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İstanbul Kız Or •. 

ta mektebi talebe
lerl dün güzel bir 

mü amere verdiler 
ve ~k muvaffak 
'lldular. Bu resim, 
•emsllde rol alan 

~enç kızlanınızı, 

,ahne kıyafetleri 

'le ve bir arada gös 

terlyor. Bu miisa

nere bugün talebe 
ıelllerlne tekrar. 
anacaktır. 

SARAP SA 1 3,5. 
MiSLI ARTMIS 

·Tütün Satışında 
Mühim Artma 

• Görülüyor 
--~----~~~~~~~~~~~~~~~~~ lnhiaarla.r Umum Müdürlüğü, inhisara tabi 

Arşiv Teşkilatı maddelerin bir yıllık tabf vaziyetini gösteren 

'""'~ Ege "'~ dikkate değer bir liste hazırlamıttır. Bu listeye 

i • i göre, 1935 yılında 8,853,640 liralık müskirat 

Çallşn1ıya Başladı Bır Gaz Dubası aatıtı olmuttur. Bu miktar içinde bulunduğu-
11 muz ıene içerisinde 9,985,000 lirayı bulacaktır. 

e Çarpıştı ' Gelir miktarındaki artma, litre itibarile aatıg mlk-

lki gündenberi Defterdarlık binumın arkuındaki Hazinei EY- C' :e vapuru, KaraJ• ~ tarında daha açık görülmektedir. 
r~ .~dar.eai y~ni bir tet~il~tla çalıtmıya batlamıttır. B&fveki.let, niza en limanımıza - 935 yılında satılan ~arap 240,000 litredir. Halbuki, 

b~yu~ bır &rf iV ~ak ı~ın yeni tahsisat kabul ebnİf, Maarif Ve- gelirlten V aniköy önlerinde t bu senenin ilk on bir aylık yekunu, 600 bin litreyi 
kiletı de Macanıtan Onıveniteıi doçentlerinden Bay Fekete'yi bir gaz Jubaaı ile çarpıpnıı· ~ bulm~~tur. Buna, son ibir aylık ist~ak miktarı da ili 
mütehassıs olarak çağırtmrftı. tır. Kaza fÖyle olmuftur: ' ve edilirse bu ıene memlekette içilen -şarabm geçen 

Bay Fekete, tetkiklerini bitirmiş Gaz yüklemek üzere Pi· ~ Ylldan Uç buçuk misli fazla olduğunu söyliyebiliriz. 1 
Belediye, ıerıeri köpeklere karşı eıculı bit 

mücadele açıyor 

U• • s b k ı ve vekalete verdiği rapor kabul edll- reden Kö•tenceye gitmekte ~ Tütün iıtihliiki de arttı .,._J 

Ç a 1 a 1 diği için beş senedenberi devam eden olan Marilıa umincleki ro- ~ . Ge~. mali sene içinde 11,883,700 B . b E • 
tasnif eekli değiştirilmiştir. Hazinei morkörün yedeğinde çekti- ~ kilo tutun satışı olmuştur. as, 1 o s, v Ko·. peki e rı 

B ·, r p o ı ·ı s ·ı evrak heyeti, eimdiye kadar evrakı ği bü .. h J b v . L.. .. ~ Bu senenin 11 aylık neticesine 
17 sınıfa ayırmak su~tne çalışıyor. • yu u a, anoroy on· göre, bu miktarın sene sonunda d • • 
Hervesikanm hUIA.sası bir deftere ya. l~.nnae •ulara kapılmı,, bü· 12,141,200 kiloya varacağı mu- e o 1 d u• • r u• • ı e c ek 

Y 1 d 1 zıldığı gibi aynca fişi de yapılıyor- tun gayretlere rağmen Ege hakkaktır. Kilo vasati fiyatlan ara a 1 ar du. Bu suretle tarihçiler tasnifi adını vapurunun mtüne düfmür da ayni nt"beti takip ederek Son günlerde tehirde serseri köpekler yine çoğalmıttrr. g,lf" 
Evvelki gece, Mecidiye köyun·· de adnn takip etmek lmkAnını buluyor- tür. Ege vapuru yan tara- 829,65 kuruştan 833,40 ku.nışa diyece yapılan tetkiklere göre, bunun iki sebebi vardır. 

b
. lardı. /ı ..1 _, ba _, l _, ~ ytikselrnl§tlr. B' · . .. ~ ır kahvede kavga çıkmı§, Uç sabı • na an, ııu aa a tınaan T ırısı, oldürUlmemesi için sokak J ~ 

kah kumarcı, bir polis memıurunu ba- Fakat, muhtelif el'l'&lc hazl- yaralanmı,lardır. Yaralar ~ Tu uz ve b~rut ıatlflan köpeklerinin belediye memurlan ge- B 
eından ağır surette yaralamışlardır. nelerinde 90 milyona yakın ve. tehlikeli JeğüJir. Kaptanla- ~ mam~k~a~şm~kı fkark pelk tgözekçarp ıeceği sıralarda evlere saklanması ve U y 1 I 

Evvelki gece, U" kumarb""' Mecı'di- sika bulunduğu için bu şekil tas. -, a ır. nca , yen uz anu- tasmasız ev .. k" kl . . b l ~ ..... it nn rapo.ru üz.e. ri·n· ~ .. Deniz.Ti· "' nunda halka gast.erilen kolaylıkların lu.;.,•dur. ve sus ope ennın ° · 
yeköyünde bir kahvede buluşmuşlar, n en aşağı yarını asl1'da blt.e.. - ' 6" kağıt oynamıya başlamışlardır. Tat _ cektt. Bay Fekete, §imdi evrakı caret Dırelttorlugq tahkıka- ~ ve tuz istihlakinın artması için alı- Beledi dün alik 11 A ı k 
lılıkla bir müddet devam eden oyun, kabatashLk 'olarak sene sıralan. ta baflamı,tır. ~ n~n t~birlerln füıt\ine henüz tes~ri \'erdiği:.:· emirde sokak :~p~~ ç 1 a c a 
biraz sonra kavga ile bitmiş, gürUltU na göre ayrrtmaktadır. Bu tekil- """'~,....,. ~ :.ıssedilecek kadar zaman geçmemış- Ierinl saklıyanlar hakkında za-

büyümüştür. Mecidiyeköyü polislerin- de tunif daha ~abuk bitecektir. ır. bıt tutulmasını, tasmasız göriL M ekte p 1 er 
den Feridun, hadise yerine gelerek Batvekilet, evvelisl gün İs. y • s ı GeQen yıl memlekette 

151
•
981

•
550 

len sUs ve av köpeklerinin dt 
l 1 tanbul hazine! evrak mtldtirltl- en 1 a 0 n kilo tuz sa.rfolunmuşt~. Bu sene~in ra derhal öldürülmesini bildirmf•- Maarif Vekaleti, gelecek dets ff•, 

suç u an karakola götürmek istemiş, ğtine yaptığı bir tebliğle eski ta.-ı kamı 6 milyon fazlasıle 158 milyona tı'r ~ b d ılın ı~ l ta roe) 
fakat hepsi de kavgayı unutarak po- k d • aşm a aç ası a.zım o an or .... -.~ 
lis memuruna saldırmışlardır. Bu a- :!:,"'!1!:!!!t:1:!11~~:: ı• n $ a atına ya ın ır. . lkincl sebep köylerden civar kaza- tep ve liselerin yerlerini ve sa)'lW~ .. 
rada polisin tabancasını alan suç. J Baruttan 935 te devlet hazıneslne lara köpeklerin akın etmesidir. Bele- tesbitedebilmekJçin hazırlıklara ,lf'J 
Julardan biri, Feridunu tabancanın nln ve:receğl emre hazır bulun- 1 1talau 'P!!n\ 1,Tn:,::;oo ıını.dn. Du ıuaıı dıye, şenıraeru KopeKit!ıı \,-oı:;aıUlla. - canu§ur. ısunun ıçm maaıu ...... .. .r 
kabza.sile ba§mdin afır surette yara- durmqtu.r. Jla.Yı elcete, kendf G • ı • yıl sonunda bu yekfuı 700 bin liraya mak için civıı.r belediye ve köylerle an terinden bu yıl ilk v~ orta mek~~f 
ı 1.. uaultlne göre, evvell Topkapr Bil e ç 1 ıyo r yakın bir fazlalık gösterecektir. !aşarak oralardaki köpekleri de öl - de imtihanlar biter bitmez bu ınv~., 
amıştır . .1.9 bu gekilde netioelendik - raymdald evrakı tunlf ettire- ıe ..,.. ten sonra Uç arkada, ta gözden kay. ktl B B k d k• dürtmeyi muvafık görmU§tür. lerden mezun olacaklarla ikma .,r 
bolmu§lardır. : rİnd unu~çln-= kttttlp. Gala.tada inşa edilecek yolcu salo- ey OZ Q 1 lanlarm ayrı ayrı listeler halinde 

Suçluların yakalanması için hare - ..:es ı e çakt mry:,... ;:1" ve nu için seçilen arsada temellerin ka- •hA Ç Denize Girilemiyecek kalete gönderilmesini istemiştir· 9 
kete geçen polis, bu kavgacılardan bi- urdanne e\'l'a ·:: .;:.e- zılmasına başlanmıştır. Salon inşaa- Tarı 1 ecme Vekalet bu listelere göre, Jll~~. 
· · Al' dmd b' b kal ı m onunu saraya ş- tnıa ait ilk p oJ'e b gUnI d ta :f Ed• 'ıhtı'yacmı kar~ııayıcı tedbirleri &l'" nnın Piç 1 a a ır sa ı I o - tır r , u er e marn- Beykoz kayınakarnlığl, 1159 sene- yerler T esbit diyor "' 
duğunu öğrenmiş ve kendisini Ağa. T it. iti nd b ri d la.mnış olacaktır. Proje, alA.ka.dar da- rU . ya hemen' başlayacaktır. 1 -un iki gU en e saray a · 1 . te k'k' d . sinde gUm k emıni lshak ag"a tara- . i .1' .,... camii arkasındaki kahvesinde yaka· ıre erın t ı ın en geçtıkten sonra Belediye, denize girhmesi tehlikeli Dk tahm nlere göre, bu der!I r ,t 
lamıgtır. Tahkikat neticesinde diğer devam .etmektedir. Saraydaki evrak Profesör Def tarafından katı şekli tes fmdan yaptırılan ıneohur tarihi c;eı- olan yerleri tesbit ettirmektedir. Teh- nunda ilk mekteplerden 6 bin ,ort-J O' 
iki suçlunun da sabıkalılardan Ali ile bitlrildıkten 10nra Hazinei evraktta i- bit edilecektir. Bu iş te iki ay kadar meyi eski §eklinde ve eski renklerile likeU yerlere halkı ikaz ed~cek levha- dam sekiz bin kadar talebe rne~ 
Mahmut olduğu, Tokatliyan Pal • şe ban~anacaktır. Şim~lye kadar tas- ınreoektir. taınir ettirmiştir. lar konulacaktır. Levhalar, haziranın lacaktır. .11 

tel
. d 

1 
ad t b' as 0 nif edılen 2'50 bin vesıka eski halin- i . ,,:ı.v ın e numar a o uran ır ka.dı. de kalacaktır. Yalmz, emniyet dlrektörlülü Çeşmenin Ustüne de GUmt'Uk emini on beşine kadar yerler ne ta~ılmıg o- tı.ııtanbulda yenlde.n bir kız, bıt -ati'' 

nm yanında misafir bulundu.klan an- Ue Uman işletmesi ara.-ımda bir tsbak ağanın tarihi resmi bUyUltUle- laoak ve buralarda denize girenler ce- telit, iki erkek lisesile, beş orta 
Tasni! edilen evrak Sultanahmet laşılmı§tır. ihtilaf çıkmı3tır. Emniyet direk. rek asılacaktır. Belediye, bu Onçe§- zalandırılacaktır. ~-P~:~:=~~::a_~:::~_ed;~yor. d . 

DUn, bu apartmanda arama yapıl- medresesinde toplanacak ve buradan tör1llttl, blitUn beşinci "ube tet- melerin önUndeki dükkanları da istim - - ..--=,,..=,,..=~=,,,.=-= ... = ... =-;;;.,. ~ 
mı~ kadının oturduğu dairede ikinci Ankaraya gönderilecektir. Şimdilik ldlltmı yeni salona yerle§tlrmek lak edecektir. J;>eniz tarafındakileri Kaçak Morfinler 
l!Uçlu Ali de yakalanmı§tır. Mahmut Arşivin An.karada kurulması karar- lsteıtndedlr. Uman l!}letmesl ise §imdiden lstimllk etmin ve park yap-
henüz bulunmamıııtır. laşmıştır. salonda yalnız şubenin vtze btl. mıya baılamııtır. Geçen hafta Gala tada Sen Jorj has. 

Şehzadebaıında Bir 

Çocuk Hastanesi 
Çocuktan Esirgeme Kurumunun 

.enelik toplantısında verilen karara 

göre bundan sonra yoksul çocuklara 
yardım işlerile himaye heyetleri biz
zat meşgul olacaklar ve yeni doğan 
eocuklan 12 yaşına kadar her türlü 
ihtimamla yetıntireceklerdir. Bunun 
için de Şehza.debll§tnda url bir ntl • 
mune hastanesi i~a edilecektir. Bu
rada çocukların bUyUtUlmeııi ve teda
vi işlerile uğraşılacaktır. 

$oförler Belediyeye 

Bir Teklif Y apttlar 
Şoförler cemiyeti, pllka :resimleri

nin her yıl kendi aleyhlerine bir borç 
mahiyetini almaması için belediyeye 
yeni bir teklif yapmıştır. Bu teklifte 
§imdi belediyenin her yıl bütün ara
balardan aldığı 12,5 lira resmin Uçe 
aynlması, yeni arabalardan onar lira, 
tkf 8e?leliklerden yedi.ter buçuk ve da
ha eekilerden beşer lira reeim alm
masmı istemiştir. 

Şoförler, bu re!!lmin kendilerinden 
~in almmamaamı teklif etmi,lerdir. 
Belediye, bu isteği tetkike başlamış • 
trr. Fakat, yeni bUtçeye pllka resmi 
eski miktar hesap edilerek konuldu
fu için bu müracaatln kabtil olunmı
ı-acağ'ı zannedilivor. 

bul abll -ini di- ıa tanesinde bulunan morfinlere ait tah-
Bı:ıcveka"letin yeni verdı'gı-· tahsisat- rosu un eceg ' ger • Çayır caddesindeki 1'50 metrelik H ta ~ lll1l1ar t in bir bina -.....11 kikat ilerlemi§tir. aa nenin memur 

la da hazinei evrakın yanmda yeni bir l 1 llç rl auyn U tur ~· - bo!Jllk yol da tamir ettirilecektir. Bu- ve müstahdemlerinin ifadeleri alm -
mes n e s rm ş • nun için merkezden tahsisat istenmiş· 

tasnif binası yapılmıya b~lamıştır. Bu ihtillf avan projenin tetkiki 111_ tir. m11tır. Haeta.nenin iddiasına göre, 
Haziranda ~tasnif heyeleri de kuvvet- rasında halledilecektir. Liman i§letme morfinler, çok eskidir ve kullanılma-
lendirilecektir. ıi, yolcu salonunun Uıt .kat odalarını sına imkln yoktur. Kaçakçılık büro- Y azlıklardaki eğlence ye~ t"arlfe harici satış yapı tJBlıİ' 

ve halkın aldatılmaması için v-_.tJI/' 
ye, esulı ve yeni tedbirler ~ 

kiraya vermek tuavvurundadır. Bu- Mektepler için Ders su, bu iddiayı gözönUnde tutarak mor 
ram için ayn bir antre yapılacaktır. !inleri kimyahaneye göndermift,ir. 

Yapağı ve Tiftik . .,. 
B eşlktaş açıklannda denıi'! fll 

Uzatılacalı nhtıinlar i,in Malzemesi Getirtiliyor Rapora göre tahkikata devam edile-
. cektlr. 

Satıılan Azaldı İnfaata bafla:ncyor )laarıf Vekaleti, memleketimizdeki 
Galala nhtmunın GUzel Sanatler orta mekteplerle liaelerin eksik kal - H • d Al 

Bu hafta pek u miktarda yaptığı Akademlıine kadar uzatılması için in- mıt ders malıemelerini tamamlamıya azıran a manyaya 
lunan Yelke.ncl vapuroJJ ~ 

hll sıhhiye memurl&n muayene ~ 
larkeıı memur Salt, ambar ıçtııe"" 

ve tütik satılm11tır. F.akişehlr malı şa.at hazırlıkla.nna başlanmıştır. 1n • ve hepılnl en IOn ılltem lletlerle ye- ' 
derili tiftikler 105 - 110 kuruş ıı.ra- giliz mühendisleri, denizyollan önün- nileştinnlye karar vermiştir. Bunun 
mnda ve Anadolunun yıkanmıe yapa· den itlbaren aoldunılacak rıhtım kı. için Veklletin 937 bütçesine mUhim 
ğılan da 83 - 85 kurul ar-..uııia llil•· ırınlan için sondajlar yapmaktadır. miktarda tahsisat konulmuıtur. 
Wmıştır. Bu ıondajlarda dipteki toprakların Yeni bUtçe tatbik edilince ilk iş o. 

Festivalde Oyun 
sağlamlık dereceleri anla§ılacaktır. }arak bunlar ısmarlanacak ve gelecek 

Galatada yeni park tedria yılma yetııtirilecektir.· 
Liman işletmesi, hazırladığı inşaat 

Oynıyacak Heyetler programında deniz ticaret direktarıu
ğü binası ile Merkez Rıhtım hanı ara-

Belediye, Bir Tarak 

Dubası Alacak Festival komitesi son toplantı
sında şehrin sUslenmesine ait işlerle 
uğrafmıştır. 

Festivalde Sıvasın meşhur Halay 
oyununun da oynatılmam için Sıvas 
belediyesinin yaptığı teklif kabul e· 
dih:n4ıtir. 

IKarikatUr sergisinin Sultanahmet· 
te Mimar Sinar hamammda., resim, 
tezhip ve yaz:;, sergisinin Akademide 
açılmuı ka.rarla..,tmlmıftrr. 

Yunanistandan sonra Macaristan, 
Romanya, Bulgaristan da festivale 
... ,,ıarpltlı>l"{ lrin demiryolları tarife -
einde y\lzde 30 Ue 50 aruı ucuzluk 
yapmayı kabul eylediklerini bildir -
mişlerdir. 

sında modern ve bUyük bir park yap
mıya karar vermiştir. Bunun için o 
sahada bulunan ufak baraka ve kah
veler yıkılacaktır. 

Park inşa.atile, nehircillk mUtehu
aısı Prost meşguldilr. Parkta, tstan
bul limanı biçiminde bUyUk bir de ha
vuz yapılması dUşünillmektedir. 

Halicin bir çok yerlerlle Boğazda 

Ortaköy ve Beşiırt.q iskeleleri civarı 

m\Remadiyen dolmaktadır. Belediye, 
muhtelif müesseselerden tarak duba
ları kiralamıt ve bunlan ıünde 100 
lir& ile dolan yerlerde çalııtumıya 

OniversiteDler Bursada bq!amıttır. Halbuki ıUndeıik kira be 
deli, belediye bUtçeel için bUyUk bir 

Univeraite talebesinden elli kiıili'k 
bir grup, diln sabah Profesör Hi.mit 
Nafizin baekanlıft altında Bursaya 
gitmielerdir. Bu grup Uludağda ve 
BUl'l&da ilm! tetkikler yapacaklar-
·q_rdır. 

yQk teşkil etmektedir. 

Belediye, Avrupaya bir tarak du -

buı ısmarlamıya ve tahaisatmı da 
münakale euretile temin etmiye karar 
vermi§tir. 

Bir Heyet Gidiyor varıanmı,, kaburga kemDdeıt 
Yeni bir Türk - Alman ticaret an. mıştır. 

lqması mUza.kereleri için Temmuzun • pal~ 
ilk haftasında başlıya.ca.k müzakere. S ucuk kangallanna ve dt <tdl 
lerde bulunmak üzere Haziran ortala- tahtalanna kUJ1un rnllb reel' -ti 

nılmıun ve lizerlerlne ne De ııe .t,111 
rmda iktııatçılarımızdan mUrekkep etil'"' 
bir heyet Berline gidecektir. Heye • ne gttntl yaprldıl°t'Jnı gösteren tblll" 

asılma.'' kararı Haziranda ta 
te lktıaat Vekaleti ınüsteıarı Bay dil ktt ~ 

Wl 'k' • t ed Wo ece r. ~ Kurtog u Faı ın rıyase ecegı ha- _. ______ _ 
1 ...... -..LL.Uft..4.V4J44UW 

ber verllmektedır. ~ 

lTAkVil!\IS~HA@ 
Bugünkü bava: BULUTLU 

1 23 Mayuı 937 ' PAZAR 
Yetilk-öy- meteoroloji istasyonun - ----------. :ı.S 

.... t .. 5 inci ay gün·. 31 aııır· d dan almuı maluma a gore, bugün yur 5.,., 
dumu.zda havanın umumiyetle kapa- Arabt 1356 Ruınf 1 o . 1 
lı, Orta Anadolunun mevzit yağış.lı RebiUlevvel: 12 :MayI8· .. 0 ve rUzgarların Garp istikametinden :ı.2 > 
orta kuvvette esmesi muhtemeldir. Güneş: 4,37 - Oğle: 9'ı5 

Dünkü HaYa lkindi: 16,09- Akşa°':: :ı. z'.sS 
atsı: 21,18 - lmsak. 

ki istikametinden orta 
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Avrupadaki Son 
Siyasi Temasların 

Neticeleri 
8,~onCfra, 22 (TAN) - imparatorluk konferansı bugün yine Dıt 
led'alı Mister Eden'in harici siyaset üzerinde verdiği izahlan din
lt kı. ~aha.tın en mühim kıımı Uzak Şarka ait idi. Konferanım ta
talci <>nııt~~i ''F aşiat,, devletlere kartı daha müsait bir hattı hareket li.: edılıp edilmiyeceğini tetkik edecektir. Gazetelet yapılan giz 
~anat üzerinde bir ıürü tahminler yürütüyorlar. 

ithal Reiimi 
Proiesi 

ııuıetıe:azetelere göre, Habeşistanm 
li de Ceıniyetinden ihracı mesele· 
.\trfır.g~ıil§UlınUştür. Fakat Cenubt 
leteı e Yeni Zelanda buna muha
li rtbı~§lerdir. Konferans, Pazarte 
~dt toplanacak ve ağlebi ihtimal 

1 F nıeseleleri tetkik edecektir. 

~ '~2 Haric.iyeNazınn•n Hazırlanıyor 
lil'\lk rult.elcleki temculan 

Belden d" Fra h i · ' De onen nsa ar cıye Ankara 22 (Tan muhabirinden) -
dl)a ın lbos'un seyahati uzun uza- Yeni güm'rük rejimi kararnamesinin 
~l kon evıuubahis olmaktadır. Brük· ta.mamile hazırlandığı hakkında son 
~bılğd:~aları hakkında neşrol~n~ günlerde çıkan haberler, Ankara pi· 
l'llt blrlifı ki hUkfımet .a~~dakı go· ı yasaSJnda da tesirini göstermiştir. lk 
"~-tel ne işaret edılmıştır. tısat vekilefinin ithalat için bugu"n • 
"'417.e ere .. . il F 1 

'llenıd gore, Belçıka e ransa Ierde daha müsaadekar kararlar ala-
~ e~:U-~retı~ dostluk yenide~.~- cağı muhakkak olmakla beraber bu 
lkı ıneın:ı §tir. Yme gazetelere gore, karann tüccara ne zaman tebliğ olu· 
lellinıi"'~ket, ltaıya ve Almanya ile nacağı henüz malf1m değildir. Çünkil 

Loka gı iıaieye taraftardırlar. lktısat Vekletindeki çaTışmalar he • 
letıer 0erı:· Paktı müzakereleri Mil - nilz bitmemiştir. 
ltendttıı .. •Yeti toplantıları sırasında Bu mevzu Uzerinde kendisinden 

Si>'crti gOBterecektlr. malfunat rica ettiğim !kt.ısat Vekaleti 
Norve tern~~ar devam ecliyor Müsteşarı B. Faik Kurdoğlu, karar· 

be"lreye ~ liarıcıye nazırı Koht, Ce - name projesi üzerindeki çalışmalara 
dtirt riin llreketten evvel Brükselde hararetle devam olunduğunu, fakat 
kanı ini kaınııştır, Lehistan Dış Ba- ne zaman tekemmül edeceği kestirile
t\itı kaı ralay Beck, BrükSeldedir. !ki mediği için bu hususta bir şey söyle 
le ıoru arak Başvekil "ve dış bakanı i- menin henüz mevsimsiz olduğunu bil· 
haıil'a.tı:cektır, Belçika Başvekili 11 dirmiştir. 
liıırton .A.ınerikaya gidecek ve Va- -------
dııl ka da Mister Roosevelt tarafın - Altın Esası için Kon• 
°btkttn ~lanacaktır. Füılandiya Dış 

r. ";~~q:!:!::i~qtedeki ferans Toplanmıyor 
l'~~ ~eleririelen •onra bondra, 22 ("A.:A) - Glasgov'da 

dönu1 8e ltaıyıt: kral ve kralic_;esinin bir nutuk söyliyen Kanada Bankuı 
tıun Ya Yahatı Ü.zerine Kont Ciano'- MildilrU Graham Towers, altın esası. 
lıeıroı~tığı ınUzakereler dolayısile na dnnmek çarelerini araştırmak Uze. 
ledir: an tebliğde şunlar söylenmek re Londrada beynelmilel bir konfe-

''au g" . rans toplanacağı hakkında dolaşan şa 
"e ltaıy 0?ilşıneıer esnasında, Macar yialan tekzip etmiştir. Towers seya. 
.\"rul>a an devletleri bütün bugünkü batinin hususi mahiyette olduğunu 
"e biıh nıeselelerini tetkik etmişler HA.ve etmiştir. 
ekonoxn~~a Orta A vrupada siyasi ve 
lal'dır. lta~eseleier ile meşgul olmuş. 
t01'\11nıeı ~an ve Macar nazırları, 
tUn tneae~tine ınevzu teşkil eden bU
llıe..,CUt t eler hakkında aralarında 
llıeınnunı anı anlaşma~ büyük bir 
bugurı ta{:tıe nıilşahade etmişler ve 
l'olu, deği 1P. etmekte oldukları siyasi 
\il> etın §tırnı.eden istikbalde de ta-
'1ij. ek ~-' . . . ı . 1 · querıru teyıt ey emış er 

lttJYa 
~ 2'.a~alı. birçok yüksek rütbeli 

"trnu ~erıne ve 70 askere nişan-
~~~· 
~ g:

1
Yast ınehafili, İtalyan -

~ \>e~nı~leri sırasında yeni bir 

Yabancı Markalarla 

Kumaı Çıkardmıyacak 
Ankara, 21 (Tan muha.birinden)

Iktısat Vekaleti, milli kumaş fabrika
larımızdan bazılarının yabancı mar -
kalarla mal çıkarttığını tesbit etmiş
tir. !stanbulda işliyen bir fabrikanın 
lstanbulda Ingiliz kumaşları satan bir 
firmaya bütün imalatını Ingiliz dam
gası altında toptan sattığı anlaşıl
mıştır. Vekfilet, bütün fabrikaların i
malatı Uzerine kendi isimlerini koy· 
mak mecburiyetini koyacak, bunun 
haricinde hareket edenleri eiddetle 

"l'. edığini tebarüz ettiriyor-
bt ~rlln cezalandıracaktır. 

o .. ~:~· ~;:::::ı:: ~:;~ ·ı 
yıslyle lnglltereye Afrikanm bir i 
çok köşelerinden kabile reisleri 
gelmişler ve merasimde hazır bu 
ıun.muşlardı:r. Resmini gördüğü. 
nUz kabile reisleri, Garbi Afrl. 
kanın Lagos müstemlekeslne 
yakın bir yerden gelmişlerdir. 
Kabilelerinin adı 

Abeokuta'dır. Ka

bilenin asıl reisi 
sağdaki zattır. Or • 

tadaki kadın kızı -
dır. Soldaki zat ta 
bu kabileye tabi 
diğer bir kabilenin 
reisidir. 

Onun adı da O. 
ttumaboda'dır. Ka. 
bile reislerinden 
birçoklan, taç giy

rne merasiminden 
tonra hemen dön. 

müşlerdir. Bir kı -
sun heyetler, daha 

bir ay kadar Lon • 

drada kalacaklar • 
dır. 

Profesör Schmidt 
' 

Yine Kutba Gitti 
Heyet, 

Orada Bir 
Buçuk Sene 

Kalacak 

•fl.CK. 
Naho§ Sürpriz! .. 

- Ticaretimizde lnklpf arttı. 
- Allah venin 1 
- Evet! Evveli. flıracahınmla bil. 

ytlk bir fazlalık var. 
-Mükemmel! 
- Ya!! Sonra da sanayi lstlhsalL 

tmıız her sene geçen seneden fazla 1 
- Ne ilal 
- §tipheslzt Küçük mtistahsWerle 

bllyilk sanatlar arasında da bir mt; 
vazene tesis ettik. 

- H~y Allah razı olsun t 
- '!'abli 1 Sonra standardlze ettiği-

miz mallann dünya piyasasındaki sU. 
rüınti günbegün arttıyor. Arz ve ta. 
lep kaidelerinin fe\"ldne çıkarak bul. 
doğumuz müşterilerle olan ticari te
masnnız iktisadi siyasetin en mu\'8.f • 
fak bir nti.munesi sayılabilir. 

- Aman pek se\'lndlın . 
- Elbette sMinlrsin ! Senin sevL 

Moskova, 22 (A.A.) - Bir iki se- neceğinl bildiğim için söylüyonun. 
ne önce büyük bir kutup seyahatine Hep tüccarlar işlerinizi ona ' göre 
çıkmış olan Sovyet ilim akademisi tevsla başladık. Ben dün Uç yüz çunl 
azasından meşhur profesör Otto malı yanın saatte ciro ettikten sonra 
Schmidt, 82 inci arz derecesi Uzerin bir üç yüz çuval daha slparlıı aldım. 
de bulunan Rodolf adasına varmış - Beriden bin balyalık bir işin de kapa. 
tır. rosunu yahrdım. Samsunda bir §ube 

Profesör Schmidt uzun zamandan- açmak içln tetkikattayıın! 
• beri hazırlamakta olduğu büyük ke- _ Oh oh! Allah artırsın .. 

şif heyetile 22 Martta Moskovadan _Ha! Ne diyecektimZ.. Kuzum 
hareket etmişti. Şimdi bulunduğu yer kardeşim? tlsfüme para almamışım. 
ise şimal kutbu noktasından 900 kilo bana beş Ura verir misin! Yann öde. 
metre mesaf ededlr. Profesörün bu rlm. 

~·;;·~·~';;;;';;;;'~';;';;';;:;;';;:;;'~'~'~''~·~=================== sefer teşkil ettiği heyette birçok 8. - -Şey! Aman kusura bakma! AJ. 
timler bulunmaktadır. Geniş mikyas lah Mnl lnandırsm ttç liram var. O
ta malzeme ve bir iki sene yetecek nun da bir bu~uğunu icra dalreslne 
kadar yiyecek almış olan heyete lbeş harç yatıracağun •• 

Kiliste Hudut 
Komisyonu Duryo 'nun 

istirakile Toplandı 

tane de tayyare refakat etmektedir. _ Yaaa vah ,·alı! Eh, zararı yok! 
Profesör Schmidt, şimdi bulunduğu Bir Ura ver de! Ba.ri otomobile verL 

adadan daha şimale çıkacak ve en rlm, ve lirayı alıp gitti. 
az bir buçuk sene kutup ha valisin - ' B. FELEK 
de dolaşacaktır. Seyahatin gayesi, 

Adana, 2~ (TAN muhabirinden) - Dün Sancak delegesi Dur
yo ve Huaa Reiıi Kapiten Keriye, Kilis'e gelmişler, Antep Valisi
nin reisliğinde toplanarak hudut ve inzıbat itlerini konuf
muşlardD'. 

bir rekor kırmaktan ziyade. meteoro 
lojik ve jeolojik tetkiklerde buıun - A tatürkle Danimarka 
mak, avni zamanda şimal kutbu t&
rikile Amerika ve Avrupayı birleş -
tirecek bir hava yolu için araştırma 
lar yapmaktır. 

-, Lübnan Cümhu"eiıi de İnsan tahammUlünUn haricinde 

l--0--0
-.-----1C-.. I--. ' Pari•e gidiyor bir soğuk iklime malik olan şimal 

K Ç K HAR kutblınltn buzlu çöllerinde uzun za-
Adana, 22 (!J:'an muhabirinden) - man kalacak olan heyet. mesk\tn a-

HABERLER ::suriyeden alman haberlere göre, Va- razile daimi telsiz muhaberesinde bu 
'tantlerden Barudinin evine dlih silah lunacak ve Rusyada yalnız bu tşe tah 
atılmış, pencere ~an kınlmıştır. sis edilmiş olan !:bir lstasyon gece gün A merlka Meb'usan MeClL 

si, işıııl.ılere yardım ol. 
mak üzere bir milyar 500 bin 
dolarlık tahsisat kabul etJnlş
tir. 

• 
A tmanya ile Mançuku a-

J'88mda bir ticaret mu. 
kavelesi imzalanmıştır. 

• 
Y unan Milli Miidafaa Mec-

lisi, ~vekil ~letaksa
sm na.,kanlığında toplanarak 
memleketin mildafaasına ait 
bazı acele işleri görü~mü3tUr. 

• 
T ayyareci Doret ve Mi-

chetti, Paris - Tokyo 
hava seferini tesis etmek üze_ 
re Parlsten yola ç.dmıışlar
dır. 

ler Ucretlerin arttırılmasını istemekte 
dirler. 

Bu işte muhalif partinin eli olduğu dUz keşif heyetinden verilen telsizleri 
sanılıyor. dinliyecektir. 

Lübnan cümhurreisi Parise gidecek 
T ayyarelerclen biri tir. Suriye Başvekilletine Abdürrah-

man Şehbender geçecek, MürdUm de kutup üzerincle 
arkadaşlarile birlikte Cene\Teye gi. Moskova, 22 <A.A.) - Akademi 
decektir. basından Otto Schmidt tarafından 

sevkedilmekte olan ıbeş tayyareden 
biri, dün saat 11,10 da tarihte UçUn 

Mezarcı. Korkusundan CÜ defa olmak Uzere şimal kutbUnlln 

Yatağa Düştü 

!zmir, 22 (TAN) - Kırtasiyeci 
Lfıtfinin ölmeden gömüldüğünü iddia 
eden ve .zavallının . gece yarısı mezar 
içinden feryadım duyduğunu söyliyen 
mezarcı Süleyman, korkusundan has. 
talanmıştır. Süleymanın ifadesi alın
mış ve memleket hastanesine yatı
rılmıştır. 

Ölen kırtasiyecinin cesedi mezar. 
dan çıkarılacak ve otopsi yapılacak
tır. Alınacak netice merakla bekle-
niyor. 

Uzerinden uçmuştur. 
Sovyet tayyarecilerinden m~hur 

Voldopianov tarafından !levkedılmek 
te olan tayyare, kutbun 20 kilometre 
kadar ilerisinde Amerika cihetinde 
bir buz kütlesinin ilstilne konmuş ve 
oraya kırmm ipekten Stalin'in res -
mini taşıyan bir bayrak dikmiştir. 

Müthiı Bir Yangın 
Manilla, 22 (A.A) - Filipin Ada. 

tarının altın madeni merkezi olan Pa. 
racale şehrinde çıkan bir yangın ne
ticesinde 100 kişi ölmüş ve 10,000 ki. 
şi meskensiz kalmışttl'. 

Krah Arasında 
Ankara, 22 (A.A.) - Danimarka 

Kralı Onuncu Christian'm tahta çıkı· 
şının yirmi beşinci yıldönUmü mUna
sebetile Reisicümhur K. Atatürk ile 
Majeste Onuncu Christian aramnda 
aşağıdaki telgraflar teati olunmut • 
tur: 

Majeste Onuncu Christlan 
Danimarka Kralı 

KOPENHAG 
Tahta cüluslarının 25 inci yıldöntı

mü münasebetile Majestelerine en ha. 
raretli tebriklerimle şahst saadetleri, 
Kral ailesinin saadeti ve Danimarka • 
nın refahı hakkındaki samimt temen
nilerimi sunmayı kendime bir zevk 
telakki ederim . 

K.ATATURK 
Ekselans Reisicümhur K. AtatUrt 

ANKARA 
Tahta cülf1sumuzun 25 inci yıldönU

mü münasebetile yollamak lutfunda 
bulunduı'hınuz hararetli tebriklerden 
dolayı ~selansmıza samimi teşek • 
kürlerimi takdim ederim. 

CHR!ST!AN 

Bir Haftada 

Yakalanan Kaçakçılar 

ba~ ~ g:telerl, Çekoslovakya Dış 
.~erk 0 ftanrn son nutkundan 
~ Piş~or:un Moskova dış siya-
~u anı lıgnu Uzerine almış ol-
~~Sandl atıyor. İsveç Hariciye Na. 

er F'on ""'" . 

Küçük itilafın Vaziyeti 
Ankara, 22 (A.A.) - Geçen bir 

hafta içinde gümrük muhafaza örgU.· 
til, birisi ölü seksen kaçakçı, bin yi1I 
sekiz kilo gümrük kaçağı, beş yüz yir 
mi Uç kilo inhisar kaçağı, bin altı yUı 
elli tüp morfin, otuz dört gram eroin, 
yirmi dokuz gram esrar, yUz kırk se
kiz Tilrk lirası, elli dokuz altın lira, 
beş silah, yirmi bir mermi ile on dört 
kacakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

r. ~~oyratı zıyaret et-

. 1 '""YQ" ~k ltı talya ıı '". . deniz ıiyaaeti 
~1-itıde ~cıye müsteşarı ayan 
tll et aiy Yanatta bulunmuş ve 

1 "ÖıJerı as:u izah etmiştir. Müsteşar 
'ltaı:van soyıeıniştir: 
~ ınuhtei; llabeş ihtilafını milte. 
""-' ltillf ın:mleketlerle 30 dan 
~t, ltal akdedılmesinde gösterilen 
~ ~l ~~atını bir teşriki mesai si-
;~lr etnıek İstediğini e-öster • 
~~ 

~llariıe l-bundan sonra Roma pro 
~it l, dabn ugoslavya ile akdedilen 
tll' d~ aty a 8u_lhcu olan İtalyanın 
~I e Ve.kut i:tine ve TUrkiye Hari-

~ilt ~Yapılan konuşmalara 

~Q'l --:____ 
le 0"ada 27 Bin Ame· 
v~ Grev ilan Etti 

'1ttı, f. \'a, 22 ( A ' 

~ ~ı~ ~.a) - Cracovie'de 
~lı lltrı r::e Sall§an 27 bin amele 

lllettttt 1 tek ısokaklardaki inşaat 
egaı etmişlerdir. Grevcl 

Çekoslovakya Dışbakanı Dokt?.r 
Crofta son söylediği nutukta Ku
çük lttııatm sağlamlığından bah. 
setti ve Küçük ltilif azası arasın. 

dakl tesanüt ve samimiyetin zerre 
kadar bozulmadığını anlattı. 

Halbuki son zamanlarda en çok 
me\'ZUU bahsolan meselelerden biri 
Küçük ltllafm uğradığı sarsıntıdır. 
Blrçoklamıa göre bu sarsıntıyı bir 
),kdmanm takip etmesi beklenir. 

Bu noktal nazan ileri sürenler 

onu teyit edecek dellller bulmakt& 
da «üçlük çekmiyorlardı. Mesela 
bunlara göre İtalya ile Yugoslavya 
ara.~mdaki anla.,rna, Küçük ltııafı 
sarsan amillerin en başındadır. Bun. 
lar, bu hareketi Yugoslavyanın ltal. 
yan blokuna iltihakı için başlangıç 
sayıyor, İtalyan - Alman slya.CJeti
nln Çekoslova.J<yayı tecrit etmeyi 
kurduğundan ergeç Yugoslavyanm 

• da bu menfaati bırakıruya mecbur 
kalacağını anlatıyorlar. 

... 

Yugoslavya ise, bUtun taahhüt. 
lerine ve bağlantılanna sadık oldu. 
ğuııu söyledikten başka ikide birde 

r·····~~~:···~~~~···~,;.···~~~~~·~······'. 
f ••••.••.••••••••••••••.•.....•..••••••••••••••••••••••• ! 

\'Uku bulan tezahürlerde Küçük 1- Hakikatte bugün Tuna devletleri. 
tlli.fın devamı, hatta kuneti lehin. nin vaziyeti bütün Avrupayı dil-
de hilküm vermetkedir. şündürmekte, \'e en büyük siyasi 

Daha g~nlerde Küçük Antantın faaliyetlerin biri bu vaziyet etra.. 
Parlamento birliği Belgratta top- fında dönüp dolaşmaktadır. 
lan.nu§, bu münasebetle söylenen Tuna havzasında en çok hissolu. 
bütün nutuklar itlli.fı korumak 1.L nan bir amil, ltal)·a-Almanya mü-
zmı geldiğini anlatmış, Yugosla\'}'a nasebetlerinin sıklaşması üzerine 
Başvekili Doktor Stoyadinovfç te A \ıısturyanm istiklal esasmın zaa.. 
söylediği nutukta KU~ük ltilif dev- fa uğradığı ve Çekoslovakyayı tec-
letlerinln serhatlerini birlikte mü- ride fazla müessir olduğudur. Bu.. 
dafaa etmek yolunda taahhüt et. nun neticesi olarak Tuna de,·Ietleri 
tikleri müşterek '\'azile)i katfyyen ara.ınnda anlaşmak \'e elele vermek 
unutmamalan icap ettiğini söyle- cereyanı kuvvet bulmıya başlamı§. 
inişti. tır. 

Dün de Çekoslovakya Dışbakam, Bu yüzden Avusturya, Macarls-
söyledlğl nutukta bilhassa Küçük tan ve Çekoslovakya mUrnesslllerl 
İtilifm sağlamlığı üzerinde durmuş olan Doktor Şmlt, M. Kanya ve dok. 
ve bu noktayı tebarüz ettlnnlş, bun tor Hodıa arasında Londra n Pa-
dan başka Çıekoslovakyanm lngiL rlste \'Uku bulan konuşmalar e. 
tere ve Fransa ile te§riki mesai ım. hemnıiyetıe telakki ·edildi. İtalya 
ki.ıılarm.ı genişletmekle meşgul ol- Dı~bakanmm Petşedekt temaslan. 
duğunu söylemlştL na ve !;a.lışmalarma rairnen Çekos-

lovakya Başbakanının çok yakında 
Peşteyi ziyaret edeceğine dalr ve. 
rilen malfımat, Londra ve Parls te
şebbüslerinin devam edeceğini gös.. 
termektedir. 

Tuna havzasında teşriki mesaJ 
cereyanının ku\"Vet bulması ise Kü. 
~ük ltllifı sarsacak değil, fakat kuv
\'etlendirecek ve nüfuzunu yüksel. 
tecek, ve bu nüfuz Tuna havzasının 
daha serbest, ve büyük devletlerin 
rekabetleri tesirinden daha azade 
yaşama.~ma yardım edecektir. 

Şimdiye kadar Küçük itilafın in
hilal etmek üzere olduğuna dair bir 
~ok sözler söylenmiş, fakat bu teşek
kUl buna rağmen yaşamış ve vazfye. 
tini kurtannıştır.Al}ağı yukan büyük 
harpten sonra vtiout bulan siyasi 
t*kküllerin en devamlısı olan Kti.. 
~ilk ltilif, anlaşılan bundan sonra 
da vazifesini yapmıya devam ede
cektir. Çünkü bu teşekkUlün bün
yesinde, daimi mahiyette olan bir. 
takım unsurlar bulunduğu \'e bun
ların onu inlılWden koruduğu göze 
caroıvor • 

Ticaret 
Parlamento 

Konferansının 
Verdiği Kararlar 

Paris, 22 (TAN) - Beynelmilel 
ticaret parlamento konferansı şu ka. 
rarlan alarak dağılmıştır: 

Konferans, ahalisi hadden fazla o. 
lan memleketlerin bakımsız arazi ile 
toprağın tabü servetlerinden istifade 
etmeleri için tedbirler alınması llzmı 
geldiği kanaatindedir. Bu maksatla, 
beynelmilel müstemleke muhaceretle
ri tertip edilmesi 19.zımdır. Konferan. 
sm daimi meclisi, bu mesele ile meş. 
gul olmak üzere bir muhaceret komi. 
tesi teşkil etmelidir. Bu usul, dUnya -
nm iktısadi müvazenesinl temin et • 
mek için en iyi çaredir. 
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Nl.ahk:emelerde 

Şarkı Davasında 
Son Safha 

• Bugün iPEK Sinemasında 2 Büyük Film .. , 

u?ıh~1-~y=.~2k~kork~ l M
2
; ~ ~ ~ ~S ~ İG ~ ~ ~ ~ ~Z 1 

1 Aynca; 19 Mayıs (Türkçe sözlü) ve Ingiltere kralının taç giyme merasimi 1 
~ ..,. Saat ll de tenzilatlı matine '4 ,# 

• • BugUn Sa.rE:ly Slnemaaında., 
GörUlmemlş ve yeni Senenin muvaffakıyeti 

r
~ Nüfus ""l'""t 

Kağıdında Tahrifat t 
t Dün Vçüncü Aaliye malı- ~ 
~ keme•incl e nülu• tezkere•i ~ 
~ üzerinde tahrifat yapmak-

i 
tan •u~lu Ahmed in duruı- M .. dd . .. . 
mcuı yapıldı. ~ u eıumumılık tarafından müstehcen nefriyat suçile Balıkçı. 

Ah el• kü' .. kk lar tarkııını hazırlıyanlar hakkında açılan davaya dün de ikinci 
me ın ve ı, mue e· C hk . d . . 

[' • 329 el v l lcl ~ eza ma emeıın e devam edıldı. 

SEN Mi OLDOR DON? lı 
LEWİS STONE Ginger Rogers - Fred Astalre 

tara!mdan heyecanlı bir film. ~ tarafından şahane bir film. 

TOP HAT 

Bugünkii Program: 
ının ogum u o uğu· 1 Duruşma.da Kemal, Nazmi Murat-ı-

nu, bunun tezkereci eki kay- t yan, Katalon ve Jak bulund~lar. Di-1 SALAH IYET 
de uyduğunu ve ucuen nü- ~ ğer .suçlulardan Sadettin, Mahmure, 
luı memurluğundan gelen t Nerı_man ve Safiy~ gelmemişlerdi. Ev- HAR 1C1 
tezkerede de Ahmedin 329 t velkı celsede verilen gıyap kararma • • • • • 

naveten: Türkçe söz.lü 19 MAYIS F1LM1 ve İngiltere kralının 

..,. TAÇ GİYME TÖREN! Bugiln saat 11 de tenzlllth matine 
~ 

ki~i;e SAKARYA s~~~:raa· 

Öğle neşri)•atı: ~ 
12,30 Plakla Türk musikisi 1:2 ti 

Havadis 13 Muhtelif plfık neşfl)-ı 
14 Son. 

AK!)am n~riyatı: " 
18,30 Plakla dans musikisi ~ 

i 
doğumlu oldu"'-·nu l· - uyuldu ve muhakemeye devam edildi. GORULDÜ 

v 
5 w n ycu;ı ;ı Balıkçılar şarkısının umumi adaba 

dıgı~ı ve binaenaleyh bir ~ muhalif olup olmadığrnm tayini için Bunda~ bir mUddet evvel, kansı 
tahrıl mevzuu bah•olamıya- ~ ehli vukuf olarak seçilen Halit Fahri, Ay~yi doverek kolunu kırmaktan 

~ cağını •öylecli. Muhakeme, ' Mesut Cemil ve YusUf Ziyanın mile· suçlu Rami jandarma karakolu onba
- bafka güne bırakıldı ' tereken verdikleri rapor okundu. §~l~rı~dan Halidin duruşmasına dlln 
ı ,..., ı ~"~"""' Raporda bahk~ılar ı;arkısmın bırıncı ceza mahkemesinde ba§lan -

BUtUn hasılat rekorlarını kıran ve gUzellik hususunda hiçbir filmle 
kıyas edilemiyccek olan 

Konferans: Ordu saylavı SelilXl ,.r 
Tarcan (Londra) 20 Müzeyyen v~"iil 
kada.şlarz tarafından Türk ınlli'f, 
ve halk şarkıları 20,30 önıer nıı:ı.t 
rafından arapça söylev. 20,45 )!~ 
fer ve arkadaşları tarafından ; , 
musikisi ve halk şarkıları (Saat ,,. 
yarı) 21,15 Orkestra 22,15 ..AjaJll tol 
borsa haberleri ve ertesi gUniln P 1-e 
ramı. 22,30 PJAkla sololar, opet• 
operet parçaları 23 Son. 

lngiltere Tacının incileri 
Yalan Yere 

Yemin 
Suçlusu 

muz:jkJI bir halk arkısı olduğu, mı~tır. 
gtiftede mevcut kelime oyunla- uruşmada AY§e hakkındaki dok
rmm bütün halk &arkıla.rmda tor .raporu okunmu§, Ayşenin kolun. 
bulunduğu , .e nihayet r;arkınm dakı Yaranın parmaklann oynaması. 
halkın ir ,.e hicabını rendde na mani olduğu ve tatili uzva sebebi. 
edecek iekilde olmadığı yazılı- y~et verdiği anlB.§ılmıştır. 
yordu. lddfa makamı, duruşmanm yapıl -

ismindeki muazzam eserin cazibesine lakayd kalamamaktır. 
Dllnyanın se)dzinci harikası olan bu eseri, sizinle birlikte bütün dlln

yada milyonlarca halk seyretmekte ve bunun bir krala takdim olunan 
yeğine film olduğunu unutmayınız. 

DIKKA T: - Bu film başka hiçbir sinemada gösterilmlyecektir. 
ILAVETEN: 1-19 Mayıs filmi. 

Günün progcaw ö.tU 
Hafif koııserıe.r : 0 

13 Paris kısa dalgası Konser ~ 
Bükreş Küçük orkestra 15,30 it~; 
kısa dalgası Karışık konser . l oJ" 
Prag kısa dalgası Hafif muslkl ~ ııl': 
seri 18 Varşova Saat beş çayı O)~ 
kisi 18 Peşte Çigan orkestrası ~ Z5 
Peşte Radyo salon orkestrası. ıf)'P" 
Bükreş Postacıları korosu 21 : ar 
zig Askcrt muzika. 21,05 Viyana 
kestra, kors. 21,40 Prag kısa da.l& 
sı Johann Strauss'un eserleriı':..;ıcJ 
22 MiJino · FJorans Bando Dl~ 
22,05 Prag kısa dalgası Şopen'in (il!· 
ve Mazurkaları 22,25 Prag kISll ~,. 
gasr Konser 23 Varşova Orkeıı_:..ı 
:l3,15 Milano - Torino Koro ko.o19" 
23,45 Peşte Askeri musiki. 

Dün, Asliye UçüncU ceza mahkeme
ıınde yalan yere yemin eden bir 
suçlunun duruşması yapıldı. Muhake
menin tafsilAtı şudur: 

Müddeiumumi, ehli vukuf raporu- ~asını asliye ceza mahkemeleri sala
na uyularak suçluların beraetini is. hıyetl haricinde görmUg ve evrakı 
tedi. Suçlular da raporla mUddeiurnu- tahklklyenln ağır ceza mahkemesine 
miliğin isteğini ileri sürerek beraet tevdiini istemiştir. Kısa bir mfümkere 
Jedni talep ettiler. den sonra evrakın ağır ceza mahke -

2 - Taksim Stadinda yapılan gençlik spor Bayramı. 
3 - S. M. V1 ncı JOR J'un taç giyme töreni (bUtUn tafsi

latile) 
Yer bulmakta zorluk çekmemek için seans saatlerine dikkat ediniz. 

2 - 4.15 - 6,30 - Suvare 9 
Bugün 11 de ucuz fiyatla matine. 

Muhakeme, karar verilmek üzere mesne gönderilmesine karar verilmiş-
hazirana bırakıldı. tir. 

juvarelcr için biletlerinizi daima evvelden tedarik ediniz. Telefon: 41841 

-===================== Da\"M:J Necmi, suçlu Leman. 
dan 90 Ura alacakbdır. Leman 
borcun ödenmesi için hukuk 
mahkemesinde açılan dava es. 
nasında böyle bir borç tanı

madığmı söylemiş borcu olma
dı!;'lna yemin etmit;tir. Necmiye, 
yeni phltler bularak alafak da. 
\'aSmı kazanacağını anlaymca 
Leman haldanda yalan yere ye. 
min davası açmıştır. 

Me,in Ceket Yerine 

Muıamba Ceket 

Kandırada Altı Genç 
Kızı Kaçırmışlar 

, __ BugUn SÜMER Sinemasında 

Kandıra, (TAN) - Kazamızda 
geçen hafta içinde altı kız kaçırma 
vakası olmuştur. Kaçırılan kızla

rın hepsi de 15 • 16 şar ya.şlarmdadır. 

Londrada lNG1L1Z KRALL'lIN TAÇ GİYME MERASİMİNİ bütün 
teferrüatile gösteren renkli filmi mutlaka görUnllz. 

Rıza, Ahmet, Hüseyin ve Kadir ad
larında dört tavcı, evvelki gün adi 
muşamba bir ceketi menin ceket diye 
20 liraya Abdülvehap adında birisine 
satmıglardır. Abdillvehap işin farkına 
varınca polise mUracaat etmio, tavcı
lann iı!epsi yakalanmııstır. 

Ayn~a ~ör~lmcmiş ~ ~ rı Iz° ~ '-T JC::::a 
yenı bır fılm ~'"'-& ~ ......._.,,y "-&. 

Oda musikisi: 

15,25 Prag kma dalgası Yaylı -': 
lar kuarteti (Josef Suk) 22!1~~ • 
ma kadınlar kuartet heyeti w,.ı-.-
dan. konser . Bu vakalann failleri, Sorgu haki· 

mi İrfan tarafından İzmit ağır ceza 
mahkemesine gönderilmiştir. Orta

ve UçUncü (iizli Vesika J E AN Mu R AT 
film olarak VERA KOREN tarafından 

DUnkU duruşmada her iki tarafın 
vekilleri müdafaalarını yaptılar. Da .. 
vacı vekili, Lemanm Necmiyeye bor
cu olduğunu Uç şahitle iBbat edeceği
ni, binaenaleyh borourn yok diye ya
lan yere yemin eden Lemanm ceza. 
Jandınlmasmr istedi. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı fiyatlarla matine Resitaller: .ı-

Suçlu vek!ll, hukuk mahkemesin
oe neticelenen bir davanm tekrar şa
hitler bulunarak ceza mahkemesinde 
ikame edllemiyeceğlnl, esasen hldise
nin iki aile arasındaki bir lğblrardan 
ileri geldiğlnl söyledi. 
Duruşma, karnr verilmek üzere baı 

ka güne bırakıldı. 

ı······ ... ··················ı 
L ... ~~~~~~.~~~~~~~ ..• J 

Beyoilu Halkevinden: 

Yüz Lirayı Çalan 

Hırsız Yakalandı 
UskUdarda Jhsaıniye mahn.lleslnde 

oturan Kemal kw Refika, UskUdar
adliyesinde işini takip ederken 100 li
rasını çaldırmıgtır. Polis, yaptığı a
raştırmada sabıkalılardan Ramazanı 

yakalamş ve paraları alarak sahibine 
vermiştir. 

-Esrarlar Tevkifaneye 

Nereden Girmiı ? 

da şiklyetçi olmadığından yalnız " ••••••••••••.-~ 
hukuku umumiye namına takibat ya 
ptlmaktadır. 

Her sene kız kaçırma Yakalan har. 
man 8onu olduğu halde bu Sf>.nP. er. 

ken başla.nuştır. 

Gülhane Müsamereleri 
21, 5, 937 cuma gilnU eaat 17,30 da 

Prof. Dr. Lfıtfi Akımnun riyasetinde 
GUihane 11 inci tıbbt mUsamerelerine 
devam etmiştir. 

1 - Oesophagoscopie vakası, Dr. 
$aip Tezel 

NOVOTNi 
8eyoğ'unun en-9Prjn 

ve krbar .. 
BAHÇESi 

AÇILDI 
Her akşam şarkılı müzik 
Bira büyUk kadehi 20 kr. • 
TEPEBAŞI - DAlRE 

2 - Burun Uzerhweki kanserin ··~!!~~~~!!!!~!!!!~I~ 
"Electrocoagulation,, ile tamamen te- ., 
davi edilmiş bir vaka, Prof Dr. Lutfi Şakir. 
Ak 6 - Röntgenle tedavi edilmi9 bir 91.l, 

3 - Ayni nahiyede ayni arazla nük cefen karsinom ve iki habis lenfavi 
seden tUberkliloz vakası. Prof. Dr. tUmör vakası, Dr. Vasfi. 

daha serMir 
daha sa~lamdıl' 
daha keskindir 
daha dayınıkhd1r 

16.05 Prag kısa dalgası Çek it .,ı• 
şarkıları 20,25 Viyana Graz t'11'D: 
rı (Piyano refakatile) 21 Betllıı• or) 
lonya Aşk şarkıları (Sopran, teJS • 

ı 22,30 Varşova Kreislericnne <I'fıı0 
no) 23,30 Uypzlg Hugo Wo 
~arkıluından {Bariton, piyano~ 
t :;:::.... 

Ölüm 

25, 5, 937 sah günü saat 18,30 da 
evimizin Tepebagındaki merkez bina
sında bir toplantı yapılacaktır. 

ı - Konferans: lnkdapçılık mev
zuunun ikinci kısmı (BaY. Ahmet 
Hamdi Ba§ar) tarafından, 

2 - Bu toplantıya herkes gelebilir. 

Dün sabah, tevkife.nede müddeiu
ınumilik ve polis, bir arama yapmıv
tır. Bu aramada kadınlar koğuşunda 
bir miktar esrar, birkaç bıçak bulun. 
muş, müddeiumumi 'muavinlerinden 
B. Sabri tahkikata el koymuştur. Es
rarların ne §ekilde girdiği araştınl -
maktadır. 

AbdUlkadir Noyan. Münakaşalara Prof. Dr. Abdillka-
4 - Rie apselerh:ıde "benzoate de dir Noyan, Dr. Prof. Lfıtfi Aksu, prof 

aoude" tedavi. Dr. RUştll Oekay. Dr. Burhan Oıman, Dr. Sırrı Alıçlı, 
fS - Bir habiı anemie vakasında Dr. Ccımi Türk, Dr. Nedim. iştirak 

"haben,,in ihtillt olarak teessllsU, Dr. etmişlerdir. 

"Halk,, Refikimiz 11 Ya,ında 
''Muğla" da çıkan "Halk" refiki -

miz 11 yaşına girmiştir. tebrik eder, 
muvaffakıyet dileriz. 

BabıA.11 MuhaberatI Ecnebiye ~ 
merhum Bay Ali Agahın kerinle~, 
Kars müstahkem mevkii koınut g. 
ğında bulunmuş miralay merhuJll J• 
lsmail Hakkı ile Harbi Umuınid~~ 
randa mazharı eehadet olan biJJ •» 
Bay Hikmetin hemşiresi ve ~e t6 
süvari tubaylarından Bay Cemıll~ l"' 
fikası Bayan Fatma Nedime haYl ) , 
kittenberi müptela olduğ uhastllllşlr 
tan kurtulamıyarak dün rahmeti ~·· 
mana kovu§mU§tur. Cenazesi 23 !O' 
yrs 937 de Beşiktaşta Valde çeşJ11~, 
deki hanesinden öğle Uzerl kaldl rP 
rak makberi mahsusuna detnedUe tıd' 
tir. Cenabı hak mazharı mağfiret 
yursun. 

- Kaymakammkilerin de rengi buna benziyor. 
Hafız Hanımın ısran üzerine, beyaz iskarpinleri 

tecrUbe için giydi. Ayağa kalktığı vakit, küçUk bir 
feryat kopardı. Sendelemişti. Adımını atarken topu
ğu rourkula.rak, gayri ihtiyari Erdenin omuzuna da
yandı. 

- Ne oldu kızım! 
- Hiç ökçesi biraz çuptJ da .• 
Hi.f'ız Hanım on iki sa.ntim dUdUk gibi ökçeyi yeni 

görüyordu. Pek hoşuna gitti. Geniş bir tebessüm so
luk dudakla.rmdan ayrılmıyordu: 

- Şöyle, biraz öteye git lazım! Ah, ne gUzel ne 
gUzel! Fidan gibi oldun GUner. Bak oğlum bak! .. Ne 
kadar yakıştı kızıma! 

- Günere her şey yakışır. 
' Genç kız Erdenin titriyen sesile kıpkırmızı oıau. 
Gözlerini yere indirdi. Ve derhal iskarpinlerden çı
kardığı kUçUcUk ayaklannı boncuklu mercan terlik
lerine sakladı. Tekrar bavulların başına çömeldikleri 
vakit, HA.fız Hanım teyzesile, saklanmak iBtiyen bir 
hayret içinde kaldılar. Ve her ikisi de birer ucundan 
tutarak (Bu nedir?) gibi Erdene ba.ktılar. Bu hayre
ti hissetmemiş görünerek: 

- Boa, dedi. Pek zarif idi de.. hem Gilnere bu 
daha çok yakışacak 

-Boa! .. 
-Boa mı? 
- Otekiai de man,on ! 
Ve izahat verdi. Ne olduklarmı öğrendikleri ıaına.n 

fklıri de gUlmiye batladılar. Hlfız Hanım: 
- lli.hi kafa! Ben neblleyim oğul! bunu gördUm 

de bir tahtacık deri getirmif, bundan kürk çıkar mı 
diye şaşa kaldım. 

Güner gittikçe alı,ıyor ve alıJt.ıkça konu,mıy& b&f
hyordu. Manşonu göstererek: 

- Ben de teyze! Zahir, dedim, kendisine göre kal
pak almı9 ta bunlarm içine karıfmlf. Amma içten içr 
dedinı ki iki tarafı delik kalpak olur mu ? Bunw 

• 

~ SiMDiLiK 

-No.13-
tepesi nerede? 

Erden izahatını tatbika mecbur oldu. Güneri aya--
ğa kaldırdı. Boayı boynuna attı, bir ucunu omuzu
na çevirdi. Manşonu ellerine geçirdi Ve kolundan tu
tup aynanın karşısına götUrdü. GUner, açık san be
nekli koyu kumral kürk içinde çehresini gördü. YU
zllnde memnuniyetle gururdan doğan bir kırmızılık 
vardı. Erden, yanında derin bir zevk ve hayretle 
kendisini seyrediyordu. Hifız Hanım: 

- Dön bana, dedi. Göreyim seni. 
Genç kız vaziyetini bozmadan teyzesine döndü. Ih

tiyar kadın kaflannı yukanya kaldırarak ve bafmı 
biraz sola eğerek uzun uzun baktı. Ve kendi kendine 
söylenir gibi: 

- iKimbilir, dedi, çocuklarınız ne kadar gUzel o-
ıacak ... 
Oğlu dudaklannı ısırdı, GUner sendeledi ve yanak

larından atef fifkırarak, ıUratle odadan kaçtı. Acele 
ainden boayı, manşonu bırakmayı, yahut çık~ 
yı unutmuft.u. Aşağıdakiler onu o halde görünce, 
gClatermlye geliyor sandılar ve hepıi etrafma üştif
ttiler. Hayret edenler araaında ihtirazla sokulup eli
ni kUrkün tüylerine ısti.renler de vardı. Nihayet bir 
kadın anlattı: 

- Ben böylesini Konyada rnrıfüm. Bir fernk ko
kon8.81 taşıyordu. 

- Frenk kokonası mı! 
- Ya .. Amelika hekiminin kayrıı. Bunu onlar ta. 

şır. Gilzel, kadınların renklt şaıvarıan arasınaan gö
rünmeden sokularak, ablasına yaklaştı, manşonu 
kapar kapmaz kaçtı ve kuyunun öte tarafında başına 
geçirdi Yüzü kocaman kalpak içine gömülüp kal • 
nıı,tı. 

Güner kızdı: 
- Ver onu! Kurabiye suratlı sen de! 
Diye azarladı. Ve uzun, ,akalı, hiddetli, feryatlı, 

kahkahalı bir mücadeleden sonra manşonu çocuğun 
elinden kurtardılar. 

Anayurdu Baba Kurd1a 
Erdenin dört sene sonra baba ocağına gelişi, ka

sabada bliylik ibir hA.dise oldu. Daha geceden her 
evde, her kahvede sözü oluyordu. Ittihat ve Tarakkl 
klubilnde. donanma, mUdafaai milliye şubelerinde 
aktamdan sonra toplanmalardan köşe berberin çar
dak altına serdiği hasırda yan gelenlere kadar her
kes Erdenden bir havadis, merhum Abbas Efen· 

diden bir hatıra, Hafız Hanımdan bir iyilik, keıilen 
kurbanlara alt bir fıkra anlatıyordu. Kuabada kal
m!f eski mektep arkadaflarmdan bazıları, için için 
bir teessür duyuyorlardı. Bilhaea Erdenin ısütkardeti 
Ali Efendi hazin bir sUkut ile bunları dinliyor ve 
kafa.smdan bllfka ,eyler geçiriyordu. 

Onun da serveti olsaydı, belkJ o da Ietanbula ıi
'erdi. k.imbilir, ya avukat, ya böyle doktor yahut ... 

- Vergicinin yine bir dU9ünceıi var ... 

- Ne olacak aklından yine beyitler düzüyor. .. 
- Geçende bir koşma düzmüş amma da kıyıı.lı 

tı ha. 
- Ne idi o Ali Efendii ti 
Ali Efendi kasabada rUştiyeyi bitirip vil~yet 

de biraz okuduktan sonra memleketine dönnıUŞ gr 
çim derdine atılmı~tı. 1, 

Abbas Efendi gibi birkaç baba dostunun yardı~• 
kayrıldığı hükumette Uç ı:ıenede nihayet birkaç Yit 
kuruşlu birlvergi katibi olabilmişti. Bir anası, b 
hemşiresile merhum babasından kalma tarlayJ J<t" 
sime vererek geçiniyorlardı. Bununla beraber, .,,~~ 
gici şairdi. Daima eski divanları karıştırır, Fuzul 1 
ezberler, Nedimi dilinden düşürmez, fakat yuJlll 
Emreyi, Bayburtlu Zihniyi koynunda taşırdı. OP~ 
bir de Bozkırlı (Çoban Ali) si vardı. Bu Çoban j\!Jtl 
hepsinden üstün tutardı. Çünkü Çoban Ali, rh'llY6 

,_ 

göre bir çoban imiş, Ummi olmasına rağmen ncf~\J
leri, koşmaları, ka.ıidclcri dillerde destan olınU~ 
Basılmamış divanı vardı. Vergici bu divanın do efJ 
olduğu söylenen el yazması bir nüshasını ilk d 0 
Bozkır belediye katibi ve tarikatı aliye müriUc~?de 1' 
Hasan Efendide görmüştü. Ha.san Efendi ehlidılı ~t 
çabuk anlar ve takdir eder takımdan olduğundıı.Il "'ıı• 
gicinin rica&ını kabul ederek bir kopyasını alII131\ıw 
müsaade etmi,ti. Vergiciye tairliğinden dolayı Jl~ıı· 
Atık Ali diyordu. Yazdığı bazı gazeller hatta 0rıt', 
mak bilmiyenlerin bile yarım yamalak hô.fızalll JıO' 
da idi. Fakat yeni mUftü ile müderris Andaval J11lf 
ca bu gazellere dil,man idiler. Tasavvukla ka.rış I{J' 
olan mııralan her ikisini de sinirlendiriyordu. ~· 
bahat vergicide yoktu. Ve eğer bu bir kabahat ı\d 
onu Yunusun. Çobanın tesiratmda aramalıydı: ,of" 
Efendi, o gUnUn eôebiyatını da takip etmek l!!tı) ,,,ı 
du, likin bunu bir intizama sokamıyordu, par ~ 
kıt oldufu için, ancak klübe gelen kitap, gazete 
mecmualarda okuyabilmekle yetimsiyordu. ) 

(Arkur ~•r 
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~A.N 
Gündelik Gazete 

~~~~~~~~~~i 

Bilinmiyen Yerlerde ~ 
Okuyucu 

Mektubu --BAŞMUHARRiRi 
'r A~hrnet Ernin y ALMAN 
Jcird h hedefi: Haberde, fi
liiıt; er .terde temiz, dü-
hıet:11~~~1nıak, kariin 
....., 

1 0•aıuya çalıımaktır. 
........... 
~----~NON MESELELERll 

londrcıdan Sonra 
Paris 
l.oıı~ 

lllQıateliı döntitf.e A vrupanm 
Cotu p~ederbıe gldm yollarm 

llQ lle...__L Seçer. 
~tı;;:'8 taç giyme merulml mü. 
lllla ~~Ddrada toplanan ve ln. 
hQ 4.'1'q; Muhtelif temaslar ya. 
~ ~ adamlan dönüşte 
t.,.; 11),... • Londradan sonra 

..... 

Yanlışlıkla Alınan 
Yergiler Geri 
Yerilmez mi? 

Ankarada bulunan okuyucularımız.. 
dan A. R. yazıyor: 

"- Benim Anarada Altındağ ma. 
hallesinde 791 numaralı bir evim var. 
Arsam içinde ikametgahtan başka 
bir§ey yokken sanki bir dükkan var
mıt gibi benden beş senelik vergi, tan 
zif at ve tenvirat resimleri alındı. 
Yiğenbey maliye şubesine bu sene 

b8.§mda bir istida ile böyle bir dükkan 
olmadığını yazarak haksız olarak a
lman beş senelik vergi ve resimlerin 
iade edilmesini iatedim. Aldığım ce. 
vapta bu paraların geri verilemiye. 
ceğini , fakat 937 den itibaren yanl11-
hğm düzeltilerek bir daha vergi tar-

. holunmıyacağmı öğrendim. ~ faaliyet merkezi oldu. 
llltr ~ ln&lltel'ede Harbiye Na. 
~ Blomberg l'Ultaalyle 
~ lltecta. -..ı,.eı ılyuetbü bomlW& 
llleıa ~Fakat bu tefebbtil bekle. 
hile t~ennecıt. BHlldı Alman. 

~ ı1t11._.~ m\itterek emniyet 
~ .&a--:"~da 111'&1' edildi. 
~ --.aya ve ltalyada son gün. 

CENUP KUTBUNA 
Bir memurun yanlışlığı ytizünden 

kal'§ılaştığnn bu haksız muameleyi 
hangi makama şikayet edeyim?,, 

Maliye V ekiletlne bir istida ver. 
rek vaziyeti olduğu gibi anlatma. 
Hakkııım aJırsmız. Areaıında bir 

' ıı. ':;.8 siyaset değişlkllğt biru GiDEN SON HEYET 
~kendini gösterdi. 

""-a IQtb.alıere IOlıra Parlste cereyan 
lllQ. libl ler, bir amanlv w. 
~~en mtlfterek emniyet 
"-e ~ lr kat daha kuvvetlenme. 

o.._ 4. etınlşttr. 
NELER 

~ :P& devletleri De Fransa B un'dan üç yıl önce, insi-
~ b.:aı göstermlye batlJYuı !islerin ''Penola,, mo-
~ ile ktiçtlk ltiW, ve Tuna törü, içindeki bir buçuk düzü· 
~ t.a. .... ~aa arasındaki eski 
'·~ Avusturya bile ne ıenç katifle Cenup Kutbu-
~ ;. &Qglllz mihverine iltihaka na ıitmek üzere yola çıkarken 
.. ;:"Hllaa o';t_Bu suretle Almanya ve bu klfiflerin ıüniln biroinde 
0~ Avrupada oynamakta bütün bilgileri altüıt edecek 
ile ~~t oyunu tam bir lflls 
~~oldu. Londra ve Parla birçok harita ve vesikalarla 
~Avrupa nfuklarmı kap. döneceklerine hiç kimle, hatti 

~ :~ Biyah bulutlann dağıl. bizzat ketfe ıidenler bile 
~ ~ ;;" ihtimallerinin umıq. inanmıyordu. Halbuki, bu lnai
t~ _;_ulh Umltıerbıba artmuma liz ketif heyeti, bqlannda 
.& L.... .._ • • • genç ı'eiıleri R1111H oldufu hal-
"'1111-..q de, eenulia .Wen kefir heyet-
li ra lerini ,aı..ıe bırakacak bilsi-

Clriaec1e ler topladılar, hatt&, mefhur 

' mez Sir Hubert Wilkina'in de birçok 
~ :--Ya, bütün blöflerine noktalarda aldandıiım mey
~ itin bir harp tehllkeelne dana çıkardılar. 
;::'~de defildlr. Dahilde lktı- 100 senedenberidir, birbiri aranı. 
) 'et"~ l>ozuırtur. Halk ekmek, ca muhtelif keşif heyetleri tarafın. 
' ile te.nba gibi gıda lhtlyaçlanm dan gezilnıif olan Grabanland mnı 
....... etmektedir. takasmda artık meçhul noktalaruı 
~e ~ela vesika De ekmek kalmadığı zannediliyordu. Fakat, 
"- ile ~::aunw edilebWr, fakat ve. bu tetkiklerden sonra, dünya at. '-.roe glrijemez. laslarmda haritaya deniz olarak i
~-- ı..- lbadde haJmnmdan da ,a.ret edilmif yerlerde yüksek dağ 
~ harp sllselelerl olduğu anlaşıldı. timdi
. ... ~~ ballnde, aanayllnl ye kadar büyük kanallar diye ka
. ~ ~yett.edlr. bul edilen bazı yerlerin daf vadile. 
~ ile,,..._ thncU bUttlıı hedefi ı.. ri olduğu, Alexanderlaııd'ın da kU
~ ıro., llalatmaır, beynelmilel bir çtlk bir ada değil, bUyUk bir yarnu 
-~ lıo tl'anaı toplıyarak bir la.. adada~ ibaret bulunduğu meydana. 
;:::~ve lktısacU vaziyeti. çıkmıştır. 
~h ~~ eden Goerlng'ln t- 1934 senesi Nisanmda Ingil-
~ ~de tehlikeli maee- tereden yola çıkan Rymli 
,~ ı. içtinap olmqtur. heyeti, bUyUk fırtınalara göğüs 
' ~'::- macerasına yenL ı gerdi, Penola motörll, aylarca sU
~ ~ la llledigt gibi, İtalyanın ren bir aeyahattan sonra Cenup 
~ l*nn.dan çekDmlye ka. Kutbunda.ki Arjantini adalarına U· 

de inıll olm111tur. la§tı . .Bu sırada Cenup kutounun 
k.._ • • • yaz mevsimi hUkUm ıUrllyordu. 
~"lifti M Heyet, birlikte getirdiği iki katlı 
k .. _ -w •mleketinde ahfap binayı .kayalıklı bir adaya 
-~--.. p h kurdu. Bu bina ketif heyetine bir 
~ Q alalağı "Us., vazifesi görecekti. 

~ dtbannın en sengin krom Pl4n ş:ıydu: 
~ birine aalılpıir. Barice "Gemi ile miimlılin ol· 
~~ lbadeu aevldyatmda kı'om 'Juğu lttular cenuba ileri~ 
~ --lbevkll l§gaı eder. Kromla. melr bunan ardından Gra· 
~ • ~ sene evvelden müşteri laamltın41 arailini lıöpelr 
~ ~ bom sanayide gönden 
~ ":e~ bir knllanıllı saluuJI Jıo,ulu lru.alrlarla o• tay-
;.~ ~.~~~&nuı kroma olan yare Ue baftanbafa tlolllf• 
~~ ~· · malı, .anra Ja fİmtlİye a-'....:.. bbcte ~iı halde, lttular ıamamiyle meçhul 

.:_-~ 1'lrkt halde en pahalı oldu- olan ue G raluımlantl ile 

~' Yedir. LuiıpolJlantl araıntla bu· 
--~ h.ıe - İngllteJ'eden krom lunan (1400) lrilometre--._s.:: :ıı bilezik getlrmlşlPr. lilı 1alaU mıntalıaım lref· 
~. ~~: "rada onar kurup al-
'*-'~ ~ aYDt bilezikleri tekrar letmelı,,ti. 
... ~ ~ı-· ha --.tınp çıkarmak için Bu sahanm yekpare bir kaya 
·.Jt ~~ ~ parçam mı, yahut grup haHnde 
'1.._ ""->1 ~~yiik sanayi Ue kii. bUyUk adalardan t'baret bir parça 
~":"ıt. --uıcla.ld farktan dol- mı oldufu henüz tesbit edileme -
~ botn mişti. 
--.....~ IUıayU henöz teentts &ha yekpare defli de grup 
~ ..:..ı "8u llebeple de krom itleri haltnd! adalardan tbar~tse. sa-

olınaktam. hil boyunda birfbirlerlnden ayrılan 

Keşfetti? 

K.,U laeyeti rem Rymli' nin fİ· 
nıal ue cenup Graltamltın41 mlll" 

tcıkcucnı •ö.terir laaritaı. Son 
tetlnlıler, bu luıualinin ~lı 
o.daltmlan mürelılıcp olmaJıiın• 

•ödennİftir. 

Sulann membamı bulmak icap e
derdi. 

Fakat, Rymll ke,lf heyetinin it
leri llkönce u muvatfakıyeW gl· 
diyordu. 

Tayyare ile yapılan ke9ifler ne
ticesinde Grshamland'm kenar JaJ 
ltrnını umuldufundan çok yük • 
lektıp ve larp oldup, içerilerde iM 

kı Groen:Uaıfd stbl datlarm kil· 
nıelenmlf bulundutu anlqıldı. KfS. 
~k ko,Jılu Jmıakl&rla yapılar 
&rafbnnal&r ıırumda cumudlye. 
lerle k&l'flla,ıldı. tlerlemiye imkb 
Yoktu. Bunlar, mmtakanm çok iç 
tan.tından dNıblere kadar UA· 
Y'ln m&nllercii. 

Bu lll'&da b&flıyan fena hava 
l&r, ketif heyetinbı ana ka· 

rargllum daha kıyıya almaıma 
mani oldu. 

Ancak erteaı yaz Penola motöril 
tayyarenin kılavuzlufu sayesinde 
cenuba dojr'1 ilerlemiye balladı. 
bua donmut bofulardan, tehlike
li kayalıklar arasından geçerek 
Kutba 400 metreye kadar yakla,
tı. Heyet "70" inci an dalreelnde 
bulduğu kUçUlc bir adayı "ili" ha• 
line koydu. Burada ikinci kit ordu· 
glhı hazırlandı. Tayyareye de U.. 
tU örtUUl ve maksada uygun bir 
yer tedarik edildi. Fakat Penola 
motörtı 200 tonluk hacmlle buzla.· 
ra mukavemet edemiyeceği için 

Falkland Umanlarmdan blriaine 
gönderildi. Şimdi ilk if mUatakbel 
ordugih için yakında bir liman 
bulmaktı. Rymli, pilotu Kampton 
ile beraber tayyareye binerek ke,
f e başladı. 

2000 metre irtlfala Cenuba doğ
ru uçarlarken ikili de muazzam 
bir dağ ailaeleai gördWer. Bu all • 
sile hiçbir haritaya ip.ret edilme
mi9ti. 

İşte bu keflf, bunun ardından 
gelen kefif.ier ıeriainin başlangı • 
cıydı. 

f 

diikkin olmadığı halde, sizden yaııbJ.. 
lıkla almaıı vergi ve reslmlerln iade 

I edilmesi zaruridir. 
1 • 

Bir Okuyucu Soruyor 
Kartalda Hamamcı Osman yanında 

Siverekli Kadir Kızılkanat oğulların. 
dan Musa Ki.zım Kızılkanat yazıyor: 

"- Dört senedenberi Siverekli Ke. 
dir oğlu ailesine mensup akrabalan. 
mı kaybettim. Bulamıyorum. Bilenle
rin adresime haber vermelerini rica 
ederim.,, 

• 
Birikmit Temettüler 

Okuyucularımızdan ".M. R.,, Ya& 
yor: 

"-Vaktiyle Ankara memurin ko. 
operatifine hissedar olarak yazılnut. 
tım. 7 - 8 senedenberi Ankaraya gl. 
demedim. Şirketin 936 senesi temet
tüünün tevziine başlandığını öğren. 

dim. Müterakim temettüleri almak ve 
elimde mevcut senedi tecvit ettirmek 
için ne yapayım ?,, 

Doğrudan doğraya ılrket direkti•. 
lüğtine mil.racaat edlnJz. BlrlknıJş te... 

B u uçuftan sonra bir mtid -
det güzel ha va beklendi ve 

iyi bir havada Rymli ile Kampton 
yeniden uçtular. Uçuş başlar baş
lamaz birdenbire 2000 metreye çı
kan tayyare, Cenuıbt. doğru yol -
landı. Tayyareciler 150 kilometre 
uçuştan sonra muhteşem bir pano
rama ile k&rflla,tJlar. O güne ka
dar yapdlDlf olan haritalarda "de
nia" diyo göaterilen yerlerde, 3300 
metre rakımJI ve ytblerce kilomet
re uzunluğunda bir dağ silsilesi 
uzanıyordu. işin garip tarafı bu 
dağlar, Alexanderland'm Şark 

sahillerinden Grahamland'm Garp 
sahillerine kadar devam ediyordu. 

Cenubi Gralaam1cınJ'ın baz tat'- mettil hisselerinizi alır veya hesab.ou

lalan arcuıntla ıarp lıayalılılı :r.a kaydettirebınr;.lnlz. 
ııralar halinde yükselen yarlar 

Bu iki adanm hakikatte yekpa
re bir kaya parçası olduğu açıkça 
anl&Jılıyordu. Tayyareciler bu dağ. 
ıann arkuına hayretle baktılar .• 
Takriben 100 kilometrelik bir hin. 

· terluddan ıivri karlı tepeler ytik
aeliyordu. Bu inanılacak şey değil
di. Tayyareciler, bir zamanlar 
Willdna'in tayyare ile uçp-ak ke,.. 
fettiji ve haritaya ltaretlediği 
boğazı aramıya koyuldular, bula
madılar. 

Burada yalnız dilzlWder ve yük
aektikler va.rdı. Her halde &daıar 
ve denizler bunlar olacaktı. 

Bir Cevap 
Zonguldakta Kozlu Türk kömtlr 

1 Şirketi memurlarından Bay Ali Türk 
oğluna: 

"- Gazetemizde görmek istedi • 
ğlniz şeyleri ileride yapmayı dUşU· 
nUyoruz." 

lzmir Manifaturacıla· 

Bundan bqka bUtUn haritalar • 
da mevcut olan ve Grahamland'ı 
Şarktan Garba doğru kateden Ka
şey kanalı da ortada yoktu. Rym 
ıı. ~ak ufak ve karaya doğru gir
mlf bir haliç buldu. 

nnın Kapanma Saati 
Imıir, CTANJ - lzmir manifatu· 

racılan namma bir grup belediye rf. 
yasetine müracaat ederek, dUkkinla· 
rmı her gQn saat 19 da kapamak is. 
tediklerinl, fakat bazı arkadaşlanmn 

. buna mani olduğunu söylemişlerdir. 
l .._ Belediye riyaseti, işin tetkikini be-

H I yol ~ılımaJan öne~ mo. lediye encümenine havale etmiştir. 
•Y•' .a . . • Bazı manifaturacılar şimdiden saat 

Nihayet şu anlaşıldı kl Graham· 
land, biç olmazsa Cenup kıaımla· 
rmda bir y~madadır ve Atexan
derland ile, ada değil, Kutup ara
zısıne merbut bir kara parçasıdır. 
Peki amma, meıhur ve malflm o
lan Heantland nerede? 

törlü wemıy• ılıi yıl Y•tifecelı irca- 19 da dUkkinlannı kapamıya başla
t/ar yiy.celt, benzin ve petrol mışlardır. 

1936 senesi kIJmı heyet 1.
ıaları, gelecek kefifler için 

hazırlanmıya tahsis ederek çok ça
lıştılar. Rymll, her şeyden evvel kö 
pek kızaklarile işe girişmek, hava
dan alın11ı11 haritaları karanın iç
lerine kadar uzanmak ıuretile yer
den tamamlamak istiyordu. 

Heyetin M tane köpeği vardı. Bu 
köpekler her türlü hareketi yapa
bilecek şekilde talim ve terbiye e
diliyorlardı. Heyet lzası da iatia • 
nuıs kızak kullaıınuya ve bir Ea. 
kimo çevikliğiyle uzun kamçı sal • 
lamıya idman ediyorlardı. 

Yu gellnee faaliyet yealden 

yükleniyor 

batladı. Cenap Grahun•Md'la Kdtııpta Jıqalı ,elcecelı köpelcl• 
Alesaa4ulaacl arumdald bil. ·--' ~•· 
ytlk körfesde Od tane d..ı. kolu re uapuraa yem usnaıyor 

laıtfecllldl. Bunlardan bir tan.ı lince bu mmtakanm yüzlerce don
blyttk kavimler çlsenk ıoo kilo- mUf vadilerle sUslU olduğu görlll
metn kadar kıyıya usamyorda. dU. Kqlf Wilkina bunları ha va
bdnclsl bir müddet soma kutup dan kanallara benzetmiş olea ge
.,..., .. de bltlyorda. rekti. Kızakla yapılan tetkikler su 

Grahamlandm, boydan boya geçl. götUrmes bir gerçeklikle şu haki-

HOLANTSE - BANK • UNl n. v. 

24 Mayıs pazartesi gününden iti • 
haren gieelerinin; adi günlerde aa
bah 9 dan 15 1/ 2 a kadar, cumarte
ıl giiııleri aabab ıaat 9 dan 11 115 a 
kadar ve Galatadaki Kasa aerviıd 

adi gUnlerde sabah 9 dan 17 1/2 a 
kadar ve cumartesi günleri sa hah 
9 dan öğleye kadar açık bulunacağmı 

bildirir. 

katı ortaya koydu: Cenubi Gra • 
hamland ve Alexanderland, doğru. 
dan doğruya Cenup kutbu arazıai. 

ne bağlı kara parçalarıdır . 

B ir de Grahamland sahilinin 
Şimale doğru ketfedilmesi 

icap ediyordu. Crane kanalı bura
da idi. Yine tayyare imdada ul~tı. 
Ve bu kanal haritadan silindi. Bir 
buz vadisinin eski kl9iflere .. kanal" 
fikrini vermı., olduğu anla,ıldı. 
Böylece Şimal ve Cenupta.ki Gra
hamla.nd parçalarmm hakika+t.e 
birbirilerine bağlı yekpare bir küt
le oldukları meydana çıktı. 

Bu keşif, Rymli heyetinin tart. 
ht muvaffakiyetlni tamamlıyan en 
IOD ke,fldir. 
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Milli Küme i"'Waclarz 
H -ı KAY.E 1 

' 
GALATASARAY OÇOK'U 

7 • 3 MAGLOP ETTi 
Galatasaraylılar 
dün milli küme gol 
rekorunu kırdılar 

Bu maçı da, evvelki hafta gibi, oyunun mü
him safhalarını dakikası dakikaıına not defte. 
rime kaydetmek ve maçtan sonra notlarımı hiç 
deği,tirmeden gazeteye göndermek üzere tribü 
nün sağ köteıine yerlett=.m. 

Saat 4,30: Izınirin Uçoku siyah bedenli yakalan 
san, formalarla çıktılar. Ve sahaya yayıldıkları :aa -
man şu kadroda olduklarını gördük: 

Hilmi - Ali, Ziya - Mehmet, Adil, Şükrü - Na
mık, Mazhar, Salın, Sait, Mehmet. 

Saat 4,35: Galatasaraylılar çıkıyorlar. Takmun 
tertibi böyle yapılmış: 

- r - ___....,__ 

.1 _: .. 

Tı 

J 

Sacit - Reşat, Lütfi - Suavi, Hayrullah, Ek -
rem - Necdet, Süleyman, Eşfak, Haşim BUıent. 

Hakem, eski futbolcülerden Refik Osman. Refik Os
manm çok şişmanladığı hakem formasından daha 
fazla görünüyor. 

Bir Hatıra 
Saat 4,40: Oyuna Galatasaray başladı. Soldan ~r

lan hücumu lzmlrlller çıeld.Der. Mukabil hUcwnla sol 
dan Jndlkleri vakit on sekiz pas çizgisi üstünde Ga.. 

,,.. Allah belAsmı 

fl'I'"""' versin!.. Başımı 
~ lktnclki.nun~ kaldıracak halim Defterinden 

ıs gittiğim zaman on 
PAZAR lan masa başında 

lat.Maray Henbol yaptı. Frikikl Izmlr çıekti. Ofsayt Sarı-kırmızılıların gol rekoruna amil olan 
olduğundan hücum kale önünde kesildi. , Süleyman, iz.mir kalui. önünde 

İzmirliler UstUste soldan hücum ı---------------------------
ediyorlar. Galatasaray takımı henUz 
yerl~ememiş bir halde oynuyor. Sa
at 4,45: Galatasaray merkezden sağ 
açığa geçen ıbir hücum açtı. Bu hU
cumü İzmirliler kornerle durdurdu -

L 
1 9 3 5 ! yok. Serjantoflara 

~ buldum. Çay !çi • 

DÜNKÜ MAÇTA üzerinde tereyağ;o~:::.· ~:~~ 
sucuk gibi yiyecekler vardı. Serjan 

NASIL OYNADILAR? 
toflarmkızıKatyapiyanobaşında 

• "Seni unutmak, bUtlln dünyayı u-
Galatcuarayın golü nutmak demektir." şarkısını çalı -
w. 

Saat 4,46: Galatasaray komerl iyi Yedi gol yemit olan lzmir taknnınm iyi taraflarını görmek bi- yordu. !çeri girer girmez odadaki-
"'ekti. Kale ag-zmda lzmir penaltı .. kü'ld" Fak baka k b'I' . . k ler telaşa düştüler .. Hemen hizmet-
":< G raz muf ur. at müsa a ı ıyetını oyunun sonuna a- çiyi çağırdılar: 
yaptı. Reşat Penaltıyı alaWa.raym dar muhafaza etmesini takdirle kartılamak lazımdır. Eğer dünkli - LUbka çabuk!. Görilyorsun ya. 
birinci golüne tahvil etti. Saat 4,5o: oyunun ha.tındaki tazyik gibi bir tazyike ba.,ka bir takım uğra- Petuhof geldi.. Hemen bakkala koş. 
Galatasaraylılar seri ve uzun paslar 
la 

b' b k edi 1 saydı ve o kadar gol yeseydi O çok takmıından pek fazla bozulur Anlarsın ya? .. 
geniş ır oyun tat i yor ar. - ~lamaz olur muyum? .. Ta-
lzmirliler de açıklarile mukabil ta çorbaya dönerdi. 1 

arruzlarda bulunuyorlar. cı·mı· •ag- . S "d gU 1 b' 1 İzmir mühacimlerlnden sağ iç Sa-
bil anladım. Bir litre mi, yoksa 

l b
. ., ır a.ı e ze ır pu v-- yanm litre mi alayım?. 

Saat 5: 1.ımirin 88.ğdan a.ç.ı an ır dı' S .t bir~ "daf" al ml ti ...... - itten maadası kale önilnde çok ağır-
hü ünu Gal tas y mUdafaa.sı · aı mu n ç ı a geç ve dıl S . b _ d fak hl lşe, ben de karışmağa mecbur ol 

cum a ara · sıkı bir ütle ü okun ilk golünü ka ar. aıt te azan agır ı at ç dum: 
kornere çıkararak durdurdu. lzınır- ı ş ç Y olmazsa. netice alacak vaziyeUerde 
lil 

· k ediler detti. be • d be 1. . . - Durun arkadaşlar, dedim, ne er komen çe em · cerikli ve şütlenn e isa t ı ıdi. 
Galata•arayın ikinci golü Galata•arayın be,inci golü lzmir müdafaası ilk devrede ve oluyorsunuz?. Lüloçka sen de man 

H 11 htan bı Saat 5,49: Ortadan inen Galata- "k' . d . k d h tonu çıkanp rahat rahat işine baka Sa.at 5,6: ayru a uzun r ı ıncı evrenın yarısına a ar er . . . , Be . . 
Ga.l ğ i . 
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saraylılar, kale ag-zmda İzmir kaleci- G 1 t hli .... d f. 1 . bılırsın.. n artık rakı ıçmıyorum pas alan ata.saray sa çı u ey- a a asaray cumu onun e aza k tt' 
man top yere değmeden vole bir şilt si yere yatmış bir vaziyette iken şUt açık ve çok geriye çekilerek karşı Ter e ım. 
le takımının ikinci sayısını yaptı. Sa- çektiler. Kaleci iki şütü de karşıladı. koymıya çabahyarak hatalı bir tabi- - Hayır, hayYr bu kabil değil!. 
a.t 5,8: lzmirin sağ açık mevkiinden Fakat sağ açık Necdet yetiş.ip beşin ye kullanmış oldu. tş işten geçtik • Bir defa alıştıktan sonra .. lnsan 
çektiği bir Frlkike ortadan kafa ile ci golü de atmıya muvaffak Oldu. ten sonra daha mkı bir müdafaayı zor terkeder. Vakıa biz içmiyoruz, 
vuran lzmir muavini Galatasaray ka Galatcuarayın altıncı golü hatırladılar. bizde rakı yok ama!. Böyle senin 
leclsinin alkışlanan bir plonjönile Saat 5,55: Galatasaray merkez mua- Galatasaraya gelince· hücum hat>- gibi ayyaş a~baplarmıızı da. düşün 
gol yapamadı. .._ vini Hayrullah sağ iç Silleymana gU tı bidayette çok canlı ~e uzun paslı mek ınecburıyetindeyiz! .. 
Galataaarayın üçüncü golü zel bir pas verdi. Süleyman pasla dal güzel bir oyun çıkardı. Arzusunu ra- - Ben art.ık ayyaşlığı bıraktım. 

Saat 5,15: Galataaaray yine uzun dı. Dört beş metre sürdükten sonra kiplerine daima kabul ettiren şekil- - Ay, ay, ay ... Şu içmeyen ada. 
bir pasla sağdan hücum açtı. Nec - kalenin sağ köşesinden altıncı golü de çalıştı. İkinci devrede golleri kafi ına bakın!. Daha geçen gUn Volod 
det topu durdurup nişanladıktan son de attı. görmüş bir halde gevşediler. Eşfakm yalarda içen sen değil miydin'! .. Ha 
ra kaleye doğrulttu. İzmir kalecisi Galata.arayın yeJinci golü merkez mühacim olduğu halde fazla 
yatarak kurtarmak. istedi. Elinden Sa.at 5,58: H~m sahanın ortasın gayret sarfederek bir iç gibi mUda -
kaçtrdı. Eşfak yetişti, içeri attr. dan kaptığı topu derin bir pas halin faaya da yardım etmesi ikinci devre 
Galata.arayın dördüncü golü de sol açık Bülende uzattı. Bülent de hücum hattının tazeliği Uatünde 

Saat 5,18: Ortadan açılan Galata- ortaladı. Aradan kayan SUleyman, aleyhte bir tesir yaptı. Halbuki Gala 
aa.ray hUcumUnU H!şim aol içte sıkı- milli kümenin rekorunu yapan, ye • ta.saray bir merkez mühaciınin geri. 
tık bir yerde yakaladı. İki mlidafü.n dinci golü de atmış oldu. ardı 
arasından fevkalade bir maharetle a- lzmirin ikinci oolü ye y m edeceği vaziyetlere düşme 1 

e mlştL ? 
ıralarmdan SJynldı ve dar yerde oldu Saat 5,59: lzmirin sol açığından al Haşim hücum hattını rakip nısıf 1 
ğu halde yıldmm bir 9Utle san kır - dığr pası hiç bekletmeden mUkem -

O-
sahaya en rahat bir şekilde aktaran 1 

mızılılarm dördüncü golUnU milkem mel bir şUtle kaleye çeviren Sait şuurlu rollinü dünkü maçta da is- l 
mel ıbir şekilde yapmış oldu. çokun ikinci golUnU yaptı. tt• ' • 

2 İz pat e ı. 1 Saat 5, 5: mirliler ortadan, sağ Galatasarayhlar, bilhassa mUha -
iç Saidin gayretile pek sıkı bir hücum cimleri fazla gol çıkardıklarından Galatasaray mUdafaası için. dün -

tıla Kal w d - kil oyunun uzun dakikalarında de •

1 

aç r. e agzın a aaga geçen to- fantadye kaçryorlar. Gol yapmaktan 
pa İzmir sağ içi kuvvetli bir şilt çek- ziyade topla oynamıya çall\lıyorlar. nenmiş diyemeyiz. Sıkı hücumlarda 
mek üzere hazırlandı. Fakat hazırlan Oyunun bitmesine on beş dakika kal karıştığmı gördük. Hücum hattı o ka. I 
dığı sırada vakit kaybetmiş oldu. Ga- dı. Şimdi Galatasaray hakimiyetini dar gol çıkarmış, yani arkasını ra • 
lata.saray kaleci.al de ce8&.retli bir eskisi kadar ağrr bir tazyik şeklinde hat ettirmiş iken lzmirin yegane teh 1 
plonjonla. çekilen sert tUtü karşıladı. gösteremiyor. Hlşim yorulduğu için likell oyuncusunu tutamamış olmak · 
Birinci devre sıfıra ka!'fl Galata.sara sol açığa geçti . Galatasaray mUdaf aası için iyi not 
ym dört golile nihayetlendi. verdirmez. 

Saat 5.35, İkinci devre başladı. Ga iz.mirin üçüncü golü 
ıatasaray kanaatkir bir şekilde başla Saat 6,15: Gal1ltasaraym gevşek - Yunanlllar Atletizme 
dı. İzmirliler de daha canlı değiller.. liğinden istifade eden İzmirliler hUcu 

Saat 5,45: Galataaaraym Bağ içinin ma başladılar. Durmadan Çabcıyorlar 
alıp kale hizalarında E,fak.a, size 11- Galatasaray kale!f lSnllnde çekilen S 
yiktir buyurun, diye verdiği pasi ~- bir şüt Galatasaray mUdafiinm eline 
fak çiğnedi ve herde.in '8ftlğı bir dokunduğundan penaltı verildi. İz -
beceriksizlikle sokamadı. mir bu penatttyı UçUncU ~ole tahvil 

NL,antaşmdaki Englisk Hlglı 
School adlı İngiliz mektebi, dün Hür
riyeti Ebediye clvannda bulunan ken 
dl hwıu.'ii sahasında bir spor aenllği 
tertip etti. 
D~m bo sahada birçok atletizm mli

sabakalan ve mektebin muhtelif 81-

ruflan arasında futbol m~lan yapal. 
dı. fnglllz mektebinin spor bayramın_ 

Yazan:· 

Valentin Katayef 
tırlamıyor musun? .. 

- Ben hiç birşey hatrrlamıyo • 
rum ... Rica ederim siz de hatırlat
mağa kalkmayın!. Olan olmuş .. Ge 
çen geçmiş! 

- Ha, ha, ha! Amma da tuhaf. 
adamsın! .. Burada utanacak ne var 
ı.ıu.J"\11 LUlıha. ~ 1'.tU . .i..:J\..-J ı '21.-1-

me ! .. Neredeyse dükkan kapana
cak! .. 
- Lübka koştu. Beş dakika son
ra da elinde dolu bir rakı şişesi ol. 
duğu halde içeri girdi. Rakıyı önü 
me koydu. Herkes bana bakıyordu. 
Ben çayımı içmekte devam ediyor
dum. Rakıya göz ucuyla bile bak
madım. Gene ısrarlar başladı: 

- Iç yahu!.. Kendine eziyet et
me, günahtır. Baksana. gözlerinden 
belli.. Canın çekiyor. 

- Hayır, hiç te canını çekml -
yor. 

- Bırak şu masallan.. Daha. 
mahmurluğun UstUnde duruyor. 

- Ben dün akşam hiç birşey iç 
medim. 

_ Canım. biz seni biliriz. Sen bu 
işin müptelasısın!.. Bunsuz dura
mazsın! .. 

_ Ben içmiyorum. Bu işin mUp 
telası da değilim. Ben sessiz, içki
siz bir dost muhiti isliyorum. Bu. 
nun için size gelmeği tercih ettim. 
Halbuki siz beni baştan çıkarmağa 
uğraşıyorsunuz! .. Kendiniz neye iç 
miyorsunuz? .. 

_ Tuhaf adamsın vesselam.- Bu 
rada telaş edecek ne var, bilmiyo
rum. Evet, biz içmiyoruz. Fakat 
bundan sana ne?. Sen bizi taklit et 
meğe mecbur değilsin .. Haydi ba. 
kalım, çek şu kadehi! .. 

- Hayır .. lçmiyeceğim .. 
_ A a ... lşte bu olmaz... Biz 

sırf senin hatırın için hizmetçiyi 
dükk.8.na kadar koşturduk. Halbuki 
sen içmiyorsun!.. Ayıp doğrusu .. 
Bari içmiyen bir adam olsan! .. Her 
kes senin ne ayyaş olduğunu peka
la biliyor ... Sonra şu şişenin gU -
zelliğine bak .. Nasıl da sana tatlı 
tatlı gUlümsUyor. Bir kadeh fazla 
değil.. Bak işte dolduruyorum .. 
Haydi. bir, iki... 

- Demek ısrar ediyorsunuz? .. 
- Elbette ısrar ediyoruz. 
Serjantofların ayık ailesi hep 

birden el çırpmağa başladı. 
- Yalnız ısrar etmekle katmı -

yorın:. Fakat yalvarıyoruz da .. lç
mezsen bizi gücendirmiş olursun!. 

Saat 5,45: Sol i~ Hişi.min getirip etmekte güçlUk çekmedL tzmirin bu 
getirip kale önUnde Eşfaka verdiği golilnden sonra maçın sonuna kadar 
pasi Eşfak dışarı vurdu. Bir gol daha vaziyet değişmedi ve neticede Gala -
kaçırmış oldu. tuaray milli küme gol rekorunu kır 
lunirin ilk golii mıı olarak 7-3 galibiyetini temin etti. 

'.Atina, 22 (TAN) - DUn öğle
den sonra Panotinoikan ıtadyomun
da Polonya, Çekoslovakya ve Yunan 
h atletler arasında üç millet oyunla 
nna başlanmıştır. Stadyum çok ka ~ 
labahktı. DUnkU alman umumi neti 
ce şudur: 

Polonya 82, Yunanistan 56,6, Çe -

da mektep talebesini nvelileri de ha
m bulundular. Yukarkl resimde ko

şuya l§tlrak eden atletleri görüyorso-

Katya da "Seni unutmak , bü
tün dünyayı unutmak demektir.,, 
şarkısını yanda keserek bana dön 
8.U. Kiraz gibi dudaklarını asarak: 

saat 5,48: tzmi.rin merkez mtıha EŞREF SEFIK koslovakva 46,5 derecedir. nuz. - Benim hatırım yok mu dedi?. 

Çevirenı 

B.Tok 
- Demek böyle ha!. Şu haJI' 

verin şu kadehi. Şerefinize.. fi 
Ve böylece Senjantof aytlr Jf 

kültürlü ailesinde patlayıncaY' eı,t 
dar içtim. O akşam orada ıı • 
geçtiğini hiç hatırlamıyo~· ':\\ 
kat pek ed paiz hareket ettigitıı ,. 
naıUl.U.K .. ~Ull&U U t;u•n.1..-uuçıı :ı;.ı.t-

jantof benimle konuşmaz oldll· 
1
..,. 

ya ise, onda bulunan mektUP 9' 
mı geri çevirdi .. Ve "müşterelt ~ 
detimiz hakkındaki bütün h_?l ı*"' 
rı,. kafamdan çıkarmamı so~ .. ,)j 
"Ben, dünyada böyle bir a'/Y
evlenemem,, diye ayak diredi~_.. 

Hayır, mukavemet ed~ce rt" 
Mağlup olmıyacağım .. Benı ~ 
racak şey spordur. Bundail 
patinaja başlıyacağım. ~ ' 

Bugün Y' ~· 

;
'ı~.IVI'' tan bile kal~ tJ 
Ddnclkanu~ yorum. Bu~eef· 

1 9 S 5 ~ işe gid~ıY le lf 
~ 23 ~ ğim. Bu gıdle p 
~ ÇARŞAMB ·~ ten çıkarıte.ca tJ' 
~~~ \ muhakkaktır· ıı1' 

sen ben b~na gi"' 
kım. Dün akşam kayak yerıııe. P" 
miştim. Epey spor yaptım. lf p 
tinaj bildiğim iddia edileıneı ··· 
kat bir ay sonra mükemnıel öl"' 
neceğime eminim. ~ 

Iki saat kadar kaydıktan . ıtJ 
' eve dönüyordum. Onümde il'\ıııfı 

gidiyordu. Onlar da apar ~r O' 
dönüyorlardı. lkisi de bildılt~~
lar beni görmemiştiler. Aral ~ 
konuşuyorlardı. Kulak verdiJll· 
den bahsediyorlardı. de ;"" 

- Petuhaf ta kayak yerl.Il 

gördün mu?.. oe"' 
- Görmez olur muyuuı !. dolfl" 

fitil gibi sarho§tu. Ayakları ili' ' 

şıyordu. Burnu, kulakları, ~Ull~ 
la.rı kıpkırmızı idi. Hem di 
hem de acınacak bir haJdeY ~tı" 

- Ne yaparsın! .. Herifte ~ıt 
dan kalma bir ayyaşlık v 0ııtl . o 
Yalnız tuhafıma giden. bır tU• ,r 
var: Bu adamın hiç eşı, dOS 

0 
ııır 

kadaşı yok mu? .. Biraz olsU J3ılıııl 
nunla niçin uğra§mazlar?;ııar!· 
niçin bu halden kurtarın aıııs.1 1 

- Böylesini kimse ıcurtaT)tllltJ" 
Bunu kurtarmağa çaiışrnadıbU f1 
mı zannediyorsun'! .. Faka~ Jelldtl' 
ri kabili ıslah cinsten .. sır uŞ tJI 
rakıya canını verir. KaybolJll 
adam. 

9 I 

- D~mek böyle ha... eıtl 
Onüme ilk çıkan mcYtt"'

11 
81'11 

den birin" kendimi dar atu;(,ıı; 
dan sonrasını hiç hatırıaııı csl' ıe 

Bu dünyada beni kurtarıl 
bir dostum kalmadı mı?. 
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Bu kupona doldurup bize yolla
yınız. Mıabbilinde cöndercceiimia 
lza kartını ahr almaz Tan Çocuk 
ldübünün izasr olurıa.nuz. 

Foydob ve Eğlencen 

Bilgiler '-.. 

Takvim her 28 yılda bir tekrar e
der. Şu halde her 28 yılda bir, bir 
senenin günleri tamamen biribirinin 
aynıdır. Böylece 1909 yılma ait bir 
takvimi 1937 de kullanmak kabildir. 

Karlı bir iş değil mi ? 

Deniz 

Seviyesi 

BHmecenin Halli 
1- Sağdaki kız yerdeki yumaktan, 

soldaki kız sepetteki yumaktan örü· 
yor. 

2 - Çaprast bilmeeenin halli şu .. 
dur: 

Soldan sağa: 1-Kara, 2- Ufak. 
Yukardan aşağı: 1 - Kuru. ?. -

Arık. 

32 Numaralı Bilmecemizden Hediye Kazananlar: 
32 numaralı mecmuamızda Birer albüm kazananlar: toru binbaşı Mustafa kızı Hüsniye 

1-'Hc.m eğlence, hem bilmece" yi doğ- Elaziz ortaokulda 761 Cahide Da- Alp. 
ru halledenlerden hediye kazananla- lakay, Kayseri lisesinde 1190 Turgut Birer küçük oyuncak kazananlar: 
nn listesi: Kaya, İzmir Alsancak Yenigün so • 1 Ankara Atatürk ilkokulunda 110 

Birer mürekkepli kalem kazanan- ,

1 

kak 28 numarada Muzaffer Gündüz, Ali Özkay, Mersin Çankaya okul un-
lar: . Tokat 8 inci kor.. lv. kısım ı de Niya- da 129 h"'ahir Tirkeş, Maraş jandar-

lstanbul 6 mcı ilkokulda 97 Selma ' zi Kemal kaynak, Yozgat ağır ceza ma komutanı Necminin oğlu Altuğ 
.:Andaç, Kısıklı Büyükçamlıca cadde- azasının kızı Amire Akıncı, Zile Nec- Yalçmkaya. 
si 14 numarada 14 üncü ilkokul ta- mimuamrner okulunda 55 Suavi ün- Birer kart kazananlar: 
lebesinden 135 Fahrettin, İstanbul ver, Mardin ceza evi direktörü Vahit Elazizde mücellit İbrahim oğlu 

erkek lisesinde 1552 İrfan, İstanbl\l Arcanoğlu Salflhaddin, Ankara Cebe Lliftü Güney, Ayvalık Bedesten için
kız ortaokulunda 202 Semahat, 1stan ci 1Itekin ilkokulu sınıf 4 B. de Nük- de 11 numarada ~arangoz Bahaettin 

bul 44 üncü okulda 452 Mehmet Fe- bet Belcilı. Uzunköprü posta ve telgraf şefi kızı 
Jek Birer büyük oyuncak kazananlar.: Cahide Peker, Gaziantep kunduracı 

Cebelibereket C. Müddeiumumisi Birer saç tarağı kazananlar: 
İstanbul Erkek lisesinde 408 Suat 1 oğlu Revnak Uğuz, Gaziantep Gazi 

'.Acar, Beyoğlu 6 rncı ilkokulda 202 -Tomris Samanoğlu, İstanbul Pertev. 
niyal lisesinde 195 Cahit Alcay, Kan
dilli kız lisesinde 482 Sabiha, 59 un
:ÇU Qkulda 620 Güı.ıer Türker. 

Mustafa Kemal ilkokulunda3l0 Nuret 
din Atalay, Tokat Bilgin Kemal oku
lunda 278 Gültekin Güngör, Samsun 
posta havale memuru Ferit oğlu Tu
ran Kıvanç, Uşakta topçu tabur dok 

çarşısında Şefik Teymur, Burdur or

taokul unda 63 Türkan. Tokat orta
okulunda 449 Sait yüksel, Elaziz orta 
okulunda 425 Şahap Öktem, !stanbul 
Sülcymaniye Şamdancı sokak 14 nu
marada Fahrünnisa Çiftçi, Tekirdağ 
hükumet yanında 31 numarada M.. 

Önel, Ankara k.ı2!' lisesinde 870 Zey
nep Özkan, Biga ortaokul sınıf 2 den 
M. Ali Aydüz, Eliı.ziz Vali Fahribey 
caddesi 31 numarada komiser kızı 

Meliha Gezmen, Kırklareli İstasyon 
alay sağlık üsçavuşu Kubilay kızı 
Nesrin, Afyon Karahisar Mecidiye 4 
üncü sokak 20 numarada Uluer Türk 
men, Düzce İsmet paşa ilkokulunda 
241 Talat, Bursa Setbaşı Emek apar 
tımaru altında Uğur gişesinde H . Y~ 
nikan, İstanbul .Kadırga Emin Sinan 
mahallesinde Dağhan sokağında 3 
numarada Sadık Atalay, İstanbul Kı-

zdtoprak Kuyubaşı 38 numarada Ne
cati, Eskişehir Turan okulu sınıf 4 
te 55 numaralı talebe, İstanbul Ka,.. 
dıköy Pavlonya .sokağı Sinan apart.ı 
manı 1 numarada Mübeccel Tezsöz, 
Karacabey ilk merkez okulunda 338 
Şahende, İstanbul 44 üncü okulda 43 
Yaşar. 
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MASAL: 

Çobanla Karısı ' 
• 

Vaktlle küçük bir köyde bir ço -zinle kalamadım. Fakat iyiliğinizi 
banla karısı otururlardı. Zavallılar hiç unutmıyacağım. Bu köyde sizden 
hem fakir, hem de ihtiyardılar. Köy başka merhametli insan . yokmuş.Ben 
de hemen herkes onlardan daha zen- iyiliği unutmam. Bunu size yakında 
gindi Zaten bu köy zengin, şirin ve göstereceğim, dedi. 
güzel bir köydü. Kan koca odalarına çekildiler. Uy-

Bir dağın yamacında., yeşil-, kuya daldıfar. Sa.baha karşı müthiş 
liklere gömülmüş gibi durur, yanın- ' bir gürültü onları uykularından u -
dan da küc;ük bir dere akardı. yandırdı. Fırtına, birdenbire o kadar 
Her köylünün orada güzel bir evi, şiddetlenmişti ki yıldırım arkasından 
inekleri, koyunları, tarlası vardı. Za- yıldınm düşüyor, sanki yer yerinden 
vallı çobanla kansının da köyün en oynuyordu. Köyfuı yanıbaşındaki U
tenha yerinde bir ufak kulübelerin- ludağdan kıy8Jllet kopuyormuş gibi 
dan başka hiçbir şeyleri yoktu. Fa- müthiş sesler geliyordu. Ansızın, dağ 
kat ikisini de yürekleri pek temiz ve dan koca bir kaya kopup aşağı doğru 
iyi idi. Hallerine şükredip işlerile uğ- yuvarJanrnıya başladı. Köylüler ka
raşıyorla.rdı. dm, erkek, çoluk çocuk korkudan de 

Bir gece. müthiş bir fırt.ma oldu. · liye dönmüşlerdi sanki .. Hepsi sıcak 
Şiddetli bir rüzgar esiyor, dolu ya - yataklarından sokaklara fırlamış, bağ 

r11nvorlardı. 
• ~ "'' ...,,,!j.v:t r .. ~-:/ -r.J . "3 .J r.;;.~~. __ -- __ _ Nafile... Yuvarlanan kayayı dur-
\."·~~~ - - ~ -~ durmanın çaresi yoktu. 
~}}~ .. ~J;ı ı b· -., ~' . Bir yandan da. köyü sel basmıştı. 

' f'~ • ' .. K '· ul . . d ki k-\" • •. ,. • r .~ ..... oca aaya s ar ıçın e · oye yu -
.. ., « ' ' 
' · .;. · '\' .• "' varlanıp evleri yıktı, büyük küçük ö-

,. nüne gelen bütün "insanlan ezdi, öl -
dürdü. En sona köyün en kenarında 
ki çobanın küçük kulübesi kalmıştL 
Yuvarlanan kaya köyü ezince dur -
muştu amma sular nerdeyse orayı 
da basıp mahvedecekti. 
Çoban!~ kansı kapılannm önlerin

de korkudan tirtir titreşiyorlar, sıra 
bize geldi. gelecek diye sayıklayıp 

duruyorlardı. Tam bu arada ne gör
seler beğenirsiniz? Bir akşam evvel
ki misafirleri küçük cüce bir küçük 
kaya parçasmm üstüne binmiş, elin
de de bir çam dalı, bu dalla sulara 
vura vura onlara doğru gelmiyor 
mu? Ne sele, oe yıldırımlara., ne de 

ğıyordu. Herkes evine çekilmiş ak- rür.gira aldırmadan ıslık çalıyordu. 
şanı, yemeğini .}'emekte idiler. Bu sı- Yüzü sevinç içinde idi. Sanki köyün 
rada zayıf, yorgun, küçücük bir cü- altüst olması ona vız geliyordu. 
ce elindeki değneğe dayana dayana 
kapı kapı dolaşıp bir parçacık ek -
mek istedi Zavallı, öyle yorgun, öyle 
açtı ki bir adım atmaya bile mecali 
kalmamıştı. Üstü başı yırtık, yüzü 
sapsan idi. Fakat nedense köyün biç 
bir yanında ona acıyan çıkmıyordu. 
Cüce dolaşa dolaşa nihayet en uzak 
ve en urak. eve, çoba.nm kulübesine 
gelmişti. Kapıyı korka korka vurdu. 
içeriden önce çoban, arkasından da 
kansı k~ular. Cüce onlara: 

- Yorgunum, çok uzak yoldan gel 
dim. Kamını da aç. Bana bir parça 
filnlenmek için bir yer, bir lokma da 
ekmek verir misiniz diye yalvardı. 

!Kan koca: "acaba yiyeceğimiz 
var mı ? ., diye düşünmediler. Hemen 
kapıyı açtılar. Onu içeriye aldılar. 0-
cakl~nın başına oturtup elbiselerini 
kuruttular. Kilerde bulabildikleri pey 
nir, sUt, ekmekle karnını doyurdular. 

Cüce, doyunca hemen gitmek iste
ö.i. Çobanla kansı: 

- A ... bu havada gitmek olur mu? 
Bu gece bizimle kal. Y arm ha va. a
çılır <&.Çı1maz yola çıkarsm. 
Diye onu ahkoymıya çalıştılar. Fakat 
cüce buna bir türlü .razı olmadı. Ku
nıyan esvaplarmı sırtına geçirip yola 
'ıktı Giderken kan kocaya: 

- Ya.nn eabah şu arkadaki dağda 
'ok ace1' Wr ifim var. Onun için si-

lKan kocanın yanma varınca: 
- Korkmayın, size bir şey olmı

yacak, dedi. 

Altındaki kaya parçasnu kulübe -
nin eşiğine yanaştırdı. Bu küçük 
taş parçası birdenbire büyümiye baş
ladı. Büyüdü, büyüdü, büyüdü ... O 
kadar büyüdü ki : bütün evin önünü 
kapadı. Oralara hücum eden sular 
bu kayadan aşıp eve giremediler. Böy 
lece kulübe sapsağlam kalabildi. 

Nihayet fırtına dinip te, seller aza
hnca. köy~ o~ bir tek dikili ta§, ne 

Çoçuklar hiç kırlangıçların kuy-
ruklarına dikkat ettiniz mi? Tabii 

hepiniz: "Evet,, diye cevap verecek
siniz. Bunu biliyorum. Fakat hiç bu 
kuş~ kuyruklarının neden böyle 
çatal şeklinde olduğunu araştırdı
nız mı? Muhakkak bayır. Öyle ise 
ben size anlatayım: 

Vaktile bir tufan olmuş. işte o tu
fandan evvel Tanrı Nuh babaya bir 
gemi yapmasını ve içerisine her cins 
hayvandan dişili erkekli bir çift a;. 
masını emretmiş. Gemi yapılmış, içe
risine yiyecek, içecek alınmış ve mev 
cut bütün hayvanlardan da birer çıft 
binmiş. Müthiş yağmurhır başlamış, 

her tarafı sular basmış, her şey mah 
volm\1', ve herkes boğulmuş, Yal -

de sağ bir insan kalmamışb. Her şey 
1 yıkılmış, herkes ölmüştü. Yalnız ço

banla kansına ve kulübelerine bir 
şey olmamıştı. Sanki onların yakın
larında ne bir fırtına olmuş, ne bir 
yıldırım düşmüş. ne de seller akmış
tı. 

Çünkü bütün köyde yalnız onlar 
cüceye yardım etmişlerdi. Fırtına, ka 
yanın yuvarlanışı, seller hep cücenin 
öcalışı idi. Köy halkı ondan hasta 
ve yorgunken bir yudum suyu, bir 
lokma ekmeği esirgemişlerdi, o da 
onların başına bu felaketi getirmişti. 
Onun için o gece çobanın evinde kal
mamış, acele acele dağa gitmişti. 

Hani çobanla karısına: "sabaha kar
şı benim şu dağda bir işim var.,. de
memiş miydi? lştc o işi köylüleri 
mahvetmekmiş. 

Kan koca da hem sevinç, hem de 
şaşkınlık içinde cüceye teşekkür et-
tiler. O : · 

- İyiliğe iyilik ettim, kötüler de 
cezasını buldu, dedi Ve tıpkı albnda 
ki kaya gibi birden büyüdü, büyüdü, 
büyüdü ... 

Dünyadaki en ıiri tir insanın on, 
on beş misli büyüdü. Sonra birden 
gözden kayboldu. 

Çobanla karısı bir daha onu hiç ... 
görmediler. 

"t ~"- c;aa:& "~""-

~ 

~ 
nız Nuh babanın gemisi, içindekiler
le beraberyüzmiye koyulmuş. 

Bunu gören şeytan kızmış, ve ge
minin içine girerek dibini delmiş. Bu 
deliği gören bir yılan derhal kuyı 11-

ğunu deliğe sokmuş, gemiyi batmak
tan kurtarmış. 
Yağmurlar dindiği zaman gemi hir 

dağLn tepesinde otura kalmış. sU:ıar 
çekilmiş ve herkes dışarıya çıkmış, 

Tanrı yılanı mükatatlandırmak için, 
çağırmış ve ona demiş ki: 

- Yaptığın işten çok memnun ol
dum. Mükafat olarak bir hayvan seç 
mene ve onu yemene izin veriyorum. 

Yılan cevap vermeden. önce düşün
mek için biraz vakit istemi.5 ve dü
şünmiye başlamış. Tam bu sırada 

yanından vızlıyarak sivrisinek gec;. 
miş. Yılan hemen seslenmiş: 

- Amman sinek kardeş, sen hı.y
van!1lnn kanından hangisinin daha 
lezzetli olduğunu bilirsin bana scy· 
le demiş. 

Sinek: 
- Dur gidip bir bakayım, s.:mra s'.".

na gelip haber veririm. diyerek uç -
muş gitmiş. 

Ona· konmuş, buna konmuş niha • 
yet en lezzetli kanın insanda oldu • 
ğunu anlıyarak yılana doğru gelmi
ye başlamış. Yolda kırlangıca rast· 
geİmiş ve ona olanları anlatmış o da 

hemen sineğin üzerine atlıyarak dii.i
ni koparmış. Sinek yılana gelmiş fa

kat bir türlü insan kanııno en lezzet
li kan olduğunu anlatmıya muvaffak 
olamamış. Yılan bu hali görünce si

neği de yanına alarak Tanrmm kar
şısına çıkmış, tam bu esnada oraya 
kırlangıç ta gelmiş. Yıla.n işi anla-
tırken kırlangıç söze karışarak en 

lezzetli .kanın kurbağa kanı olduğunu 
sö.)4emiş. Tannda yılana: 

- öyle ise sana müsaade ediyo -
rum, git bir kuri>ağa ye, demiş. 

Yılan kırlangıca o kadar kızmış ki, 
derhal üzerine atılmış, fakat işin far 
kına varan kırlangıç daha çevik dav 
ranarak uçmuş ve uçarken de kuy
ruğunun ortasındaki tüyleri yılanın 
dğzından kurtaramamış. 

lşte o gündenberi kırlangıçlar ça· 
tal kuyru~ kalmı,ş~ar. 

§' 
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iI.TE BUNU 

~BİLMİYO~DUM ! 

Süt 

Tozu 

Süt tozunu hepiniz duymuşsunuz
dur. Süt tozu, toz haline getirilen 
sütten ba.şka bir şey değildir. "Sütü 
toz haline getirmiye ne lüzum var?,, 
Dememeli. Çünkü uzun gezilere çı
kacak olan birçok gezginler, yanla
rında kova kova süt taşıyamıyacak-
1~ için, sütü daha hafif bir ha.itle 
götürmek zorundadırlar. Bu da an-

cak .sütü toz haline getirmekle kabil 
olmuştur. Evvelce s u t ü t o z 
haline getirmek için 

kaynatır ve suyunu boğu halinde ha
vaya uçururlardı. Halbuki bugün da 
ha kolay yollar bulunmuştur. Gayet 
sıcak bakır odalarda sütü ince fıskı
yelerle toz gibi fışkırtırlar, bu fışkırt 
ma sonucunda havada kuruyarak 
yere düşen süt, toz olur -

Avrupanın soğuk. ülk&'.erinde kışın 
buz üzerinde patinaj yaparlar. Fa -
kat buzun çok ince olmaması lazım
dır. Çünkü ince bir buz, insanm ağır-

lığına dayanamaz. ve kırılır. 

Fakat buzun kalınlığı eğer 20 san
timetreyi gec;erse, dayanıklığı akıl -
lara hayret verecek bir derecede ar
tar. Bundan bir çok yıllar evvel, ls
tanbulda büyük bir kış olmuş, Boğa
ziçi de donmuştu. O zaman Üskü -
dardan İstan bula ara~alarla geçilmiş 
ti. Arabayı taşıyabilecek buz, her hal 
de 20 santimetreden kaluıdı. Ame • 
rikada Hudson nehri donduğu bir sı
rada, ağır şeyler taşımak istiyetı bi
risi düşünmüş taşınmış, buzun kalın
lığını ölçmüş, bakmış ki 25 santimet
re. Fakat taşıyacağı şeyler çok ağır
mış. Bunun için ıbuzun üzerine su 
döktürmüş, o, su da donunca buz ka
lınlaşmış. Ve böylece nehrin üstünde 
ki buz tabakası 40 santime çıkınca 

, buzun üzerinden koca bir lokomoti
fi geçirmek kabil olmuş. 

Küçük yüzücüler 
Pariste her yıl "okullular hayra -

mı., yapılır. Bu bayramda 1birçok spor 
eğlenceleri tertip edilir. On ay durma 
dan çalrşan küçük okullular bu şen
liklerle okula veda eder, evlerine dö
nerler. 
Yapılan eğlenceler arasmda ''yüz

"\e müsabakası,, da vardır. Bu müsa
l&kaya bazan pek küçük, yaşta ço
~uklar da girer. Son defaki müsaba
ka va bir düzine kadar beş yaşında ço 
cuk girmişti. Birinci gelen ancak ( 4) 
vaşmda bir küçük çocuktu. Dünyanm 
bu. en ufak Y,ilzme şampiyonuna 

kendi · ağırlığından fazla şeker bedi -
ye ettiler. 

HER SEYiN BİR 

1 

Nedenmis? 
LOKANTANı-Z.A 

BİR HAFTA E.VVEL !. 

CTEL MELi ioıM ı 1 
-=y_ ... • 

1 

ÇARESİ 
w;:- (( l 

Kahkaha 
Yaman 

Bisikletçi 
lmiı 

Köşesi: 

~~ 

~ 
- Artk bisikletini yUrütmiye a1ış .. 

tın mı? 

- Ne demezsin. O kadar alışbm 
ki, yürümezse üstünde bir dakika bi· 
le duramıyorum. ., 

Ouii lıabahatiml en büyiili 
Bay - Ali ne diye benim parde ı 

&Umü giydin?. 
Uşak - Yağmur yağacağa benzi. 

yordu. Yeni elbiseniz ıslanır diye kork 
tum bayım. 

8.LMECE ·i.·~ 1 . ·~~~ 

BULMACA 
:No. M 

K. L 
Burada iki harf görüyorsunuz. Or

tadaki nokta yerine siz de bir sesli 
harf koyunuz. Evveli vilcudümtlzün 
bir parc;ası, aonra kömür yanınca: 

meydana gelen şeyı , daha sonra, hür .. 
riyetine sahip olmıyan adam, ve aon .. 
ra da kalmak mastarından emir ya• 
pmcıya kadar ortadaki sesli harflerl 
değiştiriniz. Dört kelime tamam olun· 
ca bilmece de çözülmüş demektir. 

VARDIR 
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.HORAS'Aa~~iM 
Yazan: Ziya Şakir 

KARAR VERDiK 
-aa 

ka t1lrıu ~:ı.. Ben, büsbütün baş-
~e de b UşUnuyorum. Son bir ça
da da. nı lşvuracağım. Eğer on -
o ııı... UVaffak olamazsam· artık 

-..ıan h , 
il.ta br-k er işi, tali ve mukadde-

J\.. .... '4" aca w ~ gım, 

~l&ır 
~hı gön~l'adan kalkarak, Müsli
~ geı e:~ği Nakip L8.hizin ça-
- nu di ... 

l'e, ~Unduk .. müzakere ettik .. 
1'aırı~ verdik... Ummeti Mu -
ğökıneyı a:asında boş yere kan 
11~ için~~~ ?e. istemiyoruz. Bu -
liıhıt 'kab u linun i.licenabane tek
~atç, ~ediyorum. Bu geceyi, 

l'aberc da geçiriniz. Yarın, 
tide!iı. e ?ı(Usliınin kara.rg8.hma 

l:>iye 
J .& ı.. ,' Cevap Verdi. 
--...ııtı· b 

lllltı " ' u cevap karşrsmda mem 
e nıu tün, ~la BterUı olmuştu .. Ertesi 

clUfü ı ır bin Seyyan alıp götür

iltif atı 8.Jtıan, Müslimden göreceği 
ıı. rirrn 8.r'r. düşüne düşüne yatağı-

Mi.islimin 
Teklifini 
Kabul 

Ediyoruz 
var? .. Hepinizin Efendisi, Na.sır 

bin Seyyar değil mi? .. İşte ben de 
ondan bahsetmek istiyorum. 

Demişti. O zaman köle, dudakla
rında yine ayni müstehzi tebessüm 
le: 

- Nasır bin Seyyar.. artık o, 
burada değildir. Nereye gittiğini 

de bilmiyorum. 
Diye mukabele etmiştı. 
Lahiz, birdenbire çıldıracak ha

le gelmişti. 

Esasen (Harici) liğin istinat et
tiği akide ve zihniyet, gayet sarih
ti. Bu adamlar; (Her nevi hnkimi
yet ve hükumet aleyhinde idiler. 
Hakimiyetin, Cenabıhakka mah -
<'.SUS olduğunu) iddia ediyorlar. 

(Cenabıhaktan başka hiç kimse 
hükmedemez.) 

Diyorlardı. Bunların tercih et -
tikleri hükumetin şekli, halkın re
yi ile seçilen bir meclisti. Bütün 
gayeleri de; Irak, Horasan ve Ye
mende bu şekilde muhtelif halk 
hükumetleri t esis etmek, ve sonra 
bunları birleştirerek büyük bir hü
kumet teşkil etmekti. 

(Arkası var) 

EIKONIOMn. 
----Balık Yüklemeğe Gelen-
iki Vapur Boş Olarak Geri Döndü 

Limanımızda balık :rükliyen 
İtalyan ve Yunan gemileri git
mişlerdir. Yalnız Uç İtalyan ge
misi balık almak üzere beklemek 
tedir. Bunun bir tanesine de on 
b~ bin çlft torik liiklenmistir. 
Geriye kalan iki vapur, balık ih. 
ra<'mı Üzerlerine almak istiyen, 
ve İtalyanlarla anla.san bir fir. 
manın emrindedir. Balık yakalı. 
yan esnaf, bu firmaya ve balık 
bekliyen bu iki npura balık sat-

mamıya karar vermişlerdir. Gün 
lerdenberl limanda bekllyen bo 
vapurlann boş olarak avdete 
mecbur kalacakJan anlqtlmak
tadır. 

Balıkçılar, bu iki gün sonra 
artık torik anııa ~ıkınıyacakla. 
nnı söylüyorlar. Esasen balık ta 
çok azalmış ve zayıflamıştır. Ev 
velce çifti 8 - 9 kilo arasında 
tartan torikler son günlerde an. 
cak 4 - 5 kilo tartmaktadır. Bu 

yüden flyatlan da !;lfti 14--15 
kuruta dü§miifttlr. Bo hafta or. 
klnos hl!; tutulmamıştır. Bot tu
tulan balıklar lst.anittu, kilosu 
5 - 12 kuruştur. Çuozlann ki
l0su 18 -21, ~lnakoplar, 8-20, 
Boğazın yerU kalkanı 80 - 40, 
Samsun kalkaru 25 - 80, kefal. 
1ar 40 - 50 kuruştur. Bu aym 
sonundan itibaren artık Eylüle 
kadar balık mevslınl g~mlş sa. 
yılıl'. 

İPLiK 
İTHALi 
SERBEST 

Zahire Satışı Dün 
Çok Gevşek Gitti 

Dün tehrimize Ziraat Bankası namına 21 vagon buğday gelmit 
Muhtelif numaralı ipliklerin ser. ve silolara alınmıttır. Piyasaya gelen buğdaylar 28 vagondur. Ay

bestçe ithali hakkındaki kararname rıca iki vagon çavdar, iki vagon tiftik ve bir vagon kepek gel· 
resınl gazetede çıkmıştır. Bu .kararna- mittir. 

m~~e .n~aran, bir kıs~ı ~en~l ith.alat 1 Dünkü piyasa, maim fazlalığından ------------

reJımının lktısat Vekaletı lıstesınde gevşek olarak açılmış ve öylece ka- Şlıeleri Pahall 
ve diğer kısmı klering listesinde bu- panmıştır. Polatlının ekstra malı bile 
lunan ve gümrük tarifesinin 367, 368. . . . 

dd I 
. . ancak 6,35 kuruştan satılabilmıştir. 

369, 370 inci ma e erme gıren muh. 
telif numaralı pamuk iplikleri TUrk 5 -- 6 çavdarlı beyaz buğdaylar 6,10 

parası kıymetini koruma. hakkındaki 
kararnamenin otuz ikinci maddesi hü 
.kümlerinin tatbik edildiği memlelı:et. 
lerden getirilecektir. Getirilecek iplik 
lere mukabil o memleketlere muhtelif 
Türk mallan ihraç etmek meşruttur. 

Araşit Yağı Yok 
Sabun imalinde kullanılan araşit 

1 

yağı bulunamadığı için sabuncuhr pi 
yasadan sabunluk zeytinyağı toplamı. 
ya başlamışlardır. Mevsim itibarile 
bu nevi yağlar da azalmış, fiyatlan 
45 kuruştan 48 - 50 kuruşa kadar 
yilkselmiştir. 

kuruştan verilebilmiştir. 

80 - 85 ç.ndarlılar, gelf'n 
mallann ekseriyetini teşkil edJ. 

yordu. Bu cins buğdaylar, 5.25 
kuruştan müşteri bulabilmiştir. 

Arpa ,·e ça\'dar fiyatlarmda hl~ 
bir değişiklik olmamıştır. Dün 
şehrimize mısır gelmemiştir. Mı

sır fiyatları da aynidir. 

Kambiyo Bonuı da 
Durgun Geçti 

Satıyorlarmıı 
Anadoludan alman haberlere göre, 

bazı mmtakalarda ve bilhassa Sam. 
sun mmtakası köylerinde 18.mba ş~e.. 
si bulmak güçleşmiştir. Bulunanl'\rm 
da tanesi 10 -15 kuruştan aşağı a.. 
lınamamaktadır. Samsunda bir fir
manın 1stanbulda bulunan iki firma 
ile birleşerek büyük mikyasta &işe al 
dıJdan ve dUzUnesi 40 - 50 ktuıı§ a
rasında alman şişelerin toptan 00-9& 
kuruşa verildiği anlaşılmıştır. Sam. 
sun Ticaret Odasına da bu yüzden fL 
kayet edilmiştir. 

Amerikan Vidalası 

Piyasada Bollaıh 
Bir senedenberi piyasamızda bulu. 

namıyan Amerikan vidalasmm güm
rüklerden çıkarılmasına başlanmı .. 
tır. GümrU.kte bulunan bu cins vida. 
lalardan on bin kilo kadar ihraç edll
mlıjtir. Piyasada Amerikan vidalasıa. 
dan yapılan kunduraların ucuzlıyaca. 
ğı tahmin ediliyor. ......... ._....___ ..... 

0, bu :e ~e uyumuştu. 
~da ~ Uykuda iken, Nasırın 
~~l bir faaliyet başlamıştı. 
'-<lııt kö~ dolu olan sandıklar, en 
~te taş er tarafından meçhul bir 
~ at, . ıt~lınıştı. Ve sonra, beş 
'11,llla 8ilrüitüsUzce karargahın 
~&.ır ~:atılnuştz. Daha sonra da, 
ttı l'akı:rı. SeyYar ile oğullan ve siJu 8.krabaıan, sessiz sedasız 
liyetı "tı terkederek, orada bek
>ı~ ... ara. 

- Beni aldattı. Burada oyaladı. 
Kendisi kaçtı öyle mi ? .. Yazık 
ona .. yazık onun şöhretine .. 

insan Bir Makine midir? 

Dün öğleye kadar borsamıza Pa. 
risten hiçbir haber gelmemiştir. T1rk 
borcu 19,95 liradan açılmış ve 19,92 

kuruşa kadar dilştUkten sonra öğlP.ye 
yakm 20 lirada kapanmıştır. Di\nkü 
muamelelerde Aslan Çimentosu cıüş. 

mekte devam ederek 13,65 kuruşta 

kapanmıştır. Anadolu tahvil, hisse 
ve mümessillerinde hiçbir tebed.dül 

olmamıştır. Merkez Bankası 89 Sı. 

vas - Erzurum 95, Ergani 96 lira
dır. Merkez Bankası, bir lsterline 
623 - 626 kuru§ fiyat tesbit etmiş-

ZAHiRE 

·.q ~tla.nuşıar,; gecenin de-
' arı içinde kaybolmuş-

L -:uı.z, 0 gece gördüğü tatlı 
~ air Yaların neşesile uyan -
~ beıtleınitn~ddet Nasmn gelmesi-
~ ~Şti. Fakat, aradan saat-
~· t.ahız halde_, Nasır göıiinme
ı... libızn • Nasırın meydanda 
~ elznı:ne&ini; biraz tabil telak. 

'au 
~ buıu.n ~ mUhim bir mevki • 
~ l tibi an bir adam, bir köy bek
Ul>b.eııı çarçabuk yola çıkamaz. 
~or.' ~Ik işlerini bitırmiye 
~a de, hazinelerini ha-

~el'i g~a~ıyor. Müslim, bu ha
~ btıl'Uk OrdUğU zaman, kinıbilir 

· ınenuıuniyet hissedecek-
be~ 

~~e.tbu 
~ "'ktin beyhude yere bekleme, 
te..~ de sa~ kadar 11UrUnce, artık 
~~ ~lık emareleri baş
~: · !Kölenin birini çağıra-

...._ Gtt 
~ g~endine söyle. Fazla 
. ~ Yelim. Derhal yola çı-
~ •• ~t v ~ 
-ıtllttnda erını~1. ... P'akat köle du 
' ltan . g&rip bır tebessümle: 
~tnı •.• }' '.Erendime., 
~~ .. 

""': bu loruşta.n hayrete dtı· 
..... ~ kaç tane Efendi 

Diye bağıra bağıra çadırdan fır
ladı. Orada duran atma atladı. SL 
fendiçköyüne doğru, atını dörtna
la sürmiye başladı. 

Köye gelir gelmez, doğruca Müs 
timin huzuruna koşarak meseleyi 
olduğu gibi anlattı. Milslimin ya
nında, (Halit) te vardı ... Genç ku
mandan La.bizin sözlerini büyük 
bir dikkatle diriledi. Ve o, sözle
rini bitirdikten sonra, büyük bir 
soğukkanlılıkla, 

· -Nasırın seni aldatması ve 
kaçması, çok tabiidir. Fakat senin 
ona aldanman, ve yatağına girip 
horul horul uyuman, gayri tabii -
dir... Sana tevdi edilen vazifenin 

ehemmiyetini takdir etmedin. Ce -

zaru çekmelisin. 
Ded. Lı:.ı. · uih-rvacagıv feci 8.-ı... a.ıılZ, c •. ,, -

kıbeti hissetmlıjti. Kendisini mil -
dafaa etmek istemişti. Fakat buna 
vakit bulamamıştı. Çünkü o anda; 
pencereden giren güneşin ışıklan 
altında bir kılıç parlamıştı. Ve ye
re, kanlı ibir başla, başsız bir göv
de yuvarlanmıştı. 

Müslim, başmı çevirmiş, (Halid)e 
" bakmıştı. Ve bakarken de: 

1 
- 1şte, ilk ibret dersi.. Bundan 

sonra, vazife alacak olanlar, her 
halde daha dikkatli davranırlar, de 
ğil . ? 

mı . .. 
Diye mmldanmıı:ıtı... (Halid) in 

çehresi sapsan kesilmişti. Başmı, 
önüne eğmlıjtif:. Buğazmda. düğüm 
Ienen bir sesle: 

- Feci bir şey. Fakat lazım. 
Diyebildi. 

Haricilerin ordugahı, Kerma-
nt zadelerin ordugahının arkasın
da, bUyUk bir düzlükte idi ... Bun
lara kumanda eden (Emir Şeyban) 
en mütaassıp bir saltanat düşmanı 
idi 

Yeniden bir engel çıkmazsa, bu
günlerde &ç1lma.<1ı lazım gelen Parls 
Sergisi, bU~iik filozof Descartes'in 
ıneşhur eseri, ''usul hakkında nu. 
tuk,, kitabınm tam Uç yüzüncü ~,ıı. 
na rastladığı için, serginin de o bü. 
yük filozofun adına bağlanmış ol
duğunu tabii biliyorsunuz (Bu kita.. 
hın Bay Etem Mesut tarafmdan 
haylice zaman önce çıkarılmış Türk. 
çe tercemesl Oümhuriyet ~laarif 
Veki.letlnin değer tanıması eseri o. 
larak tekrar basılmış olduğundan 
bu sırada meraklıların onu bulma. 
lan kolay olur.) 

Descartes şimdiki medeniyet 
llinılerinln temeli sayıldığı gibi he· 
kiınılkte de pek ehemmi)·etlf bir 
Yeri vardır. Onun hekimlik etmiş 
olduğunu hiç kimse bilmiyorsa da 
tıp uını üzerine büyük tesiri olmuş. 
tur. ~sanın flzlyolojisl üzerine bir
çok nazariyelerinden ba~ka, büyiik 
kUçUk herkesin ağzında dolaşan: 
"İnsan bir makinedir,, sözünü ilk 
defa ortaya çıkaran odur. 
İnsan kendi icadı olan makine sa· 

yeslnde tabiat kuvvetlerine galebe 
etmlye çalıştığı l~ln, kendi \iicudu. 
nun da bir makine1·e benzetilnı~I 
pek hoşuma gitmlş ·olacak ki büyük 
filozof bo teşbihi ortaya attığından 
beri onun fikri mutlak bir hakikat 
gibi bütün dünyada yerleşmiştir. 
Hele sporun lüzumunu anlatmak 
lstlyenlerin bu teşbih pek işlerine 
yaramış olduğundan filozofun fik· 
rlnl yaymıya en ziyade onlar biz. 
met etmlşlerdlr • 

Halbuki yine Descartes'ln insan 
zihnine vermiş olduğu hız sayesin
de hayat ilmi ilerledikçe inS&flın, o 
filozofun ta.'l&V\'Ur ettiği gibi, bir 
makineden ibaret olmadığı meycla
na çıkmıştır. 

BtiyUk filozof insanın zeki.11mı 
bedeninden büsbütün ayırarak be-

deni bir makineye benzetmi5t 1. Ze
kayı bedenden ayınnak kabil olaw 
mamakla beraber, filozofun hatın 
i~in, bunu mu\'akkaten kabul etsek 
bile yalnız bedeni de bir makineye 
benzetmek, bugün f~in, pak knİ>a 
bir teşbih olur. 
Vakıa insan da makine gibi kar

bonlu gıda alır \ 'e karşıhğında kııv
, ·et çıkanr, fakat hundan do!ayı bir 
makine sayılması lazım gelmez. Bir 
kere, makinenin h~r parçası a\·n 
a~TI yapıhr, bu par~aların arasın.da 
göze. görünmez bir bağ yoktur. Her 
~akine tek bir iş görür, birkaç işi 
bırden çıkaran makineler hakikat
te biribirinin yanma konulmus ma
kinelerden mürekkeptir. Bir ~ki
ne ne büyUr, ne kü~ülür, ne de öliir. 

Halbuki lnsamn biitün uzuvla 
tek bir hücreden hasıl olurlar. ln~ 
san büyür, tekrar kUçUlür ,.e niha
yet ölür. Uzuvlannm hepıd, göze 
görünür ve görlinmez birçok bağ
larla birlbirlerine merbut bulunur
lar. 

Daha blr~ok farklardan baska 
muhit bakımından insan ile makin~ 
arasında pek büyük bir fark var
dır. Makinenin yalnız dıJardakl mu
hiti vardır. Halbuki insanın i~eri
sinde ve bütün hücrelerinin etrafm
da bir kan muhiti bulunur ki b~nnn 
gördüğü iş hiçbir suretle makine 
işine benu-mez ... 

Büyük filozofun makine teşbihi
nin bugün yanlış olmasından dolayı 
onun bütün ilimlere ve tıp llnıine 
yaptığı hizmetleri inkar etmek te 
doğru olmaz. Her büyük adam ken
di mmanma nlsbetle büyüktilr. O
nun büyüklüğü kendisinden sonra 
insanlann terakkisine hizmet etmı, 
olmasiyle sabit olur. O büyük filo
zofun hizmeti de bugün sabit bu
lmımaktadır. Onu bütün dünya Ue 
bkllktebizdeselimlamalıyız. 

tir. 

r 
BORSA 

21 MAYIS CUMARTESİ 
PARALAR 

Sterlin 620,- 627,-
Dolar 123,50 126,-
Fransız Fr. 110,- 113.-
Liret 120,- 125.-
Belçika frangı 80,- 84,-
Drahmi 18,- 22,-
lsviçre Fr. 570,- 575, 
Leva 21,- 23,-

Florin 63,- 66,-
Kron Çek 70,- 75,-
Şilin Avusturya 21,- 23,-
Mark 25,- 28,-
Zloti 20,- 23,-
Pengo 21,- 24,-
Ley 12,- 14,-
Dinar 48,- 52,-
Kron İsveç 30.- 32,-
Altın 1053,- 1054,-
Banknot 254,- 255,-

Ç EKLER 

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Am.sterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholın. 

625,50 
0,79 

17,7125 
15,01 

4,685 
87,37 

3.4536 
63,9488 
1,4367 

22,6618 
4.2062 

13,7490 
1,9658 
4,1662 
3,9870 

107,5940 
34,3725 

2,7464 
24,715 

3,10 

626,-
0,7894 

17,6975 
14,9986 

4,6815 
87,30 

3,4510 
63,8975 
1,4355 

22,6437 
4,2025 

13,7380 
1,9662 
4,1630 
3.9775 

107.5075 
34,345 

2,7443 
24,735 

3,0982 

BORSASI 
.... .. "" .. '8Wt o -....-...o 

22-5-937 
FlATLR 

Kr. Pa. Kr. Pa, 
Buğday yumuşak 6, 4 -,-
Bugday sert 6, 5 -,-
Arpa yemlik 4,20 -,-
Çavdar 4,15 -,-
Kuşyemi 10,20 -,-
Tiftik derili 105.-- -,-
Yapak yıkanmış 83,- -,-
Zeytinyağı sabunluk 48,- -,-

ta L ad. ıı-
Buğday 
Çavdar 
'1'iftik 
B. Peynir 
Pamuk yağı 
Pamuk 
Keten tohumu 
Fasulye 
Yapak 

GiDEN 

.941 Toll 
30 Ton 
25~ Ton 
29~ Ton 
32 Ton 
52~ Ton 
13 Ton 
11~ Ton 
10 Ton 

Tiftik 111 Ton 
Ton Yapak 11 

DIŞ FİYATLAR 
Buğday Liverpul 
Buğday Şikago 
Buğday Vinipek 
Arpa Anvera 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık K Hamburg 

6,63 K. 
5,96 K. 

. 6,20 K. 
4,91 K. 
3 ,77 K. 
8,08 K. 

94,16 K. 
94,16 K. 

1 LiMAN HAREKETLERll 

Boıtın Hnuuumrıa gelecek vapur. 
lar: 

Saat: 8 Kemal Ayvalıktan 15,40 
Kocaeli Mudanyadan. 

Bugiln Hmanmnroan gidecek va
purlar: 

Saat: 9,80 Uğur bmlte, 8,80 Bartın 
Mudanya.ya, 9 Tayyar lmroza, 12 Er
zurum Karadtalse, 18 Kocaeli Mu.. 
da.IQaya. 
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BAŞMAKALEDEN MABAAT 

23.5-937 ~ ...... 

T.C. Bir Haft.alık 
~İı.ıt . il ,.1;,..,..,,..,ııôtn Tarih ~~.:;{!,q~~ 

'(Bqı 1 incide) < - '' .' 7)\ 
ne kafi gelmek ve dünyaya muhtaç '~/ 
kalmaktan kurtulmak cereyanı orta-~ 

~ 1 '-·-'' 
lıga hakim olmU!~tur. Milletler ara-

P. T. T. {', M. TELGRAF 
ta D 1 t3 n O OiJ ' 

,,~ 

sındaki iktısadt temaslar kesilince ~ •ı K f i! Jn ':J e 
dünya yilzUnden herkesin biribirlnin - 1 - · -
hususi gidişini he>§ görmesi itiyatları ----'----ı.--.ı..----
silinmiş, siU1hlanma nlmış yUrUmüş ve 
insanlık en karanlık ve kendlııi biL 'Y UZ L 1 f .l :i 1 3 l. d 1 ~eLam vı s.J01Lar - ı~ranı~ 

mez devirlere dönmUştUr. " 
Orta Avrupada 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
D..No. 

'581 

2539 

3128 

4029 

4422 

4253 

4688 

Semti ve mahallesi 

Tophane Hacı Mimi 

Boyacıköy 

Bostancı 

EminönU Zmda.nkapı 

Sokağı 

E. Yazıcı 
Y. Serdarı Ekrem 
Maslak cad. 

Ça.talçeşme 

tpciler 

Emllk No: 

E. 87-89 
Y. 97-99 

E. 2 

E. 60-11-34 
Harita: 22 

E. ve Y. 46 
Ada: 356 

Parsel: 15 
Çengelköy Yenimahalle Kalantor · E. 13 Y. 23 

No. taj: 23-23/1 
Eve Y. 5 Tarabya 

'OskUdar Umrantye 

E. KömUrcU. 
Y. Şalcı 
Yalnız servi E. 64 

Cinsi ve hissesi 

262 metre arsa 

9180 metre bağın 
40/160 his. 
146,50 metre arsa 

Arsanın 1/3 his. 

Ahşap hane ve bah-
çenin 1,';ı his. 
Ahşap hanenin 
116 his. 

Hisseye göre 
muhammen~ 

3150 Ka.pall 
. sarf 
100 Açık al" 

urııı• 

150 " 
100 " 

27U " 
210 " 82665 metre tarlanın 

1/6 his. 230 ,. 
Bir taraftan dilnyanın umumt 

derdine insanca çareler ara
nırken bir taraf tan da A vıııpanın iki 
mihveri arasında nUfuz çarpı§malan 
devam ediyor. Mücadelenin ağırlık 
merkezi şimdi Orta Av:rupadadır.Sulh 
muahedelerile Avusturya - Macarista
nı yıkan Garbi Avrupa, bugün sulh 
için bir set diye b'JDU yeni bir eekilde 
kurmıya uğraşıyor. Eski imparator
luğun yıkılmasına ve Avusturyalılar
la Macarlardan aynlmıya vaktile en 
çok kıymet veren Çekoslovakya, bu
gün Avusturya ve Macaristanla si
yasi ve iktısadi i§ birliği kurmanın en 
sıcak taraftandır. 

Darbımuel müıabaka,;,ızda ikinci hediyeyi kazanan Konyadcı-r 
Tarla mahallesinde askeri heıap memurluğundan mütekait B. lb- I 
rahim Uygur, adresine ~önderdiğimiz )'Üz lirayı almıştır. Yuka-

1 rıya kli,esini koyduğumuz telgraf, lbrahim Uygurun mükafatı , 
aldığını bildiren telgrafını gösteriyor. • 5022 Silivrlkapı Fatih 

Sultan Mehmet 
E. Veli e!. E.1 

Y. 9·9/1 
İçinde kuyusu olan 

Itnlya, Venedik mUlakatmda Avus
turyayı Prağla sıkı mUnasebetlere gi
rişmekten alıkoymıya çalıştı. ltalya 
Kralının Peştcyi ziyareti vesilesile bu 
gUn Peştede ayni nevi gayretler sar
fediliyor. Fakat Tuna havzasında be
raberce çalışmak ve yürümek ihtiyacı 
çok derin, çok §iddetlidir. Tatlı söz
le bunun önUne geçmek gUçtUr. ltal
ya ve Almanya, bu memleketlere, a
ralannda beraberce çalışmaktaki men 
faatıerl karşılayacak ve unıutturacak 
mUsbet bir şey verecek mevkide bu
lunmuyorlar. 

Macaristant memnun etmek için 
KUçUk Itilafm Macarlnrm silahlanma
sını kabul etmesi ve hariçteki Macar 
ekalUyetlerl hakkındaki siyaseti de· 
ğiştirmesi i!zmı gelecektir. Ortada
ki istidatlara göre her halde bir an
laşma yolu bulunacaktır. Çekoslovak
ya Başvekili B. Hodza, iki hafta son
ra Peşteye gidecek, bu leleri mUSbet 
surette konuşacaktır. 

ispanyada mütaTeke mi? 

O rta Avrupa.nın, mihverin han
gi tarafında olacağı mUcade

lesl devam ederken, ltalyanm lspan
yadaki döğüş mevkiinden çekileceği
ne ve gönUllU namı altında çarpışan 
askerlerini geri alacağına dair haber
ler çıkmıştır. Iki tarafta gönUllUleri 
bulunan bütün devletlerin aynt yolu 
tutması ve gönUllUlerini çekebilmesi 
için sağ ve sol taraf lspanyollanna 
bir mütareke teklifinden bile bahse
dilmiştir. 

Böyle bir §ey olursa A vruparun e
sas derdine çare bulunmuş demektir. 
Fakat Berlin • Roma mihverile de· 
mokrat Avrupa arasındaki menfaat 
meseleleri henüz hiç konuşulmamış 

ve halledilmemi§tir. Umumi gerginlik 
böylece devam ederken, ltaıyanın ve 
'.Almanyanm kendi arzularile lspan
yol cephesinden çekilmelerini ümit 
etmek biraz mevsimsiz olur. Kont Ci
a.no'nun son sakin lisanlı nutku ve 
:t.lmanyanm son zamanlardaki h&li ,.o 
hareketi çok ümit vermekle oora ber 
'.A vrupadaki anla§ma ve beraber ça
lışma ruhu, lspanyada bir mütareke
yi g8ze alacak kadar olgunlaşmamış
tır. MUtareke rivayeti doğru çıkarsa 
°b'Jnu ya~nız !spanyaya ait mevzii bir 
mUtareke değil, bütün dünyada de • 
vam eden nikaph harbin mUtarekesi 
diye sevinçle karşılamak icap eder. 

Uzak Şarkta sulh 

N ikaplı cihan harbinin Utak 
Şark kısmında sulh ümidi kuv 

vetlenm~tedir. Yeni Japon kabinesi
nin gidir;i, tam sulh istikametindedir. 
Japonlar Çinin bir parçasını zorla al. 
mıı.ktaki menfaatlerle dört yüz mU
yon Çinliyi dost ve müşteri tutmak 
ve ayni zamanda Ingiltere, Rusya ve 
Fransa ile iyi geçinmek menfaatini 
ölçmUşler, biçmişler, anlaşmayı daha 
karlı bulmuşlardır. Japonların lngi
lizlerle girişmek istedikleri konuşma
lara belki de Çin, Amerika ve Rusya 
da karışacaktır. Neticede Çini can
landırmak ve iştirak kudretini çoğalt
mak maksadile bUyük bir istikraz te
min edilmesi ihtimali de vardır. 

Çin Maliye Nazın, şimdiden Lon
drada B. Eden ile bu mevzua dair ko
nuşmuştur. 

Bu hazırhklan memnuniyetle kar-
11lamak lazımdır. Dilnyanm bir tara
fında tam su1hiln kurulması, diğer 
yerlerinde de sulhe varılmasına mut-

Bahar Musabakamıza 
Girme Sclrtları 

Mütareke 
Teklifi 

1 
-ı · (Başı 1 lncide) 

da yanlıı;lık olması ihtimalini düşüne-
t rek karilerimlıe 'mUsabakamızm bl. 
rlnci ve sonuncu ·günü intişar eden 
50 türkülük listelerdeki numaraların 
esas olduğunu hahrlatınz. 

Okuyucularımıza Vere· 

5634 

6546 

8610 

8615 

8618 

Boyacıköy 

Aksaray tğnebey 

Sa.matya Hacı 
HUseyinağa 

Kasrmpaşa Emin camii 

Ortaköy 

Y. Seyit Nizam cad. 

Bağlar mevkii 

Mirahor hamamı 

E. 8 

E. 154 
Ada: 63 

Harita: 1669 
Narlıkapı E. ve 
Yah boyu Y. 1 

bostan ve ahırın 
4/6 his. 
6426 metre tarlanın 
~ hls. 
27,50 metre arsa 

795 metre arsa 

E. Camcı E. 8 166 metre arsanın 
Y. Harman Y. 12 * his. 

1700 Ka~ 
zarf 

100 Açık at-
urııı• 

400 .. 
• 

2000 Ka~ 
ıarf 

500 Açık al"' 
urın• 

E. Dereboyu caddesi E. 2S.30 Bahçeli kft.rgir hanenin 
Y. Ortaköy deresi Y. 26 4/16 his. 500 ,, 

Yukarıda eV'!!afı yazılı gayrimenkuller on giln milddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 4-6-937 tarihine dtl· 
şen Cuma günU saat 14 dedir. Satış milnhasıran gayrimUbadll bonosiladır. 

(Başı 1 incide) 
de karaya çıkmamış ve Ceneveye git. 
mi.şlerdir. Hepsi de hususi işler için 1. 
talyaya gitti.~lerini iddiada ısrar edi· 
yorlar. Salamanka hükumeti ise, bun. 
tarın kendi namına iş yapmak Uzere 
hnreket ettl.kleri.ni tekzip etmektedir. 
ler. 

ceğimiz Mükafatlar· 
dan Baz.tarı ~---·~~~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!'!'!'!!!'!!!!~!!!!!'!!~!!••L• _•_• _• _• _• ----· -· -· -· -· -· -· -· -· -· _•::::::--:--~--ııı~ 

Ademi müdahale tamamen 
inhidama uğramış! 

'.Alakadar tarafların gazeteleri hala 
şiddetli neşriyat yapmaktadır. İtalya. 
nın sal8.hiyettar gazetesi olan Jurnale 
d'ltalya gazetesi bugiln yazdığı maka 
lede ademi müdahalenin tamamile in
hidama uğradığını anlatmakta v~ bu. 
na Fransa ile Sovyet Rusyanın sebe
biyet verdiğini söylemektedir. Bu ga.. 
zeteye göre, bu devletler gıda madde
leri göndermek bahanesile İspanya 
cümhuriyetçilerlne mUtemadiyen si
lah ve cephane g6ndermlş bulunuyor-
lar. 

FQfi.st mr.i'clahalesinin 
arkcuındaki sebepler 

Buna mukabil Moskovarun Pravda 
gazetesi Almanya, ltnlya ve Portcki
zin ispanyaya siliı.h, teçhizat ve mun
tnza masker kıtalan gönderdiğini ya
zarak diyor ki: 

"Alman ve ltalyan faşlsUeri mUda. 
hale planlannı tatbik yolunda kontrol 
sisteminin bUtUn aksaklıklarından is
tifade ediyorlar. Keyfiyet Londrada
ki ademl müdahale komitesince pek 
Ua malumdur. Buna rağmen faşist 
devletleri girişmiş olduklan taahhUt
lere riayet ettirmeyi aklından bile ge. 
ç.lrmiyor. Faşist mUdahalesinin Is • 
panyada yeniden artması Londra ko
mitesinin faaliyetsizliğinin doğrudan 
doğruya bir neticesidir.,, 

idama mahkum olan 
tayyareciler 

Bilbnoda idama mahkOm olan iki 
Alman tayyareciyi kurtarmak için 
Almanya, Fransa ve daha başka ma· 
kamlar tarafından teşebbUsler vuku 
bulmuştur. Bilhassa M. Delbos, 1da 
mm infaz olunmamasını rica etmiş 
ve bunun mukabelelerinden tevakki 
yi dilemlştir. Berlinde söz söylemiye 
salahiyettar bir eahsivct bu ldamm 
intikam hissini körUkliyeceğini anlat 
ınıştır . 

Valenslya hükt\meti bugün toplan
mış ve bir !beyanname neşrederek 
dUşmanı mağl6p etmeden sulh yap -
mıyacağı kat'i surette bildirmiştir. 

HUkumet 14,000 gönUllU kullanarak 
45 ~n za.rfmda Valensiya ile Madrl 
di demiryoluna bağlamayı düşünmek
tedir. Maliye Nazırı yerli ve ecnebi -
lerln Uç gün zarfında ellerindeki bU· 
tUn gUmUşü bankalara tevdi etmeleri 
ni istemiştir. 

Harp Vaziyeti. 
Bugün Madrldde birinin evinde bir 

sUrU silah keşfolunmuştur. Madride 
öğleden sonra son derece şiddetle 

bombardıman edilmiştir. Bombar · 
dıman şimdiye kadar vuku bulan 
bombardımanlann en şiddetllsl idi. 
HA.d~e. bilhassa sivil halkı son dere 
ce muztarip eylemiştir. Zayiatın çok 

laka yol açar. Memleketlerin biribir
lerile olan girift alA.kalan karşısında 
hunun başka tUrlU olması ihtlmall 
yoktur. 

~hm et Emin YALMAN 

ma, . 
Diğer (140) kiıiye kıymeti (10) 
liraya kadar değifen muhtelif 
kıymetli hediyeler ıJerilecektir. 

Edirne Hattı 
Anlaşması 

(Başı 1 incide) 

mıştır. ltil6.fnamelerin birer suretleri 
Ankara ve Atinaya gönderilmiştir. 

!tiIA.fa mevzu olan hattın uzunlu
fu 76 kilometredir ve yeni anlaşma 
lle Lozan barışı çerçevesi içinde müş
terek idare ve kontrole ait bUtUn e -
Baslar tesbit edilmiştir. 

76 kilometrelik kısmın başla'!'lgıcı 
Kuleliburgaz mevkiidir. Buradan iti
baren 33 kilometrelik kısım, Yunan 
topraklarından geçmektedir. M~riç U
ıerlnden Arda köprUsile toprakları -
mıza geçerek devam eden kısım 7 l:i
lometredir. Edirneden sonra, Yunan 
hududundan geçerek Bulgar toprak • 
lanna kadar suren 36 kilometrelik 
hat da itilA.fnameye dahildir. 

Yeni itilafnameye g8re, demiryolu
nun bu kısnnlan iki tarafın da kon
\trolU altında olacak, her hUktımet, 
kendi hudutlan içindeki hattın kon
trol ve idare masrafını ödeyecektir. 

~-K E L E Pi R _.._ 
7% metro uzunluğunda ve mer 

kezde 1,75 metro eninde, önden 
kamaralı ve G RAY marka 24 
beygir kuvvetinde bir motörlc 
mücehhez, elektrik tenviratı, sü· 
rat kontörU ve yağ kontröIU ha.
iz 10 mil sUratinde ve mUcedded 
bir halde bir KANO OTOMOBll.. 
kelepir fiatma satılıktır. tstekli-
lerln "KANO,. tilmuzile lstanbul 1 
622 numaralı posta kutusu ad-J 
-• resine yaz malan. _ • .. 

olduğu da anlRJılıyor. 

• 
Dört bin Bask çocuğu lngiltereye 

götUren vapur Southampton açıkları
na varmıştır. Çocuklara sUt, çikolata 
vesaire gönderilmiştir. Çocuklar ya
rın şehre çıkacaklar. Amerikalılar 
500 çocuk alıp bunlara bakacaklar. 

lstanbul Vakıflar Direktör,üğü ilanları 

Maa oda bodrum. 
Oda. 
Dükkan. 
Dükkan. 
Dükkan 
Mağaza. 

Dilkkdn. 
Dükkfm. 

24 00 
15 00 

30 00 

Baraka ve arsa. 
Gülbenkyan, hanı altın-
da bodrum. 80 oO 

Kumkapı, KdürkçUbaşı Sü1eymanağa, !skele... 2&-11 Arsa. ıs 50 
Sultanahme • Nakılbend camil içinde. oO Kulu be. l, 
Çarşı. Sahaflar. 7 DükkA.n. 5 oO 
Yukar~a YS:ılı mahaller 938-scne si Mayıs nihayetine kadar kiraya ver ilmek Uzere açık arttırmaya ıcoll • 

muştur. stekhler 31-Mayıs-937 Paz a.rtesi günü saat 15·e kadar pey par alarile beraber Çenberlitaş'ta f!ta!' 
bul Vakıflar Başmüdürlüğünde Aka rat kalemine gelmeleri. (2821) 
----~--------------~~----_:.._~~~~~----..-/ 
iŞTE BiR GOL 
iŞTE BiR GELiNCiK 

iŞTE BiR LALE 

Bu renkleri ancak VENÜS 
ruju temin eder. yeni icad ve A
ınerikan forınülü VENOS RUJ
LARI harikulade cazip ve çok sa
bittir. Sıhht VENOS RUJLARI 
dudakları yakmaz ve yayılmaz. 
Kullananları hayrete diitürilr. 

KAYIP-Kadıköy mal mUdUrlUğün 
den almakta olduğum maaşa ait cUz
dantmı kaybettim. Yenisini alacağım. 
dan hükmü yoktur. Kadıköy Yelde -
ğirmeni Uzunhafıı sokağı No. 195 
HUceste Ozaz 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
24.5 937 pazartesi gilnU saat 15 de Ista.nbulda Ne.fıa MUdUrıuğill'dl 

(987) lira keşif bedelll lstanbul deniz ticaret mUdUrlUğü tamiratı ptJll' 
lıkla eksiltmeye konulmuştur. , 

Mu~avcl?, ekslltme, Bayındırlık !şleri genel, kususi ve fenni şa.rtıı' 
melen pro,JC, keşif hUlfı..sasUe buna mü tef erri diğer evrak dairesinde ı" 
rille<::ektir. 

Muva.kkat teminat (7ts) liradır. lsteklllerin en az (500) liralık b~.W' 
benzer ı.ş yaptığına dair gösterecekleri vesika üzerine Nafia MUdürlilğil" 
den almış olduğu mUteahhiUik ve Ticaret odası vesikalarile gelme~ 

Liseler Satınalma Komisyonundaıı: 
Akşam ve Tan Gazetelerinde 8 ve 14 Mayıs 937 tarihlerinde ilAn edil: 

yiyecekler arasındaki soğan, patatese ald teminatın 321 lira 38 kUrıJ.Ş 
duğu tashihen ilan olunur. (2815) ~ 

İBTİRA İLANI 1 • 
"Kabili nesç kaytanların çekme ma ı Sl&nbul Komut... nlığı :;a~ 

kanizmasmın silindirleri için tazyik alma lfomısvonu ilAnıart 
tertibatı,, hakkında istihsal olunan 6 , ~ 
haziran 1933 günlü ve 1565 sayılı ih- ıstıhkam taouı u garnızon D , 
tira beratı bu ~fa mevkii fiile kon- nın dere ve sairesi açık eksiltııı~ 
mak üzere ahere devrüferağ veya i· tamir ettirilecektir. !halesi 24 ~ 
car edileceğinden talip olanların Gn- 1937 pazartesi gUnü saat ı5 d~i fJ 
latada, lktısat hanında Robert Fer- lacaktır. Muhammen keşif bed.~ı, 
riye müracaatları Uln olunur. liradır. Şa~amesi her ~n. öi~· 

evvel komısyonda görUlebıhr· --~ 
Istanbul 6 mcı icra memurluğun - lilerin 19 liralık ilk teminat tJ1 t>tl' 

dan: Dairemizin 936 • 3811 sayılı dos- veya mektuplan ile 9 cu inşa&t c1-1'' 
yasile mahcuz ve paraya çevrilmesi 

mukarrer kereste enkazı 25, l5, 937 sa 
lı günU sabah saat 9 dan 10 a kadar 

sinden ihale günilnden evvel :ıltıil""' 
n vesikalarla beraber ihale gU~.,ı' 
ti muayyeninde Fındıklıda k:1ııı,ar 
hk satmalma komisyonuna ~.,.. 

Fatihte Sofular mahallesinde Orta. ri. (2608) ___.,/ 
çeşme caddesinde 27 N o. l! enkaz 
sergisinde birinci açık artırma sure-

tQe saWacağmdan isteklilerin mez. 
kQr gUn ve saatte yerinde hazır bu-

lunacak memuruna mUracaatleri UA.n 
olunur. (32853) 

Büyüada ,~ 
Tepeköyde yeni inşa olu~~; 

hane mobilya ile satılıktır. ~d,r 
hıkelesinde Yıldız pastnhanes 
rU Babaya müracaat. 
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B·· .. Bugünün 
uyuk Devletleri 
(Yed· c t.raf 1 Un) Müeaaeae1i 
~ ne9rolunan bu 

terinin ikinci kitabını 
letkil eden 

Bugünkü 

INGiLTERE to:.::: bqa nefiı fo
h.Jd la aüılü olduiu 

e çıktı 
? .. 

l'İ d aç ıı11ne meraaimle
,.aıı:•11ıiyle bütün dün
telbed dikkat nazarlarım 
Jaı. en lnriltereyi bu 
ta.~ kadar h~çbir eıer 

?ecfe...._ 
~z. 

l 'rtırkiyezı. :-:---
~ (~ her tarafında bu-
ta!ep ~ IGON) bayilerinden 
k~. iı. l'iyatı yalnız (25) 

(~)kuru 
~ şluk posta pulu mu-
~ de~ idareh&ne • 
~ ~. t ... _~P edebilininis. 
eıf 2'~'411 bul Ankara cad-
'"S_Yııruundi (Yedlğllii) 1 

.... ~ _ , 
ihtira i lanı 

"na~ 
~ iSİ!l 0toJnatık ve kabili tadil 
1aıı 7 ?na llUpap,, hakkında alıınmış o-

>xlı fhura. 'Ylts 1934 gtınıu ve 1677 sa

' ~ratı bu kere mevkii fille 

~ ectiı re •hare devrUf erağ veya 

'· ~ talip olanların Ga
>. !al' t lıanuıcıa~ Robert Ferri
~tlez.t U&n olunur. 

au!~,.ILIK ViLLA-~ 
~da ere ve Mearburnu 'de a:eniz kenan, cadde U
~ _ •e beş odalı, bahçeli, or
ı .. -~ nıobilyalı kagir bir 
:ırı Gaıa SATILIKTIR Talip • 
~a ~:uneı caddesi 48 
~ -uıran Gesar Oğul-

SOFRADA 

lluıtUT ULUll 

1L 1111 11 

PAlllYL.111111 

iNHiSAR SOFRA TUZU 

FAKAT MITF AKTA •. ~ 
in.hisar 

MITFAK TUZUNDAN 

A MAYINIZ! 

1 Liseler Satınalma· Komisyonundan: 
Yiyeceğin cinai Miktan Beherinin 

Kilo tahmin 
fiyatı 

Süt 39500 11 Kr.) 
Kiae yoğurdu 12500 adet ·5 Kr.) 

Silivri yoğurdu 30500 16 Kr. 

Kuru çalı fasulye 19700 12 ) 
Barbunya fasulye 8900 9 ) 

Kırmızı mercimek 3150 12 ) 

Y efil mercimek 3500 17 ) 
Nohut 6500 12 ) 

Yumurta 320000 adet 1,50 

Odun gürgen 1050 Çeki 260 ) 
Odun me,e 250 Çeki 260 

Mangal kömUrll 32000 Kilo 4 

llk teminat 
L. K. 

372 75 

366 

368 85 

360 

253 50 

96 

Eksiltme gün ve 
saati 

24.5.937 Pazar • 
tesi eaat 11,30 da 

24.5.937 Pazar • 
test saat 10 da 

1 

24.5.937 Pazar • 
tesi saat 16 da 

24.5.937 Pazar • 
tesi saat 10,30 

24.5.937 Pazar • 
tesi saat 10,15 de 

24.5.937 Pazar ; 
tesi saat 11 de 

Sofan 29500 8 ) 321 38 25.5.937 Salı sa • 
Patates 42500 8 ) at 16 da 

Koml!yonumuza bağlı pansiyonlu yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna 
karlar ihtiyaçları olan yukarda mikdar, muhammen bedeli, eksiltme gün 
ve 1&&tleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacak açık eksiltmeye kon· 
mu9tur. 

Eksiltme Istanbul Kültür Direktörlüğü binuı içinde toplanan komfs. 
yonda yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamelerde yuılı kanunf veaikalardan bafka ticaret oda. 
sınm yeni yıl vesika ve teminat makbuzlarile birlikte belli saatte komla • 
yona gelmeleri. 

nk teminatların belli gtlıı ve saatlerden evvel llleler muhuebecllili 
veznesine yatırmaları. 

Şartnameler komisyonda görülUp öğrenilir. (2811) 

Nafıa Fen Okulu Satınalma Ko
misyon Başkanlığından: 
Yıldızda bulunan Nafıa Fen okulu ihtiyacı olan (505) metre ve 1590'm 

kuruş tahmin bedelli dahili elbiselik kumaşın f&rlnameıi mucibince ihale
ıi yapılmak üzere 24 • 3 • 937 pazartesi günü 1&&t on bette açık eksiltme. 
ye konmuştur. Dk teminat 11932 kuru§tur. Iııteklilerln prtnameyi gör
mek üzere okulumuza plmelerl ve ihale glinU de teminatlanııı yatırmıt 
olarak ve belgeleri ile ebfltmenJn yapılacaf! Iatanbul Erkek lieesi binul 
yanında Yüksek Mektepler Muhaaebeciliğine gelme~rl. (2625) 

.............. _ .................. _j 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. Ci Keşide 11/ Haziran / 937 dedir. 

BDyDk ikramiye 
40.000 Liradır 

Bundan Başka: 15.000. 12.000. ıo.ooo 
Lirahk ikramiyelerle (20.000ve10.000) 

Lirallk iki adet müklfat vardır .. 
Ayrıca: (3.CJOO) Liradan başhyarak (20) 

1-rz. &nesine mtlraca~ 

·~ Telefon: 40308 -- -----------------------------------

ı:s,;~enceS" transatıantiğlle Öksürenlere:kalran Hakki Ekrem 
liraya kadar büyük ve küc;ük birc;ok 
ikramiyeler:e amortileri havi olan bu 
zengin pllndan istifade etmek ic;in bir 

tea~ eyahatleri 
~ !le! t 11 Haziran 
~ U.: ~t 4 Ağustos 
ı>ııa: .. ~ Mo~te Karlo • Ro- 1 : ı ~· • Pire - t&rikile ya Deıllf Dtmlryollın ... n llllnlarl "''"" U. ldıresl Rillan 

&ı!Na nıalt\nıat için: 

A K Muhammen bedeli 1'609 lira 20 kUl'Uf olan 10000 tabaka kla.maço kl-
~at lce jıdı, 250000 tabaka ikinci hamur beyaz klğıt, 460000 tabaka muhtelif 

ta, lllhti::1ığına müracaat. renkte 2 nci hamur klğtt• 200000 tabaka duruk kiğrt 150,000 ta.baka p-
~ cad. 7. Tel. 43126 ~ zete kAğıch 20000 adet renkli karton 10-6-1937 Per,embe ıünü saat 15 
~ ... de Hay~ gar bin~ daht.lıindeki komisvon tarafından kanalı ·zarf 
~ 4-uy u usuliyle satm alınacaktır. · · 
'o~: T e Ç\lncü hukuk mah Bu işe girmek ısteyenlerin 1088 Ura 19 kuruf}uk muvakkat teminatla 
)\ ~~8 ~ lll'abyada Böğürtlen kanunun tayin ettiif veaikaları, resmi gazetenin 7-5--1936 gUn 3297 No. lu 
).._ '41 Q, da_nıuktm A ___ .. __ 1 ..-1;_.,.._ dai 
~ 'fltı Be _ ~......- nushumda tııtipr etmit o an ~~ame resinde almm.Jf vesika ve 
~kak 14 Yoglunda Taksimde tekliflerini ayni gUn 1&at 14 (on dörde) '\ kadar komisyon reialiğine ver
~ laıllkbxı No. lu lznıarağm ha- meleri lazımdır; Bu lfe aid p.rtname ve mukavele projeleri parasız ola· 
~ Gcı.:~ ~ Koıu oğlu Petro a- ra.k komisyondan daiJtllmaktadır. (2867) 

«..: ..;~ :nıenıizin 937 - 303 No. -----------------------\IQ ~ddeıal Çllan kayıplık davasın-
~ 0, ~hin ikaınetglbı meç • 

t~ lbs ecuı~!~e dava arzuhali 111-
~ ~~ ~ ve 14, 6, 937 1&at 
~llfuıı~U olarak tayin edil. 
~at IUıı \'e lbı.ıaınUeyh Petronun 
S "en bi la.atte mahkemeye gel 
~ l>e 'ltaı ~~e~m kanunı gönder • S ~ dırde hakkında gıyap 
'· (~ oı:ı!eceği tebliğ maka-

) Uz.ere llln olu-

Türkiye Ziraat Bankası Istanbul 
Şubesinden : 
24 Mayıa 1937 Puartem stınUnden itlbartn 1 T. EVftl 198T tarlhlM 

kad&r bankamuı ıtfelerinin lf&iıdaki eaatlerde &r& VerilmtUiatn açık bu 
Iundunılacaft ilin olunur. (2856) 

Adi rUnlerde: 
9.* den 15.Jh 19 kadar 

Cumartesi günleri: 
o.~ den ıı.* ,. kadar 

bilet almaktan c;eklnmeytnlz ... 
~ 

Adalar Sulh mahkemesinden: ı. . 
tanbutda Kendoroe hanuıcta ı No. da Pazar:ık Suretile Eksiltme ilan ı 
iken elyevm ikaınetglbı meçhuı Sa· 

m1 Antakiye: Eskişehir Nafıa müdürlüg" ünden: 
Sami ile ,ayian ve mUftereken mu 

taaamf bulundujwıuz BUyUkadada Ik1 defa kapalı zarf uauliyle eksiltmeye vazedlllp talip zuhur etmiyea 
Nizam caddesinde eski 40 • 42 • 48 Sivrihiaar Hamdiye yolunun 12 + 550 - 34 + 000 ci kilometreler ara. 
No. lu araanm ıayri kabili taksim 01. 
duğundan açık artırma ile satılarak muta SS66&.3' lira kqlf bedeli yeni IOH 'Ve lmalltı amai)'e ineaatı 24UO 
şUyuunun izalesi hakkında sözU geçen numaralı kanunun 43 cU maddealne tevfibn puarbta konulmuttur. 

Sami vekili Lfltfinin aleyhinize açtığı Muvakkat tembıat 2tS71.90 llrachr. 
dava üzerine daveti kanuniyeye ica· 

inşaata ait her evrak her aiJ:wı Nafıa DirektöıiUğünde görillebilir. bet etmediğinizden hakkmızda gıyap 
karan verilmiı ve dUl'Ufma 25, 6, 37 Evvelce ili.ıı edilen oerait dahilinde veAikf haiz olan istekliler her gün Vi-

tarihine mülldlf cuma rthıU 11&1.t 10 llyet Daiınf EncU.rnenine mtıracaat etmeleri. (2631) 

na bırakılmlfbr. Celbedilen tapu kay -----------------------di tetkik edllerek ehli vukuf ınarlfe-
tile pyri menkulün ketlf ve takdirt 
kıymet muamelesi yapilimftır. qbu 1-
llnm nepi tarihinin erteli CUntlnden 
11111t.eber olmak bere bir ay sarfmda 
ltiru etmedJthıls takdirde muhüe • 
meye kabul edllmlyecefiniz tebltf ma 
kamına kaim olmak üzere ilin olunur. 

ZATI - Kahfellmise alt NIJlll mtl. 

Doyçe Oryentbank Dresdner Bank 
Şubesinden : 
Gifelerimisln 24 Mayıa 1937 tarihinden itibaren if'an ahire kadar: 
Adi günlerde öğleden evvel eaat 9 dan 12,30 a kadar 
Adi günlerde öğleden 10nra "14 ten 15,30 a kadar 
Cumartesi günleri: Oğleden evel saat g dan 11,30 a kadar açık buluna

cağı sayın müfterilere bildirilir. 

htlr bybolmuetur. Yenilt ~kanlaca· -=------;m:ll!l---=ıı--=----------= 
fmdan •kilkdn btlkmtl ,oktur. - ıı:. 
yUp Gençler Mahfeli. 

Sahibi: ~et~ YAl.Mt\N. ':Jm umi Ne§riyatı idare Eden: S. 8 Al .l)f 
Guetecilik ve Neşnyat Tl1rk Limitet Şirketi. BamldJtı yer TAN mr.tbaam 
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• 

Size aşağıdaki 

bef tartı temin eder. 

Yalnız FRIGIDAIRE 

bunu l s pat eder. 

Gel ip g6rUnUz •••• 

K a n a a t g e_t 1 r e c e k s ı n ı zı 

BASURA ÇARE 

HEDENSA 
Ameliyatsu: basur memelerini mahve
der, Kanı, ağrıyı derhal keser, blittin 
dünyada şöhret bulmuş, yüzlerce pro -
fesörUn takdirnamelerini kazanmıştır. 

Raflar ihtiyaca göre g vazl· 
yette konulur, Bu ıuretle her 
nevi ve her bDyOklOkte kap· 
lar ııOdınhr Dolap dahllinde 
her yerden istifadesi kabil· 
dir. Şı~eler içın daha genit 
yer bulunur. 

SiNiR, ÇARPINTI ve BAYGINLIGA 

NEVROL CEMAL 
Hiddet, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, hafa
kanı, çarpıntısı tutanlar 20 damla "Nevrol Cemal,, 
alınca hemen açılırlar. Evinizde bulundurunuz, onsuz 
yolculuğa çıkmayınız. Bu meşhur "Nevrol Cemal,, i 

alırken "Cemal,, ismine dikkat ediniz. , ............ ._ ...... ._ ................ ~ 
Diş Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 

Bwıu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 
Kullanmamıt olanlar bir deneıinler • 

.. ___ ,~ lzmir satıo şubesi: Ba.y Ahmet Buldanoğlu ..._ __ .. 

lzmir Liman işletme müdürlüğünden: 
Tersanemizde birikmiş 100 ton kadar hurda demJr Haziranın 7 inci 

Pazartesi gilnU saat 10 da açık arttırma ile satılacaktır. 
ı.teklilerin muvakkat teminat akçesi ola.n 50 lirayı peşinen idare vez. 

nesine yatırmaları IA.zıındır. 
Levazım servisinden izahat almabllir. '(2899) 

• 

\ 

ADEMi iKTiDARA ..-

FORTE STi N 
Pek mUessir bir ilaçtır. Bel gevşekliğini 
geçirir. Vakitsiz ihtiyarlıyanlan gençleşti
rir. Suiistimal edilmiş yorgun vücutları 
dinçleştirir. Yalnız ismine dikat ediniz. 

DVi 

SiNEKLER 
Sıtma, tifo ve hastalık getirir, 

yemeklerinizi kirletir . 

. 
Adi gazı boya il e karı ştırarak yalancı ecnet>' 
markalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçı ~arda 
ve tenekelerde açıktan Fayda yerine satıyorlar 

FAYDA MARKASINA ve 
MÜHÜRÜNE DiKKAT 

Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. tfasarah kat'i öldUrUr. ıtu· 
tusu 17,1/ 2, orta 25, büyük 45, bir utı=elik 65, beş litrelik 300, bil~ 
tenekelerde 900 kuruştur. Büyük fıçılarda tam .ıdlosu 50 kuruştut· 

MASAN DEPOSU .J 
~ ............... 11111111ıı................... ~ 

Günün 24 saat nde hasta 

Baı ağrılarına katl';ı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanınız? 

GR!PlN: BUtün ağrı, sızı ve 

ı cıları keser. 

GR!P1N: En şiddetli baş ve 
ağnlarını sliratıe 

dirir. 

san -

diş 

din -

, GR!PlN: Nezle, grip ve roma -
tizmaya. karşı çok mü -
csslrdir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 

Ambalajlarda 
GRf PlN kelimesine 

dikkat ediniz. -
Fabrika fiatana satıhyor. 

Asri Mobilya Mag" azasıAhme~ 
Fevz ı 

.. 

İstanbul: Rızapruja Yokuşu No. 66. Tel. 2340~ 

,,P ______________ ....... ._ ..... ,......-

K~nzuk Saç Eksiri 

KOM OJE 
dl. 

Saçların köklerini kuvvetl•"P"'· 

rir. Dökülmesin i keser. r<• "° . 
leri t amamen 1ıiderir " ' .-q . 
yUme kabiliyetini artıraral< 11 • 
lara yeniden hayat verir. r<~ ,tll 
su IA.tif, kullanıp ı kolay bir 

eksi ridir. 

lNGILlZ KANztJt' 

ECZANESi 
BEYOOLU · IST AN8tf;1 


