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""--------" SA YlSI HER Yl\RDE r- °" SAGLIK KUPONU 

Sayı: 445 En son Telgrafları ve Haberleri veren Akşam gazetesi 
Telefon Na. 20827 
lst. Nuruosmaniye cadde•i. 

Bu kuponun yirmi tanesini toplayıp 

idaremize getiren okuyucularımız SO.V 
TELGRAF'ın birinci sınıf mütelıa..m.ı. 

Zarı tarafından meccanen tedavi edi!e • 
ceklerdir. Kuponlar, her giin idarelır.ııc. 
mizde değiştirilmektedir. 

~-------------------~~ 

Umet , hamlelerine başlıyor 
1938 yılı 
çalışma 

Cumhuriyet hükfımeti için en 
yılı olacak, yeni madenlerimiz 

randımanlı 
işletilecek 

Herşey Fransız hükiime
tinin hüsnüniyetine bağlı 
Hatayda bugün yeni idare hô:

' . 

k im vaziyete geçti .. 
Hariciye Nazırı 

yeni ve mühim bir 
Paris elçimizle dün 

konuşma yaptı 

Hat.aydaki ilk iş ermeni ve Arab çetelerini 
s i ı a h ı a r ı n d a n t ecrid o ı m a l ı d ı r 

- - J 

• 

b 
e ) yenı mesaıyı den)- Haby_d~ va:iyetin norma-

' le doğru gıttığı muşahede edıil -

1~Zat takı·b edı·yor ve :;~~iı~:~:y:ı~~ei!~a;~:kar:~ 
Hatayda istediği gibi bereket et-d" mek yolunda giden delege Garo-

U ltektifler veriyor ~~~:~~s~~i:~r~!~r:i~~; 
~ilsan Çelebide de bir ;.~:~:::~~::.~::~t: 
ti, ~lll i r maden i bu 1 u n d u ~ş:~ g!~::~~~ t:e~~~rde d~e~ 
llJt tinde inkişaf bulacağı tabitdir. 

Ç()!{ madenler işletilmiye açıhyo r Antakyada bugün Türk çarıısın-A k da ufak tefek faaliyet olmuş, halk 
'\ ~ ara 4 (Hususi ınuhabirimizden)- Celal Bayar hükumeti önü- sokaklara çıkmağa başla~tır. 
1-,. ; ''•deki gimler içinde yeni çalışma yılının icab ettirdiği mesai- Seçim için tekrar tescil muamele-
' ııı.,,• .ha~Iıyacaktır. Yeni büdcenin Vekaletlere tebliğ edilmi~ bu. sine iki gün zarfında başlanacak-
\ ' ' ~· her Vekalet bizzat kabinenin mesai programında yeralmış tır. 
\ı,_d 'ıler; hıışa:nnak için faaliyete cirişmiftir. Bilhasl!a nıenıleketin Vazifesine nihayet verilen Ce-

'tlıü. 'kt d" . • • k-11··- b kı d .• il ek umi \...b" ı ı.a ı, zıraı, smaı .....,.ması a mm an ı:ırq e<: ıniyeti Akvam komisyonu um 
~ (Devamı 6 mcı sahifemizde) katibi Antakyadan ayrılmış ve 

Hatay işile meşgul olan Hariciye 
Umumi Katibi 

Numan Menenıencioğlu 

Beyrut tarikile Cenevreye müte
veccihen hareket etmiştir. 

lşlerin tamamile normale girip 
girmediği hakkında bir hüküm 
verebilmek için ise daha iki üç 
gün geçmesi ve tescil muamelatı
na başlanması iktiza etmektedir. 
Türk halkına karşı gösterilecek 
serbesti ve rey hıirriyet i bilhassa 
bu hususta en büyük miyar ola _ 
cağı gibi Ermeni ve Arab çetele
rinin Hatay hududları haricine a
tılması ve silahlarından tecrid e. 
dilmeleri de birinci derecede hüs-
nüniyet ifadesi olacaktır. 

Elçimiz yeniden Fransız Hari
ciye Nazirile göriiştü 

Paris 4 (Hususi muhnbirimiz _ 
den)- Paris B~yük Elçimiz Suad 
Davas dün Fransız Hariciye Na
zırı Bone ile yeniden uzun müd
det görüşmüştür. Sefir Türk.Fran
sız münasebatını rencide ve va
hamete sevkedecek bir vaziyetin 
Halayda tahaddüs etmiş bulundu
ğuna esef ettiğini kaydettikten 

(Devamı 6 mcı ııahifcmizde) 

Pirene daglannda llerliyen Franltmler 

Fransa, Pirene hudu· 
dunu kapamalıdır 

ltalya - Fransa anlaşması: 
• • başka yok, ıcın _, çare 

HUkQmetcller1 geçen her ~aatln kendJ ltıh.erine) 
tecelll ettiğini bUtUn cephf'IJl!r .yıkdmadıkc:ı rran· 
konun muzaffer olamıracafiını . iddia edi_ orlar 1 

ti . \ 

Perpignan 4 (A.A.) - İspanya ·t· çer)<en kendisine sorulan suallere 
Cumhuriyeti devlet bakanı İrujo ve:diği . .cevabta İngilizlerin tavas· 
Parise gitmek üzere buradan ge - • (Devamı G ıncı snhi.Cede) 

Çin, Japonya ile siyasi müna
sebetlerini kesmek üzere! Yazısı 

6 ıncı ••· 
blfemizde 

S üdel'lerden sonra : 

.. Slovaklar da 
I 

lzmirde 
1..-e-uv-uk __ , ,. _ ~ ·; Sarsıldı· 
Önder , 

• 

lıııe· - J 
1:4 llılllaltıllf lip11pları sQ-ant içlı: Akde:ııl.ıs tridocek ol..., 

~ Hamioliye mekteb gemimiz 

~llıidiye, 11 s k en
~eruna da gidiyor 

Seyyahat 45 •• gun sürecek 

bit~ekteb gemimiz bu akşam Akdenizde 
Is~ tt-dkik gezintisine çıkacak ve Girid, 
ı\k~tıd~tiye, Rados, Hayfa, İskenderun ile 

\'7 enızdeki Türk limanlarına uğrayıcak. 
~ - , ~~. ~elli.z 
~ '~n delt! tedkik gezin ti -
,-~~ Ctıoçen hatta Hmanınuza 
lııııllılı oı.n ll&midiye mekteb 

nesine çıkacaktır. Bu akşam ııeç 
vakit llmanımın terkedecek olan 
Hamldiye doiruca Giride gide -

Tam muhtariyet istiyor Dü~ Riy.aseticu~~ur 
Prag 4 (A.A.) - Monsenyör ile Slovakyanın muhtariyetin! ve Yatı le bır tenezzuh 

Hlinka tarafından idare edilen bilhassa bir Slovak teşrii diyeti - Yaptı 1 ar 
Slovak Populisl partisi bir 111.yiha (Devamı 6 mcı s11lıifede) 

Büyük Şef dün sarayda meş. 
gu! oıcı.ktıın ıonra ıaat 17 ıüı 

refakatlerinde Hariciye Veki. 
!i Rüşdü Aras ile meb'us!ar • 
dan bazıları ve maiyeti erkanı 
bulunduğu halde Riyaseticum. 

(Devamı 6 mcı sahifemizde) 

Deniz 
Köşkü 

Maliye tarafından satın 
alınarak milli saraylar 
müdürlüğüne devredildi 

Belediyen·n elinde bulunan 
cFlorya deniz köşkü diın ,370, 
bin liraya Maliye Vekaleti tara -
fından satın alınmış ve milli sa
raylar müdürlüğüne verilmiştir 

bu~ Akdeniz tur. , _(Devamı 1 mcı ııahlfede) l Çeko•lovak ordusunda af'ır topçular 
Belediye, oradaki yeni inşaat ve 

tesisata devam edecektir. 

• 
' 

Zelzele Çangırıdan 
1 Egeye de sirayet etti 
1 

' ' ' 

Orta Anııdolu zelzel"5inden bir intiba 
(Yazısı altıncı sahifemizde) 
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11Nl7~ti1'11DI: fW 

Hatay davasında 
dönüm noktası .. 

Hükumetin iradeli tutumu, yük
sek ve dürüst pelitikası yalnız bir 
hakkın varlığını kurtarmakla kal
mıyer, anunla beraber Akdeniz 
ve dünya sulhunu da bir kerre da
lı~ sağlamlamış bulunuyar 

Yaza..!J.: ETEM izzET sENlcE 

H atay davası yeni bir dönüm devresi içinde buJunuyor. 
Son seçim faal'yeti ile beraber Sanaı.ğm lıer tarafında 
Fran~a ile aramızda imzalanmış mukavelelerin zıddına 

olarak başlam~ buJunan tazyik duracak, örfi idare kaJkacak, 
halka hakkın ve hürriyetin icabları verilecek, emniyet ve in
zıbat tesis edilecek, Türk halkı kendi vatanları içinde kendi 
rahatlıklarım buJacaklar. Zaten, bunun böyle olmaması içinse
beb yoktu ve .. ortada haksız yere yaratılmış blr buJıran vardı. 
Sancaktaki kacışık ve fesadcı unsurların, müstemleke memur
laruıın yarattıkları bu buJıran ve aksütamel lıa\'ası hiç şüphe 
y-0k ki, Türkiye ve Türk milleti için bir milli izzeti ııefis davasını 
da beraber yaratıyordu. Hatayclaki Türk kardeşlerimizin bayat 
ve c-rnniyetleri aleyhine cephe alan faaliyete müsaade edemiye
cğimiz gibi, ortaya konmuş bulunan ahidlerin ihlaline de asla 
nnisamaha edemezdik. Hataya Iayık olduğu kurtııluşu vermek, 
onlara karşı Atatürk'iin yirmi yıl önce vermiş buJunduğu sözü 
yerine gefirmek her 'Iiırk için behemelıal ifası mecburi bir borc
du. Bunun iciudir ki, Frlınsa hükfunetinin \'C ona bağlı müstem
leke memurlarmın işin ehemmiyet ve ciddiyeti üzerindeki dar 
kavrayışları ve eldeki mukaveleleri hiçe indirecek hareket tarz. 
lan karşısında vaziyetin icab ettirdiği teyakkuz, hassasiyet ve 
ciddircti takınmakta gecikmedik. Başka türlü de hareket ede
mezdik. Sonuna kadar ve lıer türlü vasıtayı kullanarak Hatayı 
ve kendi şerefimizi kurtarmıya mecburduk. Nifokim de öyle 
yaptık. 

Fran~anın vaziyctımizdeki bu ciddiyeti ve Türk dostluğu

nun kc:ndisi ve dün;ı,a sulhu için Akdenizde \'e yakın şarktaki 
büyiik ehemmi;vetin1 kavramış bulunmasıdır ki, nihayet Dala

diyc hükiımetini basiretin ve hissi selimin emrettiği yola getir
mi~ buhınuyor. 

Son defa bir yandan Fransız Ha:rici:ı;~ Nazırının ve bir 
yandan da Hataydakı en yüksek Fran~ız memurunun verdiği 
teminat ve bu teminata istinaden başlıyan faaliyet tamamile 
tahakkuk ettirilmek sartile bizi tatmin edecek mahiyettedir. Bu 
suretle Celal Bayar hükUnıetinin iradeli tutumu, yüksek ve dü
rüst politikası yalnız bir hakkın varlığını kurtarmakla kalmı-

yor, onunla beraber Akdeniz ve dünya sulhunu da bir kere da
ha sağlamış bulunuyor. Fransa bizim kadar ve hatta bizden çok 
daha fazla bu neticeden memnun olmalı, müteahbid bulunduğu 
mecburiyetlerin tahakkuk ettirilmesi yolwıda bundan böyle ıle 
büyiik bir itina ile hareket edilmesini Hatııyda ve Suriyede 
mes'uliyet demhd&etıniş bulunan yüksek memurlarına her ve
sile ile anlatmalıdır. Muhakkak ki, Fransa bu son teminden son
ra yeni ve ııazik bir imtihan geçiriyor. 

Etem İzzet BENİCE 

Elektrik şirketi Mekteblerde 
Belediyeye Yazı 
Devredilmiyecek Müsabakaları 

HükUınetçe satın alınan elek -
tTik şirketinin iki sene sonra be.. 
tediyeye devredileceği haberleri 
doğru değildir. Bu hususta henüz 
hiçbir karar verilmemiştir. 

Belediyenin gelirini artırmak 

için gerçi bazı tedbirler düşünül. 
müştür. Fakat bunlar arasında 

henüz elektrik şirketi yoktur. De. 
niz Bank emrinde bulunan Akay 

işletmesile Şirket!hayriyenin be. 
tediyeye geçmesi muhtemeldir. 

Mektebleroe sık sık yazı nıüsa.. 
bakaları yapılması kararlaştırıl • 
mıştır. 

Tedris zamanlarında da bu mü.. 
sabakalar tekrarlanacak, öğret -
menler çocukların yazılarile çok 
yakından alakadar olacaklardır. 

Düzgün ve okunaklı yazıdan baş. 
ka iyi ifade de aranacaktır. 

Çocuklara sık sık mektub nümu
neleri verilecek, iyi, düzgün cüm. 
leler yapmağa alıştırılacaktır. 

ONU,BEH v 

--- -------·--------------------------------------AŞK, HEYECAN ve 
Tefrii<a 

N . .ı 

sakin. sabırlı ve bilhassı çok dü. 
şüncel i bir kadındı. Çok yazık oL 
du tazeciğe ... 

'>u cinayeti kimden umuyor • 
sunuz? Şüphelendiğiniz hır kimse 
yuk nıu? 

- Hayır. Kimseden şüphem yok. 
Bilhassa oğlumun bir karıncayı bi. 
le öldürdüğüne inanmam. 

- İffet Hanımla oğlunuz kaç 
yıldır evliydi? 

- Altı yıl oluyor .. 

- Çocuktan olmadı mı? 
Hayır .. 

- Oğlunuz çocuk istemez miydi? 
- Çok isterdi. Fakat. İffet Hnım: 

cDah• erkendir . Gençliğimizde ÇO

cukLı uğraşmıyalım.• derdi. 

1 H Tİ RAS ROMANI 
Yazan: isken der F. 

SERTELLi 
Hatta bir kere gebe bile kalmıştı. 

- Sonra? .. 
- Her kadının yaptığı gibi, o da 

kocasını kandırdı.. ve bir doktora 
aldırdı. O zaman bunu duyduğum 
zaman İffetten ziyade Mansura ikız.. 
mıştım doğrusu. Bizim ailemizde 
böyle çocuk aldıran hiçbir kadın 
yoktur. 

- Şu halde oğlunuz da çocuk 
istemiyordu demek! Eğer iıte • 

seydi, şimdiye kadar bir çocuk _ 
ları olurdu. 

- Kimbilir? Bize: •Çocukh 

kim uğraş.1cak, anne?. derdi. 
Halbuki i oınşuların nurtopu gi_ 
bi güzel çocuklarını gördükçe 
ıı:~zleri sulanır, onların cı vıldaş. 

lst in ye tamir 
Dokları nasıl 
Büyültülecek ? 

--·-
Mühendis ve namzed 

işçiler alınacak 
Tevsi olunması kararlaştırılan 

İstinye-dokTarı için mühim bir 
proje hazırlanmıştır. Bu projeye 

göre, atelyeler de büyütülmü~ o. 
facağından yeni mühendisler ve 
işçiler de alınacaktır. 

Atelyelerin arttırılması, yeni 
tezgahlar alınması suretile ola • 

caktır. Bu dokları idare eden nıü. 

essese hesabına Avrupaya talebe 
gönderilmesi de düşünülmekte -
dir. 

Şehrimizde mütehassıs işçi pek 

bulunmadığından tamir atelye • 

lerindeki işçi adedinin arttırılma. 

sı için evvela naınzed namile ye. 
ni işçiler alınacaktır. 

Muayyen bir müddet sonra 
bunl;ırdan muvaffak olanlar asıl 

işçiliğe terfi edecekler ve ücreL 
leri artırılacaktır. 

iş Bankası kum

Radyoların 
Senelik tesciline 
Başlandı 
Ay sonuna kadar aben
man ücretini vermiyen 

radye sahiblerine 
ceza var 

Radyo şirketinin fesih ve radyo 
işlerinin posta ve telgraf, telefon 
umum _müdürlüğüne raptından 

sonra kabul olunan kanun muci • 
hince, her sene radyo makinele -
rinin, haziran başından itibaren 
tesçil olunmaları kararlaştırıl • 
mıştı. 

Kanunun geçen sene haziran • 
dan sonra neşrolunması münase • 
betile 937 mali yılına mahsus ol. 
mak üzere geçen ağustosta yapı. 
lan bu işe, 938 mali yılı için 1 ha. 
zirandan itibaren başlanmıştır. 

Radyo makinesi bulunan her 
ev, dükkan veya kahve ve saire 
sahibleri muhakkak hazran so -
nuna kadar muhitlerindeki posta\ 
ve telgraf mer~ezlerine müracaat 
ederek radyolarını tesçil edecek.. 
ler ve senelik abonman ücretle • 
rini vereceklerdir. 

30 hazirana kadar bu parayı 
vermi'Yenler, gelecek ay zarfında 
üstelik bir de yüzde yirmi ceza 
ödemeğe mecbur tutulacaklardır. 

Tariht eserlerin muhafazası 
--·--·------.. ·-···--·~· 

şehrimizde "276,, sı cami olmak 
üzere "1610,. tane kıymetli eski 

eser bulunduğu tesbit edildi 
Tamire muhtaç elanların hepsi 
bir prc;ıgramla 3 sene içinde tamir 

hazırlanan 

edilecekler 
Memleketimizdeki büyük san

at eserlerimizi harab olmaktan 
kurtarmak üzere her şehirdeki 

•asarı atika• birer birer tesbit e
dilmiştir. Bu tesbit sırasında her 
birinin tamire olan ıhtiyaclarının 

derecesi de hizalarma kaydolun • 
muştur. . 
Şehrmizde c!e Mü1.der İdaresin

den intibah olunan bir heyetin 
yaptığı tedkike göre, İstanbulda 
tarihi ve mimari kıymetleri bu • 
lunması dolayısile antika· addolu. 
nan eserlerin miktarı şudur: 

276 cami, 30 camileri yıkılmış 

minare vey:ı sütun, 33 darülhadis, 
7 sur ve kale, 55 mekteb ve med
rese, 5 yol, 2 köprü, 2 fabrika ve 
malathane, 85 zaviye ve tekke, 8 
han ve hamam, 49 türbe ve me
zar, 9 muvakkithane. 2 müşahe • 
dehane ve hast"ne, 34B akar, 199 
çeşme - akma~ bir halde -, 72 se. 

bil, 19 kuyu ve mahzen, 15 şadır. 
van ve havuz, 55 yalak tekne ve 
musluk, 226 kitabe. 
Bunların mecmuu ·1610· a ba

liğ olmaktadır. Şu hale göre şeh
rimizde ·1610> tane antika eser 
mevcud oluyor demektir. 

Evkaf Mıidürlüğü bunlardan bir 
kısmının tamire muhtaç olduğunu 
tesbit ettiğinden hemen tamirle • 
rine tevessül olunmuştur. 

Bu iş için bir tamiı·a t programı 
hazırlanmıştır. 

Program mucibince, tamir edi
lecek eserler muhtelif senelere ay
rılmıştır. Her sene bütçeye konu
lacak ınkidarı kili tahsisatla bun. 
lardan kabilitamir olanlar tarihi 
kıymetlerine halel gelmemek, fa
kat haricen güzelleştirilmek üzere 
tamir olunacaklardır. 

Tekmil tamir işi 3 sene içinde 
ikmal olunacaktır. -- -. 

. '" ÇekosıovakY~:~'1 
yeniden kuru~~1~ıı 

Yazan: A. ş. ııoflJ 
,,eçcll _ı. ıı 

Büyük devletler, " çıı'a 
·· " ndCU pil Çekoslovakya yuıu 501h" 

kriz esnasında ı\ vr~r ıırıılııtıJI' 
koruıııuş olmak şercfın,'orlııt' j~ 
da bir türlü payliişaın>. 'orl 

oıosıı>I . , 
giltere sulhiin koruı:ı dB gu' 

' d bald"" · ·ol· Avrupa hakkın a tlıı<''' 
tenliği yakııı alakaya • ~ııtŞ' r 
Fransa, ÇekoslovakY3 Y• ğ1I b~ 
· t .. · taahhüdleri yaıııııt' ulbıJll rış ıgı .. 11 s J~ 

oldu!!unu bildirdiği ıç• ~,ııi _.; 
o Jd"ğiıtC r 

muhafaza edilcbi 1 bir ~ . 
diJeriıı• bÔ• 

Sovyetler, kcn . b•'• eli il 
hissesi ayırmakla ber::ı,y3Y' 1

• 

yük şerefin ÇekosloV 'ç.ııo9° 
oldug· unu söylüyorlar. ı.er! ~ 

. as~ •• • vakya aldığı çok serı _,..tl .. 
' ces .. - r! 

birlerle Almany~nın jwb·•1' ~ 
rıldığını iddia edıyor.. ~tlııı'. 
lince· bu meınlcketıP f'"' ~ ' r• ,,,. tlP 
sulhün koruıunası ~e d•,,ıe 

bi"bir ır manyadan başktı > d•gııtl 
iddia etıneğe hakk_1 olı~~,.ıı ~ 
barüz ettirmektedır. Jl .,;o b . ıııı .... e4l • 
teleri ise, sulhün b'_'.' ııJıit r 
tehlikeye dii~tüğiinu ')ıjıtb ıeJıl, 
yorlar. Bunlara göre, : "dll fll
kesi• etrafındaki decJilı p.gıı''~ 

. • 11ro I 0,.. 
manya aleyhine ııır ,.ıı • 
dan ibarettir. Bu ı>r0P"gıcl·•' 0~ 

bara piyangosun- Şeför!~r ve ~~-~!cılar için yeni cez~7,ı:...' 

da kazananlar Mra1enesız çalı.~an, sahte ~laxa 

Şehrimizd~ bunlardan başka bir 
çok eski eser daha mevcuddur. 
Fakat bunların tarihi kıymetleri 
olmadığından bir kısmı hallerile 
satılacak V<! bir kısmı da yıkılarak 
aksamı satışa çıkarılacaktır. 

1 nu~ııı _ ... ı ,.ıı· 
başlıca mes'ul o un sil"'' 

d v• ııt en geniş propagan a ·ııct.,...·:, 
elinde bulwıduraıı ıııgı diİll~ ıf ı 

Sulh 1938 ıntı~ ısıııd'~. ·,e bııl' 

Bayan Emsal 

İş Bankasının 1 haziran 938 
'ımmpara keşidesinde bin liralık 

ikramiye İzmire çıkmıştır. 500 ti. 
ralık ikramiyelerden bir tanesi de 

İş Bankası Beyoğlu şubesinde kü.. 
çük cari hesabı ve kumbarası bu. 
lunan Bayan Emsal Aliye çık • 
mıştır. 

Bayan Emsal on sekiz yaşında 
bir genç kızdır. Cihangirde otur _ 
maktadır. Şimdfye kadar harçlık. 

larıQ.dan ayırarak bankada birik. 

miş altmış lira kadar parası vardı. 
Bu defaki ikramiye ile birlikte 

bu meblağ altı yüz liraya yakın. 
la~mıştır. Kendisile görüşenlere 

bu paraya dokunamıyacağını ve 
biriktirmekte devam edeceğini 
söy !emiştir. 

malarını, koşup oynamalarını sa.. 
atlerce • üşenmeden _ seyreder • 
di. 

• Bu sorgudan sonra, müddeiu • 
mumi Rıdvan Bey, İffet Hanımın 
hususi hayatını tedkika başlamış
tı. 

Bu kadar birbirini seven bir 
çiftin çocuk ıstememesi birkaç 
noktadan incelenebilirdi. 

İlk akla gelen ihtimal şu idi: 
İffet Hanım çok gizli olarak bir 

başka erkekle sevişebilir .. Bu 
yüzden Maıısurla ebediyen bağ • 
lanmış olmamak için çocuk iste. 
mez .. 

Müddeiumumi Rıdvan Bey bu 
nokta üzerinde durdu. 

- İşte, bir ipuçu yakaladım. 
İffet Hanımın muhakkak gizli. 

den gizliye seviştiği bir erkek 
vardır. 

Rıdvan Bey bu hükmü verdik
ten sonra, polis müdiriyetine bir 
tezkere vo zarak, zabıtanın bu cL 
beti de araştırmasını bildirdi. 

kullanan şoforlere 15 gun 
hapis 100 lira para cezası var 

Sarheş Arabacı ve şoföderin de hemen vesi· 
kaları alınacak ve bir ay hapse lOJ lira 

cezaya mahkum edi lecekler 
Bütün karayollarıınızda seyrü. 

seferin intizam ve selametini te
min içi.il yeni tedbirler alınmıştır. 

Gerek bu hususta, gerek oto -
mobillerimizin mecburi sigortası 

hakkındaki mütemmim malumatı 
yazıyoruz: 

Hükı'.ımetin bu maksadla hazır. 
ladığı ve Büyük Millet Meclisine 
verildiğini haber verdiğimiz yeni 
bir kanun layihası çok mühim e· 
sasları ihtiva etmektedir. 

Bu esaslara göre yollarda viraj , 
meyil, yüksek genişliği Yeya dar
lığı gözönünde tutularak nakil va.. 
sıtalarının en <?Jk yapacakları sa
at derecelen ve yollarla köprü -
!erde ve bütün inşaatı sınaiyenin 
hangi ağırlıktaki nakil vasıtaları. 
na mütehammil olacağı tesbit o
lunacaktır. Bunları gösteren hu -
susi işaretler de hazırlanacak ve 
beynelmilel seyrüsefer işaretlerile 
beraber muhakkak bütün yollara 
belediyele; ve vilayetlerce konu
lacaktır. 

Bu kanun çıktıktan sonra bü -
tün otomobil, otobüs, bisiklet ve 
kamyonlarla emsali bütün nakil 
vasıtalarının hususi ~artlara uy
gun olup olmadıkhrı için umumi 
bir muayene yapılacaktır. 

Badema; tekmil motörlü nakil 

-5-
Aradan bir yıl geçtikten soma, 

Mansurun tımarhaneden kaçma. 
sı üzerine tekrar etrafında bir 
takım dedikodular dönen Man • 
sur Bey vak'ası gozetelerde gü • 
nün en meraklı hadiseleri arasın. 
da yer almağa başlamıştı. 
Müddeiumumiliğin son tezke • 

resi üzerine yeniden tahkikata 
girişen polis müdiriyeti bu i~in 
talebine başmemur Naci Demir_ 
eli memur etmişti. Naci Demirel 
İstanbul polis müdiriyetinin en 
değerli memurlarındandı. 

Naci Demirel bir akşam Ağa _ 
camiinde (Sarı apartıman) na _ 
mile maruf apartımana bir müş. 
teri sıfatile gitti. 
Apartımanın kapısında (kira • 

lık) levhası asılıydı. Sivil polis 
memuru, bir koyun tüccarı s:fa • 
tile apartımanın kapıcısına sor • 
du: 

- Boş daire kaçıncı ,katta? 
- Üçüncü katta beyim .. 
- Kaç odası var? 

- Beş oda, bir mutfak. bir 
banyo, bir kiler .. 

vasıtaları sahibleri; vasıtalarile i
ka olunan her türlü zararlardan 
mes'uldürler. Ancak mutazarrırın 
hatası ishal olunursa bittabi mes
uliyet ona raci ohuyacaktır. 

Motörlü nakil \•asıtasını kulla
nanlar bir kaza yaptıkları zaman 
hemen en yakın zabıta r.ıemuruna 
haber vermeğc mecburdurlar. 

Binek nakil vasıtalarını kulla -
nanlar; yolcuların istedikleri ye
re gitmeğe ve kendilerini emin bir 
surette götürmeğ~ mecburdurlar. 

Yolcuların istediği yoldan haric 
dolambaclı yollardan giden şoför
ler velevki bir hadise çıkmasa bi. 
le ·iğfal· ouçile en ağır bir suret
te cezalandırılacaktır. 

Motosiklet, otomobil, otobüs, 
kamy1m gibi nakil vasıtalarının 

mutasarrıf veya rrıüstecirleri ve 
levki o arabayı kullanan şoförler; 
o vasıtanın sahibi de olsalar yi
ne bu vasıtaların istimalinden do
ğacak zararları karşılamak üzere 
•mali mes'uliyet sigortası• ak • 
detmeğe mecbur tutulmuşlardır. 

Mali mes'uliyet sigortaları; şu şe
kilde olacaktır: 

Her kaza için motosiklet 4000, o
tc>mobil 7500, on kişilik veya 2 
tonluk otobüs ve kamyonlar 10000, 
20 kişilik veya 4 t ona kadar olan. 

- Fiatı? .. 
- Kırk beş lira. Kapıcı ücreti 

ayrıca üç lira.. O da kiracıya 

aid ... 
- Ç<>ktanberi boş mu duru • 

yor? 
- Hayır, beyim! Yeni boşaldı .. 
Bu sırada auartımanın alt ka _ 

tındaki bakkal çırağı • her zaman 
kapıcıyı kızdırdığı için • bu se
fer de şu kısa konuşmağa bur • 
nunu soktu: 

-Neden yalan söylüyorsun be 
moruk? İffet Hanımın öldüğü 
gündenberi boş duruyor orası.. 

Kapıcı h;ddetlendi: 
- Haydi yürü, işine git! Ka _ 

fana bir iskemle vurursam, bey. 
nini delerim! 

Naci Demirel araya girdi: 
- Ayıbdır be! Komşuluk ara • 

sında böyle rezalet olur mu? 
Kapıcıya döndü: 
- Sen yaşlı başlı bir adamsın.. 

Böyle cahil çocuklara uyulur mu 
hiç? 

- Her zaman böyle yapar, be_ 
yim bu kopil.. Bir müşteri ile ko
nll§tuğumu görür görmez yanıma 

d .. Jllll~ l .. c tı' 
üşmedi mi? Ve uş ııt"' _.. 
. l ? suııu ,.,~, .. 

kun kurtarınış ır · ralt v- ··ıv 

i
'I ihin hükm' ··ne bırak• Ç~ Ku·· çu· K HABERLE". .

1
r. " 1 . e döucli•• ~,ı· 
ovakya mese esın tıeıil• •• t * İstanbul güınriı=.kl=er=icıu~.n=m=a..=' kü gerçi secim ıniinasr. tir• !•~'. 

dana gelen, kriz ııetnt•~ blr oı', 
yıs ayı içindeki geliri 5 milyon ı ,. 0ı • 

Çekoslovakya ınesc r-" IJU -" 860 bin 285 liraya baliğ olmuştur. · di''or· ,,,. * Sultaııahmedde Arasta so _ sele olarak ılevaın .. ". Çck0510 ıJ:' 
sele de biliııdjğt !?1 ~'· 'bİ ol•'ç•• 

kağında başlı ıan hafriyata de - yadaki ekalliyetlerı~ td"··r ~i ,. U 
vam etmek üzere bir İngiliz asa.. nın v ıui 

ları istatüdfü' . l\la 1
• b~ ;si• •I• 

rı atika mütehassısı şehrimize geL koslovakya hiikumetı, .:;~del "ı· 
mistir. · t ı · · ı,,.t•' r~' • tanzım e mc t ıçın ·' .. 1iiJI 

.. e J>U j'fBg• 
lar 12,500, fazlaları da 15,000 Türk 
lirası. 

Vukua gelecek kazalardan mu
tazarrır olacaklar, ya nakil vasıta
ları sahibleri ve yahud da sigorta. 
yı yapan müessese aleyhine d'va 
açacaklardır. 

Sigorta olnııyanlara ceza veri -
leceği' gibi ayrıca; kullanılmasına 
müsaade olunmıyan her nakil va
sıtasını kullananlar. ruhsatname_ 
siz idare edenler; kendisinden ge
ri alınması icab eden ruhsatiyeyi 
vermiyenler, müddeti biten pla
kayı geri vermiyenler ırı güne ka.. 
dar hapis ve 20 lirad&n 100 lira
ya kadar ağır para cezasına-çarp
tırılacaktır. Tekerrürü halinde ou 
ceza iki misli olacaktır. 

Yalan kontrol pJakası kullanan
lar da 15 gün hapis ve 30 liradan 
100 liraya kadar para cezasına 

mahkılm olacaklardır. 

Uyuşturucu maddeler kullan -
mış olduğu veya sarhoş bulundu. 
ğu halde motörlü ve motörsüz va
sıtaları sevk ve idare edenler hak
kında da hemen ruhsatnameleri 
geri alınmak ve ayrıca 1 ay hapis 
ve 100 lirayo kadar ağır para ce
zasına mahkıim olunmak cezası 

tatbik olunacaktır. 

scıkulur, lafa karışır.. Her §~ye 
burnunu sokar. Bu yüzden şu da.. 
ireyi bir türlü kiralıyamıyoru:. 

Apartıman sahibi de her zaman 
beni azarlar durur. 

- Demek o katta bir ölüm vqk'
ası oldu .. Onun için tutmuyod~r. 
o daireyi, öyle mi? 

- Evet. İffet Hanım ismind~ 
bir kiracımız bir sabah bunn ı 
boğulmuş bulundu. Bundan itıL 

rü aylarca boş kaldı. İnsanlık ha.. 
li bu .. Ben beliti gelen müşteri • 
!ere yalan söyleriqı! Bu piç ku • 
rusu hemen araya girip lafı doğ. 
ruluyor. 

- Kocası yok muydu bu ka • 
dının? 

- Vardı. Hem de ne şeker bır 
adamdı o! 
Kapıcı, m üşterıyi kaçıracağın • 

dan korkuyordu. Birdenbire tav. 
rını değiştirerek: 

- Beyim, dedi. Bu işi fazla so. 
ruşturmayın ! Apartıman arıyor _ 
sanız, eski kiracıyı sormadan tu. 
tun burasını! İçi çok rahat, aydın_ 
lık, her işi kolaydır. 

(Devamı var) 
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l!t 1s kurut daha ~uzruyacak lzmirde 
~arad3niz ve Anadniu vHayet lB· ,,.0,, 

1 
. .. k Müdür~erinJ 

uen dontluru muş et getırtı.eca Tecavüz eden 3 
Bıı ınaksadla Almanyaya frigorifik tesisatlı Ku"sfah fa:ebe 

'VagenJar ve vapurlar ısmarlandı , 
l:t fi 

ıı, . aUarmın şimdiki uc= va-
~eı~den daha ;ış:ığıyıı indiril • 
~/ ktlSad Vekaletmce lr.at'i su-
\>~ ~ar;aştırılmıştır. 

ht~kalttte bu hususta ehemıni
~1§lnalara vt bir rapor ha.. 
tı <aın;ı baş!anmapır. 

~ C1ıııuğu temln W»ek husu
ıtı ~ raporda bundan 4-5 ay ev
'1.tliıı saca bahsettiğimiz şu tedbir 
1-ı: de ehemmiyetle durolml'_;o 

~ 
Olı~ ~n Çok satıldığı mm takalar 
\\ h nbuı ve .Anbraya kasab.. 
ıııı a!"aıı yerine kesilmiş hay -
n~00deri]mesi. 
~Q un i~,n kasııblılt hayvanla-
1;,1, Çok bulunduğu başlıca şe -
~1tt~de. ve ezdim le Kaudeniz vi
liı O! ''ınde fenni mezbahalar te-

l> UIJ;ı">ıktır. 
. "~)"an 
'it~ it . lar burada fenni usul-
İlılı l!sılece:c ve soğukhava de-

rınd d n. a onduı ulacaktır. 
lııl\ h~ğUkh3va depolarının mü
tıııı!ar'' kı~nıı vapurların ve va • 

ın içinde bulunacaktır. Esa. 

sen Alınanyaya sipariş edilmiş o
lan yeni vapur Jarımızın bir kıs -
mında da bu maksadla frigorifik 
tesisat mevcud bulunmaktadır. 

Kezalik Devlet Demiryolları İ
daresi de Almanyaya • 16• milyon 
liralık Jokomotıf, vagon ve fur
gon ısmarlamıştır. Bu \'agonlarm 
arasında et taşımağa mahsus fri
gorifik tesisatlı vagonlar da bil -
hassa sipariş olunmuştur. 

Bu vagonlax pek yakında mem
leketimize gelecektir. Bundan son
ra gerek tren ve gerek vapurla ls
tanbula kasablık hayvanların bu-

lunduğu şeMrlerdcn ktsilmiş ve 
dondurulmuş et getirilecektir. 

Bu suretle İstanbulda et fiatla.. 
rının 20-25 kuruşa kadar indirile
ceği kuvvetle tahmin ohmmakta
dır. 

Halen 4ehrimizdC! et fiatları va
sati olarak 40 kuruş arasında te-

merküz ettiğ•nc gôre bu mühim 
tedbir sayesındc fiatıar kilo başı-

na 15-20 kuruş kaıJar ucuzlıyacak 
demektir. 

~nzin ve petrol inhisarı 
~ll nususda i btidai ma

hiyette tadkikat 
yaoılmaktadır 

~~~at ucu:luğu tedbirlerinin muhik ve 
faydalı elmasına çalışılıyer 

~~inin ucuzlatılması için bul edilmiş sayılmaktadrr. 
~ata ba~landığmı yazmıştık. 
~ iıı Ucuzlaması bayat ucuz
~ da temm bakımından çok 
~ ~~tlı olduğundan bu mad-

ltıUJnkün olduğu kadar u.. 
~iması prensib olarak ka-

~ış politikadan devam) 

~- --.-;;:: -
\~lırıuştur. Riitün zorluklar 
~~ İleri gelmektedir. 
~0sl?vakya hükumeti bu zor· 
~ Ilı ızalcsi için adım atmıştır. 
~~ hükUnıetıe ekalliyetler a· 
iqd a llıüzakereler yapılıyor. 

'1; e~lefin çok geniş bir idari 

~~~:~ B~!~:ektc oldukları 
ı~ .• ~ın şefi Benlein, 

~i,.ı_ .H . v l(.etı agrıge 

4 Q/Jllr /arındaki 
fiş/er 

ı. "ı\eıilı 
'lıelet. ayriye vapurlarının gü-
1'lııl\Q ıne reklilm levhalan asıl
~an .. şikayetler çoğalın.ıştır. 
\. ~ yijzünden güverte yolcu-
• ':"lt~lliıın manzarasını seyrede
~ıı. !e bu .suretle vapurla se -
~ltlt IIJanası kalmamaktadır. 
~ı e~İ!ııryriye bu şikayetleri 
.~ :.0rınüştür. Şirket güverte_ 

daıı l§leri kaldıracak, vapurla _ 
~lıt. a ınünasib yerlerine asa. 

Benzin ve petrolun inhisara a

lınması hakkında ibtidai mahiyet. 

te tedkikler yapıldığı duyulmuş -

tur. Fakat henüz hiçbir karar ve

rilmiş değildir. 

24 nisanda söyledi{:i bir nutukta, 
Alınan ekalliyetinin tabi olacağı 

idare hakkıodaki fikrini sekiz 
madde ile hüli<fa etmişti. Birkaç 
gün evvel de bu teklifler tekrar 
tavzih edilmiştir. Verilen habere 
~öre, her ekalliyet kendisine aid 
olan araz.inin tanınmasını istiyor. 
Bu teklif kabul edilecek olursa, 
etnik lıududl•rın yeni baştan çi. 
zilmesi zaruri olacaktır. Her ekal-

liyet bu etnik hııdudlar içinde ad
liye, polİ$ ve :uıbıta ı. !eri d:ıhil ol. 
mak illere, en geni~ bir muhtari

yet istiyor. Etnik ve muhtar grup
ların merkezi idarede nüfusları 
nisbetinde temsil edilmeleri de ta. 
leh edilmektedir. Yani aöziin kı-

sası, Pragdaki miizakereler Çekos
lovak devletinin yeni baştan ku. 
nıluşu gibi bir gaye istihdaf et -
mektedir. Bn müza?<eyelerin neti-

cesi ne olacak? Herhalde Çekoslo. 
\'akya bu metalibatr kabul etmek
te çok ileri gitmcğ'e me~bnrdur. 

Ve kendlsiui şu "e bu taarruza 
karşı korumıyo hazır oJan devlet
ler de bu noktada cömerd davran. 
ması için Çckoslo\"akyayı sıkıştır-
maktadırlar. ı\. Ş. ESl\fER 

t)~l.ü GONILOM 
~YA ZAN 

.. US RET SAFA C O Ş K U N ""t 
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.... \baban:. Hiç düşünmüyor sam, bütün uzuvlarımdak.i haki -
~~i iti, namusu ne olacaktır. miyet nasıl kayıdsız ve şartsız ba-
\ l.ile Cemiyet, sonra bunun için- na aidse .. . 
~~· ailenin içinde teliıkkiler - Oo ... O bu tarıfin, izahın i-

'llııııı q~ mefhumu ve bu mef - çine sığmaz kızım. Korkunc bir ''le ta ortasındaki kendim böy· ideolojinin ana hatlarını çiziyor_ 
~lııı~·et etmekten senı meneder. sun! ... 
İıı el q harcıyacağın şey yalnız - Uzuvlarımı, müL'<iyeti bana 
'l! eğıldir, aid bir vücudü istediğim şekilde 

lıeıu~dı.r!. k ıı b·1· · K' k "' u ana ı ırım. ım arışır ... e·. 
" gıldır. 

k <>~n. 
'<ıı llıi> '111dir Suaj.,, Bu el be-

~e~İnL . 
<l~ •. 
l!! .. goz, bu kulak benim mi?. 

~ •etı. -

\' ı,~1 hu .. elimle istediğimi tu -
~~I ~0ztırnıe istediğımi görür, 

agırnıa istediğirr.ı duyar -

- Cemiyet!. 
- Karışamaz. 

- Hatta bazı maddi meseleler-
de bile karışır. Mesela kendine aid 
olan öteyi beriyi şuursuzca ha -
ğışlıyan, harvurup harman sa _ 
vuran insana bile müdahale eder. 

- Edebilir. Ben dinlemem. El 
benim istediğımi tutabilıı miyim? 

-
Mahkemede hadiseyi 
anlattıktan s:;ınra tev

kif edildi:er 
İzmirde Bucada kültür lisesi 

müdürünün odasına üç talebenin 
bıçak ve tabancalarla girerek bL 
rer son sınıf tasdiknamesi almak 
üzere müdü>; Bay Haydarı telı _ 
did ettiklerini yazm1ş ve sonra 
kaçarak yakalandıklarını haber 
vermiştik. Bu mütecaviz talebeler 
evvelki gün İzmir sulh ceza mah
kemesine sevkedilmişler ve is _ 
ticvablarından sonra tevkif olun
muşlardır. 

Bu hususta •Anadolu• refiki _ 
miz şu tafsilatı vermektedir: 
• Akşamüstü üç küstah talebe 

sulh ceza hakiminin önüne çıka. 
rıldılar. Bunlar, ayni mektebin 
son sınıf talebesinden Zeki, Sa _ 
bahaddin ve Ahmed isminde bu_ 
lunmaktadırlar. Suçlulardan Ma
nisalı Zeki hadiseyi şöyle anlat _ 
mıştır: 

- Bir tecavüz veya tehdid 
vak'ası olmamıştır. Biz müdürün 
odasına üç kişi birlikte girdik ve 
vaziyetimizi sorduk. 

- Yarın sınıf geçenlerle geçmi
yenlerin isimleri asılacaktır. Öğ_ 
ren irsin iz. 

Dedi. Sonra benim taksit mese
lemi sordu. Çünkü ben son tak _ 
siti henüz getirmemiştim. 

Müdürün odasına girdiğınıiz 

zaman hiç birimizin üzerinde bı
çak ve tabanca yoktu. Buradan 
ayrıldıktan sonra arkadaşlarım 

mektebden bıçak ve tabancaları -
nı, ben de evden eniştemin taban. 
casını alarak Buca etrafınd:ı e~z
meğe çıktık. Akşamüzeri Purk 
kahvehanesine girerken, üzerimi
zin aranması ihtimalini düşüne • 
rek, tabancaları ve bıçağı orada 
rasgeldiğimiz arkadaşımız Kena_ 
na verdik. O da evine götürmü5. 
Arkadaşım Ahmedin tabancası 

daiına yatakhanenin dolabında 

dururdu ve gezmeğe çıkarken a
lırdık. 

Sabahaddin de ayni şeyleri söy
lemiş ve : 

- O gece 9,15 treni ile Bara· git.. 
mek üzere Bucadan ayrılacaktık. 
Tabancaları, kahveye oturr.ıadan 
Kenana verdik dem:ştir. 

Ahmed de arkadaşlarının ifa
del<'rine iştirak ettiğini bildirmiş, 
hiikmin tabancayı ne taşıdığını 

sualine de şu cevabı vermşiitr: 
- Ben \"lemleketimde de ta -

banca taşırdım. Tabii burada da 
taşıyorum! Çiftlik sahibiyim. 
JFıkim - Şehirde ve mektebde 

müsellah gezmeğe neden lüzum 
görüyordunuz? 

- Bucada gezmeğe çıka,ken 

taşırım· Sair zamanlarda da m2><
tebde dolabımda durur. Gece, -ri 
bazan geç gelirim, tabanca ya -
nımda bulunur'. 

Ceza kanununun 104 üncii .1 d. 
desine ve suçun mahiyetine bina_ 
eıı tevkiflerine lüzum görülen üç 
talebe polisin muhafazasında 

müddeiumumiliğe gctirilnıi~ler 
ve cez3 evine gönderilmi~IPrdir. 

En pis şeyı bil~ ... 
- Tutarsuı ... Fakat yıkayınca 

temizlenir. Yarım litre su elini es
ki temizliğine yüzgeri ettirir. Fa
kat bir ömür bu k&bil kiri temiz.. 
!emeğe yetmez. 

Bir gene kız:n en kıskanc bir ti
tizlikle muhafaza edeceği ve eşL 
ne götüreccğ: en kıymetlı hedjye, 
namusu ve bekaretidir. 

Sen hiçbir zaman bunları iste
diğin şekilde kullanamazsın. Am
ma, bana diyeceks:n l:i. ben hiç 
evlennıiyeceğim. O halde yine ta_ 
biatin sana verdiğini, tabiate ia· 
de edeceksin! 

Haykırdı: 

- Şu dakikada tabiat~ bil!! is
yan edecek bir haldeyim!. 

- Yarın başcğcr bir hale gele
ceksin!. -isteyor musun ki,cemı • 
yetin en korkunc damgasını vur
duğu bir insan olsan? ... 

Esasen bu mevzu etrafında mü. 
nakaşa etmı:miz bılc çok mana-
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Ali Çetinkayanın 
tamimi 

fKöylülerveekiblerarasın-1 1~ ~ 
da müsabaka açılıyor z 

11 
k- · .OORJ 

ayı ı mo:taları 

Ali Çetinkaya'nm darnları Türk 
milletinin benim .. edjği ve kendisi 
için hedef tuttuğu davalardır. Lo. 
zan siyasi kapitiilfıs)onları filen 
yenmişti, fakat, iktısadi kapitü -
Hisyon müeı;sescleri Tiirk kanun
lan içinde ö:ı: hüviyetlerini sak -
lıyar.ık sinsi sinsi faaliyetlerini 
yürütüyorlardı. Elektrik şirketi 

de bnnlanfan bfrM idi. Hiçbir f.-. 

En igi cins buğday, arapa ve ve harb arzuları 
Dünya bit' uçırrumıı doğru 

_qula ~ getifi.:firenle.re büyük sürükleniyor. llugi;ıı an, asa-
' J 'l' bı gergin in~anl:.rın ikamet et-

para ın Ü k a J efl verilecek tiği birdi.var oldu. Korkulu ve 
ba~döndürücü Lir gerginlik. 
Fabrika çarklarmm arasında 
hüsnüniyet \'e uy~:ıllığı öğü • 
düp insanlarını birbirine dü~
man yapan bir asnn cocukları
yız. Harbler \'e kavga arzuları 

günden güne artıyor. Adeta ta
rihe benzemek için yüz sene 
harblerini özenmi~ bir halimiz 
var. 

Her sane muayyen mıntakalarda yapılacak olan 
bu müsabaka köylUyU teıtvik ve menıleketım:zj0 

en iyi c ins mahsul alınmasını temin edecak 

tanbullu öımiintin hiçbir günün- Hem hububat yetiştiren çiftçi -
de bu şirkeUen eıı küçük bir !erimizi teşvik etmek v~ hem de 
memnunluk ifadesi göslerınemiş mahsulün en iyisini ekmeği ve 
ve ıztırabını ale'olden bir gömlek bunun taammümtinü temin etmek 
gibi 1938 ma)'JSJWD son ııahahına üzere ziraatcıler ve köylüler ara. 
kadar sı:rfında taşımıştır. Bu en sında her sene bir •müsabaka• a-
bellibaşlı l.:apitı.ilisyon müesse - çılması düşiinülmektedır. 
sesini ancak fetin !.ir irade yıka- Bilhassa b.ı usul ile çütçileri -
bilirdi ve bu çetin irade de yine mizin fenni surette zirı.at yapma_ 
onun hamlelerindr 'e muvaffak )arı ve iyi kalitede mahsul alma-
eserinde tezahür rlti. !arı da elde edilrn'ş olacaktır. 
Şimdi Nafıa \' etinin sala • Bu müsabakan;n esası en iyi 

hiyettar mum" -•ı'Jlerı" Silihtar · k ~· cıns ve en mü emmei kaliteli buğ-
fabrikasmdan başlanw; olarak şir- day, arpa veya yulaf yetiştiren 
keti ve tes;•atını devralıyorlar. çiftçileriır:izi mükfıfatlandırmak-
Ve .. yine hazirıının birind günün- tır. MüsabJka hrr srne muayyen 
denberidir ki, şirket memurları mıntakalar çıftçileri ar;,sında a-
hir kapitüliisyon miiessesesinin çılacaktır. Müsabaka mıntakası 
değil, Türk NafuısJnııı sahsiyetin. ekim mevsiminden evvel ilô.n e· 
de memznc bir teıekkülün mc - dilPCek ve mahsulün idr~ki zama. 
murlan olarak çıılm~orlar. nında da mütehassıs ziraatciler -

Ali Çetinkayanın kendilerine den ve mahalli memurlardan mü-
gönderdiği tumiın bu bakımdan re-kkeb bir heyet o mıntaka köy _ 
çok mühim \'e çok dikkııte şayan !erini dola~arok bızzat tarlalarda 
esasları ln•ıyor. Billıa.,sa: mahsulün vaziyetini ve sonra da 
•- Elektrik ~irtetinin satın a- yetiştirilen mahsulün kalitesini bi 

lınması ve milli idare•e devrolttn- rer birer tesbit !'dC'ccktir. 
ması, Türk milletinin ve Tiirk Bu tesbit rnnund~ da buğday, 
geneliğinin fm ve s:ın'at sahasın- arpa veya yulafın "" iyi cins ve 

meğe muvaffak olmuş olan köy -
!illere, ziraatcilere part• mükafatı 
tevzi ol unacaktrr. 

1 inciliği kaunan ekiciye ne 
mikdar pa;a nıükafotı Hrileceğf 
her sene müsabaka mıntakasının 
tayininde tesbit olunacalttrr. 

Bu mükafatlar teşvik ve faali
yetin o nisbette fazla alınası için 
büyük bir mikdarda bulunacak -
tır. Ayrıca o ekirım mahsulü ter
cihan satın alınacaklll'. 

Ayni zamanda bu sur~lle Tür
kiyemizin en iyi rıns buğday, ar
pa ve yulafı da to.ayyün etmiş o
lacağından bu üç mahsulün her 
brinden nünıunelcr de ayrılacak. 
tır. 

Bu nümunelcr gerek dahili ve 
gerek harici sergi!erde, beynelmi
lel panayır ve Iuurlarda teşhir o
lunacaktır. 

Bu müsabaka ilk defa olarak 
•Yunanistan• da tertib edilmiştir. 

Büyük fayd~sı olduğu anlaşı

lan ayni usulün ınem1cketimızde 

de tatbik olunması çok faydalı gö
rülmekte ve bu husust" çalışıl -
maktadır. daki yapıcılık rk;dünü•ı ve kahi- en mükemmel ka!it , s"ni yefştir-

liyetinin şerefli bir iJıliası ve ifa_ !=======•====================== 
desidir.• 

Cümlesi bir hedefin ö1anü ta~ı
mak ve bil" ideale inan vermek 
yolunda ne kadar manalı ve gii -
venlidir. 

Bürhan Cevad 

Yeni fizik 
Ve kimya 
Enstitüsü 

F~brika ve havuzların T?.leb~ ~urdu_ ve L.:;ıkal 
ı.e bırııkte ınşa sına 

Tesisatlandırılmasına başlanacak 
BJş'.an:yo; 

Havuzlarda tamir işle
ri s0n zamanlarda ç0k 

f azlahştı 

tılanbul Üniversıtesi için ku
rulması kararlaştırılan yeni fizik 
ve kimya enstitüleri için es;ıslı 

hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bu enstitüler için, munzam 
tahsisat verilecektir. Üniversite 
rektörlüğü, bu enstitülerle ~rn _ 
ber ayrıca talebe lokal ve lok:ınta 
binalarile talebe yurdunun da bu 
ders yılından itibaren inşa edil_ 
meleri için tedkikler icra etmek -
tedir. 

IBe:ediye bir süt 
Fabrikası , .. 
Kuracak 
Bu iş için 300 b;n li
raya lüzum göri lüyor 

Belediye şehrimizde s,iit i'1eri
nin nasıl tanzim olunabileceği 

hakkında bir rapor hazırlamıştır. 
Bu rapor İktısad Vekaletine 

gönderilmiştir. Belediye her şey_ 
den evvel İstanbulda asri bir csüt 
fabrikası• nın tesis ve inşasını za. 
ruri görmektedir. 

Bu hususta rapora da icab eden 
kayıdlar konmuş ve süt satış ve 
tevziatının sureti halline aid iza_ 
hat ta verilmiştir. 

İktısad Vekfileti de esas itiba -
rile İstanbulda modern bir siit 

Fabrika ve havuzlar müdürlü
ğü Kasımpaşadaki tamir havuz _ 
!arının teşkilatlandırılması için 
tedkikata başlamıştır. Havuzlar
da şimdiye kadar yapılan ıslahatı. 
tan iyi neticeler elde edilmiştir. 

Havuzlarda tamir işleri çok art _ 
mıştır. Bunun üzerine gelecek 
seneler için şi~diden tedbirler 
alınması lüzumu hasıl olmuş ve 
teşkilatlandırma mevzuu üzerin _ 
deki tedkikata d:ı bu maksadla 
başlanmıştır. 

Kahı.re-l.stanbul fabrikasının tesis ve inşasını mu
vafık ve çok faydalı bulmakta -

Kasımpaşa havuzlarındaki mev_ 
cud tesisatın da takviyesine ka _ 
rar verilmiştir. Havuzlara yeni _ 
den vinçler alınmak üzeredir. Bir 
kaç gün evvel şehrimize geler. ve 
evvelki gün Ankaraya dönen Baş_ 
vekil Cehil Bayar Bayar fabrika 
ve havuzların vaziyetile _ bız?at 

alakadar olmuş ve fabrika müdü
rüne gelece-k senelere şimdiden 

hazırlanılması için bazı direktif. 
ler vermiştir. 

sızdır. Tahsil ve terbiye h.ı; -
bir zaman düşünce ve telakkilcri
mizin rotasını bu derece sürre<1 -
list, fakat tehlikelerle dolu bir 
ummana çevirmemelidir. Uyanık
lığın, ileri görüşün, müncvverlı -
ğin diğer vasıfları da gaflet, rea
litenin üstünde dü~ünüş >e n ba· 
yet insanlıktan silkinip, sıyrılma 
değildir. 

Omuzlarımc:Wn sı:tı sıkı yakala
mıştı. Başını hırçın hırçın iki ta
rafa salladı: 

- Fakat, düşün ki Suad, dün
yaya bir kere geliyoruz. Bedbaht 
olmağa da, mes'ud olmağa da an
cak birer defa hakkın,ız var. Öm
rümüz ancak buna yetiyor. Bir 
ikinci defa dünyanın misafiri ol
mamıza imkiın yok. Ben sonu ve 

bir dahaki sefere, ümidi olmıyan 
fani bir dünya içinde en büyük 
arzuma muvaffak olamazsam ya_ 
şamanın ne manası kalır. Elimde 
olan bir sa••tietı ıürlıi düşünüş 

T dır. 

ayyare Belediye bu fabrikanın 300 kü-

s f l • sur bin lira. masrafla kurulabi'e _ 
e er !erJ ceğini de tesbit etmiştir. Tahsi -

sat temin olununca, bu fabrika _ 
Prens Bibesko yakında nm hemen yapılmasına başlanı _ 

yine şehrimize gelecek 1=
1a=c=ak=tı=r=.======='JI 

Bükreş _ İstanbul tayyare se -
ferlerine bu ay sonlarına doğru 
başlanacaktır. 

reisi prens Bibesko yakınd3 bu 
meseleler hakkında gene memle
ketimize gelecektir . 

Tayyareler bir gün Biikre~ten 
buraya gelecek ve ertesi gün dö
neceklerdir. Fakat, Bükreşten l s
tanbula Rumen, İstanbuldan 
Bükreşc bizim ta_,yarclerinıiz iş. 

Jiyecektir. 
Beynelmilel Hava federasyonu 

tarzları nasıl bana haram edebi
lir? 

Seni bir dah;; görrncm mümkün 
değıl... Hiç olmazsa bir kere se
nin olmak, senin kollarının ara_ 
~ında bulunrı•ak istiyorum. Niçin 
ömrümün sonuna kadar sürecek 
bir arzuyu yerine ı;ctirmiyeyim. 
İkinci bir geliş, ve seninle karşı • 
laşış tasavv>ır edilemez ki, onun 
ümidilc yaşıyayrm. Hayır, cemi • 
yet ve telakkileri, koyduğu ma -
nasız kanunlar hıçbir vakit bir 
insanı, insan olmaktan mütevel • 
lid kaprislerinı yerine getirmek -
ten menedemez. ilen rahibe deği
liın. Manastırda değil, ciünya yü_ 
zündeyiın. 

Başımı salladım. Ellerimle çe
nesini gözlerimin hizasına kııdar 

kaldırarak, gözlerindeki laciverd 
denizin gözyaşlarından köpükle -
rine baktım. 

- Odana dön çocuğum! ... 

İKİNCİ KJSl\llN SONU 

Ayrıca Prens Bibeskonun idare 
ettiği kumpanya, Bükreş _ İstan _ 
bul _ Kahire arasında da yeni bir 
hava hattı tesis edecektir. 

Bu suretle Avrupa - Asya _ Af. 
rika arasında da bir hava hattı te. 
sis edilmiş olacaktır. 

Üçüncü k ısım 
-1-

Kaçtım. uzakla~tım, izlette 
karar kıldım 

•Tevrat• 
Bu mektubu İlhan Semraya 

yazar! .. 

Kazada garib ve esrarengiz 
bir adam .. ln.sanlardan kaçıyor. 

Semra; 

İstanbuldan pek kısa süren kü
çük bir misafireti müteakıb bu
raya gelince sana mektub yazaca
ğımı söylemiştim. Sözümü bir haf_ 
talık bir gecikme ,;e ancak bu -

gün yerine getirebiliyorum. 
Hak verirsın değil mi?. 

Seyahat yorgunluğu. Hoş gel
dine gelenlerle meşguliyet. 

İşte bir sürü mazeret ki, hemen 
mektub yaznıamanu sana affetti _ 
rebilir. 

(D~vamı var) 

On sekizinci asırda insanlar 
geniş, rahat ve şi~martdılar. Şiş
manlık modaSJ ifliis t-dince kür 

yapan yirminci asır, kuvveti 
silillı fabrikalarına yükledi ve 

zayıflıyan pazılarilc beraber a
sabı da zayıfladı ve sıska bir 
medeniyet durmadan simdi 
harıl hani harbe Jınzırla~yor. 

Sezar der ki: 
«- Daima etrafımda şiş • 

mnn, taze, ve renkli insanlar 

geceleri uyur adamlar bulun
sun, Kasyüs'iin çehre:i pek et
siz. Çok dü~iintiyor. Böyle a • 

damlar tclılikdidirler. Onun 
da tıknaz olmaı:ını arzu eder
dim. Lakin oncl:ın korkmam. 

Eğer ben Seı:.ır, korkmıya 
müstaid ols:ıyclım. Şu kuru 

Kasyüs'den rel-inmek istedi • 
ğim kadar kimseden ihtiraz et
mezdim. 

Antuvaıı! sende olan oyun 
merakı onda yoldur. Mızıka 

dinlediğini gören olmamıştır. 
Nadiren tel;e-;siim eder. Gül • 
düğü zaman da kendi kendisi

ne acıdığı ve tebessüm ziifıııa 

düşen aklım istihkar ettiği zan 

olunur. Sana korktuğum şey • 
den değil, korkulabilttek ~ey
den bahsediyorum. Zira ben 
Sezanın.» 

Sezar'm hakkı yok mu der

siniz? Filaman ressamlarının 
tablolarında dolgun kalçaları

nı yayıp uylm ı:~en madon • 

naların muasırı olan insanlar 
hiç de bugünküler gibi zehirli 
gaz maskelerine rnuhtae değil
diler. 

Cidden, insa.,Jar :ı::ıyı.(Jadık· 
ça harb arzulan kuvvetleni • 

yor. Asrımızda bil- Ka~yüs mo
dası hükümrandır. 

HALK FİLOZOFU 

Birimizin derdi l 
Hepimizin derdi 1 

Sebebsiz yere suyu 
kesilen bir ev ve bah
çe sahibinin şikayeti 1 

Vefada H&cilrndın mahallesinde 

Darülhaclis sokağında 14 numa

ralıhane sahıbi Hamza imzasile 

aldığımız bir mcktubcla ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

•- Ve'ad& Hacık&dm mahalle

sinde Darülhadis sokağında. kain 

14 numaralı hanenin tapulu sa

hibiyiın. Bu eve mukaddema bir 

çok para sarfedcrek su tesisatı 
yapılarak Kırkçeşme sııyu alın -

mış olduğu halde bu defa evimin 
suyu Sular İdaresi 'ar:ıfından ke

sildiğinden dört bin arşınlık bır 

sahayı ihtıv , ctitn bahçemdeki 
meyvalı ağaçlar ve kıymetli çı • 

çekler kurumıya mahkum bir \'a · 
ziyete düşmüş \"e ev:n taharet ve 
nezafetine de bakılamamaktadır. 

Bu mtı,hitt~ harıçten de su troa
rikı imkansızdır. 

Sahibi olduğum bit mahallin 
suyunun bilascbeb kc-silmesınc 

Sular İdaresi kcndi;;inde nasıl hak 
, ve salahiyel görüyor ve bu yüz. 

den bahç2mdcki J:ıymdli ağaç v~ 

ççeklerin kurumasın~ sebebiyet 
veriyor!.• -

SON TEJ GRll.F: 1\luhtcrem ka 

riimizin bu şiUHıini Belrd ye 

Sular MüdürJüi';ıır.ün ı:~zarı dik

katine koyuyorı...~ 
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;{el5!~z!~n! Harbe hazırlık! · _HIKA ~ 1 

iki Hafta evvel 
başlıyan ziyafet 
Hala bitmedi • 

Buzlar 
Altında 

ingiltere - Fransa kuvvetleri ara- Bir hikaye ve iki hikayecı 
sında daimi surette teşrik i ~_!n = Fl!::E edi'· 

·rnekl . f. 
A ı h ı d •İnanır mısınız? Sarışınlardan dakikada b<!ddua C• beJlıJO 

mesa ı esas arı azır an ı. hiçhoşlanmam.Nebileyim.Gü- Neçıkar?G~~ül.bu,jşte~ 
neşte fazlaca kalmış bir mısır püs.. gönlüm böyle s?yluY°.~eri"~ ı' 

Bulunan Mamut 
Peşteden bildiriliyor; 

ingilterenin bonbardıman tay
yareleri Fransaga gönderiliyor. 

terede bir taraftan lıu ır.şaata de
vam edilirken dığer taraftan da 
Amerikaya siparişler verilerek 
tayyare yaptırılması düşünülmüş 
ve bunun için Amerikaya bir he
yet gönderilmiştir. 

külü hissinı veren saçlarile, soluk gözlerinde de 5'Zın go iiJIC bf" 
renkli mavi gözlerile bir sarışın gibi yılan ve kedi ~ı·101gıııı fi 
kadın, müzeiik btr heykel soğuk- bir mana vardı. İlk taıı 
luğunu veren bir nesne gibi gelir ondan nefret ettıın. • ·ni ro'' 
bana. Gene hikayeci, kalefll~;ıı t" Uzun müddet devam eden zi • 

yafetler listesinin başına hiç şüp.. 
hesiz Dopronkoevesd'deki düğün 
ziyafeti geçirmek lazundır. 

Geçen mayıs ayının 15 inci gü. 
j Balog adlı zengin bir kan ve 

Juca izdivaçlarının elliı:İci, çocuk.. 
!arı da yirmi beşinci torunları da 
yıldönümünü kutluluyorlar, to -
runlardan dördünün de düğUn 
merasimi yapılıyordu. 

(Nevyork Herald) gazetesi mu. 
habiri, hükılmet taarfından ha • 
zırlanan bir sefer heyeti azala • 
rile görüşmiye muvaffak olm* 
tur. 

Bu sefer heyetinin vazifesi, a. 
hiren. Vrangel adasında meyda -
na çıkarılan bir Mamut! Mosko • 
vaya getirmekten ibarettir. 

Fransa ordusu Kara-Deniz ve hava 
kumandanları lngiltere ordusunun 
teçhizatile bir müddet çahtacaklar 

Bunlar yazılmıştı. Amerikalıla· 
rın verecekleri tayyareleri yetiş -
tirmek için müşkülat çekmiyecek
leri anlaşılmıştır. Fabrikaları ye
niden büyük tesisata lüzum kal • 
madan işçi mikdarını arttırarak 

İngilizler için tayyare yapmanın 
kolay olacağını Amerikalı fahri -

Sarışın kadınlara belki de bu- sanın üzerine bıraktı vedU. I~ 
nun için •vefasız• damgasdını ya- raz gezindi. YazaınıY0rııılf ili""', 
pıştırmışlar. Onlarda ben hiç için.. öyle taşkın, öyle kah•'. .8de 111~ 
de cıvıltılı manaların derilıleştiğl vardı ki bu, kinden zı;iyııd~.A 
koyu bir renk görmedim. Mavi ve habbete, muhabbettc;c iP~ 

Düğün ziyafeti, 15 mayısta sa. 
at 4 te başladı ve hfila nihayet 
bulmadı. 

Bu müddet zarfında davetliler, 
i)ç öküz, altı dana, beş domuz, 
kırk kaz, yüz altmış güvercın, 

• üç yüz klio balık binlerce kilo 
sebze yemişler ve 4,000 litre şa.. 

ra b içmişlerdir. 

Mevzuu bahs Mamut sağlam -
dır, hiçbir yeri bozulmamıştır. 

Bulunduğu yeı:de tedkikine 'm • 
kan yoktur 

Moskovaya nakli için Sovyet • 
!er, beş tonluk bir yük istiab e • 
debilecek büyük bir sandık yap. 
tırmışlardır. 

Mamut, üzerindeki donmuş 

katörler söylüyorlardı. 

yeşil, şair istediği kadar gökler - rete, nefretten zıya ıısl' ·"ııı 
den, denizlerden kafiyeler bul - benzer, karmakar~~· biljlle r· 
sun, ressam rli!E!'diği kadar ona edlemiyecek kadar ır 
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paletinin bütün madrliliklerini ve zıd manaların kavg Ço~ ~ 
döksün yine onlar, acayib mahlıl- Nesrini ona matbaada. ııtf>ıf 
kata mesken olmuş yosunlu bir gul olduğu bir saatte taP 
deniz dibini andırmaktan kurlu - dı. 1,,dıl'' b·r a • -~ 
lamazlar. Onu çok beğenen '. b~ ııı" 

Kimbilir? Satırlarımın üstünde _ Nasıl? dedi. Esatırl 
kaç yeşil, kaç mavi göz bana ıu lılk değil mi? ·r ıııuf'' 

Gene hikayeci ha~ b~şilti 
la yemiş gibi yüzUnU e ded'· 

• 

topraklarla beraber bu sandığ~ 
konulacaktır. Sandığın içerisin • 
de sıfırdan aşağı beş derece so -
ğukluk bulundutmak için terli • 
bat alınmıştır. 

Fransc donanmasının eo lruvvetll gemisi f>unkerque 

İnglliz gazetelerinin verdiği 
malumata göre Amerikaya gitmiş 
olan İngiliz heyeti oradaki tedki· 
katını bitirerek dönüp gelmiştir. 

Heyetin vereceği rapor İngiltere 
için Amerikadan tayyare husu • 
sunda istifade ne kadar kabil olup 
olmıyacağını gösterccç-ktıt. Fa _ 
kat bu tayyare inşaatı meselesin· 
de İngilizler arasında her vakit 
göze çarpan bir hassasiyet var. 
Parlamentoda geçen münakaşa -
Jar, matbuattaki neşriyat bunu 
gösteriyordu. Şimdi heyetin av
deti münasebetile İngiliz gazete
lerinde malumat verilirken de şu 
noktayı hatırlatmadan olamıyor , 

_ Evet! MeerlUz kafaSI- oıt•~ 
Hep birden zavaillllırı , 

EVLENİNİZ YOKSA 
İŞİNİZDEN OLURSUNUZ! .. 

Romadan bildirildiğine göre 
İtalya hükılmeti, iki ay zarfında 
evlenmiyen belediye reislerini, 
muavinlerini, encümen azalar\nı, 
lise müdürlerini, üniversite rek.. 
törlerini işten çıkarmıya karar 
vermiştir. Karılan vefat eden ve. 
ya karılarından ayrılan ve ço _ 
cukları olmıyanlar da tekrar ev. 
lenmek mecburiyetindedir. 

• • 
Akaba gölünün 

ı Dibinde 
' 1
Ezion • Gaber'de ta-
mam ile kumlarla ör
tülü 45 imalat hane 
meydana çıkarıld ı. 

Kahire muhabirimızden: 
cFransız, İngiliz ve Amerikan es.. 

ki eserler mütehassıslarının Şaı:kta, 
yakın Şanrta yaptıkları araştırma. 

!arda eski medeniyet tarihini ay • 
dınlatacak birçak kıymetli eserler 
meydana çıkarılmaktadır. 

cYale Üniversitesi eski eserler 
mütehassısları, Dinil yan adası kı.. 

yılarında, Akaba körfezi nihayetin. 
de Ezion - Gaber limanını bulmuş
lardır. Bu liman, (Süleyman pey -
gamber) in hUkümdarlığı devirle • 
rin~e Şarkın en mühim limanların
dan biri idi. 
SAHİLDEN BİR KİLOMETRE 

UAKTA BİR LİMAN 
•Bu liman, sahile bir kilometre 

uzakta bulunmaktadır. Zira, çijlün 
kumları, limanı doldurmuştur Vak 

·tile altın, bakır, kükürt ve ıtriyat 
ticareti yapılırdL 

cFakat, baki kalan asara bakılır-
sa Ezion - Gaber'in, ( Süleyman 
peygamber) in bakır ocakları oldu-

Şimdiki halde, bu tarihden ev. 
velki devirlere aid dev cüsse hay_ 
vanın yalnız başı kafa tasının •.i- ı 

zerin.deki etlerin bazı parçala. 

1 

l 
j 

Kutub buzları altında bulunan 

bir Mamut 

; nün diğer kısımları ve iki ••ıço: 
kurtlar yemişlerdir. Fakat vücu • 
dunun diğer kısımları ve iki bu_ 

çuk metro uzunluğunda tahmin 
olunan dişlerinin sağlam olması 
geektir. 

Sefer heyeti, Sovyet fen aka _ 

demisi Baleotdnlojik enstitüsü 
müdürü doktor Hekker'in riyaSt·
tinde bulunacaktır. 

Heyet, Moskovadan hareket et_ 

miştir. Vladivestokda;l hususi lıir 

vapurla Brangel adasına gidecek_ 
tir. 

sısları, ustalıkla yapılmış birçok fı_ 

rınlar bulmuşlardır. Bakır ve •aire-

yi eritmeğe mahsus olan bu fırınl•
rın sayısı 45 den fazladır. 

cKumlar altından birçok ta tcra
kota çanak ve çömlek, billur, akik 

çıkarılmıştır. Bunlar meyan,nda 
bulunan kalın i'plerin, Süleymvnır. 

kullanıldığı anla~ıl _ Juna hükmedilmek Jazımgelir. 
1 
gemiierinde 

•Amerikalı cskı eserler mütel-as- mıştır .• -
ufacu·ı:c ağzı, zarif burnu, ince ve kızılcık renkli 
dudaldarı nekadar da yüzüne yakışıyor? Sadece, 
deni! çok lmpalamış, çok su yutmuş, içtiği 
ten\irdiyod da başka! Müthiş karın ağrıbrile kıv -
ranıyor. Göğsü ağırlaştıran, nefesi boğan, yaşamayı 
güçle:ıt.ren bir sıkıntı da boğazını sıkıyor ... Sıkıyor! 

Türlü türlü ıhtimaller, faraziye
ler yürütülüyor. Orta Avrupa iş

leri yatıştı. Fakat İspanya mese. 
lesi birçok endışelere meydan 
vermekte devam ediyor. Akdeni
zin o taraflarında olup biten vu
kuat, İspanya dahili harbinin a
lacağı netice İngiltereyi son de • 
rece alakadar etmektedir. İngiliz
İtalyan anlaşmasının tatbi.!;i de 
İspanyadaki İtalyan gönüllüleri. 
nm geri çekilmesine bağlıdır. 

Bundan başka Fransa ile İtalya 
arasında yarıda kalan ve tekrarı 
ne vakit başlıyacağı kestirilemi -
yen müzakcrelcnle de Akdeniz 
mevzuu hahsolaeaktır. 

Akdeniz, İngiliz - ita!yan an _ 
!aşması, İspanya meselesi mevzuu 
bahsolurken Ccbelüttarık boğazı
nın hatırlanmaması mümkün ol _ 
muyor. Habeşıstan meselesi çıktı 
çıkalı İngiliz - İtalyan ırıürıaseba· 
tındaki gerginlik lıasebile İngiliz 
donanması Akrlenize toplandığı 

zaman Cebelüttarıktan çok bah _ 
sedilmişti. Yakat bugün artık o 
eski gerginlik kalmamıştır. An -
cak Akdenizin ve Cehelüttarıkın 
devletler arasında :ıe kadar ehınn-
miyeti olduğunu tekrara hacet oL 
masa gerektir. 

İngilizlerin son zamanlarda ha
va kuvvetlerini arttırmak için ne 
masrafı, ne de gayreti esirgiyor _ 
!ar. 

En kuvvet!ı bir hava donanma
sına malik olmak için İngiltere -
nin gösterdiği gayret ,.e faaliyet 
her vesile ba hsedilerı bıı keyfiyet 
oldu. Bilhassa İngiıtere ile Fransa 
arasında müşterek müdafaa ter _ 
tibatı alındığı, artık ıki taraf ara
sında birbirlerini müdafaa için bir 
•ittıfako vüeude geldiği de ma -
lılmdur. 

Bu ittifakın tatbikatı neticesi _ 
dir ki iki tara(ın erkiınıharbiyesi 
birbirlerile temas ederek planla
rını gözden geçiriyorlar. Yine bu-
nun neticesidir ki F'r<Jnsız hava 
kuvvetleri crkfınıharbiye re ·si 

Hele yüzi.ınde hiç renk kalmadı. Koyulaşan bir 
s rılık ... llforartılar!. Ne oluyor, ôlüyur mu?. Niçin 
1'iizkapakları ağır ağır açılıp kapanıyor?... Ne var?. 
Ya~nsa bari. Ölürse yazık! Pek taze ... 

* Polisler (;ğrencmcmişler Olabılır. Yarın da, 
öbiır gün de, daha bir gün sonra da ijğrcnebilirler. 
Yl'ler ki yJşasın! Fakat, gazet~-cin n Ö!'ıenmesine 

m.lni var?. Hem, mutlaka bilmek, anlamak, sor -
mak, gazeteye haberi tam vermek Jfızım. OkuY.ucu 
eksi~i beğenmez, Her şeyi mükemmel ister, Ozür 
dirlemez: 
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- Öğrrneydin ... 

Der. Eğer, öğrenemiyorsan öğreten gazeteyi O

kur. pnrasını ona verir. Bunlar, mesleğin sırlarıdır. 
Rd:k, bu k"rakteri, okuyucu ruhurıu çok iyi tanır; 
on" giire ~·alışır. Onun için de çok koşturulur ve 
çok koşar ya' .. !!ele, merkezde de kcndil'.lden baş
ka h çbir ;ınzete muharriri yok. Y&rın hepsi, bütün 
g.cZ' te'er '!ltlıvacaklar! Gene kadıı.ı b;r defa söy -
lctti tle lı ry vi ö,'.:rentli mi zevkine hudud olmıya
cai<. Sska d~gil, atlatmak ım'. .. McslC'ğın en he
y c~nlı, e•ı c,·· 1 iırtıcı tarafı. .. 

dene kadının yanına biraz daha sokuldu ve 
sordu: 

- Niçin ;ntihar ettiniz? 

Sual cevabsız kaldı. AmmaJ ne zararı var? Ga
zetecinin vazifesi sormak, mütcmad:yen sormak, 
koğuluncıya kadar sormak; hatta ö~renmek için ö. 
hıyü bile diriltmiye çalışmak ve ö~rer:mektir. Bu 
muhakkak lıizımdır. Başka türlü mubhirlik olmaz. 
Sesinin bütün hızıle bir defa d.ı!ıa sordu: 

- Küçük hanım, intihar tcşebbüsünüzün se
bc·bini öğrenmek istiyorum?. 

- ind h ... h .. 
Yine ccvab yok. Sadece devi!ml: bir inilti. Göz 

kapaklarının ağır ağır açılıp kapanı~ı, karın ağrı_ 

hrının cebri soru~un3 cevab oldu. Söyletmenin 
dcgıl, duyı.:rmanıa bllc ı'Tlkanı yok! BQ!li, ki sancı-

General Vilmer maiyetindeki ha
va subaylarile berabeı Paristen 
Londraya gelmiş bulunuyor. 

Jar: 

toplandılar. . eııtıl-f' 
riJl . 

- Haltetmişsin! ?fes ğıP 1 

ya. Senin uazanaınıyaca , 

de onun için galiba. o ~ 
ijıı. ır 

O sadece gülümseın ~eı! 
O kadar. Sonra onlar ş1ıb~ 
matbaaya her geliş'n..deeli ıelill 
konuşmanın içinde ığll dJsl'· 
kr 1-e birbirlerini yarala rıe'/ 

Amma kabahat vallalı . ,, 
değildi. 111 ot~ 

Bu ziyaret İngiliz ve Fransız 
hava kuvvetleri arasında karar -
laştmlan teşriki mesai içindir. Av
tupada bir harb olursa İngiliz ve 
Fransız hava kuv•·etıeri müşt~ _ 

.rek olarak çalıştırılacak, bunların 
kumandası bir elcle olacaktır. İıı

gilterenin yaptırdığı v~ daha da 
yaptıracağı birçok bombardı _ 
man tayyareleri li'ransadakı tay· 
yare karargi\h)hrına CÖlldEriJecek
ler ve Fransızların emri altına ve_ 

İngıltere tayyare yapmakta geç 
kalmıştır. Bır harb halinde Ame
rikanın lngiltereye tayyare yetiş
tirmesi derhal kahil ol&eak gibi 
görünmüyor, diyorlar. Bu mesele 
etrafıııda daha pek çok münakaşa
lar olacağına şüphe edilmiyebilir. 

1 Hikayeci tekrar rnasası 
.J dn: yeşil f' 

, Ve ben bu sarı saçlı• .. 
rilecektir. 

Frnnsız hava erkiııııharbiye re
isinin Londr<:?_vı 7.ıyaretınden son
ra İngiliz hava Hkiınıharbiyesi de 
Fraıısaya gideceklerdir. İngiliz 
gazetelerinin r:eşr;yatından an _ 
!aşılan budur. 

İngiltered~ yapılmakta olan 
tayyarelerin geç kaldığından ba
hisle geçenlerde parlamentoda mü 
nakaşalar olmuştu. Hatta Hava 
Nazırı çekilmiş, Başvekil de tay
yare inşaatının durmadan ilerle _ 
diğini temin etmişti. Fakat İngil-

' 

Fakat diğer taraftan muhakkak Nesrin 
olan cihet şudur ki İngilteredeki ,_....,.....,....., ..... .....,.....,.....,.....,.,,......,.....,.....,,,,.... 
İnşaat durmuyor; gilii tutulmak
la beraber yeni tayyarelerin mik
tarı arttığını söylemcğe lüzum 
yoktur. 

Amerikaya giden heyet nisan 
ortasında hareket etmisti. Bir bu
çuk aylık lıir seyahat esnasında 
Amerikanın en mühim tayyare 
fabrikaları tedkik edilmiştir. Bom_ 
bardıman tayyareleri, harb tay -
yareleri ile cesim hava gemileri 
yapan fabrikalar görülmüştür. Bu 
fabrikaların sahiblerlle edilen mü-

ı 

i 

zakerelerde şuna varıldığını Lond 
ra gazeteleri yazıyor: 

Amerikalılar tayyare yaparak 
İngiltereye satmak, İngilterenin 
siparişlerini yerine getirmek isti • 
yorlar. Fakat bunları hemen ya
parak teslim edemlyeceklerini 
söylemişlerdir. Mesele beş on tay
yareden ibaret değıldir. Verilecek 
siparişler yüzlerce olacaktır. Yüz. 
!erce teyyareyi yepyeni sistem ma 
kinelerle hemen yaparak vermek 
müşkül olacağını söylemişlerdir. 

İngiliz donanmasından bir parç~ 

Fakat öyle görünüyor ki İngi
lizler Amerikadan alabilecekleri 
kadar tayyare alacaklarsa da bü
tün ehemmiyet v~recekler! he -
def Kanadadır. Cesim tayyare fab
rikaları vücude getirerek orada is
tedikleri gibi ve istedikleri kadar 
tayyare yaptırmaktır. Bu tasav_ 
vurlar İngiliz imparatorluğu da
hilinde büyük bir hareket uyan -
dırmaktadır. Çünkü bu suretle 
birçok iş açılmış olacaktır. Mese
ltı İngilterenin bugünkü ileri ge
len milyonerlerinden Nufild 
3,000,000 İngiliz liralık bir tayyare 
fabrikası tesis edeceğini söylü -
yor. Bu fabrikac!a tam 20,000 işsiz 
ameleye iş temin edilecektir. Hu
lasa İngiltercnin alabildiğine si
lahlanması işinin muhtelif cep -
heleri olduğu gibi bir de işsizler 
meselesi noktasından C'hemmiyet. 
li görülmektedir. 

Yazan : 
Etem izzet BENİCE 

lar çoğalıyor, hastalığın şiddeti artıyor. Bu kadar 
su, koca bir şışe tentürdiyod, denizin hırpalayışı in
sanı ne yapmaz?. 

Beri tarafta da bir ulem. Komiser bağırıyor; 
-- Yahu nerede kaldı bu sedye? 
Bır memur mırıldanıyor· 
- Bari ölüp te burada başımıza betli olmasa ... 
Helik daha ümidini kesmedi: 
- Belki, ,öyletebilirim ... 
Sôylclmek için düşünüyor: Bit kız niçin inti· 

har eder~ Ya aşk, ya hastalık, ya yokluk!. Acaba, 
bunlardan hangisi?. 

zifesini düşünüyor değil mi'. 
kanıksıyorlar da ondan! ... 

Jıf. 

İhtimal hadiseleri 

- Hanım ... Hanım ... Aşıkınız geldi, sizi gör • 
mek :stiyor !. 

Bu sual Refikin. Bir tuzak. Gene kızı, ken. 
disıne '.1akirn olmadığı bu buhranlı anında, belki, 
cıı hassas tarafından vurmak, kımıldatmak, hare _ 
kete getirmek istiyor. Eğer, aşk bu kıza da hakimse 
ve bunun için ölümü aradıysa mutlaka aşığını bir 
defa daha görmek için başını kaldıracak, gözlerini 
açacak, odanın içini arıyacak!. 

Fakat, ne gezer ... Tınmadı bile. O halde ... O 
halde? ... Bir desise daha. Memura söyletti: 

- Küçük hanım, hastalığınız yalnız denizin 
sarsıntısı değilse sizi hekimleri iyi bir hastaneye 
kaldıralım?. 

Başın &ağdan sola kımıldanışınds!I, gözlerin büs
bütün yumuluşundan başka bu sualt• de cevab çık
madı! ve .. Refikde ümidsizlik başladı. 

- Çok hasta. Birşey söyliyecek halde değil ... 
Polis de güldü: 

-- Ya, gazeteci bey, söyliyebilccek gibi ol
saydı biz de söyletmesini bilirdik. 

- Söyletmeliydiniz. 

lü kızı. Hiç sevmediJJVb)l•"eol". 
Sabahtanberi müre\tı ııır'' 

hikayesini lıekliyorlard~ b~ f 
tında daha bu kadar J<ıS 

11
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idrak etrnlş değildi. tfl 1yıl' ı' 
k ına/I nl•' 

Hissi kablelvu ua bil~e tJI" 
ra, telepatiye dudak ·yecitı' 

9 
• 

haber vereyim ki hik
9 rıc3~rd> 

kalemini hokkaya baU eri gı cfı' 
rada Nesrin kapıdan ıÇ tıld'· ıf' 

Hikayecinin kaşlar: çs )!Olı,ıt 
her zaman. takılmaktan 

~· Nesrin: ·ne · "n yı 
- Ne o? dedi. Bu!ıU 

murtkanlığı., üstünde. 

Hikay~I: ıtib)lı~ 
r·re -e>' 

- Tamam dedi. il \ 9ye ' 
ye söyleyin bu6ÜD hl ~ 
miyeceğim. rs~ ,f 

Ve birden ayağa kaJl<S bit • 

disinden hiç umul~Y~~ıı y•~' 
fetle Nesrinin eUerlll ~,, 
ladı. ali tsJ' 

- Yalvarırım sana 1 
sen yaz! ıJıtlıŞ l 

Nesrin hikayenin yaıdU• dud. 
oku .,ıe· 

kısmını eline aldı ... tiJ!ı8sv 
larında herzamanki ıs aedi- ' 

- Yerini bana bıral<· ifl 1 
• 'f'(esr 

Buradan aşagısını . f 
yor: yePI': 

, Ve ben bu sarı saç!J~ııSJ ~ 
lü kızı hiç sevmedın•· 1;11dr .!'J 

"zle il>' 
bilirdim ki onun go .. lerde ~( 
yılana benzettiğim goı bil·' • 

.n3şaı1 ofY 
karşı baktıkça tuha» ı·"oe .r 

.. ıer "Y 
na vardı. Kadın goı . ..1(11"' <tf 

. ı b- ' 
tinden evvel ifadesın il~jll j 
zulu manalar kadar ç . bot1 fi 

. · • ın al• . er. 
yoktur. Bu çirkınJ•g ·M ı~Pıl' 
duğu bu küçücük yuv~Je 5eı' ,,,f' 
minnacık bir şefJ<al b• 119r s:,;,. 

. yı ... 
Fakat günler, belk: öııer. 61' 

cek. Bir gün bu yeşıl ~ıer;rıı~I 
den hayatın içinde r•"1,;çbi! pi' 
ğiştirecek ve dünyada J<3oa'. 1 ı 

. di}'C ıti~ 1 

dının gözlerine şırn ·ize • 
. . ana g' ~ı . 

sıb olmamış bır nı ,, ,.e ı~ı 

J •3ca~ . ~· birdenbire başka a, bır 
d hasta 

nadlarının altın 8 bv1ı 
ısıtacaktır.• urlara 

Hikayeci daJgııı, sa ıı-
8tl 

ve; .. · ~"iıı 
- Kıi.fi! dedi. J{ık•:ııJ!l· ııb ' 

rafını kariler'' bırn1' . ıııiirel 
I.k•vevı • 

Zili çaldı. I ı a, · . ıııi·· 
haneye yolladılar. biıtı, ıcC' 

k darlr. il'') 
Hikaye bu 3 "'e Jl di 

. 'le sJ5"' "", Hayır. Nesrın • ı:ıu ' 
diler. ;O 

bir ay sonra evlen t 1ıa1'9 . .n~· 
d fak• 'f,. 

mıyan kalma ı. k ~e · ;11 

Bir muhbirin bütün hünerini göstermesinin 
tam zamanı. Herşeyi öğrenebilirse polisler de mem
nun olacaklar. Onlar da kadının ağzına bakıyorlar .. 
Fakat, ne tuhaf! Can çekişen bir insan karşısında 
gazeteci, yalnız kendi muvaffakiyetini, ıstihbar va-

- Siz niye söyletemediniz?. 
- Evet! ... 

d Şaşac• .Aa 

' 

rarsanız bun a rsstfl'' 
·ı a•ıcın a Jıf· 

1 

Zira nefret ı e ')' ,'1rv 
.. ·yon ' 

(Devamı var) dece bir tredurı 
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Musiki san'atkarlarımız aras1nda : 

Bestekar ismail Hakkı 

~fedikleri . b...,o,.__N V E L DP...RVÖ 

Atinalı antikacıya çok 
para kazand ırd ı. Nebiloğlu anlatıyor: 

/~ ·ı· l gı ız Fordu 
0,.d Nuf field 
~ 
'ltir olarak mı 

'd Ölecek? .. 
<Ue«liftield'in yazıhanesinde 

. ldud!~~gul bulunduğu sırada 
~ ~ rın taarruzuna uğradı -
~ bii~Ç\rılmak istenildiğini işi
lıııııes; uıı İngiltere halkı.._ en adi 

llıcı ilden, en büyük lorduna 
~ •e ra kadar hemen hepsi hay
~ır, 

1 
Orku. içinde kalmışlaı·dı. 

~ay Ord, Ingilterenin en zen -
İit ld,~1 zamanda en çok sevilen 
fıe;'llldır. 
"'- sabah b" "k lüks' b' "'ub·ı . uyu ve ır 

l,ıı • ., 1 
• Oksfordun fakir ma -

· -.ınd 
'ı:n,11 en geçer ve Ceyıns so-
'lır. Oto 147 ~umarası önünde dıı
~ ı b· llıobılden çok şık giyin _ · ~nu: adam iner ve amele ev
ı j,,. ~ birine girer. Bu, cingillz 
1 len ~nvanı verilen lord N uffi-

'<I a~kası değildir. 
k< • ~hır kadın kendisiıiı kar -
~td kadını kucaklar, ya • 
' dan öper, yemek salo • 
~ bg&;er. Sofranın üzerinde 
~i~aır kahvaltı hazırdır. Ve on 
-:.,..,=:,nra işinin başındadır. 

ı\f ılerden birisi: 
ti, · l{ !edersiniz, lord cenahları, 

azırladığım şu listeya bir 
ıııe<dirmek lütfunda bulu -

Usunuz? B · · Ati ili» .... u sızın yye-
•ln ı· 

:t01d 1stesidir. On sene evvel, 
'°Oı) . hastanesinin inşası için 
~ lıra sarfettiniz. Sonra, bu 
JJ1Jo enin laborptuvarları için 

l 'tay lıra verdiniz. Bunlardan 
'ıily aıılırdığınız on iki hastane 
~ On liraya mal oldu. Fıka -

ton 
1
?1nn teberrüatınız da 4 

~ıııı1 .'~nyı geçer. •tıbbi tedkik
la llusü. için de 2 milyon 
Qı tfettiniz. Bütün bunlara, 
Ilı Vereceğinizi söylediğiniz 

ııı tallılyon da ilave e~lirse ta-
• eıı llıam 15 milyon Ingillz li
( ntr. i.7 oksa fakir olarak öl -
ıt Yetind . . . , Ani "' •~ e mısınız ... • a _ 
r. ~'edi" '<Itd gım bu ... 

'ek gazetecinin bu latifesine 
~ şu cevabı verıniştir: 

~e :~allı anam, kendisini gör. 
'~ ol!!'· ~. ~tirııı •gim zaman bana, para 
. "l<ıaılk cnın, para saklamanın 
~ L. olduğunu söyler: cMa _ 

•ı • 
, n;4 . 

01eki dünyaya kötürebil _ 
1 '<ı-t~~k~ yok. Şu halde hay
'I da u llıe!ı .. ·• derdi. Sonra, şu.. 

bıraı.: nutmayınız ki benim pa.. 
"~... acak çocuğum, kimsem 

{l)e~ll.ıııı 7 iucl sahifemizde) 

Vagonun penceresinden birbiri 
arkasından geçen manzaraları 

seyrediyorum. Birisi mırıldandı: 

- Holivud!. .. 

Holivud! Demek sinema payı • 
tahtına vasıl olduk. Birden kal _ 
bim titredi. Normandiy_a vapu _ 
rile seyaahtimlz, Nevyorktak! la.. 
sa ikametimiz tıpkı bir rüya gibi 
geçmiştL Yalnız bir şey dikkat 
nazarı çekti: Amerikalılar çok, 
pek çok nazik adamlar ... 

Tren, süratini azalttı ve durdu. 
Nevyorkta, Şikagoda olduğu gi-

bi burada da, trenden iner inmez 
birçok gazete muhabirleri ve fo_ 
tografçılarla karşılaştım. 

Suallerine cevab verdim. Foto
graf makineleri önünde poz al _ 
dım. 

Sonra Holivurun içerisine gir _ 
dik. Güneş, beyaz evlerin damla.. 
rını parlatıyor, geniş caddelerde 
yaya yürüyenlera pek az tesadüf 
olunuyor .• O kadar çok otomobıl 
var ki hepsi de kocaman ve lüks. 
Küçük otomobil yok gibi. .. 

Holivud adeta bir su şehridir. 
Küçük bir Kan. Fakat denizi ı .ık, 
mavi seması yok ... 

Denize 15 mil uzakta ... 
Üniversal direktörü, Hanri Dö

kuan'la beni, bir köşk kiralvı:ı._ 
cıya kadar muvakkaten otura:, _ 
ğımız otele götürdü. 

Burada, yıldızların hususi köşk_ 
!eri, hususi banyo havuzları oL 
ması adet. Adet değil zaruri. Köş
kü ve havuzu olmıyan yıldız, yıL 
iız sayılmaz ... 

Çaresiz bu adete tabi olacağız. 
Burada beni az ve çok tanıyor. 

·u. •Meyerling• filimi Amerika.. 

1 oldukça sükse yapmış ... 
Bu da bir muvaffakiyet. Ho _ 

,uma gitti. Pek yabancı dei\ilim 
• o 

l 
riemektir. 

• 
lord N of!ield 

' . GAZETE MUHABİRLERİ 
te~ yerleşmek, gazete muha _ 

-.~erini kabul etmek... Bana o 
kadar garib sualler soruyorlar 
ki. .. 

-·Gece hangi tarafınıza yatar_ 
sınız ... 

- Gecelikleriniz kısa mı, uzun 
'"\ mu? Renkleri nasıl? 

~ - Takma dişleriniz var mı? 
'.Altından mı, yoksa platinden mi?. 

- Korsa kullanır mısınız? ... 
- Çocuğunuz olmasını ister mi-

sin iz'! Hangisini tercih edersiniz? 
Kız mı, oğlan mı? 

- Amerikan tabiiyetine geçe-
cek misiniz? .. . 

İlah ... ilah ... Amerikan gazete_ 
,ri muhabirleri diğeı: memlekeL 

~ !er gazete muhabirlerine benze _ 
miyorlar. Pek serbest adamlar. 
Bu sualleri gayet tabii bir tavırla 
soruyorlar. 

AMERİKALILAR SİNEMA YA 
t ÇOK GİDİYOR 

Otelden çıktık. Holivud bulva_ 
rında yaya yürüyoruz. Tesadüf 
altiğimiz bütün kadınlar pauta _ 
tonlu. başları açık, saçları, rüz _ 

gör vurdukça havalanıyor ... 

Herkes bana bakıyor. Çünkü 
başımda şapka, arkamda rop, 'a _ 
yaklanmda deri iskarpin var. 

Sinemalar, gündüz ve gece bi
la fasıla devam ediyor. En çok 
Klark Gobl'in, İspenser Trasi'nin, 
Divley Tampel'in, Harol Tom _ 
lar'ın filimleri gösteriliyor. 

Doğruyu söylem.ek lazım ge -
lirse Holivud ne bir şehir, ne de 
bir köydür. Dünyanın en meşhur 
yıldızlarile !ilimler çevrllen ko -
caınan stüdyodur. 

Amerikalılar sinemayı çok oe
viyorlar. Adeta taptnıyorlar. Her 

akşam bir sinemaya gidiyorlar. 
Tıpkı her akşam sofraya oturur 
gibi. .. 

REKLAM 

Ertesi günü, üniversal kumpan

yasının ilanat şubesi şefi geldi. 

Maiyetinde on iki memur var. 

Fal(at sonunda ha· 
pise girmesine 

beb oldu 
Atinadan bildiriliyor: 

se-

Birkaç gün evvel Atinadan ge
len ve hududu geçmek istiyen 
bir Amerikalının hal ve tavrı, 

gümrük kolcularının dikkat na.. 
zarlarını çekmişti. 

Bu adam, son derece asabi bir 
halde bulunuyordu. Bagajları a
ranınca bir kadın heykeli kolu 
meydana çıktı. Amerikalı sorguya 
çekildi ve biraz da sıkıştırıldı. Ni
hayet: 

- Bu, dedi. Pariste Lüvr mü -
zesinde bulunan ve bir kolu ek
sik olan Milo"nun meşhur Venüs 
heykelinin koludur. Çok kıymetli 
birşey olduğu içın Yunan hüku -
metine müracaat ve müsaade aL 
maktan çekindim. 

Bu kolu, Atinada Yorgopulos 
adlı bir antilrncıdan 10,000 dolara 
satın aldım.Venüs'ün hak'lki kolu 
olduğuna beni temin etti. 

Gümrük kolcuları derhal Atma 
polis müdürüne haber verdiler. 
Atinanın en büyük antikacıla

rından olan Y orgopulos tevkif o_ 
lundu. Sorguya çekildi. Geçen ay
lar zarfında üç sa( Amerikahya 
buna benzer birer kol daha sat
tığını itirat etti. 

Kurnaz antikacı, Venüs'ün sah.. 
te kollarını satmak suretile bü -
yük bir servet yapmıştır. 

Hepsi de genç, zeki. Hayatım, is. 
tikballm bunların elinde gibi bir 
şey. İsmimin etrafında rek!Hnı 
yapmtya başladılar. On beş gün 
sonra yüzlerce takdir mekt..ıbu 

almtya başladım. 
AMERİKA, REKLAM 

MEMLEKETİ... 
Bana kalırsa rekliima hiç Jü _ 

zum görmezdim. Fakat sonradan 
anladım ki burada reklam lazım .. 

Mutemadiyen fotografımı alı _ 
yarlar. Fotografçıların elinden 
kurtulmak imkansız ... 

Her mağazanın camekanında 

bir fotoğrafım var. Bu bir şey de. 
ğil. Fakat, altlarındaki yazılıları, 
gazetelerdeki makalelerin başlık-

Devamı 7 inci sahifemizcJ• 

Türk konservatuarı namı altında lstanbulda bir konser
vatuar o:duğunu duyuyorum. Burada Türk musik~si 

yokmuş, ağlanacak hal! .• 
ı Zengin olsaydım Türk bestekarlarının nelere 

kauyir olacağını servetimin zorile gösterirdim/ 

Bizde niçin bestekar yetişmiyor?. 
Yazan : N u s re t S a fa COŞKUN 

Uydurmadır amma, hoşça bir 
fıkradır: Köprüde, gişenin önün
de halk bilet almak için yığılmış. 
Fakat bilet sırası kendisinde olan 
ihtiyar bir kadın, ineceği iskeleyi 
unutmuş, bir türlil hatırlıyamı.. 

yor. 
- Ayol gelinime gidiyorum di

ye etraftan meded umuyorsa da 
gelinden, gideceği yere intikal eL 
mek kerametini kimse göstere -
memktedir. 

Nihayet bu bekleyişten fena 
halde asabileşen btçkının biri: 

- Heeeyyyt.. be .. diye haykırı.. 
yor. Atın şu ölüsü kandilliyi ya
hu .. 

Hatuncağızın yüzü gillüyor. 
Kalabalığm arasından kendisine 
bu iltifatı (!) savuran adamı gör
mek ıçin bakarken: 

- Hay ağzını öpeyim evladım, 
diye cevaplandırıyor onu; benim 
de gideceğim yer Kandilli idi. 

Akılsız başın derdini ayak çe
ker derler; doğrudur. Not defte
rimi evde unutmuşum. Defter gi_ 
gibi elle tutulur bir nesneyi ha -
tırlamtyan kafamın, adres gibi 
kelimelerin elele tutuşmasından 
hasıl olan bir şeyi unutmamasına 
imkiın var mı? .. 

Bestekar İsmail Hakkı Nebil -
oğlu ile konuşmak için yola çık
tık. Fatihteyiz. Elimi cebime atı. 

yorum. Defter yok. Kafamın i -
çinde bir sondaj ameliyesine mü
racaat ediyorum. Hatırlıyabildi-

Bestekiir kızile beraber.~ 

ğim yalnız bir 22 numara ... O da, 
mektebde talebe iken numaram
dı. Ondan kalmış olacak. Fakat 
sokak, mahalle... Sonu, sokağın 
galiba cullah• ile bitiyor. Bütün 
cullah• lı kelimelere dimağımda 
bir resmigeçid yaptırıyorum: Sey
fulla, Emrullah, Hayrullah, LOL 
fullah, Ayetullah; değil hiç blrt 
değil ... 

Akılsız başın derdini ayak çc _ 
ker ya ... Biçare cefakar ayakla -

büründü. İnsanın yüzüne gülen, 
duvarlarında yağlıboya resimler, 
sehpalarında, masalarında zevki 
selim sahibi bir elden çıkmış ör • 
tiller, geniş ve rahat koltuklar ve 
bol halı ile tam bir Türk tarzında 
tefriş edilmif bir oda ... 

Piyanonun üstünde Bethofentıı, 

Verdinin, Ştravsın resimleri asılı.. 
Mukabil tarafta şair Leyl.l (Hanı.. 
m) ın, bazı tanınmış musiki sanat
karlarımızın resimleri var. 

Kara kalem ve yağlıboya re • 
simlerden bazılarını besteklnn 
genç ve kabiliyetli kızı Bayan 
Nevvare yapmış. Tam mlnıuilr 
san'atkAr bir ailenin evinde bu _ 
lunuyoruz. 

Odada dört kişiyiz. DeğerlJ bes· 
tekilr, kızı, fotoğrafçımız ve ben 

Bir san'atkAra yakışan vakur 
ve tok, fakat san'atln asil heyeca.. 
n!le, Ahenkli bir sesle konuşaı 

üstadı dinliyoruz. 

İstanbul radyosunda uzun Zil 

manlar kendisini, yine radyoda 
plaklarda ve meşhur muganniye. 
!erin ağzından eserlerini dinlcrli_ 
ğimiz tanınmış musik!şlnaslaı -
mızdan bestekAr İsmail Ha".kı 
Nebiloğlunun tercüme: hallııi n.. 
!atmasını rica ~ttlnı: 

- Teşvlkiyede, Nişantllfm(J, 

Eıninefendl sokağında doğdum, 

diye başladı söze .. Afltabı Maarif, 
Kabataş idadişlnde ve Hu1mkta 
tahsil ettim. Tahsile devam 0der-

Böylesine ne denir? 
Kocasını aşıkına öldürten kadın 

mahrum edilmedi mirasdan 
3,000 gün sonra h ap isaneden çıkacak sevgili kadına bir 

ev bulacak ve çektiğ i ıztı rabın acısını çıkaracakmış 

J\luhakemeden sonra neticeyi münakaşa edenler ... 

İngiliz gazetelerinin uzun uza -
dıya bahsettiği bir aile faciasının 
Londra cinayet mahkemesinde var 
dığı neticeyı cSon Telgraf dün ya
zılmıştı. Elli sekiz yaşlarında zen
gin Kaserley isminde bir adam' 
evinde ölü olarak bulunmuş, 

bunun üezrine karısının a
şığı on iki sene ağır hapse mah -
küm edilmişti. Kadının bıı işteki 
kabahati ancak on bir günlük bir 
hapis cezasını icap ettirmiş, hal
buki kadın mevkuf bulunduğu ci.. 
hetle bu da geçmiş günlere mah
sub edilmiştir. Kadın tahliye e
dilmiştir. 

Kadın gebedir. Ilundan sonra, 
aşıkı hapisaneye gıd'nci onun va-

ziyeti ne olacağı suali so -
ruşturulmaktadır. Çaplin ismin -
deki aşığınm on iki şene ağır hap~ j 
se mahkum edildiğini öğrendiği 

zaman düşmüş, bayılmış, gebe ol
ması hasebile bir tehlikeye uğra
maması için uğraşılarak evine gö_ 
türülmüştür. KaLiının karnındaki 

çocuk?. 
İşte şimdi bu aile faciasının di

ğer bir safha5ı da buna taalluk 
ediyor. İngiliz gazetelerinin yaz
dığına göre l:adın hükumete mü
racaat ederek mahpus aşıkı ile 
nikahının kıyılmasını istiyecek -
tır. Kadının vaziyeti icabı buna 
imkan görülmektedir. 

Çaplin muhakemenin cereyanı 

'şnasında itiraf etmiştir: - ~ -

- O çocuk benimdir!. Biz bir
birimizi çok sevıyorduk. 
Kadının ağustostan evvel ço • 

cuğunu dünyaya getirmesi bek -
lenmektedir. İngiliz kanunlarına 
göre doğacak çocuğun, öldürül -
müş olan Kaserley'e aid olması i
'cab ediyor. Mahkeme öldürülen 
adamın vasiyetnamesi olup olma
dığını da araşlırmtştır. Fakat böy
le birşey bulunamamıştır. 

Kaserleyin 5,000 İngiliz lirası 
kıymetinde Pnıliıki vardtr. Kaser_ 
ley'in başka mirasçısı olmadığı an 
!aşılmıştır. Miras vergisi ve sai
re gibi masraflar çıktıktan sonra 
bunlar kadın~ kalacaktır. Doğa -
cak çocuk da yarı yarıya bunlara 
mirasçı olacaktır. Kaserley'in ban.. 
kada parası ve hisse senedleri de 
vardır. 

Cinayetin olduğu köşk meraklı
lar tarafından ziyaret edilmekte -
ve burada korku, dehşet hissedil
mektedir. Çaplin herkesin mera
kını uyandırmıştır. Fakat onu ar
tık görmek imkansızdır. Çünkü on 
iki seneyi bitirmek için hapisane
nin kalın duvarları arasına gir -
miş bulunuyor. 

Londra gazetelerinin uzun uza
dıya meşgul olduğuna göre Çap
lin altı kadem uzunluğunda, güç
lü, kuvvetli bir erkektir. Kendi !-

(Devamı yedinci sahifemizde) 

>tekir İsmail Hakkı Nebiloifu kuı Bayan Ncvvare llo bir prkı 
meşke6J yorlar 

nm, kafasızlığıma vurmak ister 
gibi tepemi yakan güneş altında 
kahrımı çekiyorlar. Neydi soka.. 
ğın ismi yarabbi... cullah· le bi
ten kelime kalmadı 10.gatte. Meş
hur bir bestekarı, muhitinde her
kes tanır, tanır amma muhiti bu
lamadık ki ... 

Vergi tahsildarı gibi sokJktau 
sokağa dalıyoruz. Durun bakaltr.ı. 
Elbet bulacağız. 

Fotoğrafçı arkadaş bir ihtiyar 
adam gördü. Koşup elini öpüp ha
yır duasını aldıktan sonra yanı _ 
ma döndüğü zaman sordu: 

- Tanır mısın? .. 
- Yooo ... 
- Benim hocamdır. İlk feyzi 

kendisinden aldığım adam .. 
- Hay Allah razı olsun! diye 

bağırıyorum. • Ullah• ın başına 
feyz gelecek yahu .. sokağın ismi 
•Feyzullah Efendi .... 

• • 
Değerli bestekar İsmail Hakkı 

Nebiloğlunun evinde, odasında 

ve karşısındayız. Tam bir Türk 
evi dekoru içinde bulunuyoruz. 
Epey zamandanberi içi ve dışı kü
blkleşen evleririıiz hususiyetini 
kaybetti. Kendi milli zevkimizin 
ifadesi olan ev döşeyiş tarzımız 

garbla hirleşmeden doğan ala -
frangamtrak melez l>ir çeşniye 

ken Ayasofya Merkez rü§diye _ 
sinde muallimlik mesleğine gir _ 
dim. Harbi umumide ihtiyat za_ 

bitioldum. Telli ve telsiz stajları... 
nı yaparak karargahı umumide 
çalıştım. Çanakkale ve Kafka,; 
cebhelerinde bulundum. Birincı 

kolorduda muhabere bölilğil kıı... 

mandanı iken terhis edildim. Tek 
rar muallimlik mesleğine avdc: 
ettim. 

Harbi umumide, Trakyada giiz.. 
!erime arız olan rahatsızlık çalış.. 
makta iken nüksetti. Bilcümle te.. 
davi ve gayretlere rağmen gün
günden, şifa eseri göstermlyerek 
nihayet... 

Muhatabım durdu, derin bir ne. 
fes aldı. Gözündeki siyah gözliL 
ğün camları gibi simsiyah bir ör
tünün arkasından bakarak yalnız 
san'atinin aydınlık dünyasile b:ı§
başa yaşıyan san'atkarın ifaLielı 

yüzünde briz bir ıztırab mimiğı_ 
ne rastladım. San'atkar, içindeki 
ıztırabı bile dışaTı vurmıyan a -
damdır. Onörlü ve diktir. 

Belki o, gözlerini kaybettlğ 

yerde san atını buldu. 
- Gözlerim, tabiatile malul 

tekaüdlüğüme sebebiyet verdi. O 

zamandan bugüne kadar çok es 
kiden, hemen hemen on üç yoşın 

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 
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-EMiNÖNÜ ECZANESi 
Bafıkpazarı caddesin de Maks udlye 

hanı altına n a kletml9tlr. 

Birinci taze lllçla r , ehven fiya t . 

G R 1P1 N. 1 "Cild unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURU ŞUKLUKLAR ! 

Vücudünüzde a~ı. sancı, sızı, 

Jıırgınlık, ürperme hisseder et

mez hemen bir kaşe 

GRIPiN 
alınız; rahatnzlığınız hemen 

geçer 

GRIP IN 
Baş ve diş ağrılarına, gripe, so

ğuk alğınlığına, romatizmaya 

karşı en tesiri: ve hiç zararsız 

ilaçtır. 

GRIPIN 

HAKİKATEN GiDERİR . 11 

Tesiri hemen he. 
ıııen si biramiz ol. 
du. Birkaç halta 
zarfında beni 10 

yaş daha gençleştirdi. Bir müte
hassıs bana demiştir ki; Viyana 

Üniversitesinden büyi: k bir prôfe • 

sörün keşfi olan Bi0cel ce\'heri, şim
di penbe rengindeki her Tokalan 
kremi vazosunda mevcuttur. Her 

1 

akşam yatmazdan ev\'el bu kremi 

kullanınız ve sabahları da beyaz 

( 

11\llDIMll~ADA 
CAN KURTA_QI_~ 

• "I ~ . 
' • 4lıl1 .. ,. , , • • 

il 

• ... , d -... 

Hastahk,ölüm ve pislik 
ıerl 

getiren fare 

ile öldürünüz 1,,, 

Macun ve buğday şeklinılc olup büyük ve küçük her nevi ııır< 
sıçanları derhal uldiirür. Tesiri kat'idir. Fareler kckJll•_ı~e~< 1' 

Buğday nevilerini serıı;.,,clidir. Macun olanlarını yağlı bir "" ·ııı•Jıd~· 
herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerle:.c ~.o) ~6 

İcabında günde 3 kaşe alına_ 

bilir. İsmine dikkat. Taklitle

rinden sakınınız ve Gripin ye

rine başka lıir marka verirler

se şiddetle reddediniz. 

rengindeki Tokalan kremıni kulla- -------------------------------------

nınız. En esmer ve scrt bir tene ça- AVCILARA Mu•• JDE Macun ve Buğday Kutusu 10 buyı.ık 

bucak bir gençlik parlaklığı ve ta- : 
dört misli 30 kuruşhır. A 

bii güzelliği verecek ve buruşukluk- • • 

, ~~~:~ac~~~~-rarak beyazlatıp yu. BARUT FiATLARI UCUZLADI 
, 
TOPANE TERAzjLE~f 

,..ADEMi iKTiDAR • 
VE BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

o 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - İdaremizin Gaziantep Baş müdürlüğüne bağlı Akçakalede 

şartname ve projesi mııcıbincc yap tırılacak idare binası !nş:ı.atı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 

795,51 liradır. 

III - Eksiltme 13/Vl/933 tar: hine rastlayan paazrtesi günü saat 

15 de Kabataşta levazım ve mübay aat şıbesindeki alım komisyonunda 

yapılacaktır. . ı' 
IV - Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabilinde İnhisar: 

!ar levazım ve mubayaat şubesi!e Gaziantep, Urfa ve Akçakale İnhi- ı 
sar idarelerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak , .• vesai _ 
kini İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika alması Jii -
zımdır. 

VI - Muhürlü tekdif mektubunu kanuni vesaik ile in~aat şube -
sinden alınacak ehliyet vesikasını ve '/c 7,5 güvenme parası veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı z arfların ihale günü en geç saat 14 e 
kadar yukarıda adı ge\~n komisyon t:aıkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmiş olması ve posta ile gönderilecek mektupların da bu saatte ko- , 
misyonda bulundurulması 15zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. c3115• 

••• 
I - 1938 İzmir Fuarında şartname \'e projesi muc jbince yaptın- i 

lacak İnhisarlar paviyonu inşaatı kapalı zarf usu!ıle eks!ltmeye kon
muştur. 

1 Haziran 1938 tarihinden itibaren 
üzere kara av barutu satış fiatlarında 
tenzilat yapılmıştlr. 

tatbik edilmek 
aşağıda yazıh n 

~lM~ Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından mem
leketin her tarafında aşağıdaki fiatlarda satılacaktlr. Opp.~ 

Eski fiat Yeni fi•t 

Birinci 
. 

nevı av barutu 50() gramlık kutu içinde 115 110 kuruş 
Al~metl toriJ<:I' 

' i dıt · 
Tiirkiyenin en birinci terazi fabrikasınııı ınamııl• 1 

" " " " 250 " " " 60 55 " Taklidlerinden sakınınız. Her yerde a:· ı~ııt·,,,,,,,, 
Toptan satış yeri: Tahtakalc No. 66-68 

..................................... 
ikinci " " " 500 " " " 95 90 '· 
" " " 250 " " " 50 4 5 ,, 

" 1LAN1 
" " " " 100 " " " 22.50 18 " SATIŞ 

4 üncü icra 

Türk Hava K.urumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
2 inci keşide 11- Haziran - 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 l iradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 10.000 ve 20.000) iirahk iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyang0ya iştirak etmek sure
tile siz deta liiniz i deneyiniz. 

• 

İstanbul Memurlugw undaıt: ""' 
jdsre>" 

Mehmed Fuad ve Münevver taraflarından Vakıf Par•lar . 0eı<'' 

L
A LH E T _D A L der. 20623 ikraz numar&sıle borç alınan paraya mukabil birine• ııııP' 
. ovagımyan 58tı ,,Aıf 

437 Beyog-lu de ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden clola)'1 t t3"' 
. . "' "ırıe ııP' Pııristeki KLA VE. karar verılen ve tamamına chlıvukui tarafından 138 !ıra · ııJ<l'9Jsf h 

Rİ müessesesinin edilmiş olan Sultan Selimde Debbağ Yunus mahalJes:ıı:n 13 })il tP" 
Hakiki Skandal sokağınd:ı eski 10 numaralı bir tarafı Örgüd Hanım ]ıancsi ve il' ~I" 

.. k k . :ı-raııı •bı· genler ve lu s or Hafız Ahmed Efendi vereseteri hanesi ve bir tarafı H~tıce tJf~' 
1 ı ·r ıeıtl rt· se er ge mış ır. zil bahçesi ve tarafı rab:i Bakkal sokağı ile çevrili 92 me r -ı~' 

mütehassıs kor- . . . • . -ıııı s\ "' 
f d 

ında ve Halıç denızıne n~zareti kamılesi olan ars:ınır. tanı• .. ııu · 
setyer tara m an . . be gtJ . sr 
LASTEKS ve KU-ltırmaya konmuş olup U/7/938 tarihıne raslıyan l'er~crrı rııa 11< • 

MAŞTAN KOR _\14 den 16 ya ::tadar Adliye binasındaki dairemizde açık erıtı~dUğt' ti. 
S"S.L.ER YAPILIR. ,tılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin ;ı, 75 ini bll ,~;ı ıP 

J~~~;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;~ dirde gayrimenkul en çok ,;rttıranın üzerine ihale edJccel<. • ıll b' 

l\ 1 d~dc en son arttıra_nın taahhüdü baki kalmak üzere ;.rttl~~:a f 

1 gurı muddclle temdıd edilerek 29/7 /938 tarihin o raslıyıın ,.ııı1 
1
saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci -Jçık vrttırlJ'lil5 ı_ 1.;,e Y 

··zeı 
:cak ve ltı ikinci arttırmad.ı gayrimenkul en çok arttırp:ıııı tl 

l
·,·e erl•!.-.. ,.1kt•• 

-··--·- --· il ,,ııa 

1 Satış peşindir. Taliblerin arttırmaya girmezden ev,·ı:' ır: b 11' 

1 kıymetin '1ı 7,5 nisbetindc pey akçesi vermeleri veya ıniJlı ·"' 

Ye:-ıi o! 

KADIN ŞAPKALAP..I 

dairesı açılmıştır. 

PARİSİN 
kanın teminat :nektubunu obraz etmeleri Iiizımdır. ırlt:'' ı ı 
I . Biri~nıiş vergiler.le belediyeye ald tenviriye, tanzıfi'.·c ,·;0 , ıı' 

1 

•••••••ım••••ıilresımlerı ve vakıf ıcares satış bedelinden tenzil cdılır. 

En güzel modelleri. 

Fatih sulh hukuk mahkemesin taviz bedeli müşteriye aittir. 4 ıı · 
1l - Keşıf bedel, 13568 lira 50 kuruş ve muvakkot l !rn.natı 

liradır. 

ıtl jJl ' 

___ _ _ den: 2004 numaralı İcra vt İflas Kanununun 126 ıncı rrıadd°,', di. 

- 1 İstanbul belediyesinin ikametgahı fıkrnsınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli allcaklıi:ır "" sıısıl' l III - Eksiltme 16/VI/938 tarıh 'ne raslıyan perşc:Pbe gunü saat 
11 de Kabataşta Levazım \'e Mübayaat şubcsindek. alır• komısyonun

da npılacaktır. 

l\·- Şartname ve proje!er 6a kuruş bedel muk"!rl.r.de İr.hisarlar 
lev~z:m Ye ınübayaat şubesile İzmir Ye Ankara Baş: iıdürlüklerm_ 
den alınabilir. 

1 
D.::.vle Demiryolları ve Limanları meçhul Muhsin Sait aleyhine açtığı kadaranın ve irt:fak hakkı sahihlerinin bu haklarını ,·r J-tltib-'r ~" 

işletme U. fdaresi ilanları alacak d~vası~ın _cereyan eden mu_ ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tar;hind~ ~!{;. Jı> 
- 1 hakeınesı netıccsınde 15/2/937 tarı- gün içinde evrakı müsbitderile bildirilmeleri icab e<lC.- . t.•5' 

1\luhammen bedeli 4ü3e7 lira olan 18 kalem mı;htelif kriko ve hinde yüz bir lira kırk •ekiz kuruşun - kl t .. 11 .1 ,_. 1 dk b d 1 · p3,.:,~ı ı 1 6 1 • na arı apu sıe; ı e saL-ıl o ma ı ça satış e e :n!n · . 
1 

J . ~ 
\'erenler 19/7/1938 Salı g,inLi saat 15,30 da kapalı zar: usulü ile Anka- tahsiline karar verilmiş olduğundan 'h . k 1 ki d 

1 
f 

1 1
• 

1 
• . ·tiver.Jc~•' 3~ ' 

.. . arıç a aea arı ve a ı~ aza ma umat ama'< ıs . rır.c · ~ 
rada idare binasında sat.n ;ılınacaktır. hukuk usulu rr.uhal:emelcrı K. nun "h" d ·ı·b h k . .. . . . . k b -ıı.ır·duf · rı V - Eksı: tır.eye i~t•rak etmek istiyenlerin fenr.i cnal<: ,-e Yesa

ikir.i ihale gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar Umum Müdür
ltiğü İnşaat Şubesine ıbraz ederek ayrıca münakasay• ıştır.ık vesıkası Bu işe girmek istiyeıılerin 3029 liralık muvakkat teminat ile ka
~lmaları lazımdır. I nunıı:-ı tayin <'itiyi vesikaları ve Nafia müteahhidlik ves'kası ve tek-

\'! - Mühürlü teklıf mektubunu kanuni vesaık ile 5 nci madde-, liflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reislığine vermeleri 
de yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve % 7,5 gü\'enme parası veya lazımdır. 

tarı ın en ı ı aren er e~aı gorebılmesı ıçın açı • " · 8ıJa 437 ci maddesi mucibince işbu ih - tt rrı,;raC, 
ar ırma şartnamesile 9;14/2366 numaralı dosy sına 

barnamenin ilanen tebliği tarihin -
1 

d 8 .. f d o unur. 13313) 
en gun zarına temyizi daval = = ============ = = =====""";:; 

mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme glınü en geç saati Ş 
. _ artnameler 202 

10 a kadar yuk~rıda adı geçen alun komısyonu Başkanlıgına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. · 3200• tılmaktadır. 

edilecektir. Aksi takdirde hüküm Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
kesbi kat'iyet edeceği tebliğ maka

kurıışa Ankara ve Haydarpaşa '/eznelerinde sa-
mına kaim '.llmak üzere ilan olunur. 

(3309) (8204) 
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