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ağlüpları hemen kurşuna diziniz! 
• 
ltalyan Başkumandanlığı 

daki İtalyan Bşak 
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B~O<gır©ıt't©ı 
Çekoslovak Cumhurreisinin Belgrad ve Bükreş 

Emir infaz edilmedi ziyaretine büyük ehemmiyet veriliyor 
r·~ ..... - ........................... ~ ........... , -

............................. ················· ····· ·····ı 
Beynelmilel 
liadiseler 
karşısında 
Ecnebi matbuatın 

taleaları 
.Paris 4 (A.A.) - Son beyne(. 

ınılel l.adiseler karşısında devlet• 
lerın tarzı hareketleri matbuatta 
Uzun te!sirltre }Ol açmaktadır. 

d
.Jurnal gazetesinde Saint Brice 
•yor ki: 
"Beynelmilel tahrikatçılar, ltalya• 

Yugoslavya paktı ile Fransa ta. 
rafından ilham edildiği iddia edi· 
len mütekabil yardım esasına 
!Jlüstenıd emniı el teşki l atı pro-
1eleri arasındaki mefruz tezad 
etrafında büyük lir gürül tü çıkar· 
ını ş l " rd ır. Bu iddia doğrudur, çün
kü Fransa her uman mahalli tc· 
Şekkü ! lerın istiklali taraftarıdır. 
Yanlıştır, eğer Fransanın garp em• 
nıyetin i, tutan havz ı sı teşkılatına 
tercih eıtıği iddia ediliyorsa esasen 
Yug~slavyanın Belgradd müdafaa 
e1tırı:1 tez de bun<an ibaret idi. 

E.re Nouvelle şöyle yazıyor: 
• Kuçfık iıı ıaı konseyinin tebliği, 
Uç dev.ct:ın sı)'a9ct ve münasebet• 
!erinin Küı,ük · ililiıfın 1933 sene· 
sindeki teşekkü l paklından ayrıl· 
dıA ı•ıı tasri h ttmek cd ir. Bu tebliğ, 
Fr nsada her zaman büyük lir 
a a ka uyandırmış olan Küçük itı· 
la ın hegemonyası hakkında bu 
sırada do :aşmış ve dolaşmakda 

olan şaı ıahra karşı güzel bir cevap 
teşkil etmektedir. 

BundJn ma1da Reis;cumhur Be· 
nes'.n Belgrat seyahati, sulhün ida
ınesi yolunda kiıçük itilaf grubu. 
nun haiz olduğu kuvvetin parlak 
bir şekilde tezahürüne vesile ola. 
taktır. 

. Echo de Paris gazetesinde Per. 
tınaıc kısmi olan deniz konlrolunun 
lnüessir olabileceğinden şüphe el· 
ınekt~ ve şöyle demektedir: 

"Parisde ve Londrada, mubte
ınel bir ihtilaf tehllkesine karşı 

koymağa karar vermemiş olan Al· 
ınanya t rnfındın dermeyan edi· 
len intiz~ri kayıdlar do!ayısıyle 
ltalyanın müdahale sahasında ileri 
ıtidemiyeceği zannedilmektedir. ltal. 
Yanın kendi İ2'inden ba•irelli ve 
ihtiyatlı olmağa karar vermesini 
beklemek daha iyidir. Bu besabda 
ile kadar isabet olduğunu anlamak 
İçin gelecek hoftaları beklemektedir. 

Oeuvre gazetesinde madam Tabo
Uis şöyle diyor: 

"Bir kaç ay evvel, sulh için ça. 
lışanlara Vakit kalmıyacağından 
korkuyorduk. Buııün katiyetle nik· 
bin olabiliri~. Çünkü Almanya ha· 
tici sergüzeşt siyasetinden vazgeç
miş gibidir. Ludendorff tarafından 
tenkid edilen bu siyasetin yerine 

llhıı 1rk'11 heoablı ve makul siya. 
seıı kaim olmuşdur • ., 

Mukabelei 
Bilmisil 
liabeşistanın eski Lon• 

dra sefirinin ojulları 
telef oldular 

Londra, 4 (A.A.) - Öğrenildi· 
~ine göre H ıbe~islanın eski Lon
dra sefiri Doktor Majin Martinin 
~iiyük o!(lu B. Tlıeodorc ile iki 
•rdeşi joseph ve Benjamen, Ma· 

keşal Grazianiye karşı yapılan sui
•sdi takip eden mukabelei bilmi· 

•iller esnasında telef olmuşlardır. 
ilk B. Theodore, sefirin logi!iz olan 

kurıauıdan dünyaya ırelmif idi. 

ı Ucuz tarife Almanyaya karşı askeri bir pakt 
1 
i Floryaya 17,5 ku-
~ ruşla gidip gelmek~ 
1 mümkün oıacakl 
~ Devlet Demiryollan Umum Mü- ~ , 
ı; dürlüğü Dokuzuncu işletme !da· i 

..=

!_- reski~kin tren ücre
1
tlteri hkakkbıod1.•k! -=~=; 

tel ı atı esas u ara an ıyo 
= iyin ucuz bir tarife hazırlamıştır. = i Bu tsrife hazırlanırken Haydar• ;=_ 

i paşa •Pendik hatlı tarifesi de = 
= gözönünde tutulmuştur ki bu iti• : 
l barla, lstanbul • Çekmece haltı § 

lspan,qarla hırgün yakılan canlardan bir tanesi · ~ tarifesi üzerinde hayli tenzilat § 
Paris 4 (A. A.) - Madam Ta- 1 filinden kendisine gelen haborlere I ~ )'apılmış demektir. Yeni tarife, ~ 

bonis, Romadaki diplomasi maha· (Devamı ikinci sayfada) ı ~ bugünlerde, Dokuzuncu işletme ~ 

E··r··e··9··i··ı·······ı··ii··ı··ı···k······ı·a···li··r··ı···k·a··5··1 ı ~a~;~J~;~s~::~~0~:~~~;~~i::: ! 
d •• t •• 1 1 d i bir tarife hazırladığı halde, Flor-U n oren e açı 1 i_ yayaancak40kuruşagidipgelmekl_ 

-- mümkün olabiliyordu. Hele birinci 
Çıkos/au911111n geni gapılan m-cliı binası 

(Yasısı 2 inci sayfamızda) 

Başbakan, öğleden evvel Kayseri kombi" ı l mevkile gidilip gelinecek olursa ==~===== 
t f b • k ·· • ı-' • = 90 kuruş vermek lazımdı. Daha C" f R 

nası ayyare a rı asını ve muzevı ge,. ~ sonraları tatbik edilen tenz ılı ,.,ov ye us ya - Almanya 

kan ı .... et lnönü ve refaktinde bu- !! 1 k.i dev et arasındakı· ~ Bu defa hazırlanan tarifeyle, 
ıenU~~~~\~.Y~ ~;m~~te-:,l~nar:~;~~: : ~ıe~i~esin ~:~c~i~lelli?~i~ ödemek ;_·==~·======= . 

lu nanlar bugün 8.45 de Kayseri'ye i Floryaya, 17,5 kuruşa gidip gel· •• b t 
gelmişle rdir,' istasyonun içi ve dışı ~ mek mümkün olacaktır. Fakat, m U n a s e a 1 n 
Başbakanı se·amlamak için gelmiş ; 
o!an küçük büyük Kayserilerle do- i bu !iat, gidip gelme biletler için· •• n k •. ş af 1 be k 1 e n •. y o r 
lu idi. ı .~.~ dir. ikinci ve birinci mevki üc. 

K retlerinde de, aynı nisbetle len• 
üçük bir mektepli kız kendi ı· ==,,,==· ' IA eliyle topladığını söyliyerek ismet zı t yapılmıştır. 

lnönüne bir demet menekşe sundu Devlet DemiryoUarı idaresi, 
ve Kayseri şarbayı da hoş geldi. ~ Ücret tari!elerlnden başka, sefer-
niz dedi. Başbakan halkın çok iç- lerin intizamını ve halkın rahat 
ten gelen sevııi tezahüratı içinde § ve istirahatını temin için bir de 
ve ~anında Tevfik Rüştü Aras, i seyrüsefer tarifesi hazırlamakta· 
Celal Bayar, Rana Tarhan ve in. ı=,_ dır. Bu tarifeye göre, bilhassa 
giliz büyük el~isi Sir Persi Loren yazın sabah ve akşamları sık se• 
olduğu halde otomobillerle mensu• ~== ferler yapılacak, halkın Floryada 
cat kombina .. na gitmişlerdir. Kom· daha uzun zaman kalabilmesi için 
binanın memurin ve amele ev• § geç vakitlere kadar seferler ter-
leri ile hastahanesine kadar § •tip edilecektir. 
bütün tesisatını gözden geçiren • • -""'""it!' iti u 111111111111111ııııııtııı11111ııı111111 11111ıu uııunuıuııı= 

ismet lnönü alakadarlardan muhte· Amerı· kada 
lif meseleler üzerinde izahat isle• 

=d=i=~=· e=r=o=i!=~;=!~=r=~e=i=k=~=~r=ı o=:=~~=İ=a=dB=:ı,,.r=ar=ı.===,==========· =· = .Hay d Ut 1 U k 
Beşl"ktaş, u•• çoku 4•1 yendı" Otomobilli haydutlar bir ba-

ronun cocu~unu kaçırdılar 
Paris 4 (A: A.) - lntcrnasigeant 

ıazetesinin Nevyork muhabir~ Ba. 
ron Frederic de Sibert'in oğlu 
Kidnappers Frederic de Sibert 
adındaki altı yaıında Fransız ÇO• 
cuııunun mürebbiyesi ile beraber 

Ankaragücüde Doğansporu 
5 - 1 mağlup etti 

.. 
-

Be,,ktaı • tJçok m•çı11Ja1t öir enılanlan• 
I vezısı 5 indi sehifemizde spor ktsmımızdedır ] 

Park-Avenue'de gezerken bir ada· 
mın siyah bir otomobilden inerek 
çocuğu kapmış ve !arabasına bin. 
direrek ortadan kaybo'muş oldu• 
ğu,u bildirmektedir. 

= '======== 

Çocuk bayramı 
23 nisan hazırlıklarınııı 

ba,ıandı 
ilk Millet Meclisinin açılması gü· 

nüne tesadüf eden '.:!3 nisan ayni 
zamanda çocuk bayramıdır. 

Ba münasebetle Çocuk esirgeme 
kurumu vilayet, kaza, ve nahiye 
kollannda hazırlıklar yapılmağa 
başlandığı gibi 23 nisanda Fatihte 
yapılacak resmigeçit için de bir 
program hazırlanması kararlaştı• 
rılmıştır. 

Çocuk bayramının devam ettiği 
müddet zarfında halk evlerinde, Alay. 
köşkünde, Gülbanebahçesindc mü· 
samereler verilecek ve bahçe eğ· 
lenceleri yapılacaktır. 

Stalirı Hitler 
Yarısı 2 İnci sayfamızda 

11Ulllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllll411111111HlllHlllH llllllll111111111111111lfllllllll11UllllllflllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

Mütekaitler kongresi 

Askeri mütekaitler cemiyeti senelik kongresini dün yapmıştır. Kon• 
grede idare heyeti raporu okunmuş, tasvip edilmiştir. Raporda şimdiye 
kadar yapılan işlerle bundan sonra yapılacak işlerden bahsedilmekle· 
dir. Konire münasebetiyle Atatürke, Başvekile ve <liğer büyüklerimize · 
tazim telırrıfları çekllmi' ve yeni idare heyeti seçilmiştir. 

'· 



Mağlupları hemen 
şuna diziniz 1 

kur-

(Birinci sayfadan devam) 
atfen Oeuvre gazetesinde Roma 
baş kumandanlığının ispanyadaki 
ltalyan b:ış kumandanlığına Guada
Jajara muharebeshe iştira.k etmiş 

olan bütün lıalyan rüesa ve zabi
tanının kurşuna dizilnıos ' ni emret
rniş olduğunu haber vermektedir. 

Maamafih asi.erin. baş kuman
Mı buna muhııleret etmiştir. 

Tancada yeniden karga• 
talık çıktı 

Tanca, 4 (A. A.) - Evvelki 
zün Alkazar'da bir takım karga· 
şalıklar çıkmış olduQ-una dair mu· 
sırrane şayialar dolaşmaktadır. Bir 
evın l,ombalar 1a delık deş k eci:
rniş o lduğu h:ıter ver i.mektedir. 
Yer.ilne göre Aıkaıar y .. kinindeki 
rnıntakada kam şehir ahalisi endişe 
içindedir. 

Hükumet memurları, sıkı bir 
tarasrnlla bu lu maktadır. ispanya
nın Alkazar konsolosunun aılesi 
ile diğer birçok aileler, Tetouan'a 
ge ı mişlerd i r. Tanca ahal.si, gayri 
memnundur. 33 M~rt hAdiseleri 
esnasında bir evde bir ltalyan bah
riyelisini yaralamış olan lsp~oyol 
telsizcilerinin tevk ılioe teşebbiı• 
edilmiş ir. 

Burgoa cephesi 
Santanoer, 4 ( A. A. ) - Hü

kiımr t kuv\elleri, tayyare ve topçu 
kU\vellerinin miızahereti ile Rur~os 
cephesindeki ileri hareke:lerıne de
vam ederek Sorgentede Lara ka
sabasına hakim olan tepeyi işgal 
etn . ışlerdır. 

HükOmetcllerln bir 
muvaffa ki yeti 

Almerıa, 4 (A.A.) - Asiler dün 
sabah hükümctçilcrin nıevzilerine 

taarruz etmişlerse de hü• flmctçiler 

mukabil taarruıa geçerek Asi'eri 
püskürttükten ıonra iki müh ım 

stvkülceyş noktasını işgal etmiş· 
!erdir. Hı kum!' tçiler şimdi Loka· 
nnda kasabasiyle civarına bal.im 
bu 1unmaktadırlar. 

Bir şehir bombardıman 
edildi 

Madrid 4 (A.A.) - Asi tayyare
leri dün Durang'ı bombardıman 
etmişlerdir. Hasarat mühimdir. Bir 
kaç bına lıarab olmuş ve bır çok 
kişıler ölmüşdür. 

Bir silah fabrikası tahrip 
edildi 

G jon 4 (A. A.) - Cumhuriyet• 
çilerin lopçu kuwetleri asilerin 
Ov ı eaodaki mevzile . ini ve bi lha5'a 
b.r si lAh fabrıkasını bombardıman 

~tmiş . ir. Fabrika mühım surette 
hasara uğra n ı ; tır. 

Asilerın Uıyyarclcri de bilhassa 
Moııt de Marancadakı C~mhurıycl· 
çilcrin hatlarını bombardıman et
mişlerdir. 

Fransa-ispanya hududu 
Paris, 4 (A.A.) - Dış Bakanı 

B. Delbas dün Fransız-ispanya hu
dudu bcynelmılel kontrolünün şefi 
Oanımarkalı Albay Lunn'u kabul et• 
mıştir. 

ASiLERiN VAZiYETi 
Salamanca, 4 (A. A.) - Asilerin 

tebliği: 

Biskaya cephesinde, Asiler, el
de cdi : miş mevzileri tahkım et
mişlerdir. 

Cordoue ve Burgos cephelerin. 
de Cum~uriyctcilerin turruzlıırı 
püskürtulmüştür. 

Madrit ve Ovicdo cephelerinde 
tüfek muharebeleri olmuştur. 

Eaşka taraflarda iş'ara deacr 
hiç bir şey yol.tur. 

Ben es bugün Belgrat'ta 
Bclgrad 4 [Husu.il - Çekoslo

vakya cumhurrei<i Bcncş yarın sa
bah buraya ııeli>or. Bcneş'ı karıı· 

lamak için günlerdenbcri yapılan 

bazırlık ! ar, Belgradda bir bayram 
man zarası göstu iyor. 

Buradaki siyasi mahafil, Bencşin 
Bel gradı ve Bt.lgrttan sonra da 
Bükrcşi ziyaretine büyük bir ehem· 
miyet vermek tedir. Ç ekoslovak 
Cumhurreisini' küçük antantı da. 
h ı şumul ' ü ti r asker! ittifJk akd i· 
ne ça lı şa cağı zannedi;mektedir. 

Pa ris 4 (A.A.) - Belgrad kon· 
feran s ı , Fransa içh b<r muvaffaki· 
yets izliktir. Gazetelerin ekserı•ının 

mü aleası, bu yoldadır. 
Le Peuple gazetesi, diyor ki: 
Hakikat şudur ki küçük itilaf. 

Belgrad konferansından sarsılmış 
olduQ-u halde çıkmıştır. Bilhassa 
ltalyan. Yugoslav misakının imzası, 
üç memleket arasındaki birl ı kde 

ciddi rahneler açmıştır. 
Aubc gazetesi yazıyor : 
Bu •Fransa için bir muvaffakiyet• 

sizliktir. Niçin inkar etmeli? Maa· 
mafıh telAşa düşecek olursak hak· 
&ızlık elmiş oluruz. Merkezi Avru
pa, rocvcut kıymetlerden hangisine 
zü.,eni!mcsi IAzım geleceğini p!kAIA 
bilir. Fransa ile lngiltere fena oy
nayorlar. Fakat muhakkak surette 
kazanacak !ardır. 

Humanite gazetesi, Yugoslavya• 
nın Fran•anın ananevi dostu olan 
küçük itilafa mensup bulunduğunu 
1azmakta, son Belgrad top' antısı
nın bu itilafın inhilAlinin haiiev! bir 
mukaddemesini göstermiş bulundu· 
ğunu ilave eylemektedir. 
Maamafih Oeuvre gazetesi, istik. 

balden emi ı ve nikbindir. Bu ga. 
zeteye nazaran zaman, Roman ile 
Yugoslavyayı kaçmı ş oldukları si
yasi nizama irca etmek vazifesini 
deruhte edecektir. 

Le Journal ile Ere nouvel gaze. 
lelerine gelince, bunlar küçük iti
lalın tebliğinden memnundurlar. 
Buılardao birincisi diyor ki: 

Fransa, Tun11 hav~asında bir mii· 
tekabil yardım vücude getirmeyi 
düşünmeden evvel garbt Avrupa
nın emniyeti meselesi ile meşgul 
olm ,ktadır. 

lkıncisi de şöyle diyor: 
Tcblığ, Küçük itilalın hegemon

yası hakkındaki şayıalara muzaffc. 
rana cevap vermiştir. 

Sovyetlere göre vaziyet 
Varşova 4 (A.A.) - Huki'ımetin 

naşiri efkarı olan Kuricr Czerwony 
zazetcsi şöyle yazıyor. 

"Küçük itilafın eski şekliyle boş 
bir lo rmülden ibaret olduğu aşi
Urdır. Her üç devlelin politikası 
şimdi Macar.atana karşı bile ken• 
dine mahsus bir cereyan takip 
etmektedir. Çckoslovak,.a Sovyct
lerle bir pakt imza cd.:rek ilk dar• 
beyi vurmuştur. 

- - ---
Bu tarzı bare'<ettcn hoşlanmayan 

diQ-er devletler de scrbeslce hare
ket etmek hakkını kazanmışlardır 
Bu esasın ltalya •Yugoslavya pak· 
hı· dan doğmuş olduğuna şüphe 
yoktur. Şurasını da kaydetmelidir 
kı Fransanın yardımına rağmen Be· 
nes plAnı kabul edilmemi şdir. Bel· 
grad teblig-i bu plandan bahsetmeğc 
bile lüzum görm emişti r. 

• Gazete küçük iıilahn :.rtık hirbl· 
rile rabıtası olmıyan devletlerin 
toplanmasın da n başk a lr şey oı. 

madığını ilave etmektedir 
Fransa hiçbir teklifte 

bulunmamıt 
Paris, 4 (A.A.) - Küçük itilAI 

konrerar.sının bir mütekabil yardım 
misakı okti hakkındaki Fransız 
teklifini bertaraf etmiş olduğu su
retindeki h•bcrler dolayısile dıp
lomast mahafili, Fransız Hariciye 
nezaretinin Belgrat tebliği üzerine 
hiçbir tek.ille bulunmamış olduğu
nu tasrih etmekte ve B. Benesin 
Pazartesi günü Belgradı ziyareti 
esnasında y t pacağı görüşmelerın 

va1iyeti tavzih edcccainı ilave ey• 
lcm•kledir. 
Mllletıerln menfaatleri 

Roma 4 (A. A.) - Küçük itilaf 
konfer~nsının netıcelcrini tetkik 
eden Tribuna gazetesi, ltalvan • 
Yugoslavya anlaşmasının esasen 
Balkanlarda yeni bir hava yarat
mış olduğunu kaydetmektedir. Bu 
gaz~:e diyor ki: 

Gayri kabili taksim sulh hülyuı 
yıkılmış ve onun yerine milletlerın 
haki•i menfaatleri kaim olmuştur, 
Yugoslavya ile Romanyanın Çe• 
koslovakya tarafından takdim cdi. 
lerı Fransız tckliflerıne mukavemet
leri bu konferanaın hususıyetlerın
den biridir. 

Umum! sulh ancak iki taraflı 

muahedelerle t•min edilebilir. Gö· 
rünüşe göre Başvekil S oyadınoviç, 
Yugoslavya, Avusturya, Macaris· 
tan ve Arnavutluk arasında bir 
an ' aşmıya yol açmıştır. 

Yugoslavya Başvekili bu suretle 
bir tek darbe ile memleketinin hu· 
dullarını beş taraftan kurtarmı~ 
oluvor. 

Halbuki Fransa ile Ru•ya veya 
Çekoslovakya ile Rusya arasında 
Yugoslavyanın iştirı.k etmediği bir 
muahede ile böyle bir muvaffaki
yet temin etmenin imkanı yoktu. 
Romanya Başvekilinin t.ırzı hare
keti Romanyanın d• bu meseleyi 
i)iC c anlamış oldu~unu göstermek. 
tedir. 

Sovyet posta 
Münasebatı halk 
Komis~ri azledildi 

Mı>skova; 4 (A.A) - Sovyct Ru.<· 
ya merkezi icra komitesi riyaset 
divanı, posta münascbatı halk ko
mberi B. Yagoda'yı cınal mahıyet
teki bır takım cürümlerden dolayı 
azletmiştir. 

Mesele, tahkikat hakimine gön• 
dcrilmi~tir, 

---~- ---- . - -

Fransada askerlik hizmeti -
Ayda 600 ecnebi Fran
sız tabiiyetine geçiyor 
Bunlardan 250 si Fransız ordu-
suna asker kaydedilmektedir 
Paris, 4 (A. A.) - Adli}C Nazırı B. Rucart dün akşam, Fransa ta• 

rafından takibedilcn tabiiyet siyasetinde millf müdafaanın da nazarı 

itiburc alınması lazımgeleceğini söyliycrek demiştir ki: 
•Bunun içindir ki Fransa hiıkıimeti askerf hiz meti ifa edebilecek 

olan her ecı.ebinin Fransız tab iycline g irmesini kolaylaştıracaktır. Bu 
si yaset sayesinde ilk kA oun 19 .16 tarih ine kadar orduya ayda 250 den 
fazla asker ka , detmek mümkün o lab i l miştir. Fakat bu tari hten sonra 
Frans:z tabiiyetine kabul ed ilen ecnebilerin mikd arı ik i mi liı e çık m ıştır. 
Halihazırda ayda 600 ecnebi Fransıı ta bıiyetine kabul edilmektedir. 

• • ••• 
Eski Alman müstemle-
kesinde zulüm tedbiri 
Almanya, yapılan vaatların 

. " 
sıyası 

tutulmadığından 
teşebbüslerde bulunacak 

Berlın 4 (A.A.) - A'man siyasi maharilinin mütı. lea•ına göre, cenubi 
A.lrıka hükiımctınin lngıliz tcbeası olmıyan l arltı e•ki ccnutı! garbf AJ. 
m.ın miısıem ;ekcsinde hiç bir siyası teşekküle girmelerini yasak etmesi 
bu mıntakadaki Almanlara karşı bir nevi zulüm tedbiri sayılm•ktadır. 

Cenubi A lrikad aki vıuiyetı iyi bilen ve lu vaziyeti bitaraf bir gözle 
gören h rkes Alman teşekkülü olan •Deulscher bund.,a yapılan İsnat
ların doğru olmadı2'ını teslim eder. Bu teşekkülün bütün faalıyeti man• 
da altındaki A man menafüni ve orada yaşayan Almanları korumayı 
istihdaf clm•ktcdir. 

Halbuki cenubi Afrika hükumetinden şikAyet edilecek bir çok hu
ıusat vardır. Ve A ımanlara miısavi muamele yhpılacağı yolundaki vaat· 
tarın hiçbiri tutulmamıştır. 

Cenubf Afrika hükilmetinin bu tarzı hareketinin Almanya tarafından 
si.asi teşebbüslerde bulunulmasına sebep olabileceği diplomatik muha· 
filde beyan edilmektedir. 

• • • 
İngiliz amele grevi geni~liyor 

Grev lskenderiyedeki hava postaları 
telsizcilerinede sirayet etti 

Londra 4 (A.A.) - lngiliz amele grevi şi~di lskenderiyedeki hava 
poslaları telsı zc il erine de sirayet etmişt i r. Centaurus deniz tayyaresi, 
bugün Soulhampton':ı hareket edememış lir. 

• 

Nevyorkta 
Bina işcileri 1 

Şoförleri grevden v z ge-1 
çirmek için grev yaplıl ~ r 

Nevyork, 4 (A.A.) - 19 gün· 
den be . i kamyon şoförleri Vilming· 
ton'da grev halinde bulu,uyorlar. 
Bina İ ; çileri, şoförleri grevden vaz 
geçme> e mecLur etmek için umumi 
grev ili ııua ker"r vermişıerdir. 

Grevci ler sokaklarda do laşmışlar 
aÜ •kanların, evlerin ve otabüslcrın 
canılarını Kırmışlardır. 

• • 
Parisfe 
Hafta 
48 saat 
Bazı dul<k6nlar pazar
tesi günleri da kapalı 

kalacak 
Paris 4 (A. A.) - Kırk saatlik 

haftanın tatbiki habındaki karar
name dolay.si c Pari"n bütiın b;.. 
yük magazalari:e perakende s•tış 

yapan dükkanların büyük bir kı<
mı yeni nizamnameye tevfikan P 1. 

zartesi günleri kapalı kalacaklar· 
dır. 

Müstahdeml~r buııdan sonra haf· 
tada beş gün ça ' ışab ı lecekler<lır. 
Buna mukabil bankal•rıa si~orla 
şirketleri Cumartesi ve Paıar gün• 
!eri kap~lı kalacaklardır. 

• • 
Cemiyetlerin 
Lağvı 
Bay Blum kabu• ettiği 

heyetle bu meseleyi 
görüştü 

Paris. 4 ( A.A.) - B. Blum Pa. 
ris bolgP.si sendikalar bırliğinın ge. 
ncl sekreter B. Hen•ff"n ba şkan. 
lığında bulunan bir heyeti kabul 
etmiştir. Heyet, tek rar teşel<kül 
eden cemivellerin dağıtılmasını is
temiştır. 

B. Blum, mecliste yap tı ğ ı h• ya
natı tekrar ederek, mese lenin ad· 
!iyeye verilmiş oldul(unu ve <:l ağı. 
tıl an cemiyetlerin ı nkra r ıeşek k ü l ü 
mevzuu bahsolup olm ad ığı hakkın· 
da ancak adli~enın kar ar vermek 
s;ı'fi.hiyetini haiz bulundu~unu b .t. 
dirmişti r. 

Fr_ansaa~tık tecridv~di_I· İsmet lnönü 
mış vazıyette degıldır Ereğli fabrika-
Fransa Dahiliye Nazırı beynelmilel 
ticaret panayırında bir nutuk söyledi -·-· -

Lille, 4 (A. A.) - Beynelmilel bakabiliriz, Fransa artık tccr"t edil. 
on üçüncü ticaret panayırı müna. mış bir vaziyette değildir. hgiltere 
sebetiyle Li •lc şehrinin ubelediye ile an•ncvi dostluğumuz saa-lam ve 

yeniden bağlanmıştır. Amerika ile reis 'eri günü. ismi verilen ziyafet 
esnasında Dahiliye Nazırı Max Dor- münasebetlerimiz hararetlidir. Po-
moy bir nutuk söyliyerck hükıi· lonya ve küçük itiliifa sağlam baQ-• 
metin içtimai sahada y,aptığı ısla· larla bağlıyız. lskandinavya demok· 
bat ile umumi siyas ti gözden ge• ra,ileri bize kıymetli bir dostluk 
çırmiş ve içtimai ıslahat esnasında gö>tcrmckted ı rler. Fransız• Sovyct 
geçirılen " tevckkuf devresi ,,nin paktına gelince bu paktı biz her• 

kese açmak istiyoruz 1 
ehemmiyetinden bahsetmıştır, Nutkunu bitirirken B. Dormoy 

Ndzır billıassa demiştir ki: bilhassa amele sınıfına hitap edc-
"Herk•se ve her şeye rağmen rck hükumeti teşkil eden adamla-

sulhu id3me etmiş olması başvekil rın cümburiyet rejimini her türlü 
Blum'un en şanlı hiımellcrinden teh likcy.e karşı şiddetle müdafaaya 
biridir. Sempati ve arzularımıza azmotmış olduklarını bildirmiş bu 
rağmen ispanya işlerinde sulh ide· i~çilerin, demokratik müesseselerin 
aliyle hareket ettik. çerçevesi dahilinde bütün vatan• 

Çünkü sulhu kurtarmak Frı.nsayı daşların hürriyetine riıyet etmesi· 
kurtarmaktadır. Dünyada Fransaya ni bildiklerini gö~termeleri lazım 
ayırdığımız mevkie bugün iftiharla geldığini ilave etmiştir. 
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Sovyet Rusya • Almanya 
Şimdiki siyasi muhalefet, geni bir 
teşrikimesai ile giderilmektedir 

Varşova 4 (A. A.) - Siyasi ma
hafil, Almanya ile Sovyet Rusya 
arasındaki münasebetlerin inkişa• 
fına in tiz ır etmektedir. 

Bu inkişafın Lazı ruht ve iktisa· 
dl alAmetleri görülmüştür. 
Şı nıdi siyasi mahafili yerme, 

bir teşriki mesai kaim olacaktır. 
Bu hal Lchistanı endişeye düşü r
mektedır. Muhalifler muhalifi, bil• 
hassa cndiş · içindedir. 
Sağ cen1'hın naşiri cfkArı olan 

Adnowa adındak haftalık gazete, 
Sovyet Rusyanın A manyaya aç ık 
kalmış olan' yegAne ıptid a i madde. 
ler piyasası olduQ-unu hatırlatmak· 
t ad ı r. 

Bu gazete diyor ki: Futuhat yolu 
şınıdiki halde k apalı olduğundan 
aol.şma ve ticari miıbade eıerden 
!:.aşk• yol ka ı mamıştır. Bugun ya
rın Sovyet• Alır.an münasebetleri 

deı!'işebilir. 
lktısad mahafilinin organı olan 

Gazeta Hadlava gazetesi, diyor ki: 
Amanyadaki iptid 11f maddeler 

kıtlıgı, Almanya i ı c Sovyct Rusya. 
nın mukarenetini t~hil etmektedir. 
Sağ cenah mahalili, ortaya bir 

takım p•ikolojik deliller atmakıa
dırlar: Vatikanın hem bolşcvizmi, 
hem nazizmi m1hkum etmesi, Hit• 
fer ile Ludcndorf'un barışmaları. 
M , ıum olduğu veçhile Ludendorf, 
Alman • Sov et ittifakı tarartarıdır. 

Moskova 4 (A. A.) - Tas ajansı 
b ı ld i ri }or: 

Münaka lat komiseri Yagada, ca
niyane suii slimaller yaptığı mey• 
dana çıktığın dan, merkezi icra ko· 
mitesi d i vanının karari ie vazifesin· 
den az lcc i l mişlir. Mesele mahke· 
meye veı iımiştir. 

sını açtı 
(Birinci sayfadan devam ) 

fabrika munitiııdeki kız eri<e k bü
yük yavruların, bir grup ha'in~e 

ismet lnönünün etrafında tophna
rak on yıl marşını söylemeye baş
ladıkhrı görfödıi . Bu ÇOK candan 
sevgi tezahürine Başbakan ayrı ayrı 
her birın sevmek suretiyle mu , a. 
belede bulundular. 

Aile apartım1nlarını gezerken 
karş !aştığı memur ve amele bayan
larına bir s . kıntı l arı ve bir ihtiyaç
ları olup olnıadı~ını sordu. Bayan
ların hepsi her türlü ihtiyaçlarının 
temin edilmiş bulunduğunu söyle· 
diler. Bu arada sıtma mücadelesin. 
deki başarım hakkında bir bayan 
tarafından ileri sürülen müt le 'Ya 
karşı Başbakan, bıı mücadeleyi bu
yurdda katiyen muzaff. r kılmak 
işin bütün tedbirlerin alınacaaım 
söyledi. 

K»mbirta hastanesini geziş eso •· 
sında dün gece doğurmuş olan bir 
bayan mini m nl yavrusu için is
met lnönünden bir ad vermesini 
rica etti. Ve Başbakan Ankaraya 
döner dönmez çocuğu için bir ad 
seçerek bildireceğ"ini genç anneye 
vadetti. Fabrikanın usta ve amele 
mektebi gezilirk•n lngiliz Büyük 
E'.lçısi ~ir Persi Lor en, burada okuvan 
çocuklardan birine fabrika mamulatı· 

nın Türkiye ihtiyacının ne mıkdannı 
karııladıkını sormuş ve genç tale
be bugünkü ihtiyacın üçte birini 
karşıladığı cevabını verdi. Mensu· 
cat fabrikasından sonra da Tay. 
yare fabrikası ve müze gezilmiş ve 
12.45 de Erg-eli'ye hareket t:dil· 
mişlir. 

Başbakan Ereğlide 
Ereg-.i 4 [Hu usl muhabirimız· 

den] - Bı.şb•kan ve vekiller, logi. 
liz büyük elçisi akıam üstü 6,30 da 
buraya geldiler. 
Başbakan kapısını açmak su

retilc yeniden kurulan mensuc.t 
labrikalırından ikincısini resmen 
işlctmeğe açtı. 

Merasimden sonra fabrika gezil
di. B :,~ba kan fabrika müdürüne 
direkti f er verdi. Gece geç vakit 
Başbaka. ı iıe vekiller Ankaraya 
dönmek üzere ayrıldılar. 

Barışın tRkvi e fnB 
doğru . 

Siyasi faa liyetin sikle t m erkeZl 
ansı zın Orta Avrupaya intı kal et· 
ti. Geçen h afta İtalya Dış Bakanı 

Kont Ciano, Belgrad' ı ziyarel et • 
t i. Çekoslovakya Baş Bakanı Jl. 
Hoi.za Viyana'ya gitti. Romanya 
B~şbakanı B. Tataresko Ç~kosio • 
vakya payitahtına seyahat etti. Bu· 
güıı Belgrad'da Küçük Antant dıı 
b .ıkanları toplanmışlardır. Roman· 
va kr~Jının ynkında Pera~ı zi -
~an:t edeceği bildiriliyor. İsmet İ · 
nöııü gelecek hafta Belgrad'a gi • 
dccck. 
!31. siyasi faaliyet karşısında İspan• 
ytı h a-rb ı bile i'cinci rıfiı.na [' ttl mıstlt 
Ziyaı·etler hakkınd~ bir çok tef • 
sirler yapılmakta ise de hakikatte 
bu faaliyetin hedefi eski dostluk • 
!a rı t akviye etmek ve yen i yeni 
dostluklar kurmktan ibarettir. 

Siyasi vaziyetin aldığı cereyan, 
küçük antant ve ona br.ğ lı obn Bal· 
kan Antantı •siyasetini n muvaffa • 
lkiyetini tebarüz ettirmişt ir. Fil• 

ha1'ika her iki kombinezon da 
suli u sağ lamlaştırmak için kurul· 
mustu. Kürük Antant harp son · 
ras; Avrupasmın eıı eski siyasi 
kombinezonudur. Avusturya Ma • 
carı~tan imparatorluğunun varis 
!eri olan Romanya, Yugoslavya ve 
Çı•Koslovakya, K iit;i•1' Aııt 1~tı rıı 

i mparatorluğun tekrar ihyasına ve 
bunun sembolü olan Habsburg ha• 
ncdanmm geri gelmesine mani ol· 
ma!: için kurmuşlardı. Gerçi ara· 
dan geçen on altı sene içinde Av • 
rupı:'da siyasi vaziyet büyük isti· 
h aleler geçirmiştır. F.ık"t h i<;ük 
Antantın o zamanki hedef ve ga· 
yelerile bugünkü hedef ve gayete• 
rı • ra s ında esaslı bır fark yoktur. 
Ü; devlet o zaman da sulh ve mü· 
salemet yolu ile mülki tamamlık • 
!arını korumaya çalışıyorlardı. 

Bu&ün de aynı yoldan aynı gayeye 
varmak istiyorlar. 

Kuçük Antant devletlerinden her 
bin yakın zamanlara kadar üç bü· 
yük devletten bir ilc karşı karşıya 

ıdı Romanya, Besarabya yüzündc·1 
Srıv yet Rusya ile, Yugoslavya İ · 
tal) a ile ve Çekoslovakya da Al· 
manya ile. Büyü k komşusile ilk 
anlaşan Romanya olmuştur, Gerçi 
S hyetler Besarabyanm Romanya· 
ya ı l hakını resmen tanımamışlar· 

dır F aka t Romanya ile Sovyetıer 
arasındaki •niı~a .. 0 bctlff o a r 
Sl ı.irnı dir k i, Besarabya artık iki 
dev.et arasında bir ihtilaf mevzuu 
ol ıMktan çıkmıştır kinci büyük 
&nlaşma Yl\~Oslavya ile İtalya ara· 
sın·Ja y~ pılm ıst ı r Bu anh-mann 
küçük antant ı zayıOa ttığı iddia e· 
dıl emez Nası l ki Romanya ile Sov• 
ve« er arasındaki anlaşma küçük 
ant<.n tı sarsmamış, bilakis kuvvet· 
l e ~ d ı rm işt i. Romanya ve Yu • 
g·1s avyadan sonra ~ il'".di s ıra Ç~· 

kosiovakyaya gelmiştir. Bu d~v • 
leıle Almanya arasında da itilaf 
yaı.: l acak olursa, üç küçük devle• 
tin üç büyük komşusile münasc• 
be!Leri düzelmiş olacak ve dola~ 
y1 •ilf> Avrupa sulhu da sağlamla· 
şacaktır. 

Ahmet ŞUkrU Esmer 
llllllllllllllllllllllllltt/lllllllUlllUlllllll!tUlllUUllltllllllllllllllllllll 

Süvari/erimiz 
Bugün gidiyor 
Binici ik ekibimiz, bl'.gün, Avrupa 

turnesine çıkmaktadır. Bu turnede, 
evveiA Rom 11 a, sonra Par iı::'e, ora• 
dan Brüksel'e, oradan da Lon· 
draya gidecekler ve l,u dö·t şehir• 
deki Br.ync'm le! binicilik miisıba• 
kalarına iştirak edeceklerdir. Bu 
musabakalarda, kahraman <Üvari 
sübaylarımızın, daha eı ve ·kLcrde 
olduğu gibi iyi ve muvaffak neti• 
celer alacakları muh·<kkak görül• 
mcktcdir. 

Bir genç elektrik ce
reyanından öldü 
Dun saat beş buçuk sıralarında 

F eriköy Okmeydanın~a bir yanma 
hadisesi olmuştur. Ha:Jise şudu·: 

Dün havanırı güıclliğind en isli• 
iade ile Kasıırpaşalı bir genç •r• 
kadaşlarile Fer.köyünde }apılan 

futhol maçını seyretmeğe çıkmıştır. 
Okmeydanına geli ı ce genç ora• 

da bulunan bir ölüm tehlikesi dire• 
ğinc çıkmaya başlaırı ş• ı•. F1kat 
teller de likanlıyı çarp · e a~ır 
surette yaralanarak } ar m: ştır. 

Derhal etraftan y< en r yan• 
makta olan genci terko, ~ r~eti · .in 

kamyonu ile hastahaneye kal· 
dırmışlar, Fakat ifade veremiyecek 
kPdar yaralanı>n acnç biraz s..ınra 
ölmüştür. Polis tahkikata başla• 
mıştır. 
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DOLAŞIRKEN ••• -
G eçenlerde Ankarada bulunan ecnebi gazet.ecile~den bazıları ~le ı;:u• 

buk barajına gidiyorduk. Sarp ve sarı tabıat bır beton seddın eşık· 
lerinde bitti. Kayalar yolunu tırmandık ve terasa üzerinden birkaç mil 
derinliğ"indeki suya dalakaldık. 

Evet, hiçbiri muğcize değildi; hepsi kendi mütehassısının tetkik ede. 
bileceği, hesap edebileceği, in,a edebileceği b~sit isle.rdir. Yaba~cıyı 
şaşırtan şey, boş ve çetin toprakla, insani azının eserı arasındakı te
zaddır: 

- Aziz dostum burada bunu yapmak için, mutlak, bu toprağın ço
cuğu olmak ve o~u, ırerçekten, ana ıribi sevmek lazımdır. 

- Bu kadarı bile kAfi de~!, diye cevap verdi, gelecek nesilleri de 
şimdiden sev~bilmek lazım. . 

Hazır'a koşan eski fetihciler yerine, olmayanı :ııara~mek~ ım~lnsızı 
ırerçeleştirmek kuvvetini kendinde hisseden bu nesıl, hıç ıuphesız, en 
tantanalı akın destanlarından daha büyiık bir şiire vücut veriyar. Sevr 
hartasında bile en azgın sömürgecilerin. ~ahi başın~an. savdı~ orta 
Anadolu üzerinde bu asrın bir •alanını bulun şartları ıle ınşa edıyoruz. 

Bazen yaşamak ölmekten fazla cesaret ister: bize kazandığımız hür· 
riyetin tadı, işle y~ra tıcı, mukaddes ve Türke yaraşır olan bu cesareti 
verd~ 

Fa tay 

Aıdliyede: -------
Şayanı dikkat bircür-· 

mü meşhut davası 
Kocasını 
eden bir 

metresini tehdit 
mahkum oldu 

ve 
kadın 

Dün öğleden sonra Beyoğlu cür

mli. meşhut mahkemesinde şayanı 
dikkat bir muhakeme olmuştur. 

H~clisede isimleri geçen, Beyoğ • 
!unda tanınmış eski bir karı koca
dır. 

Bundan iki sene evvel kocasın -
ddn mahkeme kararile ayrılan Ba
yan P. G. adında genç ve güzel bir 
kadın, son günlerde sabık kocası 
N. yi tekrar sevmiye başlamış ve 
onunla konuşmak için takibe baş-
lamıştır. ~ ~ • 

f> G. bilhassa kalabalık yerler -
de eski kocasını yakalıyarak: 

- Sen, benim kocamsın. Ben, 
nası 1 ol ur da senden 8jTılırım. Be
ni neden boşadın? Bana acı, diye 
yalvarmıya başlamış. 

N eski karısına, kendisile asla 
evlenemiyeceğini kat'i olarak söy
lemiştir. 

Kııdın, eski kocasının bu sözleri

Muhakeme neticesinde, kumarı 

oynatan Şeref 1 ırün hapis 66 lira 
40 kuruş para ceza sına, oyunu oy
nayanlar da, birer lira para ceza• 
sına mahküm olmuşlardır. 

Bir ahlAksız mahkOm 
oldu 

Luleburgazdan trenle lstanbula 
gelmekte olan Kıdri isminde biri, 
trende gelirken lıir kadına sataş

mıştır. Suçu şahitlerin şahadetleri
le de sabit olan Kadri, cürmü meş· 
hut mahkemesinde bir ay hapse 
mabküm olmuştur. 

Bir mahkOmiyet 
Maranıroz Mustafa ve artığı. 

Bakinin pazar tatiline riayet etme· 
dikleri dün Üçüncii ıulh ceza malo
kemesinde sabit olmuş, beş lira 
para cezasına mahküm edilmişlerdir. 

Kaçakçılık 
ni dinlemiyerek, kocasını tehdide Bazı kimseler GUmrUk· 
deıaın etmiştir. 

N. yi başka kadınlarla gören P. ten kaçak mal çıkarıyor 
G bir kurnazlıkla kocasını tehdit Gümrük muhafaza teşkıliıtı yeni 
etmeyi düşünmüş ve dün öğleden bir kaçakçılık usulü meydana çı • 
sonra N. yi takibe başlamıştır. karmıştır. Bazı kimseler Avrupa

dan getirdikleri mallara ait sandık· 
N. nin Tarlabaşı caddesinde Ele- !arın kenarlarına yerleştirdikleri 

ni &dında genç, güzel bir kadının bazı eşyaları gümrüğün haberi al-
evine girdiğini görünce, sabık zev- madan memlekete sokmaktadırlar. 
ce büsbütün çileden çıkıyor. Ar - Son olarak bu usulle yapılan mü-
kdsından koşarak Eleninin kapısı- him miktarda bel kayışı ve sırım 
nı çalıyor. yakalanmıştır. Bu sırım ve bel ka-
Kapıyı açan ev sahibi, genç ka- yışları sandıgın içindeki çinkoların 

dına, kimi istediğini sorunca, P. arasına veya kalın kağıtların allı -
G. hiddetli ve asabi bir halde: na yerleştirilmekte ve hiç farke -

- Kocamı elimden aldınız .. di- dilmemektedir. Muhafaza teşki • 
ye bağırıyor ve çantasından nüfus !atı bu malları derhal müsadere et-
cüzdanıru çıkararak: miş ve sahipleri hakkında tahkika-

- İşte bakın .. bu adam benim ta başlamıştır Bu vazıyet üzerıne 
nıkiıhlı kocamdır. ithalilt mallarının daha sıkı kont -

Ev sahibi kadın, bu erkeğin, ke.ı· rol edilmeleri için yeni emirler 
disile bir alfıkası olamıyacağını söy- verilmiştir. Çünkü her gün yeni 
liyerek kapıyı kapamıştır. usulde bir kaçakçılık meydana 

Bu söze pek fazla hiddetlenen çıkmaktadır. 
kadın, kapının zilini tekrar çal - ,,,. __ K_O_Ç_Ü_K __ H_A .. B_E_R_L_E_R_..,, ı 
rnış, kapının açılmadığını görünce 
kapıyı tekmelemiye başlamıştır. 

J:lu gürültü üzerine etrafa büyük 
bir seyirci kalabalığı toplanmış ve 

en nihayet kendisini iki sene ev· 
Ve! boşayan kocası N. bu gürültü -
Ye nihayet vermek için Eleni ile a
şağıya inerek kadına fazla rezalet 
Yapmamasını söylemişlerse de, ka
dın daha fazla bağırmıya başlamış
tır. 

e lz>nir ve civarına son gün
lerde kükürtlü yağmur yağmıştır. 

e Bütün vilAyetler hududu da. 
hilinde ne miktar köy birliti kuru• 
lacatını bir liste halinde Dahiliye 
Vekaletine ırönderme!le başlamış
lardır. 

e inhisarlar 
Nithat Yene! 
müştür. 

Umum Müdürü 
A vrupadan dön· 
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@~lhü ır Halb>~ırll~ırü-ıı Ucuz Evler 
'-~~------ . Yapılacak 
Mısırla Turizm 1 Burgaz 
Tl·caret·ımı·z -·-·- Adası 
Bir heyet Ankara da 

temaslar yapıyor 

Memleket dahilinde __ _ 
turizm hareketi 
uyandırılacak 

Bakımsızlıktan 
Kurtarılması 

Bunun için koope· 
ratifler teşkil 

edilecek 

Mısır hükumetinin Milli banka
sınoan bazı mümessiller memleke

timize gelerek bir çok iktısadi te

maslar yapmıya başlamışlardır. Bu 
arada Ankarada Türkiye - Mısır a
rasında mühim bir ticaret anlaş • 

rnası yapılması yolunda İktısat Ve

kfiletile müzakerelerde bulunmak
tadırlar. Bugünlerde iki memleket 

arasında bu anlaşmanın imza edil
mesi muhtemeldir. Bu suretle 

Türk • Mısır iktısadi temasları iki 

memleket menfaatine olarak dar 

Türkiyeye seyyah celbi için, otel
ciliği ıslah etmek üzere bir otelci
ler birliti kurulacağı malümdur. 
Bu hususta bir de proje hazırlan• 
mıştır ki, bu projeye göre, ote!ciler 
birlikine yalnız birinci sınıf oteller 
dahil olacaklardır. Projeyle, otelle· 
rin ucuzluğu. temizliği, rahatlığı ve 
sıhhiliği temin edilmi' olacaktır. 

M emleketimizdeki kooperatifle • 
rin inkişafı için bir müddet -

tenberi yapılan tetkikat bitiril • 

Kararlaştırıldı miş ve bu hususta umumi bir ra -

B üyükada ve Heybeliadanı'.ı İ· por hazırlanarak İktısat Vekaleti-
mar işleri mühim surette ıler- ne verilmiştir. 

ha ziyade artacaktır. 

Bundan başka Mısır müinessılle

ri Mısır ve Türk rejileri arasında 

mü•terek bir tütün şirketi kurul -
> 

ması yolunda da İnhisar İdaresine 
müracaat etmişlerdir. Bu şirket te
şekkül ettiği takdirde Mısır bütün 

tü<•n ihtiyacını memleketimizden 

temin edecektir. 

Bundan sonra İnhisarlar İdaresi
nin Mısırdaki sigara fabrikası bü

tün Mısır ihtiyacını karşılıyacak 

surdte tevsi edilecektir. Buradan 

harman yapılmış tütünler orada 

Türk mütehassıs ve işçileri nezare
tinde sigara haline getirilecektir. 

Haliçte 
bahir 

iki tahteı. 
yapılacak 

Yeni yapılacak tahtelbahirleri· 
mizden ikisinin lstanbulda inşasına 
karar verilmiştir. Şehrimiıe gelmiş 
olan mühendisler Ha'içte "Taş kı
zak ismi verilen metrük havuzu 

" d" müna•ip görmüşler ır. 
Bu suretle memleketimizde harp 

gemısi yapmıya da yeoi bir devir 
açılmış olacaktır. 

Eroinciler 
Kaçakçılıkla rnUcadele 

iç.in yeni memur alınacak 
Şehrımizde eroin, kokain, esrar 

ve morfin gıbi kaçakçıların son 

günlerde tekrar fazlalaştığı görüle

Memleket dahili turizmin inki1afı 
için de, Belediye ve T urinır klup 
küçük otellere mahsua bir pro· 
je esaslarından olıtn nakil vasıta• 

!arının senenin muayyen zamanla• 
rında tenzilatlı tarife tatbik et• 
meleri keyfiyetinin de teminine ça. 
iışacaklardır. 

Yine bu projeyle otelciler ce•i· 
yeti teşkilatlandırılan otelciler bir· 
liğine bağlanacaktır. Bu cemiyetin 
merkezi lstanbulda olacak, büyük 
vfiyetlerle bazı kazalarda da ıu
beleri bulunacaktır. 

Küçük otell~r de sınıllara ayrı· 
lacak, her yerin hayat şartlarına 
göre muayyen bir ücret tarıfesine 
tabi tutulacaklardır. 

Yeni otelciler cemiyeti merke· 
zinde de, otelciler birliğinde olacağı 
gibi bir isti,are sevisi kurulacık, 

i> i çalışan müstahdemlere mükA· 
fat verilecek ve birde yardım san
dığı tesis edilecektir. Bu sandık, 
hastalara ve yardıma muhtaç olan· 
iara maddi yardıml.rda buluna
caktır. -·-

TUtUn mıntakalarını 
gösteren harita 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü, 

Turkiyede yetışen tütün mıntaka • 

]arını gösteren büyük bir kabartma 

haritanın yanı:n1asına karar ver -

mıştır. 

Böyle buyük kabartma bir ha • 

ritı Türkiyede ilk defa olacak ve 
bu harita üzerinde tütün mıntaka

ları ve istitistıkler gösterilecek -

tir. 

Avans 

Hesapları 
rek yeniden bazı tedbirler alın • ~aliye Vekaleti bu hususta 

ması kararlaştırılmıştır. Bu husus-

ta kaçakçılık ihbarı yapacak kim • 

selere evvelce verılmekte olan ık· 

ramiye miktarı arttırılacaktır. 

Bundan başka yeni ve mühim 

bir teşkılat kurulacaktır. Bu teş

kilatta rivıl erkek ve kadın me· 
murlar bu gibi kaçak zehirlerin sa· 
tıldıkları veya kullanıldıkları tah· 

min edilen yerlere birer müptela 

gibi devam edeceklerdır. Bu suret· 
le yakın zamanda bu ~ekildeki ka· 
çakçılık!arın tamamen önüne ge
çileceği ümit edilmektedir. 

ihlamur halkının 
Şikayeti 

Beşiktaşta lhlamur civarında olu• 
ran halk lhlamur deresinden şika· 
yetçiJirler. Fransız ve Etfal hasta• 

hanelerinin !atımları, üzeri açık 
olan bu dereden akmaktadır. 

mühim bir teımim gönderdı 

Maliye Vekaletinden dün vıla • 

yet., gönderilen bir emirle 1929 ma

li yılı sonuna kadar türlıi şekiller
le muhasipler adına borç çıkarılan 

paralar ile devlet hizmeti için a

vans verilen paraların en kısa vir 

zaı.-,anda tasfiyesi, devlet hesap -

!arının pürüzsüz bir hale getiril • 

mesi cihetinden arzu edildiği bil· 
dirilmiştir. 

Bu gibi işlere ait muameleler Ö· 

nürr.üzdekı ilk ayın 15 ine kadar 

sureti kat'iyede vekalete gönderi • 

lec~k. göndermiyenlerin acizlerine 

n kayıtsızlıkl2rına hükmedilerek 
d~ı hal cezalandırılacaklardır. 

Şoförler kır balosu 
Şoförler Cemiyeti, yardım san

dığına varidat temin etmek için 

her sene nisan ayı içinde bir kır ba-

le<lığinden Burgaz adasının da \. 

ın1r edilmesi hakkında bazı tasav
vurlar vardır. Çamlıkları ve güzel 

marzaralı yerleri diğerlerinden az 

olmıyan bu güzel ada şimdiye ka

dar hiç bir insan eli değmemiş ola

r ak bakımsız kalmıştır. Çamlıkla

rına çıkmak, sahillerinde dolaş -

mak için insan vrya hayvan ayak

larının çiğneye çiğneye açtığı pa· 

ti'<alardan başka bir yol yoktur. 
::,on zamanlarda Adaları Güzel-

!eştirme Cemiyetinin de teşebbü • 
si12 bu adanın digerleri gibi imarı 

için bir proje hazırlanması düşü -
nülmüştür. Şimdiki tasavvurlara 

göre Burgaz Adasında, iskeleden 

baş'.ayıp adayı dolaştıktan sonra 

tekı ar iskelede bitmek üzere bir 

tur yolu ile Hristos tepesine çık -

mak için de ayrıca bir yol açılması 

düşünülmektedir. Burgaz adasında 
parçalanmış halde taşlıklar fazla 

olduğundan bu yolların az masraf· 

la yapılabileceği anlaşılmaktadır. 

Bundan başka adanın, •skele tara· 

fıııd~i rıhtımları da tamır edile -
cektir. 

Ayrıca yapılan mütemadi müra

caatlerden sonra adaya bir de pliıj 

yapılması tasavvurları vardır. Plaj 

oln.aması yüzünden her sene kaya

lık sahmerde denize girmiye mec

bur olan halk, tehlikeye maruz bu

lunmaktadır. Bu suretle denıze gi

renlerden muhakkak surette her 

yıl bir iki kişi boğulmaktadır. 

Yalovaya Atatürkün 
büyük bir heykeli 

dikilecek 
Akay İdaresi Yalovaya Atatür -

kün büyük bir heykeiini dikmiye 
karar vermiştir. Heykel, kaplıcala

rı.ı başlangıç yerindeki meydan -

lığa konacaktır. Heykelın inşası i

çin bir müsabaka açılacak ve birin

ci r.elene heykel yaptırılacaktır. 

Müsabakada diğer derece ala -

caklara da muhtelif mükafatlar ve

rilecektir. Yapılacak bu heykelin 

yalnız Prost tarafındaı1 hazırlan -

mış olan imar projesine uygun ol

masına dikkat edilecektir. Yalova

nııı ileride beynelmilel bir su şehri 

hal'ne geleceği düşünülerek. bu

rsya gelecek ecnebiler üzerinde 

ço1< güzel bir tesir yapabilmesi ıçin 

heykelin büyük ve fevkalade canlı 

bit· şekilde yapılması yolunda açı

lacak müsabakaya beynelmilel kıy· 

mette ecnebi sanatkarların da işti-

raki temin edilecektir. 

Kadıköy lskelesl 
gazlno•u •çıldı U.g-ıın suları Ortabahçede ka· lo.u tertı'bı·ne karar '"erını·ştı·r. 

• Yeni Kadıköy ıskelesınin üzerin-pal: mecradan ırecmekteyse bu 
mıntakaya kadar evler;n kesif bu• Bu nisan ayı içinde yapılacak O• d~ki gazino belediye tarafından 
ıunduğu sahada dereden geçti;i lan kır balosu, öğleden sonra gece kiraya verilıniıjtır . Dün öğleden 
için koku yapmaktı ve mikrop y,rısına kadar devam edecektir. sonra bir çok davetlilerin huzurile 

Aldığımız malumata göre, rapor· 

da 25 mayıs gür.ünün Lütün mem

lekette ve bilh•ssa köylerde (Koo-

peratif günü) olarak kabulü ve o 
gün her tarafta merasim yapılma

sı istenmekte ve kooperatif sosye • 
lesinin doğmasını ve inkişafını ha· 

zırLyan mesleki cemiyetlerin ve 

karşılıklı yardım cemiyetlerinin 
karşılıklı yardım cemiyetlerinin 

memleketimi.Ldc hemen kurulması 

ve bilhassa her köyde bir (Ziraat 

Odası) tesis edilmesi bildirilmek -
tedir. 

Bundan maada bir çok mühim 

maddeleri ihtiva eden raporda At· 

yo.1 inhisarının koopeıatiflcştiril -

ınesi, sulama kooperatiflerinin me"· 

bur1 birer teşekkül halinde kurul • 

mannın temini, ilk okullardan baş
lanarak bütün mekteplerde mec
buri birer kooperatif yap;lması da 
zikredilmektedir. 

Bunlardan başka, ev yapı koope

ratiflerinin, hükümetin himavesl 

altına alınarak çoğaltılması ve bu 

te <c1'k!illerden ucuz ev kaidclerir>e 

riayet edenlerin kazanç vergisi gi· 

bi vergilerden muaf tutulması vo 

köylıiyü refaha ulaştırmak için çift 

hayvanlarının ve yıllık mahsul ge

lfrile ödenemiyeoek her türlü zi

r~at malzemesinin orta vadeli kre
di ile köylülere verilmesinin usul 
ti'ıaz edilmesi de hi.ikümetten ri

ca olunmaktadır. 

Raporun diğer ve en mühim bir 
ki.$ ... ında da ki)ylür.iin borc:iarırıe 

te'l'.as edilmekte ve borçları be~ 

se.ıe tecıl edileıı ziraı kredi koope .. 

tı fteri ortaklarının faizlerinin o.ı 

beş sene müddetle tecil ve satı~ 

kooperatiflerinin ilk kurulma v~ 

işletme masraflarını devletin avans 

olaıilk vermesi, buğday sılolarının 

da bu kooperatiflere bağlanması 

bı.hssa istenmektedir 

tKüçük Sanatler erbabı) kanu

nunda yazılı (Sanatler) kelimesi -
nin deği~tirilerek bundan bu kısım 

saı.atkarlara memleketimizde d•" 
{.\r1izan) isminin verilmesi hükiı 

metten rica edilmiştir. 

Polis 
Bir kadın üç metre
den &fağıya düştü 

Derviş Ali mahaliesinde 41 nu
maralı evde oturan, 30 yaşında, 
Osman k:z, dul Behice, dün gece 
sabaha kar,ı saat beşte yatağındaıı 
kalkuak karanlık olan sofaya çık· 
mış, her nasılsa 3 metre yüksekli. 
!tindeki merdiven aralığına düşe
rek muhtelif yerlerinden yaralan• 
mıştır. Behice, hasLabaneye kal. 
dırılmıştır. 

DUVARDAN DÜŞEN TAHTA 
Dolmabahçe sarayında boya 

yapan Mehmedin başına duvardan 
bir t~hta düşmüş ve M,hmet 
yaralanmıştır. Bu gürültü üzerine gelen polis, 

suçluları ve davacıları mahkemeye 
götürmüştür. 

Mahkeme, P. G. yı on gün hapse 
Ve dört lira para cezasına mahkum 
etmiştir. 

e Tedavi için A•rupaya ırit• 
m iş olan Maliye Vekili Fuat Ağrab 
yarın şehrimize gelecektir. 

e Çöp erin denize dökülmesine 
Mayısta başlani'c~ktır. 

e 937 Festivalleri için ne,re• 
dilecek broşürün dış kapaklarını 

ıüslemek için belediye lktısat mü• 
dürlütünün açtığı müsabaka 3 ma· 
yısta bitecektir. 

uçmaktadır. Alikadarlırırı nazarı Davetlileri şehirden taksiler ve o- gazinonun açılma töreni yapıl -

ı dikkatini celbederiz. tobüsler meccanen taşıyacaklardır. mıştır. 
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Eti bıçakla çocuk 
Hasköyde Keçecipiri maiıallc· 

ıiııde 33 numarada oturan Nesim 
otlu 10 yaşında Yako dü~ Okmey• 
danında oyun oynarken yanına ta• 
nımadığı bir çocuk g~lmiş, oyuna 
iştirak etmek istemiştir. Bu yüzden 
aralarında çıkan kavgada, meçhul 

çocuk, Yakoyu, çakı ile karnından 
yaralayıp kaçmıştır. Yaralayan ço
cuk aranmaktadır. 

Fakat P. G. nin evvelce mahku
m;, eti olmadığından cezasının te · 
cilir.e karar verilmiştir. 

• • 
Ku.marcılar 

l>Un yakalandı .;e hemen 
mahküm edildiler 

Çenberlita,ıa Vezirhınında, Şe• 
refin kahvesınde zarla kumar oy• 
narken yaka anan Salih, Reşat, Is. 
llıail ve Mehmet dün nöbetçi Cür
rnu Meşhut mahkemesi olan Sul-
tan h ·· k a met Uçüncü Sulh Ceu mah-
enıesine veriımişlerdir. 

e Yeni köprünün on beş met
reden, on sekiz metreye kadar de. 
rinleşlirilen ayakları yine tutma• 
mıştır. Daha ziyade derinlik fazla 
masrafı mucip olacağından grupla 
belediye müzakereye girişmişlerdir. 

e Maarif idaresi on beş mek
tepte çocuk bahçesi tesis etmiştL 
Bu bahçelerin faydaları görülmüş 
ve çoğaltılmalarına karar veril
miştir. 

e Geçenlerde apandisit ame· 
!iyesi sonunda vefat eden Sovyeı 
Konsolos muavini Kemal Kitabof'un 
cenazesi Rusyaya göndorilecektır, 

Demirden 
• yeye 

"Modern ve ileri bir millet endüstrisiz olamaz ı,,. 
Bu söz, Karabüktc Cumhuriyetin şaheserine temel 
atmış olan Başvekilimizin başarılan bir iş ne kadar 
derin ve ihata edici. ne kadar temelli bir şuurdan 
aldığımız. göstereıı en veciz sözlerinden biridir. En. 
düstrisiz medeniyet olmaz. 

Endüstrisiz bir vatan müdafaası tam değildir. Bu. 
günkü dünya şartlanna göre bir milletin isti.dali, ge. 
rek ekonomik ve gerek siyasi istiklal dahi endüst
risine dayanmaktadır. 

Karabükde büyük demir endr.stride temel atarken 
dünün ve yarının en yüksek irtifaına yükseldikimizl 
hissederek müteheyyiç olmamak kabil dekildlr: 

bir Türki
doğru 

Türk, dünya medeniyetine d:mir sanayiile beraber 
doğmuştur. 

Demir Endüstris:ni dünyaya ilk yaratan Türktür. 
Bugün bütün dünya bilmektedir ki yine bütün dün· 
yaya demirle başlaır.ış olan medeniyeti açmış olbn 

bir mill.ı, tekrar bu tarihi yaratıcılıgın başına geç. 
mi~ bulunmaktadır, 

Cumhuriyetin eli, vatanımızın sinesinde demir 
medeniyetini açmakla medeniyet dünyası önünde 
bükülmez, demirden bir Türkiyenin temelini atmış 
bulunuyor. 

H•tlce Hatip 

Otomobil çarpması 
So!ularda 22 numaralı evde otu. 

ran lbrahim Nazmi kızı 13 yaşında 
Şükriye dün akşam saat 17 de 
Horhor caddesinden geçerken şo. 
för Musta!anın kullandığı 2029 nu
maralı otom >bil çarparak başından 
yaralanmıştır. 

Şükriye Haseki hastanesine kal
dırılmış, şoför Mustafa yakalan
mıştır. 
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~~-.1 1 Yeni ·abrikalaı· 
ı kuruyoruz 

1 Yazan: 

Aşk ve ıstırap \Beşinci şek~r fabrikamız da pek Bir akşam üstü, güneş Üsküdar 
evlerinin camlarını yaldızlamış. Bo
~aziçi lacivert bir kıvrıntı ile Hisar· 
!arda bitiyor. Ben güvertede altlı· 
yorum. Koca ve servel )'aıtmasına 
ııiden üç kız, karşıdan bana bakıp 
budalalığıma gülüşüyorlar. Her çe
şit bandıralı barp gemilerinin önün· 
den geçiyoruz. Kadıköy üne, Mühür· 
dara bakbın, fakat göremedim, göz· 
terim yaş doldu. 

yakında faaliyete geçecektir 
• 

Yazan: Sallhattln Diptar 
Yurt içinde, hemen her gün ye-

Dostum, anlatıyordu: 

- Aşk insanların en büyük ter• • 
bıyecisidir. Güleriz; dudaklarımızda 
tebessümün eseri kaybolduğu za, 
man bir şey k az:ınınz.. Ağlarız, 
göz yaşlarımız dindiği zaman, yine 
bir şey elde ederiz. 

Fakat, her neşe ve ıstırabın sO• 
nunda anlarız ki, yeni bir hakikat• 
le kar,ı karşıyayız. Gözlerimizde 
bilin mey en bir his ile bir parlaklık, 
dudaklarımızda bir sezişin teılimi· 
yetkar kıvrıhşlan belirir. Aşk ta, 
tabii töyledir. Saa~etle vücut 
bulur, fakat i•tırapla bıter. 

Onun muhakkak bir sonu oJa,, 
caktır. Ve asıl aşk, ümitsizlik için· 
de ayrılıktan sonra başlıyanlardır •• l 
yeter ki •.• 

Arkadaşını burada biraz sustu. 
Gôzlerine yeniden bir parlaklık 
ıreldi, bir şey hatırlar gibi : 

- Fahireyi kaybettim. ni bir fabrika bacasının tütmiyc 
Diyordu. ba~ladığını, yahut yeni bir fahri -
Ne olmuş, nasıl olmuş da ayrıl. kanın temellerinin atıldığını gö • 

mışlardı ? 1 rüvoruz. Cumhuriyet Türkiyesi, 
Fahire ba~ka birile evlenmişti, m~lcketc, uzun asırlar mahrum 
- Ya 1 • dedim • demek bütüıı kaldığı eııdustriyi hediye etmek -

muisini unutmuş. tcdu-. Yeni fabrikalarımız, he ba-
Arkadaşım hassas bir noktaya kımdan faydalıdır. 

temas etmişim gibi doğruldu; Bir iptidai malzeme halinde, dün-
- Hayır .. • dedi • bu, herhangi ya piyasasının isteklerine uymak 

meşru bir sebeple... fakat, sonra nı~cburiyetlerile bazan çok ciddi 
ikisi de anlamışlardı ki aynlık on• iiat düşmelerine uğrıyan bir ta -
ları yepyeni bir hayata atmıştı. kJm mahsullerimizin, yeni fahri -
Ve asıl ayrıldıktan sonra sevmiye kalarımız sayesınde sabit bir kıy· 
başladılar, ve hakiki aşk işte bu mele kavuşmakta olmalarını mem-
idi. nuniyetle karşılamak lazımdlı. 

Dudaklanma relen bir sözü ıap- Kombinalar, bu bakımdan yüz bin-
tedemedim: lene çiftçi ailesini kuruntu ve ü -

- Ayrılmasa idiler? züntüden kurtanruş , bunlar emin 
- O zaman aşk kalmıyacaktı. bir istikbal ve hayat temin etmi~ 

Çilnkü onlar, ruhlarının muhtaç bir"r değer olarak hatırlanmalı • 
olduğu kuvveti bu suretle aldılar, d 

ır. 

- Yeter ki • dedi. bu iyi ruh• 
!ar üzerinde tecelli etsin ve kendi· 
siııe müsaid bir muhit bulsun. 

Belli ki birşeyler düşünüyordu. 

Genç ku ruhan yükseldi ve onu ı Fakat bizce en mühim olan ve 
ı unutmadı, genç erkek de tanm• takdirle anılması icap eden en c• 

1 

runmış bir besteki\r oldu. Ve, aca. saslı hareket, yepyeni bir çalışma O, ekseri böyle daldığı zamanlarda 
} eni bir hikayesini dinlemek için, 
sabırsızlanırdım. 

larındaki rabıta hiç bir zaman biri 1 mevzuu yaratmış olan fabrika a • 
birlerini düşünerek yaşamaktan ile· 
riye gitmedi. ieıadüflı!r onlan kar- rmıızla tahakkuk eylemektedir. Şe-

1 şılaştırclığı zamanlar bile durup ko· kçr, kağıt, sömi-kok.. gibi yalnız 
nuşmağa cesaret edemediler. Fa· rlı~arırl~n gdı>n ve p1rıımızın bü-

Israrıma meydan vermeden sÖ• 
1üne devam elti: 

- iki gençtiler. Farul!un gözle· 
rıni andıran yeşillikler, Fahirenin 
• açlarına pek uygun olan kes

:ınelikler arasında öyle güzel 
ı aşıyorlardı ki, her geçen gün ... 
Onları, biraz daha, biribirine 
\~ki yor ve ikisi de aşkın iğfalkar 
anadının ruzgarile sermest dola· 
ıyorlardı. Ve onlar için en büyük 
ıevk içlerinde beliren his ve he• 
}ecanlarının hemen hepsi üzerinde 

kat biribirlerini de unutmadılar. yük milyonlar halinde dışarıya ak-
1============~;;;;=====~==~============~ 

Aydında bayındırhk işleri 

Yeni mektepler yapılacak, 
yollar tamir edilecek 

bir şeyi düşünmek ve: k 
oe:!'kM ~f~;d;,k~akikaıen belki j Aydının müstakbel şe li Üze-

de böyle düşünerek yarattılar ve 
1 rı·n Je tetkikler yapılıyor ıenenler, bir sır gibi onları kendi uı 

ağuşuna çekti. 

• Faruk hassas bir gençti. Küçük• 
lüğündenberi müzikle uğraşıyordu. 

Arasıra, mehtaplı recelerde de:ıize 
karşı Fahirenin penceresi dibinde 
serenatlar yapardı. Genç kız bu 
saf ve ~amimt düşünceler içer• 
sinde hayata biraz renk ve 
hayal vermişti. Resme çalışıyordu, 

.Zaten yaradılışı da buna müsait idi, 
Mesuttular. Hatta o .zamanlar bun• 
IJrın ~·ekdiğerine karşı itimat ve 
alakaları akranlanna karşı misal 
teşkil ederdi. 

Faruk arasıra beni görür •e is· 
tikbal hakkında düşüncelerini çi· 
ıerken: 

- Onu -derdi. onu seviyorum, 
Mes'udum. 

Bir gün Fahireyi gördüm. Gün. 
lerin yeknasaklığından şikayet edi. 
yordu. Bir aralık Farukla aralarını 
sordum: 

- Sorma ·dedi· karşılıklı itima• 
dımız var. Çok mes'uduz. 

Fakat, bütün bu güzel kelimeler 
arasında, zihnimi birşey kurcalı· 
yordu. Ben, bu iki e-enci, b~ka 
cephelerden mütalea ederek birbi· 
rıne münasip görüyordunı. 

Bunların ha yatlarında bir şey ek· 
sikti: lsbrap_. işte bunu hiç tatma
mışlardı. l:akat, fikrimi ona söyli. 
> emezdi , . Bu hareketimle, onun 
renkli hayallerini karartmı~ olmaı· 
mı idim? 

• Bir gün Faruktan bir mektup aJ. 
dım. Muztarip lir lisanla: 

-r 

Aydın (Hususi)- Umumi mecli· 1 açılmak için de tahsisat kabul et· 
simiz toplanbsıoı bitirmiş, 937 j miştir. 
Mail yılı il bütçesini gelir ve mas• · Yeni köprüler 

f 813124 1. •t · ola Nafia müsteşarı Aydına gelerek, ra ı ıra ve mu evazın • . 
· · B 660 l 24 r veklletçe yenıden yaptırılacak Men• 

rak kabul etmıştir. unun 1• dres köprüsü iıe ilimiz çevresindeki 
ruı 11di ve 153000 lirası da fevkalade yol ve köprüler üzerinde tetkik atta 
masraflara tahsis edilmiştir. Husu• bulunmuştur. 
ıi muhasebeye 103652, Nafia ve Şehir planı 

yapı işlerine 138605, Maarif işleri• Aydın şehrinin müstakbel şekli 
ne 290729 Ziraat ve baytar işle· üzerinde kati karar vermek üzre 
rine :>.6144 sıhhat ve hayır işlerine kurulan imar komisyonu ilk top• 
81036 muhtelif ve müşterek mas• lantısını ilbay O. Günday'ın baş· 

' · 1 br kanlığı altında yapmıştır. Komis· 
raflara da 182957 !ıra ayn mış • yon mevcut plan üzerinde incele. 
Umumi meclis beş yıll'.k ~eaai pro- me 'yapmıştır. 
ııramını da kabul etınışti_r. Su işleri 

Buna nazaran beş ılçeye beş Aydın şehrinin su işleri, Dahiliye 
etüv makinesi, beş yeni okul Vekaleti Belediyeler imar müdür• 
binaııt yapılacak, aygır de- !öğünce münakasaya çıkarılmıştı. 
posunun yeri değiştirilecek aygır istasyona verilen su parası karşı· 
sayısı yirmiye iblağ olunacak ye· lığı olarak Na:ia Vekaletince satın 
niden iüç sıfat istasy_onu a_çıl.acak, ahnan borular gelmiş ve Belediye· 
örnek fidanlıit yenıden ıstımllk ce tesellüme başlanmıştır. 
edilecek 150 dönümlük bir sahaya Hava kurumu şubesi 
alınacak ve ayrıca birde ziraat la· Türk hava kurumu Aydın şubesi 
boratuvarı tesis olunacak, Aydın. et bayramında, Aydın M. Kazasın. 

Muğla, Söke• Ortaklar ve Nazilli - dan 8150 deri ve 6706 barsak top. 
Bozdoğan yolları tamamen bitici· lıyarak bundan 13274 lira, Çine 
lecektir. Bu yollar için her yıl büt• kazası 2725 deri ve 545 barsak 
çesiode 80 bin lira ayrılacaktır. toplıyarak 2665 lira, Karacasu ka· 

937 fevkalade bütçesine bu prog• nsı 1426 deri tophyarak 1555 lira 
Söke kansı 1324 deri 469 bar.ak 

rama göre tahsisat aynlmıştır. Da- toplıyarak l657 lira, Bozdoğaıı ka· 
imi encümen azalıklanna,Etem Men. zası 2674 deri 2918 barsak toplı· 
dres. Ahmet E. Arkayn, 1. Akdeniz yarak 3246 lira Nazilli kazası da 
ve Dr. Şakir Şener seçilmişlerdir. 7493 deri toplıyarak 8679 lira te· 
Meclis parti i~in 16000 lira ayırmış, min etmişlerdir. 
Nazillide 25 v:ı.taklı hir h'5tahane O. BECf:R/K 

- - ---· 
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lira kazanmıştı. Ablak yüzlü bur
nunu çekerek; 

-Bu muaya kara örtü örtmeli.• 
1 diye söylendi. hepimizin kesesine 

dan dikti. 
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MÜELLiFi: Nizamettin Nazlf 
- Vallahi bu olmaz 
- Ne şans! Ne şans! 
Doğrusu kağıt tam zamanında 

gelmişti. Koca göbekli alnındaki 
terleri silerek: 

- Re•tiniz nekadardı Hanıme• 
ferıdi? -Dedi· 

Müt!ıiş bir uçuruma düşmelo.len 
kurtulmuş gibi bir sevinçle ayağa 
kalkan ablak yüzlü banknotları 
acele acele saydı : 

- iki bin yüz lira para.. ve üç 
bin liralık bir de çek var. Yüz lira• 
sını atarsak toparlak hesap beşbin. 

- Ne yapalım? vereceğiz. "Ala· 
hantur • alahotör n oynuyorduk. 

Rüstem bey hemen bir çek dot-
1durdu imzalarken elleri geri ıeri 
rldiyordu. 

Ticaret nezareti umum! müdürü. 
nün yüzü mosmor kesilmi;ti. Tit· 
reyen ellerile ııözlüğünü düzelterek 
dotruldu; 

- Ben .• • dedi • kavımla oynu• 
yordul!l. Önümde dört bin liradan 
fazla para vardı. Hatta şöyle böyle 
dört bin sekiz yüz lira kadardır 
zannederim • 

Ve kendisinden iki metre öteye 
uzaklaşan Refika hanıma ezgin ez. 
gin bakarakı 

- Artık bana müsaade eders!niz 
deıtil mi efendim? Bu şanssızlıktan 
sonra oyunun pek zevki kalmaz. 

- Ben de ayni fikirdeyim. 
- Ben de. 
Hani hakları da yok değildi. 

Hanımefendi bir kalemde on dört bin 

Hanımefendi bittabi rayet mem• 
nundu. Ve artık Calibe ile istediği 
ribi başbaşa kalabileceği için Naz. 
mi de neşeli neşelı aynğa kalkmı~tı. 

Refika hanım, göılerini banknot 
yıjcınından ayıramıyordu, Birden· 
bire sinirli bir kahkaha attı: 

- Ne tuhafl ·dedi· eskiden er· 
kekler kadınların şansına oynarlar• 
dı. Şimdiki gençler ise hanımlara 
ırıaskatluk yapıyorlar. 

Nazmi bu taşın altında kalmaV: 
istemedi. Refika hanımı büsbütün 
çileden çıkartan tavır ile cevap 
verdi: 

- Amma hanımefendi... bu da· 
ha doğru oJS'll i'erek. Faraza bakı· 
nız o göz.lüklübey rest verip kalktı. 
Halbuki yanında maskatluk edebi· 
lecek kadınların en güzeli vardı, 

Hanımefendi bu sırada kazandJ• 
tı paraları iki yıırın ayırmış bu
lunuyordu; 

masına sebep olan ihtiyaçların, ar· 
tık memleket içinde temin edilir 
olmaları, ger~k, umumi refaha 
mühim bir ölçüde hizmet etmiş -
th. Mes~la, şeker sanayiimizin 
Tiirkiyede on üç milyon liralık bir 
hareket yaratmakta olması küçük 
göri•lecek bir netice değildir. 
Kaldı ki, dünyanın bugünkü gi· 

dişinde her memleket, her türlü 
iht'yaç1arını kendi başlarına temin. 
kendi yağile kavrulmak gibi kat'i 
bii mecburiyet karşısında bulunu· 
yor Ve şurası muhakkak ki şe -
ke~ de. buğday (un). arpa siliih, 
kömür gibi bir milletin kudret ve 
istikliil derecesini !şekillendiren 
mevzular arasında yer alıyor. 

Döviz güçlükleri, başka memle • 
k~tlerin büyük stoklar yapmak ka
rarlarile şeker katmaz olmaları gi· 
bi t·aziyeller nazarı dikkate alın • 
masa bile, Türkiyenin şeker ih • 
tiyacını tamamen, hatta fazlasile 
memleket içinde temin etmesinde· 
ki mecburiyet, yukarıdaki izahtan 
keııdi kendine tebarüz eder. 

Bu düsünceler altında, beşinci 
şeker fabrikasının kurulması ka • 
ra•:ndan dolayı duyulan sevinci • 
miz, binlerce vatandaşın daha ken· 
dilerine yeni ve kazançlı bir iş bu· 
lar~ğını da hatırlıyarak büyük bir 
ölçiıde artmaktadır. 

1936 da 65.885 ton şeker istihsal 
edilmis olm:ısır.a 'fağmen ihtiyi?ctrL 
artma;ı sebebile dışarıdan 20.177 
ton şeker satın alınmasına mecbu· 
riyet hasıl olrluğu ve böylece b~· 
şinci bir fabrika kurulmasının tc
k•niir ettiği diişiinülürse . ~iftçi 
h~~abına büyüyecek iş hacmini he· 
saplamak hiç güç olmaz. Kısa bir 
h 0 ;, ptan çıkan netice ıudıır ki, ye" 
ni iabrika kurulması kararı, aşağı 
yukarı 15.000 çiftçi ailesine pancar 
ekmPk fırsatırı verecek ve bu, 
memlekette üç milyon liralık yeni 
bir hareket doğuracaktır. 

1. er çiftçi ailesinin 1'üçük bü • 
yU< sekiz kışiden ibaret olduğu • 
nu kabul edersek yen işeker fahri· 
k l$Jndan 120 hın V3tanclaşın istl 
fa L edeceğini kolayca anlarız. 
Başka memleketlerin şeker ih • 

raç etmiyerek harp stokları yap • 
makta oldukları ve harp esnasındı 
fabrikaların az çok tahribe uğ • 
rıyacakları yanyana getirilmek su· 

retile mesele mutalea edildiği za
man şeker fabrikalarının, normal 
ihtiyaçların üstünde bir çalışma 
kudretine malik olarak vücude ge
tirilmelerinin kap ettiği kolayca 
tebarüz eder. 

Beşinci bir şeker fabrikasının 

kurulmak isler.diği şu sırada fab· 
rik ı sayısının mümkün olduğu ka· 
dar fazla olması ve muhtelif sa
halarda kurulmasındaki faydaları 
da hatırlatmak isteriz Fabrika
ların tead\iüdii, teknik zira2t bil 
gileıinin yayılması neticesir.i ·ıe • 
recektir. Eskişehir, Alpullu, Turhal, 
u,~k mıntahl:ırı ciftcilerinin va
sıta ve bilgi bakım;nd~n dünkü ve 
b ıgiınkü vaziyetleri bize bu hu • 
susta güzel örneklerdir. 

~:(ni ~eker fabrikaları, büyük bir 
v~:anrlaş kiıtlesir.e ve mt>n:lekete 
temln c>deceği menfaatlerle hepi· 

mi1ö sevindirmelidir. kanaatinde '"i» 

- Vaz geç şu geveıelikten de 
şu hisseni al • dedi • 

- Ne diyorsunuz hanımefendi? 
Vallahi olmaz J 

- Haydi çocukluk etme! Oyuna 
otururken senin şansına oynıyaca.
ğımı söylemiştim. Ne kazandıysak 
yarısı senin, yarısı beni ın. istersen 
bu iki kümeden birini al. istersen 
sayalım yarısını alırsın, 

- Aman hanımefendiciğim ... 
- Amanı zamanı yok. Ya alır· 

sın, ya hepg:ni yırtarım, 
Refika hanırnada ani bir değişik· 

tik olmuştu. Gence yaklaşarak; 
inat etme arslanım, al dedi. 

Binlerce lirayı yırttıracaksın hanım 
efendiye. Aaa ... Vallahi yazık, hem 
ben size bir fikir vereyim mi ? Şu 
iki çeki siz alınız Nazmi bey, bu 
kadar parayı taşınıanız müşkül 
olur ... 

- O zaman da hanım efendinin 
bakkı bana geçer... Çeklerin ye-

• kllnu sekiz bin lira tutuyor, 
. - Olsun varsın. Beş yüz lira• 

nın da adı mı olur? 
Ve çekleri kıvırıp Naıminin fazla 

itirasıaa meydan vermeden mendili 

Benden başka bütün yolcular se
vinçli. Vapurda bir de kaçak Rus 
ailesi var. Bolşeviklerden kaçmış• 
lar. Istırap. sefalet. felaket vız ge· 
llyor. Kızları piyar.o başından ay· 
rılmıyor. Eğlence ve sefahate o 
kadar düşkünler ki. Rus ihtili.linin 
haklı olduıtunu düşünüyorum, Bi_n• 
!erce muhaciri gördüm. Başının bıt. 
!erile öğle üstü Galata rıhtımına 
can attılar ve akşam:ı büyük tu· 
valetlerle büyük otellerin salonla· 
rında şampanya içtiler. Böyle İn· 
sanlann memleketinde ihtilalden 
başlca ne olabilir? 

Çay çıngırağı çalıyor. Ras uzak· 
tan göründü. Başka vakit yazanm. 
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Bir yapma mendirek. Arkasında 

bir liman. O limanın içinde başka 
bir liman. Limanın içindeki limanın 
içinde de bir liman, Bu lımanın sa• 
ğında bir daha !iman. Onun da 
solunda bir liman... işte Malta l 

Belki başka şeyleri de vardır. 
Amma ben bukadarını gördüm. 
Ne seyyahım, ne ekzotik manzara. 
lar meraklısı. Sa-lece bahtı kara 
bir insanım. Malta l:manını bu ka· 
dar görüşüm bile çok. Ras Feddan, 
güzelce bir lnıciliz kırması ·anası 
lstanbullu Rum imiş· madam, bir 
de ben. Üç arkadaş sağdaki rıb· 
bma çıkdık.' Üçüm üzün de pasa• 
portları yok, Jlalnız proteje eden· 
!er tarafından verilmiş le epasele
rimiz var. Memura bıraktık ve 
karşımızdaki koca asansora girdik, 
Arazi burada keskin vı:. yüksek, 
Bir küçük parka çıktık. 

Bizim zamanımız burası kale 
imiş. Napoleon da kale diye ku\. 
lanmış. En meşhur mahallesi ve 
çarşı•ı buradL Eski Malta bakimi 
şövalye Döla Valet adına buraya 
Valetta demişler, Bizim Beyoğlun• 
daki doğru yolun temizi ve terbi· 
yelisi. Akşamın yedisine kadar vak. 
timiz var. Vapurumuz yedibuçukta 
kalkacak. Hepsi Molta taşın an 
yapılmış kırk elli kolonlu, muhte
şem bir binayı solumuzda bırakbk, 
Burası Maltanın mili! opera binası 
imiş 1 ikiyüz kırk bin kişilik küçü. 
cük Malta adasının mili! opera bi. 
nası 1 Bizim Tepebaşındaki darüL 
bedayi salaşı aklıma geldi. 

Bizim salaş bütün ömrünce kiç 
defa süpürülmüş, kaç defa yıkan. 
mış, kaç defa boyanmış? insan içi. 
ne girerken koleraya yakalanaca• 
tıml diye ürker. 

- Birer Malta böre~i ile maltız 
keçilerinin köpüklü südünü içelim. 

lnııiliz kırması madam nerden 
duymuşsa duymuş, hemen itiraz 
etti: 

- O sütlerle böreğin peynirle
rinde Malta sıtmasının mikropları 
varmış. 

Ras Feddan kızdığını belli et. 
meden: 

- Olabilir, dedi. Hanımefendile 
ben hem yeriz, hem içer iz, biz aşı
lıyız, sıtma bize relmez, Ve bana 
Türkçe: 

- Eski ve dü~manca bir propa· 
ıranda, dedi. Ne mikrop vardır ne 
sıtma. 

Umumi valinin sarayına giderken 
•a('ıh mil!! kütüpane var. A'tıııd•· 

cebine soktu. Hanımefendi bu sı· 
rada ayağa kalkmış poker oyna· 
mak için arkadaş arıyordu. 
-Siz hanımefendi! Gelmezmi siniz 1 

Ya siz Necdet bey ... Siz de mi çe. 
kiniyorsunuz? E, vallahı ayıp edi
yorsunuz. Kırk yılın başında bir 

rest almamız hepinizi ürküttü mü ? 
Klğıtlar her zaman böyle karşı· 

laşmaz ki elendim... Hem Nazmi 
artık yanımdan kalktı. Artık neden 
korkuyorsunuz ? 

Refika hanım şimdi gözlerini 
gençten ayırmıyordu. Onu bir ke· 
nara çekip uzun boylu konuşmak 

için fırsat arıror gibiydL 
Fakat Nazmi salonda fazla kal. 

madı; sıvışıverdi. 

Calibeyi bulmak içın dört beş 

karanlık odanın kapılannı açmak, 
elektriklerini yakıp söndürmek il· 
zım gelmişti. Ne kütüphanede, ne 
sofada, ne de denizi gören oda. 
!ardan birinde bu kızı buhmayınca; 

- Her halde· dedi· yatmış ola• 
cakM kızdırmayalım yavruyu. 

Dar bir merdivenden yalının 

ki lıiiyiık gazinoda o\uracal'.tık. 
Birdenbire irkildim. Sonra son de
rece bir cetrinelis'e kendimi tu
tabildim. 

Seçligim'7. masanın yanındaki 
masada üç ki;i oıuruyordu. Bun• 
!arın ikisini iyi tanı ı <>rdum. Burada 
ne işleri vardı? lsıanbul nerede? 
Mühürdar nerde? Moda caddesi 
nerede? Malta nerede? Üç kişiden 
ıanıdıgım ikisi de yan yan bana 
baktılar, sonra birbirlerine. Ben 
sotuk kanlı, Üf kişiden birisi ba
bamın ark ad.ışı ,.e doktoru: Göz 
hekimi profesör Esat paşa 1 Karşı
sındaki zayıf, güler yüzlü, sempa• 
tik adam da: Meıhur Salah Cim• 
cöz bey 1 Ortalarındakini, konuşıır· 
tarken (Numan Usta! Num.ın U~ta t) 
deyişlerinden anladım ki lstanbulun 
biricik .,osyalist itlih&tçı mebusu 
Nun.an Usta 1 

Esat paşa yan yan bakıyor, bi
teviye: 

- Allah allahl diyordu, insanlar 
çift yaratılırmış derler, doğru imiş. 
Bizim paşanın Mavişine ne kadar 
benziyor. Yüzü biraz daha penbe 
olsa ke'ldisidir diyeceğim. Ne der
sin Salah? 

- Mavişin bur3da bulunacağına 

en küçük bir sebep bulsam, ben de 
odur diyeceğim. 

Numan u~ta: 
- ister o olsun ister olmasın, 

bal gibi kadın paşam! dedi. Az 
kalsın kızaracakbm. Raa Feddan.ı. 
bir işaret çaktım. Anladı. lngilizce 
konuşuyoruz. Fakat Esal paşa hı· 

rakmaz, biraz şüpl.elense lelak.t. 
Ben hlla oryante olamıyordum. 

Bunların buralarda ne i~leri var? 
diye düşünüyordum. Derken büyük 
meydanın köşesini kıvırıp bize 
doğru gelen iki kişi gördüm. Bun· 
lar da nesi? Bunları da tanıyorum! 
Kamı~ gibi, ince, uzun boylusu ve 
çırçıplak yüzlüsü? Evet, ta kendisi! 
Profesör doktor Numan Paşa! Ya· 
nındaki ufak tefek, fıstık yapılı, 
kara gözlü kara kaşlısı? O da Ka· 
dıköylü: gazeteci Ahmet Emin bey. 

Ancak o zaman kalama dank 
etti. Evet, bunlar galipler tarafın· 
dan haksızca esir edilmiş vatandaş. 
!ardı. Mütesvliler, memleketteki Hür
riyet ve ltilUçı hainlerle birlik o
lup yüzlerce milletdaşı bu adanın 
zindanlarında çürütmek istiyorlar. 
Ras Feddana fısıldadım: 

- Burada beni tanıyanlar var. 
Sıvııalım. 

Hayretle yüziime baktı. Yavaşça 
anlattım. Cözümüziln önünde keçi
lerden sağdıkları köpüklü sütleri· 
miıi yanda bırakarak kalktık. Sıt· 
ma mikrobu var diyen lngiliz kır· 
ması ne tabağında bö•ek, ne fin· 
canında f süt bıraktı. Dinde de ce
miyette de bu kırnıalık, bu melez· 
lik tııhaf oluyor. Eski komşularımız 
vardı. Kanuni Sultan Süleym•nın son 
devrınde müslüman olmuşlar, kar. 
şımıza geçerler, bize halife Hazreti 
Ômerden çok müslüma:ılık ve 31 
Martçı Devrış Vadeliden daha az· 
gın bir taassukluk satarlardı. Ce
miyetteki kırmalar da böyledir. Bi. 
zim Mühürdarla Beyoğlunda o ka· 
dar bol var ki. Dedesinin bilmem 
nesi nasılsa bir lcg"liz kızı almış, 
yerli torunlarının yerli torunları Jn. 
giliıden ziyade lngıiizlik, ltalyandan 
faıla lıalyanlık taslarlar. 

Bütün bunları kendimi avutmak, 
başka ŞCJ !eri düşünmem•k için ya· 
zıyorum. Ôğie yemeğini Sen Tan· 
tonyo parkının yarundııki Turin&' 
otelde yedik. Bu nasıl park yarabbi l 

(D, .. nmı . or) 

uçuncü katına çıkt.. Kapısı ya" 
açık bır odadan içeri girdi. 

1 ~hmininde aldanmamıştı. Kız 

elbisesini çıkarma<l"''I y-hğına yii· 

zü koyun uzanmış y3!ı}·ordu. 

Acaba uyuyor mu idi? 

Oda, J..omodin üzerindeki mavi 

ipek abıjorlu küçük lambanın za· 
yıf ışığı ile yan Jo,tıı. Ta vandak; 

lambanın düğmesini çevirdi, Sonra 

Bayanım• yaklaştı. Kırın uıan. 

mış vücuduna gözlerini daldırarak 

saçlarını okşayarak sesl•ndi: 

- Calibe 1 Calibe ••• Uyudun mu 
yavrum? 

Kızdan bir cevap çıkmadı. 

- Şekerim •• Sonra seoi gıdık· 
lanm .... 

- . . . . . . . . .. 
- Çimdiririm ...• 

- . . . . . . . . . . .. 
- Isırırım .. inat etme! 

Ve birdenbire sak kolundrn tu· 

tup kızı arkası üstü çevir. 

( Det'amı var) 



S Nisan 
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İngi 1 iz polisleri 
n a: s ı 1 çalışıyorlar 

Orada bu işleri, modern bir mek
tep halini almış olan polis müdiri
yefinin yetiştirdiği polisler görür 

Londrada Poliı miidirigctinin ml!/ıim binası cıe (satJa) kimHge görün• 
m•den oazifeıinc giden giıll hlr polü memuru 

Scotland Yord.. Bu kelimenin 
ifade ettiği miına bizim memlc • 
k·.t!mizde mPçhuldür. Fakat İn·· 
giltereyi, hele bir kere Londrayı 

ziyaret edenler Scotland Yoırd'un 
ne demek olduğunu çok iyi bi • 
bi. polis merkezi değildir. Bura
lirler! Scotland Yord .. laalettayin 

sı ;ısrımızın sanki bır sihirbazlık 

mcıkczidir. 

İngiltrre topraklarında bir fe • 
la~ete mi maruz kaldınız? Bu ıner

k · .n ıihirbaza benzer mPmur!an 
si .in aı-ııdıii nızı derhal bulurlar. 

iııgtltcrc nasıl Uzcrinde güneş 

batınıyan beş kıt'a üzdrnde yer • 
leş·l.iş bir devletse polis teşkil.Hı 
da aynı ~ekilde 5 arz parçası ü • 
zerine kol budak salmJştır. 
Londra'nın en merkezi yerinde 

bulunan bu binanın gizli salon • 
larında bütün dünyanın tanınmış 

vevahut bir kere cinayet işlemiş 

b•ltCn şahsiyetlerinin dosyalan var

dır. Parmak izleri, kartotek.. dos
yalı.rd'a her şahsın aiJ.e hayatından 
itibaren cinayeti işlediği zamana 
kadar geçirdiği bütün hayatı ya -
zılıdır. 

Bu polis teşkilatına mensup o • 
lan polisler bizim bildiğimiz gibi 

a~·ktan çalışmaz. Bunlar gizli teş
kiı[ t ol.up İngilterP topraklarına :ı
yak basan her şahsın kim, ne, ne 

için geldiğini tesbit ederler. Bun

dan sC'nra hiitün harPk.iıını !iiki.ı; 
ederler. 

ı\slcn İngiliz tabiiyetinde olan 
h::~ şahsın da hakkında mufassal 
malumat vererek vaziyetini kont
rol ederler. 

Dosyalar, cinayetin ve kötülüğün 
muhtelif şekillerine göre hazır • 
lanmış olduğundan en ufak bir ha

rekette bulunan şahsın dosyası o 

bronşın masasından çıkarılıı-. 

Scotland Yord'un en mühim hu

susiyetlerinden bıri d'e gizli poli • 

Y~tiştirmek için tam bir mektep ol
masıdır. 

Dünyanın hiç bir yerinde po -
!is itibarile bu kabil teşkılatı olan 
mektep yoktur. 

Scotland Yord'un alt katta (siyah 
nıü>e) denilen bir salon vardır. Bu 
ra l • şimdiye kadar yapılan en mü
hi ,., cinayC>tler;n tablo~arından iti
barrn canlı şekillerine kadar her 

tür1ü hat•rafarı bulunur. Bunrlan 
b~ıka cinayetlerde kullanılan muh

te•if aletler, ve canilerin kendi -
lerini saklamak üzere akla ve ha

Ya le gelmiyen fakat hakikatte tat
bi': edilen biitün kurnazlıkları a 

le:leri d'e, burada toplanmıştır. 
Polis mesleğine girmek istiyen 

evvela bu şubeye verilir. Burada 

k~bi!iyetine göre aylarca staj gö • 

rür. Ondan sonra da makyaj kıs-

mına verilir. 

Burada her polis yine kabiliye -

tin·1 göre makyaj yapmak suretile 

kendini gizlemek mecbuciye\in • 

ıled'r. Bunu öğrenmek pek kolay 

oln.az. Fakat muvaffak olanlar 

en kısa zamanda terfi ederek iş 

m1·-asına verilir. Bu masada ar-
tı < <:cini ile tam mfıniısile karşt 

ka· şıya gelmiştir. 

Scotland Yord'un salonlarında 

iş masasından birisinde bir gün 
saot-htan akşama kadar otursanız, 

en feci ve tüyleri ürpertici ro • 

m«r. lardan daha fazla dehşet için

de kalırsınız. Caninin gayet ma -

sum bir tavırla gözlerini öne e -

ğerck anlattığı facia o kadar deh

şotlıı:lir ki, bu vaziyet karşısınd~ 
ilk devrelerini yaşıyan bir çok po-

Scotland Yord"a mensup olan 

polisleri hiç kimse tanımaz. Bu teş

kilfı tın memıırlarının girip çıktık-

laıı daire kapıları daima kapalı • 
dır. Burada her gün için gızli bir 
parola vardır. Bu parolaya göre 

kapıdan girmek imkanı vard1r. 

Teşkilat adamlarına Bobby is • 
mi vcrılir. 

P.obby'ler en büyük ve en esra • 

rel'ı:;iz vazifede rol alar.!ardır. 

K..:r.dileri bugünkü medeni hayatm 

bü•ün füetlerile mücehhezdir. Ceo 

rarl• osundan tutum:z da taban • 

rası'la karla" her ŞEVİ v3rdır. 

Ru polislerden bir kısmı da oto-

mobillidir. Bunların otomibilleri, 

bildıgımiz vesaiti nakliyeden bir 

araba değil, 
ti'ı1<amdır. 

posudur. 

bilakis seyyar bır is

Yar.ut cephane de • 

Scotland Yord'un yaptığı işlerin 

ne kadar mühim ve bütün dünya

ca alakalı olduğunu Edgar Wallace 

isbat etmiştir. 

Mevzularını daima Scotland 

Yo•d'tan almış olan Edgar Wal!ace 

b ı[ıin dünyanın en meşhur ooll. 

romanı yazan bir muharriridlr. 

llttta (S0n Telgraf) ın yedinci 

sayfasında bile (Muammer Alatur} 

tarafından dilimize tercüme edilen 
(Edgar Wa!lace) ın en meşhur e • 

se•lerinden biri vardır. 

Tıirkiv~de bile btt !<adaı· mPş • 

hur olan Edgar Wallace'ın eserle -

rinin tercüme edilmediği hiç bir 

dil kalmamıştır. Bu meşhur ada

mın kabartma resmi ve hatırası bu 

binada şeref levhasındadır. .. 
ZEKİ 

- A Ç_ 1 K S Ö Z - 5 

1 SPOR 
Beşiktaş, Üçoku 

4·1 yendi 

Ankaragücü de Doı;:ıan· 
sporu 5-1 maı;:ııop etti 
Dün Üçok takımı ikinci maçını 

Şeref stadında Beşiktaşla y•ptı. 
Beşiktaşlılar bu takıma eksik bir 
k1dro ile yenilmişlerdi. Bu mağlİi· 
biyelin acısını çıkarmak için Siyah 
beyaz'.ılar muhakkak galip gelmek 
azmö'e sahaya çıkıyorlardı. Ônde 
Üçok , arkada Beşiktaş sahaya 
çıktıLr. 

Beşiktaş: M. Ali, Hüsnü, Faruk, 
Feyzi, Hakkı, Fu1t, Hayati, Rıdvan,: 
Sulbi, Ş<ref, Eşref. 

Üçok: Nej <t, Ali, Ziva, Namık, 
Enver, Adil, Hakkı, Şükrü, Basri, 
Said, Saim. 

lzmir.iler Namıgı sol hafa almış• 
lardı. Oyuna üçoklular başladılar. 
Fakat Fener maçında olduğu gıbi 
derhal Beşiktaş hakim vaziyete 
geçti ve bir gol fırsatı kaçırdılar. 

Seri oynanan oyun daha fazla 
Üçok kalesi önünde geçti lak ıt 
bir türlü gol y•p1madılar. iki ta• 

rafın akınları sol ve merkezden olu· 
yor. lzrr.irliler bir korner kazandı· 
lar. Bu fırsatı da iyi kullanamadılar 
ve Beşiktaş tazyiki altına girdiler. 
H1kkı ile çarpışan Ü.;ok sant•for· 
veli Basri baygın bir halde oyun· 
dan çıktı. 

Bir iki dakika sonrada Şeref 
sakatlandı, oyuou terketti. 

Onar kişilik takımlar birbirleri· 
ne tehlikeli hücumlar yapıyorlar. 
lzmirliler lehine iki korner daha 
oldu. Bunlardan istifade edem<yen 
Üçe k'uler iki fırsat daha kaçırmış 
olduıar. 39 uncu dakikaya kadar 
Beşiktaş Üçoka faik oynadı. 

39 uncu dakikada Rıdvan ve 
H1kkı lzmir kalesine indiier. Hak· 
kı Rıdvandan aldığı puı gole çe
virerek ilk sayıyı yaptı. 

1 - O. Bu gol lzmirlileri hare• 
kete getirdi. Üç dakikalık tazyik· 
t•n sonra 42 ınci dakikada sağa• 
çık Saimin ortaladığı topu sol 
iç Şükrü ani kafa vuruşu ile Be
şiktaş kalesine soktu ve beraber. 
!iği tenıin etti, 1 - 1 

lki dakika sonra birinci devre 
1 - 1 beraberlik'e bitti. 

ikinci devre 
Beşiktaşlılar başladı. Hakkı şah. 

si nkınla Ü o~ kalesi yakınlarına 
kadar geldı. Fakat lopu avuta attı. 

Uırıncl devrede olduğu gibi Be .. 

şiktaş daha haKim, Hayati kalenin 
Ç•)k yakınında ayağına gelen topu 
kalenin üstünden avuta atarak mu· 
hakkak bir sayı kaçırdı. 

ikinci gol 
Kornerden gelen topu Hakkı .ıkı 

kala vuruşu ile Üçok kalesine gön• 
derdi. Top evvela kalenin üst di. 
reğinin içine vurdu ve kale çizgisinin 

içine düş! ü ve gol oldu. 

OçUncU gol 
Üçok müdafii Ali ceza çiz~isi 

içinde topu uzaklaştırmak isterken 
elile d< kundu ve hakem penaltı 
verdi. E~rer sıkı bir vuruşla pen• 
altıyı gol yaptı. 3. 1 

Son gol 
Hakkının 20 • 25 metreden çek

tiği şim•ek gibi tir şüt üçok 
kalesine girdi ve dördüncü gol de 
bu suretie yapılmış oldu. 

Düııl<.ü Gollerden üçünü Hakkı, 
birini de Eşref yaptı. 

Siyah beyazlılar dün gine! bir 
oyunla ve oldukça büyük bır 
fark la üçoku yenerek lzmirdeki 
mağlübiy~tin acısını çıkardılar. 

Üçok dün iyi oynıyamadı. Za. 
ten bu takım bir b~tünlük göste· 
remiyor. lzmirli oyuncular cüsse ve 
neıes kabiliyetlerinden istifade ede· 
rek oynuyorlar. 

Bu takım şimdiki halinde teknik 

ve top kontrolü bakımından zayıf· 
tır. Üçok t kımında Sait, Eııver, 
Şükrü, Adıl, Ali iki maçta da ;na• 
valfak oldular. Hdkem Nıhat bek· 
dik maçı purüzscz idare etti. 

T. Sipahi 

• • 
Kasımpa,a: 1 

Galat"agençler: 1 
Üçüncü küme m'çlarından en 

son oyun olan Galatagcnçlerile 
Kasımpaşa arasındaki maç zorlu 
bir çekişme ile son buldu. 
Kasımpaşa çok hakim oynadı 

ilk devre 1 • O Kasımpaşanın ga• 
libiyelile bitti. 

ikinci devrenin hemen ilk daki· 
kaşında beraberlik golü çıkaran 
Galatalılar beraberliğe razı bir va• 
ıiyetle müdahaleye kuvvet verdi· 
ler. Net:ce değişmeden oyun 1 • 1 
beraberlikle bitti, 

Maçtan sonra Galatalıların Kı· 

JafP©lfll~ 
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Hukümdarın kanındaki 
z e r r e 1 eri bile mukaddes ir 

talebeler her sabah imparatorun Mekteplerde 
oturduğu tara/o dönerek merasim yaparlar 

Jtponyada çok mukaddes bir 
mevki sahibi olan Mikado hakkın
d..ı öyle efsaneler vardır k' . Bu

gün bile Japonya hata bu efsa -
ne.'lin tesiri altındadır. 

Japon tarihi İvare-Hiko-Mikoto 
ile başlar. Halk arasında Tenno a
dile yadedilen bu hükümdarın 

gii ncş ilahı ile alakası da kabul e
dılir. 

Milattan 660 sene evvel doğan, 

ve ~85 tarihine kadar memleketi 
idnrc ederek bugünkü hanedanın 
temelini kuran da bu hükümdar • 
dır. derler. Halk tarafından (Ten
no\ adı verilen hükümdara başka 

memleketlerde, hatta biz bile (Mi
kado) ismini veririz. (Mukaddes 
ve gayri kabili terk) ismi ile anı • 
la'l hükümdar bütün Japon mil • 
l~·inin b3bası ve en büyük reisi 
ruh&nisidir. 

Çünkü onun kanı ta büyük ilah 
İsanagi'yc kadar dayanır. Bu ilah 
Okyanusun koyu renkli dalgaları 

arasında yükselen Japon yurdunun 
ve Japon halkının yaratıcısıdır. 

•.u sebepten Japonlar Mikado'
nun kat'iyyen yanlış iş yapmJya -
cagına ve her hareketinin muhak
kaV. doğrı.: o:dıığuna kanidirler. 

Japon Teşkilatı Esasiye kanu • 
nund'a hükümdarlık için mühim 
maddeler vardır. Bu maddelerin 
değişmesine imkan yoktur. 
.ı~oonv3d3 icra mes'uliyetini u

zerıne alan vekiller heyeti reisidir. 
H· r J~po~ hükl!il')dar?J11n bir hL· 
su,; ismi vardır. Fakat bu ismi hiç 
bir Japon taşıyamaz. 
Iıükümdarın oturduğu bina da 

hıı<ı si kıymeti haiz mukaddes bir 
y~r,11r J<•po!'llar her 'ab3h kalktık 
la•, zaman bu bınaya }:arşı rükiia 
var1rl111. 

Bılhassa leyli mekteplerde, hele 
a, 'Eri mekteplerde bu: büyük me
rasımle yapılır. 

Japon mılleti (Bansai) yani 
bio yaşa diyerek hükümdara dua 
ederler. 

Japonlarır itikadına ı'.!ire hü • 
kümdarın oturduğu sar:ıy Japon 
mılleti gibi ebedidir. 

Japonların milli işareti 16 yap -
ra\.•ı krizantem veyahut 16 oklu 
güneştir. 

Hükiımdarın bütün arabalarında 
V'? ı.usu•i eşyalarında bu iiare\ 
muhakkak bulunur. 

Hükümdar çok mukaddes olı -
duğu için halk tarafından görül • 
mez. Hatta hükümdarın geçece
ğı yollarda ne kadar evler, dük -
k:7.n~ar, hatta apartım~nlar varsa, 

sokağa nazır olan pencerelerini, 
k,nılarını orterler. Esasen halk 
kapamasa bile bir emirle bu yapı
lır. 

- Hükümdar geliyor .. Pencere
ler kapansın .. 

Mtınadilerin bağırması üzerine 
deri al pencereler örtülür, hiç kim
se de pencere aralığından bile bak
m.ya cesaret etmez. Çünkü itika
dı, bunu yapmıya manidir. 

Bugünkü Japon hükümdarı Ma
je "~ Viro Hito'dur 36 yaşına bas
mıs olan Majeste resmi günlerde 
merasimlere iştiri'ık eder. Kendisi
nin (Beyaz kar) ismini verdıği a
tt"" rqkip olur ve merasim yeri
ne gelir. 

Bu, Japonlar için çok büyük bir 
sevinç doğurur. 

Maamafih hükümdarın ~tirak 
ettiği merasim pek mahduttur. Ken
di namlarına ı·Psmi toplantılard:ı 
biraderleri Prens Chichibu bu -
lunur. 

sımpaşa idarecilerinden biri aley· 
hine yaptıkları yersiz tezahürat 
epeyce çirkin oldu. 

SUleymaniye: 1 
Şişli : 1 

Şeref stadında Top kupası dömi 
finaline kalan Şişli ile Süleymani~e 
karşılaştı. Oyunun iki devreside 
Sü eymaniyenin hakimiyetinde ce
reyan etti. Neticede maç 1 ·- 1 
beraberlikle bitti, 

Mukodtlu add•tlll•11 (mparatörfl bl!tün m•raıimlere en çok seadiği 
Bega• Kar lsmindeıd alile iıtirıik •d•r 

Japo'lya veföhı~i 23 Birinci ki
nu 1 1933 d'e doğmuş olduğuna gö • 
re henüz 4 yaşındadır. 

Majeste Hirohitonun yegane oğ
lu olan veli:>ht, <.''J~~ zirô.e ve çok 

zekidir. 
Majeste Hirohito çok bilgili \•e çok 

kuvvetli bir idare reisi olduğu i • 
çin bütün memleketin, kalpten ge
le ı itimadını kazanmıstır. 
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BEYOGLU 

SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 
ŞARK 

ASRI 

SANCAK 
(Eski Astarya) 

: Macar;stan geceleri 
: Şehir alev içinde 
: Romeo ve Juliyet 
: Romeo ve Juliyct 
: Günah gecesı 
: P risli şantöz, 

: Her yerde şen 
: Tayfun 

: Altın toplıyan kız

lar. Kaıino de Paris 
:Casuslar karşı karşıya 
ı Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar 
1936 Ati 111 Balkan 

o.impiy. tları. 

: Saadet yuvası ve 
Biz de insanız 

: Kan içen canavar 
Kazak kalbi. Şarlo 

ıceldi. 

CUMHURiYET: Esrarer.giz tayyare, 
Yıldırım bölük 

ISTANBUL 

FERAH 

MiLLi 
HiLAL 
AZAK 

ALEMDAR 

KEMALBEY 

: Canlı film-Sevişmek 

arzu'u 
: Bülbüller öterken 
: lağdat bülbülü 

: Alçaklık ve Mns. 
kova geceleri (An. 
n:ı Bellı) 

:Marinella, kara kedi 

: Vahşi koşu, Bir 
aşk gecesi 

KADIKÔY 
HALE : Bay Tekin mc\!ıul 

diyarlarda 

EUGÜf\ıKÜ PROGRAM 
Öğle neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadi•, 13,05 muhtelif plak 
neşriyatı, 14 Son. 
Akşam neşriyatı: 
Saatin 17 kılap dersleri Üniver. 

siteden nakl n Mahmut Esat Boz. 
kurt tarafından, 18,30 Plakla d•ns 
mu•ikisi, 19.30 çocuklara masal L 
Galip Tarcan, 20 Rıza ve arkada,,_ 
ları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20,30 Ömer Rıza tarafın. 
dan arabca söylev, 20,45 Safiye 
•e arkadaşarı tarafından Türk mu• 
sikisi ve halk şarkıiarı, saat ayın, 
21,15 Orkestra, 22,15 Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günün 
programı. 22,30 plAkla sololar, ope
ra ve operet parçaları 23.30 son, 

Dans merakhlarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybetmeden dans pro • 

fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 
Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No. 310. 
birinci kat. 

HALE 

CiSKÜDAR 

: Gönül dedikoduları 

(Türkçe sözlü) 

BAKIRKÖY 

MiL TIY ADI : Bir mayıs gecesi 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonu riyasetinden: 

lstdnbul leyli tıp talebe yurdu talebesine (772) çıft yazlık iskarpin 
açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 

1 - Eksiltme: Ca •aloğlunda Sıhhat ve ktımai Muavenet Müdür!üğil 
binasındaki :.omisyonda 21·4- 937 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Tahmini Hat bir çift iskarpin P40} kuruştur. 
3 - Mııvakl.:at teminat: (254) lira (76) kuruştur. 

4 - istek! !erin Çemberllitaş civarıı:aa Fuat paşa tfirbesi karşısında 
Tıp talebe yurdu merkezmden şartnameyi parasız olardk alabilirler. 

5 - isteklilerin cari seneye aid Ticaret odası vesikası göstermeleri 

ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplariyle 
birlikte ve saatinden önce komisı•ona ıelmelerl.. (1817) 
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lstanbul Harici Askeri BANKO oı· ROMA 
Kıtaatı lltnları 

Beher kilosuna biçilen ederi z:ıo 

kuruş olan on bin ili 20000 kilo sa

rı sabunlu kösele kapalı zarfla a

lınacaktır. Şartnamesi 230 kuru -

şa almak ve örneklerini görmelc Is· 

teyenlerin her gün komisyona l(el· 

meleri. İlk teminat mikdarı 345" li· 

radır. ihalesi 12/4/937 Cumartesi 

saat 11 dedir. Münakasaya gıre -

ceklerin 2490 sayılı kanunun ~ ve 

3 cü maddelerinde yazılı vesi'<a -

!arı ilk leminatlarile birlikle lf-k

lif mektublarını ihale saatin fon 

en az bir saat evvel Ankarada M. 

M. Vekaleti Satınalma Komisyonu

na vermeleri. (651) (1707) 

İstanbul komutanlı~ı 
Satınalrna Komisyonu llanla'1_ 

1stıhkiım taburu binalarının muh-

tacı tamir olan yerleri yaptırıla -

cağından açık eksiltme ile ihalesi 

16/4/937 Cuma gunli saat 15,30 da 

yapılacaktır. Muhammen keşif be

deli 2986 !ıra 64 kuruştur. Şartna· 

mesi hergl1n öğleden evvel Ko -

misyonda görülebilir. İsteklileri -

nin 224 liralık ilk teminat makbuz 

veya mektuplarile ihale gününden 

evvel 9 uncu inşaat şubesinden a

lacakları vesikalarla beraber belli 

ANONiM ŞiRKETi 

Tamamen tedıye edilmi-; 'ermaye 

Llt, 200.000.000 

Merkezi UmuD1i ,,. Mü· Oriy~ti Umumiye: ROM A 

'l'ERiS TARiHl: 1880 

Biitün dünyada şube ve muhabirleri vardır 

TUrkiye •ubeleri: 

lstanbul • lstanbul Merkezi, Suıtanhamam 

" Şehir bürosu •A• (Galata) Mahmudiye caddesi 

" " ,; •B• (BeyoAlu) istiklal caddesi 
~ 

lzmlr • lzmlr 9ubesi, ikinci kordon 
Suriye ve Flistinle olan muame\alımızın ifasını, bu memleketlerde her 
türlü Banka hizmetlerini yapabilmek için lolzımgt!en tertibatı h~İl geniş 
bir şube şeb•ke!ine malik olan BANKO Dl ROMA en iyi şeraille de
ruhte eder. 

Galata bUrosu hususi bir kasa servisine maliktir. 
Bilcümle Türkiye şubeleri, husu•I takas muameleleri için başlıca Avru· 
pa bankalarile irtibatı olan hususi bir teşkilata maliktir. 

SOGUK HAVALI TESiSAT 
• 
iktisat Vekaleti 

Türkofis'den: 

-:ührevı ve cild hastalıkları il Okul Kızı Göz Hekimi 

H . o·· Okui Kızlarının yılllrdır bekle- Dr. Şükrü Ertan 1 gün \'e vakti muayyenınde Fındık
lıda Komutanlık satınalma Korrus-

hmirden başlıyarak memleketin muhtelil noktalarında taze üzüm ve 
meyva için soğuk hava antrepoları tesis edilecektir. Bu antrepolar, iç 
ve dış pazarlara sevkedilecek taze üzüm, taze elm1, taze sebze için 
kullanılacak ve bir kısmı 50, diğer kısmı 150 ton istiap edecek büyük. 
lükte olacaktır. 

Muhtelif sistem ve şekilde tekliflere imkan vermek için teknik evsafı 
şimdilik tcsbit etmiyoruz. Vaki tekliflerin içinden en ekonomik ve en işe 

uygun olanını seçeceğiz. Dr. ayrı mer dıkleri biricik kız mecmuası 
Ôgleden sonra Beyoğlu Ağacam 1 15 Nisanda çıkıyor 1 c<!:!~~~~luNN~o::om(E:r.~ne~fd. 

1 karşısında No. 313 Telefon: yanında) Te efon. 22566 

1 43586 .OOOOlOOCOOXOO>vOOOOOOOO. ·~~~~~~~~~~~ 
- 8 Akba müesseseleri 8-:.----

Dr. Hafız Cemal Ankarada her dilde~ kitap,ga- ~· yeni Çıktı 
zele, mecmua ve kırtasıyeyı ucuz- 8 

(wK .. 1AN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle -
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
istanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasla -
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günle. i sabah .9.5 - 12> saatleri ha· 
kikı fıkuraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon : 21044. 

olarak AKBA müessesesinde ı · T htl D 
bulabilirsiniz. Her dilde kitap, a arı e

ı mecmua siparişi kabul edilir. 

!< lstanbul gazeteleri için ilan ka- >< • ç k 
~ bul,abonekaydedilir.Undervodd 8 vıren OCU 
8 yaıı ve hesap makinelerinin An. 8 OC K ROMANI 
8 kara acen esı. P arker .dolma ~ Ç U 
8 lralemlennin Ankarada satış ye- g Yazan:. ISKENDER FAHREDDiN 

8 ridir. Tel~fon: 3:177 8 BUtUn -okuyucularımıza 
ı eooooooooıooooooocooocooooe ı 

yonuna gelmeleri. (1782) 

· !İstanbul Levazım Amirliği ı 
Salınalına Konıi•yonu hanlar:._ 

As. Tıbbiye okurları için mü -

teahhil nam ve hesabına 676 takım 

pijama 6/4/1937 Salı günü saat 14,30 

da Tophanede satınalma komisyo

nunda pazarlıkta alınacaktır. Tah

min bedeli 1960 lira 40 kuruştur. 

İlk teminatı 147 lira 3 kuruştur. 

Şartname ve nümunesi komisyon

da görülebilir. İsteklilerin kanuni 

vesikalarile beraber belli saatte ko

misyoı;a gelmeleri. (408) (1801) 

Dr. Ali Rıza Sağlar 
Beşiktaş Tramvay Durak 

Hastalarını hergün ökleden 
sonra kabul eder. --

Bu ~nlrcpolarla isı;hsal veyıı istihlak mahalleri arasında işleyecek 
vantilatör veya diğer soğ"uk hJva ve tecrit tertibatlı kamyonlar ve an

trepolar dahilinde içlerine taze meyva konup serbestte vapur veya va· 
gonlara g recek ve bir normal vagon dahili hacmine ve şekline uygun 
"Container,. ler de mübayaa olunacaktır. 

"Force Motrice., in taş kömürü veya gaz povr esasını ihtiva etmesi 
müraccahtır. 

Teklif yapmak isteyenlerin en geç 30 Nisan 1937 tarihine kadar 
tekliflerini resim, kataloğ', rüçhan sebepleri ve fiatlarile birlikte bildir
meleri ilan olunur. "1718,, (723) 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce . kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

Büyük . 
ikramiye 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 aktamına kadar biletini 
değlftirmlt bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze• 
rlndeki hakkı sakıt olur .. 

- 1356- Hicri 
Muharrem 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
1353-Ruml ) '-------------------------

Mart Tahmin edilen bedeli (7800) lira olan (3000) metre kaputluk 
23 23 1 

y·-1 1-19~3~7~. ~A-,-4::-,"".G:-ü-n-9-5,-K-a-ıu:J.i'9 

5 Nisan 
Pazartesi 

Vakitler v ... ıı 
••. .ı. 

Güneş 5 37 
Ôğ-le 12 17 
ikindi 15 54 
Akşanı 18 38 

Yatsı 20 11 

Ezani 

• •. d. 

11 00 

5 40 
9 17 

12 o:ı 

1 34 

1 

imsak 3 53 
9 ~1 

Sahı bi ve umumi neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

E. izzet 
Basıldıiı Jter: Matbaa! Elıüz:dye 

kumaş, 7 Ni~an 1937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 11 
de pazarlıkla alınacaktır· 

Muvakkat teminatı (585) lira olup şartnamesi komisyondan 
her gün parasız verilir. 

İsteklilerin , 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla • birlikte 

ve b~Jli gün ve saatte Kasımpa,ada bulunan komisyonumuza 

müracaatları. (1893) 

* • * 
Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olaıı (4000) metre kışlık 

elbiselik kumaş, 7 Nisan 1937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü 

saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 

Muvakkat temiuat (750) lira olup şartnamesi komisyondan her 

gün parasız verilir. 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve 

bel i giin ve saatle Kasımpaşa da bulunan Komisyonumuza müra· 

caat l:ı.rı- ( 1894) 
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