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K ö m Ü r .s e r g isi Kahra~~n Türk ordusuna 
Dün Başvekilin uğurlu eli ve 170~. Y~~ıt s.u~ay ~~~a katı~~ı 

büyük nutku·ile açıldı Ataturku yetıştıren buyuk ve tarıhı 
Başbakan sergiye büyük bir alaka gösteren 
diplomatiğe teşekkür etmiş ve : 

kor 

"Kadınlarımızın kömUr istihllk eden vasıtaları 
birer birer görmesini istiyoruz .. demiştir. 

bina, onun anıtı ile süslendi 
Dün Taksim abidesi önünde ve Yedek Subay 
Okulunda büyük merasim yapıldı. Yeni 
subaylara diplomaları verildi. 

Ankara '.l:l {A. A.) - ısaşba'kan 
ismet lnönü bugün beynelmilel kö· 
ınür scrgi<ini açarken şu nutku 
söılemiştir: 

nııu1111111111111111nıuıııııu1111111111ıı1111ıııu11111ııuuuııııı11111ııuu 

Arkadaşlari, 

Ankarada ilk defa kurulan arsı· 
ulusal kömür sergisini şimdi açı

yoruz. Memlekette kömür istihla· 
kini, kömürü muhtelif yerlerde ve 
ınakinal. rda, evlerde kullanmayı 

Öliretecek ve ko'aylaştıracak bir 
miıesscse olarak bu serıiye çok 
laı met \' riı orıız. 

Serginin maksadı, burada gös· 
terilmiş olan ınakinalardan bu mem· 
leke ıı ;htiyacına uygun olanların 
•cçı'ın<Mrlır, Sergiye layık olduğu 
ehenııniyeti tevcih ederek iştirak 
etmek isabclini gösteren firmalsra 
ve bu beynelmilel •ergimize alaka 
gö<lcren mcnılc~<'ilere teşekkür et· 
ınek isterim. 

Bu Hçılış dolayısile bilhassa va
tanda~larıma işaret etmek istedi
ğim nokta, bu serginin mümkün ol• 
duı;u kadar çok >"urtdaş tarafın· 
daıı gezilip görülmesidir. Sergiyi 
bilhRS•a ııilelerin gezmesini, kömıi· 
rün kul!aııı~ yerlerini ve kalaylık· 
larını yakından tetkik etmesini ve 
hele ka~ınlarımızın körnürü istih· 
laı.. e<le'l Hsıtı.ları lıircr görmssini 
istı ı oruz. 

Menılekelle kömur islihlakini 
artırmak ve kömür kullanan cihaz· 
ları yaymak hükumetin takibeitigi 
başlıca bir politikadır. Bu politika· 
yi tahakkuk ettirmek volunda cid· 
di bir gayretle çalışan ve bu ser· 
giyi açmak teşebbüsünde bulunup 
ıııeydana getiren arkadaşım Celale 
takdirlerim ve tebriı<İerimi hurnru· 
nuzda arzetmek için Lir vazifedır. 

Sergiye gösterdiğiniz vakın ilgiden 
dolayı, hepinizi ve bilhassa izhar 
ettiği alaka için kordiplomatik 'e te
~ekkür etmek benim için b'r zevk· 
tir. Bu açılan serginin memlekette 
kömür istihlakini ve kömür yakan 
alellerin ve makinaların kullanıl. 
nıasını artııracağını kvvetle ümit 
ediyoruz. Şımdi mrsaadenizlc ser· 
yi açıyorum. 

Kömür sergisi 
Açılıt töreni dUn yapıldı 

Ankara 23 (A. A.) - Beyne!· 
milel kömür sergisi bugün saat 17 
de Başbakan ismet lnönünün bir 
nutkıyla açılmıştır. Açılış münase· 
betile yapılan bu merasimde, bü. 
tünvvekiller mebuslar;e!Cordiploma
tik ve vekAletlerle mill! müessese
ler ve bankalar rüesası ve kalaba. 
lık bir davetli kütlesi hazır adtun• 
makta idi ' 

Kömür sergisinin kurulduğu sergi 
evinin önü sayısı binleil aşan halk 
ite dolu bulunuyordu. Saat tam l 7 
de Başbakan ismet !~Önü, yanla- 1 
tında Ekonomi Bakafiı.' Celal Ba-

. ·' ~- 1 • 
-! . • ... 

--
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Ankara sa•gisindo kömürleri toıhir eılilın fabrikararmırdarı Zonguldak 
<i·ı Sömikok fabrikasrnın umumi iörQnıl,a 

yar. iç i~leri bakanı ve Parti Ge· 
nel Sekreteri Şükrü Kaya, Dış iş• 
teri Bakanı Tevfik Rüştü Aras bu· 
lunduğu halde sergi evine gelmiş 

ve sürı-kli alkışlarla alkışlanmı ştır. 

Başbakanımızın sergi methalinde 
söyledijti ve radyo ile bütün mem• 
leket içine yayılan nutkunu müte• 
a~ip sergi gezilmiştir. 

Bu le~nelmilel sergiye 12 dev• 
ıet ışlirak etmiş bulunmaktadır. 

Bunlardan Almanyayı 29 firma, 
Avuıturyayı 7, Belçikayı 2, Çe
koslovakyayı 2. Holanda7ı 1, ln
giltereyi 3, lıalyayı ı. Macari•tanı 
1, Amerikayı S, Yugoslavyayı 1, 
Yun•nistanı iki firma temsil eyle. 

- ·~--

mektedir. Suziyi tir nutukla açan Baıvıki• 
(Devamı 2 nci soy/ada) ıiml• ismet lnönil 
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ispanyada asiler ı 
vah im vaziyette 

• 

Toledoyu tahliye ediyorlar 
Franko, tavassut istemiyor. ltalya ve 
onun muvaffakıyetinden ümidi kestikleri 

Almanyanın 
söyleniyor 

Paris 23 (A. A.) - Le Temps 
gazetesine beyanatı~ bulunan Al· 
varez Delvayo, cümhuriyetçilerin 
galip gelecekinden emin bulundu· 
ıı-unu ve asi saflarıntla çıkan isyan. 
ların bu kanaatini teyid ettiğin; 

beyan etmiştir. 
Delvayo, demi~tır ki: 

"Va2iyet o kadar ümitsizdir ki 
Franko kuvvetlerinin neticeden 
nevmit olarak zehirli ııaz kullanma· 1 

!arından korkulmaktadır. 

Asiler Toledoyu tahliye 
ediyorlar 

Madrid 23 (A.A.) - Teroel cep· 
"Devamı 2 nci say/ada) 

Avrupa ve Jngiltre 
de siyasi görüş· 

meler yapacak 
Ankara 23 {Telelonlal -

Bqvekıl ismet lnonu lngiliz kra• 

lının taç giyme merasiminde ha. 
zır bulunmak üzere mayısın be· 
şindc buradan hareket edecektir. 

Başvekil bu seyahatten isti
fade ederek, esasları şimdiden 

tesbit edilmiş olan meseleler hak• 
kında lngiliz ricali ile siyasi ko
nuşmalarda bulunacaktır, 

Kuvvetle tahmin edildiğine 

göre Başvekil Londra dönüşün. 

de Paris, Berlin, Romaya da 

uğrayarak her üç devletin şef 

ve başvekillerile mühim siyasi 
mülakatlarda bulunacaktır. 

Büyük Elçi 
Karahan 

AtatUrke vedanameslnl 
bizzat takdim etti 

Ankara 23 (A.A.) - At11türk 
bugün Sovyet Büyük Elçisi Kara· 
han 'ı kabul buyurmuşlar ve büyük 
elçi keneilerine vcdanamelerini biz. 
zat takdim etmiştir. 

Bıı kabulde Hariciye Vekili Dok· 
tor Aras da hazır bulunuyordu. 

Reisicümhur B. Karahan'ı neztle· 
rinde bir saat kadar alıkoymuşlardır. 

Kısaca: 
Tahrir amelesi ve 

iş kanunu 
İş Kanununun çıktığı gündenbe

ri, adalesile çalışan bütün işçilerin 
yüzü gülüyor. 

Arlık i§çilcr yarınlarını garanti 
etmiş sayılabilir. 

Dün, bir arkadaşım, Babıali yo
kuşınıdan çıkarken çok düşünceli 

idi .. Sebebiııi sordum. Baııa: 
<- Kalemimi atıp fabrikalar • 

dan birine gireceğim. Fikir mal~ • 
stılii, el mahsullerinden daha de • 
ğcr.sizmiş .. Bizi yine unuttular!> 
ddei. 

Erer .. buııdan sonra bütün işçi
lerın mesaı karşılığı emniyet altma 
alınmıştır. Sevinmek haklarıdır. 

Fakat, talırir amelesi.. Ne yazık .. 
Yeni İş Kanunu muvacehesinde de 
öksüz çocuklar gibi lıcimisiz mi ka
lacak'! 

** 

Yedek Subay Okulu 19~6 • 1937 r 
devresini bitıren 1700 Tlirk mü • 
nevver ı,enci d'in diplomalarını 

aldıbr, ırdlarını içtiler\'<' Türk or- ı· 
dusunua •kahraman saflarına ka • 
t:ldılar. Bu münas~betle sabahla j 
yin saat dokuz buçuktan başlıya-
rak biıyLk askeri tezahür yapıldı. 
Üç 53fh ı arwden bu tezahüre ait 
malwnatı sırasile kaydediyoruz. 

bldede merasim 
İlk tören sabahkyin saat 9.30 da 

Taksimde Cumhurıyet abidesinin 
önünde vapıldı. 1700 genç subay 
brılecinde müzika olduğu halde a
bideye ğcldılc>r mevki aldılar Me
rasimde Ordu Mülettışi Kor Gene
ral Fahrettin, Or General Halis, 
General Fehmı ve bir çok ashri 
erkim h.zır bulunuyorlardı. 

İlk Cince yedek subay S<tliıhattın 
Savcı yedek subay şiirıni okudu 

Çanakl;aledc qöğü." geren asker 
· Kaııksız lokınasıyle dıişmaıı yeııeıı 

' 

Taks'nı abidesine/o defter imza 
ıditirken 

asker paılörterlc meydanı dolduran bin-
lleride11i: ileri arkada.ılar ileri. !erce hr.:kın kulağına aksedıyor. 
Adımı: o: Tiir/;lerin yedek subay fcvkala,lt' müheyyiç bir te:;ir Iıu-

crleri sule getiriyordu. Bunu takıben yc-

Mısraıarını ihtıva eden bu şiir ho· {Devamı 2 ci sayfada) 
1111111111111uı111111111111111ıııııııııuuıııııııııııııı111uıoıı11111ıııı11111111111ıuınııııı111ıuuııı111111111 .. 1111uııııı11ıı111111<111ıııuuıı 01 u 1 ıııııuıı 

Cocuk bayramı dün 
' neşe ile kulutlandı 
Haftanın biriııci günü: 

Fatihte ve Taksim abidesi önünde bü
yük merasim yapıldı 

- -·-
Mekteplerde toplantılar yapıldı. çay ziyafetleri verildi. 
Fakir çocuklar sevindirildi ve toplu gezintiler yapıldı 

Dünkil merasim• lılirak ıden 11aoralardarı bir rrup 

Çocuk bayramı diin Fııtih par· 
kından başladı. Saat dokuzdan 
itibaren lstanbul yakasındaki bü· 
tün mektepler burada toplanmaya 
başladılar. Evvela her mektep ta· 

lebesi arasından mümessiller seçil· 
diler. Bu mümessiller Çocuk Esir· 
geme Kurumu tarafından tutulan 
otomobillere bindirildiler. 

(Devamı 2 inci sayfada) 
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ahraman Türk ordu
suna 1700 subay katıldı! 
Atatürkü yetiştiren büyük ve tarihi 

bina, onun anıtı ile süslendi Londrada mühim ı 2~.saat 
k . .. .. I Suren 

( 1 inci sayfadan d« am) 

dek subay Doçent Feridun fevkn

lfıdc hcyı caıılı bir nutuk sbyledı ve 

yedek >ı.bayların Cumhuriyet ga

ycrlerine ve mt.kaddcs~tına karşı 

andını ıctı İ k iıl Mar ının teren

numntı ar• nda geçit resmi b ;la

dı ve g,çidir hıtamında Galatas.ı

rny Lis:>sı önüne katlar İstiklal cad

d, sintl tir yiirüyuş y pıldı ve 1700 

delikanlı her Türkiın göğsünü ka

barta kabarta mektepleri~m istı • 

t- metincl!' dO.ıdüler. 
Abidenin açılışı 

Yedek &-b::rylarımız İstıklal c:ıtl

dı. yı.i ~yüşu -' r. dö. düktrn Svn· 

ra k.ndi c.kullarını" ;t<>ıf eshi H:.ır· 

bive Mektebi _n önünde me~k. al

..dılar. BUl"ada da Yedek Subay 0-

kulı:..rnn önüne dikilen Atatürk a
b1<k s -ın kuş t re::mi ~yapıl.ıcnktı. 

Saat on bırtli. Merasim ·mahal • 

!inde vali Muhittin Üstüııda~, Kor 

Gereral F:ıhrettin, Or General I!J

ı. , General Şükrü Yakar, General 
Fuat Gc·ncral S:ılıh ve dah.a bır 

çok askt?ti, s nl erkan, meb'uslaı 

'ardı. 

Saat o • bırdc tören ba1Iadı. İlk 
ünce ordu müfetti;;i Kor General 

Fahrettin unıdın kvrd~liısırı kes

ti \'e Atotürkün heykeli butün ih· 

tişamıle ortaya çıktı. 

Bunu takiben mektep komuta -

nı kurmay y aı bay Be!ız.-d bir nu • 

tuk söyledi. Bu nutkunda komu -

tan dıy'Jrdu ki: 

c- Bir ası dan zıyade orduya 

çok değerli vc k.ıhrarr.ın subaylar 

yctışt.T~n şu tar ,hi binada, bu yi

ğitler ocağında vatan \'e mıllet uğ

runda canlarını feda etmiş, kan

Iannı akıtmış, en felaketli ve buh

ranlı zamanlarda lıılc Türk varlı

ğının Türk istıklfılinin bakasına 

hizmet ~imiş, Turk kahramanlı • 

ğını, Ti.irk azmini bütün dünyaya 

tanıtmış, Türk tarıhinde menkıbe

ler yaratılmış binlerce, on biler • 

ce sub3ylar, komutanlar, yüksek 

şal:isiyetltr yctışti miştir. 

Bu :yuksck şahsiyetler arasında 

en başta Ulu Önderımiz ve sevgıli 

ba.5busıımuz Atatürk te bulunmak

tadır. Atatürk 1901 yılında subay

lık ve 29 birincik5.nun 1904 de kur

may ~ubaylık tahsilini Yiğitler o

cağı olan bu binada ikmal etmiş -
!erdir .. 

Komutan Behzad bundan sonra 

Lbidcye nakli kelam ederek devam 
<:iti; 

•- Bu anıt ikı mana ifade cd~r 

Bunlardan birisi istiklal haı·bin'1° 

Atatürki\n· Ordular hedefiniz Ak 

dcrizd•r .. Heri' .. emir \'C işaretlr:n· 

clir. ,fadc ettiği diğer mana da :n 

?.,.ferden sonra Turk ulusuna gir~

cc,:;ı ıııklı yolları gösteriyor. Askc· 

rj bir bınanın önunde yapılan lıJ 

anıtta askeri üniforma ile Atatür

h.in tarihi bir kıymeti haiz bulu • 

rJn bu emir ve ijaretlcri canlan • 

dınlmak istenmiştir. 

Kaidenin yapılışınddki düşiince 

de lıu binada okumll§ olan Atatür

ke karşı duyduğumuz şükran ve 

saygıyı canlandırmak ve büyük 

Atamızın anıtına başımız üzerinde 
yer vermektir .. 

Komutan bundan sonra mimar 
Seyfi Arkan,'a teşekkür etmiş Y'? 

sözü Yedek subay Saliihattin Sav

cıya bırakmıştır. Sa!ıihattin Sav -

cı da hararetli ve müheyyiç bir h i

t.ıbc irat etmiştir. 

Bundan sonra, yine yedek subay 
İzmir Nafiz cAtatürkün heykeli 

karşısında adlı bir manzumesini 
okudu. 

İzınırlı Nafizln manzumesinden 

•' :-ra merasim bltır'ştı. 

Davetlıler yavaş yavaş mektebin 

semek salonlarına doğru yürüdü

ler \'C burada kel"dileı ine bir öğle 
'l: yafetı veruci; 

Anıtın açılmasından •onra davet• 
liler }en:ekhaneye alınarak yeni ve 

g<nç mezunlar ile bir arada yemek 
yemişlerdir. 

as erı goı·uşme er içtima 

Kuzu dua", Lakla, meyva ve SU• 

bay okulunun meşhur aşuresinden 

iL~rct }emek billikten sonra bıraz 

istirahat ı·dılmiş 'e ~aal on iıç bu
çuktd d p oma tev.ıi ve ant içme 
n.tıosimi yapılmıştır. 

Mcklebın büyiık bahçesınde top· 

laııaı talebeierc hıtabcn e~vela 
okul Komutanı yarbay Behzat bir 

nut•ık söyleyerek onlara Turk or• 

duoundaki şerelli ve biıyük ,·azıic
lerini aiılatmış.ır. 

Bilahare Kor General Fahreddin 
AllJy da kısa bir hitabe ile mc· 

ıııniari tebrik v~ dırelstıfler ver- ı 

dikten sonra genç meıunlar ant 
içmişlerdir. 

Yeminden •onra her kmmdan 
birinci ve ikincılcre bizzat Gene

l ra. Falırellın Altay tarafından d.p. 

lamaları ve takdirnamclerı verılmiştır. 

Birinci ve ikincilik atan 
yeni subaylarımız 

Mektebi arkadaşları arasında 

nıuvaflakıyctle bitirerek birinci ve 

ıkinr.ı.ık alan yeni subayla~ımızın 
isimleri şunlardır: 

PIY ADE : Birinci 4671 numara

lı Yusuf Ziya (Koıan) ikinci 1563 

numarJ!ı Ahmed Faruk (Kadıköy). 

MUHABERE: Birinci 2088 Hik· 
mel, ikincı 1%3 Galip : 

LEVAZIM: Birinci 22'10 Meh

met Ayetullah, ikinci 223 l Fahred
din. 

NAKLiYE: Birinci 2335 Sala

hattin, ikincı 2400 lsmail. Dün dip. 

lamalarını alan yeni yedek subay• 

!arımız bu ay başından itibaren 

yurdun içindeki muhlelif kıt'alara 
giderek altışar ay çalışacaklardır. 

Londra 2:i (A. A.) - Evening Naws pzetesi, lngiliz ve Fransız 
mutahhassısları arasında mühim askeri görüşmeler cereyan eWğini an
la;maların tesbiti içh Fransız Harbiye nazırı il. Daladiyenin hurn•i zi
yaretrıiden ıstilade edildığini ve Belıika h•kkındaki değişik' k sebei>i!e 
eski a•keri anlaşrnal•rın tekrar tetkik ıdilecegi ı bildirmektedir. 
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Çocuk Bayramı dün 
neşe ile kutlulandı 

•• •• Haftanın birinci gunu: 
Fatihte ve Taksim abidesi önünde 

yük merasim yapıldı 
bü-

(Birinci salıı/eden devam) 
itfaiye müzikası lstik:iil m ,.. 

şını ç a 1 d ık ta n sonra kaf,le 
tam onda parkın önünden ha. 
rekel elli. Alay Beyazıt yolile Dı. 

van yoluna geldi. Beledöye, Parti 
• merkezi, halkevl Çocuk Esirgeme 
Kurumu vilayet merkezı ve askeri 
kumandanlık binaları önünde birer 
dakika durdu. Buralarda bu daırc
lerin birer mümes•ili geçit resmine 
dahli talebeleri se•amladılar. Alay 
tam on birde Taks.m meydanına 
varmış ve ge~it resmi de bu su
retle nıhayete ermiştı. 

ABiDENİN ÖNÜNDE 

Sa•l ll de Eı~y"ğlu, Beşıkta~. Ka
sımpaşa, Şişli ve diğer cıvdr mck

tı•pleıı talcbelerı Taksim Currıhu • 
rıyel abıı:lesınde toplanmışlardı. 

Evvcl5 abideye çelenk koyma me

rasımi yapıldı. İstanbul Beledıycsı, 
Beyoğlu ve İstanbul Halk Partıl•-

ri namına abideye çelenk konuldu. 
Bıraz sonra İstanbul mıntakasın -

dan seçılcn çocuk mümessilleri o - 1 

lomobillcrle abideye g~ldiler on • 1 
!ar da Çocuk Esırgemc Kurumu na

mına büyük bir çelenk koydulor, 
Tam saat 11 •fo şehır bando· 

~unun çaldığı istiklal marşile me• 
rasime başlandı. Hazır bulunan 
binlerce küçük hep bir ag'!Zdarı 

marşı sö ı ledi:er. Arkasından Ço
cuk E-.;rgenıe Kurumu na.111na ba
yan Mu ızzez Tahsin bir nutuk 
söyleyerek mera•hni açtı. 

Muazzezden sonra Deyofu 
Halkevi na<> ına Ekrem Tur lir 
nutuk söyledi. 

Bu nutuktan sonra küçü~der

den de bırkaçı kürsüye çıktılır ve 
büyiik !•vınçlerıni izh.r etliler. 
ilk o!arak feı·oğlu 13 üncü (,met 
hönü okulundan 581 numaralı Sadi 
Ôzkondu ,arkasından Beyoğlu ~9 cu 
okuldan Dotan Energin ve daiıa 

sonra da yıne Beyo;;'u 13 üncü 
ismet lnönii okulundan Meh'ika 
Baykal hitabelerde buluodu ve 
kendilerini bugüne kavuşturaııhra 

karşı hürmet ve sevgilerini ifade 
elti. 

ismet lnönü okulundan Mehlika 
Ba; ka' tarafındnn yapılan teklif Ü· 

zerınc Atatürke ve dig·cr büyükle
rimize teşekkür ve şükran telg
raftan çekilmesire karar ve bu 
suretle merasıme nihayet "erdiler. 

Bayremlaşmk ve mü-
samere 

Dün lstanbulun bütün ilk mek
teplerinden toplantılar yapılarak 

bayramlaşılnış, müsare'er, çay ziya. 
!etleri verilmiş ve küçükler muhte

lif mınt: katarda toplu gezintiler 
yapmışlardır. 

Avam Kamarası bu uzun 
celsedo bir kanun 

kabul etlti 
Londra 23 (A.A.) - Avam K 

marasında dün saat 14,4S'te baş

lıyan celse, bu "Sabah sıat 1 t.4ı)Ja 
sefalet mıntakaları hakkındaki ka

nun layiha,ının kabulü üzerhe ni

hayet bıılır.uştıır. K1nun, buhnrı 

, dolayısile zarar gören sınai mınla• 

kaların vaziyetini düzeltmeği der• 
piı etmektedir. 

Celsenin bu k~dar uzamasının 
sebc':ı', •amele pırlisini'ı birçok M

tıblere .söı sö leterek kanun iayi
lıasın1 !<arşı sistem tik bir şekilde 
muhalefet etmesidir. 

Celse, biia tevekkuf 22 saat 
dev3m etı.ıiş oluyor. Bu temmuz 

1936 danberi bydedilen en uzun 
celsedir. 

50 senedenberi akdedilen cel-
seletin en uzunu 

sesi, bi:a inkıta 
elmişlir. 

olan temmuz cel-

34 saat devam 

• • 
Eski İngiliz 
Kralı 

Bir kitabın toplatılması· 
nı istedi, olmazsa dava 

açacak 
Londra: 23 (A.A.J - Deyli meyi 

g.zctesi ya71• or: 

D;ik dö W.ndsor, Heinem ann 
neşriyat müessesesinden Corondion 
Commentary ism•ndeki kitabın top· 

!anmasını ve kitabın dük aleı hinde 

tahkir edici ibareleri muhtevi ol• 

masından dolayı bir itizar neşret· 

mesini rica etmiştir. Müessese bu 

ricayı kabul etmediği takdirde, 
dükün mahkemeye mıiracaat ede· 

Müthiş bir 
Fırtına 
Bir h!lin çatısı çökmUt 
ve 25 ölU 50 yaralı var 

rek zem dıvası açmast muhtc• s e r g i s i =:eld=ir. === 

Dün Başvekili~-uğurlu eli ve ispanyada Madras 23 (A. A.) - Madras 

vilAyelinin Cmoatore bölgesindeki 
Erode'de bir fırtma esnasında }ÜZ• 

lcrcc kişi hale sığınmışlardı. Bu 
esnada halin çatı" çökmüş ve 25 
kişi ô'müştür. 50 yaralı vardır. 

büyük nutku ile açıldı Asiler vahim 
Se~;i~:cı1;~~(f"e~i7m~~~:m ~uıu- \ ~~r~ Terk müe~seseıeri de şunlar. Vazİyeff e 

(' _ ""'\ Eti Bank, lbrahim lşıksalan, Zam• 

S 
1 goçyan ticaret evi, Kozlu kömür 

T 1 f işleri, Maden tetkik ve arama ens• 

O n e g ra titüı.ü, Soma kömür madeni, Tel-
gaz, Türk ticaret bankası, Vehbi 
Koç, Bolid Ltd, yeni eczahane, 
yüks~k z•raat enstitüsü ve Zümre· 

250 çocuğa zengin 
hediyeler veri_qor .. 

1 Ve •• 2 büyük romana, 
' şehir içinden resimli 
röportajlara başlıyor 

Son Telgraf ok!lyucularından gördü~ü büyük yardım ile 
yeoin en çok okunan ve satılan gazetesi oldu, 

SON TELGRAF 

Tür ki-

Dünden itibaren cocuklar için bUyUk bir 
mUsabaka hazırladı 

1 Bu müsabakaya iştirak edecek olan küçük 
okuyucul~rdan 250 si çok hoşlarına gidecek 
birer hedıye kazanacaklardır. Kendi haftalarının 
daha çok eğlenceli geçmesini isteyen çocuklar 
"Son Telgraf., ı okumalıdırlar. 

Yeni roman ve röportajlar 
Son Telgraf, 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren de iki 

büyük telrikay11 başlıyor. Bunlarddn biri: 

Kanuni Süleyman 
Diğeri: 

X 13 ün 
Adlı ikı büyük ve fe,·kalade merak uyandıracak eserdir. 
Bu iki heyecanlı, meraklı eserden başka şehir içinden ve mahal. 

lelerden de resimli röportajlar koyacak, küçük hikayelerini daha 
kuvvetlendirecek tir. 

Son Telgrafı okuyanlar başka gazete okumaktan kendilerini 
mü~taıcui biliyorlar. 

zade. 
Gerek eşyaların büyük itina ile 

teşhir edilmekte olduğu Standların 
tanzimi hususunda sergi tertip 
heyetinin gösterdiği büyük dikkat 
ve itina, gerek başta onur salonu 
olmak üzre bütün sergi sa'.onları
nın tezyini işlerinde Münir Hayrı 
ve arkadaşlarının göstermiş olduk• 
ları yüksek muvaffokiyet bakı
mından beynelmilel kömür sergisi., 
bütün ııezenlerin t~kdirleriui top. 
lamışlır. 

Memleketimizde ilk olarak ku. 
rulmuş olan !:u beynelmilel sergi
nin kazandıAı haklı muvaffakiyelın 
en güzd ifadesini, bugün sergiyi 
gezdıklen sonra profesör bayan Afe. 

tin Ekonomi Bakanlığı müsteşar 1 Ku rdoğlu Faika aşağıdaki cümlelerle 
anlattığı inlibalarında bulmaktayız. 

"Alakadarlar kı} melini hiç şüphe
siz d•ha fazla takdir ederler, Ben 
çok üstün ve mükemmel bul
dum istifade ettim. Bu sergi bizi 

Sergicilik hayatımızda, tekniği· 
mizde muvaffakiyetli bir adım teş

kil ediyor. 

Hitler 
Edenle 
Görüşecek 

Lon<lra: 23 (A.A.) - Associa. 
tion Pres'e nazaran. Bu Lansbury, 

Führerie yaptığ'ı mülakat hak. 
kında Bü gün B. Eden'le görüş. 
müştür. 

(/ inci sayf•dan devam) 

besinde cumhuriyet kıtal•rı mevzi-

!erini ıslah etmişlerdir. Bu kıtalar 

Caminreal civarııda Terüel yolu

nu Calatayod'a bal!'layan köprü 
ile Monreal del can plo şimendüfer 

köprüsünü berhava ederek asile-

rin bu mıntakadaki muvasalasıuı 

kesmiştir. 

Teruel'e giden asker ve harp 

malzemesi yüklü bir tren, tahrib 
edilmiştir. 

Toledo cephesinde cumhuriyet 
topçuları Toledo'nun askeri mer

kezlerini tahrip elmeıte devam 

etmektedirler. Şehrin asi kuvvet. 

leri tarafından kısmen tahliye edil

mesi, asilerin müşkül vazivette bu· 
lunduklarını gö~terınekledir 

Franko tavassut 
istemiyor 

Londra 23 (A.A.) - Deyli Mey! 
gazetesi B. Nandolph Churchill ile 
general Franko arasında yapılan 

bir mülakatı neşretmektedir. 

General Franko hiçbir tavassut 

vera kompromiyi kabul etmiyece
~ini bildirmiştir. 

Madrid yine boınbardı 
men edildi 

Madrid 23 (A. A.) - Dün ası 

tayyareleri tarafından Madrid'in 

bombardımanı neticesinde 8 kişi 
ölmüş ve 45 kişi yaralanmıştır. 

Mu hasar ada kalan asiler 
Madrid :l3 (A. A.) - Asilerin 

Ünivers;ıe mahallesindeki vaziyeti 

gün geçtikçe fenalaşmaktadır. Muh
telif binalarda dağnık bir halde 
bulunan mahsurların miktarı 3500 
kişi tahmin olunmaktadır. 

~4 N s~n __ 

ısır Kaprt· las· 
yonlaı·ı 

Mısır ile kapitülasyon hakkı":lan 

istifade eden on kad~r dc·:Jct ara· 
sında ge~'<!n hafia Moııtrcux de baş 

lıyan müzakerder devam etmek • 

tediı. Kapııülusyonlnrın ilgası et· 

rafındaki bu görü~:melcr bize J~ıu~ 

sanne konferansının çetin müna

kaşalarını halıriattı. Bu konfe • 

raı1stc:ı kan:tül~syorls.r mc"' ·esi 

ba-!ıis mn"Ltıu olunca kar~ı~ızda 

frı:nsızl l'ı g rr.ı..ı•fük. Fran. ız ı:- ı

rahhs~ . .L, bu r kt '~ k h.kkır .ızı 

tar. m2ma<la sonuı~a k du.r ı:o.ar 

etm şlerdi. 

Şimdi de Montrcux'c!e !II• !ılır 

için en büyük zorluğu çıkar n f•.ın 

sızlardır. l\Iontreux müza\. ıelc in
den anlaşıldıgma göre, Mısır hü • 

kümeli bpityi5syonlarm il!' ·ınr!a 

bizim gibi racikal bir yoldan vürü· 
müyor. Konsoloslı~ • rr: hkeme.c· 

rinin i.gasmı istiyor. Fak l bun • 
!arın saliıhiyctleri muvakki't bir 

zaman i~in devam edecek 0!2n m ;h 
telit mahkemelere devrnli oektır. 

İşte şimdi l\fontreux'de bu istih ·le 
de\/rinin müddeti üzerinde görü • 

şülmektedir. Fransızların on sekiz 

sene gibi uzun bir zaman ileri .:;ür
dükleri bildiriliyor. Bundan b•Ş· 

ka bugüne kadar tebellür etlen di
ğer bir it.tilil da kapitülasyonlar -
dan Fran ız vatandasları g:bi, Frar> 

sız mahmisi olan mesel:i Tunuslu 
ve Faslıların ve Fransız sömür • 

gclerinden gelen halkın istifade e

dip etmiyccekleri meselesidir. Fran· 

sa, vatanda~ları ile mahmllcri ara· 
sında, bir fark gözetemiy~ceğini 

ileri sürerek müsavat istemiş. Si· 
yasi \'e medeni hak bahsinde Fran· 

sız topraklarında aynı müsavatı 

esirgeyen Fransanın Montreux'de 

müsavat istem 0 si gariptir. Fakat 

ancak ltendi memleketınden p$pas· 

ları ko~arken, aynı papasları ya
kın şarkta himaye etmesi kadar. 

Her lıalde kardeş Mısırın çok 

haklı olan noktai nazarını kabul 
ettirmeğc muvaffak olaca ından e
miniz. Fakat bu bahiste Mısır ga· 

zetderinde çıkan bir noktayı tas 
hih etmek is eriz. O da bugün ilg.o 

edilmek istenilen kapitülasyonlri· 

rın, Mısırın fethinden sonra Türk· 

!er tarafından verilen imtivazlar
dan ibaret olduğu hakkındaki id· 
diadır. 

Bir defa kapitülasyon sistemi 

Türkler tarafından icad edilmiş de· 

ğildir. Bunun çok eski bir tarihi 
vardır. Bu, hukukun eski telakki· 

sinden doğan bir usuldür. Ve Türk· 
!er şarki Roma imparatorluğunu ve 
Mısırı fethettikleri zaman bura • 

!arda kapitülasyon sistemi vardı. 
Mısır, fetihten çok evvel İtalya şe· 
hirlerine, Amalfi'ye, Piza'ya Ce · 
nova'ya, kapitülasyon imtiyazları 

verml)ti. Hele on beşinci asrın son· 
!arına doğru Ebunasır'ın, Floransa 

tüccarlarına verdiği kapitülasyon 
imtiyazları çok genişti (Pietri, E· 
tudc critique sur la fiction d'ex -

traterrilorialite) Birin·ci Selim 1516 
senesinde Mısırı fethedince Fran

sızlaar evvelce verilmiş olan ka • 

pitülfısyonları teyid etti. Sonra 
1528 senesinde Kanuni de bunları 
tecdid etti. (Militz, Manuel des 

Consuls) Kanuni'nin Fransızlara 

verdiği ve Türk kapitülasyonların 

menşei sayılan 1535 muahedesin • 

den yedi sene evvel verilen ve es· 
ki imtiyazları tccdid mahiyetinde 

olan bu kapitülasyonların metni 

Ancien Diplomate'ın Leregine de 
Capitulations namındaki eserinde 
münderiçtir. 

Bu vesile ile Fransızları, Kudüs· 
le camiye kalbedilen eski bir ki· 
lisenin tekrar kilise olarak kulla· 
nılmasını istemişlerse .de Kanuni, 
dostane bir lisanla yazdığı mektup· 
ta tunu reddetmektedir. Bu mek· 
tubun sureti de, Charriere'in .Ne· 
gociatioııs de la France dans le Le· 
vant• eserinde okunabilir. 

Gerçi Mısır kapitülasyonlarının 
mebde ve menşeleri bugün ancak 

akadenı ik ehemmiyeti haiz olan 
bir meseledir. Ve kapitülasyonlar 
on altınu asırdan sonra da hayli e
hemmiyetli istihaleler geçirmişler· 
dir. Fakat Mısırlılar tarafından 

Türk fethinden evvel de cari ol
duğuna işaret etmek istedik. 
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Oç ayhklar dah~ r C§~!hlü ır IFlJC§llb>~ırD~ırü., 
fay alı hale getı- ~ ________ , Çöp teneke ve kap· 

ları dışarıda durmı· 
yacak 

ri e bi 1 İ r! ••Hazirandan sonra ır ""i Yihe batlamı~lar 
Olüleri Bir kaz• oldu Tefeciler ~Em!clk V9 Eytam Bankası maaşlara 

karşılık emtia kredisi ile milli bir 
vazife yaııpmış olabi:lr,, 

Yetımler ve dı.ılnra, rnütehidlcrc verilen üç aylıkları ancak bir sefer 
için Emliik Bankası t..ırabilir. Fevkalade hadiseler zuhur etmedikçe 

Yeni bir kırma muamele•i yapılamaz ve yapılsl bile yüz:le beşi ve onu 
ııeçemez. 

Bu fena bir iş değildir. Ele geçen paro sarf olunur. Belki çok zayıf zama• 
nında uzun bir kırma muamelesi yaplırabi'ir ve sonra perişan olur. Bu 
İtibarla bankanın ittihaı eylediği prensip çok yerinded:r. 

Ancak, öyle dullar ve mütekaitler var ki iş sahibi olmak istiyorlar. 
Onların iş sahibi edebilecekleri oğulları veya yakınlara vardır. Bunlar 
için bu üç aylıjın ufak bir sermaye haline getirilmesi mümkün ve her 
h1lde memleket için çok faydalı olur. 
Bankanın nezareti ve üç aylıklar müstenit kefaletle ve bizzat şahsiyeti 

rnaneviycsinin himayesi altında kredi açmak susretile böyle müracaat. 
!arı isaf etmesi çok mümkündür. 

Hatla krediyi plra şeklinde de~il emti. halınde de yapabilir. 
Bu noktayı, bonkanm bugünlerde gördüğümüz muvazeneli bilançosun· 

dan cesaret alarak ileri sürüyoruz. Yetime, dula, mütekaide böyle yapı· 
lacak hizmet, ayni zamanda memlekete de küçük san'ate ve iş müesse• 
seleri yetiştirir. 

Hatice Hatip 
-============================================= 

POLiSTE: 

On iki yaşında çocuğa 
göz koyarı adam 

Kapıyı açık bulup girmiş 
uyku saatini beklemiş!. 

ve 

V efada Kovacılar caddesinde 
1/2 numaralı evde oturan ma

nifaturac? Hakkının kızı 12 yaşların
da. Sabahat ismınde masum bir kı
za tecavüz etmek istıyen Şevket 

Yakalanmış ve Adliyeye verilmiş -
lir. 

Sabahat, İstanbul 10 uncu ilk 
llıckteptc talebedir. Her gün mek
tebe gidip gelirken, Şevket ismin
deki işsiz takımından biri, bu kızı 
takip etmiye, hakkında bir takım 
fena fikirler beslemiye başlamış -
tır. Zavallı kız hiç bir şeyden ha
berdar değilclir. 

lan salıncakları seyrederken ba~ı· 
na çarpmış yaralanmıştır. 

6ir adam ihtikand3n öldü 
Galala'da çıracı sokağında otu. [ 

ran ve Farük"un kahvesinde yatan 1 

Hüseyin, huta olduğundan balısile 
Galata pohs merkezine mürae•at 
e_tmiş, t!aht hastahaneye gönderi· 1 

lırken uzerıne fenalık gelerek öl· 
müştür. Yapılan muayenesinde ve
rem neticesi ihtikandan öldüğü 
anlaşılmıştır. 

Haliç vapuru tir yel· 

kenliye çarptı 
Haliç Şirketınin 7 numaralı va. 

puru, Kasımpaşa iskelesıııde ba~!ı 
duran Mustafa kaptana ait Çak•r 
ismindeki yelkenliye çarpmış, hasa· 
ra uıı-ratmıştır. 

• ADLiYE • 

Yeşilköyd~ 
Belediye Bir tayyare , Dolandırıcılığa 1 

Kaldıracak Parçaı~~dı j

1 
Ba_şla__"!ışlar il 

Bu iş için bir merkez Kaıı:azede derhal te· Bunun için ehflmmiyetli 
memurluğu ihdas davi altına alınmıtllr tedbirler alınmasına ı 

edilecektir Yeşilköyde bir tayyare ka· karar verildi 
Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü zası olmuş. bir lngiliz sivil tay. Faizle ödünç para vermeyi itiyad 1 

haziran ı den itibaren ölülerin tec- yaresi parçalanmıştır. Delhini:ı edır.enlerin vilayete beyanname 
hiz, tekfin ve tedfın işlerile de uğ- en zengin tacirlerinden Mak Ro· vermeleri ve işleriı;ıi bu husustaki ı 
raşacaktır. Ancak bu hazirandan beri, yeni kralın taç giyme mera• kanun hükümierine uydurmaları 

gelecek yılın eylülüne kadar bu iş siminde bıılunmalr. üzere Lon• kanun icabından olduğu halde son 
•1 zamanlarda bazı kimselerin gizli 

ıhtiyari şekıldc yapılacak ve yalnız draya ıritmek için tayyare ı e 
d şehrimize gelmi•tir. Mak Robert gizi' bu ışlerle uğraştığı ve çok yük-

öl~ sahiplerındcn müracaat e en· • sek faiz aldıkları alakadarlara ih-
lerin cenazeleri kaldırılacaktır. öğleden sonra hareket ederken 

Mecburi şekil, gelecek sene ey- yaniış lıir manevra yapmı1 ve 
lülden itıbaren başlıyacaktır. tayyaresi kapaklanmıştır. Derhal 

etraftan yetişilmiş, başından ve 
Mezarlıklar Müdiırlüğüne bağlı yüzünden yaralanan lacirın ora• 

bir cenaze merkez memurluğu ih- da ilk tedavisi yapılmış sonra 
das edilmektedir Bu merkez me • Pcrapalasa yatırılmışlır. 
murile yanında bulunacak memur- Mak Robert üç gün sonra 
lar, ölüye dıni merasımi yapacak trenle Londraya gidecek par· 
imamlar, ölü yıkayıcıları, mezar çalanan tayyare ambalaj halinde 
kazıcıları kadrosu hazırlanmıştır. gönderilecektir. 
Bugünlerde kadro Beleciıyc rcısi :....-----·--------..;, 
tarafından tasdik edıkcck ve on -
dan sonra şahıslandırılacaktır. 

Ölül~rin mecburi olarak B~lcdi
ye tarafından techiz, tekim ve tcd
fın ışicrıne başlanacağı zaman !s
tanbuldaki ckalliyellerin ölü ışle

ril~ de Dclcdiyc uğraşacaktır. 

Tür kotla ş&ıbelerl teftişe 
başlıyor 

Tıirkof's memleket har.c•ndekı 

tc~kılatını da teftış cttırmıye ka -
rar vermiştir 

Firariler 
Henüz ele 
Geçmedi 
Ameliyathanenin anıth• 

tarlarını nasıl ele geçir· 
dikleri tahkik edi.iyOr. 

bar edilmişt.r. 
Aldığımız malumata göre, bu gi

bı işler daha ziyade emlak terhini 
üzerine yapıldığından, tapu daire
lerindekı ipotek muamelelerinin 
tetkik edilerek kanuna muhalıf ha-
reketlerın meydana çıkarılması dü
şünülmektedir. 

Bu hususta yapılacak tahkikat 
sonunda yakalanan tefeciler der
hal hapisle cezalandırılacaklardır. 

----·----
Halk 
Tezahürat 
Yapll 
Sevinç içindeki halk bU
yüklere telgraf çekti:er 

Şark Banliyö hattında y•p ı ,n 
yeni ve ucuz tarifenin tatbikine 
başlanmıştır. 

Eski fiyatlara göre yüzde doksa· 
na kadar ucuzluk temin eden yeni 
larite bu h•t güzergahında oturaP 
halkı p•k ziyade scvindirm:şti·. 

Ha 'k muzikı, davul ve bayrak• 
!arla ısta.yonlarda tezahürat yap• 
mışl"r, büyüklerimize şükran tel. 
grafları ~ek m;şlerdir. 

Halkın <abahları \ÖP teneke v~ 
kap!~rını kapılarının c;nlerine bı. 
rakııklaronı gören alakadarlar, l·u 
işi mU\ af ık bu maıı,.şlar ve löyle 
yapanları tecziye etmeğc karar 
\·~r ınişlerd'r. 

Binaena'eyh badema çöp teneke 
\'e kapları evin içinde durar3k, 
çöpçü gelince vtri ecektir.. E~~r 
çöp trnekesi ve çöp ı.aLı yenı ;,., 
zaten kapıya konuldu mu, ı e•iııde 

yeller eser. Fakat bunun ıçin ha,kı 
tecziyeye kalkmak uzun iş doğrusu. 

Evvela görmek lazım, sonra bun•ı 
tesbit etırek la11m ve sonra ceza 
kesmek lazım. Yani bir sürü iş. 

Halbuki, çöpçüye emir veri:ir : 
·- Dışarıda gördü2ünüz çöp 

teneke ve kaplarını arabalara ul.• 
nız 1 

Bak eğer dışarıda bir ten~ke 
ve kap bulursanız alnımı karışlay nl 

Aşkta mesut ol~ 

Son telgraf refikimizde çok 
meraklı bir yazı okuduk. BaşlıQ'ı 

şöyle! 

• Aşkla me•'ut olmanın sırrı ka 
rışık bir muamma değildir" 

Elbette. Bunu bilmi}ecek ne var? 
- Paralı o'makt 

Cenazeleri bele· 
diye Kaldıracak 

Her.üz mecbur! olmamasına rag• 
men artık cenazelerı l eledi ye kal· 
dıracJk. Teçhizi, lekf;ni, tedfini, le· 
lehiri, tatlıiri, !eskiye; i, te'kini hep 
belediye yapacaktır. Bunun için 
bir cenaze komiserliği açılıyor. Bu 
büronun meırurları olacak, okuya
caklar, yıkayacaklar ve ilah .. 

- Oh. O halde artık üzü meden, 
i'züntü çekmeden rahat rahat öle
biliriz ey cemaat 1 

Bir iskilet bulundu 

Kaşta, kasabayı ve Gömbeyi 

Bu m>ksatla r.ıurakıp komiserler

den NJbı, önumüıdckı hafta i-;in -

de Almanyaya gıderck teftışe ba~
lıy;:caktır Murakıp komıserın tef
tı~ı ıki ay sürecektir. 

iki cinayet suçlusu Abdullahla 
Tev!ığın tevkifhaneden kaçışlarını 
dünkü sayımızda uzun uzadıya 

) azmıştık Her ıkı şerır, zabıtanın 

çak sıkı t~kıplerıne rağmen henüz 
yakayı ele vcrmemışlcrdır. Maa -
mafıh kcndılerinin bugünlerde 
gizlendıkler i yerlerde tutulacağı 

muhakkak görıilüyor. Emniyet Mü· 
dürlügü şehrin her tarafındaki ara~. 
tırmalarına devam etmiştir. 

Fırarilcrın resımlerı çoğaltılarak 

şchrımizdeki bütlrn polis karakol -
!arına, ıandarma mevkilerıne 

dağı•ılmıştır. Firarilerin ameliyat· 
h1ne kap sının anahtarlarını kimden 
aldıkları cih~ti henüz tenevvür el· 
memiştir. Bu cihet ehemmiyetle tah· 
kik edilmektedir. 

lzmit'te Hamit ihtifali birleştiren şosanın inşası sırasında 
iş bilrosu k & d r osu 

genişleti:dl 
iş Kanunun•ın tatbikatna ait 

hazırlıklar ilerlemektedir. Şehri· 

mizde beyanname 1,ı1~ alakadar 
müesSC::iclcr beyannamelerini gôn .. 
derınişlerdir. İş biirosu kadrosu 
genişletilmiştir. 

Yalnız fikren, heıı hkren ve 
hem bedenen çalı";>anlar içın yenı 

bir nizamname yapılmaktadır Bu 

lzmit (Husus! muhabirimôzden)- bozulmamış bir insan iskeleli bu. 
Füyük dahi şairimiz Hamidin lunmuştur. 

ölümü !tmit'i derin bir teessür içinde Yapılan tetkikıer iskeletin üç 
bırakmıştır. Halkevinin tert p etliği bin sene evveline ait olduğunu 
Hamit ihlifali bu sebeble kalabalık göslermiştir. 
olmuş, vali ve pırli başkanı Hamit hkelet bunun üzerine civarda 
Oskay ile münevver bir ıabka bu· bir yere gömülmüştür. 
lunmuşlur.. Aşkolsun bize 1 

Artezayen ô~retmcn Bedia, Adalet, Nuri, Öyle Y• bugün dipdiri insan 
k d Doğan, Zeki. Yunus tarafından bü- buluyoruz da ne oluyor sanki ? 

Makineler geldi ya ın 8 3000 yıl evveline ait bir i•k~ 
i b 1 k yük HAm din hayatı ve eserleri --

Bir kaç gün, akşam karanlığında, 
Şevket, cüret ve küstahlığını daha 
ziyade arttırarak, kapının açık bu
lunmasından bilistıfade Sabahatin 
evine girmiyc muvaffak olmuştur. 
Şevket, ocağın içinde saklanmış, 
gec~ herkes derin bir uykuya dal
dıktan sonra, kızcağızın yattığı oda
ya girmiştir. Yatağın ayak ıırun
dan menfur tecavüzünü yapmıya te
§ebbüs eden Şevket, kızın bağırma
sı üzerine kaçm1ş, zabıta tarafından 
iki gün arandıktan sonra yakalan
tıııştır. 

5 ht niıamname bilhas~3 gazetelerde 
a e çalışanlar için lıamlannıaktadır. 

şe at anaca Jet ele geçmi• de ne olmuş? iş anlatılmış şiırleri okunmuştur. • 
Bakırkoy ve havalısine su tesi • __ mi bu ? 

satı yapmak üzere arteziyen ına • lzmltte çocuk bayramı Aferin size: 
kınelcri gehniştı. Bu makineler bu- iskeleli tekrar aömmekle isabet lzmit (Hususi muhabirimizden)- 6 gunden itibaren Arpacı çiftlığinde I ettiniz. 

23 nisan çocuk bayramı zmilte 
kurulmıya ba;ılanacaktır. Bu mü- pek parlak bır şekiid~ kutlulan- Şu Avrupalılar ne garip insan. 
nasebetle Bakırkoy halkile Sular 1 - 1 H l:ırdır. On ~rın eline geçseyci, mü• mış, nuı uk ar soy enmiş. eyecan. 
idaresinın erkanı burada buluna - zeye kaldırırlardı ve antika derlerdi. 

lı tezahürat yapılmıştır. Gece U u 
cak ve bir merasim yapılacaktır. gazi mektebinde verilen çocuk ba- Bizim •çin ne lüzum var bunal 

Dığer taraftan arteziyen tesisatı lo•u da çok güzel olmuştur. Bizde her şey antika. 

Elbiseyle Müessese sahıpleri çalıştırdıkları 
D 1 işçilerden bir sene veı a daha 

O &fmlŞ fazla müddetle çalışacaklnria birer 
Fakat aolufiu adliyede konturat yapacaklardır. 

bulmuştur ---
Beşiktaşta oturan Kenan isminde latan bul susuz kaldı 

bir &'enç vapurlarda kamarot ol• Kagıthane sırtlarında yapılacak 
duğu halde deniz makinistlerine tesisat yüzünden bu ak~amdan ya-

Şevketin Şehremininde, Saray
l'llcydanında bir kulübede oturdu -
ğu anlaşılmıştır. 

Bir bekcl cUrmU meşhut 
halinde yakaiandı 

l mahsus elbise, apolet, kasket gi. rın sabaha kadar lstanbııl tarafına 
yerek gezdiği görülmüş ve yaka. 1 terkos ouyu isale edilıniyecektır. 
lanmıştır. Evvelce de ayni ,ekilde -·-

en kısa bır zamanda ikmal edildik- Serdengeçti 
ten sonra terkos tesisatı yapılın:ya 1 Ü Ü 1 
başlanacaktır. Bu suretle Bakır - • K . Ç K HABERLER Dışarıya çöp bırakmayınız 

B eyoğlunda Feruzağa mahalle-
sinde Çukurcuma semti bekçi· 

si Recep evvelki gece ifayı vazife 
halındeykcn camiin karşısındaki 
evde oturan bir bayanı fena bir 
llıaksatla ziyarete gitmiş ve cürmü 
ıneşhut halinde yakalanmıştır. 

iki ki•I yaralandı 
Kasımpaşada Kulaksızda otu

ran Mehmet, Allama taşında olu· 
tan Mithalla kavga etmiş, Miıhat 

Mehmedi kolundan ağırca yarala· 
dığı gibi, bunları ayırmaya teşeb· 
büs eden Hasan isminde birisi de 
Yaralanmıştır. Suçlular yakalan• 
rnı~tır. 

Çalınan para burundu 
Geçenlerde Beşiktaş tütiın depo. 

sundan ameleye ait üç bin küsur 
lira ça'ınmıştı. Zabıtaca yapılan 
tahkikat netice.inde bu depoda ça• 
lışan amelelerden Halil lbrahimden 
şüphe edilmiş evinde iki defa araş
tırma yapılmıştır. 

Bu sabah yapılan araştırmada 
Çalınan paralardan 284 lirası ibra· 
himin evindeki konsolunun alt ırö· 
Zünde bulunmuştur. 

Çaldığı paradan yüz lirasını 
tuttuğu avukata, kırk lirasını da işini 
takib eden muta vassıta verdiği an
laşılmıştır. Paranın diğer kısımları 
henüz bulunmamıştır. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

KötU şaka 
Salih biri isminde Sarıyerde kah. 

Vede uyuyan fırın tablekarı Mehmet 
Aliyi şaka yapmak istiyerek yü• 
Zünden yakmıştır. Suçlu yakalı.o· j 
llııştır. / 

Seııncakları seyrederken 
Balatta oturan Fatma ismindeki 

Çocuk Balat köprü başında kuru• 

sabıkalı olan bu ienç adliyeye ve. 

1 

Belediye otobüs işletecek 
ı rilmiştir. Beledıye İstanbulda bu yaz oto

Seyyahları rahatsız eden büs işletecektir. Getırteceği oto -

köy, Yeşılköy, Florya ve havalisine ""'-------·------- Halkın ve dükkancıların sabah -* Hamidiye mektep gemisi Yu
h~m artezıycn ile su verilecek, hem 
terkos isale olunacaktır. nan ve Yugoslav sularını ziyaret 

mahkOm oldu 
büslerın gumrük resmınden muaf 

Dün sabah şehrimize gelen Al· 
man seyyahları müzeleri gezerler- tutulması ıçin hükümete ve Ka -

Bir gece bekçisi sekte· 
den öldU 

ken Mena!ıem isminde seyyar kart mutaya müracaat ed:lm~tir. Be - Falih malr.ıüdürlüğü gece bekçisi 
Hakkı aynı binad3 kendisine mah· 
sus olan yerde yıkanırken ölmüştür. 
Yapılan muıı} enesiode sekteikalp. 
len öldüğü anla~ılarak gömülmesi· 
ne müsaade ed lmi,tir. 

satıcısı seyyahlara sokularak zor- ledıye bu iş için 300 bin lira ayır • 
la kart satmak istemiş ve şikayet mıştır. Dığer taraftan otobı.islerin 
üzerine yakalanmıştır. Ayrıca po· 
lıse de hakaret eden suçlu adliye· 
ye verilmiş otuz iki gün hapsine, 
(31) lira para cezasına mahküır 

olmuş ve levkif eoilmişlir. 

işlıyece~; hatların tesbitine bas -
lanmıştıı. 

Tehdidin sonu r 
Galatada Apostol adında birini 

tehdit ederek rakı ve ekmek isle· 
mekten suçlu Enver dün Birinci 
Cezada 3 gün hapse ve 30 lira 
para cazasına malıküm olmu~tur. 

----"'\ 

1111111111111111111111111111111111111nıııı111111111111111mıı11111111111111uı• 

Bayanı yaralayan 
DUn jandarma tarafından 
BakırköyUnde yakalandı 

Bundan birkaç gün evvel Bakır· 
köyünde bir yaralama hadisesi ol. ı 

muş ve evlat mirasa konmak mak· ı 

sadile babasını balta ile yaralamış 
ı ve kaçmıştı. 

Bu hususta yapılan tahkikata göre 
Küçük Halkalı köyünde oturan 
Mehmedi, yalnız oğlu Hasan vekili 
ayni zamanda yanaşma Mehmet de 
bır olarak yaralamışlardır. 

Mehmet vakadan sonra yaka. 
lanmış oğlu Hasan kaçmıştı. Ba· 
kırköy jandarması tarafınd•n ara• 
nılmakta olan Hasanın Çorluda 
daym Mehmedin evinde saklı ol. 
duğu haber alınmış ve yakalan• 
mıştır. Suçlu dün Bakırköy jandar. 
ma kumandanlığına teslim edilmiı
tır. Bu günlerde Adliyeye verilo• 

Sabahları 
erkence uyandıran kimdir ? 

Taksimde oturan bir okuyucumuz diyor ki : 
• Sabnh saat yedide uyandırılıyoruz. Neden? Diye merak et• 

mezsiniz sanırım. Çünkü. sizin de başınızda olsa gerektir. Biz ka· 
pımızı üst üste soran çöpçüye sorduk : · 

- Yahu bu kadar erken gelmekle sebep ne ? 
Cevap verdi : 

- Bayım. arabaların caddelerde durması yasak. Ne yapalım? 
O halde üst katlarda oturanların çöplerini çöpçüye yetiştirme

lerine imkan yok, biri 

Çöp vermek için, kaçla yatılırsa yatılsın, sabah erkence uyan• 
mak !Azım, iki l , 

Buna bir çare bulunamaz mı?,, 

Arabalar, caddelerde duramaz. Güzel bir karar amma, çöp ara• 
baları a'e!Ade nakil arabaları demek değildir. Bunlar belediyenin 
vazifedar vesaitidir. 

Kapı önüne çöpleri bırakmak yasak olduğuna göre kapıyı aç• 

mak ve elle vermek lazım geliyor demektir. Bunun için de halkın 
uyanacağı saati aşağı yukarı tesbit etmek ve çöp arabalarını bu 
uaıten evvel işe ıevk etmemek lazımdır. 

Hiç olmazsa, dairelerin işe başladığı saati normal mesai ba~ 
!angıcı olarak tesbit etmek gerektir. 

Böyle olmasına imka.n bulunup bulunmadığını alakadarlardan 
soruyoruz 1 cektir. 1 

-------~·------------------------..... 

etmek üzere 3 Haziranda hareket 

edecektir. 

* Kızılay bu yıl yapacağı Ker

mese sinema artistlerinden J an 

Kipüra ile Marta Egert de iştirak 

etmeyi kabul etmişlerdir. 

* İlk mektep muallimlerinden 
kıdem zammı alanların bırikmiş 

alacakla.-: Mayısta verilecektir. 

* 931 yılından bu sene 15 şu -
bata kadar Gümrüklere gelip an -

trepolarda kalan eşyaların ithal 

müsaadesi : •• gelmiştir. 

* Sadık zadelcre ait Suat vapu
ru Girdc 2 bin ton buğday götü -

rürken 1 ckirdağı civarında lehli -

keli vazıyette karaya oturmuştur 

* Bekdiye mezarlığında Hami
din gömüldüğü yerin etrafında hu

susi bir kısım ayrılmıştır. Buraya 
memleketin ölen güzideleri gömü

lecektir. 

* Ham maddesini hariçten ge
tiren sanayiin muamele vergisinin 

gürnrüktrn alınması için hazırlık 

yapı!maktadır. 

* Rom:ıda toplanan beynelmi -
el parlamentolar birliği konseyi 

dağılmış ve delegemiz saylav Na • 

zım dönmüştür. 

* Fransa - Türkiy~ klering an
laşması ve modos vivendi 13 Ni • 
sandan itıbaren iki ay uzatılmış -

tır. 

!arı kapı önlerine dolu çöp teneke
lerjni koymamaları mükerreren ten 

bih edildiği halde bir çok yerlerde 

ve bilhassa Beyoğlundaki apartı -

maı:ların önün~ ~öple dolu tene

keler bırakıldığı görülmüştür. 

Belediye bu vaziyet karşısında 

şu belere yeni bir emir \'ererek bun 

dan sonra kapıları önüne böyle te

neke ile çöp koyanlara derhal ceza 

kesilmesını bildfrmiştir. 

Mühendis talebesi geziyoı 
Şehrimiz Yüksek Mühendis Mek· 

tebi talebelerniden 40 kişilik bir 

grup, profrsörleri Bay Burhanetti

nin ncza.r{;ti altında Ege rrn11t:ıka

sır.da bir tetkik seyahatine çıka -

caklardır. 

Talebeler, ili< olarak İzmire, ora

d•n da Bergama \'e Manisaya gide

ceklerdir. 

Bir aile etten zehlr!endi 
Üsküdarda lhsJniyede ç. km>k· 

çıla•da oturan Mahmut ve Zeynfple 
çocukları Meliha ve Ne1ihedcn mü
rekkep bir aile yedikleri ellen ze· 
bir lenm;şJerdir. Yap.lan tahkibtıa 
bu elin Zeynep tarafından ka,ap 
Mahmutdan alındığı anlaşılmış, tah· 
kibla başlanır"lır. 

* J\Iaarıf Vekaleti musiki ders -
lcrine ehemmiyet vermeğe ve bu 

yolda mekteplerde ıslahat yapmıy< 
karar vermiştir. 

* Liman idaresi bu pazarte•.i 

Gala tada merkez rıhtım hanınd •· 

ki yeni dairesine taşınacaktır. 

• 
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iki sevgilisi olan kız 
l•tanbula geleli iki ıün olmuştu. 

Beyazıtta dolaşırken arkadaşım 
Semihi tramvay beklerken gör· 
düm, ::;essizcc yanına yaklaştım ve 
elimi omuzuna koydum. Başını gc· 
riye çevirdi. Beni görünce hayret• 
le gözlerini açtı.: 

- Bu dalgınlık ne? dedim. 
- O sen misin yahu!.. Nereden 

çıktın? 
iki gün evvel geldim. 

- Niçin g-eldio, bir i~in mi \·ar? 
- Evet... Sen nasılsın yahu? 

Ne iş yapıyorsun ? .. 
- Eski işim4ey;m. işte u~raşıp 

duruyoruz. 
- Beni görmiı eli nasılsın ? .. Ne 

yaptın nişan meselesini ? .. 
- Sorma kardeşim<orma. Onun 

yüzünden başıma neler geldi. 
- Ne oldu anlatsana ? 

- Semiha ile nışanlanmadıın. 
Çünkü başka bir sevgilisi varmış. 

Nışanlanmamıza 2 !:afta kalmıştı. 

Birgün onun evine gitmiştim. E\•de 
yalnızdık; Biv odada otururken bir. 
denbire kapı açıldı ve içeriye göz· 
!erini ka ı bürümüş bir halde arka· 
daşım LOtfi girdi. 

Elinde büyük bir tabanca var· 
dı. Bize doğru bir adım attı, ta• 
bancasını bana, benim kalbime 
doğru tuttu, ben ne yapacağımı 
şa~ırmış hiç bir şey söylemiyordum. 
Tam o sırada Semiha bir ok gibi 
yerinden fırladı ve "ne yapıyor· 
sun?,. Diye Lütfinin üzerine atıldı. 

Fakat tabanca gene patladı 
ve Semihanın "of annem., dl· 
)·erek yere yıkıldıaını gördüm. 
Gözlerim döndü. "Alçak ne yap· 
tın. diye Lütfinln üzerine atılmak 

istedim, Fakat Lı'.ıtli çoktan kaç· 
rnı~tı. 

Şa.~kın bir halde Semih•nın üıe· 

Yazan· A. Kayl6n 
rine kapandım. Gözlerinden yağ· 
mur gibi yaş akıyordu. Beo yara· 
hnııı başınd• şaşkın, şa~kın a~lar· 
ken polisler geldiler ve Semihayı 1 

hastahaneye, beni de karakola gö. 
türdüler. Komiserin karıısınıfa 
bütün olanları anlattım. 

Lülfô, yakalandı. Semihanın ifa· 
dcsindeu ikimi;le de konuştuQ'ı. an· 
!aşıldı. Birçok mahkemelerden 
sonra zavallı Lütfi 5 sene hapse 
mahküm oldu, Semiha 6 ay hasta 
yattı, birkaç defa bana haber gön• 
derdi gitmedim. Nihayet bir gün 
yine haber göndermiş •son dakl· 
kalarımı yaşıyorum, gelsin., demi:. 
Evvela gitmek istemedim. sonra 
acıdım gittim. 
Odasına girdiğim zaman gözleri 

kapalıydı. Yavaş yavaş karyolası. 

nın yanına yaklaştı~ı. Nasılsın Se
miha dedim. 

Gözlerini açtı •scn"misin Semih. 
dedi, geleceğini biliyordum. Sonra 
aQ'lamıya başladı, •ceni alfet. diye 
yalvardı. Bende ağlarlım, müsterih 
ol, dedim. Ben seni çoktan affet• 
tim. Gözlerini kapadı elini uzattı 

saçlarımı okşamıya başladı, sonra .. 
Semihin gözleri yaşardı, o dakl· 

kaları tekrar yaşıyormuş gibi göz. 
!erini kapadı ve: 

- Evet, sonra "elveda Semih, 
dedi ve ebedi uykusuna daldı. 

Vücudu yavaş, yaı·aş soğurken 

yanından avrıldım ve bir daha ev· 
!erinin önünden geçmedim. 

- Hakikaten sevmişrrıiydin onul.. 
- Evci sevmi~lım, hem çok sev. 

Miştim. Fakat şimdi kadınd•n. aşk· 
tan her şeyden tik•indim, ışi ser• 
seril{:e vurdum. 

Arkadaşıma çok acıdım vP. 1 Sana 
çok yazık olmuş diyerek yanından 
ayrıldım. 

Aziz Kaylan 

\ inhisar mahallesi Temel atma 
Merasimi yapıldı Yapılan apar manler daire 

Bu münasebetle halkevin· daire memurhıraverilecek 

a a a 
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Pırrt • 

M0ELLiFh Nlzamettin Nazif 

Ali'ninbirden bire ol.adar ı:ülece• 
ği tuttu ki, az kalsın boğulacaktı. 

- Aman bey sus, sus dedi ona 
bırşey olmaz. 

. . . 
- Hele iç şu rakını d• .. · şerefine 
- Mersi ... 
- Demek siz bundan ıel4şe düş· 

tünüı. Keşke Naıır.i beyciğim bu 
tela~e bundan iki •Y evvel benim 
için düşıe idiniz d~ geoçll~m 
mahvolmasa idı. 

- .. O ıam•n dü~iip kaldığın pis 
karıyı ııöne idim. Elbet kulaQ'ını 
bükerdim. 

Ali acı acı güldü' 
- Büyiık söylemeyııı çünkı 2ör0 

düklerınizı pek anhyamıyorsunu•. 
- ? ? ·ı 
-· Eııer aniaınış olsaydınız ... bir 

rakı dahat evet Nazmı Bey ejter 
anlamış olsaydınız Fabriioniaanın 

hasta:•nmuından korkmazdınız, 

- Muamınal ı konu~uyouunuz. .. 
- Ap açık söylüyorum.. Nazmi 

tleytıA m bcnım lel~kelime sebep 
olan odur. 

- Ne ı::iyorsun 

Naımi ağ11 açık kalaıışlı. Bir 

mak için fırsat bekleyen bir insan 
hali varldi. Diz çöktü, gencin kuıı· 
duralarım silmek istedi; 

- Mersi ... bı.·ak ... bırak. 
- Sileyim paşam .. . 
- istemez dedim'a 

Nazmi durmayor, yürüyor o dn 
emekliyerek mültasıl bizi kondura
larına sürüyor ve söyleniyordu; 

- Ôyle ıüzel bir balık kızart· 
tım ki hele bir saman köftesi yap· 
tım a~zına iayık. .. 

- Ne çare ki yemek yedim aşçı 
kadın. 

- Vah vah. Yarın yersin paşam. 
Babası iki üç misafirile ikinci katla 
sofada ha babam ha çakıştırıyordu. 

Nazmiyi rör ünce? 
- · OQ'lunun şerefine içiyorum • 

diye baQ'ırdı • nasıl evlat tenezzüh· 
den memnunsua ya .. 

- Evet bey baba 
- Oh oh çoı.. güzel şüphesiz 

istiı abat etmek istiyorsun hakkın· 
dır ya.rum ve göz kırparak na. ve 
etli; 

Yarın sabah tabii 
tek ~elime !azla söylemedi. r.e de ~iz. 
Alının başka sözlerini dınledi. He. Alııda !.ey baba 
s•bı gördü, gardan çıktı. Misafltleri başı ile selamladık· 

Sersem •ersem yürürken saatı· tan sonra üçüncü kata çıkan Naı• 
n: bakı. aekı:ı buçuğu geçiyordu: mi, odasına girerken babasının sesi 

- Tereza çoktan eve gitmi.tir... hala söyleşiyordu. 
Diye söı lendi • keşke Adada _ Efendim.. Bende de bu ay· 

kalsaydım. MHiyi kım i!c ve nasıl rıhk var işte,.. Eu çocuğa fazla 
çagırtabifinm? dü~küniim Zeki elendim çok ırki ... 
Öğleyin de yemek yemediği içın Halinde bir asa!el var. Kapıyı ka· 

çok acı~mrştı. Lokantalardan b;rine padı. Elekır:ği y~kınca al!zından 
daldı. Ağzında bir kürdan elleri hiç istemediği halde sunludu bir 
arkasında da ırın dalgıu Binuırcii· külür fırladı. Masanın üstil allak 
rejte gcldı2i z•man sokak kap,sını bullak olmuştu. 
aralık bulC:u. içeriye girince açı _ Bu pencereler açık bırakılır 
kadır.ın "" sıni ıoillı ' mı? Yüksek yer diye homurdana· 

Naızoıı Bey 1 Kapıyı kapama. rak camları birer birer indirdi. 
yınız beyı n... Sonra yerdeki kağıtları toplamağ'a 

Noye başladı. Fakat henüz bir sarı kır· 

Ayşe uaı.:.aıa gitti beyin, mi· mızı bir de beyaz mektı:p kaZırlı 
safirleri var almıştı ki: • vay canına 1. dedi 

- Yaa rıck :; • ~ bu ne bcnzoyışl 
de bir çay verildi 

Eminö.ıü Halkevi binasının ya
nına asri bir spor konferans salo· 
nunu ınriva eden bir pavyon ya· 
pılması kararlaştırılmıştı. lnse.ı 75 
Lin liraya bır müteahhide \"erilen 
bu pavyonun temd atma merası mi 
düıı ı apılmıştır. 

İnhisarlar Umum M~ .ilrlıiğü icu I Aş~ı kadınıla bu g•ce y~lt .. kl•n· ı (De•·amı ı•ar) 
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miye LJşlanmı~t·r. Evvelce •apılan GUzel bir karel" 

Merasime saat 16,30 da Halkevi 
Başkanı Agah Sırrı'nın bir ıı;tabc

sile başlanmıştır. Merasimde lstan
buıun tanınmış simalarından bir 
çokları buhınm115tur. 

Yeni bir sefer programı 
hazırlandı 

Dcnizyolları idaresi umumi va • 
pur seferieri üzerinde yeni bir se
fer programı hazırlamı'i ve tasdik 

için Vckaktc göndermiştir. Prog
rama göre kış mevsimi dolayısile 

bir çok iskelelere yapılmıyan va
pur seferleri yeniden ihdas edil • 

mektedir. Ayrıca İstanbul-İzmir se
ferlerinin de günleri değiştiril -
mektedir. Bundan başka Mersin ve 
Karadeniz hattı vapur seferleri de 
tadil edilmketcdir. Karadenize kış

loırı yapılmıyan haftada bir defa 
ekspres seferler yeniden başlıya • 

caktır. Haftada bir defa da en kü· 
çilk iskelelere bile muhakkak su
rNct vapur uğratılacaktır. 

bin.ya lnhl<Jrhr Vekalrti t~ '11ı· 

ğı ıçın Umu vı VıJdti"lüğün Anka · 
rava naklı g1:cıkrrı~lir Yeni bina- ı 

nın l•mamlonmasuıdan sonra gc 1 e· 
cek ytlın hazi an başır.<la ..ıınurr. 1 
müdt.irlük AT'kJraya la~ınmış ula • 
caktır . Vlkalel Ankarada başla:u

lan yeni bınamn ciı•arına da nıc· 
ı 

murlara n1ahsus partımar.lar y1:r .. • 1 

lırmıya \•e bu urelle de orada bır 
İnhisarlar mahallesi vücude getır· 

miye karar vermiştır. bu binalar 
inhisar memurlarına gayet ucuz ki· 

raya verıleceklır 
Binaların içi ıod<' konför tamamen 

bulunacaktır. Banyo, mutfak ve sa

londan mürekkep olarak bu apar . 

tımanlar daıre daire memurlara 
ayrılacaktır. 

Pazar yerleri dUzeliyorl 
Belediye, şehrin muhtelıf yerle

rinde kurulan pazarların ıslahı içın 

tt•lkikat yaplıımakt:ıdır. Gelecek 
yıla kadar buralardaki noksanlar 
ikmal edilectk ve bütün pazar yer
leri asri ve muntazam bir hale ko
nacaktır 

il HA y AT EDESi ROMAN· 4 

DENEN 

Vazan•Nusrnt Safa coskun oyu N ! il 
Dünyaya bir kere geldik derler. 

Her türlü zevki tatmak isterler. 
Zevklerınde değişiklik iıterlet .• 

Ne ise lafı uzatmıyalım. i3ir az 
ıeç kaldık amma kusura bakmayın .. 
Kadın çıkmıştı .. 
Şişman teriiyordu. 
Biraz daha içerisini dinledi : 
Bunlar edibaııe konuşuyorlar. 

Dedi, lafla aşk olu(mu?. 
Kapı •• 
Şişmanın yüreai hoplayor.. 
Ağır atır .• 
Manalı manalı .. 
Mütereddit, müteredJit .. açılıyor 

kapı •. 

Şişman nefes almıyor. 
Kalbi kopacak gibi .. Sanki kalbi. 

kendisini vücudüne !bağlayan ba~. 

!arın elinden kopup, ıröğsünü de. 
lip dıŞarı uğrayacak,. 

içeri siyah bukleli güzel, kelime
nin tam manasıyl~ güzel, cazip bir 
baş uıanıyor. 

Genç bir kız baş~. 
Korkak korkak içeri bakıyor~ 
Anlaşılan arkasından itiyorlardı .. 
Yava; yavaş ilerliyor, 
Ve kapıyor kapıyı .. 
Şişman bir hamlede saçlarındaa 

bacaklarına kadar gözlerile kuc•k· 
lıyor onu .. 

a ç 
tale 
ık 

ye siste li 
rsi verilecek 

Tatil de fesistzf tamam/anacak 

M.ıarıf Vekaleti ~~Jm•ı«' ·k v•l
rtan ıtibaren kız rr ckt.,plcrın • 

dekı ev ışlerı duslerine daha ziya· 

de E-htn1Jtı1yet \.'Crılm,...t;ınl karar • 

laştırmışt.ır Bugüne kadar kızları· 

mızm ev ışlertnde de mükcmrı'el o· 

llrak yetişmesı için ancak kız Sa· 
nat onektcıolerindc kfıfı tedrisat ya· 
pılıyor. Diğer rncktq;ler bu işe bu 

derPce c hemmiyet vcrılmi;·oı du. 

Maarif Vekaleti bu \"azıveti doğ· 

ru ~örmedığırıden kızlorın rtevam 

ettiği l,utün mekteplerde bu hu -

5usla ;tnı tedbırler alac~klır. Bu· 

gün bazı mckteplrrde bu i•• kiıfi 

et,enımiy<'tin verLlmcnıcsi, ltı.ıım ge

len tesı~lt ve malzemcnın noksan· 

lıi;ınclon il rı pclmektedir Mesel<i 
~~--;---

- Enfes diye mırıldanıyor .. Bin 
lira eder •. 

Kız, ı•üzünde genç y~şınır. ma
sum çızgilcrini, girdiği odanın on• 
da hasıl elliği hisler:n, ihsasların 

kalasmda mütemadiyen birer istif· 
ham çızen korku ile hayretin el 
ele verdiği ifadelerini taşıyordu. 
Fevkalade güzeldi. 

·Siyah parlak sa ;ları .• iki yanla. 
rından sarkan tab·! bukleler •• iri 
siyah gözler! 

Heyecandan, sebebini, ne oldu· 
ğunu, ne olacağını bilmediği halde 
lahteşşuurundan gelen isimsiz he· 
yecandnn titreyen göğsü .. 

- O ... Bu kız, en büyük san• 
atk&r olan tabiatın üzene, bezene 
yaratltt"ı nelis bir mahlüktu .. 

Ayakta C:uruyordu. 
Şişmana, hem korkak hem sı· 

cak bakıyordu, 
Yüzünde 1>na acıyan hatlar var. 

dı ... 
Rakı masasına, şişmana uzun 

uzuıı baktı. 

Şişman heykelleşmişti,. 
Konuşamıyordu. 

Ne ıöyliyecefini bilmiyordu, 

b·J mrktcplerde yrrıek pı~;rıT'IC 

denleri .;ın mutf.;k tesısatı yok· 

tur Ayrıca hn içi11 ayrı hocalar 
but uııdurullma ınak tadır. 

Maarif Vekiılelı butun bu nokta-

\arı göz onunc almış ve uzun mud-

d,>l!erıb"rı de müfettışleri ~asıla· 

'sıle tetkikler yaptırmıslır. Sırndi . , ' 
grkcek yıldan itibaren kızlarımız 

her mekteple mükrmmcl birer ev 

kadını olarak da diploma alabile -

ceklerdir. Ayni zamanda Vekalet, 

ev işleri derslerinln umumi tedrô

sat ü1erırıdc de tesirli olmasını ka· 

rarlaştırmıştır. Bu !atıl devresinde 

bütün mekteplerde ev işler inin \acl

risatı içın liızım gelen tesisat ık
mal edılccektir 

Konuşmasını unutmuştu. 
Bu güzelin karşısmda manyatize 

olnwş gibiydi. 
Ağzı kurumuştu. Şakakları zonk· 

luyordu. Neles aldıkça içinden yük
selen bir ateş aQ'zının içini kavuru· 
yordu. Bacaklarında bir titreme 
vardL 

Kapı açılmasaydı bu hal devam 
edecekti. 

- Oh. 

Derin bir nefes aldı. 

Ev sahibesi rirmişti içeri .• 
Yani kızın övey anesı •. 
Mümkün olduğu kadar yumuşak 

ve kelimenin tam manasıyle sun'! 
bir sesle kıı:na. 

- Otursana Sabahat, dedi. 

Sonra gözlerini onun gözlerin· 
den kaçırdı. 

Şişmana sordu: 
- Bir emriniz varmı? .• 
- Şey, hayır.. artık biz kal~· 

bilir. 
- Merak etmeyin kimse rahat· 

sıı etmez •• 
Kadın tekrar kızına döndü: 
- Güıel ıüıcl otur. 

----- ---=--=-

Söz'ün Roman Tefrikası: 66 

Yazan: AKA GÜNOÜZ 
Kontesin planını anladım: Bun· 

ları sızdırmak, beni (ekip götür· 
mek. Aferin Makr.:ı! 

1 niıi ol~un. c~nabın ınıs:raı nerden 
aklıma geldi: [•er denizde teseUi 
havası her saaı. 

Yirmi dakika sonra kimsenin 
kimseyi görecek hali k•lmadı. Kon· 
tes işaret etli. Smştık. Koridorda 
anlatıyordu: 

-Memleket bunların e'inde,nc ya· 
parsın? idare etmeli. Siıi tebrik 
ederim, çok ihtiyotllı ve dikkatli• 
siniz şer madam. 

- Ben Ras Feddanı merak 
ediyorum. Onu yarın mutlaka gör· 
mek isterim. 

- Çoktandır burada yoktu. 
Aylardan beri l•tanbulda idi. Bir 
çok işleri birikmiş olmalı. Yarın 

gelecetini ümit ederim. Siz şimdi 
rahat ediniz. Yol yorgunluA-u yet· 
meımiş gibi bu gece de epeyce ra• 
hatsız oldunuz. 

Yatak odası! 
Hayır, bu bir yalak odası değil; 

A~adolu çiftliklerinde gördüğüm 
bir harman yeri. Fakat altın sarısı 

ipekten bir hnrman yeri. iki melre ı 
genişliginde iki buçuk metre uıun· 
lu~unda bir yer yalaiıı ki yüksekliği 
bir metre. 

Kontes beni Havvaiya döndürdü, 
bir Habeş kızı ınce kokulu bir los• 
yonta friksiyon ,.aptı. ipek harma• 
nının ortasına bırakıverdiler. Yor• 
gunluğumu şimdi hissettim. Bütün 
kemi<lerim bir rahat sı:ı içinde. Sı· 
ıının rahatını bu ıece anladım. Uy• 
kunun yavaş yavaş nasıl geldiğini 
alnımda, yazılarımda, iÖZ kapak le· 
nmda duyuyorum. 

Uyku bir tül bornoz olmuş her 
yanımı sarıyor. Başımın ucunda ıar• 
kan butona dokundum. VantilalÖ· 
riin sesi duyulmayor amma, odanın 
içinde serin bir hava esiyor. Sırt 
üstü uzandım. Her yanımı öyle bı· 
rakt.m öyle serdim ki karanhj!ın 
verdiğı rahatlıj!ı •ücudümün her 
zerresinden alıyorum. Demek bazı 
defa k aranhk rahatlıkmış. Bu ka· 
ra;ılık iki gün bitmese, iki gün uyu· 
yacağını. Defterimi de yasdığıının 
altında dinlendirmek lazım ...• 

Rivyerada bir köjkun iki odalı 
bır pansi)·onıınu düşünüyorum. 
Hem ucuz, hem rabıt, hem ı,.ıı. 

Sanr•sını ayrıca dÜ$Ünebiliriıo. 
ş;mdi:ik uzun bir isliralıa~a ihtiya• 
cım var. Rodosa gitmeği de düıii· 
nÜ}Orum. Rodos biraz, biraz de~il, 
bir ço~ Türkıyedir. Oraya ~ider• 
sem kendimi ~endi meınleke:imdc 
bulurunı, fakat ornda da &,ılta kı· 
yaret'iler softa rub'ular VJr. L1 inılc 
koymuş gibi biliyorı.:ır. Benim kim 
olduğumu ö~rcnirlerse Kadıköı ün• 
dt' uğradıklarıma uğrarım. Ne yap• 
malı bilmem ki. Her lıal<!e buradaıı 
iitmeli. 

Param beni ıki üç ay idare ede· 
bilir. Yarından tezi yok, bunlnrı 
Emirle, kontesle konuşmalıyım. Ya· 
hancısı olduil"um bir mcmlekel\e 
yap~cak bir şeyim )Ok. 

'f 
Emirle lconuştum. Bütiirı düşün· 

dükleriıni söy !edim. Ellerini elm•sfı 
l<emerinin Üslünde kavuşturarak 
gözlerime baktı. Sesine tatlılık 
yermek İ!tediğini anlıyordum. 

- Bütün düşandükltriııiz size 
göre doQ-ı udur hanımefendi. Bir de 
bunun tatbii<i vardır ki onua ü1e• 
rinde sizi aydınlatmak ,·azifemdir. 

- Lutufkarlığınıza teşekkür e· 
derim. 

(Deı:anıı vnr) 

Türk Mürettipler 
Cemıyetinin fevka· 

iade toplantıs' 
Tı1rk Mıirtllipl.- C•miyeli Fa1· 

kanlı~ından: 

Yeni heyeti idarenin knr.1riy'e 
tarihi kongrenin le\'kalnde içti r.aı 
yarınki Pazar günü Cağa!oğlıın· 

da Eminönü Hılk•vinde saat !3 te 
yapılacağından bütiin azanın gel· 
me!eri rica olunur. 

Mazakcre olunaı·ak nıts,./elrr: 

1 - Heyeti idarenin tebliği, 

Evıııe mısalir oldu~um emir de, 
eviııı idare eden Kontes de sanki 
ezberlenmiş cümlelerle aynı haberi 
ı erdiler : 

Ra1 Feddanın çok mühim ve 
acele i~i çı~ mış. Tayyare ile Mı~ıra 
h~rekel elmiş. Oradan Südana ve 
5üdandan da tayyare ile Adi.aba· 
b· ya gidecckmi:ı. Habeş imparato .. 
ru Haiıc Selii,ıye çağırtmış. Uzun 
zaman gelemiyeceği anla ılıyormuş. 
Hen. ftdJaıı gelse bile çok kala. 

2 - Cenıi;·ct ni1.aınııanıcs nin 
tadil veya ıslahı veyayut yeni bir 
nizalJlnaıne yapılm.\sı için loeyeli 

ı idareye müşavirler tayini, 

m zn.ış. Onun hayatı hep böyle 
seyyar ve seyyah bir halde geçer· 
n1iş. 

Bu haber benim için bir kara 
haber değil. Öyle ya, o benim ne· 
yinı, btn onun nesi? Şimdiye kadar 
yaptıkları iyilikler bile • in9afl~ dü· 
şünülürse • epeyce fazla. Bu za· 
manda bu kadar insanlığı kim gös· 
terir? Benim iç:n ışini gücünü bıraktığı 
yeler. Ben de artık onu bırakmalı• 
yun. Ya~ı başı yerinde Lir insanım. 
Şiındiden sonra kendi kendimi idot· 
re etmeliyim. Fedd~nın çak acele 
işi olmalı ki beni görmeden gitti. 
Mazur görmek vazifemdir. Özür 
bile dilemese ne IAzımrelir? 

Bana burada iyi misafirperverlik 
gö ·teriyorlar. Em!rin yuvarlak ha· 
nımı beni iki defa kabul etli. Bir 
defa da odama geldi. Kocası ile 
her gün beraberiz. Fakat misafir. 
lik bir dereceye k:dar. Bu hacı 
yatı kokan ç:plak ayaklı memıe. 1 

kette benim için hiç bir "kalmak 
ıebebi,. yok. Başka bir yere git. 
mdiyinı. Öyle bir yere ki ıssız ol· 

"""· lı•y•tsız ol"'"· hir•7 <la <le· 

Allahım ne sar ne masum bir 
tipti bu .. 

Başım önüne egdi. 
Kadın çıktı. 

Şişman ma.anın başına geçti. 
Kız uzakta bir iskemleye olurdu .. 
- Niçin, neden o kadar uzak 

kaldınız?. 

Yavaş ,.e uyuyan bir kim· 
seyi uyandırmaktan korkan bır ha· 
reketle ıişman~ sandalyesini yak· 
!aştırdı. 

Konuşacak bir la( bulamıyordu 

:ı - Lüzum ıöriiliirse yeni he• 
yeli idare intihabı. 

-·-
Gemi kurtarma şirketi 

satın alınacak 

Jı'enerl e r idaresınin hUkUmei.~'t! 

satırı alınması !-1k.<ınd ki rnuka -

vt•l1;.;ndmc ın1za ~dılnüştır. Bütl.ln 

hısselcn 11.lalıvcc<' satın alınan Lıu 

~irketın İktısat Vt-kfıletınc d··,·rı i

çin bır kanun proıcsı hazırlanınıs· 

tır. Şırkctc at tc~isatın dL•\'ri tcs~ 

lım muanwlesine bugünlerde baş • 

!anacaktır. 

Türk ~l·ını kurtarma ~irketinin 

de Den;z Danka baglarıması karar

laştırılmış olduğundan ~·:ıkında bt• 

~irket rlc hükümetce satın alına · 

caktır. 

Yeni neşrivat. - -
Askeri ve Mülkf 
tekaUt kanunu 

Bütün değişikliklerile birlikte ıenl 
çıkmıştır. lstanbulda 1nkılfıp kitabe
vinrle 50 kuruşn satılmaktadır. 

Bir yudumda susuz bitirdi rakı-
sınJ •• 

Ü•lÜrıe başına döke döke bir 
kaç lokma meze aldı, Kız tiksinen 
bir nazarla onu seyrediyordu : 

- Çok mu müteesirsiniz? .• 
Şişman durdu .• 

- Yoo dedi, ıçeydirıiz daha iyi 
olurdu. Bu sefer kız durakladı: 

- Onu sormuporum. Kızın.ıın 
ölümüne çok mu üzüldünüz? 

Şişman afalladı. 
Hangi kız, hangi ölüm? .. 
- Ben;m kızım yok, diye •Öy

lendi: 
şişman •. 

Ne yapacağını bilmiyordu. 
Kadehlere rakı doldurdu .• 
- Siz de içini. 

Kız hayretle karışı!< bir tebes· 
ı slimle ~ 

Kız hayretle başını kaldırdı: 
-Nasıl ben de mi içeyim.Rakı mı?. 
Şişman şawmışlı : 

- Tabi! siz, dedi. Ne olur ra· 
kıdan ?. 

Kız şaka söylüyor sanıyordu: 
- Hiç kadınlar, hele ben yaş. 

taki kızlar rakı içerler mi; 
Şişman çattık diye mırıldandı. 

- Şimdi de çocuk dadılığı mı 
yapacağız? 

Dudaklarını büktü. 

- Nasıl olur dedi. Annem kııı· 
nızın ölümünden çok müteessir ol· 
duğunuzu ve benim kızınıza çok 
bcnzedigim için kartınızda bulun· 
mamı istediğinizi söyledi. 
ş·şmanın kafasına dank demişti. 
Kızı kandırmak için yalan söy

lemişlerdi. 

Ancak bu rolle kız içeri g rmişli. 
- Ha 1.. Ha!.. Diye kekeledi. 

Şey .. Evet .. Fakat hatırlattınız bana. 
Sahih siz ne kadar ona benziyor
sunuı !. 

= 
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AÇIK SOZ- 5 

Janet Makdonald kadınlara ders veriyor! 
bir imar ko

Anadolu mektupları 

E k ..., . k ld k••t•• Aydında r egı en ço yı ıran o u misyonu teşkil edildi Askeri Liseler 
. b" Spor bayramı 

genış ır huy kıskançlık mıdır? 
''Kadının kendisini sevdirmesi için mutlaka esra

rengiz bir tarafı olmak gerektir.,, 

Aydının her tarafında 
imar f aaligeti var 

liiç hir Boga, kadının aıil btnllllnln fJamıak isteılili heılefi temltt eıl•m•• 

Holivuıl.'un yıldızlarından her biri 
kendin,J ait hususiyetlcrile bir~r 
kraliçe lirler. Mesela Marlen Dit • 
rih :«'kscpil kraliçesidir. Karo! 
Lotnb3x zar:ıf t kraliçesidir. Ja • 
net Makdonald'ta romans krali;e· 

sidir. 
Romans ınce hislerin heyeti u

mumiV,'fini ıfade eden bir kelime 
oldujiun~. göre, Janct Makdonald'ta 
bu vadiJe lıakıkatcn kta'içe sayı -
lır. 

Son ~ünlerde I!olivud'ta G~ne 
Rayınond ile sık sık dıişüp kalk • 
ması bir çok dcdıkodulara ynl aç • 
mıştı. En nihayet her ikisı de ·,u 
dcdibdulann önüıcc geçmek için 
nişanlanmışlardı. 

Faka; diğer tar.ı(t.ın da Janc•. 

lığım'2ın hudutlarından taşmama

lıyız. 

Bir kadın ya sevilir, yahut hasa 
giden, fakat bayağı bir mahlfık gi
bi m('vcudiyetine tahammül edil""'· 
Halbuki kadının hakikaten kendi • 

sini sevdırme>i için mutlaka esrd • 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 

iPEK 

BE.YOGLU 
: Bakir delikanlı 

:Kronştat bahriyelileri 

: Saray entrikaları 

: Tarıan kaçıyor. 

Makdo1od'a dünyanın ootl tarı • SAKARYA 
fındnn ön gün g!'len yüzlerce mek- YlLOIZ 
tuplar i ;inde, kadınlar kcndisinu n 

: Viyana sevdaları 

: Taşra kızı. Seven 
kadın 

bılhasS·l ~u sualleri soruyorlar. cBir ~ÜMER 
kadın k~ndisini s~vdirmek içtn ne 
yapmalı? Scvdiğı crkegi muh•'.~- IALKAZAR 
za etme: içın nasıl hareket etm 6 

'. > 

SEVGİNİN SIRLARI TAN 

Bu suallere l\lakdonald'ın .ıg .o . 
dan alacağı cevapları y.ızar.ık, d •· 
ha bir r;ok kadınların da bu yolda 
ki teccss\ls ve r.•cr~klarını tdt>nın 

etmek ıstiycn bir Fraıc.sız goıetccı 
Janet Makdonald Jle konuşmu• 
Muhav~re şôyle başLyor: 

J 
ŞIK 

,ŞARK 

ASRI 

: Pal v~ 

sirkle 
Pataşon 

: Programı bildir-
memiştir 

: Sc,·bat. Saadelim 
sensin 

: Gızli iıdicaç. Çin· 
gene gecelen. 

: Singap•ır poslası ve 
Altın toplayan kızlar. 

1936 Aliııa Balkan 
olimpiyatları. 

, Kaçak sevdalılar. 

Hücum filosu 
SANCAK : Şarlo asri zamanlar, 
Eski Astorya) : M•skeler aşağı 

CUMHURiYET: bız de ır.sanız. Vah. 
~i koşu 

rengiz bir tarafı olmalıdır. " 
Erkek. sevdıği kadını tam ma

nasile tanımış olduğu zehab ve -

yahut lrnnaatine gitmemelidir. Er
kek, ka Jında anlıyamadığı bir n ··k 
ta sezmeli, fakat kadına karşı olan 
itimadı çarpılmama!ıdır. 

Evet, ne manen, ne de maddeden 
bir kadın erkeğe her günkünün ay
ni olarak görülmemelidir. 

Alakadar olduğu kadını tam ma
nasile tanıdığını zanneden erkek, 
ondan hafif bir değıştklik görürse, 
gayet tatlı bir sürprizle karşıl!iş

mış olur. 
Dün çok şen mi idiniz? Bugün 

müşfik gürününüz. Saç tuvaletinizi, 
makyajınızı değiştiriniz. Yani ka -
dın ne iSe, o olunuz. 

- Fakat bugünk\l kadın, yarın

ki kadını kıskanmaz mı dersıniz? 
- Amaaan, kıskançlık çok fena 

şey! Bir kadında erkeği en ziya

de yıldıran kötü huylardan biri de 
budur. Sonra başkalar:nın kıs • 
kançlıklarından istifade etmek d<' 
iyi netice vermez. Erkeğin y~ size 
emniye~i yoktur, yani hakikaten 1 
sizi sevmiyor, demektır Onunla <:v· 

lenmeyiniz. Yahut siz onu kıskan
dırmıya, yani ona ıztırap vermiye 
çalışıyor~unuz. O halde siz bu er
keği hakikaten sevmıyorsunuz de
mektir. O halde bu şerait dahılin
de de onunla evlcnmeyiniz. 

NİKAHTA KERAMET YOK 
- Mis Makdonald, çok güzel şey· 

ler söylüyorsunuz. Acaba izdivaçta 
daha başka ~eylui giiz önüne al • 
mak 15.zım gdmez mi? 

- İşte ben bu rikirde dcğılim. 
İzdivacı bir ne,·i uyuşukluk telak

ki etm~k. yanı evlil,:ri aşkın ma • 
lül bıraktığı insanlar sırasına koy
mak ne yanlış diişünüş! 

lzdıvacın hududu yoktur. Aşk 0· 

nun eb~diyen devam ed~cek mu . 

kaddemesidır Erkek nı ar:lısına n 
borçlu ıf<t. kar15ına da ayni şeyi 

borçlu olmalıdır 
- Fakat müşterek hayat? 
- Müşterdr hayatı öyle tanzim 

etmelidır ki, hiç bir şeyin tadı ı 

kaçmasın Koca, evıne merbut ol • 
malıdır. Fakat kadın da k')easına j 
sNbest 1;;manlar bırakmalıdır Yok
'" memnu m<>yvad•n ıstıfadı: içın 
bınbir bah•ne bulabılir. 

Oığer taraftan erkeğin arasıı-alar 
hı:dıye 'ermesi kadını kendısıne 

daha ııyade b~ğlar 
J;,net bunu söylerken elindeki 

ıümrüt yüzüğe baktı: 

- Erkekleri sızın için ne yapmak 
istiyorlaısa, bırakınız yapsınlar. 

- Evet amma, bu verdiğiniz re· 
çete genç •evdalar ıçın, genç in • 
sanla rıçindır. fakat sonra? 

- O vakte kadar mümkün oldu· 
ğu k<>dar neş'e, mümkün olduğu 

kadar karşılıklı minnet duyguları, 
mümkün olduğu kadar çok tatlı ha
tıralar, rrıanzaralar n1us)kı ve koku

ları o c'uccc çok bu·iktırmcli ki 
yaş ikrkdikten sonra elinizd~ bu
lundur;:,.cağınız bu hazineyi son 
ı;ünilnüıe kadar sarfcC!ebilirsirüz. 

* Janet Makdonald ve nişanlısı 
Gene Raymond 23 Temmuzda ev· 

lenecek:n- ve ~üphesız dünyanın en 

mes'ut 1 u· çiftini tcskil edecek • 
!erdir. 
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- Mis Makdonalcl, blıtün Holı· 

vut bugün 5izi dünyanın en ıncs ut 
kadını olarak ilim (diyor Zat~n 

nişanlınızla iki.uzi yanyancı gö • • 
mek, bu kanaati hasıl et mı ye kiı

fidi•. Bana §Ö~ t. b• · k~ç kelırr.e 

ile .. 
ıs r A N Bu L -Lokman Hekim- ı 

, 

Agdında memleket haıtohanui 

Aydın, modem bir kisveye bü
rünmüş yepyeni bir şekle ııirmiş. 
Şirin ve ıevimli bir şehir halini 
almıştır. 

Azbirzaman zarfında muazzam ve 
modern bir şehir haline girmiştir. 

Y cpyenl şekliyle Aydının eski ba· 
!ini benim gibi bilenlerin hayrellen 
ağızları açık kalmakt•dır. 

Müteaddit ve büyük parkları, 

muntazam ve mükemmel geniş 

caddeleri beton ve dil ruba yapıl

mış bınaları, görenleri sevindırecek 
manzarası pek hoştur. Şehıre trtn• 
le yakl.a~tıkça başlayan karşılıklı 

terlemız beyaz boyaları insanın 

kalLine ferah >'e nur saçmaktadır. 
Bu, bınalardan ilk önce karşılaş•• 

lan memleket hastanesi, park ka· 
dar vasi bahçesi, zarif manzarası 

0

herkes üzerınde görmek hevesini 
uyandırıyor. Bu merak sevkile ben 
de hastaneye gıttim. Dışı gibi •\ide 
muntazcm ve çok temiz yüz on 
yataklı hastahane memleketin gü· 
zide mütehassıs genç doktoroarı 

tarafından ıdare cdilmekted:r. Ye
di nıütehassısdan başka cıldiye mü
tehassısısının ve dış tabibınin de 
geleceğini söylediler. 

Bu meyanda serbest dişçilerden 

Mustafa Talat Ya:çın kendi hususi 
hastalarını bırakarak hastahanede 
muhtaç olanları ücretsiz tedaviye 
,alışmaktadır. Bu doktorun feda. 
kalığı Aydınlılar ÜLerinde biiyıik 

bir tesir bırakmıştır. Ha•l3haııenin 
baş hekimi ronlgen mutaııas<ısı 

Necip Aydın bütün hastaha~eyi 

gezdirdi, !afsillıt verdi, mesai saat
lerinden çok fazla çalıştıklarını 

ııördiim. Aydının her tarafında 
ehemmiyetli bir imar faıiiyeti vardır. 

Birkaç senedir mahsu·suzluk do· 
layısile mesaisi semeresini arzu et
tıkleri kadar lemin edemiyen reç· 
berlerin 936 senesindeki Lereket 
yüzlerini güldürmüş, her tarafta 
umuır.i ticari hareket memnuniyet 
balışolunmakla vaziyeti iktısadiye
nin iyi olduğunu ve bu yıl da da· 
ha iyileştceği ve geçmiş yılların 

bıraktığı noksan alınan mah•ul İZ• 

!erini sileceği tahmin edilmektedir. 
Aydının geniş olan sahasında 

daha bırçoK }erler boş bulunmakta 
ise de günden ııüne bu boşlukta, 

inşaatı göz önüne alan vali Salim 
Ôtdt mır belediye ve ticaret oda• 
ları 22alarile miitefennin ve salahi· 
yellar kıır:selerden müteşekkıl bir 
komısyon marifet le şehrın bu 
günkü ve istikbalde vazı~etinin 

alacağı ~ekli göz önünde bulundu
rarak Lir imar komi~yonu leşktl 

etmiştir. Eskı bir idare heyeti olan 
vah başarılması lazımgelen mem
leket işlerını derhal yapmakla ve 
müll.akatın yolları ve sair işlerle de 
ehemmiyetli surette me~gul olmak· 
tadır. 

Hidayet ErkBn 

Aldanmamak için 
Verılen şej'le alınan karşı· 

Jık arasında, büyük bir mu

badele farkı bulunmaması~a 

dikkat etmek lazımdır. 

Krem Pertev'in 
Değerini onu senelerce ev
vel beğenmiş ve kullanma

ğa karar vermiş olanlardan 
:soru,ıuz. 

Dün taksim stadında 
mükafatlar d~öıtıldı 
Dün snat 14,30 da bütün Asker! 

Liselerin iştiraki!e büyük bir spor 
bayramı yapılmıştır, 

Atatürk anıtına b;r çelenk kona
rak Taksim stadına gidildi. 

700 sporcı.ınuo hep bır ağizdan 
söylediği I•tik!al marşile merasime 
başlandı, istiklal ın~kşından sor a 
kazananlara mH afntları merasimle 
verildi. 

Altı spor şubesinde Kuleliler 
birinciliği, Deniz lisesi ele ikinciliği 
kuanmışlardır. Mukafat nıerasi• 

minden sonra bütüıı a•kni mek
teplerin iştırak etlıği b;r resmt ge· 
çit yapıldı. 

Bund:ııı sonra Hendtıol m 1çl rı 
yapıldı. N,ticede şampiyon Ku eli 
takımı bu maçı d ı 6- 15 sayı ile 
kazandı. 

Dün Taksim stadı:ıcla ta:nam (10) 
binkişi vadı. 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk mus'ki~i, 

12,50 Havadi•, 13,05 muhlelıi plak 
neşriyatı, 14 Son. 

Ak~am neşriyatı: 

Saıt 18,30 Plakla dıns mu•i· 
ki•:, 19 Çocuk E<irgeme Kurmu na
mına konferar.s Doktor Kutsi ta
rafından, 19,30 ko1ferans doktor 
Şükrü Ali meKtep çocuklarına bak
m1k usulü, 20 fasıl saz hey'ti, 20,30 
Ömer Rıza lardfı:ıdan arapıa söy
lev, 2ı.l,45 fasıl saz hey'eti, saat 
ayarı, 21.15 Şehir tiyatrosu komedi 
kısını ıa. afrndan (Choc en retour) 
2·ı,ıs Aj~ns ve borsa haberlerı ve 
ertesi gu:ııin programı, 2l,30 plak.a 
soıolar, opera ve operet parçaları, 
2i,30 son. 

llstanbul Levazım A?ıiilijı ı 
Satınalrna Komisyonu Hanları 

~--------------------~~ İstanbul eşya ve teçhızat anbarı 
için bir adet kumaş ölçme aleti 26/ 
Nısan/937 Pazartesi günü saat 14 
de Tophanede Satınalma Komis • 
yonunda açık eksiltme ile alına • 
caktır. Tahmin be-deli 3200 lira -

dır. İlk teminatı 240 liradır. Şart

name ve kataloğu Komisyonda gö
rülebılır İsteklilerin belli saatte 
Komısyona gelmelerı. (378) (1357) 

Dans Profesörü 
Parisin 1937 senesinin 
yeni dans fig:.irle ini 
ögrenmek isteyenlere 

müjde 
Beyoğlu lstık al caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere nıüraca·t. Hergün sabah 
ondan hşam dokuza kadar ders· 

t~lebelerine açıktır, 

r. Haf z Cemal J 
(L-.1K.ı\IAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
Istanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle:ı sabah .9.5 - 12> saatleri ha-

kıki fıkaraya mahsustur. Muayene· 

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

- .'\'1.sı1 ın• insan mes'ut olur·J 
Sualine cevap ıstiyorsr.rnuz. Ben 
de her gün bu suale maruz kalırım. 
Fakat ı-ayet ciddi \"e kudsi bi: 
mevz'n temas ediyorsunuz. Saa • 
det, ~şk ... Halbuki bence bu ga • 
yet basit bir nokta mes'ut bi• e.ık 
yaşama'< için, bu yolda çalı~malı, 
bunu imal etmclıdir. 

H.RAH 
MiLLİ 

: Paı ve Pataşon Mecmuası rı356 H.cr! -· -

Hiç bır boya, kadının asıl benli
ı:inin ermek üzere gayret göster· 
di~i hedefi içindeki. bu kudret ka
dar kendisine yaklaştıramaz. 

Biz çalışıyoruz, vücudümüzii 
dinçleşlirmiye, çehremizi giızelle~
tırmiye çalışıyoruz, ztkamızı oı -
gunlaştu ıyoruz, evi!!." izi süslüyoı 
Arlık ondan sonra niçin kendil!'izi 
kapıp kcyverelim, vücudumuzu, zih· 

nimiıi ge,·şetclim. Onun için her şe· 
~ i ol'..ıruna terketmel;yi.:z. Kadın· 

HiLAL 

AZAK 

'Dans için ynratıl· Her muallime. her mek· 
mış. Nıçeo tepllye, her aıleye. her 
: Bağdat bülbülü. Köylüye, her kese pek 
Kım öldürdü ıazımlıdır. 

: Beyaz Melek. En Bunden faydall bir 

ALEMDAR 
biıyül; tehlike mecmua buı'amazsınız. 
: Esrarengiz Tayyarel~:::::::::::::::~ı 
(24 kısım) lı • 

KEMALBEY ; Porrıptin;n son 

HALE 

HALE 

ııünleri.Casus adam. 

KADIKÔY 

: Marinella. 

05K0DAR 

: Yıkılan belde San F ran
sisko 

BAKIRKÔY 

M iL TIY ADI : Ehlisalip muhare-
beleri. 

Kadın dişcisi 
MARI SOLLBERGER 

DIŞ TABiBi 

istiklal caddesi, Lüksenburır Ap. 
Perşembe ve pazar giiolcrindcn 

maada herııün saat 9 dan 12 ye 
ve saat 14 den 18 e kadar kabul 
etliğini sayın müşterilerine bil· 
dirir. ................... 

1 il ,, 
ı : 

' 
' 

: 

1 

1 
ı 

1353 Rum! 
Seter Ni,an 

12 11 -Yıl 1937, Ay 4, GiinlJ.i, Kasım 168 

24 Nisan : Cumartesi 

Atatürk Millet Meclisine 
Reis oldu 1920 -

Vakitler Vuati Ezani ... .ı. ıa. d • --
Güneş s 08 10 10 
Öğle 12 12 s 14 
lı. ndi 16 01 !l 02 
Akşa .. 18 58 12 01) 
Yallı 20 38 1 41 1 

laısak 3 16 8 19 
·~ 
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İstanbul Üniversitesi Arttırma Eksiltme 
Pazarlık Komisyonu İlanları 

Çok 

Ton-500 Ton-80() Lıra-15.5 Kri ple maden 
kömürü. 

Ün'versiteye alınacak olan miktar ve mıılnmmcn bedeli yukarda 
ya11!ı f.:r ple maden kömürü 3-5-937 Pazart~~i günü saat ıs de Rektör
lükte kapJlı z:ırfla ihale edılmek üzere tksiltmeı c koauin.uştur. 

T Jlıplerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve•ika ve 930 liralık muvakkat 
terr.inatlarıle zarflarını iholeden b!r s cat evvel Rektbrlüge vermi~ olma
ları lazımdır. Şartname herglin Rekıörlukte göriılür. (2120) 

Nafia Fen Okulu 
Direktörlüğünden: 

ClNSI 

Yatak 

Nevre•imli yorgan 

1 Kılıflı yastık 

Battaniye 

Karyola 

Mıktan 

Adet -
100 

120 

160 
90 

50 

Tahmini bedel 
L. Kş. 

1100 

84l) 

280 

765 
650 

ilk temınat 
L Kş. 

166 50 

S7 37 

48 75 

Eksiltme 
Saatı 

ıs 

15 30 

16 

Nafıa Fen okulu artırma eksiltme komisyonu Başkan!ıjtndan: 
Yıldızda eski şehzadeler dairesi binasında bulunan Okulumuz lhti• 

yacı olan yukarda cins ve mıktarı tahmin bedelleriyle ilk teminatlan 

ve eksiltme saatleri yanlarında yazılı eşyanın ihaleıi üç ayrı şartnamede 

yapılmak üzere 10·5-937 pazartesi ırünü açık eksilmeleri yapılacaktır. 

isteklilerin nümune ve şartnameleri görmek üzere hergün mektebe 

ırelmeleri ve teminatı yatırmak ve eksiltmeye girmek için de belli ırün 

ve saatta bu işleri ) aptıklarına dair ruhsat ünvan tezkereleriyle ve 

teminatlarını yatırmıi olarak lstanbul Erkek Lisesi binası yanında Yük

sek Mektepler Muhasebeciliğinde toplanan komisyona ıretmeleri. (2294) 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
Kasımpaıa da Çatmamescit mahallesinde Cezriatik sokağında eski 

2 ilA 9,9 ve yeni 3 ila 5 ve 7 ita 13 No. ile murakkam sağ tarafı tarif• ve 

sol tarafı Ali Mahir hane ve bahçesi arkası Hürmüz ve Adil vesa;renin 

haneleri. Cephesi tarildam ile mahdut maa dekakin, han ve hamamın 

tamamilc, derununda cari Valdesultan vakfından Nasıl ve Ha.anpaşa 

vakfından bir ki cem'an bir buçuk masura maiiezizin ıı.12 hissf.sinin 

tekrar 32 hissede üçer hisselerinin ipotek fazlası; "1360 lira borca mu• 

kabil birinci derecede ipoteklidir •• 

Ve Kasımpaşada Bedrettin mahallesinde eski Kabri•tan yeni Meşru· 

tiyet sokağında eski 28 yeni 80 sayılı ve Darüşşafaka ve evkafa mülhak 

ı~mail Ağa vakıflarından bir tarafı Zelik apartımanı ve bir tarafı Sabu• 

tun hanesi ve kömürcü dükkanı ve bir tarafı Orta sokak ve tarafı Rabii 

kabristan sokajtı ile mahdut Darü~şafaka vakfından 540,2 ve lsmail ağa 
vakfından 157,30 arşınlı maabahçe bir bap hanenin J.32 hissesi; 

Avukat Orhan Mithatın Galata Maliye Şube•ine olan vergi borcun. 

dan dolayı yukarıda hisse ev~afı yazılı emlakin tahsili emval kanunu 

hükümlerine istinaden aleni müzayede suretife satılacaktır. 

isteklilerin 17.5.937 tarihine rastlayan Pazartesi ırünü saat 14 den 

sonra Beyoğlu kazasında toplanan idare Heyetine % 7,5 pey akçelerilo 

müracaatları. 

KUMBARA 

.,, 
Erkekler nezdinde 

Nasıl muvaffak oldum? 
Güzelliğim asri zamanın bir muci

zesile % 50 nisbetinde artmışt~r. 
~- 2 

Ci:dim, hemen 
yarı ölmüş bir 
halde idi. Buruş· 

muş, solmuş ve 
i h ti y 3 r lamıştı. 
Maamı fih ka· 
rakterim • henüz 
gençlı. o.ınsı se
viyordum, fakat hiç 
kimse beni dan•a 
davet etmiyordu. 
Bugünün erkekleri. ııenç
lijtı arıyorlar. 

Nıhayet bir cild mü• 
teharnsı ile istişare ettim o~di 

ki: Cildimin "Biocel. i cildi terü 
taze tutan kıymetli cevheri • a
zalmıştır. Fen, son znmanlarda 
"Biocel., i genç hayvanlarda ııiz• 
lenmiş cild hüceyrelerinden •s• 
tihsal çaresini bulm~2'a muvaf
fak olmu,tur. Tıpkı cildinizin 
"Bioceı. i gibidir, Bu cevher; 
şimdi cildinizi beslemek ve ııenç. 
!eştirmek için matlub nisbet da· 
iresinde Tokalon kreminin ter
kibinde mevcuttur. Vakit kay. 
betmeden bunu tecrübe ettim 
ve resimlerde gürüldüjtü gibi 
memnuniyetbahş neticeler elde 
eltim. Sonra, bir miknatisin çe• 
!iği cezbettiği gıbı cilde son de· 

rece yapışma hassasını veren 
hususi ve kıymetli maddeleri 
ıhtiva eden yeni ve gayet ince 
bır pudra kullandım. Hemen 
hemen ııayriırer'i olup sudan, 
yağmurdan kat'iyyen müteessir 
olmadığı ıçın banyonuzu alırken 
veya sıcak bir salonda daos e
derken terleseniz bile yüz.ünüz. 
de sabit kalır. Bu yeoi pudranın 
~ayanı hayret ve orijinal renk· 
leri vardır. Bu cazib keşif pek 
büyük ve mail fedakarlıklarla 

Tokalon müessesesi tarafından 

temin edilmittir. Ve Tokalon 
pudrasına karıştırılmıştır. Her 
yerde Tokalon krem ve pudra. 
sını arayınız. 

Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mek
tup yazanların müşı hedelerl. kendilığınden gelen ve 
kıyıı:etli delıllerdir : 

. ' ·• -,. ... . . . . 

· ist~'n6uı : "Belediyesi · - iıanıarı . 
. . . , . . . . . F . . ,, . 

.,.. . .). ·: .. ~-.: ·~--. - .. : ~· 

Ölçülerin muarenesi hakkında 
ilan 

Ölçüler nizamnamesının 17 inci maddesi ınuci birıce 937 senesi lkin< f 
kanun ayı içinde kayt edilmiş ve sahiblerine müracaat kağıdı verilmiş 

o lan ölçülerin 937 senelik muayeneleri 1-5-937 gününde başlıyacaktır . 

Muayeneye getirilecek ölçüler: 

1 - 1935 ılk veya senelik muayene damgasını taşıyan bütün ölçül r. 

2 - Senelik muayene damgası sılinmiş veya okunamıyacak kadar 

bozulmuş bilümum ölçüler. 

3 - Sahibleri tarnfmdan a)·ar!ndan veya darngl>ından şüphe edi• 

len ölçuler. 

Ö .çü sah!b!erinin müşkılata maruz kalmamaları ve işlerini çabuk yap· 

tırmaları ıçin ellerindeki müra.:aat ka~ıdında } azı'ı olan üç maddeyt 

çok dikk .. t etı'leleri lazımdır. 

AşaitıcJa yazılı günlerde ayar memurları, nııııtıkaları içinde1<i semt• 

!erde ölçüleri muayene edeceklerdir. 

EMl!':ÔNÜ GURUB ~lE~KEZI 

1-5-937 den 31-8-937 gününe kadar [c;azıt nahiyesinde 

BEYOGLU GURUB ~1ERKEZI 

ı.5.937 den 22.5.937 gününe kadar Beyoglu kaymakam:ığında 

'J.4-5-937 ,. 1·6-937 ,. • Pangaltıda 

2-6-937 ,, 9·6-937 ,. ,. Hasköyde 

10·6-937 ,. 26·6·937 ,. • Bc~iktaş 

28-6-937 ,. 7.7.937 ,. ,, Arnavutköyde 

8-7-937 

1 26-7-937 

1 6·8-937 .. 

l· 5-937 den 

17·5-937 ,, 

1-6-937 

21-6-937 

1-7-937 

12. 7-937 

21· 7.937 

2°8°937 

.. 
" 

" 

24· 7-937 ., ,. Sarıyer 

5-8-937 ,. ,, Yeniköyde 

31-8-937 ,. ,. Beyoğlu 

FATiH GURUB MERKEZi 

15-5-937 gününe kadar Fatih ayar memurluğun<la 

31·5-937 ,, ,. Eyüp kaymakamlığında 

19-6-937 

30-6-937 

9. 7_937 

19-7-937 

30·7-937 

,, 
,, 

.. 

.. 

" .. 
.. 
.. 
• 

Samatya nahiyesinde 

Bakırköy kaymakamlığında 

Yeşilköy nahiyesinde 

Sılivri kaymakamlıjtında , 

Çatalca kayml\kamlığı'lda ' 

31·8-937 ,. ,, Fatih ayar memurlujtunda 

KADIKÖY GURUB ME.RKE.ZINDE. 

1·5-937 den 22-5-937 ye kadar Kadıköy ayar memurluğunda 

24-5-937 29-5-937 " 
,, E.renköy nahiyesindu 

ÜSKÜDAR (Krem ve pudralarınm kullanmak suretile yüzü
müzün düz ve püruzsüz hale geldiğini gördüm. Bu 
hal arkadaşlarımın bil~ nazarı dikkatini celb,tti.) 

M. F. S. M. Bursa 
ı ı-6-937 den 15-6-937 ye kadar Üsküdar kaymakanılıjtında 

••ııll"' 16-6-937 ,, 22·6-937 ,. ,, Kısıklı nahiyesinde -- (Tokalon kreminin yüzdeki kabarcıklar için çok 
istifadesini gördüm. Bu krem ve eşsiz pudralarınıı 
sayesinde düıgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • • . . Fatsa 
Mektubların asıllorı dow olarımızda saklıdır. 

Adapazarı Elma istasyonu 
Satlnalma Komisyonundan: 

Arifiyede tesis edilen Elma istasyonu için satın alınacak "6400., metre 

dikenll tel "3200,, metre iki buçuk milimetrelik galvaniz düz tel "1600 .. 
metre bir buçuk santimetre kutrunda 0,80 ila ı.~o eninde kale• tel ek

siltmeye konulmuştur. Talipler muhammen bedel olan 856 liranın o' 7 5 10 • 

teminat akçc>ini verecekler ve ihale tarihi olan 29-4-937 günü saat 

14 de Adapazarı Malmüdürlüjtü dairesindeki komisyona ve şeraiti anla. 

mak isteyenlerin Ariliye istasyonunda Elma ıstasyon ınüdürlüjtüne mü· 

racaatları ilan olunur. "2290 .. 

23.6.937 ,. 30-6-937 ,, ,, Beylerbey • 

BEYKOZ 

1-7-937 den 15·7-937 ye kadar Beykoı kaymak•mlığında 

ADALAR 

16-7.937 den 21.7.937 ye kadar Büyükada 

22-7-937 ., 26-7-937 ,. • Heybeli ada 

.. 29-7-937 
" .. " 

" 
31-7-937 • .. " 

27.7.937 

30.7.937 

2-8-937 

5.s-937 

10·8-937 

den 4-8-937 ye kadar 

Bur gaz 

Kınalı 

Maltepe 

Kartal 

Pendik 

belediyesinde 

.. 
" 

9-8-937 

12-8-937 
.. 
" 

• .. 
.. ,. 
YALOVA 

13-8-937 den 18-8·937 ye kadar Yalova b~lediyesinde 
ŞiLE 

19.8-937 den 21-8-937 ye kadar Şile belediyc•iııde 

23-8-937 ., 24-8-937 ., .. Ağla ,, 

" 
31-8-937 • n 

Kadıköy Merkn (B.) (2206) lfstanbul komutanlığı ı 
Sabnalma Komisyonu ilanları_ 

İstanbul Komutanlığı Hayvan i=======ı~=======d============= 
Hastahanesınde 75: 80 askeri OJl"- Akay şletmesin en : 
!iye arabalık gübre açık arttırm& i· Büyükada iskelesindeki 2, 3, 4, 5, 6, 8, \1, l 1 No. lu dükkanlar 

le satılacaktır. İhalesi 26/Nisa:ı/ Moda iskele gazino•u 

937 Pazarte~i günü s?.at 16.30 da Yalova kaplıcalrrı tuhafiye dükkanı 
yapılacaktır. Muhammen tutarı :ı,ı Yalova koplıcaları üç karde~ler gazinosu 

TARLADIR 
liradır. Şartnamesi hergiiı ö~blnn Yukarda yazılı mahallerden Büyükada iskelesindeki dükkanlar, Moda 

evvel Komi5yonda görülEbihr. İ<· iskele ~azinosu, Yalova kaplıcaları tuhafiye dükkanı bir sene, üç kar• 

teklilerinin 5 liralık kat'i te!I'.i _ deşler ga inosu da bir sezon için arttırma usulile kiraya verilecektir. 

nat makbuz veya mektuplarile be- Arttırma, 29 - 4 • 937 Perşembe günü saat 15 de Akay lşletmeal 
ra~r Fıııdıklıda Koncut•n;ık Sa- Şefler encümeninde vapılacaktır. 
tınalma Komisyonuna gelmelc ·i. lsteklilerin tekllf edecekleri senelik kira bedelinin "• 7,5 gu oisbetin· 

(1986) deki pey akçeleriyle Şefler Encümenine gelmeleri. 
Şartnameleri görmek ve malümat almak istiyenlerin de her giln 

ldare Levaıım lölumüne müracaatları, "2268,. * İstanbul Komutanl'ığı birrikleri 

için 6000 kilo zeytinyağı açık ek- • k M h f D 
siltme ile satın alınacaktır. İhalesi Istanbul Gümrü u a aza eni'?: 
30/Nısan/937 Cuma günü saat 15.30 Mıntaka Komutanlıgv ından: 
da yapılacaktır. Muhammen tuta-
rı 4080 liradır. Şartnamesi her gün 1 - Trabzonda Gümrük Muhafaza Tabur Komutanlığı emrinde bulu· 

öğleden evvel komisyonda görü - nan 45 sayılı motör için (55) lira ücreti mttktua ile Mazot Ml1<inesindcn 

lebi!ir. İsteklilerin 306 liralık ilk anlar bir Makinist alınacaktır. 
teminat makbuz veya mektupları 2 - Taliplerin molörcü mektebi mezunu ve tıca'eli bahriye Müdıiri· 
ile beraber ihale günü vakti muay- yetince makini!t şahadetnamesini haiz olmaları şarttır. 

3 - Bu ev!afı haiz olanların komutanlığımıza müracaatl~rı (2262) 
yeninde Fındıklıda Komutanlık Sa- ----
tınalma Komisyonuna gelmeleri. Üsküdar Mıntakası Tahsilat 

(2059) Müdürlüğünden : 
• 

Sahibi ve umwnl neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

E. izzet 
Basıld.ıiı yer: l\1atbaai Ebüzıiya 

Gözlcpe Göztepe mahallesinin eski Çukurçeşmc yeni Kadirağa so-

kajtında kain eski 10-11 yeni 11-11 sayılı ev mutasarrıfı Binbaşı ·ı"ahsi• 
nin 6t8 lira 47 kuruş borcundan dolayı mah:ıili mezkur müzayedeye 

vazedilmiştir. lhalei evveliyesi 30-4-1937 Cuma günü saat 14 de icra kılı• 
nacağından talip olanların % 7,5 pey akçeleri ile t;irlikle Kadıköy 
kazası idare heyetine müracaatları. ( 1953) 
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