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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN . 

Ba kaponlan toplaynuz 10 lcupo 
na br.tı Yeni ÇOçuk Ansiklope
disini 7 ~ kuru,a alabilirsiniz. 

ELEKTRiK·- SIRKETINDEN 3 MiLYON 
LiRA iSTERİZ ! ~ ........... ORDUMUZA ........... ı 

35000000 verili vorl $irket, lstanbul Halkından 
Bu Büyük 

Olarak Tahsil 
Simdi Bunu Geri 

Vermeyi HükUmete 
Karsı Kabul Etti 

. 1 

ili A;"al'la., 3 (TAN muhabirinden) - lıtanbul Elektrik Şirketi
()ı: ~bullulardan, mukavelename hilafına, fazla olarak alm~f 

.___ ufu Paranın kat'i yek\ınunu Nafıa Vekaleti tam olarak te&bıt 
e~· . 

:e~br. Bu para 3 milyon lira gibi büyük bir y~kUıı tutuyo~: 
gib· f Yek\lna kofre, raptiye, saat kutulan, tarıfe, maktu ucret cd·: Uzu~i alınmış paralar dahildir. Vardan netice, şirkete tebliğ 
ğı 1 ~k uzeredir. Elektrik şirketi halktan mukavele hilafına aldı
tü Paralan geri vermeyi prensip itibariyle kabul etmiştir. Tefer· 
tct~i~a~kında ihtilaf çıkarsa meselenin Devlet Şurası tarafından 
n l lazım gelecektir. 

Jlara~ 3 milyon lira halka ait bir · 

tanı r. Elektrik şirketinden kur- Es k·ı Borç 1 ar 
ı. .. ~nca ne suretle kullanılacağı 
kir ~~~~ii~ nrt;ıda hir. hir fi. 

ı..~•lrlteti 1926 mukave- 1,çin y e·ni 
haki ınucibince elde ettiği temdit 

,,~garından prensip itibariyle BirMiizakere 
•cL_keç1:1iştir. İstanbul elektrik 

uc csı · hükQ ~ın. satılması hakkında 
tir ~ctimıze bir teklif vcrilmiş
di;, u teklif tetkik edilmekte-

• • • 
Soruyoruz: 
Bu Parayı 

Ne Yapalım? 
, 

Bize Kısaca 

. Cevap Veriniz 
4ııkara m h b" . . . d .. 

'""'- u a ırımızın un 
t ~ \'erd'x• 
q'~ .. 1

& 1 fU yukarki telefon 
~ t::1 .okudunuz ve anladımz 
ıı_lkrndtrik Şirketinin İstanbul 
•il e\f ~n mukavele hilafına tah 
aı,~k.ıiı 3 ınilyon lira ıeriye alı 
.\~ba bu lie .. parayı ne yapmalı? 

a}lh. ~z ortada ka t'f bir dütünce 
.. --uıfına. .. halk 

tu11duı·· tıore m ne dü-
d,lıd Unü anlamak elbet te fay •· 
Cl&I,~ Bunun hakkında okuyu • 
)()t\ı IZl1'l dütüncelerini soru 
tiıı~.ize birkaç kelime ile dü
'"=7 1 bildiriniz.) 

BAŞVEKiLiMiZ 

Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -
HükOmet meclisten düyunu umumi
ye 936 bütçesine munzam tahsisat 
konulmasını istemiştir. Burada dola. 
şan bir şayiaya göre, Osmanlı borç . 
!arma ait tediye şekilleri hakkında 
dainlerle yeni müzakereler yapılma 
sı ve tediyatm daha kolay ve pratik 
şekillere bağlanması ihtimali vardır. 

1 JAPON BAŞVEKili 1 

G. Haycqi 

Japonyada 
Eski Kabine 

Yerinde Kahyor 
LONDR Londra, 3 (TAN) - Japonyada 

AYA yapılan mebus seçiminde muhalif par 
li4RE tiler büyük bir ekseriyet kazanmakla 

KET EDiYOR r bugUnkü general Hayaşi kabi 
A...ıc .. n ·dar mevkiinde kalmıya w 

den) ~a., 3 (TAN pı\lhabirin- yeni .Dhilmentoyu kendisile çalışma 
ll\i • - BaJvekiJimiz"'~et lııÖ. birliğİ~ davet etmiye karar vermiş-
dt• e lnaiyetind~ki ~t Lon- tir. ~« 
,,._,''- ıitnıek üzere arın ~1..--- ,. ıapoiusu, yeni parli.mento • 
-"llee.ta.dan 1 y ~ y~ir ı at p!!Ogramı verecek ve 
ecl~._, d" stanbula hareket Ha binesine müzaheret ede • iller ır . ~ 

\ 

.; 
Haksız 

Etmis 

Ankara, 3 (TAN muhabirinden) - Hü
kumet, Büyük Millet Meclisinden 35 milyon 
846 bin liralık fevkalade bir tahauat iıte
miıtir. Hükumet, bu fevkalade tahaiıat tale
binin esbabı mucibe layihaaında, milli mü
dafaamızın zaruri iılerile ordumuzun mo
törleıtirilmesini ve memleketin diğer mühim 

ihtiyaçlarının teminini karfılık olarak göa
termiıtir. Proje, Bütçe Encümeni tarafından 
bugün tetkik eclilmiftİr. Fevkalô:Je tahıuat 
için göaterüen eıbabı mucibe tamamile ye
rincl eve muvafık görülmüftür. Layiha, Mec
lia heyeti umumiyeıincle müataceliyet kara
rile müzakere edilecektir. 

ALEViN Y AKAMADIGI ELBiSE 

Büyük harpte Almanlar alev pPD bir makine icat etmişlt'!r, Alman or. 
dusu bunu bilhassa Fransız cephesln de kullanmıştı. Şimdi de alevin yaka. 
madığı bir nevi elbise icat edilmiştir ki ltalyan ve Fransız ordulan bu 
elbise)1 kabul etınlJ ve bau kıt'alara vennijlerdir. Resimde yeni elbise ııe 
giyinmiş bir Fransız neferi görWttyor. 

Firari Mevkuflar 
Adana Barlarında 
Hovardahk Etmiş 
IST ANBULA SEVKLERi iÇiN 
TAHSiSAT GÖNDERiLMESi 

BURADAN 
iSTENiLDi 

Tevkif aneden kaçan ve Adanada yakalanan katil Abdullahla 
T evfiğin yola çıkarıldıklan hakkında dün geç vakte kadar Müd
deiumumiliğe bir haber gebnemittir. Adana muhabirimizin ver
diği bir habere göre, mevkuflar, latan bul Müddeiumumiliğinden 
tahsisat gönderildikten sonra yola çıkarılabileceklerdir. 
Firar hadisesi etrafında henüz b&· 

Madrit Önünde 
Sekiz Bin Asi 

Muhasara Edildi 
Asilere Yardım Eden ltalyanlar Ne
hirlerden Yüze Yüze Firar Ediyorlar 

Londra, 3 (TAN) - Bilbaonun sivil halktan tahliyeıi için lngi. 
liz konsoloıu, lnıiltere Sefiri ile görütmüttür. General Franko
nun tahliyeyi kolaylqtınnuı için vukubulan müracaat bileria 
hükumeti tarafından iyi karfılanmamıftır. Franko verdiii cna~ 
ta bahri tahliyeyi bir hile olarak tanif etmekte ve Kızdlarm taı... 
liyeden sonra gemileri yakacaklarını ileri sürmektedir. 

Franlle, t&1fUj1i pJ&runa muvafa • ı = '"'"'ş 
katin Bllbaoyu tahribe yardım m&hi 
yetinde olduğunu söyledikten eonra ı 
tahliye edilecek ahaliyi yabancı bir 
memlekete götUrmiye lüzum olma -
dığını, bunların Kızılhaç himayesi al 
tında bir emniyet nuntakasına götü
rülebileceğini yahut Franko idarel!li 
altındaki yerlere iltica edebilecekle • 
rini bildirmiştir. 
Diğer taraftan Bilbaonun tahliyesi 

başlamak üzeredir. nk kafile 5000 
kadın ve çocuktan müteşekkildir. 

Asiler Bask cephesinde ilerlemi • 
ye devam ettiklerini bildiriyorlar. 
Bunlar, bataryalarının Bilbao ova -
sına hakim o1duğunu ve Bilbao lima 
nını da ateşe tuttuğunu iddia etmek 
tedirler. Asiler, bundan başka cüm -
huriyetçi milisler tarafından yapılan 
üç taarruzu pUskürttUklerini bildi • 
riyorlar. Bilbaodan verilen maluma
ta göre, cumhuriyetçiler geçen şuba 
tın birinci günil Kadikl!le çıkan İtal
yanlardan bir kısmını esir almışlar. Holivuclda aç kalan yılJıJcml.i 
dır. biri: Jülyet Leben.. 

Esirler ifadelerinde, İtalyan kuv • 
vetlerine General Piassom kumanda 
etmekte ve diln iki saat içinde 200 
Asinin maktul düştüğünü söylemişler. 
dir. 

Esirlerin üzerinde çıkan evrak bu. 
radaki askert teşkilatın ltalyanlar ta 
rafından kurulduğunu gösteriyor . 

Bilbaonun tahrip edilmemesi için L 
silere vukubulan müracaata karşı, 

(Arkası Sa. 10 Sil. 3 te) 

Holivudda 
Yıldızlar 

Aç Kaldı! 

zı noktalar bugün için meçhul kal • 1 
mıştrr. Katiller !stanbula getirildik
ten sonra. vaziyet, daha kat'i olarak 
anlaşılacaktrr. 1 

.................. . ••H••··············· ••W 1 ...... ·-----····· M ......... 1 

DOKUZ İSi 

Sinema Merkezinde 
Grev Alevlendi 

Holivud, 3 (A.A.) - Film payl • 
tahtı, tesis edildiği günden bugüne 
kadar görmediği ilk mühim grev hl 
diseıi karşısında kalmıştır. Stüdyo
lar muattal bir haldedir. BüyUk si
nema firmalarının kapısında nöbet • 
çiler beklemektedir. Hükumet, po1ia 
kordonlarını takviye etmiştir. 

MiiJcJeiumumi ne diyor? 
Dün kendisile görüşen bir muh&r· 

rirlmize müddeiumumi B. Hikmet O 
n.at şunlan söylemiştir: 

· "- Firar hadisesi etrafında şim 
diye kadar yazılan yazıların haki • 
kate ne dereceye kadar tevafuk 
ettiğini bilmiyorum. Firar hadise· 
sinin cereyan şekli, geçen gUn ga
zetenize söylediğim gibidir. Suç • 
lular geldikten sonra hakikat, ol • 
duğu gibi anlaşılacaktır.,, 
Diğer taraftan tevkifanede ziyaret 

şekil ve günleri için konulan takyi • 
dat henüz kaldınlmamıştır. Sıkı bir 
kontrol devam etmektedir. 

(Arkası Sa. 10 SU. 2 de) 

Bir Tıbbiyelinin Romanı 

Kuduz ilacı 

· Sanaör Y ua.k Etmitti 

Her Yanı Acıklı 

O, Bir Devirdi 

Anadolu Bucakla.n 

Kuduran 

Yatadığım Roman 

Aşkın Temizi 
l,te, ıize bir romana verilebilecek dokuz iıim.:. Bu ro-

man için yukarıda gördüğünüz iaimlerden hangİ•ini beie
nirıiniz? Hankui daha ziyade hofUnuza gidiyor? 

1 
Bugün bu iami ayırınız. 

receğiz 

--·-·-··--· .. 

Grevin yalnız sendikalarının tanm 
masını istiyen dekoratör, berber ve 
ressamlar tarafından yapıldığı ha • 
tırlatılmaktadır. Bununla beraber iç 
terinde birkaç yıldız bulunan aktör• 
ter, mensup olduktan sendikanın icra 
komitesini toplanmıya davet ederek 
stüdyolara girmiye teşebbüs etmek 
mi. yoksa bir tesanUd eseri olarak 
grevciler lehinde tezahüratta butun-

(Arkası Sa. 10 SU. 5 te} 

• 
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ESKi BiR CINA YETiN AKiSLERi 

Kocasını Öldüren 
Papaz · Kızı Yine 
Sahneye Çıktı 

1923 ıeneainin 11 Temmuzun. 
aa Londranın yüksek mabafili 

mühim bir cinayetin dedikodu. 

Jarile çalkanmıttı. İngiliz pay. 

tahtının en büyük ve lüka otel
lerinden biri olan Savoy'un mü

kellef bir dairesinde oturan Mı· 
sırlı prens F ehminin F ranaız ka,. 

rısı bir tabanca kurtunile koca· 
sını vurmuştu. 

Alelade bir Franaız köy papa.. 

zmm kızı olan bu kadın milyon
lara sahip bir prensi nuıl buldu, 
ve nasıl cinayete kadar gitti? ••• 

Uçüncil koca olarak Mısırlı prense 
varan bu Fransız kadıru ilk kocasını 
Pariste bulunmuştu. Genç kızlık haya 
tını rahibeler mektebinde geçirdikterı 
sonra on beş yaşında babasının yanı. 
na gelen Matmazel Maggie 1907 sene 
sinde Andrc Meller islm.nde bir Fran
sız şarap tliccannın oğluyla evlendi. 
Yedi sene şarap tUccaı;ınm oğluyla 

beraber ~ıyan güzel kadın, bir kıs
kançlık yüzünden ondan ayrılmıştır. 
Fakat talaka hükmeden mahkeme 
madama 200.000 frank tazminat ver 
dinniştir. 

Aldığı tazminatla Parisin gece ha. 
yatma atılan güzel kadın, Fransanın 
en şık ve en güzel olarak sayılan si. 
malan arasına girmiştir. Müstakbel 
prensesin zevk ve neşeli hayatı devam 
ederken umumt harp patlamıştır. Di· 
ğer Fransız kadınlan gibi müstakbel 
prenses te hastabakıcılığa başla 
mıştır. 

Mısıra nasıl gitti? 

Kocasının 

Servetini 
İstiyor 

. - ___ __.., .. 

TAN 4 - :'>. W7 

Fransız 
Ticaret 
Heyeti 

Bu ayın 13 ünde bitecek olan 
Türkiye - Fransa ticaret an • 

laşmasınm uzatılması için hükumeti 
mizle temaslarda bulunmak Uzere 
Fransa ticaret nezareti ticari anlaş
malar müdür muavini Bay Souyriac 
Fransa hariciye nezareti erkanından 
Bay Drouin ve bir mUddetenberi 
memleketinde bulunmakta olan Fran 
sanın Ankara sefareti ataşe komersi 
yalinden mürekkep bir ticaret heyeti 
dün sabahki semplon ekspresiyle 
Paristen şehrimize gelmiştir. 
Fransız ticaret murahhasları, lstan 
bulun görUlmiye değer yerlerini gez 
mişlerdir. Akşam Ünyon Fransez ta 
rafından şereflerine bir ziyafet veril 
miştir. Heyet, müzakerelerde bulun· 
mak üzere bugün Ankaraya gidecek 
tir. 

Kontrol 
Başiadı 
Her çeşit ölçü ve tartı aletlerile ber 

berlerin kullandığı ondülisyon maki 
nelerinin muayene ve damgalanması 
4ıine dUn başlanılmıştır. 

1 
Ondülasyon makinelerinin mua • 

yene ve damgalanmasile meşgul he· 
yetler 31 mayısta işlerini bitirmif ola 
caklardır. Diğeri ise Uç ay sUrecek· 
tir. 

Greta 
Garbo 

Mahkemeye 
Veri;di 

Dost 
Nazırm 

istasyonda 
Uğurlanışı 

Irak Hariciye Na zırı 

1 
Dün Şehrimizden A yrlldı 
-- ---·. 

Almanyaya Bir Fen 
Heyeti Gidiyor 

Denizyollan, Akay ve lzmir Körfez idaresi için A lmanyanm 
Krop f abrikuına ıamarlanmıt olan vapurların bütün parçaları 
bitirilmek üzeredir. . 

· 1 Yakında montaj iş1erlne başlana • 

Y • A t caktır. Vapurların inşaatına. nezaret en 1 n repo etmek üzere Denizyolları idaresinin 

İnşası Yine 
Geri Kalıy.or 

fen heyeti reisi Bay Server, Perşem
be gUnil Almanyaya gidecektir. Bir 
müddet sonra da dört beş kişiden mu 
rekkep bir makine fen heyeti gönde
rilecektir. Şimdi Almanyada bulunan 
Akay idaresi inşaiye milhendisi Bay 
Mahmut ta a\-ni vşı.zife ile orada ka

Tophanedekl Mumhane antrepola· lacaktrr. Bu heyet, vapurların ta _ 
rmın yeniden ve modern bir tarzda in mamlanmasına kadar Almanyada tet 
şası işi bazı sebepler yüzünden geri kikler yapacaktır. 
kalmıştır. Saç antrepoların yıkılması Denizyo1Iarı idaresinin geri kalan 
için içindeki eşyaların boşalWması 

beşer ~in tonluk üç bUyük vapuruna 

B. Naci 
Memleketi-
ne Dönüyor. 

Oç gündenberi lstanbulun ını• 
safiri bulunan dost ve karde• 
lrakın Hariciye Nazırı Bay Nac:İ 
Elasil, dün sabahki T oros eks
presile memleketine dönmek ü· 
zere tehrimizden ayrılmıttrr. 

lrak orta elçi.si Bay Naci Şevkette 
Irak Hariciye Nazırına ayni treııl6 

l 
An karaya kadar refakat etmektedir· 

Misafir Hariciye Nazırı, dUn ııay• 
darpaşada vali Muhiddin Üstündağ, 
hükumet, parti ve Irak konsoloshll • 
nesi erkanı tarafından uğurlann:ıW 
tır. 

• 
Ankaradan Geçerken 

Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -
Irak Hariciye Veziri Ekselans Naei 
Eıasil, bu akşam saat 22.15 te ToroS 
ekspresile şehnmizden geçti. Harici" 
ye Vekilimiz Doktor Aras, kordiplo 
m.atiğe mensup zevat ve halk ista.5 " 
yonda veziri karşıladılar ve uğurladl 
lar. 

Tren, Anknrada 15 dakika durdtl· 
Bu müddet zarfında Hariciye Vekili· 
mizle dost vezir arasında vagonda 
çok samimi görüşmeler oldu. Anl<S." 
radaki Irak elçisi de görüşmede ba .. 
zır bulundu. 

Vezir memleketine Suriye tarlkile 
dönecek ve Suriyede devlet erklııil8 
görüşecektir. 

Hastabakıcılığı esnasında çok zayfı 
dUşerek verem istidadı gösterdiğin 

den hava tebdili için sıcak bir yere 
gönderilmesi hakkında rapor alarak 
Mısıra hareket etmiştir. Felaketini 
ve hayatının en dehşetli dramını ba
zırhyacak olan Mısıra ilk ayak bas-

llzımgelmektedir. Halbuki bunun i<;in ait müzakereler de bitmiştir. Bu va-
t Holi~Cjl,'9,a ,Alnı~ Mıi!ma rejiıörU .dtAmwıa~;p bir Y r b.ıılunamamıştır. purlarm kat'i muka'\J'elelerl yakında 
David Şrattter ile P\C~hur ).'Ildız G;ııt· N ayJ1 liman idaresile vaptlabn te - m:ı .. u:ı ................ ~u. • ., ........... ~~~ .... --··-·~ 

Naci Elasilin Suriye zimamdarla .. 
nna Hatay meselesi hakkında meı:nle 
ketimizde edindiği kanaatleri anlat .. 
ması ve tavassut teklifi etrafında 
görüfmeai muhtemeldir, Hariciye 
Vekilimiz, vagonda vedalaşırken Na 
ci Elasile bu mııf~~betle ,wil&fl 
ous~~ 

Vaktile 
Maggie 

ması böyle olmuştur. Yatlarına. binip denize açılan kat• 
lyileştikten sonra tekrar Parise kocanın hayatı, bilhassa serbest alış

döndüğU vakit muharebe bitmek U- mış Fransız kadını için bir cehennem 
zereydi. Yine gece ve lüks haya.tma oluyor. Nihayet zengin evliler Lon
dalan Maggie Parlsteki büyük ma- draya geliyorlar. 
ğazalardan birinin mUcssisl Charles Londrannı Savoy otelinde ihtiras. 
Laurent ile sevişerek evlenmiştir. tan ve kıskıı r çlıktan deli gibi bir hale 

Yeni kocasının ismini alarak tan. gelen Prer . · Fehmi, kansını tabanca 
tanalı hayatmda devam eden mile ile yaralıyor. Acele gelen doktorlar 
takbel prenses, bu ikinci kocasından hemen ameliyat yapılmasına karar 
iki sene içinde ayrılmıştır. veriyorlar. 

!kinci defa dul kalan güzel Fran- Prenses te, nakaha.tini vatanmıia 
mz, macera aramak üzere Mısır yolu geçirmek üzere Paris hastanelerind~n 
nu tutmuştur. Kahirenln en yüksek birinde telefonla bir oda tutturuyor, 
otelinde bir apartıman tutan Fransız ve çantalarını hazırlamıya başlıyor. 
kadmmı, Mısırlı zengin prenslerden Hiddetle içeri giren Prens kansmm 
Fehmi görür görmez sevmiye başla- hazırlandığını görünce, otelden dışa. 
m~tır. n bir adım attığı takdirde öldUrece 
-Dk günler devamlı dostluk şeklinde ğinl bildirerek çıkıp gidiyor. 

tecelli eden bu mlinasebet nihayet Mı- Prens akşam avdetinde kansının 
sırlı prensin izdivaç teklifine kadar k d dıv beraber ya t ararm an cayma gmı ve 
dnyanmı§ ır. k .. 1 d ··zünü bil go .. r oama §OY e ursun, yu e -

Fransız kadını bu teklifi kabul e- k . t ed'V• • f k d. rılgın . me ıs em ıgını ar e ınce :. 
dip etmemekte tereddüt ettiği gUn - .b. U tün h'. -..ı· · gı ı s e ucum ıı:ııuıyor. 
ler, vatandaşlan tarafından epey na- Odada evvel! bir tokat sesi şaklı-
sihatlar işitmiştir. Prensin çok zen 
gin olmasına mukabil, fevkalide kıs. 
kanç ve sert olduğu kendisine an 
!atılmıştır. 

Fakat bUyUk servete ve Mısırlmm 
sıcak huzuruna mukavemet edemlyen 
Fransız kadını, prenses olmağı kabul 
ederek prensin bUyUk sarayına yerleş 
miştir. 

İki gün ıonra dehtetli 

bir tokat 

yor. Bu ses Prensin kansına vurdu· 
ğu tokatm sesi... Bir saniye geçme· 

den otomatik tabancanın sert sesi o-
tel garsonlarını odaya koşturuyor. 

lçeri girdikleri vakit Prensi kan· 
lar içinde yere uzanmış buluyorlar. 

Kocasını vuran Prenses, hapisane· 

yesevkedildikten sonra tedavi olumı
. yor. Iyileşince meraklı mahkeme baş· 
hyor. Müddeiumumi Prenses Fehmiyi 
kocasını kasten öldürmekle itham &-

diyor. 

lngiltere adliye tarihinde 

ilk vak'a 

ta G 
ı.. ...: ~ k i .· htilflf maSiaraıı. ctoptia.nede satış an armm 

aruu arasınaa çı an oır ı .r.:.-:ı ... • ld in d vri 
mahkemeye geçmiş ve güniln en ta.. gUmrl.iıtt~en lırlian ares e e • 
la merakla takip edilen dav~.eı olmuş.. buna mukabil, Sirkecideki hali antre 
t posundan bir kısmının glimrUklere 
u~~jüıürün ııqtıı;ı dava, bir alacağa verilmesi kararl~nuştır. Yangın Tertibatı 

Kontrol Edilecek mUtealliktir. Rejisörün iddiasma gö. Liman idaresi Mumhane antrepo -
re, Greta. Garbo kendisinden 2000 larındakl eşyaları Tophanedeki satış 
İngiliz lirası almış ve bu parayı iade anbarlanna. taşıyacaktır. Gümrükler Resmt daire ve müesseselerdeki e· 
etmemiştir. Greta Garbo bu parayı idaresi de Sırkecideki halı antre~U· lektrik saatlerinin sıkı kontrol edll
vermek istemediğinden rejisör ·dava nu satı§ anban haline koyaca tır. mediği yapılan teftişlerden anlaşıl -
açmağa mecbur kalmıştır . Bundan sonra, esasen saçtan olan mıştır Belediye dün bUtUn daire ve 

Bu dava Greta. Garboyu bir hayli Mumhane antrepoları yıkılacak ve · 
1 

b'' t 
1 

.. d rmi.ş 
telaşa düşürmüştür. Birkaç gün ev _ yerine yenlsi inşa edllmiye başlana- müetssel _se ere ır amt mrt'bagotınn me tam' 

.. .. . · saa erın ve yangın e ı 
vel reJısoriin avukatı meşhur yıldız caktır. bir hal k 1 ası bildirilmiştir. 
il ~ ·· il b "l" k t t i e so u m e goruşm ş ve u mu a a m me n • -----
ni neşretmiştir. Avukata göre, Greta 
Garbo bu borcu 1924 te Berlinde bir 
film kumpanyası hesabına çalıştığı 
sırada alını§tır. Garboyu Amerikaya 
götUren ve şöhretine yardım eden 
Stiller iki tarafı tanıştırmıştı. Garbo, 
bütün bunlan kabul ediyor, fakat o 
zaman Stillerin bütün bu işlerle meş 
gul olduğunu, parayı onun alıp har • 
cadığını, Garboya ait bütiln işleri ida. 
re ile meşgul olduğunu, paranın da 
onun tarafından ödenmiş olması 

lazım geldiğini söylemiştir. 

Denizyollarında 
Yeni Tasarruflar 

Denlzyolları idaresinde bir mayıs.
ta tatbik edilen tasarruf programı 
dolayısile, müdür muavini Nihat, ay· 
başından itibaren vazifesinden çekil 
miştir. Bundan başka idarede hiçbir 
mernu.ri.Yet lağvedilmemiştir. Yalnız, 
bazı memurlar, evvelce aidatla idare 
edilirken şimdi memuriyete çevrilen 
taşra acenteliklerine tayin edilmişler 
dir. Bu arada Giresun, Gelibolu. Mer 
sin, Tekirdağ acentelikleri vardır. 

K emal Ragıp lıtifa E tti 

Uzun senelerdenberi İstanbul be -
tediyesinde ve belediye turizm mu -
dürlüğünde çalışan Kemal Ragıp, bir 
kaç ay evvel belediye müfettişliğine 
nakledilmişti. Kemal Ragıp, bu yeni 
vazifesinden de istifa etmiştir. 

Yugoslav 
Talebeler 
Üniversitede 

lki gUn evvel tstanbula gelen Yu· 
goslav talebeleri, dün aabah Çapa kız 
muallim mektebini, Selçuk sanat o· 
kulunu ve üniversiteyi ziyaret etmiş 

"-Burada bulu~ifİunuz müd 
4 

det içinde Türkiyenin ne kadar dost 
ça arzular taşıdığına bizzat şahit ol 

dunuz. 
Biz, daima samimi ve sulhçü ar .. 

zular taşıyan insanlarız. Cabiri Beye 
muhabbetlerimi lUtfen söylemeniÔ 
rica ederim.,, 

Otomobil 
Atlında kaian 
Nişanlılar 
Beyoğlunda kunduracılık yap&Jl 

Andon ve nişanlısı Mari, evvelki gilll< 
Sanyerden bir otomobille dönerler .. 
ken yolda d i ğ e r b i r o .. 
tomobille karşılaşmışlardır. 1çind8 

bulundukları araba bir manevra. ha• 
tası yüzünden hendeğe devrilmiştlt• 
Nişanlılar otomobilin altında kalaral< 
ağır yaralanmışlardır. Yaralılar, Şi.Ş 
li çocuk hastanesine kaldırılmışls.r .. 
dır. 

Ruam Savaşı 

Neticesi iyi 

Fakat Stiller ölmüş ve bu ytlzden 
ounn şahadetine müracaata lmkA.n 
kalmamıştır. Greta Garbo, hadisenin 
vukuu sırasında çok genç olduğunu, 
para işlerine aklı ermediğini, bu me. 
selenin nasıl vuku bulduğunun far _ 
kında bile olmadığını ilave etmi§tir. 

Mahkeme yakında davacı rejisör 
Şratter'i dinliyecektir. Bunun vere • 
ceği ifade Amerikada derin bir merak 
la beklenmektedir . 

ÇünkU Şratter, Greta Garbonun 

Tramvay Tarifesi 

Değiıtirilmedi 
Tramvayın yeni üç aylık tarif esi 

eski fiyatlar üzerinde aynen bırakıl
mıştır. Tarife mayıs, haziran ve 
ternmuz ayları içindir . 

mazisini anlatacak ve şöhret kazan. Akay Müdürü 
madan evvel hallerini uzun uzadı}'a 

Ruam mUcadelesi tamamlandığı 1'" 
Misafirleri Universitede rektör Bay çin belediye ve vil!yet baytar ın.Udil~ 

Cemil Bilsel ve profesörler karşıla • lilkleri bu mUcadelenin neticelerı ba 
m.ışlar, her tarafı gezdirmişlerdir. tk1 kmda milşterek bir rapor yaprnIŞ: 
taraf mlimessilleri tarafından dosta- dır: BugUnlerde Ankara ya gönde 

1 

ne nutuklar söylenmiştir. Misafir ta cek olan bu raporda geçen defa. ys.Jl!'" 
lebe1er bundan sonra ticaret mektebi lan mticıH~flr"'n .,.~,. .... l.o:mvan sal~ 
ni ziyant etmişlerdir Öğle yemeğini nm bu sefer yUzde elli daha iyi gô 

terdir. 

izah edecektir. ··~rkes, bu tafsilltı 

bilyük bir merak içinde beklemekte. 
dir. 

Ankaraya Gitti 
Galatasaray lisesinde yemişlerdir. düğü yazılmıştır. 

c===================================~ 
Bir Şarklmm kıskançlığı nereye ka

dar götürebileceğini bir türlü anlıya
mıyan Fransız kadını, evlendiğinin j. 

kinci gününde yediği müthiş bir to. 
katla acı tarzda farketmiye ba.şlayın-
ca betbahtlığmı duymuştur. Ingiliz kanunlarınca kasten kat- halde beratı tebliğ olunuyor. 

Akay idaresi müdürU Bay Cemil, 
Yalova kaphcalarile idarenin bazı hu 
susi işleri için Ankaraya gitmiştir. trAkVi~ll~HAV~ 

o gün, Mısırlı Prens, kendisinden lin cezası asılmak suretiyle idamdır. öldürdüğü adamın 
hizmetçilerin ve saray memurlarının Kadının av:ıkatı, m~da.faai n~-~i~ servetini istiyor 
lzin almadan aşağı kattaki salonlarda mesel;s~ni ~iıdafaa edıyorsa da. JUn Şimdi aradan seneler geçtikten ıon 

ı yanma inen kansmı görünce kolunun heyetı Uzerın~e tesir yapıp yapmadı· ra Prenses Fehmi, Mısrr mahkemele 
bütün hızıyla. Prensesin yüzüne deh- ğı anla§ıla.mıyor. rlne müracaat etmiştir. OldilrdUğü 
eetli bir tokat indiriyor. Kocaı!liyle Nihayet ~rm tebliği gUnU, ka.. kocasmm servetini tazminat olarak 
aylarca dargın kalacağını zanneden ~ın haya~a ~~Um arasında beklerken talep etmektedir. 
Fransız kadını, vakadan bir gün geç Jilri heyetı muzakereden avdet ederek Bugün Mısır mahkemelerini ve ef. 

ı meden elinde bUyUk bir elmas taşla kararını tebliğ ediyor. kan umumiyesini Avrupa kadar işgal 
adasmdan içeri girip özür diliyen Ingiltere adliye tarihinde pek az eden mesele, bu meseledir. Acaba, 
Prensin karşısında kalm~ ~U!JU· tesadüf olunan bir kararla kadnun Prenses Fehmi, öldürdüğU kocasımn 

c ı-or. kocasını öldUrdüğU tahakkuk ettiği servetini alabilecek mi? ... 

Cemil, Yalovadaki büyük otel in· 
şaati ile idare nA.mma Almanya.ya si
pariş edilen vapurlar işi etrafında te 
maslarda bulunacaktır. 

Mantarlar Patladı 
Beylerbeyinde yalı caddesinde ta

banca mantarı fabrikasında nedense 
birçok dolu mantarlar patlamış, in
filaktan f abrikanm camlan kınlm~· 
tır. 

4 Mayıs 1937 
SALI BugUnkü hava: BULUTLU 

Yeıilköy meteoroloji iıtaeyonandan alı • 
nan malQmata ıöre, bugün yurdumuzda 
riizclrlarm ıarp iıtücametinden hafif kuv
vette esmesi, cenubu earki ve eark villyet
lerinde ıökyllzünün kapalı ıecmesi muhte
meldir. Diler mmUıkalarda havanm kr1men 
bulutlu olmaar kuvvetli ihtimal dahilindedir 

DO'NKO HAVA 

5 inci ay GUn:31 K.nsıın:178 
1356 Hicri 1353 Rumi 

Safer: 22 Nisan: 2~J 
GUne§: <i,55 - Oğle: 12,l ... 
!kindi: 16,04 - Akşam: 19,0• 
Yatsı: 20,:S2 - lmsik: 2,SS 

Dün hava, oileye kadar hafif balatta ıeç 
mit. öileden ,onra kısmen kapanm11tır. 8 1aııtigrat Rüzglrlar şimali ıarkiden saatte 10 kilo • metre, hararet en çok 19, en a.z 
m .. trn •iiratle esmistir. Barometre 760 mili alarak kavdcdilmistir. 
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NOYRAT ~ MUSSOLIMI . BULUSTU 

ROMADA BEŞ MESELE 
ÜZERiNDE GöR0$0LECEK 

KOÇOK HARiCİ 
HABERLER 

S ofya elçimiz B. Şevki 
Berker, BuJgaris • 

tanda, aeyl&ptan zarar gö • 
renler hesabına teessürlerini 
bUdlnniştir • 

Vataniler 
Suriyeyi 
Aldatıyor 1 

Almanya İle lt.alya 
Harp Sanayii işinde 

Beraber Çalışacakmış 
it ltOl!ıa, 3 (TAN) - Alman Hariciye Nazın Fon Nöyrat bugün 
~~itle..,_ reldi, Kont Ciyano ile Propaganda Nazın ve birçok ze
llkı ~ .. fından kar,tlandı. Büyük bir kalabalık kendiıini hararetle 

tladı. 

t.t~~n NöYTILt, bugün öğleden ıonra Sinyor Muıtolini ile görüttü. 
~ ilt&t bir aaa.t bir çeyrek ıürdü ve Kont Ciyano da hazır 

lltıltndu. 
Ço( ta~ ara.smdaki konuşmalarını
eayı:nınıı bir §ekilde vuku bulduğu 1 veri haricinde bir şey yapılmıyacak
t.eo. ba. lYor. lta.ıyan matbuatı ziyaret- tır. 
da 8o hsederken, Fon Nöyrat hakkın- Avusturya CUmhurreisi hareketin 
'derece sitayişkar cümleler den evvel iki memleket arasındaki 
Jllrn akta.dır. kardeşlikten kültiir, menfaat ve nıu-

• 

Avu.ıurya Cümhurrei•i de dün 
Peıteyi ziyaret etti 

• 
F ra.nsada Llyon tehrin 

de lra.nlı bir ressam 
zengin bir Fresk ıergisl tıer _ 
tip etmlıtir. 

• 
M ısır htlkftmett 18 bom. 

bardıman tayyaresi 
satın almIYa ka.ra.r vermiştir. 

• 
L ondra otobüs grevi 

devam ediyor. Bu L5l 
hal için bir komite lrn.rubnn~. 
tur. 

Gazi Ter biye En•titü.&irtd en 
M e:z:un Olanlar 

Ankara, 3 (TAN) - Gazi terbiye 
enstitüsü beden terbiyesi ve resim • 
elişi şubelerinden mezun olanların 25 
lira maaşla tayin edilmeleri ve terf~
lerinde diğer muallimlerin şartlarına 
tabi tutulmal&rI bakkmda bir proje 
hazırlanm19tır. 

Türk Dostu Bir 

Belediye Reisi 

Tevkif Edildi 
Beyrut, 3 (Hususl) - Fransanm 

Ankara sefareti ata.§emiliteri Moris 
buraya geldi. Burada kapatılan Yıl -
Dokorsova buraya gel 
d l . B u r a d a kapatılan Yıldız. 

gazetesi çıkmıya başladı. Antak 
yaya giden Şark orduları kumandanı 
Halebe dönmüştür. Mahkfun olan De. 
mirgömlekliler askeri mahkemenin 
kararını temyiz ettiler. 

Suriye bankası tUrk tüccarlarına 

birer tamim göndererek borçlarnu 
bir defa da vermelerini, aksi halde 
hapsettirileceklerini bildirmiştir. 

Türk tilccarlan telaş içindedir. 

Vataniler Suriyeyi Aldabyorlar 

\>~6 d'lta.ıya, Berlin • Roma mih kadderat birliğinden bahsetmiştir. 
ltıadı,ı;..... nıilletlen biribirinden ayır _ Siyasi müşahitler Fon Nöyratın 
gel 6

llll '7e bir Avrupa barışma en- Roma ya gittiği sırada Bay 1sfilsm 
lnih 

0lnıadıtnu söyledikten sonra, Peşteye gitmesini ehemmiyetle kar - ====== ===================== 
ttııu~~ l'ealiteye dayandığım ve şılamakta vegörUşmelerin son derece S e k·ız Sene Sonra 

Halep, 3 (Husust) - Suriye af 
kanunu bugiln neşredilmiştir. Vata • 
ntlere muhalefetinden dolayı kapatı -
lan Elahali gazetesi iki gündür inti • 
şar etmdrtedir. Gazete ilk nilshasm 
da Vatanllerin bütün Suriyeyi aldaL 
tığını yazmaktadır . 

~e erın nıentaatlerini apaçık ta- mühim olacağını. fakat Avusturya 
· ~ğnu anlatıyor. ile Macaristanm Almanya ile İtalya 

l> BEŞ MEsELE ya karşı ihtiyatlı davranacakları iç~ Do·. rt M ·ı lyo n Ton ~i 8.lia,.,8 (TAN) _ Jurnal gaze _ görüşmeler hakkında resmi teblig 
ti.yene gore, Alnıa.nya ile ltalya hari- neşrolunmıyacağını söylUyorlar. 

'"e;e::~ı:::~ görilşlllecek Kömür istihsal Edeceğiz 

Şamda Petrol Yüzünden 
Gürültüler 

Şam, 3 (Hususi) - Suriye petro -
IUnUn İngiliz airketine verilerek iale -
tilmek istenmesi gilıilltülere yol aç • 
nuştır. Şam zenginlerinin bu husus 
taki talepleri artmaktadır. Vata.ntıer, 
şimdilik petrol işini tehir ettiler. 

~ tı.ı;va De ~ya anamda Sabık Kral 
~ iki 8alıada ada teorlld mesai, bil. 
ıaot.::..·. ~~~~~etin müdafaası için 

.. l.Ql!I tetkfk ..-_ ... _ _..__,_ 
2..... olunacaktır. 

Sevgilisine 
Kavuştu f.eol'lld ~tls~eler meseleslııde 

t&ıra, .;:: teınbıl görU1Wecek, L 
hını bııtt lstaııda Almanyaya mü.. Londra, 3 (TAN) - Sabık kral 
ti "etece~ Verecek, belki de ara. Edvard bugün Viyanadan Fransaya 

8 _ lld · hareket etmiştir. DUk dö VindSÖr 
'-g~ llleınJeket arasında kUJtttr doğruca Tur şehrindeki Kand şato -

4 t.akvtyeslne çalışılacaktır. suna gidip Madam Simpsona iltihak 
kiJd - 8e.rUn - Roma mlhverlnln ha edecektir. Madamın eski kocasından 
.\ hl? ltttta1r; §eki talak karan kat'iyyet kesbetmiş ve 
l1ı \1ttıl>aıuıı unı • lnJ alabilmesi Jçio bu itibar ile izdivaçlanna hiçbir engel 

6eek. UID.i vaziyeti tıetklk e. kalmamıştır. Nikihm bu hafta içinde 
.. _~ - laı>an Kand şatosunda yapılması kuwetıe 
oq, ra vaziyeti gö~ülecek _ uht ld" 

Avusturya . 

Cümhurreisi 

ı> Yiyanada 

m eme ır. 

Fransa Komünistleri 

Birleımek Kararında 
Parls, S (A.A.) - Maten g&.zete. 

sinin yazdığına göre, Fransız ~omu _ 
nist partisi her tUrlil fedakarhga kat.. 
!anarak sosyalist partisiyle birleşme. 
ğe çalI§maktadır . 

Hük6met, Kamutaya Ereğli Şirketinden alınan liman, demir

yollan ve madenlerin Kozlu ve Hekimli demiryollarmm itletil
me•ı ve'llavzadakl deıtiz itleriniıı inhiaar altına alınmaaı hakkm • 
da bir kanun layihası vermittir. 

Kömür havzasının rasyonelleştiriJ ( 
mesi n Etibankın burada faal ve 1 
muntazam bir vaziyete getirilmesi 
için İktisat VekA.letine geniş sa18.hi • 

Dr. ŞAHT 
PARISTE 

yet verilecektir. 
Hilkftmet kömür işleri için 5 mil -

yon liraya kadar çıkabilecek müteda 
vil bir sermaye tahsis edecektir . 

9415 te istihsalA.tımız 4 milyon tonu 
bulacaktır ki, bunun ihraç edeceği • 
miz yüzde ellisi bugünkü piyasaya gö 
re 12 milyon liralık dövize tekabül 
etmektedir. 

Sofya, 3 (TAN) - Havas ajansı
nın bir haberine göre, Almaeya ik -
tisat nazırı Dr. Şaht ayın 26 smda 
Parise gidecektir. 

lngiliz imparatorluğu 
Parlamento Konferan. 

sı Dün Toplandı 

400 Talebe Grev llan Etti 
Ada.ııa, 3 (TAN ınUhablrlnden) -

Şamda 400 talebe, mektepleri tatil 
edilmediği için grev il!n etmiştir . 

Antakya ,3 (Hususi) - Papa tara. 
fmdan gönderilip bir mUddettenberi 
Arap memleketlerinde dolaşan murah 
has Lapiretremi, buraya gelmiştir. 

Munbec belediye reisi Mahmut 
Nedim hakkında Türk dostu olduğu 
için tevkif mü?.ekkeresi kesilmiştir. 
Mahmut Nedim, bu yüzden Suriye 
hudutlan dışına kaçmıştır. 

Parti Grubu 
lZMITIE KöY ECITIM 

KURSU AÇILDI 
Toplanıyor 

Londra, 3 (A.A.) - İmparatorluk Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -
parllmentolar konferansı bugün bU. Yarm toplanacak parti grubunda Ha
tiln dominyonlar parlamento heyet _ riciye Vekili B. Doktor Aras, Türki
lerinin iştirakiyle maliye Bakanı ri _ ye _ Irak münasebetlerinin tezahUr
yasetinde toplanmıştır . leri ve Irak Hariciye Vezirinin Türki-

lzmit, 3 (A.A.) - Kocaeli köye
ğitmenleri kursu bugün öğleden son
ra merasimle valimiz tarafından açıl 
mışt.rr. Bu kursa şimdilik vilayetimiz 
köylerinden seçilen elli talebe devam 
etmektedir. 

MUzakereler harict siyaset mese _ ye ile Suriye arasındaki tavassut tek 
leleri üzerinde cereyan edecektir. lifi etrafında izahat verecektir. 

ltıı ~ (T.A.N) - Yanında .Başve 
duğu h ve hariciye müsteşarı ·oı -
~ b~de Pe,tede Uç gün sürecek 
~~ 'tbab b ziya.rette bulunmak üzere 
ocııc~Ur Ura~a gelen A vustu.rya Re 
~oıı~ n . u Mikıa.s ve bayanı istaa -
~e(U ~p ~rty ve bayanı ile Ba.ş
k~et tıyı Olmak Uzere bUtün hü-
~ ~ Ve ~k zevat tara-

Fon Nöyrat Romada 
lıti de . &nnıiftır. 
~ ~ h~ reisi yollan dolduran ke 
'rı ..,.__ kUtıesiııiıı çoşkun alkış

-...ı&anıda d • 
b • ~ . ogruca as.raya gitnh9 
d ıu ~ke. Mikıb öğleden sonra meç 
il~ r nı~a.nna bir Qelenk koy -

Ola.... ISonra, ··• --11.k na· ogle yemeğini hususi 
Oaıeteı1Ple birlikte yemiştir. 

~lltı ıiy er Avusturya Rersicümhu 
i~<leı-e~~tlni. hararetle mevzuu 
~'te iaun u zıyaretin ta.rihl anane 
, sııu doad eden iki devlet arasnıda 
'uı.... stı1·~·-- . 
~ o}d~un yeni bır parlak teza 
~:ı Ziya,r u k1.ydetmektedir. 
~ başk et, bUyUk harp sonundan 

;:ı ıiya.r~~ku bulan ilk devlet 
tı. lıtıkurnd • Peşte yakında ltaı
Qly~ nı atını karşılıyacaktır. 

~dalti gö:afile göre iki taraf ara 
b Ya~ 'lllelerd.e Çekoslovakya
aallı'°laca:::.k meselesi de mevzuu 
~ Şutlıig b • Ri'7ayete göre bilhu-

r. ~Uıı\U\l u Yakla.,m.aya taraftar • 
~deı ziy-.r a beraber aeyahatin, sırf 
Y&.ret rnaıı~tten ibaret resmi bir zi
ren 8allhı Yetlni a,mryacağmı söyli 
&.ra gare ~ettar nıahatil vardır. Bun 
~ "e?i.Jrnı Ya.ret neticesinde bir ka-
!'olun~ek ~mı blr tebliğ ne, 

\'e Roma - Berlin mih 

A lmanya Dıt Bakan• Baron 
Fon Nöyratm Romaya 

muvasalat ettiği sırada A \'U.Stur -

ya Cilmhurrelsi Bay Mllda8 ta A. 
vusturya Ba§\•eklli ve Dı§ Bakaın 
ile birlikte Peştıeye gitmL,ttr • 

Fon Nöyratm ziyaretinden evvel 
Almanya Ue İtalyanın bir ittifak 
muahedesi imzalamak Uzere olduk. 
lan şa~i oldu ve bu ittifak haberi 
Avnıpada bir hayli heyecan uyan. 
dırdı. Çünkü İtalya ile Almanya -
mn ittifak yapmalan A vrupada 
kat'i bir siyaset totmağa karar 
verdUderlnl ve bu siyaset uğurun -
da mukadderatlannı birlblrlne bağ 
Jadıklarmı gösterir • 
Şüphe yok ki bu ittifak, mukabil 

itttifakı davet eder. Ve bu karşı • 
hkh ittifaklar ılddetll bir mUcade. 
leye başlangıç ~kil eder. Böyle 
bir mücadelenin muhakkak bir mu 
harebeye yol açacafı şüphe götür. 
mez. 

Ç ok geçmeden Berlln ve Ro. 
ma mahatill ittifak babe. 

rint yalanlamış ve ziyaretin yalnız 
Roma - Berlln mihverini sağlam. 
lıyacağmı ve buna hadnn bir takım 

[::::~~~~:::~~~~:::~~::~~~~~:~:::::] 
.meseleleri tesviye edeoeğlnl anlat. 
IQ.lşlardır. 

Verilen malO.mata göre konUJU. 
lacak meselelerin birincisi iktısadJ 
sıla teşriki mesaidir. Bilhassa iki 
ınemleketJn mUdafauı i~in smai iş 
birliği vticude getirmek meselesL 

ilin ehemmiyetle tetkik edileceği 
bildlrlllyor. İki memleket arasın • 
~ müstemleke işlerinde de tefriki 

Dıesal temini de mevzuu bahistir. 
FranslZ membalanna göre ltsıya, 
Alınanyaya Habea mUstemlekesiJL. 
de mUhim imtiyazlar verecek, beL 
ki de arazi tıerkedeooktlr • 
İspanya meselesinin bu mWAkat 

esn&smda bir kere daha gözden 
g~lrileceği muhakkaktır • 

İspanya Asilerine fillen yardım. 
da bulunan ve A.sUerln hüldlmetlnl 
meşru hükfunet tanıyarak Madrit 

hUkfuneti ile ,münasebetlerini ke. 
sen, iki devlet, Almanya ile l tal • 
yadır. Bu iki devlet dış bakanmm 

İspanya hMiseJerlnl tıetklk edip 
tlmdlye kadar yapılan yardınun 
verdiği neticeleri tıetklk etmelerini 
gayet tabii görmek icap eder • 

Nihayet Berlin - Roma mlhve.. 
rln1n haklld bir ittifak tekli alma. 
11 meselesi ileri ıttrtilmektedlr. 

Fransız membalarma göre Dd 

hariciye nazın, A vmpa vaziyeti • 
nln buna mtlealt olup olmadığını 
tıetklk edecekler ve ona göre bu 
mesele hakkmd.a karar verecekler. 
dlr • 

A VU.1turya OOınhurrelsl De 
Bqvekll ve Dıı Bakanmm 

Budaı>ette ıeyahatlne gelince, A. 
vueturya ve Macarletan ıeflerlnln 
bu &örtlımeleri de ehemmiyetle ta. 
ldbe değer. 

Avusturya De Macaristan, ltaıya 
De dost olan ve ona bağlanan Od 

devlettir. Bu iki devlet büyük harp 
neticesinde bUyttk zayiata uğradık 
lan için Orta A vruparun en çok 

gayri memnun olan unsurlan 1&. 

yılıyorlar. EAkldenberl aralarında 

mukadderat iştiraki, kWtu.r ve 
menfaat birliği bulunan bu lld dev 
Jet son r.amanlarda komşulariyle 

daha iyi geçinmek için bir takını 
t.eşebbüslere girişmişler, fakat bu 
teşebbüsler bu 1k1 devlete kaili 
&det& h&ml tavn takman ltaıya ile 
Almanya tarafından hoş göriil • 
memişti. 

Bu yüzden Çekoslovakyanm b -
tlraJd olmadan Tuna devletleri gru 
punun vaziyetini ıslalı etmek ve &. 

nlanndakl münasebetleri aağlam. 
lamak meselesi ortaya ~ıkınıı ve 
bir hayli münakaşalara sebebiyet 
vennl§tlr. Anlqılan Peot.e mttlika. 
tında Çekoslovakya ile anlqmak 

meselesi birinci saffı işgal edecek. 
tir. 

Bununla beraber seyahatin sırt 
merulm ve ladel ziyaret mahlyetL 
nl g~mlyecflğlnl de söyllyenler 

vardır. O takdirde Peş~ seyahati • 
n1n Roma - Bertin mihveri hart • 
cinde bir tefe karar vermesi bek 
lenemez • 

s 

Okumak Zevki! 
Okumak diye bizde eskiden mJsa • 

f1r davet etmlye derlerdi. Eskiden 
misafir çağmnıya yanyan "okuma,, 
§imdi uyku da\'et ettiği i~ln pek rağ. 
bette değU ••• 

Bizim gibi zenaatl yazı ~ o.. 
!anlar, okuma zel•klnin artık eksil • 
diğfni gözönlinde tutmalıdırlar. Tıpla 
ka.ı:ıaplann perhiz günleriııl hesap et. 
tikleri gibi. 

Bütün aUimetler gösteriyor ld biz. 
de okuyanlar azdır. Başka tUrlU söy. 
liyeyim: Az okuyoruz • 

Neden az okuyoruz!. Bunu mun 
uzadıya tetkike ve müsbet esaslar da 
bilinde bir fikir edinrnfye maatteessüf 
lmkin yok. Çünkü elimde bu gibi f'ı. 
kirlerin edlnmesine yarayacak Ista • 
tistik ve dökümanlar yok. Fakat hL 
diseyl benzerlerine kıy88 ederek mtl. 
taıea etmek istiyorum • 

insan neden yemez! • 
Ya, lştlhası yoktm, yahut yemek 

fenadır. 
Neden okumaz! • 

l.'a okuma arzusu yoktur, yahut 
okuyacak §eY bulamaz!. 

Öğrendiğime göre Matbuat MUdttr. 
lüiü Türldyede basılan yeni kitaplar 
halle arasında rağbet bulmadığı hal. 
de (Leyla De Mecnun), (Ferhat De 
Şirin), (Kerem ile Asli), (Şah İs • 
mail) gibi eski kltaplarm 40, 50 bin 
ba.'lkı yaptıklannr görerek böyle de. 
ğenılz ( ! ) eserlerin ortadan kaldmL 
masmm bir yolunu anyorumq. 

Bence bu tedbir, halkı okumaya 
sevketmez. Ahali (Ferhat ile Şirin) 1 
bulmadı,; için meselA (~ hasta 
var) ı okumaz • 

Bence halk en çok ne~i okuyorsa 
onu model olarak alıp bugünkü ld • 
raklere aykın dilşmlyeeek şekilde, fa.. 
kat o eserlere benzer ~eyler hazır • 
lamak, okuma zevkini ve arzusunu 
arttınnak için akla gelen çarelerden 
biridir. 

Bunun l!;ln halkın severek okuya • 
cağı bir eseri ha.zrrhyana büyük bir 
mlikAfat ,·ermek, fakat eseri - söz 
ara.mrzda - işin içine gösteriş, hh • 
slyat \'e himaye gibi sakat §eyleri 
ııtolmu~·arak se~ek fena bir tedbir 
deıııdlr • 

Bu okuma zevki ,.e halkı okumrya 
teş\ik hakkında bir okuyucu bakınız, 
!'>U (orijinal) fikirleri ortaya atıyor: 

"-Halk niçin okumuyorf 
Bu sualin ce\·abı çoktur: 
Gazete ve mecmua sUtunlarmda 

halkın anlamıyacağı bir ~ok ellmeler 
var. MeM"la: Tiraj, ideoloji, röportaj 
ve saire ..... . 

Bundan sonra şu aşağıdaki tekllf. 
lerlml gazetenize dercedersenlz, bo 
işe hayli hizmet etmiş olursunuz. 

1 - Gazeteci, muharrir, kitapçı 
ve mecmuacıtar, gayesi "halkı oku • 
mrya teşrik,. olmak Uzere bir cemi • 
yet kurmalıdırlar. 

2 - Bu cemiyet halkla birlikte bir 
kUltUr bayramı yapmalıdır. 

S - Yernmallar sergisinde kitap. 
lar ve mecmualar ucuz fiyatlarla 
enteresan bir şekilde satışa çıkanlma 
hdır. (Afesela kitap paviyonunun im.. 
pısma bir muzika koyarak.) 

4 - Bir seyyar kitap ve mecmua 
sergisi lhd88 edilmelidir. 

5 - İkramiyeleri, kffap, gazete ve 
mecmua olan bir piyango tertip et • 
mellcllr. 

7 - Radyoda okumıya teşvik yol • 
la konferanslar vermelidir. 

8 - Kitap, gazete, mecmua ve ro • 
manian köylülere bedava dağıtmalı • 
dır • 

9 - Kltaplann sokak kaldrmnlan 
Uurinde utılmasmı yasak etmelidir. 

A.M.N. 
•Karilmlıln teklifleri arasında tat • 

biklnde hayır umulanlan yok değil. 

Ukin bu iş bir büyük harekettir ki; 
bir kl'inin üç kişinin teşebbüsiyle se. 
mere vermez. 

B. FELEK 
Samsunda karilmiz Bay Basri Os.. 

man: 
Eğer dediğiniz gibi mukabil da\'a • 

nm makbul olacak §ahitleri \'arsa 
mahkeme her iki hareketten dolayı 

takas cemya karar nreblllr. 
B. F. 

Nahas Paşa 

Ankaraya mı GeDyor? 
Berut, 3 (Hususi) - Kahire gaze

telerinin neşriyatına göre. Mı!ır Baş 
vekili Nahas PtlJa Eylül içinde An • 
karayı ziyaret edecektir. 
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KARAKOLDJt.. 1 E GUÇ 
Zaptetmişler ... -- Bir Yalancı~ 
Sarhosluk Su 1 5 ~ Şah"t Tevkif Edildi 

1 Ç U U ~ Dün Ağırce:z:.a mahakemeıinckı ü~ ay ev-M h k ~ o ld ~ vel do11tu MehmeJi bıfakla öldürtliiğü için a Um U t tevkil edilen Mehmet kızı Emine Nedimenin 

Poliı dün öğleden sonra Aıliye Dördüncü ~ muhakemesine deuam edilmiş, ,ah.itler tlin· 
Ceza mahkemesinin önUne aoluk benizli, kra. - lenmİffİr. Bunlann arasında Valde hanın
vats~ bir genç çıkardı. Bu gencin pantalonu 1 da birinci kemer 2 numaralı ot/atla oturan 
büğrüm büğrüm olmuıtu. Paltoıu da ııraık· ~ Mehmet oğlu Bayram, ilk ve hcuırlık tahki· 
lamdı. ~ katındaki iladesinin tamamen aksi fehaJet .. 
Davacı yerlne de Takılm kara.kolu polislerinden ~ te bulunmuftur. Mahkeme, bu fehadetin 

Refikle Ali geçWer. Refik rşikA.yetini eöyl anlattı: ~ yalan olduğuna kan~at getirdiği için Bo~ 
"- Ben dUn g ce Ağn.camii - Takaim cadd inde ~ J h l tevk'I t • M h S ı r ramı er a ı mıı ve t:f ut uç ar 

nöbetçi ldlın. Suçlu kahveci Mehmet, çok sarhoş - M"dd . ''l'ğ' 
im h ıkın 'kk · · lbetmı.. ş b u eıumumı ı ın göndermiıtir. o uş, a nazarı dı aunı ce 'li"' una una i 

el ve dil tecavU.zlerl yapmıya b ladığı için bazı """""' "~ 

HER AY 
En Büyült Siyaset, ilim, 

San'at Mecmuası 
Bu Nüshanın Münderecatı : 

Lokıınıo ••••••• 
lngapur ••••• 

1 tanbulun iman ••••• 
Tarlhtc Hürriyet •••• , 
Hakikat buhranı • •• • • 
S ve mu. iki • • ••• 
ı..a Chan ·on de Uolnnd •••• 
Hir ku mvıldarso. "Şiir,, .••• 

Ahmet Şiikrii F..sm r 
CJıat un uf 

Dr. WAGNf;R 
J>rof. HU mi Ziyo. 

Peyami afa 
Prof. Salih l\lurat V 

Prof. Fuad Köprülü \1 
Şükfıf e NilıaJ Q , 

ımm Edebiyat •••• • 
Sen \'e Ban ••• • • 
Türk Edebiyatı •••• 
Gen~ iken " Ur,, • , •• 
Ved "Şiir,, •••• 
KrnJ Lir •.••• 

Halid Zly Uşnklıgil 
I mnll Habib 

llasan Ali Ylictl 
Ii'aruk Nallı 
Orhan eyfl 
llalld Fahri 

Bir elvl gölgesi '\. ilr., • • • • • l:'usuf ZifB 
Erzurumlu Tah in "Jlildiy ,, ••••• Ahmet Hamdi 

-160Sa ile <G 50 kuru 
-----~~~~~·~~~----~~---~-,-~---~~-----~_:_ __ __./ 

1 - SUMER SiNEMASI -
1 Yarın matinelerden itibaren: göz kamaştırıcı bir lüks ve ihtişam, fcv- l 

knlAde bir mizansen içerisinde en bUyUk müzikhol ve radyo yıldızlan 
nm yarattıkları 

FRA·NK PAKER ve "TAMARA,, dans kraliçesi 

.. _.R .. · ... ;::~ .. ~,_·~. \.~;CI~ .... ·.·.: .. ->~~.~~~*·o ·a -' ··y-.. ' . . ~. . ..... . ' ,.,·. ~ . . . .... '. ···,;.; ~·. 4' . ~ .. 

Bugün kil 
lata.obuh 

program . 
Oğıe neşrlyatt : , 

- ik'li fil ni - t n . J:z,30 Pllkla TUrk musflriıl, ıı,50 Jiı'-t Adliye Ay A G A mus ı mi goe erecektir. !veten: dıı 13,os Muhtelif plü ncsrıl'au, 14 sıııı-
kimseler de bizim nnzan dikkatimizi ----_;._--------::----......... -------
sektiler. 

TA H ARA 
Ben bf r ark da§mıla onu takibe 

b ladım. Kasırgnya tutulmue bir dal 
gibi mngır znngn" sendeliyor ve ne 
yaptığını bilmiyordu. Kendisini kara. 

kola davet ettik, kabul etmedi. Onu 
isra.rl& karakola. getirdim. Yolda ba. 

TiNQ ROSSi tarafından Marinella ~'= :ıAkı:1l~~~·s =musikisi ıgso ~~~ 
B 

• .... niı Ha•kevi IOS)'al yardım uub~şı ııaııı; 

1naS1 n a TAK 1 LAN 
,.___ Her yerde muvaffakıyet kazanmış meşhur film. lı:onfen.nı. 20 Bclma ve arkadasları ıaral o-

dnn 1'\lrk mu11kısi ve halk ı rkıl rı 20.s00 •S 
mer ~u:a tarafından arnpça söylev 2~ 

f •••-••..,. Önümüzdeki perşembe akı:ınmı ~--- • • Cemal Kimil ve arkadaoları tarafaı rı 

H 1rs1Z11 k 
r· Turk musikiıi ve halk oarkıları: Saat •(cr• 

ÇANTA S 
21,1~ Orkcstnı. 22,15 Ajans ve borsa bai)ll 

~ r ~ , T ~ · d ıert ve ertesi unün programı. 22,30 pı °" 
na sövüyor V muhalefet ediyordu. &....& ~ .,Y a...JJflemasın a 'ololar, Opera ve Operet parçalarL iJ S 

Karakolda mualıın tekmelemeğe baş DUn asliye dördilncU ceza mabke- • 
ladı. Avazı çıktığı kadar bağırıyor- meslnde Niyazi ve Ali ndlı iki hırsız .Kalaycı Cafer il!!minde biri pazar Senenin 3 Güzel filmi müsabakasın n ücüncüsü Günün program (>~ü 
du. Nihayet komi rin mriyle neza.- Irk uçlusu sabıkalının muhakemesine targtinUHsabahl~yin saat ıo.5 ta Sancak- S~~~::~~ !~:aek~ ·d· aı .. nımda Tiir)Ci 

. b dı Nl ayrettin mahallesinden geı:,er- p t K ..... • retaneye koyduk. Korken de üstUnU aşlan · yazl mevkuftu. Davacı O· k .. . . a ro n u m konferans verilecektir. (~o 
.. hk B d-' •~~ nl k olarak ta Beyo~lu birinci huıtuk mah en, ayagına bır §ey tnkılmı§: Sıyah o o a m :n.so Pam P. T. T. Senfonik konsere jı;ı 

aramı~w . u t:.ı.& nezare&.q.µe n a- 6 • bir cU d Emt 1 al 1 1 d • • ı • ı zart, Mendelssohn vı.) 22 Mılano sen ~· 
• _ kemesi mübaşiri Şuayple mahkeme o- . . z an:. o• m §, mış.. ç. n e konser (Beethovenı Subertı Caaella. S~..ı~ 

pılanru telonelemege, bagırmıya ve d lh d elh lırayı gorUnce hemen cebine koy- vinslri) 22 Vartovı konıervatuvarda.O lllY 

Ö i ...,.., · k acısı san var 1. Fransızca sözlü fevkalade film gösterilecektir. Bnn rollerde: Hafif konserler : 
s .ym ye U<>iJlad.ı,. Yuknnda.n men o- lddlaya göre, bir suçtan dolaVT Be- mu§ ve sllratlc yoluna devam ederek .,.. ı>r'! 

d-•u ki ş ad kl <T' 13,10 Biikreş Orkestra konseri ıs ıa> 
mıser cw : unmm aya annı yoğlu adliye binasına giden Niyazi, oradan uzaklaemı§ .. AhmeUe refika· c 1 d tt c 1 b t in a dalgaıı haUc musikisi CFibich. S~J 
batlayın da kapılan tekmelemel!!in.'• gUpegilndUz odncının odasını açmış, 6ı da pencereden Caferi seyrediyorlar- a u e e o et ~f)0~~~·'{,:.:v!4~~~~0 o:rıc:;[r~jSıt~•~ 
~rkadaşım Ali He beraber nezareta- mübaşir Şuaybln pardBstiııünU ve ora- mış. Bu eırada kom§ularmdan Toros- r•ı Eğlenceli plAklıır ıa Budape,tc Rj,..,1 

d buld - ı~ salon orkestrası ıs.ao Rom kısa d• ~ 
neye gittik. Arkadaşnn, kilidi açtı. n ugu d tıer elbl eleri ~arak oğlu Avadis, kanter i~lnde sokağa , _ Bu biletlerin kuponları da evvelkiler gibi saklanacaktır. karışık musikı '19,10 Prag Piyano • ~e ~· 

l ,.,,...; giri rd s l .M hm t li d smanuııtrr fırlamış ve ceb' k d' - .. tarkı ı P,40 Kolonya Lco EY1oldt orke
5
0 tQ Q<;u yo U, UG U e e C n e ' ıme oyuyorum, ıye- sı 20,10 Brııno Stcfarıik'ın cserlorindcn % {.o 

büyük bir çakı il Alinin ensesine Niyazi, ll~ tahkikat sırns~a bu rek boşluğ bıraktığı cüzdanını ara- 1'1[1111•1!1!••· ... -----.. Eindhoven (P. c. J) Phlllpıı ıtUdyosu'?J,ıı 
hırsızıı.ı:.. Alı ile beraber "-'nptıgını s!>y 1 D d ıa lrırııık c·ı~eli cwı~i 20,45 Bukres \'it'. 

C.oğru aldırdı, Eski ikinci komiser- ~. !5' .T mı ya Daş amıa. Ahmetle refikam ka- .. a r a Ç a a n ' dolin ltonserı 20,so Roma kısa daı,ası l)6 
lerden Ismaille ben hemen füıtUne a· ledl fgıkıçlnti~ll die bmlıUıkemrdeyo suçlu Iaycı Caf ln bir cl1zd bulunda SAR AY .; ~no: TlTrKestr'a:'-ıio'Pr&il. "tenor: viyo1on5en ~ı ~o 

o ara ge rı m ş ll unuyo u. .. l ·şı p r Qıf . k la D .. Ad 12 M .Kolonya Hafif musikisi y:rçaları s p'(J 
tıldık. Hızını alan çakı Alinin en esi Polis, d~mecilik yaptıgmı" ve bir- soy enn er. o ıs en ya a mış uşe n a m ayıs Çarşamba gUnU 21 de Pr•i kısa dalıfast Hil mus kisi Zl.4_._,,_.~ 

-~ üdd • il'~ f ~ M . . . N . Radyo orkcıtrası Z2,0S Prd kısa sOll'aıon el 
yerine benim kaputumu buldu ve bir kaç sabıkası bulunduğunu söyliyen vem eıumum ıge venn §. Ufllr urettın Orkeııtnı (Stravlnıki) 2S Varısova • tı'J! 
ustıura gı'bi kesti. Ur kişi kendisini Niyazinin sırtında Şuaybin nnrdöaUsü Sultanahmct sulh UçUn<:U ceza ha- o•• J d U.. keıtraaı 23,10 Pra lcua dnl;uı A•k:!!tfVI 

'$ ı<- in mevsim sonu do 23,20 Belirad Büyük radyo or src' 
yakaladık ve elinden çakıyı aldık. Bu nU bulmu§ ve yakalamıştır. Niyazi kiminin öııilne çıknnlan Cafer, her 23.20 Viyana Srammcl orkestrası 2s,so 

k di . . .. ı u.:ı~f u . K o N S E R ·, lav orkestra. sopran • ru d d biz küfretti." en sını oy e m \.l4 na et : §eyi ink.ii.r etti. Mahkeme, şahitlerı 0 1 1 
ra a a e . . - O pardösüyü ben çalmndım. cim. d' 1 d' Uzdaru Cafcrln aldı.ır..na Geçenlerde Nunıosmaniyede oturan penı ar, operet er : "Ilı' 
1879 numaralı polıs Alı de a.yni ol- • ~ ın e l ve c e;• rr{iwı "k _ 20,30 Viyana Gluck'un (Dle Maienk~11ıııı 

di yerini ve nerede bulundugunu bi- k t Urdiği i . k dlsine U gün o .... uru memur1anndan lbsnn oglu ğln) isimli opcraaı 21 Stokholm Lar• z ~o 
kA.yetl tekrarladı ve: lemedigı-·m Ahmet isminde birisinden haanp~ısa oegezası verdiçınve enyaQmdan çdola- Omer, daracadan dü-rck ayağı ve ....., ..... _ .;...;;.._.....,__,_......, ...... _..öiiiiiiii;oo, (Kıbrıs Prensesi) iıimli opera piyesi ~s~ 

~ -.~ YENi NEŞRJ 'Y Ar ma Maııcacnlnln (İl piccolc Marat~L 
_Tekmelerine mlni olmak için a.- e.ldun. Ben çalmadım. d b' .. 

1 
dlroi Caf kolları kırıldığı i~in Cerrahpaşa hasta oııeruı 22 Puiı, N11 operadan nılcı 

ğl ktık Bana kı · Re' 'ki i .. Un U ve nihay t yı n cezayı ır gune n · er, Resitaller: 6 ıS 
yaklanm ba ıya.ca ·. ça 1• .. .~s, ı. ne• uç c . . e aynen Avn<lisin elli lirasını da tazmin neslne kaldırılmıutı. Ali, dün hasta. AÇLIK - Refik Ahmet Sevengilin 16 Roma krsa dalgası Triyo konserdi !.ft• 
le saldırdı ve sövdü, dedi. dorduncü. hırsızlıkları .d~ ~~dıaındcn edecektir. nede ölmUötUr. MUddeiumumiUk tabi- bu isimdeki romanı kitap halinde çık. VarQova Salon triyosu 22,40 Bu • 

yni sordu Nıvn.,.I bu sahıUı. ıtlfafh suç- mıQ ve ~;r,,bet gö U t~ı Györi triyoıu ı....ııo 
Diğer gahltler de a iddiayı te-

1 
· " ..... d' rdı dili dol tı bildll Enver Karanı hastaneye gön- :t '""' rm ş .ur, 15,20 Eindhoven (16,77 metre~ P ~tJ!l 

Uza ar kareısm a. §a§ı , aş . YEN! lPEKBOCE ÇlLIGt KI prkı resitali 19,30 Budapeşte Fliıt ~art": 
yit ettiler. Mahkeme, m kereye çe- Yalnız: sözUmü geri alıyorum. Beyhude onun dererek cesedi muayene ettirmiştir. '• K LA- zo.ıs Bükreı Romen ,arkılan 20,2~ tı:ı 
klldikten sonra Mehmede 32 gUn ha- _Bay reis, ded'ı, Alını' ·n bu hırsız- da başı yanmasın. . Doktor, cesedin rrömillınesine ıııUsaa- VUZU - Trnk"° umumi ıııllfettı•li- va piyano konseri 21•30 Bükres kıt-" «> .,.,. :1 ınrkılnr. 2a,45 Varıovıı İlkbahar &a'1 
pis ve 32 lira para cezası verdi ve der- hklardn kat'iyyen alakası yoktur. Mahkeme, şahitlerin çağırılması i- de etmiştir. Mtiddeium~ilik tahki- ı ği köy bürosu bu isim aıunda kıymet- J>an Musiki i: ,_,o 
hal tevkif etti. Ben kendisine iftira etmiştim. Şimdi çln duruşmayı başka güne bıraktt. katına devnm etmektedır. 1i blr kitap ncureylemi tir. 22,30 Bclırad 2uo Poıt Parin-en z 

Llypzig. Brcslav 23,50 Hamburg ~ 

Nazlı ile zengin müşterisinin bal ayı tam on beş 
gün sürdU. Naz!J bu on beş gUnde otomobilden in. 
medi. Şık lokantalarda yemek y dl. Anadolulu zengi
nin kıyafeti gUIUnçtU. Fakat buna da aldırmıyordu. 

BUtUn arzusu, daha doğrusu ihtirası yaşamaktı 

ve yaJıırken kendisini dünyada yapayalnız: fakat me
sut hissediyordu. 

H yatı kUçUk bir mahalle eviyle karanlık bir fab
rlk da ge~mJşti. Anadolulu tUccann f edakarlığmı 
gözünde büyüttUkçe büyUtUyor, kendisini bUtUn gU. 
zelllğl v körpeliğiyle ona pek uc~ peşkeş çeştiği
nin fnrkma varmıyordu. 
Yaşamak isteği de mini mini idi. Aynası bol bir 

lokanta, eski bir taksi otoınobili. üç. dört ye~U lira 
dar bir otel odası ve hele en Adi çalgılı gnz:inolar onu 
tatmin trn ğe yetifiyordu. 

Yeni girdiği bu yolda ona rehberlik d cek usta
l~mıf kadınlan da tanımıyordu. 
· .Velhasıl kör bir bahtiyarlığı vardı. 

• • • 
On b gün sonra bir öğle UstU köprünUn Kadtköy 

1skcl nd beş lira ile yalnı.ı: kaldı. 
Hiç kimseyi tanımıyordu. Gidecek yeri yoktu. iki 

Uç gUn zengin Anadolulu ile gittiği otelde yattı. 
Sonra kendini hayata ( !) ka.ptı koyuverdi.Ustu ba 

şı düzgtindU. Fakat işinin erbabı ( !) değildi. Müşteri 
nasıl yakalanır, parası nasıl çekilir bilmiyordu. 

Meteliksiz ve yalnız kalan bir genç kız için gidile. 
cek en ınUnnslp yer, dııns wonlaıı idi amma Nulı 
dans etmesini bilmiyordu. 

Umumi dans sı:tlonlarında gUzel ve klSrpe blr kı· 
Eın dans bilmemesi dans etmemesi için bUyUk bir se
bep teşkil etmez. Hele bu gü.zeı ve körpe kız hem a. 
cemi ve hem de yalnız olursa." 

Bir hafta HUsnU adında. bir tornacı ile beraber 
danscttl. Gooeleri HU811UnUn Kuımpap.daki evine 
gidip gizlice içeri giriyorlar, sabahleyin erken erken. 
HUsnUnUn anası uyanmadan soka a fırlayorlardı. 
Bir sUtçUde kahvaltı ettikten sonra HUsnü işine gi
diyor. Akşam Uzerl dans salonunda buluşuyorlardı. 

No. 51 
Bu tam bir hafta eUrdU, bir hafta sonra Nazh Laz 
Aliyi buldu. Uz All Galatanm uçan delikanlılarm
dandı. Kulaktan kulağa gece işi - gece hırsızlığı -
yaptığı da öyleniyordu. Nazlı Ali ile tamşttktan son 
ra yeni bir zevke dUştU: Erkeğin kabadayı olması. 

Ali yanındaki kadına ters bnktırma.z, edepsiz, ''bi
tirim,. bir adamdı. Ağız dolusu söver, sustalıyı ceke
tinin sağ cebinde açık olarak taşırdı. 

Hele bir gUn Nazlıya Unkapanlılar söz atmı,Ia.rdı 
da Ali kendi aynn d6rt dellkanlıyı önUne kat~, 
sustalı ile tramvay cadde.!ine kadar kovalamiftJ. 
Nnzlı ile Ali, bir buçuk ay beraber yaşadılar. Ga.. 

latadaki kilise arkasında bir kUçUk odada oturuyor
lardı. 

O zamana kadar Ali hnıtr yiyen bir hovarda halin. 
de idi. Sabahleyin rnkı sof rasınm başına geçiyorlar. 
Akoamla.rn kadar vurpaUasm, çal oynaam içiyorlar. 
Ara.da bir odaya Alinin a.rkadaşlarile bir kaç t-a ka.
dm geliyor; ııl\şam Ustü hep beraber Salıpaz;arma. 
dansa gidiyorlardı. 

Havalar iyiden iyiye soğumuştu. Geceleri Nazlı 
yazlık entarisiyle 8.deta üşüyord~ Yeşil iska.rpinle. 
rlnden sonrn aldığı beyazlar da. parçalanmıştı. 

Aliyi: 
-Bana manto ltlznn! 
Diye iyiden iyi.ye sıkıştırdığı gUnUn alqıaniı (!~ 

kanlı: 
- Ben sabaha karşı gelirim! 
Diyerek çıktı, gitti. Nuh onu Uç gUn Uç g ce boş 

boşuna. bekledi. NUınyet iki ark d şile Ortaköyde 
bir dUkkfuıı açarken ya.kl.land1klann1, t vkifhaııeyi 
boyladıkla.rmı öğrendi. Alinin tevkifh&nedeıı gönder. 
diği ilk haber: 

Yaıan: SUAT DEKVIŞ 
-Galntad biris1yle yattığmı duyarsam çıkar çık· 

ma.z ikisini de gebertirim. 
Sözü oldu. 
Aliyi Galntada saymıyan, ondan çekinmiyon 

yoktu. 
Bu tehdit etrafa yayıldı. 
HalbUl<i Nazlının artık yaşamak ( !) için etinden 

ob~ka kiralıyacak şeyi, başka bir çaresi kalmamıştı. 
Galatada mUşterf bulamayınca lstanbul tarafına da. 
dandı. 

Mürettip SaUble Şehzadebaşmda oturduklo.rı için 
o eeınt kendisine daha munis geliyordu. 

• • • 
tyl blr ~Uştect bulup iki lira kazandığı gecenin sa.

bo.ht, tevkıtbaneye Aliyi görmiye gitti. iki lira ile b 
paket Baf~nıaden sJgarası almıştı. 
Kapıda Yarını aat bekledikten sonra UstUbaşı ara 

narak igert girebUdL Ali ne tevkifhane avlusunun bir 
kenarına çömelerek epey konuştular. 

Nazlı, Aliyi sevdiği için onu aramamıştı. Gıılatn. 
da. oturduğu bir kaç ay içinde öğrendiği usullerden 
birl ~e dostu hapishaneye düşen kadınm ona bakma
sı idL 

&r de belki Al~ lbugUnkU haline bir çare bulur, 
kendisine bir oda temin eder diye dUşUnmUştU. 

Halbuki Galatanm uçarı dellk.anlısı o ta.raflı ol
.ınadı: 

- Bana bak Nazlt, dedi, biz burada aittin sene pi. 
neklenılyec ğl.z. Eğer blı:im ahbaplarla fingirdeştiğl
ni görilrseın, topunuzu temirlerlrn. 

- Peki amma Ali ben ne YRP86'11D? 
- Ne haltedereen et. Bruıa her ha!t ısigara el-

melL Hem Ga.latadaki Fmdık Yanide "nef " vardır. 

Ondan da getireceksin. "Nefes,, nedir bildin mi 1 
Naı:L nefesin esrar olduğunu 6ğrennıişti. 
- Biliyorum, 
Dedi. 
- Oyleyse şimdi git. ?.fangiz tutuyor musun! 
- Seksen kurUfum Vlll 

- Uclan bakalım. 
Nazlı seksen kuruJu ''uclıımp., tevkifho.nedcn ç.ı.. 

kınca kararını verdi. 
- Bir daha uğramam! Serserinin zoruna b&k. dr 

di, ben çopur Emineyi ayıplarken kazık kadar bori
•i beslemek başımn mı oldll Rabblm gö terme iıl· 

• • • 
Uç gece lçJnde işleri iyi gitti. Topladığı 6 Jira:nıP 

~şinl vererek IAlelide bir ihtiyar karıkocruıın yıı.nı. 
na kiracı girdi. 

Ihtiyar ka.rı, koca kendi halle.rinde namuslu wss.ı7.-
lardJ. Onlara fabrikada çahştığını söylemişti. _ ,,. 

- Kocam beni evden kovdu. Genç yaşımdıı eokl'P 
la.rda Kaldım. DUnyada kimacciğim yok. 

Diye uydurduğu yalan ihtiyarların gözlerini )r&• 

§artmı9tı. Hatta blr aralık kadm: ,. 
- Kızım kocanın adresini ver de gidip o narrıu 

euz oğlanla bir de ben görU eyim. Uı 
Diye iyilik edecek oldu. Nazlı artık yalana bUSb 

tUn alışmıştı. GözUnU kırpmadan: . A.. 
- O gemilerde çalışıyor. Şimdi kiınbilir hsng_t ~ıl 

rur memleketindedlr. Znten Beyoğlundaki ?\"\~,,. 
bırakıp kaçtı da ben mUslümruı malı llcsldir dıye 
raya. taşındım. 

Diye i~l a.UattI. "il 
Başını sokacak odayı bulmu,tu amma yeınek 

elbll!!e meselesi f ec!di. f 
Havalar 1>1den lytyc sofudu. Ayakkabıları Paı:o

parça! Bu sene, sonbahann ilk e.ylar1 da inadına 
ğuk. et• 
Şehı:adebqmda dolaome.k, Beyazıt hnvuıun.~~

rafında "volta vurmak,, bir işe yarainJyor. Mut 
teri neferlerle, leblebiciler. )' 

'(Arkası \•f\f 
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Gündelik Gazete -· BAŞMUHARRiRi 
'J' Ahmet Errıin YALMAN 
._:~N'ın h d f" IQrde h e e ı: Haberde, fi-
tiiıt,' er .te~de temiz, dü· 
Raıete~lnuınu olmak, kariin 
~ 11 0 Ya çalışmaktır. 

...____-----------~~ 
~ON MESELELERi! 

l>e~ıet M··· • d uesseselerın· 

e Çaııırna Şartları 
SaoaJlcl 

tası, san lllenıJeketıerde sınıf ka\'-
tlre )'apı aytlq lııktısatı esnasmda L,. 
lttr. San lan haksızlıklardan doğmuş-
1en. &ylclJer l§Çlyi fena yerlerde 
\· §artlar aJ•~ e llıuıı ı..ında, az ye\•mlye ile 
~'ttıtırıa laatler cahştmru lardır. Bu 
t~. 0~kJJ lşçDerl bir araya ge
bıış, ''e b Ya hlr l§Çl dansı çıkar -
lıı11ş1llr. 1lradan da sınıf ka\•gası doğ 

Aleltllek 
tı.ır kav. ette blr işçi da\'881, bir ı-
lcbı Ulc ~1 tıkmasının önüne geçmek 
>1i"cle krt. Yeni doğan Türk sana -
g"l'liltı1 ~· garp memleketlerinde 
lrıtıc, Otı belerden müstefJt et • 
'tiııcıe ta~ &7.aJni derecede iyi şartlar 
~ ~ Sbl'DıaJctır. 

la t~ unu &.sağı yukan bu maksat-
11UJtu.ıı ~tnıştır. Bir ay sonra bu ka • 
:!Ur~et tblkine geçilecektir. O vakit 
'lll Yerİ lsçtslnl fena §artlar içinde, 
~~ 1§ =e \'e fena şekillerle çalış
llt olacakt iplerUe mUcadeleye mec -:r ır. 

1 ~t bu 
~~ Uk ö nıUcadele31 yapabilmek 

kaıınn nee devlet müesseselerinin 
r.tıştna ~nun aradığı §artlara uygun 
•I 'd l'ıin.ı kabul \'e tatbik etme

l ır. 
lalbllJd 

:
1 illi. &aatı devlet nıUesseselerlnde ta· 
~e 011 lkı ~ Yerlerde on, bazı yer
~da saattır. BaZJ devlet fab
~Uer gij 00 dört yaşından kil~W. 
clı~· lt&1b:e on saat calıştmımakta-
1<\i hb.de f buna ihtiyaç yoktur. Çün 
~1duı-. ç:iı1 heın pek ucuz, hem pek 
~~ org!~Yan kol o kadar çok-
la.}"clQ. - .... ıe edfJdfğf halde bun • 

On~ı.... -· ... 
diden la "\'111 devlet fa t..;n_ ,_ - im 
tı og k&n ...,. uuuarmm § 

Ilı ~ ununa göre çalışma tar
ltıelllıldJı. • e başlaınaıan, şayaru te-

~I • * * 
~·l'rlQrı • ltalyan 

•h~er· y· l 1 ıne 
QQ.,. 

uza Geçti 
~ 0,.. A,1'u 
~ dtkı lon ra ve Tuna memleketle

)'ot ın 8 Yast faaliyetleri takip 
4. ''lls~uı 'f 

~llc ıly "a llaşvektU Şuşnlgln Ve-
~Urıı~etlqc)en sonra Göerlng de 

ttıa.ı ıı_ . e görüsttı. Şimdi de Al • 
eı ..... ·-.rıcıy6 'N 
1 ~~ıc llıe.r azın Romayı ziyaret 
oıı.t, lfaı.t edir. öte taraftan da Po
~tlt. cfye Nazın BUkreşe glt-

lltı tf 
lttth\' Yatetıer Al 
l'tı ~I k • man • A \"Usturya 
~ Pa "'e 'l'u~''\'etlendinnek, Orta A\·· 
tlh~da lo11 a boyundaki de,·letıer a
\'e galilrı .. ıarnanıartıa kuwetlenlr 
~a ge,le~ bağlan tekmr çözmek 

l'a 0lorıra 11 ek nıaksadne yapılıyor. 
)l ıı_ &riclye Nazın R 

~h QQ"Yet R • oman -
~e ~Ya usyaya k&J'§ı mu terek 
~ !torna.o lkna.a çalışıyor. Bu su
)·o~i) .,.U..r Y~yı KUçtik ltlli.ftan ko. 
ttı · .\ı..._ -··er t sulhe sevketmek isti 

1>t ~Ya ve ltaJ · • leJc \>e dii ya da, Orta Al'. 
baı~ ""8ınn: 1YMetinde iki mem • 
l' e talışay ki nıenfaat temtıannı 
t~ lsttkı:ı" BtrtncJ te7.at Al'Usbır
.\ı .l'l .\\'tıstu lneselesinde görünür. 
le,.,l'a bu "Yanın 1 tlkJalinl ister, 
"e '.t1t.J.l"a, ~· ilhak emelini bes • 
bıoıc ll~o la,·yacı'::tarya, Macaristan 
s-a._ ~laine mürekkep yeni bir 
l'tb..fll. bııktln !lahıJJr. Hatta, Avustur
~~ itin 'Ykli 5ekilde lstiklatinl ko-
3· .. clıt. llaıb ugosfa\')'a Ue aıılaşnuya 
'' l'e Uki Al lata 1\ \'llstu Dlan)'a Çekoslovak 

l ~1- ' "Ya Uzerinden Balkan • 
t' ·~&ark 
şı~"e "~al rnak arzusundadır. 

1 <111dJ b re ... 
lat t ...... _ u Uct devlet but·· b 
~ ~tıa un u men. 
ıa:a Ue 1s.,::ı1 halletmek ve Orta A\· 
lat ip 'tınek 1 Yada ınUşte.rek bir l·ol 
~ çlq anıa.smıya çalı ıyor-

'tllh &tt~rn b ~ U l'ttıld a USul bulursa., dünya 
'1a Orta A,e.n tehlike~·e girecek, çUn-

k ~hllJc:::.pa devletleri parçalan
e hlaruz kalacaklardır. 
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lngilterenin yeni deniz ıilahlanma programını bu tabloda telerrüatile öğreniyoruz. 

INGiLTERE. DENiZDE 
KiME 

MEYDAN 
OKUYOR? 
T ecrübelerle aabit olmut

tur ki bir deniz kuvveti 
vucuae g-eu.rmenın en auK• u 
yolu uzun vadeli bir program
la İfe gİrİfmektir. Almanlar 
1900 de bu tekilde hareket et
mitlerdi. Bu ıayede intutçı
lar yapacaklan iti bilir, meaa.i 
ona göre tanzim olunur, efrat 
vaktinde yetittirilir, levaznn 
pefinden tedarik edilir ve bu 
sayede azami tasarruf daire. 
ainde harekete imkan hi.ııt 
olur. 

Alman donanması bu şekilde vU 
cuda getirilmiş olduğu halde 1ıı _ 
giltere donanmasını bu ta.rztia inşa 
ya imkln hbıl olamamıştır. ÇUn -
kü lngilterenin programı b~ka 
milletlerin programına bağlıdır. Bu 
yUzden lngilterede ikide bir inş~ 

at hanilesl başg8sterir ve bu ham
ie çok pahalıya mal olur. 

•• ngiltere hUkiimetl düne lra-
dar sil&haızlanma siyase ~ 

tini takf p ettiği için lngıilz donan
ması her bakımdan ihmale uğra -
mı.ş, donanmayı takviye ihtiyacı 

hasıl olunca da geniş bir ölçü için
de çalışmak icap etmiştir. Bu yüz 
den kral Jorj ve Prens dö Gal 
harp zırhWarı bUtUn kusurları te
lafi edecek .mahiyettedir. Bunların 
desenleri hakkında hemen hiç ma-

1\ımat bulunmadığı halde eskisi g1 
bi ehram şeklinde yaprlmıyacakla
n ve 21 pusluk toplar yerine 14 
pusluk toplarla teçhiz edilecekleri 
anlaşı1ıyor. 

Bu gemilerin sUratlerl 30 mll o
lacak ve her biri 35,000 ton hac
minde vücuda getirilecektir. Hali
hazırda Japonya ile Amerika. 16 

pusluk topları kabul ettikleri lçlıı 
bu gemilerin 14 pusluk toplarla 
teçhizi herhalde büyilk münakaşa 
lara sebebiyet verecektir. 

T ayyare taşıyan gemilerin e
hemmiyeti glinden gilne 

artmaktadır. İngiliz do!lanmasınm 
bu yoldaki eski gemileri tayyare i
çin yapılmamış, fakat bu maksada 
yarıyacak tarzda çevrilmiş oldu -
ğu için bütün bu gemilerden vaz -
geçilecek ve yeni tayyare gemileri 
vücuda getirilecektir. Bu hususta 
da azami ketumiyet muhafaza o -
lunuyor. Denize henUz indirilen 
Ark Royal 22,000 tonluktÜr ve 30 
nıu sürnUidir. !llustrious ile Vic -
toıious tayyare gemiler! ise qağı 
yukarı onun tıpkısıdır. Tayyare ge 
mlleri hangi harp gemllerlle teşri
ki mesai edeceklerdir. Onlardan Uç 
beş mil fRzta sUratli olmaları icap 
ediyor. Binaenaleyh yeni harp ge
mileri 30 mil silratie hareket etti.
ği takdirde tayyare gemilerinin 
bugünkü muhripler derecesinde sil 
ratli olmaları lazımgelir. Fakat bu 
sUratin temini tayyare gemileri • 
nin masrafını artırmaktadır. 

G ıda maddelerinin nakli.ya • 
tını himaye için en çok lü

zumlu olan harp gemileri, kruva
zör tipindedir. Halbuki en çok en
dişe uyandıran tip te odur. Başka 
memleketlerin kruvazörleri, fırsat 
düştükçe akın etmek için yaprlır. 

INGILIZ KARiKATÜRÜ: 

ispanyada Mukabil Taarruz: 
General Franko ordularının Bcuk havaliıinc/ıe fehirleri yakmaıı, ıivil ve müdafaa.az halkı öldür
meai, çocuklan ve kadınlan tayyarelerden mitralyözle biçmesi bütün cihanda lena bir tuir 

bıralunııtır. lngili.z karilıatürcüıü cihan efkarı umumiyuinde h<Uıl olan bu akıülameli ifade 
için bu karikatürü yapmııtır. 

Fakat !ngiliz kruvazörlerinin vazi
fesi her zaman ve her mevsimde 
ansızın vukuu muhtemel ola.n bu 
akınlara karşı gelmek olduğu için 
bir takım fcdaklrlıklara katlan -
mak ve kruvazörlerin sayısını a • 
zami derecede artırmak lazım ge
liyor. ÇUnkU bUyUk harbin ilk sı
rasında Almanlann meşhur Em -
denine karşı 19 İngiliz kruvazörü 
harekete geçirmek zarureti hasıl ol 
muştur. 

lngilterenin bugUnkU kruvazör 
programı iki sınıfa ayrılıyor. Bun 
iann biri Toron sınıfıdır ve 9000 
tonluk, 32 mil sUratli, 6 pus toplu

dur. !kincisi Dido sınıfıdır ve 5000 
tonluktur ve altı pus topludur. 
Toron sınıfından 9 kruvazör he -
nUz bitmiş ve altı tane daha inşa

sı takarrür etm4;tir. Bundan ~ka 
yeni bir sınıfa mensup olan 8000 
tonluk kruvazörlerin intasma ka
rar verilmiştir. Fakat bunlara da.
ir fazla malftmat elde edilememta 
tir. 

M uhripler, donanmada ar -
tık her işe koşan bir vası

ta olmuştur. Sebebi de muhtelif 
Avrupa devletlerine ait denizaltı 
gemilerinin çoğalmış bulunması • 
dır. Bir aralık bUyUk harp sıraıım 
da inşa olunan muhrlplerl yine ti
caret gemilerini himaye için kul -
lanmak imkA.nı dUşUnUlmUş. fakat 
Habeş harbi sırasında Akdenizde 
baş gösteren buhran, bUtUn İngi
liz muhrlplerlnin yıpranmış oldu • 
ğunu göstermiş ve muhrip inşası 
programını bUyUltmek llzım geldi 
ği anlaşılmıştır. Yeni sınıf muh -
riplerin hacmi 300 ton bUyütUle
rek 1650 tona vardırrlmış, ve st1 -
rat te 36 mlle yUkseltilmiştir. Bu 
sınıftan 32 muhrip hazırlanmış 

bulunuyor. 1850 tonluk muhrlp!e
rin sayısı ise 16 dır. Ve bunlar in
şa halindedir. 

Bu yeniden sililhlanma progra

mı beynelmilel anlaşma Umldl ile 
son dakikaya kadar geciktirllm~ 

olduğundan çok geniş masraflarla 
tahakkuk edebilecektir. Ticaret ge 
rollerinin inşaat masrafı son zaman 
lartla yüzde 33 fırlamış ve bu yUz
den askeri inşaat masrafı da bir 
hayli yUkselmiştir. 

Milas Tütünleri 

Kurtuldu 
Mllb, (TAN) - Eğe cinsinin en 

iyilerini teşkil eden ve bilhaua Ame
rikalılarca çok beğenilen Milb tU. 
tUnleri kuraklıktan müteessir ol
muşsa da bol yağmurlar yağması 

vaziyeti kurtarmış ve köyUlyü aevin
dirmlştir. 

5 

Faşist General, 

Müslüman Başvekil 
General Franko, rndyodn uzun bir 

nutuk \'ermiş, demi ki: "Mücadele • 
mlz, günden güne bir Ehlisalip harbi 

mahlyetlnJ alıyor. Bu milcadele.)i ka. 

zanmak için bUtun komrnilnlzme düt

maa olanlar bize Dtihak etmelidir • 
ler.,, 

Fas BqvekllJ Abdülkadir, General 
Frankonua eteklerine yüz sürdükten 
sonra, hastanelerde yatan Fash as • 
kerlerl ziyaret etml3, demiş ki: "Ge. 
neral Frankoyu (kurtancı) olarak ta. 
ruymız... Biz müslümanlan o kurla • 
racak. ,, 

• Ehlisalip, bazı tarihlerin yazdığına 

göre, bir Hırlstlyan - Müslüman 
kavgasıdır. Meşhur Ehlisalip harple. 

rinde kartı ~':l' düsenlerin fih'L 
ld bir tarafı Müslüman, diğer tarafı 
Bırlstlyandıl'. Fakat Ehllsallp sade • 
ce bir Hırlstfyaa - Müslüman kav • 
ga.sı deltldlr. Şarkta lnhUôle yüz tu. 
tan bUyUk medeniyetlerin miras m 
payl&.§mak, Şark Ulkelerlnl birer bl • 
rer müstemleke haline getirmek lstL 
yen garp ticaret sermayesinin önle • 
riae haçlı papulan, günlük buhur • 
danlanm takarak Şarka yayılma te • 
şebbüsüdür. istismarcı sermaye, ara 
kasma l'orgf)1, Petroyu katmak için 
onun din damanna basmr5, onu ta 
garp budutlanndan şark hudut:anna 
bir ceyliln gibi sektinnl§tir 

• 
Eğer Ehlisalip, adece bir a:n kava 

gası ise, General Frankonun karşı m. 
da cephe alan lspanyol köyIUsU, ls.. 
panyol halkı Hazreti Mulıammede şa. 
hadet getirmiyorlar. Ne Mecusf, u 
de l\luse\'ldirler. Her Ud orclunun ne. 
ferleri ayni kilisede lsayıı. h~ çıka • 
nrlar. Frankonun Eh:.l a!ip harbi, 

büyük yerli derebeylerinin, sanayi 
eennayedarlai'lluia, ecnebi ülkelerdeki 
Jordlarla, tröstlerle bliieşettk, lıADıl 

kiltlelerlnl eunek, kolay kolay lstls • 
mar etmk için kurouklan Fa..sımı Eh. 
lisallbldlr • 

• 
Faşist kumandan Franko, kendi 

kanından, kendi ırkından, kendi dl • 

nlnden iosanlan, ecnebi Wkelerin a&. 

kerlerine, Mil lüman Faslı nefere öl • 

dürtUrken, ne kadar Nasyonalist, oe 
kadar Hnistlyaıısa, Fas Baş\'eklll 

AbdWkadlr de o kadar Müslüman, o 

kadar mlllfye~ldlr . 
Za\•a:JJı Fulı nefer! Kurtancda • 

rm bunlar olduktan sonra merak et. 
m~ ı·aa yakın zamanda istiklaline 
kal'llpC&ktır ! 

ADSIZ YAZICI 

OkuyOJJClYI 
Mektubu 

Kavakhlar Gece 
için Vapur istiyor 

Anadolu ve Rumeli kavağında otu 
ran okuyucularımızdan birçokları • 
om imzalarile aldığımız bir mektup
ta Şirketi Hayriyenin yeni vapur ta
rifesinden şikayet edilmektedir. Bu 
okuyucular dıyorlar ki: 

"- Eski tarifede Köprüden saat 
yinpi birde kavaklara bir vapur var
dı. Biz bunu bile az buluyor, hiç ol
mazsa haftanm muayyen bir gecesin 
de eğlence yerlerindekileri geç vakit 
kavaklara götürecek bir vapur isti a 

yorduk. Yeni tarifede ise yinni bir 
vapuru da ilga edilmiş, onun yerine 
son vapur on dokuz buçuğa konul -
m~tur. Bu suretle biz Kavaklılar 

hayli zarara girmiş oluyoruz. Şirketi 
Hayrlyenln hem hergünkU son vapu 
ru eskisi gibi hiç olmazsa yirmi bire 
almasını, hem de haftanın muayyen 
bir gecesinde eğlence yerlerindekile
ri geç vakit kavaklara g8tilrecek bir 
vapur tahsl8 edllmetlnl ehemmiyetle 
lıtiyoruz.11 
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Gençlik Şırıngası için 
Refik Osman Diyor ki: 

idman Yapıyorum·, 
Bir Gün Gençlere 
Karşı · Çıkacağım 
Refik Osmanm futbolcülük hayatını ve mu

vaffakıyetlerini burada tekrara ve onu karile

re ayrıca tanıtmıya lüzum yoktur. Mükemmel 

bir ahenkle futbol oynadığı için halk tarafın

dan (Şiir) lakabına layık görülen Refik Oı

man, açtığımız Gençlik Şınngaıı anketine ata

ğıya na.klett:ğimiz mektubile cevap vermek ne
zaketinde bulundu: 

- Maziye dönmek ve bu tatlı hatıralara karış · 
mak bahtiyarlıktrr. Fakat buna imkan var mı? Be

nim için şmngaya, taze kana ihtiyaç yok. Yalnız vU
cudümUn orta yerinden ileri doğru fırlamış davulu 
porsutmak, şişmanhğr eritmek lazım. Daha doğrusu 
yirmi beş kilo erirsem tekrar oynanm. KlübUmiln 

Futbolde (Şiir) lakabını kauınmıf olan futbol taknnlarile haftada dört defa anrenman ya· 
B. Relik Onnan Top pıyorum. O eski burun şiltleri, kafa tevziatrm. sağlı 

!'------K·E--M- A_L_R_IF_A_T_IN--C-E_V_A_B_I _: ---~ı:~~:lar ve istoplar kaybolma -

Maamafih eriyorum. Böyle devam 

11 Bütün Mevcudiyetlerile 
Futbol Oynıyan Spor· 

culara Hasret Kaldım I ,, 
Eski milli takrmlann sağ muavinliğini ve muhtelif maçlarda 

kaptanlığını yapan, sahadaki enerjiaini hariçteki heyatmın per
hizinde iki misli aarieden Kemal R ifat Zeki Rızadan evvel la
tanbul Futbol Ajanlığını idare eden ıporcularımızdandır. 

Galatasaray takmiındaki mevkünl 
uzun seneler muhafua edebilmesi 
kendini futbol haricindeki hayatında 
kaprislerden ve eğlence tazlbelerin • 
den koruyabilmesidir. 

Bu itibarla Kemal Rifat gençlere 
perhizkArhk bakımından çatmakta 
haklı görUnecek zevk orucunu eda et 
miş eski bir futbolcUdUr. 

Anketimize verdiği cevaplan aşa .. 
ğıya naklediyoruz: 
"- Böyle bir şırınganın keşf edil -

iliği hakkında. bir kanaatim yoktur. 
Maamafih bunu kabul edecek olur -
aak eski oyuncularm şırınga ile ba-

Milli takım sabık sağ halı 
8. Kemal Rilat 

8Ubadelmevt sımna ermeleri futbo -
JUmUz için hayırlı bir kazanç olur. Es 
kiye nazaran bugUnkU futbol o kadar 
yUreksiJI ki, iki takımın, yani biri 
bugünkU gençlerin, diğeri de genç • 
leştirilmi9 ihtiyarlann karşılaşması
nt, muhakkak ki, futbolil bugUnkU 
nesilden daha iyi anlamış ve daha iyi·-----.---. - .-----

oynamış ve bilhassa (mevcudiyetini 1 n n ılı z 
koyarak oynamış) şırıngalı ihtiyarla- ~ 
mı kua.nacağı yüzde iki yüzdür. M .111,.

1 BugUnkU vaziyeti görUp te içi sız
lamıyan ve eski beyeca.ıımı kaybe -

ederse bir gtin ortaya çıkmak ihtiına 
lim de vardır. HattA klUbUmüzün kıy. 

metli başkanı Bay Fuat Balkan di
yor ki: 

- "Artık sana da bir lisans çıka.
ralım, vakit geliyor.,. 

Herhalde vakit geliyor. Çünkü bu 
nesil futbol oynamıyor; kafa golU 
yapmıyor, §Üt çekmiyor, güzel drlp. 
ling yok. Talm:n yok. On bir yok. 

Şayet şırıngaya lüzum olursa bu -
gün çok sevdiğim Hakkı, Salahaddin, 
Fikret, HUsnU glbl kıymetll oyuncu

larm arasına kanşmumı arzu ede -
rim. Fakat şunu da söylemek iste -

rim ki, çok yağlı vUcudümün erime
sine, benim de çayıra çıkmılma tam 

on sene ister. 
Bunun içindir ki, sakın ha bana. şı

nnga, gençleşmek tavsiye etmeyin. 
GUzel bir hatıra bıraktık. Onu da öl 
dürmiyelim. 

Denizlide 

Bisiklet 
Yarışları 

D en izH, (TAN) - Bisiklet 
F ederaıyonunun tertip 

ettiği yed i haftalık müsabaka lar 

muntazaman devam etmekted ir. 

Birinci hafta ya.rıtmı Mendereı 

Spor klübünden Ali elli bet d a

kikada , ikinci haf ta ya.r19mı yine 

Ali bir aaat yirmi dakikada ka· 
den bir arkada., tasavvur edemiyo • T k 
rum. Hiç gençliğin avdeti istenmez a 1m1 zanmıtbr. F ederaayonun bu ko-

ol~:~!manlarda memleketlmlzde Londra., S (A.A.) - lngilfz milli tular birincisine vereeeii biıik-
eporun her ,ubeslnde tUreyen bir sü- futbOl takımı 14 mayısta. Oslo'da Jetten ayn olarak Mıntaka Bat· 
rU mUtehMsıslar gözUkUyor. Şınn • Norveç :ınilU takonı ile, 17 mayısta kanlıiı letvik makaadile ikinci 
gada.n sonra bu tUreme mütehaaeıs • lstokholm'de lsveç milli takımı ile, gelene de bir çift biıiklet teker• 
ıarm ait olduktan spor fUbelerinln 20 mayısta Helsinki'de Finlandiya 

millt takımı lle karşılaşacaktır. leği verecektir. 
faal kısmında gösterecekleri ehliyet ğ Ingiliz milli takımı şu oyuncular- Da cılık ve YUrllyücUlük klübU 
sizlikleri efk!n umumiyenin hayret dan terekküp etmektedir: mensuplanndan 12 kişilik bir kafile, 
bakışlan önUne koyması itibarile ,ı. Male (Arsenal), Wudley (Chelsea), Denizliden Böceıtye kadar olan dağ-
nnga ameliyesinin memleketimizde Catlin (Sheffield ~ednesdat!), Bar- lrk araziyi aşarak 6 saatte gitmiş ve 
tatbikini dört gözle beklemekte..;im.,, nas (Manchester City), Coppıng (Ar- beş saatte avdet tml ti 

Uşak, Denizliyi 

Mağlup Etti 

eenal), Brlton (Everton). Sandford e § r. 
(West Bronwich Albion), Willington Atlı spor klUbU Denizliye 15 kilo-
(Hudders field tewn)' Şung (Hud- metre mesafE>.deki Hacıçeşmeye bir 
dersfield to\1:n) Galley (Wolwerhamp seyahat tertip etti. OçU Bayan ol
ton Wa.nderera). Gulden (Westham mak Uz.ere 21 atlınm iştirak ettiği bu 

Uşak (TAN) - Uşak gençlıer bir- United), Johns~n (Stoke City), M_att- yUrüyUş çok zevkli oldu. ilbay Bay 
Uği futbolcUleri yirmi bet kişilik bir hews (Stok.e Cıty) • ~ayne (Lıton Ekrem ŞengUr ve Saylavn:nız Bay 
kafile halinde ilçebay Adilin riyue- town) · Robınson <Shefield Wednes· K!z.ım Samanlı da seyahatimize oto-
tinde Denizliye giderek Denizli idman day)' Steele (Stoke City) · mobilleriyle iştirak etmişlerdir. 
yurdu ile samimt bir maç yap~ar Çok zevkli geçen maçın ilk devre- OnUmUzdeki hafta Uşak futbol 
dır. elni Denizli idman yurdu 3-2 galip muhteliti maç yapmak üzere şehrimi-

Denizlide iki gUn misafir kalan vaziyette bitirdi. İkinci devre Uşak· ze gelecektir. Şehrimizde biltün epor 
sporcular cumartesi gU.nU Denizli aa \ıl&r hlkimiyeti alarak Ust üste 2 klüplerinden milteşekkil bir spor bir-
tıasında kalabalık bir aeyirci önün - gol daha yaparak maçı 4-3 kazan • 
de ka.rşılaşrruşlardır. dılar. liği vücuda getirilmigtir. 
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KI ZIL ELBiSE 
Yazan: İngilizceden çevir~ G ~en sene Pariste bulundu -

gum zamanlar arkadaşım 

Polun babası il tanıştım. Polun ba
bası oldukça ihtiyardı. Ömrünün 
son senelerini taşrada geçiriyordu. 
Fakat bugünlerde tedavi için Pari
se gelmişti. Beraber öğle yemeğini 
yedik. Polun babası, uzun boylu, 
güzel, beyaz başlı bir adamdı. Göğ 
sUnde Legion d'honneur nişanı

nın kurdeıiisı görünüyordu. 
Konuşuyorduk. Söz arasında Po

lun babası bana dedi ki: 
- Siz Amerikalı imişsiniz:. Po

lun söylediğine göre yazı da yazı
yormuşsunuz!. Bizim Fransız ya • 
zıcılan Amerikada biliniyor mu? 

Kendiaine, Fransız yacılarının A 
merikada ~ tanınmış olduklarını 
sBirlediır> 12. -.ı .. ~- ~ 

garson yanaşb. Listede isimleri 
yazılı birçok yemekler okumıya 
başladı. Bu arada muhtelif balık i
simleri de saydL 
Balık ismini duyar duymaz Polun 
babası çatındı: 

- Ben 88la ba!ık yemem diye 
aert sert söylendi. 

• htiyarla biraz konuştuk. 
1 nasıl çalıştığımı sordu. Ba

na baba nasihatleri verdi. Lokan
tadan çıktık. 1htiyo.nn oteline doğ. 
ru ·yollandık. Orada kahvelerimizi 
içtik .. GUnümUn can sıkıntısı için
de geçeceğini düşünerek Uıülüyor. 
dum. Fakat birdenbire ihtiyar, 
gözlerinde tuhaf bir parıltı ile elle
rini uğuşturdu. Ve bana, hayatı • 
ının sonuna kadar unutamıyaca • 
ğım bir hikaye anlattı. Hikayesine 
bazan muharrirlerin çok acayip 
bir hayat tarzı sürdüklerini ve 
ınuhtelif şekillerde hilelere kurban 
olduklarını anlatmaktan başladı. 
Bidayette sükunetle ve ağır ağır 
anlatıyordu. Fakat sonra, anlattı. 
ğı hikaye şahsi bir mahiyet almı
ya başlayınca hararetlendi.. 

Ben bu hikayeyi, hatırımda kal
dığı kadar, bizzat ihtiyarın kendi 
sözleriyle nakletmıye çaJışacagım.. 

Genç bir zabittim. Afrikadan 
yeni dönmUştUm. Birçokları beni, 
dünyanın en bahtiyar bir insanı o. 
tarak sayıyorlardı. Bu bahtiyarlı
ğım. o gUnlerde yeni aldığım bir 
nişandan ileri geliyordu. Belki 
genç bir kızla nişanlanmamdan ö. 
tUrU idi. Bu vak'a 1889 senelerinde 
olmuştu. Yani bir hayli eski. Bu
nun için de işin, gizli bir tarafı 
kalmamış sayılabilir. 

Ben Lutıi çıldırasıya seviyor -
duın. Luiz, bütUn meziyetleri nef· 
aınde toplamış bir kızdı: Gençti, 
güzeldi. Sosyetedeki mevkii yük • 
sekti. Akıllı idi. Vakti ve hali ye
rinde idi. Bütün bunların dışında 
babası, yeni tekaüt olmuş, orduda 
ha.tın sayılır bir generaldi. Akra -
balan kUltUrlü insanlardı. lyi ya.. 
,tyacak, hatta seyahatler yapabi
lecek kadar zengin kimselerdi. 
lşte biltUn bu saydığım meziyetle
rinden ötUrll Luizle nişanJanmamı 
herkes bir bahtiyarlık, bir saadet 
sayıyordu. 

Fakat ben biraz mütereddit idim. 
ÇUnkU bu smıf insanların hayatın
da daima madalyonun ters tarafını 

Manuel Komrov B. Tok ___J 
araştırmak ta lazımdır. Madalyo -
nun ters tarafı, ekseriya, çok sert 
ve çok acaiptir. Vakıa Luizin zen
gin sınıf insanlannda görültniyen 
bir hassası daha vardı: O, ne pek 
komik, ne pek trajik olduğunu an
lıya bilecek duygulara da malikti. 
Fakat ben onun akrabalarından hiç 
birisinde bu duygulara rastlama -
mıştnn. Bu cihet beni biraz dUşün
dürUyordu. 

A !rikada bulunduğum mfid
detçe onunla daima mek

tupla§tım. Paris hayatına ait yaz-
a.ıs• .1 ~ cı.ı r--nı::r u..1 v.ı. u.. • ... ..,...,\.!,.. 

okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. 
:Luiı:in mektuplan her zaman ente
resan olurdu. Onlar daima busu-
si bir canlılık taşırlar, beni, Parise, 
bu sevgili şehre, bir an evvel dön
mek hUlyalarma sevkederlerdi. 

Luiz bu mektuplarmda, Parisln 
hayatına, orada geçen vakalara 
dair mufassal malumat verir, ko
ca echirde dönen entrikalardan bah 
setler, moda olan anekdotlart ya
zardı. Mektuplarının birinde bir 
antika meraklısını nasıl aldattıkla
rını hikiye ediyordu. Bu ihtiyar 
antikacmm Jakob caddesinde bir 
antikacı dUkkft.nı varmış. Bir ah
babiyle beraber antikacının dUkkl
nına giden Luiz, Ranıbrand'ın di
ğer tablolan arasında, o zamana 
kadar bilinmiycn, yeni bir tablosu 
bulunduğunu söylemi§. Zavallı ih
tiya.r o kadar müteheyyiç olmuş ki, 
tabloyu koltuğu altına sıkıştırdı
ğı gibi sokaklarda ko§mıya başla
nuı,,. Civardaki tilccarların hepsi o
na gUJUyonnu§. Fakat ihtiyar an-

Hikfı.ye 2 
tıkacı tüccarlara bir türlü inan
mak istemiyormuş. Onlarm bu gU
lUşlerini, koltuğu altındaki kıymet
li tabloyu ucuz almak istemelerine 
atfediyonnu§. 

B u vaka Luizin, şimdi kendi
siruien bahsedeceğim, bir 

muharrirle tanışmasından evvelce
reyan etmig. l.Julzin bu muharrir 
hakkında verdiği ilk havadisler ol-
dukça meraklıdır. Luizin bana yaz
dığına göre, bir akşam Luiz anne
siyle beraber bir aristokratm evine 

davetli imiş. Misafirler• toplanıp 
gampanyalar içilmiye başlayınca, 

evin sahibi misafirlere hitaben de
miş ki: 

- Biz bugUn çnk eğlenceli bir mi
safir bek?\yoruz. Beklediğimiz zat, 
çok acaip ve çok tuhaf bir adam
dır. Anlattıklarına göre bu adam 
kabiliyetli bir muharrirmiş. Fakat 
maalesef kaba bir a.dnmrruş.. Bu 
muharrir bana bu akşamki davete 
nasıl bir kıyafetle gelmesıi icap e
deceğini uzun uzun soruşturdu. 

Ben de kendisine. bu akşamki top
lantının maskeli bir toplantı olaca
ğını, onun için kırmm av elbise
siyle gelebileceğini söyledim .. HRa .. 
Ha ... Ha ... Baylar, size evvelinden 

haber veriyorum:Bu muharriri, bÜ' 
hassa sizin eğlenebilmeniz için ?' 
ğırdun. 

BütUn bunlar, misafirlerin, e~ 
linden tasarlanan bu oyuna iş~ 
edebilmesi için söylenmişti ... 

Velhasıl çok geçmeden muharrir 
gelmiş. Evvelinden kararlaştırıldı• 
• ·rd~ gı üzere, muharririn kapıdan gı 
ğfni ihbar etmek Uzere birisi yerf 
bir tabak dilşUrmüş .. Bütün gözlet 
kapıya çevrllmiş .. Herke!:!, ayni ~·· 
manda, yerlere lHtdar eğilmiş .• ~ 
mızı av elbisesiyle gelen muhaJ!l!' 
)JU Vlu;l.f'CI. ~O.• 91ı::ı.u ... ~ u•':l ,,;<A~ 

mış.. Gıı.yet sa)AQ,s:örUnUyorınu~ 
O da. kendisine gösterilen saygı; 
bir karşılık olmak Uze~ iki . d 'V• 
röverans yapmış .. GUJümse~ış.. aıJ 
seri adımlarla, nisbeten muteV ğ 
giyinmiş, bir misafir gnıpuna d.0 

• 

nı yollanmış .. E-v eahibi onu ını:; 
firlere tanrtmıya vakit buıınad ~ 
o, kend~sini misafirlere takdiın e 

miş.. JdP 

L
ui.z, bu mektubu mUtca 
takriben bir hafta ~~ 

yazdığı ikinci ınektubunda, ş~ın u• 
ye ~adar on ciı; tuıa:mda. ltil~etl 
hikayeler yazdıgıru rıvayet e .1 
bu Normandiyalı acaip ~u~ar::ı 
sayesinde uzun kış gecelerın~ ç • 
eğlenceli geçirdiklerini bildirıY0~ 
du. Luizin yazdıklarına gö~· &' 

tuhaf ve komik muharrir, mUteJtl , 
diyen kendi kuvvetiyle öğünUY0r 

. • 1 • d yUl'let' 
muş .. Kaç kilo agır ıgın a d• 
kaldırdığını, kayık yarışıarıntıP 
kaç defa birinci geldiğini ~\Y 
duruyormuş .. BütUn kış u laf• 
ğunca Luizden aldığım mektUP 0 
birdenbire Pariste peyda olu"~· 
bu taşralı muharririn acaip se 
zeştleri ile doluydu. dötl 

Ertesi kış ben de Afrika.dan lP 
düm. Luizi görilr görmez. o aca re 
muharriri sordum. Luiz gUldil d;t• 
beni onunla tanıştıracağını va 

ti: .. bit 
- Fevkalade acaip ve gUlunc; 0 

eli -· zaına adam. Son defa bize gel gı g6' 
yemekler esnasında kendisinde et· 
rUlecek hata ve kusurları ihtar 0, 
mesi için annemden rica etti. r' 
bunu c;ok ciddi söylUyordu. s~:ııı 
bana döndU ve bir gUn sı~ Sıf• 
adeleleri göstereceğini vadettJ· de-" 
tındaki fazla inkişaf etmiş bU 

8 
el<' 

leler, Sen nehrinde kUrek çeıc: de
ten mütevellit imişler .. 0nilr1l ~ır
ki hafta onu öğle yemeğine çS. c&' 
dık. Hayal sukutuna uğratl'lı)1l 
ğmı umuyorum. rr{J'ıe 

• şte benim de bu muha aett 
1 tanışmam böyle oldu. d• 

salona girdiğim zaman on.u 0:;ası 
buldum. Mikap şeklinde bı: le titl' 
vardı. Saçtan uzun ve birır;ifı'll 
liydi. Bıyıkları kıvrıktı. .., ~ 
mkt1ğı zaman kısa ve ç?k kal~etll 
makları dikkatimi çektı .. ~u ıı~ıJ· 
idi. Gözlerinde mabiyetım an r<Jil• 
madığım bir sinirlilik oırunuY0 

(Arkası var) 
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DUSMANIN HARP. 
GEMiLERiNi 

NAS·IL 
ALDATTIK? 

Yazan: 
Salahaddin Güngör 

8 ir &ralık Bahriye V ek&leti 
iaij ıı':~da da bulunaıı 
~ :diye kumandanı Hüsa
llıııııı kU adıklyibıdeki apartmıa
.ıı_, çük bir salonunda eski 
·~ere 't , 
&ıılattı: a.ı hatıralarını bana şöyle 

-a24 
tif ile Yilmnı Haziran ayı .. Va. 
turn. Ru 'I'ra~lusgarpte bulunuyo • 
lıt,ıadı w Dlelıde bir kaynaşmanın 
lıaberı ~na dair, haberler var. Bu 
kllnı erın ııhhatini anlamıya vakit 
aııy0!?an· İznıire hareket emrini 
•·- • "nı. İzınire rdı" " +_ ""1buıda.n va gım gun .us. 
)'or. B fifreli bir telgraf geli
dafa ç~da, Bulgarlarla birlikte 
&al kıtaa IXlif olan UçUncU ordunun 
htıır1an tnu (tedip) için lzmirde 
ledil Van fırkanın Sellnlğe nak. 
kert,~~ bildiriliyor. Bir fırka as
llaıep lllde Beznıiaıem, Bahricedit, 
da buİ Şaın! liudayde vapurlannm 
)'Ukletıundugu 12 kadar gemiye 
l'icectit Yarlar. tık irkap edilen Bah
,.lıif ea·vapurunun seyir zabitliği 

'1tıu: ile yola çıkıyorum. 
eıı ll\if at ve Terakki,. komitesinin 
&hn Uzlu adamıarmdan biri bi. 
batk:ap~rda gizli! Bunu benden 
hfetı kiınae bilmiyor. Tebdili kı
bu k e, kalabalık arasma karışan 
butU:~teci Bahricedit vapurunda, 
de ed lkln va.artalarmdan istifa
t'rek takeri istibdat aleyhine 

ı Ye Ça.hfıyor. 

1( O!nltecı, benimle devamh bir 
~ınıa tema.a halinde .•• İkide bir, 
bıbbaJ gelerek, vapurda edindiği 
)ilk an, bana anlatıyor. En bü. 
ı.ıu~uau tu: Vapur, Sellniğe 
llıı!.. olabildiği kadar geç var-

~lldiaine ıöz veriyorum: 
1çh>, lıterak etmeyin! Bunu temin 
)o eliınden ~eni yapacağım .. di· 
l'tlı~ Tam bu sırada, hafif bir 
~~ çıkıyor. Vapur, aallanmıya 
~"e•~~· Ben, havadaki bu ehem. 

J ••.uz d~M'kl ~le •• ,~e..,ı ikten istifade ede-
l>Utun 

1 
a var!,, bahanesiyle, va 

~Yo unu kesiyorum. Normal 
~ ıı: 30-32 saatte yaptığı 
~ta - Sellnik yolculuğunu, 
l'orunı. U2ata 72 aaate kadar çıkan-

Seltııık 
laman b nhtrmma yanlU}tığmıız 
bUttııı ' izden sonra hareket eden 
'Oçu11~apurıan orada buluyoruz. 
kedll~ Ordu k&rarglhı ile ilk sev. 
111rıee btzaü.mn anlqtıklarmı gö
~;. e de artık yapacak ı, kal. 

10 Temmuz ıenliklerini üçüncü 
ordu sabiUerile bir &i'ada...kutluyo-
ruz. 

B ir kıl.Ç güıi sonra da, lzmir 
fırkasını, tekrar gemilere 

yükliyerek; geldiğimiz yere dönü. 
yoruz. Denizcilik hayatımda, ilk 
mühim gençlik hatıram budur? 

Trablus harbi sıralarında ba • 
9nndan geçen küçük bir vak'ayı da 
size anlatayım: 

- Umumi erkim harbiye Trab 
lusgarbe mühimmat nakli için 
hazırlanan bir gemiye, Bahriye Ne
zaretinden zabit istemişti. Bu zabi
tin tercihen kendi arzusile gitmek 
ilstlyenler arasından seçilmesi mu- · 
vaf ık görülüyordu. 

Erkanı harp reisi Srtkı Bey beni 
çağll'dı ve mahrem ,ekilde böyle 
bir vazifeyi kabul edip etmiyeceği. 
mi sordu. Ben bunu memnuniyetle 
kabul edeceğimi söyledim. Trab. 
lusa cephane götürecek vapur, Ma
gi Grek kumpanyaaınm İngiliz ban
dıralı bir vapuru idi. Ahırkapı 6-
nünde, cephanesini yüklemif, istim 
üzerinde beni bekliyordu. Heruen 
vapura atladım. 

Fırtmalı bir kJf egecesi, lstan. 
buldan ayrıldık. 

• stihklmla.ra veı1lmesı icap e
l den hususi işaretleri vererek 

Çanakkale Boğazından geçiyorduk. 
Makinemiz, birdenbire sakatlandı. 
Hellla fenerile BoJ;caada arasında, 
iki buçuk saat geminin tamiriyle 
uğrlU}tık. Bundan aonra. yolumuza 
devam ederek Akdenize açıldık. 
Y unanlılann Zıya adasından kö
mür alacaktık. Burada • bizden li
man ki.ğıdl sordular. Kaybettiği
mizi söyledik. Halbuki liman kl
ğrtlan, yanımızda idi. 

_ Öyleyae, para cezaaı verecek· 
siniz! dediler. Kabul ettik. Ve iste
dikleri cezayı vererek yeni liman 
klğıdı aldık. Bundan maksadımız, 
dU,manm hareket noktamızı keş
f etmesine mini olmak ve tesadüf 
halinde kendimizi emniyet altında 
bulundurmaktı. Zıya adasından 
kalktığunız zaman, hava bozulmu,, 
korkunç bir fırtına başlamıştı. Fa
kat biz fırtınadan şikayetçi değil -
dik. Brendizi, Mataban burnu ve 
Girit adasını içine alan geniş saha 
da, İtalyanlar karakol hatian tesis 
et.m1'lerdi. Fırtına sayesinde; İtal
yan torpidolanna görUnmeden yo-

B. Hü•amettin 

lumuza devam edebilmek ümidi 
kuvvetli idi. 

A ncak fırtına, gitgide o kadar 
fiddetlendi ki, Mataban bur 

nu yolunu terke mecbur olduk ve 
istikametimizi değiştirerek Pireye 
geldik. Korent kanalmı gec;ip, tne
bahtı körfezini dolanarak Zanta a
dası yakınlarına geldiğimiz zamanı 

fırtına kuvvetini kaybetmiştL 
Kamaramda yattığım bir sırada 

idi ki, arkadaşlardan biri teıi.şla 
kapıya wrarak beni uyandırdı: 

Ufukta İtalyan torpidoları gö
rUnmUştU ! Hemen dışan fll'la)'IP 
gösterdikleri istikamete baktıııı: 
Bizden (10) mil mesafede, iki ttal 
yan torpidosu, bir yelken gemisini 
muayene ediıyorlardı. Tel'8yüzUne 
dönUp Zanta adasına gitmek için 
vakit yoktu. Yolumuza devam et
tik. Arası çok geçmeden, torpido
lar, üzerimize geldiler. Biri sanca
ğımızda, öteki iskelemizde yer ala
rak megafonla, beynelmilel dur 
işaretini verdiler: 

- Stop! 
Tablt derhal durduk.. Bersagll • 

yari, Grenatari adındaki bu aon aia
tem İtalyan torpidolarından biri -
Din kumandanı olduğunu tahmin 
ettiğim bir adam, nereden geldiği
mizi, nereye gittiğimizi, gem.lmi· 
zln adı ne olduğunu sordu. 
Şu cevaplan verdim: 
- Gemimizin adı, b&.1 tarafta ya 

zılıdır. Ma.rsilyada karaya oturan 
bir gemiyi kurtarnuya gidiyoruz. 

Yükümüz, tahlis lşinde kullanıl
mak üzere hazırlanan kömürden 
ibarettir! 

•• talyan kumandanmm elinde 
de bir broşür vardı. Benden 

bu cevaplan alınca, bu brotUrün 
yapraklannı çevirmiye bqladı. 

Orada, bizim geminin adına raat
lanuş olacaktı k1 : 

<Devam edecek) 

7 

Mazhar Osman Anlatıyor : 
Doktor Olmamak için 

dılar: Memuriyet aramak için t.. 
tanbula gitti. Bu suretle 9 yaşın· 
da iken aile yükü, benim omuzlan. 
ma bindi. 

A krl doktoru Mazhar Osmanı, 
B&kil'köyüne hareket etmek 

üzere otomobiline binerken yaka
ladım. Gazetecileri hiç kırmıyan, 
nazile ve sevimli hekimimiz, bana 
çocukluk hatll'alarnu töyle an· 
lattı. 

Hün&]ür 
Hüngür 
Ağladım 

• Kadınlann ~ çıkması adet 
olmadığı için evin bütün ihtiyaç
larım ben tedarik ediyordum. 

-Sofularda doğdum . . Benden 
evvel Uç kardeşim, bir ay içerisin
de ku.şpalazından ölmüşler. O ta. 
rihlerde henüz, kuşpalazı seromu 
yok! Böylece, ailenin ümitsiz ve 
evlatsız bir zamanında dünyaya 
gelmişim. 

Babamdan hediye olarak evveli. 
ebced besabile bir isme tevarüs 
ettim. Yusuf Mazhar • 

Onun bana bıraktığı ikinci mi· 
raa da şunlar oldu: Sağlam bir vü
cutla sağlam bir maneviyet! Hele 
bu son miraalar, hayatta muvaf
fak olmak istiyen bir evlat için 
yeter ve artardı. 

B UtUn erkek çocuklar gibi a.. 
namı çok severdim. Onu, 

henüz genç bir çağda, 35 yaşında 
kaybedişim, bütün liayatımda acı. 
smı çektiğim bir yaradır. Anamı 
ne zamaıi ansam, bugün ölmU, gi
bi içimin sızladığını duyanm. Ben 
den sonra Uç kardeşim daha doğ. 
du. Bugün, her üçü de birer doktor 
zevcesidirler. 

tık ta.ıısilimi Kırklarellnde yap. 
tım. Beni orada Balcı Mehmet 
efendi isminde birinin mektebine 
verm1'1erdL Dört yaşında iken E
dirneden Kırklareline araba ile 
götürüldüğümü ga.yet iyi hatırla
nın. Karlar içerisinden gUçlükle 
ilerliyorduk. Donmamak için ba. 
hanım paltosuna sanlmıştım. Meş 

. bur bir tUrkU vardı: "Hovarda 
Mehmedim .. ıt diye b~lardı. Ço. 
cukluk Da ya. çenelerim, aôjuk
tan biribirine vururken, bu hovar
da Mehmedim türkUsUnü de dilim
den dilfürmUyordum. 

H ocam Balcı Mehmet efendi 
bugünkü gibi gözümün ö. 

nündedir. Uzun sakallı bir adamdı. 
Kocaman falaka değneği elinden 
hiç eksik olmazdı. Babam kasaba. 
nm ileri gelenlerinden aayıldığı i
çin, ikram oleun diye, beni yanın
daki şilteye oturturdu. Mektepte, 
soba yanmazdı. Çünkü, odun ala. 
cak para yoktu. Biz, tir tir tit _ 
reşirdik. Hoca, bizim titre9tiğiml
zi görünce, mektebi odunsuz bıra. 
kan istibdat idaresi aleyhinde ağ. 
zma geleni söylerdi. Arada bir, 
bana acıdığı, sırtından kUrkünü 
çıkararak sardığı da olurdu. Mek
tebe başladıktan altı yedi ay son
ra idi, babam bir gUn beni yanma 
çağırdı. İmtihan ettL Fakat, yeni 
hece hiç hoşuna gitmemişti. • 

- Bu ne biçim okumak be! di
ye bağırdı. Sonra, elini dizine vu. 
rarak: 

- Bu çocuk adam olmıyacak .• 
Hükmünü verdi. 

B abamdan çok korkuyordum. 
Mektepte tahsile devanu· 

mı anama borçluyum. Beni annem 
okutmuttur. Mektebin en çalıt

kan tale be11i idim. Sınıflan ikişer 
ikişer geçiyordum. Geçenlerde Ö· 
len pnenıl -(Wkir -.ki iataııbul 
Halk Fırkası Reiai Awkat Refik ı... 
mail, smrf arkadaşlanmdı. 

Bu aralık babamı, işinden çıkar· 

YENİ, BAHAR 
MÜSABAKAMIZ 

Roim No. 12 
Bu reaim fU on türküden hangi.ine aittir? 

• 
• 
• 

1 - Atımı bailadmı be6 bir 7'eynebl ""'1er bu batta gelin 
ormana 45 - Stirii •tiril sürmeli kalar. 

Benden l!lellm aöyleylnk GöpU de çapraz dtiğmelJ kızlar 
oğlana 50 - Ytirti yavrum ytiıil 

4 - Adalar eahlllnde bekliyorum. Aslan yarim ytiıil 
Yi.rlm &eni serian istiyorum. 

10 - Bah~lerde atlama 
Aşlamayı taflama 

14 - Entarisi ala benziyor. 

Şeftalisi bala benziyor 
19 - Evlerimin önü mersin 

Mevlim seni bana versin • 

29 - Kaztıyakada lzmlrln gWtl 
Beri yakada gönW bWbWti.. 

S8 - Oğlan yayh kız yayh. 
Ben dayanamam gayri. 

43 - Söğüdün yaprağı naziktir 
. narin 

~;:har Müsabakası 
KUPONU:12· 
Bu kuponları kesı p ~ 

saklayınız t 
~~~ 

Benim bu yaşla gösterdiğim cid
diyet kaaaba halkında, mutasarrı. 
fmdan, en kUçUk memuruna ka. 
dar, çok iyi tesir yapmI§ ve bana 
karşı bir sampati uyandırmıştL 

Hali da "Kırklareli" halkı, beni 
çok severler. 

D oktora sordum: 
- Nasıl ve nerede sünnet 

oldunuz? 
-Kırkluelinde.. O zamanlar, 

11Unnet olan çocuklann babaların. 
dan hediyelik bir şey istemeleri 
ldetti. Bana da öğretmiflerdi. Ba
bamdan Dedeağaçta bir uf ak evle, 
Frecikte bir tarla ilıtedim. 
Oyalanayım diye, hokkabaz ge

tirtmek istemişlerdi. Kabul etme. 
dim. Ve büyük bir adam gibi etra.
fımdakilerden rica ettim . 

- Sadece tekbir getirilsin! de
dim. 

Sünnet ederlerken, katiyen ağ
lamadım. Benimle birlikte sünnet 
olanlar ise kıyametleri kopardılar. 

Sünnetten sonra lstanbula gel. 
dim. Mülkiye mektebine girmek is 
tiyordum. Müsabakaya Wip ol· 
dum. Ali Nazima merhum küçük· 
tUr, diye beni müsabakaya sokma. 
dı. Annemin maksadı ise, beni dok 
tor yapmaktı. 

Ne yazık ki anacığım, devuıs 
bir liletin kurbanı idi. Kendisini, 
Operatör Cemil Paşa tedavi edi· 
yordu. Annem ve evdekiler, Cemil 
Fqaya kar§ı takdirkar görünü • 
)'Ol'~ 

Ben iae, anam elinde öldü dif9-
kendialni hiç sevemedim. 

(Ltitfen 11ayfayı ~vlrlnlz.) 

Müsabaka-
• 

mız ıçın 

soru tan 
suatter 

Ayni aileden birkaç kiti 
müsabakaya ıirebilir mi? 

l - Bir ailenin muhtelif ef. 
,,.radJ ve bir evde oturan mtite. 
addlt klJD&eler ayn ayn mek. 
tup göndermek ve mektupla. 
rma otuzar müsabaka kopwıu 
leffetmek p.rtlyle yeni müsa. 
bakaımza iştirak edebilirler 

Geçen müaabakaya ıiren
ler bu müaabakaya ittirak 

edebilir mi? 
• - Geçen mtiMJııalraJan. 

mıza ltttrak eden ve gerek 
hediye kıpnmlf, gerek ka. 
zanmamıı olan k&rllerlmlzln 
bu yeni milMbalrunqa iftira. 
kine de hiçbir mini yoktur. 

Eski kuponlar bu müsaba-
kada ite yarar mı? 

S - Son müghakamna 
yabuz bahar müeahalaw ku. 
ponla.rlyle 1.§tlrak edlleblllr. 
.Eski kuponlar bu yeni mu.a.. 
bakada ite yaramaz • 

Müsabaka müddeti 
nekadardır? 

4 - Müsabaka 22 maym 
tarlhll nüshamızda bitecek 
ve ertesi gününden itibaren 
hulranm otuzuncu günü ak • 
l&JDllla kadar ldarehanemlzf' 
gönderilmiş olan hal mektup 
lan kabul edilecektir. . 

Memleketlmlzln btanbula 
pek mak olan yerlerindeki 
karllerle, uak yabana mem. 
leketlerdekl abonelerlmlzir 
müracaatlan üzerine onlara 
da iştirak tmklnı vermek iç.in 
"ltlhletl hef haftaya ..,.kanlık. 
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SALiHLİ DE SULANACAK 
- Kanal Genislerse 

1 

Büyük istifadeler 
Temin Edilecek 
Salihli, (TAN) - Henüz 70 • 75 sene evvel 

kurulmuf olan kua.bamızda 341 senesinde 
8 bin kiti Yatarken buıün nüfuıu 11 bini bul· 
muttur. 

Salihlinin ıenit ve mUnbit ovasında her nevi 
hububat, Uzilm, palamut, tütün yetittiii gibi, 
Adalı nahiyesi ile Mermere ıölü e.ra.aında ka· 
nal açıldıktan sonra pamuk ekimi de artmıttır. 

Bu kanal genitletildiği ve ovanın sulanması için 
cetveller açıldığı takdirde Salihli ha valisinde ·2ıso bin 

4 - 5 - 937 

1 Samsun Umi.ıml Meclisi 1 

Gireaunun güzel bir manzarası 

Samıun, (TAN) - Umumt mecltı, vlllyet dahilinde~ eenede yapl· 
lacak itlerin programını huırlamıı ve içtimalanna nihayet vermittit• 

Bu resimde, mecliı baıını vali Ue bir arada görUyorsunuz. 
dönüm yere pamuk ekmek ve ıenede 65 milyon kilo =================z==c:;::::=========~ 

Bilecikte 
Tutulan 

Kaçakçılar 
Bilecik, (TAN) - · lzmiUn Gölcük 

k~asına bağlı Ferhadiye köyünden 
Ahmet oğlu Kemal ile Nüzhetiye 
köyUnden Hamza oğlu Riistem, iki 
beygire yliklU 185 kilo kaçak tUtUn. 
1 e Bileciğin Kızıl damlar köyU civa
rına gelmişlerdir. İnhisarlar idare. 
sinin haber vermesi üzerine jandar
malar bunları geceleyin yakalayıp 
ihtisas mahkemesine vermişler, tü
tünleri ve beygirleri de lnhlı!arlar i. 
daresine teslim etm.i§lerdir. 

Siirtte 1,5 
Milyon Kavak 

Dikildi 
Siirt, (TAN Muhabirinden) - Si

irt valisi Mithat Cemal, şehrin ima. 
n için bUyUk bir hızla ~alıl}ıyor. Ke
.. ~4 .u...ı~.rı lxc;;ncuına sıI=dlye kıidar bir 
buçuk milyon kavak dikilmiştir. Bil. 
yük bir meyva bahçesi hazırl~
tır. Burası, Siirt için bir mesire ye
ri olmuştur. 

Giresunda Fındık 
Mahsulü iyi 

Fiyatlarla Satıldı 
Giresun, (TAN muhabirinden) - Son zamanlarda Giresunda 

Batlama deresi civarında yeni bir nümune çiftliii vücude getiril
mittir. Bu çiftlikte daha ziyade zirai mahsul yeti9tir.ihnektedir. 
Memleketimize dıtardan getirilen çay, kahve ve emsali ıibi mah· 
ıullerin yetittirilme•İ için tecrübeler yapılmaktadır. 

Fındık mahaulü iyi 
Bu sene Giresunda fındık ticareti 

yüz güldürecek bir vaziyettedir. Bil. 
hassa barice sevkedilen (tombul) ve 
(sivri) fındığın kabuksuzu 85 kUTU§.. 
tan satılmıştır. 

(Palaz) ve (Kara fındık} cins 

Aqdznda 
Tavla 
Şampiyonluğu !eri daha ziyade dahilde sarfedildL 

ği için kabuklusu 32 - 35 kuruş-
tan muamele görmüştür. Aydın, (TAN} - Tayyare cemi· 

yeti şubesi, Aydındaki tavla merak. 
Beletliyenin çalı1malan lıları arasında bir mUsabaka tertip 

Burada belediye geniş bir faaliyet etmietir. Hava kurumu gazinosunda 
içindedir. Bu sene içer!sinde Ata.tUrk yapılan ve 18 giln süren müsabakaya 
caddesi kP..narında mUsait bir mevkıe 25 oyuncu girmiş, finale' kalan lbra· 

• bir hali ,1 ıı..t,,. H t hiın ile l6iseci ehıiıet arasında 
asn yap<ttp:..:y~· uşus :mu- yapılan son oyunu Mehmet kaza.n· 
hasebe bayındırlık bakanlığının bü. mış ve 937 Aydın tavla şampiyonlu. 
yük yardımlarile eehrin iç ve dı.~ ğu Unvanı ile kurulun verdiği bir 
yollan ikmal edilmiştir. Bilhassa saati almıştır. 
şehri bir baştan bir ba,a kadar bö. 
len Atatürk ve Fevzi Çakmak cad. 
deleri bUyük bir güzellik vermekte
dir. 

pamuk kozuı almak mUmkUn olacak· 
tır. 

Bu cihetin gözönUne almar&k ka.. 
nalın genişletilmesi için tetkiklere 
başlandığı söylenilmektedir. 

Belediye ifleri 
Bir çok kazaların ortaaında bu· 

Junduğu için inkişafa pek müsait 
bulunan Salihli belediyesinin bütçe. 
st 36 bin liradır. Yıllardanberi fazla 
bir ihtimam gösterilmemiş olması, 
Salihlinin diğer kazalara nazaran bir 
çok sahalarda geri kalmasına sebep 
olmuştur. Su, park, spor sahası, me
zarlık, elektrik, yol gibi bir çok iş
ler, çok geri veziyettedir. 

Son intihabatı kazanan belediye 
meclisi, ba9ta reis Klni olduğu hal. 
de, BU işinden başlryarak Salihliye 
her bakımdan hayat vermek için iyi 
çalışmaktadırlar. 7 kilometre kadar 
uzak bir yerden ııhhl BU getirilmesi 
için bir proje hazırlanmış ve Anka· 
rava ı-önderllm1'tir. 

Salihlide birçok bUyUk parklar 
yapılmam için de faaliyete geçilmif 
ve llzımgelen arsalar istim.l-Ak edil. 
miştlr. 

Kuabamızm cenubu şarkisinde 
genif bir arazi, asri mezarlık yaptl
mak Uzere aynlmıştır. Yakında bu. 
rasmm etrafı duvarla çevrilecektir. 

: Earemitte 
Köy Yolları 

Yapılıyor 
Belediye, halkın sihhatmı koru. 

mak gayesile kasaplar ve sebzeciler 
için güzel bir hA.l inşa ettirmektedir. 
İnşaatı, birkaç aya kadar bitirile • 
cektir. Belediye ve ida.rei hususiye 
namına dikilen bir buçuk milyon k&- (Yalı) parla civarında yapılan 
vak, iktisadi bakımdan bir haylı ge- cümbuziyet alanı daha ziyade geniş. 
lir temin edecektir. Burada yapılan letllerek güzelleştirilmektedir. Alana 
binaların azami 20 sene ömrü oldu- yakinde AtatUrkUn bUyUk bir anıtı 
ğu için dikilen kavaklar yetiştiği ZL dikilecektir. Meydanın genişletilme. 
man fenni tarz Uzerine inşaat yapıl- si için civardaki binalar istimlak e
ması mUmkUn olacaktır. 

Bergamada Notere 

ihtiyaç Var Edremit, (TAN) - HUkO.met ko-
Bergama, 1 (TAN) - Bergama nağmın ön cephesindeki meydanlık 

noterliği açık olduğundan bu i.Ji bir ,halkın yardımı ile park haline geti
seneye yakin bir zamandanberi mah- rilmiş, mUtenevvi ağaçlar, gUzel çi
keme başkAtibl görmektedir. Berga. çekler ve bir havuzla süslenmi~tlr. 
ma sulh hlkimliğl de epey zaman- Milstakil şehir planına göre, hUkft

danberi mUnhaldir. Bergamaya bir met konağının arka cephesinden geç
ıulh hA.kiml ve bir de asliye hukuk mesi icap eden 24 metrelik yol tam.a
mahkemeal için aıA. mUll~mr (Ön- men açılmış ve ağaçlandırılmıştır. 

Zilede Y ağmurauzluk Ke.hnadı 
Zile, (TAN) - Yağan yağmurlar 

ıayesinde her taraf zU.mriit gibi yem
yeşil olmu§, çiftçinin yllzU gfilmüş • 
tür. 

A nnemi kırmamak için, dok
tor olmağa razi olmu, gö. 

rUnür, fakat içeriki odaya girerek 
teessürümden saatlerce ağlardım. 
Doktor olmamağa katiyen karar 
vermiştim. Fakat sonradan, Mül. 
kiyeye giremeyince, ister istemez 
askeri tıbbiyeye yazıldım • 

ı - En bUyUk acıyı, tahmin eder· 
siniz ki, anamın ölUmlle tattım. 

13 yaşında idim. ÖlUmünU, mek
tep bahçesinde dolB.ftlğım bir sıra.. 

da haber verdiler. Eve nasıl koş. 
tuğumu, anamın soğumuş cesedi. 
ne nasıl sanldığrmı, onu nasıl göz 
yaşlanmla ıslattığımı acı acı ha.. 
tırlarım. 

Mektepten çıktığım zaman, çok 
fakirdim. BirgUn nasılsa, babama: 

- Ah, uf ak bir sermayem olsa 
da, bir kabine açsam ... Demiş bu
lwıdum. 

dilmt,tlr. 
Villyet merkezine bağlı olan Ka

yadibf ve Akyuma köyleri kendi pa
ralarlle radyo almıflardır. 

Zilede Çocuk Bahçe•İ 
Zile, (TAN) - Çalışkan ilçebay:r

mız, kasabanın ortasında bir çocuk 
bahçesi yaptırtmııtır. Burada çocuk
lara mahsus muhtelif oyuncaklar ve 
salıncaklar vardır. 

derilmesi bekleniyor. Yeni köprüler bitirildi 

Bozuk Y olle.r 
Zile, (TAN) - Bozuk olan Zile -

Turhal ve Zile • Istasyon yollarmm 
tamir ve ısllhma başlanılmıgtır. Fen 
memuru Sallhattln, tamiratın bir an 
evvel bitirilmesi için gayretle çalış

Kaymakam Omer Bedrettin Gökbe
lenin himmetiyle, bUtUn köy yolların
da. tamirat ve ıslahat çalışmalarına 
başlanılmıştır. Edremit, Araplar, Zey
tinli, Tahta.köy ve GUre civarındaki 
yol faaliyeti çok ilerlemiş, köpriller 

maktadır. _ _ ikınal olunmuştur. Pek yakında açı

~========================== ıacak olan bu Yeni yol, eski Mağara 

1 Aydın Cümhuriyet Mektebi 1 
yolundan 15 kilometre kısa, geniş ve 
muntazam olacaktır. KöylUler bu ça
lışmalardan çok memnundur. Yol ig

leri köy katipleri tarafından köylU
nUn her gilnkU işlerine halel gelmi

.yecek şekilde yürütUlmekte ve kay -
ma.kamlığ& muntaıaman rapor veril -
mektedir. 

Telelon, radyo, otomobil 
Ka.zamızın bütün köyleri merkeze 

telefonla bağlanmıştır. Merkezde ö • 

rUmcek ağı gibi caddeleri sarını~ olan 
telefon telleri yerine bu telleri şehir 
haricine kadar çıkaran tek bir kablo 
vücuda getirilmiştir. 

Trabzon • Karaköse 
Yolunda Nakliyat 

Baıhyor 
Trabzon, Karaköae transit yolu

nun noksanları ikmal edilml9tir. 
"Devlet Transit otobUs servisi,, ıe

ferlerine bu aıyın on beşinden itiba -

BiRiÇ 
MESELE Si 

g • • R.9.5.4,2 

+ A,5 

5 -
ren ba,lanacaktır. İran tra.ıısit YQlu
nun Yalnız Ağn vilAyeti dahilin.de : 
bulunan 17 kilometrelik bir kısmı • 
kalmı,tır. Bu kısmın inş8.8ın& derhal + 
ba.şlanacaktır. Bu, seyrüsefere mani 
olmryacaktır. ÇünkU na.kil vasrta.la.-

10,7.S 

n.v.ıo 

R,D,V 
D,V,9,5 

+ 10,8,6,4,3 

• j,7.6,1 D
•M 
+ ıo.0.1.•.2 
+ 1.2. 

• A.R,D,V,8,5,2 

• A n için biraz bozukça olmak \Uere 
başka bir yol da vardır. 
Diğer taraftan transit yolu üzerin-

de otobilsler için durak ve konak ma 
halleri de yapılmaktadır. Burada o
tobüslerin ihtiyacım temin edecek 
malzeme, yolcuların muhtaç olduğu 
eşya. ve jandarma teşkilatı buluna -
caktır. 

Kırkgöz 
Bataklığı 
BursaJ'l'an muhabirinden)· -Bur· 

sa sıtma mücadele mmtakasma bağlı 
Ezine civarında. üzerinde muhtelif su
ların toplandığı 20 bin dönüm geniş
liğindeki bataklık kunıtulmU§ ve 18 
kilometrelik bir kanal ne bu sular de
nize akıtılmıştır. 

Geçen ağustos ayının başında ac;tl
mağa başlanan bu kanalda müsait 
mevsimlerde on bini geçen işçi çalış
tırılmış ve 6840 lira sarfedilmiştir. 
Sıhhat bakanlığı, bazı i§lerin bitiril
mesi için buraya 2:500 lira daha gön
dermiştir. 

Açılan kanallann derinliği 2, dip 
kısmı 1,30 ve üstü 4 metre geni§liğin. 
de bulunmaktadır. Muhtelif mecra • 
!arın kanala su atabilmesi için sedler 
yaptırılmıştır. 

Bu bataklığın meydana gelmesine 
Kırkgöz memba 8Ulan amil olmuştur. 
Bu arazi üıerinde Menderes nehrinin 
taştığı zamanlarda bıraktığı teressü
ba t bulunduğundan mUmbit bir hale 
gelmiştir. Bu gUzel, mUnbit ve mah
suldar ova göçmenlere dağtılacak ve 
kendilerinin bu ara.tide refahla çalış
malan temin edilecektir. Ayni za • 
manda sivrleineklerin üremesine mey 
dan veren bu bataklıklarm kurutulma 
siyle buralarda sıtma lfetlerinin önü 
alınmış; hem göçmenlerin ve hem de 
civar köy halkının sıhhatleri korun -
muş olmaktadır. 

• 8.6,3 .+ 
A.R 

(S) 6 pik taahhüt etmiştir. (-ı/IJ 
karo (R) el ile oyuna başlar. 

(S) taahUdilnü yapabilir nıi? 
• Bu meselenin halli 6 mayıs per~ 

tembe sayımızda çıkacaktır. 

28 Nisan Perşembe sayımızda. f> • 
kan meselenin halli: 

• ~.v 
• R.11 
• .5.2 

+D 

• V.9.3 ., 
+ D.10.4 

+ 6 ~ 1 

jw ~· .g 
• 7.5 
"I A.6 • -t 

10.4.ı 

--D.l0.7.; 

6.J 

1 

Koz karo. (S) oynar ve dört teY• 
yapu. 

1 - (S) bir pik oynar, (W) -111'· 
(N) bir kör atar. 

a.) Eğer (W) bir pik daha oynart• 

(N) bir kör daha atar. 
Bundan sonra (W) trefl (D) ol ... 

labilir, ve (S) geri kalan leveleri Y" 

par. ~ 

b) Eğer ikinci levede (W) bir 1' 
oynarsa (S) bunu (A) ile alır, ve bit 
pik daha oynar. Bunu (W) alır 'fi 
(N) son körünü atar. 

Bundan sonra. (W) aocak t,rel1 
(D) nı alabilir. 

Dikkat edilmiş olacağı üzere b~ 
meselenin can alacak noktası cN> 
kUçUk kozunu yapar bilmeeidir • .,e 
bunun için elindeki ikl körU atına" 
gerektir; zira (E) nin kozla büyUl -
tüp keamiyeceği • sürkup yap~ 
cağı • yegane renk budur. ................ ...,...,.. 

"I' .AN 
ABONE BEDEıJ 

TtlrlriJ'• Ecnebi --
'400 Krt- l Sene noo K~ 
750 • e A1 1500 .. 
400 • s '\1 800 .. 
150 " 1 AJ SOO • 
MilJetleraraaa Potta lttiha~~ 

dahil olmıyan memleketler ...-
!000 18 . O • S.S '"nıdrr. «ıt" 

. ................. 
Babam müteessir olmu,tu; göz. 

leri yaşararak: 

- Ben sana, para bırakmadım. 
Mal bırakmadım. Fakat, aana mi· 
ras olarak sağlam bir vücut ve 
eeğlam bir akıl bıraktım. Bu vücut 
ve akıl sihhati ile ileride her feyi 
kazanabilirsin! dedi. 

Cumhuriyet mektebinin çayında bı!unarilar 

Aydın, (TAN) - CUmhuriyet ilk 
okulu tarafından okulda bir çay ziya
feti verilmiştir. Vali, umumi meclis 
ve mektebin esirgeme heyeti bası da 
ziyafette hazır bulunmuşlar, muallim 
Zühtü Demirelin yetiştirdiği or
kestranın çaldığı gUzel parçalar zevk 

Zengin olan Edremit köylerinin ek- ~, 

~rls~~nd~n~~ K~~rinm~ ~-------~-------~------~~~-1 lı olan bu radyolardan çok istifade o- 1 
lunmaktadır. Bilhassa halk ıarkıla- EMNiYET SANDIGI ILANLARI 
n ve E~ref Şefiğin pehlivan ve spor 

musahabeleri çok rağbet görmekte - ••••••••••••• •••••••••• .. 

Babamın, ne kadar doğru söyle
diğini ıimdi anlıyorum. Bir evlada 
babanın bırakablleceği en hayırlı 
miras, işte bunlardır. 

ve takdirle dinlenflm~tlr. 
Okulun talim heyeti, bu toplanb

dan istifade ederek mektebin nok
sanlarını göstermiş, bunların tamam
lanması için lazım gelen yardımın vi
layet bütçesi~den yapılacağı vaadini 
almıştır. 

dir. 
Bazr kazalarm bUtçelerinden fazla 

geliri olan Edremit köyleri araamda, 
henüz izale edilemlyen bazı noksanla
ra rağmen, otomobillerin işlemesi ra
hat ve emniyetlidir. 

Satllık Otomobil 
Biri 1928 model açık "Buik", diğeri 927 model kapalı "Ponçiya~" ~ıat~ 

ka iki kullanılmış otomobil 17 mayıs 937 tarihine dil§en pazarte~ı 0 .. ~a 
saat on ~te açık arttırma ve pefin para ile Em.niyet Sandığı bınası~) 
satılacaktır. Görmek istiyenlerin levazım servisine müracaatları. (240 



Gün Agarırke~ Her Ye~d;~aki· 
Ok Y agmuru Başlamıştı 

Bu atır · 
aUratile ' elındeki kılıcı yıldırım 
s;\>İl'etekb:mn Uzerinde fırıl fınl 
tine 8alld kfınıet atlılarmm Uze 
lıyanıadı:Yor.. Oradakilerin an • 
22~ t~~ bir lisan ile korkunç 
~ YuvS:ıry-.cak, önUne geleni ye -

liUku ordu. 
\>e met sUvariJ · 
f;_ l'lrıişlerdi en, derhal açılı 
~rinden · Atını, kanlı cesetler 
~eta. Yol v ıııçr~tan ~u süvariye, A-
2'iııe kadar ~!erdi. YUzil, gözle
~u, 01 ' sımsıkı kefiyeslle ör • 
llnıede (~ bu süvari, atını bir 
~. Şi Yd) in yanma sıçrat • 
lle: :tndi de fasilı b,ir Arapça 

.a - ıcork 'le atıinı nıaYin .. Metin o\un .. Ben 
1\:_ e beraberim . 
.... 4Ye b ~ · 
<Zeyd)~" 

tıu,ıaruz ile etrafındakiler şaşr-
Çe'lizını,'" Zeyd, gözlerini semaya 

lı ' lie~ kadir 
' ~ı:ı klin Allah .. Ac8iba bu at 
biye :rıı e girmiş Hızır mı? .• 

~ Oı:ı.Uıı ki da.ıunıştı. 
itenee~ nı olduğunu soracak ve 

"eI, llağa ıarna.n değildi. Biraz ev 
tlı.et ııUva~ola açılmış olan hUkü • 
eskisinden :ri te~ birleşmişler; 
lna. geçmiş!~ ş.tddetıe bir hücu 
· }deshum 
da toplana atı1 ı, siyah bayrak altın. 
- n nara: 

rfıı ep bir1 .. ~-
lıı ·· }d~kl ....,uı .. Sırt sırta ve • 

arı Yatını an ileri uzatm.. At
lı l>iye b ~ ıza Yaklaştırmayın. 
'13 an ııUv~'·· En ileride bulu
d u atılış, h~~ Uzerine atılmıştı. 

aba l!ars nıet atlılarını bir 
tını kuru1~ıştı. CUnkU; her an a-
()t'al'a ... u, bir ya 'bi 
ta. ıııçra.ta Y gı oradan tenha sokaklardan birine dalmış· b.; l!a"Urdu;r:...n.k. lVe her srçratış- tı. 
ı telen. .u 6 u 1 ıç darbesile önil-ere .. "ntiYl k A radan, Uç • glin geçmiş • 
kü Yu"'al1lıya anlar lc;lnde Y~ ti... KMeye bir konek 
hiş Irıet su,,a.rı1 n bu ıneçhul atlı; ht1 mesafede, - 'vaktiyle, KU.feden 

bir k k erintn üzerinde mUt- MusWa giden .._ metruk bir 
Onun b: ? uyandırmıştı. yol üzerinde, blr hurma a. 

ijen, (~)cUretkA.rane hareketin- ğacmm gölgesinde bir adam yat • 
~Atıe\1f ku ile etrafındakilerin de mış, uyuyordu. Vücudunun muh. 

1 lr lllUdaıa:etlen artınıştı. Kısa telit yerleri, kanlı bezlerle sanı. 
1
1çlar \'e ıni an sonra, onlar da kı mrş ola nbu adamın baş ucunda, 'a ııatdıt'aklarla hUkömet at- yine vücudunun muhtelif yerleri, 
\' }ducadeJ Irrnışlardı. kanlı bezlerle sarılmış olan, hur. 
8.lis~ LJte e mevkUne gelen Kftfe ma kurusu renginde bir at duru • 

'=--

- Kflf ede, gözlerimle gördUm. 
Ağacm dibinde duran adam da

ha dikatli bir bakışla gelen ~da.. 
mm çehresini tetkik etmişti. Ve 
sUratle şu hiikmU vermişti: 

- Bu adamı tanımıyorum. Bir 
yerde tesadilf ettiğimi de hatırla
mıyorum. Fakat her halde, bir ca. 
sus veyahut dUşman değil. Eğer 

böyle olsa, Ucan (1) telaş ederdi. 
Halbuki hayvan. gayet mUsterih .. 

Artık tamamen yaklaşan atlı, 
oldukça yaşlı olmasına rağmen, çe
vik bir hareketle atından atlamış .. 
MUsafaha. için elini uzatmıştı. 

- SelamU Aleyküm!. 
- Aleykilm selim. 
- Evvela, kendimi tanrtayrm .. 

Ben, Mekkeli Cabir.. Ehli beyt 
dostlarından ... Ya, sen kimsin? .. 

Öteki, ihtiyatlı davranmr.ştı. E
me atmm vUzUnU okşryarak ha.. 
fif çe mrrıldanmıştı. 

(Arkası yar} 

(1) A.tm adı. 
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IEKONOMö 1 

EKSTRA BUGDAY 
Sanayi Heye(i 
Bugün Gidiyor 

• khıat Vekaletinin davdi üzerine Sa
l nayi Birliğinden bir heyetin Ankara· 

ya gideceğini yazmlftık. Sanayi Birliği idare 
heyeti ile devlete ait fabrikalann ve .anayi 
müuıeıelerinin müme,,illerinden en yedi 
ki,ilik bir grup bugün Ankaraya hareket 
edeceklerdir. Sanayi heyeti lıtihlak ve Mu
amele vergileri ile •erbut ithalat rejimi et· 
rafında lktıMZt ve Maliye Vekaletlerile görü
ıecektir. 

On Gtindenberi 
Piyasaya Bu Cins 

Mal Gelmiyor 

HükUmet labrikalan mümeuillerile diğer 
sanayi müe11eıelerinin mümeuilleri arasın
da iımi geçen mevzular hakkında tam bir 
fikir birliği olduğu görülmüıtür. Heyetin 
Ankarada yapacağı görü,mel~e ehemmiyet 
verilmektedir. 

On gündenberi piyasamıza ekstra cinı buğ
day gelmemektedir. Bunun ıebebi bu cinı buğ. 
daylara yerinde lıtanbul piyaaumdan elverif li 
fiyat verilmesidir. Ekstra buğdayları Buna, 
Eıkitehir, Bilecikte kurulmu, değirmenler çek· 
mektedir. Oralarda öğütülen bu buğdaylar. 
dan tehrimize iyi un gönderilmekte ve aynca 
ihracat için kepeği de lstanbula aevkedilmek
tedir. 

Zahire Borıaıında istekli •atı,lar oluyor 
Şehrimize Uç gün içinde kırk vagon buğday, do • 

kuz vagon çavdar, yedi vagon arpa gelmiş ve hemen 
hepsi de istekli olarak satılmıştır. Gelen mallar ara. 
ımda ekstra buğday cinsleri bulunmadığından ekı • 
tralara talip artmıştır. 

M. Bankası 
Kuponları 

Dünden itibaren Merkez Bankası 
hisse senetlerinin kuponlarının banka 
ca ödenmesine başlanmıştxr. DUn Mer 

Yabancı 

Borsalarında 

Panik 
kez Bankasında çok faaliyetli ve kar Harp sanayiinde kulanrlmakta o • 
labalrk bir giln geçmiştir. Banka, lan birçok madeni lptidat maddelerle 
vergisi e masrafları çıktıktan sonra maden işletmelerine ait şirketlerin 
beher kupona 645 kuruş ödemiye baş hisse senetlerinde görtllen dUşilklilk 
la.nuetır. Kuponu ödenen banka his ~evyork ve Londra piyasalıarmda pa 
sesinin kıymeti de 87 llradır. nık husUle getirecek kadar tesir gös-

---_ termiştir. Paris borsasında ecnebi 
hisselerin ve tahvilltm bu yüzden 

Hayvan Borsasında sarsıldığı haber veriliyor. 

Geçen Cuma gUnU bir gUnde §ehrl· 
miz hayvan bot'8&8mda 1045 dağlıç, 
174 kıvırcık, 4741 kuzu, 86 ökUz, 15 

inek, bir dana, bir boğa, 20 manda, 
44 malak satılmıştır. 

BORSA 
- ' 

S MATIS PAZABTF.81 

PARALAR 

Nev.York 0,7879 
Sterlin 620,-
Dolar 122.-
Franıu Fr. ııo.-
Liret 120,-
Belc;ika francı 80,-
Drahmi 19,-
tıvic;re Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 63,-

0.7870 
627,- • 
126.-
113,-
125.-
84,-
22,-

580,-

1 

İhracatçılar çavdan 4,37 1/ 2 ku· 
ruştan almrya başlamışlardır. Çakır 
siyahı karışık arpalara 3,30, beyaz ar 
palara 3,35 - 4,10 kuruş fiyat veril • 
mektedir. Buğdaylann çavdar nisbe
tine sn-a mallan 6,5 - 6,10 kuruş ve 
6-5 çavdarlı buğdaylar 6.30 kuruştan 
satılmıştır. 

Romanya ltalyaya buğday 
gönderiyor 

Romanya hilkfımetinin zahire ibra 
ca:ını menettiği bildirilmiş olmasına 
ragmen, İtalya ile yapılan yeni bir tJ 
c~et anlaşması üzerine ttalyaya mU 
hlın miktarda buğday satılmasına ka 
rar verilmiştir. On günCienberi ltal • 
yan vapurlan buğday taşımrya baş
lamışlardır. Hantalzadelere ait 
beş tonluk bir tUrk vapuru da Ro. 
manya buğda.yı yilklU olarak Umanı· 
mıza gelmiştir. Bu gemi, Venedik li· 
manına buğday götUr:mektedir. 

• = ... 
ZAHiRE 

BORSASI 
3-S-937 

"FIAILAk 

Mayıs Ağacı 
rantllışt.1 v 0 

zaman kurnaz dav - yordu .. Bu at; bilyilk bir tehlike 
~er-ba.ı ~~rdiği emirle, sUvarileri karşısında, vazife almış hassas bir 

llrırrıdakı k arata mi\ çekmişti. nöbetçi neferi gibi, başını sık sık 
- Ok ~iYad6lere: sağa sola çeviriyor ... Dim dik ku-

Cekoılovalı: lcro. 70,-
Silinr 21,-
Mark 25,-

23,-
66.-
75.-
23,-
28.-
23.-
24.-
14,-
52.-
32,-

Bufday yum111ak 
Buiday sert 
Arpa 
Çavdar 

6,12 6,25 
6,12 6,17,SO 
4,08 4, Si 
4,27,50 --
4,36 

biye Y&ğdınn!.. laklarile etrafı dinliyor .. Uzaklar. 
.\!'t.,_etnir 'l/ermior+ı ·, 

'- -"IJt --·-yw. dan koku alabilmek için, burun 
"'· \. ' Ortalık 'k w ~ ~~d enı onu agarmış delikleri mütemadiyen açılıp ka-
l' ... ~a: her tarafından, ok • panryordu. 
~~Uru altıya b~lamıştı. Bu ok At; birdenbire ön a.yaklarile e.. 
" dakuel'd Inda, C?.eyd)in etra - şinmiye, ve kişnemiye başlamıştı. 
ltlıa..lh,...4.:11 birkıı" kiai yere yu- Y ta d h l anmış· ~ """--,1.1 v -. -Y a n a am der a uy , aya-

l l!ol k · e sonra.. (Zeyd)in ğa kalkmış.. Kılıcının kabzesinl 

lan~. t ~nrn UstUne bir ok sap sımsıkı tutarak yolun iki tarafına 
e bU ' 1Pkı bUyUk b bit e ôlU ab881' gibi bi- bakmıştı. Kfı.fe tarafından ağır a-
t~t rne atılan (Zeyd), kısa ğır gelen bir atlıyı görünce, atının 

~lftt. kopararak yere kapan- dizginini koluna geçirmiş... Sırtı. 
~eçlıl.ll t nı hurma ağacına çevirmiş .. !hti .. 

törtı a lr, onun yere kapandı • yatlı bir vaziyet almıştı. 
ı_......, lia r görmez: Gelen atlı, yavaııı yavaş yaklaş. 
il[~- Y, Allah y k On ...,. -~r-aın ··· azı ... u mıştı. Bu atlı; yanık çehreli, uzun 
~biye adnn. ve kır sakallı, bir adamdı. Bu ada-

etr..rnı:d~mı,.. Sonra, Zey.. mm çehresinde ;bilyilk bir ciddi-
...... ~n b &kilere işaret ederek: yet sırtında, cenup halkının giy. 

~. Siı ~ Ul'adaklleri alakoya • dikleri gömlek ... Başında da (Mek-
'· ' nu kaçırın .. Belki ölme- ke) illere mahsus bir sipariş vardı. 

btl'e baltrrn Abasını, atının sağrısı üzerine ge. 
ti ş~di nıu lftı. lişi gUzel atmıştı. 
et'l. l{e:adeıe, ba;ıka safhaya Arada, henUz elli adım kadar bir 
t.ı,.~er:nek i disini oklara hedef mesafe olduğu halde, bu adam 
-"Ullil eden çin her an vaziyetini derhal ellerini kaldırmış; büyük 
~ ~ nıeçhuı süvari, okçula bir memnuniyetle: 

0tıılltt e hUcunı etmiştL Evve- - Hay Allah, hayır versin .• Ni-
~ CZel'd~a~a dağın ettikten aon hayet, seni bulabildim. 
.ı: etnıek ~8.Çfranlarla, onlan ta Diye bağırmıştı. 
bira ~ Yen BUvarilerin ara- Hurma ağacmm dibinde duran 

llıUb~ l,te burada çılgınca. Ve yUzü kefiyesile kapalı olan adam, 
~~ nıub ba, göstermişti. bu hitap karşısında şaşırmıştı. o 
~? •. a &reze, nekadar devam et da mukabele etmiye mecbur kal-
~~ unu, bilmiyoruz ..• An - mıştr: 
dr!:_eçhuı 8U olan bir cihet V&rBa.• - Demek ki, beni arıyordun?. 
1~1lla kanı Vart; (Zeyd) in kaçırıL, _ Evet .•. BugUn; tam beşinci 
"«ll'la """,_ olduktan sonra k F k t l1ln ~~ırun , an gUndUr kl, seni arıyordum. a a 
~a 1 olan lalıcmr di§lerL bir tUrlü bulamıyordum. 
lıle""'~- alınıt.. rd " Do lıaı "'-.o.d - Beni niçin arıyo un . .. s. 

h~e te a boynu bUkUk bir luk için mi, düşmanlık için mi? •. 
b ""'51ll tızerı:kedUen siyah bay - Düşmanlara, Allah linet et-
'-Ut ôldı1~- e atılmıa ... Onun mer.· in yti dU '![arın ""61l --, s .. Biz; yalnız ehli be n ş. 
lln, 1'... .At~ bir çekişte çı- manlarmı düşman biliriz. Halbu-

.. ~ d" boynuna kapan.. ki sen, bilakis, onlann dostusun. 
ondUrUcu bir sUratıe, - Ne biliyorsun?. 

Mayıs ağaemm ilk vatanı blzlm 
Anadolu olduğundan ileri gelse 
gerektir ki, bizde onun türlü türlü 
adı vardır. 

Kimisi onu bahçesinin hem htt
dudunu belli etmek, hem de bahçe. 
yl süslemek için senr, adına da be
yaz diken der, kimisi iri yemişli o-
lanmı ister, yemiş ek.,lce olduğun· 
dan ona ekşi muşmula adını verir. 
Bazısı da onu güzel çiçekleri için 
arar, fakat yemişinin yine muşmu
la gibi büyücek çekirdekli olduğu. 
nu unutamadığından adına çalı 

muşmulası der. Yemişi yenilen cin· 

sine zoğnır ağacı diyenler de var· 
dır. Zaten ne denlllrse denilsin hep
si ayni mayıs ağacıdır ve mayıs Ue 
haziran aylarında gtizeU~lr. 

Bahçelerde güzellik vermez ma
yıs ağacmm tarihte ve heJdmllkt,e 
de hatm sayılır yerleri vardır. RL 
vayete göre eski YunanWar gelin 
alayı yaptıklan vakit, geceleyin ge
llnJe gUveylnln önlerinde ışık veren 
m&§alelerl mutlaka mayıs ağacı· 

nın dallanndan seçerlennlş... Fa
kat mayıs ağacmm tarihte Ddncl 
Yeri daha mUhlmdlr. Yine bir riva
yete göre lsa peygamberi çarmaJıa 
göttirdüklerl vakit b&§ma koy. 
duldan dlkenll dallar mayıs ağa
cının dallan imiş. VçttncU bir riva
yete göre de Meryem ana Mısır a 
kaçarken bir arahk mayıs ağacı· 

nın altında oyum~ .. Onun için dl· 
Dl bUtttn hlrlstlyanlar mayıs ağa<s. 
na pek ziyade itibar ederler ve ma
yıs ağacı dalmm bulunduğu yere 
yıldmın dU~mez, diye itikat ettik· 
terinden evlerinin damma bu dal· 
lardan koyarlar ..• Bunlar rivayet 
kablllnden olsalar da, mayıs ağa
cının ta.rlhte yeri olduğu muhak
kaktır. Çünkü eski, hem de pek ee
kf, tarihten önceki zamanlarda, 

ekşi muşmoianm gıda olarak ye
nildiği arkeoloji araştırmalannda 

bulunan çekirdeklerinden belli ol
maktadır. 

Mayr:a ağacmm hekimlikteki yeri 
ondan çok &0nra, daha on sekizlncl 
asll'da, başlamakla beraber ona bu 
yeri bUyük bir hekim Boerhave 
venn~ oldu~dan, daha mühim
dir. O m&1hnr hekim mayıs ağamı. 
da zayıf ve gev~ yüreklere kov 
vet vermek hasSMını bulmo,ıur. 

.. 0 kadar yüksekten bir himaye 
goren mayıs ağacmm ttiban gittik-
çe büyüm~ ve &Onra gelen hekim
lerden bir çoğu onda ttirlU tttrlU 
bassalar bnlmu!)lardır. Kfmlsl ODU 

r.attiloenp hastalıima, klmlsl gut 
hastalı~ klmlsl mesanede tq 
hastalrlma, bazısı da gerllmlt si
nirlere lliç diye uzun aman imi· 
lanmrtlardır. 

Bu hassalann bir çoğu bugttn 
unutulma~ da, ytlrek tberlne ve 
slnlrler tberlne tesiri hal& mut.e. 
berdlr. Zaten muntazam kimya 
tahlillerlle Dlflydana çıkanlan ne
tloeler de mayıs apcmm bu Od 
tttrıu hassasını tutlk etttfnnltter
dlr. 

Zloti 20,-
Penso 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
tıvec kuron 30.-
Altm 1058.-
Banknot 253,-

Ç EKLER· 

1059.-
254,-

Londra 626,50 627.-
Pariı 17,5725 17.5575 
Milino 14.9675 14,955 
Brükıel 4.6675 4,6638 
Atina 87,23 87,1610 
Cenevre 3,4437 3,4410 
Sofya 153,8467 153,7!158 
Amıterd. 1.4363 1.4350 
Pras 22.6656 22.6475 
Viyana 4.2186 4,215 
Madrid 13,8866 13,8755 
Berlin 1,915 1,9580 
Vareova 4,1644 4,1610 
Budapeıte 3,9744 3,9712 
Bürket 107.2625 107,1770 
Belsrad 34,3175 34,29 
Yokohama 2,7425 2,74 
Moakova 24,105 24,125 
Stokholm 3,Q970 3,0944 

Borsa dıtı ba.D meskftklt 

Tllrk altau 1057,- 1058,-
lnsiliz alt.mı 1150,- 1152r-
Franıız altmı 932.- 934,-
Rua altını 1190,- 211ıs.-
Alman altnu 1085,- 1090.-
Banlrnot (Oım.) 253,- 254,-
Kalm betibirlik (Cum) 51,75 52,-

.. ., (Mecit) 51,75 52,-

., ., (Aziz) 51,75 52.-
• ., (Hamid) 52,SO 52,75 
.. ., (Reıad) 55.SO 55,75 
.. • (Vahidet) 51,75 52,-

Mısır sarı 
Yulaf 
Tiftik deri 
Tabak yilnll 
Peynir beyaz 
Z. Yai ekıtra 

,. 1. ci Yemek. 
H 2, Ci 

4,20 
106,-
68,-
24,15 
62.-
57,-
54,-

27.-
65,-
60.-
55,-

G .t. LE !'ı4 
Bufda1 
Kepek 
Yulaf 
Cavdar 
Arpa 
Un 
fiftik 
Peynir bcvu 
Kasar 
Pamuk 

Rarmol 
Nohut 

605 Ton 
45 Ton 
30 Ton 

180 Ton 
90 Ton 
91 Ton 
47 Ton 
38 Ton 

2 Ton 
~9 TOD 

IS Toıı 
SiS Ton 

DIŞ Fi ATLAR 
Bufday Liverpul 
Buiday Şikaso 
Buiday Vinipelı: 
Arpa Anverıı 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fmdık G. Hamburc 
Fmdık K. Hamburs 

Bugtln Umanımrıa g 
lar : 

9,3,50 ıili 
132,1-4ıent 

133,3-8 ıent 
124 B. F. 
15-3 ıilin 

13 ıter. 
173, R. M. 

173 R. M 

• .:k l"apur. 

Sözlerine inanılır heklmJerden Saat: 6,80 da Sa.ödet Bandırma • 
bazısı mayıs ağacuu damarlarda Borıammla dünkü muameleler dan, 14,80 da Sadık7.Ade Bartmdan, 
tansiyon artınuma, uygwısoziup, DUn borsamızda 20,10 liradan açı- 16 da ~ lzmirden, 17 Tayyar lm. 
kadmhim &On baharına erlşmlı lan Türk borcu 20,20 liraya kadar bJ rozdan, 11 de Ege Karadenizden. 
bayanlann bq dönmesine, yürek raz muamele görerek kapanmı,ıır. Bugtln llmanunrzdan gidecek va. 
111kmtılanna kartı tavsiye ederler. Parlsten gelen telgraflarda Türk purlar : 
Mayıs ağacı çiçeklerinden çıka-

nlmış ve damlayla içilir Uiçlar var. borcu açılif ve kaplLDif 272 frank Saat 12 de Tan Karadenlze, 9,80 da 
tansiyon artmasra, uykusunzluta, gelmiştir. Fransız frangı biraz yük Uğur lmıite, 8,80 da Çanakkale Mu. 

da, fakat onlan ancak hekimler yaza selmif ve 110, 13 olmUftur. Anadolu danyaya, 20 de Saadet Bandırmaya, 
J>lllrler. Ev llJ.cı ola.rak lmllamta. tahvil, hisse ve mUmeuillerinde bir 19 da Asya Karablgaya, 19 da Ke • 
bilecek çiçeklerin kendileridir. Bir değişiklik olmamiftn-. Arslan çimen· mal Ayvalığa, 10 da Antalya MersL 
~y fincanı kadar sıcak sn içerisine tosu 14,20 liradır. Erzurum - Srvaa ne. ~ 
bir kahve kaşığı mayıs ağacı çiçek- 95,10, Ergani 95 kuponlu Merkez 
lerl konulup ka.nştmlarak içilir. Bankuı hisseleri 93,5 liradır. DünkU 
Bunu gönde iki tt~ defa t.ekrar et- borsa iflerl pek canlı olm8.IJ11'trr. MU 

mek mUmktlndttr. badele dolayisiyle llkiduyonu kala-

cak obligasyonlardan 1260 tane nok. 
san görüldüğünden likidasyon için 
faiz teabit edilmlyecektlr. 
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lngiliz Kraliçesi T Qç Mera· 
Nasll Ha~ırlanıyor ? • • 

sımıne 

Terzisi Kırk Kat Elbise 
Dikmekle Meşgul. 

Kuvaforu de İs Basında , , 

mantosunu giydikten, zarif ve kU
çücük tacını da başına oturttuktan 
sonra ayna önünde yaptığı tecrübe
lerinde f evkalide muvaffak oldu
ğunu anlattı. 

Kilçilk Elizabet, vaktilc bir me
rasim esnasında reverans yaparken 
azıcık yanlış hareket ettiğinden 
merasimin devamınca başındaki 
tacı eğrilmiş vaziyette kalan Vi
kontes Lacelle'in akibetine uğra
mamak üzere çok çalışmaktadır. O 
zaman Vikontes Lacelle on beş ya
şında idi. 

'-o.937 ~ 

Şükran Anar Serap Zerin kardetler Şükran Baytekin 

Bütün lngiltere taç giyme merasimine hazırlanırken, Kraliçeye 
ait elbiselerin yapıldığı yerler ve Kraliçenin saçlarım merasim 
için tarıyacak olan kuvaförün civarından dahi kuf uçurtulmuyor. 
Kraliçenin tuvaletlerine ait taf&ilatm merasimden evvel ortaya 
çıkmamasını Saray Nazın kat'i te~ilde emretmiftİr. Alınan tertİ· 
bata rağmen b:r F ranıız gazetesinin Londraya hususi surette gön
derdiği kadın muharrir Kraliçenin merasim için yaptırdığı elbise· 
leri görmiye, terzisile, kuvaförHe 2örütmiye auıvaffak olmuftur. 

Prenses Elizabet on bir yaşında 
olduğu halde saray A.detlerine yıl
larca alışık gibi uzun mantosunu a
yaklarına dolaştırmadan yürüyor 
ve ani dönüşler yaparak merasinl Mükif at ı Darbımesel Mü-

Fransız muharririn verdiği taf
silattan dikkate şayan parçalan a
lıyoruz: 

Kraliçenin terzisi Madam Berthe 
bir Fransızdır. Haftalardanberi 
Kraliçenin merasim tuvaletlerini 
hazırlamakla meşguldür. Her gün 
Londradan epey uzak olan Windsor 
şatosuna gideerk provalarını orada 
tamamlıyor. 

KRAIJÇEYl NASIL 

GİYDİRİYORDUM? 

Madam Berthe, Kraliçenin bir 
kız kadar masum, çekingen ve gece 
tuvaletlerinde dahi fazla dekolte

den mahçup olduğunu söyledı'kten 
sonra hazırladığı 40 elbise hakkın
da malO.mat vermiye başladı 

- Şimdi Windsor §atosu.ndan 
dönUyorum. Otomobildeki kutular
da bugün provasını yaptığım üç el
bise var. 
Yanındaki yardımcı kıza döne

rek: 
- Aman, kutulara dikkat! Her 

şey tamam mı? Unuttuğumuz bir 
§eY olmuş mu? .. Kraliçe fevkalade 
nazik muamele ediyor. Müşkülpe
sentlik hususunda benim Parisli bir 
çok müşterimden bin kere yumu
şa.kur. Altı -aydır Looclradaymı. 

Merasim elbisel~ini hazırlıyorum. 
Kraliçenin zevki sadeliktedir. 

Fazla dekoltelerden mahçup olu
yor. Gece elbiseelrinin bile kollu 
olmasını emir buyuruyorlar. 

KRALlÇE..."'ı'1N EN ÇOK 

SEVD1Gt ELBİSE 
Kraliçenin kırk elbise içinde en 

fazla hoşuna gideni, bugün prova
sını yaptığım gök mavisi tuvalet
tir. Kraliçe, gök mavisini ve o ren
gi en iyi veren firuze t.a§ını pek 
severler. Bu elbiseyi taç giymeme
rasimini takip eden günde verile
cek baloda giyecektirler. Elbise a
§ağı yukarı mavi bir su akıyormuş 
hissini verecek şekilde firuzelerle 
işlenecektir. Kraliçe o gece fevka-

lade büyük firuzelerden yapılmış 
dizlerine kadar inen bir gerdanlık 
ta takacaktır. 

Fakat biliyor musunuz ki, Krali
çeyi giydirmek pek kolay değildir. 
Biraz benim gibi etine dolgun olAiu
ğundan ... 

)IERASlMt.~ BUYUK Sffil\IALI 

lUANTOSU 

- Kraliçenin terzisinden çıktım, bir 
ibadethanede dua eder gibi işçile
rin hürmetle işledikleri taç giyme 
mera.siminin sırmalı mantosunun 
yapıldığı yere girdim. 

O günkü alayda Kraliçenin giye
ceği mor kadife manto, bütUn ml
nasiyle şahanedir. Mor kadife man
tonun kenarları geniş, Ermin kürk
le çevrilmiştir. Kenarlarındaki kür 
kün dikiş yerinden başlıyarak man
tonun ortalarına doğru yayılan çi
çekler altın sırma ile işlenmiştir. 

Kraliçenin alay mantosu yanın
da, ayni kadifeden yapılmış iki kU
çük manto daha dikkatimi celbet
ti. O mantoların da kenarları Er
min kürkle çevrilmişti. Yalnız Kra.
liçenlnkinde altın sırma ile işlen
miş çiçekler yerine Uç hat sırma iş
leme vardı. KUçUk prenseslerin 
mantolanna sırma çiçekler konul
mamış ... 

PRENS ELİZABETlN SE\'DILİ 

REVERANSLARI 

Mantoları hazırlıyan mUeS!esenin 
aahibi, Bukingam sarayında o sa

bah Prenses Ellzabetin meraııim 

gününe ha.zırla-

nıyor. 

Bu izahatı al. 
dım. Çıkıp Kra. 
li.çenin kuvoföril
nü buldum. Ku. 
vaför Kraliçenin 
şimdiye kadar hiç 
saçlarını kestir. 
mediğini, resimle
rinde görüldüğü 
gibi tarandığını 
temin etti. Mera. 
sim günü, ensesi
Ji biraz örtecek 
şekilde saçları 

tanzim edilecek 
ve tacın etrafında 
ondülasyon ya. 
pılacaktır. 

sabakamızda Kazananlar 
Bundan evvel tertip etmiş olrlu. 

ğumuz 750 Ura mükafatlı darbı. 

nıesel müsabakamız büyük bir rağ. 
betle karşılanmış, tamam 4271 o. 
kuyucu bu müsabakaya iştirak et. 
miştir. Bu rağbet karşısın•la mü. 
kafat cins '\·e adedini arttırarak 

112 okuyucuya hediye vermeği ka • 
rarlaştırdık. 
Okuyucularımız hediyelerini 10 

llayıs Puartesi gününden itllıa. • 
ren idarehanemizdeo alabilirler. 

Hediye kamııanlardan son kıs. 
nım lsimleriol de bugün ~ur:ı.da 

neşrediyoruz : 
Birer yatak çar1alı kazananlar 

85 - İstanbul Kadıköy Fener 
Stadı karşısında Reşit Paşa soka. 
ğmda 23 numarada Seniha Argül. 

86 - Artvin - Kuvars hnn bakır 
f abriaskı kimyageri Mes'ut Betil. 

Birer kutu tuvalet aabımu 
kazananlar 

87 - Kayseri bez fabrikası Mekik 
ustası Abidin Daver. 

_ Kraliçenin en yeni resimlerinden bin 

!ngiltere Kra
liçesi 12 Mayıs 

taç giyme mera. 
sinlini de tabii 
rengindeki saçla
rmın itiyat ettiği 
§ekilde ya.şıya. 

caktır. Yalnız şu 
farkla ki tacın 

etrafı her günkil 
taranışmdan bi
raz farklı tanzim 
olunacaktır. 88 - Gaziantep trahom nı.ücaae. 

le reisliği mutemedi özarık. 

Firari 
Mevkuflar 

(Başı 1 incide) 

DUn bir arkadaşımız. firar hadise 
si vukubulduğu günde t evkifanenin 
vaziyeti hakkında şu malumatı top -
lamıştır. 
"- Tevkif anede firarilerin yattı • 

ğı koğuşta 50-60 kişi vardır. Sabah 
saat 5-6 arası en tatlı uyku zamanı
dır. Koğuş dışardan kilitlidir. Fakat 
firar sabahı, bir mevkuf uykudan 
kalkınca koğuş kapısını açık bulmuş, 
Abdullahla Tevfiğin koğuşta olma -
dığmı görUnce gardiyan İsmail Hak 
kıya haber vermiştir. Koğuşun kapı 
sı da tekrar mevkufların üzerlerine 
kilitlenmiştir. Halbuki saat beşte dı 
şan çıkan bir mevkuf, Abdullah ile 
Tevfiği koğuşta görmüştür. Firardan 

"sonra bu koğuşta bulunanlardan pas 
tırmacı Mihran ba§ka bir yere götü 
rülmUştUr. Bu adamın firar hadisesi 
le alakası olduğu zannediliyor.,, 

T evkilhanenin hariçten 
kontrolü 

Tevkifanenin hariçtan kontrolu va 

zLyetine gelince; biz bunu da tahkik 
ettik ve şunları öğrendik: 

Tevkifane etrafında dört nöbetçi 
bekler ve bir onbaşı da daima dolaşır 
lrtibatı temin eden jandarmanın uyu 
masına imkAn yoktur. Firarilerin kaç 
tıklan iddia edilen pencere, atladık -
lan söylenilen nokta nöbetçinin gö • 
zil önündedir. Jandarma arkasını 

döndüğü zaman dahi 7 -8 metre yük· 
sektikten aşağıya atlıyan iki insanın 
gilrUltUsUnU işitmemesi imkansız te 
lakki ediliyor. Maamafih, doğruyu 

katiller söyliyeceklerdir. 

Poliıin tetkikleri 

Polise, göre, firar sabahı saat se
kizde katillerin kaçtığı mUddeiumu
mlliğe, ayrıca taşraya ve şehir dışı • 
na ait bUtUn mahreçlere telefon, tel 
grafla malumat verilmiştir. Bu ara • 
da Haydarpaşa istasyon komiserli • 
ğine de talimat okunmuş, saat 8,15 
ten sonra Haydarpaşadan kalkan bü
tün marşandiz ve posta trenleri kon 

Madrit önünde 
8000 asi 
Muhasarada 

(Başı 1 incide) 

buna imkan bulunmadığı, çünkü §e • 
hirdc askeri hedefler bulunduğu bil. 
dirilmiştir. 

89 - Nazilli bez fabrikası makas 
ve Şardan ustabaşısı Recai Hızal. 

Birer yemişlik kazananlar 
90 - İstanbul Ziraat Banaksı he. 

sabı carl memuru Hatice Salih San. 
91 - Sıvas asekri hastane bakte. 

riyologu Fevzi Ergin Sav. 
Birer poduıüet bel kemeri 

kazananlar 
92 - İstanbul Rumelihisan Ralta 

limanı 26 numarada Velit Daim. 
93 - Sinop ortaokul TUrkçe mu. 

alliml DUA.ver Can. 
Milisler İtalyanların Siyahok adını 4 - Bandırma İsmet lnönU cadde. 

taşıyan müfrezesini perişan etmioler. si 67 numarada Fahir Tekeli. 

dir. Italyanlar 400 ölU bıraktıktan 6 ,ar adet zaril mendil 
başka dört kamyon dolusu da malze. 
me terketmişlerdir . 

Asiler Bilmeoya girmişlerse de t. 
talyanlann nehri yüze yüze kaçtık • 
ları görülmüştür . 

Madrit iki saat bombardıman edil 
miştir. Telefat yoktur . 

Paritsen bildirildiğine göre Madrit 
önündeki Üniversite mahallesinde 
8000 asi muhasara edilmiştir. Bunla 
nn ric'at hatlan tamamiyle kesilmek 
üzeredir • 

Maarif Müdürleri 
Arasında 

Ankara, 3 (TAN) - El biz maarif 
müdürlüğüne Sinop maarif müdüril 
İbrahim, Sinoba Zonguldak maarif 
mUdUrU Ali Fahri, Zongııldağa Kay
seri mUdürü Hilsnü tayin edildiler! 

kazananlar 
95 - Zonguldakta Ereğli ŞirkP.ti 

yükleme s~i muhasibi Ahmet 
Işık. 

96 - Eskişehir kolordu levaztm 
birinci kısım hesap memuru Kemal 
Toygan. · . 

97 - Fethiye birinci okul munlli. 
mi Ahmet Özkan. 

Zarif bir cep tarağı kazanan 
98 - Kütahya orta okulunda 310 

numaralı İsmet. 

Birer tıraf makineai kazananlar 
99 - Diyarbekir nümune hastane. 

si başhekimi RUştUnün oğlu Fikret. 
100 - Aydın itfaiye kumandanı 

Mustafa Erçen. 
~101 - Dörtyol Ziraat memuru N. 

Aya ta. 
Birer el Çantaaı kazananlar 

102 - Bursa Kız Muallim Mekte. 
binde 588 Adviye Ege . 

103 - Kastarnonu belediye reisi 
doktor ŞUkrUnUn torunu Canşen O. 
zan. 

trol altına alınmıştır. Zabıta. 21 ni· 104: - Sankamış müddeiumumisi 
san sabahından sonra firarilerin tren Esat. 
le kaçmalarını imklnsız görmekte - 105 - Afyon Karahisarda Devlet 
dir. Demiryolları 7 inci işletme memuru 

Firariler Adana barlannJa... Ha,,metin eşi Sait Eryeten. 

Adana, 3 (Tan muhabirinden) - Birer dolma kalem kazananlar 
Firari Abdullah ve Tevfik, kendileri· 106 - Antalya Emniyet mlidUrlU. 
ni yakalıyan sivil ve Unif ormalı me- ğü birinci komiseri Baha. 
murlara hapisaneden aellm yolla • .~07 - Polatlıda Silo muhasibi F. 
nuşlardır. Katillerin Adana.ya geldik Yonter. 
leri llk geceyi barlardan birlnde ge - · Birer para çantaıı kaz.ananlar 
çirdikleri söyleniyor. Firar hadisesin 108 - Edirnede maliye müşaviri 
de kadm parmağı olup olmadığı he· Talltm kızı Nezihe Erdil. 
nUz belli değildir. Katillerin tsta.nbu- 109 - Ayvalık GümrUk caddesi 
la sevkleri, lstanbul mUddeiumumt • 14 numarada Ahmet Cemil. 
liğinden gelecek tahsisata bağlıdır. 110 - Uşakta belediye başk!tibi 

Sait Çetiner 

Holivutta 
Yıldızlar 
Aç kaldı 

(Başr 1 incide) • 
mak mı l!zımgeldiğini kararlaştıra· 
caklardır. 

Şimdiye kadar aktörler, serbestçe 
Stüdyolara girmektedirler. Diln Gre
ta Garbo, Klark Gable, Vilyam Po -
vel Jean Harlov, Jannet Makdonald 
gibi bazı artistler kapıdaki nöbetçile 
rin önünden geçerek stüdyoya. girip 
çalışmışlardır . 

Fakat stüdyo restoranları bir tesa 
nüt grevi ilan etmiş oldukları için 
artistler, öğle yemeğini yiyememişler 
dir. 

Halk, aktörler sendikasının karan 
nı bilyük bir alaka ile beklemekte • 
dir. ÇünkU sendika, ilk defa olarak 
bir iş, ihtilafında karar verecektir. 

BALDVlN ÇEKiLiYOR 
Londra, 3 (A.A.) - Iyi malUınat 

alan siyasi mahafilc göre, Başvekil 

B. Baldvin kat'f olarak mayısın 27 
veya 28 inde kabineden çekilecek
tir. 

Yunan Krallnın .. 
isim Töreni 

Atina, 3 (Hususi) - BugUn kra • 
im isim gUnU olmak mUnasebetile sa 
bahleyin baş piskoposluk kilisesinde 
bir ayin yapılmıştır. Bu ayinde kral, 
prensler, yanlarında Başvekil Metak 
sas olduğu halde bütUn nazırlar, kor 
diplomatik, generaller, eski başvekil 
!er ve nazırlar bulunmuştur. 

l~çilik Yapıyor 
Berlin 3 (A.A.) - Propaganda ba 

kanı Göbles, bakanlık erkanının sıra 
ile iki ay tam bir amele gibi muhtelif 
~lerde çalışmalarım emretmiştir. Bu 
çalışma terfie yardım edecektir. 

MEKTEPLER iÇiN 
Ankara, 3 (TAN) - Maarif Ve. 

katetinin mektep 18.boratuarlan için 
barıçtan getirteceği 300 bin liralık le 
vazım gUmrüksUz girecektir. 

Haşim Helvacıoğlu. 

111 - Zafranbolu Kalealtı mualli. 
mi Fuat Edip. 

112 - .Giresun BUyUk Millet ecza. 
nesinde Atila. 

• 

Türker 

Tekirdı1ğında ölen 
Rakoçi için Heykel 

Dikfld~ 
Budapeşte, 3 (A.A.) - Macar 1 ' 

jansı bildiriyor: 1' 
Bundan tam iki yUz sene evvel • 

kirdağında ölen DUk François R• 6' 
koçinin at Uzerinde bir heykeli . d ,_ 
kral naibi B. Horty'nin huzuru ılaO" 
çtlmış, törende kUltUr nazırı ~· t'1 
man bir nutuk söylemiş, TilrklYe eııJ 
çisi B. Behiç de heykele bir çel S. 
koymuştur. Başvekalet milsteşııtl 1' 
Barczy bu münasebetle TUrk elÇ d 
B. Behiç şerefine bir öğle zıys.fe 
vermiştir. 

Kömür Sergimizin 
Kazand;ğı Rağbet ~ 

Ankara, 3 - Tas ajansı muhil Jf)• 

enternasyonal köm Ur sergisi haJclt i , 
daki intibalarını şu suretle kayda 
miştir: ıs' 
"- Sergi Türkiyede yapıın_ıış 0 il • 

ısıtma aletleri bolluğu itibarıle. b '!'. 
hassa. tebarüz etmektedir. Tilrkl~ 1 
dost olan herkes gibi bizi de se~ 
recek bir hadisedir. Sergide t be-' 
olunan aletler arasında. bilhassa şl1J! 
sobaların yanındaki pavyonda~ te tJJt 
olunan, mesela Alman mamula~ 
şabihlerinden görüniiş itibarile dJ/• 
olmadıklarını kaydetmek l~ı::ı:> cJ' 
Sergi binası içinde bir kömür ~ r 
ve işçilerinin hayatı aynen uısf bit 
dilmiştir ki, bu fikir mükernme 
surette tahakkuk ettirilmiştir·,, 

MONTRÖ 
MÜZAKERELERi 

miletı1 
Montrö, 3 (A.A.) - "Malı ıJ, 

tabirinin tarifi hakkında yapılall ti 
zun görüşmelere rağmen ?Jıs~z t>Jt 
Fransız heyetleri arasında ben 
itilaf hasıl olmamıştır. . ıı1' ' 
Konferansın tesvid konutesi, 

saisine devam etmiştir. ttetf 
Ecnebi konsolosların saUihiYe .At 

. . e rııtıırv
mcselesi ile hudut barıcın ~ 

meselesi halledilmiştir. 

Yeni Siirt Saylav• ... 
. t•'" 

Ankara 3 (TAN) - Siirt 8111 tııJ ' uf? lığına seçilen B. Alf Kurdoğıurı 
gUn mecliste tahlifi ya~dı.~ 
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Kaç yaşında 
görünüyor

sunuz*? 
Teorobe lhteriyorkl ı : 
aı~ 
~ tJ ( 10 kadın 

~ } arasında 7 ıl ~ ~ yaılarından a ~ 1 daha ihtiyar 
~l ~ görünDyorlar. 

~~ l 10 kadın J• ~ ırasında 2 al 1 
• • kendi yaşla-

rında görü· 
nliyorlar. 

~Yalnız 1 kadın t daha genç 
görünüyor. 

lb Sebebini okuyunuz : 
tiy~laın 

itle akla yaş meselesi 
eh l'ıunbahı. değildir. Belki 

len ~~ekı ' 1Blocel, tabir edJ _ 
... U ,.e sıhhatli OO\'herin 
... e"CUdi 
ili Yeti rol oynar. Ciltleri 

~I Cıevherlle zengin olan ka.. 

geo, r 60 Yaşlarında olsa bile 

~genç görUnu.rıer. Cildiniz, 

lactı cevhertnı kaybetmeğe baş 
bite~ Ya.kit 25 ya mda olsanıı 
J[ Uıtıyarlaını, görUnürsUnüz. 

~rler ve dü~celer Blocel'f 

gerı,. tur. Bunun için clldlnlzi, 
elit 'l~U haY\'anlarda gizlenmiş 
Ubaaı ceyratı merkezinden Is _ 

eeı·ıe edilen t.aze ve saf Blo. 
clbıııı besteylniı. Bu cevher, cil. 

ı~tlrrq kuvvetlendirmek ve gene. 
~U ek h88sasına mallktir. 
~ Bioeeı lhtlyatmızr uyandı. 
lar ve cUdinfı • bunışukluk
tL • dıgUer • siyah benler gibi. 
'lltlr.,.lık 
lrendfne •ıAnıetıerfnden keıull 
d~ kurtaracaıc ve hakiki 
Cektt bir gen~llk temin ede _ 

... haı(h 
hel"I h azırcta Blocel cev. 

alı y ..:ı. 
\'111....:1_ e~ane bir cilt unsuru 

"""ua.-. O ela 
r~1 penbe ~deki 
aıcşa on krenııaır. lf eineo bu 

edin~ Ya~ eı-vel tatbik 

dekı 'l' Sabah ta beyaz rengin. 
Şaya.n,OkaJon kremini kullanınız. 
ş1~Yl'et bir netice Ue kar. 
dııı;__ nıız. 72 YaomdakJ ka.. 
~da hın· .. ., 

Clak 5() - ~ukltıklar zatı ola. 
82 Yaşındaki kadınlar ancak 

Yaşrrıd 
kıııa a g6riiJeceJı ve genç 

~hl~ gönnedlklerl cazip 

~ bir tene malik olacak. 

~ ' Muvaffakıyet muhak _ 

~: ~tlıdır, !tecrübe e • 
61nnun kalacaksınn. 

te~erce Tokalon mu, . 
llleJct den müessesemiv 
§alı up Yaza.nlarm mil 

edeleri '- endil 'ğind geıen , A • ı eı 

d. en kıymeW deliller 
ı.r: 

(}'6',,,&a_ 
lcij -Qlllde e.rgenUk v' 
bir ~elikJer lgerislndı 
hııa ıdvllceler oldu 
değ.: iyi bir cilde maili 
let dlr. Birçok krem. 
Oiha ktıııandiktan sonra 

ııı. •- Yet Tokalonda karar 
ııuldJnı.) .. ' 

D. E' • No " " t · • -a .uıı .. . zrnı 

_;cudiın ~k anzalı vı 
şrrn~' bu hal, bent ya 
nıeı::' daha fazla göster 
l'oka.ı idi. İşte altı aydı 
~ on kuJJamyonırn 
rı:nunlyetıe itiraf edt> 
1a d~ bu rnUddP.t urfm 
bl Üıgtln ,beyaz ve taz· 
; 61dtı sahip oldum.. ) 

· addesi, D. Tüccan 

'Y. A. M. Eskişehir 
1 llq mclrtuplarm asıllar 
osyalarınnzda saklutrr 

~A:T•t LlKlDASYON 
Yoğlunda '.l'okatlıyan 

karşısında 
'l'uh S .T A V R l D l S 

Qarşarn~fLye mağazası 5 Mayıs 
15 ~ i ~dan itibaren ve yalnız 
40 tenzu~ın bUtUn stoklarını % 

tla elden çıkaracaktır. 

ideal Büro 
Bu kitap bürolarının i§ çıkarma kudretini art
tırmak istiyenler için kısa, fakat ameli bir 
kitabıdır. O size az masrafla çok iş nasıl çıka
rılabileceğini a-öaterir. Fena ve yanlış büro 
usulleri yüzünden geri kalan, hatta zarar 
eden veya batan müesseseler sayılamıyacalc 
kadar çoktur. Bu kitap, bu gibiJeri kurtarmak 

için yazılmıştır. Fiyatı 50 kuruş .• 

Yeni Müşteri 
Bulmak San'atı 

Dr. Gaason diyor ki: 
"Tetkikatım neticesinde gördüğüm hakikat 
şudur ki, her tacir bu kitapta gösterdiğim 
usulleri tatbik etmek suretile bir iki ıene gibi 
kısa bir zaman içinde müşterilerin adedini bir 
misli arttırabilir. Müşteri arayıp bulmak bir 
san'attır ki, bunu pek az kimse bilir. Ben bu 
kitabımda aize bu san'ati öğretiyorum." 

Fiyatı 50 kuruı .. · .. 

Talih Sensin 
Talihini başka yerlerde arama. Talih bizzat 
sensin. Elverir ki bunu bilesin ve bundan isti
fade edesin. Talihini başka yerlerde arıyan· 
lar, hafifler, zavallılar ve mağliiplardır. Bu 
kitap size talihinizi öğretecektir. Fi. 75 Kr. 

Kendini 
Tanır mısın 7 

Dünyada en mühim şey İnsanın kendi varlığı
dır. Bütün öteki şeyler teferrüattan ib6ırettir. 
Kendinizi tanımak istiyor musunuz? Kendi 
kabiliyetlerinizi, kendi varlığınızı, kendi hu
susiyetlerinizi tanunanın ve bunları iyi yolda 
kullanmanın sırrını öğrenmek istiyorsanız bu 

kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. 

Müşküllerle 
Mücadele 

l).r. Gasson diyor ki: 
Bu eser dinamitle doldurulmuştur. Bunun 
gayesi, birçok it sahiplerini mahveden atalet 
ve korkaklığı berhava etmektedir. Bu kitap 
cesaretlerini kaybetmek üzere olanlara kur
tuluş yol ve vasıtalarını gösterir. Bu kitap 
müşkü11eri yenmek istiyen herkes için yazıl
mıstır. Bu kitap boş söz!er, "evet efendim, 
hakkınız var" "başüstuneler" kitabı değildir. 
Ben bir nazariyeler kitabı değil, umumi çare· 

ler kitabı yazdım. Fi. 75 Kr. 

Doktor Ga.,on'un bu •aylada gördüğünüz eserleri
ni itlcırehanemiztlen alabilirıiniz. lstanbulcla bulun
mivanlar. bedellerini poıta pulu olarak idarehane -

mize aönc/ erebilirler. 

ISTANBUL "1 AN,, MATBAASINDA 

lstanbul Komutanhğından: 
litanbul Komutanlığı i~aat şubesinde 1 Haziran 937 tarihinden iti~ 

ren çalışmak üzere 150 - 200 lira ücretle bir mimar veya mühendis alına. 
cn!(tır. Taliplerden evsafı Iazimeyi haiz bir tanesi seçilecektir. Bu işe talip 
olanlar 15 - 5 - 937 tarihine kru:lar ellerindeki evrakı milsbite ile komutan
lık 9 ıuncu şubesine müracaatları. (2497) 

- ~ . 

Dıyltf Oımlryollar1 ve limanları işletme U. idaresi llinlır1 

Bilecik deposuna bir sene zarfında vurud edecek tahminen 10000 ton 
ınnden kömürlinün vağonlardan yere boşatılması ve yerden makine ve 
vagonlara yükletilmesi işi 25.:5.937 tarihine mUsadlf sah günü saat U5 de 
H. Paşa gar binası dahilinde 1 el işletme komisyonu tarafından eksilt -
mesi yapılacaktır. 

i Beher Ton kömürün tahliyesi icln 7 K. ve tahmil için de 11 K. muham
men bedel konmuştur. 

1 
Isteklil:rin 135 !ira muvakkat teminat ile kanunun tayin et~iği. vesika

la:ı resmı ğazetcnın 7-5·936 tarih ve 3297 No. ıu nüshasında ıntışar et· 
miş olan talimatname dairesinde alınmJ.i vesika ve tekliflerin ayni gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine verilmesi 18.zımclJr. · 

1 1 
Bu iş~ aid 9artnameler Eskişehir depo şefi ile Haydarpaşada 1 ci işlet. 

DenbLeva~mSahnalmaKom~yonul~n~n _m_c_k=~-~-3-~-n~u~~-~~ın-d_M_p_u_~~~-o_~_N_k_v_e_~_~_·~'-2-44_2_>~~~~ 
Istanbul iskan müdürlüğünden : 

M. M. V. Deniz Merkez Satmalma Komisyonu Rs. Bolu villyetinin merkez kazasında Dimbilt, Kiraı:dağı, Kolcuk yaylası, 
ı - 30 Nisan 937 günü kapalı zarfla yapılacağı ilan olunan münakasa- Kalınca Konur oğlu Ta§h yayla ve Akar Ağzı Kabak Pınarı Deresi orman-

sına talip ımhur et:ıniyen 3000 ton kardif kömürünün 10 Mayıs 937 pazar- !arından 8417 - 119 metre mikap çam ve 5451 - 834 metre mikap kUknar 
tesi günü saat 14 de pazarlıkla. eksiltmesi yapılacaktır. ki cem'an 14068 - 955 gayri mamul metre mik!p devrik eşcardan yüzde 

2 - Talip olanların 66.000 lıra muhammen bedele nazaran 4550 liralık otuz zayiatla şartnamelerde miktar ve hacımları yazılı muhtelif çaplarda 
ilk teminatları ve ihale kanununda. YB.Zılı veaaikleri ile birlikte komisyona 9864 metre mikap kerestenin imal ve ormanlara en yakm istasyonlara 
müracaatları. sevki işi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

3 - Eksiltmenin M. M. V. de müteıekkil komisyonumuzda yapılacağı. 2 - Pazarlık 11 - 5 - 937 tarihine mUsadif salı günü l!!aat 15 de Bolu 
4 _ "330'' kuru§ mukabilinde 0&rtn&.Jne8lnin komiıyonumuzdan &ldırl· Sıhhat Mildürltiğünde yapılacaktır. 

la.bileceği. (2500) 3 - Beher metre mikap mamul kerestenin istasyonda vagon teallmi 

lstanbul Dördüncü icra memurluğundan : 
Kanuni ikametgihı Fatih, Çırçır, Haaan La.il mahallesi, Fenerli sokak, 

No. 5 olup elyevm ikaınetglhı ve meskeni bilinıniyen MUnireye, 

muhammen bedeli 26 liradır. 
4 - Şartname projesini görmek istlyenler 13 gUn iQinde her gUn Anka

rada Isk!n Umum MUdUrlüğüne, Bolu, hmit, Zonguldak Sıhhat MUdUr
lilklerine ve Istanbul iskan MildlirIUğUne müracaat edebilirler. 

5 - ll!n müddeti 27 - 4 • 937 tarihinden itibaren 11 - 15 • 937 tarihine 
kadar olmak Urere 115 gUndUr. (2483) 

u 

........................... 
ıstanbul Har.ci Askeri 

Kıtaa•ı llAnları ··-------·-Kayseri Garnizonundaki kıt'atın 

ekmeklik ihtiyacı olan 145.000 kilo 
un kapalı ıarfla eksiltmeye konul
muı;tur. Unun tahmin bedeli 188M 
liradır. Şartnamesi Kor satınalma 
komisyonunda her giln g8rUlebllir. 

Ekıdltmesi 14 Mayıs 937 cuma gUnU 
aaat 16 da Kor satm&lma komisyonun 
da yapılacaktır. n kteminatı 1418 li
ra 70 kuruıtur. lsteklilerin belli gün 
ve saatte teminat mektuplan ve mak
buzlariyle komisyona müracaatları. 

(687) (2508): 

HiÇ BiR iDDiA 
Aslmda kıymetsiz olana 

fazla bir .,ey Ulve etmeı. 

KREM PERTEV 

İfrat ve mtibaliganrn ifa. 
desi değildir. Terkibi blr fen 
harikası gibi velveleli bir 
tanda ortaya atılan gUzel· 
lik müstahzarlarını da ken. 
disine karşı hiç bir zaman 

rakip olarak tanımamıtlt.r. 

Emniyet Sandığına 20 • 7 - 931 tarih ve 11245 numaralı ikraz senedi 
mucibince bir sene vade ve eenevi % 9 faiz ve pe§inen % 3 komisyon ve 
sigorta ücretleriyle muamele vergisi ve % 3 ücreti veki.let ve sair masa
rif tarafınıza ait olmak üzere istikraz etmiş olduğunuz (1200) liraya kar
§I birinci derecede ipotek gösternı:İ.§ olduğunuz Sarıgezde lskenderpaşa 
mahallesinin, Şakir efendi ve Ş~ır ağa sokağında eski 9, 7, 9, 7, 12, 12, 
yeni 2, 6/1, 6/ 2, 6/ 3 numaralı evın mevzuubahs senet mucibince borcun 
vadesinde ödenmemesinden dolayı alacaklı tarafından rehnin paraya çev-

istanbul Gayri Mübadiller Komisyonundan: 
i Z· M i R S A Ti Ş 1 

rilmesi yolile, 30 - 6 - 934 tarihli takip talebi üzerine paraya çevrilmesi 
talebini müteakip senet mucibince kanuni ikametgahınıza gönderilen öde
me emrine mUbagir tarafından verilC\l megruhattan mezkO.r adreste bulun
madığınız anlatılarak illnen tebligat ifasına karar verilmiştir. Borç ınik

I tarı 25 _ 4 • 934 tarihine kadar (1473) lira (98) kuruştur. 
nln tarihinden itibaren 45 gün zarfında dairemize müracaatla 934/ 3848 

mükerrer dosyaya bir itiraz dermeyan edilmediği~ borç ödenmediği tak: 
dirde mezkflr gayriınenkulünüztin memuriyetimizce satılacağı hakkmdakı 
işbu ödeme emri ve senet sureti mUnderecatı tebliğ makamma kaim olmak 
üzere ilan olunıur. (2506) 

D. No: Semti ve mahıLilesi Sokağı Emlak No: 

547 Darağaç Tramvay cad. 14 

Cinsi ve 
hissesi 

6721,42 metre2 
arsanın ta.marru 

Hisseye göre 
muhammen K. 

44363 1 L.. 

909 Birinci Karantint. Mimar Kamın 13-13/1 Evin 1/ 2 his. 2333 ,, 
Yukanda evsafı yazılı gayri menkuller kapalı zarf ueuliyle sab§a çıkanlmıotır. ihaleleri ıs - 5 - 937 per

şembe günü saat 15 de lzmlr Milll Emllk dairesinde yapılacaktır. Satış münhasıran gayri mübadil bonoıiy
ledir. 
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ŞERBET VE DONDURMA BOZAR 

HASAN GAZOZ zo 
Midevidir. Toz halinde ve meyvalardan yapılmıştır. Çok köpürür. Bir çorba kaşığı gazoz özO ve likörle yarım 

bardak buzlu · su içinde çok nefis bir şampanya olur. Bütün meyva tozlarına dehşetli ve başdöndürücü 

bir surette rekabet etmektedir. Şişesi, 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan Deposu. istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir ----# 
j lstanbul Limanı Sahi/ Sıhhiye Merkezi EksiJtrTl8 

ive Artırma Konıisyonundan: 

Hali hazırda 

PARDESO 

RAGLAN 
TRENÇKOT 

REVERSlBLE'in 
En müntehap çeşitlerini 

Her yerden ucuz fiat 
ve müsait şartlarla 

T AKDiM EDEBiLiR 

1 Çeşitler tükenmeden evvel 
, istediğinizi lntiha.b ediniz. 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Petro ile Angiliki arasındaki boşan -
ma davasında Angilikinin ikametga
hının meçhuliyeti na.sebile gıyabında 
icra kılınan muhakeme sonunda: 
Milddal3yha Angilikinin bir ay zarfın 
de. evine dönmediği anlaşılmış oldu -
ğundan kanunu medeninin 132 inci 
maddesi mucibince boşanma esba. 
bından madut bulunduğundan ka -
nunu mezkCırun 138 inci maddesi mu 
cibince müddaleyhanın boşanmaları
na karar verilmi' Angilikinin ika -
metglhmm meçhuliyeti hasebile işbu 
boşanma kararı tebliğ makamına ka,,. 
im olmak Uzere gazete ile ilan olu -
nur. (32325) 

ittihat Değirmencilik •---------------· 
Türk Anonim Şirketinden: ı· KALORıFER MALZEMESİ • 
30 Mart 937 tarih" d di to Ankarada BeY!lelmilel KömUr Sergisinde gösterilen meşhur Strebel 

ın e a y~n P • kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radiatör ve 
lanan hey~ti umumiyede verile~ ~a- kalorifer tesisatı için_ her cins borular ve bütün malzeme Istanbulda 
rar muclbınce 15 Mayıs 937 tarihın - Galata Tünel caddesı No. 48. M!HRAN GESAR OGULLARI tka,,. 
den itibaren 27 numaralı hisse ve mU ' rethanesinde satılmaktadır. Tel: 40308 
essis hisselerimiz kuponlarına muka 
bil Osmanlı, Banka Komerçiyale !tal 
yana ve Doyçe Oryantbank Banka • 
larmm Galata şubelerinde 936 senesi 
temettillerinin ödenmesine başlanıla
cağı hisse hamillerine bildirilir. 

Meclisi idare 

KAYIP - Amasya sanayi mekte -
binden 1344 ve ilk mektebinden 1341 
senelerinde aldığım tasdiknameleri 
kaybettim. Yen ilerini alacağımdan 

hUkUrnleri yoktur. Amasyanın Beşik 
taş kazasında Monla Şaban oğulların 
dan Arif oğlu Mehmet Zengür. ,. 

Yeni 
Çocuk 
Anıiklopediıi 

12 nci 
Cüz 

Çıktı 
Çocuklarile övünmek iıti

yen babalar, çocuğunuza 
mutlaka Yeni Çocuk Anıik
lopediıi alınız. Bu eıer ço· 
cuğunuza verebileceğiniz en 
kıymetli hediyedir. 

____ , 
lstanbul üçüncü icra memurluğundan : 

Cemalin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipo
tekli bulunan ve tamamına 134 70 lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda. 
Katipmustafaçelebi mahallesi Hocazade ve Yeni sokağında eski 13 yeni 
17 No. Ju sağ tarafı uhdesinde ipka eylediği mükerer 13 No. lu menzil, sol 
tarafı mukaddema hastane elyevın Fanzu hastanesi, arkası Pinati mekte
bı, cephesi Hocazade sokağı ile mahdut apartımanın evsfı aşağıda yazı-
~~ . 

J.I No. apartnnan: Karosimen bir antre, bir kapıcı odası. Bodrum: Ze
zm çimento altı adet kömürlük altında bodrum temel katı vardır. Ze
min kat: Birinci daire bir koridor üzerine beş oda, bir hela, zemini mer
mer banyo mahalli tesisatı yoktur. Bu kısım bodrum katında dolaplı bir 
yemek odası, bir mutfak, kömürlük, odunluk, 

Birinci kat: 2 nci daire: Bir koridor üzerinde ikisinin ortasında kapı 
bulunan beş oda, bir mutfak, bir hela mevcuttur. !kinci kat üçüncü daire 
ikinci dairenin aynidir. Uçüncü kat: Diğer katların aynidir. Dördüncü kat: 
Diğer dairelerin aynidir. Beşinci kat: Karosimen bir koridor üzerinde ka
ı-osimen zeminli kapalı bir taras, bir çamaşırhane, bir hela, beş adet ma
ğaza, arlaı.da etrafı açık karosimen bir taraa mevcuttur. Bina ki.gir mer
u1 Vt!llit:ı' Ka.uıılen mozayik cephede çıkma ve ahgap kaplıdıt. Elektrik, gaz 
ve terkos suyu vardır. Umum mesahası 163 m2 dir. Bundan 105 m2 bina 
ve kalanı bahçedir. Evsafı yukarıda yazılı gayrimenkul tapudaki kaydın
da olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmiştir. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya i§tirak edecek müşterilerin kıymeti mu

hammenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu ha.mil olmaları icap eder. Arttırma şartnamesi 12 • 5 - 937 
tarihine mUsadif çarşamba günü dairede mahalli mahsasuna talik edile
cektir. Birinci arttırması 14 - 6 - 937 tarihine müsa.dif pazartesi günil 
dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırmada be
del, kıymeti muhammenenin 9'o 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. 
Aksi takdirde son arttırmanın tcahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün daha temdit edilerek 29 - 6 - 937 tarihine müsadif salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı Icra ve Iflas kanununun 
126 ncı maddesine tevfikan haklan tapu sicilleriyle sabit olınıyan ipotekli 
alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları
nı ve hususiyle faiz ve masarife dair olan iddialarını ilin tarihinden iti
baren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleriyle birlikte dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve 
tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusumu ile dellaliye resmi ve Vakıf icao 
resi bedeli mUzayededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz be
deli müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/ 1964 
numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet ra-
porunu görüp anlıyacakları ilan olunur. (2504) 

Sahibi: Ahmet Emin YAUIAN. Um umt Negriyatı ldare Eden: S. SA.LlM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limit.et Şirketi. Basıldığı yer 'TA:S matbaası 

En hoş ve taze meyvalarm usa 
relerinden istihsal edilmiş tabii 
bir meyva tuzudur. Emsalsiz bir 
fen harikası olduğundan tama -
men taklid edilebilmesi mümkün 
değildir. Hazımsızlığı, mide yan 
maklarını, ekşiliklerini ve muan· 
nid inkıbazları giderir. Ağız ko
kusunu izale eder. Umumi ha . 
yatın intizamsızlıklannı en emirı 
surette ıslah ve insana hayat V<' 

canlılık bahşeder. 
fNGtLtz KANZUK Eczanesi 

\- qeyoğ_1u-1stanbuJ _, 

ZAYİ - İstanbul ithalat gilmrti·

ğüne ibraz ettiğim 10669 No ve 13-1-
36 günlU beyannamenin, aldığım müf 
rez ordinosunu kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü kalma 
dığmı ilan ederim. Ecza tüccarı 

Mehmet Galip !nel 

1 - Merkezimiz binasında müterakim hurda demir, elbise, halı ~ 
makinesi ve elektrik süpürgesi vesaire açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Satılacak eşyaların keşif bedeli 150 liradır. ,. 
3 - Arttırma 11 Mayıs 1937 Salı günü saat 14 te Galatada Kara ?Jll 

tafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezindeki ltO' 
misyonda yapılacaktır. 

4 - İstekliler satılacak eşya ve şartnamelerini görmek üzere tstsJl' 
bul Limanı sahil sıhhiye merkezi Levazımına müracaatları. 

5 - Artırmaya gireceklerin 12 lira muvakkat teminat vernıetetl 
şarttır. (2309) 

~---------------------------------------_,/-
Biga Şarbaylı~ından : 

• 

Kasabanın yol ve caddelerinin temizlik işleri senevi 2300 lira mubatıı" 
menle 1-6--937 gününden 31-5-938 gij.nüne kadar bir sene müddet. 
le 20-4-937 tarihinden 11-5-937 tarihine kadar 21 gün müddet!• 
kap~lı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin şartnameyi ~ 
ıl~ls~~ almak Uzere ihale günü olan 11-5-937 tarihine rasthyan S 6 
gunu saat 15 den evvel Belediye muhasebesine müracaatları ve % 1• 

1 teminatlarını havi tekliflerinin Belediye Reisine göndermiş olma.larl ,,. 
ihalenin Encümen huzurile yapılacağı ilan olunur. "2303,, _____________________________________ __.,/ 

Nafıa Fen Okulu Direktörlüğünden: 
1 - Yıldızda eski Şehzadeler dairesinde bulunan okulumuz binası çs

tısı ile diğer aksamında yapılacak tamirat ve tadilat 14-5-937 ta.rUıiII~ 
rastlayan Cuma günü saat 15 de lstanbul erkek lisesi binası yanınd• 
yüksek mektepler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda ihalesi yapıl • 
mak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 9710 lira 97 kuruştur. llk teminat 728 lira 32 kuruştut• 
3 - İsteklilerin şartname, mukavele, fenni ve hususi şartlar, baynıclıf' 

hk işleri genel şartnamesi, projeyi görmek üzere her gün okulumuza ~ 
meleri. Eksiltme günü de en az (5) bin liralık betonarme ve çatı işl 
yapmış olduğunu gösterir Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehli• 
yetnamesi ve diğer resmi belgeleri ile ve teminatını yatırmış olara.k ~ 
geçen muhasebeciliğe gelmeleri. (2372) 

~~~~~~---____,,. 
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• IMA~L•t' 
MV&.Vı 
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IHTIVARLIK 

Peşinizden Genyorı 

ONA KARŞI 

Hazırhkll Davranu1•~' . 


