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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

ROMA VE PEST·EDEKI 
TEMASLARIM NETiCESi 
Romada Verilen Karar: 

ltalya ve Almanya 
Tuna Devletlerine 
Nüfuz Edecekler 

ispanya işi Halle· 
dilmezse Sulh 
Kurtulmazmıs 

' c· Roına, 4 (TAN) - Sinyor Muasolini, Kont 
'Yano ve Alman Hariciye Nazırı Fon Nöyrat 

~•nele.ki dünkü mülakat aaat 17 yi çeyrek 
a~e batladı, 18 i 55 geçe bitti. iyi malumat 
4l akn lbalıalilde beyan edildiğine göre, mülakat 
Ço a&rrıimA b. h . . d . bu .. ' ır ava ıçın e cereyan elmıt ve 

ROMA ilE 

BERLiN VE 

ViYANANIN 

TEMASLA-

RINI BiRLEŞ. 

TiREN 

h ıun Avrupayı mefgul ebnekte olan mesail 
N~en klrnilen mevzuu bahsolmuttur. Fon 
\' 
0~at bu aa.-bah Kral tarafından kabul edildi 

rie .0 ileden aonra da Çigi sarayında balya Ha· 
L~ıye Nazırı Kont Ciyano ile uzun bir mül• 
"-l Yaptı, 
•• 

letef"ıne v· & , _ _ _ u .. ..:_.__ .... ~=~ı-------

J.\vuıturya Btqvelıili 

B. Şuınig 

Peşte Teması: 

Küçük Antant 
Münasebetle· 
ri Görüşüldü 

Şuşnig, Venedik 
· Miilakatının 

Hesabını Verdi 
Budapefte, 4 (TAN) - Avusturya Cümhur

reiai B. Miklia'ın Petteyi ziyareti münaaebeti
le, Macar ve Avuaturya devlet adamları arasın
da birçok mühim aiyaıi mülakatlar vukubul
maktadır. Bu görütmelerde Avusturya Batve
kili B. Şutnig'in, Macar devlet adamlarına, pek 
yakında Sinyor Muıaolini ile yaptığı Venedik 
konutmaaının neticelerini bildirdiği haber ve
riliyor. Mülakatlann gayeai, Merkezi Avrupa
da.ki vaziyet ve iki memleketin Küçük Antant 
ile olan münasebetleri üzerinde fikir teatiain
den ibaret oldulu aöylenmektedir. 

)tl~ ıiy f •Ua Madamada verilen bü
ltıeınıek: :t gok 88.mfmt oldu. lki 
fet eaa tın Hariciye Nazırları ziya -
-\.Irnan;8ında verdikleri nutuklarla 
birliğinı at ve. İtalya arasındaki gaye 
tı tenı ekıt ettiler ve karşılıklı ba-

laıveklRmlz Lonclra Yolunda 
~ Dun Macar Krallık Naibi Amiral 

l HorU A vuatury& Batve.ldlinl ve Ha
rlciyJ_diakanrnı on befer dakika ka -
bul etmiş ve B. Mlklas ta Macar Baş 
vekilini ve hariciye nazırını kabul e
derek görüşmüştür. 

ennUerde bulundular. 

B Roma gazeteleri 

hu~r~kU gazeteler, sütunlarının 
tna .,,.;u r kısınını Fon Nöyratın Ro

"'1,, arer 
den kon ıne hasrederek, tevali e-
~riu UŞ.ınaıarın samimiyetini gös-

,, or ve iki d •unun bil evletin başlıca arzu-
letiyıe hassa diğer Tuna devlet -
tun'a n sıkı Çalışmalar temini oldu-

Gio aıa.rı dikkati celbediyorlar. 
lnun, ~e d'ltalia Roma mülaka -
!'etinin d Yan nazırmm Berlin ziya
diYo?' evanu olduğuna işaret e -
ll~e Fon Nöyrat ve Ciano ko
lerıne arı dolayisiyle İspanya iı;ı
ltıl>arıy t~raaa ederek, iki memleketin 
d~ •ly~ a ne arazi bakımından, ne 
8i be.lem taraftan hiç bir menfaat his 
diyor emekte olduklanna işaret e-

ve sonra İtalya ile Almanyanm 
....., (Arkası Sa. 10 SU. 3 te) 

--:------...:......~ 
~AŞVEKILIMIZ 

Türkiye İle lngiltere 
Dostluğunun Geçici 

Siyasetle Alakası Yoktur 
Ankara, 4 (Ba,muharririmizden telefonla) - Ba,bakan lımet 

İnönü, b~ akf&ID istuyonda büyük bir kalabalık tarafından can· 
dan uğurlandı. 

Ba,bakanımız Londraya doıt bir milletin ferahlı bir gününde 
hazır bulunmak ve bütün Türk milletinin halis temennilerini ve 
aevgiıini lngiliz milletine bildirmek için gidiyor. Bu aeyahati e,. 
naaında bütün memleketin alakaaı, kendiıini her adımda takip 
edecektir. 
İngiltere ile tam bir görUş bera -ı: 

berlig·i ve emniyet kurmuş bulun.ınak ····----------, 

~~~:i h:~!~ey;!~;::. Yo,:~a:ıt1~!t~ im 
00

~~~--~~~;-ı 
için en büyük ferahlıktır. 

Bu 

Bu dostluk münasebetinin geçici 
siyaset cilveleriyle alakası yoktur. 
Her iki taraf için değişmiş ana pren
siplere dayanmaktadır. Zaman geç _ 
tikçe bu sağlam temel üzerinde git • Ak c a m tikçe fazla iş beraberlikleri kuruldu _ 

~ ğunu göreceği%. 

L Iktısadi sahada çok müspet imkan-
O n d raya' ıar karşısındayız. Karabük işinin e

hemmiyetini aramızda tamamiyle 

G 
kavramıyanlar vardır. Buna filan ga. idiyor . yeye mahsus §U kadar milyonluk bir 
muamele gözüyle bakmak yanlıştır. 

~kara., İngiliz ihracat kredi garantisi mües-
~\leku· • (Tan muhabirinden)- sesinin Türkiyeye ait mühim bir mu
~ p;:;:z hm.et İnönü, bugün top ameleyi garanti etmesi, İngiliz iş ve 
~ eeyaıı ~ınutay Grupunda Lon- para aleminin kapılarını bize ardına 
\le trup katine ba,ladığını bildirdi kadar açmak demektir. Bu kapıdan 
1tr diJedf endlaine uğurlu yolculuk - içeriye doğru ilerlemek için her iki 

Macar Bqvekili B. Daranyinin, A
vusturya Başvekili şerefine verdiği 
ziyafette Macar devlet ricalinden b~ 
ka, Alman ve İtalya elçileri de hazır 
bulunmuşlardır. 

Macar krallık na.ib! Horti ve baya
nı tarafmdan Avusturya Reisi etim _ 
huru şerefine verilen zivafette Bay 

(Arkası Sa. 10 Sil. 4 de) 

!
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AKA GÜNDÜZ 
• 

"TAN" ICIN 
BiR ROMAN 

1 HAZIRLADI 
1 

Huharrir bu romanın adını 
seçmekte müşkülata uğra..·mş
tır. Kendisince romanına ko-
yabileceği isimleri sırala _ 
mııs, fakat. bunlardan hiç birl-

i 
ni ötekine tercih edemediği 
için bu s~lm hakkını bir.e bı
rakıruı;tır. Müellifin listesi şu-
dur : 

Bir Tıbbiyelinin romanı 
Kuduz ilacı 
Sansör yasak etmişti 
Her yanı acıklı 
O bir devireli 
Anadolu bucakları 
Kuduran 
Yaşadığnn roman 

1 LOa1DRADA CAnAKKALE HAT JRA~I 

Londrada, Jngiltere ile müstemlekelerinin mümesslllerl, Çanakkale 
harbinde menlerinin hatıralarını tebcil için, meçhul asker abidesi önünde 
geçen gün bir tören yaptılar. Bu merasim, her sene tekrar edilmekte ft 
bu suretle Çanakkale harbinin hatıruı yaşatılmaktadır • 

ispanya Asileri 
iki Yüz Maktul· 
Daha Verdiler 

BASK CEPHESiNDE ITALYANLARLA 

ASI ISPANYOLLARIN IRTIBATI KESILD1 
Londra, 4 (TAN) - Aai General Del Lano dün akpm radyo. 

da verdiği nutukta, lngiltereye hücum etmit ve ispanya Hariciye 
Nazırı Del Vayo'nun İngilizlerden görülen yardım mukabilinde 
Bermov ilmanını lngiltereye teklif ettiğini aöylemittir. Bilbao sa
hilinde ilerliyen .i.ıiler mühim mütküli.t ile kartılatıyorlar. Bu cep. 
hede biler yüz kadar maktul vermi9lerdir. ...._ . .-..- .ı• 1 ~~ 

Basklar, bu mmtakada bir köprüyü 
berhava etmişlerdir. Asilere yardım 
eden ltalyanlarla isi İspanyollar ara
sındaki irtibat kesilmiştir. Frankocu
larm tahkimatla meşgul oldukları ha 
her verilmektedir. Franko, bugün en 
son beyanatında bir hamlede Bilbao
nun işgal edileceğini söylemiştir. Asi 
Franko 1931 doğumluları silah altına 
çağırmıştır • 

Amanyculan /ngiltereye 
hücum! 

Londra, 4 (TAN) - Baskların 
milli killtilr kaynağı olan Guemica 
şehrinin tayyareler taraf rodan im -
hası Alman matbuatının şiddetli bir 
lisan kullanmasına sebep olmuştur. 

Alman matbuatı, hadiseyi İngiltere 
hükumetinin siyasi bir manevrası ma 
hiyetinde telakki etmektedir. 

Bazı gazeteler, İngiltereye acı 
acı hücum ederek lngllt.ere)i siya -
setini değiştirmiş olmakla itham 
ediyorlar • 
Bilbaonun tahliyesi, günün en mil 

him meselesidir. 

Bcuk cepheıinJe hükUmetçilel' 
kumanda eden mili. 

ıellerinden ikisi 

Ve ilk kafile bu akşam harekete --, 
decektir. Fransa, Uç vapur göndere - H t •ı • d 
rek tahliyeyi kol~ylqtıra?aktır. Fr~ a ay s 1 n e 
sa matbuatına gore, tahlıye teşebbu- ı 

sil İngiliz - Fransız siyasetinde bir •ı h t• ı A f ç kt 
deği§i~~iği icap ettirml~ece~tir. • . 1 a 1 1 

lngıliiler 4000 çocugu hımaye ıçm . 
tedbir alllll§lardır. Tahliyeyi yapan 
gemiler, Kızılhaç işaretini ta§ıyacalr
lardır. 

laın t İn·· tarafta bUyUk arzular vardır. Bü-
lt,ıka: h onu, akşam saat 19,30 da tün mesele, lngiltereye satabileceği-
l'ıldı. Ve:ıuat trenle şehrimizden ay miz fazla mallarla tediye kudretimizi 
erklnı v er, ınebuslar, vekiletler yükseltmekte ve Ingiltereden alaca -
!!ayan le halk kendisini uğurladı. gım· ız fazla eşyayı ve İngiliz nafıa te- · 

Biz müelllfin mu\"a.fakatile 
bu adlardan birinin tercih J ILtfl·Jyon U 
hakkını okuyuculanmıza bı-

1 
LYJ ~ lı Cenevre, 4 (A.A.} - Anadolu Aı. 

rakıyorm • ] '} jansmın hususi muhabiri bildirlyor: 

lıler Görüıülecek 

eli s.ınet ln .. Un 
ın edildi on e buketler tak- eebbUslerini ödemek imkanlarını ha-

8Jncia har;kT;en, halkm alkı§Ian ara zırlamaktadır. 
~a,.., k e . etti.: Bu sahada Londra iş aleminde bU 

1-. ~ıı:r lliraıze Amiral ŞUklf'\Ökan yük bir hüsnüniyet görüyoruz. Ya
tdeeekJe;;. KAzı.~ lstanbü~ lltih'ajt km bir zamanda ileriye doğru yeni 
fa.kat ede ır. lnonU ile k~disine ıoer~ aEar bekleyebiliriz . 
t..nbutda.nc~yet, yarın~kf&Dl ~ giltereye karşı duyduğumuz sev 
l'!Jlcaktır li saya gitmek üzere-ay rJı e alaka~ yalnız kendi mUnasebet-
ll:y~k ~l eyet, Kale lim&,nmda bp .. mizde gördüğUmUz yeni i~idat -
~erek Lo l.n Kocatepe m~bimize /d ğınıyor. İngiltere, Milletler 

ndraya gidecektfr . ....._ (Arkası Sa. 10 Sil. 2 de -· 

Meıhur Nedim 

Yaşlı sporcular arumda açtığmıız 
anket 90k alaka uyandıncı bir 8&fha.. 
ya girmiştir. Bugün de spor sayfa -
mızda eski kalecilerden meşhur Ne· 
dimln, bugUnkU genç sporculara ate§ 
püsküren cevaplannı okuyacaksınız. 

lhttyar sporculann yakında bite -
cek olan cevaplarından 90ııra pn~ıe
rl de dlnllyeceğlz. 

ne Yll/JQL l m r. Eksperler komitesinde Sancakta.ki Aka GUndiiztin, Anadoluyu 
akalliyetler meselesinin müzakeresi 

anlatan bu romannu pek ya- Istanbul Elektrik Şirketi, bugüne bitmiştir. Bu müzakere, esnasında 
kında neşre başhyonız. Oku- f 1 kadar halktan 3 milyon lira aza pa- bazı fikir mUbayenetleri çıkmıştır. 
yuculanmız romanı okuduk • · · Naf v kAJ ti · ra tahsil etmış, ıa e 11. e nm a- Bu ihtilaflı noktalar gelecek hafta 

tan sonra yukarıdaki isimlerden laka ve tegebbUsU ile şirket, bu para- konuşulacaktır. 
beğendiklerini bize blldlre • yı Jstanbul şehrine iade edecektir. Yarın İngiliz mu~m rfvase 
ceklerdlr. En çok rey alan Is- 1 J 

Biz soruyoruz: Bu 3 m. ilyon li.raYJ tin.d!ki ,Wi kom~ Iadığı a-
ml beğenenlerden bir kişiye 1 ., Şeh h ·· · ~ 

nereye barcıya ım . rın an . - J>B: :.J~çeıütiı uşulmasına 
müellif ve gazete kıymetll bir tiyacına sarfedelim? , l ' "' Yarmd&n itibaren ana 

-~:: .. ~=~~~~.: .. _ .... _ Bu husustaki anketimize verilen ~e yasanm kat't ve son geldi tesbit edi. 
.c vaplar ikinci sayfamızdadır. lecektir. 



==~~========================================TA~ 5 - 5 - 937 -
Siz de Fikrinizi Bildiriniz 

Şirketten Geri Ah~ 
nacak 3 Milyon Ne

Halde 
Yeni Paviyon 

B elecliye bir ay •on
ra yaptırmıya bQf· 

lıyacağı meyva halinden 
bQf ka gelecek yıl bütçe
ıile Kere•teciler Haline 

İki Gemi 
Sularımızda 

Oturdu 

Muallim ihtiyacı 
Karşısında Tedbir 

yeni ve büyük bir paviyon 
daha ekliyecektir. Bu ye
ni paviyoncla yalnız ıa

cleyağ, zeytinyağı, kaıar 
ve beyaz peynirleri ile 

Evvelki akşam kara sulanmızda i
ki ecnebi bandıralı vapur karaya o
turmuştur. Bunlardan biri Anıerika
dan memleketimize otomobil ve ma
kine gibi eşya getirmekte olan 5 bin 
tonluk Arylensen vapurudur. Yeni in
§~ ~dllmiş olan bu gemi, İzmir körfe
z~~ın Paleo mevkiinde karaya düşmüş 
tur. Kaza sis yüzünden olmuş ve va
pur tehlikeli surette yaralanmıştır. 

Çanakkalede bulunan Gemi Kurtar -
ma şirketinin Alemdar tahlisiyesi im

Maarif V eki.Jeti, önümüzdeki tedriı yılında memleketin mek• 
tep ve muallim ihtiyacını önlemek için timdiden tedbirler almak· 
tadır. Bilha11a ve her feyden önce ortamektep muallim kadroları 
üzerinde çalıtılmaktadır. 

reye Harcanmah? 
E lektrik Şirketi, lıtanbul halkından timdiye kadar tam üç 

milyon lira fazla para almıf. Nafıa Vekaletinin inceden 
inceye yaptığı tetkikler bunu ortaya koydu. Şirket bu 3 ·ı ı· . parayı, 

m1 Y~ ırayı gen verecektir. Biz timdi soruyoruz: lıtanbul hal· 
~ı~a aıt olan bu üç milyon lirayı ne yapmalı? lıtanbulun hangi 
ıhtıyacına harcamalı? 

Bu ıual karşıımda ilk aldığı· 
mız cevapları buraya yazıyonız. 
Mütaleanızı ıiz de kısa bir mek
tupla bildiriniz. 

• Oniver•ite Rektörü Cemil Bil•el 
- Alınacak paranın üçte ikisi 

Üniversite ihtiyaçları için harcanıl • 
malıdır. Bunun geri kalanının yarısı 

hastanelere, diğer yansı da, talebeyi 
modem şeraitle barındırabilecek bir 
yurda tahsis edilmelidir. 

Sadettin Kaynak (Batekar) 
- Elektrik Şirketinden alınacak 

para ile eu Uç şey yapılmalıdır: 
1 - Yenicami önündeki müzah -

raf at .kaldırılmalı. 

2 - Güzel bir hastane yapılmalı. 
3 - Büyük konserler verilebilme -

sini temin edecek şekilde bir müzik 
salonu vUcude getirilmelidir • 

• 
Darü,,alaka Müdürü Kômi 

yumurta üzerine muame· 
le görülecektir. Yeni pa
viyoncla bu maddeler için 
ayn ayrı ve ıon el er ece 
a.ri tertibat bulunacak
tır. 

dada gitmiştir. 

Gelibolucla ela bir vapur 
oturdu 

!kinci vaka da Geliboluda olmuş _ 

Bir Haftada tur. Romanyanm Ibrail limanından 
hububat yilklü olarak Roterdama git-

2 Binden Fazla mekte olan Yunan bandıralı 6 bin ton 
lıUk Michalyos şilebi Gelibolu karşı _ 

Beyanname s~nda Zincirbozan mevkiinde karaya 
düşmüştür. Bu gemi de ai!ır yarah-

Ithalat eşyası hakkındaki yeni ser- d?". ~.~i Kurtarmasının Hurra gemi 
best karardan istifade etmek üzere sı .B~vukdereden hadise yerine git
bir hafta içinde gümrükler idaresine mıştır . 
2200 beyanname verilmiştir. Bu mik· Limanda dünkü siı 
tann 15 mayıstan sonra beş bini ge- Dün sabah limanda kesif bir sis ol-

Floryada 
istimlak 

Edilen Arsa 
Belediye vaktiyle Floryada istim . 

lak yaparken Gazarosyan adlı birine 
ait geniş bir araziyi de 73 bin lira 
mukabilinde istimlak etmiş ve istim . 
lak bedeli Uzerinden anlaşma olmadı 
ğından tutan bankaya yatırılmıştı. 

Sonradan yapılan tetkiklerden Ga
zarosyan ve ortaklarının tasarruf id· 
dia eyledikleri yerlerden de mühim 
bir kısmının hükO.mete ait olduğu an. 
laşılmıştır • 

Bunun üzerine hazine tarafından 

Gazarosyan ve ortaklariyle belediye 
aleyhine bir dava açılmış ve bankada 

ki paraya ihtiyaU haciz koydurul -
muştur. • 

Mazhar Oıman (Akıl tloktoru) 
- lstanbulda, yabancılara karşı, 

gösterebilecek tek yolumuz yoktur. 

Akyüz ~ceği. tahmin edilmektedir. Gümrük muş ve bu yüzden ilk f 1 t h 
- Hastanelerimiz hal~, bilhas • ı~aresı, 31 mayıs akşamına kadar bü- hürle yapılabilmiştir. K:::; =~te-: ,: Hazine ayni zamanda buranın on 

sa fakir ve orta tabakanın sıhhi ihti- t~n mu.ameleleri vaktinde yetiştire • çılamamıştrr. P ..,.. senelik intifa bedelinden kendi hisse-

Bence alınacak para ile, hiç olmaz· 
Ba, Şişliden, Topkapıya kadar asfalt 
bir yol yapılmalıdır. Modern bir şeh
rin, herşeyden evvel yola ihtiyacı var
dır. 

yaçlarmı tatmin edemiyecek derece • bilmek için dahili işlerde çalışan bir sini de istemektedir . 
dedir. Elektrik Şirketinden alınacak çok memurları gişelere vermiştir. ...~ .... ~"'-':=......,.~ ..... := ..... ~====================== 
Uç milyon Ura ile hastane açmak ve- Gümrükte birikmiş olan mallardan ' v~·-.... .,.,.........,. -..... ,....._,.....,......,.......~""°',.~' 
tak ılave etmek muvafıktır. olmak üzere hepsi 31 mayıs akşamı- ~ 
ya n:ıevcut hastanelere paviyon ve ya yalnız ~amuk mensucat eşyası hariç ~ a p uru K a ç 1 r an 1 ar ~ 

• Muharrir Neşet Halil Atay 
- Elektrik Şirketinden alınacak 

para ile şehir namına elektrik şirketi 

• na kadar memlekete girmiş olacak- ' p 
/brahim Galip Yunus Bahğı ~ o enizyo~lan l~a~eıi 15 Mayııta tatbik etmiye ba,lı-

ıa tın alınmalı. 

,,.,aat mühenJ• ve müteahhiJi \lr. ~ arasını Geri Alacak i 
- 1s~bul halkına ait olan bu pa- ~ yacagı tenzılatlı navlun ve yolcu tarilelerini bütün 

• ~=m~d~s~a:-:~a~:i:~f~; !~: KorkufmUŞ ~ a~enteliklere bilclirmi,tir. Yeni tarifede bilet ücretlerinde- ~ 
Hüıeyin Cahit (Muharrir) m .. ak .i~i·n· A._ vrupanm çok şehirlerinde Aksarayda oturan Mehmet, tbra- ~ kı tenzilattan bQfka bircok kolaylıklar da vardır. t 

El k 
· dü - ( ~ Bu arada bilet alchkla· t"""~ ,...,,. "'.1 ""' ""' 

- e trık Şirketinin halktan !az- gor ~~uz : .... şehri inkişaf cemi- biı:t, Adil, 1Ihami, Mustafa, Rauf isim ~ -
la olarak aldığı (3) milyon lirayı iade yeti) gıbı ahahnin her sınıfından mü- \ennde altı arkadaş gezmek iQin bir ~ rı halele muhtelif •ebep-
etmek mecburiyetinde kalması, şUp- rekkep bir teşekkül yapıp bu gayede sandal kiralamışlar, denize açılarak · lerle vapııra binemiyen ~ PR O S T 
he yok ki ho§a giden bir şeydir. çalışılması temin edilmeli ve müte • N'arhkapı önünde dolaşmıya başlamış yolcular hakkında yeni ~ 

Bu parayı, şehrin en başta gelen hass1slara yatırılacak umumI proje lardır. Bir aralık suyun yüzüne çıkan 1 kararlar l B GEZiYOR 
bir ihtiyacına sarfetmek lüzumunu dai.re.sinde şehrin inkişaf ve güzellik- bir Yunus balıgı~ , sandala çarpnw• ve ı ,.~ a ınmış!ı~. ~ u :.. ı ıı kararlar esas ıtıbarıle ~ 
tekrara hacet görmUyonım. lennın muhafazasına hasredilmelidir. çocukların hepsi denize Q,ökülmUştUr. ı 1 Junlardır: ~ 

Bu en başta gelen ihtiyaç ta bence Yani tabü güzellikleri "Coote d'a •• Altı çocuk, gUçlilkle kurtarılmıştır. jı 1 _ Bilet aldıktan •on- ~ 
hastanedir. Hastalar yersizlik yUzün- zur,, kadar gilzel şehrimizin onun ' 

0 

' 

den koyon koyuna yatıyorlar. kada lA.yık olduğu bir mesire şehri Muntazam ~ ra yolculuktan vazgeçen _ 
Para ele geçer geçmez, derhal has- haline ifrağını temin gayesine hasre- ~ veya vapuru kaçıranlar ~ 

tanenin inşasma başlanmalıdır. dilmesi fikrindeyim • ~ sonraki vapurun hareke- -
Bu arada, ben de size bir şey BOr - e HAVA ~ tinden iki ıaat evvel a- ~ 

OrtaköyJe Cudi ıokagı"" ntla 26 centelere müracaat ettik-

Tekrar şehrimize gelen şehircilik 

mütehassısı Prost, evvell<i gün Flor
yaya gitmiş, Florya için ayrıca hazır
lanacak avaıı proje etrafında etütler 
yapmıştır. Prost, dün de Gazi köprü

e 1n.e inecek olan Azapkapı - Beyoğ

lu yolunu gezmiş ve bu yolun güzer
gahile istiml8.k edilecek kısımlarını nıak isterim: Telefon Şirketinden ge ~ 

ri alınan para, şehrin hangi ihtiyacı- ' na sorfolundu? • numarada mütekait binb,.,.ı leri takdirde biletleri geri ~ --r s f 1 • tesbit etmiştir. 
• Cavit Urcu e er e rı ~ alınacaktır. - ---

General Cemil (Operatör) - Hastanelerimiz halkın, bilhassa ~ 2 
- Keneli arzularile - Denizyollarında 

- Elektrik Şirketinin iadesine ka- fakir ve orta tabakanın sıhhi ihtiyaç- Hava yolları taraf mdan lngiltere- ~ seyahatten vazgeçenler ~ 
rar verdiği para, şehir halkının kese- lannı tatmm· d . k d cededir ye sipariş edilen 7 yolcu tayyaresinin ~ vapurun hareketinden i 
-'-d k ld - .. b e emıyece ere d .. d'' . w • • iı. 11ıu en çı mış o uguna. gore unda E or u 15 mayısta, dıgerlen de hazı- ., ıonra en çok yedi giin 
dogr· udan 'doğruya İstanbulluların lektrik Şirketinden alınacak Uç mil- ran a · · d t ı· d"l kti T ıı. . yı ıçın e es ım e ı ece r. e- "il içinde müracaat ederlerse 
hakkı vardır. Şimdilik, şehrin en mil yon lira ile hastane açmak veya mev- sellüm muamelesi bitirildikten sonra ~ ' 
him işi de, bence imar işidir. cut hastanelere paviyon ve yatak ilA.- lzmir, tstanbul, Anl{ara. Adana ara- ~ bilet parcuının yarısını ~ 

Şahsi kanaatime göre, bu para, ve etmek muvafıktır. smda muntazam hava seferlerine baş- ~ geri alacaklardır. Eğer ' 
Yenikapı ile Yedikule arasında yapı- lanılacaktır. ~ bunda sis, fırtına, hasta- ' 

Y apllan Tasarruf 

Bu yıl Yüksek Muallim mektebini 
bitirenlerden başka A vrupada tahsil· 
!erini bitirmiş gençlerden istekli ola.JJ , 
tarla mUtekaitlerden arzu edenler der 
hal muallim kadrosuna alınacak!~ 
drr. Şimdi orta mekteplerde mu.alliın 
vekilliği veya stajyer muallimlik ya· 
panlann da vekil veya ştajyerlikleri 
kaldırılacak ve esas kadroya konula· 
caklardır. 

Haziranda bir imtihan 
açılacak 

Bundan başka, geçen sene olduğtı 
gibi haziranda bir imtihan açılacak ve 
ilk mektep muallimlerinden istekJiler 
yazılı imtihana tabi tutulacaktır. BU 
imtihanda kazananlar Ağustosta A~ 
karada sözlü imtihanı da kazanırla:r
sa orta mektep muallimi tayin edile
ceklerdir. 

Kız ıan' at mekteplerini 
bitirenler 

Aynca bUtün kız sanat okulları ,,e 
enstitülerini bitirmiş kadınlardan is
tiyenler hemen muaJlimliğe alınacak· 
lar ve liselerle orta mekteplerin nakış 
ve dikiş muallimliği bunlara verile
c~ktir. Şimdi nakış ve dikiş muallim· 
liği yapanlara da diğer dersler veri· 
lecektir. 

İstanbul İçin 
3 Asri Fırına 
İhtiyaç Var 
Sıhhiye Vekaleti bUyük şehirler t· 

çin mUşterek evsafı haiz yeni bir ek· 
mek tipi kabul etmiye karar vermiş
tir. Bunun için büyük şehirlerin nere
lerden, ne miktar ve ne ~fns un alı:Iı~ 
vı:: ua~u 111.cüıu..... ···~-···~-·-- •"b' • 

vasıfJan ve yüzde )caç KJ_Uteni haiz ol 
duğu hakkında sualler sormuştur: 

tstanbul belediyesi de bu suallere 
bu ay sonuna kadar cevap verecektir. 

Izmir ve Ankara.da olduğu gibi şeb• 
rimizde asri bir ekmek fırını ırorol· 
ması imkansız sayılıyor. Çünkü lstan
bulun ekmek ihtiyacını bir tek fırın· 
la karşılamak mümkUn değildir. E1I 
az Uç fırına ihtiyaç görülmektedir. 
Bütçe bakımından da §imdilik buna 
imkan yoktur. 

3 Ayhk Maaş 
Yoklaması 

Mütekaitlerle dul ve yetimlerin altı 
ayda bir yapılmakta olan maaş yok
lamasmm 937 yılı birinci yoklaması• 
na bugün başlanacak ve bu ayın yir
misinde nihayet verilecektir. lacak limanın ilk masrafına karşılık Konservatuvar Tale• Dört motörlil tayyarelerden ikisi ~ lık, ölüm gibi ıebepler ' 

olmak üzere şimdiden ayrılmalıdır. lstanbul -Ankara hava hattına tah- ~ varıa bilet parası tama- -
• b 1 • f ilk K • sis ve Istanbul gazeteleri gUnü günU- - men geri verilecektir. 

Denizyolları memurlarının maaşla
rından birer miktar kesilmesi yolun
daki tasavvurdan vazgeçilmiştir. lk
tısat Vekaletinin dün akşam idareye 
yaptığı tebligata göre 300 liradan faz 
la maaş alanlardan yüzde yirmi kesi
lecektir. Bu kararın çerçevesine gi-
ren yedi memur vardır. -======-====-==-=====---· 

San'atkar Muganniye Sa/iye e erın n onserı ne Ankaraya nakledilecektir. t Zonguldağa gidecek 

- Memleketin bir çok dertleri var. İstanbul konservatuvarı, talebeleri - maden ameleleri için mü-
Bunlann en mühimmi, bir verem has- nin bir senelik kazançlarını göster • 4 o o o lir Q S l n l ~ him miktarda tenzilat ya-
tan esi olmamasıdır. Alınacak para ile mek üzere her sene tertip ettiği be- " l t 
derhal bir verem hastanesi yapılma- ç 1 pı mıf ır. hdır. öyle bir hastane ki en asıi te - dava konserlerine önümüzdeki pazar alr Jlrdz ~ 3 - Toplu ıeyahat e-

günil başlayacaktır. Dk konser Fran· Uı "- d ·1 l davi vasıtalarını ihtiva etmeli ve ts- ,. en aı e ere yüzde otuz 
tanbulun ihtiyacını tam mlnasiyle sız tiyatrosunda akşam saat dokuzda Evvelld gUn bir köylünün cebinden - tenzilat yapılacaktır. u. 
karşılamalı. Zannederiz ki 3 milyon Harmoni orkestrası ile verilecektir. t; 4 bin lirası aşınlmıştır. Hadise şöyle ~ mum müdür, mütekait, 
lira buna kafidir • kinci konser, pek ya.kında müessese olmuştur: ,. " haıta veya yardıma muh-

• dahilinde verilecektir. Çankırı tUccarlanndan Cemal is - ~~ taç kimıele .. r için bedava 
'Fahrettin Kerim (Akıl Joktoru) minde biri, Haydarpaşada trenden in-

- Bu para ile mUmkün olduğu ka miş. Gedikpaşadaki ahbaplarının evi- •eyahat muıaacJeıi vere· 
dar çok hasta alacak bir verem huı. Gazi Köprüsünün ne misafir giderken vapurda parasını bilecektir. 
tanesi kurmalıdır. Veremli hastalar, kontrol etmek istemiştir. Yelek iç • """'JT'.I"~""-"'-" 
)'8.tacak yer bulamıyorlar. Birkaç istinat Ayakları cebinin jiletle kesilmiş ve parasmm 
hastanede, veremliler için ayrılan ya- çalınmış olduğunu gören Cemal ani 
taklar kafi değildir • Gazi köpril11UnUnUnkapaıu tarafın. bir kriz neticesinde bayılarak yuvar-

Devletin açtığı sanatoryomlar ka- da yapılacak istinat ayaklarının an- lanmıştır. Polis tarafından hastaneye 
rı gelmiyor • cak 28 metre derinlikte oldu'ğıu takdir kaldırılan tüccar 4 bin liranın ya tren 

!Ik ve son sözüm budur: de fenni mukavemeti haiz olabileceği de. yahut ta vapurda çıalmdığmı söy-
Verem hastanesi.. Verem hastane- kat'i olarak anlaşılmıştır. lemiştir. Açıkgöz yankesici aranmak-

111. ta.dır. 

Emniyet lki:ci Şube müdür Komisyoncular için 
muavini Fahri Yeni Bir. Karar Yok 

- Üç milyon liranın bir kuımı ile, 
ldr 1' evi kurmalı ve aabı • GUmrük komiıyonculan hakkında 
katılan bu i§ evlerinde çall§tnağa mec bir kanun projesi hazırlandığı hak -

1>ur etmeli. Böyle bir iş evi mt-mleket kmd&ki haberler, gUmrUkler bqmU
uayişl bakımından çok faydalı ,o. dUrlUğil tarafından tekzip edilmekte
lur. Sabıkalılan çalı,tıra.n i' evleri dir. Komisyonculardan alman 1000 
~vrupa memleketlerinin pek çoğun • liralık kefalet mektuplarının 2000 li
da vardır • raya çıkarılacağı ve bütün komisyon-

Gayet az bir para ile, bizde de bir cularm birliğe girmeleri mecburiyeti 
evi kurmak, peklll mUmkilndür. konacağı rivayetleri de asılsızdır. 

Liman Müdürü 
Ankaradan Geldi 

tstan bul limanına ait bazı işler hak 
kmda Iktısat Veklletile temaslarda 
bulunan Liman işletme idaresi umum 
müdürü naufi şehrimize dönmUştur. 

Raufinin Ankaraya götlirdilğU proje 
Vekaletçe tasdik edilmiştir. Yakın
da projenin icap ettirdiği tesisat ve 
tnıaata başlanacaktır. 

Böylesi de 

Açıkgözlük 
Galatada Gümrük caddesinde 7 nu

marada oturan Jan, dUn Galatada 
tramvay caddesinden geçerken bir 
yankesici yanma sokulmuş, cebinden 
iki lirasını çalın.ıştır. Jan, işin farkına 
vardığı halde sesini çıkarmadan yan. 
kesiciyi takip etmiye b~lam.ıştır. Bir 
kaç yüz adım gittikten sonra bir po

lise rastlamışlar, Jan, vaziyeti haber 

vererek yankesiciyi yakalatmıştır. 
Yankesici, sabıkaWardan Nuridir. 

Müddeiumumiliğe teslim edilmi§tir. 

Alacak Yüzünden 
Biribirlerini 

Yaraladdar 
Dün alacak yüzünden iki kavga ol

muş, iki kişi ağır surette yaralanmış

tır: 
1 - Aksarayda Mimar Sinan ma

hallesinde oturan Müzeyyen, beş lira 
alacağım komşusu Nahideden iste
miştir. Nahide buna kızarak Müzey
yenin üzerine atılmış ve onu ağır su
rette yaralamıştır. 

2 - Tavukpazannda marangoz 
Nuri ile Salim arasında yine alacak 
yüzünden kavga çıkmış, Nuri eline 
geçirdiği bıçakla Salimi başından a
ğır surette yaralamıştır. 

BIRKAC 
SATIRLA 

E vvelld giln ~hrlmlze gelt.9 
Fransız ticaret heyeti, dU. 

ak~am Ankaraya gitmişlerdir • 

• 
Bu yıl bakalorya lrntihanland 

Haziranın ylr.mlsind6 başla-
nacaktır • 

• 
Y unus Emre ihtifali 12 Mayısta 

Eminönü Halkednde yapı • 

lıwaktır • 

• 
Y eni yapılacak konser\"atua.r bi-

nasının kubbesine, ca.nıtıerdt 
olduğu gibi kurlu ndÖ§nece.ktir. 

er' 

lJAkVi~-·~lllAV~ 
S Mayıı 937 1 
ÇARŞAMBA 

Bugünkü hava: BULUTLU 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan ah. 
nan malOmata ıöre, yurdumuzun cenup ve 
dolu mmtakalarmda havanın bulutlu ve 
diier mmtakalarda da kısmen açık ıeçmesi 
muhtemeldir. Rtizglrlarm ıarp lstikame • 
tinden hafif kuvvette eameıi yakın bir ibti. 
mal dahilindedir. 

DÜNKÜ HAVA 
Dün, hava ıabahleyln az bulutlu ıec;mlı, 

öilcden ıonra kısmen kapanmı5tır. Baro • 
metre 761 milimetre, hararet en c;ok 19, 
en az 10 aantiırat olarak kaydedilmittir. 

5 inci ay Gün: 31 Kasım 119' 

1356 Hicıi 1353 Rurr. 
Safer: 23 Nisan: 22 
Güneş: 4,55 - öğle: 12,10 
!kindi: 16,04 - Akşam: 19,07 
Yatsı: 20,52 - !msik: 2.58 
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YEKON 850 BiN KiLO 

lJI Sabık 
191adam 
n11n 

Kral 

Bir Yalan 
. ! ekzip edildi 

~dana. 4 
Suriyed (Tan muhabirinden) -
ltıakla. e Türk Propagandası yap -
~ S:lkarı~~l bir cemiyetin meyda
~eruı · dıgı hakkında Suriye gaze 
'c>la.ıuh Yaptığı neşriyat, Türk kon 
tdillllittir tarafından resmen tekzip 

l:>tırı p. 
~aıı 8.risten Sancağa gelen bir 
ganiye gazetecisi, mümessil Abdül
"ertıen ınUraca.at etmiş, Abdülgani 
darı tlk~a.lftmatm tahrif olunduğun
llıanilftır et ederek beyanatta bulun-

36 Meb'us Vatanilere 
~ Muhalif! 

KARADENiZ 
IALIKÇILARI 

Moskova, 4 (A.A.)-1 Mayıs günü 
Kızıl meydandaki askeri geçit resmi
ne iştirak eden kıtaatm kumandan _ 
lan Kremlinde parti ve hükumet er _ 
kanı tarafından kabul edilmişlerdir. 

Mareşal Voroşilof misafirleri selam 
ladıktan sonra Sovyetler Birliğinin 
muazzam başarılarını kaydederek de
miştir ki : 
"- Memleketimiz bugünkü kuvvet 

ve kudretini başlangıçta şefimiz Le
nin ve §imdi de başında durmaksızın 
çalışan, bize çalışmayı öğretten bir 
adamın bulunduğu partimiz tarafın
dan idare edilmesine medyundur. Bu 
adam bizi zaferden zafere götüren 
büyük Stalindir.,, 

Danzi9te 
Hitlercilik 

ve Muhalefet 
Dantzig, 4 (A.A.) - Nazi şefi Al

bert Foester, dün bir nutuk söyliye -
rek demiştir ki : 
"- Dantzigte kimse Cermanlığa 

taarruz etmeğe cesaret edemiyecek • 
tir. Çiinkü Nazi kartalları kanatla -
rını Dantzigin üzerine de germiştir.,, 

Foerster, 1937 senesinde muhalefet 
f ırkalarınm tamamiyle kaldınlaca -
ğmı ve bütün Almanyada olduğu gibi 
serbest şehirde de ve parti ve devlet 
ittihadı vücude gelmiş olacağını ilave 
eylemiştir . 

300 ADLiYECi 
ARASINDA 

Ankara, 4 (TAN) - Hakim ve di
ğer adliye mensuplarından 300 kişi 
arasında nakil ve tayinleri ihtiva 
edeıı. bir liste yüksek tasdika sunul • 
du • 

KOÇUK HARICr 1 
HABERLER 

R omanya Krab Karol, 
Kudüs seyahatini te

hir etmiştir. Sebep, orada ya
pılmakta olan Rwnen kilisesi 
inşaatının geclkmesldlr. 

• 
Y unanlstanda Karabine 

de çıkan bir yangm
da metropollıtik kilisesi ta -
mamen yanmıştır. 

• 
F ransamn Akdeniz filo-

su, ~u bir kaç gün 
içinde ispanya,, Fas ve Ceza. 

ylr sahlllerinde bir dolaşma 
yapacaktu. 

• 
L ondradakl otobüs gre· 

vl, diğer nakil vasıta.. 
lannm kifayeti yüzünden 
nakliyatta fazla bir tesir gös
termenıl~tir , 

' 
A merikadan hicret ede-

cek olan ecnebi fakir
lerin yol parasını Amerika hti 
kümeti öd~yiceketlr . 

inkılap Filmi 

3 

flfI.EK 
Açık 

Sevmem açığı. Kadmm açık -. 
~ğı ötedenberl bap sayılmaz. Açıp 
çıkanın hallnl anlatan §U beyte ele 

bir bakınız: Eski bir tazalltimdur: 
''Tuz çaldılar Bandıımadaıı. 
Parmağımı bandırmadan, 

Şimdi benim halim yaman, 
Müstantiği kandırmadan,, 

Tavlada açık kapı bı:rakmak, ge
ce kapısını açık bırakmak kadar teh
llkelldlr • 

Kenara çekmek istenenleri eski• 
den açıklar fü"&SI yaparlardı • 
Baş ~mak hürmet mi, serfttr6 

mu ifade eder? Belli değildir amma 
göğsünü açmak hUr,metsizllk q 

li.übaillik olduğu muhakkaktır. 
Renk açılı.rsa ciddiyetini kaybe

der. Pencere aç.ılırsa nezle yapar. 
Kimisi elini; ' 

Kimisi ağzını; 
Kimisi yüreğini ; 
Kimisi gözünü aı;-ar-

El açıklığı De el açmayı birlblrlne 
kanşhrmamabyız. Biri vermek, di
ğeri almak l~ln açılmıştır. Ağız ao
mak başka, ağzım açmak başkadır. 
Biri söylemek l~in, öteki afallamall 
alimetldlr. 

Yüreğini açmak, l~lnl dökmek 
manasına ise dert dinlemek demek 

miııasına ise dert dinlemek demek 
olduğuna göre tatsız ve elemlidlr, 
umlmlyet manasına ise - doğrusa 
bugünlerde - zararlı olmasa ble 
faydasızdır. Lakin gelgelelim gö • 
zünü açmak yegane kirli meslek • 
tir. Ne.rede, ne şeklide, ne §artlar 
altında olursa olsun. Ve işte açık • 
hğm yegiine karii ~ekli de budur. 
Ukln nerede o açık gözlüler?! 

B. FELEK 

ANKARA V ALiSiNiN 
BlR TAVZiHi 

Ankara valisi B. Nevzat Tandoğaa 

Ç · ı · r tarafından Ankarada iki kızın ölümll ev r 1 1 y o ile neticelenen kazalar hakkındaki ha 

Ankara, 4 (TAN muhabirinden)- berin doğru olmadığı bildirilmiştir. 
TUrk inkılA.bı hakkında sesli ve ııözlti 1 •- H • • 
bilyük bfr film çevirmek üzere Ufa ra11 Gr'IClye 
nm tanınmış rejisörlerinden Bay N A I k 
Kostantin David şehrimize gelmiştir. azırlftlft yrı 1 

Rejisör, meşhur artist Kate dö Na- lht• 1 
ginin eski kocasıdır. Kendisi 28 filın ISaS arı 
çevirmiştir. Ankara, 4 (A.A.) - Irak Hancı,. 

Film uzun ve güzel olacaktır. veziri Ekselans Dr. Naci Asil Türld-
Memleketin muhtelif yerlerinde ye hudutlarını terkederken Harici,. 

çevrilecek parçalariyle Türk istik181 Vekili Doktor Tevfik Rüştü Araa 
milcadelesinin ve ye.ni Türkiye tari - aşağıdaki telgrafı göndermişlerdir: 
hinin canlı hatıraları tesbit olunacak- Ekselans Dr. Tevfik Rüştü Aru 
tır • Türkiye Cümhuriyeti Hariciye VekfU 

Yeni Bir Hava 

Aleti Yapıldı 
Londra, 4 (A.A.) - Franboronght 

tayyare meydanında yeni bir helikop
terin tecrlibeleri ikmal edilmiştir. Şa
kuli olarak yükselen bu Aletin biribi
rinin üstünde duran ve ayni mihver 
Ustünde dönen Uç pervanesi vardır. 

Alet havada dakikada 200 metre 
sür'atle yükselmektedir. 

Alet, şakult olarak yükselmekte ve 
ayni suretle karaya inmektedir. 

lf8indeıt{ 4 (Hususi) - Suriye mec

fet ~b iUrUıtuıertn sebebi, muhale 
lıdzr., 

36 
ealrıin teşekkUl etmiş olma -

alduk} :mebus, vatanilere muhalif 
b.. 1lrnıı resmen burıı..,..,; .. 1 rdi 

1 ayyare ile Zırhlı Mücadelesi 

Dost ve kardeş Türk memleketin
den çok yaşıyacak duygularla ayni• 
dığınuz şu anda benim ve arkadaşı. 
rnnın ziyaretlerimizde muhterem 
Türk hüktimetinden, necip Tilrk mB 
!etinden gördüğümüz samimi liituf 't9 
izazata yürekten gelen teşekkürlerimi 
zi takdim etmeyi pek tatlı bir vazife 
olarak telakki ederim. Bu ziyaret Tir 
kiye ile Irak arasındaki kardeşlik ~ 
bıtalarmı tebarüz ettirmiş olmakla lJI., 
ze aynca bir sevinç vermiştir. Ek• 
lans ReisicQmhur Atatürk Hazretleri
ne muhterem arkadaşlanma hürmet. 
lerimin takdimine tavassut huyunu.. 
nızI rica eder ve şahsı alinize ka.rp 
halisane temenniyatımı hUrmetlerfal. 
le te,Y.it eylerim. 

irak Hariciye Veziıt 
Naci Ellsil QUlllara, , ......... .........,.e r. 

~ kUtı ':Partilerine muanz mebus 
~ 8tair esi,, iın:nl Verilmiştir. Bu küt 
tnı~ Jnebuslarile Humus mebuala 

1ll nıerk nıUte,ekkildir. Viktorya oteli 
~ Yapmı•Ja.rdJ:r l>O _, . 

MARTEL PARISE 
~ GiDECEK 

O.tı ~· z!a <Huauat) Kont dö Martel, 
Yıata. Pariae gidecektir. 

Konyc> 
Ovası 

ııo. Su istiyor 
~ a~~A.A.) - Konya - Anka 

lçhı "1JA genı, ovanm sulanma 
~ ~- a.yetınıtz +. .. .: c· .....,ıldı. B ~,. ıkli BU aramv 
~8.!ıbeyu ;lgfen heyeti ile valimiz 
le., arrı edi ellinde &?'8.\rtlrmalara 

P ~~0~· Sondaj makineleri 
e&k •urette h metre derinliğe ine

aztrlanmıflardır. 

B lrkaç gön önce ispanya hllkfi
metine ait tayyarelerin i.sUer 

metine ait tayyarelerin asiler elln

ellnde buhımm Espana zırhhsm.ı ba 
tırmalan, bütün dünyada derin 

bir &lika uyandırdı. Çünkti harp 
tarihinde ilk defa olarak tayyare

ler Zll'hlı batınnağa muvaffak ol

muşlardı. Gerçi Esp8.na zırhhsı es
kiydi, yeni zırhlılan tayyareye kar

şı koruyan, tayyare bombardmuuıı· 
nm teslrinl sıfıra indiren yeni tec. 
1ı1zattan mahrumdu, ve bu itibar -

la hldlseye pek fazla ehemmiyet 
vermemek gerekti, fakat bütün 

bu düşüncelere rağmen bütün de
niz devletleri tayyarenin bir zırhh-
11 batmnaın hAdlseslyle son dere • 
ce allkadar oldular ve onu tahkika. 
koyuldular • 

Yapdan tahkikat Espana zırh • 
lmmm tayyare bombalarlyle değD, 
fakat yine bUer tarafından serpi
len mayınlardan birine çarparak 
ba.ttığmı gösterecek mahiyettedir. 
Espananm tayyare bombardımanı 
ile battığı tahakkuk etmif olsay -

dı, devletlerin deniz teslihatma ait 
siyasetlerini başından sonuna ka
dar yeniden tetkik etmeleri ve ona 
göre değlştlrmelerl l<'Ap edecekti· 
Halbuki h&cli~ye dair ~·apdan 
tahkikatın neticesi bu ihtimali kal
dınlınıt gibidir. 

Tayyare ile Zll'hlmm Uk miihiın 
mücadelesi 1985 senesi Martında 
vukubulan Yunan i'tyam sıra.IJDl • 

da göriilmüştü. O zaman iitilere il-

tihak eden Averoff zı.rhbsı hüldi
met tayyareleri tarafından takip 
olunarak bombardıman edilmiş, fa
kat Averoff'ta, zı.rhblan, tayyare 
bombardımanmdan koruyan yeni 
tesisattan mahrum olduğu halde 
bombartbmaııdan kolaylıkJa kur • 
tuımqtu • 

Y eni koruma tesisatından mab 
rum olan bir harp gemisi 

tayyare bombardımanı yüzünden 
hiç bir zarpra uğramadığına göre 

yeni zırhhlann tayyareden zerre 

kadar pen·a etmelerine yer kalnu· 

yordu. Onun için dUnyanm en btl· 
yük deniz devleti olan lngllte

renin deniz .ricali mühim beyanat -

ta bulunmuş ve kat'i bir takını hü
kümler vermişlerdi. lngllterenln 
eski bahriye lordu Slr Bolton Ey

res Monsell "hava bombardımanı 

zırhlının değerini düşUrmenılştlr. 

btikballn zırhbsı tam ve hakiki 

blr mtidafa kalesi olacaktır . ., de
mişti. lngUterenln şimdiki bah

riye lordu olan Slr Samuel Hoare 
ise, geçen Martta ayni mevzu üzerin 
de söz söylemlf ve "İngiıt.ere ami
ralliği, Zll'hblann hava bombardı • 
mam ile kolay kolay batınlacalmı 
reddeder. Donaıım8, tayyarelerin 
taarruz için seçecekleri, "en cazl • 
hesiz hedeftir., diyerek ayni nok
tai nazan teyit etmişti • 

F akat Espana zırhbsmm tay
yare bombardunam ile 

battığına dair verilen son haber • 
ler ,hel'feYe rağmen derin bir me
rak uyancbrmış ve hadisenin tah· 
klld li.zımgeldlğlne dair bir kanaat 
lıasd etmi§tl. Tahkikat, İspanyol 
zırhbsmm tayyare bombalarlyle 
batnuş olduğ ulspat etseydi ,deniz 
devletleri yeniden btr ç.ok tecrübe-o 
ler yapmala mecbo.r kalacak, yeni
den bir çok masraflan göze ala • 
caklardı. 

ÇtinkU mesele ,bütün bir müda
faa siyasetini altüst edf"Cek mahi
yettedir. Müdafaa siyaseti ise, her 
zaman, siyasetlerin en mühimmi 
ve en hayatisldlr. &pananm bir 
mayna çarparak batması, bu en • 
dlşelerl yatıştmmı <>labUfr, fakat 
endl§elerin yatışmuı, onlan im -
leye klfl gelmez. Onun için deniz 
devletlerinin yeniden mühim tecrü
beler yapaeaklan şüphe götürmez. 

hpanya hü.kftmetl, zırhlmm tay. 
yare bombalarlyle battığı üzerin
de lsrar ettiği için meselenin daha 
büyük ehemmiyetle karşılanacağı 
şüphe göttlnnez . 

ilk Arpa Mahsulü 

ldrcik Edildi 
tzmir, 4 (A.A.) - Menemen rent

berlerinden Hilseyin tarafından h&l'o 
man edilen bu yılın ilk arpa mahsu.11 
Borsada kilosu dört kuruştan satıl • 
mıştır .. 

Firariler 
Şehrimize 

Geliyor 
Adana, 4 (Tan muhabirinden) 

Katil Abdullah ile Tevfik, henUz şela 
rimiz tevkifanesindedirler. Firariler 
lstanbula zevkedilmek üzeredir. 

Katillerin Asliye ceza mahkemesin 
de verdikleri ifadelerde, firar hadise 
sinin mahiyetini aydınlatabilecek kı
Bimlar mevcuttur. Katillerin taban • 
calan .Esklfehtrde ıutladıkla.rı ::ı r 1· 'l 

daflarmdan aldrklan anlaşılmıştır 
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H .. seyin Cahit Dava
Dü $ahi er Dinlendi 

, ............ ~ .......................... ! 
Nefis bir sergüzeştle başlıyan, heyecanlı ve güzel sahnelerle dolu bir 

AŞK MACERASI 

Koronol incileri 
Fransızca sözlü AŞK ve GUZELL!K FlLM! 
Baş rollerde: M!RNA LOY-SPENCER TRACY 

A~a;~"m MELEK 'te 
Bugünkü 

lsta.nbal: 
Ögle neşriyatı : 

program 

12,30 Plakla Türk musikisi 12,SO Ha~ 
dis 13,0S Muhtelif plak nesriyatı 14 So 

~ ilii.~a.uı n~nyah : 

:Akşam gazetesinde (Biriken 
para) başlıklı bir yazı yüzünden 
Vali ve Belediye Reisi B. Muhit
tinUstündağla muharrir B. Hü
seyin Cahit arasında çıkan karşı
lıklı hakaret davasının bir safha
sı da dün aabah Asliye ikinci 
Ceza mahkemesinde geçti. MeJı· 
keme, Kocaeli mahkemeıinden 

!
.;:.;.., .. ,H;., A; •• ;:L.;:K.;.;E.;V;: •• ;:L;:.E;:, :.R;.

1
;.N;. ;.

0
;.E;.:;:.,:;, :;, ;.;

1 
ı-;:;-.w.,;.,;..-••••• -.-.-. -.-..... - 17 Inkdlip dersleri Üniversiteden na 

1.1 - ' Hikmet Bayıır tarafından 18,30 Pllikla d 
~k §eyler sordurmak istiyordu. , muıi.kisi 19.30 Mandolin orkestrası Berk 

Bir aralık: 1 n g ı' ite re arkadaşları 20 Nezihe ve arkadaııları ta 

Davaya 
İzmitte 

• • , , , •, • • • • • • • • • •, • •, • • • • fmdan Türk musikisi ve halk ııarkıları 20 
- Bay reis, şahit gayet tereddUtlU Ömer Rıza tarafındın arabça söylev 20 

0 f d . d Halı'+ Zı'ya Gecesı· Tacının ı·nc1·ıerı· Birnen Şen ve arkadasları tarafından T. ı a e verıyor, edi. musikisi ve halk şarkıları: Saat ayarL 21 

Reis: Eminönü Halkevlnden•. ~rkeıtra: 21,30 Halit Ziya Uıaklığilin s 
N ı b HU · Filminin fevkalade bir temsil cı sanat yıldönümü münasebetile Eminb 

- e yapa mı, u yazıyı seyın Büyük sanatkar Halit Ziya Uşak- Halkevinde yapılacak merasimin nakli. 

Devam 
Cahit yazdı diye kat'i bir §eY mi söy- hğilin san'at hayatının (55) inci yı - heyeti vardır. • 
letelim ?,, dedi. ıı münasebetiyle 5-.Mayıs-937 50 Baş rol Günün program ö.tU 

Hüseyin Cahit Yalçın şu suali sor- çarşamba gUnU saat 21.30 da Evimi_ 250 !kinci rol Senfonik konserler : 
du: zin Çağaloğlu merkez salonunda ya· 1500 Figüran 21 Kolonya Fraru: Andrenin idaresin 

gelen ~stinabe şahitlerini dinli- E d i 1 e c e k "- Şahit ikinci uubeye çağrılarak pılacak toplantının programı aşağıya ~il) ıenfonık eserlerden (Bruksel'den 

kendisinden bir şey sorulmu§ mu- çıkarılmıştır • Hafif konserler : 
yecektı. 1 

Hüseyin Cahit Yalçın ile vekili ve edecek bir kanaatim yoktu 
Muhittin Ustündağın da avukatları D•w h• l • .. rl. • 

dur? Bu toplantıya davetiyle ile geline. l Askerlik ış~ri • ı 13,10 Bükre$ PHik musikisi ıs Prag k 
Izzct cevap verdi: I ~cıktir. Ayni zamanda İstanbul rad - =-----·---.!----- ·1 dalgası Halk konseri (Rıdky, Novak) 17 

mahkemede bulunuyordu ıger şa ıt erın soz erı 
Şahitlere sorulacak su~lin mevzuu F !kinci şahit ~aşmürettip muavıni 

- Hayır çağrılmadım. yosı. tıe de nı:>c:redilecektir . A l y d k S b Var,ova Koro konseri 18 Budapeste Sa 
B k - ranı an e e u aylar dor Bura orkestrası. 18 Bükreı; Eilenr 

undan sonra musahhih Şev et, 1-K·· .... _ ferans.· Aga"h Sırrı Levent I\. k orkest . ._. . 19 30 R k 1 ~ adı oy askerlık şubesınde yazılı ra musı .. ısı. , oma ısa da ,a 
musahhih Ihsan, idare memuru ND.- tarafından. 'k . Arap musikisi 19,SO Roma karııık ons 

ki 1 en şımdiye kadar gelmiyen ve ara- 20 Hamburr Enstrümantal konser. 20 L5 §U idi: evzi bu yazı yazılmadan çok evvel 

(Biriken para) başlıklı yazının mile gaz~teden aynldrğını söyledi. Başmil 
veddesi kimindir? Bunu Hüseyin Ca- rettlp lzzet te şunları anlatt~: 

zım dinlendiler. Bunlar da yazının • a) ServetifUnu ·"-lu14.tı nıldığı halde bulunmıyan aşağıda ad- zir Eflenceli orkestra konseri 20,1s Kol 
min tarafından yazıldığını kat't ola· b) ServetifUnun nesri ya Erkek korosu 20,20 Bükreı Riehard S 

h ·t y ı t ., - Yazılar bana tomar halınde ge-
d i !arı yazılı yedek subayların çabuk rauss'un pllklarmdan 20,25 Budapeote 

rak bilmediklerini söylediler. MUd e c) Halit Ziyanın eserleri, edebi şah- şubeye gelmeleri, taşrada iseler bu _ c~r muıikiıi akıamı 20,30 Stokholm Ask 
ı a çın mı yazmış ır . li k" · • ik t-
Dün hk d ed

. h·t di 1 r. Bunları ımın yazdıgını tetk e 
, ma eme e y ı şa ı n en- . . C . . 

d . B. · · bit Ak tb .. mem. Hüseyın ahıdın yazı yazıp yaz 

uliıumt, tahkikat evrakının Kocaellye siyeti, romanlanrun vasıflan ve kah- d rı bando. 20,45 Varşova Plaklar 21 3S Po lun ukları yerlerin adreslerini bildir Parizyen 21,45 Breslav Barbier d~ sevil 
gönderilmesini istedi. Mahkeme de ramanlan. meleri aksi takdirde haklarında ka- operasmdan aahnc:ler 21,4.S Münih band 
bu §ekilde karar verdi ve bir saat son 2 - Konser: Evimiz orkestrası ta- A mü:r:ika 22,30 Renne • Strasburg Mac 

nunı muamele tatbik olunacağı bildi • e•erlerinden (List, Dohnanyi, Bartok) 22,4 
ı. ınncı şa şam ma aası mu- w • 

d .. ·· KA ş· . ·a· R • . 11 nıadıgını da bılmem. uru azım ınası ı ı. eısın sua e- . 
• · ·· 1 k şıl-.:ı Valinin avukatı bu şahide daha bır 

:rmı şoy e ar ıv..ıı: 
ra da tahkikat zarfı postaya verildi. rafından. rilir . Bükre$ Sandu Marku orkestrası. 23.25 B 

3 H t 1 HU · s· dapeşte Plak konseri 23,30 L~ypziı Ork 
"-Ben gazetenin idare işlerile uğ- ----------

1

----------
raşınm. Akşamcı sütununda muhtelif Bahl!"V n Adl·ıyede 
muharriiler yazı yazmaktadır. Vala 3' 1 
Nureddin, Necmettin Sadık bir ara da 

ricamız uzerine Hüseyin Cahit Yalçın Per•ıkl•ı Tokat Attı 
yazmıştır. Dava mevzuu makaleyi da-
vadan sonra okudum. Yazıyı HUse -
yin Cahidin yazdığı hakkında kat'i 
malümatım yoktur. Yazmış olması 
ihtimali bulunduğu gibi yazmamış ol
ması da muhtemeldir, O sütuna ba -
zan ben, hazan yazı işleri müdürümüz 

Davası 
Dün, Adliye koridorlarında bir to-

katlama hadisesi olmuştur. Müddeiu

mumt Ernirganda Meydan sokağında 

Enis Tahsin de yazı yazarız. 

Silivrikapıda öldürülen bahçıvan oturan Ahmet tarafından kendisine 
Periklinin davasına dün ağır cezada 2, lira rüşvet verirken cUrmü meşhut 
devam edildi. Bektaş isminde bir §a-
hidin ifadesi üzerine geçen celsede ba- halinde yakalanan Yeniköy nahiye 

mUdUrU hakkındaki tahkikatına de-Sorulan sualler 
Bundan sonra, şahide Muhiddin Us 

tündağm avukatının şöyle bir suali so 

zı şahitler dinlenmişti. # 

Bunların bir kısmı, Bektaşm: vam ettiği için dün de müddeiumumi-

ruldu: 
''Müddeiumumi Ali Rızanın akra- lik salonuna hadisenin bir çok şahit 

b d lbett b t
. . . t F k t leri gelmişti. Bu arada şikayetçi Ah· 

- Kendileri gazete mUdUrU oldu
ğuna göre, bu yazıyı kimin yazdığını 

ası ır, e e erae mı ıs er. a a . • 
Ali Rıza bana müracaat tmiş v met te va.rdı.w Bir aralık E~ırganda 

tahkik etmemişler midir? P rikllni s:ldilrill i . i t · ti Meydan sokagmda oturan Şukrll Bat-e n u mes nı s eınış r. . . 
M hk gid. had t ed •• maz, Ahmedın yanına gelmış ve: 

Kazını Şinasi bu suale şu cevabı a emeye ıp ı?R e ecegım.,, . . 
dediğini anlattılar. Dün mahkemede . - Aldeddm hep se~in iftiran ~
bu şahitlerin yüzleştirilmesi yapıldı. zünden eUrUnUyor, dıyerek yüzüne 
Bektaş, Reisin bir sualini eöyle red- şiddetli bir tokat indirmiştir. Adliye 
detti: polisi, hadiseye el koymuş ve suçluyu 

verdi: 
- Dava üzerine yazıdan haberdar 

oldum. Yazı imzasız olduğundan ga
zeteye mesuliyet gelir mi, gelmez mi, 
bunu tetkik ettim. Avukat tutulması 
meselesi noktnsmdan aynca yazının 
kimin tarafından yazıldığını sonnıya 

_ Müddeiumumi Türk oğlu Tilrk- meşh~t. suçlar müddeiumumtliğine 
tür. O nasıl Arnavut olabilir. Haşa vernııştır. 

lüzum görmedim .. 

ben böyle bir şey söylemedim. Bu cc::=============
muhterem heyete karşı böyle bir §eY mediğini iddia ediyor. Bu laf ta nere-
söylenir mi? den çıkmıştı, söylesinler, dedi. Yine Muhittin Ustündağın avukatı

nın talebi üzerine reisin sorduğu ü
çUncü bir suale de Kazını Şinasi şu 

Bundan sonra müddeiumumi Kii.şif Bundan sonra SUleyman, Zekeriya, 
ayağa kalktı: kahveci Sadık, Hasan, Şakir dinlendi-

cevabı verdi: 
- Hüseyin Cahit Yalçınla davadan 

sonra görüştüm. Fakat bu mevzu U
zerinde ne ben ona bir şey sordum, 
ne de o bana bir §ey söyledi. Şahsi 

kanaatimi de arzetmiştim. Yazmış ve 
ya yazmamış olabilir. Kat'iyyet ifade 

- Müddeiumuminin damarlarında !er, yüzleştirildiler. Geçen celsede ge
Arnavut kanı yoktur. Arnavut olsa len maktulün kardeşi !spiro dün gel
müddeiumumi davanın mahiyetini de- memişti. Onun da müvacehesi lazım
lillerle ölçer, ve ona göre de talebini dı. Davacı avukatı Cemil, Korucu s~ 
yapar. "Müddeiumumi çocuğun akra- yit ile Koço isminde iki ı?Rhit daha 
basıdır,. demek, clvdanını karalıyor, gösterdi. Muhakeme, gelmiyen şahit
demektir. Bek~ böyle bir şey söyle- lerin çağrılması için talik edildi. 

Hiç kerli ferli adamiar scikağa düşmüş kızlara yan 
bakarlar mı? 

Kimbilir, hastalıklı mıdır? Hırsızlığından bile şüp
he edenler olur. 

• • • 
Nazlı ne yapacağını derin derin düşünmlye baş. 

ladI. 
Elbiseleri gUn geçtikçe harap oluyor. Bazı yakala

dığı adamlar hiç para vermeden savuşuyorlar. Ne 
diyebilir ki? Kavga etmiye, bağırmıya, hakkını ara
mrya "hakkı,, yok! 

Nazlı kanun harici olduğunu yavaş yavaş farket. 
miye başladı. 

Bir akşam üç sarhoştan müthiş bir dayak yedi. 
Yangın yerinde idiler. Herifler para vermek isteme
yince Nazlı kUfür etti. 

Ne de insafsızca dövdUler hergeleler ... Nastl acı

madan bastılar tokadı? 

Yaşamak istlyen, ve yaşamak için buralara kadar 
yuvarlanan Nazlı, o geceyi hiç unutmıyacak! 

O, dişlerini sıkarak, "posta olurum,, diye haykır. 
madan yediği dayağı, hiç aklından çıknrmıyacak. 
. Bu o gecenin dUşUncesidir. 

· lki akşam sonra, üç kişiden en çok vuranı geldi. 
Nazlı sabahtanberi açtı. Yine kol kola yangın yerine 
gitti:er, delikanlı sade: 

- Ben vurmadım, o itler yaptı bu işL 
Dedi. 
Nazlı onun vurduğunu biliyor amma, çaresiz gi

decek! 
Aç insana, böylesine kin tutmak hakkı bile veril· 

memiştir. 

Hem Nnzlı yavaş yavaş anlıyor ki hak verilmez, 
alınır. Verilse de verilen nesne, pek çamur, pek ke. 
paze bir şeydir. Yani hak değildir. 

Nazlı odasında yalnız yatarken hazan dil.şUnUyor. 
Mahmudu, Salibi ve fabrikayı. 
Mahmuda bu haliyle artık gidemez. Ona karşı tu

haf bir yakınlık fakat ayni zamanda bUyilk hicap 
duyuyor. 

No. 52 
Salibi zaten o istemedi. Çaresizlik onu Salibe muh 

taç etti. Tekrar ona dönmenin manası yok. Sa:lihle 
beraber sonuna kadar ne olabilir? 
Herşeye rağmen yaşama.yı düşünüyor. Nasıl olur. 

sa olsun bir gün, daha iyi daha yukarda yaşıyaca
ğını umuyor. 

Nazlı, bu yolda kendisine arkadaş olanları daha 
tanımadı. On beş yaşında en lUks randevu evine dil. 
şUp yavaş yavaş Galataya, yangın yerlerine kadar 
yuvarlananları dinlese •. 

Onlarla bir karşı karşıya gelse .. 
Görecek, ki, gençliklerini tamamilc unutmuş olan 

bu kadınlar, yüzleri ustura, vücutları bıçak yarasile 
delik deşik, parça parça olup bUsbütUn çöktükleri 
halde hala, böyle bir Umlt kırıntısı ile yaşamakta
dırlar. ı 1 ı 

Bir kenarda yapayalnız can verenlerin son nefes. 
lerine kadar yanlarında taşıdıkları yegane ümit te 
budur zaten! .• 

• • • 
Nazlı bazı akşamlar bir gecelik ahbaplarını eve 

götUrınlye başladı. Bunu pek çekinerek, pek mecbur 
olduğu zaman yapıyor. 

lhtiyarlar, bir şey sezecek diye ödU kopuyor. 
Fakat ne yapsın. Ayağına gelmiş mUşterlyi tepe. 

mez ya. Hem son gUnlerde yağmurlar başladı. ince 
elbises1İe titriye titriye dolaşamıyor. Bir mahallebi· 
cide oturuyor. Yangın yerleri, boş arsalar, i'e yara
maz oldu. Her erkek oturduğu eve kadın götürebi. 
lir mi? 

lşte bazısı: 
- 3enin yerin varsa gidelim. Yoksa başka akşa· 

ma kalsın. 

- a ıra ar: seyın ıyret ta- Piyade. Ysb. İsmail Necip og-lu Os- tra, prkı, piyano. 
rafından. 

5 _Hatıralar: Ali Karni man Ali 314 (16643) 1st. Piyade As_ Opera.Jar, operetler : 
5 - Hatıralar: İzzet Melih. teğmen. Hazım oğlu Ömer Fevzi 316 19 Budapeıte Sardou'nun "Madaıtı 

(23336) Kırşehir. Piyade Asteğmen 1ans rene .. isimli musıkilı piyes 20,45 VIY 
6 - Eserlerinden bazı parçalar: M E · -1 Ib na Puccininin "Far Vest kızı,. operası :Z 

Muvaffak tarafından. . mm og u rahim 308 (5224), Es Belgrad Bir opera piyesi (nakil suretile 
kişehir, Piyade Asteğmen Y. Rıza og- 22 Lüksemburı "Le Barbier de Seville .. o 

7 - Hitabe: Meliha Avni tarafın • d 3 peruı. 
d lu A. Esa 10 (5185) 1st. Piyade 
_an • Asteğmen H. Hüsnü oğlu Bilal 310 Resitaller: 

Bayan Kamuran Bagana 
Yeni getirdiği şapka modellerini 

Eskişehirde Porsuk bulvarındaki e
vinde teşhire başlamıştır. 

YENi NEŞRJY AT 

VARLIK -1 Mayıs 1937 tarihli ve 
92 inci numarası Yaşar Nabi, Nahit 
Sırrı, Nurettin Artanı, Umran Nazif. 
Cahit Sıtkı, H3.nıit Macit, Reşat Ce -
mal, Yakup Sabri, Ahmet Rahminin 
makale ve hikaye ve şiirleriyle ve 
fransız, rus ve felemenk edebiyatın
dan tercümelerle Gıkmıştır. 

Deniz Mecmuası 
Kaptan ve makinistler cemiyeti ta

rafından her ay muntazaman neşro
lunan bu mecmua, yalnız denizcileri 
değil, denizi sevenleri ve denizle ala. 
kası bulununla.n da memnun ve tat . 
min etmektedir . 

Yeni sipariş edilen gemilerin plan 
ve yazıları ,istifadeli seyahat hatıra . 
lan, deniz hikayeleri ve kıymetli de
niz mevzualannı ihtiva etmektedir. 

Tevzi merkezi, Galata Merkez Rıh
tım hanındadır. 

Dc\1rim Yolunda - O. Turgut 
Yaylalı tarafından yazılan ulusal şi
irler bu isim altında ve bir kitap ha
linde neşredilmiştir. 

(6518) tst. Piyade Asteğmen O. Ka- 22,30 Varsova Piyano kenteti (Schu 
mil oğlu C. Mustafa 313 (13193) İst. ~i) 23 Post Parizyen: Oda musikisi kO 

Piyade Asteğmen Mehmet oğlu M. 15,2~ Roma kısa dalgası Piyano keıtıA 
Tahsin 311 (25633) Sıvas. konserı 15,25 Praı: kısa dalgası Piyano ko 

ıeri )Beethoven) 16,05 Prag kısa dalga5 
Topçu Ysb. Haydar og-lu Ekrem 315 Çek halk ıarkıluı 18,30 Roma kısa dalgası 

İtalyan halk düetleri 21,30 Bilkres Piyan 
(20936) Bağdad, topçu Ysb. Vasfi konseri 21,10 Prat Piyano ile Çek dansla · 

21,40 Budapeııte Franz Liızt'in eserlerin 
oğlu V. Ferit 317 (10690) lst. Nakli- den konser 22 Llypıig Datcılık 9arkılar 

22 Varşova Şopenin piyano eserlerinden 
ye Asteğmen Agah oğlu A. Şükrü 308 23,40 Münib Keman konseri. 

(217) 1st., Piyade Ysb. Ahmet oğlu Dans Musikisi: 
H. Hüsnü 314 (16417) Edirne. Diş 16.25 Prag ktia dalgası 20 Breslav, 23 
Aın:egnıen :nı. i' alk ogıu M. ız~ı.. .sl'l ~Wfhr~ ~tR .. Yj~ıııı,.~} .... i~ l.likııambıu:a. 
(38567) Yanya. Dig asteğmen M. Sah 
ri oğlu A. Rıza 318 (38567) Urfa. Açıkgöz 
Eczacı asteğmen A. Rıfat oğlu C. Ali 
315 (38427). Tabip asteğmen Hikmet 
oğlu H. Ata 315 (2346) tst. Tabip 

Misafir Tutuldll 
asteğmen Reşit oğlu Seyfettin 305 Kasımpaşada Zincirlikuyu civarın
( 2723) Trabzon, muamele ME. s 6. daki Mehmet Alinnı dükkanına nıisa• 
Nuri oğlu M. Talat 299 (322. 2) tnoz. fir gelen Hasan. arkadaşının oradA 
Muamele ME.; S6. Hasan oğlu Yah- bulunmadığı bir sırada dükkan kasa· 
ya 295 (315. 23) Çanakkale. Baytar sını kırmış, içinde bulunan 250 IifS. 
Ysb. A. Talat oğlu A. Fuat 307 ile 2 altın ylizük ve birkaç bileziği 
( 34450) Aziziye. çalmıştır. Hasan, işi belli etmemek 

-- için dükkanda kalmış, biraz sonra ar-
Kimyagerler Birliği Kongreai kadaşı gelince veda ederek aynlıntrr 
Tilrk dipl. kimyagerler birliği ls • tır. 

tanbul şubesinden: Ekseriyet hasıl Neden sonra soyulduğunun fartd
almadığından yapılmıyan umumi top na varan bakal, polise müracaat et.
lnntmın 12,5,37 çarşamba gUnü saat miş ve nihayet açıkgöz misafir yak&' 
17,5 da gene ayni yerde akdedileceği !anarak para ve mücevherat geri ıılıD 
sayın azaya tebliğ olunur. mrştır. 

Emineyi nekadar değiştirmiş. 
- Nasılsın kız? 
- Sorma! 
Kesik cümlelerle konuşuyorlar. Biribirlerine ha " 

yatlarını anlattılar. 

lşte Eminenin hikayesi: 

Yazan: SUAT DEKVI~ - Hayırsızını hem bana, hem kendi başına bir 1f 
açtı ki, sorma. Bir gün kahvede kumar bahanesil• 
bir maraza çıkarmışlar. Arabacı Salibi şişlemiş. En· 
selediler. Tıktılar kodese .. Daha davası yürümedi. 
Iki seneyi yer diyorlar. !şsiz halimde bu felaket te 
başıma geline~ deli oluyordum. 

Diyor. 
Eve girmek te çıkmak ta mUşkül. thtiyar kan ko

ca alt katta oturuyorlar. Yukarda çıt olsa duyuluyor. 
Kapıyı açmak, merdiveni ihtiyatla çıkmak bir me. 

sele. Hele sabah namazına kalkan ev sahiplerine, er
ken erken uyanan komşulara bir şey sezdirmemek 
daha güç. 

Havalar soğuk. Milşterilcrin ekserisi nezleli. Sık 
sık öksürüyorlar. Sarhoş olanlarsa büsbütün başbc-
18.sı, ne durdan, ne de yav~tan anlamıyorlar. 

Nihayet bUtün çekinmelerine rağmen bir gUn fo. 
yası meydana çıktı. 

Koca karı Nazlıyı karşısına çekti Mukaddemeye 
}Uzum görmeden: 

- Bana bak kızım, dedi, ben evimde böyle şeyler 
istemem, amcan - kocasına Nazlı böyle diyordu - du
yarsa kızar. Ya çık buradan, yahut buarya adam ge
tirme ..• 

• • • 
Nazlı tamamile şaşırdı. Eski hayatından tamami-

le koptu. Yenisine bir türlU intibak edemiyor. Her 
adımı acemi. Her hareketi rüyadaymış gibi. 

Bir akşam caddede dolaşırken birdenbire duraklar 
dı. Şu siyah ipek mantolu kadın. Şu elinde bir def ta 
~ııyan Bayan çöp Ur Emine değil mi? Adeta bağırdı: 

-Emine! 

ÇöpUr Emine durdu. Ona hayretle bakıyor. 
- Kız. Nazlı sen misin? 
-Benim! 
Yanyana y1irUdliler. Eminenin delik deşik yilzU ne 

tuhaf olmuş. Elektrik fenerlerinin alaca karanlığın
da Meta güzel görünüyor. DUzgUn, allık, bol pudra 

Aylardır iş aradım. Yo1' yere batasıca yok! 
Geçenlerde senden iyi olmasın bir ahbap akıl öğ

retti. Sesim güzeldir benim, şarkı söyle para kazan. 
Ar yılı değil kar yılı dedi. Bir de onu deneyeyim bari 
diye düşündüm. Pekala etmişim. 

Şimdi bir arkadaşım var. Onunla buluşuyorunt• 
Hava karardımı, kahvelere. meyhanelere gidiyoruz, 
O keman çalıyor, ben onunla beraber şarkı söylilyo
rum. Allah bin bereket versüı. Hem kendimi geçin
diriyorum, hem de bizimkine bir cıgara parası olsuD 
götürüyorum. 

- Ne kazanıyorsun gecede? 
- Gecesine göre. Bazan şans iyi gidiyor, iki pa-

pele para demiyoruz. Hele aybaşı geceleri daha da 
fazla oluyor. Bazan yevmiye 40 • 50 kuruşa kada.l' 
düşüyor. 

- lyi şeymiş beı 
- Değil mi kardeş, peki sen anlat biraz da ... sen 

ne yapıyorsun! 
- Fabrikadan çıktığımı biliyorsun değil mi? 
- Biliyorum. 
- Halim çok iyi idi amma, kendim ettim. :MUret-

dp Salihle beraber oturuyorduk. S(}nra bir taşrnJJ 
tüccar yakaladım. Herif bıraktı gitti. Ortada kaldılll· 
Senden nesini &aklıyayım, çok kötüyüm. 

- ıı~abrikaya gitsene .. . 
- Allah göstermesin ... Bir daha fabrikaya gitınel< 

mi? OlilrUm de gitmem oraya.. (Arkası var) 
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Gündelik Gazete -'Ah BAŞMUHARRiRi 
.,_ met Emin YALMAN 
• A.N' 
kirde h hedefi: Haberde, fi-
tiist ' er Şeyde temiz, dü-, sanı· .. 
Raıetesi ;~~~lmak, kariin 

~ışmaktıri 

~ MESELELERi 

'f Q Onlar, Ya Biz 
lıuııu ~ 

ltıfstt Yıl önce Mussolinl söyle-.... 
OnJaı.dan 

b.iıd n nıa rtıaksadı demokrasiler, 
§~ Ue d ksndı fıır;ist devletlerdi. Fa
~bir §e~~0krnsi kavgasını daha ba.
bııg\ln 81 • ıl~e ifade eden bu sözler, 
de, de\'fe~ıası \·e askeri bloklar halln
lleticeıend] erin gruplara. aynlmasile 

ltoınada. • 
Ue ~tıs . Alınan Hariciye Nazın 
IAkatıa oUnı arasında \'Uku bulan mü
§ltncliy:· k fnr;l t devletler arasında 
Citnı.ıye adar bir empatiden ileri 
~~cer n 0bağlann askeri bir ittifaka 
t0sttli)·or lınak Uzere bulunduğunu 

ltaı • 
t\i{de:~ lla~eş!stanı f tiladn.n sonra 
lbali fı ~ egane hakim de\·leti ol
gilttre;~·~lne düştU. Karşısında 1n • 
den rııı ll)uncn, bu iddiasını kuvve
l'tllh~ı'r e çıkaracak :reni kuvvetler a-

·-..ı.,a k ~ 
6'tıın llrttı oyuldu. Akdeniz donanma-
l:ırııı111 tah~!ma ı, adalardan bir çok
~uıı mak tnıf bu işe kfUı ~eğildi. 
bır kap Saclı İngiltereyi Akdenizin 

I~ ~ •• • • 
llu nı k" •aziyetlne düşürmekti. 

f aı ist da saua evvela ispanyada. bir 
S evıeı k 
~ııra Adrı urınnğn teşelıüs etti. 

llıek 1,.. Yntikte serbest ala.Lil -
,.ın ı· c\.rna,. t ugosıa,·ya ile laştı ve 

haıtne u hı~u ltal:rnnm bir{ par~ı 
letj ota getıtdi. Yine bir A l eniz dev-

bUs ett~k biıiınıe anlaşın ğn teşeb -
Onun ~ed . • 

fiay1 ı eflerınden bir de Fran • 
ı ngUtered 
aı tl:ınkt ~ en ayıranı . onunla an-

, ı. Fak t 
0 .. · a Fmnsa ın lngilte • 

\"ıtkit AI "-•·~ ! "Oktu. 
tar ,. lllany ~ ,,._ 

erdL ·"1 ~ ağa ka-
lı~ 

da1<1 1tlliddet .iki 
en flıentaat t rn~ mleket nra m-

geı eıauarı 
lıı . Oldu. Alın bu anlnşmaya 
,. RıJtere ile lllıyl:-' uzun müddet 
.J Ot \• llJıJa,c.:n u 

. e lil-uıı ~' .. jileceb>inl umu -
!iaıı'l. sa~ı t Jrr 

• 0rdu. A e . .:rit edebileceğini 
fielesı l'tiUJ.:ı ı l'l 
dUtrer de \"ardı. ~ihf>ir A\"asturyn me-
~lii den, sağda , ınthayet urun tered· 
&.ca he.ıerden . ş. ·e solda yapılan 
tıı .. ~•Iarında dson"lq iki faşl t devlet, 
~~'l enıouı 

~İlll Ilı, boyun , krasllerin sarsıl • 
ı. den ~ı ef- ;. diğ" • blliil · '<tl'd tı<llJe k ,me ranı, us 

a uwf:ı 
t'iJı.., \·e Orta il tlendlğlni, Balkan-
~ Q.\'rt • 

'eh.. n be•·ı iJııpada çe\Tılen ent-
-"'!et) ~ enen 

l'ıı.l(J ltinı görfü al müsbt-t neticeyi 
\·~h~ lllağa. ' fnce daha ziyade 

de : u~lussolininin tabiri 

b 
....._ l'a ÇI 

tır oıııa,. . B 
ı 01<1uıar ' y ·. a biz, derneğe mec · 

l}ıjj .. ~ bugij • a d 
""'ll.ce it n .. 

~lclir reler b un~mnda cereyan eden 
latcat, ~~h·aye~ı ın:mruretle.rin bir netl
~eı 1 de,·ıet 1 k<ı>re bakılırsa bu mU-
lfr.ı l!l'f Uı .. ..: duarasmda dün'-·a me -
" \•ij "• •lld " 

~l!l'j b Cllde Set? enU bir noktnl nazar bir-
~itı ~t ~ ittırakt1'.kla.mtek, \'e belki de a<i

lltı llleJc~lt ış •yapmalt gayesini tn-
~ Işı • az 
e ~kt etin bU nır . 
4~11 ~ Cd.iJeGtt 1 aşında İspanya har hin
~~ a l~l>fJYan. cek yol meselesi geJlr. 
~h \·e ~~iıce mya işlerine fillen kanş
~l orcı llt ' lne·PJJiyordu. Asilere yalnız 
'lıı-'4 lca~ ~~~hlmmat vennekle iktifa 
~lilıu l_f~rı denıi müdahale komite -
fJı ~:j~lıı A nnı da kabul ettiği ve gö
t tlt?ıaı eder ıe ini resmen menettij;i için, 
(}ere~ B ..:>panyaya n ker göndermesi 
a~ı· eeyj azdır. Fakat İtalya ile mli . 

~· c lene. ispanya işini kendi dilekleri 
~ ıce halletmeğe lmrnr \•erirler -

•:reılcit mesele beynelmilel bir e-
~ eorclet kazanabilir • 

•nba ile Almanyanm mUşterelum 
tılll. ğe ve mlişt~rek cephe almaf'ra 
~k "' liolcluklan meseleler vnrdır. 

- vletleri meselesi A\'USturya 
:Pacaı t ' 
lebu· ngUtere meselesi ve snlre 
Un du 

- ~eleler Uzerlncle mütalen yU
lll.lk~in henüz zaman gelmemlş. 
llu bi(katm alacağı ~ekti ve vere
hilll bele.re göre ba m~f'lelerln a
kat atfhalnn dikkatle takip et -
1'nrn1 aşka şimdilik yapacak blr 

Jr • 

ı 

C011üver~üte 
B ir üniversiteden maksat, 

filan meslek için me
mur yetittirmek değildir. ilmi 
usulleri benimsiyen, bunlarla 
müstakil surette arqtırmalar 
yapabilen, müstakil surette 
dütünmiye abf&ll olgun bir 
gençl~ yetittirmek ve ayni 
zamanda bilgi arattırmaları 
yapmaktır. 
Dünyanın her yerinde Üniver -

siteye devam eden gençlerin çok 
azı, safi bir bilgi hasretile hareket . 
ederler. Çok az miktarı kendilerini 
tahsilden sonra bilgi araştırın.ala· 
rına vakfederler. 

Böyle olduğu halde Üniversite 
mefhumunda hiç değişmiyen öl

çü, bu azlık için çalışmaktır. Bir ' 
Üniversite bilgi araştırmaları sıra
sında insanlık için yeni bir kıymet 
bulursa, yahut bir milletin umumi 
hayatı içine nurlar ve idealler da
ğıtacak bir tek kuvvetli şahsiyet 
yetiştirecek olursa Üniversite için 
yapılan büyük masraflardan tam 
verim alınmış demektir. 

B ir taı-aftı.ı.n aı.a hedef takif> 
edi!irken, bir taraftan da 

filan ve falan meslekte maişetini 

temin etmeyi düşünen binlerce 
genç üniversite mekanizması için
de yetişir ve günün birinde elinde 
bir diploma olduğu halde hayata 
atılır. 

Bu gençlerden hepsinden bekle
necek olgunluk ölçüsü, müstakil 
düşünmek ve çalışmak, ilmi araş -
tırma usullerini Dır sanat Aleti gi
bi kullanabilmek ve umumun men 
fati üzerine dayanır içtimai ideal
ler sahibi olmaktır. Bugünkü Üni
versitemiz muntazam işliyor. İyi 
okutucu unsurları var. LB.boratu
ar, alet gibi teçhizatı düne nis -
betle zengindir. Bazı sahalarda 
dünyanın belli başlı bilgi müesse -
selerine teçhizat zenginliği bakı • 
mından parmak ısırtabilir. 

B i L·G 1 
GENCLiGi 
YETIS 1 

YAZAN: 
AHMET EMiN YALMAN 

Univerıite koridorlarında teneffüs saati 

B u suretle az, çok ta izdiha..
mın önüne geçildikten sonra 

devamlılar için de çalışma ve imti
han usullerini mutlaka değiştir -
miye ihtiyaç varoır. tstidat göste
renlerin maişet derdinden kurtu -
!arak ancak bilgi hedefile çalışını 
ya devam edebilmesi için para mü 

Eli 
kafatlar usulünü 
kurmak bir za
rurettir. En ileri 
gitmiş, en zen
gin memleketlerde 
bile, iyi istidat 

lar gösterenler arasından bilgiye 
ve ideale kendini vakfedebilecek 
müstesna bir zümre yetiştirmek 

için bu teşvike mutlaka ihtiyaç 
görülmüştür. Bu yapılmadıkça Ü
niversitemiz asıl beklenen maksa -

dı başaramaz. 

Hükumet istidat gösteren genç
leri hariçte tahsil ettirmek için fe
dakarlıkları göze aldığına göre bu 
nu neden kısmen olsun kendi Üni-

versitesinde yaparak döviz tasar -
·•ıf etmesin? 

•• 
U niversitedeki yeni genç ar-

kadaşlarımdan bazılarile 
konuşurken, istidatlılar seçilerek 
kendilerine tahsil parası verilme
si, ileride harice gönderilecekleriİı 
de ancak bu seçmeler arasından ay 
rılması faydalı olacağını ileri sür
düm. 

Büylik bir bcdbinlikle: 
- Hiç faydası yok. Dediler. ls

tidatlılar seçilmez, arkası olanlar 
ayrılır. 

Genç arkadaşlarımın bu bedbin
liği haklı mı, haksız mı? Mesele 
umumi hayatta emniyete ve ahen 
ge tnalluk ettiği için bu suale gele
cek yazıda cevap anyacağım. 

kü imtihan sistemi, bunun aksi o
larak ezberciye çok kıymet verdi
reeek bir tarzdadır. Kanun Karşısında Vaziyetimiz: 

Tuluat Kumpanyalan 
Anadoludan gelmiş bir memur 8.11· 

latıy~r: "Bu tuluat lmmpanyalnn; A
nadoluda bir ii.lemdir. Kumpanynnm 
kasabaya gelecebri duyulur duyulmaz, 
tanzifat nmelesinden büyük memura. 
kadar herkesi bir sevinç alır. Fakat 
kadmlann içine iner, dnha evvelden 
canlan ynnık olduğu l!,;in, etekleri tu
tuşa tutuşa valiye, belediyeye ba§VU· 
nırlar. 

Bu tellişa sebep §Udur: Bu kum
panyalnmı bir kısmı, Galata balozla.. 
rmda oynıyan en sürtük artistleri ge
tirirler. Fakat san'at namına köyün
de, kasabasında. adam akıllı bir eser, 
bir arti t gönniyen, zevklerini yill<· 
seltece'k ciddi bir ti)·atro terbiyesi al
mıyan hnlk için bunlar, ba..5lanna kon 
muş bir devlet ku~adur. Kumpanya 
kasabaya gelip, gözü ela, baıkışı 

şehlfı canım artist göbek sallaınıya 

ba~lndı mı, sen halktaki coşi,,.i bir 
seyret .. Raik artık ceplerinde ne \ıtl', 
ne ~·ok bu artistlere dökerler. O ay, 
borcunu ödeyemeyip ev sahibile gırt
lak gırtlağa gelen kiracılar, evinden 
halı mı, tenceresini atan baylar, ka
nsını dö\'en kocalar, günlük hadi§e
lerden olur. Nihayet günün birinde 
kadınlar toplanırlar, kumpanynnm 
ka abadan gitm~i için yaıınyakıla rn 
liye başvurur, bunlnn gü~bem başıa. 
nndan savarlar • ., 

• 
~ıuat ıkumpanyalannm halkın ~ 

debi zevkini yük eltmekte faydalı ol
dukları muhakkaktır. Ynlnız bunla
rın ba~ıbo , sırf kaznn~ için halkın 

behimi zevklerini okşıyanık b~-Ok 

felaketlere sebep olması, tetkika de
ğer l~timai bir meseledir. 

Bu kumpanyalann Dahiliye Ba. 
kanlığı tarafmdnn himaye edilecek
lerini okuduğıun zaman bu memurun 
sözlerini hntırlndırn. Bu kumpanyala
rın veka.Jetin himayesine girmeslle 
bunlann daha modem, daha ciddi bir 
şekil nJacaklan şüphesizdir. Vmlt e
deriz ki, veki.let bir taraftan tulüat 
kumpnnyalannı korurken, lıaJlnn se
lamet ve huzurunu da benıber koru
yaca:kt.rr. TuJUa.t kumpruıynsı, halkı 

tem•ir için çok kuvvetli bir \"asıtadIP. 
Şehir Tiyatro u belediyenin yardıml 
ile nasıl yUztlmUzü nğartacnk bir şe
kil almışsa, bu kumpanyalann da 
Dahiliyenln yardımı ile halk nnnuna 
çok f aydah bir 5ekll almalarını te
menni ederiz. 

ADSIZ YAZICI 

F akat eline geçen binlerce 
genci. olgunlaştırmak im

kan ve vasıtaları tam Üniversite 
ölçüsile çok zayiftir. Seçme ve is
tifa sistemleri, en iyi istidatları 
arıyacak, bulacak, yetiştirecek su 
rette kurulmamıştır. Profesörle 
talebe arasında temas ve çalışma 
beraberliği çok azdır. İyi bir Üni
versitede daima gördüğümüz gibi, 
samimi bir arkadaşlık ruhu kuru
lamamıştır. 

Bütün bu noksanlara rağmen 

bugünkü Üniversitemizde dünya· 
nın her bilgi müessesesi için iyi 
sayılacak mlistesna bir azlık yetiş
mektedir. Fakat yol gösterilmiye 
muhtaç olan büyUk ekseriyetin, 
faydalı yollar bulmnsına bugünkü 
usul ve imk~nlar müsait değildir. 
Üniversiteden iyi verim almak için 
her şeyi olduğu gibi karşılamıya 
mutlaka ihtiyaç vardır. 

ERKEK, 
FAKAT 

ALDATABiLİR 

Profesör, imtihan numaralarına 
hakim olan korkunç adamdır. Üni 
versite hayatı, imtihandan imtiha 
na gider. Yalnız bu imtihan bile 
Üniversitenin istenecek yolda yü
rUmediğini göstermiye kafidir. 

!mtihan yalnız bir şeye hizmet 
eder: Talebenin profesörlerin ders 
!erinde not tuttuğunu veya notla
rı tedarik ettiğini, bu notları oku
duğunu, az, çok ta kavradığını gös 
termek ... 

Profesör notların çerçevesi bari 
cinde talebenin fikri olgunluğunu 
ölçecek bir sual sorsa t~lebenin 
çoğu, derhal haksızlığa ugra~ık -
Iarmı iddia edebilirler. BugunkU 
sistem, Unive.rsite mefhumuna ay 
kın olan bu iddaiya müsaittir. 

H albuki profesörün talebesi • 
ni vakit vakit ölçüşlerinde 

gözönUnde tutulan nokta, tale -
benin notlardan başka kaynaklara 
baş vurup vurmadığını, profcsö -
rün sözlerini ancak bu kaynaklar
dan biri diye kabul ederek ken -
dince müstakil bir düşünce ve ka 
naati olup olmadığını araştırmak
tır. Bu da ancak seminerlerde ta
lebeye ferdi araştırma mevzuları 
vermekle olur. Hazırlanan yazılar 
ve miinakaşalar. kaynaklardan müs 
takil surette istifade etmek, tek 
başına çalışabilmek bakımından 
tetkikten geçerek talebenin isti -
dat ve dereceleri ölçülür. Bugün· 

H içbir memlekette büyük bir 
ekseriyet, çocuklarının yük 

sek tahsil masrafını ödiyecek bir 
iktidarda değildir. Memleketimiz -
de vaziyet daha f enndır. Gelirler 
azdır, birikmiş para mahduttur. 

Burada talebenin çoğu tahsil 
zamanında hayatını kazanmıya. 

mecburdur. Bunlardan da bir kıs 
mı derslere muntazam surette de
vam edemiyecek vaziyettedir. Bun 
lar için açıktan açığa muhabere 
ile tedris usulli kabul edilmelidir. 
Kendilerine notlar gider, okuna • 
cak k.itaplar gösterilir, vazüeler 
verilir, bu vazifeler okunur, tas • 
hih ve tenkit edilerek geri gönde
rilir. Tatil zamanında iki aylık 

bir yaz sömestri yapılarak pro -
fcsörle, diğer talebe ile ve üniver
site muhiti ile fiili temas temin o
lunur. 

Bu usul birkısım talebenin fiilen 
mevcut devamsızlık vaziö-'etlni me~ 
ru bir hale koymakla beraber iş
lerl icabı olarak 1stanbuln gelemi
yenlere yüksek tahsilin kapılarını 

açar. Hükumet hizmetinde bulu -
nanlara da hUkümct, yaz sömest • 
ri için iki ay izin v.ermeyi herhal
de kabul eder. 

KADIM 

gece sabaha doğru eve snrhoş ola
rak geleli. Dayanamadım, bir daha 
böyle yapacak olursa terkedeceği -
mi söyledim. O bu sözlerime kız. 
dı n üzerime hücum ederek hay
kırdı: 
"- Defol! .. Seni blr daha gözUm 

görmesin!,, 

Aldatamaz! 
Aylardanberl be
ni adi kadmlnrla, 
alçakça aldatan 
kocama. karşı sel'· 
gi hislerim, sön • 
dü. Ona kin tut • 

B lr kış günU ... Ya~ur olan· 
ca kuwetiyle yağryor, rtiz· 

gar haykınr gibi esiyordu. Sabah
tnnberl adliye koridorlnrında do -
laşmnktn.n yorulmul)tum • 

Biraz erken e\'e dönmeyi dilşU • 
niirken , inirli bir çift parmak kn
pıma wrdu; "buyurun,, dt-.meğe 
\'akit' knlmadan i~erl yirmi sekiz 
~·nşlarında, 901< güzel ''e şık bir 
kadın girdi ve "sizden fikir alnınğa 
geldim, de<ll ve ~öyle de,·am etti: 
"- Uzun zaman se\'lştikten son 

ra, bundan iki ene en·eı genç, gü

zel ve zengin bir tliccarın .. evlen -
dlm. Vç, dört ay hnhtlyar yaşadık; 
fak at çok geçmeden lhmnl etmeğe, 
geceleri eve gelmemeğe ba§ladı. 
Artık bt-ni eskisi kadar se'\'llledlğf. 
ni anlamak güç geldi. Ne çare kf, 
bPn onu yine se\iyordum. Ynzıha -
nesinden çıktılrta.n sonra vaktini 
nerelerde ge~lrdlğini nnlnmalc be • 
nim için bir gaye olmuştu. Arlmı.ı
na adam koydum, ve parasını sefa
hat Slemlerlnde hafif meşrep ka -
dınlnrla yediğini öğrendim. Bir 

... ~:~. ~.~::~:~·~~:;: ... 1 

::~::~~.::::·:~ .:::ıd 
mıya. başladım \·e intikam almağı 
yemin ettim • 

Güzel bayan biraz durduktan son 
ra: 

"Bana yardım edeceksiniz, değil 
mi,, dedi • 
"- Emerderslniz, dedim. Fakat 

size nacul yardım edeblllrlm. Ben 
bir avukatım. Size elimden ne ge -
lebUir!. 

O , sandalyesinde doğnıldu, 

parmaklannı gıcırdattı \'e 
nihayet: Kocama zina da'\"BSJ a~
cağım. Her gece bir kadın değişti
ren bu adamı hapse attıracağım. 
Benim çt>ktiğlm ıztırabın ce7.asmı, 
o da çeksin. Beni aldattıb'lna dair 
en ciddi ~ahitleri mahkemeye çağır 
tacağım. Onun ihanetini ispat e-

deceğim, dedi . 
Bir muharebe kazanmış gibi in 

diden gözleri pnrlamağa başlnnu,.. 
tı. Fakat bu muzafferiyeti !;Ok sür
meden, ona bunun imkfım olmnclı
ğmı anlatmak istedim; çünkU: 

Türk Ceza Kanununun ( 441) 
inci maddesi mucibince bir er -
kek, kansiyle birlikte ikamet 
etmekte olduğu evde yahut her
kesçe bilinecek surette başka 
yerde kaz:ı koca gibi geçinmek 
için başkasiyle evli olmıyan bir 
kadını tutmakta ise tiç aydan o
tuz aya kadar hapis cezası hilk· 
molunur.,, 
O, bu sözlerden hiçbir ey anla

mamıı, gibi ytiztime baktı \•e; yanı· 
Jıyorsunuz; çünkii, bundan tam bir 
sene e'\'\'el koca5mı aldatan bir ka
drom üç ay hap e mahkfim oldu • 
ğunu çok iyi biliyorum, eledi • 

Kocasını aldatan bir kadm 
Ceza Kanununun (440) mcı 

maddesi mucibince Uç aydan o
tuz aya kadar hapse aWır. Fa
kat bu hüküm yalnız zevceye 
aittir. Kocaya şamil değildir. 
Erkek kansını on kadınla bire 

alclatsa ceza göremez; yeter ki zev 
cesl ile ikamet ettiği el·de ,·e~·a ka
n koca gibi \'e herke çe bilinecek 
bir şekilde olmasm. 

San saçlı, yeşil gözlU glizel ba
yan aynğa kalktı. Sözlerime inan • 
mak veya inanmamak hususunda 
müşkülat ~ektiği belli icli. Kapıyı 
örtmeden, kndm ile erkeğin mUsa • 
\i olduğu bir asırda aralarında bll 
kadar a~ık bir farkolma mı ne nk
lm ne de mantığın kabul eclemlye
cel:rbıl söyledi \•e onra !:lktr J:'ltti. 
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Nedimin bir zamanlar oynadığı 

Kadrili ve Bedrili mefhur 
F enerbahçenin Zekili, Bekirli, 
birinci takımı ( x Nedim) 

Eski Kaleci Nedim 
Bugünkü Gençlere 
Ateş Püskürüyor: 

1························ 
f Gençlerden 

ihtiyarlara 

Cevaplar 
Tekaüt futbolcülere lngillz 

doktorunun buldub"ll gençlik 
§ırmga~ı yapıldığı takdirde 
bugünkü takımlara karşı ne 
gibi neticeler ala.bileceklerini 
sorduk. Eo;;kl futbolcülerin sı
ra ile ne1'retnıekte oldu~umuz 

kanaatlerinden anlıyoruz ki, 
buglinkü gençleri silip süpü· 
recekleırine kanidirler. 

ihtiyarlar kanaatlerinde 
serbest olduktan gibi anke • 
timize sebep olan gençlerin fi
kirlerine de hürmet edeceğiz. 

J 
Müt.ekaitlerin ce\'aplan son 

lara yaklaşınca, gençlerin ih
tiyarlara karşı diyeceklerini 
neşre başlı}·a<'ağız. Böylece 
dünkülerin bugünküler ve bu· 
günkülerin dünkUler hakkın • 
dakl düşünceleri meydana 
çıkmı§ olacak. 

1: AN 5 • 5 - 937 

1 -ı H 

Karşısında Şim

Bile Süremezler 1 " 

Diyor ki: " Şırıngalı ihtiyarlar 

diki Gençler Topa Ayak 

Bakalım yakmda bar:Iıyaca I ' 
ğımız "şınngalı İhtiyarlara 
gen~ler ne diyorlar?,, Anke· 
timlzde neler görece~lz!. 

•••••••••••••••• •••••••• KIZIL ELB iSE 
Kaleci Nedim, Türk futbol tarihinde beynelmilel temaslar ba

kımmdan en batta gelecek ve hiç unutulmıyacak iaimlerden Biri
dir. Türk apor kafilesi, ilk defa olarak, Paris Olimpiyadında di. 
ğer milletler kartııına çıktığı zaman idareciler Türk kalesini ona 
emanet ebnitlerdi. 

O zamanki Çek milli takımı karşı-· 
smda parmaklarını çiğnetecek kadar 
fedakarca oynıyarak az gollü bir 
mağlubiyetle futbolümilziln haysiyeti. 
ni kurtaran elemanların başında Ne
dimi habrla.mamak mümkün değildir. 

lşte bu Nedim bizim anketimiz hak· 
kındaki fikirlerini aşağıdaki satırlar
da söylüyor: 

Almanlar 
lsviçreyi 

1 · O Yendiler 
Yirminci defa olmak üzere oyna· 

nan Alman~·a - İsviçre milli maçını 
Almanlar bir sıfır kazanmışlardır. 
Büyük bir alaka ile beklenen bu maç 
İsviçre için bir rekor teşkil eden 35 
bin kişi önünde yapılmıştır. 

A yvahkta Yeni Bir 

Klüp Açddı - llk defa hudutlamnız haricine 
~ka.rak 1924 olimpiyadına iştirak et
tlğtmU: zaman Çekoslovak milli takx
mile yaptığımız ma~ parmakları
mın kırılması üzerine eski ateşimi 
kaybettim. Ve son olarak Elittihad 
Mısır takımına karşı Fenerbahçenin, 
meşhur Taksim stadyomunun kaldı· 
mn taşlarından f a.rk!ız sahasmda 
yapbğı maçta oynarken sağ bileğim 
kırıldı. Bir kaleci için parmak ve bi
leğin sakat kalması futbolU terketmi 
ye en büyük sebep teşkil edeceği ta
bii olduğundan çok sevdiğim futbol
den ayrılma. mecburiyetinde kaldım, 
yerimi de genç arkada,şlara terket
tim. Memleketimizde a.z çok iyi kale 
ciler yetişmiştir. 

Ayvalık (TXN) - Ayvalıkta dur-

1 
gunlaşan sporu canlt.ndınp yeni bir 
hız vermek maksadile birkaç spor 
muhibbinin tcşebbüsile teşekkül e • 
den Akmspor klübU açılma töreni -

Şırmganm tesiri ile eski vaziyetimi 
elde etmiye maddeten imkan yoktur. 
Çünkü şırınga belki nefesi artırabilir. 
Fakat kınk ve sakatlık ağrılannı tes
kin edeceğini zannetmek gülünç olur. 
Maahaza bugünkü muhacimlerin kar· 
tısında kınk ve sakat kolla dahi az 
~ok muvaffak olacağımı zannediyo
rum. 

Bizim kaleleri mlidaf aa ettiğimiz 
ıamanki şUtcülerle bugünkü genç 
forvetler arasında mukayese edileml
yecek kadar büyUk bir fark vardır. 
Bilhassa Bekir, Zeki, Milnimin top 
mermisi gibi hışırtı çıkaran ve Refik 
Osmanla. Alaaddinin tutulma.ama im
kan olmıyan burun şütlerini bugUn i· 
çin bizim muha.cimlerde görmek im
kanı yoktur. 

Bu gidişle insana zevk veren böyle 
elitlere tesadüf etmek imkinı olamı· 
ya.cağı muhakkakbr. Hem yalnız bu 
filtleri değil, bizim zama.nnnızm oyun 
cularmdaki enerjiyi de buglin için 
görmek imkansız. 

Yerimizi bUyük Umitlerle kendileri· 
ne terkettiğimiz genç arkada!:!lar fut
bolü angarya bir iş gibi oynuyorlar. 
Daha. iyi oynamak ve yükselmek için 
esaslı çalışmaları da yok. Halbuki bu 
gUn başımızda bulunan çok sevdiği -
miz muhterem Ba.şvekilimizin bilhas
sa spora verdikleri büyilk ehemmiye
te layık bir varlık gösteremediğimiz 
için ayrıca müteessirim. 

Dilnyanm hiçbir tarafında bizim 
hükumetin spora karşı göstermekte 
bulunduğu alaka derecesinde hima -
ye ve teşvike tesadüf etmek imkanı 
yoktur. 

Bu alaka ve teşvikten istifade etme 
lini bilmeli ve memleketin spor saha· 
1mda da yükselmesi iç.in evvela genç
ler, sonra da. biz tekaütler QOk çalış· 

malıyız. 

Kaleci Nedimin o zamanlar 
çıkmıf bir kroki•i 

Son zamanın en parlak yıldızı olan 
Fikreti yeni yetişen nesle mal etmek 
doğru değildir. Çünkü Fikret bizim 
zamanımızda yeti§miş ve ben, Bekir, 
Zeki, Cafer, Kadri, Bedri gibi eski 
meşhurların takımında oynamış ve o 
kalitenin bir elemanı olarak sivril· 
miştir. 

Yukardaki resimde de göriileceği 
veçhile Fenerin ilk lzmir seyahatinde 
bizimle beraber takımda yer almıştı. 
Binaenaleyh yeni nesil Fikretle ifti • 
har edemez. O, bizleri temsilen yeni 
nesilde senelerce as kalacak olan eski 
futbolün gençlere bir yadigarıdır. 
Şmngadan sonra eski kudretimizi 

iktisap ettiğimiz takdirde, bugtinkU 
gençlerin teşkil edebileceği en kuv • 
vetli kadronun bile karşunızda topa 
ayak süreceğini tasavvur edemiyo-
nım. 

Mehmet Arif Tekrar 

Yenildi 
Pariste yapılmakta olan prof esyo· 

nel ·serbest gUreşlerinde yer alan ve 
ilk maçlarında muvaffakryet göste · 
ren Mehmet Arif geçen hafta Za..rna· 
sı isminde bir Yunanlı ile karşıl~mış 
ve 12 dakika gibi kısa bir zamanda 
mağlup olmuştur. Bu mağlubiyetten 
sonra Mehmet Arifin artık Paris ring 
terinde gUreş tutamıyacağı tahmin 
edilmektedir. 

Balkan Güreş 
Şampiyonası 

İzmir, 4 (Tan muhabirinden )- Bal 
kan gureş şampiyonasının İzmir fua
rmm açık bulunduğu gUnlerde lzmir. 
de yapılması için Türkspor kurıumun
ea teşebbilslere girişilmiştir. Aynca 

ni kendi sahasında yapmış ve bu mil 
nasebetle Balıkesir idman birliğini 
davet ederek büyük bir kalabalık ö
nünde çok samimi maçlar yapmıştır. 

Bu yeni klübün futbol. gUreş, at

letizm ve denizcilik şubeleri vardır. 
Sırf sporu seven gençlerin gayret 

ve yardımlarile teşekkül eden Akın
spor klübüne muvaffakıyetler dile -
riz. 

Spor Kurumu BQf kanı 

General 
Ali Hikmet 
işe Başladı 

Bir müddettir istirahat etmekte o
lan Türkspor kurumu Başkanı Gene. 
ral Ali Hikmetin kesbi afiyet ederek 
spor teşkilatındaki vazifesine tekrar 
başladığını memnuniyetle haber ıtl
dık. Açık yürekli, temiz bir zat olan 
Generale muvaffakıyetler dileriz. 

Bulgarlarla Enternasyonal bir futbol 
maçı yapılacakbr. Tenis maçlan için 
Italyaya çağrılacak birinci smıf tenis 
ciler, Izmir, Istanbul teniscilerile Iz . 
mirde karşılaşacaklardır. 

-2-
Dostumuz muharrir Bay dö Mo· 

passan: 
Masada yanyana oturduk. Hare

ketlerinde, cesaretle utangaçlığın, 
biribirine karışmasından doğma bir 
acaiplik vardı. Bir çocuk kadar 
basit konuşuyordu. Fakat sözleri
nin arkasında saklı duran fikirler, 
hem enteresan, hem de tesirleri in
sanda uzun müddet devam eden fi. 
kirlerdi. Bakışları derin ve nafiz
di. Kibar alemine gösterdiği merak 
ve al!ka. onu biraz gülünç vaziyete 
düşürüyordu. Laf arasında bana 
sordu: 

- Kontes Luizin salonuna _giden 
erkekler, o salonda hüküm süren 
muaşeret kaiDeJerine göre her ba
yanın önünde diz çökerek elini öp
mek mecburiyetinde imişler.. Bu 
doğru mu? 

Benden evvel Luiz atıldı: 
- Doğru, tamamen doğru Bay 

Mopassan. 
Luizin annesinin de, kızının bu 

sözlerini teyit ettiğini hayretler i
çinde gördüm: 

- Evet evet Bay Mopassan, öy
ledir. Hem bu adet sevil kontla
rmda inkılaptan çok evvel mevcut
tu. 

H albuki bütUn bu s.~Ylenenler 
birer masaldı. Cünkü o ta

rihte Parisin JıiÇ bir Yerinde böyle 
bir idet yoktu. Bu her halde, mu
harrire kar!ft hazırlanan yeni bir 
konplo'nun hazırlıkları olsa gerek
ti. 

Ben. ıcendimi çok fena bir vazi-
yette Jıissediyordurn. Ev sahibini 
yalanlamak pek te uygun değildi. 
Fakat bu mana~ız Şakalara iştirak 
etmeme de irrıkan Yoktu. 

'kte Yemek bitti n sonra bayanlar 
Mopassanın etrafını aldılar. Kon • 
te~ Sevilin salonuna gittiği zaman 
nasıl hareıcet edeceğini tarif etme . 
sini ricaya başladılar. Çünkü Mo -
passan ora.Ya davetliydi. Yakında 
gitmek rrıecburiyetınde kalacaktı. 
Muharrir. kendisine yapılan tek -
liften ~k .sıkıldı. Konuşma sey • 
rini değıştııınek için sordu: 

- Jçinizde, diğer seyyarelerde 
de insa.nlann mevcut olduğuna ve 
gUnUn birinde hiç gözilmilze görün
rniyen arzımızı istila edebilecekle
rine inanan Var mı? 
~utekait bir general cevap ver

di: 
- Tuhaf bir fikir. 
- Fakat ben bunu tamamen 

ınUJrtkiln göruyoruın. 
- Peki, bundan çıkacak netice 

ııe olur? 

- Gayet nı .. h·rn. Meseı· b' . 
1 

. u ı a ız arz 
sakın erı böyle bir ~uvvete malik 
oısak, böyle dünyayı fethederdik. 
:rJcsela ıterih sakinleri zeh· r b' h r ır ı ır 
ge.z a ınde arzırnıza bir saldırsalar 
ve yahut ... 

Fakat b~·yantar sözUn alt tarafı-
ı ona .:.: d"l ıı ""'Yletme 1 er.. Kontes Se-

vil~? ~!onunda nasıl hareket ede-
egını •· · · · · c ~?1f etmesı ıçın onu tekrar 

Yazan: 

Manuel Komrov 

zorlamıya başladılar. Zavallı adam 
nihayet bunu tarif etmiye razı ol
du. 
Kapının önüne çıktı. Orada nasıl 

öksürdüğünü içerden duyuyorduk. 
Nihayet Luiz bağırdı: 

- Haydi bekliyoruz .. 

İngilizceden çeviren: 

B. Tok 

bulundu. Ben ona bir cevap ver• 
medim. ' 

Sokağa çıkar çıkmaz muharri· 
rin arkasrndan koştum. Yolda oıı• 
yetiştim. dedim ki: 

- Bu insanların bizi bir alaY 
mevzuu olalrak seçtiklerini görınU· 
yor musum}z ?. Siz onl~n bu. hS-

F akat cevap veren olmadı. O reketlerine ?rJiçin müsamaha edıyot 
zaman misafirlerden biri sun uz?. ' 

kapıya koştu. Kapı açıldığı zaman Adeta bir çocuk saffetile cevaP 
Mopassanm paltosunu giymiş, şap- verdi: c, 

Uffrf'e1lne filfuış, gitmıye hazır bir - Doğru (•...... "T""V • • • 'f. 
madan nereye?. Siz hakikaten;;.. bu,fikirde mısın~;, 

Luizin annesi atıldı: • Ben bunu ilk defa olar~k Y~~ll"' 
- A ... Nasıl olıur? Prova yap. sizden işitiyoru m. Fak~t sızin Ge-

badan nereye?.. lı oldug· unuzu ıf~annedıyoruın· ,.eıt l'ı , 'ld·-·m rnas~ 
Bu sırada birkaç bayan dışarı çen sene davet edı ıgı bit d kikada te 

fırladı. Adamcağızın zorla paltosu- bir toplantının rc:ıon a bet"' 
nu çıkardılar.. Şapkasını elinden edildiğini. hususi 0 mektupl~~:iğı.tıl. 
aldılar .. Kapının önünde lamba ışı- kesin bundan ha\taberdar e ı 0n• 
ğı altında dururken, yüzünün aldığı o meyanda bana la da rr.a"~t.upi!aı • 
ifade, derin bir ruhi ıstırap içinde derildiğini, fakat _lll~ agl;bı :t itlıat 
olduğunu çok güzel gösteriyordu. tezkerenin kay be buldugun 
Fakat bayanlar, onu ellerinden ya- yollu söylediler.. be~ y dun yala.!'' 
kahyarak zorla sürüklemeğe baş- - Yalan diye l bıJa~.ır derllrnetııit' 
ladıklan zaman gülümsedi. Ve pro- Size mektup falan ~deı gon 
valan yapmağa razı oldu.. ti. · 0rutı'· 

Salona gayet resmi bir tavurla. - Ben de öyle .uğt.zan~edıy BU d• 
girdi. Luizin yarı uzanmış bir hal- - Kontes Sevil'ee n ge\ınce.. ntııtt• 
de oturduğu koltuğa yanaştı. Lu- yalan. Bugün Pari1Z m

5
te sana a 0')

1 

lan şekilde bir etnvheret ~okt1urr. iz elini ona uzattı. Başını hafifçe . . edıyor a. ·" 
arkaya doğru attı. M.opassan Lu- pe dllz sızınle alay rdu ise!I 
izin önUnde diz çöktü. Kızın par. - Fakat ben ki~ !!!!~ı ~dtin· 1-
mak U"larından öperek ayag· a herkesten ayni ceva 1 ya iet ~ C" k.. h k bu a a 
kalktı. Bundan sonra da Luizin - un u er es 
annesine yansısıtı. Ayni hareketler rak ediyor da onun l "çined···. ord\111'' 

-y B d .. l . nn ıy "~ 
orada da tekerrür etti. Mopassan - en e oy e za:enne yni şeJ 
diğer bayanları da dolaşmağa ha- Fakat herkes bir ins: \\na a ya bS.f 

Be d 
söylerse o adam da ı' ndannıı ~r0 ... tel 

zırlanıyordu. n ayanamadun. ~ .. bağırdım: hyor. Ben bugüne k1Şına r alrd ~et 
Se 'ld .. k a ırrı. &' 

- Miickemmel. Mükemmel Bay vı en uç me tup baha°b. b şl<3 ı 
Mopassan. Ben sizin çok kuvvet. mektubunda davetin Jlemiş. ır aıyordll· 
li olduğunuzu işittim. Bu doğru mana talik edildiğini yürün? i:.,. 11sı3' 
mu? Biraz tuhaf değel mi felakc~ er 

- Evet, evet doğrudur. Ben si- tuhaf ... 
ze müthiş kuvvetim hakkında bir k! gözlert• 

S onra, sorgu doh.akıl ö(züne de ' 
çok vak'alar anlata.bilirim. bana baktı ve sc. kazan. 

Onu bir köşeye çektim. Eğlen- vam etti: ·ın bari , bun~&tl 
celerine mani olduğum için bütün - Peki, ya siz .. siz niçiı ,, ~ı~ 
bayanlar bana suratlarını asmış. bana haber veriyorsunuz'runı. 'llYo~ 
tılar.. Fakat maksat hasrı olmuş· siz de onlarla birlik olm'Pruz. ~ltıl 
tu. Artık ben onun kendi kuvveti nuz? Onlarla beraber niçin pyo-

yorsunuz? Niçin? ·in· 
hkkında bana anlattığı şeyleri din-
lemiyordum bile .. Bana, fevkalade - Bilmiyorum, işte öyle .. ıjJD en 
hadiselerin insanlarda müthiş kuv - Bu çok fena .. Onlar fr d 
vetler doğurabileceğini anlatıyor- nimle alay ediyorlar.. Si) 

1

~~a· 
du. Misal olarak ta bir yangın ha- yerimde olsanız ne yaparımır da 
disesini gösteriyordu. Evi yanan Bana bir nasihat veriJtal .~ar 
bir adam, al~lade şeraitte dört ki. - Ne mi yapardım? 11 ~ şinin kaldıramıyacağı bir piyano- Doğrusunu isterseniz ,n e «; 
yu tek başına sırtlamış ve dışarı yorum. Bu manası? nıecbar rı 
çıkarmış.. tmm onu çok aı~ 1 Tuna d/e 

düğilm için: rneselesi~ 

O bana bunları anlatırken ben 
bu zavallr adamın ne gibi 

sebeplerin tesiri altında bu boş, bu 
manasız kibar alemine düştüğünü 
zihnen araştırmakla meşguldüm. 
Ayrılırken Luiz bana: 
- Sevgilim, bugün sen hiç te 

dikkatli değildin, diye serzepişte 

- Onlarla • gibJ • 
ni7İ kPsiniz ! T 

Ertesi g 
tuğu ıı 

hikayelerden 
vardı. Bana ' 
du: 

Bu m6>ret. 
~Utmek ~şralı 
hr. 1Uültdıın· 
et>ğf neti<: 
lııcağr "a 
ft:ıckten Jıtrnel< 

ff"Y yoktiar) 
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HAYDUTLARIN 
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ITALYAN· KAPTAN INT.IKAMINDAN 
·KACAN KADIM 

GiDiNCE 
H a.ı:ıid~ye kruvuörUmUzUn es. 

)e V • kı ~Uvarisi, mülga Ba.hri
Un ekileti Müsteşarı B. Hüsamet-

hatıraıarına §Öyle devam etti: 

G ""-:- Serbestsiniz! Emrini verdi. 
en19 b" be ır nefes alarak, makineleri 

e:e.n harekete getirdik. Bir an 
dukel, buradan uzaklaşmak istiyor 
dar· Fakat henüz (100) yarda ka
ti, &çılmlljtık ki, torpidolardanbi
di Bon aUr'atiyle bize doğru ilerle
C&kve bordamıza yaklaşarak San
\'erdi ~atımızdan megafonla işaret 

n Durun! Yakalandınız! 
~ u sefer, gerçekten yakalan-

ıştık. Fakat soğukkanlılığımızı 
~ıı bu · ?)ı .. ı.. vazıyette elden bırakma-

"'I\ lazımdı. 

tıld~miyi ~erhal staper ettik. Tor 
u~ arın bırinden, ikind kaptan ol
h-e u sonradan 

ndiğimiz bir 
ldernıı .. 
~ tl Y\lzba.şı i-
ho ç sua.ıııı nefer, 

tla ge ..... : . dil ••uınıze gel er. 

~~~dilerini bU -
k b ir nezaketle 

a Ul ettik Hal" ?nj • ı-

Zden. renk ver-
ıneıniye çalıAarak 
teıırk ,, , 
li 1 eli ınisafi • 
d ınizi srlona al -
ık. İlk işimiz ltaı 

~an kumandanı -
a, UstUste b. k 

\iski i ır aç 
ı>l krarn etmek 
ınu9tu. 

.sın~·or 
\ıı .r r 'Vİ!kileri 

va.rla.dıktan aıon 

~Vazifesine ba.ş
k ak üzere hare. 
ete geçti; 

GUvertede d "'an .. u
t-a komUrlerin a-
• sında bir tak 
•llvaıı ım 
ne il. ar. gözleri -
1 ~şmış şUphe -
::ınışler ! Gemiyi 
.. ayacakları:nıa E 
ger l{t ,,. 

Gemiyi 
Fayrap 

Ettik 
Yazan: 

Sai<ihddain 
Güngö·~ 

let ' tf eıı dela -
'a.k edecek ol ur • 
lac • memnun ka.-

&kJarnuş ... Hamidiye Mütareke yıllarıncla havuzda 

Ç ok nazik görUnen ltalyanda 
Jna en ufak bir şüphe uyandır
tıın mak ~~ln, hemen ayağa kalk
ar~ Ve onUne düşerek, kömürler 
gö ınd~ki çuvalları birer birer 
le sted rdım. Bunların içleri kömür -

1 
olu idi. 

talyana dedim ki: 

!'ak Bu:un kömtirleri açıkta bı
biı~adıgımızın sebebi var: Siz de 

iniz kömur·· b"" ı d""kül" ·· vazı ' , oy e o muş 
tin• Yette durursa, dilmen zincirle-
81181 kve denizlerin çıkmasına mah-

apakları k t N · gel'lli apa ır. eticede, 
iboşaı almış olduğu suyu rahatça 
için btanıaz. Gemici olduğunuz 
ed .u mecburiyeti siz de takdir 

ereınızı 
ltaı ln<Pl'" Yan kumandan, benim kadar 
"uızce bil . bir ln . mı~ord~. Bilmiş olsa, 

le ben~liz denızclnın konuşmasiy
Ve f un konuşmam arasındaki şi-

arkı gö Un w lçin Ak z den kaçmıyacagı 
kedecek~~ hatalarımı derhal far-

ce~reket Versin ki Sinyor lngiliz
le.ne.n~ok gilçIUkle konuşuyor, söy-

Ken:·de gilçlUkle anlıyordu. 
•Yene ıne; geminin anbarını mu, 
IOrduı:tmek isteyip istemediğini 
anbar Ve cevabım beklemeden, 
tını kapaklarından birini kaldırt 

· Anbar h .. Rtan b k"" .. 
tlikIU id" 1' ~ aşa omur 1• talyanm: 

Pa~kSu kadar çok kömUrU ne ya
sınız., d" 

lebmrdi · ıye sormak aklına ge-
lin d · Ben, sorulmıyan bu sua-

- ~evabını vermiş olmak için: 
ıniktard nıi ~urtarma işinde, fazla 
1ıu bir a ~ömUre ihtiyaç olduğu
lıinı bi 1?'8lnız. KömUrlerlmizin mü-
kat atı.~ kıanımı anbara döktük. Fa
lazınu dar, hepsini almadı. Geri ka-

a güverteye yerleştinniye 

mecbur olduk! dedim. 

• talyan kaptanının, bizi fliphe 
1 üzerine bir düşman limanı

na götürmesi ihtimali de vardı. Ben 
bunun önünü almak için: 

- Eğer, dedim, daha derin bir 
araştırma yapmak isterseniz, va
purun gecikmesinden ileri gelecek 
mes'uliyeti kabul ettiğinize dair, 
bir vesika lütfedersiniz! 

ltalyan kaptan, böyle bir vesika 
vermekte tereddilt ediyordu. Kat'i 
karar veremiyecegını anlayınca, 
megafonla torpidoda bulunan ar
kadaşlarile konuştu. 

Gelen cevap, menfi idi: Vesika 
vermenize lüzum yoktur.. denili
yordu. Gemiyi muayeneye gelen 
İtalyan zabiti, belki içtiği birkaç 
kadeh içkinin verdiği kalenderlik _ 
le, vazifesinin nihayet bulduğunu 
anlamıştı. Bizi "beyhude yere iş
gal ettiğinden dolayı,, özürler dile
dikten sonra "vazifemizde muvaf. 
fakıyet telllenni ederek,, gemiden 
ayrıldı. 

Fakat ben arkasından seslen-
. dim: 

- Affedersiniz! 
Dönüp baktı: 
- Birşey mi var? ... 
- Evet! dedim. Bir kUçilk rica .• 
-Nedir? 
- Seyir jurnalımızı imza etme-

yi unuttunuz .. Bizi muayene etti
ğinize dair bir kaç satır yazı iste
riz. Olabilir ki, ilerde bir başka İ
talyan gemisi karşımıza çıkar. Bir 
kaç saat te bu yüzden gecikiriz. 

Kaptanın kısa bir tereddilt devre. 
si geçirdiğini görilnce, kendisine 
hatırlattım ki, muayene edilen ge
milere bu yolda imza vermek, de-

niz ticareti usullerine muvafıktır. 
İtalyan, bunun üzerine defteri 

istetti, ve gemimizde kendi taraf
lanİıdan araştırma yapıldığına ve 
hiç bir harp kaçağı bulunmadığına 
dair şerh vererek altına imzasını 
attr. 
Düşman kumandanı, çıkar çık

maz. gemiyi fayrap ettik. Geçirdi
ğimiz heyecanın derecesini, artık 
siz düşünün! .. 

''TAN,, okuyuculan elbette k1 kUn olamamış, nihayet Amerikan 
hatırlıya.caklardır: Vç sene kadar hükflınetl bu şeriri "l numaralı 
e\.'Vel Amerikada müthiş, pek azılı halle düşmanı,, olarak ilin etmiş, 
bir haydut filremlşti. Bütün Ame- kanının herkese helal olduğunu da 
rikan zabrtası 11eferber olduğu hal· kararlaştrrmı11tı. Yani bütün halk 
de bu haydudu yakalamak mUm • Dillinger ismindeki bu kan i~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

En 

§erlri ilk gördüğü and aöldü • 
mek salahiyetini kazanmıştı. Fa
kat buna rağmen haydut DWln • S 
geri öldürmeğe Ve;\·ahut ele\•ermt- : 
ye kimse cesaret edemiyor, herkes 
korkuyordu. Nihayet 1 numa.ralı 
halk düşmanının metresi olan ~k 
güzel bir kadın, bir gün ansrzrn 
zabıta~, haberdar etti ve bumm 
üzerine de Amerikalılar bu şerir 
heriften kurtuldular. Çünkü po • G emiyi bu tehlikeli ziyaretten 

kurtardıktan sonra, doğru

ca Maltaya. gittik. Kömürümüz, bit 
ıni.şti. Maltadan kfunUr alacalrtrk. 
Vaktiyle Osmanlı donanması ku
mandanlığında bulunan İngiliz A
miralı Gam°::>el'in Maltada küçük 
bir filoya kumanda ettiğini biliyor
dum. Bir vasıta ile kendimi tanıta
rak kömüre ihtiyacımız olduğunu 
söyledim. Amiral Gambel, Tü.ridere 
karşı sempatisi olan bir adamdı. 
Benim bu müracaa.timi, büyük bir 
nezaketle karşıladı. Vapurun kö
mürii, bir kaç saatin içinde temin 
edilmişti. Hemen hareket ettik Ö
nümüzde, ikinci bir tehlikeli mmta
ka vardı. 

._.evyorkun 
Güzel Kadını 

: lisler, haydudu ansızın kapana dü-
şürmüşler \e öldürmüşlerdi. 

Fakat bu hadiseden sonra ka • 
dm Amerika ha;\·dutlannın intikam 
hırslari~·le karşıla~tr. aşağıld satır
larda bu korkunç maceranın acık-Bugün 

Perisan 
' lı tafsilatını okuyacaksınız. 

Pantellariyo adalan ile Trablus 
arasındaki boğazda, İtalyan harp 
gemilerinin dolaştığını tahmin edi
yorduk. Ufukta gördilğümüz en u
fak bir yelkenliden bile şüphe edi
yorduk. 

Böyle şüphelene, şüphelene, çe
kine çekine Tunusun lsfako limanı
na gelebildik. Orada bir gece kal· 
dıktan sonra, Cerbe ada.sına geç
tik. (Turgut Reisin civarında, müt
tefik donanma ile harp ettiği ada) 
Cerbede, evvelce hazırlanmış olan 
vasıtalarla buluşarak cephaneyi, 
onlara teslim ettik. 

• stanbula döndUğüm zaman, u-
1 muml erklnlharbiyenin Trab 

lusgarbe mühimmat nakleden şube 
sine memur edildim. Harp sonuna 
kadar orada çalıştım. Gerek tsken
deriye, gerek Marsilya ve Tunus 
yoluy!!I., Trablusa birçok mühim· 
mat nakline muvaffak olduk. 

Umumi harp başlangıcında, Ça
nakkale Boğazı gambotlarında ça
lıştım. O günlere ait küçük bir ha· 
tıramı anlatayım: 

Mayin tarıyan Malatya gambotun· 
da idim. Karadeniz Boğazının 20 
mil uzağında bir şamandıra vardı. 
Karadeniz seferinden dönen Yavuz. 
sık sık bu şamandıraya gelir, JllA· 

yın tarıyan gemilerin rehberliği ile 
~ğaza girerdi. 

Bir gün yine Yavuz gelmişti. Ko 
ca gemiyi, arkamıza alarak şa. -
mandıra yanına getirdik. 

Aradan pek az bir zaman ge<;
mi.şti ki, Yavuzdan şöyle bir işaret 
aldık: 

"Lehülhamd Yavuzda hasar yok
tur!,, 

Bu haber, kısa ve müphemdi. Ya.· 
vuz, acaba nasıl bir tehlike geçir
mişti. Bunu ancak tstinyeye geldi· 
ğimiz zaman anladık. Yavuz, ma· 
yma çarpmıştı. Bu da Almanların 
hatası neticesi idi. Almanlar bura
ya 100 kulaç derinlikte bir şaman· 
dıra koymuşlardı. O devirde, ma
yınların yüzme kabiliyeti, yüz ku
laçtan daha derine mayin atılması--na mUsait değildi. Halbuki, RUS· 
lar, ilave ettikleri yeni tertibatla 
mayınlann yüzme kabiliyetini artı
rarak 120 kulaç derinlik dahilinde 
mayın dökmiye ve bu suretle de 
Yavuzu, taranmıyan sahada mayi
ne çarptırnuya muvaffak olmuşlar 
dı. Bere«et versin ki, mayin gayet 
hafif geçtiği için Yavuz mühim bir 
hasara uğramadı. 

U lu Önder ... AtatUrkUn Haınidi 
ye Kruvazöril ile Trs.bzona 

yaptığı ilk seyahatte, ben Hamidiye 
süvarisi idim. Hayatnnm en heye
canlı günlerini, bu seyahat esna
sında yaşadım. 

Büyük kurtuluş savaşı tızerinden 
henüz iki yıl geçmişti (340). 

' Bir Halde 
P ariste çrkan Pari Suvar ga

zetesinin Kahire muhabiri 
yazıyor: 

MıSJrda şehrin göbeğinden uzak 
fıkara hastanelerinden birinde 
taraçasmdayız. Şezlonklarına uzan 
mış hastalar arasında iki büklüm 
olmuş, yüzü nişter yaralarile iğrenç 
bir hal almış, alnındaki çizg'.İler sek
senlik bir ihtiyar kadınınkinden da
ha derin bir kadın .. lnsanın kalbi
ni ürperterek hemen dikkati celbe. 
diyor. 
Yanımdaki fısıldadt: 

- lşte Anna Sagen! Bir zaman
lar Nevyork gece barlarmın en gü
zel kadını olan, 1 numaralı halk Anna Sagen 

YENi. BAHAR 
MÜSABAKAMIZ 

Re•im No. 13 

Bu re•İm fU on türküden hangiıine aittir? 

S - Ann~ ben ba.,taymı manıJ 
isterim. 

Haftanın sonunda düğün 
isterim. 

9 - Bülbül olsam konadabilsem 

Yine oldu akşamlar 
49 - Yerde buldum bir elma 

Elmalı yar kirazlı yfır 

UNUTMA \'iNiZ: 

Yeni müsabakamız 23 Niırwıda 

başladı. 22 Mayısta bitecek. Kupon • 
lan toplayınız. 30 Hazirana kadar bi
ze gönderirseniz, hediyeler kazanabi
lirsiniz • 

dallere 
Akar çeşmiın yaşı da benzer 

sellere 
12 - Çamhcada havuz etrafı yavuz 

önUmüzde kara §0şe mezemh 
de karpuz 

2'7 - Bani benim elli dirhem düz -=========-=-=-
~" .......... ~ ",...... ....... """"" rakım 

içer içer kalkar benim 
meraknn 

SO - Karşıda Kilrt ,. .. ft>rl 
Ya~'llmı~ develeri ~ 

3'7 - Oturmu!) kumıu oynar 
Ciğerimin köşesi 

40 - Rakı içtim al bardaktan 
Meze aldım al dudaktan 

48 - Söğüdün yaprağı naziktir 
narin 

~ 

~Bahar Müsabakası 

~KUPONU:13 
~ Bu kuponları kesip ~ 
~ saktayımz -İstanbul Bahriye Kumandanlığın· 

dan bir telgraf aldım; Telgraf m 
Zeynebl ettiler haftaya 

(Devam edecek) 44 - Suya lner ta\.'Ş&lllar 
meali şu idi: gelin '"""""""' ~~ 

•••••••••••••••••••••••••••• 
dUşmanı Dillingerin metresi... Da
ha ot:ıuz yaşındadır. Şu içler acısı 
haline bakın ... 

O ara taraçada oynıyarak koşan 
bir çocuk zavallı kadının yanına yal 
laştı. Çocuğu sordum: 

Amerikan haydut çetelerinin in
tikamından kaçırmak üzere meml~ 
ket memleket kaçırdığı Mısıra ka
dar geldiği halde hiila tehdit altın
da olan Dillingerden olan oğlu i
miş ... Zavallı kadının bu halini gör
dükten sonra hat.ıralan onun mazi
sinde tekrar aydınlandı. Biçare a.. 

nanın Amerikad-:.l-i ömrünü bir an
da gözlerimin önünde canlarımıt 
olarak gördilm. 

~'EVYORKUN KlRMIZI ELBİSEU 
GtlZEL KADINI 

1 934 senesinde Şikagodayuı. 

Kalabalık caddelerden birin
deki sinemadan gece saat on birde 
halk çıkıyor. Kırmızılar giymiı 

bir kadın elindeki çantayı havaya 
kaldırır kaldırmaz beraber yürü • 
dUğU adamdan biraz ayı'.Jlıyor. O 
saniye ani bir yaylım ateşile kırmı
zılı kadının yanındaki adam yere 
seriliyor ... Ertesi günil çıkan Ame
rikan gazetelerinde, 1 numarab 
halk dil§manının metresi tarafın • 
dan ele verilerek öldürüldüğil bU· 
tün Amerikaya ilan ediliyor. Bir nu 
mıı:ra.lı halk düşmanından Amerika
lılar kurtulmuş oluyorlar, fakat ka
dın ve oğlu. Amerikan haydut çe
telerinin intikam hırslarından kur
tulamıyor. 

Reislerinin Anna Sagen tarafın
dan polislere satıldığını haber alan 
çete efradı diğer haydut çıetelerile 
birlikte yaptıkları bir içtimada in
tikam almağt ahdediyorlar. 

Polis kıuvvetıeri kadını haydutla· 
rm intikamından kurtarmak üzere 
bir milddet hapisanede muhafaza 
ediyor. Unutulduğunu zannetC:Ier1 
vakit 1 numaralı halk dUşman l e
le verdiği ic:ln vadedilen 15 bin do
larlık miikafatı vererek serbest bı· 
rakıyorlar. 

KADIN, HALK DVŞMANINI 
NEDEN ELE VERMİŞTİ! 

A nna Sagen, sonradan 1 nu
maralı halk düşmanı ilan o

lunan Dillingerle tanıştığı vakit !)il. 

linger, bir müessesede namusile ça
lışan ve hayatını güç kazanan bir 
adamdı. 

Güzel kadın, sevgilisile beraber 
yaşadığı sıkıntı günlerini neşe için· 
de geçiriyordu. Bir gün DillingeriD 
çalıştığı müessesede bir hırsızlık 
oluyor, Dillinger, hiç alakası olmı
yan bu vaka.da eUphe altında kala
rak haksız yere mahkiim oluyor. 

Sevgilisinin nahak yere hapse • 
dilmesi üzerine onu hapisaneden 
kaçırmak için Amerikan haydutla
rile teşebbüse ba§lıyan Anna Sa.
gen nihayet emeline muvaffak olu
yor. 

Dillinger de uğradığı haksızlığın 
intikamını günahı olmıyanlardan 
çıkarmak kini içinde çete reisi o
tuyor. 

Bir numaralı halk düşmanı ilan 
edilecek kadar cinayetler l~liyen. 
soygunculuklar yapan Dillinger, 
haydutlukla epey zengin olunca 
metresi ve çocuğu ile beraber Ka.
nadaya kaçmağa muvaffak oluyor. 
Ora.da birkaç ay asude bir haynt 

(Arka!I 10 uncuda) 



8 =========================================================TAN 

BiGA KOYLUSUNUN 
Kastamonu· 

da Yeni 
Halk evi 

DERDi 
Dairelerde İs 

' 
Kastamonu, (TAN) - 19 Mayıs 

Spor ve Gençlik Bayramını hararetle 
kutlamak için lazım gelen ha.zrrlıkla

rm yapılmasına devam ediliyor. O i 
gün şehrimizin her tarafına hoparlör i 
ler konularaık halkın merasimi kolay- : 
ca takip edebilmesi temin olunacak- 1 

tır. 

Takip Etmek Bir 
Mesele OIUyor 

Biga, (TAN muhabirinden) - Biga köylü. 

sünün en büyük bir derdi de dairelerde it takip 
etmektir. On iki saat uzaktaki köylerden ge

lerek kalabalık yüzünden it gördüremeden dö. 
nüp gidenler pek çoktur. Dairelere yapılan 
müracaat çok fazla olduğu için, memurların 

yanına sokulabilmek hile imkansız gibidir. 

Yeni Halkevi Binaıı 
Kastamonu, önümüzdeki kıştan ev 

vel yeni bir Halkevi binasına sahip o
lacaktır. Hazırlanan proje Ankara -
ya gönderilmiştir. Trabzon meb'usu 
mühendis Mithat Aydın bu iş için 
buraya gelerek arsayı tetkik ettik
ten sonra dönmüştür. BütUn inşaat 

malzemesi hazır olduğu için yakında 
temel atma merasimi yapılacaktrr. 

Bu bina, C. H. Partisi ile Türk Ha
va }{urumunu ve Kızılay Kurumunu 
içine alacak, sinema, konferaiıs ve 
okuma salonlan da bulunacaktır. 

Nizip Yolunda 

Bir Kaza 
Gaziantep, (TAN) - Son hafta 

ıçindc yağan yağmurlar, kısmen ta
miri bitmiş olan Antep - Nizip şo. 
sesinin bazı yerlerinde çamur yüzün
den güçlilkler doğurmuştur. Şoför 

Cevdetin yağ yilklU kamyonu o yol
da devrilmişse de insanca zayiat ol
mamıştır. 

lzmirin Kutuluk 

Kereste ihtiyacı 
İzmir, (TAN) - Egenin bu seneki 

kutuluJ< kereste ihtiyacı, Romanyaya 
gitmiş olan üzüm kurumu direktörü 
Bay İsmail Hakkı Vural tarafından 
tedarik edilmiştir. 

Elli beş bin metre mikabı kadar tu 
tan bu keresteler bir Tüıit vapuru ile 
!zmire nakledilecektir. 

Maraş Polisinden Bir Nakil 
Maraş, (TAN) - Hayli zaman 

Emniyet Dairesi Başkomiseri Şahap, 
başka bir yere nakledildiğinden şeh
rimizden ayrılmıştır. 

ANTEPTE 
ÇOCUK 
BALOSU 

Gaziantep,(TAN) - Çocuk Esirğe 

me Kurumunun Halkevi salonunda 
verdiği Çocuk Balosu gerçek parlak 
oldu. Memleketin bütün ileri gelenle
ri, yavrularile birlikte baloda bulun
dular. Gü11büz Çocuk, en iyi gülen 
yavru, boks şampiyonluğu, kostüm 
güzelliği gibi muhtelü müsabakalar 
yapıldı ve hepsi de çok eğlenceli geç
ti. Müsabakalarda kazanan yavrula
ra altın Ç. E. K. hediyesi verildi. Ba, 
ta nbaym eşi Bedia Çevik olmak üze
re tanmm~ bütün Bayanlar tertip 
heyeti üyesi olarak çok gayret gös
terdiler. 

Silifkede Sıhhi Bir Teftit 
Silifi<e, (TAN) - Sıhhiye müfet

tişlerinden Bay Nazif buraya gelmiş, 
sıhhat işlerini ve müesseselerini ince
emiye başlamıştır. 

Karamanda 

10 Ev Yandı 
Karaman, (TAN) - Boetaözil kö

ründe bir dikkatsizlik neticesinde 
ıangın çıkmış, köyün yakınında su 
mlunmadığı için ateş süratle bUyU
nUş ve 10 ev tamamen yanını§, ~a 
samına i!>ir şey kurtarılamamıştır. 10 
ığır da ateşler içinde kalıp ölmüştür. 

G eçen hafta Izm.ir itfaiye merkezinde Şehir 
Meclisi A.zalan şerefine bir ziyafet verilmiş, 

bu münasebetle itfaiye merkez binası gezilmiştir. 
Yuakarki resimde bu münasebetle donanan itfaiye 
binasını görüyorsunuz: 

Parası olan köylüler, ertesi güne kalan işleri ta
kip edebilmek için hanlarda yatmaktadır. Olmıyan
larnı da işlerini askıda bırakarak ve geceyi yolda ge
çirerek köylerine döndükleri görülüyor. 

Iş için müracaat edenlere numara vermeiı: 8.deti 
olmadığı için !:>azan dilekçelerin kaybolduğu da va
kidir. 

lımirde Üzüm 
Kooperatifleri 

Çahşmıya Başhyor 
lzmir, (TAN) - Ortaklar, Germencik, Erikli, Karapınar, De

veyolu, Kötk ve ödemit te incir a&tıf kooperatifleri resmen teşek
kül etmittir. Hepsinin Genel Kurul toplantıları 6 Mayısa kadar 
bitmit ve yönetim kunılları teşekkül etmit olacaktır. 

Üzüm satış kooperatifleri de niha-r---~·---------
yet 10 - 15 gUn içinde teşekkUl ede-! 
cektir. Teşkilata memur Tariş üzUm 
kurulu müdürü Bay İsmail Hakkı ve 
lktısat Vekaleti iç ticaret umum 
mlidür' muavini Bay Sallı.hat -
tin ve tarifeler mildüril Bay Muhip 
faaliyetlerine devam etmektedirler. 
Satış kooperatiflerinin faaliyet şoo.Ii 
şöyle olacaktır: 

Kredi kooperatifi ortakları, satış 
kooperatl!ine ortak olmıya kanunen 
meoburdurlar. Satış kooperatifine or 
tajc olanlar, kredi kooperatifine ortak 
olnuya me<:bur değildirler. Satış koo
peratiflerinin ortaklar arasında dört 
kişilik bir yönetim kurulları. Uç kişi
lik bir kontrol kurulları ve Uç kişilik 
birer hakem kurulları bulunacaittır. ' 
İncir ve UzUm satış kooperatif eri te
şekküllerini mUteakıp, !zmirde bir E
ge Tannı satış kooperatifleri birliği 
kuracaklardır. Bu birliğin umum mti 
dUril ile daiml kontrolörlerini !ktısat Antepte yeni açılan biçki ve 

dikif •ergi•i 

Antepte 

Açılan 

I 
BigaJa yeni bir me•ire yeri 
Ka.Sabamız civarına yıllardanberi 

kurulan göçmen köylerinin çokluğu 
yüzünden geucek, hava alacak yer -
ler azalmıştır. Bigalılar, son zaman
larda Balrkesir şosesi üzerindeki Ga
zi Çeşmesi civarına gitmiye başlamış 
la.rdır. Etrafı ağaçlarla çevrili olan 
ve otobüslerle gidilen bu mesirenin 
doyulmaz bir manzarası vardır. 
Ç~menin taşında şu satn-lar yazı

lıdır: 

"Yolcu, 1924 yılı Nisan 15 inde A
tatürk, bu çeşmede bir köylü gibi o
turdu. Yemek yedi ve berrak suyun
dan içti. Kutlula.,, 

Y apılma81 istenilen belediye 
4leri 

Belediyenin dar bütçesine rağmen 
yapılması kolay bazı belediye işleri -
nin göz önünde tutulması arzu edil· 
mektedir. Mesela, çay boyuna yakın 
olan park duvarının çay kenarına ka 
dar indirilmesi orasını bir kat daha 
güzclleştirmiye yarıyacaktır. Beledi • 
ye civarındaki köhne eskici baraka-

1 larmın ~aşka bir tarafa nakli, bozuk 
yolların süratle tamiri temenni edilen 
işler arasındadır. Bademlik mahalle
sindeki gayri sıhhi helaların kapatıl
ması, şehrin sıhhatine büyUık ı-:r yar
dım olacaktır. 

Karısın ı 

11 Yerinde n 

Vurdu 
Karaman. (TAN) - Burada feci 

bir cinnyet olmuştur: 
Borhon köyünden Güdük Alinin ~i 

Elife, evini ve çocuklarını bırakarak 
Karamana gelmiş ve ~ustafa ismin
de birinin yanına hizmetçi olarak gir 
miştir. 

VekA)eti tayin edeceıktir. Her ortak 
istihsal ettiği mahsulü tamamen or -
tak olduğu satış kooperatifine teslim 
edecek ve mukabilinde yüzde 70-80 
raddesinde avans alacaktır. Bu mal
lar her kooperatifin mahallinde tesis 
edilecek depolarına konacak, birlik 
mal ~tedikçe kalite ve kantiteye göre 
gönderilecektir. Birlik bu mallan or
taklar nam ve hesabına işletecek, 

sevkedecek ve satacaktır. Mahsu1 yılı 
bitince her ortağın hesabı görülecek 
ve aldığı avanstan mütebakisi nak
den kendisine teslim edileceidir. Yani 
bu suretle dahildeki ve hariçteki mU
tavassıtlann kazancı müstahsilin ce 
bine girecektir. Gerek incir ve gerek 
üzüm müstahsilleri, hüklimetin bu te
şebbüsünü sevinçle karşılamışlardır. 

S · • ı Ali de Elif enin Peşinden gelmiş ve erg 1 er onu evine, çocu~a:11c beraber yaşa
rruya davet etmıştır. Söylendiğine gö 

Antep, (TAN Muhabirinden) - re, bu esnada Elife, koca.sının teklifi
Bu yıl, şehrimizde yine bir kaç eli§i ni redçtetm~ıide kalrnıyarak ona ağır 

sözler de soylemiştir. Ali, bu sözler 
üzerine hançerini çekerek Elifenin 
tam kalbi üzerine 11 defa saplayıp 
çıkarmıştır. 

Hükumet, satış kooperatifleri birli
ğinin azami muvaffakıyeti için birliği 

sergisi açılmıştır. Dik~ yurtlarına 

devam eden bayanlarımız bUyUk mu

vaffakıyet göstermişlerdir. Yurtlar -
dan bazılarında şapkacılı:k derslerine 
de başlanmış, iyi neticeler alınmıştır. 
Yukarki resimde bu sene kurulan ser 
gilerden birisini görüyorsunuz. 

her türlü rüsum ve tekiliften muaf 1 a· 
ta tutm~tur. ır KczdJn 3 Kız 

Birden Doğurdu İzmirde Soğuk Hava istasyonu 

Izmir, (TAN) - Yaş üzüm, meyva 
ve sebzelerimizin haıioe sevkedile
bilmleri işine hükfunetin büyük ehem 
miyet atfettiği ve bunun için mem
leketin her tarafında soğı.ılt hava is
tasyonları kurulacağı malfımdur. Bu 
soğuk hava istasyonlarından biri Al· 
eancakta Devlet Demiryollan vapur 
isıkelesi yanında yapılacaktır. 

Balıkesir - Bigadiç nahiyesinin 
Hisar köyünde Ateş Mehmedin eşi 
Fatma, üç kız ~irden doğurmuştur. 

Yavruların sıhhati yerindedir. 
Ayııi kadın geçen sene de bir defa

da iki çocuk doğurmuştur. Fakat, 
bunlardan biri sonradan ölmüştiir. 

Bu fakir ailenin şimdi en büyüğü 
11 ya.<?mda olan 8 çocuğu vardır. 

Kadm, derhal ölmüştür. Ali, kaç
mış, fakat, bir saat içinde, jandarma
kuma.ndanı Fadıl tarafından yakala
narak milddeiurnumiliğe verilmiştir. 

MARAŞTA OYUN 

Yasak 
Maraş, (TAN) - Bütün kahveler

de oyun yasak edilmiş, sazlı gazino
lar da kapatılınıştn-. Bu karar üzeri
ne kahvelerde pek az insan görülmek 
tedir. Hatta bazı kahveler kapamak 
mecburiyetini de hissetmişlerdir. Ge
ce bayatı Halkevindeki toplantılara 
munhasır kalmakta, erkenden bütün 
gazinolar kapanmaktadır. 

İstanbul Altıncı İcra memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı mah -
cuz ve paraya çevrilmesine karar 

verilen bir adet ayaklı Sovyet mar -
kalı dikşi makinası 6-5-37 saat 17 den 
Tahtakale telefon sokak 62/ 1 No. lu 

muruna müracaatları ilan olunur. 
(32372) 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 
nahoş kokuyu gideren yegane 

sıhhi pudradır. 

lNGtL1Z KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - İSTANBUL 

Kuvvetli varlıklar 

En bilyUk hızlarını kendi iç 

cevherlerinden alırlar. Var
lığını iç cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye çalışan 

müstahzarların daima fev
kinde kalmıştır. Bunun da 
sebebi, başkasını taklide 
özenmemesinde ve yarattığı 

kıymetin sahibi kalabilme. 
sindedir. 

Dikkat ediniz ki: TAKL!D 
daima (benzer) idir, hiç bir 
vakit asıl olamaz. 
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ZAYI - Galata İthalat gilmrüğüniln 
23740 numara ve 17-11-936 tarihli b3· 
yannameyc ait 1161261 sayılı ayııiynt 
makbuzu zayi olmuştur. Yenisi alma· 
cağından eskisinin hükmü yoktur. 

Antalya Umumi Nakliyat 
Türk Anonim Şirketi 

Yeni 

Çocuk 
Anıiklopediıi 

Cüz 

Çıktı 

-

Çocuklarile övünmek iıti
yen babalar, çocuğunuza 
mutlaka Yeni Çocuk Ansik· 
lopediıi alınız. Bu eser ço
cuğunuza verebileceğiniz en 
kıymetli hediyedir. , _______ ... 
Tıraş Bıçaklara 

SERT SAKALLAf: 
YUMUŞATIR 

ve clldl p a muk gibi yap ... 

POKER PLAY 
markasına dikkat edin·z 
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• HORAS.~~iM. 
ı..;; 

~~ 4 
I Yazan: Ziya Şakir 

'KOFEYE NiÇiN GELDiN ? 11 

~e Yapmak 
istiyorsun 1 

bir "'i;Ben, buralı değilim. Garip 
sana ~7se~ım. Adımı öğrenmek, 

_ y ç bır fayda temin etmez. 
~erleı; at'alısm.. Hem de bir çok 

_ ;den yaralısın. 
k.iıniz d vet .. Ben de.. Atım da .. ı. 

e Yn.ral1yız -F . 
PI§tnı. akat, çok kahramanca çar. 

-Ne bil' _ ıyorsun. 

da, 
0 
~n orada.. Bir evin damm

duın. anlı çarpI§mayı seyrediyor • 

- Se"'-- -e:u- nıl ediyordun? .. 
et. 

r11.:-:- O ça.rpıı::ıma ;..1-· k etma... 
"'.il tni ?. "Y ya "'J' .. ıra .,.. 

...... liayır, 

6~ O halde sen, yalan söylüyor 

- Niçin? .. 
-E-hetin ger ehli beyte karşı muhab-

Sen dolsaydı; seyirci kalmazdın 
iındad e kılıcını çeker, (Yezit) in 

- ına koşardın. 
~ Çok hakkm var Fakat bunu 

Pa!Jlaıdım. . ' 
-Neden'> 
-Bak .... ... 
1\11 ekkeli CA.bir; elini kaldır • 

tı :r. Dıı§, ileri dogru- uzatmış.. . ;ou er . 
dotran ın dört parmağı, dibinden 
ltç tutatnı§tı. Tabiidir ki bu el, kı. 

mazdı. 
- Bu •ildi'> Parmakların nerede ke. ... 
- lıiekk 2aıtın a: enin muhasarasında •.• 

anan, ~ accacnı cenginde .•• O za.-
- Ben· S<>k enç.tim. 
- Ot ı, niçin arıyordun? .• 
'Attan Ur da .konuşalım. 

lar .. liu' kendi hallerinde bırakmış 
lllUşJardı tına .ağacınm dibine otur. 

_ Se • Söze, CAbir başlamıştı. 
birkaç ;:• n~çln aradım? ..• Bunun 
bebi· se ~bı var ... En birinci se
!lıe~ ııın, kinı olduğunu öğren. 

-Bund _ S a, ne fayda var? .. 
Yiik f enin ve benim için, çok bU

ayda var. 
- Ben koŞan b' ' şaJ:ıst faydalar peşinde 

1 ır adam değilim -B . 
bu.nu.n ~u ~a biliyorum.. Hatta, 
be içındir ki; bef gUndenberi 

n senin . 
§u.nu da ı>eşınde koşuyorum ... 
\lalıst . lift.ve edeyim ki, ben de 

istifade .. . 
değu· gazeten bır adam 

un. Nitekim. be gUnd" !11 ara , ş ur se-
rt k mam.... Ve şurada f U sözle. 

onuşnıa d 
değildir. nı a, kendi hesabıma 

- Ya, klınln hesabına' ......... o ·~ 

tanıdıku:u, ancak seni tamamile 
_ sonra söyliyeceğim. 

l'tt.. CeBen.. (Türk) Um. Hora.sanlı-
....... deli 

Ban• m, Buhtu han... Hora.. 
a Bon ' 1'1; .. 

hiıesiııd gı""'Jimde, Kayıhan ka-
!3a en olduğumu öğrendim. 
da~ adı, Müslim. Benim adım 
ı><: ra.lıtın ... Belki yüzümü de 
ovl"Jnek . ' 

ıstersın .. lşte, bak.. 

İ b~aJıiın; gözlerinin altına 
ılya.1ı ~dar çehresini kapayan 
tlinu :efıyeyt eUr'atle çekmiş, yU.. 
denbireç~ı ... Mekkeli Clbir, bir. 
lltırıld 8.§ını dikerek hayretle 

anııuştı ı 

- '1' b tok ge e areklllaaah... Daha da, nç .. 
tabiın., lltli§sln.. Fakat, ya 1b • 
~t ki·:· Cenabı Hakka daima şük • 
Ve ıne'./ana çok bUyUk cevherler 
Cdiy0ru ıyetı_er Vermiş. Seni temin 
ıanıand: kı; ~~!ardan pek yakin 

_ N Çok ıstifade edeceksin. 
e gibi? •• 

- A. • lteeeği ceıe. etme... Onu da. söyli. 
le Gen ın~ Bır Bl.ialim daha var. He
•onı-a,' sen~ da cevap ver .. Ondan 
~ın. nınle daha açık kon~a-

- O stıaı1n nedir' 
- l\fıf ... 

kadar eye, niçin geldin!.. Bu 
du~ ~enç ve garip bir adam ol. 
'in iştiraalkde, (Zeyd} in cengine ni 

h..:: ~- ettin' ·-"""Ulli .•• 
~ nı, cabirin sUallennde 

Bebep:er oldu ınu anla. 

mıştı. Bu esrarengiz adamın ken
disine söylemek istediği mühim 
şeyleri bir an evvel öğrenmek için 
Küfeye ne maksatla geldiğini kt· 
saca anlatmıştı. Ondan sonra, a. 
ralannda tekrar bir konuşma baş· 
lamıştı. 

- Pekala, İbrahim.. Görüyo • 
rum ki çok asil ve çok temiz bir 
kalbin var. Bu da, bizim işimize 
yarar ... Söyle bakalım, şimdi ne 
~apmak fikrin desin ? . 

- Yaralarımın geçmesini bekli
yeceğim. Ondan sonra, tekrar KQ
feye gideceğim. Babalığım İsa ile 
kardeşi tdrisi hapisten çıkarmağa 
gayret edeceğim. 

- Bu mümkün değil. 
- Niçin? .. 

·- Emeviler, seni Küfede şiddet. 
!e anyorlar .. _Her ta~ta, teııallar 
be.ğırtt.Jlar. ÖlUnU, dirini getirene, 
bin dinar adadılar. Şundan emin 
ol ki, kuş olsan, K(ifenin üzerinden 
uçamazsın. 

- Fakat .. Bana bu kadar iyilik 
etmI, olan adamları da burada bı
rakıp memleketime avdet edemem. 
Ben, son hadde kadar çalışacağım. 
Ya, o adamları kurtaracağım. Ve. 
yahut bu uğurda maııhvolacağıın, 

- Müsterih ol. Mahvolmıyacak
sm. O adamları kurtaracaksın. 

- Nasıl? ... 
- Benimle beraber geleceğine 

söz veriyor ll)USU!l. ? .. 

- Nereye? .. 
-Mekkeye. 
- Mekkede ne yapacağım? .. 
- MUhim bir zat ile tanışacak-

sın. 

- Bu zat kimdir? ... 
- Beni mazur gör. Onu sana 

şimdiden söyliyemiyeceğim. 
- Bu zat ile görüşmem, ne fa. 

ide temin edecek? .• 
_ (Zeyd) in imdadına. koşman, 

ne fayda temin edecekti. 
- Anladım... Pekala... Kabul 

ediyorum. Seninle, Mekk.e~e gele
ceğim. Fakat, tsa ile !drlsı. 

_ Sen, Mekkeye vasıl olmadan 
onlar kurtulacak. 

_ Buna, nasıl emin olabilirim. 

- Onlardan gelecek nişanları 
görürsen emin olabilir misin? .• 

- Hay, hay. 
- Şu halde bin atma ... Buraya 

' -bir konak mesafede olan (Beni E. 

sed) kabilesine gideceğiz. 
- Orada çok kalacak mıyız! .. 
- Hayır. Sadece oradaki dost-

larla görüşeceğiz. Senin hamileri· 
nin hapisten kurtulması için, la. 
znngelen şeyleri tenbih edeceğiz. 

- AIL .. Yalnız, ben de bir şey 
soracağım ...... (Zeyd), ne oldu?. 

- Alnına, bir ok saplanmıştı. 
Bu yaranın tesirile vefat etil. 

- Zavallı Zeyd ... 
- Omı, dostları gizlice defnet. 

tiler. HattA cesedine karşı Emevi
ler tarafından bir hakaret vukubul
ma.ması için onu bir derenin kena
rına gömdüler. Suyu da Uzerine Ç&

vtrdiler .. Fakat Emeviler, ertesi 
gün, onun mezarını öğrendiler. O
rayı kazdılar. Biruh cesedini çıkar
dılar. öylece, çarşının orta.ama. as
tılar. 

- Kiı.fi. Bu run, gidelim. 

Z eki lbrahim, karşısındaki es
rarengiz adamın, (Emeviler) 

aleyhine hareket eden gizli bir teş
kilatın erkanından olduğunu anla
mıştı ve bu teşkilatın, kendi tasav-
vurlarına pek uygun geleceğini de 
kuvvetle tahmin ettiği için, derhal 
Cabiri takibe başlamıştı. 

Gerek lbrahim ve gerek atı ya
ralı olduğıu için, yolculuk biraz u
zamıgtı. Sapa yollarda, yirmi beş 
gUn süren bir yürliyilşten sonra, 

Mekkeye varmışlardı. Bu uzun yol
culuk esnasında, bir çok şeyler ko-. 
nuşmu~lardı. CAbirin sözleri dai
ma müphem olmakla berabe:, yine 
lbrahimin fikrini açmış .. Mekkede 
karşılaşacağı zatin, hakikaten e
hemmiyeti haiz bir şahsiyet oldu.. 
ğunu anlatmıştı. 

CAbir, Ibrahimi Mekkenin tenha 
bir mahallesine götilrmüş .. Orada 
küçük bir eve misafir etmişti. 1b -
rahim burada, Ug gün dinlenmişti. 

(Arkası var) 

Havuç Neden 
Rivayete göre "vaktı evailde,, 

ha\-'Uçlann hepsi beyaz olurm~. 
Bir gün gü7,e) bir kız e\inin mutfa
ğında beyaz havuç soyarken eve 
hırsızlar girer, kızcağız, hırsızlal'

la cenkleşirken göğ tinden bir han
çer darbesi yer, kalbinden fışkıran 
kan elindeki havuca sıçrar \:e ha
\ııcu hemen boyadığı için o vakit
tenberi lnsanlann ~·iyeeeği ha,ııç· 
la.r dalma kan. kırmızun renginde 
olurlar ... Eski beyaz ha\ııçlardan 

kalmış bir cin!'t bili varsa da. ~iın· 
diki beyaz havuçla.n ancak beygir
lere yedirirler. 

Güzel kızın beyaz havuç soyar
ken kalbinin üzerine hançer sokul· 
mMı çok a.cmaeak bir ~y olmakla 
beraber, lnsanlann yiyeceği ha\'11C 
larm o vakittenberl Jannızı renk
te çknuı.sı pek isabetli olmuştur. 

Çünkü hayucun en değerli kısıJ1I 
1 kmnııı rengidir. 

Beyaz havuç: kırmm olmasaydı, 
sipsivri, çirkin bir sebze olarak k&
lırdı. Kırmızı olduğu için güzel gö· 
riintlr ve bundan dolayı natür oıort 
tablolan yapan res..."8mlar onu re -
ılmlerlnde gö~ermeyt hiç unut
ma.z!aıo. 

7Aıten ha\ıı<'.a bu krnnm rengi 
veren Karoten maddesi, kan kJnllI· 
Dsı rengi vermek için boyacılrld:.a 

çok kullamhr. Bu maddeyi havuç 
tan çıkarmak i~in oldukça kanşık 
\'e endüstri l. terinde mlihhn bir ke
şif !"ayılan mühim usul de vardır. 

Yakrn zrunanlnr(la bu karoten 
maddesinin hekimlikte de ehem· 
mlyeti pek büyUmüştür. Çünkü 
havuç çiy olarak yPnildiğl ,.akit 
karoten maddesi knn<>iğere gidin
ce orada A vlta.minl hıtlinf' g~eır. 
Bu da, bilirsiniz. ki, ~cuklamı bü
yümt'6i lçtn JM'k t.umı bir seydir. 
Bundan başka ~e ayni madde 
kıında hem kmmzı klirecilderin sa 
yısmı, hem de bnnlann l~indekl 
hemoglobin maddesinin milrtamı 
arttmr. Bundan doln~"I havuç ka
hnklıın çornıklıırm büyümesi ,.e 
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Zahire 
ihracatı 

İyi Gidiyor 
Dün şehrimize on bir vagon buğ _ 

day, beş vagon çavdar, iki vagon ar- · 
pa gelmiş ve hepsi sablmıştll'. Dünkü 1 
satışlar evvelki gün gibi sıcak olmuş 
ve fiyatlar a.yni nisbette durmuştur. , 
Yalnız Adapazann san mısırları 

4,37,5 ve beyaz mısırları da 4,32,5 ku
ruştan muamele görmüştür. Düzce 

mısırları ise beş kuruştan satılmıştır. 
Çavdarlar 4,27,5 - 4,35 kuruş fiyat Dün giclen heyet azaları Hayclarpaşada 

bulmuştur. 

Dı, memleketlere zahire ihracah 
Muhtelif dış memleketlere satılmış 

olan zahirelerin sevkine başlanmıştır. 
Hisar vapuru ile bir Alman vapuru 
Haydarpaşada buğday yüklemekte -
d.ir. Bu iki vapur iki güne kadar lima-

Sanayiciler H 
nkaraya 

nımızdan çıkacaklardır. On yedi kitilik bir sanayi grubu lktısat Vekaleti ile tema larda 

Av deriıi ıatı,ları bitti bulunmak üzere Anka.raya gitmittir. Sanayiciler, kendi meslekle-
Iki, üç gündenberi piyasaya getiril- rinin mali ve iktııadi vaziyetleri hakkında evvelce hazırladıkları 

mekte olan bir miktar san tiftik, dün raporları da birlikte götürmütlerdir. 
kilosu 110 kuruştan satılmıştır. Av Bu raporlarda bilhassa kontenjanı-

derileri için hariçten gelen siparişl<"'r usulünün kabulünden bugüne kadar 
sona erdiğinden piyasada av derisi U- geçen uzun zaman içinde karşılaştık· 
zerine işler de nihayete ermiştir. Iarı zorlukları ve bu yüzden uğradık· 

LiMAN HAREKETLERi 

lan zararı izah etmişlerdir. Hükfımet

çe seTbest ithalat rejimi hakkında ka· 
bulü düşünülen sistem, bütün sanayi· 
cileri ümitlendireceği için, bu seyaha-

k 
tin iyi neticeler vereceği hakkındaki 

Bugün limanımızda gelece vapur-
lar: düşünceleri de kuvvetlendirmiştir. Kil 

Saat 16,15 te Uğur bmitten, 15,40 çük sanayicilerin vaziyeti .ile büyült 
ta Çanakkale :Mudanyadan, 6,SO da sanayi erbabının vaziyeti ayni olma
Bandırma, Bandırmadan. dığı ileri sürülerek her iki sınıfın hak 

Bugün limanırnr.ıdan gidecek va • lannı korumak için bazı mütalealar 
purlar : söylenmektedir. Bilhassa gUmrilk hi-

Saat 18 de Sadıkmde Bartuıa., 20 mayesi ile istihlAk ve muamele ver-
de Bandmna Bandınnasa. 

Kırmızıdır ? 
kansızlık tedn\'isi için değerli bir 
Ui.çtu. Daha başluıca da insanın 
mi1-oplu hasttlhklara karşı muka
vemethıl arttınr ve \iicut içerisin
de fosfn.ttarın insnna fayda verme
sini kolaylaştırır. 

Havucun yeni keşfedllen bu fa
ziletlerinden daha ı.e'k çok zaman 
önce, eski hekimler onda bir ~k 
meziyetler bulmuşlardı. Bunlar sa
yılmakla. tükenemiyeceğinden ha
\'llcun tarihi meziyetlerini söyle
meyi ben üzerime alanuyonıın. 

O eski meziyetlerin ~oğu unutul
muş olmakla beraber, havucun ka
raciğer do tu olduğu hata her yer
de tanmnınktadır. o kadar ru, kara~ 
ciğer bastnlığmı tedavi etmekle 
meşhur kaphcalann otellerinde 
misafirle.re hf'.r öğünde mutlaka 
türlU tiirlü pişirilmiş havuç yemek
leri yedirirler. 

HaYuç tohumunun uyu iştahı 

arttınr, emzikli bayanlann sütünü 
çoğn.ltrr diye m~hurdı.ır. Havuç 
şurubu hem nezleye karşı ll~tır, 

hem de insana linet verir, Çiy ha -
\-'Uçtan çrkanla.n usare idnm art
tırdığından şi mahğa kar§ı bir 
naç olmuştur. Zayflamak lstlyen 
genç bnyanlnr sabahları bu u4'are
den bir kahve kaşığı kadar sütlü 
kahve içerisine kan1)tıra.rnk içerler. 

Havucun İstanbul tarihindeki 
yerini de --kamus miiterchninin 
yazısı olarak edebiyat nUmuneslne 
girmiş olduğu için- elbetU, hatrr
larsmız: FJSki İstanbul lmparatonı 
Şam üzerine sefere gitmiye niyet -
lendiği şa~i olması üzerine :&lua.vl
ye ona: 

- tsta.nbulu yakar, siyah kömür 
ederim, seni de, yerden ha\-'UÇ çe
ktllp kopanldığı gibi çekip kopan-
'mD. •••• 

Diye yazmıştı. Bu teşbih, ~Uph&
siz, İstanbul lmparntonınun ergu
Yani rentke mantosundan dolayı 
olduğundan, ha\"UÇ Muaviye zama.
nmds ds yine şimdiki gibi mnmzı 
renkteydi elemektir. 

gilerinin tahsil -<t.nrzlnrmm ıslahı ve 
sanayicilere kolaylıkla iptidai madde
ler temini meseleleri bu seyahatin en 

mühim sebeplerini teşkil etmektedir. 

Heyette kimler var? 
Sanayi grupu ile Ankaraya giden· 

ler şunlardır: 
Sanayi birliği umumi katibi Halit 

ve azadan Ahmet Karayele, trikotJtj 
ve çorap fabrikatörlerinden Osman 

Balcı \'e lbrahim Cemil, ıtriyat fabri

katörlerinden Faruki ve Edip Arif, 

pamuklu mensucat fabrikatörlerinden 
tbrahim Ziya, yünlil mensucat fahri· 

katörlerinden Kamhi, fabrika ve ha
vuzlar mümessili Abdullah, asit fab
rikatörü Fuat, çikolata fabrikatörü 
Sami Besler, Marangozlar cemiyeti 
umumi k!tibi Fuat, değirmenciler va· 

mma Hasan Ali. 
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4 l\IA YIS SALI 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Belçika frangı 
Drahmi 
hviı;re Fr. 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kıo. 
Şiline 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
İsveç kuronu 
Altm 
Banknot 

626,-
126.50 
113.-
120.-
80.-
19.-

570,-
20,-
63,-
70,-
21,-
25.-
20,-
21.-
12.-
48,-
30,-

1056,-
253,-

626,-
126,50 
113,-
125.-
84.-
22.-

580.-
23,-
66,-
75,-
23.-
28,-
23,-
24.-
14,-
52,-
32,-

1059,-
254,-

ÇE K LE B 

Londra 
Nev.Yorlr 
Paris 
Milino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bedin 
Vareova 
Budape,te 
Biıkreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

624,50 625,-
0, 7904 0,7895 

17,5625 17,56 
15,02 15,0080 
4 ,6810 4,6775 

87,51 87,44 
3,455 3.4520 

64,0512 64,-
1.4405 1,4394 

22.6870 22,6688 
4,2225 4,2192 

13.9310 13,92 
1.9660 1,9644 
4,1633 4,16 
3,9792 3,9760 

107,6060 107,52 
34,4275 34,40 

2 ,7510 2,7486 
24.1575 24,1775 

3,1062 3,1038 

\...~---------~-====~ 

Paris borsasında dünkü muamele
ler itidale doğru yol açılmasına sebep 

olacak derecede sakin geçmiştir. Bir 
sterlin 110,25, bir dolar 22,34 frank 
olarak tesbit edilmiştir. Diğer ecnebi 

hisseleri üzerindeki değişmelerden 

borsamızı alakadar edenlerin piyasa
larını frank olarak veriyoruz. Frank 
109,07 gelmiştir. 

1933 T. Borcu 

Osmaııh Bankası 

Paris elektrik şir. 
Süveyş kanalı 

Doyçe Royal 

Fransız Ranti 

Yugoslav Ranti 

Açılış 

272 

440 
1418 

23855 
4992 

65,10 

213 

Kaı:ıanııs 
277,S 

444 
1420 

23800 
5040 

64,80 
213,50 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 

sterlin için dün te~bit ettiği fiyat 

622-6~5 kuru§tur. 

* * * 
Dün borsamızda Türk borcu 20,20 

liradan açılmış ve akşam Paristen ge
len haberler üzerine hararetli bir şe
kilde 20,50 liraya yllkselmiştir. Mer
kez Bankasının kuponsuz hi~ri 88 

liradan muamele görmüştür. Kupon· 
lan da 6,50 kuruştur. Anadolu, Sıvaa
Erzurum, Ergani tahvilleri üzerinde 
fiyat değişikliği olmamıştır. Yalnıs 
Aslan çimentosu on kunııı düşmüş ve 
14,30 lirada kapanmıştır. 

Beynelmilel Ticaret Odalan 
Kongresinde 

28 haziranda Berlinde toplanacak 
olan Beynelmilel ticaret odaları kon
gresine Türkiye milli komitesi namı
na Reis Mita.t Nemli iştirak edecektir. 

ZAHiRE 
BORSA:SI .....,. .... ~ 

4-5-937 
FIA'.fLAk 

Bıığday ywnuıak 
Buiday sert 
Arpa 
Çavdar 
Kuşyemi 
Keten tohumu 
Tiftik un 

Bufday 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 
Tiftilı: 
le; fmddı: 
Nohut 
Pamuk 
Afyon 

G~ LEN 

6,14 6.11 
6, 7,50 -.-
4, 5 4,10 
4,25 4,35 
9,25 9,34 
9,20 -.-
110,- -.-

278 
75 
30 
30 

15,50 
12 

135 
41 

l 

Toa 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

DIŞ FIATLAH 
Buğday Liverpul 8,44 K. 
Buğday Şikago 6,08 K. 
Buğday Vinipek 6,09 K. 
Arpa Anverıı 5.27 K. 
Mrsrr Londra 3,65 K. 
Keten T . Londra 8,02 K. 
Fmdık G. Hamburc 88.35 K. 
Fmdık K. Hamburg 88.35 K. 
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Byrdi, sulh teşebbüsünden 

dolayı tebrik ediyor 

Amerikcrda Sulh Ehli Salibi 

C en p Kutbu Kahramanı 
Amiral Byrd, Sulh 

Prop gandasına Başlıyor 
Cenup kutbunu keşif için hayatını tehlikeye sokan ve orada 

günlerce mahsur kaldıktan sonra imdat kıt'aları marifetile canı
nı güçlükle kurtaran Amerikanın meşhur amirallerinden Byrd 
muazzam bir tşe başlamıştır. Amerikalı Amiral cihan sulhünÜ 
korumak üzere, harbin fenalığından, ıulhün nimetlerinden ve 
aaadetlerinden bahsedecek konferanslar vermek üzere 2 000 ki-
şilik bir konferansçı taburunu seferber etmiştir. ' 

Amiral, cihan sulhünUn ve medeni-r-----·--=----------
yctinin bUyUk tehlikeler geçirmekte 1 B k .1. • 
olduğun~, Cenup Kutbunda ölümle aş ve 1 1 m iZ 
pençeleşırken uzun uzun düşünmüş 

ve kurtulduğu takdirde muazzam bir L d 1 d 
mücadeleye girişmeği ahteden bugü- on r a yo u n a 
uU.U uıcştıuı eimnlarındnn biridir. Ren 

disine bu teşebbUsünde her türlü mü- <Başı 1 incide) 
zahereti esirgemiyeceğini Amerikan Cemiyeti ruhuna olan bağlılığı ile ve 
Cümhurreisi de vadettiğinden mesele dünyanın sulh, intizam ve istikran 
nimresmi bir mahiyet almıştır. namına giriştiği silii.hlanma ile tama. 
Amiral teşebbüsünü izah ediyor miyle yeni çığırlar açmıştır. 

Amiral diyor ki: Eski oylda ganimet taksimlerine 
"- Bizler için ehlisalip mücadelesi dayanan bir cihan siyaseti lngiltere 

gibi cihan sulbü namına bir cidal la- i~in ölmü§tür. Milletler Cemiyetinin 
zımdrr. HUsnUniyet sahibi herkes bu c~han için gittikçe nüfuzlu bir hari
maksat etrafında birleşmelidir. Çün- c~ye nezareti mevkiine çıkmasını ve 
kü şu zavallı insaniyet çıldırmak ü- dünyadan silahlanma hevesi geçinci
zere bulunuyor. Bu hakikati görmek Ye kadar lngiliz silahlannm dünya 
için birazıcık dünyanın dört tarafımı yilzUndeki emniyetin bekçisi haline 
bakmak ve dinlemek kfıfi geliyor. Me- gelmesini artık bekliyebiliriz. 
deniyeti düşündUkçe, terakkinin ve te Başbakanımız, gaye ve emellerine 
kamülün mani olması 18.znn geldiği emniyet duyduğumuz böyle bir ii.leme 
halde bilakis yardım ettiği bir cinnet gidiyor. Ingiliz milletinin fcra.hına 
cezbesine tutulduğumuzu anlıyoruz. en halis bir. sev~ ile kanş~cak he-
-~edeniyet alemin~en uzaklaştıkça ~~~lerden bıri, Türk heyetı olacak

bütun şu hisler ve fıkirler bir ıstırap 

düğümü halinde insana daha ayan gö

züküyor. Cenup Kutbunda insanlar
dan ve şehirlerden tamamile uzak bir 

halde, mahsur kaldığım dakikaları 

daima hatırlıyacağım. Orada ölümü 

veya kurtulmayı tek başıma bekler • 
ken, beni kurtarmak üzere bir heye

Başbakanımıza bu dostluk yolun
da iyi bir seyahat dileriz, diğer mil
letlerin mümessilleri arasında vuku 
bulacak olan bu nezaket misafirliği
nin bile iki milletin münasebetlerin
de yakınlıklar doğuracağına şüphe
miz yoktur. 

Ahmet Emin YALMAN 
tin yola çıktığını yanımda radyomdan -=c==-:ı-==-:::ıı::::::m:==:::z==-==== 

işitiyordum. Bulunduğum yerin dün- Projemden cümhurreisine bahsedip 
onun müzaheretini de temin eyledik

yadan uzaklaşmış hali, faniliğin bir- ten sonra bilyUk planın tatbikatına 
takım cinnetlerini Uzerimden atınıştı. girmek imkanı hftsıl oldu. 
O zaman, gflya medeniyet namına 

Roma ve Peştedeki 
temasların neticesi: 

Sergimize 
SiJJarişler 
Veriidi 

Nevyorkun 
En güzel kadınr 

(Başı 7 incide) 

Rom ada Peşi ede 
. (:~aşı 1 incide) (Başı ı incide) 

İspa~yada ecnebilenn zorla çıkarma- Horti bir nutuk vererek iki mill t . 
ğa ugraştıklan kommllnist ihtilii.line rasrndaki kardeşlik bağlarınd e b~ 
karşı koymak istediklerini ?'~zıyor. . setmiş, umumi harpteki silah a;ka _ 

Gazete en sonra şunları ilave edı- daşlığını hatırlatmış ve Macaristan _ 
yo~ : la Avusturya dostluğunun kuvvetini 

Ortada İspanyol meselesi bulun - temin eden bağlardan başlıcasının 
~ukça, Garbi Avrupanı~ ~ulh ve sa_· komşu kudretli Alman imparatorlu

. la__ha kavuşması _me~elesını halletmege ğuna olan dostça münasebat oldu -
ugraşruak mevsımsız olur.,, ğunu söylemiştir. 
Kardefçe münasebet politikası Ba.y Miklas ise cevabi nutkunda 

. Korrier~ Della Sera gazetesi ise, harice yaptığı ilk resmi ziyaretin'. 
yıne bu 2ıyaret vesilesiyle Almanya Macaristana oluşunun bir tesadüf e
ve İtalya arasındaki dostça münase- seri olmadığını beyan etmiştir. Rei
batm kuvvetlendiğine işaret ediyor. sicUmhur, iki memleket arasındaki 
Bu gazeteye göre iki memleket ara - dostluğun yalnız iki milletin sUkfın 
smdaki dostluk Avrupada kardeşçe ve t'efahını değil, bütUn Tuna hav • 
münasebetler sisteminin ikişafına doğ zasmm bir sulh ve saadet garantisi 

Ankara, 4 (A.A.} - Enternasyo. 
nal kömür sergisinin verdiği milsbet 
neticeler gün geçtikçe daha fazla gö 
~e _çarpar bir hal almaktadır. Sergiye 
ıştırak eden firmalar yaptıkları işler 
d~n mühim siparişler almıya başla
mışlardır. Şimdiye kadar yalnız 20 
t ane kat kaloriferi siparişi ve maden 
aletlerine ve makinelerine dair müte 
addit siparişlerden başka vilayetler -
den gelen soba ve kömür yakan vası 
talara ait esaslı talebler başlamıştır. 

sürdükten sonra macera ve öldür · 
mek ihtirası teprenen Dillinger nıet· 
resine ve çocuğuna haber verıne

den tekrar Amerikaya dönüyor. 

POLİSLERE lLK HABERİ \7J::Bıi 

S evgilisini aramak üzere iv 
merikaya giden kadın bit 

barda Dillingeri yanında bir kaı11D'" 

la görünce intikam almıya karat 
veriyor ve yUzünU ameliyat ettire
rek tanınmaz bir hale koymuş o· 
lan bir numaralı halk düşmanile gi· 
deceği sinemayı polislere haber ve· 
riyor. Ateş edeceklerin Dillingeri 
iyice tanımaları için de kırmızı bit 
elbise giyeceğini ve yanındakinin o 
adam olduğunu son dakikada bit 
daha anlatmak üzere elindeki çan
tayı havaya kaldıracağını vadedi • 
yor. 

Çocuk 
Haftası 

ru cereyan açmıştır. olduğunu söylemiştir. 

. Ve Avrupada; Almanya ve Italya Macar matbuatı bu ziyarete ve mü ğ enceleri 
tle elbirliği etmek lstiyen milletlrin 1akatıara büyUk bir ehemmiyet vere 
sayısı gittikçe artmaktadır . rek birçok sütunlarını mülakatların 

Çocuk bayramı münasebetiyle Si
livrio ilık okulunda glindüz kadınlara, 

Popolo d'ltaıya gazetesi bazı ecnebi tahlillerine hasretmektedirler. geceliyin erkeklere müsamereler ve
rilmiştir. Bu müsamerelerin hazırlan 
masrnda maarif memuru Cemal Aral 
ile arkad~larının gayretleri görül
müşttiT. 

gazetelerin. Roma konuşmalarından Yeni Ziyaretler 
heyecanlı kararlar beklemelerini boş Mi!ano, 4 (TAN) _ Papolo d'İtal-
addediyor ve "bugünkü A vrup~d~ bir ya gazetesi İtalya kral ve kraliçesinin 
fok d~vlctlcr arasında askeri ıttifak- pek yakında Budapeşteye yapacakla-
~r .sıyasi mukaveleler mevcuttur.,. n ziyaret dolayısile Macar Başvekili 
dıyerek konuşmala.rm milletler ara - Bay Daranyinin bir mülakatını nes • 
~~a aynhk ve nifak sokan bu nevi rediyor. Baş\·ekil bu beyanatında Ma 
ıttifaklnrdan ziyade Merkezi Avrupa- caristan hudutları dışındaki Macar 
da _bir banş temeli tesisine matuf ol- ekalliyetleri meselesi halledilir edil _ 

Ka&lamonuda -~ -

dugunu beya nediyor. mez. Macnristanm Tuna devletlerile 

Ayni giln Kastamonuda yapılan 
merasimde Almanca muallimi Cemal 
Koral bir nutuk söylemiş, ilkokul ta
lebeleri Atatürk amdrna çelenkler 
koymuşlar ve §İirler okumuşlar, vali 
çocukların ~ulunduğu yere gidere« 
bayramlarını kutlamıştır. Kastamonu 

Fransız sistemi iflas etınif anlaşmasına mani olan sebeplerin 
Hülasa, ltalyan gazeteleri Fransa ortadan kalkmış olacağını söylemek 

ve tngilterenin kurmağa çalıştıkları tedir. 
kollektif sistemin iflas etıniş olduğu
nu söylemekte ağız birliği göstererek 
Roma mülakatında kimsenin aleyhi -
ne neticeler istihsal edilmiveceğini 

dünya efkan umumiyesine ilan edi
yor ve İspanya meselesinin hailinden 
evvel hiç bir sulh teşebbüsü yapıla -
mıyscaf.mda israr edivorlar . 

İngiliz FM1st Gazetesine 
Göre 

Londrn. 4 (TAN) - Faşist tema
yüllü Daily Mail gazetesi, bir maka
lesinde şunlan yazıyor: 
"- Hitler ve Mussolini, Avrupavı 

bir nUfuz mmtnkasına ayırmakla 
meşgul iken, İngiltere. bu İtalyan -
Alman ittifakiyle büyük bir ihtilaf 
çıkarmıya çalışıyor. Bunun önüne 
geçmek icin Almanya ile bir pakt ak
tine tcşebbUs edilmelidir.,, 

Paris, 4 (TAN) - Jur gazetesinin 
bildirdiğine göre, İngiltere kralı al -
tıncı Jorjun taç merasimi münasebe
tiyle seyahate çıknn bir çok Tuna 
devletleri dış bakanlariyle İngiliz ve 
Fransız ricali arasmda mühim müla
katlar yapılacaktır • 

Tahran Gazetelerinde 

Dostluk Y azlları 
Tahran, 4 (A.A.} - Gazeteler 

TUrkiye Hariciye Vekili RilştU Ara • 
sm mayıs sonlarında Tahrana gele
ceğini yazarak, Türk - !ran muahe
delerindcn sonra bunun iki memle -
ket noktai nazarları arasındaki bir • 
!iği gösterdiğini ehemmiyetle teba -
rüz ettiriyorlar. • 

A tina Elçimize ' 
Nişan Verildi 

de ogün nakil vasıtaları ve sinema 

Mis rln l"ı çocuklardan para alm~~rr. Kasta
monu Çocuk Esirgeme Kurumu da 
40 öksüz çocuğ"u ha.Atan asağı giydir-

S iy asef İ miştir. 
Paris, 4 (A.A.) - Mısır maliye na- Eskişehirde 

zın B. Makram Paşa, Mısır için kapi Eskışehirde lfalk sıncması sahibi 
tülasyonlardan sonra yeni bir devre Etem ve makinisti Mehmet, 23 Nisan 
açılacağını beyan etmiştir. Mısır bey da gözleri yaşlı yUzlerce fakir çocu -
nelmilel teşriki mesai sisteminden il- ğu bedava sinemaya almışlar ve böy
ham alacaktır. leEılde gönüllerini ho~ etmişlerdir . • 

Mısırın bUtçe ihtiyatları şimdi 35 Bartında 
milyon liraya baliğ olmaktadır. Bu Bartmda Cümhuriyet Meydanında 
miktar ,bir senelik bütçeye muadil - toplanılmış, Cilmhuriyet mektebi ta
dir. Bu ihtiyatları büyük mikyasta lebesinden Saim Orhan ile Bayan Şe
nafia isleriyle tUketmemek için hü- min nutukları bilhassa alkrşlanınış
kı'.imet bir kaydiye ve kazanç vergisi tır. Geceliyin fener alayı yapılmış, ta 
ihdas etmiştir. lehe tarafından müsamereler veril • 

Zavaliıyı 
ölümden 
kurtarmışlar! 
Suıtanahmet birinci ceza ha.kimi 

Reşit, diln Arap Himmet adlı bir sa
bıkalı yankesiciyi 9 ay hapse mah
kum etti. Davacısı Zinnure isminde 
kahvecilik yaptığını söyliyen bir ka 
dındı. Zinnure ağlıyarak şikayetini 
şöyle anlattı: 

- Kocam öldwii. Beş tane yetimim 
var. Kadın oldugum halde kahvecilik 

miştir. 

Aydında. 

Aydında Halkev:inde toplanılmış, 
bu toplantıya talebe de iştirak etmiş, 
vali, Ankara elişleri sergisinde müka 
fat kazananlara hediyelerini vemtlş
tir. G'eceLiyin Halkevinde "Canavar,, 
ve "Şeriye mahkemesi,, piyesleri oy
nanmıştır. Ertesi gece bu piyesler 
~öyülere mahsus olarak temsil edil-
miştir. r 
Aydın ilk ~ul talebeleri, kamyo. 

netlerle ve muallimlerinin nezareti 
altında Nazilliye götürülmüşler, ken
dilerine mensucat fabrikası gezdiri • 
lip izahat verilmiştir. Çocruklara fab
rikanın sinemasında filmler gösteril
miştir. 

Çiftç=ye Bedava Pamuk 
Tohumu Verilecek 

Ankara. 4 (TAN) - Ziraat VekA
leti Nazilli ve Adana havalisinden 
pamuk tohumu satın alarak bunları 
meccanen çiftçilere dağıtacaktır. 

Bu suretle sevgilisini ele veren 
kadın Amerikan haydutlarının in • 
tikamile karşılaşıyor. Bir mUddet 
Amerikanın uzak köşelerinde çÖcu
ğu ile bir serseri gibi dolaştıktall 
sonra Nevyorkta bir bar açan ka• 
dm, barının resmi küşat günU AJn&
rikan haydutlarının baskınına uğ .. 
ruyor. Atılan kurşunlardan bir ka• 
çının kadına değmemesi mucize saı
yılıyor. 

O vakadan sonra polis hafiyele
ri kadına Avrupaya kaçmasıru ta\'• 
siye ediyorlar. 

Biçare kadın, Macaristana kaçt· 
yor. Küçük oğlunu oraya getiriyor. 
Haydutların Macaristana kadar gel· 
diklerini, her akşam takip olundu• 
ğunu hisseden Anna Sagen tanın
mamak için yüzünü ameliyatla bO,.. 
durmağa karar veriyor. 

KADINCAGIZ HAYDUTLARDA11 
KURTULAMIYOR 

N evyork·un en güzel gece ka.• 
dmı IS.kabile anılan zavallı 

Anna, ameliyattan sonra ellilik bit 
ihtiyar ana yüzünü alıyor. Fakat 
haydutlar yine tanıyorlar ve peşi· 
ni bırakmıyorlar. Çocuğunu kurtar 
mak üzere Romanyaya kaçan Anna· 
run küçük Johnu Romanyada hay· 
dutların eline düşüyor. Kadıncağız 
evladını zorla kurtarabiliyor. 

Avrupa topraklarında da rahat 
yüzü göremiyeceğini, oğlunun dai· 
ma kaçırılmak tehlikesinde oldu • 
ğunu hisseden Anna firarını Mısı• 
ra kadar uzatıyor. 

Birkaç hafta izini kaybedebilen 
Anna Mısırda da tanındığını anla· 
ymca çıldıracak bir hale geliyor. 

Yüzünün ilk ameliyatla kafi de· 
recede ihtiyarlaştırılamadığına hil1' 
metmiş olcaka ki, fıkaralara mah
sus bir hastanede ikinci defa ni§teı' 
altına yatıyor. 

lşte benim seksenlik bir kadııl 
halinde gördüğüm zaman Anna j,. 

kinci ameliyattan çıkmıştı. Kalbim• 
de kanlı bir yara halinde kalan za• 
vallıyı bir daha görmek Uzere UO 
gün sonra ayni hastaneye gittiğinı 
zaman; oğluyla bir gece oradan da 
firar ettiklerini haber verdiler .. 

Kim bilir güzelliğini ve gençliği• 
ni evlidıru kurtarmak için feda ~ 
den biçare kadın ikinci ameliyatını 
da kafi görmedi mi? Yoksa bUtilıı 
gayretlerine rağmen yine haydutlal' 
tarafından tanınıp oğluyla berabet 
ortadan mı yok edildi? 

BiR HAVA REKORU 
milletlerin sUrüklendikleri uçurumu, 
harp cinnetini daha iyi hissettim. 

Hatıra def terinden birkaç satır 
Ve kendi kendime söylendim: 
- Eğer bu ahval pek yakında de

ğişmezse, medeniyet dediğimiz şey na 

sıl devam edeceğini anlıyamıyordum. 
Kar yığınları ve buz kütleleri arasın
da yapayalnız, imdat heyetinin vak
tinde yetişip yetişemiyeceğini kesti
remiyen, yan boğulmuş bir halde ha
yatundan ümidimi kestiğim dakika -
larda hatıra defterime §U satırları 

Konferanslar 

Müteaddit hatipler Amerikanın iki 
bin şehrinde konferans turnelerine 
başlayacaklardır. Ben onlara sulh to
humu ekiciler namını veriyorum. Sulh 
ekicilerinin, cihan rahatının saadetle
rinden bahsedecekleri bu konferans 
turnesi iki ay devam edecektir. 

O günden sonra hatiplerimiz blr 

ikinci turne ile harbin belalarından 

ve f elti.ketlerinden bahsedecekler. U-

Atina, 4 (A.A.) - Sa. Majeste 
Kral, Türkiye orta elçisi B. Ruşen 
Eşref Unnydıya Föniks nişanının bü 
yük haç rütbesini tevcih etmiştir. 
Nişan, bu iş için Türkiye elçiliğine 
giden saray nazın tarafından tevdi 
edilmiştir. TUrkiye elçisi bu nişanı 
Majeste Kralın yüksek teveccühünün 
kıymetli bir nişanesi olarak muhafa 
za edecektir. 

yaparak l>'.ı çocuklarnnı namerde muh 
taç etmemiye çahşıyoronı G~en gün 

Balıkpazannda gidiyordum. Yanım
da büyük kızım da vardı. Bu adam 
kendisine sarsak SUsU vermişti. üs
tümüze sürtünüyor, gah önilmüze, 
gah arkamıza geçiyordu. bir aralık 

karşıdan bir araba geliyordu. Kendisi 
ni beygirlerin önüne atar gibi oldu. 
Ben ve kızım onıu yakahyarak tutmak 
isterken karma kanşık olduk Onu mu 

hakkak bir ölümden kurtardığımızı 
sanarak seviniyorduk. Bu adam on
dan sonra önilmtizdcn süratle ilerledi 
•.re kayboldu. Biraz sonra yanımıza bir 
bay sokuldu: 

- Bayan, dedi. Ben bu adamdan 
şüphelendim. Bir şeyinizi çalmış ol
masın. 

Sarho~luk Suçlusu Bir Kadın 
Mahkum Oldu 

Meşhut suçlara bakan Sultanahmet 
sulh üçüncü ceza mahkemesi. dün A
dalet isminde sarhoşluk suçlusu bir 
kadını mahkfım etmiştir. 

Londra, 4 (A.A. )- Tayyareci SrO 
adbent. Avustralya ile Ingiltere a.r1l'" 

Sirulaki mesafeyi altı l?lln. 10 saat. ~ 
dakikada katederek Ingiltere - Avıııl'° 
tralya rekorunu kırmıştır. 

fstanbul Beled"ye Merkez Hal Müdürlüğünden: 
Halde 3 No. da icrayi ticaret eden Kadri Taner buradaki muamelesine 

nihayet vermiş olduğundan idaremizdeki teminatı iade edilerek tUşiğl 
kesileceğinden mezkfir yazihaneden alacaklı bulunan müstahsil varsa e"I'" 
rakı müsbitelerile nihayet 7-6-1937 tarihine kadar idaremize milracaatla• 

kaydetıniştim: 

"Eğer bu maceradan sağ ve salim 
kurtulursak, bundan sonraki ömrümü 
memleketimin diğer milletlerle dost
hı'hına hasrcdeceğim.,, 

Işte o ahdim içindir ki, vatammda 
banş için faaliyete başladım. Şimdiye 
toplu ve muazzam bir şekilde umumi 
kadar Amerikanın 250 şeqrinde umu
mi sulhiln nimetlerine ve harbin bela
lan ve felaketlerine ait konferanslar 
1'erdim. Bu konfera.nsla.nm esnasında 
beni iki milyona ynkm insan dinledi. 

çilncü konferans turnesinde de umu
nıt barışın temin edeceği aile refahı 
ve saadetinden kadınlan da alakadar 
edecek şekillerde konuşacaklardır. 

Bu propaganda şimdiye kadar hiç
bir milletin tarihinde rastlanmamış 

derecede a1.amctli olacaktır. Propa -
ganda ile lüzumu, umumi sulh kadar 
hissedilemiyen meselelerde muvaffa
kıyet elde edildiğine göre, şu vüsat
teki propaganda ile maksadımıza yak 
!aşmış olmamamıza bir sebep yoktur. 

Hatiplerimizin ektikleri sulh to
humlarının mahsulünü de bütün mern 
leketin istikbalden emin olarak top-
ladığma itimadnn vardır. 

Papa Endişe 

Ediyormuş 
Roma, 4 (TAN) - Papalık maka

mının son günlerde Almanyadaki ka
toliklerin akibetleri hakkında yine 
endişeye düştüğü rivayet edilmekte -
dir. Bu endişenin Bay Bitlerin, Ge
neral Ludendorfla banşmasmm bir 
neticesi olduğu tahmin ediliyor. 

SAMSUN VALlSl 
Ankara. 4 (TAN) - Samsun valisi 

Nevzat, vilayetine ait işler üzerinde 
t.emaslarda bulunmak üzere şehrimi
ze gelmiştir. 

Elimi ycldirmemin cebine attım. İ
çinde 12 lira bulunan çantam yoktu. 
Meğer o vakit çantamı çalmış. 

Bundan sonra şahitler dinlendi ve 
suçlu hakkında mııhkı'.imiyct ·kararı 
verilerek derhal tevkif edildi. 

Sofyada Milyonlara 
Mal Olan Fırtına 

Sofya, 4 (Hususi) - DUn gece şid 
detli bir fırtına oldu. Bir su hortu • 
mu yüzünden Sofya - Burgaz demir 
yolu bozuldu. Birçok evler yıkıldı. 
Hasar, birkaç milyon levadır. 

rı lilzumu nan olunur. (2523) 

inönü Türk Kutu Kampında Yapılacak T eaiaat. 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinde : 
1 - İnönü Tlirk Kuşu Kampında üç yatakhane, bir dershane ve ycxrıek 

hane, bir idare binası, bir depo ve tamirhane olmak üzere altı bina yaptl-' 
nlacakır. 

2 - Eksiltme 10 /Mayıs/ 937 Pazartesi gUnü saat on beşte Aı. 

rada Hava Kurumu Merkezinde yapılacaktır. 
3 - Keşif bedeli "49723" liradır. 

4 - Muv~kkat teminat "3729,, liradır. 

5 - Eksiltme şartnamesi, fenni şartname, keşif e\Takfle mukavcıerıa'" 
me projesi ve plô.nlar beş lira verilerek Hava Kurumu Merkezinden alıntı· 
caktır. "2399" 
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lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları -
?sıahi e 

konağı y Akbez kıtaatile Fevzipaı::ıa kuruş mukabilinde komisyondan ve -
~ kanın ihtiyacı olan 280790 kiİo rilir. Isteklilerin kanunun 2, 3 cü 
ltıtıştu~a~ zarfla eksiltmeye ı<onul • maddelerindeki vesika ve teminat 
65 ku~ Uha~en bedeli 37906 lira mektuplarını havi teklif mektuplan-
99 ktı ş olup ılk teminatı 2842 lira nı yazılı gün ve saatten bir saat ev
!:at§arn~~u~: ~ksiltnıe 12 mayıs 937 veline kadar Ankarada levazım amir-
1.ır, 'I'ek}if günu saat 11 de yapılacak- liği satınalma komisyonuna vermele

Son derece lnüessir FLiT-mayii l<ullanı~(i\ 
FLiT taklidl mayllerıe müz'lç plreıerln I 

Jnisyon b lllekt~plan saat 10 da ko- ri. (684) (2457) 
tır. Şa aşkanlıgına verilmiş olacak- • • • 
lir. !at ~'.1lll~ komisyondan almabi- Ankara Garnizon Birlikleri için 
kaınet e.hıle~ hüviyet varaka ve i- 325 bin kilo sığır etinin 17 Mayıs 937 
Yede .::;ğa vesıkaıarile birlikte tslahı- pazartesi gUnU saat 15 de kapalı zarf
gelnıeı . Y Satınalma komisyonuna la eksiltmesi yapılacaktır. Sığır eti-

erı. (675) (2243) nin tutarı 81.250 lira olup ilk temina-

lslaJıt * * * tı 5312 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
Ba kon ~e, Akbez kıtaatile Fevzipa- 406 kun.ış mukabilinde komisyondan 
kapalı agınnı.ihtiyacı olan 162 ton un verilir. isteklilerin kanunun 2, 3 ün
tur. M ~rfla eksiltmeye konulmuş - cü maddelerindeki ve~ika ve teminat 
<>ltıp il~ arn?1en bedeli 21870 lira mektuplarını havi teklif mektupları
tur ı::.k :eınınatı 1640 lira 2il kuruş- nı yazth gu"n ve saatten bir saat evve-

• .c. sıltı 
ba g\inu :ne 12 mayıs 937 çarşam- line kadar Ankaral''.l levazım amir-
lir Inektusaat 15 te yapılacaktır. Tek- \iği flahnalmıı. komisyonuna vennele T Urk Gemi Kurtarma 
başkanı Pları saat 14 te komisyon ri (685) (245!.)) 
llaıne kığı~a verilmiş olacaktır. Şart • • • ANONl1'1 ŞlRKETl1''DEN: 
li!e?in h~~~syondan alınabilir. İstek- 1 _ Demirköyün 90000 kilo sığır 1 - Adalet gemisi satılığa çıkarıl-
"e vea·kuvıyet varaka ve ikametgah eti. mıştır. 

hakkından gelinemez 
FLiT, batan haşarat öldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuşt1;1r Flit'in .formOIO hiçbir vakit taklit edil
memiştir. FLiT, kendisınden beklenen iki şartı mOkem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. ŞOpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yeg6ne Frrt aldı~ınıza emin olmak için; siyah ku
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 

Yarıklara l't köftltrt biraz FLiT TOZU 
serpiniz. Haşarat derhal telef olur. 

• 

Ooyçe Bank Und Diskonto -Geze·şaft'in 
31 flkanun 1936 tar:hindeki bilançosu 

ğay Sa~ alarile birlikte İslahiye Tu· 2 _ lha.1esi kapalı zarfla Vizede 2 - Şartnamesini her istiyen ~ir-
leli. tnalrna komfsvonuna gelme- yapılacaktır. ketin Galatada Rıhtım caddesinde --------------

C6n) (2U5). 3-S~u~tin~t~~WlOOlli~ ~~~Rili~HMm~hl~ire~n~ Aktif ---------P-a-.-,---------------~ 
ank • • • dır. alabilir. 

20{) ~ra Garnizon Birlikleri için 4 - tık teminatı 1958 liradır. 3 - Satı§ 24, 5, 937 pazartesi gti· 
937' 8a1ı kilo koyun etinin 18 Mayıs 5 - İhalesi 12 mayıs 1937 .Garşam nü saat 10 da şirketin Mı~rkez Rıh-
la eks·ı gİinü saat 15 de kapalı zarf- ba günU saat 15 de yapılacaktır. tım hanındaki dairesinde yapılacak-
tı 1 trne · h ilin t sı yapılacaktır. Koyıun e- 6 - Şartnamesi arzu edenlere er tır. 

llatı 4~n :o.ooo liradır. llk temi- gün Vize satmalma komisyonunda 4 - Artırma kapalı zarf usulU ile 
~!ıra.dır. Şartnamesi 350 gösterilecektir. (679) (2334) olacaktır. 

r......_.,...~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;·;;;;;~,,, 5 - Teminat akçesi 1315 Ttirk li-
Lı" • rası nakit veya şartnamesinde yazılı 

......._ r..adıköy Vakıflar Direktörlüğü llanlan tahvilat vesairedir. 

~ - Rurguncuk Surp Lusavoriç Ermeni kilisesi 

3 - Usküdar SUrp Haç Ermeni kilisesi 

4 : Usküdar Sürp Garabet Ermeni kilisesi 

5 Beykoz Sürp Nigagos Ermeni kilisesi 

6 - kartal SUrp Nişan Ermeni kilisesi 

7 - RandilliSürp Arakelos Ermeni kilisesi 

8 - kadıköy Sürp Takavor Ermeni kilisesi 

9 - kadıköy Rum Camaatı 
10 - BUyUk ada Rum : 
11 - ~uzguncuk Ayapandeli Rum kilisesi 
12 - eybeliada Rum Camaatı 
13 - Kınaııada Panaiya Rum kilisesi 
14 = ~ndiUi Hiristos - Metamarfozis Rum kilisesi 
ıs __ U n~elköy Aya Yorgi Rum kilisesi 
16 _ p kuda.r Profit-.llya Rum .kilisesi 
17 _ .B&şabahçe Aya. Konstantin Rum kilisesi 
18 _ Beykoz Aya Paraskevi Rum kilisesi 
19 _ B ur~az adası Hiristos manastırı 
20 Uyukada Aya Nikola Manastın 

- lieybeı· 21 _ BU . ı ada Aya Tiryado manastırı 
22 _ Ii Yilk ada Hiristos manastırı 
23 _ }{ CYbeli ada Aya Yorgi manastırı 
24 _ ~nalı ada Hiristos manastırı 

cıey\,._,. 

25 b.. ut:11ada rum Ruhban mektebi 
- .ou "k 26 _ li YU ada ve Heybeliada yetimhaneleri 

6 - Teklif mektupları 24, 5, 937 
gtinü saat dokuza kadar şirketin mer 
kezi idaresinde bulunmalıdır. 

7 - Adalet gemisi Paşabahçede 
demirlidir. Arzu edenler görebilirler. 

Istanbul altmcı icra memurluğun. 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar verilmiş o
lan balık tutmıya mahsus iğne ve ağ 
7, 5, 37 tarihine mUsadif cuma günü 

saat 9 dan itibaren Bahkpazannda 

Peynirci sokağında 14 No. ıı dükkan 

önünde satılacağından mezkur gUn ve 

saatte satış mahallinde hazır oulu~ 

cak memuruna müracaat1eri ilan olu-

nıur. (32293) , 
Ankarada AKBA 

Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler. mecmualar, 

kitaplar 

' 
27 _ }{ aıyda.rpaşa Musevi Sinagonu 
Canıaat~zguncuk Musevi Sinagonu Her cins kırtasiye ve 

~llzıb Vak arca idare olunan vakıflardan semtleri ve isiml~rl yukarıda malzemesi 

• 
takt taı· rflara 2762 No. lı vakıflar kanunu ile nizamnamesıne ve olbap- e 

Kasa ve Raihsbanktaki alacaklarla 
posta çekleri hesnpları alacakları 
Vadesi gelmiş ~iz ve dividen 
hesabı 

Çekler 
Senetler 
Faizsiz hazine bonolar ve Raih 
haziııesile Alman memleketleri üze 
rine keşideli senedat 
Esham ve tahvilat cüzdanı 
Mali iştiraklar 
Kredi müesseseleri Uzerine sağ • 
lam, kısa vadeli, kolayca parayı 
çevrilebilir alacaklar 
Borsada kote bulunan esham ve 
tahvilat mukabili ve röpor muame 
latı üzerinde alacaklar 
Sevk edilen yahut ardiyeye konan 
mal mukabili avans!ar 
Borçlu cari hesaplar 
İpotekler 

lştiraklere mahsus esham ve tah
vilat dahil olmak üzere daimi işti
raklar 
Emliı.k 

Mefruşat 
Şubelerimizle nazım hesaplar 
Uçüncü şahıslarla nazım hesaplar 
Muhtelif (darbcdilmemiş gümüş ve 
saire) .. 

Raihsmark: 

Doyçe eank 

Raihsmark 

105, 708, 783,65 

29,590,135,21 
30,261,336,28 

835,439,436,94 

222,093,220,32 
300,173,173,30 
26, 725.881.31 

49,522.636,99 

5,847.513,46 

113,59~.396,49 
1,221,093,907,62 

4,644,430,12 

39,656,311,-
79, 705,318,44 

1,-
163,581,07 
531,211,45 

39,202,76 

3 064,789,477,41 

Alacaklı cari hesaplaı 
Kabuller 
Tasarruf hesaplan 
~o 6 Dollar istikrazı 
Bankanın emlaki üzerine şimdilik 
ödenmiyen ipotekler 
Aranmış dividendler. 
Hisseler sermayesi 
Kanuni ihtiyatlar 
Siemens - Hansemann Tekaüdiye 
Akçesi 
Hususi ihtiyatlar 
Hayır işleri Akçesi 
UçüncU şahıslarla nazım hesap~ar 
Geçen seneden yeni hesaba devre
dilen kar 
1936 Kan 
Karşılığı ayni kıymette aval borç
lular, aval ve kefalet taahhildatı 
Emre muharrer senet 
Ciro sureti ile taahhüt: Mükerrer 
iskontolu Banka kabulleri üz 
Başka mükerrer iskonto muamelatı 

Raihsmark: 

• • • 

Raıhsmark 

2,395,300,057 ,52 
198,297,408,55 
256,323.550.11 

13,370,290,-

258,138,77 
280.281.91 

130,000,000,-
25.200.000.-

15.000.000.-
10.267. 735 36 

37.357.63 
9.331.051.80 

1.007.903.34 
10.115.702.38 

198,286,286,02 
2.331.819.39 

31.370.242.84 
202.353.021.17 

3,064,789,4 77 ,41 

Und Diskonto - Geze~şaft'in 
<len ist:~~~n~me hUkUmlerine tevfikan tek mUtevelli tayin :a~ec:~~ - 1 
alelusul . rın 21-5-937 tarihine kadar Kadıköy Vakıflar MudUrlugune Yeni Çocuk Ansiklopedisi 31 ikan un 1936 tar İhindekİ kar Ve zarar hesabı 

~acaatıarı ilan olunur. (2513) '-•••••••••mı,/ -----------------------------------------

;Stanbul Gayrimübadiller Komisyonundan ~ 
'), l\io 

7035 

Semu ve mahallesi 

Edirnekapı Hacı 
Muhittin 

Beyoğlu Feriköy 

kısım I 

E 'p SUleynıa 

~
ubaşı 

üçük Mustafapaşa 
folla Hüsrev 

,BUyUkdere 

7~9 
8049 1 Tarabya 

,1 Büyükdere 
83 •' 7~ 

·' ~420 

8599 

8613 

4644 

Burgazada 

Kuzguncuk 

Galata Yenicami 

EyUp Süleyman 
Subaşı 

Yen~öy Molla Çcleb! 

Sokağı 

E. Kürkçü 
Y. Abacı 

E. Feriköy 

caddesi 
Y. Ermeni 
kilisesi 
mahallen: Şahadet 

İstasyon caddesi 

EınlAk No: 

E. 8 
Y.10 

E. 102-104 

Y. 50-52 
Mahallen: 

48-50 

Y. 103 

Münzevil E. 27 

Kışlası caddesı Y. 27-27 / 1 
Küçük Musta.fapaşa cad. E. 44 

E. Dıvarcı 
Y. Dilber 
Dereiçi 
Lambrinos 

E. Kızıltoprak 
Y. Mehtep 
E. Kumbağlı ve 

Mektep 

E. 19 Y. 35 
No: taj: 12 

E. 41-43 
E. 77-79 

E. 1-11-13 

E.15 

Y. 9 

Balıkpazan Kurşunlu 12 
han üst katta 
Münzevi Kışla 
cad. 
E. Kiremitçi 
Y. Bahçe 

E. ve Y. 25 

E. 23-25 
Y. 16-18 

Cinsi ve hissesi 

54 metre arsa 

Kagir hane ve bah -

çenin 1/ 2 his. 

Ahşap hanenin 4/ 18 
His. 

Bostanın 127,50/ 240 
his. 
15 metre arsa 

Ahşap hanenin 1/ 4 

Hisseye göre 
muhammen K 

110 Açık ar -
tırma 

1000 Kapal I 

zarf 

130 Açık ar
tırma 

2500 Kapalı 

zarf 
150 Açık ar

tırma 

His. 100 
il 

312 metre arsa 320 il 

İçinde ahşap iki kulu -
besi olan bahçe 500 
803,50 metre arsanm 
1/ 2 his. 130 

" 279,50 metre arsa 

Odanın 25/192 his. 

Bostanın 3/4 his. • 

İki ahşap hanenin 
5/ 15 his. 

210 
" 

150 ,, 

2500 Kapalı 

zarf 
170 Açık ar

tırma 

Yykanda 
dUşen p evsafı yazılı gayrimenkuller on gUn müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 

"' azartesi gUnü sa.at 14 dedir. Satış münhasıran gayrlmübadil bon osiladır. 
17-~-937 gUnUne 

ııı 

Zimmet 

Maaşlar ve ücretler .. 
Hayır müesesatı, tekaüdiyeler ve 
memurların sigortasına Bankanın 
yardımı 

Başka masarifi umumiyesi 
Vergi ve rüsumlar 
Kar: 
1935 ten devredilen bakiye 
Safi kar 

Ra.yhsmark: 

ıs anbul Konıut. mı gı ~eıtıt ı 

alma 1< omısyonu ilanları 

Ha.ydarpa§a hastaııesı ıçın 4bUOO 
kilo yoğurt kapalı zarfla alınacaktır. 
ihalesi 17 Mayıs 1937 pazartesi gü
n Usaat 15 de yapılacaktır. Muham
maı tutarı 8100 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin 608 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2-3 maddelerinde 
yazılı vesaikle beraber belli gün
de ihale saatinden en az bir saat ev
veline kadar teklif mektuplariyle 
Fındıklıda komutanlık satınalma ko
misyonuna vermeleri. (2446) 

• • • 
Haydarpaşa hastanesi iç.in 45625 

kilo süt kapalı zarfla satm alınacak
tır. !halesi 17 Mayıs 1937 cuma gü
nü saat 15,30 da yapılacaktır. Mu
hammen tutarı 5475 liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. Isteklilerin 
411 liralık ilk teminat makbuz veya 

Faih! mzrlı 
72.657,180,80 

15,861,423,26 
19,561,481,89 
11,986,977,03 

1,007.903,34 
10.115, 702,36 

131.190,668,68 

MatlOı> 

1935 ten devredilen Bakiye 
Faizler ve İskonto 
Komisyonlar 

Rayhsmark: 

Raihsmark 
1,007,903,34 

55,001,168,11 
75,181,597,23 

131,190,668,68 

Devlet Dcmlryollan ve limanları işletme U. idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli (13566) lira olan 357 metre mik'abı muhtelif eb'at
ta çam kereste 13-5-1937 perşembe günü saat 15,45-de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1017,45) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun ta.}in ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 No. lı 

nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,45-e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar• 
pa.5ada tesellüm ve sevk şefliğinden, Eskişehir ve Izmirde de idare ma-
ğazalarından dağıtılmaktadu. (2320) 

• • • 
Eskişehir garında ticari eşya ambar müştemilatından 3 No. ltt kapalı 

ahşap bölme bir sene müddetle ve açık artırma ile kiraya verilecektir. 
Tahmin edilen senelik icar bedeli 150 liradır. Arttırma 25-5-937 tarih!' 
Salı günü saat 15 de Haydarpaşa lşletme müdürlUğü binasında, işletme 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelin % 7,5 nisbe
tindeki 11,25 kuruşluk muvakkat teminat makbuzlarile tayin edilen gUn 
ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (2493) 

mektu!>lariyle 2490 sayılı kanunun at evveline kadar teklif mektuplariy-
2-3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle le Fmdıklıda komutanlık satınalma 

beraber ihale saatinden en az bir sa- komh~yonuna vermeleri. (2447) 
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f 
Paslnmaz 

VE 

HASAN 
flRAŞ BIÇAGI 
Bütün dünyada emsaline hiçbir za

man tesadüf edilemiyecek derecede 

büyük muvaffakıyet kazanan Hasan 
1'ıraş bıçakları yeni ve kat'iyyen pas. 

lanmaz nevini piyasadan musırran is

teyiniz. 

Yeni Hasan tıraş makinelerile bir
likte Hasan tıraş bıçaklan tıraş olduk 
tan sonra kat'iyyen silmeğe ve kuru
larnağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bı
çağı hiç bozulmamak şartile gayet ko 

!aylıkla ve huzuru neşe içinde yüz de
fa tıraş eder. Dünyanın hiçbir tıraş 
bıçağında bu meziyet yoktur. Ve bu
na ancak Hasan tıraş bıçağı muvaf
fak olmuştur. Markasına ve ismine 

Yalancının 
Mumu yatsıya 
kadar yanar 

BEYKOZ KUNDURALARI 

ISMARLAMADAN FARKSIZDIR 

4.ss 
KURUŞTAN İTiBAREN HEFI 

FIATDA ZENGiN ÇEŞİTLER 

YERLi MALLAR 
• 

/"" dikkat. 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruş
tur. Hasan tıraş sabunu - Hasan tıraş 
kremi - Hasan tıraş pudrası • Hasan 
t(raş kolonyası da çok zevk ve neşe 
veren yardımcı ve mükemmel vasrta-

Hiç bir de~eri olnuyan güzellik 
müstahzaratını göz boyayıcı reklam· 
larla i5itilmemiş bir kel)if gibi göste - ı 
rereJc f•,•lkımızı iğfal ediyorlar. Fa • 
kata yalancmm mumu nasıl yatsıya 
kadar yanarsa, ~·alancı reldamJarın 
tesiri de onu bir kere kullanmcıya 
kadarıdır, Bir alanm bir daha almı -
yacağr kremleri, pudraları rujları 

tecrübeye kalkı,ma~,n; dünyanın 
dört büyük kimya ve cild alimleri ta
rafrndan formüle edilen \'ENUS 
MUSTAIIZARATI, hepsinin en iyisi, 

PAZARLARI 

iıı-------------------------------------------------------- tardır. en tanınmış ve en dPğerlbidir . , ._ _____ ... __________________ ~ 

Ankara Beynelmilel Ser_g-isinde büyük muvaffakıyet kazanan ve takdirle teşhir edilmekte olan: 

HAZLARI 

Kuyunuzun musluğunuzun acı ve kireçli suyunu tath suya Cjevir r. 
ile kireci taıııflye edilmiş su: Sert ~lan yunıuşak yapar kept>ğe mani olur, cildin tara\'et ve giizel'lğini muhafaza eder. Çamaşırda. soda ve 
sabundan tasarruf temin eder • .istim kaumlan, kolörlfer, inbik \'e alelumum kaynaına kap}annda kirecin ta,·azzuuna mani olur • 

Saatte 250 litreden 15000 litreye kcdar su tasfiye eden cihazlar. 
.... İstanbul: Vebolid Ltd. Voyvoda 40/ 42 Galata • Ankara: Vehbi Koç Ticaret Evi - Memleketin başlıca fehirlerinde satı• yerleri vardır. ~ 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Pey akçesi % 7.5 

Lira 
Muhammen !iatı 

Lira 
Metresi 

148,5 1980 3000 Kitap kaplığı bezi 
Basımevindeki numuneye göre açık eksiltme ile satın alınacak koyu l!

civert renkte ve 0,90 ıııantim eninde kitap kaplık bezin 19.5.1937 çarşam
ba gUnU saat on beşte Basımevi idare komisyonunda açık eksiltmesi ya
pılacaktır. 

İsteklilerin muayyen gUn ve saatten evvel pey akçelerini Devlet Bası
mevi veznesine yatırmalan gerektir. 
Şartnamesi Ayniyat Şefliğinde görülebilir. (2463) 

Akay işi tmesi Müdürlüğünden : 
Kadıköy • H. Paşa . Yalova • Adalar ve Anadolu hatlanna işleyen va

porların kahve ocakları mültezimliği 1 Haziran 1937 tarihinden itibaren 
bir sene müddetle açık arttırma ile ihale edilecektir. 

Arttırma 14 Mayıs 1937 cuma günü Akay şefler encümeninde sant 

15 te başlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından isteklilerin şartnameyi gör

mek üzere her gün işletme şefliğine ve arttırma için de Sc 7,5 güvenme 
paralariyle encUmene gelmeleri. (2432) 

, NiCiN1-•111ıııı.. 

1 
SiZE DE iSABET ETMESL~? 

Büyük Tayyare piyangosunun 
bU~.k ikramiyelerinin hemen ek
serısı 

KADER 
gişesınden 

satılan biletlere isabet ederken 
siz de yeni tertip biletinizi mut
laka 

KADER 
g şesinden 

alınız. Talihinizi denemiş olursu
nuz. Yalnız KADER ismine dik
kat ediniz. Taşra siparişleri ka

bul edilir ve derhal gönderilir. 
Eminönü Valide kıraathanesi 

yanında No. 4-5, Telefon: 23970. 
Beyoğlu Istiklfil caddesi No. 109. 

Telef on: 43696. 

,_ Dr. Ihsan Sami -, 
TiFO AŞISI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu 
tulmamak için tesiri kat'i, muafi· 
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur.Kutusu 45 kuruş 

ZAYl - Fatih askerlik şubesinden 
almış olduğum terhis vesikamı zayi 
ettim. Yenisini çıkartacağımdan eski
sinin hükmU yoktur. 

126 ıncı alay, 11 inci fırka efradın
dan 1323 doğumlu Mehdi oğlu Mus
tafa. , ______ _ 

KAT'I LiKiDASYON 
Beyoğlunda Tokatbyan 

karşısında. 

STAVR1D1S 
Tuhafiye mağazası 5 Mayıs 

Çarşambadan itibaren ve yalnız 
15 gün için bütün stoklarını % 
40 tenzilatla elden çıkaracaktır. ' , 
Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 

Umumi Neşriyatı İdare Eden: 
S. SALİM 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Llmitet 
Sirketi. Basıldıiı yer TAN matbaası 

Yen ı ce Belediyesinden: 
Çanakkale vilayetine bağlı Yenice kasabasında mayısın on sekizinde 

büyük ve zengin bir hayvan panayırı kurulacaktır. 
Bu kaza B3lıkesir ve Çanakkale büyük şosasının ve Balya Edreı:ııJt 

Bayramiç Biğa ve Gönen kazalarının tam ortasındadır. 
Damızlık, kasabhk hayvan Halı, kilim ve seccade meraklılarının bO 

panay;ra iştirakleri çok faideli olacaktır. . 
Yeni kurulan bu kasaba çamlıklar içinde bir eylenti sağlık yerıdit• 

Menba sulariyle meşhurdur her ihtiyaç belediyece temin olunmuştur. 

'l 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Ge11yC.1rı 
ONA KAR$1 

·I 
Hazırllklı Davranınız. 


