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Demir fabrikamızın temeli atıldı 
, ...................................................................................................................................................................... .. 

Başbakan vecdle dinlenen nutkunda ispanyadaki kanlı haile bütün 
Yurtta yeni başlıyan Demir . dehşetile tekrar başladı 

d • • M •il •• •d } d • iki taraf şiddetle yeniden birbirine saldırdı. Şehirler 
evrIDI 1 ete IDUJ e e 1 yıkılıyor, yüzlerce insan bombalarla parçalanıyor r ............................................ ~~"''""'"'"'"I 

"Cu!ll.h'!riyet rej!mi .o~masa v<: Cu~huriyet . Halk I Suriyede 1 
Partısının devletçı palıtıkası takıp edılmeseydı, e'!-- 1 
düstrinin memlekette kurulması tahakkuk edemezdı,, ı lsy __ an_ I_! 

Karabük 3 (A.A.) - Karabük D 1 5 i 
demir ve çelik fabrikalarının temel urzı er ur ye ~ 
atma merasimi bugün burada bii- 1 idaresine isyan 1 
yük tezahüratla yap;lmışlır. Mera- ~ ettiler ~ 
rme riyaset eden Başbakan ismet ~ ~ 
nönü ve rcl katinde gelen Dış iş- i Şamdan geleq bir ha bere gÖ• ~ 

leri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, in· - H, Fransa· Suriye anlaşmasiyle -
2İ iz büyük elçisi Sir Persi Loren, .1 Suriyeye dovredilen Cebelidü· :_i 

Gümrük ve lohisarlar Vekili Rana ruzda lıir isyan çıkmıştır. 
larhan, Büyük Millet Meclisi diva· .=.! .Cebelidüruza evvelce bir nevi ~':~ 
nı azalarile meclisi temsilen gelen • hususi idare vadedilmişli. Bu· 
heyet üyeleri Brassart şirketi, idare ~ nun tahakkuk etmeyişi Dürzile· ~ 
si meclisi B. Brassard ile şirket ri memnun etmemiş ve isyana 

nıd.üdürlderi, Devl
1
et _şuraksı'. 1 ı1emyiz, ---,~.-'~ sev5ke~mi1~tir. ı· N __ :~ __ :l 

ıvan aire reis en, ve a et er er• urıye ı va ı esib Bekri ha-
kanı, bankaler müdürleri ve yerli yatını kurtarmak için kaçmıştır. 
ecnell matbuat mümessillerini ge- ~ Şamlı memurlar ve vali kaçar- ~ 
tirmekte olan trenler birer saat fa. !arken taşa tutıılmuşlardır. 
•ıla ile gece 10 da buraya ge lmiş- Tımamiyle silllhlanmış olan 
lcrdir. Başvekil ile vekiller, lngiliz Dürziler, l\!l komiser mu vinine 
büyük elçi~i ve diğer bir kısım 
davetliler ikind trende bulunmakta giderek Şamlı memur istemedik· 
İdiler. lnönü'nün bulunduğu trenin lerini tebliğ etmişlerd ir. 
f b - Dürzilerln ba ında vaktile • 
e rikalar sahasındaki durağa va• :_: ~ · F :,; 

rışı, burasını ve bütün fabrikalar .;:ıurrye : syanını ransızlara karşı 
•~basu,1 dolduran civar villlyetle- ~ idare etmiş olan ve Suriyede ~ 
nn bır kısım mümessilleriyle Ka· ~ geniş bir nüfuz sahibi bulunan ~ 
rabük'e civar ~abiyeleri halkından C:.·ı!taniilatrıtş vardı~. 
mürckktp bıntcrce kl.şt tarafından Parıste bufunan Suriye Başve. 

co~kun tezahüraıla karşılanmıştır. kili Cemil Merdüm vatani par· 
Başbakan yanında lngiliz büyük tisi tarafından müotacel bir tel-

elçi>i v~ vekiller olduğu halde bal· gralla çaıtrıimıştır. isyan, vaıa. 
kın sürekli alkışları arasında mc- n!leri şaşkın bir hale düşürmüş· 
rasim yerine gelmiş ve burada yer tür. 
almıı olan halk ile ali.kadar ola• Dün uturlu elile, memleket sanayiinde yeni bir devir açacak olan Karabiık uıııı 1n111ııııuuı111111111111111111111111111•11111ı111111 11111 11n1111111nı .. ~ 
rak her birisine ayrı ayrı sualler demir ve çelik fabrikalarımızın temelini atan Büyük yapıcı lıımet lnönü Jta}yan 
sormuş ve iltifatta bulunmuştur. 

&e~:~~~a~~: bs~~da:lksı~nr:ek~~:~~: T Ürk kuşu ders 1 eri d Ün Hava kuvvetleri 
•cslerıyle kesilen nutkunu söylemiş 

ve kendisini kürsüde birbirini ta. ı ı b ı d 
kiben lnıtiliz büyük elçisi Sir Persi m e r a S 1 m e a Ş a 1 
Loren ve Brassard şirketi idare -----------
meclisi reisi B. Bras serd islihliif Ha Ik, 
e} ıemişlerdir. Bulunanlar tarafından 
alaka ile dinlenen nutuklar 'rürkçe

kahraman gençleri büyük 
cofkunlukla alkışladı 

bir 

~e tercüme edilmiştir. 

Nutuklardan s<>nra Başbakan te
mele konula~ak vesikayı imzalamış 
ve temel taşına ilk malayı vur. 
muştur. 

ismet lnönü'nü takiben, Sir Persi 
loren, il. Bras•ard, Tevfik Rüştü 
Arı .. , Celal Bayar, Rana Tarhan, 
Orgeneral Fohrellin Altay ve diğer 
zevat •csikaya imza koymuşlardır. 

Çok samimi bir hava içinde ge• 
çen bu merasimden sonra misafir· 
ler bir müddet istirahat etmişler 
ve seyahatlarına devam etmek üze· 
re buradan ayrılmışlardır. 

Karabük, 3 ( A.A) - Başbakan 

ismet lnönünün bundan evvelki teJ. 
grafta bildırilen nutkunun metni 
aşağıdad;r; 

Karabük!•, demir ve çelik fab
rikalarının temelini atmak için top
lanmış bulunu~oruz. Bu hadisenin 
llütün memleket için olan büyük 
ehemmiyeline işaret etmek iıterim, 
Atoliirk bu büyük müessesenin te
ıoel atma merasimine bizi memur 
etti. Şimdi eserin ehemmiyetini gös
terecek bir iki rakamı size ve mem• 
lekele arzetmek isterim. 

Karabük demir ve çı:lik fabri
kabrı adı dıkkatinizi celbetmiştir. 
Demir ve çelik fabrikaları yedi 
büyük fabrikadan mürekkepdir. 
Bunlardan her biri her memleket. 
le başlı başına birer kıymet sayı. 
labi.ir. Yüksek furunlar, çelik fu. 
tuııları, kok turunu, haddehane, 
20.{,00 kilovat kudretinde bir elek· 
lrik sanlıralı, büyük bir Atelye ve 

(Devamı ikinci sayfada) 

Yukarıda dünkü Jırıltrd• plônör uıuııı yapan Bagan talcH rıçııı• lıazır• 
/anırktn, aşafıda TIJrkkuıuno ı. gıl guılan geni taldı toplu lıir lıalde 

Türkkuşunun ikinci drra senesi 
•mel! derslerine, dün saat 10 da 
Üniversite arkasındaki ıahada me• 
rasimle başlanmıştır. 

Genç uçucuları görmek isteyen 
halkın intizam dairesinde toplana. 
rak rahat rahat seyredebilmeıi için 

(Devamı ikinci sayfada) 

Kral dUn Romada yeni 
tayyare cUzUta.nlarına 
meraslmle bayrak verdi 

• 

ita/yan hava kuuuttltritıdtn 
hlr ırrıp 

Yazısı 2 inci sayfamızda 

Dil Kurumunun 
Tebliği 

Ankara 3 (A. A.) - Türk Dili 
Kurumu Genel Sekreterliğinden: 

Logaritma sözünün Türkçe kar. 
şılıQ'ını bulanlardan en isabet ede· 
n• yüz lira hediye edileC".ktir. Bu 
hediye §imdiden lı bankasına tev• 
di edilecektir. Cevaplar nisan altı 
akıamına kadar verilmiş olmahdır. 

Gın.Z Sıkrelır atlına 
M. R. T•nkRt 

ispanyanın 
Notası iyi 
Karşılanmadı 

• • 
Salamanca, 3 (A. A.) - Bask 

cephesindeki muzafferane ileri ha· 
rcketi devam etmektedir. Franco 
kuvvetleri dün yeni düşman mev· 
zileri işgal etmişlerdir. Mühim bir 
mevzi olan Serreti:de bu meyanda 
işgal edilmiştır. 

Franco kuvvetleri ayni zamanda 
Santander cephesinde de ilerle
mekte ve bu havalide bilhassa Ho• 
rilla civarında bazı mühim mevzi• 
!eri zaptetmektedirler. 

Madrid ve Cordone cephelerin• 
de milislerin yaptığı taarruzlar, 
tardedilm i ştir. 

Di ğer cephelerde kayde değer 
bir şey yol<!ur. 

ÔLl'.N ÇOCUK VE SiVILLER 
Jaen, 3 (A. A.) - Asiler t.ara· 

fından şehrin bombardımanı neti· 
ces inde 25 şi çocuk olmak üzere 
82 kişi ölmüş ve 125 ki ı i yaralan· 
mışlır. 

( Deoamı 4 üncü •ag /.,da) 
Asiluin c•phelere müttmadiyen 

gaplıkları seokıgatlon bir görünü~ 

Dünkü Maç ve müsabaka 
•• 

enerbahçe Uçok 
takımını 1--0 yendi 
Sipahiocağında Avrupaya gidecek 

ayrlldı süvarilerimiz 

Fent1° U;,ok moçtndan hcyecanll bir en.ıonlon• 

Dün yapılan atfı mi1ıııbakalarda11 bir intiha 
(Fenerbahçe ile lzmiri? Üçok !•kıı;ıı ~rı.sı_ndaki maç ve Sipolı•. 
ocatında Avrupava ırıdecek suvarılerımızın seçilmesi için }ap ı 
atlı müsabakaya ait tafsil1t beşinci sayfamızda spor kısmımııdadı:.J 

• • • • • 
M "ll" k .. l G 1 rb· ı · · · ı ' l l Ume maç enç e ır ıg& 6•1 1 e zmi · 

arı • rla Doğanspor ~uWbi:ne 

Ankara, 3 (A. A). - Milli küme· nisbete: '"~!' · · k .. ı · .. -
nin üç6ncü hafta maçlarını yap. . ~z ır ıeyırcı ul esı onu_n· 
mak üzere Ankaraya gelmiş olan de ılk ınusabakalarını Gençler Bır-
lzmirin Ooğanspor kulübü bugün liği ile yapmış ve sahadnn 6/1 gibi 
kapalı ve rutubetli bir havada ve atır bir mağlübiyetle çekilmiştir. 



-AÇIK sOz-

Demir ve çelik fabrikamızın temeli atıldı 
B a ş b a k a n vecdle dinlenen nutkunda yurtta yeni 

demir devrini millete müjdeledi 
başlıyan 

• (Birinci sayfadan devam) 
tali maddeler fabriKası, bugün mey• 
drna getırilmesi kararlaş! rılmış 
o?a,ıor lu ılardır. Bu meselelere 
dayanarak yeniden kurulacak fab. 
r'kalar ayrıca birer mevzu olac4k· 
t r. 

Kuru'acak fabrikalar fennin en 
son terakkilerini ve en son icat· 
!arını ihtiva .decek, en kuvvetli 
müesseseleridir. Eu fabrikada gün· 
de l.ine yakın rmele çalı~acaklır. 

Amelenin nisbctle azlığı kurula· 
cak olan fat.r kanın ne kadar mo
dern ve maka,ize edilmiş o!duğu· 
nu göstermeğe kafidır. 

Bütün bu müesseselere 22 mil. 
yon Ji, adan fazla para sarf edece· 
ğiz. Fabrıka arın her gün kullana· 
c ğı madenleri iki yüz otuz altı 

vagon taşıyacaktır. Bu her gün 
on trenin bura} a gelmesi de mel< lir. 

Arkadaşlar, 

Endüstrı hayatı .a havesle gir· 
dik.en sonra a511 endüstrinin ana 
kısmına, ağır enıfü~tr:ye bugün 
ba lamış Lu"unuyoruz. Mlkine en· 
düstrisıne de buradan başlanır. Bu 
müessese içtimai bakımdan da ay· 
rıca dikkati cel edecek bir kıy· 
m,ti haizdir. burada ça:ışanların 
ikamet ,.e çalışma sıhhat şartları, 
mekt• p ihtiı açları a~nca hazırla· 
nacak, bunlar için ayrı ayrı mües
seseler kurulacaktır. Görüyorsu• 
nuz ki, Karabuk demir ve çelik 
fabrikaları ile memleketin her 
sahada çok kıymetli olan başlıca 

ihtiyaçlarına cevap verecek tir 
müessese kurmakla kalmıyoruz. 
Cumhuriyetçi v.ı milliyetçi Tiırki· 
yenin manevi ve içtimai bir mede
niı et ve kültür müessesesini de 
me dana getirmiş oluyoruz, 

Demir ve çel.k fabrikalarının 

endüstri bakımından, ekonomi ba· 
kımından olduğu kadar memleket 
müdafaası için olan yüksek ehem· 
miyetine de biıhassa dikkatinizi 
celbetınek isterim. 

Bu f Lr kalar her ihtiyaç için 
istediğimiz demir ve çeliği teır.io 

etmekle memleket müdafa.1sı bu· 
güı1deo sonra daha geniş temellere 
istınad etrnış olacaktır. Her bakım· 
dan memlekete bu kadar lüzumlu 
ve faydalı olan bu fabrıkaları vÜ· 
cude retırmck Atatürk ün büyük 
bir ehemn iyet \'erdiği başlıca tir 
m·:vzu idi. bugün temelini atmakla 
sevinç duyduğumuz bu falrikaların 
kurulması içiıı çok çalışı:mış, uzun 
müzakereler ve tetkiıderde bulunul· 
muştur. Bu yolda kararlaştırılmış 

oları sayısız zorlukları tidermek 
ve kuruşuluşlarını tahakkuk elti• 
rebilmek içın baş ıca istinat 
eıtialmiz kuvvet Atatürkün bit. 
mez tükenmez müzaketi ve yar· 
dıını olmuştur. Memlekette esaslı 

ve devamlı bet, varlıQın düşünücü· 
ıü ve yaratıcısı olan Atatürküo 
yüksek adını sonsuz sevgi ve say· 
gılarla huzurunuzda ve bütün mil

let karşışında anmak benim için 
bahtıy:ırlık ve şerefli bir vazifedir. 
Bıraz evvel bu fabrikaları vücuda 
getirmek iç n uzun bir müddetten· 
teri yapılmış olan hazırlıklara işa
ret etmiştim. Bütün bu hazırlıkları· 
mız arasında bu fabrikaların kurul
ırıasını, ehemmiyetine istinat olunur 
bir müesseseye verm~k başlıca 

ehemmiyet atfettiğimiz bir nokta 
idi. Brasserd firmasından istediQi• 
miz ehemmiyeti bulduğumuza kani 
olduğumuzu zikretmek benim için 
bir zevktir. Bu eseri vücuda getir• 
mek üzere Sümer Bank ile Er dsserd 
müessesesi kendi münasebetlerini 
tayin eden mukaveleler hükümleri 
daiıilinde beraber çalışacaklardır. 

Puna şüphe yoktur. Bir işde kar· 
şılıklı vazife sahibi olarak bera. 
ber çalı şanların samimitet havası 
içinde bulunmaları teşebbüsün mu· 
vaffak olması için esaslı bir ıimıl 
ve zorluk:arı yenmeleri için büyük 
kolaylıktır. Bu merasimin bariz 
olan diğer bi manasınıda ifede et• 
mek islerim, Türkiyenin en mühim 
endüstri teşebbüsü, bugün Türk • 
İngiliz dostane münasebetlerinin iyi 
bir gosterisi manasını almakla hu• 
susi bir ehemmiyet ve kıymet ar· 
zeJe,, l.ıgilizeport credit cuarantıe 
da.resinin brrsserd müesseoesine 
yapmış olduğu yardımın lngiJ. 
terece memleketimize karşı gÖS• 
teri miş olan bir itimada ve 
dostluk e'eri oldujtunu bilbassa 
kaydetm•k isterim. Biz Tiırkler 
memleketimize maddi delillerle sem 

p1ti gösteren bir ~iyaset en itimat 
verici bir siyaset te'Akki ederiz. 
iki memleket arasındaki bu yeni 
vaziyetin ıkl yüksek yapıcısını si· 
zin yüksek takdirinize arzederim. 
Dcktor Aras ve lngilterenin Tiir· 
kıyedeki büyük elçi•i Sir Persi Lo
ron. Muhterem biıyük elçi bugünkü 
trplanlımııda neş' mlze iştir ak için 
aramızda bulunuı or. Bu dostane 
ve naz'kane alakadan dolayıda 
kendisine ayrıca teşekkür ederim. 

Arkaddşlar, 
modern ve ileri bir mqıet endüst

risiz olamaz. "Endüstri bu zaman 
meaeniyrtinin esas umdesidir gibi 
mütearıfelerin tekrar edecek deıti· 
lim. Ancak, bir noktayı bir daha 
canlandırmak isterim. Eğer Cı:m· 
huri}el hak partısınin devletçi 
pcliıikası takip edi mese idi, endüs
lrinın bu mcmle~elte kurulması hiç 
bır zaman talıakkuk ed<me1di. 

l'ugün 22 milyon liraya mal olan 
miıesseseler kuruyoruz. Bugüne ka· 
dar kurduğumuz fabrikaların en 
küçüğü dört beş milyon liradan 
aşağıya kuru'mamışlır. t:ğer cum• 
huri) et bıık parti<i ve onun hükü
mel hin devletçi bir po itikası ol. 
ırası idi, bu 11\~ıııkkette hangi ser• 
maı e bu müe.seseleri kurabilirdi. 
Cumhuriyet reji • inin yapıcı ve ya· 
ratıcı oluşu partimiz prensiplerinin 
iyi tattiki ile kendini göstermi)tir. 
Yakın bir zam1nda buna da va• 

tandaşlarımız Cümhuriyetin üç mü· 
him eserini, üç büyük feyzini kut• 
!adılar. Bir sene içinde demir yo· 
tunun açılışını gör dük iki üç gün 
önce de kömür havzasının tamamen 
millileştirilmesi yolunda başarılmış 

büyük bir işten dolayı millet ve. 
ki !eri sayın arkadaşım Celal Ba· 
yara karşı Büyük Mi let Meclisinde 
teveccüh ve takdirlerini göster
di:er. Bugün de üçüncü olarak 
demir ve çelık fabrikalarının temel· 
!erini atıyoruz. 

Eu'.münasetbele tekrar edeı im ki, 
memleketın yalnız burası için de
ğil bütün diger tarafları içi, de 
icraat ve ıslahat programlarımız 

vardır. Biz bu programları bir ta. 
kım rnrluklara tesadüf etsek Li!e 
hu usi bir itina İle tatbikte sebat 
edeceğiz. Ş'mdiye kadar geçirdı. 
ğimiz tecrübelerle huzurunuzda 
kendimize güvenerek tekrar ede
bilıriz ki programlarımızı tah11kkuk 
ellirmek yolunda bütün kudretimizi 
sarf etmekten asla gerı kalmıyacağız. 

Arkad•şlar, 

Bu gü1el toplantıda harici siya. 
sete aıt bir iki kelime söylemeği 

sevgili ve sayın dinleyicılere karşı 
bir sa}gı eseri saym.ktayım. Umu• 
mi olarıık beyne milel sahada söy· 
lenecek şey azdır. Beynelmilel si· 
yaset aık sık hel•c •n verici buh· 
ranlara maruz kalmaktadır. Fakat 
son zamanlarda muhtelif siya• 
ıt cereyanlar daha ziyade sulh 
istikametinde süzülmeğe balamıştır. 

Ôyle günler yaşıyoruz ki bir iki 
sene gili kısa tir zaman için bıle 

kak! teşhisler koymak mümkün de· 
ğildir. Fakat biraz evvel ıöyldikim 
gıbi sulh ydunda bir takım iyi 
duygular ve barek•tler hissediyo· 
ruz, yahut hissetmek istiyoruı. 

Arkadaşlar, 

biliyorsunuz ki beynelmilel saha. 
da son sr.nelerin en mühim değişik
liği sılah .. zlanma te.~ebbüsünün aka· 
mele uğraması ve her memlekelio 
silahlanmaya var kuvvetiyle koyul
muş olmasıdır. Bu gıdiş nereye va. 
racaktır? Zannedilebilir ki tehliKe• 
fer geçildıkçe sılahsızlanmaya da· 
yaMn bir sulh sistemi yerine, za. 
man ile milletlerin takatleri 
sonuna kadar silahlanmalarına da· 
yanan bir sulh sistemi kendi ken· 
dine kurulacaktır. 

Böyle mühim bir geçit devresin• 
de Turkiyeye düşen kendıni mü• 
dafaa için çok hassas olması ve 
hazırlıklı bulunmasıdır. Buna öte· 
denberi büyük bir dikkat atfetmek• 
teyiz. Bununıa beraber her fırsat· 
tan lstifade ederek siyasetimize 
hakim olan suıh zihniyetini yürüt· 
meğe •alışıyoruz. Sulh davacıları 
ile sam;mi olarak beraberiz. 

Beynelmilel ihtilA! mevzularından 
herhangi birinin kalkmasını meser. 
retle karşılıyoruz. 

Arkadaşlar, 

Bugün toplantıya gelen vatandaş
larım ile yakından temas etmek 
bana zevk ve neşe verdi, Canlı 

ve kudretli milletin geniş ve bah· 

Demir ve çelık f ıbrıkaıarıınızın ku· 
rulduğu Karabük ve h•valisini 

gosterir harita 

tiyar bir istikbale karşı sarsılmaz 

itimadı bütün bakışlarda canlanı
yor. Hcrşey Türkiyenin daha 
tüı ük ve daha ileri hAmlele
rinin delilid:r. Sumer Bank, de· 
mir ve çelik f .brikalarını ilk plan
da ş'mdikinin yarı t .. katında dü
şünmüş idi. Plan haıırlanır,en 

takati bir misi artırdı. O.ıha b'r 
mısli artırılabi"mesi için de inşaat 

esnasında ihtiyati tedbirler aldı. 
Bütün bu m sil artmaları sizlerin 
neşe içınde idrak edrceğinizi dü. 
şünmek insana zevk ve gurur ve
rıyor. 

Vatandaşlarım, bu toplantımızı 
ş~reflendirmek için Büy"k Millet 
Meclisi sayın bir reis ve~ilini ve 
azız mi ilet vekillerini gönderdi. 
Şükran hisl-rimızi ifade etmek bor• 
cumdur. Yakın kazalardan gelen 
kadın ve erkek v .ıandaşlarıına 
da sevgi ve teşekkür dutguları. 
mızı sunarım. Dcmır ve çelik fab· 
rikabrına temel atılmasını, millet 
v• memleke! sevınilecek bir kutlu 
hadise saymakta h•klıdır. 

• • 
B. Persi 
Loreııin nutku 

Karnbük 4 (A.A.) - Başvekil 
ismet (.,önünden •onra lngi iz bü· 
yük elçili b. Persi Loren aşağıda· 
ki nutku söylemişti-: 

"Ekselans:ar, bayanlar, baylar. 
Bugüo araoızda bu mera,ime 

iştirak için cumuriyet kükümelinin 
b•na balışettıği, ehemmiyet ve kıy• 
meli kayda mahal olmayan İm• 

kAndan dolayı pek mütehassisim. 
Bu ovada doğacak oian, bu top

rağı asırlık uykusundan uyandıra· 

cak olan, sürülerin ve çobanların 
yerine en asri madencilik fenninin 
cılıazlarını kuracak olan, ve ay ve 
yıldızların gece parıltısına yüksek 

bacaların kırmızı ışığını ekliyecek 
olan hu teş·bbüsün Türkiye ıçin 

haız oldutu bütün manaları, ekse• 
lanı Başvekil sizlere benden ev• 
vel izah bu urdular, 

Ben ise bugün, lngiltere ve Tür· 

kiye münasebetlerind~ aşlıkımız 
müh m merhaleyi keyciedeceğim. 

iki millet tarihlerinde harp sanat• 
larındakı kudretlerini gösterdiler: 
Mertçe müllefık veya mertçe mu· 
hasım olarak çarpı}tılar. 

Bugün, biz lngilizler ve Türkler 
sulh sanatlarında teşriki mesai edi· 
yoruz ve mutıehit krallık modern 
Türkiye sına! ve iktisadi hayatının 
yaratılışında, günJen güne çoğalt· 
makta olduğu harikulade gayretle• 
rine kardeşce elini uzatıyor. 

Memltketimde, Türkiyenin kendi 
ha}atında ve mi il ınenbalarının 
inkişafında gösterdiğ"i güzel ham· 
leler, büyük bir alika ile takibe· 
dilme~tedir. 

Ve pek iyi biliyorlar ki bu bü· 
yürk ilerleyişinin nazımı ve ilham 
menbaı büyük Başhu,unuz Ata• 
türktür. 

Azminin ve memlekete olan aş. 
kının kuvveti ile mılll hayatın her 
şubesinde büyük bir teceddüt işine 
sarılmış olan büyük bir adama, 
hiçbır kimse, bir lngiliz kadar hür
met edemez ve hayran olamaz. 
Devlet şefinin mesaisine yardım 
etmek ve onun dehasının ve ba· 
husus dostum Başvekilioizin güzi• 
de bir ekip disiplini ile çalışmasını 
hıçblr kimse, bir lngilizden fazla 
takdir edemez. 

Rugün burada memleketin iktı· 

sadi hayatının esaslı ve verimli bir 
Amıli olan Türk ağır sanayiinin te• 
meli atılıyor. Bu büyük işi dostlu• 

• 

ğumuza istinaden bize tevdi eım > 
olduğunuzu görmekle bahtıyarırn. 
Buna şitap elrrekte kusur etmedik 
veetmiyece~iz. Hükümetin sermaye 
için garantisini vermek suret iv le 
kuvvetli alakasını göstermiştir. V•. 
tandaşlarım ir a ç ve 3evgi ile işe 
sarılac .ıklardır, 

Atatü k ve hükumeti memleketi 
tBm ve en modern bir tesisatla 
techiz etmek istedilel'. Elde edece• 
Jıiniz budur. lnri iz deha, fen ve 
kudretinin •İte verebileceıti en mü• 
kemmel esere malık olacaksınız. 

Bay Erassert ile mukavele imza. 
sına takaddüm eden müzakereler• 
de bazı roll ·r oyııamak fırsatı ba
na düşmüştü. Bugün bu münase. 
betle Ekselans b•şvekil, Ekselans 
hariciye vakili ve ekselans iktisat 
vekılinin bu işle gösterdikleri bü. 
yük husnüniyet, geni; görüş ve ay. 
nı zamanda realist ve dostca tu
tumlarından dolayı çok samimi tak. 

tirlerimi anetmek vesilesini kay• 
betmek istemem. 

Sözlerimi Karabük demir ve çelik 
fabrıkalannın verimli, yapıcı Türk
lng·liz teşriki mesaisinia muvaffa· 
kıyct ve inkişafı hususundaki sa· 
mim! temenniler mle biti iyorum .• 

• • 
B. Brassert'in 
Nutku 

Karabük, 4 [Husu•i muhabirimiz• 
den] - 1 ıgiliz büyuk elçisi ıden 
sonra falrıka inşaatını üzerhe al.ın 
Brasser şirketi rei•İ B. Brasser cie 
bir nutuk vermiıtir. B, Brasser A. 
tatürk Türk;yesindeki büyük inkı 1ap 
ve sınai i'erleıneden sitayişle bah· 
sederek demir endüstrisi hakkında 
izlhat vem.iş ve fabrikanın en iyi 
malzeme ve en son terakkiyata gö
re inşa edileceğini söyle'lliştir. 
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300 bin amele gre
ve devam ediyor 
Nevyork 3 (A.A.) Ziftli kömür end•1strisinde çalışan 462.()(10 ame-

lenin yaptıkları 24 saatlik grev leviı ile madenlerin sahipleri ara•ında 
yapılan b;r itılaf neticesinde nihayet bulmu~lur. Bu itilAf mucibine<! a
mele yevmiye eri artmakta ve iş şeraiti islah edilmektedir. 

Ş•mdi otomobil endüstrisinde 120,000 amele Detroit'da ve memleke• 
tin dığ"er kısımlarında muhtelif endütrilerde 170,000amele grev yapmaktadır, 

Kongrenin Azasından müteşekkil bir tahk k heyeti grevlerin ne şekil
lerde yapıldığını tetkik edecektir. 

o • • 
Fransa amelesi 40 saatlik me
sainin hemen başlamasını istiyor 

Par is, 3 ( A.A) - Geçen cuma günü bırçok patron ve amele mu• 
rahhas heyetleri mütekabil talep erini uzetmek üzere Başvekalete mü
racaat etmişlerdir. 

Amele sandıklarının mümessilleri 40 saatlik haftanın biran evvel 
tatbik edilmesi hakkındaki taleplerinı bir kere daha tekaar etmiı'crd . r. 

Başvek;i kendilerine mil'! İktısat konseyinın bu ayın 25 inden evvel 
bu husustaki kanunun tatbiki için icabeden kararname.erin tanzimile 
mc~gul olabıiecegini bildirmiştir. 

• • • 
Şeker honferansında Alman 

murahhaslerı 
Berlin, 3 (A.A.) - Pazartesi günü Londrada toplanacak olan bey· 

nelmild şeker kcınferansınra Almanyayı temsil edecek olan heyetin ba· 
şında iaşe nezareti direktörlerinden Morilz bulunacaktır. 

• • • 
Milletler Cemiyetinin ışıkları 

söndürüldü 
Cenevr~, 3 ( A.A) - Geçen gece hava müdafaası için, Milletler Ce• 

lf'iıeti bina'lnı "kararlme,, tecrübesi yapılmıştır. Tecrübe neticesinde 
Mıl etler sara)ının muazzam bınasından dışarı hiçbır ışık sızmadııtı 
anlaşılmıştır. 

• • • 
Mısır heyeti dün Kahireden 

Montroya hareket etti 
Kahıre 3 (A.A.) Montreux konferansında Mısır'ı temsil edecek o'an 

heyet, bugün halkın alkışları arasında hükumet merkezini lerketmişt r. 
l&kenderiye 3 (A. A.) - Kapitülasyoniarın ilgası için 12 nisanda 

toplaMcak olan konferansa iştırlk etmek ıiz.re bugün Montreux'ye ha· 
keket eden Naha• paşa, halk tarafından alkı~lanmıştır. 

= 
Fransa da 
İ~sizler 

Paris, 3 (A.A.) - 27 Mart tar!· 
hinde işsizlerin miktarı 388 920 ola
rak tesb t edilmiştir. Bu' miktar, 
geçen haftaki mıktardan 4,931 ve 
ge\en sene Lu zaman teıbit edilen 
miktardan da 76,207 noksandır. 

• • 
Romanyada 
Büyük bir 
Toplantı 

Bükreş, 3 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Mareşal Averesko, 1920 
yılındanberi gelip giden bütün 
Başvekil ve nazırlara hitaben bir 
beyanname neşretmiştir. Mareşal, 
bu beyannamesi ile, 2?. Nisanda 
eski ve yeni nazırlar arasında bir 
konferans toplanarak, devletin da· 
bili ve harici bütün meseleleri 
hakkında görüşülmesini istemek• 
tedir, 

• • 
İngiliz gazeteleri-

nin hücumu 
Londra 3 (A.A.) - Nim resmi 

mahiyeti haiz bir notada, Morning 
po•t gazetesinin diplomatik muh:ır. 
rirı, Londr:ı.nın salahiyettar mahfel· 
!erinde, matbuatın lıalyaya yaptığı 
hücumların teessürle karşılandığını 
bildirmektedir. 

İtalya 
Hava kuvvetleri 

Roma, 3 (A.A.) - Musolini, 
dün kendi bombardıman tavyare• 
sile bir talim uçuşu yapmıştır. 
Duçe, Littorio tayyare meydanın• 
dan saat 14,30 da hareket etmiş 
ve 15,30 da tekrar meydana 
inmiştir. 

Roma, 3 ( A. A.) - Kral, bu~ 
gün 14 üncü yıldönümü tes'it edi· 
len askeri tayyare kuvvetlerinin 
bütün Cüzütamlarına, merasımle 

bayraklar verecektir. 
1931 de yapılan teşkilıitın yeri

ne kaim olan yeni tayyare teşki· 

lltı da bu vesile ile bugünden iti• 
baren meriyete konacaktı(, 

Yüksek kumanda, şu suretle 
teşekkül edecektir : 

1 - Dört memleket hava mın. 
takaları kumandanlığı, 

2 - Eir şimali Afrika yüksek 
kumandanlığı, 

3 - Dört kumandanlık: Sicilya, 
Sardunya, Libya ve Ege denizin· 
deki ltalyan adalarında. 

Hava kuvvetleri alay, liva, fırka 
ve hwa filolarına ayrılmış 93 
gruptan ibarettir. 
K1ra ordusunda 5 alay teşkil eden 

tarassut filolarından mürekkep olan 
5 grup bulunmaktadır. 

Deniz ordusunda, 4 kumandan• 

4 Nisan 

Türkkuşunun 
Dersleri 

(Birinci salıifedeıı devam} 
örgülerle ayrılmış olan se irci sa• 
haları saat onüı;ten itibaren bü}Ü~ 
bir halk k alabalığile dolmağa baş• 

lamıştır. 
Merasmde, Türk Kuşunun lstall' 

bulda bu"unan aza ve erkanile ha• 
va kurumu vilavet başkanı lsmai! 
Hakkı, Türk Kuşu lstaııbul şubesi 
ba§kanı Nuri ve parti erkanı haııt 
bulunmuşlardır. 

Ras m, saat 15 de istiklal mar• 
şile başlamış, bundan sonra, Türk• 
kuşu lstanbul şubesi başkanı Nuri 
bir söylev vermişi ir. 

Muri, bu sö lı·vile, Türkkuşunun 

inkış lı için gençlerin havacıiığ8 

daha ziyade alaka gö•ternıeleri 
lüzumunu tebarüz ettirmez; 1 ava 
kahramanlarının meziyetlerini an• 
l&tmıştır. 

Bu nutku müteakip, Ti.tkkuş~ 

muallim talebesinden Sel;uk, A • 
dullah, Cemal ve ) eni taldıeden 
H1 yriye li<esi ö ,rdmenleriııden 
Bayan Meliha planör uçuşları > a?' 
mışlardır. 

Bu uçuşlardan sonra, mer ıime, 

Cumburitet marşı ile nihayet •C' 

rilmiştir. 

Orta Avrupada 
Vaziyet 
Değişecek mi? 
Fransız projesinin aka• 
mete uğradığı e nlaşı!ıyot 

Belgrat, 3 ( Hu<us!) - Küçük 
antant konferansın iki günlük mesai• 
sinde, Avusturya ve Mac ıristanın 
İşlirakile beş devletten müre~krp 
Tuna devletleri bırliği teşki.i mes
elesi çok ciddiyetle mevzuubahS 
olmuştur. Macaristanın siiahlanma• 
sına, bu birliğe dahil olması şaniie 
müsaade e ilecektır. 

Habsburg han•danının Avus• 
turyaya dönmesine Şuşnig hükil• 
meli mÜ•aade elmiy<'ceğini taa~· 
hüt edecek olursa, Tuna 1 irı:ği 
teşki'i Lir emrivaki haline ge'ecek· 
tir. Bu cihet, Şuşnig'in Roma 
ziyaretinden sonra daha lvi a,:aşı: 
Jacakıır. Küçiık itılii.f hükilnıetlerı 

arasında ~imdiye kadar valnız M ,ca· 
ristana kaTşı a<kerl ittifak mevcut 
idi. Fransııbr, altı ay e·ıvel Çekos
lovakya, Yugosfavya ve Ril anya 
arasında, hangi dev'etlen gel•r<e 
gelsin, bu üç hüküınettcn bir ne 

yapılacak hücumların. bi iı kaydü ş ırl 
müştereken defedı mesı iç n, as• 
keri bir ittifak yap masını teklif 
etmişlerdir. Bu teklif, Belgrat 
konferansını n<'t cesiz bırakmıştır. 

İtalya - Yugoslavya paktından va 
Rumen Başvekili Tatareskonun 
Prağı ziyaretinden sonra, Çekos· 
lovakya ile Romanya arasında ya· 
pılan yeni bir anlaşma üzerine, 
Sovyet Rusyanın Besarabya hak· 
kında Bükreşe bir nota verdiğini 
ve bununla Besarabyada Rumen 
hfıkimiyetini resmen tanımakta ol· 
duğunu (Morning Post) ve (Deyli 
Telgraf) gazeteleri de yazmakta • 
dırlar. Belgraddaki siyasi kanaate 
gcire, Orta Avrupa çok mühim si • 
yasi aktarmalar arifesinde bulun • 
matatlır. Çek • Fransız projesi Bel· 
grad toplantısından sonra akamete 
uğramıştır. 

ŞUŞNİG BELGRADA GİDİYOR 
Roma, 3 (Hususi) - Şuşnig'in 

Belgrada gitmesi tahakkuk etmiş • 
tir. Bunun için Romaya yapacağı 

seyahatini tehir etmiştir. 

ıf ethi Yaman öldü 
Ankua 3 (A. A.) - Evvelki 

gün bir kaza neticesinde başından 
vurulmuş olan Yaman şirketi mü• 
essisi B. fethi Yaman bu akşarn 
An~ ara Numune hastahanesinde 
ölmüştür. 

Fethi Yaman iş Bankasının ku• 
ruluşunda bu milli müesseseye in• 
tisap etmiş zeki, kibar ve çok dii• 
rüst bir gençti. Bank41.dan avrıld ~ taıı 
sonra Yamın şirketini ı..urlmuş ve 
ticaret hayatında da faal, müteşebbis 
kıymetli bi unsur olarak tanınmış
tır. 1926 danberi Ankara şehir 

meclisi azalığına ve 1930 danberi• 
de ticaret odası ikinci rtisliğine 

seçilen Fethi Yamanın bu h ızin 
ölümü her tarafta derin bir teessür 
uyandırmıştı~. 

lığa ayrılmış, mıktan ga)rımuay• 
yen hava filoları bulunmaktadır. 

Bu kuvvetlerin sabit kadrosu, 
4,032 zabit ve 8,144 küçük zabit• 
ten ibarettir. 

Bu rakamlar, 1941 senesinde 
7,670 ve 12,647 ye çıkarılacaktır. 
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BELLETEN 
T ürk Tarih Cemiyeti, ilmi tedkiklerini yeni ~ir me~m~ada topluyor_: 

Eelleten'in ilk nüshasını ırörenler, bunun, bızde, şımdıye kadar mı• 
sillercrini gördüğümüz neşriyatla kıyas edilmez de!ı'erini fark etmişlerdir. 

Bizim bir tarih ve bir dil davamız v~rdır: Bir ı_akı~ !Dill~t!erin de 
güttüğünü gördüğümüz hususi tarih ve dıl davaları ıle bızı_mkını~ farkı, 

ilmi olmasında, lenternasyonal ilim ad~mları .v~ _kuruml~n _ılc. ıı_ıunakaşa 
kabul etmesinde ve aramasındadır. Turk tarıhını bet turlu ıftıralardan 
tasfiye için cemiyet, kendi kapılarını h~r türlü. ilmi münakaşalara aç~yor. 
Belleten samimi fikir adamlarına tenkıd ve ımkanları veren yenı bır 
fır.attır. . 

Tarih cemiyeti Atalürkün rehberliği altında ışe başladığı vakıt, va. 
zifesinin başarılmaz denecek kadar çatin olduğunu söyliyenler az değil· 
di. Belletenin ilk nüshasında sayın Bayan Afetin Gerilla yazısının son 
kısmı, 0 zamanki bu şüphe ve tereddüt sahip erine sanki bu vesile ile 
cevap veriyor: Atatürk, tarih cemiyetinde çalı~maya başlıyan arkadaş
ları dahi, General Cevad'a verdiği en son cümle ile iymanlandırmış de· 
ğil midir? 

Hakıkat her şeyi, nihayet, yener: herş~y~_nihayet hakikate, ~enild_iği g;ibil 
Belleten'i neşreden dostlarımızı gonulden tebr,k ederıT. Turk ılım 

Alemi bu suretle hepimizi övündürecek yeni bir organ daha kazanıyor. 
Fa tay 

Üniversitede askeri fer· 
biye kuvvetlendiriliyor 

Talim taburunda daha esaslı 
program tatbik edilecek 

U
.. d nivcrsite talim taburun a ye-

ni bir çalışma programı tatbik 
edilmiye başlanacaktır. bunun i -
çin lazım gelen hazırlıklara 'Jgş • 
lanmıştır. 

Tabur, daha ziyade sıkı bir di -
siplin altına alınacak ve taburun, 
elbise. teçhizat, malzeme bakı -
mından bütün noksanları takviye 
edilecektir. 

Her talebenin kendine mahsus 
askeri elbisesi, teçhizatı olacak -
tır. Üniversite ve yüksek tahsil 
gençliği, gelecek ders sene':!_ na • 
şından itibaren, milli bayramlarcfa 
yapılan bütün merasimlerde, ge
çit resimlerinde, askeri kiyafet ve 
tam teçhizatla iştirak edecek\i~. 

Askerlik dersleri olduğu günler
de, talebe, fakülte ve mekt :plere 
asker efbisesi ile gelecektir. 

Taburda ders programları ıslah 

ve inkişaf ettirilecektır. Bugün 
İstanbulda üniversite ve yüksı-k 
nıektcplerde 5 binden fa1la tale
be vardır. Bunların içınden kız 

talebe ile, evvelki askerlik vazi • 
fesini yapmış olanlar çıkarılırsa, 

talim taburunun mevcudu 4 bini 
buldmaktadır. 

Münevver Türk gençlıği, ken • 
disine en çok yakışan şerefli Türk 
askeri ünıformasını milli ve •es· 
mi günlerde taşımak için sabırsız
lanmaktadır. 

Taburda nazari dersler, bu yıl i
çin nihayet bulmuştur. Önümüzde
ki haftadan itibaren ameli ve tat

biki derslere başlanacaktır. 

Tabur, bu yaz da kampa ~ıka • 
caklır. Hazirandan sonra, fakülte 
imtihanları biter bitmez kampa çı
kılacaktır. Kamplara Temmuzun 
ilk haftasında başlanacaktır. 

Bu yıl kamplar yine Pendlkte 
kurulacaktır. Kamplarda her vıl, 
talebe kendi parasile ıaşe edilirdi 
Bu yıldan itibaren, yemek mes~lesi 
de bir elden idare olunarak, ta • 
!ebenin daha ziyade Jehıne bir hal 
tarzı bulunacaktır. 

lskenderun 'a ilk vapur büyük 
merasimle kaldırılacak 

1. 'skenderuna yaptlacak vapur 
seferleri için Denizyo!ları i -

daresi bütün hazırlıkları tamgm • 
lamıştır. İktisat Vekaleti, buraya 
ait navlun ve yolcu tarifelerini ya
kınua tesbit edecektir. Halay ana 
yasasının Milletler Cemiyeti b ra
fından tasdiki üzerine derhal se • 
ferlere başlanacaktır. Hataya gön
derilecek ilk vapur bir çok davet
lileri hamil olacak ve büyük :ne -
rasimle uğurlanacaktır. Bilhassa 
vapurun İskenderuna varışı sıra -
sında Hataylılar tarafından büyük 
tezahürat yapılacaktır. 

Bundan başka, İktisat Vekaleti, 
Almanyaya ısmarlanan yeni gemi· 
!erimizin gelmesinden sonra ha • 
ı-iç lımanlar için büyük bir sefer 

programı hazırlamaktadır. Bilhas • 
sa Mısırlıların müteaddit müra -
caatları üzerine gelecek ilkbaharda 
İskenderiye seferleri tekrar i'ıdas 
edilecektir. Programın en mühım 
kısmı diğer ecncbı limanlara ya· 
pılacak seferlcrdır. 

Ismarlanan vapurlar tama~1ı,n 

teslim alındıktan sonra, bugü,1 ça
lışmakta olan büyük vapurlarımız· 
dan ikisi Varna ve Kôstencc li · 
manlarına işletilecektir. Bu hatta 
şımdi çalışan Romanya vapurla

rile bir anlaşma yapılması ve bu
radaki işletmenin müşterek ola 

rak idare edılmesi muhtemeldir. 
Bunlardan başka bazı Akdeniz li -

mantarına da vapur seferleri iş · 
letmek tasavvurları vardır. 

l,_...;.K..;.._ü_Ç.:.....-U_K __ H_A_B_E_R_L_E_R_-:.1 
* Son günlerde kadınların elın- ı 

den çanta kapıp kaçan bazı açık 
gözler türemiştir. Ezcümle dün de 
böyle üç serseri İstiklal caddesın
dc, Salıpazarında ve Cihangirde 
üç kadının çantlarını kapmağa te· 
şebbüs etmişlerse de hemen yaka
lanmışlardır. * Bu seneki İstanbul musiki 
festivali için konservatuar müdü
rü Yusuf Ziya tarafından bir pro
gram hazırlanmıştır. Bu yıl Bal -
kan memleketlerinden maada Rus 
ve Macar musiki heyetleri de şeb· 
rimize gelecek, Zeybek ve Erzu -
rum oyunları da oynanacaktır. * İnhisarlar Vekaleti Malatya
da bir sigara fabrikası açmağa ka
rar vermiştir. Ayrıca idare; Diyar
bekir, Bitlis ve Urfadaki atölye -
lerini de genişletecektir. 

lft Evvelki günHaydarpaşa Tatbikat 
Mektebinde ruam kurbanı Ahmet 
'1e Hüdai isimli iki baytarımız hak
kında bir ihlıfal yapılmıştır. Mer
hum diş doktoru Profesör Server 
lii!minin ölümünün yıl dönümü 
:tnünasebetile de dün şehrımizde 
aYrı bir ihtifal tertip edilmiştir. 

• 

* Tramvaylardan atlıyanlardan 
alınan ceza yevmiye 50-60 lira tut
maktadır. Hala atlıyanların sayısı 
azalmazsa bu para Beledıyeye hay
li hır varidat getırecek demektir. * Eski Dıyunu Umumiyedeki 
Fransız dainler mümessili Declo
sıer, u•I• Avrupadan şehrimize 

gelmış akşam Ankaraya hareket 
etmıştir. 

* Trabzon açıklarında görülen 
ve bilahara kaybolan serseri mayn 

dün Erzurum vapuru mürettebatı 
ve balıkçılar tarafından ayrı ayrı 

iki defa tekrar görülmüştür. Ren
ginin kur~uni ve üzerinde beyaz 
boya ile 172 rakamı bulunan bu 
mayn Karadenizde işliyen vapur • 

!ar için bilhassa karanlık geceler
de büyük bir tehlıke olduğundan 
imhası için yeni müfrezeler gön -
derilmiştir. 

* Muhtelif Anad'olu kasabala • 
rından şehrimize çok miktarda 
köylü sigarası kaçıran 7 kışilik bir 
şebeke yakalanmış ve elebaşıları 

Hamit, Hakkı ve Fethıde bulunan 
sigaralar musadere edilmiştir. 
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tdhalat 
Serbestisi 

--··--
Yarın 'sanavi bir
liğinde mühin-1 bir 
toplantı yapılack 

)dhalat serbestisi için tetkiklere 
devam edilmektedir. Yarın Sanayi 
Birliğinde bir toplantı yapılarak bu 
mevzu üzerinde konuşulacaktır. Millf 
kumaş fabr.katörleri de bu toplan. 
tıda bulunacaklar ve dileklerini 
söyliyeceklerdir. ldhallit serbestisi 
mensucat sanatiine hiçbir fena Le. 
•ir yapmıyacak, b!lakis kalitesinin 
daha çok düzelmesıne yardım ede
cektir. Gümrük tarifesi bu gibi 
sanayii himaye edecek şekilde tan
zim olunmaktadır. 

iktisat fakültesi talebe. 
sinin imtihanı 

İkincı sömestrden sonra, Hukuk 
Fakültesinden yeni kurulan Ikt.;:,., 
Fakültesıne geçen bütün talebele -
rin sene sonu imtihanlarında, •Türk 
hukuku tarıhı• dersinden fmtıh~
na tabi olmıyacakları vekaletten. 
Üniversite Rektörlüğüne bildiri! • 
mişlir. 

Bir handa 
Yangın çıktı 

Dün •abah saat sekıze doğru, 
Ma!ımutpJşad:ı Yeşildirekte bir 
handa yangın çıkmış, bir odanın 
tavan ve duvarları yandığı halde 
söndürülmüştür. Yangın şöyle çık· 
mıştır: 

Yeşildirekte, polis karakolu 
karşısında, 10 numaralı Büyük 
han'ın 16 numaralı odası bir boya 
atölyesidir. Sahibi Hamittir, Bura
da, kumaş. fanila ve sair men. 
sucat boyanmaktadır. 

Dün sabah La her sabahki gibi 
iş başı yapan işçiler, atölyenin 
kurutma odasındaki sobayı yak. 
mışlar, kuruması lazımgelen boyalı 
lan ilaları kurutmıya başlamışlardır. 
işçilerden kimse bulunmadığı bir 
sırada sobanın karşı tarafında 
duran fanilalara bir kıvılcım sıçra
mış, fanilalar sür'atle yanmıya baş. 
la mı~. birden bıre oda kapısından 
ve damdan alevler görıinmüştiır. 
Derhal itfaiyeye telefon edilmiş, 

vaktinde yetışen itfaiye, yangını, 
diller odalara sirayetine meydan 
ver-medeu söndörmü,tür. 

Hanın sigortasız, yanan malla. 
rııı sigortalı olduğu söylenmek· 
tedir. 

Zarar miktarı beş, altı yüı lira 
kadar tahmin olunmaktadır. 

Zabıta, tahkıkata devam et
mektedir. 

Talebeler 

Kağıthane 
Vapur işletilmesi 
tetkikat yapıhyor 

Haliç İdaresi bahar mevsimini·1 
yaklaşması dolayısıle Kağıthaneyc 

vapur işletmek için tetkikler yap
mıya başlamış, fakat bu teşebbüs 
suya düşmüştür. Çünkü yapılan bu 
tetkiklerde Sütlüceden Kağıthane
ye kadar olan kısmın çok dolduğu 
ve vapur işlemesine elverişli ola
mıyacağı meydana çıkmıştır. Ha -
!iç İdaresi gerek mayıs ayında ve 
gerekse hıdrellez günü Kağıthane
ye mühim miktarda yolcu taşıya -
rak varidat temin ettiğinden bu va
ziyette müşkül mevkide kalmıştır. 
İdare her sene buralara tenezzüh 
için giden mekteplerin talebelerini 
de naklettiğinden senelik varıda -
tının mühim bir kısmını elinden 
kaçırmamak isteğindedir. Bunun 
için imkan bulabilirse ve küçük 
vesaıtle kabil olursa Halicin bu kıs
mını temızlemiye çalışacaktır. Ak· 
si takdird(' bu sene Kağıthaneye 
vapur işlıyemıyecektir. 

Ziraat 
işleri 
Avrupaden yeni aletler 

getirildi 

Z iraat işlerimizin makinele.ştirıl· 
mesi ve bütün köylülerimizın 

makıne zıraatine alıştırılması içın 
0

Ziarat Vekaletince verilen kara -
rın tatbikine başlanmıştır. 

Zıraat Vekaleti bu münasebetle 
vilayetimize ve diğer vil.iiyetlere 
acele bir tamim göndererek halen 
zırai teşkilat haricinde gerek res
mi, gerek hususi işlerde çalışan ve 
vilayet dahilinde bulunmakta olan 
zırai makinistlerle yüksek ve orta 
zıraat mektebi mezunlarının adres
Jerının bildırilmesini ve bunlardan 
yenı açılacak zıraat işlerinde vazıfe 

almak istıyenlerın üçer adet fotoğ· 
raflarının gönderilmesini bildir 
mıştir. 

Kiıylerde çalıştırılacak makine 
ve al5tların mühim bir kısmı Av· 
ı·upad n m m1f"k bmıze geJmıştir. 

Bunların hemen yerlerine gönde -
rilmesine başlanacak ve ayrıca u
zak Şark vilayetleri de dahil ol -
mak üzere bir ay rnr:ra m•Jh~el f 
yerl~rde muteaddıt zirai kombi -
neler kurulacaktır. 

Köylerde çalışacak makinistle
re yüksek ücret verilecektir. --* Van gölü için, Kasımpaşadaki 
tersanede yapılan vapurların tek -

Muamele 
Vergisi 
Ticaret odasının 
raporu bir anlaşa-
mamazlık doğurdu 

Bundan bir müddet evvel ticaret 
odası muamele vergisinde yapıla

cak tadilli! etrafında tetkiklerde 
bulunmuş ve neticeyi bir raporla 
iktisat vekaleti finalile Maliye ve. 
kaletine bildirmişti. Vekalet bu ra• 
porun sanayicilerin dilekltrinden 
ibaret olduğunu görmüş ve odanın 
muamele vergisi tadilatı hakkında 
bir mutalaa da beyan etmesi için 
raporu iade etmişti. 

Oda bu hususla tekrar tetkikat 
yapmış ve neticeyi ilkönce idarı: 
heyetine arz etmiştir. idare heyetı 
de yaptığı görüşmeler sonunda ilk 
tetkikat raporunda verginin tadili 
hakkında kafi malümat bulundu~u· 
na ve Lu suretle yeniden mutalaa 
dermeyanına lüzum kalmadığına ka· 
rar vermiştir. idare heyetinin bu 
kararı Malıye Vekaletine bildiril
miş, fakat bu yüzden Vekaletle 
Oda arasında bir ihtiaf husule gel
miştir. Bu ihtilafı lktısat Veklileti· 
nin hal' edeceği anlaşılml\ktadır. 

Bir randevu 
Evi kapatıldı 

Sakızağacı caddesinde 34 numa
ralı Uğur apartımanının beş nu -
maralı dairesine kiracı giren ve 

kendılerini gayet namuslu göste • 
ren Arap Meserret ile ortağı Arap 
Emine, eve yerleştikten ve muhiti 

iyice öğrendikten sonra, güzel v2 
düşkün kadınları misafir etmiye 
başlamışlardır. 

Zabıtaca hüviyetleri şüpheli gö
rünen bu iki Arap kadının genç 
kadınları evlerine davet etmeleri, 
nazarı dikkati cclbetmiş ve ev, bir 

müddettenberi tarassut edilmiy.! 
başlanmıştır. 

Evvelki akşam apartıınanın dört 
numaralı dair•sinin mutfak pen -

cere~inden ;çeriyi gözliyen sivil 

zabıta memurları, Arap Eminenin 

daıresine dört erkek ve kadının 
gırdığini görünce on dakika sonra 
evi basmışlardır. 

Evde fena vaziyette kadın ve er

kekler yakalanarak cürmü meş -
hut yapılmıştır. Ev sahibi Arap E
mine i((' Arap Meserret ;yakalana -

rak haklarında kanuni takibat ya
pılmıya başlanmıştır. 

Denizyolları 

Günün Vodvilinden 

Sütlüce dolmuş 
Halicin Sütlüceden ötesi hemen 

tamamiyle dolmuş olduğu için Haliç 
vapurları o semtlere, Kağıthaneye 

işliyemiyecekmiş. Bunun için küçük 
temizleme vasıtaları bulup derhal 
t•mizleme işlerine başlıyacaklarmış. 
Eıter mümkün olursa vapurlar es
kisi gibi tıkırında gidecEkmiş. 

Yahu, Haliç dolacak diye ne 
üzüntü bu? işte nihayet korktu~u
muz başımıza geldi. Bir tarafı ta• 
mamiyle dolmuş. Netice ne oluyon 
Oraya vesaıt işlemiyecek. 

işte bunu anlamıyoruz. Tarih bit 
tekerrürdür ve vesai•i nakliye derdi 
de bir tekerlemeden ibarettir. Bun• 
dan (385) yıl önce yine böyle 
yaz mevsimine girerken, } ine aynı 
Haliç sırtlarından tekerleklerle va. 
pur yürütülmüştü. 

Haliç vapurları için bu örnek 
göz önünde ike!l hakikaten ne 
üzüntü bul 

Zaten kayık azmanı olan Haliç 
vapurlarının altlarına dörder teker
lek uydurmak kail Su içinde gider, 
eğer su dolar, kara olursa toprak 
üstünde yürür. olur biter. Ne kara 
kesat gelir, ne de araya fesat girer. 
Şeytana uyarı yankesici 

liaydar ısmınde !ııri Siranuş adk 
bayanın elindeki cicili bicili çaQo 
taya dayanamomış, kendi ifadesine 
göre *şeytana uymuş, çantayı gö
runce gözleri dönmüş, açmış, Lir 
kaç liraya salarım diye kapıp 
kaçmış.,, Fakat yıkayı ele verip 
soluğu iki ay hapiste bulmuş. 
Eğer şeytanın elinde olsaydı bu 

adam adalet huzurunda .iken daya
namaz, fırlar ve havkırırclı: 

- Yahu, kırk yıllık şeytanım. 
Gözüm dönüp le bayan Siranuşun 
çantasını elindeıı kapmak aklıma 
tile gelmedi! 

Zaten, eğer şeyıan da Haydarla 
bir olup iki üç lira değerinde bir 
çantaya kaldı ise demek öbür düıı
yada da emniyet kalmadı! 

Mayin ikileşti 

Serseri may.n.erden biri ara.uı.. 
dığı halde halli ele geçirileme
di. Son günlerde Pazar limanı 
açığında dn bir başka serseri ma• 
yin görülmüş. Tedbirler ço1!'1ltıl
mış, em rler arttırılmış, vapurlar 
ve vesait ikaz olunmuş. 

Son zamanlarda kendi kendine 
patlıyan tabancaların arttığından <la 
be li oluyor ki silahlara bir acaiplik 
lirız oldu. Ya laf dinlemez, huysuz 
olup sahibinin başını yiyor, yahut 
La başını alıp serseriliğe dökülü· 
yor. 

Galiba tedbirlerin, aramaııın, 
emirlerin ötekine vız geldiğini gö
ren mayinler birer birer zincirden 
bo~anıyor or. 

Hanı Hoca Nasrettinin mumu 
söndürmesi gibi biz de şu emirleri 
tazeleme•ek de mayinleri huylan
dırıp yerlerinden etmesek daha 
isabetli olur galiba! 

Sayın ma} inler, iştihalarını bir 
akşam gazetesinin yeni Ur ikinci 
tabında vereceği hnrp haberine 
saklasın•ar. Şimdi pal ıvranın sırrı 
anlaşılıyor. Demek bu haber, halk 
için değil serseri silahla· için bir 
}em lorusu imişi Ne isabet, ne 
isabet.. yoktur, mokıur diyerek 
tekziple harp silahlarını yese dü
şürüp serseri etlik. Nah kafa bizdel Ders zamanında Halke• 

vıne gidemiyeceklerdir 
Puvason Davril 

ne kısımları bitmiştir. Bir ay son- D eni~yoll erı idaresi bu Bir zat, nisanın birinde bir me-
ra vapurlar, parçalar halınde ve yıl tasarruf yapacak zarcıya büyük ve mükellef bir me-Bir çok talebelerin ders saatleri 

esnasında mektebe gitmıyerek Hal· 
kevi Okuma Odasında meşgul ol· 
dukları görülmüştür. Maarif İdare· 

ambalaj olarak Vana sevk edile _ Denizyolları İdaresi 936 yılı.1rla zar kazdırıyor. "Anı ıı, baş ma ge> 
ceklerdir. yüz bin lira kadar zarar ettikten leni sorm•, karım öldü, içim yanı. 

* 1. sonra bu yıl işletme masraflarını yor ı. dı~or ve biçare mezarcının pek böcekçıliği teşkilatın 
mümkün olduğu kadar azallmıya anasından emdiğini burnundım ge• 

since bu hususta lazım gelen ted· inkışafı için; İtalya ve Fransadan karar vermiştir. Bunun için de ge- tiriyor. 
bir alınarak talebeJerın ders za bu gibi müesseselere ait nizamna- milerde yapılacak tamirat ile mü- Acaba puvason davrili yap>n bu 
manında Okuma Odalarına gitme· meler getırilmiş ve istıhsalin art· bayaa edilecek kömür ve diğer ih· zat mı yoksa karısı mı? Ya karısı 

yapmı~sal Zaten eve dönünce ve meleri bildırilmiştir. Filvaki tale • tırılması çarelerinin te&bıtıne baş- tiyaç maddeleri için müdüriyet bil- f 
onu yine fıldır ıldır bakar görün• beler, Halkevi kütüphanesinde lanmıştır. hassa meşgul olacak ve müdüri -
ce o da puvason davrile lanet etmiş. derslerine çalışmakta, kıtap oku • * Haydarpaşa lisesinde kopya yetin ancak tasvibinden sonra bu tir, merak buyurmayın ı 

makta iseler de, mektep zamanın- yapan ve kendısini yakalıyan mu • gıbi şeyler yapılabilecektır. Serdengeçti 
da mektebe gıtmeleri ve ders saat· il" Geçen sene vapurların mühim bir ================ 

a. ımi ile biliihara münakaşaya gi- kısmı tamir edildıkleri için bu yıl 
!eri haricinde Halkevlnde meşgul rışen hır talebe mektep inzib3t fazla bir tamirata lüzum gorülme· 
olmaları tasvip edilmektedir. meclisi tarafından tardedilmistir mektedir 
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sanayi 
·memleketi olacaktır 

K arabükte biıyük. d~mir ve çe'ik _fabrikalarının te. 
mel atma merasımı dün Başvekıl ismet lnönünün 

huzurile y~pıldı. lnönü, nutkunda demir sanayiinin 
vücude ge~ıreceği hamlelerın ehemmiye İnden bahsetti. 

Cumhurıydle başlıyan çalışmaların başında sana• 
yie verilen yer gelir. Türkiye topraklarının ııenel 
görünüşü, yurdumuzun bir ziraat memleketi oldu~unu 
göstermeğe kiifi geldiği gili, topraklarımızın allında 
yığılı ve el alı 1 mamıf madenlerin bolluğuna nazaranda 
bir sanayi memıeketi olduğuna şüphe bırakmaı. 

Türki>enin belli başı itha at yekünunu kabartan 
demir ve çelik mamulattır. Memleketimizin toprak üs. 
tünde yetişen bütün mahsul ve mataından; fabrikalar 
açmak, şiıhtler kurmak, himaye s·sıtmi tatbik etmek 
suretile Azami istifadeyi lemine muvaffak olan Tür. 
kiye, yurdun sanayi dairesinde de kendi mamulat ve 
masnuatından, kendi mevcudundan ve ham maddele. 
rinden i~titade etmeği hiçbir zaman ihmal etmiş de· 
ğildir. Ve nitekim (1937) senesi, sanayi hayatımızda 
büyük bir inkıllip ve ilerileyişin ilk ve fakat en ve
rımli adımını kaydediyor. Çelik ve dem'r fabrikasını 
c h rıy•tin sanayi prensip ve hedeflerini m;imkün 
oldu~ıı kadar dışarının muavenetinden müstağni kı· 

lacak bır halde tahakkuk ettirmek demektir. 
Sayın başvekilimizin makasile kesilen (açış) kur. 

delalarının miktarı ne kadar çoksa, elile ilk harcı 
konan temellerin de adedi o kadar boldur, 

Bunlar, yurdun yıllarca yoksulluğunu itzirapla duy. 
duğu noksanlarının telafisini mümkün kılmış, bir iki 
su değirmeninden ve un öğüten fabrikacığından başka 
bir şeyi olmıyan Türkiyeyi yer yer kurulu labrika· 
larile bütün dünya muvacehesinde lahr ve sevinç 
duyulacak bir sanayi inkişafına hızlandırmıştır. 

Bir çelik ve demir fabrikasının tcırıelinı atmak 
memleket iklısadivalının, ekonomisinin, sanayiinin: 
lnkişaf ve iimranının temelini bir kat daha ve çok 
esaslı kuvvetlendirmektir. 

Birkaç yıllık dar mazi içinde başarılan işler, bir
den Lire servete kavuşan fakir bir adamın heyecanı 
gibi derin ve anlatılmaz zevk ve sevinç vermektedir, 
Çünkü Türkiye toprağının üstündekr, altındakı serveı 
hazinelerini ancak bu birkaç yıl içinde idrak etmış 
bulunuyor. Çelik fabrikası, Cümhuriyetin çalışma yo. 
!undaki çelik kudret ve hızının bir remzidir. 

Hatice Hatip 

Merinos koyunu 
Beheri 300 liraya mal 
olan kıymetli koyunlar 

getirildi 
Milli endüstrimizin en kıymetli 

ham maddelerinden olan ınce yün
leri yurt dahilinde elde etmek ve 
bu suretle ıstıhsalatı çoğaltmak Ü· 

zere (Merinos) koyunu yelıştirmek 
üzere Aimanyadan yeniden 500 baş 
et ve yapağı merinosu gelmiştir. 

Beheri 300 liraya yakın mal olan 
bu koyunlar cinsinin memleketimiz 
dahilinde ürelılmesi ameliyesine 
başlanmış ve ayrıca bu işde koç -
!ardan olduğu gibi tohumlardan da 
istifadeye karar verilmiştir. 

Bu maksatla önümüzdeki ay Ka· 
racabeyde yeni bir kurs açılacak
tır. Burada 30 baytar ve 30 kii<;ük 
sıhhiye memuru talebe sıfatile çal
şacaklardır. Ayrıca muhtelif mın
takalarda açılacak olan 30 istasyon
da da köylüye sun'i tohumlama işi 
gtısterileccktir. 

Yulnız bu ) ıl tohumlardan 60 
bin merinos kuzusu alınacağı tah
min edilmektedir. Gekcek yıl bu 
rnıktar (120) bine çıkarılacak, bu 
miktar beşinci sene sonuna kadar 
gittikçe artacaktır . 
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M d kk d kk y Borsacılar, bu insan ucubeleri en a _,_a u a. l güzünden milyonlar kazanıyor 
Yazan: Prih•n \ -·-Maymuna benzlyen erkekler, sakallı 

Saçları dağınık, yüzü alev gibi 
kıpkırnıııı, izbandut gibi bir adam, 
Cay Saminin yazıhanesine girdi, 
\capıyı hızla örllü ve buruşuk bir 
mendille terli } üzünü silerek Sa· 
miyi birkaç dakika tepeden tırna. 
ğına kadar kinle gayizle siitdü. 

gecedir halasında olan güzel Sa· Kadınlar bu borsacıların aermayeJerldlr 
ibesini düşündü, karısını sayıkladı 1 
ve saçları dağnık, yüzü alev ~bi 
kır mızı Bay Samin in yazıh1tnesıne 
girdi, kapıyı hızla kapadı. Orada· 
kilerin yüzlerine korkuyle ve deh· 

Avuçları içinde buruşmuş bir ka· 
tıdı önüne fırlatarak doğruldu ve 
haykırdı: 

- Kadın, al ve silah çalanın ka· 
nı helMdır arkadaş! 

Söyle bu imza sen de~il!1'İsin? 
Bay Saminin, biryantınlı saçları 

dimdik oldu. Gözleri fal tatı gibi 
açıldı. Korkuyle bu tanımadığı, 
hiç bir yerde tesadüf bile etmediği 
-.dama baktı. Kekeledi: 

- Evet imza benim, amma, bu 
mektup nedir, anlamadım! 

- Haydi budala. Saibenin kocası 
benim. Neden yüzün morardı? Yü· 
zündeki bu mülevves kan birikinti· 
sine bir ustura yolu açmak gerek. 

Söyle, karımın seninle bir ala· 
kası var mı? Yoksa bunu boş atıp 
dolu tuımak için mi yazup gön• 
derdin? 

Zile basma sakın! onbeş seneyi 
senin için bir lltelokum gibi yerim. 

Bu bir aşk mektı:bu idi. Sami, bu 
mektubunda Saibeye yanup tutu• 
şuyor, visal istiyordu, para bağış• 
lıyordu, mücevher vadediyordu, 

O güne kadar ağzından bir kötü 
laf çıkmayan Sami dayanamadı: 

- Vay anassınıl Yahu bu ne 
rezalet ben evliyim. Böyle bir ka
dını ne bilirim, ne tanırım. 

Yüzü alev gibi kırmızı adam, 
yumruğunu cam masaya öyle vur• 
du ki, kenarcıkta sessiz sadaız 
duran otomatik telefon kendi ken• 
dine cızırd : Samide de şafak attı. 
Yarım saat: yalvardı, izahat ver• 

di, İnandırmaya çalıştı ve kendi 
ailesini de felakete sürükleyecek 
rezalete dökecek bu işi kapatmak 
ıçi n yüz kağ'ıdı gözden çıkardı. 

Ne kimseye söyledi, ne dert ya• 
nabildi. Ne de anladı bıı işi. 

Kıpkırmızı yüzlü adam, böyle kaç 
Fevzi gibi ev bark sahibini ürküt• 
müş ve kaç biçare korkağı bir re
zalet tehlikesi karşısında sızdırmıştı. 

Genç ve güzel karısı Saibe 
bile, işsiz kocasının para kazanışını 
bir türlü anlamamış, izah edememiş, 
sormağa da cesaret bulamamıştı. 

Acabadolandıncılık mı ediyordu? 
Hissikablelvuku karında doğru idi, 
Kocası, kendisi yüzünden kaç 

enayiyi ökselemişti, 
Nihayet biraz sorup soruşturmak 

\'e bir de imzasını bulup taklit et· 
mek kafi geliyordu. 

Alev yüzlü adamın ensesi kalın· 
!aştıkça kalınlaşıyordu. Artık bu 
işin profesyoneli idi. 

Yüzden aşağı papel sızdırmadı~ 
yerlerden bir küçücük şikayetin de 
sı::mamasına muvaffak oluyordu. 

Bir sabah postacı, kırmızı yüılü 

adamın bir gün evvelki maceradan 
yorgunluğunu biç düşünmiyerek 

kapıyı hızlı hızlı çalıp, don gömlek 
kapıya fırlayan adama bir mektup 
uzattı: 

"Fdan vasıtasiyle karısı Bayan 
Saibeye evvelce sizi tanımazdım. 
Bana tanışmamız yüz liraya mal 
oldu. Sen kaç yüz liraya satın alın. 
mayacak değerde, paha biçilmez 
bir in~i kemersin, Seni vücuduma 
sarabilmek için yalnız varımı yo• 
ğumu değil ... ., 
Okuyamadı, tüyleri ürperdi. iki 

r 

şetle baktı. 

- Söyl~, dedi. Benden üstün 
çıktın. Karımla münasebetini kes• 
mek için ne istersin? 

Birbuçuk saat yalvardı, izahat 
verdi, inandırmata çalıştı ve bütün 
kazandıklarına yakın aşağı yukarı 
bir servetcik bırakarak kansının 
yanına döndü. 

Artık herşey bitmiş. Parası mah· 
volmuş, sanatı meydana çıkmış, ka• 
rısıda sokağa dökülmüttü. 

Fakat ne garip şey, bir saat 
sonra gelen Saibe kahkahalarla 
fülüyordu, deli gebi gülüyordu. 

Alev yüzlü adamın artık sararıp 
bir muz &'ibi 5üzülen yüzünü öptü: 

- Ne şakacısın kocacığım, dedi. 
Halamın kocasına puvason dav. 

ril yapmışsın. Meğer senin ne kadar 
çok paran varmış. 

Yalnız Saminin bir dediğini pek 
anlı yamadım: 

"Söyle kocanıza -dedi· böyle şa 
kaların sonn sonra kaka olur." 

O gün bu a-ündür alev yüzlü a. 
dam Saminin bürosunda memurddr. 

Kazaen 
ı Patlıgan 
1 Tabanca 

Polis Kemal beraat etti 
Ankara seyyar polislerinden Ke· 

mal, bir müddet evvel lstanbula 
yaptığı bir serviste polis müdiri• 
yetine uğramış, orada bir komi• 
serin sorması üzerine belindeki 
kendilerine yeni verilen Para• 
bellum tabancasını göstermek 
için çıkardııtı sırada silah ateş al· 
mış, kurşun, odanın altındaki an• 
barda beygirlere levazım almak 
üzere bulunan süvari polisi Şükrü· 
nün kalasına isabet ederek ölümü· 
ne sebep olmuştu. Kemal de, bu 
suçtan muhakeme altına alınmıştır. 

Muhakemesi, epiydir asliye dör· 
düncü ceza mahkemesinde devam 
etmekteydi, 

Dün akşam, mahkeme, Kemalin, 
hadiseye ihmali, dikkatsizliği ve a· 
cemiliği yüzünden sebeb olm.ıdığı 

neticesine vararak beraatine karar 
vermiştir. 

Komünistler mu
hakeme edlidi 

Aralarında muharrir ve şair Na· 
zım Hikmetle doktor Hikoıette da. 
bil olmak üzere dokuzu mevkuf 
dördü gayri mevkuf olarak Ağır 
Cezada mnhakemelerine başlanan 
13 komünistlik tahrikatı suçlusunun 
muhakemelerine dün öğleden evyel 
gizli bir celsede devam edilmiş, 
suçluların sorgularıı yapılmıştır. 

KöprUde yeni gazino 
açıldı 

Kôprüdeki yeni Kadıköy iskele· 
sinin üstündeki gazinonun açılma 

merasimi dün yapılmıştır. Merasim· 
de davetliler<' çay ve pasta ikram 
edilmiştir. Gazino dünden itibaren 
h31ka açılmıştır. Belediye gazinoyu 
Taksimdeki cam 1ı köşkün sahibi 
Hamdi Anlara icara vermiş bu· 
lunmaktadır. 

AVGDR a a a 
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MÜELLiFi: Nlzamettin Naztr 
- Açtım .• diye bağırıyordu· yüz 

lira .. 
Ellerinde hiç birşey olmadığı 

halde oyuna girenler ise bunu az 
buluyorlardı ve ard arda baıtırı• 
yorlardı: 

- Yüz elli lira ... 
- Gördüm .. 
- iki misli., 
Ve oyun büyüdükçe büyüyor, 

bazılannın önünde yirmibeşlik, yüz. 
lük bankonot yıtınleri birikirken 
lıazıları da çek defterlerine sarılı· 
yorlardı. 

Ticaret nnareti umum müdürü 
bey, Cali benin annesi, koca gö. 
bekli Rüstem bey ve mütemadiyen 
kaybeden ablak yüzlü bir başka 
misafir, tir masada oturmuşlardır. 

Yemekten kalkarken hanımefen
di; 

- Nazmi oğlum... bu gece bü. 
yük oynıyacağız. Yanımda otur ol. 
maz mı? .demişti· genç adamın şan. 
sı başka olur. 

Bunun için Calibenin surat etme• 
sine ve hatta oradan kaybolmasına 
rağmen, Nazmi, bir iskemle çekip 
hanımefendinin yanında oturmağa 
kendini mecbur etmişti. 

Refika hanım da, kim bilir neden 
hiç peşinden ayrılmadııtı umumi 
müdür beyin arkasında ayakta du
ruyordu. 

Oyun, yakarak, yıkarak devam 
ediyordu. Başlangıçta bir parça 
kazanan Rüstem Beyin yavaş ya. 
vaş şansı tutmamağa başlamıştı, 
Bir defa ticaret nezaretinin muh
terem umumi müdürü ustaca bir 
blöf savurmu~ koca göbekli elin. 
de aslan gibi "üç as" varken o-

Viyolcl ve Dezi ismindeki bitı • 
şik hemşirelerin evlendikleri ve 
hatta bunlardan birisinin bo~andı· 

ğını belki de işitmişsinizdir. Şim • 
di bu iki hemşire Amerikada Ring· 
ling biraderlerin seyyar cambaz • 
hanesi ile birlikte turPeye çıkmıj 
bulunmaktadırlar. 

F•kal bu hemşirekı hakikaten 
evlenmiş ve sonra da boşanmış mı 
id•ler? Her işde reklama büyük 
pay ayıran Amerikalılar ve hatta 
bu yolda akla gelmedik şeyler icat 
eden Amerikalılar bu bitişik hem· 

şirclcr hakkında kuvvetli bir rek· 
Him yapmak maksadıte bunları ev-

Jerıdir1'uşıPrı1i. GJz~teler ve mec· 
m.ıalarda bıtişik hemşirelerin ve 

kocalarının resimleri çıkmıştı. 

R!ngling biraderler bu suretle um. 
duklarından fazla reklam yaptık. 

tan sonra, turneye çıkmışlar ve e· 
pey para vurmuşlardı. Fakat ara

dan vakit geçince Viyolet ve Dczi 
\lmılulmıış, bu ~efer de yeni turnr· 
ye hazırlık olmak üzere yeni bir 

reklam yapmak için hemşireler • 
elen birisini koca~ından boşatmdk 
ıcabetmişli. 

UCUBE BORSASI 

Budapeşlede acaip yaratılışta a
damları toplıyan bir borsa va • 
dır. Bu borsanın başında Bınental 
isminde birisi vardır. Modern ya. 
zıh< nesınde muntazam dosyalarda 

her çeşıt acaıp ınsanların kiinye • 

ıe.·i vardLr. Cüce mi istiyorsunuz, 
dev adam mı, iki yz kiloluk mu, 
bir deri, bir kemikten insan mı, 
üç hacaklı, dört elli adam mt, ma;·· 

muna benziyen erkekler mi, sakal
lı 1-.adınlar mı istiyosunuz, ne ister

seı·ıı., bunların her çeşidıni bu bor· 
sadı•n tedarık edebılirsiniz. 

Bınental'in dosyalarında bunlar
dan üç bin çeşlt insan vardır. 
Bunların her biri muhtelıf kıy· 

mettedır ve sahiplerini dereceleri· 
ne göre kazandırırlar. Mesela par· 

sa l.enziyen kadınla boynuzlu a • 
dam, nadirattan olduğu için epey 
para getirmektedir, Yıne arslana 
benziyen bir erkek vardır ki. sahi· 
bine yirmi sene içinde yedi milyon 

iki yüz bin frank kazandırmıştır. 

Fakat sahibi de bu adama bu müd· 

det zarfında bir buçuk milyon 

frank maaş vermiştir. Reklam mas

ı·afı ve sairesi ile bu zat üç milyon 
iyi yüz bin frank sarfetmiş ve bu 

sur<tlc tam dört milyon fr~nk para 
kazanmıştır. 

Cüceler son derece küçük olma
dıkları takdirde o kadar para et

memektedirler. Binental'in dos • 

yalarında bu cücelerden bin iki yü

zünün künyesi vardır. 

Dünyanın her memleketinden bu 

borsaya müracaatlar vaki olur ve 
istenilen şekilde ucube satın alınır. 

Bilhasa sinema şirketleri de bu bor· 

sanın iyi müşterileri mevkiine geç·· 
mişlerdir. 

yundan çekilmişti. Bir de/ada yine 
blöf yapıyor zannile onun yüksek 
bir rulaosına tutulmuş ve yüz. 
de yüz kazanacağına emin iken 
" üç papas .,ına karşı müdür bey 
bir •k~re dam., gösterivermişti. 

Refika Hanım, ö.1ündrki para y« 
ıtını büyüdükçe iskemlesini müdür 
beye bir parça daha yakıa,tırıyordu. 
tıir zaman geldi ki bir kolunu onun 
boynuna dolaması eksik kaldı. Ar· 
tık diz dize oturuyorlardı. 

Hanımefendi ihtiyatlı oynıyor• 
du. Bir aralık, koca göbekli kAıtıt· 
!arı dagıbrken: 

- Ne v3rsa bunlarda vardır •• 
·diyecek oldu.• Alınız müdür bey 1 
Size bir kere veriyorum... Hanım 
efendi size de b:r renk verdim zan 
ederim. 

Buna kAj'ıtlarını dikkatle /ile eden 
ablak çehreli a-ülerek cevap verdi: 

- Haydi hayırlısı ... Açtım Yerde. 
kile, yerde üstüste iki el kağıt açıl· 
madığı için ik.i yüz' liraya yakın 
para birikmişti. Yanında oturan 
umumf müdür derhal; 

- iki misli .. -diye mırıldandı· 
Ve gülümsiyerek: "Oool Oool., 

diye hayretle gözleriııi açan koca 
göbekliye baktı, Meydan okuyor• 
muş gibi bir vaziyet takınmıştı. Buna 

• 

Binental tanıdığı ve bol pnrı 

verdigı doktorların yardımile bu 

ucubeleri daha ağreb bir hale sok· 
maktadır. Mesela Paliçek isminde 

çok akıllı bir adamı, Avustraly:ı ko· 

yunları için hazırlanan seromlar • 

dan şırınga yapmak suretile tıpkı 

köpeğe benzctmiye ve onun ka • 
dar kıllarını çoğaltmıya muvaffak 

olmu~tur. 

l\fe:;elıl Şarl Pepn isminde kü • 
çük kafalı birlsi vardı, bu çocuk 

iki se~c içinde hususi usullerle yo· 

la getirilerek, kafası daha ziyade 
küçültülmüştür. Şarl 21 yaşında 

olduğu halde, el'an annesinin ku

cağında dolaşmaktadır ve sikleti 
on yedi kiloyu geçmemektedir. .tı. 

isminde birisinin de (Bu zate ,A. 

dem ve Havva. ismi verilmişti) 

Sağ tarafını erkek, sol tarafını ka· 
dm yapmak müyesser olmuştur. 

Yani clh şimdı kadın mıdır, erkek 

midir, malüm değildir. 
Fakat Viyolet ve Dezi gibi tabi· 

atten bitişik yaratılmış olanlar faz. 
la kazanc temin etmektedirler. Bu 
iki hemş;~e gayet suhuletle yürü· 
mekte, oturup kalkmaktadırlar, 
Her ıKisinin de güzel sesleri \'ar • 
dır ve kendi numaralarında şarkı· 
lar sôvlerler. 

İki .kolu olmıyan Marya K. .. a· 
yak parmaklarına takılın tebeşir

le tahtaya istedığiniz şeylerı yaz. 

maktadır. Tom biraderlere gelınce, 
bu uç kardeşin mecmu sikleti yedi 
yüz elli kiloyu bulmaktadır. Üçü 
de son derecede şen adamlardır 

Poliste 
Bir kadın apartıman· 

1 

dan sokağa düşüp 
öldü 

Dün sabah Beyoğlunda Parmak. 
kapıda Nane soka~nda 17 numa• 
ralı apartımanda oturan kahveci 
Rüstemin metresi 28 yaşında Hira 
apartımanın üst katındaki daraça. 
da çamaşır asarken muvazenesini 
kaybederek 15 metre yüksekliğin· 
deki binadan aşağı düşmüş vücu
dunün muhtelif yerlerinden yara. 
lanmış ve bir müddet sonra da 
ölmı..ı~tür. 

Çanta kapıp kaçanlar 
K111ltopra.,.ta istasyen caddesin· 

de 30 numaralı evde oturan Ha. 
ticenin içinda -45 lirn.~ı lıu?.,nan 
çantasını Kadıköy vapur iskelesin• 
den çıkarken çalıp kaçan Kigork 
yak alanmıştır. 

Motosiklet çocuğa carptı 
ve yaral dı 

Dün sabah saat 10,30 da CnğaJ. 
oğlunda Acımusluk sokağında oyun 
oynıyan 8 yaşında Reşat ismindeki 
çocuğa 168 null\aralı moto<iklet 
çarparak sağ ayağından yaralan• 
masına ~ .bep ol muştur. Yar lı ço
cuk o cıvarda Fransız Sörler dis· 
panserine götürülmüş ve •·açan 
motosikletcinin aranmasına başlan. 
mıştır. 

hanım efendi büyük bir sükünetle 
mukabele etti: 

- Söy le.diZiııizin üç misli ... 
Mandakılerde şafak atmıştı. 51• 

rası. gelen koca. göbekıı, ııır yer• 
dekı paralara, bır elindeki kağıtla. 
ra baktı. Sonra istemeye istemeye; 

-. Çaresız ... -dedi. gördüm . 
Ka,:-.dı açarken gözlerinde bir 

ümit kıvılcımlanmış olan ablak çeh· 
reli ürkmüştü; 

- Ben çekiliyorum .. -diye mırıl. 
dandı· 

ş·mdi hepsi umum! müdürün no 
söyliyece~ini bekliyorlardı. O tu• 
zaıtına av düşürmüş gibi meı:ınun 
bir tavırla; 

- Peki ... ·dedi· bir kağıd veriniz. 
Ve dizile heyecanından yanına 

bir parça daha sokulan Refika ha· 
nımın dızini dürterek Calibe~in a. 
nasına baktı: 

- Bin lira daha .. 
Hanım efendi kendisine kağıt 

vermeğe hazırlanan koca göbekliye: 
- Teşekkür ederim Rüstem bey .. 

Servi. 
Dedikten sonra pırlantalı parmak. 

larile önündeki para yığınını itti: 
.:.... Resti 
- Vay canına! Ben ne yapaca• 

~ım şimdi! 

4 it> c.n 
-"' 

İspanyada harp bütün 
başladı şiddetiyle 

(Biriıı<'t sayfadan deranı) 
20 ev harap olmuş ve b:r ~·ok 

binalar hasara u~ramışlır. 
BÜTÜN HABERLER YALANMIŞ 

Seville, 3 ( A. A. ) - Geııernl 
Qeip0'de l:ano tarafından radyo , 
ile neşreuilen bir tebliiM Pozob· 
lanco'da hükumet kuvvetleri tara· 
fından elde edileceıti söylenilen 
muvnffakiyetlerin "inanılmıyacak 
yalanlar. olduğu kaydedilmektedir. 

Tebliğde ecnebi memleketlere 
1alan haberler ııöndermck cürmü 
ile bir lngiliz gazetecisinin hudut 
haricine çıkarıldıgı ilave edılmek· 
tedir. 
3 BiN KiLO BOMBA ATTILAR 

Yalanda, 3 (A.A.) - Üç mo• 
törlü 6 asi tayyaresinin Jaen şeh
rini bombardıman etmeleri netice. 
einde ekserisi kadın ve çocuk 

olmak iizere 70 kişiden fazla öl· 
müş ve birçok kişi yaralanmıştır. 

Tanareler yüzer kiloluk 30 dan 
fazla bomba atmışlar ve bilhassa 
amele mahallesini tahrip etmiş· 
!erdir. 

La Manana gazetesi idarehanesi• 
nin önüne düşen iki torpi~ bir 
adamla 7 çocuğu Öldürmüştür. 

Hasıırat, pek mühimdir. imdat 
ekipleri, enkaz arasından ölen ve 
yaralananları çıkarmaktadır. 

FRANSA FASINDA ÇARPIŞ· 

MALAR OLDU 

Paris, (Hususi muhabirimiıden)
Fransa Fasında halk cephesi taraf. 
tarlarile, Faşist fransızlar arasında 
büyük karışıklıklar olmuştur, Çar. 
pışma'ara polisten başka asker de 

iştirAk etmiş, her iki taraftan ya· 
ralı olduğu gibi, asker ve polisler· 
den birkaç kişı ölmüştür. 

HUkQmet kuvvetleri 
ilerliyor 

Andujar, 3 (A.A.) - Havas a• 
jansı muhabirinden: 

Hükumet kuvvetleri, Pozoplanco 
mı ıtakasındaki taarruzlarına devam 
~derek Pozoblanco'nun cenubunda 
kiıin Oriejo kasabasına kadar iler• 
ler.ıişlerdir. Kasaba, hi!küınet top. 
çularının ateşi altındadır. Birkaç 
yürüyüş kolu Pouarroya üzerine 
doğru ilerlemektedir. 

Bu kollar Cabcz-Mesada dağının 
eteğine kadar ilerleyerek bazı Asi 
menilerini işgal etmişlerdir. 

Hükümel tayyareleri Penarroya'• 
daki mühimmat fabrikasını bombar• 
dıman etmektedirler. 

Asiler Penarroyn'daki sivil lıaJ. 
kın tahliyesine başlamışlardır. 

Cordone cephesi 3 (A. A.) -
HükOmet kuvvetleri Cordone 
cephesinde Pozoblanco mın. 

takasında 20 kilometre ilerlemiş• 
!erdir. Yağmurun şiddetle yağma• 

sına rağmen Milislerden mürekkep 
bır yürüyüş kolu Villarart istika· 
metinde 8 kilometre kadar ilerliye• 
rek sevkulceyş noktasından büyük 
bir ebe mnıiyeti haiz olan Arcono• 
nosilla sırtlarını ele geçirmişlerdir. 

isyanı itiraf ediyorlar 
Hendaye, 3 ( A.A) - ispanya• 

dıın yeni gelen Falanjist ricalinden 
bir zat, Havas ajansının muhabirine 
ispanyanın asilerin elinde olan kıs
mının muhtelif noktalarında iayan 
hareketleri görülmekte olduıtunu 
bevan ve şunları ılave etmiştir: 

Fakat bu ha•eketler, General 
Franko'nun şahsına karşı değildir, 
isyanlar, hakları olmadığı halde 
ıabit l?yin edilen asil ailelere men• 

Riı.tem Beyin yüzü öyle gülünç 
bir hale girmişti ki, herkes güldü. 
Maamafih koca göbekli bütün kor. 
kusuna r.ığmen kaçamadı, Arka· 
sından zorla itiliyorınuı gibi buna 
da girdi. Umum! müdür önündeki 
para yığınını çoktan inmiş buluyor
du. Hemen kağıtlarını açtı. Refika 
Hanım sevinçle ellerini çırparak 
bağırdı: 

- Kare ruval beıi~ci kagılta 
maçanın asosu ..• 

Rüstem bey: 
- Yandım! •diye homurdandı. 

dört tane kızla para kaybediyorum. 
Ne uğursuzluk! 

Umumi mtidür zaferinden emin, 
iki elini uzatmış, paraları çekmeğe 
hazırlanmıştı. Hanımefendi alaylı 
alaylı gülümsedi: 

- Pek acele ediyorsunuz efen· 
dim ... Şunları bir saysanız.. Hata 
etmemişim değil mi? 

Hepsinin gözleri kırmızı çuha 
üzerine pırlantalı parm3kların seri 
bir hareketle yaptığı kağıtlara di. 
kildi. Bir saniye •onra her a~ızdan 
bir başka heyecanla, hayret ifade 
eden bir ses çıkıverdi: 

- Oool Filaşıruvayal 
Olur fey değil .. 

(Deuanıı var) 

sup ~a11 kim,el~r lıakkınııa gô,fe• 
nl n bu leveccühe kar~ı zab:t ,c 
kü\ük zabıller tara!ından ppılan 

bir protesto mahiyetindedir. 

ASiLER t-:ARU DAGLARA 
ÇIKMIŞLAR 

l\vila, 3 (ı\.A.) - Hava~ Ajan• 
sının muhabiri bildiriyor: 

Madrıt cephesindeki Franco kuv• 
vetleri Coırolludonun sagından, he
nüz kırla örtülü olan 1,500 metre 
yük•ekliğindeki dağlard•n i!trlh·e. 
rek allı aydanberi hükiimetçilerin 
elinde buluna:ı iiç ka,abayı i~gal 
etmişlerdir. 

Bu kuvve titr, Ela vado büyük 
bir kasabanın önüne kadar gel. 
mişlerdir. Buradan bir dağ silsile•i 
Mııdrid ovasına yayılmaktadır. 
ISPANYOL NOTASI iYi 

KARŞJLANMADI 

Londra 3 (A.A.) - Hava~ aja:ı• 
sının mul:abiri bildiriyor: 

Diplomatik mahfellerde söylen· 
di~ine göre, evvelki &'Ün ln&'ilter~ 
ve Fransa'ya verilen 1.•panyol no
tası beynelmilel bir hareketi muhik 
iÖstermemektedir. Bu nota ile sa· 
dece evvelce ltalya aleyhinde gÖ•· 
terilen bir dehi tekid edilmektedir. 
Esasen ltalya bundan sonra ademi 
müdahale itilafına riayet edeceQ'ini 
beyan etmiştir. 
Zannedildijj'ine göre, bizıat l;pan· 

1ollar lngiltere hükümetine mese

lenin milletler cemiyetine arzedil· 
mesini istemediklerini bildirmişlerdir. 

Umum! kanaat, Valencia hü~\ı. 
metinin bu notayı sırf manevi bir 
protesto olarak göndermiş oldugu 
merkezindedir. 
KONTROL BRÜOSU TOPLANDI 

Londra 3 (A. A.) - Ademi mii• 
dahale kontrol bürosu, dün öğle· 

den sonra toplanmıştır. ZannedildiQ'i· 
ne göre, liman ve hudut postaları• 
nın başlıca memurları gelecek haf. 
tanın başında vazifeleri başına 
zideceklerdir. 
. ikinci derecede memurlar da bir 
müddet sonra vazifelerine başlı• 
yacaklardır. 

Deniz müesseselerinin 
pllnçoları 

Deııizyolları ye Akay idareleri • 

nin heyeti umumıye toplantıları Ö· 

nümüzdeki hafta içinde Ankarada 

İk\ısat Vekili Celal Bayarın reis • 

]iği altında yapılacaktır. Bunun 

için Akay Müdürü Cemil ve De • 

nizyollan Müdürü Sadettin b:t • 

günlerde Ank.araya gideceklerdir. 

Toplantıda her iki idarenin 9:l6 
bilançoları tasdik edilecek ve yem

den alınacak idari tedbirler görii

şülecektir. 
fffllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllll•lllllllllllllllllllllllllllllUll•tf 

BEYOGLU 
SARAY 
TÜRK 
M".LEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

ŞIK 
ŞARK 

ASRI 

SA!liCAK 
(Eski Astorya) 

: Macaristan geceleri 
: Şehir alev içinde 
: Romeo ve Juliyet 
: Romeo ve Jııliyet 
: Günah gecesi 
: Parisli şantöz, 

: Her yerde şen 
: Tayfun 
: Altın toplıyan kız· 

lar. Kazino de Paris 
:Casuslar karşı karşıya 
: Singapur po•tası ve 
Altın toplayan kızlar 

• 1936 Atiıın Balkan 
olimpiyatları. 

: Saadet yuvası ve 
Biz de insanız 

: Kan içen canavar 
Kazak kalbi. Şarlo 

geldi. 
CUMHURiYET: Esrarengiz tayyare, 

Yıldırım bölük 
ISTANBUL 

FERAH 

MiLLi 
HiLAL 
AZAK 

: Canlı film-Se\ işmek 
arzugu 

: Bülbüller öterken 
: Bağdaı: bülbülü 

: Alçaklık ve Mos· 
kova geceleri (An· 

M Bella) 
ALEMDAR 
KEMALBEY 

: Marinella, kara kedi 
: Vahşi koşu, Bir 

HALE 

aşk gecesi 

KADIKÖY 
: Bay Tekin meçhul 
diyarlarda 

OSKÜDAR 
HALE : Gönül dedikoduları 

(Türkçe sözlü) 

BAKIRKôY 
MILTlYADI : Bir mayıs gecesi 
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]zmirliler serf o.l}nadılar, fak af Fenere 
liip olmaktan kurtulamadılar 

... mag-

Diin Tak•im Stadında lzmirin üç 
ok takımı i'e Fenerbahçe karşı!aş
tılar. Sahaya öııce iiç sarı sı, ah 
formılari'e üç oklular çıktıt~r 'e 
santr çizgisinin } uvarla~ına sıra· 
)anarak halkı se'amladılar. 

Bu1u mülel'k p Ftnerlilef taraf. 
tarlarının alkışları arasında sahaya 
çıktılar. 

Para atışını Üçok kazandı 3 ve 
Güneşi lebine aıdı. 

Hakem: Şazi Tezcan (Gü_neş) 

Üço' : Nej ıt, Zf'hir Ati, Ziya, A•lil, 
E ıver, Cemil, Namıkt Ş krü, Bt>srı, 

S it, Sa m,Fenerbahçe: Hüsameılin, 
Y.ışar, Lebıb, Reş ıt, Aylan, Ce,at, 
Fikret, N ıci, Biılent, Şaban, Niyazı 

oyunafenerbaşl•dı fakat bu hü· 
cum Üçok hafi<lrı nda kaldı. 

Bunu müteakip Üçokun bir hü· 
c.mıuıu Yaşar kesti ve hemen Fe· 
ner forvetleri Üçok kalesiae hdi• 
ler. Bu iniş Fener bak miyelinin 
l:>aşlangıcı oldu, Bundan sonra oyun 
lzmir kalesi önünde oynanmıya 
başladı. Fabt gol çıkaramıyorlar. 

Bu ara lzmirliler de bir iki 
tehlikeli akın yaptılar. Fener haki· 
mi, eti devrenin ortalarına kadar 

devam etti. , 
lzmirliler müdafaalarının canlı ve 

şanslı oyunu sayesinde bu taz> ik· 

ten gol yemeden kurtuldular. iz. 
mir takımında sol haf Cemil ve 

saj!' i~ Sait mavaffak oluyorla. F°' 
nerlıler daha fazl:ı s~ğdan oynu· 
yor ar. M.Reşattan Fikrete gelen top 
Fener sol açıj!'ının ayai!'ında lzmir 
k"lesine gidiyor. Fikretin kale ya. 

kınından çektiği şutu kaleci Nejat 
p anj ın yaçm ısına rağmen tuta• 
madı. Fakat top dıreğe çarptı ve 
iı;eri girmcdı. Bunu müteakip iz. 
n,i,li'.er acele yüzünden bir gol fır· 
satı kaçırdıl~r. Fener takımında 
F kret, Şaban {Ok güzel oynuyorlar 
ve gol fırsatları hazırlıyorlar. 

Nacinin uzaktan attığı faul vuru. 
şunu kaleci kornere atarnk kurtar• 

dı. Korneri lzmirliler kurtardılar. 
l.rmir kalesi birbirini takip eden 
tehlikeler geçiriyor. Fıkret lznıir 
defansının tutamadığı tehi, ke oldu. 

Fakat bu hakimıyetin semeresi 
görLlmeden lirıncı devre bitti. 

ikinci devre: 
Oyuna Üçokbaş.adı. Fer.erliler 

lopu kaptılar ve Üçok kalesine in
d,Jer. Niyazi Üçok aleyhine verilen 
en bol vuruşundan gelen tc pu kaleye 
soktu fa kal ofsayt. Bu devrede Fener 
hakım ~aziyete geçti. Fıkretin sıkı 
bir şutünü kaleci kornere çıkararak 
kurtardı. Korneri N.yazi attı. Ge
len top lir iki kafa vuruşundan 
sonra Fikrete geldi. lzmirli oyuncu 
Fikreti favulle durdurdu, Fikretten 
gelen topu Bülent güzel bir kafa 
vuruşu ile kaleye soktu. 1-0 

Bu golden sonra üç oklular açıl· 
dılar ve oyun fener kalesi önüne 
int kal etti fakat bundanda bir ne· 
tice çıkmadı. lzmirliler sert oynu. 
yorlar. Bilhassa müdafi ve muavın 
oyuncular s, k uk faul yapıyorlar. 

Bunlar Üçokun aleyhine oldu 
ve Fener tekrar bakim vaziyete 
geçti. Dünkü gün yirmi iki oyun
cunun en canlısı ve en çok muvaf
fak olanı Şabandır. Fenerbabçe bu 
maçta çok güzel oynadı. Oyun 
tam ortada oynanırken l • O 
Fenorin galibiyetile bitti, 

Hakem Şni Tezcan bu maçı 

çok güzel idare •tti. Dünkü maç• 
la Türk hakeminin maç idaresın· 
deki dürüstlüğünü ve bilfisini bir 
daha gösteren Şui Tecıcanı ve 
galip Fener takımını tel.rik ederiz. 

T. Sipahi 

• • 
Dünkü atlı 
Müsabakalar 

Dün Sıpahi ocağında A''rupaya 
gidecek olan süvarı subaylarımız 
bir veda müsabakası yaptıln. 

Saat tam üçte müsabakalara baş· 
landı, 

Birinci müsabakada, birincdiği 
l<em~l, ikinciliği Zıya üçünciılüj!'üde 
Dttndar kazandı. ikinci müsabaka 
milli takım ihtiyat süvarileri ara.. 

sanda oldu. N'cticede bir oakika 
on aiıı ıaniı ede ve bir hala i:e 
lirinci o!du. lkınci Avni, Cingöz 
ad:ı atıle l arışa i;t rflk elli ve ı e· 
ticede bir d,,kika 8 sani)ede ve 
4 hata ile ikınci oldu. 

Üç~ccü Fahri ilhan da Gönülle 
rnüıal·<ka}a girdi ve lir dakika 

37 .. ni e ve beş hata i!e parkoru 
bitır<Ji. Bırinci gelen Faik Aıatür

kiın Sain.e Arrı agan ettik 1eri Çan
kaya alıle i.iuci ıı.lsalıakada bır 
dakika S sani}e ve bır hata ile 
yarışı kazandı. 

Günün son mü.abakası Avrup ı. 
y~ gidecek takımı seçır.ek için ya. 
pı:dı. 
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Orman fakültesinin 
balosu 

Dün gece Dağcılık kulübünde 
Orman fakül esi balosu yapıldı. 
Baloda şehrimizin tanınmış aıleleri 

nezih bir hJva içinde sabaha ka• 
dar e~lenmişlerdir. 

Yarışlar çok gCzel oldu ve neti. 
cede Cevat Ko:a, Akın Atille ya• 
nşı bir daki:.a on yedi saniye ve 
bir h,ıta ile kazandı. 

ikinci yarışa da Cevad Gürkan 
yıldız alile girdi ve üç hata ile ve 
b'r d<ıkika on beş saniye ile par• 
koru Lit rdi. 

Üçiincü müsa.baka)'a E.yfp. Ş•hin 
aıilc girdi ve musabaka harcı kaldı. 

Snn müsabakaya Sa·m Pulalkan 
yerıi Kı•met Aliyle girdi ve par. 
koru bır dakika S sani>'e bir hata 
i;e k z•ndı. Avn paya gidecek sü· 
vari sübavlarımız böy'ece seçildi· 
ler. Gidece der şunlardır: 

Cav.11 Kula, Cevat Gürkan, 
Eı üp Ôocü. 

jt s TAN BU L--ı 
1 

T et ve Zahire 1 ıcar 

Borsası 
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Yulaf - • 
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" Mısır :Londra 3, 81 .. 
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BUGÜl"lKÜ PROGRAM 
Ôğle neşrivaıı: 12,JO P ·akla Türk 

musıki•i. 12,50 Hııvadis. 13 Beyoglu 
Halkevi gö~terit kolu tarafından 
bir temsil, 14 Son. 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Plakla d•ns musikisi. 
19.30 Konferans Ordu Saylavı Se· 
hm Sırrı Tarc'lnıarafından, 20 Mü· 
zeyyen ve arkadaşları tarafından 

Tiırk musikisi ve halk şarkıları. 20,30 
Ômer Riza tarafından arabca söy• 
lev. 21,40 Muzaffer •e arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıiarı, saat ayan. 21, ıs Orkestra. 
22, 15 Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi a-unün programı. 22,30 plak fa 
sololar, opera ve operet parçaları 
Zl.30 son. 

/stJiçrede tag11aro/erd111 atlam« ldma.tlart 

Dünyada sulhperver ve bitaraf 
olarak tanınrmş bulunan devlet • 
!er bile son günlerde silfilılanmıya 
müthiş ehemmiyet vermektedir • 
]er. Bilhassa şimal memleketleri • 
le Cemiyeti Akvam merkezinin 
bulunduğu İsviçre de silahlanmak 
için bütçesine mühim miktarda pa
ra ayırmıştır. Almanca cMillet • 

!er Cemiyeti• ismindeki mecmua 
bu memleketlerin askeri kuvvet
lcrıni şu suretle göstermektedir: 

Umumi Harp bıtip milletler bir 
cemiyet teşkıline karar verdikleri 
zaman bu işe en ziyade sevinenler 
Umumi Harbe iştirak etmemiş o
lan milletlerdi. 

Fakat zaman ilerledikçe bu mil
letler de dığer milletlerin karşı • 
sında kendilerini daha kuvvetli bu
lundurmak için siliıhlanmıya mec
bur oldular. 

Bilhassa İskandinavya devlet • 
!eri bu hususta çok ileriye gitmiş· 
tir. 

iSVEÇiN KUVVETİ 
G.5 milyon nüfusa malik olan 

isveç'in, Umumi Harp sonundaki 
askeri kuvvetı vasati olarak 35.000 
kışı ıdi. 

Bunlardan 57 bin kişi sonbahar 
devresinde askere gelerek talim ya· 
parlardı. Yazın da 12 bin kişi a~
kcrl hizmeti görür ve yurduna do-
ncrdi. Avrupadaki devletlerin 
silah:anma yarışı karşısında İs • 
vcç de teşkilatı genişletıniye baş • 
ladı. Bır ~skeri komisyon, orduyu 
kuvvetlendirmek için, prnn ha • 
zırladı ve her sene biraz daha büt
çeye yapılan ilave ilen motörlen • 
me ve zırhlanma esası kabul edil
dı. Nıtekim 936-937 bütçesinde 
bu hususlara tarhedilmek ılzere 

148 milyon kuron iliıve edilmiştir. 

Bundan başka askeri hizmet mü· 
kel!efiyeti de 140 günden 175 güne 
çıkarılmıştır. 

İsveç'in tayyare kuvveti de son 
senelerde arttırılmış ve bir de teş· 
kıliıt yapılmıştır. Buna göre bugün 
İsveçte 7 tayyare alayı vardır. 

Bunların her birinde 12-15 tay • 
yare mevcuttur. 

İhtiyat tayyarelerle birlikte bü
tün tayyare adedi 257 dir. 

İsveçlıler bugünkü vaziyete pô· 
re kendilerini harici politikada kuv
vetli addetmekdedirler. 

Nitekim İsveç gazeteleri (İskan
dinavya bugünkü vazıyetini hl'r ta· 
man muhafaza etmiye mukbclir • 
dir.) sözünü ağızlarından hiç dü • 
şürmezler. 

DANİMARKANIN KUVVETİ 
Danimarkanın çoğrafi vaziyeti 

ıtibarile müdafaaya gayrisalih 
olduğunu kabul etmek lazırı<lır . 
Bilhassa hükumet merkezi olan 
Kopenhag hiç de kuvvetli ve müs· 

tahkem bir mevki olarak sayılmaz 
1932 den itibaren Danimarlrnda 

da umumi şekilde askeri mükelle
fiyet kondu. Piyadeler için yüz 

elli gün, hava kuvveti için 200 gün 
mecburi hizmet tesbit edildi . 

Mecburi hizmet görmek iiı,.re 

silah altında bulunanların vasati 
olarak rakamı 15 bindir. Fak~t bir 
harp vukuunda ordunun kad~osı: 
150 bin kişidir. 

120 kadar tayyare, ve otuz da 
deniz tayyaresi vardır. 

Danimarka her sene bütçesine 
yüzde yirmi nisbetinde, fazla si • 
!ahlanma için para koymakhdır. 
Bununla, bilhassa tayyareye faz. 
la ehemmiyet verilmektedir. 

NORVEÇ'İN KUVVETİ 
İskandinavyanın üç milyona ya

kın nüfusu olan bu küçük devleti, 
kendisini ve şimal sulhunu ltoru

mak için azami derecede uğraşmak

tadır. 

1935 senesinde şimal memleket· 
]eri sulh bloku için Helsingfors'da 

lıoiçrede taggareci geliştirme~• çok •hemmiget oeriligor 

toplanmış olan konferansta pek [ 

çok çalışmıştır. 

bütçede fazla para ayrılmakt .dır, 

Ordunun motörlcşmesi için her 

türlü fedakarlık yapılmaktadn. Norveç'in askeri vaziyeti diğer 

memleketlere benzemez. Bilhassa 

şimal memleketleri ve garp sahil

leri için Buz denizi kıt'aları 'fa • 

pılmıştır. 

Norveçteki askeri mükellefiyet 

90-180 gün arasındadır. Bir hlrp 

vukuunda toplıyacağı askerin ye • 

kı'.ınu 110.000 i geçıniyecektir. Maa

mafıb tayyare kuvvetine fazla :· 

hemmiyet verdiği için bugün 200 

tayyaresi vardır. 

Bunların mühim bir kısmı de • 

niz tayyarcsidir . 

HOLLANDA'NIN KUVVETİ 

Umumi harp içinde bir taraf

tan Almanya, diğer taraftan li'ran

sa ve İngiltere orduları arasında 

kalan Holandanın vaziyeti çok na· 

zik idi. Sonuna kadar tam bir cid

diyetle bitarafhğ1nı muhafaza e· 

debilen Holanda Umumi Harpten 

sonra silahlanrmya ehemmiyet ver

di, 
Bugün Holanda'da da umumi as • 

keri mükellefiyet esası kabul edil

di ve ordunun sulhdeki kadrosu 

20 000 kişi olarak tesbit edildi. Bır 

harp vukuunda bu ordu üç yüz bin 

kişi olacaktır. 

Hava kuvveti ise bugün 270 tay. 

yaredir. Bir çok mühim askeri 

noktalar da tahkim edilntiye baş· 
lanrmştır. 

İSVİÇRE'NİN KUVVETİ 
İsviçre son senelerde silalılan

mıya ve askeri kuvvete pek ı~zla 

ehemmiyet vermektedir. 

Bir taraftan da tahkimat için 

ı 
' 

Hava kuvveti bugünden 286 tay• 

yaredir. Maamafih her seneki büt

çede tayyare için biraz daha far· 
la para aynlmaktadır. 

Tashih 
lstaQbul 2 inci icra 

memurluğundan : 
Gazetemizin 27-3-937 tarihli nus

hasının 6 ıncı sahifesi birinci sÜ· 

•tununda lstanbul 2 inci icranın 

934-201 No. lı dosyasına ve ala

caklı Emniyet Sandığı borçlu Nai

meye ait satış ilAnında tamamına 

4500 lira kıımet takdir edilen ya • 
zılması lazımken 500 lira kıymet 

takdir edilen diye yazılmıştır. 

1 

Gazeteniıın ayni sahife ve ayni 
sütu~~nda tashihi istenir, 

1356 Hicri 1353 Rumi ' 
Muharrem Mart 

1 22 
J I Yıl 22 

1937, Ay 4, Gün 94, Kasım 148 

1. 4 Nisan 
1 Pazar 
1 -1 

Vakitler v ... u E%ani 

1 ••• ~ . ••• d . --
Güneş 5 40 il os 

1 Ôğle 12 17 5 43 
1 ' 

ıkindi 15 SJ 9 18 

ı\kşam 18 36 12 Oıl . 

1 Yatsı 20 9 1 33 

\L:msak 3 S7 9 21 
- ----



6 -AeıK SÖZ 
-,...-;:; ----e-==-====================;== 

l"'istanbul Levazım Amirliği ı 
Satınalıoa Komi.yona llinlan 

Kuleli Askeri Lisesi için 1000 .//' .... ... 
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iHTiVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranınızı 

İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme ı ı İstanbul komutanlığ7°1 
._ ____ P_a_z_a_rl_ı_k_K_o_m_i_s"'y•o•n•u_l_ıa.n,_la.r.ı_____ Satınalma Komisyonu ilanları_! 

Cn')i 

Patı•ka 

Amerikan 

Düz kurşuni Şi'telik 

Beı az, siyah çizgili piıamalık 
Göıı:eklik dimi 

" .. 
Masa örtüsü pike 

Patiska 

Metresi 

5370 
1650 

2710 

1800 

50' 
984 

330 
682 

l - Tıp Fakültesi ikinci Hariciye Kliniğine alınacak ve muhammen 
• 

bedeli "7695. lira 44 kuruş tutan yukarıda mıkıar ve cinsle rı yazılı •e• 

kiz it alem eşya 15. 4 • 937 Perşenbe günü saat 15 de Rektörlük bina• 

sında ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksilımeye konulmuştur. 
Bu işe girmek i<teyenlerin kanunun tarif etliği vesikalarla muvakkat 

teminatı olan 578 i·alık m ;.buzlarını ve ıeklıl m<:ktuplarını iha· 
leden bir saat evvel Rek.törlüğe vermış olmaları lazımdır. Nümuneler 
ve şartnaıı.e herl,'ün Rektörlükle görülür. 

2 - Tıp Fakül•esi ikinci Hariciye Kliniğine nlınacak olan 2340 kilo 

pımuk 15. 4. 9';.7 Pcrşenbc günü saat 16 da R~ktörlük binasında top· 

!anan Komi•yonda i!ıale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Bu 

işe girmek ısle}enlerin kanunun tarif elliği vesikaları ve muvaffak teminat 

olan 95 liralık makbuzlarıle beraber o saalle Komisyonda bulunmaları 
lazımdır. Şartname ve nümune hergun Rektörlükte görülür. Kilosu 54 
kuruştur. (1777) 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ııanıarı 1 
Tahmin edilen bedeli (4680) lira olan (780) 

6 Nisan 1937 tarihine rastlıyAn Pazartesi giınü 
eksiltme usuliyle alınacaktır. 

metre linolyom, 

saat 14 le açık 

Muvakkat teminatı (351) lira olup şartnamesi komisyondan her 
gün parasız olarak '\'erilir. 

1sıeklilerin, muvakkat teminatı İstanbul Defterdarlığı Muhase· 
be ı-Iüdürliiğüne yatırarak mukabilinde alacakları makbuz veya 

Banka mektubu ile ve 2490 sayılı kannnda yazılı vesikalarla bir• 

likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşa da bulunan Komisyonu• 
muza müracaatları. (1515) 

• •• 
Tahmin edilen bedeli 3225 lira olan 15 ton gaz, taahhüdünü 

ifa edemiyen müteahhit nam ve hesabına olmak üzere, 19 Nisan 

937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme 
111ulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 241 lira 88 kuruş olup şartnamesi hergün 
komiRyondan parasız veriiir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanonda yazılt vesaik ile ve beli! 

gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonumuza müracaat• 
lan. (1892) 

• . " 
Takribi tutarı 2880 lira olan 16 kilit takriben (7300) kilo 

ağırlığında ve 28·57·m·m kalınlı~ında gemi zincirinin 20 Nisan 
1937 tarihine rasthyan Salı günü saat 14 de pazarlığı yapılacak• 

tır. Şartnamesini görmek isteyenler hergün, pazarlık için yazılı 
gün9e 216 liralık muvakkat teminat mektup veya makbnzlariYle 
Kısımpaşadaki komisyona müracaat etmeleri. (1877) 

\ 11. ci Kor için 2700 metre ku· 
maş evsafına göre ihale günü tali
bı çıkmadığından tekrar açık .k • 
sıltme ile. ıhalcsı on gün uzatıla· 
r ak 8/4/937 Perşembe günü saat 
14 C:e yapılacaktır. Muhammen tu
tarı 1809 liradır. Şartnamesi hrr 
gün öğleden evvel komisyonda qj. 

rülebılır. İsteklilerin 136 liralık ilk 
temınat makbuz veya mektubl,ri
le beraber ihale günü vakti muay
yeninde Fındıklıda Komutanlık 

satın alma komisyonuna gelmel~ri. 
(1813) 

* " ci Kor için bır çift fayton ko· 
şumu ile dört çeşıt saraciye mal· 
zemesıne ihale günü talıbi çı7. . 
matlığından ıhalesi on gün uza
tılarak tekrar açık eksiltme ile 3/ 
Nısan/937 Perşembe günü saat 

14.30 da ihalesı yapılacaktır. Mu· 
hammen tutarı 500 liradır. Şartna
mesı her gün öğleden evvel kr. • 
mısyonda görülebilir İsteklil" • 
rinın 38 liralık ilk teminat mak'> z 
veya mektublarile beraber ihale 
günü vaktı muayyeninde Fındık

lıda Komutanlık Sotınalma Ko -
misyonuna gelmeleri (1814) 

İstanbul Asliye İkın ·i Ticaret 
Mahkemesinden: 

İstanbul limanına bağlı ve Türk 
sancağını taşıyan (Etı) vapuru Ka· 

radeniz Ercğlısi Çamlı ocağından 

aldığı kömürleri hamı! olarak 7-237 

tari~inde İstanbub mütevecihen 
hareketle 8-2-37 tarıhindc Darıca

nın Taş ıskelesi açığında demirle
yip biliihara iskeleye yanaşmış i • 
se de 13·2-37 tarih saat 10,30 rad
delerinde şiddetli esen kible lodos 
fırtınası ve denizin kabarması ne
ticesi gemi ve yükünün müşterer 

selameti için sahilde kumluk ve 
sığlığa gemi oturtturulduktan son· 
ra tanzim kılınan deniz raporu • 
nun alınmasını gemi suvarisi İs • 
mail Yahya Türkay tarafından ıs· 

tenmiştir. 

Muhakeme günü olarak tayin kı
lınan 26-5-937 taı;ih saat 14 de va
kaadan zararlı herkesin rapor a • 

lınırken yukarıda gösterilen gün 
ve saatta mahkemede bizzat ha • 

zır bulunması veya bir vekil gön
dermesi deniz lic3ret kanununun 
(1065) nci madd'esine tevfikan i . 
Hin olıınuı-. 

adet. spor ve 3600 adet patiska kı
sa donun açık eksiltmesi 6/Nisan/ 
1937 Salı günü saat 14 de Topha· 
nede Satın&lma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 2760 li
radır. İlk teminatı 207 liradır. Şart
name ve numunesi komisyonda gö
rülebilir. 

hteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gel
meleri. (390) (1557) 

HiÇ BİR İDDiA 

Aslında kıymetsiz olana 
fazla bir ıey il& ve etmez. 

KREM PERTEV 

ifrat ve mübalAğanın ifadesi 
dejti!dir, Terkibi bir fen ha· 
rikası. gibi velveleli bir tarz· 
da ortaya atılan güzellik 
müstahzarlarını da kendisi• 
ne karşı hiçbir zaman rakip 
olarak tanımamıştır. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Terekesine Mahkemece el ko -
nulan Ölü Lale uhdesinde bulu.na.ı 
aşağıda gösthilen gayri menkul • 
ler açık arttırma suretile 10-5-937 

tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 14 de satılacaktır. 

1 - Galata Arap cami mahal • 
lesi Sarı zeybek sokak 18/20 No. ı 'l 
ev kıymeti 950 liradır. 

Tafsilat : Sarı uybek sokağın -
daki evin sokağa 18/20 No: altında 

ikisi evden ve 22 No: altında birı 
bahçeden olmak üzere üç kapı a
çılmıştır. 18 No: dan doğrudan doğ
ruya zemin katında kırık malta 
taşları döşenmiş bir taşlığa girilir. 
Solda iç içe iki oda vardır ki so -

kağa da bir kapı>! vardır. Bahçe 
cıhetinde içinde bir helası bulu -
nan bir mutfak vardır. Mutfaktan 
bir kapı ile bahçeye çıkılır. T3Ş -
lıktan bir tahta merdivenle birinci 
kata sofaya çıkılır. Sokak ciheıin
de yanyana iki oda ve sofada bır 
dolap mahalli vardır. Sofadan mut
fak üstü çinko ile örtülü bir tara • 
saya çıkılır. Ve bundan ayrıca a • 
çıkta blr tahta merdivenle küçük 
bir odaya çıkılır. 

2 - Ayni mahalde Abd'ilssala -
haddin sokak 13 No: lu ev kıy • 
meti ( 400) liradır. 

Tafsilat : Abdüssalahaddin so -
kağındaki yeni 13 No: lu eve so -
kaktan doğrudan doğruya zemini 

i i men lo bir taşlığa girilir ki bir 
kattır. Burası ayni zamanda mut

fak olarak kullanılır. Ocağl var • 
dır. Mutfaktan tahta bir merdi • 

venle birinci kata sofaya çıkılır. 
Sokak cihetinde yanyana bir ıı1& 

ile bir hela vardır. Akşap bir mer
divenle üst kala keza sofaya çıkı

lır. Sokak cıhetinde yalnız bir o
da vardır 

3 - Ayni mahalde Abdüssala· 
haddin çıkmazı 2: No: lu baraka 
kıymeti 150 lıradır. 

Tafsiıdt: Abdüssalahaddin çık -
mazında 2 No: lu ev baraka tek 
bir odalı ahşap bir evdir. So <P.k 
kapısının bir aralığa oradan doğTiı-
ca odaya girilır. • 

4 - Odalar Çıkmazında 4 No: 
lu ev kıymeti (500) liradır. 

Tufsilat: Arap Cami odalar çık· 

mazında 4 No: lu ahşap ev sokak 
kapısından doğrudan do;;ruva l\111. 

b • 

ta taşilc döşenmiş bir ta§lığa gi-

rilir. Solda bır tahta merdivenle 
önü sofa olmak üzere sokak cihe· 
tinde bir odaya çıkılır. Bu odanın 
altında kapısı taşlığa açılan bir O· 

dunluk vardır. Arka cihetinde bir 

mutfak vardır. Taşlıktan tahta bir 

mı>rdıvenlc bir kata ;;ıkılır ortası 

sofa sokak cihetinde yanyana bir 

oda ile bir hela ve arka cihetinde 
keza bir ufak oda vardır. 

Delliiliye resmi ve ihale pulu 
müşterisine aittir. Arttırmaya gi

rebilmek için ',;, 7,5 pey akçası ya
tırmak lazımdır. Satış bedeli kıy

meti muhammenenin ~;. 75 ni bul· 
d'uğu takdirde ihale edileceği vP 

isteklilerin ve fazla malümat al -
mak isleyenlerin Beyoğlu dördün

cü •ulh hukuk mahkemesine baş 

vurmaları Htin olunur. 

4 N~san 

. . ..t . . .. -_ ""' 1 \ •• 

İstanbul. Belediye~i · ' i'l~M'l~·ri 
' 

' 

Senelik muhammen kirası 12 llra olan Kantarcılarda kepcnckci Sinan 

medresesinin 2 No. lu oduı 938 ve 939 ıeneleri Mayıs sonuna kadar 

kiraya verilmek üzere açıl. artırmaya konulmuıtur. Şartnamesi Levazıııs 
Müdürlütünde gllrülcbilir. !.tekli olanlar 90 kuruşluk ilk teminat mektup 
veya makbuzu ile 13 • 4 • 937 salı günü saat 14 de Daimi Encümende 

bulunmalıdırlar. (1) (1770) 

* * * 
Keşif bedeli 1207 lira 50 kuruş olan Osküdarda Kısıklı parkına ya• 

pılacak elektro pomp tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif t'vrakı 
ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. lstskliler 2490 numı· 

ralı kanunda yazılı vesika ve 90 lira 56 kuruşl~k ilk teminat m~kbuz 

veya mektubiyle beraber 14-4 937 Çarşanba günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1799) 

• •• 
Belediye Turizm şubesinde Müseccel tercümanlann, otel ve Acente 

kondüktörlerinin dört Fotograf çektirip bizzat getirmeleri. (B.) (1890) 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

Büyük . 
jkramiye 200. 000 lıradır. 
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 gUnU •ktamına kadar bilatini 
deCjiştirml!J bulunmalıdır • 

Bu tarihten sonra bilet Uza• 
rlndekl hakkı sakıt olur .. 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş: Kütahya • Gediz • Uşak yolunun 

104+325, 108+710, 113+667, 114+790, 120+290, 121+200, 122+450, 
inci kilometrelerindeki 7 adet demir kirişli ahşap döşemeli köprüler 
tabliyelerinin betona tahvil~ 

2 - Bedeli keşfi: 6844 lira 44 kuruştur. 

3 - Bu işe ait evrak: 1 - Fiat vahidisilsilesi cetveli. 

2 - Huhhai keşif 
3 - Fennt şartname 

4 - Mukavelename 
5 - Eksiltme şartnamesı 

istekliler işbu evrakı Daimi Encümen kaleminde görebildiği l!'lbı Na 
fıa Direktörlüğünden de isteyebilir. 

4 - ihale 9.4.937 Cuma günü saat 15 tedir. 

5 - Muvakkat teminat 513 lira 33 kuruştur. 
6 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gOs• 

termcleri ve Vilayet Nafıa Direktörlüğünden de bu işe ehil olduk arına 

dair ihale gününden 8 gün evvel vesika almalan şarthr. 

7 - isteklilerin ihale günü Slat 15 de Daimi Encümene müracaat• 
ları ilan olunur. "1669. 

Yüksek Mühendis Mektebi Artır

ma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Yatak çarşafı 

Yorgan H 

Yasdık yüzü 

400 Adet 

400 

600 
• 

Mektep talebesi için lü~umu olan yukarıda cinsi ve mıktan yazıtı 

yatakhane Levazımı için 12-4-937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
14,30 da Mekttp dahilindeki Komisyon marifetile ve açık eksılıme ile 

•atın alınacaktır. . 
Muhammen bedeli "1619.60. ve ilk tem·nalı 122 liradır. istek! i'erin 

şartnamesini görmek üzere mektep idaresine müracaatları. • 1658 • 

İstanbul Nafta Müdürlüğünden:. 
12-4-937 Pazartesi ıaat 16 da lstanbulda Nafıa Müdürlüğünde (7COO) 

lira ke~if bedeHı lstanbul Hazinei evrak tasnif hey'eti çJ!ışma binası 

inşaatı açık eı si il meye konulmuştur. 

Mukavele: Eksiltme Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni şartna. 

meleri, proje, keşif hulasasile buna ınüteferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (525) liradır. 

isteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gös• 

tereceği v~sika üzerine Nafıa Müdürlüfünden almış olduğu müteahhitlık 
ve Ticaret Oıl11ı vesikalarile gelmeleri. (1645) 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Başmuharrir 

E. izzet 
!i141ldı~ı yer: Matbui Ebüzıiya 
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