan başa süslenecek, 
donanacaktır. Sezonun diğer günlerinde yapılacak 
eğlenceler şöyle sıralanmıştır: 

F eıtival kraliçe.i 
31 Temmuz cumartesi akşamı Sus.diye, Büyük

dere, BUyUkada ve Yürük Ali plA.jı, Sarayburnu ve 
Taksim bahçelerinde birer balo verilecek ve buralar
da birer mıntaka festival güzeli seçilecektir. 

1 Ağıustos pazar günü Beylerbeyi sarayında bir 
garden parti verilecek ve beş festival güzeli arasında 
bir Festival Kraliçesi seçilecektir. Ayni gün Bebekte 
TUrk Dağcılık klübünde tenis müsabakalan yapıla
cak, Sarayburnu, Tepebaşı, Usküdar ve Şehreminin
de birer temsil verilecektir. 3 Ağustosta Beyoğlun
da Garp musikisi konseri verilecektir. 

5 Ağustosta Ayasofya hamamında karikatür ser
gisi açılacak ve Ayasofya, Beyazıt, Fatih ve Tak
simde meydan konserleri verilecektir. 

6, 7, 8, Ağustosta bu konserlere devam edilecek, 
Dağcılık klUbünde tenis maçlan ve Taksim stadında 
futbol maçı yapılacak, Tepebaşı ve Sarayburnunda 
temsiller verilecektir. 

Aynca 8 Ağustos akşamı Beyoğlunda klbik TUrk 
musikisi hakkında bir konser verilecektir. 

Hudut harici bir tramvay yolcusu. Dört tek~rle. 
ğin et.eğine iki tekerlekle yapı~mış, sürükleniyor. Fa
kat aksi bir tesadüfün bir facla;\-·a yol aÇması da çok 
mümkündür. Polis, yürüyen tramnylara atlıyanlart 
kontrol ederken bu çeşit münasebetsizlikleri de dur
durmalı. 

Eınal köfeıi ve ıergÜer 
• Ayın onunda Ayasofya.da camiin 
önündeki Bulvarda Esnaf köşesi açı
lacak, meydan konserleri verilecektir. 
11 de Güzel San'atlar Akademisinde 
yazı, tezhip, cilt ve resim sergileri 
açılacaktır. 13 te Dağcılık klilbünde 
tenis maçlanna devam edilecektir. 

14 de lclGpte tenis ffnı:ı.ı - 0 St 'baslı
yaeak, Bogazaa, oogazr ytızerek geç-
me müsabakası yapılacak, gece ikin
ci defa olarak Beyoğlunda klasik 
Türk musikisi konseri verilecektir. 

15 de Bebekte kürek teşvik müsa
bakaları ve Boğazda mukavemet yü
zücülüğil müsabakalan, Dağcılık klU
bünde tenis final maçı yapılacaktır. 

Maarif 
Vekili Bekleniy:l 
1 11 "8.l'lf Vekili Saffet An. 

kan, bugünlerde şehri. 
mlze gelecektir. 
~D~ı.;. ACUUl.U, AA3CICUC O. 

niversitenin bazı imtilıanlarm. 
da ha.zır bulunacak, İstanbul 
maarifinin bir yıllık verlmlerL 
ni inceliyecek, 3 ay sonra baş. 
lıyacak yeni ders yılı için alın. 
ması gerekli tedbirler etrafın.. 
da tetkikler yapacaktır. 

n-;:.-;:-;;-man-;;JJandı~ ~ll 
celi Ferdinwıd torpido muhrlbı () 
Köstenceye gitmiştir. 

O tomobll n • otobüslerin ~ 
fenni muayene günlerinde ıtıS

zeretlerinden dola~, mua.yenelert' ge. 
,_ ..... , .... 

Balkan latiıJali j 
21 de bisiklet mukavemet yanşı, 

Taksim stadına. güreş nıüsabakalan, 
yapılacak, Taksim bahçesinde verile
cek bir akgl!m ziyafetinden sonra ge
ce Balkan festivali açılacaktır. 22 de 
Sarayburnunda Balkan festivaline de 
va.m edilecek, gündüz bu festivale iş 
tirak eden heyetler Tilrk gruplan ile 
beraber aeyazıttan Taksime kadar 
milli kıyafetlerile bir geçit resmi ya
pacaklardır. Ayni gün Taksimde gü
reş maçları devam edecek, Çırpıcı ça
yırında eski sistem orta oyunu eğlen 
celeri yapılacaktır. 

Vekil, ayni zamanda, önü. 
müzdekl Sah günü Tıp Fakül. 
teslne bağlı olarak tJnlverlste. 
de kurulan radyoloji ve blofl. 
zlk enstitüsünün ~lıı, resrnL 
nl yapacaktır. 

leıniyenlerden para ceza.'lı auıu•-· 

caktır. Bunlar ayn bir günde ın!laf&o 
ne edileceklerdir. 

26 Ağıustosta. Taksim bahçesinde 
Balkan festi valinin halk gecesi yapı
lacaktır. Bir gün sonra da Balkan 
festivali Fenerbahçe stadında tekrar
lanacaktır. 

28 de Bebekte atlama, su topu mü
sabakaları muhtelif deniz eğlencele
ri yapılacak, temsiller ve meydan 
konserleri verilecektir. O gece Bey
lerbeyi sarayında yıllık festival ba
losu vardır. 

Mehtap alemleri de hazırlanıyor 
Aynca Romanya.dan getirtilecek 

revü heyeti festival zamanında ayrı 
temsiller verecek ve Belediye, Akay 
ve Şirketi Hayriye ile birlikte birçok 
mehtap alemleri tertip edecektir. Bun 
ıara. ait programlar hazırlanmakta • 
dır. Komite dUnkU toplantısında şeh
ri aydınlatın~ ve sUsleme ile yaban
cıları kabul, ızaz ve ikram etme ve 
uğurlama igleri ile uğraşmak üzere 
iki tali komite seçmiştir. 

Karpit Kutusunu 
Patlatmak istemiş 

Balat.t~ Kireçhane sokağında otu _ 
ran Adılın 7 yaşındaki oğlu İbrahim 
ile Salamonun oğlu Menabi sokakta 
bulduktan karpiti bir kutu içerisine 
koyarak patlatmak istemişlerdi. Fa
kat ansızm ateg alarak pathyan kutu. 
Salamonu ağır suretıte yaralamışır. 

Bu enstitiinllıı açılma res. 
minde Vekilden başka ~ktör 
Cemil Dilsel ile E nstitü Müdtt. 
rü Dessaver de birer nutuk 

' söyllyeceklerdlr. 

Dersler 
Bugün 
KesiliYor 
Kız enstitUlerile akşam kız san:ıt o. 

kullarında, Ticaret mekteplerinde ve 
mektepleri ilk dört sınıflarda bu -
gün dersler kesilecektir. 

• dl 

B üytlkdere meyva enstttuı;~itl 
çalışan kız amelelerden ık 

Manisa vilayeti tarafmdan IsteJJU. 
mlştlr. 

• 
B O!J olan ilk tedrisat müfettiş~ 

ğlne Edime yatı mektebi Jll 
dürü Ruhi tayin edilmiştir. 

• bol 

O on lkl sene zarfmd& tstaıı 
huduttan içinde 13 uyuşt1J,.,. 

cu madde yapan fabrika pıeyd; 
çıkanlmıştır. 

~ 

Trabzon limanında tetkikler ~ 
pan İstanbul Uman tşıetJll 

müdürü Ruşeni bugün şehrimlJe d6ı 
necektlr. . ~ 

S ovyet konsolosu dün belediY 
vall~i ziyaret etmlı;tlr. _, 

Dkokullarm ilk dört sınıfındaki ta- . ellet' 
!ebenin karneleri bugün dağıtılacak, küsur ve dördUncUlerden be§1.D 

------==-======--=:::O---

beşinci sınıf talebesinin imtihanlan da beş bin küsur talebe geçmekt~·col 
pazartesi günü başhyacaktır. Azlık okullarının TUrkçe, t~tilısJı• 

Bu yıl ilkmekteplerin birinci sınıf. rafya ve yurtbllgisi dersleri iJJ1 

tarından ikinci sınıflarına beş bin ka. ları bugün sona erecektir. idi-
dar, ikincilerden UçüncUlere yedi bin, Hukuk fakültesinde dün sabah 
üçüncülerden dördüncülere dört bin tihanlara başlanılmıştır. 

=================================~ 

rrAIM~ffl~HAV~ 
29 Mayıa 93 BUGUNKV HA VA BULUTLU 
CUMARTESİ __,,,, 

----------·-------------Yeşil köy meteoroloji istasyonun- 5 inci ay GUn: 31 Hızır: 2-' 
alınan malflmata göre, bugUn hava- Arabi 1356 Rumi ıS:SS 
nın bulutlu geçmesi, rüzgarların umu M yıs · 16 
miyetle şimalden Karadeniz sahille- RebiUlevvel: 16 a. · 1ı GUneş: 4,33 - Ög~le: 12• 111 rinde kuvvetli, diğer mıntakalarda or 

1
9., 

ta kuvvette esmesi muhtemeldir. İkindi: 16,10 - Ak,am: ;o 
Dünkü Hava Yatsı: 21,28 - İmsak: _;..., 

ww ııtc e11 
Dün. hava akşama kadar hafif bu

hıtlu geçmiş, rüzgarlar şimalden aa
atte 20 kilometre hızlA. P.smil'tir Ra-

rometre 763 milimetre, sıca!ıc J<BY. 
~ok 23, en az 17 santigrat olar 
cfodilmhıtir. 
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iSPANYA 
Faşist Devletlerin 
Müdahalesi Fena 

Tenkit Edildi 
Bugün Franco'nun Emrinde 

75000 ltalyan Varmış 
~re, 28 (TAN) - Milletler Cemiyeti Konseyinin bugünkü 
'1ı da bilhaıaa ispanya meaeleıi konutulmuttur. lıpanya 
ti .. h..ı B. Del Vayo uzun bir nutuk aöyliyerek lıpanyayı hari
~abaıelerden korumak l&znn geldiğini anlabnıf, İtalya ve 
~ Yanın İıpanyaya kartı vaziyetlerini tiddetle tenkit etmif, 
' IOnra. "Milletler Cemiyeti istikbalini kurtarmak istiyorsa 
~ ~ ispanya meselesine k~ı alacağı sağlam vaziyetile 
8.. f edebilir. Milletler Cemiyetinin elinde aon bir fırıat var. 
):'~~ ka.çırmamuı aerektir.,, demit ve halihazırda lıpanyada 
llııttır. Dun emrinde 75,000 İtalyan ukeri bulunduğunu anlat-

)a~\'a.yo, ltaıyan askerlerinin lspan •------------

' ııaaı_ı geldiğine ve neler yaptık- Tuna I 
5

•
1 ııo.u... daır vesikalar gösterdikten 

'- "ısa.:-ak cephesinden bahsetmiş, 1 

~ Basklara karşı yapılan 1 •ı 
~ Baaklann eıi gerefli gehri ve n g 1 tere 
dtıı h t.ayYarecileri tarafın -
ttlarnı eder ittihaz edilmiştir. Yaban- s • • 
ltıak fila~nyada zehirli gaz kullan- ıyas etı 
kerıe . ~rtııde olduklan, ltalyan as -
Cehıı rırun zehirli gaz maskelerile mU Paris, 28 (A.A.) - Çekoslovak
lil!' eı 0lınaıanndan anlaşılmakta - ya Ba3vekili Hodza, halkçı cephenin 
t~~ko, ltalya ve Almanyadan gazetesi Le Soir muharririle bir mü
ltıit tiler getirtmekle kanaat etme- llkat yapmış, Tuna devletlerinin Av
ctıtt'.en Ol'adan ordular getirtmi§tir." de- rupa sulhündeki ehemmiyetlerinin 
ltı.utıa IOnra hpanya meselesinin nihayet İngiltere tarafından anlaşıl
ltıtage:a •Uratle ve katiyetle halli la- mağa ba§landığına işaret etmiştir. 

difbıi aöylemittir. Başvekil aynca, Tuna meselesinin 
~ , EDEN DlXOR ~ : Fransız - Jngiliz çalışma birliği sa-
~ Q"~:.1JUı sonra aöz aöyleye hasma da Jtirmiıt bulunduğunu sö~le
t>fÜı°;'~"'Yc Na"" H.Ay"i!.:dt:!Jli ıs- miştir. Istenen geyın bir taraftan A-
hed~Cteeeıeainl bnha.ssa insani eep- vustueya, Macaristan ve difer taraf
ltl'afın ele almış, 8a1\a sonra lngiltere tan da Çekosl~vakya , Yugoslavya, 
~k dan takip olunan insani hattı Romanya ve Bulgaristan arasmda 
ltlh ~hep yanlış anlaşıldığını ve iktısadi çalışma birliği sistemi oldu
CU~ • o lehinde, klh lspanya ğunu söyliyen Çek Başvekili, Alman
~fuu tuiyeu aleyhinde telakki olun- ya ve Italyanın da buna müzaheret 
ikide ~fakat her ikisi tarafrnAian da edeceklerini ilave etmiştir. • 
!b1', dalı rde tenkit olunduğunu söyle· 
'1\>ille • a sonra İngilterenin İspanya 
~ 01~ namına herşeyi yapma~a h~ 
hatkJn funu ve Bilbao muhacırlerı 
' da tuttuğu hattı harekete de -
'~teeifni anlatmıştır. 
~ tdelı, ademi mUdahale komi-
0tı.1ı1ı nıesatsinden de bahsederek 
b ~daııaleyi tahdit için bir hay
'ataı inıı ve muvaffak olduğunu, 
' ~nyada bir tek yabancı kal
ttı ~e nıeıainin ımı bulmıyacağı -
llt~e nıeeeıenin halledilmiyeceğini de 

11 -~erek demiştir ki: 
~ d ~Ya faciası, devletleri ayır 
~ .:ı1; fakat ele le vererek çalış
' klemelidir. Esasen tspan
tlıı eıı nıuık_t tamamiyeti Ingiltere i -
~Uhını meseledir.,, 

Fransada 
Siyasi 

Bir Çatışma 
Paris, 28 (TAN) - Dahiliye Na. 

zın Bay Dormoy'un emrile Saint De
nis Belediye reisliğinden · azledilmi§ 
olan Faşist fırkası lideri Bay Doriot 
arasında, Parlamento koridorunda şid 
detli bir münakaşa olmuştur. Doriot 
kendisinin siyasi kinler yüzünden az
ledildiğini söylemiş, Dahiliye Nazırı 
ise haykırarak bu ithamı reddetmiş
tir. Doriot yaptığı işleri tetkike me
mur komisyonun raporunu kendi eli
le neşredeceğini söylemi§tir. 

CENEVREDE 
ln9ilterede Yeni 
Kabine iktidar 
Mevkiine Geçti 

Eski Başvekil Mr. Baldwin'e Kral 

T araf1ndan Kontluk Tevcih. Edildi 

lngiliz milleti tarafından çok 
.evilen ve ıiyaai hayattan 

çekilen Mr. Baldwin 

Londra, 28 (TAN) - lnailtere Batvekili Mister Baldwin bu 

sabah Kralın 1&rayına giderek iıtifumı vermif, Kral iıtifayı ka
bul ettikten sonra Miıter Baldwin'in tavsiyeıi üzerine Miıter 

Chamberlain'i çağırtarak kendisini kabineyi tetkile memur et

mİftir. Mr. Chamberlain, Bqvekilliğe tayin edilir edilmez lnailiz 

ananesine tevfikan Kralın elini öpmüf ve kabineyi tetkil için ça

ll'f&caiını aöylemittir. 

Almanya, Fransadan 
iptidai Madde 

Koparmak istiyormuş ! 
Dr. Schacht Diyor ki: "Kömür Verelim, 

Bize Ham Madde Veriniz ... 
Pariı, 28 (TAN) - Alman Bankuı Müdürü Doktor Schacht'm 

Pariıi, yalnız sergideki Alman paviyonunu açmak makaadile de
ğil de daha ziyade iktıaadi görütmelerde bulunmak ve Franaadan 
bir ,eyler koparabilmek için ziyaret ettiği, gittikçe daha bariz 
bir fekad• Tneydana çıkmaktadır. 

Çünkü döktor SChacht Alman borç,
!arının faiillıün indtrilm~iui 1stemek- 1 _ ~· 

tedir. Bugün bu iş üzerinde B. Blum KISA 
ile de görUşmüştür. 

Alman Ticaret odası tarafından 

dün verilen ziyafette bir nutuk söyli-
yen Dr. Schacht, Almanya'nm iktısa-
di vaziyeti hakkında izahat vererek 
kömür müstesna olmak üzere Al • 
İnanyenm iptidai maddelerle altın ve 
demirden mahrum olduğunu ve bun
lan ancak ihracat vasrtasile tedarik 

edebileceğini söylemiş ve şunları ili -
ve etmiştir: 

"- Biz Fransa'ya kendisinde çok 
miktarda bulunan iptidai maddeler 
mukabilinde kömür satrnıya hazınz. 
Ümit ederimki, Fransız - Alman gö -
rüşmeleri Alman endüstrisine Fran • 
sız müstemlekelerinde bulunan zen • 
gin stoklardan istifade etmek fırsa -
tını verecektir.,, 

. ~r. Schacht, bugün Fransız Bafve 
kilı B. Blum ile bir mllliıkat yapDUf· 
tır. 

HABERLER 

B lr Rus tayyareclsl daha 
Moskovadan kalkrmş \ "e 

• 
L ondrada bir aydanberl 

sttren otobüs grevi nL 
hayet baJmuttur. 

• 
L onclradan taç giymeme. 

raslmlnden dönen Çin 
llarlciye Nazın De Mlsır he
Yetinden birkaç kişi Komaya 
uinvacaldardır. 

• 
M oskovadaa haber verlldL 

ğlne göre Uzak Şarkta 
Sovyet - Japon hududunda 
Yeni~ obnuttur • 

1 

Baldwin saraydan çıkıp Downing 
caddesindeki Başvekalet ikametgihı
na döndüğü zaman halktarafmdan ha 
raretle alkışlanmış ve daha sonra Baş 
vekalet konağından Chequers'e git. 
miştir. Yaptırdığı evin inşaatı nihayet 
bulduktan sonra buradan yeni evine 
taşınacak ve karısiyla birlikte orada 
istirahat edecektir. Kral ve Kraliçe 
Baldwine imzalı birer fotoğraf hedi
ye etmişlerdir. 

YEN! BAŞVEKll.. 

Baldwinin Downing caddesinden 
hareketinden sonra Chamberlain Baş 
vekalet dairesine gelmiş ve çalışrnıya 
başlamı§tır, daha sonra Krala yeni 
kabinenin listesini takdim etmiş ve 
meclisi has önünde Kr.ala aada.kat ye
mini yapmı§tır. 

Kral, yeni Bqvekilin inhası Uzeri.. 
ne Mister Baldwine Kont Unvanını, 

Madam Baldwine de Britanya lmpa. 
ratorluğu Büyük Salip rütbesini ver
miştir. Baldwin kabinesi izasmdan 
Ticaret Nazın Runciman Vikont Un
vanı verilmiştir. 

Muhafazakar Parti Baldwine :min. 
net ve şükranuu bildirmiş ve yeni 
Başvekili fır.ka liderliğine seçmiştir. 

Bütün ga:r.eteler Baldwinin hüku
met başından aynlmasını teessürle 
kaydetmekte ve Baldwinin siyaseti. 
ne muhalif olanlar dah\ onwı büyük 
bir devlet adamı olduğunu anlatmak
tadır. Taymis, Baldwinin muvaffa_ 
kıyet ve halkın takdiri arasm~:ı mev. 
kiini bırakmış olduğunu söylüyor, 
Deyli Telgraf "Baldwin, bizi f~izm 
ile komünizm rejimlerinden birini ter. 
cih etmek mecburiyetinde bırakma
dı,, diyor, Morning Post Baldwinin 
büyük bir sulh adamı olduğunu anla.. 
tıyor. 

Chamberlain kabinesi 22 iıa yeri. 
ne 21 azadan müte,ek.kildir. Kabine 
esas ve mahiyet itibarile deği§menıiş_ 
tir. Yeni kabinede eskisi gibi 4 milli
yetçi liberal, ve 4 milliyetçi ameleyi 
ihtiva ediyor. ~ ~ liariciye Nazın Bay Del -

~devletlerin ademi mtidahale 
lıııt ~ ine kl.!'lı milzaheretini dile • 
' ' ':enıı mUdahale komitesinin 
~ •uretıe muvaffakıyete ere
~i)Bayleıniştlr. Bu arada Sovyet 
~he konıtsert Bay Litvinof ta 
~ll da.Va.anım apaçık bir dava ol
~!tJ~Yanın yabancılar yardım.ile 
~ 

1 
• Yabancı askerlerin, ya -

~etbı~erallerin isyanı idame ettir
~l'oı Yabancı tayyarelerin de 18 -
~el'iııı nıanıfirelerini harabeye çevir-

lngilterede Yeni Hükiimet 

~ llllatmıetır. S 
16

'1in Y&rm da ispanya mese -
.~l!l)or r1leıneğe devam edeceği an
~ ~ Ita.ıya ve Almanya matbu
lııı~e ~Ya hUkfunetinin beyaz kita
. ~~ Y etınekte ve bunu bir pro-

hiıeaı saymaktadırlar. 
~ liARP V AZIYETI 
~ dai '28 (TAN) - ispanya har
t\ ~k r relen en eon haberlere gö-, S btlnildataa heyeti bugün net
-"llll d. ' tebliğde, bilerin taarru • 
~'~nu ve pUıkUrttUğtlnU 
h... ~ed.ro r. Aliler ile, milislerin 
tı"" ~e o..!'1 terke mecbur kaldıkla-
~1iııı-b':"111& kuabumı atete ver
~ •ldiriyor. 

:S...\1~. bir mütareke akdi tek
.· ~Ya htlkbıeti kaU olarak 

I
• ngllterede bir seneye yalan 

zamandanberl vukuu bekle
nen değltlldlk dün tahaklruk etmiş 
ve Mister N. Chamberlain lngUtere 
hiikftmetinin başına geçnıittlr. 

Mister Chamberlain beynelmilel 
vaziyetin çok çetin olduğu, birçok 
meselelerin halledihnek üzere bek
ledlğl sında iktidar mevldine geL 
mit bulunuyor. Onun tetkll edece
ği kabine, esas ve mahiyet bakı
mından, selefi Baldwln kabinesin. 
den farklı olmıyacak ve yeni kabl 
ne eski kabinenin milli mahiyetini 
muhafaza edecektir. Yeni kabine 
karmakan§lk bir vulyette olan bir 
Avrupa De karplafmaktadır. Garbi 
Avmpa devletleri arumcla sulbü 
koruyan Lobrno paktı suya dtif. 
mtif ve yerine b(J'l8y yapılamamıt
tır. Almanya Milletler Cemiyetin... 
den çdmut ve sllihlanma siyasetini 
tutmuştur. İtalya Milletler Cemiye.. 
tine karfı küskün vaziyetini muha. 
faa ediyor. İtalya De Almanya ara
lllDda ada tesrlld mesai slvuetl, hı. 

~·······················································ı 

...... ~~~~~ ... ~~:~ ... ~'~ ... ~.~:~~.~ .... .J 
gilte.re lle Fransanm daha silo bir sll&blanmak ta nihayet bir vurta. 
tesanüt dairesinde hareket etmele. dır ve bir gaye defUdlr. Gaye, me. 
rlne sebep olmuştur. seleleri halletmek ve ıuılhti kurtar. 

Orta Avrupada, İtalyan - AL ma.ktır. Fakat bugtinktl "8rait bu 
man nüfuzu De FranSR nüfuzu Jıid mMelelerin kolay kolay haDedllml-
blr Ç&rpıtma devri geçiriyor ve tn- yeceğlnl gösteriyor. Bukadar müş. 
giltere bu ~l'JHtma Ue ya.kından a. kül meselelerle kartdatmak Uure 
l&kadar oluyor. Akdenizdeld müva. lkUdar mevldine gelen Mister Cham. 
zene de son derece sanJ1ktır. lnglL berlaln'ln sulhU kormmya muvaf. 
tere için. lmparatorluğun plıdama- fak ol.mas1111 temenni etmek sulhQ 
n sayılan Akdenbde, fqlst devlet. sevenlerin vazlfMidlr. 
lerln faaliyeti tehlikeli bir mahiyet Mısır Milletler Cemiyetinde 
almıta benziyor. ispanya harbi, Ak. Müstakil Mısır, Milletler Cemlye. 
denizin Garbi kmmmı, buhranlar tine ka olmakla en terefll clllekle. 
içinde Yatatmakta ve bu buhranı rinden birini daha tahakkuk ettir. 
bütün Avrupaya yaymak istidadım mit bulunuyor. Mlurm Milletler Ce-
göstermektedlr. Gerçi lngUtere bii. miyetlne kabulti llD'Umda Türkiye 
tün bu tehlikelere kartı gelmek l~ln t.§murahh&81 Doldor Arum Asam. 
slliJılanmaktan bqka çare olmadı- ble rlyuetlnde bahuımuı ve Mı8I.. 
ğuıa bükmetmit ve var kuvvetiyle nn Mllletler Cemiyetine balığmı 
slJi.hlanmrya koyulm111tur. Fakat her devletten evvel selAmlunıya 

1mkAa bu.lmuı, Od memleket an. 
smd&ki eski dostluk ve 8&l'llllmu 
karde,llk dola.yıslyle, heyecan vere
<'~k dere<ıecle gtbel bir hareket tef. 
kil etmiştir. 

MlsD', Akdenbln en mühim nok. 

talanndan birini işgal etmekte oL 
doğundan Akdenizde statokonan 
devam ve selimetl De en ~k ali.ka
dar olan devletlerin biridir . 

Bundan böyle Muur da Akdeniz 
statokosunu idame ettirmek için dl. 
ğer Akdeniz devletlerlle tefriki me.. 
sal edecek ve bu statokonun bomL 
maması için elinden gelen hiçbir 
gayreti eslrgemiyecektfr. 
Mısırm tam istJkllllnl laaandık

tan ve kaplttiliayonlan da Upya 
muvaffak olduktan sonra MWetler 
Cemiyetine girmesi onun hayatmda 
açrJan yeni tarihi de\ire tamamlle 
girmiş olduğunu anlatır. Muurm bu 
yeni devir içinde büyük ve terem 
muvaffakıyetler kannmuı, bizim 
en samimi cllleğlmbdlr. 
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fjClt:K 
Kadeh ve Bardalr 

"Dökülen mey, kınlan şl§el rindaa 
olsun., 

Diyen kalender metrep pirin flklr. 
lerinden birincisine taraftanm. Neka
dar içki dökölttne dökWsün aldınt 
etmem; Wdn bir bardak kmlmasma 
hele bardağın afi için kınlm88ma hiç 
nm olamam. Bununla. beraber kadeh, 
bardak ve içkinin pı fani dünyada oy. 
nadığl rolü de in.kir edemem. 

Fertlerin sarhotluk ytizündm uğ. 
radıklan zarar, meyhanecilik yolun. 
da kazaııdıldan para bertaraf Ame. 
rikada içki yuağı bir böldimet prog. 
ramm111 esas1111 tefkU edecek kadar 
büyük bir mesele olmuştu. Onun için 
sevsek te sevmesek te içkiyi ket gö. 
remeyiz. 

Efendim! Benim içki ha.klanda yaz. 
dığmı bu satırla.nn varacağı nokta ıu. 
dur: 

A.rkadaflarımdan biri kadeh ve bar 
dak içkileri isminde mükemmel, am. 
ma hakikaten çok itina edilmlı bir e. 
ser yazmıı. Bir tane de bana gönder. 
mi§. Aynca yazdlğı mektupta da: 

"İster muahaze, ister takdir §eklin. 
de olsun kanaatlerini "TAN,, da o. 
kuyabilirsem makbule geçecektir.,. 

-Diyor. DÖğnıiu - eseri - gördtiğtim 
zaman lsplrtoıu isplrto9uz yani bir lç. 
ki ve terbet kolleksiyonu yapmak iti. 
bariyle hakikaten müellifin sabır ve 
sebatına hayran oldum. Amerikanın 

en yeni "kokteyl., !erinden bizim ea 
eski terbetlmlz olan "nardenk., e ka. 
dar bütün lçkllerl toplama.k ve bindm 
fazla da reçeteyi cemedip kitap şek. 
llnde çıkarmak cidden imrenecek bir 
gayrettir, IWn: 

Şu flkrayı dinleyin: 

Derebeylik dedrlerinde bir hüner 
sahibi, Emire misafir olm111 ve httıae. 
rlnl göstermesi için müsaade dllemif. 

Emir müsaade)i vermlt. Adam oe. 
binden yedi tane dikit iğnesi çıkar. 

nuş. Birini meeanm üzerine dikmlf, 
geri kalan altmmı maktan atmak p.r. 
tiyle birer birer masada dlkW iğnenin 
gözünden geçirmiş. Sonra yere iki 11-
ne dlkmlt k8lwlan yine uzaktan ata. 
ra.k bu sefer ikisinin gözttnden geçir. 
miş ve böylece sırulyle iğneleri ma. 
saya sapbyarak en son altı tane diki. 
il iğnenin gözlerinden geri kalan ye. 
dinel iğneyi bir atışta geçtrmlı. Razı. 
run hayran olmuıla.r. Emir çrkanp 
100 altın Ihsan etmiş. Hüner sahibi 
hemen Emirl eteklemiş ve gltmlye 
davranım,, Emir: 

- Dur! diye emretmiş. Bu sefer 
yanı batmda duran sllihforla.ra: 

- Elli eopa atını Emrini vermlt. 
Marifetli adanu: 

- Aman, zaman, dem.iye kalmadu 

yıkJmtla.r ve elll sopayı atmJtlar. 
Adamcağız bu falaka muhabbetlll. 

den sonra tekrar Emiri eteklerk• 
sormuş: 

- Devletlim! Hotlandıysan neden 
dövdün! Hoılanmadıysan neden Uıau 
ettin! 

Emir ıu cevabı vermiş: 
- Yaptığın feY, cidden lnsam hay. 

ran edecek derecede mtifldll bir hU. 
ner. Onun için saoa lhaan ettim. LL 
kin bu kuvvetli ... ve mebaretl ne. 
den daha faydalı yere kullanmad•, 
diye de eD1 sopa vurdum. 

J>otrosunu ister mlslnls! "Kadeh 
ve bardak lçkllerl,, müellifini de ~· 
sevmeeem ve bir derebeğl olum ayni 
muameleye t&bl tatardmı. 

B. FELEK. 

Sancakta 
Turk Dili 
Ostundur 
Cenevre, 28 (TAN) -

Hatay ifinJe muallakta lıal· 
mıı yqdne maele olan tlil 
maelai yann lıonUJUla· 
calıhr. Dündenberi tlevam 
etlen hcmai temaJann hu
sule getirdiği intıbaa göre, 
T ürlı dilinin Sancalıtalıi la
ik mevlıiini lıabal yolunda 
bir laal pn-•in• uanlnuuı 
miimlıiin wöriilmelıetlir 



======================== 7 AN 29 - 5 - 937 ==== 
Galatasarayın Pilô~ . İPEK ÖLDÜREN ZEHiR' 

Toplantısı 

Dün, Fatih Cinayetinin 
SiNEMASI 

2 film birden. 

gösteriyor. . 

MADCJE EVANS ve CHESTER MORRIS tara. 

fmdan görülmemiş müthiş ve heyecanlı bir filin 

( 

HIRSIZLARI LOREL ve HARDY 
ve 

ÇOCU< 

Galatasaray Cemiyetinden: 30 )fa• 
yıs 937 Pazar günü mutad sen~ 
pilav toplantımızda eski ve çok kJ1· 
metli yuvamızın her köşesi açıktJJ'• 
Bu sene toplantı programı şu suretle 
tesbit edilmiştir: Muhakemesine Başlandı 

Mevsimin kahkahası. 

Paris Sergisine 
1 - Saat onda kapılar davetıilerf 

açılmııı bulunacaktır. 

Borcum 

Nekadarsa Alınız 

Ş ark Denıiryollan devlete 
geçtikten sonra, lstas. 

yon memurları, muhtelit za. 
manlarda bUetslz seyahat e. 
den elli kadar yolcu hakkında 
zabıt varakası tutm~. hepsini 
müddeiumumiliğe vermişler
dir. 

Sultanahmet sulh birinci ce. 
za hfıklnıi, dün bunlardan on 
beşinin muhakemesine baktı. 
Su~lulardıın on dördü, yanlı' 
adr verdikleri için buluna. 
mamı§tı. Yalnız Yenlkapulaıı 

Hntlce isminde ya,şlr bir kadm 
mahkemeye çıkanldı. Kadın, 
hikimin önüne SO kuruş koy. 
du \'e dedi ki: 
"- Bay hakim, o gün pa

ram yoktu. Kumkapıdan Slr. 
keclye geldim. Borcum neka.. 
darsa alınız.,, 

Hakim Reşit: 
"-Bayan, biz para alma. 

llZ. l\luhnkeme yapanz. Para
yı icap eden yere verirsin.,, de. 
dl. Ve muhakeme sommda Ha... 
tioe, 8 kuru pa.ra cezasına 
mahkO.m oldu. Aynca8 kuruş 
on para mahkeme masrafmm 
da Haticeden a]mmasm• ka. 
rar verildi. 

Üç ihtilas 
Suçlusu 

Dün ağırceza mahkemesinde bir ih. 
tilas davasına başlandı. Suçlular bele
diyenin Alemdar şubesi tahsildarları 
~rif ve Necati ile §Ube.Din mukayyidi 
lsmaildi. 

Elbirliği yapıp makbuzların dip ko. 
çanlarına az para yazarak 1200 lira 
IhWas ettikleri icldiasiyle mahkemeye 
!)ıkarılnn suçlulardan İsmail, tevkifa. 
nede aklını bozduğu için Bakırköy a_ 

kıl hastanesine kaldırılmıgtı. Dün 
hastaneden gelen rapor okundu. Has
talığının cezai ehliyeti kaldırdığı anla. 
§ılıyordu. Diğer mevkuf iki suçludan 
Necati ayağa kalktı. Hazırladığı bir 
Istirhamnameyi okudu: 

"-Ben cahilim. Deliren İsmail be. 
tıim damadımdı. Beru, o iğfal etti. Ca. 
hillikle birşey yaptım. Çoluk çocuğum 
Yardır. Hepsi açtır. Bana acıym! .. ,, 

Suçlu Arif te mUdafaasmı yapmak 
için mUhlet istedi. Muhakeme, 4 Ha
ıtirana bırakıldı. 

1

Suçlu, Nefsini Müdafaa 
fy-1 ecburiyetinde Kaldığını 

iddia Ediyor. 
Dün Ağırceza ma.hkemeainde kanla neticelenen a.tk macerası-

28 Temmuz grupunun dolmasından sonra 

NA TA 'nın haz1rladığı yeni büyük program 
/ Hareketi 80 Temmuz 

Loyd vapurlarile Venediğe, Venedikte ikamet ve Lldo'yu ziyaret, 
Paris • Londra şehirlerinde kalındıktan sonra PLIMUTH'tan 30 
bin tonluk MANHATTAN transatlantiki ile Havr'a uğrıyarak 
Hamburg'a., avdette Berlin ve Bilkreşte ikamet. 

Diğer grup: Hareket 1 Temmuz 
Sergi esnuında 14 Temmuz şenlikleri görülecek ve Mil!no ile Bel
grad'da da kalınacaktır. 

2 - 1910 senesine kadar mektept~ 
bulunanlara büyük saatin aıtındalt 

· gerug saha tefrik edilmiştir. 
3 - 1919 ile 1921 senesinde bulu· 

nanlar methalin sağ tarafındaki b!l· 
yük bahçede toplanacaklardır. 

4 - 1921 ill 1930 '!enesinde bulu· 
nanlar methalin aol tarafındaki (jiııt• 

i
l nastikhanenin önü) bahçede bulUllıı.. 
caklardır. 

5 - 1931 • 1936 mensupları da 
methalin sol tarafındaki mutta511 

nın muhasebeıine baflandı. Mübafİr: 1 (Bu grupta ancak 21 yer kalmıştır. Acele kaydolununuz) 
Müracaat: NATTA seyahat acentalığı Beyoğlu, Tel. 44914 
tzmirde: Gazi Bulvarı. Kti<~Uk Kardicalı han 30 Mazhar Yalay "- Ali Recep, lrfan ve İfakat .•. ,, diye ıeılendi. Salona jandar

mal871n önünde, üç •uçlu girdi. Yqlı İf akatin kucağında altı ay

lık bır çocuk vardı. Kızı İrfan bet ve üç Y&fında ilci ıüzel yavru
ıunu~ ellerinden tutarak ıuçluların oturduğu bölmeye geçti. 

1 
(Grand cour) kUçUk bahçede topla· 
nacaklardır. 

6 - 10,415 de yukarda bildirilen 
=============-===== ======= == dört bahçede toplanan her grupuı:ı 

Reıs, mübatirlere emretti. lki çocuğa iakenıle verdirdi ve dinle
yiciler arasına oturttu. 

Hem Parasını ayrı ayrı resmi çekilecektir. 

ÖLÜM HABERLERi 7 - Saat 11 de (grand cour) d• 
Almıclar Hem mütekaitler nra.smda bir 'futbol J:Jl8· 

S ••••İıll•••••••• çı yapılacaktır. 
Muhakeme başlamıştı. Evvela Re. r--·----------

ceb~n h~viyeti tesbit edildi. Recep, Ka Yakalandığım gün sarhoştum. Polise 
ragilmrükte Yenlbucak sokağında 10 verdiğim ifadeler sarhoşlukla söylı:>n. 

Yaralamlclar Ölüm 8-11,45 de konferans salonund• 
S toplanacak ve mektebin en eski ye eJS 

numaralı evde oturduğunu, Yahyanm miş şeylerdir.,. 
oğlu olduğunu söyledi. Suçlu İrfan, 
22 yaoı.nda idi. Fatihte 1mam Niyazi 
sokağında 34 numaralı evde oturdu. 

Polis, Sultanahmet sulh birinci ceZJ\ ~c~ardan Abdülkadirin babası 
hakiminin önüne elleri, ayaklan başı, ~şıncı Kolordu Levazım MUdürlU-

ğunu bildirdi. 
Annesi 1f akat: 
"- 60 yaşındayım., dedi. 
Reis, fddianemeyi okuttu. İddiana.-

meye göre, sevişmekte olan Receple 
lrfan beraber serbestçe yaşamak için 
1rf a.nın kvcası malfıl gazilerden Os. 
man Nureddini öldürmeyi kurmuşlar 
ve Martın yirmi yedinci günü gecesi 
de bu dUşüncelerini tatbik etmişlerdir. 
Recep, kamasiyle Osman NÜreddlııi 
9 yerinden yaralıyarak öldUrmüştUr. 

"Hep•i yalandır,, 
Reis, sözü evvela Recebe verdi. Ber. 

ber kalfası olan Beykozlu Recep, so
ğukka·lılıkla anlatmıya başladı ve: 

- "Bunların hepsi yalandır, Bay 
hakim, dedi, Osman Nureddin ahlak. 
sız bir a.damdı. Beni arasıra evine ça.. 
ğırırdı. Hadiseden on gün evvel Be
yazrtta bir .kahvehanede birle,ştik.Kah 
ve içtik. Görüşme esnasında: "Ben 
Bursaya gideceğim. On gün sonra ge. 
leceğim. Yine burada birleşelim, sL 
nemaya gidelim.,. dedi. O gün geldim. 
Fakat Nureddin gelmemişti. 

Evine gittim. Rakı ma.usmm 
ba§mda buldum. Ban& rakı ikram 
etti. İçmedim. Sonra. beni öpmek 
istedi. O sırada trfa.n ve İfakat o. 
dada değillerdi. Saat 2.,ı e gelmiş. 
ti. Ben muvafakat etmedim. Boy
numa &a.nldı. Ayağa kalktım· Bı. 
ralmuyordu. Kamamı çeld:im. Ev. 
veıa. elini yaraladmı. Yine bırak. 
nuyordu. Kamayı koluna sapla
dım, kurtula madun. Sonra onu 
devirmiye mecbur oldum. Arkam
dan bahçeye kadar koştu. 

Ben lastiklerimi de orada bırakarak 
kaçtım. Bir gün sonra yakalandım. 

1 rlan cinayeti anlahyor ··- .. . gun.den mUtekaid Hacı Mehmed Tur-
lrfan da cinayeti şöyle anlattı: !ogsu yaralı ve sarılı bır suçlu çıkar. sun dün saat yarımda vefat etmiştir. 
"- Kocam genç çocukları severdi. ı. Suçlunun göğsünden kanlar dam. Cenazesi bugün saat 11 de Teşviki

Arasıra eve böyJe çocuklar getrirdi. Iıyordu. İddia şu idi: yede Omer Rüştü Paşa sokağında 47 
O giln: "Misafirim var, meze hazır- Polis bu adamın vaziyetinden şilphe numerolu evinden kaldırılarak na
la.,. dedi. Hazırladım. Recep geldi, o. lenmiş ve hüviyetini sormuştur. mazı Teşviki ye camiinde kılındıktan 
nunla içiyorlardı. Ben de arasıra bir ~akikatte Paskal Paskalidi&in oğlu sonr~ Feriköy mezarlığına .def~edile
hfzmetleri olup olmadığını sormak VaaiI olan suçlu adının Faik, babası- cektır. Merhuma rahmet dılenz. 
için yanlarına. girip çıkıyordum. Sc.at nm o ~ • 
23 

d • sman oldugunu söylemişir. Vasil \ 
e ogru çocuklarımla beraber yat. sorulan suallere şu cevaplan verdi Ö L O M 

tım. Gece yarısı bir gilrjitlü oldu ,. . e • 

Sofada kocamla Recep boğu 1 . - Bay h!kım. Benim 23 yerimde Elektrik rnUhendisi merhum Bay 
dı. Kocam devriklı·. Rece bşuyor adr. I yara vardır. Ben ge.çenlerde Langada 
m ki . ta f p u srra a babamdan kalmış bır bostanı 27001ir:.ı Saidin eşi, mUze müdürü merhum 

a neyı ve çan yı so aya ge+irdi y Ad · · . Bay Hamdinin k E -ı· k" ü 
Kamasını bize tevcih ederek. ,:Eve a sattım. aya gıtmıştım. Beni ya. . . .. . ızı. ve reg ı om r 
h idi 

0
. b ~ . . kaladılar. Paramı aldılar. Yaraladı- şırketı muhendıslerınden Cemal Salt 

ırsız ge . ıye agırm, yoksa sb:ı ı s d b' 
de öldürürüm dedi B' d .. 1 b ar. onra a ır mahzende tam clc.rt Bark'ın valdesi Fatma Salt Bark ve-

.,. · ız e oy e a- ay h · tt'l A k" lül' b ğırdık. apıe e 1 er. rasıra. oy er a. fat etmiştir. Cenazesi Zonguldaktan 

lr~m poliste ve milstantik1ikte nad ekmek v~rirlerdi. Üç gün evvel 0• buraya getirilecek, pazar günU öğle 
verdiği ifadeler başka türlü idi. Reis, :n ~n ku~~;um. Kaçarken tekrar vakti Teşvikiye ca.miinden kaldırıla-
bunu hatırlattı. lr!aıı şunları söyle. Gı yaragU~ a~:dd . •

1
• _ • • rak Nakkaı:ıtaki aile kabristanına 

di. eçen n mu eıumumı ıge ıstıda def dil kt' All h h t 1 · verdim. Doktor ben\..ıınuay~ııe tHH Po ne ece ır. a ra me eye • 
"- Poliste bent tazylk ellller. En~ lis suçluları anyor. Bugün de sebze .. ıu. ~ 

rini bağlarız. Sopa a~z dedilfr· hat. ve ısarmısa.lc satıyordum. p~ yaka
ti bu yüzden çocuk bile düşürd.l'Il.,, ladı. Benim iki adım vardır. EvvelA. 
dedi. Vasildim. Sonra MUslUman oldum. 
Bundan sonra suçlulann poliste ve Sünnet edildim. Faik adını aldım. Po. 
sorgu hakimliğinde verdikleri ;fade. lislere "ben Faikim,, deyince şüph ?len 
leri ayrı ayrı okundu. Ayrı ayrı yüz- diler. 
leştirildiler. Hepsi inkar ediyorlardı. 34 keçim var. On dördünü çaldılar. 
Duruşma, eahitlerin dinlenmesi isterseniz süt getireyim . ., 

için, başka bir güne bıra.ktldı. Hakim Reşit, Baran suçlunun akıt 

Şirketihayriye ve 

Akayda Memur 

Karneleri 

vaziyetinden şüphelendi. Kendisini ta. 
bibi adile gönderdi. Tabibiadil Enver 
Karan, yaralmm müşahede altına a
lınmasına ıuzum gösterdi, Tıbbı adli 
müşahedehanesine gönderdi. Suçlu eL 
!erinde iki değnekle ve kanlarını akı. 
tarak merdivenlerden indi. 

Askerlik işleri 

5 ihtiyat Subay Aranıyor 

Kadıköy .Askerlik Şubesinden: 
Aşağıda adlan yazılı ihtiyat BÜ· 

bayların hemen şubeye müracaat et
meleri. Burada yoksalar bulundukta
n yerin adreslerini acele bildirmeıe. 
ri, aksi halde haklarında kanuni mu
amele yapılacağı ... 

Hava. Asteğmen. Sait oğlu Ahmet 
Yilmnü (14936) sicilli. Piyade. Teğ
men. Mustafa Refik oğlu Haki (333-
531) sicilli. Piyade . .Asteğmen. Suat 
oğlu Saffet (1397) sicilli. Güverte. '.Akay ve Şirketi Hayriye idareleri 

bir Hazirandan itibaren, belediye ve 
hüküınet bütçesinden ücret alan veya 
sermayesi devlete ait olan bütün ida-

relerin memur ve müstahdemlerine · On. Yzb. Şerif oğlu Nurettin (1457) 
de yüzde elli tenzilatlı hükumet me- sicilli, Güverte, Asteğ. Celal oğlu Ab 
muru karnesi vereceklerdir. bas. (896) sicilli. 

genç mezunlan tarafından blr söY • 
lev verilecektir. 

12,30 da. yemek ve istirahat. • ..ı 
10 - Saat 14 de saatin aıtında.ıv 

geniş sahada umumi bir resim çeıd· 
lecektir. 

11 - Saat 14.30 da bütün davetli. 
lerle birlikte abideye gidilerek nıers· 
simle çelenk konulduktan sonra içti• 
maa nihayet verilecektir. 

a-=:========--=-======~z:::d"~ 

ilan Tarifemi;~ 
TAN Gazetesi 1 Hazira.nds.n ~ 

itibaren tatbik edilmek üzere ye- ~ 
ni bir ilan tarifesi hamlarnıştn'· ~ 
Gazete satışlarının artması, kS.. 
ğrt fiyatlarının yükselmesi ve 
gazete masraflarmm artması bll / 
zarureti tevlit etmiştir. ! 
L-~~~?ı37 Ul.tii:11~d~-!ti• J 
için tatbik edilecek taiif e şuaıır: 
Bu tarife san tin\ ifilbt..riyle tertip 
edilmi§tir: 

lklnicl ,, 
Vçüncü ,, 
Dördüncü ,, 
Diğer saW!elerde 
Son ilin sahifeleri 

250 
200 
100 

60 
40 

,, 

" ,, 
,, 
,, 

Bununla beraber daimi müşte· 
rilerimiz aynca. tenzilatlı tarife. 
den istifade edeceklerdir. 

TANın ticari ilanlarına ait 
biltün igler için gu adrese ınU· 
racaat edilebilir: 
İllncılık Kollektif Şirketi 
Ankara caddesi KahraınaJl 

Zade Han Telefon: 20095 ,. 
"°"~ ..... ... 

- Benim Sadrazamla, Nazırla, mebusla hiçbir 
ilgim yoktur. (Sıfat lakap. katmadan) Dilnbeleğin, 
dostu imişler, postu imişler, bunlar da beni ilgilendir 
mezler. Bu bir. Mektep idaresine karşı iltimasa geliı 
ce, bu hiç işime gelmez. 

=SiMDtLiK = 
vurdu. Istanbulda kurulan ve halkça kendileri bin:l' 
karmanyolacı sayılan men'i ihtikar komisyonları g~· 
bi bir komisyon kurdurdu. Kaymakam hımbılın bı• 
risiydi Bu komisyona kadının reisliğini rica etti. 13ıl 
işi viliyet te alkışla kabul edince kadıya gün doğdll· 

Haftada bir defa pazar kurulurdu. Fakat kadı ha.! 
tanın her gününde elinde baston, çarşıyı dolaşır ve 
köylüye, esnafa etmediği eziyet kalmazdı. 

Ben dört senedir hem mektep idaresinin hem 
muallimlerin sevgilerini kazanmış bir talebeyim. Sı
nıfla.nmı kendi alnımın teri ile geçiyorum. Çocuklu
ğuma gellnce, babam öldüğü gün ben bebekle çocuk 
arasında idim. BugUne kadar (çok imalı) kimseye, 
amma kimseye muhtaç olmadık. Yine de olmıyaca.
ğız. Kaldı ki bugUn ben ha.ya.ta atılacak ve atılınca 
her zorluğu başarabilecek bir yaşa geldim. 

Zeynullah Efendi Hoca burnundan aoluy&ra.k sor
öu: 

- Sen Cebbar Efendi hazretlerini mühimsemiyor 
:musun? 
~ Erden keskin bir cevap verdi: 

- Zerre kadar milhimsemiyorum. Sadece beldenin 
:mebusu olduğu için hUrmet etmiye kanunen borç
luyum. Şahsi terbiyem de kendisine baka.ret etmeme 
yi emreder. Fakat sözümU daha bitirmedim. -

- Çabuk bitir! 
- Evlenmek meselesine gelince; milyonlann bo-

ğazlaştığı, kanların .sel olduğu bu zamanda evlen • 
mekten önce yapılacak vazifelerimiz vardır. Bizi se
neye cepheye gönderecekler. Doktor sıfatile oralar • 
da çalışacağız. Fakat .. şayet bir evlenmek llzımgelir
se, o da benim bileceğim i9tir. Iatediğim gün, iste. 
diğlm yerde istediğimle evleneceğim! 

- Sen iyiden iyiye gemi azıya almışsın! 
- Benimle, tıpkı mebusun yeğeni H!fız Müderris-

le konuşur gibi konuşmak istiyorsunuz! 
• - Bununla ne demek istediğini söyler misin? 

- Ben Yürük oğullarından merhum Abbas Efen
dinin oğlu insan Erden'im. Gemim, dizginim, kanta· 
rım yok! 

Harp açıktan açı#a başlamış ve hemen bitmişti. 

-No.19-
Teyzesi gözü yaş dolu olduğu halde ikisine de şaş- be reisi. kör. bi~ ba.şıdan yediği dayaktan sonra bura-

kın şaşkm bakarken, ikisi birden ayağa kalktılar. E- ya. ta.hvıl edilmıştL 
nl.ştesi k&rJl odaya. girdi ve Erden sokak kapısından Hırsız kadı Necldden UskUdara kadar nereye gitse 
çıktı. bir maskaralık'. bir hırsızlık çıkarır ya kovulur, ya 

Bu harpte galip mağlil.p bellt değildi. başka. yere de{'.;"lftirilirmiş. 
Erdenin rengi sapsarı olmuştu. Şimdiden sonra ne Bir kaza?a Y~tim hakkı yer, bir kazada rüşvetle 

yapacaktı? Tut~ağı yolun programsız olması tehli- hil~Um verır, hır kazada şunu bunu tokatlar, etme· 
keli idi. Vaziyet apaçıktı. Nüfuza, tagallübe, paraya, digı kalmaz, ~e kimse de azlettiremezmif. 
şatafata hırslı olan bu adam kızını Erdene vermek- Buray~ g~lınce bUsbütUn azamet satmrya başla-
ten vazgeçmişti. Niçin'! Çünkü aradıklan karşısında mıştı. Çu~kü dostu olan Dün belek zade buralı idi 
idi. Fakat kendisi de zengindi. Mebus ancak iki se • O vasıta ıle eşraftan Zeynullah Efendi Hocayı ve 
nedenberi birçok vagon. şeker, gaz dalaverelerile zen mebusun Müderris yeğenini tanımış, ahbap olmu:ttu. 
ginleşm4lti. Yeğeni ise köyIUlerden çarptıkla.rile ge- Yalnız çalım atrnaaı olsa neyse ne, kasabalı ses 
çiniyordu. Gülümsedi, kendi kendine: Oyle amma, c;rkarmıyacaktı: Fakat dayak atmıya da başlamıştı. 
dedi. Onlarda. nüfuz, tagalltip, şatafat var. Ben ise ~~vdarlı Omenn davasına bakıı.rken Omerin bir sö-
sadece bir genç doktor. Servetim olmuş, ~kalarmı zune kızmış. Makamından inerek iki tokat yapıştır-
ezmedilrten sonra kaç para eder? Hepinizle görü- ınıştı. Pazar Yerinde bir köylü kadından ibedevadan, 
9ürtiz, hepinizle! Bu devir böyle aUrUp gitmez. Belki ucuza yağ alrnak istemiş, kadın vermeyince (vay! 
sonuna geldi. Bu millet böyle çok devirler atlattı. ihtiklr e~iyorsun!) diyerek kadını hapeettirmi,ti. 
1Iynldı, kurtuldu, dimdik kaldı. Bu devir de göçer ve :Askerde ölenlerin miraslarına veraset hucceti al-
yeni bir devir bize kalır. ma.k bir hayli zorl~mıştı. Her hüccet en az beş li-

KlUpten içeriye girince arkadaşları al"S.!lmdaki raya almyo;<!u. A:mma mirasçı olmıyan ba.,ka birisi 
Vergici Ali kaş gözle (Neyin var?) diye sordu, Erden on beş verıl'8e hucceti ona ciro ediyordu. Bu ~-
de ayni işaretlerle (Sonra anlatırım) dedi. i lerde yalnız dostlarının tavsiye ettikleri kurtulu • 

Hırsız Kadı • Deli Osman ~~:~~0~1~:~llıla.r da hediyelerini tavsiye edenlere 

Klüptekiler mUsteşarm adamı, mebusun dostu 0 Her yerde evinin erzaknu bedavaya te~arik edtn 
lan hrrsız kadıyı konuşuyorlardı. Komşu kazanın şu- hırsız kadı burada bu işi beceremeyince işi kanuna. 

lşi o kadar azıtmıştı ki bir pazar bir küçük meınur 
köylüden peynir alıyordu. Köylü otuz kuruş istedi, 
memur yirmi beş verdi, yirmi sekize anlaştılar. )!e
ğer kadı arkada bunları dinliyormuş. Memurun a.Je~ 
hine zabıt varakası yaptırdı. Ne ile itham ettiğin1 

öğrenenler şaşakaldılar. Kadı iddia ediyordu ki köy• 
lü otuz istemekle ihtikAr yapıyor ve o memur d~ 
yirmi sekiz vermekle ihtikan teşvik ve teşci ediy~r· 

Sonra anlaşıldı ki yarım saat önce kadı köylUn~tl 
peynirine on kuruş vermiş, köylü tabii verıneınıŞ· 
O memur da orada imiş, bunu gördüğü halde yarıtı1 
saat sonra gitmiş, kadıya inat yirmi sekiz kuruş ver· 
mig! Bu meşrutiyet mübeccele ve mukaddesesinin l<• 
nunlanna aykın imiş. Bunda biraz da devlet işleriJl' 

• ya.• 
muhalefet kokusu varmış! Bu memurun siyası 

ziyetinin inceden inceye tetkiki !bımgelirmiş! Uç yU~ 
kuruş aylık alan bu mukayyide vilayetten şiddetlı 
ihtar geldi ve bir daha yaparsa azledileceği bildiril• 

eli. Altnu9 yaşındaki mukayyidin yüreğine inecel<ti-

0 günden sonra Ç&rJıya, pazara uğramaz oldu. 

Kadı son günlerde kuaplara musallat oımuft~ 
üç yıllık harpte okkası dört kuru,a olan koyun al 
buçuğa. ve sığır yüz paradan Uç kuruşa çıkmışt~. 
Kadıya bedava gerdan, böbrek, kuyruk verın1Y~ 

kuapların bu ettikleri ihtikirmış ! Altı buçul< l<: 
ruşa koyun eti olur mu imiş ? Kasaplar bir iki de; 
belediye reisine, kaymakama bqvurdular. Para ~. 
medi. Kasap Deli Osma.n bu şiklyetc;:ilerin baJJUl 
idi. (Arka~• ,.ar> 
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~;;~~;;:• Hüseyin Cahit Yalçın 
~ 111 hedefi: Haberde, fi. 

~ ~!i..!ı......mı:..::! Avulf aflara ve 
......_,eteai olnuya çahımaktır. 

G Avulfafl19a catııor 
it 

CUNUN MESELELERi 1 ~ da f Sis lis aöylemek kablUye- ''Kaaulllan blldllderl lçba 
tlnclea malınım IDU8UDU f 1111 ! Ben mahkemelente ea 

Clllrlanan ıu··yu .. k Yolma hUrlmıer 1111 lllmdı an.. Jtibek hukuk u.tat1annı din. 
INmıdarf lıedUp, avakatl&rm kaaan hu-

Alel&de, kendi dUJmhle ko- h8unda blllerdm ook eahU oL 
1111-L Duttalmnas wnan bir terdi.. 4afuna (mail getirdim. hter. 
il~ lbnet lledlslade 911 ~ mu aıv mıyaf Şa halde, • iıenls, ım de bu t.ecrtlbeyl yap. 
~ ~ cereyu edea mtlsa. derin babl8lerl kendi ........... aıs, bir~ gibi bir mahkeme 
~ ........,... auetelerlndm taldn lmılte davumda bulanmak da bWbW llbl konapp hallet. ~ ealonuna tokulabDmek için ldlmla'I ı~ ibaret 
aıt..~ '1etleu. hamlacbjr Mlytlk ttsenı gidip gelmekten bıkan tttmm·muhalrkalr iken, neden lahmete kı&Ganmm. olu ba lltatlann hloblrlne ea. 
~ ..... __ ihata etm1f •yı- Btlaeyln Cahlt nihayet, dava- mahkeme hnmrnna pkmea "ltt.e en maruf bir tlatat, si- hD demlye lmkAa olmayınca, 
~· nm mayıp gitmesine &ebep o. Mkl BablAU dllmlerlne d6ntl- • btlytlk bir talUmtle kanun. mt f6yle bir dtltbee alır: De. 
~ ı.e..hnl gwt.elerl mU.. lan awkatlara ve avakatJıp yom da IDel'UIUIDlll ifade lantan baheed.lyor. OnUD w. '*" ld yuhthjmı, cttrWdtL 
lltt '!'-it,._ llat.larmı vermekle lk.. layaa ediyor. "Yedi Gtln,, mec. için batb birine ......._ olu. kufuna, dlnyedne, dÜfÜMele.. llal bQdllrlerl e&derl h&ldme 
~ ~ tuanur ve maa..- ton çıkan ntlabum.. yorusf rlndeld flabet.e bayraa kah- bbal ettlnnektell n lltlam 
...__--ıar f:aınamen anlatnuya lmkln da avukatlann ve awkathim Kanunlan bDmedlıtmlz için yonaam. Fabt uele etuaeyL ettDderl tan.fi midi çıkar-
~ kaldmlmw lizmı olduğunu mi! Peki, kanunlan, diyelim nb. itte karflllllda timdi bat- maktu ..... lıltatlarm bir 

ta. .... ~· Vekilinin, memlP.ke. iddia ediyor. ki, bilmeyiz. "Dlyellm ki,, de- kabir tistat lls IÖyltlyor. A. dllftllacelerl Jok-
S "9 altında bulunan Hl'· ''So9yetenln içinden, adalet jl1 ya, ı~ bllmeylz. man yarabbi, blru evvelkl 118- "Ollan için dlyoram ki, da. 
S ı-":!~ çıkarmak için sar. clhumdan awkatlan çıkar- Batıl, bazı frenk memleketle. tat meler ne mhll te)'llllt! ı.. 'ftmlar ve •nçlnlarla h&khnlel'I 
~nu pek muhtasar olarak sak, avukathğı kaldırsak ne rinde, yapanlar da farkında ....... blralrmalL RAldm sor. 
lııL.--:"" ~. r&lmen devletin mem. olur!,. dellldlrler derler. Bls bllml- tln&t ettlll bDUDbDe~ -. anlum ve tantlarm hiç. 
~ ~ petrolleri meydana Diye kendi kendine bir nal yonak, IBlrhnlerlll de kanun. daha ml.nunu an._... birinden falan kaDMDll, ftlln 
~~ es;111 naaıJ çalııtı~. sahlL. soruyor ve bu suale tu ametle lan bUmtıdllderlnl ldmle lddl- llllf··· Şimdi bu ikinci astat o. maddeel maclblaee töyle ol-
~~"---• DUD btlttln SÖ..l.dllr:erlnl yine 11 ~ ... ~yapmak için nasıl cevap veriyor: aya cesaret edemez. Biz hi.kL 3- malı Jhppdll'. 8klln11 dbıle.. 
~ile -suu, lhracatumzı arttırmak "Hemclnslnlzdea biriyle lh- mln kartısma ~. derdimiz kanuna, mantıka. emAle isti- madn. Kaannu, madde)'I hak.. 
ı..,;;~r aldığım öğrenmiş bu- 1 tlli.fmd olabUlr. Bmıu hallet. ne ise anlatmz. HA.kim de ka- nat ederek çllrlltllyor. la ve adaWI hUdm dtlttlnatln lf.,_ mek için mahkemeye ptenl- nunun lcabma pre davamızı ''Herhalde buD1arlll bir ta. ve btllontbltl venin. Malıke. 
~ VeldUnJn istikbal için bam'. 1 niz. Derken, hlklm ile aramsa fasleder. Olur biter. Btlttln bu neel, demek ld tbln, benim ka. melen obdar u it kalır ki, 
~ ~ itleri de ancak t(;yle avukat denUen bir meslek a. işlerde bir yabancly• neden c1ar ealıll. Acaba hanglal? Fa. bir k18111nu IAlvetmek bile 1'-
.._ IEa .._.., edebUdlk. Halbuki Ali Çe. damJ kan11r. Onan lfl ne ora. yer olBUD f kat JDNleklerl kallllll ve btl- mn pllr.,. 
._ '-~' Yalnız su lflerl için ver-
s;" okumak 1nsam heyecana 1111nımı111111mın1nınnnınıı11111111n111uın11111111ıat11111t1t1mı•ı''"'""'"""'n11111111""''"'"'""""tm11111n111m 
'-e ..,_ekindir. Nafıa Veklletl bu ----------------------------------------------
'~itlerine 81 milyon lira sar. 
~ ~ ~ )'Ukan memleketin 
~ ı lablt Ve rabıt altına alı. 
~~tahribatına son 
lılt ta-.·~ llnyonJarea hektar mtlın-
"' ....... acak. ~ lda tertibat almmJŞ, mtlte. 

~· ~. tetıdl&t yapd. 

~ VflkUett tlmcU bir ele yol 
~ ~ 1alınuttır. Devlet tlmendl

>~· Jllamdrıı hlrı-:4e.'\JOI ~--
~~i!~~---;~-A;;;~ 
~ • .,..... ........... yollar o-

~ lıl s..klletı bize köyltiytl na.. 
~ anlatıyor. Ve bunu 
~ ._. ... _~'9111agojl yapmıya, hakL 
~ ~ lüzum görmüyor. Ha
~ ..._,_.~klıiı Ue görtlyor ve 
' aı.ıı~ hmal f&11;1anna >ot. -uiJ hasusı tedbirleri bDdlrL 

~ ıteaaı. mtlsakerelerl, hbe 
~ ~ ve kunıcnluk siya.. 
~ 8ntlnde açdıp göBt.erll-

' bir "eelle t.efkU etmiştir. 
~ '-a \'elralet1er btlytlk projelerle, 
~ ~icraat ve faallye.. 
~ cttra' haıarıamyorlar. Bu faali. 
~ ltia tahakkuk ettikçe mem s. ~ deilşecek, hayat S bir istikamet alacak, 
'-~~imar ve Nıfah vola-

::-:.IQ külü~~den 
, lalım 

t\ ~ lbektuptan Frama ldilttt
s-~~ anlqrıu münevver bir 
s~ bize l'raun mecmnala.. 

~~-- eldcli ve enteresan maka
.--wa tercüme edip guet.embe 

"-'- ...__ -- soruyor. 
~ ~---m tngllhree, Alman. 

~ -~~ ::u~::: 
\ hJt -:llletll yaalara stltanlarnnız-
\ ~~en dolayı pal. 

~bir gar.ete btlttln dllnya 
.... ~ IÖtnnJarma geçlreeek ka. 

'~ •e btlytlk dellldlr. Dtlnya. 
~ &alet.eel, mecmualarda rı-

S da IÖfıan1arma geçirmez. 

~· --dtlıaya Franıwlan ibaret 

~~~1:..:a :d:: 
~'uncnmma blru da diler 

~ ~ ,...ıan okumasını 

J:'.~--------~::ldc _Sanayii İçin . 
.. ~~Tedbirler 
~~-~ fıçıcılık sanayiinin tnki
~ ~ libJ tedbirler alınmam 
\' )\ baklmıda Ticaret Oda -
-...:..~»btr tetkikler neticelenmif
,. "'Wlt, l'lPe>ruııu Vekllete gönder-

lngilterenin 
Veni Basvekili 

~--- .......... ..ı ... ~ 
l.iı BatYekiJlifin efİjİndo 

auran lnailtere Maliye Num 
Miıter Newille Chamberlain 
artJk bu mühim mevlrie yük. 
aelmit bulunuyor. Baban da, 
kıaa bir zaman önce alen ,... 
ieni de bu yükıek mevkie 
namzet oldukları halde talih
leri kendilerine yardım etme
mi9ti. 
Miıter Cbamberlaln. göeteriı a

damı değildir. Şahsiyeti ldeta ku
rudur. sa. Baylerken, babuı gibi, 
daima hakikatle yilzyilze kalmak la 
ter ve llÖIÜDÜ bellgat oyunlarile 
sUalemekten çekinir. Sesi de, 8ÖZÜ 
gibi, nağmelerin lhenginden ve ta
dından mahrumdur. Fakat phaiye
ti de, 8öztl de itimat telkin eder. 
Evet, dedifi zaman, kelimeyi tul 
minasile kullandığına emin olabi • 
lirsiniz. Dimağının hareketi, sUrat
li değildir. Fakat sağlamdır. Loyd 
Corç veya Çurçil gibi parlak ilham
lı bir adam olmamakla beraber, 
kati kararlar vermek kudretini b& 
iF.dir. Ve verdiği kararlan, muhak
kak tatbik eder. Cesareti, teşkilat
çılığı, berrak dUftlnilşU dolayısile, 
lngiliz bakımından, Bqvekilllfe li· 
yakati su götürmez. Mister Cham· 
berlaln'tn Bağlam dtitUni1ftl, emni • 
yetll ve tellşeız hareketi sayesin • 
de Ingiltere korkunç bir buhrandan 
kurtulmut ve refaha kawtmut. ve 
IOD bUyUk sUA.hlanma programını 
bir gergf nlife uiramadan kabul e
debllmlıtir. 

M ister Chamberlain 1869 se
nesinde dojmuı olduğuna 

göre 72 yaşındadır. Meşhur Jo • 
seph Cbamberlain'in oğludur. Rug
by ve Mason kollejlnde tahsil et • 
mit ve 1911 de Birmingham teh· 
rinin Belediye Mecli.line aza seçil· 
mitti. Cbamberlaln, bu tehre ya.p • 
tığı hizmetlerle tanmmıt ve 1915 
de tehrin belediye reisliğine getiril 
mişti. BUyUk harbin ilk senelerin • 
de içki ticaretini kontrol eden heye 
tin faal azabfma tayin olunm111, 
daha aonra Loyd Corç'un Bqvekil
liği sırasmda ukerl ve sivil hizmet 
ler arumda teşriki mesaiyi temin 
için çalıtmlf, fa'kat projeleri itiraz 
ile kal'Şllqtığı için 1917 de istifa 
etmi§ti. 1918 de yapdan umumi ae-

• .ı 1 • 

Mr. Newille Chamberlain arl,tAl).ya 

lmparaforluğunun iktlchıhnı 8 ele a ıyor. Mr. 
Baldwini istihlaf eden yeni 8aıvekil hayli çap
raşık meselelerle karıılaımaktadır. Şu satırlar

da bu meseleleri ve yeni Batvekilin hayatını 
• 

varıyoruz. 

Mr. Claemherlain 
çim Uzerine Mister Cbamberlaill de lııfillt hUldunetl teeklı etmem 
Birminghamdan mebUB aeçllmiı, Chamberlain Maliye ~uırlıfma 
1922 den 1923 e kadar Poeta umum getirilmiı ve o zamandan beri bu 
müdürlüğünü yapmı1 ve192311ene- mevkiinl muhafaza etmiftir. 
•inin sonlanna dofru Sıhhiye Na
zırlıfma tayin olunmuttu. Cham· 
berlam Sıhhiye Nazırhil ınraamda 
mesken Ucretıerinl tahdit eden ka
nunu çıkarmakla töhret kaanm11 
ve daha sonra Mister Baldvin tara· 
fmdan Maliye Nazırlıfnıa getiril· 
mitti. Fakat Baldvlnin hU~ett, 
btltçeııln mtızakeresinden önce dU.,. 
tUğU içtn Mlater Cbamberlaln büt
çesini müdafaa edememlttl. Fakat 
1924 de Muhafazaklrlar tekrar ik
tidar mevkline gelınltler ve lıll8o 
ter Cbamberlain gene Sıhhiyeye ge 
tlrllmiıti. Mister Baldvlnin 1931 

Mister Cbamberlain Maliye 
NUIJ"hğı eanumda m.amm 

qya IClln himaye U8Ult1De mUatentt 
tarifeler kabultl için btlyilk bir .. 
rar ile çalıtmıt ve bu auretle lncil· 
tereyi an'anevl lel'belltil mttbadele 
aiyuetinden uaklattırmaia mu • 
vaffak olmuttur. 

Mister Cbamberlaln'in lami 1931 
de Ingillz llruJ kİymetinin lndirl
meeini takip etmif olan mall aaJl. 
ha da ballı kalacaktır. ' 

Varidat verglal mitdarmm arttl· 
rılmuI, harp iltlkrularmm parlak 

bir ilurette tahvtıl, bu malt ım.at 
cfb!deidNltndlr. Bu tahvil ameliye,; 
al, tqbterentn man tarlhhlde mu
vattalayeiıe ~ olan en mil 
kemmel ameliyelerden biridir. Ytıs 
de 3,5 faizli dahilr düyunun Uçte 
birinden fuluı tahvil edllmlt ve 
bu veçhile 11enede 52 milyon faiz ta 
Barruf oluıımuttur. 

Mister ChamberlalD'Jn mali ılya. 
setine, memleketin 1981 aeneeiıı • 
denberi iktisat l&humda nail ol • 
mue olduğu kalkmmanm noktal ha 
reketi nuarile bakılabilir. 

Mister Cbamberlain, cemaıı altı 
bütçe yapmııtır. Bunların en ctıret
klraneai 1937 bütçesidir. ÇUnkU 
._Utçe, tealihat muarlflne kartı ko
nulmak Uuıre aanayi 1ahasmda el
de edilen temettllleri munzam bir 
resme tlbi kılıyordu. 

Yeni Bqvekil, baridlne hareklt 
ve etvarile iıtihar ebJrlttlr. Fakat 
kendiıine takarrtlp edenler, 1&deli
"iııe ve neaketine hayran olurlar. 
\ister CbamberJaln. serahatle BÖZ 
.yler, kendisinde düzgün söz söy-
11ek ilteyen hatiplerin sarfetmek 
oldukları gayretlere teaadilf edil 

mez. 
Miater Cbamberlain'in arfedece 

fi meal, mUekW olacaktır. CUnlril 
ailhlanma liyuetine para yetlttlr
mek için halkın gösUnden dtıeme 
tehlikesine kal'II koymak mecburi
ye.tinde kalacaktır. Fakat BiyaBI co
B&l'eti, latikbal için bir fallhayir • 
dir. 

Mi•ter Cbamberlain, birçok e • 
aerler netretmlttir ki, ZamlUWDD
da Sulh, 1928, Senelerin Pqinde, 
1935 .. bu meyandadır • 

M IBter Baldvin, qatı yukarı 
bir 8eDeden beri çekilmek Ü· 

zere olduğunu aöylemif ve lıliater 
Cbamberlain'i de kendine halef o
larak göıltermlftl. Bu y\lsden Mi.i
ter Cbamberlain, qap yukarı blr 
aeneden beri BqvekllUk lClln huır
lanmakta ve lıliater Baldvinin çe • 
kllmeai yUzOnden herhangi tekilde 
bir buhranm tahaddtla etmemeli 
•• tedbir almaktadır. 

lıl1ster Cbamberlaln de, Mı.ter 
Baldvin gibi bir fırka htlk:Qmeti 
vtlcude ptlrmlyecü ve bir milli hU 
~etin bqma geçecektir. Milll 
htıkbıetln bu eekilde devam.ma 
muhalif ol&nlar yok delildir. Bun-

-

6 

Falını 

Yeni Yollar 
~ Jml ot.omobll yolla. 

rdtlktea aoara, tat peler, 111. mu-sana, 
veriyor. 

Mkl unawt kalcbrmu tesiri 
llatt4 ray bile gözden dtiftL 

Döttlntlntls, kaim betondan bet 
pnfellllnde bir gitme yolu, o. 

ltltltlnde, yine bet metre genft. 
gldea otomobili geçme yolu, 
metrelik bir bahoe, ondan son. 

metrelik bir pime yolu, yine bL 
de bet metre gelen otomoblD 

yor! 
metre 
nanb 
Ullnde 
~dart 
ra6 
tllllln 
~ )'Olu! Bu yolun tlstl bir .. 

köprlllerle clonan""ltır: Çtmktl 
JWl yol, ana yola keemes. 06-
bpü ytls elU kilometre imla, 

betoll 
blobfr 
ıdlntb ... HMtil-iwe, lat.ecUlbds yere gideb&. 
llnlnlL ht.ecUğbıb yere diyorum: Bu 

Mr Od ..e evveline kadar &de. 
kabDlnden teylN'dl ve otomo

yantlan için, yahut, btiytlk denb
kma meufelerdeld eğlence yer. 

yollar 
taltla 
bU 
lerden 
lerlae 
ille k 

--.. lmU..dmb. IJlmcll 
oekoea Almanyumı hudutlarou 

denlde re, ve denizleri blrlblrlne bağ

Kırk ldştHk otobtlslerle ybdea 
sttratte ve dört yolan dördtlndm 

(çtlnkö yollar latenlldlğl vakit 
h...a eeferlere kolayldda b. 

ablllr teklldedlr) inmla.nn nehir 
alrltddıjmı tuanur edbıls! 

byor • 
qın 

blrdea 
böt8a 

PM 
cllll 

lltifns 
)1lk 

büttln 
rlde 

Çimento otomobU yolu. WU
keelflllf olan memleketlere btL 

bir muraf kap191, fakat, diler 
aalrll VUlfa ve asnllerlnl de ge

buüan bir hareket devri ~ o. 
tomobQ yolandan OD Od metre genil

llkteld ufalt yola ~ blle _,.,.. 

ha~ pllyor • 
Şe h.lrden Frankfort banyolarma 

llda otomobil yohmmı ttatttn.. 
gönem ı.epnlninlsf Bir geyik 

ve altta 100 rakamı! Bu Oia 
iniyor ki 100 metreye kadar 

thlttlnde ctoı..- geyiklere rut.. 
k lhtlmaJlnlı vardır; dikkat e
Ahnanlar tabiatı ve onnn haya. 

ondan rahat blrakJmtlardır. 

dolna 
den~ 

l'fl8IDl 
demek 
yol 
pime 

dhıls. 

bnı da 

ylk 
Ormanlar oldap libt duruyor ve p. 

bemıla kokma lclade çlmeet.odaa 

YDft81U döneblllyor! • l'atq atarak 

1ann biri Loyd Corç'tur. 
Lo 

h 
deais 

,d Ccq birkaç .aUD evvel milU 
flk6metin "dalma" teainiz ve Jraı

hareket ettiğtııl, tereddUttea 
lamadığmı, hiç bir karar ve

edijiııi, hiç bir liyuet ahlbi o
dıfmı yazmıe ve böylece milli 

~etin herhangi mesele ka!'II • 
hangi hattı hareketi tutaca

bir Jrimaenln de bilmediğini an 
tml§tI. 

kurtu 
rem 
lama 
hU 
amda 
tını 
la 

Lo yd Corcun bu mUtaleumı tu
eden gueteler Mister Cbam bel' 
in ltbatma geldikten aonra ne 
caimı tahminden lclz oldukla

vtp 
lain' 
yapa 
rmı ~yltlyarlar. Meeell Nevı ~ 

gazetem diyor ki: nfcle 
''K 

Cıemi 
ceğiııi 

ister Chamberlain'in Milletler 
yetine mtızaheret edip etmiye

Cbam 
mak 
yat 
olma 

bilmiyoruz. Acaba Miat.el' 
berlain Fransa ile ittifak yap 
ve bu ittifakı Sovyet Rmya.

etmll etmek, Almanya ile doet 
k, Italyayı Almanyadan, ve. 

ya 
Akde 

Almanyayı Italyadan ayırmak, 
Dizde bozulan isttatejik mü • 
eyi yenilemek fikrinde midir? 
midir? Bunlarm biriBini bilınl 

vuen 
delil 
yon.ıs ... 

Fa kat Ingillz gueteei buıılan 
uyıp 

riciy 
lpre 
berla 

dökmekle Ingilis liyaaeti ha
eeinin en mühim meııelelerine 
t etmlt oluyor. MiBter Cbam· 
in qbqma pçtlkten 80IU'& btl 

tun 
ve h 

bu meMlelerle meuuI olacak 
epmne blr hal çareei bLllm~~ 

utrafacaktır. 
F 

yor. 
)( 

&kat it bu kadarla da kalım· 
Ayni Ingllla gueteaine göre 

later Clıamberlain daha bqka it-
ler de vardır: 

lil 
Bunlarm blrlnclal Irlanda ile In • 
tere araamda devam eden lktıa

harptir. Yeni htlkillneetten 
harbe 80ll vermeai 18teııecektir. 

dl 
bu 
Daha 
de ti 
jan 

torl 
k 
raka 
bt 

. hl,.ıi 

IODl'a imparatorluk dahllin
careti himaye etmek, konten

llJIRllUnü tadil etmek veya kal· 
cbrmü, d6vis tahdidatı, gtlmrilk 
enpllerl melelelert vardır. lmpara 

nJr konfennmm 8lyul wlhll 
onun.at için iktıaadt fedaklrlıkla

tlanacalı 16ylenmektedir. F~ 
bu lktuıad! fedaklrlıklarm ma. 

hentıs anlapm&llllftJr. 

pek 
ma 
tini 
de 

HWAa, Mi.ter Chamberlaln i~ 
bqma pçtlji dakltaden itibaren 

bllyilk meeelelerle kartılq • 
1rta ve btltiln tecrllbe ve Uyata

leferber etmek mecburlyetin
bulunmattadır. 
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( SPOR ) -----
Galatasarayhlar Bugün 
Ankarada Oynuyorlar 

Orada iki maç 
Kazanmak hiç 
Kolaq olmıgacak 

1 Amerikalı ile 
Güreşler Ka'dı 

( Yazan : Eşref Şefik) 

Milli küme kartılatmal.ınnm Ankara müaa
ba.kalarım yapmak üzere çarf&lllba günü Hay
darpafadan hareket eden Galatasaraylılar bu

ıün ilk maçlarını Ankara stadının çimen aaha
ıında oynıyacaklar. 

Bu akşam Türk pehlL 
\'anıarma karşı şeb. iınlze 
gelen Amerikalı Pu.lkuınar 
güre~ ~ıkacaktı. 
Pehli\·anlarımmla.n Te. 

klrdağlı Hüseyin, Afyonlu 
Yanın Dünya. ve Dinarlı 
Mehmet Bursa ve civa
nnda güreşlerde kaldıkla. 
nndan Amerikan boğası. 
nm kollan göğsünde bağlı 
kalmı§ ve kendisini bura. 
~·a getirenlere: 
"- Mademkl raJdplerUr: 

Bursada güreşiyorlar, on. 
lan bekleyip vakit ka:rbe
deceğlmize biz de ora.lanı 
gidelim.,, 

Bunun üzerine müsaba. 
ka mürettipleri Amerikft.11 
boğa.'liJ·le beraber Bursa • 
)"a harekete karar vermiş 
lerdir. 

Galatasarayın ilk karşısına çıkacak olan Ankara
güçlüleri Güneş takımına karşı orada seyretmek fır
satını bulmuştum. Güne§lilere altı gol farkla mağ
Ifıp olmalarına rağmen Ankaralı arkadaşlarımızın 

ahenkli bir oyun tarzına malik >lduklarma maçm her 
dakikasında şahit olmuştum. Gördüğüm bu maçtan 
hasıl ettiğim kanaate göre; Ankaragücüniln zayıf 
tarafı, rakipleri rahat bırakacak kadar markaj mü
dafaasına çalıemamalarıdır. Ankaralı arkadaşlar hü
cumlannda olduğu gibi müdafaalarında da rakibini 
yalnız kombinezon oyunile durdurmak sistemini tat- 1 

bik ediyorlar. Bu yüzden müdafaa oyunculannın kar 
şı taraf muhacimlerini ayn ayrı paylaşmaları şekli 
yoktur. Oy.unun umumi cereyanı içinde rakip muha
cimler bazan tabiatile paylaşılmış oluyor. F"S.kat bu 
taksim oyundan evvel anlaşma şeklinde yapılma- ı 
dığından tesadüflere bağlanmıyor. 

Eğer Bursa güreşlerinden Türk peh livanlarnıı ~ 
buk ayırmak kabil olursa Amerikalı ile Tekirdağlmm 
karşılaşması Ist:anbulda gelecek haftaya yapıl!K'ti.kta. 

Futbol viı.kıa cem'i spordur. Cem'i 
bir sporu yan ferdiliğe doğru sürük
liyen, oyuncu paylaşma usulü naza
riyede ve idealde pek doğru değildir. 
Ama, lngilizlerin dahi mecbur kal • 
dıklan oyuncuları paylaşma müda -
f aasma dörtte Uç nisbetinde olsun 
bizimkilerin de başeğmeleri lazımdır 
zannındayım. Türk mıuhacim.lerinin 

tehlikeli elemanları her takımda iki
yi geçmediğine MUran Golcü rakip
lerin yanlarına birer bekçi ikame eL 
mek usulü bizde her yerden daha la-
1:ım bir tabiye mecburiyeti halinde • 
dif. 

AnkaragücUnün hücum hattına ge
lince, bu hattın rakip nısıf sahasına 
giriş tarzı kolay, fakat netice alacak 
mesafelerde, haddinden fazla embol 
olmak yüzünden gevşek olduğunu 
farkettim. Diğer bir şekilde, Ankara· 
gücü mubacimlerinin kusurunu şöy

le anlatabilirim: 
Bir futbol takımının hücum hattı 

on sekiz pas çizgisine kadar cem'i 
oynar. On sekiz pas çizgisine girmiş 
beş muhacim orada cem'i tarzlannr 
ikinci plana bırakıp ferdi olnıağa 
mecburdurlar. Çünkü, gol denilen 
şeyi beş muhacim birden atmaz, bir 
muhacim atar. 

lşte AnkaragücünUn muhaclmleri 
uyı tecrübesine teker teker ve muh
telif saniyelerde karar verecek ferdi
yete çabuk geçemediklerinden kale 
önlerindeki fırsatlar da ekseriya geç 
kalmış oluyorlırr. 

Saha ortalarında beraberliği çok 
yerinde olduğu halde, mUsiafaasında 
ve hücumunda yukanda saydığım 

kusurları taşıyan Ankaragücüne kar. 
§1 bugün Galatasaray nasıl bir neti
ce alabilir? 

Galatasaraym hücum hattmm son 
oyununu Izmirin Uçokuna karşı Is -
tanbulda gördilk. Ogünkü Galatasa
ray hücum hattındaki çocuklar yeni 
mevkilerinin icaplannı tamamen kav 
ramış ve aralarındaki lehimlilik ha!'. 
asını kuvvetlendirmiş olm.a.lanna 
rağmen hücumlarını kolaylıkla de
marke kalan tarzlarda inkişaf ettir· 
diler. Filhakika Uçoka karşı Galata
saray şanssız bir gününde değildi. 
Her gol teşebbüsUnü futbol •oyunu -
nun şeytanı adeta kolaylaştırdı. Ge -
niş ve seyyal bir oyun çıkardıklarını, 
§eytanın bacağını kıracak şekilde ha.. 
reket ettiklerini de unutmamalıyız. 

Tahminimizi kısaca bildirmek U • 
zere aklımızdan geçen diğer mUtale
alan buraya. geçirmeğe lüzum gör • 
meden bugünkü o~ıııınun neticesini 
§Övle bir cümle ile verelim: 

Galatasaray bugün lstanbuldaki 
Uçok maçına çıktığı hücum kadrosu
nu mu haf aza ederek çıkarsa, merkez 
muavininin müdafaacıdan ziyade hU
cmmcu oluşu yüzünden ihtimal birkaç 
gol yer, fakat yediğinden fazlasını da 
.eyyal oynayan o mühacimleri saye
mde atar. 

________________________________________ .... 

Bugün Bulgar takımiyle kar,Ja
ıacak olan Peralılar, geçende 

Şi1li ile yaptıkları maçta 

Bulgar Takımı 
Bugün Oynuyor 

Bir Tavzih 
"Haber" refikimizin dünkü nüs · 

hasında, bundan iki sene evvel Bey
oğlu Halkevinde açılan atletizm ha
kemleri kursuna devam edenler o za. 
man iltihak edildiği halde bugüne 
kadar kendilerine hakem lisansı veril 
mediğinden şikayet edilmekte ve o a
rada bu kursu idare edenler arasın

da benim de adım geçmektedir. 
Filhakika 936 senesi başlannda At 

letizm feuerasyonu reisliğinde bu -
lunduğum SD'alarda böyle bir kurs aç 
mış ve Adil Giray ar~adaşımızla bir 
kaç ay konf eranslanmıza devam et
miştik. 

18 Nisan 936 tarihinde yapılan ye 
ni intihapta Atletizm reisliğinden çe
kilmiş olduğum için şahsan bu kon
feranslanma devam edemedim. On -
dan sonra da orada devam edenle -
rin akıbeti ile uğraşmama imkan 
kalmadı. 

Başladığım işi yanda brrakmış ol
mak gibi bir manevi töhmet altında 
kalmamak için bu küçük tavzihe za
ruret hissettim. 

Bürhan Felek 

Bilecikte Spor 
Hareketleri 

Bilecik, (TAN) - Yeni!)ehir Gen~ 
ler klübü ile Halkevi sporcuları :ıra
sında bir maç kabul edilmiştir. Dün 
Bilecikte yapılan bu futbol maçı Bi
lecik Halkevi takımının 10 kişi oyna
masına rağmen 1-1 berabere olarak, 
ikinci haftaymın beşinci dakikasmda 
çıkan bir münakaşa neticesi Ycnige-

1 

Sofya birinci liklerine dahil Vi
ladisla v takımı bugün ilk maçını gay
rifedere klüplerin en kuvvetli teşek-
küllerinden Pera ile Taksim stadın
da yapacaktır. Kadrosunda 4 milli 
takım oyuncusu bulunan Viladi~~av 
yann da Şişli ile ikinci maçını yapa
caktır. Kendi aralarında her pazar 
sabahı tahmin edilemiyecek derece -
de büyük bir kalabalık önünde mun
tazaman lik maçlarını, kupa müsa -
bakalannı yapan gayrifedere klüp -
lerimizin ecnebi takımlarla yapacak
ları karşılaşmalarda nasıl bir derece 
alacaklan merakla beklenebilir. 

içlerinde Bambino, Valastardie, Ja
poni, Filipya gibi birinci emıf oyun
cular bulunan Peranın bugünkü ma
ça büyük bir ehemmiyet vererek en 
kuvvetli şekliyle çıkacağı şüphesiz -
dir. 

Bulgarların kuvvetini bilmediği -
miz için bu huımetaki düşüncelerimi
zi birinci oyundan sonra bildireceğiz. 

Sekizler Turnuvası 
Final Maçları 

iki aydanberi Şeref stadında de -
vam etmekte olan sekizler turnuvası 
maçtan bu haftaki oyunlarla niha
yetlenmiş oluyor. Yalnız şampiyonun 
taayyün etmesi en başta bulunan Sü
leymaniye ile Beykozun gelecek haf
ta yapacakları maça bağlıdır. 

Bu hafta, karşılaşacak takımlar 
şunlardır : Hilal - Silleymaniye saat 
11 hakem Ahmet Adem. Anadolu -
Topkapı 12.45 hakem izzet Muhittin. 
Vefa - Eyüp saat 14,30 hakem Ali. 

hirliler tarafından yarıda bıraktlmTş
tır. Maçta Bilecik halkının bilyük bir 
kısmı göze çarpmakta idi. 

1 Karadeniz Vapuru Buraya Vaf nız Şunları Getirdi: 1 

MADRID ELÇiLi GIMIZE 
SIGINAN 750 

ISPANYOL 
Yarı Yolda Denize 

Atılıp İtalyan 
Toprağına Çıktılar 

İ apanyadaki dahili kavga, harp edebiyatına, yahut harp 
hukukuna yeni bir örnek daha verdi. Madrid Elçiliğimize 

sığınan 750 Franco'cu İspanyol, beynelmilel hukuk kaideleri-

Türk ıiya-

' dJ 
de çalışıyordum. Mustafa. •~ 
Fransız teobaası bir gençle evlendiıO
Kocamı İtalyan asileri öldilrd~.::-: 
Ben de şu küçük yavrum.la yapa:;. 
nız kaldım. Elçimizden T~kb'li'v 
gönderilmemi rica ettim. Benı Yo 1 
dılar . ., ay· 

A vram Mişonla ailesi ortak Si 
deki kayınbabasrnın evine, Ba~ sırı· 
diye bir otele, Nahum Izmirdekı 
ca..srnm evine gönderildiler. ı.,eon ııo: 
mano'nun babası ve akrabaları, 1'• 
rabvada oturmaktadır. dJ 

Mültecilerin vaziyetleri ba.k~.tfl• 
vapur mürettebatı da şunları ,a,--
yorlar: a.t 
"- İt~ya sularına kadar seyıbusı' 

iyi geçti. O sulara girince önilıd 
mermiler dilşmiye başladı. 

Valansiyada bir gün kadar k~ 
tık. Asilerin yüzlerinde tspa.nYa 

11 
~ 

ayrıldıkları için teessür oktJ%l 
yordu. 

Kömür alma kiçin Maltaya ya~l•f" 
nin her mi.naıile ve tam tümuliyle hürmetkarı olan 
aetinin mütfik eliyle öli,iınden kurtuldu. 
MUlteçııerı aımak ıçın İspanyaya 

giden Karadeniz vapuru, dün sabah d 
limanımıza döndü. Vapur, Vali.nsi • • 

tığımız zaman, hükumetimiz, is~~ 
!erin İtalyan topra1<ıanna çık~-ı.J• 

""------n ... -~~.~e ..... ri~dl·:~Ima;-z;b;ı;; (e;;~t : 
mıştı. Bu sırada lil'diee bUyii~ ·]df' 

yadan 750 kadar millteci almış, bun
ların hepsi Sicilya adasmm Seragüza 
limanına çıkmışlardır. Şehrimize ge 
len 8 kişidir. Hepsi de Türk tebaa • 
sından olan bu mtilteciler B. Avram 
Mişonla karısı Sultana, kızları Es
ter, Eliza ve Sultananın kız kardeşi 
Sara, Madridde TUrk sefaretanesi 
müstahdemlerinden Sadiye, Leon Ro
mano, Avram Nahum Simondur. 

, siler, polise karşı koydular. Bir 919 mı, denize atlıyarak, bir kısmı da r 
dallarla geçerek oraya gittiler.:stl, 
rada. birçok kimseler de ya 

D Un k~n.di~ile görüşen bir mu
harrırımıze Avram Mişon şwı 

ıan anlatmıştır: 

"- 1928 de Barselonda enternas
yonal ·bir sergi açılmıştı. Ben, aile 
ve çocuklarımla beraber oraya gitr. 
tim. ts~a?y~d~ ticarete başladım. 
Işlerim ıyı gıdıyordu. Hayli para ka-
zandım. fakat sonradan İspanyollar Gelenlerden üçü 
işi azıttılar. General Franko isyan ----- --------
çıkardı. Memleket ikiye ayrıldı. ls • 
pa.nyollar biribirlerini öldürmiye baş
ladılar. Vapurumuzun geldiğini öğ -
renince nekadar sevindiğimizi tarif 
edemem ... Bizimle beraber 700 İspan
yol da Turk sefaretaneaine sığınmış· 
lardI. 

TUrk _sefir ve ~konsolosu, hafta 
ıarca ugraştılar. Pasaport muamele • 
terimizi yaptırdılar. Bizi vapura yer
leştirdiler. Ailece rahattık. Mülteci -
ler arasında Baronlar, Kontlar, Kon
tesler vardı. Gemi süvarisi ve diğer 
me?"urlar, ~~:kese Türke yakışır mi
safırperverhgı gösteriyorlardı. İs -
pa~yol su~arından aynldık. İtalyaya 
dogrtı gelıyorduk. Seragüza limanına 
yaklaşırken iş deittşti. İspanyollar va 
purda azıttılar. Hepsi de asi tarafm
d~ndı. ~lan .gemiye alarak yedirip 
l?ıren :.urk. süvariye karşı isyan et _ 
tıler. Suvan, kendilerine askerlik ça
ğında .01_mı~anların ltalyaya ~1kabile
ceklennı soyledi. Liman aC'Iklarmda 
iyi yüzme bilenler denize atladılar. İ
tah-an zabıtası gemiden atlrvanları 
toplıyarak vapura iade ediyordu. 

F.akat sonr~ 750 kişi hep birden sil 
varı~e ve polıse hücum etti. Müma
naatı krrdJ. Karııdaki ttalvan ahalisi 
de bunlara yardım etmek. f~tP.rli. Ni
havet vapuru terkettiler. Biz de 8 ki
şi tstanbula ~eldik.,. 

Bayan Sadiye de şunlan anlatı -
yor: 
"- Ben, Bay Tevfik Kamilin evin-

/pi Fakiri 
Ortadan 
Kaqboidu 

Londra, 28 (TAN) - Hindistanm 
Veziristan mmtakasında asileri ten. 
kile memur olan askeri kıtalar isyanın 
ebanisi ola.o İpi fakirinin mağarasına 
kadar varmışlar, fakat mağarayı bom 
boş bulmuşlardır. lpi fakiri esraren
giz bir surette ortadan kaybolmuş. 

tur. 

Müthit Bir Hava 

Kasırgasında 
Londra, 28 (TAN) - Norveçte 

bir tayyare müfrezesi havada uçarken 
müthiş bir fırtına kopmuş, pilotlar 
tayyarelerinden paraŞütle atlıyara.k 
canlarını zor kurtarmışlar, fakat pilot 
lardan birisi ölmüştür. 

BiR IHTIY AR TREN 
ALTINDA CAN VERDi 

Ankara, 28 (TAN) - DUn gec~ İs. 
tanbula gitmekte olan Marşandiz tre. 
ni 'Doğançay civarında bir ihtiyarı 

çiğniyerek öldilrmüştür. 

dılar.,. _..-
----------------------! ırak Meclisinde 

Türkiye için 

Coıkun Tezahürof 
~ 

Bağdat, (TAN MuhabirindetJ) d" 
Irak Parlamentosunun bu içtim~.,, 
istisnasız olarak bütün meb ~ 
Türkiye Irak arasında son defa d'
rafe edilen anlaşma, gösterl!en t1etf 
luk ve misafirperverlik hart;ktba)
dolayısiyle, Atatürk TürkiyesJ 0u
kmda çok sitayişkar ve takdirJ<if 
tuklar irat ettiler. rJfl 

Meclis açılınca Hariciye rı:~.ıırı c.~ 
ci Asil Bey Türkiyede gördUğU . r.IJ' 
dan samimi ilifatlar ve ~rk1~1J~ 
Irak hakkında gösterdiği iyı doS 111"1' 
hakkında bir nutuk verdi ve eıc 
şunları söyledi: ~· 

"- Türkiyede gördüğüm d dJf 
tezahürünü ömrümün sonuna ıc; ~ 
unutamam. lki kardeş menıteJc uıf 
rasmda bir dostluk muahedesi \16 

komşuluk anlaşması imzaladık· ttıt'J 
lsmet İnönü ve Büyük Şef }.t&oJııt" 

tarafından hususi surette kabııl s~ 
dum, Başvekilimiz Bay Hikmet .. l< )Jit 
leyınan hilkumeti hakkında bUYil 
sempati beslediklerini öğrenı:liı11~r!W 
Rüştü Arasla uzun uzun ıc•141JC. 

tüm. Her noktada mutabık toır"' 
Bilhassa Türk ricali, Osmanlı tfl 
ratorluğundan ayrılan ülkelerin dl'• ı
mamen müstakil olması hakkit\ ıısi~ 
licenabane duygularla mUt.~~~11 _., 

ler. Türkiyeden ayrılırken go~....
bartıcı, asil intrbalar elde ettiııl· -

49 Kaçakçı 

Daha Tutuldll 
it tı,J 

Ankara, 28 (A.Al _ aeçen b~IJ· 
ta içinde gümrük muhafaza :rt f8' 
ikisi ölü kırkdokuz kaçakçı. d ,eP ı" 
Oi'l bir kilo gümrük kaçağı, se~" ~I 
kiz inhisar kaçağı. yirmi a1tI oıı tıd 
rası. bir tüfek, on Uç mermi il~ 
kaçakçı hayvanı ele geçirJniştil'· 
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Meclisle Amele İşi Görüşüldü 

Bir Mebus, Amele Vaziyeti 
için HükUmetin Şimdiden 

Tedbir Almasını istedi 
iiis (Başı 1 incide) · 

V
ln.i tatmin ettigıv'ni bildirdi. 
eku· .. ın kontenjanın kaldırılacağı • 

.. ı anla+-- " . d '4.11 sozlenni de mevzuu bahse-
erek He ti fini ~e Vekileye arzetmek şcre 

la 5-der~~an ettiğini, ancak bu şart
~ol lO ~ne kadar ilan edebileceği 

Utıdaki sözlerini hatırlattı. 
B AMELE MESELESİ 

bu und~ sonra Halil Menteş, esasen 
eıntku .. Şartlar içinde klering esa
işaz.e donmemize imkan olmadığına 
\\e t e~.tikten sonra amele meselesi
rıa~eçti, Bilhassa bizim gibi, yeni sa
nı eşnıe hareketlerine sahne olan 
n:rnı.e~etirnizde amele işinin en ehem 
Sö ~eU~ mevzulardan biri olduğunu 
ıal edı. Bu münasebetle Fransız ihti 
ıe:den başlıyarak muhtelif cemiyet 
lard e ameleye verilen hak ve imtiyaz 
dan an, korporasyon teşkilatların -
hıf~alt~t birçok cemiyetlerde bu sı 
tin esırgenen hak ve hürriyetle • 
~ hCebirle alındığından, büyük sana
de ha.reketıerj gösteren memleketler 
ket UkO.nı:tıerin çok tedbirli hare • 
U: etınem lazımğeldiğinden bahset-

" tik - Bir Yandan da, dedi, amele git 
rıı ~? toplandı. Nihayet kendi sınıfı
~es· l.Ssettirdi. Bugün A vrupanm bün
te :de devletleri tehdit eder vaziye~ 
J:e de;ekete geçmiş bulunuyor. Bu. bı 
bUyU rs ~lmaiıdır. Devletlerin başına 
nın bk bır bela olan bu amele sınıfı -
te d izde de her sene, küçük nisbet 
ı18 te olsa, arttığı görülmektedir. İk· 
ti~ Vekilinden rica ediyorum. Sos 
ela · Onların bizzat almalarına mey 

n Verilınesin 
lı<TtSAT vEKıı.11'1N CEVABI 

~~u sırada İktisat Vekilimiz şu ce-
1 "erdi. 

ıı • 

B. Halil Menteı 

geçen adi bütçeden gayri fevk.ala.de 
tahsisat vermekteyiz. Zannederim 
ki, bu kredileri mübalağa etmemek 
hususunda takip ettiğimiz ihtiyatlı va 
ziyeti yüksek heyettiniz tasvip ederek 
daha geniş mikyasta bir istikraz ak. 
dine şimdiye kadar tevessül etme. 
dik. (Bravo sesleri) 

Bunları üade etmekle hilkümet ta.. 
rafından ka.fi bir beyanat telakki .?di. 
lir ümidindeyim. (Bravo sesleri, al
kışlar),. 

:Müteakıben ekonomi Bakanlığı büt 
çcsinin fasılları okunmuş ve kabul e. 
dilmiştir. 

Bundan sonra Ziraat Vekaleti Büt. 
çesinin müzakeresine geçilmiştir. Ha
tiplerden Naşit Uluğ. mensucat sana. 
yiimizin ilk maddeleri ihtiyacını kar
§ılamak için Ziraat Vekaleti tarafın. 
da.n ne gibi tedbirler alındığını sor
muştur. Hatip, Vekalet bütçesinin mü 
cadele, tohum, temizleme, köy kalkın 
aıası ve ıslah istasyonları için ayrılan 
tahsisatın azlığından bahsetmiştir. 

Berç Türker de Orman kanununun 
tatbik mevkiine girip girmediğini, 
ormanlarda çıkan yangınlara karşı 
tedbirler alınıp alınmıyacağmı ve kar 
şılrklı olarak barice mühim miktarda 
para giden çay, kahvenin memleket 
içinde yetiştirilip yetiştirilemiyece • 
ğini sormuştur. 

Emin Sazak, buğday ve arpanın 
nakliyatı ücretlerinin ucuzlatılınası, 
işlerine bir defa daha temas etmiş ve 
bunun çiftçilerimiz için büyük bir e
hemmiyeti haiz olduğunu söyliyerek 
hayvan cinslerinin islahı için geniş 
bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu ve bu 
yolda sivil ve asker baytarlanmızın 

verimli olacağını söylemi§tir. 
Hatip silolar ve silolarda buğday 

le - Bence bizim memlekette ame
l'U:ese1~.si zannolunduğu kadar bü
~ ve ~lfetU.,birJ§ değildir. Amele-

1 
maliyet fiyatlarına da temas etmiş 

· I~ B. Emin Sazak .., itti, ' ve istasyonlarda birer ambar tesis e-
tikraz akdi hakkında muht;rem İzmir dilmesinin köylüye bjr yardım teşkil 

ti.ttf~UY1Jk şeh· ler müstesna olmak 
l'.enı ~le kendi ,pcsleki hayatlarına 
lar ~ınaktar.:'i& alıştırılmaktadır • 
l'in · U zarureti kolaylıkla kendile • 
td e hazmettirebilmek için yardım 
~Ceğiı· Bu da bir zaman meselesi
tel: ~akat esas amele politika.sına 
nU::ce, tnalO.ınu aliniz bizim iş kanu 
lşç- Uzda amele tabiri dahi yokhr. 
A.r~ Veren ve iş alan tabirleri vardır 
<leki adaşını Halil Menteş bu tabirler 
<lir lluansı benden çok daha iyi ü1.k 
tını ~erler ve takibettiğimiz politika 
!ahi ~betini şüphesiz büyük bir sa · 

mebm.u Halil Menleş arkadaşımız, edeceğini ilave eyleı:niştir. .. . 
ikinci defa beyanatta bulundular. HiL Mehmç_t Somer, 2;.ı:aat butçesı~de 
kümetten bunun hakkında mUtale~la. tiftik cemiyetine yardım olarak ay
rına cevap istiyorlar. rılm_ış olan para ha~~~a iz~hat is-

1'.filli müdafaa ihtiyaçlarını umumi temış ve hayvan yetıştırılmesı mese-
siyaset havasını takip ederek t~~ et lesine temas eylem~~tir. . . 
mekte olduğumuz yüksek meclısın ma Bundan sonra muzakere bır müd
lumudur. tçinde bu maksat dahi da. det daha deva metti ve ziraat bütçesi 
bil olduğu halde senede 30 milyonu 'tabul edildi. 

B~~e kavrarlar. 
lı:a lztın amele meselesindeki politi • 
~~ı bugUnkü kanun ile ifade edil· 
ba ır. 'Bu kanun 15 hazirandan iti • 
~n +"--''k A 1 ' . 

Bir gazetenin 
Ugdurduğu 
Garip haber 

\ lle <l ~ı a b3Jjlanıyor. me e ıçın 
bik ereceye kadar faydalı olacağı tat Nafıa Vekili Son 
'1r a geçildikten sonra anlaşılacak • i 
lec~~~ şüphe yoktur ki, faydası görü S · 
bUı: tır. Yalnız amele kanununu tat Seyahatini ervıs 
cut: başlarken ufak bir endişem mev t 
bu .Ur. Bunu burada valilerimizin ve Vagonile yapmış ır 
~ Çalı?an hükumet me~urla:ı: Ankara, 28 (Tan muha~irinden)-
Ceibe hu kUrsüden nazarı dikkatını Nafi:. Vekili Bay Ali Çetınkaya, Es
tbı.i t?1ek için söylemek mecburiye- kişehir atelyesinde ve Derincede _tef-

lzmirde Birinci Kordon 

Caddesi Genişletiliyor 
İzmir, (TAN) - !zmirin noksan 

bazı haritaları bdediyece tamamla· 
narak tasdik için Nafıa Vekaletine 
gönderilmiştir. Bu haritalar tasdik · 
ten" gelir gelmez, Belediye, !zmirin 
yanmamış olan kısnnları için bir i
mar planı hazırlamağa başlıyacak. 
birinci kordon caddesi yirmi metre 
genişlikte olarak sahilden Güzel Ya· 
lıya kadar uzatılacaktır. 

Bunun için hükümet önünden Gü· 
zel Yahya kadar olan evlerin sahil· 
deki bahçeleri ve ba~ evler Beledi· 
yece istimlak edilecektir. 

hıssediyorum.,, · a alaka 
tiş ihtiyacım duymuş, yanı.n . • 

li .liAYAT PAHALILICI dar arkadaşlar alarak servıs va~onı- Mimarlar Cemiyeti 
~acı aıu .Menteş, dünyada.ki iptidai le evvela Eskişehire, sonr~ D~rınc~-
ı-uli ~ fıyatıannın arttığı, bunun .. za ye gitmiş ve teftişleri netıcesınde ı- Kongresi Kaldı 
~ larak eşya fiyatlarını da yuk- cap eden bazı tertibatı a~mış.tır. 
tnı ~eği hakkındaki vekilin beyana· Nafia Vekilimizin Eskışehır yol • Türk mimarlar cemiyeti İstanbul şu 
tt~ atırlattı ve düşüncelerini ilave culuğu esnasında üçüncü mevkide se- besi, dün ekseriyet olmadı~dan yıl. 
buıı '.Baıı arkadaşlarının muvazene ~e yahat ettiği ve ikinciye geçmek için hk toplantısını yapmamış, gelecek Cu 
Lu,~ Vergilerinin kaldırılmasını ıs b' .. et teklif ettiği hak- maya bırakmıştır. . 
~""'-• f . . k 1 ır memura ruşv t"tı'm l . 1 fırsattan "il t -uu, akat kendısıne a ırsa, kınd k ları çıkan bir arkadaşın· .. aa ge en mımar ar, . 
ltıca~ınennilerin im.kansız olduğunu, dia-~ hş: efsaneden ibarettir. isifade ederek Ankarada yapılacak o· 
ce.. . gelecek seneden itibaren tedri- Mver lgık t~ 1:• ndifer memurları şöy lan Kamutay binası proje n:ıüsabaka. 

" llıdir'l . . . .. b 1 d em e e ın şıme . sı üze . d .. .. .. l ıl k bey 
~u .. ı nıesının mümkun u un u- 1 d h lk arasında Ali Çetınka- rın e goruşmuş er, aç aca 

soyled' e uZ'9Un, a · b' nelmilel müsabakaya Türk mimarları 
ls ı. yayı tanımıyan yoktur. Son E~kışe ır d h 

\. llatip 1Ttkt~RAZV k1:El ~tFt b"' t esı· seyahatinde geli§ gidiş, sert/ıs vago- nın a girmesini temin için idare e· 
'ley ti • ısat e a etı ve u ç .

1 1 
t yetine yeni vazife vermişlerdir. . 

""' e uınu . . .. ind il n· sür nı e o muş ur. 

. Kültür Parkta 
Kamyon 

~~ ın.ıyesı uzer e e • 
ta d Olduğu bir noktai nazarı bir de ---

aha · · • 
Sıhhat 

•• _ ızah etmiş ve: Nig"' dede Bır 

Devrildi, 1 Ölü, 
lllan 30 milyon liralık bir amortis 
•ou<l bedeli ayırarak 15 senede kon
bit e etsek, sonra 300 milyon liralı!.. 
bab~ı ~rogramı yaparak teşebbüs er 
ttlt 01 ışe davet etsek bence muva.f •. 34 .Yarall Var 
l.iA.Lı;ruz. zannındayım.,, 

lia. ~ VEKtL1MtZtN !ZAHATI Niğde (TAN) - Ulukışla ile Çif-
~alı. tibın bu sözlerine cevap olarak tehan arasında bir kamyon devril
'a11~tta bulunan Celal Bayardan miştir. içindeki 35 yolcudan bir ihti 
•llte Maliye Vekili Fuat Ağrah kür- .. 1 .. d'g-er yolcuları ağır ve 

geınıi .. ;.,+;,. yar o muş, ı 
tı.. ··- lçindş ve şunları s~~lem:?~: hafif surette yaralannÜşlardır. Niğ-
~tı e başlıca mıllı mudafaa . k e 
l>roYaçıan olduğu halde büyük bir de valisi ve Adliye heyetı aza Y -

ID':aın için 300 milyon liralık bir is rine gitmişlerdir. 

Müzesi inşaatı 
İzmir, (TAN) - Kültür Parkta 

Sıhhat Müzesi ynptmlması işini, bu 
müessese bir sıhhat mektebi vazife· 
sini de göreceği için, Kızılhilal Umu
mi Merkezi deruhte etmiştir. Sıhhat 
Müzesinin planlan Merkezce hazır • 
lanarak Kızılhilal şehrimiz şubesine 
gönderilmiştir. 15 gün sonra inşaa
tın ihalesi yapılacak ve hemen inşa· 
ata başlanacaktır. Elli bin liraya çı
kabileceği söylenilen bina, fuar za
manına kadar ikmal edilecektir. 

1 a•=== 

.,,... Bayan Sabiha Gökçen bir uçuıa hazlrlanırken 

ltk Kadın 7 ayqarec1m1z 

S 8biha ·1Gökcen bir 
madalva kazandı 

(Başı 1 incide) 
Sovyet Rusyadan dönen Türkku§u 

öğretmenlerinin başında gene Ata • 
türk kızı Gökçen bulunuyor. Gökçen, 
planölerde, spor tayyarelerinde iyi • 
ce yeti~tikten sonra bu mesaiyi kafi 
görmemiş, bava ordusuna gönüllU ola 
rak girmiş, harp tayyarelerinde savaş 
günleri için hazırlanmış, enerji ve ka 
biliyetini bütün parlaklığı ile göster • 
miye muvaffak olmuştur. Onu, bu. 
gün, hayatı istihkar ederek erkek ar. 
kadaşlarmm yanıbaşında kahraman. 
ca vazife görmüş bir Türk kızı olarak 
selamlamak saadetini duyuyoruz.,, 

Büyük Erkanı Harbiyenin Baynn 
Gökçeni madalyaile taltifi hakkındaki 
kararını söyliyen B. Bulca, yiğit tay. 
yareclmiii tebrik ederek sözlerini bi. 
tirmiştir. 

~a1an Sabiha Gökçenin 
sözleri 

B. Bulcanm bu sözlerine Bayan 
Gökçen mukabele etmi§ ve şunları 

söylemiştir: 
"- Sayın büyüklerim, 
Bundan iki yıl önce Türkkuşu pla. . 

nörl~riyle ~~nuy~ ~a~ladığım günU ı Bayan Sabihamn zarif bir pozu 
hayatımın onemlı donum noktası sa- . 1 k h" le ko.,aca""mı b'l . .. yarecı o ara ızme ~ o• ı • 
yıyorum. Bugilnun ve Koktebelde ge- d" k1 tl 
. _ glinl . . k tl· ırme e mu uyum.,, 
çırdiğim ögrenme erının ıyme ı Çok alkışlanan bu nutuktan sonra 
hatıralarını asla unutamam. Ondan B k'l' · 1 t tnon·· u" de bir nu . . aşve ı ımız sme • 
s~nra Eskışehır.askeri tayyare mekte tuk söylemiş ve ilk Türk kadın tayya 
bınde ve oradakı tayyare alayında be. . dalya'-'I sur" ekli al . . . recıye murassa ma ,, • 
nı teknik ve pratık olarak tayyarecı. k 1 d t kmıo.tır 
l 'k . . . .. k h' t ış ar arasın a a ., . 
ı te yetiştirmek ıçm büyu ımme B k T · · tku 
göstermiş ve göstermekte bulunan sa. " Yük'afvke 1 ı~ıztı!' nduuygulanna 

.._ . nl - se cemıye ın 
yın ogretmenlerıme ve komuta an- te 1 k S b'h Gökreni bu 

1 d . . tl . . b d rceman o ara a ı a ~ 
ma o an erın mınne erımı ura a .. k d - k k etli madalya-

.. 1 . "d b.1. . S ··nı d gun azan ıgı ço ıyın 
soy emeyı o ev ı ırım. on gu er c d b d 'k 1 rı okunan mu b • . . . an ve ura a vesı a a · 
d8;1g.~s~t1~1 vakzifelelnn kif:'-8t~ak.~~m vaffakıyetlerinden dolayı tebrik ede-

onu u as er o ara ış ıra ımı a . y t' . t ını ve hareketle-
bul t k t' 1 b d v 1. t rım. e ıı:;mesı arz e me sure ıy e ana eger ı ec. . . .. t " 'k lar yu"ksek heye 
rübeler d" k f t b - 1 rını gos eren vesı a · 

e ınme rrsa ını agış ayan tinizin de dikkatinden kaçmamıştır ki 
Genel Kurmay Başkanı sayın Mare . . ddi.dl Bunlann her birinde dik • 
şale olan şükranım pek büyüktür. cı r.. . . . 

Çünkü bugün huzurunuzda Türk ka~li 1a~ırle~nk8?rt.bbırt sureht.te takıdp 
Hava K Ba k B Fu t ettık erı mes e mzı a mm ıç tere . 

urumu sayın ş anı . a d"t d'l d t tb'k ed'ld' -· . 
Bulcanın hakkımdaki takdir ve taltif u ~ ~ me en a 1 1 ıgını ve 
Sözlerine ancak b b v 1 kendismden şeref meydanında ve ha a.na agış anmış o. .. tl . . . 
lan son fırsat . d .1 1 vanın guç şar arı ıçınde en çetın va-

sayesın e naı o muş ·r 1 • t d' V• • .. .. s b" 
bulunuyorum. B"ytilr · ·ıı t' . zı e er ıs en ıgını goruyoruz. a ı • 

u r mı e ımıze can h G"k . .. .. d 
la başla, ölümü hi k al a- a o çenı ..ı. yıızun e yabancı olma-çe sayara ç ış d v b 1 V• b" .. rt 
bilmek kabiliyetini yükseltmek ıçm ıgımız u zor mes egıı utun se 

imtihanlarını muvaffakıyetle geçir • 
mekte olduğunu biraz evvel dinlediği 
miz bu vesikalarla huzurunuzda ia • 
bat etmiş oluyor. 

Bu madalyayı memnuniyet ve iftt. 
harla verdik. Onu iftiharla bütün va 
tandaşlar ve bütün dünya önünde 
göğsünü gererek taşımakta haklıdır. 

Türk Hava Kurumu memlekette 
kahraman tayyareciler yetiştirecek i· 
sabetli bir siyaset takip ettiğini gös
termiş olduğundan övünebilir. Sabiha 
Gökçen Türk kızlarından ilk kahra • 
man tayyareci olarak memleket kar
şısında mevoudiyet göstermiştir ve 
bunun için de kendisini tebrik edip 
selamlamak bahtiyarlıktır. Tilrkku • 
§U bilhassa ha vacıhğa karşı alakayı 

ve tayyareciliğe hevesi artırmak i • 
çin tesis olunmuş bir tcşkilAttır ki. 
§imdiye kadar bize birçok gUzid• 
gençler yetiştirmiştir. Fakat ihtiyaç 
çok daha fazla , buna lüzum gösteri· 
yor. Bugünkü müdafaa mevzuu ve 
silahlarının en müessirlerinden sayı
lan hava silahında bir milletin kudret 
li olması kurtulmanın maksat ve ga
yesi için esaslı şartlardandır. Bir 
memleket havasından emin olmak is
tiyorsa mutlaka o memleket vatan• 

daşlarının gençlikten itibaren hav~ 
YI severek canlarını tehlikeye koya-

cak şekilde çalışmaları lfı.zmıdı. Sabi· 
ha Gökçen buna muvaffakıyetli bir 
misaldir. Havanın yalnız sakin kı • 
sımlannda değil, tehlikeli görülen en 

gin sahaları içinde kahramancıı dolQ.f 
mak mümkün olduğunq isbat edecek 
şerefli vesikalar kazanmıştır. Umit 
ederim ki bütün memlektte tayyare
ci olmak isti yenler çetin vazife gün· 
lerinde eIJ sert imtihanlan muvaffa
kıyetle geçecek kıymetli vesikalar 
toplamağa muvaffak olacaklardır. Bil 
tün bu sözlerimi kahraman kımnm 
Sabiha Gökçenin havalanmızda bir 
çok kahraman Türk kızı yetiştirmek 
için iyi bir teşvik misali olarak te • 
lflkki edilınesi temennisiyle bitiryo • 
rum.,, 

Başveklimizin bu mühim nutkunu 
bir çay takip etmiş ve davetliler, he.· 
zırlanan büfede ağırlanmışlardır. 

Cümhuriyet hilkümetimizin bana ol- ============================== 
duğu gibi bütün Türk kadınlığına, bu 
yönde yetişmek ve çalışmak fırsatla. 
rını hazırlamasını gönülden niyu e. 
derim. 

B. Bulcanın beni öven sözlerine kar 
şı ve göğsümü kabartan bu kıymeti 
yüksek Hava Kurumu madalyesiyle 
taltifimden dolayı duyduklarımı söy· 
lemiye heyecanım manidir. 

Türk Hava Kurumunun millet genç 
terinde uyandırdığı ve hergün daha 
geniş ölçüde uyandırmakta bulundu. 
ğu hava kahramanlığı duygularım ya. 
kın temaslarımla gördükçe çok hah. 
tiyar oluyorum, Hava Kurumunun 
memlekete yapmakta olduğu büyük 
hizmetin daha çok hayranı oluyorum. 
Hakkımda gösterilmiş olan lUtuf , 

ve nezakete teşekkür ederken beni ha 
vacıhğa başlatmış olan Hava Kurumu 
na yapacağımı vadettiğim ödevleri ye 
riııe getireceğimi ve diğer yönden va. 
tanımın müdafaası yolunda her an 
ölUm nedir hatırlamaksızın asker tay 

Mılasta Dikiş Yurdu 1 

M Ua!ll, (TAN) - St>nelerdıenberl 
lüks elbiselerlni buradaki veya 

hariçten gelen acemi terzilere diktir. 
mekte olan ~lilas kadınlan artık bu 

yurduna de,·am eden 23 Bayan dip. 

lomalarmı alacaklar ve Millsta hiL 
sedilen bir bo Juğu dolduracaklardır. 

Gönderdiğim resim yurdun talebe-
lhtiya!:tao kurtulmak üzere bulunu. 
yorlar. Baya nl\IUnen-er Ardanın ye- lerlnl direktörleri Bayan Milne\"'\"er 
di ay evvel açtığı Clkü biçki ve diki~ Arda ile bir arada gösteriyor. 
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(Başı l incide) 

ku izi göstermeden sonuna kadar gör. 
milgtilr. 

Derece derece bütUn amirler, Tilrk 
kadınlığının hava müdafaasına gön. 
derdiği bu ilk gönüllü karşısında hay
ret ve iftihar duymuşlardır. Bu umu. 
mf duyguların maddi bir eseri olarak 
bugUn Hava Kurumunun murassa Karşı Tedbirler Alınıyor 

~ civardan büyük bir . . .. madalyesi Başbakan !smet !nönUnUn 
~ Nazıllı, (TAN) -Bütiin koyft~r:le bef yıllık planın tatbiki için eliyle Sabiha Gökçenin göğsü.ne ta. 
- kalabalık l3tlrak hararetli bir çahtma vardır. K~vlerin mektep ihtiyaçları için önü-ı kılmıştır. 
~ etti Buna Halke\i müzdeki yıl yeni tedbirler ah~.tcaktır. 700 nüfualu Hamzallıda -Sabiha Gökçen hakkındaki rapor. 
~ temsil kolu azalan 2550 liralık köy bütçeainin 140.1 H"aaı köyün zirai inki!afı için l~ birer birer okunurken, murassa 

- ve Kumla gen~lerl icap eden itlere, 800 liraıı de 1t...övde içtimai ve kültürel çalışma- madalya takılırken birçok gözler ya-
~ muhtelif oyunlar lara tahıis edilmittir. şarmıştı:. Yüzlerce vatandaş arasında, 
~ Bı' kt t' · ı- · yalnız Sabiha Gökçen sakin duruyor. 

Bugünün 

Büyük Devletleri 
~ oynadılar. Kiraz r me ep ye ışmıyor .. . .. .. 
,, Hamzallı köyünün bugünkü üç st· : E • du. Butün soylenen heyecanlı sozlere 
~ bahçelerinde çok nıflı mektebi ihtiyaca kafi gelmeme!;.- ı rz 1 n c a n cevap verirken de sesi hic; titremiyor. 
~ eğlen<'eli bir gün tedir. Mektepte bir muallimin yeti.'] : du. Ne gurur, ne sıkılganlık ... Nefslne 

• tirdiği 41 kız ve 40 erkek talebe o- ~ • en çok hakimiyet iddiasında bulunan-
- geçirildi. Bu reiim- kuduğu halde Hamzallıda tahsil r.().•; 1 sta syo n lar, bu genç kızdan pek çok ders ala-
~ de bayrama iştirak ğmda daha 150 çocuk vardır. Köy.;n bilirlerdi. 

~ eden bir öifetmen yanm saat yukarısındaki Sinek·for 
~ grubunu görüyor. r köytinde de 70 çocuk mektepsizı:Ur. B •1 n a 51 ÖnUmUzdeki ders yılı başında lla.'!l· 
~ sunuz. t zallı okulunun iki öğretmenli, ~ört 
~ ı sınıflı olması ispektörlükçe muva· 

~
~ • il fık görülmüştür. Hamzalh köyünl: on 
~ beş dakika mesafedeki Bereket:i kö· 

yünde de tek muallimli bir okul ve 
~ kırk kadar talebesi vardır. İleride ~u 
~ " '",...,.. ,....,...."' 'k ı i köy okulunu birleştirerek bam· 

zalhda Uç öğretmenli, beş sınıflı bir 
okul vilcude getirilmesi, köy eğitimi 
için çok yerinde VP, fa.vdalı olacaktır. 

Diğer ihtiyaflar 

Erzincan, (TAN) - Burada bü
yük bir imar faaliyeti görülmektedir. 
Sivas - Erzurum hattı inşaatı ilerle
mekte olduğu için Erzincan istasyon 
binası da yapılmaktadır. 

Halkevine bina inşası için 60 bin 
lira gelmiştir. Bir heyet yakında şeh
rimizin haritasını çizmeğe başlıya • 
caktı:r. 

Bataklıklar kurutulmakta, Fırat 

nehrinden açılacak bir kanalla bütün 
Erzincan ovasının sulanması da dü
şünülmektedir. 

M illi heyecanının co§kunluğu sa. 
yesinde ölümlerin her tUrlfisü.. 

nü göze alan bu genç kız, bu sükiine. 
ti .nereden buluyordu? Nefsine ait her 
şeyde bu kadar feragat yaratan irade 
kudreti nereden geliyordu? Açık su- ı 
rette görülüyordu ki, Sabiha Gök. 
çende hayret verici bir ruh olgunluğu 
var. BütUn yaptıklarından, bUtUn 
kahramanlıklardan hiçbir şahsi gurur 
duygusu çıkarmıyor, kendini sadece 
vazifesini yapa.n bir fert mevkiinde 
görüyor ve hakkında gösterilen ala!{!. 
ve saygıyı nefsi için değil, Türk ka. 
dmlığı namına, Türk askerliği namma 
kabul ediyor. 

Bir Türk kızının askeri tayyareler. 

(Yedi Gün) Müeııeıeıi 
tarafından netrolunan bu 

•erinin ikinci kitabını 
tetkil eden 

Bugünkü · 

INGiLTERE 
Ba,tan ba,a nefis f o

toğraflarla ıüılü olduğu 
halde çıktı. 

Taç giyme merasimle· 

ri dolayıaiyle bütün dün· 
yanın dikkat nazarlarını 

celbeden lngiltereyi bu 
kitap kadar hiçbir eser 

tasvir edemez. 

Ttlrkiyenin her tarafmda bU· 
lunan (YEDİGÜN) bayilerinden 
talep ediniz. Fiyatı yalnız (25) 
1{uruştur. 

Düzce Tütününün 
Satışına Başlandı 

Düzce, (TAN muhabirinden) - Bolunun en verimli ve kala
balık kazalarının bafında Düzce gelir. İsmini ötedenberi her 

yana yaymıf olan Düzce tütünleri, her senenin Mayısına doğru 
aatrta çıkarılır. 

1937 köy bütçesine göre Hamzallı 
okulunun mübrem ihtiyaçlan bu ay 
içinde tamamen temin edilecektir. 
Yeni okulun dışı sıvanacak, kışlık 
teneffüshane ve öğretmen evi yapı· 
lacak. geniş okul bahçesinin etrafı 
taş dıvarla çevrilecek. okul için beş 
dönümlük bir nümune bahçesi açıla
caktır. Okul önünden köy meydanı • 

Bu sene Erzincan elektrikle tenvir 
olunacaktır. 

(215) kuruşluk posta pulu ınu· 
de çetin vazüeler görmesi, bu yoldaki kabilinde Yedigiln idarehane • 
ilk ve son hadise sayılamaz. Bu kah- <Jinden de talep edebilirsiniz. 
raman kız, Tilr.k milletinin ruhundaki Adres: İstanbul Ankara cad· 
çok yüksek bir istidadın canlı bir ala. iesi İkdam Yurdunda (Yedigtın) 

f~ Yeni Biı- -~ ... ~ 

~ Leylek· Kari·al ~ 

' Harbi ~ 
~ Kandıra, (TAN) - Her ' 
~ ıene buraya aürülerle ley- -
~ lek gelirken, bu yıl çok a:t -, 
~ gelmiftir. Gelenin de bir -

müddet aonra ortatlan kay. -
bolmu,lardır. Bazı meraklı- ~ 
ların anlattıklarına göre, ge- -
çenlerde bir öğle vakti ha- t 
vada büyük daireler çizen -
bir leylek peyda olmu1 ve ~ 

~ Kandıradaki leylekleri p~ ; 
' fine takıp götünnüftür. ~ 
' Orta Anadoluda yeni bir -
' leylek • kartal muharebesi -
' bQfladtğı ve bu leyleklerin -
~ arkada,lannı takviyeye git. ~ 
~ tikleri ıöyleniyor. 

'~~~~""'~ 
Edirne Erkek Lisesi 

' Bir Müsamere Verdi 
Edirne, (TA..~) - Edirne Erkek 

lisesi tarafından Halkevinin geniş sa
lonunda bir müsamere verilmiştir. 
Müsamere, istiklll marşından sonra 
lise edebiyat muallimi Ziya Somarm 
nutkiyle başlamış, mUteakıben prog
ramın numaralanna geçilmiJtir. Ta
lebeler, Divan Edebiyatını ve Halk E. 
debiyatrnı ayn ayrı bakımlardan i
zah ve tahlil etmişler, her iki ede
biyatın en bUyUk isimleri biribiri ar· 
dmca sahnede sıralanarak yaşatıl -
mıştır. Daha sonra, l!lahnede yer alan 
Baz şairleri halk türkülerinden seç • 
kinlerini çalmışlardır. "Zor nikah" ın 
temsilile biten mUsamere pek ziyade 
takdir kazanmıştır. 

( ''A A D. . ynı.. ıvanı 

Basdıyor 
Gaziantep, (T Aı."") - Gaziantep 

n.ylavı Ömer Asım Aksoy, meşhur 
'air "Ayni" nin henUz intişar etmi
yen bir divanını elde etmiş. buna e
tUtler ve tefsirler eklemiştir. Ömer 
Asım Aksoyun bu eserj ve divan Hal
bvi tarafından baştınlmaktadır. 

metidir. Sabiha Gökçen, yeni bir yo. -oüdürlüğü. 
Bu yıl da mahsul, yaprak ha- na kadar geniş bir cadde yapılacak -

F eneryılmaz klübünün 
kongresine davet 

KlUbümüzün 937 yılı kongresini 
6-6-937 Pazar gilnil klüp salonunda 
aktederek yeni idare heyeti sec;imi ya 
pılacağmdan Yurda mensup üyelerin 

lun ilk yolcusudur. Bu yol üzerinde ' ••••••••--' --yürüyen Türk kızları elbette çoğala - --- --------linde hazırlanmıt ve ıatıta bat· tır. 
lanmıttır. Kövdc mevcut Gençler birliğinin caktır. Bu Sabiha Gökçenler, bütün '1 H iRALIK # .._ 

Türk milleti için yeni milli kıymetler. BAHÇELi APARTIMArl Kazada l!IU bakımından görünür "Yeşilyurd,, futbol takımı, Kuyucak 
bir inkişaf vardıı:. ~am İsmail ve Nazilli takımlaril kö~ ~""'' 
Baykalla , Belediye Reisi İsmail öz- nında sık sık maçlar yapmaktadır. 

evmi mezkurda klübe gelmeleri ri
ca olunur. 

Harbiye ca~ Sipahi Oca.= 
yeni ölçüler yaratacaklar, yeni yeni ğı kargısmda GESAR apartı· 
ufuklar açmıya çok tesirli bir amil o- ma.nrnın birinci katı kiralıkt.It· türk DUzcenin imarı yolunda mU- Vilayet Maarif Meclisinin kararma 

him kararlar almışlardır. göre bu yıl Nazilli bölgesinde bütün Motorlu VaS1talar lacaklardır. On iki odası, kalorifer, sıcak 
Otel, lokanta ve kahnhanelerln köy okulları 20 Mavısta tatil edile

temlzUğine sıkı bir itina gösteril. cek, ilçe okulları 30 May,sta ders ke
mektedir. Yeni kundan A\'eılar serek 10 Hazirana kader son sınıf im 

Ahmet Emin YALMAN ve soğuk su tesisatı, asri kon: 
Adnan Halet Taşpmar 

Otomobil kullananlara ve şoförlere • Diş tabibi • 
motör işlerinde çalışanlara lazım bir 1 MEHMED RIFAT 1 

for, banyo, telefon ve hususı 
büyük bahçesi vardır. Taliple· 
rin Galata Tünel caddesi 48 nuKlübü memurların bir toplantı ma. tihanlarını bitireceklerdir. 937 • 938 

halli olmuştur. ders senesi başmda tekmil okullar marada Mihran Gesaroğul'Jrl 
Ti<'ı\rethanesine müracaatlarI· 

kitaptır. Kitapçılardan arayınız. Tevzi Paris Darülfünunundan mezun 

A l kl 
.. b.. . k ruld ~ b 1 

1 Birinciteşrinde tedrisata başlıya • 
vcı ar u u yem u ugu a - caklardır. Telefon: 40308 

yerleri: Istanbulda Kanaat ve İkbal Cağaloğlundan İstanbul beledi-
Beyoğlunda Ha.şet Kitapevi. ' '9 yesl karşısına nakledilmiştir. ~ 

de şimdiden bir hayli aza kazanmış, 
cumartesi ve pazar gUnleri kafile ha
linde avlar tertibine başlanmıştır. 
Bu klübiln altı ay içinde Düzce ova
sını muzrr hayvanlardan temizliye
ceği muhakkak sayılıyor. 

Gaziantep 
• • 
lyı Suya 
Kavuşuyor 

Gaziantep, (TAN) - Gaziantep, 
suyu çok bol bir şehir olmakla. bera
ber halk sıhhi mahzurları düşünerek 
şehir içindeki sudan içmiyerek. civa
nndaki membalardan su getirtmekte 
idi. Belediye bu yıl su işini başarmış 
ve bUtiln şehri iyi suya kavuşturmak 
çaresini bulmuştur. 240,000 liraya 
ihale edilen su tesisatının temelatma 
töreni Türktepe mevkiinde vüzlerce 
davetli önUnde yapılmıştır. tİbav Ali 
Rıza Çevik, İstiklal marşım mÜtea
kıp bir söylev vermiş ve bu işi mu
vaffakıyetle yapan Şarbay Hamdi 
Kutlara teşekkUr etmiştir. Bu yıl i
çinde şehrin her yerinde iyi su bu
lunacaktır. 

lstanbul Vilayeti Defterdarhğından : 
Emlak ve eytam bankasından ma8'larmı kırdırmak isteyen zat maaşları sahiplerinin malmUdUrlüklerine viez ettirmek için müracaat gUnlerL-ı 

EyUp. Fatih, EminönU; Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy malmüdürlüklerinden .... 

-

Çarşamba.: 2/ 6/ 937 mülki askeri yetimleri. 
Perşembe: 3/ 6/ 937 mülki askeri yetimleri: 
Cuma: 4/ 6/ 937 ınülki askeri müteka.itleri 
Cumartesi: 5/6/937 mülki askeri mütekaitleri. , 

Mütekait, dul ve yetimlerin haziran, temmuz ve ağustos 937 üç aylık maaşlarının tediye günleri ... ... 

TARİH!. 

Par,.artesi 
Salı 

Çarşanba 
Perşenbe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Salr 
Çarşanba 

Perşenbc 
Cuma 

7-6-937 
8-6-937 
9-6-937 

10-6-937 
11-6-937 
12-6-937 
14-6-937 
15-6-937 
16-6-937 
17-6°937 
18·6·937 

.:_. Fatih MalmüdUrlliğUnden 

Mülkiye yetim 
1e mütekaitlcri 

;~: Eytip Malınüdürlüğünden: Eminönü Malmüdürlüğünden: Üsküdar MalmildUrlUğUnderı: 
"Mülkiye yetim ve Askeri Yt. ve MUlkiye yet. ve Askeri yetim ve MUlkiye yet. ve Askeri yetim vı 

tekaütleri. mütekaitleri tekaütleri. tekaütleri. tekaütlcri. tekaütleri. 

1- 50 
51-100 

101-150 
151-ila 

1-150 
151-300 
301-450 
451- 600 
601 - ili 

1- 300 
301- 600 
601- 900 
901-1200 

1201-1500 
1501-1800 

: 1801- 2100 
~f 2101 - 2300 
y;· 2301 - ila 
'J~ 
ta -

1- 300 
301- 600 
601- 900 
901-1200 

1201-1500 
1501-1800 
1801 - 2100 ··" 
2101- 2400 
2401- 2700 ' 
2701-3000 
3001 - il& 

1- 300 
301- 565 
566- 779 
780-1015 

1016 -1277 
1278-1454 

1- 450 
451-1071 

1072-1488 
1489-1939 
1940 - 2413 
2414 - 2842 
2843-3139 

-
Kadıköy Maltnüdürlüğünden Beyoğlu MalmüdUrlüğünden 

.. , ' Beşiktaş Malmüdürlüğilndell 

Al!lkeri yetim ve tekaUtıe. 
1 inci kişe 2 inci kişe 

Mülkiye yetm. ve 
teka Utleri 

----

Askeri yetim Mülkiye ye 
ve tekaütleri . tim ve 

tekaütleri 

Askeri yet. Mülk. yetim Aske~i ~ 
ve tekaütleri tekaütleri tekaUtl 

--------~ 
Pazartesi 7-6-937 1- 250 1- 300 3001-3250 1- 200 

Aydında Diki§ ve Nakıt saıı s-6-937 251- soo 3oı- 600 3251-3600 201- 400 
Çarşanba. 9-6-937 601- 950 601- 95o 3601-3900 401- 600 

1- 300 
301- 600 
601-.900 
901-1200 

1- 380 
381- 800 
801-1300 

1301-1625 

1- 500 ı- 3:JV 
501-1000 351- 1oO 

1001-1500 101--1°
50 

Sergisi Açlldı 
Aydm, (TAN) - Bir dikiş kum

panyası tarafından kumpanyanın E· 
ge mıntakası başöğretmeni Bayan 
Nefisen·in idaresi altında açılmış o • 
lan kurs bitmiştir. Kursa devam e
den birçok kız ve kadınların çok mu
vaffakıyetle meydana getirdikleri el 
ve makine {şıeri Hnlkevi salonunda 
teşhir olunmuştur. 

Perşenbe 10·6-937 951-1300 951-l200 3901-4200 601- 800 
Cuma 11-6-937 1301-1650 1201-11500 4201-4500 801-1000 
Cumartesi. 12-6-937 1651-1900 1501-1800 4501-4800 'f 1001 -1200 
Pazartesi 14-6-937 1901-2200 1801-2000 4801-5000 1201-1400 
Salı 15-6-937 2201-2:500 2001-2400 !5001-5300 1401-1600 
Çarşanba 16-6-937 2501-2800 2401-2700 5301-5600 1601-1800 
Perşenbe 17-6-937 2801-3200 2701-3000 5601-5950 1801-ill 
Cuma 18-6-937 __ 

1201-1500 
'1501-1800 
1801-2100 
2101-2400 
2401-2700 
2701-il& 

.. 
1501-2000 losı--14~ 
2001-3000 1401--11 
3001-3500 1751--U~ 

1~0700 ~ 1 
701-ilô. ::: 

avans, 

l - Zat maaşlan sahiplerinin muayyen günlerde kişelere müracaatla maaşlarını almaları lazımdır. Aksi takdirde istihkakları umum 
tanımda verilecektir. · 

--tediyatuı )il-

2 - Tediyata sabah saat 9 dan • 12 • ye ve l3 den • 17 ye kadar devam olunacaktır. 
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Yazan: Ziya Şakir 

imha Ben, Emevi Ordularını 
ile Meşgul Olacağım 

Siz de 
Hilafet işini 
Hailediniz 

ltıJ~cU.:un_ kumandanı (Ebu Ha
"e ikra ) ~ıyaret!ne gelenleri izzet 
fiYiaı nı ile kabul etmiş; katliam 
I _ ~~~ tekzip ederek: 
&anlı ~U~k .kumandanımız Hora
•Uıuıet ınslı~ maksadı; kitap ve 
inek V Uclbınce adaleti tatbik et-.. en 
fat \'e kra.esuıu ekremin evlat, ah-
"e hak a balanna yapılan zulüm 
lir b IU'etlere nihayet verdirmek-... ou.n 
ky<fen k a taraftar olanlar hiç bir 
llUJı ak . ork~asmlar. Fakat bu -
~ııuın8llli dUşUnenler, şimdiden 

l:>eıni~.Ça.re arasmlA.r. ' 

f( ~andan Ebu Hamidin bu 
bir de soııeri, §ehirdeki heyecanı 
tıı.i§ti. r;ceye k~dar teskin edebil -
'Öıleri ~kat bırçok kimseler, bu 
dtn in n 1hti\'a ettiği manayı ince _ 
lehtin·ceye tahlil etmişler; Küfe 
hiJn h ~-Pek yakın bir zamanda mü 
kuın ...,a 18~ta sahne olacağına hü -
~ eıınışlerdi 
~ou Se . • 

İı.bbaa lnıenın evinde gizlenen 
?tin gel~an, Horasan askerleri_ 
!la çıkını ~ı tİzerine derhal meyda
ile teın §lar; BerbestÇe Kiif e eşrafı 
burıne~~ ba§Jamışlardı . .Ali Resule 
tın etraf ar Olanlar, derhal bunla -

ııu ttıda toplanmışlardı. 
taratrn~rada ,Horasandan, Müslim 
lia.'iip \an bır Nakip gelmi§ti. Bu 
de ltbtı eın ordu 'Kiiiıiiı.ndanı, hem 
tirını.t' SeınıeY.e{ bfrer mektup ge-

'•··:ıı ı. 
~uaı· 

'1 0rd ıın, bu mektupta iki Eme. 
~~usunun KU!e üzerine yürü

ilden bah d" (Ben E se ıyor; 
~l!fguı' 

1 
lllevi ordularını imha ile 

lifet ın ° acağnn. Siz de orada hi
dellıki ese1~ile meşgul olun. Ma. 
~eden lınanı İbrahim, şehit edil
cihıden ~:1 hilafet hakkını ken _ 
ha.e) at çUk biraderi (Ebülab • 
haı ken;.r~etıni§tir. Şu halde, der
lrakta ısıne biat edin. Ve artık 
batına ::ı Ernevi hilafet ve salta-

ği tameyülü kırmak için, birtakım 
bahaneler icat ediyor; evinin kapı
larını snnsıkı kapayarak gerek E
bülabbasm ve gerek kardeşlerinin 
'halk ile temasını menetmek isti -
yordu... Ayni zamanda, ihtilalin 
başkumandanı Horasanlı Müslimi 
de (Menf aatprestlik _ Mevki ve ik
bal hırsı • ikiyüzlülük ) ve saire 
ile itham ederek: 

- O; bu ihtilale başlarken, her
kesi Ali Resul namına başına 
topladı. (Ali Resül) demek, doğru_ 
dan doğruya peygamberin oğullan 
ve torunları demektir. Abbası· o
ğuları ise, peygamberin amcazade
eridir. Bugün ortada peygamberin 
torunan dururken, hakı Abbasi o. 
ğullarma biate davet etmek abestir. 
Hattt, Ehibeyte1hanettir. diyordu. 

' 

E bu Selmenln bu sözleri, hal
kın fikrini bulandırmak is

tidadını gösteriyordu. Ebu Hamit 
bu tehlikenin önüne geçmek için, 
Ebu Selme ile uzun münakaşalara 
girişiyor; o da vaziyeti şöylece izah 
eyliyor: 

- Evet; hakkmız var. HilB.f et, 
(!mamı Ali) evlatlarına intikal eL 
mek lazım gelir. Fakat şu var ki; 
bu zatlar, hilafet makamını elde 
tutmak için kafi derecede liyakat 
gösteremediler ... Imamı Alinin en 
büyük oğlu (lmamı Hasan), hila. 
feti Emevilere terketti. Imamı Hü
seyin; tedbirsizliği yüzünden, Ker-

maruz kalmanız da muhtemeldir. O 
nun için ikametgahınızı tebdil ede_ 
ceğim. 

Diye, Ebülabbasa haber gönder_ 
mişti. 

Ebülabbas, bu teklifi kabul et -
mişti. Ebu Hamit; bu yeni ikamet
gaha, Türklerden mürekkep bir 
müfreze yerleştirmşti. Ondan son_ 
ra da hilB.fetin resmen ilanı için i
cap eden işlerin tertibine girişmişti. 

Şehir kenarındaki ordugahında, 

bir gece ansızın askere hazırlık em. 
ri vermiş; sabahleyin kale kapıları 
açılır açılmaz adeta ani bir baskın 
la şehre girmişti. Kuvvetlerini, 
muhtelif kısımlara ayırarak icap e
den yerlere yerleştirmiş; çarçabuk 
umumi vaziyete hakim oluvermi~ 
ti. 

Ebu Selme ile taraftarlan, bu hal 
karşısında artık hiçbir şey yapnu
ya muktedir olamıyacaklanm an • 
lamışlar; onlar da bu cereyana ıuy
mıya mecbur kalmışlardı. 

(Arkası var) 

1 E .K O N o M i 
' Borsamızda 

Dunku 
Satıslar 

1 
• 1 

Dün sabah ve akşam Pansten ge-
len telgraflarda Türk borcu 264 
frank gösterilmiştir. Borsamzda sa
bah 18,60 liradan açılan piyasa pek 
az muamele ile geçmiş, akşam 18,50 
lirada kapanmıştır. Pazartesi günü 
likidasyon dolayısile piyasaya fazla 

mal çıkacağı tahmin olunmaktadır. 

Arbitraj yapan bankalara fazla Türk 
borcu geldiği haber verilmektedir. Bu 
suretle piyasada arz çoğalacağından 
dolayı Türk borcu fiyatlarmın bir 

rnikdar düşme.si ihtimali vardır. 
O nisbette kuvvetli alıcılar çıkmazsa 
düşüklüğün artacağı hatıra gelebilir. 
Paris borsasında frank 110,60, dolar 
22,37,5 tur. Londra borsasında ise 

l
frank 110,69, dolar 4,94,17 dir. Os
manlı Bankası hisselerinin fiyatları 
açılış 470 ve kapanış 473 franktır. 

1 Paris elektrik şirketi ise 1370 - 1380, 
llSüveyş kanalı 23550 - 23675, Royal 
1tDoyç 5170 _ 5145, Fransız rantı 63,65-
63,90, Yugoslav rantı 228 - 230 frank 
tır. Borsamızda Merkez Bankası 89, ı 
Aslan Çimento91.l 13,70 liradır. Ana
dolu ve Sivas, Ergani tahvillerinde 
hiç bir tebeddül olmamıştır. Merkez 
Bankası bir Ingiliz: lirasına 623 - 626 
kuruş fiyat tesbit etmiştir. 

Japonyadan Ticaret 

Odasına Bir Müracaat 
Japonya ticaret odası, şehrimiz 

Ticaret odasına gönderdiği bir mek
tupta Türkiyeden Spat flüor ile Kris
tal almak istediklerini bildirmiştir. 

Oda, bu istek karşısında tetkikat Y.ap 

maktadır. 

istiridye Kabukları 
Danimarka hükumeti, memleketi -

mize muhtelif istridya kabuklarının 

ithal edilip edilmediğini ve ne mik

dar istendiğini Ticaret odamızdan 

sormugtur. 

Tuzlu MUAMELE 
Bahk VERGiSi 

ihracatı 

Durdu 

zamanlarda tamamen kikler neticelenmi9tir. lktısat 
azalmıştır. Bunun sebebi kom. y kAI t' b · · 1 

mi k ti 
· blzl bal k e a e ı, u ıte aıt rapor arı ve 

şu me e e enn m ı . . . 
vergının tadılı için gösterilen 

Jarnnw daha seri va.ı;ıta.larla 
nakietmeleridir. Yunanistan 

tuzlu balıklan kontenjana ta. 
bl tuttuğundan Yunanlılar biz. 

den aldıktan balıklan kendi 
fabrikalarında tuzlamayı ter. 
cih ediyorlar. Fıçıcılık işleri 

yoluna girdiği takdirde tuzlu 

balık ihracatmm artması müm
kün görülmektedir. Ticaret O. 

r 

dası, bu işe ait bir rapor hazır 
lamış ve veki.lete göndermiş. 

tir • 

BORSA " 
28 MAYIS CUMA 
PARALAR 

Sterlin 625.- 625.-
Dolar 123.- 126.-
Fransız Fr. 110,- 113,
Liret 120,- 125.

Belçika frangı 80,- 84,-
Drahmi 18.- 22.50 
İsveç Fr. 565,- 575,-
Leva 21..- 23,-
Florin 63,- 66,-
Kron Çek 70,- 75,-

sebepleri tamamen gözden ge
çirmi9tir. 

Maliye ve lktısat vekaletlerinin be
raberce yaptıkları incelemeler, mua
mele vergisi gümrüklerde alındığı 

takdirde tatbikat sahasında bazı güç
lükler çıkacağını göstermiştir. Veri
len karara göre, bu vergi, eskiden ol
duğu gibi tahsil edilecektir. Bunda, 
küçük sanayi erbabının · müracaatları 
da amil olmuştur. 

Bu iş üzerinde temaslar yapmak 
üzere Ankaraya giden sanayi heY.&;:ti 
şehrimize dönmüştür. 

ADANAN iN 
iLK ARPA 
MAHSULÜ 

Adanada yeni arpa mahsulü 
idri.k edilmif, biçilmesine ha,. 
lanmıttır. Dün, yeni arpalardan 
Meninde vapur teslimi olarak 
bin ton kadar arpa ıatılm19tır. 

Bu arpalar temmuzda teslim edi • 
lecektlr. Kilosu 3,10 kuruştan satıl -
mıştır. Eski arpalardan yemlikler 
3,35 kuruştan piyasa tutmuştur. 

Dün bütün buğdaylar ıatıldı 
Dün şehrimize Ziraat Bankası he-

sabına on beş vagon buğday gelmit-

\

tir. Bu buğdaylar alınmıştır. Piyasa
ya gelen mallar on bir vagon buğ • 

i day, dört vagon G&Vdar ve iki vagon 
arpadan ibarettir. Malların bir kısmı 
ile evvelki gün gelen buğdaylarm 

hepsi satılmıştır. Piyasa biraz gev· 
şek geçmiştir. Fiyatlarda da büyük 
bir fark yoktur. Yalnız, diln gelen iki 
vagon ekstra Pulatlı buğdaylan bet 
para fazlasile 7,15 kuruştan satılmış
tır. 17 - 18 çavdarlı buğdaylar 6,0~ 
kuruşa ve 20 çavdarlı buğdaylar f' 
kuruştan satılmıştır. Çavdarlı malla.
ra fazla alıcı çıkmamıştır. 
~ .......... ~ 

l{~ta.nı verin.) Diyordu. 
'danı dan Ebu Hamit, başku
llır alnı olan Müslimden bu emri 
tı.ı ziYar az d7rhal Abbas oğulları
lie ka!'§ı~te gıtrnişti. Ve Ebülabbasi 
lılbıde d' llfır karşılazmaz; derhal ö 

bela çöllerinde al kanlar içinde can 
verdi. Bu iki zattan başka da hiç 
kimse, ciddi bir surette hilaf eti 
benimsemek istemedi.... (lmamı 
Ali) nin evlatları, 8.limane ve din-

Havuçtan Kansere 
Şilin Avusturya 21,- 23,-
Mark 25,- 28,-
Zloti 20,- 23,-

ZAHiRE 
BORSASI 

ız ,. .. k ....... t ~o erek: 
~~u::larnu aleykUm, yA. emirtil
\· \'e rahmetullah. demis 

a u !Sekilde selam vermekle 0-

~eıt istenu. halife tanıdığını göster
t'll batk ınıou. Ve sonra da, ihtila_ 

l tı lnekt:a~anı Müslimden aldı
....... ~ U gostererek: 

'- qer tU ı· \ lılıırnn. r U emir ve ferm.anını-

~!lıiştı. 
tıı ~ llarnıd· b . . ttirenı ın u §ekılde hareketi 
teltet et ı:r de, tıpkı onun gibi ha
lıedarırn:ıoler .. gimdi, (Abbasi) ha 
0ıuabba en büyük rüknü olan E-
lı"akat~ bia~ eylemişlerdi. 

llahl:t'ette u bıat, tamamile hususi 

~~ !tıucibi;Ii. Müslimin verdiği e
lta '11 l'eaıne ın~e Ebulabbasm hilafe
e t !tiı:tıd' n ıln etmek elzemdi. Fa
~lti. ~ huna bir muhalif 211..lhur 
ld de tni d~, Abbas" oğullannı e-

i. 8afır eden (Ebu Selme) 

' ~ İı.l~:ıne,, Hilaf et hakkının, (I-
~ ~Vlltıanna ait olduğun
)' Ua Yor, Ebülabbasın hila
~~u. ~nı.a. taraftar görünmU -
;:llrtıa da ttA, bu müfrit (Şia) 

ba.ı 
0 

kalmıyordu. Halkm, 
~kar§I gösterdi-

~~.._anlıJar, Araplardan ve 
~., teshin netret etmekle beraber 

• ~ den kurtuıamamışlv. 
' ı.a...J lçlq bir müddet daha A. 

eri tabuşıu-.ın. 

darane bir fazilet, cidden takdire 
şayan mertlikten başka, hiçbir kuv 
vete ehemmiyet vermediler. Onun i

çin de, hile, desise, zulüm. katil ile 
mevkilerini temin eden Emevilere 
hiçbir zaman galebe edemediler. El 
1erine geçen her fırsatı kaçırdılar. 
Milletleri idare etmek kudret ve 

kabiliyetine malik olmadıklarını an 
lattılar ... Abbas; oğullarına gelin
ce; bunlar, bu işe çok esaslı bir su. 
rette çalıştılar. Her tarafta mü -
kemmel teşkilat yaptılar. Ve niha. 
yet i§in başına Horasanlı Müslim 
gibi bir genci geçirerek teşebbüsle
rinde muvaffak oldular .... Hükumet 
işleri; zaf, tereddüt ve korkaklık 
kabul etmez. Hakimiyet; ancak mıu 
vaffakıyet sırlarını bilen ve tat
bik edenlerin hakkıdır, diyordu. 

O ldukça mühim bir kuvvete 
malik olan Ebu Hamit, fik-

rini Ebu Selmeye cebren kabul eL 
· tirmiye muktedirdi. Fakat, iki E -

mevt ordusunun Irak üzerine sark
maya başladığı bir zamanda, Ira -
km merkezi olan Kuf ede kan dö -
külmesine taraftar değildi. Bunun 
için, bir taraftan Ebu Selmeyi tat
lılıkla yola getirmiye çalışırken, di
ğer taraftan da: 

Ebu Selme, evinde adeta sizi 
hapsetmek jstiyor. Bir suikaste 

Yüz otuz yıldan ziyade oluyor, 
Brido adında bir Fransız hekimi "o. 
tuz beş yıl çalışma ve tecrübe mah.o 
sulü,, olarak yazdığı havuç kita
bında, bmıun suyunu iltihaplanmış 
Yaralara, kadmlann memeleri üze
rinde çıkan çıbanlara, bilhassa., adı 
bile soğuk olan, kanser hastalığı 
yara.ıanna karşı mühim bir iliç ola.. 
rak göstermişti. Bu kitap zamanın. 
da büyiik bir şöhret k~nrnış, fa
kat spnradan -pek çok şeylerle bir
likte- o da unutulduğundan havuç 
ta karaciğer ha.'ltalıklanna Uiç diye 
tanmmı, kalmıştı. 
Hal'Ucun., okadar zamandanberl 
unutulmuş olan, büyük hizmeti 11111-
dl yeniden meydana çıkıyor. Geçen
lerde Paristeki tedavi cemiyetinde, 
kanserin epitelloma denilen dnsin
de, açılmış yaralara karşı ha\'UÇ Jrul. 
lanılnıa'lı pek t'lddi olarak tetkik e. 
dilmiş. Cemiyetin azaqmdan bir he
kim, böyle ~ılmıı yaralarda havuç · 
teda\.isi~·ıe, huta.Jannm gördüğü 
fay daları saymış, dökmü!:f ... 

Yalnız, yeni hekim eski hekim gt. 
bl havucun suyunu değil, özünü kul
lanmayı ta\'5lye ediyor. Ha\'UÇ kay

nar suyla yıkandıktan sonra özil çı. 
kanlarak gaz bezi arasına konula
cak ve böylece ~ık yaranm ti.zerine 
konuJacak. E"ki hekimin havuç ki. 
tabı çıktığmdanberi mikroplar ket
fedildiğinden, bu zamanda hawç te.. 
davlıı;inin de böyle yapılması tabii 
idi. 

Ht.rhalde hal'UÇla pa.nsnnandan 
sonra kanser yarası tenılılenfyor, 
yaradan sızan kanlar kesWyor ve 

en mühim netice olarak kanserli 
bMta.nın . ~Jctlğl sancılar hafifliyor
muş. Kanser sancılarına karşı in. 
sanlar yılan zehlrlne kadar müra. 
caat ettikleri, o zehirden daha ko
layca ~·e daha ucuz olarak buluna
bilen havucun bu büyük iyiliği şüp. 
heRlz pek mühim blrşeydir. 

Zaten havucun sancıyı dindirmek 
hassası ,mide Ulseri hastalığında da 
görülmüştü. Bu hasta.hkta da insan 
yemekten önce !;ly havuç yediği 
halde, yemekten sonra -havuç ye. 
nıedlği vakit duyduğu- sancılan 
duymaz ..• 

Otuz şu kadar yıl oluyor, Gordon 
adında bir İngiliz hekimi de -gali
ba havucun şeklini beğenmediğin. 

den- menekşe yapraklannm suyu 

ile kanser sancılannı dindirdiğini 

haber vermişti. Kansere karşı mü. 
cadelenln sıkıştığı bu sıralarda tn_ 

glllz heldınlnln ta.vslvesl de hatıra 
geliyor. Bazılan da kanser sancıla
:nnı menekşe suyu ile dindlnnlye ça. 

lışıyorlar. 

Kimisi de, bazı memleketlerde hal_ 
km kanser sancılarına karşı may. 
danozu kaynatarak onun suyunu 
kullandıinu hatırlıyarak bu usulü 
kullanıyor ve fayda görüyor .•• 

Yeni hekimlikte böyle havuç ö
zilyle, menekşe yaprağıyla, mayda
noz suyu Ue tedavi şüphesiz tuba. 
fınıza. gidiyor, fakat eski tstanbuL 
da büyük bir heklınln dediği gibi, 
hekimler hastalann lstını.bım tes
kin l!;'ln hlcblr vuıtayı küçük 2'Ör. 
mezler. 

Pengo 21,- 24,-
Ley 12.- 14,-
Dinar 48,- 52,-
Kron İsveç 28,- 28,-
Altm 1040.- 1041.-
Banknot 254,- 255,·-

Ç EKLER • 

Londra 625.50 626.-
Nevyork 0.79 0.7890 
Paris 17.6750 17.6825 
Milano 15.0120 15.0015 
Brüksel 4.68 4.6760 
Atina 87.37 87.30 
Cenevre 3.4564 3.4550 
Sofya 63.9488 63.8975 
Amsterdam 1.4366 1.4350 
Prag 22.6666 22.6485 
Viyana 4.2158 13.7380 
Madrid 13.7490 13.7380 
Berlin 1.9675 1.9650 
Varşova 4.1662 4.1630 
Budapeşte 3.9888 3.9856 
Bükreş 107 .5940 107 .5075 
Belgrad 34.3725 34.345 
Yokohama 2.73 2.7275 
Moskova 24.- 24.0225 

\.. Stokholm 3.10 3.0982 

2~937 

FIATLR 
Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 6 16 
" sert 6 10 

Arpa 3 35 
Çavdar 4 17 
Mısır san 4 32 
Kuşyemi 10 4 
Tiftik mal 17 
Yapak Trakya 65 
Peynir beyaz 23 25 

" kaşar 44 
GELEN 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Susam 

Kr. Pa. 

6 12 

4 17 
4 33 

10 17 

27 30 

345 ton 
75 " 
15 ,. 
18 " 15 " Nohut 4 1/2 " Fasulye 111/2 " Peynir 24 

" Kaşar 4 " Tiftik 21 
" GID EN 

Fındık iç 9 ton 
Nohut 50 " 

r:;~~~·:;;~~~:;~~-;;İ Lise Olgunluk 
1························- Kı·tapları Bugün limanımıza gelecek vapur. 

lar: 1 - Edebiyat ve Türk Edebiyat 
Saat: ıs Ege Karadenbden, 10 tarihi hülB.sası. Yazan: Murat Uru 

Konya Bartmdan, 11 Bartın Modan. Vefa Lisesi Ed. Oğ. 
yadan, 6,80 Saadet Bandırmadan. 2 - Fizik hüliaası ve fizik meae-

Bugtin Umannruzdan gidecek va. le halleri. Yazan: Dç. Fahir. 
purlar: Olgunluk smavlan için Lise müf-

s t
. 

8 
redat programlarına göre tanzim e-

aa · 1 Anafarta Bartma, 14 Ko- dilmig yeni ve son tabılan çıkmıştır. 
caell Mudanya)"&, 20 Saadet Bandır. Fiyatları 75 şer kuruştur. YENt KI-
ıDJJ.l'a, l" İzn'ılr fQDlre. TAPÇI: Ankara caddesi No. 85. 



===10 ======::=::=:==:1================================= t! A N 

Istarıbul 
ara 
No. ismi 

l 
2 

lstepaıı Kumcu O.. ifa Söğütlü çefme .;· 

Behice ve Oalı1de Terzi .. " ,, 10/1. 

~ " " 103/1 
3 
4 

15 
6 
7 
8 
9 

Mwıtafa , Camcı " " • 188/1 
Nuri Ferhat Manav 1H " " " ~ 
Andon Klryako Bakkal ., ,, Yabqa 10 

Abdullah Omnaaı Manav ,, " " 51 
Baror Bodoe Doğramaeı ,, ,, Saruker T3/1 
Misak Kunduracı ,. ,, Ntlshedef 23 

10 
11 
12 

Mwıtafa oflu Nlh&t Terzi ,. ,, KUfdili 181/1 

lzrall ot. Avram Eeldcl " Ra. Pqa 41 
Celll Kahveci ,, ,, Tepe karakol 43 
Hwr Ahçı ,, ,, Cavutbafı M 

13 
H 

Ziya km Namtye Tersi ,, ,, Huırcıbqr 4 
Ahmet KömUrctl ,. ,, ın..aa lllllf 38 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Etem tornacı " ,, Çulladarata 29 
Numan oğ. Ahmet Bakkal ,. .. Hamam 18 
Enver Doğramacı " ,, Yofurthane 28 
lranlı Ali Ardiyem (tq) .. .. l'uatbey 8 
Muarata Htlleyin Kaaıav ,. ,, KUfdlli 80 
Azis Sobacı " " " 17 
llıfırdıç oğlu " ,, ,, 181 
Nurea KundUNCI 

22 
23 
24 

Htlsntı oflu Enver Berber " ,, Tulumba 4/1 
Mehmet Ahçı .. • ,, 11&1 a 
Ahmet Rifat lılaklne " " Kllıtçıbqı 21 

tamircial 
Rufat Mehmet Kundura Tulmpaf& Balitaia 28/2 

KtıC181 

26 Armanak ol· Nuaret Aktar 
27 Klmll Sobacı 
28 Ywıuf Berber 
29 Ahmet Kahveci 
30 Dimitri of. Yorp Gömlekçi 
81 laman Berber 
82 Yunia Kanngoz 
83 Mehmet ve ömer Manav 
M Dlm1trl Bük&l 
~ 1Aynel QJVd 
86 Kalender ot. 

Abdullah Setmecl 
37 Ku.Rata ot. Recep Ahor 
38 Ziya of. llalımut Berber 
39 Sal&mon Sebzeci 
40 Yuef ot. Efra)'lm Bl-kkal 
41 O.. Of, Afir r Kahveci 
42 Ol. ot. Nuri BaJrkaJ 
,3 lamail KahftCI 

" Ramls !smai1 Karuıp 
4:J Sadık oflu Ada Ahçı 
46 Halil Keeut ·\ Kahvecl 
41 Hrilto ltundUl'aCI 
48 Ali l'ehml Ahcı 
49 Bofoe SatnatJoe Kaııav 

61 
62 
63 
M 
85 
66 
87 
es 
89 

Mustafa Ali Aapr Kahveci 
Ali Musa Sfttçtı 

Ali Mehmet Kahveci 
Arif ömer Kahveci 
Toroa Ahçı 

Koetantino9 Bakkal 
JalDl.tl Recep Kaııav 
HtllJeyin Kahveci 
Behiç Bakkal 
Rıza 

Nuri Mehmet 
ömer Cemal 
Omber 
Jıl•ut Ali Şa 
Kbmı Mehmet . 
Zeki Mehmet 
Avram Takfor 

Huan 
ömer ve Nuul 
Cafer 

Sucu 
Blkkal 
K8laycı 
Berber 
Simitçi 

Turtucu 
Sebzeci 

Kunduracı 

Manav 
Ahçı 

Bakkal 

70 Llz İlmall ve Sabit l'lrmcı 
n Mehmet Kahved 

• 72 - Baki Aziz MımiJ 
oğlu ainemuı 

" " Kankol 1/1 
" " " 10& 
" .. Ha~ 9'/3 

" " " 140 
.. ,, Tepelrankol 115 
.. ,, Rıhtım ta. n 11 
" " U•mhıf.m Ti 
Huuıpqa Kurbalı 11 
R. P8f& llalltata 30 
,, ,, Tepe Tl/3 

OL .P Ylhqı 18,1 

., " K11fdill 110/1 
Ruim&tepeM 

.. " " 10 
,, " K. Kol " 

lkbaliye Uhuvvet M 
.. .. 32 

R. Pqa ~ Cet. 249/1 

" . -o.;~ Ka1* .... •.tı .... .., 
• " Culllııclania 11 
.. " Söfllt Cet- 183 
" .. Rmapqa 88/1 

" .. Halı 
" " Halltafa 17 /1 
,. ,, Hal IS 

" ,,Hal5 . 
" " Söttlt Çtf. 276 

Rulm il P. T. 271 
R. Pqa karakol 89/20/l 

" Hay. paf& 9'/2 
,, Nizamiye 1 
" Plyua 3 
.. Cetme 40 
" Söttı .. 197/1 

Huanpqa Kurbalı 4.2 
" Kurbalı 9' 
• Kurbalı 4.2 

" Kularaluı IS 
o.. .,. ~t Qef. (320/1) 

" .. " 21 
" Bax. P&f& 20 
" Sahrayt c. 134/1 

Ortuob.k 
Ker. köy? Kama 3' 
Sahrayt c. orta 128 

Kmniı otlu R. P,a. 5 

73 Mulılla Halil DJf doktoru Ruim karakol 28 
74 Nafia •· Ebe Rutm tepe 
'IS Lltit Garaj " Jılleüı Mlllt 
'16 Salme Ebe .. Karakol 114 
'17 l'ahrl l'lrmcı SahraJi C. etem 33 
78 l'ahrl Fırmcı Sabray\ C. etem 38 
79 lamall lııfanaf Ol. ... Haydarpqa 27/1 
80 Nikoll F.eklci ,, Souk çef. 10 
81 Mehmet Mobilyacı ,. ,, ,, 114 
82 Herant Parçacı ,. " ,. 109 
83 Serkia Kunduracı .. " ,, 193 
84 Btlleylıı ve ŞU. Kere9tecl ,, Cavutbafı 27 ı-• 
85 Btlııeyin Ne,'et Berber ., NUllhetetendl 
86 leatvrı Tamirci ,, .. ,, 7 /1 
87 flllnnet Kahveci " Dereboyu 18 

88 Halil " " " " 18 
89 Avacıt. J(aruıgoz ,, KufdiU 14 
10 Dlmltrl Sebucl ,. ,, ,. 28 
11 Gtllfem Bakbl " " ,. T9 
02 Unye Kuap Cafenp lakele IO 

13 Keti 8aJb ve t..ı " Koda 81 
SN Jılari Nlkola Teni ,, lcadlye 11 
SMS Nezhet Tuhaftyeci Sahrayı( Cedit iatuyon 4 
18 Tevfik Bekkal Sahrayl Cedit iltuyon 14 
.., Petro • Seı.ct " Btemefendl 42 

Kahveci " .. Orta 128 
....... • .. 184-1 

.... 
43,25 
ıı,45 

4',27 
87,12 
49,13 
46,75 
21,80 
83,SO 
1,47 

10,80 
2,70 

18,92 
11,M 

119,25 
18,00 
81,56 • 
11,25 
22,00 
18,48 
22,&0 
U,89 

7,20 
29,83 
10,80 

5,59 
8,10 

30,10 
30,00 

8,10 
26,38 
11,70 
6,60 

15,62 
65,92 
47,51 

-.88 
4,08 

11,00 
84,90 
18,80 
11,DG 

'°' ıo,46 

8,00 
12,30 

9,90 
18,0G 
2,47 
10,33 

4,35 
22,11 

9,74 
l,'8 

17,6' 
28,98 
14,3' 
19,30 
30,38 
8,31 

22,88 
13,SO 
DG,13 
T,08 
8,80 

14,0T 
3,40 

10,00 
3,19 

54,04 
1,3' 

21,60 

eo,oo 
89,00 
215,20 
2,14 

72,00 
12,00· 

80,0G 
18,08 
68,75 
19,81 

7,32 
3,U 

18,79 
7,35 

46,10 
~.10 
23,10 
15,60 
38,30 

l21,ff 
'715,80 
48,60 
38,28 
115,31 
44,80 
1,8' 
1,11 

Derterclarlıgırıcları : 
Sene thbarna · Sıra Sene 

933 
933 

933 
933 
913 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 

• 983 

933 
933 
933 

933 

933 
933 
933 
983 
933 
933 
933 
933 
938 
933 
933 

938 
938 
938 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
Na 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
938 
933 
988 
933 
933 
988 
933 
983 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 

933 
933 
883 

933 
933 
933 
933 
983 
938 
933 
933 
933 
933 
933 

• 933 
933 
933 
933 
938 
938 
938 
9S3 
913 
ta3 
931 
933 
933 
981 -933 

me No. No. laın1 

1/10 
1/11 

1/16 
1/17 
1/19 
1/21 
1/22 
1/23 
1/23 
1/24 
1/25 
1/29 
1/31 
1/32 
1/23 
1/34 
1/35 
1/36 
1/37 
1/88 
1/39 

1/40 
1/41 
1/4.2 

1/'3 

1/44 
1/46 
1/47 
1/'8 
1/49 
1/50 
1/61 
1/53 
1/54 
1/55 
1/56 

1/15'1 
l/M 
1/60 
1/62 -
1/83 
1/66 
1/8'1 
l/88 
1/99 
ili& 
1/72 
1/73 
1/74 
1/78 
1/78 
1/17 
1/78 
1/79 
1/81 
1/ 82 
1/88 
1/84 
1/86 
1/87 
1/88 
1/81 
1/ 90 
1/91 
1/92 
1/9' 
119$ 
1/97 
4/215 

4/~ 
4/23 
2/13 

2/(N 
2/7 
2/18 
2/12 
2/28 
2/28 

12/18 
12/H 
12/75 
12/78 
12/17 
12/18 
17/71 
12/19 
12/20 
12/21 
12/22 
12/23 
12/24 
1/22 

12/35 
'148 
3/WJ 
3115 
3/81 
"'21 
4/211 

100 

101 
Sami 

t.m&il Memduh 

Bakkal lçerenköy cami 38 

Kundura UakUdar C. tçerenköy 86 
tamireiai 

102 Jamail ve Sakip Fırmcı lııferdiveııköy Mama 8/1 
103 Miço Koço Lokantacı Caferağa iakele 24 

104 
105 
108 
lOT 
108 
109 

uo 
111 
112 
ll3 
114 
115 

118 
117 
118 
119 
120 
121 
122 

128 
124 

126 

121 
128 
129 

130 
131 
132 

133 
134 
1~ 

138 
131' 
138 
189 
HO 
Hl 
142 
143 

148 
147 
1'8 
149 
1so 
1&1 
1152 
153 
ıM 

155 
1~ 
151 
158 
189 
180 

ve meyhaneci 
Osman Köfteci 
Muharrem Kasap 
Mehmet Cemal Bakkal 
Ali Mehmet Sebzeci 
Slnadl • 

8eu.r Oret 

Lutf u 
Bsllt 
Nezir 
lbra1ılm 

ıı.hallebici 

Alektlrik ve 

malzeme •tıfı 
\ Mobilyacı 

Kahvehane 
Bakkal 
Bakkal 

Kahveci 
Kundura 

ealdclm 
BUll Ku&p 
tbraJılm Ekmek bayii 
Mehmet Ekmek ve putacı 
Arttn Kar10ll Manav 
Tahir Aile mutfatı 
Tahir Aile mutfalı 
Burhuıettin . 
tıyu 

Ağo. Karabet 

Frena Dudu 

Noba.r 

· Galnocu 
Kahvehane 

Manav ve 
sucukçu 
Kundura 

eekiciai 

Bialklet 
temirciai 

" ,, 
.. 
" 

" .. 
" .. 

30/ 1 
50 

82 

66 
,, Muvakkithane mey. 22 

" 
n " 
" .. 
" Rızapqa 13/1 

" .. 17 
" lılUhtlrdar 52 

" Moda 1~/1 

" " 147 

" " 171 
... " 111 

" 13 

" 70 
n 12 

.. Muvakkithane meydanı 
Hacı ŞWuU 

" Nllplye. 8 
n Belediye 
" Kayıkhane u.ttl 
,, Moda caddeai 80 

.. B..demaltı 1 

" Bademaltı 7 

Anjel 

Muat&fa 
Muat&fa 

Tirikotajcı Züh. pqa gUl 31 

Huan 
Bulld 
Emilyan Svatin 

Hallaç .. " Badat (118) 
Kalafatçı .. " Şefik 23 

Ahçı Göstepe y 9fllbayar 117 
Ahçı ,, TUttlnctl Mehmet 86/3 
Btlfe Sah. C. cad ! Boı 22/1 

Zekiye Bakkal R Pqa hUriyet 113/1 
Şemai oğ. Sadık Kömürcü " ,, Kız1arağaaı 9 
SWeyman Ankucı ,, ,, Kurbalı 107 
Kehmet Bakkal ,, ,, Usunçayır (3/1) 
l'erit Bakkal lkballye Hamiyet 24 

l'erit ı:. Bak-al ,, " " 
Alt EmWE tellllı o.. ata Söltltltı Ç8flD8 9/2 
Ştııml Ahmet Doktor ., 11 Refitefendl 38 
Şevket Allz Doktor ., ,, Bahariye ~ 
Dlmitri Simit ve börekçi O.manafa Misakı Mil1l 70 
Ahmet O. Ali Tahmil ve tah Raaimpqa Aziziye 48 
yejenl Ali liye mtltaahhidl 

tamall Hakkı Mukriz Osmanafa Kufdlll 3 
Safi Asla lılımrlı oflu Raaimpqa lııfwrlıojlu 

llinemuı 

Jıluatfer Doktor 
,Ahmet lılUrllvet Mtltaalılıit 
HUHyln CeVdet Berber 

AbdurraJıman . Doktor. dit 
Sadi 
Ali Oaıaıı 
Esat Baydar, 
Şevket 

Şevket 

Maryaııco 
M&ryango 
Ahmet Şeffk 
Ahmet Şefik 
Halit 

Eeat Haydar 

.. 
Mtltaahhit 

Gazinocu 
Doktor 
Doktor 
Kabile 
Kabile 

Dit doktoru 
Dit doktoru 
DJf doktoru 

Denizha 
m&IDCllll 

Osmanafa Bahariye ~ 
Ruimpqa Yavuz Ttlrk 9 
Caferafa Muvakkath&ne 18 
Ztlhtftpqa badat 10/ 1 
Caferap Mtlhtlrdar 62 . 
Sahrayl Cedit imam s. 17 
ZQhttıpqa l'ener 130/ 2 
Raaimpaf& Söft1tltl 15 

n .. .. 
" 

.. Rıhtım iskelesi H 

" ... .. 14 
Osmanafa hamam 6 
.. .. .. 6 
,, Söltıtıtı çe,me 119 

Ztlhttlpaf& fener 130/1 

• 

161 Ralımt 
182 Ali efendi 
188 Ali efendi 

Sinemacı Erenköy Etemefendl 11 
EmllklllelWI Omnanap Söğtltltlçetme 9/3 

Em1lk del1Ah " " .. 
Mimar ,, Yofurtçu 24 184 thaan Bekir 

185 thaaıı Bekir 
" " " 188 • Devrlf Klııi 

167 
188 
169 

110 
171 
172 
173 

BalU 
HaUı 
Şenıdin iade 
Klmil 

Mtltaalıhit Klllltoprak Şehir k&hyaaı 29 
Mfttaahhlt Kmltoprak Şehir klhyaaı 29 
MUtaahhit Göztepe lstuyon 28 

lıluatafa Baki Jılarangoz 
Omer l'ınncı 
Baauı Himmet Mtltaahhlt 
Ahmet Muhtar 
Emin Doktor 

Oewıap Söğtltltlçqme 83 
Oewıağa SöjütlUçe,me 1156 
Caterafa Moda dalga 28 
Boetancı vtıkell C. 7 

2,20 
7,87 

34,04 
101,00 

9,57 
48,40 
9,24 

~.65 

104,85 
9',05 

15,41 
15,60 
70,41 
55,00 
82,44 

8,10 

26,71 
15,40 
12,10 
28,40 
84,80 
78,715 

18l5,00 
25,50 
S0,82 

llt25 

7,38 

18,34 
16,95 
21,80 
3,24 z. 
3,07 

18,00 
13,84 
2,48 

4,715 
13,ff 
0,73 

81.6' 
21,'6 
19,0S 
4,85 

30,40 

22,70 
24,66 
3,87 

15,M 
.21,80 

4,32 
M,76 
215,09 
13,18 
13,68 
63,00 

144,00 
192,00 
21,3' 
98,00 

10,66 
144,00 
H,80 
H,60 
84,00 

72,00 

88,40 
7,20 

288,00 
M,00 

4,7() 

168,00 
156,00 

178,81 

8&,19 
36,00 
18,80 

192,00 

z. . 

933 
933 

933 
933 ıo/lf 

933 
933 
933 
933 
933 
933 

933 
933 
933 
933 

• 933 

933 

933 10/11 
9~ 1018' 
933 10/ff 

10~ 
10~ 
10/fl' 

933 
933 
938 
933 10/11 
933 ıoffl 
933 10JI' 

933 10/fl 

933 10Jll' 

933 
933 

933 
933 

ıJll 
ııtl 
ıJ/I 

12f1S 
1211• 

933 ıJ/I 

933 
933 
933 
933 
983 
933 

.... 933 

933 
933 
933 
933 

933 
933 

933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 

933 
933 

933 
933 
933 
933 
933 
938 

933 
933 
933 

12~ 
'lSfll. 
ıJI" 

~ 
ıJ/~ 

"' s/I 
'J/8 
2/1 
2/fl 

174 ~ CemU Doktor Ztlhttlpqa Huırclbqı 2 lff,00 933 
115 Ahmet Şeftt C>ama.nap hamam 8 14',00 • 933 
171 Saime Qe Buanpqa Usunh&fD 1415 38 933 
111 Edvanı lıluradyan Doktor Caferata Zuhal 4 60,00 933 
178 l'eriduıı luet Komiayonou Ha7darPata nhtım bbım 13 720,00 933 
179 Vllli Yanp Mtltaahhlt Sahrayl cedit Baldat C. 1220,00 933 
180 VUU Y&1lp Ufttaahhlt Sahrayi "9dtt Bafdat C. 280,00 933 

Kadıköy Maliye e.ıbeai Mtıkelletıerin4911 yukanda adı, lfi ve eMI adre.ıeri yuıJı ethu yeni w.ıedlll 
memlf .,. Y&Pllaa &l'afbrmaluda da bulunam&llllf ol4uklarmdaıı hiuJarmda ,a.terilen llllelere alt 
sam1anm havi lhbanıameıert kendDerine bluat tebllll mlmkthı olamam•ftn'. Hukuk uaull muhakelll 
nununun ıu.ıo inci medcl81i htlmilne tevftkaıı teblil YWlne l9Clllek bere keytl illD ohmv. <aodl 



'28 Ytfındı 
fakat· ' 

' eıı.ııııa .......... 
~ıı kıınıttıw. 
"-

'1J~:nlzdekt Biocel cevherini 
tııı .. rınız. \'e her ne ya.5da olsa. 
ed~eı \'e genç bir ten temin 

Cildintıı te .. t 
tııetıı 

81 
nı aze tutan bu kıy. 

kede 
1 

oceı ce\'heridir. Fakat, 
"-uru~·e dü~Unceler, Biocel'i 
'7 1 arı cihetle 10 kadında 

)·aşbnıe~·~~t. yaşlanndan daha 
has'V gorunurler. Cildinizi; genç 
ceyra~larda gizlenmiş dld hü. 
l'rıiş IDerkezinden istihsal edil
lıiı. ~ \'e saf Blocel ile besleyl. 
tu tab~· Şay~, hayret cild unsu. 
dıraea~ ihtıyat Biocelinizi uyan. 
ler, ı:ıi • \•e • buruşukluklar, çizgi. 

, 1• Sah benler • gibi yashhirn 
1curı:nıetlerinden kendi • k~ndİııe 
bir l'acak, hakiki ve devamh 

gens;tik t . ed . 
llioceı f!.."hın ecektır. 
cltd cevherhıi haiz yalnız bir 

unsuru d tcnglnd . var ır. O da, penbe 
itlen btı ekı Tokaton kremidir. He. 
tatbik ak§8.rn yatmazdan evvel 
glnde.kJ ediniz, sabah da beyaz ren 
llız 

72 
Tokaıon kremini kullanı

hiı~ btı YIL§larındakl kadmlarda 
l·aşıarınruşukJuklar zail olmuş, 40 
l'1lştnda, d~.k~. kadınlar ancak 25 
~ ~ b go~u .. \•e genç kızlar 
llp hl lr ı:akıt goremedikleri ca 
o~ r gtİıeUikte bir tene maille 
lninı t olurlar. siz de Tokalon kre
f;İbi tıllarunız. Binlerce kadınlar 
~eınnun kalacaksınız. 

Us., 
"ODAR VE KADIKÖY 
İ0RK ANONiM 

SU ŞiR KETi 
u~55EDARLARA iLAN 

Su Şirkda~ ;e Kadıköy Türk Anonim 
l{'d.ıkö~ının hissedarları Şirketin 
27 nuın nde, Moda caddesinde kain, 
l.937 Ç ara.ıı merkezinde, 30 Haziran 
ltat edea1laınba gUnU saat 11 de ini
tkılltrı. Cek olan fevkalade heyeti u -
,.., ıye içtiın d . . 
"'-lllıak aın a zırdekı ruzmune 
"et oıueratında bulunmak üzere da-

l nurlar: 

.... __. ~ ... 
DıYlıt Oemlryollan ta limanlara l$1elma U. idaresi Oinlar1 

Muhammen bedeli (68,000) lira olan küçük yol malzemesi ile muham 
men bedeli (25,500) lira olan şöminuman takozları 9-7-1937 cuma günü 
:;aat 15,30-da ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasmda 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin küçük yol malzemesi için 4.650 ve şöminu 
man takozları için de 1,912,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği veslkalan, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 numaralı nUs 
hasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lA. • 
zımdır. · 

Şartnameler (124) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde sa. 
tılmaktadır. (2921) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Lira Kuruş 

YE?\"IKAPIDA: Eski K!tipkasım yeni Yalı mahallesinin Al
boyacılar sokağında eski 46 yeni 60 sayılı 82 metre 
murabbaı arsanın yan hissesi... 

ESKI KURKÇUBAŞI:Ah.m.et Şemsettin yeni Yalı mahallesinin 
eski Bostan derunu yeni Atmaca sokağında eski 161 

41 00 

yeni 30 sayılı 25 metre murabbaı arsanın tamamı... 30 00 
GALATADA: Bereketzade mahallesinin Yüksekkaldırım cad

desinde eski 67 sayılı otel ile altında 69-71 ve Zürafa 
sokağında 26 sayılı dükk!nlann 1/4 payı. (Mübadil 
ikinci tertip tasfiye vesikasile) ... 3125 00 

ARNA VUTKOY: Kireçhane sokağında eski 12 yeni 20 sayılı 
evin tamamr... 650 00 

BUYUKÇARŞI: Gazazlar orta sokağında eski ve yeni 5 sayılı 
dükkanın tamamı... 120 00 

BEYOGLUNDA: Pangaltı mahallesinin Çayır sokağında eski 
5 yeni 11 sayılı evin 8-16 payı... 400 00 

BUYUKÇARŞI: Gelincik sokağında eski ve yeni 22 sayılı dük
kanın 1/4 payı ... 

BUYUKÇARŞI: Karamanlı oğlu sokağında eski yeni 40 sayılı 
15 00 

dükkanın tamamı... 200 00 
TOPHANEDE: Hacı Mimi mahallesinin Yazıcı sokağında eski 

87 yeni 97 sayılı ve 45 metre murabbaı arsanın tamamı 180 00 
TOPHANEDE: Hacı Mimi mahallesinin Yazıcı sokağında eski 

89yeni99 sayılı ve234 metre murabbaı arsanın tamamı 468 00 
TOPH~~DE: Hacı Mimi mahallesinin Yazıcı sokağında eski 

91 yeni 101 sayılı ve 75 metre murabbaı arsanın 13~/ 
240 hissesi 129 63 

Yukarıda yazılı mallar 15-6-937 salı günü saat 14 de satılacaktır. Satış 
bedeline istikrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olu 
nur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatıra 
rak defterdarlık Milli Emlak Müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonu 
na müracaatları. (3039) (M) 

========================================================= 11 ====~ 

EMNiYET SANDIGI ILANLARI 1 1 lstanbul Haricı Asker~ı 
~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ Kıtaatı ilanları 

Emlak Alıcılarına 8 Taksitte Satış 
SEMTİ 

Üsküdarda Solaksinan mahallesinde 
Selamialiefendi sokak eaki 224 yeni 
194 numaralı. 
Üsklidarda Tabaklar mahallesinde 
Toptaşı caddesinde eski 336, 336 MU. 
yeni 336, 372, 364 
Fatihte Kirmasti mahallesinde Emir
lerhanı sokağında eski 19, 19 Mil. 21, 
17, 19, 21 yeni 15, 17, 21 No. 
Kartalda Harmancık mahallesinde 
Osmancık sokağında eski 848 yeni 
53, 53/ 1 No.lu 
Kuzguncukta lcadiye caddesinde es
ki 16,18,20 yeni 12, 14, 16 
BakırköyUnde Cevizlik mahallesin -
de Banyolar sokak eski 28 yeni 39 
No. lı 

Merdivenköyünde Tekke sokağında 
eski 5, 6 yeni 8 (kapı Uzerinde 75 
No.) 

ClNSt 
Muhammen 

kıymeti 

lki katlı iki odalı kagir 
bahçeli bir ev 

Dükkanı olan hamam 
ve hamamın muayyen 
hatab ve bahçe mahalli 
Kagir iki dükkan 

Bir buçuk katlı ve d<Srt 

1900 
500 

odalı ahşab bahçeli bir ev 250 

Bir fırın ve bir dilkk&n 

İki buçuk katlı ve yedi 
odalı hamam, elektrik 
ve kuyuyu havi (deniz 
kenarında rıhtımlı) ah -
şab bahçeli bir ev 
Bir buçuk katlı ve üç 
odalı ahşap bir ev 

450 

2000 

120 

1 - Arttırma 2 ha.ziran 937 tarihine düşen Çarşamba günü saat 13 ten 
15 e kadar Emniyet Sndığında yapılacak ve gayrimenkuller muhammen 
kıymetlerini bulursa en çok bedeli verenin Uzerinde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetin
de pey a·.-\ esi yatırmak lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz senede, sekiz müaavi 
taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
ipotekli kalır. (2714) 

• • • 

Satıhk Otomobil 
Yapılan müzayedede değerini bulmayan 928 modeli açık Bulk otomo

bili 8 Haziran 937 tarihine dU~n Salı günü saat on beşde peşin para ile 
Emniyet Sandığı binasında satılmak üzere yeniden açık arttırmaya çı
karılmıştır. Otomobil, hergün levazım servisine müracaat euretjle sandrk 
binası yanındaki garajda görülebilir. (2872) 

................. ~ 
Hepsine tahmin edilen fiat G4 bbl 

lira olan kırk tane yarım tonluk f'9T 
role. Ford ve bunlara muadil evsafta 
emsali kamyonetler kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi 25 ha
ziran 937 cuma gUnü saat lldedir. 1-
darf şartnamesi 320 kuruşa ~L M. V. 
Satmalma Komisyonu..,dan alınır. tık 
teminat 4450 liradır. 

Eksiltmeye girebilmek şartlan. Bu 
' eksiltmeye girmek isteyen firmaları 

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

• • • 
Beher metresine biçilen ederi 40 ku 

ruş olan 125 bin metre kılıfhk bez ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur.!
halesi 1/Haziran/ 937 Salı günil saat 
15 tedlr. Dk teminat 3750 liradır. 
Şartnamesi 250 kuruşa M. M. V. Sa
tınalma Komisyonundan alınır. Eksilt 
meye girecekler kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncu mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte tek 
lif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. M. V. 
Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

(695) (2703)' 

~ Sayın İstanbul Halkına Müjd el ~ • • • 

•- kurut olan yüz bin metre kışlık elbi-ÇUBUKLU HASAN 
• Beher metresine biçilen ederi 281.J 

= selik kumaş kapalı zarfla eksltlmeye 

.1111•••••••••• ••••••••• • • ••••• • • konulmuştur. lhalesi 1/ Haziran/937 
Vakıflar Direktörlüğü İlanları ı • B • r-:::!!. E:l z; İ r"'J. C> !!j 'L.1 • Salı günü saat 11 dedir. Ilk teminatı 

'-ll - 14950 liradır. Şartnamesi 1400 kuru. 

-------------·-------- • 3 0 Mayıs Pazar Günü açıltyOr. şaM.M.V.~atınalm~Komisy?nundan 1 - Kütahyada Karagöz Ahmet paşa camiinin 2400 lira bedel\ keşifli _ • _ alınır, Ekııltmeye gıreceklerın kanu-
son cemaat mahalli kubbeleri üzerlerinin kurşun kaplaması 11-5-937 gU • RUliunun istirahatini, sağl~~· ~vki~~ d~şiln~n .hemen H~an B. = nt teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
nünden itibaren bir ay müddetl~ açık arttırmaya. konulmugtur. = ga'tinosuna, ol"ada Boğazın biltilh güzellığinı tabıatın topladıgı ne§e· • 3 U U dd 1 • d ıl bc'ge. 

• lerlni bulariMlt-'gönlilnUzU ve yorgun dimağlarmızı dinlendireceksiniz. = ve bni cl'kma kellefnn ke yalz 1 

2 - Takarrür edecek bedel haddilayık görüldüğünde 10-6-937 gününe _ _ . .. . - !erle r 1 te te me tup arını ihale 
müsadif Perşembe günü saat 15 de ihale yapılacaktır. ;: Bogazm en temız havasının toplanması yıllarca şobretıni muhafa. • . d bi t 1 A k 

3 - Keşif şartnamesi hakkında malumat almak ve tamiratı deruhte • za eden ve herkesin takdirini kazanan Çubuklu Hasan Bey suyu, ru. saatın en en az • r ~a evve n ara 
etmek istiyenlerin Kütahya Vakıflar idaresine müracaat etmeleri ilan = ha gıda, zevke şetaret bahşeden tabiatin en değerli armağanıdır. As- • da M. M. V. Vekalet.ıı Satınalma Ko-

• ri bir şekilde itina ile techiz edilen gazino Bog"azda kıvançla görUle. -- misyonuna vermelerı. (696) (2704) 
olunur. (2862) 

- cek bir sayfiye olmuştur. • • • • 

Mikdan Muhammen Ilk teminat İhale günü B 30 Mayıs Pazar gününden itibaren her Pazar gUnü Sahibinin Sesi = Beher metresine biçilen eden 800 

kilo bedeli. Kr. Lira Kuruş - Baş Okuyucusu Bayan ~ kuruş olan on bin tane yün battaniye 

Sade yağ hasta- 16-6-937 Çarşamba • F .
1 
K R .

1 
y E ş AK R AK' I Iİ kapalı zarfla eksiltmeye konulmuguş:un: 

hane için 3500 82 215 25 saat 15 de. • !bale 2. Haziran-937 çarşamba " 
Sade yağ. Imaret 16-6-937 Çarşamba • 
için 700 82 43 50 saat 15 de. Dinliyeceksiniz. Tabiatin bu sevimli verimine Çağlıyan'da teren. _ saat 11 dedir. Şartnamesi 400 kuruşa 
Vejetalin yağı 16.6.937 Çarşamba • nüm eden Bayan MUALLA, Boğazın bu köşesine bir inci gibi ili.ve D M. M. V. Satınalma Komisyonundan 
hastahane için 200 56 8 40 saat 15 de. = edilerek 13 Haziran Pazar gününden itibaren her Pazar günü teren· •- alınır. Dk teminat 5250 liradır. Ek· 

h • nüm etmekle beraber mükemmel bir saz birliği teşkil edilmiştir. - ·u · ki k • t minat 
937 senesi için Gureba astahanesile Laleli Fıkara imaretine lUzumu Bayan Fahire Kemençe: Aleko • sı meye gırece er anunı e 

olan yukarda cins ve mikdan yazılı yiyecek ayr ıayrı açık eksiltmeye ko- • ,, Afitap Kemani : Demir Ali ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
nulmuştur. - ,. Ayda Piyano: An.Jel • maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 

ihalesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasında ii ,. Behice Cümbüş: Cemal = teklif mektuplarını ihale saatinden en 
toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri her gün Levazım Ka- = ,, Sa.adet Okuyucu: Celal • az bir saat evvcl Ankarada M. M. v. 
leminde görülebilir. (2977) • Okuyucu: Adil = 

İstanbul 

• • • 
Cinsi 

- ıı .. k 
~ın vak; iimet tarafından imtiya- İstanbul Liman işletme idaresinden : 
2leticn .. · llıden evvel satın alınmaEıı 

= Şirketi Hayriye Çubukluya kadar yUzde so t.enzllat yapmıştır. Plll Satmalma Komisyonuna vermeleri. 
(697 (2705) 

•: ıı ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ı •ıııı•ıııı• ıııı•ııı ı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı • • • • 
"Qı ola 1 - ldaremizin Galata Gümrük binası yanındaki Mumhane antreposu 

2 rak Şirketin feshi kt 1 - 'l' . ' ve ittisalindeki büro binası yı ırı acak ve ankazı da satılacaktır. 
\ıe 8alah· asfıye memurlarının tayini, 2 - Teminatı (2000) lira ol~n b~ işin pazarlığı 31-5-1937 pazartesi gü-

3 _ ~Yetlerile ücretlerinin tesbiti nü saat 10 da şefler encümcnınde ıcra edile<:cktir. 
lıı88 air Ineseleler. 3 - Her türlü izahat ve şartname için Fen servisi şefliğine müracaat 

lıl:tıu?lıi eQarlar, rey haklarını . heyeti olunması. (2837) . 
~~hde ~tim~edebilmcleri i~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"tya bitli! Oldukları hisse senedatmı Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
h-... Unlara Kumkapı Alemdağı No. 22 de oturan 
-"-il llıU ,. ınutasamf bulundukla- Bay Hamdi, Bayan Azime 2-
\ııgart : ır Vesaiki yevmi içtimadan 11-936 ve 11-12-936 tarihin -
~itan ır hafta evvel ve nihayet 23 de Sandığımıza bıraktığı para ' 
~ 

0 
l937 tarihi dahil olmak ü- için verilen 1-4-904 ve 4156 Nu

ıı ~ tarihe kadar Şirket sandığına maralı bonolan kaybettiğini söyle • 
!tı.ıı ltt ~ miştir. Yenileri verileceğinden eskile 

tır. · ... il::>aıa.8 wız-uı paıaw~a !PAa+ rinin hükmü olmıyacağı ilan olunur. 

"'----- MECLlSl !DARE 

~------,,,,lııtan blll bo" d"' .. 1 
~ .. tıdan. . r uncu cra Memurlu-
"e llar · l3ır borçtan dolayı mahouz 
~l aya ç . it cı evnlmesi mukarrer muh-
'lle..ı nl~kve kıYınette yüzük, masa sa

• ı, 1 ö 
~tt d r ve kahve takımlarile bir 
b em· 
1ri11Ci. ır kasadan ibaret eşyaların 
~U artırınam 1-6-937 tarihli salı 
te.ttırdsaa~ 12 - 13 de ve satılmadığı 
'ta e ık' l t ıo d ınci artırması 8-6-37 Salı 
~ l~ ~o. 

1 
a Beyoğlu, lstiklal caddesi 

~tı, tau ~ ~ağaza.da icra edileceğin-
ltıah~1:11n mezkur gün ve saatler-

~lıh._ ınde hazır olacak icra me· -'"'la in" 
Uracaatıarı ilan olunur. 

(32880) 

lstanbul Birinci Ticaret Mahke
mesinden: Kazımın Beyoğlunda Bur
sa sokağında 14 No. lu Kahveci ls
mail aleyhine 960 Lira icarei muz'l
fenin faiz, avukatlık ücreti ve muha
keme masraflan ile birlikte tahsili 
hakkında ikame ettiği 937-31 No. lu 
dava için mUddealeyhe gönderilen 
davetiye vaıakası muhatabı lsmailin 
yazılı adresden çıkıp meçhul bir sem-
te gittiğinden tebliğ edilememiştir. 
Mahkeme bu tebliğin ilan yolile ya
pılmasma karar vermi§ ve muhake
meyi 7-7-937 Çarşamba günü saat 14 
de bırakmıştır. Bu gün için yeniden 
doldurulan davetiye, mahkeme divan
hanesine asılmıştır. Müddealeydin o 
gün ve o saatte mahkemeye gelmesi 
]Uzumu llAn olunur. 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
Tokatlıyan Oteli karşısında kain 

231 numaralı 

TUHAFiYF 
ınağazasında.'lti kat'i 

L1KlDASYONUN SON 
günlerinden istifade ediniz. 

BUTON STOKLARINI 
% 40 TENZİLATLA 

elden çıkarmaktadır. Bu hakiki 
fırsatı kaçırmayınız. 

Mütercim Aranıyor 
Ecnebi bir müessese tarafından 
ingilizceden türkçeye ve Fransız
cadan türkçeye layıkile tercüme
ye muktedir iyi bir mütercim a
ranıyor. Taliplerin (Mütercim) 
rumuzile lstanbul 176 numaralı 
Posta kutusu adresine yazmaları. 

Konya iskan MüdürlüRiinden: 
Çumrada yapılacak göçmen evleri için lüzumu olan ve sureti ihzar ve 

ebadı ve cins ve miktarı fenni şartname ile kereste listesinde yazılı (913) 
metre miklb mamul kerestenin 2490 sayılı kanun ve olbaptaki Vekiller 
heyeti karanna tevtikan 2-6-937 tarihine misadif çarşanba günü ıaat 
15 de Konya lakln Müdürlüğü Dairesinde pazarlıkla ihalesi yapılmak 
üzere eksiltmeye çıkanlmıştır. 

1 - Keresteler Hadim ve Karaman arasındaki Kandevir ormanından 
ve hilkflınetçe gösterilecek maktadan kesilecek ve orman resmi hUkflme
te ait bulunacaktır. 

2 - Kerestelerin 455 met re mikabı mamul olarak 31 Temmuz 937 ta
rihinde ve 458 metre mikabı da yine mamul olarak 31 Ağostos 937 tarihin 
de Çumra kazasmda Hükflmetçe gösterilecek tesellüm mahalline teslim 
edilecektir. 

3 - Kerestelerin cins ve ebad ve miktarını gösterir liste ve fennt ve 
idari şartnameler İstanbul ve Konya iskan mUdürlUklerinde mevcud olup 
talipler her zaman görebilirler. 

4 - Talipler kerestelerin muhammen kıymetine nazaran % 15 nisbe
tinde kat'i teminat akçesi depozito etmeye mecburdurlar. 

5 - Talipler teminatlariyle birlikte Komisyona bizzat veya musaddak 
vekilleri vasıtasiyle muayyen gün ve saatte eksiltmeye ittirak edebilir-
ler. (2937) 

Devlet Denıiryollarmda : 

Ailelere' Mahsus Büyük l~enzilat 
1 - Hazirandan - Eylül 937 nihayetine kadar herhangi bir tarihde baş

lanmak fQrtile, dönU., kısımlan iki ay zarfında muteber gidiş, dönüş aile 
biletleri için: 

Bir kitiden tam ücret, diğerlerinden bunun yüzde yirmisi almır. Bilet. 
ler, ücretin % 20 si mukabi?inde bir ay daha temdit edilerek Uç aya ibllğ 
olunabilir. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1236) (2756) 

Niğde ve Yozgat garnizonlarınd& 

bulunan krt'alann ihtiyacı olan 
530,000 kilo ekmeklik un kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedeli 58300 lira olup ilk 
teminatı 4372 lira 50 kuruştur. Ek· 
siltmesi 11 Haziran 1937 Cuma günü 
saat 15 de Niğde satınalma komis • 
yonunda yapılacaktır. istekliler tek· 
lif mektuplarını 2490 sayılı kanun 
hUkUmlerine uygun olarak ihaleden 
bir saat evveline kadar makbuz mu 
kabilinde komisyon Başkanlığına ver 
mit bulunacaktır. Şartnamesi her 
gUn ve parasız olarak komisyonumuz 
dan alınabilir. (705) (2827) 

• • • 
Tekirdağ kıt'alan için 125000 kilo 

Malkaradaki kıt'at için 70000 kilo sı
ğıreti kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuıtur. Tekirdağ etinin beh'?r ki· 
tosuna 28 kunıg muhammen bedel U· 
zerinden muvakkat teminatı 2625 li
ra ve Ma.lkaradaki kıt'at etinin beher 
kilosuna 25 kuruş muhammen bedel 
Uzerinden muvakkat teminatı 1312 
lira 50 kurugtur. Her iki etin de iha
lesi 18 Ha.ziran 937 Cuma gUnU saat 
16 dadır. Şartnamesini okumak ist• 
yenler her gün ve milnakasaya ışt.l

rlk edeceklerin mektublannı ihale 
8aatinden bir saat evvel komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri. C721 l 

(3047) 
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Paslanmaz ve Hasa 
Tıraş Bıçağı100 Defa Tıraş Ede 
BütUıı dUııyad& emaallne hiçbir zaman tea.dUf edllemlyecek derecede büyük muvaffakıyet kazanan HASAN TJRAŞ Bıçaklan yeni ve kat'i119° 
paslanmaz nevini piyasadan mW1ırran isteyiniz. Yeni HASAN TIRAŞ Makinelerile birlikte HASAN TIRAŞ Bıçaklan Ur&§ olduktan sonra kat'lY19° 
&ilmeğe ve kunılamağa hacet yoktur Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru ne,e içinde yüz defa t.Ir8' edefi 
Dünyanın hiçbir tırq bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak HASAN TIRAŞ Bıçağı muvaffak olmu,tur. Ma.rkasma. ve ismine dikkat. 
adedi 5 - 10 adedi 35, Paslanmaz Hasan bıçağı 1 adedi 6, 10 adedi 50 kUl'Uftur. Hasan Tıraş Sabunu - Hasan Tırq Kremi - Hasan Tll'lf 
Pudrası - Haaa.n Tıraş kolonyası da çok zevk ve ne,e veren yardımcı ve mtikemmel vasıta.la.rdır. Hasan depola.rile saıı, yerleri ve bütün Anad.ol• 

tuhafiye ve bakkaliye mağa.zalarile ecza.nelerde ve aktarlarda. bulunur. 

rEt·~yot;; ;;arı Ei r ................... 
Evlerinizi Yüksek Zevkinize Göre Süslemelisiniz. 

Bunun için; 

E. 1. Du Pont de Nem· ura et Ch• i:"' DU PDNT N 
de newburgh, n. Y. mamullb ~~BRIKOlll 

~ok zarif 1 
....... - .-

PERDE L i K LE R i N İ ARAYINIZ. 
Ankara - Anafa.rtala.r caddesi Kınacı Hanı altında Bekir Hamamcı 

mağazasında satılan perdeliklerle beraber Du Pont mamulatı sofra 
bezlerini de görmelisiniz. 

Du Pont Fabrikal!lmm yaptığı mallar çok dayanıklı ve tama.mile yıka-
nabilir. Benzerlerinden sakınınız ve markasını ısrarla isteyiniz. 

Du Pont mamulatı Istanbulda a,ağıda yazılı mağazalarda satılıyor. 
Etablisman Orozdi-Bak İstanbul •ı A.D. Zaharyadis Beyoğlu 
Yordan Ayanoğlu ,, Lazaro Franko Mahdumlan ,, 
Hasan Alanya ,, Galata. Mefruşat pazan Galata 
Dilber,Kardeşler Müel!ISentı ,, • ve 

ARŞIMIDIS Müessesesi Beyoğlu istiklal caddesi No. 30 

Çektiği ıstırabla-
nn mes'ulü 
kendisidir. 

618- Galata Mefruşat Pazarı ~, NEVROZ 1 N 
Fuzuli 1. Berkmen ve Y. Kilitiı 

MUJ&mba ve lacivert rstorlarm en 
iyi clnaleri, son moda perdelik renk
li markizet. etamin ve filelerin her 
çe,ldi, otomatik zarif komif takım
lanmız gelmiftir. 

Kqelerini tecrübe etmiı olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 
bu muannid bat ağrıBIDdan 

eser kalmıyacaktı. 

Mefruşata ald mallan mağuamız 

da görüp tetkik ediniz. Tediyatta 
kolaylık gösterilir. 

Galata, Tünel Cad. No 24 Telef. 43957 
1 BUtUn ıstıraplan dindirir, bq ve 

dit ağnlarile tifütmekten müte. 
___ , vellld ağn, sızı ve sancılara Urtı -------P""---------------- 'illhuaa mUeuirdir • 

.-:ııı•ıııı•ıııı•nıl.-ıııı• ı ıın•ıııı•nn•nn•nn•nn•ım•nn•• N E Y R O Z I N 
i PARiS SERG-iSiNE 111 

i OTOMOBiLLE SEYAHAT : Mideyi bozmaz,k•I· 
i s1s1 ev1n1ztn JrapnmAan a11p &ofya - neıgrac1 - Bodapette - vL = bi ve böbrekleri 

yormaz. = yana - Miinlh - Struborg yolUe Sl gönde Parlse Kldip pılmek ve • 
• gene evinlzbı kapmma bırakmak suretlle bir seyahat tertip edil. =: 

= mlştir. • ------------= Blrbıcl grup 17 lladran 937 de hareket edecektir. Pasaport, vize, = 
" oteller, tehlrlerdeld gezinti müzeler ve sergi antreleri dahil olmak ·= = üzere ücreti S50 Türk lirasıdır. _ ------------
• Fazla tafsllAt ve programlar için S 
5 Ankara ve Jstanbul Yatakb va~nlar Seyahat servisinden, Galata 111 lstanbul 5 inci Icra Memurluğun-i Bahtım caddesinde SETrA seyahat acentasmdan, bmirde Gazi- S dan: Mahcuz olup paraya çevrilmesi= bulvan Dunlop Listlk acentaamdan, 'l'akslmde Milli Garajdan ah- ~ ne karar verilen masa, tencere, ay
• nabDlr. Tel: 41849 = na, iskemle gibi lokanta eşyası l-6-

••1111•1111•1111•1111•111111111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•• 937 salı gUnU saat 4,5 dan 5,5 a kadar _.....;;.______________________ linci açık arttırma suretile Galatada 

llJ'ı-----• Taksimdeki Maruf ve sevimli •---••9' LWeci hendeğinde Ali Hoca aralığın
da TUrkoliv sabun fabrikası deposu 

p A N o R A M A BAHCiESi 
Geçen sene gibi fevkalide programla 29 Mayıs 

Bu akşam açllıyor 
Saz heyeti: Keman: Cevdet • Kemençe Sotiri - Piyano Feyzi • Udi: 

Mısırlı Ibrahim - Kanun Ahmed, Klanıet: Ramazan - Ney Emin 

Artistler: Radife, Faide, 'Şükran, Bilsen, K. Safiye, Muazzez 
Okuyucular: Hamid, Artaki, Solist Mustafa 

----• Pek yakında hakiki sürprizler. Tet 41065 ----• 

$;.,et.u 
-jl ,.,.,, 4 Lr. 

-111 ...... 11'1 3L,.. 

~ . 

önünde satuacağmdan talip olanlarm 
mahallinde hazır bulunacak memuru-
na. mliracaatıan illn olunur. (32972) , 
NAS1R1lAC1 
KANZUK 

AMERIKADA UZUN 
TETKIKA T NETiCESi O
LARAK BULDUCU BiR 
FORMOLDOR. KANZUK 
NASIR iLACI en etki nuır
lan bile k6kiinclen çlkanr. 
Ciddi ve taJUU itimat bir 
nuır illcıdır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU ISTANBUL 

• 
DJYo~ . 

~~ 

SOFRADA 
iNHiSAR SOFRA 

, ~ ...... 
iıılaı tLI ili-• 

llUllU f llWlt 

TUZU 

fakat MUTFAKTA ... 
IIıhlsar 

MUTFAK TUZUNDAN 
ŞAŞMA YINIZI 

Şir.keti Havriveden= 
Her tarafı ZÜmrüd ıibi yemy etil, güzel Boiaziçinde ilkbaharın fU eon aünlerini zevk ve fl#lf' 

içinde ıeçiriniz. 

f 1C~~8: aı,amı poataaile Pazar sabahı poıtahrmda o/o 50 fevkalade tenzilatlı bilet .,.ıi-
e en eclılmektedir. (Bu biletler Pazarteıi öileye kadar avdet için muteberdir) 

Ç ~ ıeT.bilet ücretleri: Vaniköy ve Rumelihiaarına kadar: ikinci 10, birinci 12 kr• 
u u ve atinyeye kadar: ikinci 13 V2, birinci 15 kr. 

Anadolu Ye Rwnelikavaklarma kadar: ikinci 171/J, birinci 20 kr. 

f l.a::; sabahından itibaren Üsküdar ve Kabat&f arumda yapılan araba vapunmun 
e e ıurette ııklqbrılmıftır. Şu ıuretle ki: 

Di C~ıi ve Pazar günleri: IÇabataf ve Osküdar arasında 20 ıidit ve 20 ıelif. 
ier rünlerde ele: 10 ridit ve 10 ıelit olarak tertip eclilmittir. Tarifeler sitelere uı~' lahibl: Ahmet Emin i'AI.MAN. t1muml Nefriyatl İdare Eden: S. SAI.tM , _________ ,,_ 

Guetecilik ve Nesrivat Türk Limitet Sirketi. Baaıldııh ver TAN matbaası 1'•---!!!!i!!!!!!liii!•i!!!i!!!!!!!i!~!lliiiiiiiiiii_. ..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiail!llliiill ___ li!ii!!!!!!!!!!!iiii!!il!lii!i!!!!iii!lii!iilll!liil!!!il!l--!I 


