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Sahip ve Başmul'tarrirl 

ETEM iZZET BENiCE 

Sayıı 322 Kuruş Telefon No. 20827 
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Mektup ecfraslı C.taloj-lıı, $ere! .. ~ ... 

BUGÜN 

2 nclde : Zekerlyya Sofra•ı • Son ha· 
berler • Dıt pollllkL 

3 ilacUde: Ekonomi • Meıale • Vodvil. 

4 Gncilde: Arr•r • Memleket postaaı • 
Pın•r batında ölen kı:ı 

~la.elde ı Teıkllltı eıaalye kanunu 
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Telgraf adresi - l•tanbul: Açık Söz 

100,000 den fazla vatandaş büyü 
hava bayramına iştirak etti 
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Bayram büyük muvaf
fakıyetle neticelendi 

Genç uçmanlar havada büyük ve 
muhtelif hünerler gösterdiler; 

şiddetle alkışlandılar 
ttııı111111111111111111111111.111111ıııım11111111111111111111u1111111WtNUO•ın 

-Havacılığımızın 
Zaferi 

Türk Hava Kurumu, dün, on bu 
kadar senelık çalışmalarının mü • 
kafatını, halkın coşkun tezahür ve 
takdirlerile aldı. Yeşilköy şenlikle
rinin yirmi otuz hın kişiyi ancak 
toplayabileceğini sananlar, yüz bin 
yurttaşın heyecanlı kalabalığı ö • 
nünde bir taraftan aldandıklarını, 
bir taraftan da Hava Kurumunun 
halk tarafından beğenilip sevildi· 
ğini anlamışlardır. 

İstanbul, şehir dışında böyle bir 
kalabalığı şimdiye kadar görmedi 
diyenler yanılmıyorlar, Demiryolu 
Yeşilköye gideceklere yer bWmak
ta acze uğramış, çift makineli kırk 
vagonlu trenler de ve vagonlar 
makasları tersine dönecek kadar 
ln•anla dolduğu halde jstasyonları 
do u au halk yığınını laıillftıiye 
muvaffak olamamışlardır. Otobüs
ler, bütün taksiler büyük bir inti
zamla çalıştırıldıkları halde ihti
yacı karşılıyamamış, bir kısım -ıalk 
şehir içinde tramvay kullaıı;hk • 
tan sonra yürüyerek Yeşilköye gıt· 
mişlerdir. Dün, köhne yük arabala
rına bile para kazandıran bir ;-jn 
oldu. Bu arada, bir nakil vu.sıtas~ 

bulamıyarak geri dönenlerin de en 
aşağı otuz kırk bin kişi kad~r ol· 
duğu da bilinmek lazımdır. 

Bu, fedakar büyük insan l'ala • 
balığı, milletin havacılığa olan ala· 
kasını, havacılığı türlü vazife ve 
ehemmiyetlerile tanıdığını göster
miyor mu? İşte bizi sevindiren bu· 
dur. 
Türkkuşunun kahraman ~<>euk

ları, bin bir didişme ile Yeşilköye 
kadar gelmiş olanlara layık olduk
ları cevabı, ustaca uçuşlaril~ ver
diler. Çekilen zahmetler bir iki 
saat içinde unutulmuş ve ortalığı 

Türkkuşuna girmek istiyenlerin 
neşeleri doldurmuştur. 

Saat on bire doğru 
Başlıyan şenlikler dört 
Saat devam etti 
• 

Dünkü Türkkıışu bayramı bütün ı Daha sabahın çok erken saat· 
şehri çok yakından alakadar elti • (Devamı 2 nci sahifede) 
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Anayasa bekWeniyorl 

Tevkif olunanlar gizli
ce serbest bıra_kılıyor! 

iki yeni 
Vekil 
B. Recep Pekerle B. 
Hasan Sakanın kabl· 

neye glreceklerl 
söylenlıor 

Ankaradan ırelen m .. 
lumata göre, VekAletler siyaıt 

müsteşarlıklarına tayin edilecek 
Parti idare heyeti azası arasındıı 
şu zevabn bulunacajtı söyleıı. 
mektedir : 

Denizli sıylavı Necip Ali Kiio 
çüka, Malatya saylavı Abdül-

' 

muttalip Oker, Mardin saylan 
Ali Rıza Erten, Erzurum saylavı 
Fikri Tuzer, lzmir saylavı Hüsnü 

1 
Çakır • 

idare heyetinden ayrılacak 
olan bu veya diğer zevabn yeri
ne yenileri aeçilmiyecektir. 

Maamafih, siyasf müsteşarlar, 
ancalı: kamutay toplantısından 
sonra tahakkuk edecektir. 

iç işleri bakanlığına iki ıiyas! 
müsteşar tayin edileceği, bunlar
dan birinin umumi idare ve em• 
niyet; diğerinin de Belediyeler ve 
husust idareler lşlerile meşırul 

olaca~ da söylenmektedir. 
Kabineye iki yeni devlet vekili 

illihak edece4i rivayeti de ıs

rarla deveran etmektedir. Bu 
vekillikler için Trabzon saylavı 

Ha,an Saka ve Kütahya saylavı 
Recep Pekerin isimleri zikrolun• 
maktadır. Recep Pekerin bilbas• 
sa propaganda işlerile meşgul 

olacağı kuvvetle zannedilmek· 
tedir. 

Balkan ekonomi 
Konseyi 

Atlnaya gidecek hey'et 
Anlı.aradan şehrimize 

geldl 
Balkan antantı •konomi konseyi 

üç gün sonra Atinada toplanıyor. 
Türk bey'eti azaları tamamen şehri· 
mize gelmiş bulunmaktadırlar. Dün 
de meclis ikinci reisi Bay Huan 
Saka ile diğer hey'et azaları An· 
kar .. dan şehrimize gelmişlerdir. 

Bay Hasan Sakanın riyasetindeki 
hey'etin bu akşam Atinaya müte
veccihen şehrimizden ayrılması kuv· 
velle muhtemeldir. Konsey 18 
martta toplanacaktır. 

Halepte bir gazinoda Istanbul Negüsün beyanatı 
neşriyatı dinlemekten halkı men- --
t k · t. l . l" 1 Fransanın teklifle-e me ıs ıyen erı po ıs tuttu. rini kabul etmekte 

Hntay partisi. (Yeni Hatay) 
ismile bir gazete neşredecek ı 

tereddüt etmem 
Halle Sellae hatıralarını 

yazmıy• batladı 

Path H (A.A.) - Negus, Lon • 
dra'dan ayrıldıktan sonra ilk defa 
olarak Havas muhabirini kabul e
derek şu beyanatta bulunmuştur: 

Bulgaristanda çarpışmalar oluyor 
-

Sofyada eski partiler hü-
kumete Boykot lian etti 

Nümayişçilerle atlı polisler arasındaki 
boğuşmada birçok kimseler yaralan
dı. üç kişi de beygirlerin altında ezildil 

SofgaJu •ir ıörüniJı 

(Son Telırraf ıraıetesinin Huıusi 
Muhabirinden telefonla) - Bulıra• 
ristanda belediye inllhaplan yüzün• 
den Köse lvanof hükOmetilc eski 
partiler vc,Onivcrsiteliler arasındaki 
mücadele çolı: korkulu bir sıfhaya 
rirmiştir. 

Partilere, intihap edilmek hakkı 

1 
verilmediki için hükumete boykot 
ilin elmişlerdir. Aylarca sürecek 
Ye her vil!yetle şiddetli mücadele· 
leri mucip olan intihaplar hüktl· 
metle partiler arasında bir rcfor. 
andum mahiyetini almıştır. 

Bunun için, ( lsveti Kra') kilisesi 
( Devaml 2 nci sahifede) 

iki feci kaza oldu 

Bir çocuk Tramvay al
tında kalarak öldü 
Trenden düşen çocuğun da 

bacakları kesildi 
Şebıadebaşında leci bir tram• 

vay kazası olmuştur. Veli 
isminde, yedi sekiz yaşların· 

da bir çocuk, Edirnekapı • Sir. 
keci tramvayına asılmıştır. Tram· 

vay sür'atle giderken, Mil:! sine
ma önünde aşağı atlamak isteyen 
çocuk romorkun tekerlekleri alhn· 
da kalmış ve iki bacağı birden 
kesilmiştir. 

(Devamı 2 nci sahifede) 
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TUNA TAŞTI 
Macaristanda 200 çiftlik sula r 

altında kaldı 

Son 9afmurlarclo11 Macarl.tanda 200 rifllilc •ular altmcla kalmıştır. 
Tana nılırl taımı,tır. Yugo.laoyaJa Morava .,. Sava nıhirlori do taş• 
#111, taş11n ıul11r pılc çok sar11rlar g11pmııtır. Balgarislanın Viclin f.a• 
1abası 6Ul11r alımda kalmııtır. Tana nılırl Romanga salıillulndı ele p•k 
çolc zar11rlar yapmııtır. 

Şurası muhakkak ki Türk Hava 
Kurumu, milyonlarca lira ile öl • 
çülemiyccek kadar büyük olan 
dünkü zaferile övünebilir. Halkta 
türlü mesaisi ile, bu kadar büyük 
bir havacılık sevgisi yaratmağn 
muvaffak olan Hava Kurumun~ 

Türk tayyareciliği pek çok şey 
borçlu olduğunu, dün açıkca gör· 
rnüştür. Türkiyenin büyük bir ha
va ordusuna malik olması peşinde 
yorulanlar, dünkü tezahürler ö • 
nünde ne kadar sevinseler azdır. 
Halkın inandığı daima doğru ve 
sevdiği daima güzel ve iyidir. Halk 
tayyareciliği sevdiğini ve ona inan
dığını göstermişken parlak bir ha
vacılığa kavuşmamızın uzaklarda 
olmadığını söylemek yanlış olabi • 
lir mi? Dünü zevkle yaşamış olan
larla birlikte bağırıyoruz: Bin tay
yare ve on beş bin tayyarecili Türk 
hava ordusu pek yakında hakikat 
olacaktır 

cHabeşistan ve onun imparato • 
ru, milletler cemiyetinden ümit -
!erini kesmemişlerdi. Çünkü mazi· 
dekisukuthayallere rag· men cemi· 
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Şakir Hazım Ergökmen 
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Amerikalı bir 
Gazeteci Berlin-

d~~ ... f ~~'!a~~!~f!ıor .. 
Aıt nılıri '!e icüul Antalcg•tlaıt '1r ıörü11l11 Yuırı 3 Ilı 

yet prensiplerinin artık iflas etmiş T b b • • 
11 

o 1 
olduğuna inanm~k i.st~mi.yoruz.Bu· 1 1 yen 1 n u n c u y 1 
nunla beraber milletımm ıztırabla-
rını azaltacağına kani olursam, hak· 
ka istinad etmesi şartil~, meselenin 
halledilmesi için Fransa tarafından 
vukubulacak teklıfleri kabul etmek- . 
te tereddüt etmem. Ras Desta 'n ~ ı 
ölümü, Habeş milletinin mukave • 
metine nihayet vermemiştir. Gra -
ziani aleyhinde yapılan suikast, 

(Devamı 3 üııcü sayfada) 

d önümü dün kutlu landı 
Tıbbiyeliler coşkun bir bayram yaptı
lar; gece de Tokatlıyanda verilen ba

loda sabaha kadar eğlenildi 
(Ya<ıll 2 nci sohifecl•) 
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- Birdenbire karar vermeyiniz. 
Bunun bir çaresi var. Siz ve ben, 
ittifak edelim. Şevalef'e çok, ço.ı: 
içki verelim, anlıyorsunuz ya. 
B.undan alacağımız iyi neticeyl' 
göre davranırız, hen şimdiden bir 
motör hazırlatırım. Dakikası ge • 
lince Mustafa ile sizi bizzat ben 
evinize kadar götürürüm. 

- Dakor! te~ekkür? 
- Benim d~ sizden bir ricam 

var. 
- Bütün kuvvetimle çalışının 

Ras. 
- Bu hadise kapandıktan sonra 

prensesi yalnız brrakmıyacaksı -
nız. Prenses sizi öteki kadınlar gi
bi tutmuytır. Seviyor. Üzerinde bir 
tesir yapabilirsiniz. Ne gibi mi? O 
şu ııon z~manlarda çıldrrmışa dön
dü. Görüyorsunuz. Yapacağınız 

tesirle onu doğru, sakin ve fazi -
!etli bir yola çevirebilirsiniz. O -
nun tenha zam.anlarında onunh 
beraber bulununuz, böyle kalab:ı
lıklardan kaçınınız. Sizden bunıı 
rica ediyorum. 

- Söz veriyorum! Sizin ne te -
miz çarpan bir yüreğıniz varmış 
Ras. 

- Bütün insanlar böyledir ha -
nımefendi. İyilik asildir, kötüluk 
sonradan gelir. 
• - Susunuz. Bize bakıp gülüşen
ler var. 

- Farkındayım. Sizinle işıkdaş
hk elhğımizi zannediyorlar. 

- Ne münasebet? 
- Ey ne yapalım hanımefendi, 

bu hayat böyle. Sızi de buralarda 
görünce kendileri gibi zannelmel<
te haklıdular. Pardon? Bu sözümi\ 
~a manaya almayınız. Bizim 
kara böcek Fettah damızlık aygı
ra döndü. Dört senedir, kôpekle -
rln bile yüzlerini kızartacak n~ o;a ~
ne.ere şahit oldum. Beni fazla söv-
letmeyiniz. ' 

- Şevalef bu tJrafa geliyor. 
- Endişe etmeyiniz. Sizin git -

miyeceğinizi bildiği için uslu otu
racaktır. Yalnız planımızı sezdir -

Yazan 

memeğe çalışalım. Ne§'eli görünü
nüz. 
Şevalef yaklaştı, gülerek· 
- Sizden başka hemen kimse 

k;ılmadı. Herkes Zekeriyya sofra
sının bulunduğu salona geçiyor. 
(Bana) size arkadaşlık edebilir 
miyim? 
Büktüğü koluna girdim. Ras 

Feddan arkamızdan geliyor ve ıs
lıkla bir çarliston havası çalıyor -
du. Kapıdan girerken Mustafa ile 
-yalnız- karşılaştım ve gıiya salo
nun parlaklığını göstererek fısıl -
dadım: 

- Çok içmemeğe son derece dik
kat et! 

Anladı. O da yalandan ın.ı;ayı 
fılan göstererek fısıldadı: 

- Farkındayım. Bana musallat 
olan kadınlar boyun .. içirmeğe ça
liiıyorlar. 

Bu akşamki Zekeriyya sofrası, 
bu sofraların hem en parlağı, hem 
en bam başkası idi. Ne seccade, ne 
namaz bezi, ne Kem sela levhası, 

ne ilihıcı kadınlar .. Hiç birisi yok 
Kırk türlü kuru yemişin yerini?, 

seksen türtil alafranga meze. İyı su 
sürahilerırıın yerme şampanya, ~a
rap, viskı, likör ve .. Ve rakı şişe -
!eri ... 

Herkesin mumunda da bir baş
kalık vardı. Bildığimtı: ispem;<?Ç ·t 
mumlarının yerine kalın. fay ><.s -
tan yapılmış mum taklitleri. "ıtil 

yMine de birer küçük ve kırmızı 
ampul oturtulmuş. Tavandan sof
ranın ortasına sarkan büyük avi
zenin ampulleri de kırının. Her -
kes kendi şamdanının dibindeki 
butona basınca mumunu ya~acaı.. 
Bir kadın gülerek sordu: 

- Bu mumlar, şehrin elektrik 
santralı yıkılmadıkça sönmiy~cek 
galiba? 

Prenses kahkahalı: 

- Hayır, dcdı. Bu mumların t~l· 
!eri santrala değil, gönüllere b•.iı
lıdır Soncceklcri zamanı bilirler. 

(Devamı var) 
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Bayram büyük muvaf-
f akiyet e neticelendi 

(Birinci sahifeden devam) 
!erinde S rkeci garı tıklım tık· 
hm dolmuşhL En aşağı yirmi bir 
vagonlu olan her kltar insan 
hövenklcri ha:inde hareket edi
}Ordu. Polis iat;zamı adeta güç
lükle temine muvaffak olabiliyordu. 

Devlet Demiryolları idaresi ; bu 
vaziyet kar~ısında tar,fe harici bir 
kaç katar teşkili suretile bir ko
laylık göstermi~ ise de, bu kolaylık 
aene ihtiyaca kari gelmemiştir. 

Halle vasıla aragor 

Diğer taraftan şehrin hemen 
bütün ahalisi de cadde ve so -
kaklardan akın akın inerek boş 
bulabildikleri taksi ve otomo -
bitlere binmek için adeta kavga 
ve dôğüş edercesine kendilerine 
bir vasıta teminine çalışmışlar -
dır. 

İstanbulun her tarafından ge
len otomobil, otobüs, motosik -
Jet. bisiklet, araba, hatta kam -
vonlar bile taşımakta oldukları 
halkı Yeşiköy yolunda birleş -
tiriyor ve tren yolu yanındaki 
to•e üstünde de başı ve sonu ol
mayan yepyeni bir katar dur -
madan Y eşilköye doğru akıyor
du. 

Bir kaç sefer yaparak bu va -
..ı.iyeti gören ve daha sür'atle ha
reket etmek isteyen bir çok şo
förler de Topkapı yolunu tercih 
ederek orayı da bir insan ve oto
mobil akını ile şenlendirmişler
dir. 

Şehir 6omboı 

Bu kadar gayrete ve nakil va
~talarının hararetle ve son sü -
ratle hareketlerine rağmen hal
kın yine bir çoğu vasıtasız kal
mışlardır. 

Böyle olduğu halde bugün hü- 1 
tim şehir bomboştu. Yedisinden 
yetmişine kadar her İstanbullu 
Tıirkku.şunun Yeşilköydeki ha
va bayramına caıi attı ve oraya 
koştu. 

Uçu sahasının kalabalı§ı 

çukta başlandı Bandonun çaldığı 
İstiklal marşından sonra kırmızı 
byaz kordelelerle süsienc>n ortadaki 
kürsüye eskı tayyarccilerimizdc>n 
Şakır Hazım Ergökmen gelerek 
güzel ve hararetlı bır nutuk söy
ledi ve: 

•- Karşınıza havacılığa emek ve
ren biri olarak çıkıyorum ve şan
lı Cumhuriyetin bahtiyar çocuk -
larına söylı.iyorıım. Atatürk Türki
yesınde gençlik Türk varlığına gü
ven kaynağıdır Geleceği temin e • 
den kuvvetın adıdır •. 

Sözlerile başlıyan Şakir Hazım 
bilahare tayyareciliğin ve Türk 
çocuklannın Türk mi!U müdafaa
sındaki büyük ehemmiyetinden 
bahsederek bütün gençliği Türk
kuşuna yazılmıya da'Vet etti: 

Uça,. adam en sihhatli adamdır. 
•- Gençler! Türkkuşu size spor

ların en iyi ve tatlısını yaptıracak 
ve sizleri vücudu sağlam, kafası iş
lek olarak yarınlara hazırlıyacak
tır. Tiirkkuşu sizindir ve sizler 
Türkkuşunun en tabii, en yakın ü
yelerisiniz. llen futboldan başka 
sporu tanıyamamış olan bizlere bü
tun yaşlılara acıyorum. Duydu • 
ğum acı büyük menfaatler temin 
eden bir sporu yapama~ olma
mızdandır. Çünkü bugün herkes 
bilıyor ki uç .. n adam vüeudile ay
ni zamanda kafasını ve sinirlerini 
terbiye ediyor. Ve uçan adam iyi 
düşiinen, çok doğru karar veren, 
telaş göstermiyen adam manasına 
geliyor ... 

Havada tehlike yoktur, 
Bundan sonra tayyarecilikte artık 

bir tehlike kalmadığını havalarda 
on dört yaşında parlak muvaffakı~ 
yeller ka~nm1ş mektepliler yet • 
m!ş yaşında uçan ihtiyarlar old•ı
ğunu söyllyerek: 

• Atatü•k gençleri! Türkkuşu 
sizindir. Sııl rc kapı.la.rını aÇmış 
beki yor• cı.imlclcrılr sb .. erini hı
tirdi. 

Uçu~lar ba•'ıyor 

-At;IK &Oz-

ispanyada harp yeni· Bir Amerikalı ga-
şiddetlendi zeteci Berlinden den 

HükOmetçiler yeni bir zafer kazandık
larını ve asileri Fransa\'a giden yol 

üzerinde püskürttüklerini bildiriyorlar 

çıkarılıyor 

Alman pollsi ihraç kara
rını birkaç gUn talik etti 

Berlin 14 (A.A.) - Memleketin 
dahili emniyeti için mevcudiyeti 
tehlikeli görülen Amerikan gazetesi 
Jewieh Agency'nin Beriin muha -
biri Smorlar'ın Almanyadan çık -
ması hususunda kendisine polisce 
tebliğat yapılması üzerine Anıeti -
kanın Berli• mümessili keyfiyeti 
protesto etrr.ış ve Amerika Hari -
ciye Nezaretinin bunu prensip me
selesi yapmakta tereddüt etmi • 
yeceğini ve keyfiyeti icabederse 
parlamentoda da mevzuu bar.sey
liyeceğini beyan etmiştir. 

Madrid 14 (A.A.) - Cumhuriyet 
ordusu, asilere karşı bir mukave
met gösterdikten sonra Guadala • 
jara cephesinde şiddetli bir mu -
kabil taarruza geçmişler ve düş -
manı Madrid'den Fransa'ya giden 
yol üzerinde ricate mecbur etmiş
ler ve ileri hatlarını Trijucque'e 
kadar götürmüşlerdir. Hüküme -
tin bu haberi veren resmi teblıği 
bundan başka cumhurıyetçilerin 
mukabil taarruz esnasında mühim 
miktarda harp malzemesi ele ge • 
çirmiş olduklarını bildırmekte -

dir. Tebliğ, ayni zamanda cumhu
riyetçilere ait tayyarelerin, tava
ların !ena olmasına rağmen, mu -
kabil taarruza müessir surette iş

tirak etmiş olduğunu ve asılerin 

bulunmakta oldukları muhtelif 
mıntakalar üzerine 500 den fazla 
bomba atmıı olduklarını ilave eyle
mektedir. 

Barcelone 14 (A.A.) - Generali
te meclisinin içtimaının hitamından 

sonra başvekH M. Tardellas, top • 
lantının tamamile harp meselele

rine hasredilmiş olduğunu ~öyle

miştir. 

Başvekil demiştir ki: 
.Madrid cephesındeki kuv\'et • 

lerle süratle ve müessir surette 
mesai bırliğinde bulunulmak için 
ittihaz edilmiş olan kararlar, Ka

talonya'nın faşizmi ezmek için za
ruri olan herşeyi yapmağa amade 
olduğunu gösterir.> 

Bu bapta kati bir karar verilın
ceye kadar Alman polisi ihraç ka
rarını 18 Marta talik etmiştir. 

Par ıs ekspresi yoldançıkı: 
Bourges 14 (A.A.) - Pacis·l'livnt

Dorc ekspresi saatte 80 kilometre 

Z 1 d k ,,. süratle gıtmekte iken Br,urgel'ye o n g u a u m u m 1 30 kilometrelik bir mesafod~ y•ıl -
dan çıkmıştır. K3za netic<'sind~ 15 

m e C 1 I• S •. kışi yaralanmıştır. 
Ekspres, fırtınadan hattın üstü-

ç alışma la r ı n ı bitir d i 1 =~=·:nd~~~=k~~::t=!'.r=ağ=ac=a ç=arp=ar=ak=,
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=
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Beş yıllık yeni işler için 245,000 Bulgaristanda. 
lira tahsisat ayrıldı Çarpışmalar 

Zonguldak, 14 (A.A.) - Genel 
Meclis, çalışmalarını bıtirerek vatı 
Halıt Aksoyun bir söylevile kapan-
mıştır. 

VıJayetin kültür. sıhhat, ziraat, 
baytar işl .. ri hakkında beş yıllık 

inki ar programlan kabul olun -
muş, ve g~en yıl kabul edilmiş e
lan üç yıllık bayındırlık progra -
mıle beraber vilayetin rıitıin hiz
met sahalarındaki çalışmaları proq
ramlaşmış ve planlaşmıştır. Y~ni 

beş yıllık programlarla adi bütçe 
tahsisatından maada beş yıl zar -
fında yeni işlere 24.5.000 lira ayrıl
mıştır. Bıınun 76.000 lirası kültür, 
76 bın 4.90 lirası ziraat, 62 bin lirası 
sıhhat. 31 bin 600 lirası bavbrlık, 

çektıği ikınci bir planör takip et -
tı. Tayy:ıreler saha üzerinde bir tur 
yaptıktan sonra planörler serbest 
kaldılar ve bır saat on dakika ka-
dar havada siızülerek bir mukave-
met denemesi gösterdiler. Planör
ler yere inınce içindeki genç Turk 
kuşu tayyarecılerınden Hilmi ve 
Mehmet çılgınca alkı5landılar. 

Paraşütle atlama tecrübeleri 
Bundan sonra meşhur tayvere

cı Vecıhi ile yüzbaşı Hılmının tay
yarelerıne rakıp olan genç para -
şütçülerimizden Bayan Yıldız Uç
man ile Bay Hüseyın Uçar ve Bay 
Hikmet Yay sekiz yüz metre ırti
fadan paraşütlerle kendilerınl boş
luğa bıraktılar. Cesur ~nçlerin 
havada süzülerek inişlerini heye -
can ve merakla seyreden bütün 
halk biraz sonra sahaya konan pa
raşütçüleri de hararetle alkışlıya
rak tebrik eltiler. 

Akrobatik numaralar 
Bilahare genç planörcülerimizden 

Ferit, Ali ve Tcv fik ayn ayrı irti
falarda muhtelif akrobasi hüner -

32 bin lirası türlü işler içindir. 
Programlarda Zonguldal<.ta buyük 
bir stadyom ve bır sergi bınası, uç 
lisede okul yapısı, bir ilçede hasta 
evi ve Zongutdakta lathırat istas -
yon..ı, üç ilçede sıhhat istasyonları 
ve ziraat aletleri, tohumlukların ıs-
!ahı, ziraati teşvik ve hımaye, zirai 
sanayiin tamimi. damızlıklar alın
ması, nümune fidanlıkları gibi vi· 
!ayetin her sahada ve her bakım -
dan kalkınma.<ıını sağlıyacak önem
li ve zengin maddeler vardır. Mey
v;ıeılık ve bağcılık gıbi mühim zi
raat i~leri i in mütehassıslar ge -
tiri!mesi kabul edilmiştir. Mecli -
sin 937 bütçesinin tutarı 813.232 li
ra 40 kuruştur. 

İki feci kaza 
Oldu 

(Birinci sahifeden devam) 
Zavallı k~çük Cerrahpaşa has

tahane•ir·e kaldırı.mış ve bir •aat 
sonra ölnıüşlür. 

Kua hakkında yaptı!!;ımız tah. 
it kattan şunhrı öğrend.k: 

Kazayı yapan tramvayın numa
ra'1 $78 dır. Vatınaoı da 603 nu
maralı Alişand.,, Çocuk romorkun 
basamagında ve ters tara'a ası'mış 
lıir lıeldc giderken, Hlaf sineması 
önünde, karşıdan Fatih. H1rbi>e 
tramvayının g ldiğini görmüş ve 
heyecanla atlamak istcditi zaman, 
romorkun altına gitmiştir. 

Evvdir.i günkü Haber ve Tan ga. 
ıetrleri E<hnekapıda bir tramvay 
kazası olduğu ve Fatnıa i•minde 
bir kadının tramvay altında kala
rak iki bacagının ke•ildiğini yaz
mışlardır. Bu haber kat'iyyotn ~sıı. 
sızdır. 

!eri gösterdiler ve evvela burgu Bir çocuğun da bacak-
sonra devrilme ve sı~asile takla ları kesildi 
atma, geri dönme ve kayış yapa • Dün akşam Yenikapıda bir tren 
rak inme numaralarını yaparak kozası o;mu•, H yaşında bir ço-
alkışlarla karşılandılar. cuğun feci şekilde ayağı ke•ilmiştir. 

Ufak blı: fasıladan sonra tekrar 
Yaptığımız tahkikata göre lli,4J paraşütle atlama hünerleri göste-

rildi. Gençlerimiz bu sefer çift da Yeşilköyden hereket eden 3551 
paraşütle tayyarelerden ayrıla _ numaralı lokomotifin çektiği tren 

rak sakin bir süzülüşle sahaya in- 17,20 de Yen kapı ile Samatya 
diler. Ve bu suretle saat on beşe aruındaki yeni büyük köprüden 
doğru bayram da bitmis oldu. Fa- geçmiş sondan ikinci vagona uılı 
kat on binlerce halk hiila sahadan duran ve ayaklarını raylar üzerin-
ayrılrnıyor ve meydanı kaplıyan de sür•ikleyen, Karagümrükte sa-
tayyarelerin etrafında merak ,.e kin 14 yaşlarında Husameddinııı 
sevgi ile dolaşarak en küçak te- ayakhrı birdenbire ray arasına 
ferruatına kadar onları tetkık e-

giraıiş, çacu kendini kaybederek ı!ıyor ve ız~hat almak isti •cmiu. 
yere düşmüş ve vagonun altında 

Bayarı Yıldrr anlaıı,or -k I ıştır 
B Y .d a m • 

ayan ı. ız ere indik len <on. ' 
ra hndisile görüşen bır mubarrı· Zav11fı çocuğun sağ ııyağı diz 
rımize: k p1ğındaı, sol ayağının da topu-

- Eugün 26 ncı defa olarak ğu kcsilmış ve parmakları ezilmiş. 
yere atladım. tir. Yaralı Hü•ameddin derhal 

Bir buçuk senedenberi Türkku- Cerrrhpaşa hastanesine kaldırılaıış-

(Birinci sahifeden devam) 
karşısındeki s,bhiye ınüdürireti 
binasına hCeum ederek girmişler, 

kapıları, pencereleri kırıp parça. 
ladıktan sor.ra binanın öoünde 
toplanan binlerce üni•ersite;i ve 
haika h•tabcn nutuklar söylemeğe 
baş amışlardır. 

Ün. versit•lılere, eski partizan. 

laroa iltıh · k etmi~ler ve müthiş bir 
l.al,balık hükumet aleyhıne atıp 

tutmuşlardır. HüKümet k~vvetltri 

ve süvari poli•ler toplantı yerıne 

gel.nce, numayişcilcre kar~ı koyup 

d•~ılmamak istemişlerd:r. 

Bunun üze•ine yüzlerce suvari 

p'llisi bc}gir:erini kalabalığın üze

rıne doğru sürmüş:er bunun üze

rine müthiş bir sr' rullü ve çarpı~ 
ma başlamıştır. Halk ve üoiversi
telilerdea bir kısmı sıhhiye müdü
ri) eti ve eski Ziraat Nezareti bına

lannın karş><ındaki (lweti Kral) 
kilisesinin içine, b r k1'mı da dört
) Ol a2zındaki lramvay durak 
yerlerine, dükkanlara, meyhanc

lerın içine kaçıp sığınmışlardır. 
PoLsle çarpıpn üniversiteliler ise 

el erindeki demirlerle birkaç poli

si yaralamışlardır, Halktan üç kişi 
polis beygırleri altında k.ılarak 

eıılmişlerdir. Yanlı polis ve Üni· 

vrrsiteliler hastaneye kaldırılmış
larrlı!". 

Ü> ver<ilelilerio bugün de nüma
yiş yapmaları muhtemeldir. Süvari 

polisler Sofya sokaklarında dolaş· 

mak:adırl3r. Heı ecan pek fazlddır . ., 

Tıbbiyelilerin 
Yıl dönümü 
Tıbbiyenın yüz onuncu yıl dö -

nümü dün öğleden sonra Ü'niver -
site Konferans salonunda büyük 
merasimle kutlulanmış, tıbbiyP!i -
ler, coşkun bir bayram yapmış -
lardır. 

Üniversite Konferans salonu ta
mamen dolmuştu. Ünıversite Rek
törü Cemil, Profesör Doktor Be
sim Ömer, Üniversite Profesör ve 
doçentleri di! bayram toplantısın
da bulunuyorlardı. 

Merasime saat H. te İstiklal mar
şile başlandı. Bunu müteakip Tıp 
Fakültesi Dekanı Nurettin Ali bir 
söy tev verdi ve Profesör M~zhar 
Osman, Tevfik Remzi, Ekrem Şe
rir, talebeden Fehmi, Lebibin si;z
leri taltip el'llİştir. Profesör ve ta
lebelerin seızleri şiddetle ve sür -
le alkışlanmıştır. 

15 Mart 

lngiliz-Alman görUşmeıerl 
İngiliz Dış Bakanı Eden il~ Al-

man büyük elçisi Ribbentrop ara· 
sında sömürgelere ait görüşmeler• 
den sonra İngiliz - Alman müna • 
sebetleri azıcık gerginleşti. Bcı gö
rüşmelerde neden halısedildiği i • 
yice malum değil. Fakat gerek E
den tarafından avam kamarasında 
ve gerek Ribbentrop tarafından 

Leipzig nutkunda söylenen söz • 
lerden anlaşılıyor ki Dış Bakanı i
le büyük elçi arasındaki görüşme· 
ler yalnız sömürge işlerine mün • 
hasır kalmamıştır. Almanyanın 

dör yıllık iktısadi programı, Lo
karno mukavelesi ve daha bir çok 
meselelere temas edilmiştir. Fakat 
Ribbentrop, bu meselelcı in Müza
keresine hazır olmadığ!nı bildir· 
diğinden Eden de yalnız basına sö
mürge meselelerini görüşme~e ya
naşmamıştır. Londra görüşme -
!erinden sonra Eden parlamen -
tada bir kaç defa beyanatta 
bulunarak İngilterenin hiç bir dev
lete sömürge arazisi temlik ctmi
yeceğini bildirmiştir. Elçi Rib -

bentrop da Leipzigde Almanyanın 
sömürge ihtiyacını bir defa daha 
ileri sürmüştür. Fakat İngilterenin 
sömürge meselesini diğer işlerden 
ayrı olarak görüşmeğe yanaşmıya
cağı Almanlar tarafından anlaşıl
mış olmalıdır ki bu defa Ribben • 
trap İngiliz Dış Bakanı ile Lokar
no meselesini de görüşmek üzere 
Londraya geri dönmüştür. Garbi 
Avrupa devletleri arasındaki mü -
nasebetlerin nazım olan Lokarno 
malumdur ki, tam bir yıl bir hafta 
evvel, yani 7 Mart 1936 da Alman
ya tarafından yırtılmıştır. Lokarno 
garbi Avrupanın hudutlannı ga -
ranti eden bir muahede idi. Al -
manya, Lokarnoyu yırtarken, ay
ni maiilde, hatta daha geniş ve Hol· 
landayı da içine alan yeni bir mu
kavele imza etmeğe hazır olduğunu 
bildirmişti. Fakat o gündenberi, 
Almanyayı böyle bir mukavele 
imzasına imale etmek için yapılan 
tc~ebbüsler müsbet netice ver -
memiştir. Filhakika 1926 senesi -
ne nazaran, bugün vaziyet iki nok
tadan değişmiştir: 

1 - Evvel~ Fransa Sovyet Rus
yaya bir mioak ile bağlanmış ve 
garp sulhunu da şark sulhuM bağ
lamıştır. 

2 - İkincisi, Lokarno mukave -
lesinin en esaslı bir rüknü olan 
Belçika, geçen sene zarfında dış 
sıyasasını değiştirmi~tir. Kendi hu
duılarının garanti edilmesine razı
dır. Fakat kendisi Lokarno'da ol • 
duğu gibi, diğer devletlerin hu -
dullarını garanti etmeğe yanaşmı
yor. Bir taarruz halinde, Belçika 
t~praklarının taarruza uğrayan 
dc;vlet veya devletler ziimresi ta
rafından kullanılması zaruri oldu
ğundan Belçikanın garp sulhuna 
karşı takındığı bu yeni vaziyet, es
ki tertıpte bir Lokarno muahede • 
sinin imzasına mani teşkil ediyor. 

Fakat eğer birinci zorluk orta • 
dan kaldırılabileydi, belki de bu 
Belçika vaziyeti için bir çare bu
lunurdu. Daha doğrusu birinci 
zorluk kaldırılabileydi, ikincisi i
çin çare aramak bile icap etmezdi. 
Bu da Almanyanın şark suhlu ile 
garp sulhu arasındaki bağı kabul 
etmemesi ve Sovyet - Fransız mi
sakı haki kaldıkça, garp Lokarno
sunun imzasına yanaşmamasıdır. 
Esasen bugün bütün Avrupa poli
tikası Almanyanın şark ve orta 
Avrupa siyaseti etrafında dönmek
tedir. Fransanın, her gün yıtılabi
leceği 7 Mart 1936 daki Alman ha
reketile de sabit olan bir garp Lo
karnosu için Sovyet misakını feda 
etmiyııceği aşikardır. Fakat 2calıa 
İngiltere şark suhlu ile garp sulhu 
arasındaki münasebet meselesin -
de ne dereceye kadar ileri gicle • 
cek? 

Ye ilköyc'eki uç· ~ sahası bir in
san seli haline gelmiş ve yüz bin
den fazla insan meydana sığma • 
mıya başlamıştı. 

Merasime tam saat on bir bu • 

Şakir Hazmı Ergökır. nin şid • 
d 'lc alkı.;_~~an bu nutkundan 
sonra uçuşlara başlandı. evvela bır 
motörlü tayyare arkasında bir 
planor olduğu halde havalandı. Bu
nu diğer bir motörlü tayyarenin 

şunda tayyareciyim. 935 Aıtu•los tır. Yarası çok ağırdır. 
Tayyare bayramında ilk defa Bu kaza yüzünden, münakalat, 
Turkkuşuna yaulmıştım. bir saat kadar durmuştur. 

Salona giren davetlilere T.bbi -
yenin yüz onuncu yıl dönümü nıü
nasebetile bastırılmış olan bro1iir 
ve rozetler dağıtılmıştır. Tıbl:ı!ye • 
liler dün gece Tokatlıyan salonla • 
rında parlak bir balo vermişler • 
dir, Baloda sabaha kadar e,2lenil -
miştir. 

Bu, çok mübhemdir, Ve İngiliz 
politikasının en müphem olan nok 
tası da budur. İngiliz devlet adam
ları, şark ile alakadar olmadıkla
rın ıbir çok defalar söylediler. Son
ra 1935 Mayısında, Sovyet - Fran
sız misakı adeta İngilizlerin tas -
vibil<? imzalandı. Her halde İngiJ. 
tere, Sovyet - Fransız misakına kar 
şı asla vaziyet almış değildir. 
Fransa bir tecavüze uğrarsa, İngil
terenin yardımına mazhar olaca
ğı c;a her İngiliz devlet adamının 
daimn tckra ladığı teminattır. Sov. 
yetlcre, misak icabı yardım eder
ken, Fransa tecavüze uğrars;ı, İn
gilkrenin Fransaya yardım edece
ğine göre, İngiltere, garp sulhunu 
şark sufhuna bağlamış görünüyor 
Fakat diğrr taraftan İngiliz dev
let adamlarının şark ile alakasızlık 
ifade eden daha sarih sözleri var-
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Ekonomi 

Yaş üzüm üzerinde tetkik
e r yapılıyor 

---·--·--
lh racatın inkişafı için 

iare: ehemmıyet 
verilen karar

atfolunuvor. 
Ankarada toplamın üzüm kon -

ııresinde verılen kararlar bu mah
sulümüzün ıslahı ve ıhracatının 

da inkişafı bakımından çok mu -
himdir. Kuru üzumden başka yaş 

Üzüm üzerinde de tetkikata baş -
lanmış bulunmaktadır. Manisa A
merikan asma fıcfanlığı müdürü 
Bay Reşat, İzmır bağcılık enstı • 

tüsü müdürü Bay Münip, müte -

hassıslarclan Bay Şemsı, İzmir Zi
raat mektebi müdürü Bay Hilmi, 

İzmir mebusu Bay Rahmi ve Mani-
mebusu Bay Turgudun da ı~ti

r;ikile Ziraat Vekili Bay Muhlisin 
riyasetinde Ankarada yapılan top
lnntının belli başlı ınevzuunu .yaş 
üzüm. teşkil etmiştir. 

Üzüm merkezlerinde soğuk ha- ----."--..ili 
va depoları tesisi üzümlerin bozul-
l!lladan ihracını temin edebileceği l 
gibi on iki üzüm tipinin standardi
ze edilmesi kararının tatbiki de ih-

Ya1 ılzılm 

racatın inkişafına çok yardım ede· 
cektir. 
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Aıdliyede: 

Yanlış kapı çaldığını iddia eden 
bir hırsızın muhakemesi 

Sabıkalı Fethi. bir arkada5ının 
kanını ararken komşu eve 

girdiğini anlatıyor 

dük
nasıl 

Dün, nöbetçi Asliye Birinci Ce
:ıa mahkemesınde Fethi anlat ;-or
du: 

- On sene evvel, bizim pederin 
de dükkanı vardı. Kürekçi Hasan 
da orada dükkan tutardı. Dıi: kin 
komşusu idiler. 

Kürekçi Hasanın çeşme meyda
nında oturduğunu bıze '.(elıp !(l•l~n 

çıraklarından öğrenmiştim. Çöpçü 
sokağında ela olurduğLlnu bıltyor

dum amma, evine hiç gıtmemi5tım. 
•Çöpçü dairesının karşısında, kö
§edeki evdir dedilerdi>. Gittım ... 
Köşedeki evi buldum. Kapıy1 ara· 
ladım ... Kafamı içerı u7.attım ... 
Soracaktım. Tam o aralık, arkam
da bir kadın peyda oldu. Beni, 
hırsız diye yakalattı. E[er y~la -
nım varsa, gözlerim kör olsun 
reiz hazretleri. .. 

İyi amma, girdiğin ev kürekçi 
Hasanın değil Zehranın evi imiş. 

Hem de, kürekçi Hasan o mahal
leden çıkalı alil sene olmuş ..• Bey
lerbeyine tı,şınmış. 

- Ben, çıktığını bilmiyordum. 
Yine orada oturuyor zannerlıyor

dum. 
- Senin hırsızlıktan iki üç sazı

kan da var. 
- Üç sene evvel, cahıllıkle bir 

kazaya uğradım. Üç senedır tövbe
karım. 

- Gece vakti. insan, evıni bil
mediği adamı ara,,p da el 5I~min 
evine girer mi? 

- Bır göreyim demiştim ... Reiz 
hanetleri. Halbuki, Zehra da, Fet
hinin, etrafı dıvar ve tahta perde 
ile çevrili, bahçe içindeki evinin 
bahçesine iyıce girdij!ini iddıa et
mektedir. 

Neticede şahitler dinlendi. On -
lar da bahçenin içinde yakalandığı
nı söylcdılcr. Ve mahkeme, F'ethi-

lzmirde güreş 
Müsabakaları dün 
Neticelendi 

lzmir 14 ( A. A.) - Bugün ne
ticelenen yüreş müsabakalarında 
56 kiloda Doganspordan Mustafa, 
61 • de Uçakspordan Osm•n, 66 
da Demirspordan lbrahim, 7 l de 
Uçakspordan lsmail, 76 da Demir· 
spordan Baki ve 87 de Ddmirspor
dan Hasan birinciliği almışlardır. 

nin sabıkasını da goz onune ala • 
rak yedi ay hapse mahküm etti. 

Fethi derhal tevkif edıldi. 

• • 
Karısından 
Şikayetçi 

Ali Asgar karısını bek
çinin kulübesinde görmu, 

Ali Asgar Mahmutpaşada, Ye • 
şildırekte kahvecidir. karısı Fatma 
ile sekiz dokuz aydır geçinememek
bir haftadır da ayrı yaşamakta • 
dır. 

Dün, Ali Asgor, iddiasına göre, 
epeydir. arkasını takip ettıği karı· 
sını, Yeşıldirek mahalle bekçisi 
Hasanın kulübesinde görmüştür. 

Fatma dıyor ki: 
- Bana bakmıyordu ... Bekçiye, 

şikayete gittim. O bir iskemlede, 
ben bir iskemlede oturuyorduk 
Gelip yakaladılar... Mahkemeye 
verdiler. 

Ali Asgar da diyor ki: 
- Sade şimdi değil... Kaç ke -

reler. .. 
Dün, Asliye Birınci Ceza mah

kemesinde. Ali Asgar davacı, Ha
sanla Fatma suçlu mevkiinde yer 
aldılar. 

Reıs Sadettin, isimlerini sorup 
h:ivıyPtlerini tespit ettıkten sonra, 
muhakemenin gizli olduğunu bil
dirdi. .. Samılcr dışarı çıktılar. 

Bır müddet sonra mahkemeden 
çıkan bekçi Hasan, Fatma ile bera
ber k0rıdorda yürürken. 

-- Perşembeye geleceğiz, ha?! 
Diyorlardı 

J\lı Asgar da, arkasından, kinli 
gözlerle bakıyor, bakıyor; kafasını 
iki tarafa sallıyarak, ağ•.r ağır yü
riıyordu. 

Bir tuğla 
Fabrikasında 
Yangın çıkb 

Dün a~şam geç vakit, Defter
dardaki tu;i"la labrika.ında yanırın 
çıkmış, v.ıktinde yetişen itfaiye 
yanl(ını, b·nanın çatısı yandığı 
halde s<indürmüştür. 

Yanırının nasıl çıktığı henüz ma
him değildir. Tahkikat yapılınak
tadır. 

1 izmirde __ _ 
-dı-r.-H-er-h-al_d_e _b_u_gi.ı_. n_k_ü_A_v_r_u-pa- Futbol maçı arı 

lzm•r 14 (A. A.) - Bugün Al· 
politikasının mihveri olan bu şark sanc"k stad~omıı yeni kulüplerin 
ve garp sulhu arasındaki mihıase· müsabakasına sahne olmuş ve me· 
bet meselesinde İngiliz siyaseti 0 raklı bir halk küt"esi de tribünleri 
kadar vazıh değildir. Bu itibarladır doldurarak maçları a"aka ile taki. 

betmişlerdir. ilk müsabaka Doğan. 
ki yeni başlayan Alman - İngiliz spor ve Demirspor arasıııda idi, 
görüşmeleri, Lokarno etrafında e- Kuvvetlerdeki miıvazenesiziik yü. 
sasen malum olan Alman noktai zünden müsıbakanın sonunda Do-

ğanspor 13-0 gibi farklı bir netice 
nazarından ziyada vazıh olmıyan ile galip geldi. Bu eksik bır kadro 
İngiliz noktai nazarının aydınlan- ile sahaya çıkan Uçak spor Ya· 
masına yardım edecek diye her ta- manlar sporun ikinci devrede yap. 

tığı üç gole mukabil ilk devrede 
rafta ali'ıka uyandıracaktır. üç ve ikinci devrede de üç golle 

Ahmet ŞUkrU Eamer müsabakayı 6-3 kazanmıştır. 

Talebelerin 
Tramvay 
Pasoları 
Bu seneye teşmili için 
Nafıa VekAletlne mUra

caat ediliyor 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya'nın 

son defa Elektrik şırketi nezdınde 
yaptığı lılf teşebbüs neticesinde 
tramvay talebe biletlerinde ehem
mi) etli bir tenzılat yapıldığı ma • 

lı'.ımdur. 
flütün yüksek tahsil gençliği 

birkaç gün evvel Nafıa Vekili 
Ali Çetınkaya'ya bir teşekkür tel
grafı çekmiş bütün grnçliğin mu
habbet ve şükran borçları bildiril

mıştir. 

Gençliğin bu takdir bilir tel -
grafı Vekil tarafındar. memnuni • 
yetle karşılanmış ve cevap veri • 
!erek derslerine daha büyük bir is
tekle sarılmaları temenni olunm·ış

tur. 
Akay, Şirketi Hayriye ve diğer 

yerli vapur ~irketlerimizin talebe
ye yazın da yaptıkları kolaylık 
hatırlanırsa, tramvay şirketi • 
nir. bu tenzilatı bütün yıla ni • 
çin teşmil etmediği sorulabilir .. 

Talebenin kamp, ikmal ve tec
didi kayd gibi mühim işler dola • 
yısile yazın mektebe gitmek mec
buriyetinde olan bu gençlerin 
hı.itim yıl zihinleri yorulmakta ve 
gezmek onların bir hakkı olmakta
dır. 

Yüksek tahsil gençliği Nafıe Ve
kili Ali Çetinkaya'ya, talebeye 
tramvay biletlerinde yapılan ten
zilatın yaz mevsimine teşmil e • 
dilmesi için tekrar müracaat ele
cektir. 

Balya-Karaaydın 
Şirket heyeti umumlyesi 
pek yakı"da toplanıyor 

Bir kaç sene evvel kurşun Ciat

larının sukutu üzerine müşkül va

ziyete düşerek bir müddet faaliye

tini tatil eden Balya - Karaaydın 

Şırketi tekrar çalışmıya başlıyalı
danberi mesai ve ihracatını art

tırmıştır. 

İçtimada ekseriyet temin edile

medıği için toplmtı geri bırakıl • 

mış ve 8 nısan sJat 10 buçukta ikın

ci bir toplantı yapılması kararlaş

tırılmıştır. 

Zlncirlikuyu mezarlı!jı 
Belediye, Zincirlikuyuda tesis 

edeceğı asri mezarlığa ağaçlar dik

mcğe ve mezarlık içinde yollar 
açmağa başlamıştır. Yol açma, 
ağnçlama ve çiçek dikme işleri 936 
senesi tahsisatıle haz•rana kadar 
tamamlanacaktır. 

937 senesi butçesi vekaletin tas• 
dik;nden geldikten sonra mezar
lığın diğer kısımlarıyle gasılhane, 
cema1tin oturacağı salonlarla me· 
murin ve bekçi daireleri yapıla
caktır. 

r'--------------·~ 

Vekalet 
Maaşları 
Maliye Vekaleti 
bu hususta ve
ni bir karar verdi 

21 Mart 936 tarihine kadar al· 
dıkları vekalet emri maaşları 

hizmet müdde.tlerine göre iki ve· 
ya üç seneyi bulanlara artık bu 
tarihten sonra vektılet emri ma· 
aşı verilmiyecektir. 21 Mart 936 
tarihine kadar aldıkları vekalet 
emri maaşları hizmet müddetle· 
rine göre iki veya üç seneyi 
geçmiş olanlara bu tnrihten iti. 
baren başkaca vekalet emri ma· 
aşı verilmemekle beraber, eski· 
den aldıkları maaşlardan bu pa· 
raların geri alınması için hiç 
bir muamele yapılmıyacaktır. 

21 mart 936 tarihine kadar 
aldıkları vektılet emri maaşları 

hizmet müddetlerine göre iki 
veya üç seneyi bulmamış olan• 
!ara, ilk vekAlet emrine alındık· 
!arı tarihten itibaren bu müd
detleri dolduruncıya kadar ve
ktılet emri maaşı ödenecek, bu 
müddetleri doldurdukları tarihte 
maaşlarınm kesilmesi cihetine 
gidifecektir. 

Memurlara 
Kolaylık 
Kooperatıııer memurlar 
fçln çok faydalı oluyor 

M ülhak bütcelerle idare edi • 
len bazı müesseselerle ek -

ser dairelerdeki memurlar arasın -
da kurulan muhtelif ortaklı koo -
peratifleri çok büyük bir rağbet 

görmüştür. 

Belediye, Dcnizyolları, Beykoz 
derı ve kundura fabrikası, Liman 
memurları kooperatifleri gıbi 
muhtelıf teşekküller bir senehk 
bütçelerıni karla kapamışlardır. 

Kooperatif mensupları yiyecek 
ve içeceğe aıt hemen bütün ihti -
yaçlarını bu kurumlardan veresi -
ye temin etmekte ve borçları her 
ay maaşlarından kesilmektedir. 

Bu rağbet karşısında, şimdiye ka
dar yalnız bakkalıye maddeleri ~a
tan bazı kooperatı rıer; Denizyolla
rı kooperatıfının kasabı gıbi, ken -
di ortaklarına ait kasap dükkan -
!arı açmağı ve ayrıca azalarına yaş 
sebze temın etmeği kararlaştır -
mışlardır. 

Mısır anlaşması 
Mısır hükümetıle aramızdaki ti• 

caret ve kültür münnsebetlerinin 
inkişafı ıçin hariciye vekaletinde 
hazırlanan proje iki tarafın dele. 
geleri tarafından tetkik edilmek· 
tedir. 

Söylendiğine göre nıurahhaslarla 
aramızda tam bir mutabakat ha· 
sıl olmuştur. Muahede bır iki güne 
kadar imzalanacaktır. 

En yüksek 
[ Bina beş katlı 
Olacak 
Belediye Heyeti Vekile· 
nin bu kararını tatbike 

başladı 
Şehrimizde yapılacak binaların 

adedi kat adedine gör" tahdit edil
miştir. Mevcut talimatnameye göre 
bodrum katı hariç olarak nüfusu 
sekiz bine kadar şehir<erde iki kat, 
nüfusu 8000 dM 50000 e;kadar olan 
şshirlerde üç kat ve nüfusu elli 
binden yukarı olan şehirlerde de 
be~ kattan fazla hina inşası men 
edilmiştir. 

Bu vaziyete ııöre caddelerin ge• 
nişliği nekadar çok olursa olsun 
lstanbulda da beş katlıdan fazla 
bina yaptırmağa imkan yoktur. 
Bdediye Heyeti Vekilonin lıu ka
rarı üzerine şehrimizde bq kattan 
fazla bina yapılmasına müsaade et• 
memeğe başlamıştır. 

lnıtihana girmeden 
Şahadetname 
Almışlar 

928 senesinde adliye meslek 
mektebinde ikmale kalmış olduk· 
!arından imtihana girmeden şaha
detname alan adliye zat işleri mü· 
meyyizlerinılen Tahsin, divanı mu
hasebat mürakip muavini Mehmet, 
Yenişehir idari hususiye memuru 
Muhittin, Malatya sulh hukuk za• 
bıt katıbi Recai, Taşkö;ıru sorgu 
hakim vekili Nebil, Baltı sorgu 
hakim ve~ili Hikmet aleyhlerine 
müddeiumumilik tarafından açılan 
sahtekarlık davasının bakılmasına 

başlanmıştır. 

Türk tütün 
Koleksiyonu 

Türk tütünleri hariçte 
daha fyl tanıtılacak 

Memleketimiz tütün mahsulleri
nin; yetiştiği mıntaka ile evsaf, ne
vi, cins ve nefasetlerini gösterir 
büyük bir kolleksiyon tertip edi • 
lcrek Türkofis merkezinde daimi 
surette teşhiri kararlaştırılmıştır. 

Bunun için Ticnret Odalarına 
müracaat edilerek her mıntaka tü
tününden tipik birer kolleksiyon 
ihzar edilip gönderilmesi bildiri! -
miştir. Ofis, ayni zamanda bu kol
leksiyonların müteaddit fotoğraf -
!arını aldıracak ve Türk tütünle -
rini muhte,·i büyük ve güzel al -
bümler tertip ederek dünya mem
leketlerine gönderecektir. --

Türk • Holanda 
Ticaret anlaşması 

Bir gazete Holanda ile aktetdi
ğimiz klering ve ticaret anlaşma• 

sının lastik edilmek üzere vekiller 
heyetine vrddiğini yazmaktadır. 

Holanda ile aramızdaki yeni 
klering anlaşması parafe edilmiş 
isede ticaret anlaşması müzakere· 
leri henüz neticesizdir. M"mafih 
bu miizakerelerin bugünlerde niha. 
yete ererek anlaşmanın da parafe 
edilmesi pek muhtemeldir. 
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Vasıtalı tedris sisteminde tek ki
tapla istihdaf edilen 

ga}e nasıl meydana gelebilir? 
son Telgraf arkadaşımızın dün akşamki nüshasında 

b r baber okuduk. Bır tabi "üç sene müddetle 
kabul edılecek iki ciltlık bir kitap için ben 18000 J:ra 
telif hakkı verırim.,, Diyor. 

Buna mukabil, bahse mevzu olan ilk mektepler ta
tabiat bilgisinin üç sene müddetfe kabul olunan dör
duncü v~ beşinci sınırlarına mahsus iki ciltlık iki ki· 
tap için K;iltür bakanlıı!!"ı her yıl biner lira hakkı te'lif 
vereceğini bildiriyor. Bakanlığın göstereceği bütün 
teknik şartlara itaat edeceğini de ilave ediyor. 

O halde ya bu ttıbi mütalağa ediyor, yahut filha· 
kika Kü:tür bakanlığının verdiği te'lif hakkı çok az. 
dır. Boz yine bu sütunlarda bu bahse temas etmiş 

ve müellif yetiştirebilmek, tek kitap sisteminden 
maksut olan neticeyi tesri edebilmek için müellifin 
taahhüt edeceği küffete mukabil tama olunabilecek 
bir nimet vadinin muvafık olacağını söylemiştik. 

iki sınıf için yılda 70.80 bin kitap basıldığına 
görr. üç yılda (210-240) bin kitabı okunan bir müel
lif mevzuubahs d mektir. Kitap piyasa ve borsasında 
eserinden satılan(3000-5000) müellife kahraman gÖ· 
zile bakılır. Bu müellilio 'atırı paradır. Bu yüzden 
mal mülk sahibı olabilir. Halbuki, yılda bin lira gibi 

bir para ile çalıştırılacak müellifin yarım milyona 
yakın eseri okunacak demektir. Burada bir iddia va• 
rit olunabilir: Bakanlık, kitap maliyetini azaltmak için 
böyle hareket edeme, 1111? 

Hayır. Çünkü kitap ma 1iyetini (18000) lıraıık telif 
vermek şartiie istenilen miktarda piyasaya arzetme• 
ğe hazır olanlar var. Bittabi bunlar da boş yere pala 
çalacak değillerdir. Para kazanac~klardır. Kaldı ki, 
böyle dahi olsa müellilten ke,erek maliyet azaltılmaz. 
Başka şeylerden kesmek gerek olur. Müellif ne ka· 
ğıt gibi istenilen zamanda tcdarık olunabiii; bir şey. 
dır, ~e de hurufat gibi makine al ında istenildiği ka· 
dar ımal olunabilir bir nesnedir. 

Bu ayrı bir iş, ayrı bir ihtisas, ayrı bir faaliyet, 
ayrı bir kudret ister. Hem muallim, hem muharrir, 
hem pedagog, hem psikolog, hem edip, hem teknisi
yen. olmak icabetliren bir iştir. Roman yazmak gibi, 
lııkaye çırpıştırmak gibi az çok bir kudretfe meyda· 
na gelebJecek iş değildır. 

Zaten m eseltı tabiat bilgisi kitaplarında müellif den 
aranan teknik vasıfları bir defa tetkik etmek, ara
nılan müdlifin ne demek olacağına bir fikir verebilir. 
Bittabi böyle de olmak lazımdır. Ama bunun için 
biraz fedakarlık yapmak gerektir. 

Biz bakanlıktan bu işe layık olduğu önemi ver• 
mesini bekliyoruz. Çünkü tek kitap sisteminden bek
lenilen hedefler ancak müellife kıymet vermek ve 
yani kıymetli miiellif temin edebilmekle kabildir. 
Vasıtalı tedris usulü demek ofan bugünkü tedris 
sistemimizde kitabın ehemmiyeti çok büyüktür. 

Hatice Hatip 

• 
Günün VodVilinden 
,· • •• ••• , ,· • .!; .,.. 

Kahraman! !•eni 
selAmlıyoruz 1 

Dün lstanbul Ycşilköye aktı. Hn• 
va bayramını bayram edenlerin 
(100,000) kişiden fazla olduğu tah
min edi:iyorl Demek ki eli dekilse 
bile gönlü silah tutan, hem asrın en 
müthiş silahını tutan oraı•a akmış 
bu akış.bu akın, çok uyanık halkımı
zın havacılıjtın kıymetini her Türkü 
mes'ut edecek bir kemalde anfadığını 
havalara dojtru Türk gönlünde bir 
akın patladığını rösterdiği için göz
lerimiz aydın.. Dünkii ylice man. 
zara Ö'Ünde k3baran gönüllcrimi· 
zin ne kadar havalandıjl"ı, ne ka
dar yüceldi~ini sö~liyel;m mi: 

insan hıvalıra doğru Türk gökün
de başlıyan bu akının dünya üze. 
rinde yüce şereflere doğru yüksel
mesini istiyor 1 

Niçin evvela Türkiyede, sonra 
Balkanlarda ve nihayet • Fakat ya• 
rında yakın b;r istikbalde. Türk 
hava rekorları açmaya başlamıyo· 
ruz? 

Vakıa havacılıkta yeniyiz, bu id· 
dia belki doğrudur. Fakat Türkün 
her yenisi birdenbire herkc,in en 
~ük_emm_el'._ d:_ğil midir? Bizim gön
lu~ıız gozu:nuz açılarak gördügü· 
muz şudur: Hava şereflerine ka· 
nat açmamız için Türk kartal yav· 
rusu anaçlaşmıştır.l 

Dünyalara kanat açan koca kah
raman.f Seni şimdiden • selamlı· 
yoruz. .. I 

Serdengeçti 
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Anayasa 
Bekleniyor 

Antakya (Husus! nıuhabirimızaen 
aldığımız, bütün hadiselerin son 
safhalarını bildiren en son ve en 
yeni malumat) 13/14 tel: 

Bumda halk Cenevredeki komi
tenin tetkikine heyecanla nıunta• 

zırdır. Maahaza Hatay ana yasası· 
nın Türk projesi etrafında halledi
feceğine emin bulunım teşekküller 

vazive ti erini ona göre şimdiden 
hazırla maktadırlar. 

Ezcümle Hatay istiklal cemiyett 
(Hatay halk partisi) ismi altında 
yeni bir taazzuva hazırlanıraktadır. 
Hatay halk partisi kendi zümresi· 
nin Organı olarak (Yeni Hatay) is• 
mile bir gazete neşredecektir. 

Kat'iyetle öğrendiğimize göre, 
bir müddet evvel mahall! hükümet 
tarafından mili! neşriyatından do· 
layı kapatılan (Yeni gün) gazetesi 
bu yeni isme inkılab ederek par
tinin gazetesi olarak çıkacaktır. 

Sancağa ilhakı Türk projesi muh
tevasından oJan üç nahiye iJe isken .. 
derun limanında hazırlıklar vardır. 

Müşahitlerin intıbalarını takip 
edenler arasında yaptığımız tahki
kata göre, mahal'! polis yt- jandar
ma kuvvetleri hakkında Türk nok· 
tainazarına tarafdar oldukları an. 
laşılmaktadır. 

Bu hadiseler karşısındarak çok 1 
sakin ve bitaraf görünmektedir. 

Irak, bu işlere karşı tamamiit 
kayıtsız ve bilakis iç işlerinde ve 
dış siyasetinde emniyet temini mak
sad,Je kendi umurile meşgul görül. 
mektedir. 

Meclise bir layiha verildiğini öğ. 
rendik. Bu layihada bir mil i m'i· 
dafah teşkilatı esasları vardır. Irakta 
da tayyareciliğe büyük bir yer 
ayrılmıştır. Şimdiden halkın yar. 
dımre yapılan hazırlıklar, milli mü. 
dalaa te.kilatının kanunlaşmasın• 
dnn sonra esaslı birşeylere bağlan· 
mış olacaktır. 

Irakta çıkan matbuatı, Hatay 
Türkleri dikkatle takip etmekte
dirler. 

Iraklılar, Sancak davasındaki 

karışıklıkla" karşı tamamile aleyhtar 
görünmektedirler. 

Fakat diğer taraftada Vatanile· 
rin taşkınlıkları polısin ehemmiyet• 
le önüne geçmeğe mecbur olduğu 
bir hareket haline gelmiş bulun. 
maktadır. 

Vatanilcrden bir çokları gece 
Hllepteki büyük gazinoya hücum 
ederek halkı İstanbul radyosu neş· 
riyatını dinlemekten men'e çalış

mışlar ve bu münasebetle büyük 
bir hadisenin vukunda ramak 
k•lmışken polisin müdahalesile Va• 
tan!ler gazinoyu terke mecbur 
edilmişlerdir. 

Vataniler köyleri dolaşıp pro
paganda yapmaktadırlar. 

En son ve kat'i istihbaratımıza 
nazaran bir çok münasebetsizlikle· 
rı yüzünden tahtıtevkife alınan 

Demir gömleklilerden bir kısmı 
tahliye olunmuılardır. Fakat bu 
tabliye giıli tutulmaktadır. 

Negüsün beyanatı 
(Birincı sahifeden devam) 

müstevlilerin Addis-Abeba'da ken· 
dileriniemniyette hissetmedikle • 
rini gösteriyor .• 

Haile Selassie, hatıratını yaz -
makta ve memleketinin ne suret· 

le istila edildiğini tesbit etmPlc • 
tedir. 
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MÜ Elli Fi: Nizamettin Nazif 

Şaha bettin bey h~) retle oi(lu -
nun suratına bdktı. 

- Kimden öğr~ndııı geleıı!er 

onlar olduğunu? Biz sana bir siir -
priz yapmak istemiştik. 

- Cevap vermeyişine bakılıfsl 
esrarengiz bir yerden haber aldı -
ğm anlaşılıyor. Yok>a geldikleri 
zaman evde miydin? Ayşe de söv
lemiş olabilir. Haydi bu ciheti bı
ze söylemene müsaade edelim. Fa
kat öğrenince neden gelmedin~ 

- ..... . 
- Ne o? Niçin gözlerin yasarı

yor? 
Tuhaf şc:y... A. • Ağlıyor da .. 

Hayret! 
- ...... 
- Müteessir mi oldun? 
Nazmi durdu, durdu, durdu <l:ı 

nihayet dayanamadı birdenbire 
patladı; 

- Evet... Müteessir oldum ... 
-diye bağırdı- Amma istediğiniz 

zaman evde bulunamadığım için 
değil; aile sofrasına emrettiğiniz 

gibi hürmet edemediğim için rle 
değil.. .. 
Babası artık köpürmüştü. On • 

dan beş perde daha yüksek bir oeı
le haykırdı· 

- Ya niçin, be herif? 
- !lala mı anlıyamadınız' ı\ı<-

şam yemeğini misafirlerinizle be
raber bır sofrada yeyemediğin i· 
çin. 

Ve Şahabettin beyin lıiddetiri 

birdenbire söndüren bir hıçkırık 

boğazından fırlarken, göz yaşları~ı 
gösterrrıcmlk için eliyle yu2umı 

kapayarak odadan çıktı. .. Üst ka
ta koştu .. Odasına kapandı. 

O zaman karı koca bıribirlerine 

bakarak manalı manalı gülüstü -
!er. 

Baba; 

- Senin hakkın Yarmış ... -dire 
s6ylendi-

Ana; 

- Tabii canım ... -dedi- gozum
Je gördüm. O gün kızın elinden çi
çeği alırken her taralı zangır z;ın • 
gır titriyordu. 

- Artık bu izdivaç bir gün me· 
selesidir. 

- Elbette .. Görmedin mi kadı
nın yaptığı kompilmanları? Efen
dim. Bizim oğlan kendini satma -
sını biliyor. Bütün kızlar peşinde, 
onu Abıdir. beylerin tuzoğından 

çekebildik ya ... Ne mut!~ bize .. 

lıak<1tct ell•m Şunu çağırtp bir~z 

gönl~ıru alalırn mı dersin . 
_ Vazgu; ~imdi ... Onu bu g•,ce 

tccssl1rile baş ba~a bırakalım . Sa -
bah ola hayır ola ... 

Anla~ılı ·ordu ki Şahabettın b~y 

ile muhterem zevceleri hanımefen

di, unıumi harbin her adımında bu 
servet imh;:: eden bu günler!!de 

kiırlı bir dalavere peşinde yürü -
mekt.:ı idiler. 

Sadun beyin Gcdikpaşadaki ba· 
bodJn kalma evi hatırlıyacak de -

recede masraflarım kısmaya ka....: 
rar verdiğı henüz kulaklarına ça -
lınmamış olsa gerekti. .. 

* Bir saat sorıra, evde el ayak ke
silmi. , herkes yathğına girmiştı. 

O zaman en üst katta bir odanın 
kapısı yavaş yavaş açıldı. Teessei
rile baş basa bırakılan zavallı ço
cuk (!) ortaya çıktı. 

Kunduralarını sol elinde tutu -
yordu. Sessizliği dinledi. fabii ;;es 
yoktu. 
bir tabak içinde yanan idare mu
munu aldı. Basamakları hiç gı -
cırdatmodan en asağı kata ındi 

Yemek odasında bir dolabı açtı. 

Bü) ük bir kayık tabagına zeytin 

yağlı biber ve patııcan dolmaları 
ıstif edilmııto. Bır tanesini ı>ırdı 

• Er\fes! · dıyc m.rıldandı· Vay 
canına' Az kalsııı a~lıktan ölecek
tim. Fakat neydi o lcessürüm. Bir
denbire gozleritn yaşJrdı; kendiıni 

tutamadım. Nasıl oldu? Arılarrıa

dım. 

Dolmadan hır pa(ça daha ısırdı. 

- Acaba ben bu kızı sevıyor 
muvum"? Yoksa Nımetin beni at-

latması gücüme gıtm.şti de baba
mın saldırması da üstiıne bınınce 
sinirlerim mi bozuldu? .. 

En büyuklerirıden iki patlıcan i· 
ki de biber se~lı. bir gazete ka~ı
dına sardı. 

Yemek kokusu al Cin bir kedi 
miyavlamıya başlamıştı: ona bir 
tekme vurdu. Dolabı kapayıp taş· 
lığa çıktı. Burada duvara dayalı 
bir kurs bisiklet duruyordu. Par • 
mağile lastiklere dokundu: 

- Ta~ gibi.. -dedi- Mükemmel. 
Birader efendi insaf etmiş de bu· 
gün lfıstikl ri patlatmamış. 

(Devamı var) 

1 Kepek -
- Evet gelmelerini zamanında ı•h 

kasabildik. Eğer onu bu kalp o ·un-1 f3Catl 
larında biraz daha başı boş hıra - __ 

kırsak o Aksaraylı pasaklı mal .ılle lngiltere için hususi taka· 
karısının kızını evimize gelin diye sa tAbi midir, değil midir? 
sokac~ktı.~. Tabu artık Sauuı bey lngiltere y~ gönderilecek kuş ye· 
kesenın agzını açar. mı ,-e darıdan sonra kepeğin de 

- Muhakkak ... Kıza cihaz ola - hususi takasa tabi olup olmadığı 
rak bir çiftlık koparırız. hakkında pıyasada tereddüt vardır. 

Şahabcttin bey dudaklarını şap- Zahire tacirleri Türlcofiste 
!atarak ellerini uğuşturdu bir toplantı yapmış ve bu husus-

- Yapayım şu işi ... Yapayım şu ta görüşmüşlerdir. Neticede, lngil· 
i i hatun, yoksa halimiz dumandır terede bu maddenin hususi takasa 
Harp kesemizin dıbine dar; ekti. tabi olduğu hakkında bir kanaat 
Halbuki Sadun Beyoğlundaki ko • mevcutsa da burada bu maddenin 
nağı satsa daha on sene yaşar. takasa tabi olmasında bir mahzur 

Sonra muteessir bir tavır takı - bulunmayacağına karar vermiştir. 
narak. Bu hususla lngiltore ile muhabere 

- Vallahi çocuğa beyhude yere edileceKlir. 

Yazan : lskender Fahrettin 
- Zeynep ... Ne oldu sana? B'• 

kere de beni dinle bakalım .•• 

Seni dinlemeğe lüzum var 
mı? 

Şüphesiz var.. Çünkü seni 
hiddetlendiren o defterler benim 

değil.. bir arkadaşımındır. 

- Ne diyorsun. Bir arkadaşının 
mı? 

- Evet ve seni şerefimle temin 

ederim ki, ben hayatımda ilk defa 
seninle evlendim! 

Zeynep, Nevzadın verdiği cevap 
karşısında bocaladı. 

Acaba Nevzat doğru mu söylu
yordu? 

Eğer bu defterler bir başkasına 

aitse, Nevzadı boşuna kırmı~ de
mekti. 

- Nasıl inanayım, dedi, bu def

terlerin başkasına ait olduğuna .. ? 

- Benim yazım meydanda. İşte 
yazayım da bak. 

Nevzat bir kaç satır yazı yazdı .. 
Sonra yatak odasına koştu .. hatıra 
defterlerini yakalayıp getirdı: 

- İ§te .. defterleri aç, bak. Eğer 
bunlar birbirine benzerse, istedi -
ğini söylemekte haklısın! 

Zeynep yazıları karşılaştırdı. 

- Hayır,, benzemiyor. 

Ve geniş bir nefes alarak: 

- Beni affet, Nevzat Bey! Kıs
kançlıkla ne yaptığımı, ne söyle-

cinayet işlendi 
- -- -·- ' Kalın, buzlu camlardan balzkla

Bir adam, kadın güzünden en 
samimi arkadaşını öldürdü 

, rzn geçişini seyrederek eğlen
menin zevki çok büyükmüş 

Sl\'a,, (l!ususı mul.abirimizden) 
- Sıvasa bağlı Tatlıcak köyünde 
kadın yüzünden bir cinayet i~len
miştir. Bu hususta aldığım tnfsi -
!atı bildıriyorum: 

Köyde 35 yaşlarında kadar tah
mın edilen Yunus ile Molla Meh -
mcd oğullarından Hüseyin daima 
beraber gezer, beraber eğlcnirl~r. 
Günlerdenber i Hüseyinin yüı·(· -
ğinde bir ağrı vardır. Kardaş ı Ka
sıımn karısı Fadikeye tutkunchır. 

Bunu çılgınca sevmektedir. Lakın 
kadın buna yüz vermiyor. Bır gün 
Hüoeyin derdini Yunusa açıyor. 

- Fadiki çok seviyorum ne o -
lur şu derdime bir çare ara! .. 

Yunus da: 
- Sen o kadar çok öfkelenme 

ben ona bir çare arar bulurum. 
Ve kadını Yunus köyün tenha 

bir aralığında yakaiayıp derdini 
açıyor. 

- Kız l!llseyırı senı çok seviyor, 1 
hergün ağlıyoı.. Şuna biraz yuz ,-er 
diyoı 

Ve nıhayet Fadik de Hllse~·nı 

scvmiyc ve gızli gizli buluşmağa 

ba~lıyoı· Yunus bunları ı;ördiikc e 
adeta kıskanı· bır ruh ıçinde buna
lıyor. Kendi kendine; biraz da F'a
dıki bCıl seveyim. Dıyor. 
Kadın bır gün Yunusların <-vı -

ne bir•Py almak uzcre geliyor Ku
pının iinllnde bulunan Yunu' Fa-
diki giıı ıjntc kollarırı on.1 doğı u 

bıçak ile gözüküyor· 
_ Seni ben de seviyorum fııdı\<. 

Deyip kadına sarkıntılık ediyor. 
Hüseyin köşe başında Fadiki he.k
lemektedir. Bunu görüyor. Ve Yu
nusa: 

- Ayıptır. Bu işten vatgeç' 
Fakat Yunus ihtarlara kulak os• 

mıyarak Fadikin arkasını bırakmı
yor. Rasi geldiği yerde söz atı;·"r. 
Hüseyin bu i~c fazla iç!·rliyor. Ve 
Yunusa: 

- Öyleyse Lunu Allah ya s ı ı- a 

verır ya b~na diyip gidiyor. 
Yunus gece oturmak için K'.15: -

mm cvıne gidiyor. Buıada beş altı 
köylü vardır. Dereden tepeden_ ka: 
nuşuyorlar. Bunun odadan ıc•rı 
girdiğıni gören Ka~ım <.yağc. ırnl

karak: 
- Yunu~, sen ncınıuslu bir a -

damsın amma sana karımı seviyor 
diyorlar Herkesin dcdikodusııııa 

karşı bir daha evime gelme .. 
Yunus bu söz il.erine çekilır; gi

derken llüseyin elinde biiyük oır 

çakı ile gözüküyor: 
1 

- Sen hiıla buralarda mısın? Dı- j 
yıp bıçağı kınından sıyırıp sol IT'e- 1 
mesinin altından indirivor. ı 

llüscyın bıt k,1ç kere daha hı~:ı -
ğını Mllt~adrıt y rlerirıe saplı) 1r. 
Yunus aldı[!L y J! altırdan ora va he
men yıkılıp oiuvor. Katıl Hü3e. in 
yakalanmıs Sıvasa getirilmı, r. 
Tal,kik"t" 

0

;ıdl v el koymustıır. 

• • • • • 
Bitlis için I ş kanununun 
Güzel bir broşür , Tatbiki 
Hazırlanıyor 

1 

Hazırlıkları 
8 tlı (Hl. ..;ıt . rr •Jhabirt;Toız 

den) - Billis\e havabr çok mı.i'>a

it gilmektPdir 

Şehirde güzel bır ç&lı~m• sı;\e. 

mi ile birkaç sene içindi' vücude 
gelecek olan işkr" aıt faalıyH gö
ze çarpmal;tadır 

Belediye reısi Suphi Menle~ Rıl· 
!is hakkında bir bro~ür hazırlamak 
için tedbiı almıştır. 

Bitlise gelenleı vaktile General 
Kazım Ulrik'in kurduğı:_~ıer 

hakkında s~vince değer bilgi P -

dinmektedır On yıl Izmic vilaye

tini. bu gün de Trakyayı eline alan 
General Kazım Dirik'in gözlen do
yuran icraatı, Bitlislilerce derin 
bir takdır ''e sevgi duygularile 
karşılanıyor. 

Bitlisin yağı, halı, meyvaları. he· 
le balı Türkiyenın hıç bir verin
de yoktur. 
Önfimüzdekı sene yapılacak o

lan mezbaha. Bıtlisin en büyük ih
tiyacını oı t <dan kaldıracaktır 

Acı bir kayıp 
Les Annales de Turquie mecmua. 

sıaın sahibi Lan2as Sezenin baba· 
! arı tanınmış mimarlardan Bay 
Langas evvelki gür, vefat etmiş ve 
dün dini ayini Aya Triyada kilise• 
sinde yapıl dıktan sonra me rasimle 
dclnedi!miştir. 

Arkadaşımıza ve ailesine baş 
sağı !~rımızı sunarız. 

diğimi bilmiyorum. 

Dedi. Nevzat karısının ellerın - ı 
den yak&ladı.. sıktı.. sıktı .. sıktı. 

- Hakkın var ZeyRepciğım! Bir 

kadın başı ucundaki çekmecede 1 

böyie defterler bulursa elbette şüp-j 
helenir. Fakat, ben dünya evine 

ilk defa giren bir erkeğim. İlk ni
kahlı karım sensin! 

Bu sözleer Zeynep kadar Marıka 

da aldanmıştı. 
Acaba hakikaten Nevzat Bey 

Zeyneple ilk defa mı evlenmişti? 

Fakat, Nevzat bununla kalma • 

mış. kokain meselesinden de hah· 
sederek: 

- Ben dllnyada kokain ku'-la • 
nanlara o kadar cırım ki., Onlar 

cemiyet içinde hasta adamlardır. 
Onları tedavi etmeli .. Hatta ıslah 

etmeliyiz. Ben kokainomanlardan · 

çok korkarım. Bu hastalık, sari bir 

mikrop gibi insana o kadar çabuk 

bulaşır ki.. tutulan da şaşar na
sıl yakalandığına. 

lzmır (llu usi 11u~ birim.zde") 

- ı, kanunu için d6rdl1ncü biııge 
üınirlığınce yapılan incelemelerin 

netıcelerı viliı ·etlerden gelmeğe 

başlamıştır Bunlar tanıanılanınca 

bölge merkf>frıde tasniflere basla

nacaktır. 

Ncticclerın çabuk gelml'sinde 

vıliı\•etler valiierınin işi teshil ey
lemelerı sebep olarak gösterilebi
lir. Halkın da uyanık ve iş kanu
nunun chemmiyıetini anlamış ve 
kavramış olntası bu zc:nıinde ya
pılan ~·alışmal:u ı kola\"laştırrr.ı~ -
lır . 

Başta imıır Faris l:lLıbay olciuğu 
halde ba~ memur ve etrafını saran 
i~ aTkadaşları bugunlerde hummalı 
bır faalivete girişmi§lerdır 

Yakında cic alınacak b<•yanna -
nıelere göre müessese vr ticaret
haneler g~Lıle:cek noksanlar ve 
mahzuı lu i~lerle muhitin vt vazi- 1 

yetin icaphı ına uygun esaslar :,.,. 
bıt edilece'<lır 

İımırde bırçok tıcarethanQ ve 

mÜessese s:ı ~ıplerıle işciler ve iş 
verenler bunu sabır.ızlıkla ve a
laka ile bekliyorlar 

MUlllllllllllllllllll•lllllllllllllll·llllllllll 111111111111/ılllllllllllilll•I> 

Ankarada büyük 
Bir spor günü 

19 Mayıs AtMürk Spor hayra• 
mı gününde Ankarada lstanbul, iz. 

Zeynep k0casır.ır kokain aley

hınde bu kadar atıp ttıttuğunu gö
rünce, faturaların da kendisine ait 
olmadığına inanmıştı. 

Gerçi Nevzat kokain VA heı-oin 

kullanmıyordu amma bu iki ze

hirin cemıyet i~inde ayılmas;na 

çalışmadığını kim temin edebilir· 
di? 

. ............................... . 

................................. 
Bu hadise üzerinden iki buçuk 

ay geçmişti. Nevzat her gece evine 
vaktinde geliyor, Zeyneple birlik
te rakı içerek, erkenden yatıyor • 
du. 

Zeynep: 

- Bu adamın hiç de arkadaşı, 

akrabası yok mudur? 

Diye söylenir, durudu. 

Cewıdın sayısız ~ostları, misa
firleri vardı. Bunun da aksine o

larak hiç bir gelen gideni yoktu. 

Zeynep, her gün sabahtan, ya • 
tınc ıya kadar yalnız iki kişinin, 

1 

Amerikalılar, dünyada garip ve 

aca~·ip işler yapmakla iştihar et

mi~ lcrdir. Şiındıye kadar heı· ~eyi 

yapan Amerikalılar, yalnız deni'· 
!erin altında lokanta açarak i~ -

!etmemişlerdi. Şimdi bunu cb yap

mışlar ve garabet rekorunu kır -
mışlardır. Nevyorkta en lüks lo -
kantalardan bırinin sahibi olan Cez 
Laport namındaki zat, "affıharp ha

ricine çıkarılmış bir talıtelbahiri 

Amerika hükümetindcn satın al
mış. bunlar yapılmı1. boyanmı;; ve 
her iki tarafına gayet l:alın şeffaf 

camlar yerleştirileı·ek tahtelba -
hirin içi lüks ve modern bir lokan

ta halin<> koncılmustur Talıte'.ha

hır lokantaya (Dependes) namı 

veı·ilmi~lir. Şimdi bu denizaltı 

lokantası lıcr akşam zengin Ame-

rik.:ılı müstt ·iıcri nıu .. ıy~·en biı o.;a •• 

att<.: iı~inc aJn1ukt:ı. lıer ~eyi ta -

moın olduktan soııra da lokant1 de· 

nizin dıbiuc ogı u batınakt:Jd11·. 

Anıcrika hükumetıniH v~rdı~i ıni..i

saadc ile, s«hillPrden bir dı0 -

metre uzaklı.~a kadaı· açılabilen 

tahtelbahir lokanta, deniz içırı<le 

biı· yerde durdurulduktan S')!1l':l, 

yemekler, ~ampan,·alar, içkiler m::

salarııı üzerine dizilmcktcdır. Ka
dınlı, erkcklı zengin Ameriko!ılar 

btı yemek masasının ctı·afın-ı ı:li

zildikten sorıra, yıyip, içiyorlar, 

eğleniyorlar Ye şeffaf camlardan. 
denizin altındaki balıkları görerek 

vakit geçiriyorlarmış ... 

Amerikalı bu ... Her çeşit rnlıaf

lığı onda ara! .. 

Çocuklukta başlıyan aşkın sonu 
Şı~lı Sumanyııluııda M. Ç. ru 

muzilc gelen mPktupta bir ka 

rıim dıyor kı: 

Saııııı Dı·rturt.agı, 

-ı 

S>< raya bıı raya ba~ uurıııa1:taıı.sa 

lııltuıı uörılünıdeki dertleri sı:e 

döl:nııye l:arnr verdım. Sızt., gö-

1ıiil nıe~·elelerinin lutlfi.11de gös:erdi

!liııı· lnıyı11' l:ııdretıir 1'i bana der

d;mi açıl-ca söyletıyor: Oııtır.la ço

ı•tıklıı!jumıızdan ben seı·ıpyordttk. 

Ileuı de ta 12-13 yaşlun11dun iti· 

bareıı .. Scııeler geçtikçe bu sevi~

memi.: atlıyor ve bizi birbitimi:e 

bağlıyordıı. Fakat lıayat bıı Bit 

gıtn biribirimi:deıı ayrıldık. Beıı 

wrık bi.- nıem!c7'ete gittim. Sergi

li11ıle 1ıııılıabereye b<Ifladını. Ya:
dtyını nıektuplata gönlü1niı.n ıste

diiji gibi cecap alamadım. Nilıayet 

döııiip geldim. Telaar e.<ki hatı - 1 

raları yasamak ısted;ğım zaınan 

bana kar." ~oğ10k dcıvı·a.ıdı. Tabii 

beıı bundan çol: ııııitu.,sır olduııı 

Na..,ıı olnıanı 1,ı uznn seneler !ie-

1•iştif/hn bir 1..:ıztn bana karşı te· 

mayiilil hemen 1ıemeH yol.; gibi 
idi. Bu me.•ele beni çok düşiindii

rıiyor. Acaba ba~lccısıııı m. set'İyo,

yol,sa beni mi beyenmiyordu? Bu 

de.-ılr biltuıı lstıralıaıirıı kaybet -
tım M üıemadiyen dıışııııüyor ve 

mir ve Ankara takımları arasında 

feder~syon şildi namı altında bir 
müsabaka hamlanmışlır. Ve ayrıca 
ı 00, 200, 400, 800, ı 500, 5000 ve 
10,000 metre koşuları, dısk, gülle 

cırid ve yüksek atlama müsabaka. 
ları, bayrak yarışlarıda yapılacaktır. 

NEvzatla Marıkanın yüzünü göı -

mektcn usanmıştı. 

Bu se•sizlik, bu can sıkıcı ma -
nastır hayatı ne zamana kadar de· 
vam edecekti? 

Bir gün çok garip bir tesadüf ol

du: Apartıman kapısı çalınıyordu. 

Marika sokağa çıkmıştı. Evde 

kimseler yoktu. 

Zeynep kapıya ko~tu • 

Yirmi beş yaşlarında bir yakı -

şıklı delikanlı şiddetle kapının zi
lini çalıp duru~·ordu. 

Zeynep: 

- Kimi arıyorsunuz". 
Diye sordu. 

Delikanlı çok tela~lıydı: 

- Nevzat Bey burada mı? 

Diye sordu. 
Zeynep: • 

- Hayır, dedi, evde yok. 

Delikanlı sert bir tavırla bağır-
d ı : 

~ Muhakkak evdedir o. Haydi 

üzi.tl1.iyuru11ı. Acaba ue yapınalı -

yını? Kızııı bıı hareketlerine karşı 
ııa.'11 bir ceplıe almalıyım 1:ı bu a

%aptarı kurtulayım. Amaıı dertor -

taiJı beni btt 1l11~ıısıa tenı-11· eder

.seni? 11ıi11nct1onrı·z olacağını 

Çocugum, 
l{ü<;ükke11 scvi'ln1c her haldP ~u

ur~uzca, diger aşklardan çok daha 

ba~ka mahi_vettedir. Gerek k ı?. ge

rek erkek bir rüya iı:inde hareket 

ederler. Çünkü bu yaşlarda•;' g ·oı;· 
!er sevgıyc intibak edcmeıni<ler -
dır. Scıı küçl1kkcn sevişmi~ sorıı·a 

uzaklaşmış ve nihayet sevdıgın kı

za kavu~mussun. Bu zaman ıarfın· 

da kız re~it olmıı·· olabilir. Iyi dıı· 

>ünüp iyi hareket etmek hassası

na maliktıı·. Şu halde bir müddPt 

c·vvel yaptığı sc\·i~melerı ,·eni gü~ 
ı-ü~ile tchl(keli bularak bcııııi:ın 

\'aZ geçebilir. Veyahut bir baska -

ıııı da sevmiş olabilir. Kııa ka -

b~hal bulamay z. Fakat bc'1 bun

laı·dan cok kı2.ıı soğuk hare'<ctıni 

bu tahmıne baglıyorum' l\; sene 
gibi uzL.n bir ayrılık arada iıir res
miye\ vı.icuda gNirm•sttr. Bu res

ıriyet dola •ısile eskiden ele biraz 
m•hc p ol "kız s.ına sokuıınıyabi
lir Fakat grçen günler bu .;c .~,ıkl•1-

ğu orlad<ln kJldırır ve ı;eı de SE'\"· 

gi. ne kavuşursun. Onun .,iıı bic 

nıiiddet bekle. Eğeı· aynı lıoı'eket

ler devam ederse fikrini ecıkca 

söyle Ne düşündı.iğünü so" Aldı

ğnı cevaba göre hnrekt_t ed 'rs111 

yavrum. 

Dertortaaı 
2S 

haber verin. Zerre kadar namusu 
varsa, be§ dakika icin gelsin bııe 

raya. 

Zeynep blrdcııbırc ~aşaladı: 

- Yal~n siiylemiyorum. efen 

dim! Sabahleyin gitti. Ancıık ak -
sama gelir eve-. 

- Yalan sôyliiyorsunuz .. Onun 
metresi değıl misiniz siz .. ? 

Zeynep hitldetlendi: 

- Hayır. Ben Nı:vzat Be~iıı ni -
kahlı karısıyım .. 

- Haydi canım, o adam nikah -
tan ne anlar! Bir kere evlenmiş 
vaktilc. Bir ~ocuğu olmuş. Ondan 

sonra yüz tane kadın değiştirmiş. 
Oğlu bile yüzüne bakmıyor onun. 

Ve omuzlarını kaldırarak ilave 
etti: 

- Her ne hal ise .. orası lazım de

ğıl bana. Akşama gelirse, söyleyin 

kendisine: Kadri geldi, kokain pa
ralarını yarına kadar getirmiyecek 

olursa, kendisini polise haber ve

recek dersiniz! 

( De1'amı t.'aT) 
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rakibe mücade esi 
Harlov, Con Kravford'un .Cin 

kocasını nasıl baştan çıkaracaktı? 
Herkesin aşık olduğu bu iki yıldız ara
sındaki rekabetin, aşağıdaki gazı ile 
öğreneceğimiz büyü~_!Jir sırrı var! 

Ağır başlı Con 
hoppalıklarını 

sevimli rakibesinin 
nasıl hoş gördü 

Cin mi, Con mı, Con mı, Cin 
mi? 

Kimleri kasd ettığimizi anla
dınız. Yalnız Amerikanın değil, 
bütün dünyanın bir türlü vazgeç
mek istemediği iki Amerikalı 
artistdcn .... Yani Cin Harlov'la 
Con Kravford'tan ... 

Bu iki kadın yine Amerikalı -
lann icad ettikleri seksapel'e 
maliktirler. Her ikisi de fakir ai
leden yetişmişlerdir. Çocukluk
ları asa~ı yukarı sefalet içinde 
geçmiştir. ~ alnız bir farkları var
sa bunlardan birisi sinemaya ha
yatını kazanmak için, ötekisi de 
bir kapris yüzünden girmişler -
dir. En nihayet isimleri bütün 
dünyaya duyulan birinci dere -
cede parlak bir yıldız olmuşlar -
dır. 

le, ötekisi on sene çalışarak ayni 
ı-.:.yeye varan ayni artisti düşü , 
nün üz. 

Hususi hayatlarına gelince, 
Cin iki defa evlenmiş, iki defa 
boşanmış, üçüncü defa evlen -
mek üzere ..• İkinci kocası ve 
Kravford'un ahpaplarından o -
lan Pol., Bem nasıl olmuşsa ol -
muş, bir gün evinde ölü olarak 
bulunmuş. Cin dehşetli bir dans 
müptelasıdır. Kahkahaları bol
dur. İçkiye düşkündür. Con bü
tün arzularına rağmen Cin'i bir 
türlü sevmiyor. 

Aradan aylar geçtikten sonra 
bir gün Con eskidenberi evlen
meği özlediği Franko Ton 'la ev
lendi. Bu izdivaçla Ho 11ivudun 
aristokrat hayatına girdi. Haya
tını bir çok sademelere karşı 
müdafaaya çalışıyordu. 

Bir taraftan kirpiklerini uzalı· 
yor, bir taraftan da musiki ö~ -
reniyordu. Akşamları küçük 
konserler veriliyordu. Fakat Cin 
de orada! Hani ismi ü~tünde, 
cin gibi bir şey! Bu Cin Franko 
ile beraber bir çok filmler çevirdi. 
Hatta Cin filimlerde kendisi -
ne eş olarak Franko,nun veril -
mesini mukavelesine yazdırmış. 

Bu vaziyet karşısında Con ar-
tık Cin'i hiç sevmez olmuştu. 

Bu yaz Metro Gol:lvin ıtüd

yolarında iki filim birden çevri
liyordu. Biri Con Kravford'un 
ilk çevirdiği tarihi filim idi. O -
teki filimi de Cin rakibesinin ko
cası ile birlikte çeviriyordu. 

Fakat Cin hastalandı. Hatta 
bu yüzden filmini iyi çeviremedi. 
Yorgun düşmüştü. Sık sık bayı
lıyordu. 

Bir gün tesadüfen Con da 
baygınlık geçirmişti. Kendisini 
tedaviye koştular. Biraz geve -
ze olduğu anlaşılan hastabakıcı
lardan birisi Con Kravfor'da 
şunları söyledi: 

- Demin Cin Harlov da ha -

yılmıştı. Onu da iyi etmeğe ça -
lıştım. Fakat bu kız kimsenin 
aklına gelmiyecek derecede has
tadır. Bir defa istirahat nedir bil
miyor. Sanki bir dakika dinlen
se, daha fena olacakmış gibi! 

Con cevap vermedi. Fakat 
düşünmeğe başlamıştı. 

Hatta düzeldikten sonra, bir 
akşam saat 17,15 te işlerin pay
dos olduğu bir sırada, doğrudan 
doğruya rakibesinin locasına 

gitti. lceri girdi: 
_ Cin, dedi, hastalandığını • 

zı haber aldım. Acaba size bir 
yardımım dokunabilir mi 

O zaman Cin Harlov kendisi
ni tutamadı, gözlerinden yaş 
geldi ve •hasmının• ellerini el • 
!erinde buldu. 

Con Kravford bundan üç se
ne evvel Holivudda Metro Gold
vin Mayer stüdyolarının krali -
çesi idi. F •kat bu mertebey~ eriş· 
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mek için de on sene çalışmış, ce
saretini, ümidini kırmamıştı. 
Hayatını geniş geniş kazanma -
ğa başlayınca da, çocukluğun -
daki sefalet hatıralarını unut -
mak için, bir taraftan çalışmak
la beraber. diğer taraftan da ken
disini azami derecede eğlence -
ye vermişti. 

Duglas Fairbanks'ın oğlu ile 
evlendi, 

İlk önce pek mes'ud geçen bu 
izdivaç hayatı gerçi çok uzun 
sürmedi. Fakat hayatına daha zi
yade intizam verdi. 

Küçük Dug çok okumuş, çok 
gezmiş bir gençti, iyi tahsil ve 
terbiye görmüştü, güzel san'at -
)ara büyük alaka gösteriyordu. 
Evlendikten sonra karısı Con -
ın hiç denecek seviyede olan ter
biyesine de ehemmiyet verme -
ğe başladı. Con'un diploma na -
mına çarliston şampiyonluk 
danslarında kazandığı kupalar -
dan başka bir şeyi yoktu. 

Con braz okumağa ve hatta 
dilini düzeltmeğe çalıştı. Biraz 
İspanyolca, biraz Fransızca ve 
biraz da yün örmesini öğrendi. 

Fakat bu sakin hayatı bozan 
biri~i ortaya çıktı: Cin Harlov. 

Cin daha ilk çevirdiği filimde 
birdenlıire şöhret kazanmıştı. 
aldığı haftalık da Con Krav -
forcl'un aldığı paranın miktarını 
bulmuştu. Şimdi Metro Goldvin 
stüdyosunda kraliçeler ikileşmiş
ti. 

Bhisi çevirdiği bir tek filiın-

Ardahandan Art v i n e 
Heyecanlı bir yolculuk 
''Radyolu otomobiller ikişer defa ma
nevra yapmadan yolu geçemiyordu .. 

Ben Ardahanda iken birdenbire 
havaların değişmesile her tarafa 
kar yağdığından ne yapacağımı ~a· 
şırmışlım. Yollar kesildi ve yalnız 
Çamda makinelerin saplandığı ha
beri geldi. İki gün sonra karlar 
kalktı. Havalar düzeldi. Geceleri 
don yaptığından yalnız Çamdan 
geçmenin kolay olacağını söyliyen 
şoförün sözüne kanarak yatsıdan 

sonra hareket eyledik. Yalnız Ça -
mm eteklerine kadar gayet munta· 

zam bir şose ile rahatca geldikse 
de tepeye çıkınca iş değişti ve ma
kinemiz müthiş bir çamurun ıçine 
saplandı. Orada iki saat kadar 
uğraştıktan sonra çamurlardan 
kurtularak şose gibi bir yere çıka
bildik. Buradan itibaren baş nşağı 

inmeğe başladık. Virajlar ve döne
meçler o kadar sık idi ki (S) har· 
finin biribirine eklenmesile hasıl 
olan şekil ne ise bu virajlar da öy-

.. 

• 

Artolnl ldara fidan 6aılar multa6irlmlslc bit' arada 

T eşkilah Esasiye Ka
nunundaki tadilat 

• 
lzmir 
Sporcuları 
Milll küme maçları için 

iyi hazırlandılar 
- 13 - İzmir, ıttususi muhabirll11!_z 

~en) - Milli Küme m«çları muna
sebetile İzmir spor bölgesini ziya
ret ederek çalışma proğramlarını 
öğrenmek istedim. Bana dediler 
ki: 

milletin öz ihtiyaçlarından doğmuş 
olduğunu isbat etmesi demektir. 
Başarılan inkıliiplardır ki millet -
!erin malı olurlar. Dünü ve bugü
nü göz önünden tekrar geı;irelim. 
Benden evvel arkadaşlarımın sr.v
lediklerini tekrar etmek iztenıem. 
Onlar büyük bir belagatla h:ız.1 -
runuzda hakıkatı anlattıh•. Ben 
yalnız kendi görüşümle anlatmak 
istiyorum ki dünle bugün aras;;ıda 
inkılap bakımından büyük bir fark 
görüyorum. Dünkü Türkiye h ~ '<i

ki, milli benliğini kaybetmı~ v~ 

asırlardanberi yaşıyan Tfrck var -
lığının icaplarını bir tarafa bırak
mış, sun'i, tamamen yaba:ıcı 'Jir 
şekle gırmiştir. 

Onda Türkün bütün an'aneleri 
silinmiş bulunuyordu. O yaşayış, 
sun'i bir yaşayıştı. Gelip geçici 
bir yaşayıştı. Bu, ya ölümle r.ıha
yet bulmak yahut bir inkılapla ta
mamen yerinden atılarak degı.:;me
si lazım gelen bir yaşayıştı. Vat~
nımızın geçirdiğı büyük ölüm teh
likelerini göz önüne getidığimiz 
zaman o kurtarıcının büyük irade
sini, azmini, fedakarlığının geniş

liğıni daha iyi anlarız. Türk yur -
dunun büyük kurtarıcısı Atal•irl<-
ün onun öz milletinin hayatından 
alarak hazırladığı fırka teşkilatı, 

bugünkü inkılabın temelle•im kur
muş ve bunun üzerinde ba~arıcı 

bir çalışma yapmıştır. O !:unda 
nasıl muvaffak oldu? Nasıl muvaf
fak olduk? Bunu uzun uzadıya ıza

_ha lüzum yoktur. Bu dehanın mil
letinin kabiliyetlerini ve imkanla· 
rını sezmesi ve arkadaşlarına an -
!atabilmesi, milletini irşad ederek 
hakiki kurtuluş yolunu göstermesi, 
bu mucizenin esas temelleridır. 

Atatürk, milletinin hangi işte 

nasıl yükseleceğini bildiği icin o
na aid olan bütün prensipleri daha 
evvel düşünmüş ve onu ona göre 
programlaştırarak harekete geç -
mıştir. Başka memleketlerde in -
kıliıplar kanla, silahla, ihtilhller -
le yapılırdı. Bizde inkılabın biiyük
lüğü, arkadaşlarımızdan birinin 
de söylediği gibi hareketlerın en 
büyük insanlık muvaffakiy~ti nü
muncsi olduğunu bütün diinyaya 
göstererek ve bütün millete anla
tarak ve duydurarak, onun ruhun
daki bütün kuvvetlerden i•tifade 
ederek inkılabı esaslı surette ba -
~armıştır. Şimdi tatbikatta, bütün 
kanunlarımızda ye rbulan inkıliip 
prensipleri, Teşkilatı Esasiyemize 
giriyor. Bu onun son ahenkli olan 
yeridir. Çünkü başarılan inkıliıp
ların yeri, o memleketlerin Teşki
latı Esasiye Kanunlarıdır. 

Halil Menteşe arkadaşımız top -
rak ve çiftçi işlerine temas etti -
ler. Toprak işi bir Teşkilatı Esa -
siye için midir; değil midir'! Bi -
zim gibi dörtte üçü çiftçi olan bir 
memlekette toprak, Teşkiliı!ı Esa
siyenin ana temellerinden birisini 
teşkil eder. Aynı zamanda toprak, 
yaşamanın da en mühim terr.eli • 
dir. 

Ortakçı çiftçiler; ben bunları ha-

le idi. Biz bu uçurumlu ve korkunç 
virajlardan öyle sür'atle geçıyor -
duk ki her an bir tehlikenın heye
canile dişlerimi sıkmaktan çene -
!erim üç gün ağrıyordu. Sabah 
şafak atıncaya kadar hep yokuş i

niyorduk. Meğerse ben gök yüzü
ne çıkmışım da haberim yokmuş! 

Dört saat sonra Kutulu denilen 
perişan bir hanın önünde makine
miz durdu. Delik deşik bir odada 
sobamızı yaktılar. Şoförle ben, 
karşılıklı yattık. Burada birer 
çay içtikten sonra tekrar baş aşağı 
virajlardan sür'atle inmeğe b3şh
dık. Ve (Karanlık meşe) denilen 
bu emsalsiz çam orın.anmın için -
den dört saatte çıkamadık. Bu or -
manlar cidden görülmeğe seza bir 
çamlıktır ki emsali dünya yüvlnde 
pek az bulunur zannederim. Biz 
öğleye doğru Berta köprüsünün 
başına gelerek orada bir mola ver
dik. Nehrin üzerindeki kagir ve 
mükemmel köprünün 93 muhare -
besinden evvel Sultan Aziz zama
nınd~ yapıldığını söylediler. 

""Burada bir kahve ve bir bakkal 
dükkfoı gibi şeyler Yardır. Hafıf. 
bir kahvaltıdan sonra tekrar yola 
çıktık ki asıl korkunç ve tehi ikcli 
şose de 1:.uradan başlıyordu. Çoruh 
nehrine doğru (500) metre uçum
mu olan bu yol asabımızı bozdu. 
Ben, yine dişlerimi sıkmağa ve bu
rı<m buram terlemeğe başladım. 

Dünyada bir insan korku ve he-

kiki çiftçi addetmiyorum. Bugün 
yüz bınlerce, mılyonlarca yurtdaş
Jarımız ameledir ve bir nevi ikti· 
sadi esirdir. Onları hakiki hüriyet· 
!erine, ıktısadi varlıklarına çıkar -
mak için Partinin ve Büyilk Millet 
Meclısınin kararları tamarnile ye
rinde olacaktır. 

Bir noktaya daha temas etmek 
istiyorum: Bugün Teşkilatı Esasi
Y~ Kanununa girecek olan esaslar
dan birisi olan inkılapçılık, orada 
yeri olan bir vasıftır. İnkılap baş
lamıştır, fakat yapılacak dana çok 
inkılap işleri vardır. İnkılap dur· 
maz daıma yürüyecektir. Y drın ı

çin de inkılap bizim için fedakar
lık hazırlıyor. Biz şimdıye kadar 
hazırladığımız yolda, yurdumuzu 
işletmek için çalışmalarımızda, 

karşımıza çıkacak engelleri yıka -
cağ:z, bizi bu yükseltme ve iler -
leme önünde tutacak bütün hura -
feleri ezeceğiz. İnkılapçılık, bu 
demektir. 

Bütün 'Iürkler gözlerinı Atatür
ke dikmişlerdir. Onunla b<:raber 
bugüne geldik. Yarın da onunla 
beraber ilerliyeceğiz, yuıduınuzu 

yükselteteğiz. 

Arkadaşlar; inkıliıp yapm&k bü
yük bir iştir. Onu sağlamla~tır -
rnak, onun kadar büyük :Jır iştir. 

Onun ıHikbalini hazırlamak ve 
korumak da ondan daha b~; ük bir 
iştir. 

Biz Türk çocuklarının istikbali
ni mes'ud yapmak ıçın bugun ya
pılması liızımgelen her fedakarlı
ğı yapacağız. (Alkışlar) 

Muhittin Baha Pars (Ordu) -
Arkadaşlar; ben teferruattan bah
sedecek değilim. Yalnız bır ~evın
cimi söyliyeceğim. 

Atatürk bize iyi bir vatan verdi. 
Bizim imanlarımız nefsind~ ve 
muhitte tecelli ettirdi. İstikbali -
mizi temin için lazım olan umdele
ri Fırka programına koydu. Fakat 
öyle zannediyorum ki, şimdi öyle 
hatırıma geldi ki, bunları k~fi gör
medi. O da bizim gibi, biliyor ki, 
insanlar dünyanın en büy..lğü da
hi olsa, on sekiz milyon millctda -
şım ve bütün dünya onun hayatı 
üzerinde toplansa da insanlar fa -
nidir. Atatürk de olsa bir l(Ün öle
bilir. Çok temenni ederizki Allah 
bize o günleri göstermesin. Fakat 
istikbale bakarken ve bugiın bü· 
tün dünyanın şuriş içinde bulun -
duğıınu düşünerek, yarın benim 
milletim de biribirini boğacak bir 
hale gelir yani bir İspanya olursa 
ben kabrimde rahat edemem, de -
miş ve bunları bir kitabı mukad -
des halinde Teşkilatı Esasiye Ka • 
nununa kaymağa karar vermiştir. 
Diyebilirsiniz ki madem ki Fırka 
pragramında vardır, buna ne lü -

zum var? Fırka programına koy • 
makla tütün milleti o Fırkaya 

girmeğe davet etmiş değildir. O 
bugüne kadar başka fırkabrın te
şekkülüne de müsaade etti. Fakat 
dünyaya baktı ki artık bu fırkalar 
bu 'Iürk milletini dahi batır?.bilir. 

(Devamı var) 

- Bilirsiniz ki, Milli Kümeye 
İzmirden Altay ve Göztepe takım
ları girmiştir. Bu çetin çarpışma 
için iyi hazırlıklarla Ankaradan 
dönen futbol ajanımız Bay Ad -
nan, Milli Küme hakkında tesbit 
edilen esasları bize bildirdi; mali 
hususatta bızirn düşündüklerimiz 
aynen kabul edilmemekle bera -
her varılan neticeden, aşağı yu • 
karı, memnunuz diyebiliriz. 

Yeni antrenörümüzün çalışma -
sından memnunuz. Bilhassa Milli 
kümeye dahil olan takımlarımızı 

antrene etmek hususunda kendi -
sınden çok istifade edeceğimiz mu
hakkaktır. Antrenör, yalnız Milli 
Kıime takımlarını değil, bölgenin 
dığer takımlarını da İzmir spor ha· 
yatında müfit birer uzuv olabile -
cek şekilde ,alıştırmaktadır. Ken
disini sporculara ve idarecilere 
sevdirmeğe muvaffak olmuştur. 

Bölge merkezinde gördüğüm fa
alıyet ve hüsnü niyet şayanı kayd 
ve takdirdir. İzmirin spor işlerinin 
yeni bir çığıra girmek üzere oldu
ğu bu devrede dahi bölge idare 
makinesinde başkan doktor Hü -
seyin Hulki; umumi katip Şerif 
Antaç, futbol, atletizm, bi,iklet, 
denızcilik ajanları Adnan, Ferid, 
Alıiettin ve Refik gibi kıymetli e
lemanların bulunması İzmir genç
lığıne cidden müsbet neticeler va
dediyor. 

Umumi kanaat şu merkezdedir 
ki, İzmir takımları, Milli Küme gi
bi Ankara ve İstanbulun en kuv -
vetli takımlarını karşı karşıyn ge
tirecek olan marlarda İzmir fut -
bolunu, bulunduğu kuvvet dere -
cesile mütenasip bir şekilde temsil 
edemivecckleı-dir. Çok kuvvetli 
bir şehir takımına malik olan İz
mir futbolunun (as) !arı beş klü
be taksim edilmiş olmakla takım i
tibarile zayıf bir haldedir. Buna 
ragmen Milli Küme maçlarının İz
mirde uyandırdığı alakayı ehem -
miyetsiz sayamayız. 

Hulıisi Günay 
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BEYOGLU 
SARAY 

TÜRK 
MELEK 
iPEK 
SAKARYA 

Yii.DiZ 
TÜMER 
ALKAZAR 
AN 

SIK 
ŞARK 

ASRI 

: Kızlar mektebi ve 
cinavete hJrp 
: Savoy otel 217 

: Sevişmek 3rzu•u 
: Son casushr 
: C.ece yar·sı yıldızı 

ve aşık şükrant 
: Saadetim ••n<in 
: Kadınlı~ın sırrı 

: Zafer günü 
: Denizi ~ 1' perisi ve 

bir Mayi! gecesi 
: Ehli alip muhareb •leri 

: K• man:ar çal rkeo 
ve Memnun kofıle 

: F oli Berjer ve 
Beklcnmiyen şahıt 

yecan duymak için her halde bu. ASTORYA : Ateş kraliçesi ve 
Şafakta silah ses~eri 

CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, 
Ku1<araça ve Nakaud 

ralara gelmelidir. Yollar dar ve 
dönemeçler çok kısa olduğundan 
otobüsler iki kere manevra yap • 
madan geçememektedırler. İşte 

Bu manevralar zamanında ön te • 

kerleklel' uçurumun kenaril~ bir 
hizaya geldiğinden insanın yürcğı 

ağzına geliyor ve gayri ihtiyari o
larak yerinden fırlıyor! 

Biz bu minval üzere kah ko~ku 
kah heyecanlar içinde ve bitkin bır 
halde Sotibar köprüsünün başına 
geldik ve burada Artvinden gön -
derilmiş olan bir otomobile aktnr
ma ederek tekrar virajlard•n ve 
korkunç uçurumlardan geçn>eğe 

ISTA N BUL 
FERAH 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

ALEMDAR 

: Kan kardeşler ve 
Paris:i şantöz 

: R s•J pon harbi 
ve ÇinReneler gecesi 
: Hortlak 
: Küçük şark cı Aljol• 

son ve Denizaltı 
kahramanl•rı 

: Samsoo ve insan 
kaçakçıbrı 

KEMALBEY : Sefiller ( Türkçe 
sözlü)ve Deniz kızı 
Eft~ı., a 

HALE 

HALE 

KADIK ÔY 
: l~te bahriyeliler 

ÜSKÜDAR 
: Ehlisaıip nıuhıır~hrlPr 

başladık. Ortalık iyice kararmıştı. !.-------...,.....,==,_-_____ _, 
Otomobildeki radyonun çaldığı gü- · 1356 Hicri 1353 Rum! 

1 Muharrem Mart ze parçalar benim kulağıma hıç 

girmiyordu. 2 2 
Artvine girdiğim zaman derin 

ve geniş bir nefes aldım ve heni 
karşılamak JCıtfunda bulunan kıy

metli bir grı;pun arasına karışarak 

doğruca Halkevindeki salona git -
tik. Orada gazctemız şcref:ne ve -

rilnıiş olan bir şölende bulunduk-
tan ve şerefli bir ~ümre. in iltifat- 1 . 

larile okşandıktan sonra çok mü -
1 

kemmel bir otelde ayrılmış oian 
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15 Mart 
Pazartesi 

Vakitler V aati 

••• "· 
6 12 

12 23 
15 44 
18 16 
19 46 

Ezani 

•a. d. 

11 57 
6 08 
9 28 

12 00 
1 31 1 

odaya giderek iki gündcnberi he
yecandan kabarmış olan kalbııni 
yatıştırmağa uğraştım. 

R. K. CantUrk 

Güneş 

Ôğle 
ikindi 

Akşam 

Yatsı 

imsak 4 3.; ıo_~~_J 



Yalnız güzel diş değil. demir 
gibi sağlam diş yaratır. Bunun 

için da\ma Radyolin kullanmak 
ve günde iki defa dişlerinizi 

onunla fırçalamak kafidir. 
DAiMA RADYOLIN 

Hava Yolları Devlet 
işletme İdaresinden: 

1 - Ankara• İstanbul arasında işliyen yolcu ve posta tay• 

yarelerimizin hareket aaatlerl aşağıda yazılmıştır, 

An karadan 

1stan bul dan 

}(alkış 'V'1111ş 

S. D. S. D. 

1000 
1500 

11 50 İstan bu la 

16 50 Ankaraya 

2 - Bilet satan acentelerimiz: 

A - Ankarada Bankalar caddesinde P. T. T. Genci direktör• 

lüğü binasında Telefon numarası 3682 

B - İstanbulda • Karaköy P. T. T. Şubesi binasında· Tele• 

fon numarası 41137. 

3 - Yolcularımızı şehirden meydana parasız nakleden idare 

otobüsümüz : 

Ankarada •acente binası önünden saat 9,30 da 

!stanbulda·ıcente binası önünden saat 14 de hareket eder. 

4 - Bilet ücretleri : 

Ankara• İstanbul gidiş 22 lira 

,. • " 4 lira 3 yaşını kadar çocuklar için. 

" • • 12 lira•3· 7 yaş arasındaki çocuklar 

için. 

ı- gün zarfında muteber olmak üzere •gidiş• dönüş. bileti 

için yüzje yirmi tenzilat yapılır. 

Sann yolcularım · z:ı ilan olunur. "333., •1336. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Ekc;i)tme Komisyonundan: 

1 - Yü:-;;ek l\Fıhcndi• Mektebi b:nasının bnlunduğu arsa 

dahilinde YaPt ırılacak 214296 lira 7 kuruşluk keşif bedeli Pan• 

siy· n binası ınş s ve tesisatı kapalı zarf usuliylc eksiltmeye 

l.conulınnş t ur. 

2 - Ilu işe ait ·1rtname ve evrak ş :rnlardır. 

A - Eksil tme şartnamesi ve buna merbut hususi ve lenni 

ş~rtlar. Pdnsıyon Proj ~si taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli· 

B - l\Iukavele projesi 

C -- Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

D - Plan ve proj!ler. 

İstekliler bu ş•rPameleri ve evrakı 11 lira bedel mukabilin. 

de mektep idaresinden alabilirler. 

3 - Ei<siltnıe 22-3.937 tarihine müsadif Pazartesi &ünü 

saat 15 de Gümüşsuyunda Yüksek Mliheodis Mektebi binası 

içindeki arttırm.ı ve eksiltme komisyonnnda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 11965 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan b1şka aş•ğıdaki vesikaları 

haiz olup getirmesi lıizınıdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış yıı.pı müteahhitliği ehliyet; . 

veslkası. 

B - 50000 liralık iş yaptığın• dair Nafıa Vekaletince 
tasdikli vesikL 

C - 937 yı)rna ait Ticaret odası vesikası. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya 

minıar olması veya bunlardan '>irinin fenni mesuliyeti altında 

işin yapılae3ğını ve inşaat müddetince işin başında bulunduru• 
lacağını teahhüt etmesi lazımdır. _ 

6 -Teklif mektupları yukarıda ıJ üncü m~ddede yazılı saat· 

ten bir saat evveline kadar Yüksek Miıhendis Mektebi binası 

için !eki arttırma ve eksiltme Komisyonu Re:sliğine makbuı 

mukabilinde verilecektir. Post:ı ile gönderilecek mektupların 

nihayet Üçüncıi majdede yazılı saatte kadar gelmiş olması ve dış 
.:a•fın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Pos. 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1076) 

-AÇIK SÖZ 15 Mart 

l ':'.::~~. l:::~::"A:~~!Jll:.. ____ E_M_N_l_Y_E_T __ s_A_;,N D,_ı _ö_ı_l_L_A_N_L_A_R_ı ___ __.I 

Emlak alıcılarına sekiz taksitle satış İstanbul Yollama Müdürlüğü 

emrinde bulunan müdafaa mav -
nasına konacak motör ile keşfi mu
dbinQe tamiratı eksiltımesine ta
lip çıkmadığından pazarlığı 17/31937 
Çarşamba günü saat 15 de Topha
nede Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 6628 
liradır. İlk teminatı 497 lira 10 

kuruştur. Şartname ve keşfi i<o· 
mısyonda görülebili r. İsteklilerin 
kanuni vesıka la rla beraber bellı 

saatte Komsyona gelmeleri. 
(385) (1424) 

ADRESi 

Üsküdar Ayazma Değirmen sokak 
eski 3 yeni 5. No. 
Üsküdar Hacehesnahatun mahalle
sı Camiişerif sokak eski 7. Mü. yeni 
13/1 No. lı 
Üsküdar Rum Mehmedpaşa mahal
lesi Uncular sokak eski 57 yeni 73, 
75 No. lı 

VASIFLARI 

Ahşap üç katlı 6 oda 1 taşlık 2 sofa 
elektrik ve terkosu havi 
Ahşap iki buçuk katlı 6 oda ve 

bir kuyulu 

Ahşap biri iki kat diğeri bir bu· 
çuk kat ikişer odalı 

Gafriınenkulün 
cinsi 

Bir ev 

Bir ev 

Ev 

Muhammen 
kıymeti 

1370 

760 

706 

* Üsküdar Ka~asker Ahmedef~ndi Ahşap iki katlı 6 odalı 
Maltepe Askeri Lısesi için J 600 

gömlek 26/3/937 Cuma günü "aat 
15 de Tophanede Satınalma Ko • 
misyonunda açık eksiltme ile alı

nacaktır. Tahmin bedeli 2240 lira
dır. İlk temınatı 168 lıradır. Şart
name ve nümunesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerın kanuni ve -
sıkalarile beraber belli saatte ko· 
misyona gelmeleri. (376) (1327) 

* Mal tepe Askeri Lisesi için 6000 

mahallesi Salıtckkesi sok'ık eski 
13, 13, 13, yeni 19, 21, 19/21/1, 19/ 
21/2 No. 
Üsküdar Arakiyeci Hacımehmet 

mahallesi Nuhkuyusu caddesi eski 
81 yeni 107 No. lı 

Kadıköy Caferağa mahallesi Bahçe 
sokağı eski 48 yeni 54 No. 1ı 
Üsküdar Açıktürbe Ahmet çelP':ıi 

mahallesi Uzunyol sokak eski 10 
yeni 16, 22 No. lı 

Yenikapı eski Katibkasım yeni Ya
lı mahallesi Katipçeşmesi sokağı 
eski 5 yeni 5. No. lı 

Kadıköy Caferağa mahallesi rev
fik sokak eski 1,3 Mü yeni 14 No. lı 
Erenköy Sahrayıcedit mahallesi 
Kayışdağı caddesi eski 15, 15 Mü. 
yeni 158, 158 No. lı 

Bahçeli anşap iki buçuk kat 8 oda 
ve terkosu havi 

Kargir bahçeli 3 kat 6 oda 3 ~ııfa e
lektrik ve terkosu havi. 
Ahşap iki buçuk kat 13 oda 2 

sola ve elektrikli 

Kiirgir iki kat 6 oda kuyu sarnıç ve 
elektriği havi 

Ahşap iki kat 4 oda iki sandık odası 
2 sofa ve elektrıği havi 

Ahşap bır buçuk kat bir daire 8 
oda bir sofayı havi bahçeli 

Dükkanlı bir ev 526 

Bir ev 784 

Bir ev 1572 

Bir ev 2056 

Bir ev 1921 

Bir ev 884 

Bir ev 1R56 

metre pijamalık bez 26/3/937 Cu
ma günü saat 14,30 da Tophanede 
Satınalma Komisyonunda açık ek
siltme ıle alınacaktır. Tahmin be
deli 3420 lıradır. İlk teminatı 256 
lira 50 kuruştur. Şartname ve nu
munesi komısyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesıkalarile be· 
raber belli saatte komısyona gel
meleri. (377) 1328) 1 - Arttırma 23 Mart 937 tarihi ne düşen Salı günü saat 14 te yapılacak ve gayrimenkul . en çok he· 

del verenin üstündıe kalacaktır. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

2 - Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır 

Carraıotlu Nuruosmaniye cad. 

3 - Bedelin dörtte biri peşın geriye kalanı sekiz senede sekiz müsa v6. taksitte ödenir. Taksitler % 5 
faize tabidir. 

1 Cataloğlu No. 30 (Eczanesi 1 
yanında) Te efon. 22566 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul sandığa birinci d~rece de ipotekli kalır. 

5 - Fazla izahat için Bınal ar Servisimize müracaat lazımdır. (12 90) 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 
Büyük . 
ikramiye 200. 000 liradır. 
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 günU aktamına kadar blletini 
değlftirmlt bulunmalıdır. 

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

Zührevi hast:ıhancsi için lüzumu olan 33 tane karyola açılı: 

eksiltmeye konulmuştur. Bir karyolaya 24 lira bedel tahmin olun• 

muştur. şartnamesi Eevazı m Müdürlüğünde görülebilir. 1stelı:li• 

ler 2490 No. lı kanunda ya.ılı vesilı:ıı. ve 59 liriı 40 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 16-3·937 Salı günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1078) 

l
l5tanbul komutanlığı 1 

Satınalma Komisyonu ilanlar:_ 

V. ci Kor ıçin 9 adet arpa ezme 
makinesi 29/3/937 Pazartesi günü 
saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen tutarı 1338 liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 
Komisyonda görülebilir. İsteklile -
rin 101 lira temınatları ile vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komu -
tanl'lk Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (1344) 

* Yedinci Kor için 2700 metre ku-
maş evsafına göre açık eksiltme ile 
ihalesi 29/Mart/937 Pazartesi gü· 
nü saat 15 de yapılacaktır. Muham
men tutarı 1890 liradır. Şartna -
mesi her gün Komisyonda görüle· 
bilir. İsteklilerin 136 liralık ilk te· 
minat makbuz veya mektupları ile 
beraber ihale günü vakti muayye
ninde Fındıklıda Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna gelmeleri. 

(1345) 

HiÇ BiR iDDiA 

Aslında kıymelsiı olana 
fazla bir şey ilii ve etmez. 

KREM PERTEV 

jfrat ve müballıtının ifadesi 
detildir. Terkibi bir len ha· 
rikası gibi velveleli bir tarz
da ortaya atılan güzellik 
müstahzarlarını da kendisi· 
ne karşı hiçbir zaman rakip 
olarak tanımamıştır. 

Okul Kızı 
Oktl Kızlarının yıllardır bekle• 

dikleri biricik kız mecmua11 
1 Nisanda çıkıyor 

:--........................... ~---............................... --ıı 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llarıları 1 
~-------------------------------------....:. 10 ita 13 tane prnsuman çadırı ile 34 ila 45 tRne hastane 
çadırı kapalı zarfla satın alınacaktır. Beher hastane çadırına 11CO 
ve beher pansuman çadırına 650 lira fiat tahmin edilmiştir. İha• 
lesi 5 Nisan 937 Pazartesi günü saat 11 de M. M. Vekaleti 
Satın almak komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 4147 lira 
·50 kuruştur. Şartnamesi üç Jira karşılığında M. M. Vek:l.leıi 

. Satınalma komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ünü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M· Vekaleti Satına!wa Komisyonuna 

vermeleri. ~603. "809. 

1 Deniz levazım Satınalma Komisyonu ilanları j ----------
Deniz Merkez Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Tahmin olunan bedeli (9000) ve teminatı (675) lira olan on ton 

mikdarında külçe bakırın M. M. V. binasında müteşekkil komisyonumuz· 
cı 29-Nisan-937 Çarşamba günü saat l4 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin komisyona müracaatları. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince vesaik 
ve teminatlarını havi kapalı zarflarını muhrrer saate kadar komisyona 
vermiş bulunmaları. Saat 13.30 dan sonraki müracaatların kabul olun• 
mayacağı. (1404) 

Dr. Hafız Camel 1 

(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

istanbulda Divanyolunda (104) nu-

maralı hususi kabinesinde hasta -
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah .9.5 - 12, saatleri ha· 

kıki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

Dahiliye mütehassısı 

BUGÜNÜN RADYOSU 
Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,05 muhtelif plak 
neşriyatı. 14 son. 

Saat 17 inkılap dersleri Üniversi
teden naklen Recep Peker tarafın
dan, 18,30 plakla dans musiki, 19,30 
çoculara masal L Gaıip Tarcan ta• 
rafından, 20 Rifat ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkılari, 20,30 B. Ôm~r Rıza tara· 
tından arapça söylev, 20,45 Safi. 
ye ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, saat ayarı 
21, 15 Şehir tiyatrosu dram kısmı 
(Rigoletto)22, 15 ajans ve borsa ha. 

Dr. Ali Rıza Sağlar berleri ve ertesi günün programı, 
Beşiktaş Tramvay Durak 22,30 plakla sololar, opera ve ope· 

Hastalarını hergün öğleden ret parçalan, 23,00 son. • 

sonra kabul eder. -·· Frenaız tiyatrosu operet 
kısmı 

1 

Dans profesörü 
Parlsln 1937 senesinin 
yeni dana flgUrlerlni 
öftrenmek isteyenlere 

mUjde 

Beyoğlu istik la' cadd~si Türkuaz 

15 • 3 • 1937 Pazartesi günü 

Akşamı saat 20,30 da 

SAZ CAZ 

Yazan ı Ekrem Reşit 

Müzik: Cem1l Reşit 

Pazar günleri 15,30 da Matine 

dans dershanesinde Kemal Sa mi Sahibi ve umumi neşriyatı idare edeq 
Bayere müracaat. Herırün aabah 

ondao akşam dokuza kadar ders· 

lııneıi talebelerine açıktır. 

Başmuharrir 

E. izzet 

Bıwldıiı yu: Matbaai Ebüuly• 


