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ıyesıne yaraşmazıı sotyada ı · 
Bugün bütün Istanbul halkı! Hadiseler I' 

y eşilköye koşacak 1 a~ı!~i~ı~;~: ıı 
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Bayramı 1 mecburi bir ini 
dün 
t 

On bini ~ı~ Tü.kku,ı.ı • 
ı 1n hazırladığı Yeşılkôy §enlıklc· 
rındc bultmmak üzere daha dünC:cr: 
lıazırlıga koyulmuşt,ı . Uçan tay · 
yarckr, havadan düşen davctı • 
yeler küçuk buyuk herkesi h~ye • 
cana vcrm . koşturmuş, böylece 
Ycşilkoyc gıdccck istcklılerin 3r\ • 1 

masına hizmet etmışti. 

Dün An karadan bir filo daha geldi 

Bugün Yc~ılkoyde karşılaşaca • 
ğımız büyi.ık k:ılabalık da Tür1< ço
cuklarının havacılığa karşı J.,~sle

ıniye basladığı sevgi ve al;ik;;yı 

göstermek itibarile dikkate çok de· 
{:t·rlidir. 

i 60 kiti tevkif edildi ~· 
ğ Sofya, 13 (A. A.) - Talebeler ~ • = 
~ arasında hasıl olan galeyan de- ~· 
~ m etmektedir, 500 talebe, sıh· ~ 
i hat müdüriyetinin kapısını kıra. ~ 

~ rık binanın pencerelerind•n hal. ~ 
~ i\a hitabeler iradelmişlerdir. • ~ 
i Talebeye karşı polis müfre. § 
• 2elerile bir süvari bölüğü gön- = 
~ rilmiştir. Talebe den ve po· 
~ il !erden birlrıç kişi yaralanmış· §' 
j tır. 60 kişi kadar tevkif edilmiştir. ~ 
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. Cenevrede 
TUrk projesinin ilk tet· 
kiki bitirilmiş, mUnaka· 
•alara rağmen henUz 

1 bir karar verilmemiştir 
Cenevre 13 (A.A.) - Anadolu 

ajansının hu sus! muhabiri bildiriyor: 
Komite Türk projesinin ilk tetki· 

kini bilirdi. Bu sabada cereyan 
eden müzakere, izah, tenvir ve fi· 

1 kir taatisi hududunu geçtrediği için 
çok şıddetli münakaşalara rağmen 
hiç bir meselede henüz karar ve· 
rilmiş değildir. 

Komite yeniden Sancağa ilh~kını 
isted:ğimiz üç nahiye ile lskende· 
run limanı ve mahalli polis ve jın· 
darma kuvvetleri hakkında müşa• 

bitlerin malumatını dinlemiştir. Pa· 
ra, a-ümrük, akalliyetier, asker:ik· 
ten l~crid ve mahalli poUs mese
Jece-i hakkında Türk• Fransız mü
tehas.ıslarının iştırakiylc cemi· 
yeti akvam mütehassıs dairelerin 
yardımı ile teknik hazırlıklar yapı• 

lıyor. Fransız mütehassısı bugün 
bir D>ukabil proje esasları melni 
tevdi etmiş ve komite tarafından 
bu sabah gözden geçirilmiş• 
lir. 

Komite, pazartesiye müşah.tieri 
lisan meselesi hakkında dinlıye• 
cektir. 

Paris 
Büyük elçimiz 

Paris 13 (A.A.) - B. lvan Del• 
bos Türkiye bilyük elçisi B. Suad 
Davaz'ı kabul etmişlir. 

Dünkü iniş ve 1 Bayram İspanyada 
~~~':.ı~~!!~~anbuı üze- sNıa,Ttü?ıkı~d~,~~?ş:,~o~ydıce~buu~kYü;k ~;. I SUİkaSf ___ _ 

Baıbalcanımu:, terıanımizin lcura(masrna ha,!angıç olan nafJuz/ardaki 
tollcilcatından sonra Jkıısaf V•lclli Celıil Boyada beraber lzmire 

gllmek üzere 'CJapurda 

Batbakanın t e t k 1 k 1 e r i 
Feyizli net·celerlnl veriyor 

Havuzların 
bir tersane 

yerinde yeni 
kurulacak 

Yeni tesisat için beş milyon lira tahsis 
edilecek. proje Ankaraya götürülüyor 

Başbakanımız ismet !nönünün ge· J yrplığı tctkıbl üzerine bunların 
çenlerde Havuz ,.e tersanelerde - YRzısı 2 irci sayfada -

Almanya cevabını verdi 

Bu cevap Londra ve Pa
riste iyi karşılanmadı 
Almanya, harpten vazgeçmek için Fran• 
Sız • Sovyet paktlnın bozulmasını istiyor 

Londra 13 (A. A.) - Alman 
sefiri Von Ribbentro, bugün Eden 
ile görüşmek üzere hariciye neza. 
retine gitmiştir. 

Reuter'in zannettiğine göre na· ' 
zırla sefir geçen teşrinisanide in· 
gilıere tarafından tevdi edilmiş 

olan muhtıraya Almanya tarafın· 

dan verilen cevap hakkında da gö. 
rüşmüşlerdir. Bununla beraber, tel• 
kiki uzun sürecek olan bu mu!a!< 
sal cevap hakkında tafsilata giri· 
şıldiği zannedilmemektedir. 

Londra 13 (A. A.) - Salahiyet• 
tar mahfe'ler, Alman ve lıalyan 
muhtıralarının metinleri arasında 
büyük bir fark olmadığını ve Ro
ma ile Berlin'in yakında başlaya• 

cak olan müzakereler esnasında 

sıkı bir temas muhafaza edecek· 
lerini iddia etmektedirler. 

Bu mahfeller, Alman muhtırası· 
nın eski Lokarno paktının ıaminle
ri olan ltalya ile ini( !terenin teah• 
hüdleri altında olmok üzere bir 
Alınan - Fransız harbinin vukuun
dan sarfınazar edilmesini teklif el· 

(De'CJomı 2 inci ıagfada) 
Dürı Alman ıtfirll• görüıen /10giiiz 

Hariciye nazırı B. Eam 

Uçmanın her türlü spordan, h:
le şu bir hastalık halini alan f• t· 
boldan daha tatlı ve faydalı ol ltı· 
ğunu, uçuşun \'Ücudu, kafayı Vr! si
nirleri aynı zamanda terbiye dti
ğıni ve uçan gencin olgun Ye 'j0 

-

tişkin adam manasına geldıjiıGJ 

bilenlerin Türkkuşunun kuvvet · 
lcnmcsi gibi her türlü havacılık 

tezahurlerındcn güzel milniilar çı· 

karmaları bize çok yerinde giJrn 
nür. Gcnçlığımizin en temiz, en 
faydalı ve ıyı biı· istıkbal de te -
min eden hır !;por olmak değerı:e 
ıayyarccılık öğrenmeleri anlayJn· 
!anınıza, hakıki bır sc,·ınç v·o gu· 

rur mevzuu olmalıdı. Nasıl olnu-

rinde planör uçuş tecrübeleri ya· l / l l 
pıhrken bir planörüınüı Gülhane rasimle yapqacaktır. Evvelcede ya• fa yan ar 

1 
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malı ki ya)adığımız bu devirde 
kuvvetli devlet, uçanları ~·ok mi!· 
!et manasına gelmekle ve midi İS· 

tikliıllcrin korunması, mutlak ola

rak, havalarda kuvvetli olmak sar. 
tına bağlı bulunmaktadır. 

Bugiın iyi ve mu ,b~t. çok hızlı 

bır ınkişaf ömrndc bulunuyoruz. 
Türkkuşunun Bursada, İzmırde 
yaptığı şenliklerde binlerce ~enç 

hep bir ağızdan, tek adam gıbi yal

nız havacılık sevgisini, uçmak aş • 
kını haykırmışlardır. Küçük Tür~

kuşu teşekkuıt<'ri, birer (uçan a • 

dam) kaynağı oJnıuşt~r. Bunun İ<

tanbulda da böyle olacağından n~
sıl şüphe edilebilir? 

Gençlerimiz, bugün yapılacak 
~eııloklerde Türkkuşunda uçanla • 
rın hepsinin kendileri gibi bir ma 
ateşli Tiırk çocuğu olduğunu, "~"· 
dilerinın de onlar gibi uçmam:ıları 

Şakir Hazım Ergökmen 
( Deı•amı 3 üncü sayfada) 

( Dwamı 2 ne{ sayfada) (Dt'CJamı 2 irıcl •ay fada 

•• •• • • ve gaz makine-
1 Ankara kom ur sergısı /eri getirmişler 

inşaatı ilerliyor 
Sergide, kömUrUn yer altından çıkıt teklini halka 
olduğu gibi göstermek için bir dağ yapıldı ve al· 

tına bir maden ocaqı açıldı 

Strgi tvind• mukau'CJal•rdan gapılan d•l ,,. maden ocafmın motlıali 
[Yazısı dördüncü sayfamızdadır} 

Esir itaıvan zabit
lerinin ifşaatı 

Madrid, 13 (A. A.) - Madrid 
müdafaa konıitesi ikinci murahhası 
Domingo Radriguez, bir kamyon 

(De'CJamı 2 incı •ahif•d•) 

Eski İngiliz 
Kralı 
Taç giyme merasiminden 

sonra evleniyor 
Paris 13 (A. A) - Le Jour ga• 

zetesinin bildırdiğine göre Wind· 
sor Dükü, biraderinin taç giyme 
merasiminden on gün sonra Bayan 
Simpson ile Rouen şehri civarında 
bir şatoda evlenecektir. 

~·- -

Mısırın girişi 
Milletler cemiyeti 
içtima• çaGıırıldı 

Cenevre 13 (A.A.)- Milletler ce
miyeti umumf kltibi Mısırın cemi. 
yete kıbulü içio heyeti umumiye• 
yl 24 Mayısta toplınmaa-a davet 
etmi~tir. 

B. Musolini tef fişe başladı 

Akdeniz manevraıerı 
ingilterye karşı! 

-
B . Musolini, Mısır gaL.ctecilerini kabul 

ederek beyanatta bulundu 

B. Muıollnl h•ndan •vve/.l:i Llbga oegalıatinde aa/r.• : lcfliı ttlerk•ıı 
( Yazm 2 inci ıayfamızdo) 
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- Hangi kocasından bahseai -
yorsunuz rica ederim? Üçüncü ko
cas1ndhn ve beşınci, onuncu o.ırrıa

nından ayrılalı dört sene oldu. dar
bı Umu.mi müddetince bu gen\ sü
,·ari do Şevalefle yaşadı. Şimdi fik
rini deği~tirdi. Artık herkesle ya -
şamak ve eski erkek dostların ;ye
ı.i kadın dootlarile birl~tirm* is
tiyor. 

- Dc-mek tahminim doğru ııni; ı 
B n bir l:ılmcntc düşm!işum. 

- Henüz değil. Fakat kat'i,neıı 
biliniz ki bin bır labiııınttcıı dııh 
berbat. daha korkunç bir u~ru 

mun Iamııruıdasınız vec arltan.ızd 
ı tılmekteslıı.iz. 

- S çok t şe.üiir ecfeı:im.. 

!. 
- Bızn vaı:i!cmi yapıyorum. A
lı.en sıze kkiir ederim kt. -~

lenn:i iıı karşılıyorsunuz. 
- Ö se ~ bı.r danrı:t -

•un, dafın doğı:llSU sız:fon blI' yar -
ıfun istiv im. 

_ Elim.den. geimiveni bilcı - L 
Jr. ğa \alışacağım. r 

- Ben Zekeriyya sofra;;ından 

nv,·cl, Mustafa ile buradan çtktp f 
gitmek istiyorum. 

Yazan 

- Bu, benim için yapılması "n 
kolay işlerden birisi idi. Fakat, me
raklanmayınız söyliyece3im. Fa
kat dü Şevalef sizi çok alçakca 
tehdit etti. Sizin menfaatiniz na

mına söylüyorum, böyle bir iirnn · 
da rneydan ,~erme ·inız. Sizin n .. 
lcyhinize çıkar. O adam şark ar -
dcl.arının en şımarık. en kiislah bir 

c;:ıpktntdır. Sonsuz salaru ·etııır· 
elinde tutan bir adamın göz be -
bcğı<lir. Metresinin kardeşidir. 

- Kalacıık ohırs:mı. daha bü ük 

bu: islcınd:ılın ihtimali k mu -
dur~ 

- ht:e bu noktad size yardım 
~ b·tırim. 

- Nasıl~ Rica ederim, nasıl? 

- Yatac:ıgınız odanın kapısı o-

nunde bi kanape \-ardır, ben o-ca-
da t;:ırım. 

- Yatacagım odayı bili •orsu -
mız.!? 

- Evet o bile hazırl:ınımştır. 

- Böyle bir f'1liıketl ka.."'iıla'!-

maktansa büyük bir iskandala ra
zıyım. 

(Devamı var) 

Başbakanın 
tetkik1eri 

1 B. Musolini 
l Teftişe başladı 

Feyiz i neticelerini veriyor 
(l nci >a.yfadtm de~ıım) 1 

ıslahı için yeni kararl:ır veri:mişti. 

Bu kararlar üı.erine, Havuz ve 
fabrıkalarria yeni yapılacak tersa
ne etrafındaki etütler bitirilmiş ve 
p·cje hlZırlanmı~tır. Havuzlar mü• 
dürü yarın projeyi Ankaraya gÖ• 
türeceklir. 

Yeni tesisat için şimdilik beş 
mılyon liraya ihtt,ıaç hissediliyor. 
Bu paranın bir mil} on !ırası ha· 
vııı.lara, dört milyon lirası da Ter· 
sa.eye sarfedilecekt'r. 

Ha\ux.Jr mü~ürluğü tamirat atö!· 
yes n de büyültmeğe karJr ver
miş,ir. Buraya ~eni bir bina ilave 
edıleceK, Avnıpadan son sistem 
m ıkınclec getirtilecek tir. Bunun için 
lngiliz, Aiman ve Amerikan firma. 
lanna Leklıf mektuplan gönderıl• 
mışlir, cevap b•klenmektedir. 
Aı rıca yeni bir inşaat atölye i 

kurulacaktır. Bu atölyeye sarfedi· 
lecek par.:ı, beş senelık sanayi p.a• 
moda yer alınış bulunmaktadır. 

Bu para ile inşaat a Öıye~nden 
başka tam:rat atö.yesine 15 toııluk 
b "" 1 bir v nç al !lacaktır. Hu vınç 

parça arı tezgahlard cı tez. 
tı:zgaı1 ara •evke yara yaca tır. 

1.ıs.takbeı T ers<ıoede yeııidcn bir 
ıemı iıışa edi.emes b.ie tamiratın 
e ..ıı bir ekilde yapılm ve bil
ba a makıne aksamının dahi tamir 
edi nı••i m rııkün olac•ldır. 

Run<lan b şka Ka.ımpaşadan 

A7.'0pkapıya ka ar o:an Jthtımlar 

yen.den yapıl cak, havuzların için 
de es ·iyen taşlar dej!ıştırilecek ve 
imdiki çamaşırlı~ın }Cr.n .. 700 ki· 
!ık bır ame:e lokantası yapıla

caktır. 

Ter san de çalıpn 800 amele 
vardır. Euıılann açıkta k.alma:ı.ası 

için iknıal ed.Ien işler yettne he
men yenilerine başlaoacak t.r. Ya. 
kın a Akay idaresı için bır vı!JJur 

inpsın 1 başlanaClklır. 

Te,.anede işçiler ıçın bir de ma
ungoılnne yapılmı~tır. Bunun uze
rin<~c yelkt:nli;~r için ayrıcı bir 
im:ııaıhane kurulmu tur. Burada 
po•la idaresi ıç11 27 . .'.iQ.) 

lir ıya bir molör yapılmakt.ıoır. 

Motôrün bo} u 22 metre, genışlıği 1 
3 80 mel redir. A ı rıca b:r t~nc de ~ 
Denız Tıcaret Dircklörhigüne do
kuz bin liralık bir mcıtör yapıla· 

cakt.r. 

Roma 13 (A. A') - Libya sahi: 
!indeki yolun i'k kısmının açılısı mu. 
nasebetile Mu<olıni, birkaç M sırlı 
gazeteciye bu yolun ltalyan. Mı<~r 
münasebeti üzo:rinde büyük bır 

t~iri olaca~nı teyan etmiştir. Du· 
çe, demiştir ki: 

•ltalyan mille~i, Mısırlılarla sa• 
mimf dostluk ınün•sebetleri tesis 
etmek arzusundadır.,. 

Roma 13 (A.A.) - Mussolini ile 
mareşal Balbo Hava yolile Deme
ye gelmişlerd r. 

Roma 13 (A.A.) - Maliye ve 
müna~alat nnırlarilc Roma va"isi 
Duçe'nin ziı areti müna•ebetile ter
tip edi!ectk tezahurata iştirak et
mek için Napolı'den Trablusa ha. 
reket etmişlerdir. 

Manevraların edefl 
ltalyan donanmasının Akdeniz 

manevralarına çıkışındaki sebebi 
ltalya hükümeti artık saklamtya 
da lüzum görmüyor, son posta ile 
gelen lta!yan gazeteleri bu büyilk 
manevra ile ltalı anın kimi ve neyi 
tehdit elliğini acıkça yazıyorlar. Bu 
hal ile lngiliz. jtalyan anla~masının 
kıymeti sıfıra inmiş gibi görünüyor. 

La Gazetta de Popolo diyor ki : 
"l1gi tere tek başına en kudretli 

silahlara malik olabiimek 'çin mev• 
danı boş bul•mıyacaktır. Fransanın 

ve lngilt•renin s·ıahlanışlarında <Ür
ate ve bolluğa aı·ni süratle IT'Uka
tele edecegiz. iki kii~unusanide 
imzaladığımız CMtilmen aolaşm•· 
sından beri biz lngiltere •I yhinde 
addedilecek nümayişlerden ca· ma 
çekindik. 

Fakat lngiltere o günden buvüne 
ka ar lir çok manevralar ı aplı ki 
bunların hepsi açıkça ltalıayı he· 
dd klmak!adır. lngıliz donanma· 
sının Akdeniz m•nevralan daima 
Cebelüttarık'ı ve Suve)şi kapamak 
esa. ına dayanmaktadır. Ve bıınla

nn c•ntilmen anbşmaşıııa &\km 
olmadık'arı kal ul ed lince lıalı an 
donanmasının Tolruk den'z üstüne 
dayanarak bir m ınevraya kalkış

ma<ı da anl~mamıza aykırı adde. 
di:emez. 

Bundan sonra gazete, faşist mec. 
!isinin •erdıği brarlardan bahse
derek "ltalyanın hak.ki bir tulh 
po:itika., t k'p eden devletlerle 
iş bırliği y pac.ağını i'an etmiş bu· 
lunduğunu ı aııyor ve diyor kı: 

" 1u<olininin bu seyahati filvaki ı 
dünyanın dehşet'i bir siya<! ger
gınl ıçine daldığı ana tesadüf 
ediyor, fak 1t Musolini bu seyah•le 
daha evvel karar vermiştı . ., 
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•• • z gresı 

Çok aydalı 

-AeıK s az- 4 ar --·- ~ 

Habsburgla 

Japon· Alman paktında\' Biz bahar 

Alma.wa sulh m~alı delcrinın 

h:ç oll'1azsa bir maddesinin t t -
tııkına şiddetle taraftard.cr. Bu maq 

t
1 

d" de St. Gcrmain muahedesinin 
Ha sburg hanedanını Av• stury:ı 

r tahtından uzaklaştıran madde,idır. 
gizli ~adde İçindeiken 

.Japonya, Almanyanın 
olmadan 

muvafakatı 

başka devletlerle anıaşanııyacak mı? 
Mo,kova 13 ( A, A.) - Pravda ıı-azetesi, başmaka:esinde Alman-: 

Japon paktının J ıponyanın harici siyasetinin esa mı teşkil ey:emcktc 
olduğunu kayde,mekte ve J ıpon hükümelini A'manya il ınünasebetlerı 
hakkında hakıkati g:[zlemekle ittiham etmektedir. 

Bu gazel~. diyor ki : 
"Alman - J1pon paktının ııiıli bir maddesi mucibince, J1po1ya, Al

nıanya'nın muvafakat olmadıkça başka devletlerle buna mümasil bir 
paktımıza ederııiyecektir. 

Pravoda, askeri partinin yeni j1ponya hariciye nazırı Sato~un arzu 
cyledigi lngiliz. J•pon yaklaşmasına mani olmasından korkmaktadır. 
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lrıa dada on sene:len• 
el'f gör lme mi.it• 
iş kar U' na n 1U· 

yor ml.inakalat kesi di 
hastalilr bile aç kaldı 

L.ınclra 13 f~. A.) - K.ır hr
tı a<ı, Şi·n • i tclanda·! • er 
tilrlü mu nkala!:ı ke9:ni~tir. B 1-
fastd süt yoks~du,çı vord·r, 
ı.r l şehre süt tem~n eden mil· 
csscsel r, sütü ı:et rem miş.er· 

dir. llit çok fabri ala!' da 

Ve garinlir ki bugün, 1~19 se'\c~i'l• 
de Habsburgları Avust:ı ya"" Mıı

ı caristan taftınd.an uzak.ta ·tıran -
ın bü.'t Üı<. ekseri eti bunlarm t ,,.. 

rar ~tkrına geri d"" melerinp t<ı

r ardır. Yani Aırupa. politik=nııı 
yeni istıhalesi, sulh muahcdcle: i -
ni'l rev·zyonuna taraftdr olan Al -
man~'a. ·ı bu noktacia anıircv zvo -
nist, reviz:ıoon aleyhtarlarını da re· 
viıyoni3t yapmqtır. 

Sulh mualıedelerinin Alıııan:;a'

ya elverişli ohn, fakat elverişli o
lacağı on sekiz sene evvel t~kcH 
edi.lmeyeı:ı bu hiikmü, A!rom·~'c'.a 
muhtelif lıanedanlaı:ı. ,.,~ Avu"tıır

yada da U.ıbsbuı:g hanedanını taht-

Bir planörümüz mec 
bir • • 

ınış 

Kömür vcbuzluğu1dın işle

yememiş ve av ot zamaıd& b f• 

cok ha aııelede de y.iyecek 1 
"' ;oksuz u;u ba~la~ır. Bu kar ur 1 fırtına! ırı on sen ·dı:ıberi gö

rülmem'ş şiddette o'mu tur, 1,-:.---------1 
ast 

larından uz~klaştırmı;;tı. Çünkü 
bu hanedanlar, uzun zaman, Al -

manyanın mi1li vahdetine 1c 1v11.:

masıPa Cnl{ei olan amillerden biri 
o u~'"ıır. Birinci Napoleoıı'un Al

manya·yı i.'tila yalımda yaptt>tı ir 
hata Alman milli vah" t h:ırek<? -
tı.rıin ba laıı.ıpcı oldu. Bundan <On
ra hız. alan bu harekete manı ola

cağım. diye ür;üı:ıcii. Napolcon i'.<in
ci bir hat1i işledi: bu lıata dzı ::3is
~ Almaı:ıyasıı:n meyd;ıp:ı ~t'r

di. St. Germaın ve Versai'les mua· 
hedeleri dQ Prusyadan H:ohenzol -

lernleri, Bavyeradan ittelsbudı -
ları, Sak.sonva'daıı Sakslav ve di -
ğer Alıru:n vletlerinin lıan ıı

larını uzakla ·ttı:ma.kla uçüacii ha -
tayı yapmıştır. Bu balada Avu ır· 

yayı bile içine almak isteyen nüt
t hid Hit r Almı:nyasını yara -
mıştır. 

Dünkü iniş 
Tecrübeler 

ve 

( l ııci sayfadan devam) 

parkına mecburi bir iniş yapmıştır. 
Hadise. şöyle olmuştur: 
Turkkuşu ınuallimlerioden tayya. 

resi Vecihi, dün sabah, bugünkü 
hava bayramı için bir ekzersi• ma· 
hiyetinde olmak üzere uçuş yaP
m k ıçın Yeşilköyden hareket 
etmiştir. Tayyaresinin arkasınsda, 

geçen sene lnönü kampında havada 
kalma rekoru kırmış olan, Türkkuşu 
azasından 22 yaşında Aıinin bindi· 
ği bir p 1a· örü (motörsiiz tayyare) 
bağlamıştır. 

Vecıhi, bir müddet uçuş yaptık
tan sonra, Suıtanahmet meydanı 

üzerinden gelerek tayyarnini Aya. 
sofya müze.sinin iki minaresi ara. 
sın dan ve aç; klan ge~ırınış, fa
kat planör henüz iki minarenin ara. 
sından geçmeden bir manevra ya
p rat< tayyareyi sola çevirmiştir. 

Bu mada planörü tl yyareye bağ
lı yan tel min~reye takılmış, kop· 
mu,, pll'!_ör de, başıboş olorak 
havada kalmış, rüzgarın sev· 
kile, Tcpkapı sar•yı üzerinden 
denize doğru ıitmeğe ve alçalma. 
~a başlamıştır. Fakat. planörde 
bulunan Ali itidalini kaybetmemiş, 
dumen ve kanatları kullanarak 
planörü GHhane parkı üzerine ı;1!• 

virmiştir. Parktaki, geniş ana yo. 
lu en iyi inecek yer olarak tasar· 
la 1 an genç, itidal ve maharetle 
oraya inmek üzere dumen ve ka 
nat kullanmağa başlamıştır. 

Fakat yo'.un ağ•çlar'.a örtü'ii 

Bayram nasıl 
Olacak 

: : nci saufadan. devam) 
zıldığı gibi bütun kar" vasıtaları 
bugün bütiin lstanbullulan Ye~I· 
köye taşıyacak! ırdır. 

Merasim bandonun çalaca<p is
tiklal marşile başlayacak. Tayyar 
cilerimizden Ş ıkir H zım bir hita
b de bulunacak müteakıben de Turk· 
kuşu tayyareler ve paraşütcüleri 
aösterişlerine başlayacaklardır. 

Bu günkü bayrama iştirak etmek 
üzere dün Ankaradan Türkkuşuna 
mensup iki motör•üz ve iki mo. 
törlü olmak üzere dört tayyare 
daha gelmiştir. Türkkuşu tanare
leri dün ö~leden evv 1 ve. ö~len· 
den sonra lsta~bul üzerinde tirçck 
uçu.şlar yapmış! ır ve l:eyannaıııeler 
atarak halkı Yeşılkôye davet et
mışlerdir. 

Türkku u Bayramı dolayısile bu 
gün yapı'mısı mukarrer bulunan 
futbol maç !arı leh r edilmiştir. Bu 
münaselıet"e biitün lstanbu l h•lkı · 
nın bu un Yeşil~·. e toplanacağı 
anlaşılmıştır. Bu itibarla iyi yer 
bulmak ve izdihamı azaltmak için 
yerleri yakın olan ha'kın mümkün 
oldu!("u kador erken hareket eden 
vasıtalarla Yeşilköye ıritmeleri Is· 
l•nlul Ti.rkkıışu tarafında:ı rica 
ed•lmektedir. Esa.en bu şekil er
k en gidenlerin kendi leh v men• 
faat'erbe olacaktır. 

olmasından buna m .. vaflak olamı· (llirinci scıyfaılan devl1.1f1) 
yacagını anlayınca bir a~acın le· mekteoldugun u bey ın etmektedirler. 

A lmanga 
Cevabını verdi 

pesine konmag-ı muvafık bu'muş ve Almaoya, bundan başka her tiir· 
planör, yolun, p .• rkın büyük kapı• lü tealıhütleri rerlrletmekte ve !:ı-
sına ,akın bir yerinde, sol taraf. gılte r enin hem zamin ~em de ıa

nıan allına alınmış bir v ziyetıc 
taki büyük ağ•çlardaı birinin Ü bulunma<ınl bbul etmemektedır. 
Hıne oturmuştu•. Almanya, Fran• n·n şark pakt· 

l:lu iniş o kadar muvaffakıyttli lar hakkında dermeyan ettıği ilıti-
olmuştur kı planör hafıfce zedelen- raıi ka •ıtlarla bu paktların cııo-
miş, mühim b r zarar oimamı~lır. malik sureıtc l•tb kıodnn vaz ge-

A i, gözlüğ_rnii cekelıni ve a ak· çilme•ini i,t•mektedir. 
kabılarını çık.ırarak, toplanma a PJrı • 13 (i\. A.) - Büıü, mat-
başlayan halkın h•)ret ve takdir bu;t A oıan • lt1lyan proj•si.ıın, 

Fransa ve l·'ıı here laraf nd n la• bakışları önunde da:dan dala geç• 
·· d d ,. sovvur ed,Jen şeki.de •gayrı kabili miş, a~acın gov esin en aşagı lh 

ıakc-..irn su ,, prensibine tamarni•O 
inmişt·r. a kırı oldugunu beyan <lmc;.ıedir· 

Bira1. sonra, Emniyet dırtklörö !er. 
Salih Kılıç, h>va kurumu J,ıanbul Le Pelit Paris:en diyor ki: 
şubc.i başk nı lsmaıl HaKkı ve "Bu cevapların Sovyetler Birli· 
tayyaresini Yeşilköye bırakarak {tine karşı bazı lıı kıımleri ihlıva 
bır otomobille gelen Vec hı de .-ıtiğıne şi•lJhc yoktur. Belçika, Al· 

d man Hniciyc Nezareti tarafınd.ın 
parka lf "mişler ir. daha şımdiden t •mamile h•taraf 

P.iı1örıi, ilf•ıye, ağaçtan indır· addedılıııektedır. Bu hususı~.d mü-
mışt r. Z1kereler uzun ve ~e.ıın o acak ve 

Pliı ör, E.skişehre gönderilerek INçok lıiıdıselcre mc,dan vere· 
tamır edılec•ktir. cekl r. 

Ali hiç l•rşey o'mamış, ya'nll, Fi~Jro, şöyle diyor: 
gözlügünün kınlan sı_fı camı, ııö· ·• Görunüşe göre, ita! a ile Al-
1ünün ü't tarafını hahfçe çııını~tır. manya ık dela oıara '• R ma . 

Bu hadise Türk uçucularınıı her J1erlin mıhverının şimdı hpa •V ıd ,n 
hangi bir tehlike kaşı<ında b le ÇC• geçt:gini h ılırlalarak l >gı.ız - fran-
liklen örülmüş cesaret ve ıtidalının sız işbırlig- ne kdrşı S•}as! bır t.ı. 
biran sarsılmadığını göstormesı Ilı· arruz lertıp etrncğe hatırıanmak-
bar le iflihor'a k ·ırşılanm ılıdır. ladırlar . ., 
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( 1 nci say.fiı.dan devam) 
kolunun şoförlerı ar sıud çıkaıı 
bir ihtilafı halletırefe u~r:ışırken 
ta bar>ca il birk •ç kere at~ş ediıe
rek öl uriHmcşlür. 

M ldrid 13 (A. A.) - fa~ist te
şekkü ünün iki iza ı tar . ndıııı 
idare edilmekte olan bir fa i•t 
komp'o,u meydana çıkıırılmı r. 

Komp 'oyu kuran) nn ın.ak.sadı, 

general MiJjoi ile halk cephc:!inin 
bazı erkanını ele geçirerek, bu 
cepheyi teşkil ede!l parti! r a'a• 
sında nifak hu•ule gel rm k idi. 

Suikatçi!cr, dün Madrıd müda
faa komitesınin nakryat murabba· 
sır,ı katletmişlerdir. Bunlar harekete 
geçmı:k için asilerin Guadalajara 
cephesindeki taarruıund;ııı istıfa•le 

etmek i•temişlerdir. 

Cephe zl 
Madrid 1 ı ( A.A.) Hükumet 

kıt ıları, ıı ı:erin GuadaJ.jua cep
hesindeki taarruzlarına kolavca mu
kavemet etmi}lerd r. Bu taarruzlar 
dün hafiflemiştir. Düıı akşam va• 
ziyette hiç bir değişiklik kayde· 
dilmemiştir. 

M !isler, Asi kollarına yandan 
tauruı etme{e !,aşlamışlardır. 

H~künıet kıtıları, ]arama mın· 

takasındaki mcvzilcrıni ıslah et. 
mişlerdir. 

ispa n y ada nekıııdar h al· 
yan ol u u ani şı dı 

V ı:an.ıya, l (A A) - Evve'ki 
gün Guadalajlra cephesindP. e r 
edilmiş olan lta:yan 1.ıLıtleri •e 
neler erı M ıdrıdden V a.lansiyaya 
ıctırı mışlenhr 

Bunlar ara.,nd~ bulunan 40 yaş· 
larında ita! an bnba~ısı Lucıano 
An tonıo Sy lvia hır rkil.niharp 
İ< ymakamı, 4 Fransıı mebu~u ve 
ıkı Be.çib par iımento fız1sı buzu. 
runda ıstıcvaµ tdtldiği vakit cı

ciımle şu beyanatta bulunmu~tur: 
lsııanyaya munıa2am ltalyan a_s• 

l.erlerinden 80,000 kışi ıhr•ç edıJ. 

mıştır . Gu:ıdala1lra cephesinde 40 
bın ki$ilik 3 hal M fırka" vardır. 
B·ı kuvvOllere motörlü fırka ba· 
şında ge~en mayısta Adis babaya 
gırın•ş olan general Bergonzo ku· 
m ında etrnekıedır. 

K. Atatürk 
Çekırdeksiz kuru iııüm ihracat 

starıd<Ut tıplerini vucude getirmek 
iız<re toplanan Ankara çclord~k -
siz kuru üzum Bmnci r.J:lli Kon
gresi üye:erinin gosterdiklerı duy

g.ılora te ekkur ederim. Saygıla • 
rJmırı ve: kongreye iyi bc:.i&.rı!ar di· 
lerr,ekte oıouğumun sayı., üyelere 
ıbJ5ğtnı rıca eaer, Z&\ı deviet:erine 
d~ dcrın saygıfarımı surıarım. 

Buyuk Mıll~l Mec.ısi Reisi 

Abdü:halık Rentla 

Çekırdeksız mahsu!J.ün milli 
bakımdJn bu ilk e eır.miyelini göz 
onune alarak onun husu-i me ele
lerını tetkık etn:: k içın bi kongre 
to.pl"1Jmasını. Ç'lk faydalı bir te
şclıbus addett.m. 

Şimdi Avusturyanın Almao":ı. i· 
lı! biri mesıne m.ıııu n.lmak i•ti -
yenler, limitler .ni Habsbur 111 

g ri gelmeleru:e b larnış bu1u u
yarlar. Alına!' a da bu:ııı. manı el· 

= •~•.tir G rç• A\ t •-m. ... ... ,,. 
ıl v otı 1 Temmuz 19:5 ar. 

bşm~l - A!Manya, bu küçük ':'>m 

şusunun iç işlerine ka m yı k 
ahhüt etmiştir. Fakat A = va, 
Jlabsburglıır.ı.tı gerı gelr.ıeSJni k.eı"

dı milli birliği için de tE'hlikc Y

dığını bildirmiştir. E.:ı:ıacnalı:y 1 

Habsb •ıg meselesi Avusturı '."lır 

i' i~i olmakl:ın çıkıyor ve Al~3ıı -
yyayı da al1\kadar eden bir Cc mr. 
meselesi oluyor. Ifakikat 1u<'ur 
kı Ila~burg m~seksi, bir Av~,.ı• -

ya ve halta Cerm n meselc.i•·dc.' 
de d.:ıha geniş bir .\ vrupa me,elc
~ıcıır. Ve bu mesele. ik: Nı y&;;.ıo
dan alakadar olan Avrup.ı dc\·le
tı de Almanyan .. "'l dostu it !yadır. 
Alm:ınva ıle Avusturya arasında -
ki 11 Temmuz 1936 anlaşnası, •ıu

solini'nin aracılığı ile yapılmış bil' 
itilaftır. Fakat Almanyaya, AvllS· 

lurya'nın istiklaline hürmet e•nw· 
:v i kabul e.tliren bu istilru ileAvus
turya'da Cerme'l devleti olduı?·ınu 
daima hatırlamayı teah!ıiit etli -
ğinden gun geçtikçe Anısturya ı\l
manya'nın kolları ıçn• dü~mek -
tedir. Avusturyada Alman nüfu
zunun yazdıın beri ne kadaı· kuv -
vet bulduğ •nu, geçen lı:ı.!ta Alman 

Dıs Bakanı von Nzuratn tarafın -, 

Ankara, 13 (A. A.) - Dört gun 
süren ve bilhassa son celsesınde u
zu ntetkiklere ve münakaş !ara 
m vdan açan üzüm kongresi bugün 
İktısat Vekili B. Celili Bayar'ın 
b r nutku ile kapqnmı•tır. 

zurra ve· tüccarının mütalealarım 
da aldıkt n sonra. kongıedı:on en 
haylI'lı ve müsmır kararlar elde. 0 -

derek çıkmış bulunmaktadır. Bu 
k.ıruların bazısını aşağıda derce -
diyoruz: 

rutubet ve karı b_•.ıce nısbet.erın n ' Meclısı füyasetıne ve Başvekal•le 

tesbıti gıbi ıstıhsalden ı, şlıyaraK çekılmış eılan ı.mm telgraflarına vu. •k üyelerin tecrülle'.ri ,~ 
ihraca kadar butiın safb1l ırın1 en , cevap olarak aşağıd~ki telgraflar teklifl,ri. hükumeti isabetli te:l -
yenı şartlara kad•r tar.zım ve ıslah gelmış ve zıyafet esnasınd okuna- bır re sevkedece 'ııi üın;t edl! -

dan Vivanova yapılan ziya"'t g<~•· 
termiştir. Alman misafri Viyan.ı 

sokaklarında cYaşasın IJ:,t!cr• scs
leı ile karşılanmış. Bazıları da c Ya
şasın Schuschnigg. diye bağmnı · 
Jar. Bunlar iki devlet ada:nır a S>Y· 
gı ifade eden sözler değildi. Al -

manyaya iltihak taraftarı olanlar
la olmıyanların sesleri idi. "" ıı -
riplir ki her ikısi de Avu-;turyalı -
bir Almanya ·ı temsil eden devlet 

it birlik hareketinin tımsali. Av. -
t..ıryalı Schuschnıgg, parçalanm~ 

bir Almanyayı temsi l 'edn '1°:let 
adamı. Milli ,·ahdet har~keUnc ta
rafı.ar olan Avusturya kitleleri 

şıiphesiz, von Neurath'ı kcl'dilcrine 
daha yakın ve kendi başvekill~ri
ni yabancı telakki etmişierdir. Bir 
başvdıilin kendi memleketınde 

böyle bir tezahür karşısında kal -
ması kadar elim bir vazi,·et tasav
rnr edilebilir mi? Bir kaç bö ·le ıi
y~.et Avusturya ·ı yıkabilir. 

K ngrcnın karaı:lanna ve son 
muz.ıker -ün gösterdiği şekillere 

g d n evveı, İktisat Vekfileti- 1 

nin mahsullerimizi Av aya en 
em.n bir tarzda ihraç ede ılmek 
için sarf ttiği gayretlere ve attığı 
ad•mlara işaret etmek isteriz. Etra
fına topladığı bütün müt hassıs
ların ve kongreye getirdiği üzJm 

Bu kararlar =hsu!ün ~"tan iıri 

olarak elde ed.lmesi, kara bucele
rin ayıklanması, üzümlere su atıı
m sınm önüne geçilmesi, çuvalla
ra kanca ·vuru,mamasının teırupi, 

ihracııt tipi olarak tanılan •edid(!'l 
12 ıı.umaraya' kadar olan üzümle -
rin standırrdize edilmesi, standa:t 
tiplerin renklerinin, iriliklerinin, 

A
ed< t·~aırtauh .. ıyretkte u~·e·ynler~vir rak hazır bulunanlar tarafında'! 1 rim. Enternasyonal pazıırda milli 

şidde•le alkışl.ınmı 'ır: malısı.ılün ı:e_..., ti ve tüccarın yı.I ~· 
Jhracat ır:.ıl..u- mız ar da ·· .

1 

s k ahlakı g '.Ji esaslı va ıflar va-• l •• •• nem ı bir yeri ol n kuru üzümün nınd ı st1n l rt ınes~le«i m ı'n•J'·i • ismet nönunun " d;ırt tıplerini t.sb t iç•n l p- l!'.:.:Ze rağbeti arttırma'- ve mı.is -, .fl lan.o kongrenin yüksek hıslenni tah>'ili meşru kJZ:dncından ma>ı -TelgraJ, arı bildırc·n telgrafınızı büyük mem _ rum ctmem~k içın başı ca bir va-
Ar.k•ra, 13 (AA.) _ Çekirdek- nunıydle aldım. Teşekkür ed r ve sıla olduğuna şüphe yokl..ır. Sizi 

siz üzum birinci milli kongre rıya- sa:,ıın kongre iıyelerıne- ve size bu ve yüce üyeleri tebrık ederim. 
setinden Alatürke, Buyük Milkt çok c!eğ~rli çalışmanızda verimli Başvekil 

Bu manzaranın Romada bır~kll· 
~ı ıntıbaın mahiyrtin ynkı,..,h 

Sclıuschrtigg tarafından :M ussoli -
ni'ye yapılacak zi~·arette öğrenl'Cc
ğiz. Roma - Berlin mihverinden 
çok bahsı:?diliyor. Fakat bu m; ver 
Avusturyadan geçer. Viyana"da 
bir nazi darbesi belirince cenııpt:ı 
Brenner geçidinde İtalya askert 
nümayişi. Avusturyada Habsburg-
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•'* Mart 

FIKRA: 
Kurtulduklarımız 

T ütün fıkrasını okuyan bir arkadaş•.m: 
- Hocadır, ulemadır bu, başka türlü yapamaz. Yeni dünyadan sarı 

bir ot g•liyor. Şeriye gümrüğfıne uğramadan nasıl geçebilir: haram mı, 
mekruh mu, mübabm mı? Hocayı öksürtürse haram, aıtzını acıtırsa mek. 
ruh, keyif verirse mubahl Eğer bıraktığı vakit sinirleri oynarsa, bırak· 
ınak haram, sadece ba~ı döntrse. bırakmak mekruh, fazla bir tesir y ıp• 
mazsa bırakmak mubah! 

Doksan dokuzlu fetva tesbfhini tersine düzüne çekip durunur. l"Naima'· 
nın yazdığına göre meşhur hocalar kavgası sırasında, bır lstanbullu 
şeyhlerden Lirinin yakasına yapışıyor : - Yahu, bize haram dediğiniT. 
malları evinizde nasıl bulunduruyorsunuz? 

- Budala sen ne anlarsın? Faiz parası iıaramdır; süs eşyası da ha· 
ramdır. Biz onları para fai1.i ile ~alın alırız; iki haram biribirini götürür. 

Ac:.ba bugünkü çocuklar, daha Cumhuriyetin ılk günlerindeki hocalara 
göre, bir banyo odasında kaç haranı ve kaç mekruh olduıtunun farkın· 
da olsalar ne diyeceklerdir? Fatay 

-- -· ·- -·~--- - - -- - - - .. ......~ -.... .• 
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1 ŞC®lhıöır H@llbe®ırDC®ırö 
Tekirdağ 
Tacirleri 
Balkanlarda 

Tacirler pek yakında 

tetkik seyahatine 
çıkacaklar 

bir 

Tekirdağ tacirlerinin güzel bir 
kararları şehrimizde büyük alaka 

uyandırmıştır. Tekirdağlı tacirler 

Balkanlarda bir tetkik seyahati 
yapmaıı-a karar vermişlerdir. 

r 
I SORUYORUZ: 
iplik 
Buhran ı 
Pek yakında ta
mamen halledi

lecek 

f Yolcu 
1 Salonu 
Projesi 
Yakında Avrupadan ge· 
lecek olan gümrükçUle· 
rin de flkl r le rl alınacak 

. . • ' ...... • ~~-.. ')""'·>..:.~ 

Günün .v odVilliiden 
·,., . ... -.· ~ . ": ... 

E, kul•klarını tıka· 
yıp etrafa t amarlar 
atan zi hniyet! 

Ne buyurursun ? 

Şu ressamlarımıza maaş bağla· 

nacaıtı şeklinde garip bir balon 
uçurulmuştu. 

tı1111111uııı11111111111ııı1ııtııtıı11111111111111111111111111111111111ıııııı:ııııu11111ı1tıı•ııııııtııııııı111ııııııııııııııııııııııııu11111111 1 11111111 1 1111111111t 
Yakında şehrimizden ayrı lacak 

olan taci rle r bu kararların ı ticaret 

odası~a da bildi r mişlerdir. lstan. 
bulda n da :arzu eden tacirler bu 
seyahate ıştirak edebileceklerdir. 

Muhtelif zümredeki sanayiin iplık 
ihtiyacı sanayi baş müfeltişlijtin• 
ce teıkik edilmiştir. fanila imal 
edenlerin iplik ihtiyaçları da 
dün tetkik edilmiş ve netice top
lu bir halde Ankaraya gönderil
miştir. 

Galala Yolcu salonunun projesi• 
ni hazırlamak üzere liman heyeti 
fenniyesi çalışmalara başlamıştır. 
Proje salon için yapılan ve jüri 
heyetinin snn toplantısında birinci• 
!iği kazanan üç makete göre yapıla· 

Muharrirlerimiz ve hatta ressam
larımız arasında böylesine bir ~ • 
rabeti ciddiye alanlar bile oldııt 
Biı, işin makulünün olsa olsa 
devletçe ancak kabiliyetlerin 
ve muvaffakiyetlerin taltıfi 

için mi\kafatlar konulması suretile 
yapılabileceıtini ileri sürdük. Gü-
1el sanatların devletçe himayes. 
mevzuu bahs olunca elbetteki yal· 
nız ressam evlii.tlarımızın mürvüveti 
düşünülemezdi. Memleket menfa
ati mevzuu bahs olunca şahıs veya 
zümreler üstünde prensipler düşe 
nülür, zannediyorduk. 

Adliyede: 

Dün hazin bir facianın 
muhakemesi yapıldı 

Çocuğunun ölümüne sebep olan 
baba feci kazayı anlatıyor -

Kemcrburgaz köyünden İsnıail 
anlatıyordu: 

- Çocuklarla köyden çıktık.. A· 
raba epiyi yol aldı. Ortalık karar
mıştı. Birdenbire, hayvanlar bir 
kuş mu gördü ... Bir canavar mı·ı .. 
Ürktüler ... Parladılar . .. Alabıldik· 
lcrine koşmıya başladılar. Dızg•n· 
]ere asıldım... J3;rıa mısın deme· 
diler. Birdenbire, arabadan fırla -
mış, okun üzerine düşmüşüm .. O· 
rada aklım başıma geldi. . K~ndi
mi kaldırıp tekerleğin üstünden 
yere attım. Sonra da kalkıp ara
banın arkasından koşmıya başla

dım. Az ılerıde araba bir manda a
rabasile karşı kar~ıya geldı . Bey
girler <lurdu. 

Üçüncü ceza .cısi Necip Nadir 
du: 

- Zekiye de o aralık duşmu~ ... 
Sonra ölmüş. Beygirleri kullana
mamış. ölümüne sebep olmuş.;ı;n. 

- BP ·girleri nasıl kullanamam 
bay hakim? Onlar, benım beş s·~
nedir kullandıiiım beygırlerdır. 

Sonra, İsmail. gözlerini bir nok
tava dikti ... Gözleri gittikçe dol
mıya başladı. .. Devam etti: 

- Karşıdaki manda arabacısı 

•arabadan biri düştü!. dedi. Dö -
niip baktık: bizım kız: Zekiye ... 

Kaldırdık ... Önce dispansere, 
sonra hastahaneye götürdük ... O -
rada öldü ... İnsan hiç kızının öl -
düğünü ister mi? .. 

- Arabada ba~ka kim vardı? 

- Karım Mahmure, gündelikçi 
Hatice, iki de çocuk ... Hatice de 
düştü amma, ona bir şey olmadı 

- Onlardan başka atların r-ar!a· 
dığını gören var mıydı? . 

- Vardı. .. Orada bir bahçe-:le 
Süleyman çalışıyordu. Hayvanları 
önlemek için koştu amma, ycti~c
medi. 

Muhakeme. Mahmure, Hatice \"e 
Süleymanın şahit olarak çağır!llT'a
ları için başka güne bırakıldı. 

Çocuğunun ölümüne sebep olan 
baba, kapıdan çıkarken gözlerinın 
yaşını kurutmıya çalışıyordu. 

• • 
Azılı sarhoş 

Çocuklu bir kadınaaer
kıntılık eden 

SUleyman mahkemede 
Yalovadan ticaret için geldığini 

söylıyen Süleyman oğlu Tevfik, 
_sarkıntılık suçile, dün, Sulh mah • 
kemesiııe verilmiştir. Mahkemeye 
verilmesine sebep olan hadise şu
dur: 

Tevfik, evvelki akşam, kafayı e

peyi tütsülcdıktı::ı sonra S irkecide 
dolaşmıya başlamıştır. Bu sıradl, 

Tevfiğın gözüne hayal meyal, ku
çağında çocuk olan bir kadın ;ı;ş. 

mıştir. o tarafa doğru gidip kadı • 
nın kucağındaki çocuğu okşamış

tır. Kadın sinirlenmiş, fakat, c . 

vinde misafırlıkte olduJiu ve f:eıı

disını evine gotür~n Burhan, ka -
dını teskin etmiştir. 

Burhanla mis~i(iri Perihan b1raz 

ayrıldıktan sonra, Tevfık But'nanı 
çağırmış: 

Şıı k.rır1111lık soka~a girch:n (;c' 

Sllna göst~rcyim! Demı-ıtlr. 

Burh:.n da dö!"rnüş. p'll is çağıra
rak TPvfiği teslim ~~.ır..şt iı 

Tevfik, dün, mahkemeye veni . 
miştir. 

Paçavracıyı öldüre n! er 
Bir müddet evvel, 0Pmirkapıcla 

bir paçavrc:. dPposundan paçavra 
çalmak için paçavracı Selımı s0pa 
ıle do\•Üp başını cfa yoralıyarak öl
düren Abdullahla Serkisin muhake
ml"lerine Agırceza nıahkemeli;nde 

dün devam edilmiştir. 

MüddPiumumi idrliasıııı serdet
miş. suçluların cezalandırılmalarını 

istcmi~tir. Muhakcmr, müdafaı i
çin başka güne bırakılmıştır. 

lzmirdeki spor 1 lüp
leri birleşiyor 

• 
Izmir (Hususi) - Vali ve Parti başkanımızın reislijti altında P~rti 

merkez binasında toplanan lr.mirdeki spor kliıplerinin murahhasları 
ve bö:ge idare heyeti, lzmirdeki bütün spor klüplerini birleşt'rme kMarı 
Vermiş ve lımirde yainız üç klüp bırakmıştır. Alınan kararlara göre, 
mevcut spor klüpleri isim ,e renklerinin tcrked.rek üç ad altında birle
şeceklerdir. 

A - Altay, Altınordu ve Bucaspor klüpleri (Üçok) namı altında 
birleşeceklerdir. Bu klü'>ün lornıa.ı siyah. sarı reııklt olacaktır. 

B - Göztepe, lzmiropor ve Egc!por klüp'cri (Doğanspor} n~mı 
altında ve kırmızı - be aı renkte, 

C - K~rşıyaka ve B•>rn,va spor k.üpleri (Yamaılarspor) n mı 
altında ve siyah- kırmızı renkte forma ile birleşecek·erd r. 

Bu klüplerden Y~manlar5porun merkezi KHşıyaka Parti binası Ja-
cak ve Burnuva; lokali olarak kalacaktır. 

Diğer iki klübun nı.rkezi lzmir Cumhuriyet Hı1k partisi binasıııda 
olacak ve bunların şimdiki klüp yerleri, bu klüp'.erin lokalleri olaraı.. 
kalacaktır. 

Spor kurumuna dahil olmıyan diğer küçük klüpler de semtler ine 
göre bu klüplere iltıhak edeceklerdir. 

ların geri gelmeleri lehine bir t~
§ebbüs yapılınca, şimalden bi. A:

ınan tehdıdi. Bunların her ikısı de 
küçük Avusturyaya karşı yapıl -
rnış nümayışler gibi göri.mürsc de 

hakikatte biri İtalva tarafından 
Almanya siyasetir;, diğeri de Al
manya tarafından İtalya siy~'ctı
ne karşı yapılmış hareketlerdir 
lloma · Bcrlin mihveri, her halde 
Çok karışık bir muhit içinden ge
Çer. 

Ahmet ŞUkrU Esmer 

Donanmamız 

Kara denizden 
Döndü 

Bir müddet evvel Kara denize 

çıkan donanmamızın bir kısmı dün 

limanımıza gelmiştir. Donanmamız 

evvelki gece boğaza girerek Bü· 

yükdere önlerinde demirlemiş ve 

bu sabah da limana girmiştir, Do• 

nanmamız Karadeoizde manevra 

yapmıştır. 

Tac ı rle r Balkanlarda meslekdaş
larile temaslar yapacak, ticaret 

işlerini gözden geçirecekle rdi r. Bu 
seyahate on beş kad ar tacir iş ti. 

rak edecektir. 

Şirketi 
Hayriye 
Bllel Ucretlerlnde yeni· 

den bUyUk tenzllit 
yapıldı 

Şirk eti Hayrıye idaresi 1 Nisan . 
dan iti baren tatbik edilmek üzere 
fevkalii.de tenzilatlı bir tar ife ha
zır la mı ştı r. 

Buna nazaran Beylerbeyi, Çen
g elköyü ve Vaniköyü iskelelerin
den köprüye gidip gelme alınac .. k 
bile t lerden birinci ve ikinci nıev. 
kileri n birer, köprüden bu iskele
lere a lı nacak biletlerin birinci mev
ki ınden üç, iki nci mevkiinden iki 
buçu k kuruş tenzil edilecektir. 

Köprüde n Kandilli, Anadoiuhisarı 
ve Emirgan iskeleleri için giriip 
gelme biletlerden 20 para indirile
cektir. 

Kanlıca, Çubuklu ve lstinyenin 
biletlerinde ikişer, döoüşlü biletler
de de altı buçuk kuruş tenzilat ya
pıi.,caktır. 

Bunlardan maada bitişık iskele 
biletleri yüzde elli, üe iskele'ik bi. 
lctler yüzde y r'T!i beş indiıilecck 

vt• abonman karnelerinde iskele'.ere 
gcire yurde yirmı beşten yüzde 
kırka kadar tenzilat yapılacaktır. 

1 Araba vapurları ücretieri de yüıde 
yirmi beşten elliye kadar indirıl. 
miştir. 

Flog-azda yeniden ev yaptıracak· 

!ara da b:r •~nelik yerıne üç se· 
nelik meccani paso verilecektir. 

Ayrıca yaz günleri her Cumar
tesi günleri saat 14 te gidip ge!
nıe 50 kuruş olmak üıere orkes
tralı ve büfeli teneniin seferleri 
tertip olunacaktır. 

-~-~·--

Mesud bir nişan 
Genç eksperlerimizden Bay Hl• 

şim Sadık Öge ile Bandırma alav 
ser tabibi Yarbay Mustafanın kı~ı 
Bayan Ulviyenin nişan töreni her 
iki tarafın dostları hur.urile Bakır
köyunde yapılmıştır. Genç nişanh· 
!ara saadet dileriz. 

Maliye vekaleti teşkili· 
tının çalışmaları 

Maiiye Vekaleti memleket için• 
dekı bütün teşkilatının geçen se· 
nekı vcrımini tesbit etmek üzere 
aliık adarlardan. ma:üma t istemiştir. 
Sorulaı muhtclıf suallere verilecek 
ce•aplar tetkik edilecek ve netice· 
ye göre yeni tedbirler alın•caktır. 

Tetkikat sırasında sliııayicilerin 
dilekleri de dinlenmiş ve Anka· 
raya gönderilen raporda zikre
dilmiştir. Ankarada bir toplantı 

yapılarak iplik buhranından şim
diye kadar piyasanın geçirdiıti 

vaziyet üzerinde konu şulacaktır 
iplik buhranın:ı bir nihayet ver

mek üzere tedbirler alındığı ha. 
ber verılmekted i r. Bu haber sa• 
nayicileri memnun edecektir. 

Gümrük ve 
İnhisar~ar Vekili I 

Bay All Rana dün akşam· 
k t trenle Ankaraya gitti 1 

Gümrük ve inhisarlar vekili Bay 
Rana dün akşamki trenle Anka. 
taya gitmiştir. Vekil dün de inhi
sarlar idaresinde meşgul olmuş, 

şobe müdürlerile görüşmüştür. 

Bay Ali Rana ak~am üzeri Hay• 

darpaşaya giderek oradaki güm· 
rükte yapılan tadilatı gözden ge

ç;rmiş, Gumrükler başnıüdiirü Mus· 
tara Nuriden izahat almıştır. Ali 
Rana Haydarpaşa istasyonunda 
mutat zevat tarafından uıturlan

ınıştır. 

Poliste 

Bir dolandırıcı 
Yakalandı 

Nuruosmaniye caddesinde 18 
numaralı evde oturaıı Ruhi oğlu 
Kazım Ortaköyde T •ş merdivende 

17 nuınarada oturan Azizin evine 
~iderek kendi•ine e'ektrik memuru 
süsü rermek suretile dolandırıcı

lığa teşebbüs etmiş, fakat yakalana
rak h .kk.,da tahkikata başlanmıştır. 

Bir t ramva y otomobil 
ile ça rpı ştı 

1029 numaralı ~>ılınan Zekeriy. 

yanın idaresindeki tramvay araba. 
sile şoför Zekeriyyanın idare ettiği 

2212 numaralı otomobille çarpış· 

mıı, tnmvayın ön tekerlekleri ha· 
sara uıtramıştır. 

M üstahsll lere tohum 
dağıtı lıyor 

1 caıtı cihetle bu maketler esaslı şe· 
kilde tetkik edilmektedir. 

Proje hazırlanırken Avrupada 
gümrük işleri etrafında )apııakta 

oldukları tetkikat sırasında yolcu 
salonlarını da gözden geçiren ve 
yakında şehrimize dönecek olan 
gümrükçülerden Bay Medlıi ve 
Cevadın da bu hususta fikirleri 
alınacaktır. 

Eminönü 
Halkevinde 
Üç bUyük gece hazırla· 
nıyor şiirler, okunacak, 
şarkılar söylenecek 

Eminönü Halkevi, bu ay içerisin· 
de yapılmak üzere üç büyük gece 

hazırlamaktadır. Bunlardan birincisi 
18 martta yapılacak olan Çanak

l·ale gecesidir. Bu gecede, Bay 
Abidin Daver Çanakkale hakkında 
bir konferans verecek, askeri er
kandan biri de hatıularını anlata

caktır. Bundan sonra Çanakkaleye 
aid şiirler okunacak, Çanakkale 

hJlk şorkıları çalınacaktır. Bu ge
ceyi,Halkevi tarih ve edebiyat kolu 
hazır:amıştır. 

Ne)rıyat kolu da yine bu ay için
de yapılmak ve biri B. Halit Ziya, 

diğeri Türk kadın şair ve muhar
rirler gecesi olmak üzere iki gece 

hazırlamaktadır. B. Halit Ziya ge• 

cesinde1 maruf edipleriınizden bir 
çoıtu B. Halit Ziya hakkındaki ih

tısaslarını anhtacaklar, hayatı ve 
eserleri hakkında konferanslar ve• 
receklerdir. 

Türk kadın şairler ve muharrir
leri gecesinde de Bay M. Turhan 

Tan, Bay Agah Sırrı Levend, Ba· 
yan Şü<üle Nihal, Bay Avni Yağız, 

Bay Mehmet Halit, kadın şair ve 

muharrirler hakkında konferanslar 

vereceklerdir. Sonra da kadın şair 

ve muharrirler eserlerinden parça
lar okunacaktır. 

Neşriyat kolu idare heyeti dün 

akşam toplanarak bu iki gece hak· 

kında müzakerelerde bulunmuştur. 

Polislerln sıfatı 
Polis teşkilatı mensuplarından 

bazılarının (vali polisi), (siyasal 

komiser), (Kamu güven) gibi sı· 

fallar taşıyan kartvizit'er kullandığı 

veya adreslerini bu şekilde bildir· 

dikleri Emniyet Umum Müdürlü~Ü· 

nün naıarı dikkatini celbetmişlir. 

fiu münasebetle Dahiliye vekille-

Memleketimizde pamuk istihsa
lıitını arttırmak, cinslerini ıslah 
etmek için yapılmakta ol n tetki
kat ikmal edilmiş ve tatbikata ge-
çilmiştir. Bu sened~n itibaren zira- tinden vilayete gönderilen bir ta. 
aite en makbul cins o:an (Akaıa) mimle zabıta menrnplarının bade. 
tohumlarından Eskişehirde Çır~ır ma bu şekilde adres ve kartvizit 
mıntakasında yetiştirilen 100 ton· kullanmıyarak muavyen olan rüt· 

l luk bir parti önümüzdeki hafta ı bdcrini istimal etmeleri bildirilmiş-
müstalısillere da!!'ıtılacaktır. tir. 
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cürüm, at eden l!le böy
le bir müfteri değildir 

Turklügü tahk:r hadiseleri üzerinde ehemmiyetle ve kendini, ker.di ırkını, kendi m lliyetini, kendi şerefli 
dıkkatle durmak lazımdır. Adliyeye intikal etmiş J:.ayrağını tahkire cesaret edebilmek için mutlaka deli 

böyle kaç tahkikat ve ~ıadisenin beraatle netice bul- olmalıdır. Böyle bir hadise karşısında birinin polise 
duğunu görüyoruz. Türklüğü tahkir alelade bir polis sorduğu suali unutamam hol.la. 
vakası değildir. Bu bir milliyet hadisesi, bir temsil - Ben Türk degil miyim ki Türklüıtü tahkir gibi 
dava!ı, bir kültür meselesi ve umumiyetle bir mem· bir cürüm yapabileyim? 

leket işidir. Filhakika hadise böyled:r. Polisi tahrik edebilmek 
Bu hadise, tahkire cür'et edenin milliyeti, ırkı, iç.o h~nu silah etıneğe ça!ışanların hakkından gelmek 

şahsıı eti, asap ve tahsil kabiliyetleri bakııni3rından 
lazım !ır. Çünkü Terk, Türklük, Cumhuriyet gibi ıru· 

ayrı ayrı incc'enmek gerek olan bir meseledir. Biz kaddeslc ·imizi şunun bunun hakkında kanuni takibat 
zabıta istihbaratının verdijti haberlerdeki mevıuları 
1 k k veya tahkikat yaptırabilmek için alet etmejte teşeb-

a ara no tai nazarımızı bunlara istinat ettireceğiz: 
ş~ veya bu, Türklüjtü tahkir etti!ti için hakkında büs edecek adam muzırdır. Muhatap, başka bir mil. 

!etten olmadıkça zaten böyle bir iddiaya kulak as
tan1im olunan bir zabıt varakasile adliyeye tevdi 
edilmeden evvel Adli Tıp müessesesine sevkoluoarak mamak lazımdır. 
akli bir müşahede altına konulmalıdır. Maksadımız "Türk l üğü tahkir. alelade bir cürüm olmadıjtı gibi 
bittabi polisin vazifesine müdahıle de!tildir. Bilakis bunu a tfeden de alelade bir müfteri deıtildi r. Bu hAdi. 
onun çok hassas olduğu vazifesini kolaylaştıracak se üzerinde, çok müteyakkız bulunan güzide emniyet 
imkanları hazı rlamak tı r . Te~kilatı Esasiye Kan unu· teşkilii tımızın fazla hassasiyet göstermes: ni bekleriz. 
nun kendis ine Türk sı fa tını bal!"ışlaaııı-ı edam, kendi Hatice Hatip 

Derken File imzasile muharrir
lik de eden ve kendisini bir ker
van önünde hisseden genç bir 
ressam dostumuz bir denbire orta• 
ya atılıp ressam maaşı etrafında 
mutalaa beyan ederlerc atıp tuttu. 
Mıkcl Anja maaş bağlanmış oldu
jtunu, bu maaşı tepen dahinin bile 

sonra pişman olduğunu misal gösterip 
muhayyel maaş aleyhinde bulunan. 
ların suratlarına şamarlar attı! bun· 
!ara (menli ruh). (habis ruh), (itler) 
gibi tabirler kullandı ve kendısinin 
önüne geçtij!'İni iddia ettiıti kerva
nın yürüdüğünü, bütün ressamların 
bu yaygaralara kulak tıkadıklarını 
yazmak gibi bir takım trajik t elaş

larla bir takım hamlet ti radları 

inşad etti ..• 

Bir gün sonra bizzat bu Filenin 
ağzını fena halde açmış bulunduıtu 
aynı gazete, maarif vekaletinin sa. 
linı kararını neşretti: 

Bu haberde hükümetin bütün 
güzel sanalları ele aldııtı ve 
bir jüri tarafından her nene bü· 
tün sınıflarda muvaffak olanların 
(Devlet san'atkarı) unvanile müka· 
tat verilmesinin kabul oluodujlu 
bildirildi. Yani genç ressam dos
tumuzun (menli ruh) diye \'aitiz 
eylediği akliseliın galebe çaldı! 

Şimdi bu dostumuza veya bu 
dostumuzda yırtınan zihniyete ham
let tiradları söylemek hakkımız 

olsa gerektir: 

Ey dost! bir devletten bahset
miştik. imaretten değili 

Bir maaş cüzdanı şeklinde öre· 
medi!tin filenin a~zını hakikatin 
golü yırttı: 

Ağzındaki salyayı sil, bakalım! 

Serdengeçti 
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Türk kuşu 
Bayramı 

[Birinci sahiıeden devam] 
ıçın hiç bir sebep bulunmadığını 
görecek ve bu görüş, pek haklı Ye 
yerinde olarak, onlarda uçmak İ5· 

teği uyandıracaktır 

Yeşilköy şenlikleri İstanbuldaki 
Türkkuşuna binkrce yeni üye ka
zanclıramazsa, bu, çocuklarınuzın 

isteksizliğine dc~il. hazırlıkların •:e 
teşkilatın eksikliğine vcrilme!idir. 

Havalarda uçup durar !ara, uc•ı

şu ne kadar zamanda ve nasıl ö !· 
rcnd'ğini sorunuz; Alınacak ce\'ap, 
tayyareciliğin basitlığini ve on dört 
ynşırdaki çocukların bile kc.layca 
bu işi başarabileceklerini göst•re
cektir. 14 yaşında iken uçabilmış 

kız çocukları, 17 yaşında rokor sa
hibi olmuş mektep talebeleri de -
diklerimizi dogruyu çıkaran en 
canlı birer örnektirler. 

Bugünkü Y<'şi"köy şenlik'a,"'.liıt 

iyi ve hızlı bir ba ·lar.r>:c olm.ısı'lı 

dileriz. Bu ıl < teşcbl.ms, Turkkusu
na, g lecckt ' ,:ı:lac ~ı2r i~ır. ıv, 

bir ders olacı:.k ve bciylere du v~

nın her tarafında rastlanr 1<ta 
o1 ,ın hakiki tayyare ba} r mi •pıa 

' kavu mak imkanı ele gcçecektır. 
Ey. bir Mayıs pazarının, akroba; 

asker pilot ve tayyarelerinin zen
geni;ktileceği bir proğramla h'Z•' 
güze·! bir tayyare bayramı ver'!ıe -
siri gönül çok isler. 

Şakir HAzım Er,.ökmen 

Be9lktat Halkevinde 
Beşiktaş Halkevinde vazife müd. 

detleri sona eren Gösteril şubesi 

komite seçimi 15-Mut-1937 Pazar
tesi günü saat 19 da Dil, Tarih, 

Edebiyat, Spor, Sosyal yardım şu· 
beleri komite seçimleri 16.M ırt-
1937 Salı günü saat 18 de Ar, Ki. 
tapsaray Halk dershaneleri, Müze 

ve Sergi şubeleri komite seçimleri 
de 18-Mart• 1937 Perşembe günü 
saat 17.30 da yapılacaktır. 
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Ankara mektupları 

Kömür sergisinde 
i n ş a at i 1 e r 1 i y o r 
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Sır haylı ecnebi devletın istırak ettik
!eri bu sergiyi 

icin çok 
görmek her vatandaş 
faydalı olacaktır 

• Pırrr :·::· .... ;::~·;"~"";;;~·: ... ~ ..... _ .. _ .. _ ... _ .. _ •. _ .. _ ... _ .. ______ .,. I ~:~~::::~i~: 1:.rtında:;~:ln ~=:i ~:::t Ö=i~~n~n 
MÜELLiFi, Nizamettin Nazif hfıklm olmasını ıstiyenler taratında.n niib Uvvet 

J:hı sırada kızlar eve giı mişler ve 1 
1 kapı arkalarından kapanmıştı. 

ı\~.g.~u !Hi: Llsi l\1uhabiri -
·ıı~Jeoı - Ankarııda lıeynelmı!el 

bir kömür sergisi açılacağmı PmL
telif vesilelerle okuyucularırl'ın 

bıldiı-mi•tim. Türkiye ilk '>e) ııd • 
milel ergisinin hazıl'lık!arır>ı ya
kuıdan görmek. iıısaatın, tetkik el 
nıck üzere .... ergi bin~sın..ı. ~· 1.lir 
Genı; Türk mühcndislerinir 'ı"'i1r~{ 

~an'atklirlnrınıı hummalı funlı_y.c.~ .. 
krilc karşılaştım. Bir haft.ı L'V''ri 
k•)n!rep;ak tahta par~alarının bır 

hafta sonra bir da~. bir LrOn;'. sü
tun haline getıren bu genç elemaıı
lar beııı çok nazik karşıJaJıla · ,\
~ık Sözün l:arılcriııc intibalarımı 

a~·nen yazıyorum: Gene- 'ıir mü • 
hendis bana d~di ki, 

- Buyurun, C\'veıa Sc;;rgi uJ.tu 
lıklarını tanzirn eden bürodaı1 ba~~ 
hyalım: Keser, clesterc gürültlil~ • 
rini daha az işitrn bir kat yıı!rnrı 
çıktık. Bir salon, iki odadan mil • 
rckkep sergi in)aatını idare eden 
büroda beyaz gömlekler giymi.ş k~· 
dm. erkek. müheııdi3, san'atkiı~ bir 'j 
çok kimseleıin hepsi meşgul. iazl 

makincfcri ışliyor, işte bu m3sada 
serginin elektrik pian.Iarı tanzim ~ ... 
dıliyor, öteki masa fazla m;kd~rda 
teşhır talebinde bulunan firmala:n 
yer hazırlamak için ilavei ııı

şaat pıojelcri yapılı\·or. Di,;~t h,r 
masa sergi teşhiı ine ıAirak eden 
fırmaların lı~erlerini tarzin1 t.:dıvo;r 
şu beyaz gbmlekli s.ın'atkar s rgi
dc propaganda için yazıların ıek • 
lıni tesbit ediyor. Biraz il~tıcl• •• ı 

:.. •ı ~~l!,ıC..~r ..ı Zongulaakta bh· Ko ... 
ıniır ocağında sanacaktım. Bu oca .. 
gın karanlığı içindi! bir kavisi dıin
dükten sonra kendimi yine bi• .-.ı· 

!onda bnlduın. Benı gezdiren 

- Burası dedı, halka mtmlekct 
.crvetımız ve ondan şekilleri gö.;

terilmek iııerc yapılmıştır Burada 
bütun Türkiyede çıkan könıür!eri'ı 
cinsleri ve tahlilleri gösterılecek

tır. Bundan başka kömürden n•' • 
lcı ıstihsal ~dildiği ayr:ca tehıı • 
rllz ettirile~ektir Sağ taraftaki la· 
vanm yanında Kütahyada keşfe· 

dılrp, yüz milyon tonu ölçülerı Se

vıt Ömer Linyıt kömürıi havzası
nın bugünkü halı' Karşısında da 
ikinci bes senelik sanayi planı mu
cibince on sene sonrakl hali te, • 
Cl' ... sün ettirilccc~tır Şu gördüğü· 

nli7- gözlerde kömürP aıt gratitler 
yapılacaktır. Bu grafiklerin tan -
zim tarzı şimdiye kadar kin1s0 t'l

rafından yapılmamı~ şekil.ne ,.~ r.1-
nıamcn mlicessem olacaktır 

Kömllr ocağından çıktıktan Mın 

.-a kömür yakan alat ve edevat• 
teşhir edilecek fırınalaı-a, hasredi
len standları getdım Şimdiden bir 

çok makineleı gelmi~. yaııımdakı 

ge:ıç mühendıse sorcium · 

- Neler teşhir ediliyor•. 

- Kömüre ait hcı· şey!. Bıınlıtr 

HaydBr Na7.minin kolundan çeke
rek, 

Haydi artık ... -decii- J\:15ı·ı gö
nüllerini hoş etmeğe çalışıroın. Ar- ı 
tık gel de biraz dolaşalım.. Zotcn 
neredeyse gecı- başlıyacak. !';ırk j 
belki de kapanmıştır bile. 

-· Zannederim. 
- İstersen kahveye gidelı •.,, 
'- İyi düşündün. Zaten b:zım 

Hayreddin b~ni orada bekliyeccktı. 
Çembcrlitaşa çıkan yoku~umsu 

bir van ~:okağa saparlarkcn Hay -
dar· 

- llangı Hayıtddın? ·eledi· Şu 
tarih bııdaiast nıı? 

- Çocuğun aleyhınde buluııma. 
- Bilmezsın . canımı sıkıyor. 

geçen gürı tutturmuş, dır dır dır 
'öykniyordu. Yok efendim, l~rih 

bir ilim imiş. Şöyle imiş, 

böyle imış ben it iraz et• 

tını ve belki :lim addedilec~k '" -
kild~ okutulan bir tarih vardır. 

ıvradem ki zamJiı zaman tarih bir 
kl;nrürdım ibarettir diyenlec vac-. 
Bir tckelrilr, yanl olan bir ~eyin 
t~krnr rJlabılme>ı: şu veya im şe • 
kilde hareket edilirs« lıu h5dise 
tekrar ı labilır ve yahut böyle bir 
h:idi~cniıı bir daha gcirülmem~s; i
çin öy " \·ı•ya şöyle hareket PlrDc
lıdir dcnırk imkanını veı ir Eh .. 
Bu takdııae tarih bir ılımdıı. Am· 
rr..l, burıu okuduklJrı ve lıoc 1ları -
n n okurnas1111 ta\'si_ye ettin:! '!l tıPp 

padişah m•~a!laıı Yahu! amma d.ı 
<ıliınliğını tuttu ha. Bak az: J.:.a 1 ~ın 

uı utuyulclunı. San.ı hırsey- S'ıY 1 •- • gi ınşaatının muhasebe muar:ıe.a
tilc mc~gul ıki gen~ r .ıhasip ça
lışıyor. Evet, hiç bir kimse ı,o~ dur
muyor, hepsinin önünde bir kağıt, 
elinde ya bir kulem, ya bir cetvel! .. 

aı J ında memleketim!zı yakıııda 

a'~kadar eden teshin vasılc.lc.rı, 

kuvvci rr.ıı.1harr1ke nıakineleri ,·~ır· 
dır Gelen kataloglardar anlıyo -

ruz kı, m<'mlcketimiz için "Ok fay
dalı makindcr vcırdır Mesd; ta7 
kör-ürü ve Lmyit kömıırıle ısli -· 

yen kamyonlJr, duman çıkarrııad.ın 
kômur yakan kazan ve makiııel"r 

ArzJ edilen hara ete göre oto:na· 
tı körnıir yakan kah-ril 0 r ve S'l

balJr . 

ı )'C'<.:ektirn 

Ba 3 refakat eden r.enc mülıcn
dıs. 

işte decıı, bıitlln ınıaat n ca" 
dar-arı burada .. Eıı küçlik çıvını• 
müba ·aası, çakılacağı yer, hepoi, 
hepH burada tesbit edilır 'lımd • 
•ergi inşaatını gezelim. 

Aşagı . alona indik, refıkım i
z '1atına devam ederek: 

- İşte burası onllr saloııLJ dcdı 
yani beynelmilel kömür ;eı gisırı~ 
H mıllettc mensup firma iştir~ık e· 
diyor Bunlar sırasile Bırlesik A
nıerika İngiltere, AJman~-;ı: l'ran-

1 

sa, İtalya, Hollanda, Yugo,ı.ıvyB, 
lkkıKa, Macaristan, Yunanı;ta~
dır. Sergimize alaka gösteren Mcm
lck~ !erin armasını koyuyoruz, 
Orta yerdc gordüğünıiz şu !:eykel
lcr dört Türk madencisidir. Biı· Etı 
mang<ılında yanarı köll''.ir tasvir e
cıılcc<ktır 

B;ı cnur salc.nunun yanı:ıd~ bir 
dag, ıccrwinde kömiıriin yer altın· 
d çıkış şC'klı hı!k~ tabii halile gös
tPri ·c~ktir 

Dag, -tıpkı tabıi ~cklınde oJ.iu
i;u gibi- bir galeri açılmı~. bir mı
dcn oc· !.. Bir ka<; adım atınca 
ke"ldimi o gü,el ~alondan ı..za!<laş
mış, çakıl ta lı, dckoı,l hat'.«rı bi

le yapılmış bir kömür madeninin 
içinde buldurr: Evet, ijtc yanımda 
kömürün arz ı..ıerinde beraber bu
lLJnduğu arazı, konglomera ve ;:re! .. 1 

İ1 te sişt ya;;lanmı) bir kön>ur da
marı ... Kafakı arka tarafa ,evirmP- ı 

c 

Yi.ıe sordum: 

- Ptk ! Bu :-.Pi giniıı ga} es. ııe· 
dır• .. 

. '\rkaG.ı~ını ce\·ap vcrdı: 

- Sergi esasiı iki gayeyı ıçcr,

sıııe almaktadır. Birisi, mem'ekr· 
tımizin muhtelif yerlerinde ç•kan 
kön1ürlcrin:izi kıymetlendlrn;ck, 

şimdiye kadar muattal duran bu 
gömülü servet yığınların11z<la·ı a
zami derece istifadt-vi temir. Nle· 
cek makineleri se~mek... İkircisi 

de, şımdi ·e kadar kötii bir alı>ka -
!ık, yaktıgımız ı·e harap ettiqi'l'.•Z 
o manian kurtarmak ıçın kiimür 1 

nedir?. Kömurun istifade şel<ılle

rinı halka anlatmak .. Demek olu
yor ki, scrgınin gayestnderı '>ırı c 
konomik ikıncısi reJim pro"'rumr- ı 
mızı •ayan rnstrüktifdir. 

Sergi ıhzarında şllphesız hır va
zife alan bu ı:enç müh?ndısi daha 
fazla işgal ctmemPk üzrre avcılır
ken, Türk Cumhllriyetııı bu yr.ni 
hamlesınde de mm·affak ol.ıcağı· 
na büyük bir iman hasıl ett.m. 

Hukukçular gecesi 
lstanbul Hukuk taleb~si, Parka· 

telde 20-3-937 akşamı sabaha ka
dar devam etmek üzere bir Hu
kukçular gece~i lorllp etmıştir, O 
gece, sab3ha kadar dans edilec~k. 
eıtlcnilecek tir. 

Açık Söz' ün romanı:44 ...... 
ıı BA ~ f NDA 

OLirN Kii 
Yazan : lskender Fahrettln 

- Yook . Ilıç şa madım. Ka •• 
koca :ıra ında ht>psı ol.ır Fakat ... 

!vforı . .ı bircle bıre &öyliyeeek 
~ez bulamadı. 

il lı. lan pişirevırn mi, hanım
ugım? 

Zeynep iıst ustc ıkı Kadeh raltı 
iç!. ten onra, elıy.e> işatct ede -
:reıt. 

I!, yiı işı c gıt, Mar,ka' dedi. 
• ~ m bir ey y ycc<'k halc'll y-,k. 
Şirr d ya•maga gic.iyoru!l' 

J\larık ZeyrC'bı • yanın, soku -
( . 

A~ karnı a f Lla •s:meyın .. 
Sa.hoş \'e rahat .L olurS! 'luz' Bi • 
ı az balık pişircyir.ı de biuiktn yi
~ elim 

Zcvnep ayağa kalktı: 

- İstemem dedım ya .. Sen ye, 
iç. İşe sofra. Hcrşcy rreydaııda 

V« yatak odasına girerken iiavP 
elti. 

- llerşey scnın olsun, Marik1! 
flıç bir şeyde gözum yok rırtık .. 

Zeynep odasına gırmıştı. 

Ma ıka Zeynebın ilk defa 
bı sırur akses acçıroıgini 
yordu. 

boy le 
gö·u • 

Zeyrebc ne olmuştJ? 

Buct-saretı &imden alıyordu? 
Marıka hayret \e tereddütle ye-

rinden kaıktı .. Balıkları mutfar:a 
göturdu.. Bırnz yemek yedikten 
sonra odasına çckildı, 

* Sabah ... 

Hayırdır ııı~ulld!ı. 

l'Pk değil anıtncl.. Sıniı ler.nl 
rrık hoznuvacnk 1.:ııınetll'rır 1. Se -
nııt Nimet . 

En· . D,ı ına bır k za mı ı;n -
mış• 

- Yuk canım. Acı patlıcanı k• 
ru~ yak(jr ml'( 

- NP crlmu~ o ·leyse? 
- Sinıı-lenınıycceğinı vcidc! 
·- Ettiııı i ·tc .. 

Öyk üstün koru dci(ıl . Sc -
nın mukaqdcs bildığin yegant 'e 

kadın... Bir kadının ba~rn:ı yemrn 
et .. Dcmın haı acetli haraıetli kon-
ter<Jns verdiginc baklllrsa l>L' :.:-17 
Jardan birinin h'-nl.İz ttı...ımar.ı us -
ilinde <ılsq gerek 

.Sadun beı·ın kızlarından "'vclı· 
ııımıı• başı ıçın• de sovlıy "vım. 

Pekı . Sadun beyin kızl,ı . 
ı ırdan scvdığımin başı Lçina-

Çuk çabuk 5öyledın. Gn!iua 
umduğum gibi değıl. . Kı,. bir 
meylin ol<a mma bc. kodar çabuk 
yemin ct~ıczdin. Çllnkü bu vemıni 
tutacağını lahmın edemiyorum, ne 
ısc, SC'nın ~u Nimet, bizım me:,tep
ten bır ı·ocukla thi~lip kalkl"ııya 
başl~dı 

- D('tr,0! 

Hani 
korkma. 
ba~1tiyaı? 

sınirlerimd~n dq~il. 
Keyfimden. Kimmiş bu 

- Çuk terbiyeli bir çocuk. \-.ıraz 
paralıdır da. Karar vermişl~r. "'. 
kında .evleniyorlar 

- Allah biı ibirıne bagışh»rd 
Sokakta ilk ışıklar belirıı,eğe 

boşlaını•tı. Çemberlita:;tan az ıJ, 

Nevzat hala gc!mem.i;ti. 
Zeynep gözlerini açtı/!; zama•ı 

saat dokuzu vuruyordu. 
Marika çok erken uyanmıştı. 
Sabahleyin çay masasında 'ko • 

nuşmağa başladılar: 

- Ben bu adam'a yaramıyaca -
ğım, l\farika' 

-- Neden hanımc.ğım• ne oldu 
size birdenbire? 

1 

1 

- Ne ollcak! herifin yedi kere ' 
evlendiğini öğrendim. Bir de ye • 
tişkin uğlu varmış. Çocuğuıııın 

anasını tekrar almak istiyormuş. 
~1arika hayretle gözlerini açtı 
- Rüyada mı gördünüz bur !arı? 

. Hayır. Hatıra dcfkrinden oğ· 
rendım. 

• Şaşılacak ~ey! 
Şü, hesiz ... H<'m de çek şaşı • 

ı~cak şey. Yedi kere eyJe,.ncn bır 
erkeğin t.ızağına • nasJ dllşlütn .. 
Görüyor musun? 

- Ya!nnd r bur,ıar hanımcı • 
ğım! Siz her şeye inanmayın! Bu 
kadar temiz kalpli bir adam yer 
yüzünde az bulunur. 

Zeynep kahkahayla gllldü: 
- Çok temiz kalpli!., Ve sahi • 

ride tramvay yoluna çıktıklan ;a
man co.m1nrının tozu geçen kı~tan 
beri alınmamış bir • kıraatha•ıeyc) 
daldılar. Tavandan sarlcan bir 1 
ampul le iş 2azete kiı.ğı· 

dından ~bajur yapmışlar. •ltır,ıla 

dört kol iskambıl oynuyorlal'dı. Az 
ötede sekiz on gencin başbaşa veı • 
dıklel'i bir masadı:ı harareti' bi.
pckcr döniıyordu. 

- Bu saate kadar nerede ıdııı:? 
- Arkada§lar blardo oynuyor • 

!ardı da ... 

- Tabii sız "fendı efendi otL<rıı
yodunuz; onlar oynuyorlardı ta -
bıi onlar daıma sizi baştan çıkor • 
maktadırlur, Eğcı onlardan bid ı 

size rast gelmemi~ olsa, mutlak.: 
zamanında e\'e gelnıiş olacaksınıı. 
Fakat ne yaparsınız ki tanrının 

günü bir arkadaşınız musallat oh1-
yor, ve hatırını kıramıyorsunuz. 

değil mi? 

Ve hiddetinden ateş saçan gôl 
!erini yava~ yavaş kansına dön 
dürerek, iğrenç bir şeye t'ksini 
yormuş gibi yüzlinü buru~turarJk' 

- Hanımefendi, Nazmi bey oğ
lunuzu görmeğc tahammlil edf' • 
miyorum. 

- A .. O nasıl ıar b,y? 

- Nasıl laf mı? Basbayagı laf 
Bu çocuk aile sofrasıııa inmemek
tedir. Ikr akşam geç geliyor. O· 

IJe~ gun<le bir defa o1 '.lll berab 
·emek yediğımız yok. Bu bir 1 
kıncisl ben bir soz söyledim mı, sı· 
Tasını s~:ıııırsın kı ınad ediyor, mut .. 
laka ne sö" lersem nksı,i y n1y•)r 
Bugüne kadar mahcı p o; J~ıımıı 

gördllıı. 

Bak bunda yercio-ı göğe bdar 
1· ..ıklısın. Kadın iki kızını alsn· 
ta ada gıbı y 0 rdon gelsin, sen evet 
bulunma' 

- Halbuki ::ı .. Iki ) ırmı dcf.ı soy-
1 'dım. Buguıı ıçin aat dörtte e\'d" 
bulun, çok muhim hır mesele \'ar, 
ll'ı_ fırkr gekcı·k demedim mı"' 
Na.ik kadın .. Bırşcy soylemcr i 
amına, yemege de k:.ılP-ı<.ıdı Ç·t~tı 

gittı. 

Şahabcttin bc•y şiındi oglunu l 
rakmış. ksrısılc btf dızdık çıka 

mıya hazırlanıyorJu, Nazmi <ld 
vonarn•dı atıldı: 

- Bır hata etığimi takdir rıli 

yorum -dcdı- fakat hatanın büyu 
gü bende de/jildir 

Ya kımdedır" 
Bız.zat sızdt: beybaba~ 

Bir bu (' :t"'tkti. N0 garıp krı 
tahlık 

- 1 

ll J~a ei lZl' dcvoın JedeiJilır 4 

'"'iı Fak ı IJU hsksızlık•a ne•: m 
ctm k'f''1 b·ı .Kıı bir~ey olm~~z. .,,,, 

IJeın g1;z!rrinız.1 de ) kadar 

"'·mayınız Sükünctlc benı <lırıle -
yi:ıiz. Nıçın bugun saJt dörtte- C\" 

geJmernı rsıcnuştir.iz'> 

Gclsovrjııı orHnı. dın ' 
Mük•_·ınınd Brı davett~ bıı 

lu.-;uy0rsunuz kı .sOzlerınız~ bakı -
lırt.::a bcnını g"cikmıs oln1...ım bu 
ddveti 11 kıvm ırı dUşu nılı~ rn.; .. 
nasını ko.çı. rr.ı~tır Bır hcil<i 111 ı.d 
c. ip geo,eydın, ogre'1ırdın cicmc -
~0 ağıınız vaı ıy1r •. .r\ berı.ım ba .. 
bam .. N~dcıı bana r.paçık dcmeriın 
ki bugun S.:ıJtı:' be~· u haremi ile 
ı-:ızları gc!~rt•J...t!r. 

(Devamı varı 

den yer yuzünde c 1,· ·bulunma:, 
bir adam do!lrusu. llcrn k<ıdın tu~· 
carı .. Hem kokaincı.. Hem de katil 
Marıka vücudund3 h.,fif bir ür -

perme duydu: 

- Sizi aldatmış:ar.. Bunların. 
hepsi iftiradır .. Kım toyledi s:ze 
bu yalan hrı? 

- Kendi hatıra def .,ndc okt: -
dum dedim ya ... 

M mal.aşa uzun surmedı. 
Kapı çalınıyordu. 

l\!anka k&pıyı açtı. 
- İşte beye fendi geldi. Ilcın de 

tam vaktinde .. . 

Nevzat bey yorgun ve ne~esiz 
bir tavırla içeri girdı: 

- Nasılsın Zcynepciğım? Kusu
ra bakma .. Gece sarhoş e tiler be
ni. Misafirlikte sızıp kalmışım. Sa
bahleyın güçlükle kendıme gele • 
bıldım. Ah, keşke kitmeseydim şu 
kına gece:,inc 

Ve paltosunu çıkararak çay ma
sasının. kenarına oturdu. 

- Bana da bir limonlu çay verin 
bakalım! 

Marika, Nevzadın çayını doldur
du. 

mUhrU diye dalma propısganda edllmiştlr 

Ya.(.; nUbüvvctir, onunl!u ,yılın .. 

da, eLu Talib.ıı •.cf:.tırıdan üç r;iin 
sonra ( ı) ve bi. riı·ayette rarnazaı· 
ecy!nda l\.1"ıhanımL'di11 z~vf't.:~i IL.ı -
tice &ltmıs b ş y~~rnc:a olduğu hol· 
de vefat etti. 

Iuhcmıned, k...ı.~J~,uun ü!e:.:.:c,., .... '1i 
anladıi;ı •ralardd, ona. • ·ı a Hali
ce! .. ı\llah ':iCrıi aünyanın en mün1 

ıaz kadını tanıdı ve senı Amranuı 
kızı 1\'Terycrn ile Firavunun karı<;;ı 

A,:o.iyeyl' de tcrl'ih ettı rli.v""rc\ o~ 

nu memnun c:tti. 
Muhammed, amcaöının ,.e karı· 

~ı H~ticenin bıribirınt ınüleUk;ıı 

vukuu gelen ,-efatlarıntlan çok 
ıııüt&soiı oldu. Bundan dolayı hu 
seneyi, her yad ediş,nd0 amülhi\
zün "" gam ve elem yılı• derdi. 

Sıyer kitabları, Hatıcenın mezi· 
yellerini saymakla bitiremiyor!-ıc. 

Hakikaten, Muhamınedi peygam -
bcr yapanlardan biri de Haticedir. 
Hatice, Muhammed"' ciddiyet \C 

ahlfıkıııdaki dürüstlüğü görerek ,.e 
iyice bildiği Tevrat ve İneiliı, e • 
saslar1!1a dayanarak, onun iı.hlr za

man peygamberi olab<lccek liy~ -
katta olduğuna iğtimad ed,yorct:ı. 

Hatice, bir tarafta!" da amcası oi;

lu ve '> zamanın, bütün geç. i.; din
lerin rok iyi bır se·kllrie tetkik "i

miş nlan ff'ylosL•fu bulunan V""~
ka ıbn! NofeldP d<' dıre üiı alı 

yor,.. '.l<luham...,Pdi forahııT> pcv • 
gamber dıniıı" ımale ~d. V•" du 

!\·l .ıJ-::31 .... rnel • 
peygc1mbı rl 1 

ff·lk llt_ !JL.Cl İn<•, 

k•ııııı , l~ıdk rr -
·ı dagınd. :ti rnagara.> ;,ı k'1parırna -
ında ondn C ·bta! ı lt .. nıa ... ları· 

nı ve·~. cdıgi avctlcıı l<C.ir ede -
rek herkes.1 dınC> dağ\ t etrnck ~ 
15r&r c'mcsiııdP Haticcn ı c:ık te- ı 

.ıi olmuşt•,r Hatice l\Lhammca.:ı 
pcygamberlıg ugru. c ı l>iitüıı m • 
lını, mülkünü _orl \'c tcda etnı-ş -
ti.,~ 

Evvelttı tc..ttika:l!\•-ımrzd nnl'"t-_ 
tıklaı ımızd.1n anla~ılm:ıjtl' kı: 

Muhaınmecle, oahu cok kiiçük bır 
Ç·ocuk ikPI', büyUkfitl< v' reislik 
hisleri t 0 lkin ctmi~tir, Hatta, bir 

clefasındo. kureyş r~ı,le• 'ne; .Gö- ı 

rcceksın'z .. O, bır 1 •lk ",ırdar oh • 

caktır Demekle Muhaınme<Jin 

LUtUn aı nlJı hukıncdr·crk bir 
ını vl-- cıl;n1a Jr1. ı • ıntl f c ttı ı i1t 

mey :1.nn vur nu~au 

Yın,.. gdrdü tıı11i'"rz .Jıbı ~1 ıh:.ır:"l-

m din ırtı' ıh irı 'J" tP\'lııtl 

ı ı iyen le r 
lar f·rıd '"' nübU\\Pl r: ...ılıru dıyl°"' 

d>im·r propngonda ,., llT' t Bıın 

la:rın icinrl<· y;,,hudılf'rle bcrab~r 

riıhıp buhJyr dn \' •. ctı l3•ı bazılo· 

rının iridı.j cttik!f'ı i gıb' n1uha "11· 

rr edin, biitüı Ö,L!\ r .kit riıı . rıa 

t~t:c• i!P onurı ~mec.ısı oğlı• \ra· ~ ka 
i 111i Nufr.lc mtc_~yı n oı !uJu , t \'e 

Buhayra tc.ı af ındaıı ur' ~kil dJeri 
S· lnlanıfaı ısı ıle ı uz ıLb \"a:;ıta· 

sıle te'sır altına nlr-ıdıgın.:ı l<anığız. 

ll:c şüphcsız M ~'ıa medın or 
y ı y.Jşır,,J ıı< n Y rnt'ne 'eyaha· 

lindeki intıb<ığl~rı, ur :ıları bir ga

y~ etrafırıd~ tepi ınak h:ısusundı· 
' ki J;ararı da. srmraları, p"yganıber· I 

liğ~ temayuliı üzerınd~ müe• ·;r 
olmuştur 

NcvzC.lt ıkı.:ıtnı de r1 L\~ 1 1 bıı b.'l.· 
kışla suzdJ 

- Neden somuı tgaıı duru.vorsı.-
nuz? Gcıvgc mı ettiniz yoksa? .. 

Zeynep onllnc bakıyordu . , 

!\farika atıldı· 

- Hayır pışanı, bırşey yok. Ha
ııımefendırıın bıraz sıı:.ırler> gev -
şemiş Sız dP gelm~dıniz.. l\lcrak 
ettı. 

Yınc bihroruz, kı cbu Bekir, 
bunlardan tiksinen ve Allahm hı'"· 

liğint' müslcnid bir dine, 1nu~tt.rıp 
olacak ücreccdc hasret çeke" brr 
zattı. l\.Iuhaınnıedi, peygamber 
denlerin hırı dı- cl.ıu Bekir ve ilk 
ırü:;Jümunları \"C bılh~ss~l miih !ll 

r.ıı.;vkığ sahilıı .:ılanları islamiyN• 
ıcthnl ctmiy~ \'e bu suretle l\fıı -
lwmınr,cii, etrafında toplanılaL""ık 

bır kutup yapnııya canla, başla ı c 
bütün malını feda ('tmckl<' ~·alı~ r 1 

adam ebu Bekirdı, 
Saydığımız yardımlar '" tc s ,._ 

!er olmasaydı Muhammed. pcv 
gambcr olamıyacaktı ve !uç ŞlİJJ -

hesiz, dünyanın en yüksek alıl.ı -
kıyatı olan ı,;liıııı ahliı.kı.'·atır ·" 
prensıplcri kurulamıyacaktı. 

Jlerid<.' göı-eccğimiz üzere. l\lı.ı

hamıned, be"eri hata ve kusurl.ı -
dan büsbütün kurtulabilmi~ hir 
peygamber de değildi; fakat ileti 
sürdüğü ahlaki kaidelerin cıddi -
yetı, salabeti ı·e ıli'ınihayc devam 
etmek kabiliyeti şüpheden vare> · 
tedir. İslam nhlfıkıyalı hurafelPr" 
kansan kısımlarından tenzih edi -
lince, beşeri ccmğıyetlerin içtim ıi 
nizanı ve <iünyevi sükUnunu t •

mine tamamiyll' k[ıfıdir 
Yukarıda söyledıklcrimızdcı o'n

laşılacağı uzerc, Muhammedııı. 
kendisi ile beraber ısliımiycti k" -
ruyar .ımcası cbu Talıple, pe) -
garnborl ğıne ı:,tinadgfıh rılar> HJ· 
ticenın rilumlerıııu~n çok mıitPe·ı • 
.ır olması pek tebii ıdı. 

Ebu T .ıl:p. M uhamınl'dın da ı 

ı,, saı·;ılmıyaıı bir hamisi idı, H<t -
tı,c dl', onıın nôibü 'Velini lastik, 
da0~·as1nı te'yıd eden sn< •k "~ ~
zımkiır bır ZC\'et idı. 

Muhammed, Hatıceııın olumu~« 

kadar. \'Dili elli yaşına kadar baş 
ka bir kadn' a evlenmedi. Butnn 
tocuklorı I!aticcden oldu. Bilaha
;a ~lJığı Miıriyeıkipti\'c ısmindekı 
':~rmndnr da lbrahim namındH 

bir çocuı;u oldu ise d<' yaşamactı. 

Bundan dnlnyı, Muhammedin sü • 
laiesi, llatıc~Cl«n olan kızları ıl" 

devam etti. 
Muhamm d, Hatice ile yı mi bns 

s~" zevdyl't dairesinde yaşadı. 
Ondan ıkisı ~rkek, dördü kı7- ııl -
mnk üzere nltı evfadı dunvaya gel· 
dı. ' ( Deı>r. ııı ı 1'a r 1 

eaı~·i<·e·&i.,Ci.8···t1aık·;;·i 
çal şmaları 

Balıke~ir, (Hususi) -- GöstcrıL 

kolu buyük b.r vodvi. hazırlıyor .. 
Jlali<cv,nıiz tcmsıl kolu Fransız· 

rndan l'snmmıza adapte cdileıı 
(Hortlak) aduıdn llç perdclık bır 

vodvı.lın pnwalarına ba~laroıştır 

Gayet gı•lllııçlü olr.n bu esen hal· 
kıPıız mPmnuniyetic karşılıyacak

tır 

T< msıld' l\L Guı.alan, H Gö 1 • 

a n, S. Evren, S. Ereiı S. Toza• 
r~I almış~artlır ,.,_....;,._ ____ '"\ 
Bartın - Filyos 

yolu 
Şose esaslı şe
kilde tamir ediliyor 

Bar~ın ( Hıı~usf ) - Kokuksu 
dııraj!'ında lr~· ~ ubım>k maksa
dıy!e yapıları Bart•n·F·lyos ~öy 
yolu, Bartın-Çaycııır.~ arasında 
otomobil post.ı ıervis'nin ihdası 

üzerine, bir şose kadar ehem. 
miyel ke•bdnıiş bulunmaktadır. 
Ç~nkü, posta servis•nlıı ihda.ı, 

Ankara trcni:ı~ yolcu gidip gel
mesinide temı.ı etmiş, bu su
retıe Bartın-Kokaksu • Çaycuma 
olomobıl yoluyla Ankara trenine 

Zeynep: 

- Dcgrusunu söyle .. Ncde'1 
lan söylüyorsun? 

ya- 1 
1 

ulaşmak imk~nı hasıi olmuştur 1 
Bundan başka, yine bu. yolla 
Çaycumaya ı;idiltrek oradao 
Çalalağzına, Çatalağzından da 
otomobille Zongu1dağa gitmek 

Diy~ bağırdı 

MJrika korkak ı e çekingen bır 
tavırla cevap vermek istedı. 

Nevzat bey 
- Hakikat n du? Di}er '< Marı-

kanın etecıni çektı 

l\1arika büsblltün şaşalamıştı. i 
Z<.ynep kaşlarını çattı: 

- Hatıra defteriııı okudum .. Ye-
1 

di kere cvlenmışsın.. Beni neden 
aldattın bu gune kadar? 

Nevzlt birdenbire beyninde:ı 
vurulmuşa döndü .. Hayretle karı
sının yüzüne baktı; 

mümkün oluyor. Şu itibarla, Bar • 
tın· Filyos köy yolıı Barlın için 
ehemmiyetli 1 ir yol halini al. 
mıştır. 

Bu yol, ~on yağmurlardan 
sonra işlek olması doia}ı ıyle 
epeyce boz:ı!muştu. Kaymakam• 
lığın ve Jandarma komutanlığı
nın müşterek alakalariyle yolun 

(.':ıeua mı var) 

yeniden esaslı surette lan.irine 
başlanmak üzeredir, Civar köy. 
lülcr, köy kanununa göre nıuay. 
yen vazifelere ayrılarak işe 
sevkedilmişlerdir. 

11-----------------: 
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Ölülerle eraberce yapılan Bir katil 
15 •ene hapse mahkOm 

edil dl 

bir devri alem seyahati Zonguldak, (Hususi) - Ba! tı • 
nın Kemerköp:-ü mahallesinden 
İzmirli Must:ı.fa Nejadı öldüren 
Gencali köyünden İsmail o~lu 
Mehmedin, Zonguldak Ağır Ceza 
mahkemesinde görülmekte olan 
muhakemesi sona ermiş ve J:atil 
15 yıl ağır hapis cezasına mahkwn 
olmuştur. Suça iştirakleri sabit oı
mıyan Mehmedin karısı Saime ile 
oğlu Ahmed beraet etmişlerdir. 

Bir amerikali karısını öldürdü, cese
dini mumya/attı, bir sandık içine koy
durup devri alem seyahatine çıktı 

Ölen karısının cesedi de ayni vapurda idi 
14 • 3 • 1937 l,ı,.bul Bıltdi'lf\i 

Pazar günü $ehirTıyi!Trosu 

gündüz saat 15,30 ııııııııııııııı Akşamı 20.30 da 

Ü M 1 T 

Yaz;n ;~~~:rns• j lt.l!lıııııı 
tein. Türkçeye lllJJI 
H~~;ir~a~ri IJlllllJl 

* 
Fransız tiyatrosu operet 

kısmı 

14 • 3. 1937 Pazar günü 

Akşamı saat 20,30 da 

DELi DOLU 

Yazan: Ekrem Reşit 

Mü1ık · Cemal Reşit 

Pazar gündüz 15,30 da Matine 

1 
1 

1 S TAN BU L-ı 
Ticaret ve Zahire 1 

Borsası 1 

1 13 / 3 ! 937 : 
·=~==::==== 

FIATLA R 

C 1 N S 1 

Bul!"day mahlut 
.\rpa 
Çavdar 

ı Mıs:r beyaz 
' Mısır sarı 

ıı 

Güz yünü 
Peynir k~şar 
Zerdeva derisi 
S>nsar 
Tılki 

Kunduz 
Varşak 

il 

il 

il 

il 

Aşajı Yuk·ı. 

K. P. 
6 10 
4 35 
4 35 
4 7 
4 27 

K. P. 
6 18 

82 - 92 -
~s - 40 -
5500 -
255) 

6UO 
1400 
160il 
500 

1200 
1700 
18)0 
635 

Milyonerin birinci karısı 
Porsuk 
Tilki 
Kurt 
Çakıl 

Tavşan 

il 

il 

Geçen ay içinde, Arjantin mil-ı 
yoııerlerinden Gregor Ahatın 
muhakemesine başlanmıştır. 
Esrarengiz cinai bir dram olan 1 
muhakeme safahatını, gazete • 1 
ler. bütün Amerik:ılılara bildir
mektedirler. Milyoner, ölü iki 
kansının mumyalanmış ceset -
!erile birlikte bütün dünyayı 
dolaşarak seyahat etmiştir. 

Seyahati esnasında milyone
rin yanında hususi doktoru olan 
Djon Bluner bulunmuştur. 

Sen Jorj vapurunda kirala -
dığı iki lüks kamara içinde hu
susi doktoru ile baş, başa vere -
rek ve yalnız ara, sıra oynadı -
ğı kumardan baska, kadın, içki 
gibi şeylere merak etmeden va
pur yolculuğu yapan milyone -
rin. bavullarından ayrı olarak, 
ba~a.iları arasında iki tabut 
varmış. Bu tabutlardan birisi -
nin içinde ilk karısının mum • 
ynlanmış ct>sedi, ikinci tabutta 
<l~. ikinci defa evlenip te bizzat 
öldürdüğü karısının cesedi bu -
lunmakta imiş .. 

Tabutlar ayrıca birer sandık 
lrıne konulmuşlardır. Büyük 
denizler ortasında, vapur, A • 
merikadan Avrupaya gelirken, 
milyoner, vapurun kumar sa • 
lonunda Brezilyalı bir kaç kişi 
ile kumar oynamağa başlamış • 
lar. 

Kumar esnasında oyun ka • 
ğıtları üzerine işaretler yaparak 
milyoneri aldatınağa çalışan 
Brezilyalıların bu sahtekarlığı -
nı milyoner görmüş ve çok 
kızmıstır. Bunun üzerine, 
asabileşen milyonerle Brezilya -
lılor arasında k"vga cıkmıs ve 
sandalve, sandalyeye bir döğüş
me olmuştur. Vapurun kaotanı 
işe müdahale etmiş ve tahki -
kat ilerlemiştir. Milyonerin eş • 
yaları aranırken sandıkların 
irindeki tııbutların öri.ilmiis ve 
şiipheler büsbütün artmıŞtır. 
Milyoner bunun üzerine tevkif 
olunmu~. bir çok evrak, kesik 
gazete yazıları, mektup ve fo -
fo!rraflar ele geC'irilmiştir. Bu 
fotoğraf ve mektuplardan mil -
yoner Ahat'ın havatı. esrarı tam 
manasile ö "renilmiştir. 

Veneziiellada doğan bu adam, f 

bir kaç ihtilalde bulunmuş ve ı muhakeme 'dilmektedir. Sevgilile· 
1918 yılında Arjantine firar et- rinin mumyalı ce•etleri ise Buno• 
rniştir. Burada silah kaçakçılı • ı Aires mezarlığına götürülmüştür. 
ğına ve ihtilalcilere pahalı, pa • Dc.ktor ve avukatlar milyo eri 
halı silah satmağa başlayan Ahatl deli olarak göstermeğe çalışmıkta. 
çok para kazanarak milyoner , dırlar. Fakat, mahkemenin el n len 
olmuştur. Bunun üzerine husu- kurtarabilecekleri çok şüphelid.r. 1 
sı o toru uner, mı yonerı • d k BJ ·1 • 1111111111ıııııı111111111111111111ııııu1111111111n11u1111111•1111ııııı1111uuı 1 

Venezüellalı genç ve güzel bir Bir kayıp 
Diş doktoru Erduran 

da dUn defnedildi 
Kıymetli bir diş doktorunu kay· 
bellik. Abdülvehhap Erduran, •s• 
kerlık hayatını önyüzbaşılıl!"a ka· 
dar ter temiz bir s"ci le eda ettik· 
ten sonra emekliı e aırı"mış ve çok 
sevdiği dişç:lık rresleğine kendini 
vakfetmiş dürüst, çalışkan ve 
bütün bildikleri ve tanıdıkları 
üzerinde g~niş bir sevgi U)an
dırmış güzide bir zat idi. 

Askeri tıbbiye mektebi müdürü 
General Suphi Eakarın enişte<i o
.an Erduran mek~eplerde çalıştığı 
müddetçe binlerce memleket evla
dına bakmışt r. 

Merhumun cenazesi dün Zükür 
hastahane<inden kaldırılmış ve yİll• 
lercc sı·venlerin, Lnlebe~inin, eli ri 
üıerinde Tophıneden romorkörle 
H ırem iskelesine naklolunnıuştur. 

Orada b~kliyenyenler ve lst•n· 
buldan relenlerin omuzl:ırında Se. 
limiye camiine naklolunmuş, namazı 
kılındıktan sonra Karacaahmette 
aıle n'e1arlığına defnedılmişt r. 

Eniştesi General Suphi Bakara, 
kard<şi avı•kat Hüsamettin Ahmet 
Erduran'a ve kederli arkada~laına, 
ai esine aynı keder ve teessürle 
taziyet beyan eı1eriı. 

200 250 
" adedi 21,:ıo 26,20 
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kızla tanıştırmıştır. Mılyoner 
bu kızı çok sevmiş ise de, dü -
ğünleri olmazdan evvel kızı bir 
yılana ısırtarak öldcrmüştür. Sev. 
diği bu kızı kaybettiğine çok mü· 
teessir olan milyoner cesedi mum• 
yalattırarak hususi bir tabut icinde 
muhal ıza altına aldırmıştır. Milıo
ner günlerinin bir kaç saatini 
mumyalanan cesedia yanında ge
çirmeğe başlrımış ve bu hal yıllar
ca Lö. le devam etmişt'r. Fakat iki 
yıl sonra, husu•i doktoru, nıilı one. 
re genç başka kadın bu"muştur. Bu 
kadın ile milyoner evlenmiş ve 
çok sevişerek mes'ut bir hayc.t 
siırmeğe baş"amıştır. Maamafih 
milyoner, yine eskisi gibi, ilk 
karısının cesedini de unutma· 
mış ve ikinci karısının ihtarlarına 

rağmen gününün bir iki saıtini 
tabutun }anında geçirmeğe devam 
elm'ştir. Milyoneri çok seven ka. 
rısı bu vıziyete daha fazla taham. 
mül edemiyerek, kıskançlığını ye· 
nememiş ve bir gün ovden çıkıp 
firar e miştir. l u ,a, milyoner çok 
kızmış kıskanç:ıgı galip gelerek 
s. vdiği karısını bir sinir buhra· 
nı arasında öldürmüş ve öldür
düğü karısının cesedini de hu
susi doktoruıa mumı alatmış ve 
ilk karısının bulunduğu mahfuz ye. 
re yerleştirtmişt r. Bundan sonra 
kendı karyolasrnı iki tat ulun ara. 
sına kurdurtmuş ve gece gündüz 
tu iki ceset arasında ömür sür· 

lstanbul Defterdarhğından : 
Keş f bed~li f 2861 lira 69 .kuruştan ibaret bulunan Koca 

nıeğe baş amıştır. Seneler böyle Mus·afapa5a,fa s·ılu m•nas'.ır mevkiinde eski ;tfıiye karakolu e'• 
geç mi~, fökat, geç•n sene milyoner yevm Sam at ya Maliye şubesi olarak kul lanı lan bina arsası üze• 
vapur'a bir devrialrm •eJ'ahatine · d "d 1 k 1\1 1. Ş ı. • b. 

rın e yenı en yapı aca a ıye ucesı ınası inşaat ve tes•satı çıkmak istemiştir. Sevı:·lilerinden 

aı rı olm~mak i•tiyen zengin Arne- işleri kapalı z•rf usıılile eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, 

rık•lı, tabutlara hu~usi birer san· E;;.siltme, Bayındırlık i~leri genel, Öt.el ve fenni şartnameleri, 
dık yaptırtmış ve ce,etleri bu son. f 
dı<br içine yerleştirerek eşya va. Proje, ke7if hühsasile buna müte ·rri di·"l-er evrak yüz ku-ıış 
1 zi ~ibı vapuruna a'.mıştır. mukabilinde verilmektedir. İsteklilerin 1715 liralık teminat nıek· 

Maamafih, vnpur seyahati mil. tuplarile teklifnamelerini ve en az on beş bin J:ralık bu işe ben-
yoııere u ıırhı gelmemiş ve kumar 
nıasası Laşında ve yine sinir buh· zer iş yaptığına dair Nafia Vekfıletinden almış oJd,ı~u miiteah-
ranı geç rdıği bir saatte Brezilyı· T 
lılarla ka•ga etmiş ve bunun neti. lıitlik ve icaret oda'ı vesikalarını 29·3-937 Paurtesi günü saat 
ce<inde de esra·ı ın meydana çık· on üçe ka iar l\Iilli Emlak l\lüıiiirliif(ünde toplanın Kımıisy)na 
masına sebep olmuştur. Ş nıdi bu ''erıııcle'i ve saat on dö:·ttc de zarf ar açılırken komisyonda hazır 
adam ikinci karısının katili olarak bııluıııııaları. (M.) (1321) 

lstanbul Levazım Amirliği -ı 
Satınalma Komisyonu llanhrı 

İdareleri İstanbul levazım amir· 
liğine bağlı müesseseler için 25 ton 
zeytin yağı 25/Mart/937 Perşem
be günü saat 15 de İstanbulda Top
hanede satın alma komis:{onunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapıta • 

caktır. Tahmin bedeli 17.500 lira • 
dır. İlk teminatı 1312 lira elli ku • 
ruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ihale sa

atinden bir saat evvel kanuni ve • 
sikalaril2 beraber tekliflerini ko • 
misyona vermeleri. (373) (1243) 

* İstanbul Yollama Müdürlü~~ 

BUGÜNÜN RADYOSU 
Ôğle neşriyatı: 

5 

Saat 12,30 plakla Türk musiki<i, 
12,50 Havad;•, 13, Beyoğlu Halk· 
cvı gösterit kolu tarafından bir 
temsil, 14 s'l~. 

Akşam nrşriyatı: 
SaJt 18,30 Varyete müz"ki Am• 

basauörden nak en, 19, O konk· 
r.ns Ordu •Dylavı Selim s.rrı Tar• 
can ( ltalyada maarif ), 20 Mü. 
zeyı en ve arkadaş arı tarafından 

Tl.rk musıkıo;,,ı ve na k ş ı kıı.ırı, 
2v, O b. O er Rıza tarafı ri.ln 
arapçt sö,ıe,·, ~0,45 Munir N r t
t n ve ar ... a a er t ralı dJn ı lir~ 

nıus 1'.İc;İ ve ihı.r.. ~arKıl rı, s::ıat ;l irt 

21,15orke~t a, 2~,15 aj.rs ve ı orsa 
hat er l"rt ve tılC!-1 !'l nİ n fTO~r ırnr, 
2:./,30 pakla !OIO ar, opera ve o.,e• 
ret p 1r ıLm. 2 ~. ") so 1. 

emrinde bulunan müdafaa mav • 
nasına konacak motör ile ke<fi mu
cibince tam:ratı eksil•.m.-sin<:> ta
lip çıkmadığından pazarlığı 17/31937 
Çarşamba günü saat 15 de Tonha
nede Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 6628 
liradır. İlk teminatı 497 lira 10 

kuruştur. Şartname ve ke. fi Ko· 
misyonda görülebilir. is•.eklil2r;-.. 
kanuni vesikalarla beraber b2lli 
saatte Komsyona gelmeleri. 

1

1 bC ... A • pjy AS 
1 133-937 

(385) (1424) 

l
lstanbul komutanlığı 1 

Satınalma Komi•yonu ilanlar:_ 

Çatalca müstahkem mevki •ratı 

için 4000 kilo zeytin yağına ihall! 
günü talibi çıkmadığı.;ıdan p:ızar -
!ıkla ihalesi 15/3/937 Pazartesi /(Ü

nü saat 15.30 da yapılacaktır. :llu

hammen tutarı 2660 Eradır. Şart • 
namesi her gün öğleden evvel k.1-

misyonumuzda görülebilir. 1st0 k
lilcrinin 200 liralık i!k t mıinat 

makbuz veya mektupları iıc h:a· 
ber ihale günü vakti mua.1ycrıin

de Fındıklıda Komutanlık sat.ın al
ma komisyonuna gelmeleri. (lOuO) 

* lX. Kor i.,.,,_ 64 tane matbu no-
taya ihale günü talibi çıkmadığ•'l
dan pazarlıkla ihalesi 22/:11art/937 
Pazartesi günü saat 16 da yapıla
caktır. Muhammen tutarı lBO ll • 

radır Şartnamesi her gün ö~leden 
evvel komisyonda görülebili•. is

teklilerin 14 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile bera • 
ber ihale günü vakti muavyenln
de Fındıklıda Komutanlık satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 
(1149) 

* İ>tanbul K. Birlıkleri için ınik • 
tarı takarrur edecek son fiatı Ü • 

zerinden tesbit edilmek üıcr.:! 3000 
liralık yün eldiven vermegi teah
hüt eden üstenci nam ve hesab.n:ı 

açık eksiltme ile ihalesi 2-l,Mart/ 
1937 Çarşamba günü saat 15 de 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün, 
öğleden evvel komisyonda görii • 
!ebilir. İsteklilerin 225 liralık ilk 
temina~ makbuz veya ın°ktuptırı 

ilP beraber ihale günü vakti mu -
~ yycnin'1e Fındıklıda Komu t&ı:lık 

satın alma komisyonuna ge!Tele-
ıi. (1150) 

* İstanbul K. lığı BirJil:!eri için 
7900 kilo zeytin yağına ihalp ı;ünü 

talibi çıkmadığından pazarlıkta i

halesi 24/Mart/1937 Çarşamba gü
nü saat 15.30 da vaoılac•ktır. Mu
hammen tutarı 5214 liradır. Şart

namesi her gün komisyonda gö· :i
le bilir. İsteklilerin 391 liralık ilk 
teminat makbuz veya mi'ktupları 
ile beraber ihale günü vakti nıu -
ayyeninde Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna ı;~lıl'cicri. 

( 1151 1 
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DEVREDİLCEK İHTİRA 
BERATI 

1

, Pazar 
-·--....--.--.Mütehavvil adisi şahsiyeti dür

bünıen hakkındaki ihtiram '1 l\laı t 
1 

· 
933 tarih ve 1612 numaarlı ihtira : 
beratının ihtiva ettiği huku'< Jlt 

kere başkasına de\ ir',·eyahut m. ,._ 
kii fiile konmak üzere icara vcri!
mesi teklif edilmekte olmakla bu ı 

hususta fazla teklif edinmek Lte
yenlcrin Galata'da, Aslan har. 5 

Vakitler 

Güneş 

Ôıele 
lkındi 

Akşaaı 

Yatsı 

imsak inci kat 1 - 4 numaralara müra • 
caat eylemeleri ilan olunuı·. . . - -

V•••ti 

sa. r'. 

6 15 
12 24 

15 4J 
18 ı.; 

19 43 
4 3tl 

Ezani 

a. d. 

1~ 02 

6 lO 
9 30 1 

12 OJ 

1 30 
1 

10 23 
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BiR GRiPiN 
Al ve mevsim 
hastalıklarından 

korkma! 

GRiPiN-
Kat'ı teıstrııe bUtUn Kırık· 
lıklara geçirir. Soğukalgın· 
lıOı, nezle, gri.,, bron~it ve 
sair rahatsız ıkları süratle 
tedavi ettiği gibi baş, diş, 
mafsal ve romatızma ağ-

rilırını da teskin eder. 
24 saatl3 Uç kaşe 
Gripin alebilirslniz 

Gripini tercih ediniz ! 
... , ~ : < .. ' "' • • .. • ... •' •• t ~--~ ' • • •• 

' 
1 

-AÇIK SÖZ-

fenerleri 
Müjde: 

200 111 600 metre ıtık veren 

Aı 
fenerleri gelmiştir. 
iyi ''ık almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
ile 

' 
1 .' 

i 1 j 

u 

D A i M O N Ampullarını 

11 ı ..... k•u•ll•a•n•ın•ız .. •v•e .. h•e•r .. y
1

•er•d•e .. 0 .. A .. l•M•O .. N .................. I markasına dikkat ed.niz. 

Kütahya Vilayetinden: 
Küt~hya Memleket hastahane•i için: 
t.!uh•ııımen bedeli 

Beheri 
L;rı K. AJ•t 

2!) f.0 25 Kemerli, çelik somyalı karyoıı; 
30 00 1 1 ngi tiz sistemi Kırma kary..ıla. 

9 50 55 Demir etajer. 

27 00 1 Portriga•.iir. 

10 00 2 E~bbo. 

70 oo 2 Ara balı se~ iye. 

5 50 2 Dewfr sandalya. 

ZARAFET 
DEGiŞiKLiK 

1 26-3.1937 Cuııı~ günü sıat 15 de ihale edilmek üz~re açık ek• 
Asri parşömen abajur u siltmeye keınulmu~tur. tsıektilerin 104 lira munkkat teminatile 

elektrikli dıvar mezkı'.ı• n ve s••.te K•it>lıya Vilayeti D.ıiml Encümenine mü• 
,.. racaatıan ilan olunur. (12!11) 

L A M 8 A l A R 1 1 lstantuı Harici "Ask;;j Kıtaatı llarıları 
Kordonu, fişi, ve 60 Waltllk lambasile 

Peşin 295 Krş. 
• 

SAT E de 

Tel. 44963 

Şubeleri: Beyoğlu, Tünel Meydanı 
lstanbul Beyaz,t, Elektrik Evi 
Kadıköy Eleklrık Evi iskele cad. 
Üsküdar iskele geçidi 

Bü} ükada iskele mı:ydanı 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
ı~ıetme U. idaresi İlanları 

1 - ?.Jalatya istasyon şehir cıheti "3528 m2,, üç bin bcşyüz 

yirmi sekiz metre murabba mahallin bil'ıımuın levazımı ,.e işçi· 

!iği ile şartnamesi muciLin~c pırkelenmesi kapalı zarf usulile ek· 

siltmeye konıtlmuştur. Muhammen be 'eli "9~68/29,. Doi<uz hin 

bcşyüz altmış sekiz Jira yirmi dokuz kuru~tur. 

2 - İs•ekliler bu işe aid plan, şırıname ve mukavelena:ne 

proj sini, Ankoro, Hayi•rpaşa, Adana, Malatya veznelerile Eloğ. 

hı, Narlı, Elaziz is:asyonlarından "48,. kırk sekiz kuruş muka· 

l,iJinJe tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme Malatyada Beşinci jşletmc binasında 22.J.937 

Paz3rtesi saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı "717.63., yedi yüz on yedi 

lira altmış üç kuruştur· 

5'·- İstekliler 2490 No, lu kanundald ehliyet vesaiki ve işe 
girmeğe kanuni mani bulunmadığın., dair beyannameyi ve teklif 

mektuplarını eksiltme gün ve saaıinden bir saat evveline kadar 

:Malatya Btşinci İşletme Komisyon Reisliğine göndermiş bulun

malıdırlar. "535,, 1330,. 

Keşif be,1eli 7896 lira 47 knrıış olan T vpkapı haricinde ve 

H ıiri yet abidesi ilerisinde yapılacak çöp istasyonları yollarında 

kullan laclk l:ııııı ve taşa aid açık eksiltme 25-3.937 Perşembe 

gıiniıne talik edildiği ilan olunu r. ''B., "1433,,' 

• •• 
Keşif beC!eli 2201 lira olan Feri köy meza•lı!(ına giden yo;un 

esaslı tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şut. 

naıııeoi Levazım Müdürlüğünde görül ehilir. İstekliler 2490 No. lı 

kanımda Y8zılı vesikadın başka Belediye Fen işleri Müdürlüğün· 

den alacakları Frn ehliyet vesikası ile 165 liralık ilk teminat 

mıkbıız veya ıııektııbile beraber 22«l.937 Pazırtesi günıi sut 

1 4 ce Daimi F.ncü:ııende bulunmalıdırlar. (I>.) 11 J97) 

~-------------------~·------------Mü,talıkern Mevki ihtıyacı içın 200500 kilo un kap~lı zarfla 
alınacaktır. ihalesi 17·Mart·937 Çarşamba günü saat 11 de lzmir 
de Kışlada Müstahkem Mevki S:ıtı~alma Komisyonu~da yapı!a· 
caktır. Tahmin edilen mecmu bedelı 26967 lıra 25 kuruş ve ılk 
teminatı 2022 lira 55 kuruştur. Şartnamesi hergün ko?1 syo~da 
ıı;örülür. lsleycnlcre 135 kuru~ mukabilinde şartnamesı verılı~. 
isteklilerin Tıcaret Odasında kayıtlı o'maları şarttır. lsteklılerın 
2490 sayılı kanunun 2 ve. 3 üncü . ır addeler:nde . ve .ş•rtname· 
srnde >•zıh vesıkalarile bırlıkte temınat ve Leklıf ~ktuplarını 

ihale saati-den en az bir saat evvel komisyona vermrş bulun· 
maları. "622. "1087. • •• Her birine biçilen ed•ri 330 kuruş olan 10000 tane 
kapalı zar!la alınacaktır. Şlrtnameıinin ı 65 kuruşa we öroeğıni 
görmek istiyenlerin her gün ög-teden sonra Komisvona gelmeleri 
ilk teminat mıktarı 2475 liradır. ihalesi 15.3.937 Pazartesi günü 
soat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ve t•minatlannı teklif mek· 
tuplarile birlikle ihale saatinden en az bir •a't evvel Anka
rada M. M. Vekaleti Saı.nalma Komisyonuna vermeleri. (619) (1075) 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

B ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

~üyü~ 00 000 liradır. 
ıkramıye • 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır .• 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N • 

937 günü ak,amına kadar biletini 
deQl,tlrmı, bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze. 
rindekl hakkı sakıt olur., 

T. T. Fabrikası 
Müdürlüğünden : 

16X16 mim ebadında 10 bin kilo dört köşe demir açık eksilt• 
me ile alınacaktır. Bu demirin muhammen bedeli 1250 muvakkat 
teminatı 94 liradır. Eksiltme 28·3·!l37 tsrihine rastlayan Pazar• 
lesi günü saat 15 de yapılacağından isteklilerin muvakkat temi· 
natlarını vezneye yatırdıktan sonra muayyen gün ve saatte Fab• 
rtkada müteşekkil komisyona müracaatları. "142 t., 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 --------
Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Mer-
kez Satın alma Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli (2180 !ıra 40 kuruş) olan "1896 kilo 
mikdarında yag müberrit borusu ile (19 lira 20 kuruş) muh;mmen 
bedelli "2000 metre uzunluk, 1,5 M m kutur ve 32 kilo mi ktarında 
bulunan pirinç telin ikisi bir arada kapalı zarflar eksilt~es i 28. Ni
san 937 Çarşamba günü saat 14 de Ankarada komisyonumuzca ya· 
pılacaktır . . 
2 ;_ Eksiltme}•e gireceklerin 24~0 sayılı kanun hükümleri dahilinde 

(16,5) liralık bank te'minat mektuplarını havi teklif mektuplarını mu· 
karrcr saate kadar komiıvona vermiş bulunmaları ve şartnanıenia 
her gün komisyonda görülebilectti. (1400) 

ANONiM ŞiRKETi 

Tamamen tediye edilmiş sermaye 

Llt. 200.000 •. 000 

14 Mart 

1 

• 
1 

Merkezi Umumi ye Miidüriyell Umumiye: R O M A 

TESİS TARİHİ: 1880 

r .BUtün dünyada şube ve muhabirleri vardır 

1 ' TUrkiye ,ubeleri: 

lstanbul • lstanbul' Merkezi, Sultanhamam 

" 
Şehir bürosu •A• (Galata) Mahmudiye caddesi 

" . ,, ,, •B• (Beyoğlu) istiklal caddesl 

lzmlr • lzmir şubesi, ikinci kordon 

Bilcümle Banka muameleleri yapar. 
Bütün Türkiye şubeleri, husu i takas muame'eleri için, başlıca 

ecnebi bankalarPe aliikıdar hususi bir teıklata maliktirler. K~mbiyo 
muamelatı, emtia, kredı küşac!ı, fınansman, gümrük muamelatı vesaire 
Milli ve ecnebi esham ve tahvilat üzerine her türlü muamele. 

kasa servisine 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çama!tı tuzlas!n la sureti nı:ıhsııs~da tesis olnnaıı inre 
tuz değirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ilır.u olunan 
ince Slfra tuzbrt yarımşar ve nirer kıJoJuk j)3ketlcr ve 

mutbak tuzları da "50~ şer kiloluk' içi kağıt kapalı çıl\'!llhr 
içinde satış!l çıkarılmıştır. 

Sofra tuzları "64n ve "128., zer paketi havi sandıklara 

konarak amhalajlanmıştır. Pak~cli sofra tuıhrının beher 
kilosu Kabataş ambarında "9,50. ve nıutbak tuzlarının 

beher kilosu 5,25 knruş fiatla s3tılac1ktır. 

Gerek mutbak ''e gerek s0fra tuzları bir srnuık veya 
•bir çuvalda.n d,ah:ı az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri 
tuz Iiatrna :dajıil oldui{nndan müşterilerden ayrıca sandık 

veya çuva\i bedeli aranmıyacaktır • 
Tuz satıcılarının 1nhisarlar İstanbul 

merkezinde Kabataş ambarına müracaat 
(1184) 

Hava Yolları Devlet 

Boşnıüdıirlüğü 

etmeleri ilan 

İşletme İdaresinden: 

I . 

1 - Anlı:ırı • htanhul arasında işliyen yolcu ye post.ı tay• 

yarclerimizin hareket saatleri aşağıda 

Kalkış 

S. D. 

yazılmıştır. 

Varış 

S. D. 

Anlcaradan 

istanbuldao 

10 00 

15 00 

1 l 50 İstaııhula 

16 50 Ankaraya 

2 - Bilet satan acentelerimiz: 

A - An karada Bankl\lar caddesindeP. T. T. Grnel direktörl ii~ü 

bina~ında Telefon numarası 3682 

B - istanb:ılda • Karaköy • P. T. T. Şubesi binasında. 

Telefon numarası 41137. 

3 - Yolcularımtzı şehirden meydana parasız nakleden idare 

otobüsümüz: 

Ankarada-ııcente binası önünden saat 9.30 da 

lstanbulda·acente binası önünden saat 14 de hareket eder. 

4 - Bilet Ucretleri: 

Anlrnra•İstanbııl gidiş 22 lira 

.. " 
> 

" 
" 
> 

4 lira "3 yaşına kadar çocuklar için .. 

12 lira "3·7 yaş arasındaki çocuklar 

için,, 

15 gün zarfında muteber olmak üzere •gidi~ • dönüş• bileti 

için yüzde yirmi tenzilat yapılır. 

Sayın yolcularımıza ilan olunur. "53l!., •1336• 

f lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 
Muhammen ilk 

Cınıi Mikdarı Bedeli Teminat ihale günü 

11-Kalem bez 15300 9177 68i>. lira 22. 3. 937 fazar. 
ve kumaş metre lira 27,5 kuruş lesi saat 15. de. 

Gnreba h1stalıanesine lüzumu olan yukarda rinsi ve miktarı 

yazılı bez ve kum aş kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur 

İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Faş müdüriyet l:inasınd:ı 
toplanan komisyonda yapılacaktır. Nümune ve şartnamesi hergün 

l~vazım kaleminde görülebilir. İstekliler teklif mektuplarını"2490., 

sayılı kanunun tarifatı veçlıile hazırlandıktan S)nra ihale saatin. 

den bir saat evveline kadar wakbuz mukabilinde komisyon Baş· 

karılığına vermeleri mecburidir. Posta ile göııderil~crk mektuplar 

yine ihale saatinden bir saat ev,•el ı;elıni5 bu'ıınnıala rı şarttır. 
Postada olacak gecikıu~ler kabul edilmer.. ( 1187) 

:-oabıbi ve Umumi neşriyatı idare ede~ Başmulıarrır 

E. izzet 
Basıldıiı yer : Matbaai Ebüıziya 


