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Açıktan açığa •oygunculuk yolunu tutmuf f . 
olan lıtanbul Elektrik Şirketinin elimize ge- ! . 
çen vesikalanndan birinde fU satırları bera- ! 
berce okuyalım. Bu ve•ikada şirket işini, çok ,.s· 

e kazançlı bir şekilde yürütmek için birtakım 
l(ayrimeşru yollann planını çizdikten sonra , 

• a· k. ıyor ı: 

18 ıene evvel latanbulda altı bin elekthik abo e " .... Bundan maada bu huıuıta İltenecek 

h yon kilovat saat elektrik sarfediyorduk. Bugün ları halka tahmil etmek için icabınd'a resmi 
neıi vardı. Bugün yüz bine çrkmıttır. Sekiz mil 1 müaaacleyi almak ve ihtiyar edilecek ma•ral-

veyi • h ·ı d •ııtemini ıenelerce lstanbul- latanbul te ri yüz milyon ki ovat saat mikta makamlara ve halka verilecek tavizleri göıte-

ı·············· · ··········· · ··:························t 

t . Başvekil lstanhiılda l 

Q tQtbik eden Şirketin müdürü nnda elektrik kullanıyor. 1 rir gayet mahremane bir fekilde tanzim edil-
ın .. il H Müşteri ve istihlak artınca şebekenin de ml• bir not hazırlanacaktır.,, j 

uteve a anaena daima mukavele ve şartname içinde kalmak "' 
------------- ____ ·::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l•met lnönü ve relikaldn dün HayJarpaşaJa 

Kendi ı~:~:~~:::::::ıBarse londa Basvek ı·ıı·m ı·z ou·· n 
l•t• f yolda ytirüyecek ve dürüst bir şekil . 
ıra 1 a r 1 ve ölçüde para kazanacak yerde açık M u vak kat 

tan açığa soygunculuk yolunu tut - L d 
:Ahmet Emin YALMAN 

E: le~trik Şirketi gibi ecnebi 
~ f tırketlere ait itlerle bi. 
'1a

11 
~la uğratdmca aağdan sol

~: foyle aöıJor ititilmiye hat-

muştur. Gittikçe çok almış, fakat ~ on raya 
vermemiştir. Mukaveleyi bir tarafa B ·ı r H ·u· k u" m et , 
bırakmış, şebekenin muhafazasını ve 

emniyetini ihmal etmiş. yalnız cebine G 
1
• t t 

1
•1 e r 

~=~psız para indirmeyi düşünmüş - K u r u I d u 
Oç hatlı bir oyun 

:Istanbul elektrik şebekesi için 110 Paris, ~ {TAN)- BarAclonda Kom 
m~~~j SİrJuı.tJ~re höıt1P 190 VO)t ın:n bir Ö}cil .kabul edilmi.P..; zuuılslıı l"P.iSliğ-İ Jllt~da muvakkat bir 
~'le' . e etmek dogru mu ? ~ırleetın bul halkına satacağı e- hükumet teşekkül etmi9tir. Bu hUkO 
bcrlifı 5eftllayesiyle iş bera lektrik cereyanı bu ölçüden ancak mette her partiden bir mümessil var 
'7ar S 1 Yaı>rmya ihtiyacımız yUzde iki buçuk noksan veya fazla dır. 
kektir e~ye Çok hassas ve ür olabilecekti Fark bu haddin haricine Barselondaki Fransız konsolosu 
kitını · onra korkmaz mı çe çıkınca, yani tevettilrde 2,5 tan fazla. telsizle imdat işareti vererek yardım 
Aiuhıt~~ nıi, kaçmaz nu? ' veya noksan görülünce şirket, taah- istemiştir. Liman açıklarındaki gemi 

aaıtın b ınızde böyle sözler işitirseniz hUdUnü tutmamış demekti. ler bu işareti alarak Fransız bahriye 
~Yle b~'i bulunup ta kaprlmaymız. TevettUr düşünce siz 110 V'oltluk e· nezaretine bildirmişlerdir. Telefon 
inak iafır Propaganda havası yarat- lektrik 18.mbanızdan bekliyebileceği- ve telgraf hatları anarşistlerin elin • 
örtbas ıyenıer, birtakım çirkin işleri niz randımanı slamazsmız .. Aını>ul az de bulunduğundan Barselon ile mu
eallla.rr etrneğe, hakkı boğmıya çalı- ziva verdiğinden normal zıya nıikta- habere imkansızl~mıştır. 
da "lir Çeki · rma varmak için ya daha çok mum- · • • • 
ıı. . 8Özle; du~:n :,.syük~~ar b~u :- lu veya daha az voltlu biranıpul kul_ Barıelona bır lngılız 
ıc.'-Ue: u ır 8 

• lanmak icap eder. Tevettür artarsa füoıu gidiyor 
- Sahi . lambaların ömrü dehşetali kısalır Londra, 5 (A.A.) - Akşam gaze· 
tekrar ' ne lüzumu var! di~e Bir taraftan da. elektrik saatti fazl~ teleri İngiliz tebaasının himayesi için 

İngiltere K"Ta.h S. M. Altıncı Cono.uu '4~ ıs:,.. 
me meraaiminde Türkiye Cümhuriyetini temsil 
edecek olan Ba9vekilimiz ismet lnönü dün M

bah Ankaradan tehrimize geldi ve akşam da 
ekspresle Londraya hareket etti. Kendiıine re. 
fikaları da refakat ediyordu. 
Başvekilimiz gelişlerinde Hayda.rpaşada Vali B. 

Muhiddin Ustündağ, Kumandan General Halis, do • 
nanrna. umum kumandanı Amiral Şükrü Okan, Ge. 
neral Kazım, Harp Akademisi kumandanı General 
Ali Fuad, diğer sivil ve a.skeıi erkanı ile kalabalık bir 
halk ktitlesi ta.rafından karşılandı. 

,.ft 111~ederler. Darıltmazsak, gii- d·• B 1n · · vcnuu-m oner. arselona üç giliz harp gemi.sının 
~i . ezı.ek daha iyi olınu mı! 

bıetı~·ı?Yiiıü çok bao.kadır. Hükti- Şirket telap dütüyor ...... gönderildiğini haber vermektedir. 
l nnet lnönü ve General Kazım görüşüyorlar 

lsmet hıönü halkın alkışları arasında istasyondaıı 
ayrılarak Haydarpaşa vapurile Tophaneye geldiler 
ve oradan doğru Perapalasa indiler, orada öğleden 
sonra, kendilerine Londra seyahatlerinde refakat 
edecek olan General Kazınır ve Donanma Kumanda 
nı Amiral Şükrli Okanı kabul ettiler. 

... lZi h "' Stokholm, 5 (A.A.) - tsveçteld 
teıneı~ n er sahadaki siyasetinde Elde edilen vesikalar gösteriyor hUkil.metçi İspanyaya yardım komite 
lü tUrıu ı, ~~hhütleri tutmaktır. Tür- ki, İstanbul elektrik şebekesi randi - sinin Basklara yiyecek gönderUnıek 
lnetnıek . htıyaçlan olan bu koca manrnı ve selametini 1921 senesinden üzere yüz bin kuron tahsis ettiği ha· 
~ inktş etı Yalnız kendi vasıtalarımız- beri devamlı surette kaybetmiştir. ber verilmektedir. 
l!:cnebi af ettirmeği . bekleyemeyiz. 1928 senesinde vaziyet, şirketi telaşa (ispanya dahili harbine ait biittin 
berliği sermaye ve ihtisasile iş bera- düşiirecek bir hale gelmiştir. tafsllAt bugün tiçuncü sayfıunızdadır) 
Elernı Yapmıya çok kıymet veririz. (Arkası Sa. 10 SU. 3 te) 
liı \7ea::n ~assas olduğunu da bili _____ ::::ııı===-=======-
)Qlda hır emniyet telkin edecek I 1 Mamakta t 

Bir İnfilak 
Oldu 

heder hareket etmeği çok tabii bir ÜSTAT HAL T z y A 
addederiz. 

ış P~kat Vaktile meınleke~e ELLi BEŞiNCi 
l'e gornıek için gelen1eI'den biri 
aı~: ~si, namustu ve dtirii8t bir SAN'AT YAŞINDA 
ka.1tn te verıne çerçevesi içinde 

anuştarsa, bu. toprakla.ra 
80)'Ulacak b ne b knı il' ınttstemleke gözü 
linl a ışlarsa., kendi taahhötle
haJc ayaklar altına almışlarsa, 
~l'Onızr göz göre yemlışlerse, 
karşılı almağı dli§Unmüşlerse, 
ttırm !°11 vermemek için bin 
klkatı tlıen kurmuşlarsa. bu ha-

. dH-- eti ortaya koymak ve işleri 
~•tnıek h d ıııu.,,.1 ' er şey en evvel na-

y u ecnebi sermayesinin isti
~ ece~ bir şeydir. 

eden bu ib• . . 
~uru gı ı çırkın hareketlerin 
!nasın? Jalnız mesuller üzerinde kal
ta: ''E~ e~en etrafa sıçrasın ve halk
<>lur? d'ebı sermayesi mutlaka böyle 
ıı>.. .,, ıye Ya lı 
"'"'lar u,, n § ve haksız duy 

la ,,. andırsın ? 
tanbuı El 

tu.ıasyon . ektrik Şirketi eski kapi-
la.tınd g_tinlerinin son ~')radigar-

Ankara., 5 (A.A.) - Mamak clva 
rmdaki mermi tamiri ve boyama ima 
lilthanesinde bir yangın çıkmış, iına

l lat amelesile memurların çalıştığı bir 
bina yanmıştır. Tamir edilmekte olan 

l
l bir depodaki mermiler de infilak et -
miştir. 

Yangın söndürülmüş, şimdiye ka -
1 dar nüfusça. zayiat tesbit edilmemiş-
tir. Tahkikata girişilmiştir. Yangı -
nm sebepleri ve zayiat miktarı tes -
bit ettirilmektedir. 

Yunanistanda 

Korporatif 

Reiime Doğru tr..~ an bıridir. Veyl siat'"' . . 'dt .:1 ' 
··~a l'ej" .1 nspıı a a.ı· ~. 
~lekt~iğij~sı e, §iınendlf~e. suyu.ile, Halit Ziya uşşakµgU dün gece Hal· Atina, 5 (A.A.) _ Yunanistanm 
tllnculuğa memıe~ettt\ ~tık bir ;. keViıid_e kendisi hakkındaki konle - korporatif bir devlet haline getirile -
lnı<Uğı Yer~kan hır ~ son Bl; : .. ransı dinllyor. ceğine dair Başvekil Metaksasro neş· 

ır(.A • ·\... . . ~ .! ~Lütfe"! ikinci ve beşinci sayfalan- rettiği beyannameyi gazeteler hara-
rkası Sa. ~cr.:Sü. 1 mız.) retle mevzuubahis eylemektedir. .. ,....., ..... 

Roma Görüşmesin· 
de '·Askeri ittifak 

1 

Ba§vekilimiz biraz sonra 1ngil • 
terenin Ankara büyük elçisi Sir Persi 
Loreni de kabul ederek bir buçuk sa. 
at kadar görüştUler. 

Bundan sonra istirahat eden Baş. 
vekilimiz İnönü, dün akşam semplon 
ekspresinin arkasına bağlanan husu· 
si bir vagonla ve refikalarile birlikte 
!Jondraya. harek~t ettiler, bu esna.
da sivil ve askeri erkan ve kalabalılr 
bir halk kütlesi tarafından hararet
le uğurlandılar. Temin Edilemedi 

ISPANY A VE GARP MISAKI iŞiNDE DE · 
iKi MEMLEKET ARASINDA iHTiLAF: VAR 

Hareketinden evvel gazetecilerle 
konu§an Başvekilimiz dediler ki: 

.,...:_ İngiltere kralı S. M. Altmc:ı 
Corcun taç giyme merasiminde bu
lunmak üzere ilk defa Londraya gi· 
di§imden dolayı çok memnunum. Bu
nu bir fali hayır sayıyorum.,, Roma, 5 (TAN) - BUl"ada Sinyor Mussolini ve Kont Ciyaiıo 

ile birkaç mülakat yapmıt olan Almanya Hariciye Nazın Fon 
Nöyrat bugün saat yedide Berline döndü. Nazır hareketinden 
evvel buradaki Amerika, Avusturya ve Macaristan ıefirlerile 
de görüftü. 

Bişvekilimize bu seyaliatinde Ge
neral Kazım ve Şükrü Okan refakat 
etmektedir. Heyetimiz Fransanm Ka
le limanından Kocatepe muhribine 
binerek 1ngilterenin Dovr limanına 

Siyasi mahafil, Fon Nöyratm bu- ı 
radaki görüşmeleri esnasında İtalya 
ile Almanya arasında askeıi bir itti
fak yapıldığı hakkında çıkan şayia -
lan tekzip ediyor. Bugünkü Roma ga 
zeteleri de böyle bir ittifakın tasav
vur edilmediğini yazıyorlar. Bu ma-

hafile göre, Berlin - Roma mi?Veri, 
bütün memleketlere açık olan yeni 
bir Avrupa teş~iHttınm esasr olacak
tır. Almanya ile İtalya mutedil bir 
hattı hareket takip edeceklerdir. Ba 
zı si~aset adamlarına göre, bu mute 
dil ve ihtiyatlı yolun hedefi, Milletler 
Cemiyetinin gelecek toplantısmda Ha 
beşistanm İtalya tarafından ilhakı -
nm tanınmasını teminden ibarettir. 

(Arkası Sa. 10 SU. 5 te) 

Kisi 
1 

çıkacak, oradan Londraya gidecektir. 
Ankara, 5 (A.A.) Reisicümhur A· 

tatürk, İngiltere kralı Majeste Altın-
, cı Corcun taç giyme merasiminde hU· 

kUınetimlzi temsil etmek üzere Lon
draya gitmekte olan Başbakan Ismet 
Inönünü şehrimizden müfarakati es
nasında istasyona kadaT gelerek uğur 
lamışlardır. 

İstanbul, 5 (A.A.) - Başvekilin 
Kudüs, 5 (A.A.)' _ Dağrtılmış 0 • Londrada mall ve iktısadi mUzake

l s · h Ik artisine mensup reler yapacağı hakkındaki havadis. 
an . ~ye a çı P . ler, asxlsız ve yersizdir. Maliim oldn-

89 kişı Berut ve LUbnanda tevkif e· • il B kil t..f;,: U · ı sn . . . . gu zere a,ave ı,uyn , ya nız u-

Mevkuf 

dilmiştir. Bu tevkif ata bu partinın ~ Britanya h\ikilmdannm taç giy-
LUbnan hükO.meti aleyhinde ya.ınak m~~erasiminde Türkiye Cümhuriye
ta olduğu bUytik propaganda faaliye tj.ni re~meıi temsil etmek üzere hare
ti sebep olarak gösterilmektedir. ''- ket etmektedir. 
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·',Devlete Ait 
Biitiin Binalar 
T esbit Edildi 

Tanınmış 

Bir Fransız 

Profesörü 

Şehrimiz~e 

Galatada Bir- Otomobil 

I· 
Parkı Kuruluyor 

Dün gece Halke~inJıe üstadı kutluyanlar 

Üstat Halit Ziyanın 
Besinci San' at Yılı Elli 

1 

Dun Gece Kutlandı 
Uıtat romancı Halit Ziya Uf8klıgilin n.n'at hayatmm 55 inci 

.flh münaaebetile, dün gece saat 21 buçukta, Halkevi Eminönü 
merkezi salonunda çok aamimt bir edebi toplanb yaprlmıtbr· 
Devamı müddetince tatlı bir edebi heyecan havası içinde geçen 
bu toplantıda üıtadm bütün doıtları, hayranları, edebiyat ve san
at i.leminin tanmmıt birçok ıimaları bir araya gelmitlerdi. 
Merasim başlamadan önce Halke

vi başkanı Aglh Sım Levendin oda
sında ağırlanan üstat bir yorgunluk 
kahvesi alırken teker teker en yakm 
dostları tarafından ziyaret ediliyor • 
ctu. 

Halit Ziya Uşaklıgil çok mes'ut ve 
heyecanlıydı. Tebriklere ayn ayrı te
fiekkür ediyor, dostlarile hasbühaller
de bulunuyor, bütün haliyle saadetini 
ve memnuniyetini gösteriyordu. Yu • 
kanki toplantı salonuna. geçildiği za .. 
man ilk sözü Eminönü Halkevi namı
na Agah Sırn Levent aldı. Agah Sırrı 
Levent bir edebiyat Aşıkı, bir edip BI 
tatile Serveti fünun edebiyatını, ser. 
veti fünun nesrini tahlil etti. Serveti 
fünuncularm Garp tesiri altında kal· 

Milli Emlak müdürlüğü lstanbulda 
devlete ait bütün binaları ve toprak
ları bir buçuk sene evvel, tesbite baş
lamıştı. Şimdiye kadar Istanbulda 
devlet müesseselerine tahsis edilmiş 

bütün binalar fotoğraflarİle beraber 
tesbit edilmiş ve bunlara da kıymet 
biçilmiştir. Yalnız bu binaların içinde 
Topkapı sarayı, Askeri müze binaları 
gibi tarihi değeri olanlara kıymet tak 
dir edilmemiştir. Diğer binalara ko -
nan kıymet yekO.nu elli milyon lirayı 
bulmuştur. lstanbulda hazineye ait 
arazi bu yekfuıa dahil değildir. Milli 
Emlak müdürlüğü hazineye ait bütün 
emlaki cinslerile tesbit etmiye başla· 
mıştır. Bütün bu emlak için cinslerine 
g5re ayn ayrı dosyalar tutulacaktır. 

Umumi 
Yerlerde Sıra 

Beklenecek 
Belediye. sinema, tiyatro, bahçe gi 

bi eğlence yerlerile vapurlara girip çı
kacaklarla bu gibi yerlerin gişelerin· 
den bilet alacakların geliş sırasına 

riayet ederek hareket etmelerini 1ü -
zumlu görmüştür. 

Her medeni şehirde· olduğu gibi biz· 
de de bu usulUn mümkün olduğu ka
dar çabuk tatbiki için Seyrüsefer mil 
dürlüğü tarafından tetkikler yapıl

maktadır. 

Yabancı Dil 
Mektebinde 
imtihanlar 

dıklarını söyledikten sonra, kendile '" Unlversite yabancı diller mektebin-
rinden evvelki edebiyatla aralarında de bugün sene sonu Lmtihanlanna baş 
ki büyük farkı tebarüz ettirdi veni· ıanacaktır. Ilk imtihan sa!Jı\ 14 te İn· 
hayet Halit Ziyanın edebi şahsiyeti· Vıtat, kendi ıan'at hayah hak. ~lizceden ve cııaat 16 da. Almancanın 
rıın ve eserıertnın uılıllllm:ı g~ek lnndaki şözlert dinliyor A, B ve C kurslarından yapılacaktir. 
hazmına tatlı dakikalar yaşattı. imtihanlar hukuk fa~tesi dersa· 

-·---

E! 
= • --

B. Lambert 
Ankaradan Geldi 

L ion Vniversiteıi 

Mukayeseli Hu
kuk Profesörü B. Lam
bert, Ankarada bir· kon
ferans verdikten sonra 

1ehrimize dönmüştür. Pro
fesörün Ankarada verdi
ği konferans büyük alaka 

ile karftlanmışttr. B. Lam. 
bert, dün kend:sile görü-
1en gazetecilere Ankara
dan hayranlıkla bahset
miş, gördüğü misalirper· 
verlikten çok mütehassiı 
bulunduğunu ıöylemiştir. 

Profesör, memleketimiz. 
deki temasları neticeşin

-le inkılap Türkiyesinin 
ileri biT. hukuk 1' Biakmjni 

BirçoK misallerle halk seViyesine in Of y 1 "' nesinde yazılı olarak yapılacak ve bu 
Girilen ve halk terbiyesi noktai naza- uran apur ar . imtihruıları kazananlar ayın 14 ünde ~~~~~~~~~~~~~ 
rmdan muhakkak büyük bir kıymeti Henüz Kurtarllamcd: ba~ıyacak ol~n sözlü imtihanlara gi. 

mı,tır. 

haiz olan bu nefis konferansı, Hal- rebıleceklerdir. 
kevi orkestrasının Mozart ve Şubert- lzmir körfezinde ve Zincirbozan Yarın yine 14 ve 16,30 da fransız-
ten çaldığı parçalar takip etti. mevkiinde karaya oturan iki ecnebi cadan c kurlarının imtihanları, öbUr 

Tam bir edebiyat havası içinde baş vapurun kurtarılması için henUz ça- gün de yine fransızcıuian A ve B kur 
byan ve davetlilere heyecan vererek lışmalara başlanmamıştır. Her iki yel lannm imtihanları yapılacaktır. 
temıui! eden bu güzel toplantı akşa • kenlinin bağlı olduğu kumpanyalar, Ayın ıı inde yine fransı7.Ca B ve A 
mmı birlikte yaşamıya g~enlere ha- Türk Gemi Kurtarma şirketi ile kur- kurlan imtihanlarına devam edile -
mlanan güzellikler yalnız bununla tanna işine başlanması için mUzake- cek, 12 sinde yalnız P. S. N. sı -
kalmıyordu. reye girişmişlerdir. nıfmm dil imtiharu, öğleden sonra 

Konseri takip eden dakikalarda Şa rusca, italyanca, tUrkçe imtihanları 
lr Hüseyin Siret, Ustat Halit Ziya U- yapılarak yazılı dil imtihanlarına ni-
ıaklıgil etrafında tatıı edebt hatıra- Musiki Derslerine he.yet verilecektir. 

la.r anlattı. •ı k - -
:tzzet Melihin Ustada aft hatıraları Ehemmiyet Verı ece Ha 1 de 

ve Ali KB.mi Akyüzün düşünceleri de- Mekteplerde musiki derslerine da-
rin bir san'at lezzeti içinde dinlendi. ha fazla ehemmiyet verilecek ve ba-

Ve nihayet serveti fünun edebiyatı- ZI yenilikler yapılacaktır. Maarif Ve- Satı 1 m ıya n 

Yoklamalar 
Devam 
Ediyor 

BiltUn malmüdürlüklerinde dul, ye
tim ve mütekaitlerin altı aylık yok -
lamalarına devam edilmektedir. Vi -
llyet muhasebe mUdilrlüğil, bu yok-
lamalar için gUn tayin etmemiştir. 

Alakadarlar istedikleri zaman bağ
lı oldukları malmUdUrlüklerine müra
caat ederek yoklamalarını yaptıra
caklardır. Uç aylıkların verileceği 
günler ayın 28 inden sonra ilft.n edi
lecektir. Emlak ve Eytam Bankası nm bu en büyük romancısmm eserle- klleti, ecnebi mekteplerde tatbik e -

rinden bazı parçalar dinlenirken her- dilen usulleri tetkik ettirmektedir. Bu 1 
kes tatlı bir edebiyat rüyasına da.Iınış Eşya ar 

arada tanınmış musikişinaslarmıızla gibiydi. . . . . .. 
Bayan Meliha Avıü Sözen çoşkun mekteplerdeki musıkı mualliınlerınıa 

, kırdırılacak paraların dağıtılması için 
şehrin muhtelif yerlerinde birkaç şu
be açmağı kararlaştırmıştır. 

bir heyecanla söylediği ''birkaç söz" de fikirleri sorulacaktır. Yapılacak ıs
adlt hitabe ile sonuna eren bir edebi- lahat gelecek tedris yılından itibaren 
yat 

1

gecesinin bitişi, hazırunu adeta. tatbik edilecektir. 
müteessir etmişti. -----

Halkevi, davetlilerini çayla ağırla- Arkadaşının Burun 
dı. Ve herkes heyecanlı bir alqa.m ya 
da nihayet maziye katılışına müessif Kemiğini Kırdı 
pmaktan menun, fakat bu akşamın . . 
dağıldılar. .~şiktaşta ~asfır~~ ca~desınde Hıl-

Halkevi iyi bir iş başarmış, yakm mının kahvesmde muşterilerd~n Me~
'l'ürk edebiyatmm en bUyUk şahsiyet- met. Ali ile ~aşit kavga e~ışl~fdı~. 
terinden biri olan Halit Ziya Uşaklı· Naşıt, kafasıle Mehmet Alının uzen
gilin elli beşinci san'at yılını kutla • ne yüklenmiş, burun gemiğinin kırıl
mak ve bu tarihi geceyi büyük ediple masına. sebep olmuştur. Yaralı, teda
dostlan ve hayranları ara.smda yaJJat vi altındadır. 
makla gençliğin büyüklere olan saygı ------
ve sevgisini de en iyi bir şekilde te- Yoldan Çıkan Tramvay 
l>arüz ettirmiş oldu. Vatman Hilnıinin idaresindeki 211 

NOT: tJstat hakkında beşinci say. numaralı tramvay arabası dün sabah 
tamızda bir anket ve yine 0 sayfada Şişli virajını dönerken yoldan çıkmış, 
tistadm kendi anlattığı hayat tereli· beş metre kadar yürüdükten sonra 
ınesi vardır. kaldırmıa çarparak durmuştur. 

· Eyüpte Belediye 
TeşkilCitı için .. 

Eyüpte hazirandan itibaren yeni be 

itfaiye Mektebinde 
imtihanlar Başladı 

Sediye teşkilatı yapılacaktır. Dlin itfaiye mektebinden ikinci dev 
Bu pazar, tstanbulun her tarafında re imtihanlarına b~şl~mlımştır. U
y sandıkları gezdirilerek bu iş için çüncü ve sene sonu ımtihanları tem-

alkm reyine müracaat edilecektir. muzda yapılacaktır. 

Belediye lktısat mi.idürlUğü hale 
gelen ve derhal satılmıyan eşyalardan 
alacağı resim için eskisinden ucuz bir 
tarife hazırlamıştır. Bu tarife hazira
run birinden itibaren tatbik edilecek
tir. Yeni tarifeye göre muhtelif mad
delerden alınacak Ucret şudur: 

Ufak kutulardan birer, kUçtik san
dıklardan ikişer, şeker sandığı ve ben
zerinden dörder, orta boy sandıklar
dan altışar, bilyUklerden sekiz ve o
nar, yumurta sandıklarından altı ve 
onar, çilek sepetlerinden bir il! dört, 
diğer sepetlerden altı ila sekizer, ku

du yemiş torbalarından bir il! üçer, 
çuvallardan beş ila onar, yoğurt tene 
kelerinden birer, gaz tenekelerinden 
iki il~ sekizer, fıçılardan sekizer ila 
yirmi beşer kuruş, kavun, karpuzun 
tonundan yetmiş kuruş. Bu cinslere 
dahil olmıyan maddelerden kapladık • 

lan yere göre 24 saat için metre mu
rabbaı 24 kuruş ilzerinden bir resim 
alınacaktır. 

Türkkuşu Dersle~i 
üniversite meydanında yapılmakta 

olan Türkkuşu planör uçuşlan muva
zene talimleri bitmiştir. TUrkkuşu 
gençleri, sıçrama uçuşlarına başla -
mak üzere Ramiye gitmişlerdir. 

Akıl Hıfzıssıhhası 

Cemiyeti Toplantısı 
Türkiye Akıl Hıfzıssıhhası cemiye 

tinden: 
Ceıniyetimizin altıncı yıllık ilm! top 

lantısı aşağıdaki ruzname ile 8 mayıs 
cumartesi günU saat 14,15 te Ca.ğal
oğlu, Eminönü halkevi salonunda ya
pılacaktır, arzu edenlerin teşrifleri ri
ca olunur. 

Toplantı programı: 
1-Açılış 

2 - Türkiyede cürümlerin içtimai 
sebepleri hakkında rapor. Muallim 
Nevzat Ayas. 

3 - Raporun münakaşaBI. 
a) Raporu alakadar eden tebliğler. 
Tababeti ruhiye. psikanaliz, terbi-

ye noktasından cürümler. 
Aliye Rıza, Fabrettin Kerim, Hüse

yin Kenan, Zati, Ali. Rıza. 
b) Rapor ve tebliğlerin mUnakaşa.-

81 (Bu münakaşalar serbesttir. Her
kes iştirak edebilir.) 

Bir Çocuk Çiğnendi 
Şoför Mustafanın idaresindeki oto

mobil, Topaneden·geçerken Gülten is
minde 6 yaşmda bir çocuğu çiğnemiş
tir. 

istimlak işleri 
Haziranda bitiyor 

Y oJcu salonu, tehir plimnm tatbikinden Ö& 

ce yapılaımyacağı için, Galatada kurulması 

dütünülen motörlü kara nakil vasıtaları parkı 
da daha evvel in,a edilecektir. 

Mütehssıı Proıt, dün ve evvelki gün bilhassa 

bu parkın avanprojeıile mefgul olmuf ve par• 
kın yapılacağı yeri ıezerek proje üzerinde 
tetkikler yapmıttır. 

Yolcu salonu inşaatı ile yeni Mumhane antreposu 
nun yapılması biter bitmez belediye parkı yaptırmıya 
başlıyacaktır. Parkın kurula.cağı yere raBtlıyan bi • 
naların istimlak muamelesine haziranda başlana • 
caktır. 

Çöp Arabası 
Yerine Asri 
El Arabası 

Belediyenin, belediyeler bankaıfln· 
dan alacağı ödUnç paradan bir kıı • 
mı da bu yerl!?rin istimlA.kine ve par 
kın yapılmasına harcanacaktır. 

Park, en medeni şehirlerdeki ben· 
zerlerinden daha üstün olacaktır. A
vam proje, haziranın on beşine ka.da.f 
bitirilecektir. · 

Belediye emrJnde çalışan temizlik 
amelesinin miktarı 2700 kadardır. 
Bunların bir krsmı arabacı, diğer bir 
kısmı meydancıdır. Belediye, biltün 
temizlik işleri için 470 bin küsur lira 
harcadığı halde verdiği maaşlar te • 
mizlik amelesini memnun etmemekte
dir. Belediye, hem masrafı azaltmak, 
hem de temizlik işlerini yavaş yavaş 
asrileştirmek fikrindedir. Bu ıslaha
tın arabacılara ait kısmı çöplerin 
imhası için asri fırınlar yapılmıya 

başlandıktan sonra tatbik edilecek -
tir. Fakat, meydancılara ait kısmın 

daha evvel yapılması düşünülmekte
dir. Bu da bilhassa Ankara şehrinde 
olduğu gibi meydancıl~ra asri eı ara-
6ııJıı.rı vermektir. Bu iş üzerinde ya
kındalhir 1<arar verilecektir. 

•il • r T'T 11 ırı. 

Konyada Kaza 
Kurbanı Yok 

lktııat Vekaleti Ba,mü,cwiri 
fehrimize geldi 

İktisat Vekaleti baş müşaviri Fon 
der Porten, dün sabah AnkaradaD 
şehrimize gelmiştir. 

Fon der Porten, limanımızda yapl 
lacak yeni tesisat işini tetkik edecek 
tir. Bunun için dün liman idaresinde 
çalışmıştır. Baş müşavir, kömür d&
polanm ve rıhtımları da tetkik ede • 
cektir. Kendisi Uman müdllrü Rau.ff 
ile beraber bu hafta Trabzona gide
rek Trabzon limanında yapılacak tet 
kiklerde hazır bulunacaktır. 

Fon der Porten, şehrimizde kaldl
ğı gilnlerde ve Trabzondan döndlik • 
ten sonra Deniz bankın kurulması iti 
le de meşgul olacaktu-.. 

;; 

Bo&uk ekmek 
çıkarılmıyacak 

Belediye, flJ'Jillarm bozuk eıaneJı 
çıkarmamaları için kontrolü sıkl~f 
tırmıştır. Fırınlarda belediyece tesbıt 

Konyada futbol seyrederken demir edilmiş halitaya uygun un bulundur .. 
parmaklıkların kopması il.zerine a- mak mecburiyeti olduğu için bozuk 
şağı düşenlerden bir orta mektep ekmek görüldüğü zaman fırıncıda.il 
talebesinin öldüğü, birisinin de bac~- başka kırmacı ve değirmenci de Dl .. 

ğı kesildiği yazılmıştı. Konya vali- sul edilmiye başlanmıştır. Bu usul sa· 
sl namına gönderilen bir tezkerede, yesinde bozuk ekmek çıkartılmasının 
hadisede hiç ölen olmadığı, yaralıla- yakında kökünden önüne geçilmig o
nn iyileşerek hastaneden çıktıkla- lacaktır. 
n bildirilmektedir. Yalnız bir çocu-
ğun ayağı alçıya konmuştur. Teda
visine de devam edilmektedir. 

Bir Mütecaviz Hakkın· 
da Takibat Yapıhyor 
Nişantaşmda yıkıcılık yapan Ali 

isminde kırk beş yaşında bir adam, 
dün ayni mahallede oturan yedi ya. -
şında Milltevver adlı bir ~cuğa ~
vüz ettiği iddia.sile müddeıumumtlıge 
verilmiştir. Milddeiumumilik, çocuğu 
Tıbbıadli Enver Karana muayene et
tirmiştir. Verilecek rapora göre tah
kikata devam edilecektir. 

Bolu Halkevinde Temıiller 

Milasta Bir ., 
Yaramazı~ YapfıCJI 

Milas, (TAN) - Hacı Bedrettiıl 
mahallesinde oturan Feyzinin sekil 
yaşındaki oğlu Turan, pertavsıZl• 
bir gazeteyi tutuşturmuş. fakat atef 
odanın perdelerine de sirayet etınlf
tir. 

Bunun üzerine Turan "Yangıll 
var,, diye bağırmış, etraftan yetişe: .. 
ter perdeleri söndürerek evi yanına .. 
ta.n kurtarmışlardır. 

Suyu Olmıyan 
llkmektepler 

Suyu bulunmıyan mekteplere ter-
Bolu (TAN) - Halkevinde "Göm· kos verilmesi için Sular idaresile ){S' 

düğüm o cihan" piyeei muvaffakı- arif müdürlüğü arasında görtışıneıer 
yetle temsil olunmuştur. Halkm rağ. başlamıştır. Civarında memba. stıY'1 
beti ve talebiyle ayni piyes ikişer ge- bulunan veya memba suyu yolu .ge~ 
ce ara ile üç defa temsil edilım,, mu· mekteplere ayrıca iyi su getirıl~ tı
va.ff akıyetli numaralar da gösteril- de muvafık görUlmliştür. Su işi <Sn 
miştir. müzdeki tatilde halledilecektir. 

~========================~~==~ 

frAXVi~~HAV~ 
6 Mayıı 1937 1 
PERSEMBE 

Bugünkü hava: BULUTLU 

YeıUköy meteoroloji iıtaıyonandan alı • 
nan malO.mata göre, buılln ıhnalt Anadolu 
mmtakaamda havanm kısmen bulutlu .reç -
meai muhtemeldir. Rüzılrlar umumıyetle 
ısimal iııtikametlnden ve orta kuvvette eııe. 
cektir. Diğer mmta.kalarda tamamen bulut
lu geçmesi muhtemeldir. 

DONKO HAVA 
Dün aabah ısehrimizde ıökyü.zU alçak ba 

lutlarla kapanmış, öileye doiru biraz ~çrl
mrşken sonra tcıkrar bulutlanmıştır. Rüz • 
gar ısimal istikametinden ve orta kuvvette 
esmistir. 

5 inci aY. Gün 31 
1356 Hicri 
Safer: 24: 
Güneş: 4,l53 - Öğle: 

HIZIT 1 

1353 ıtuıni 
N ....... 23 

ıs ...... . 

Ik.indi: 16,04 - Akşam: 

ı2,ıo 
19,09 
2,55 Yatsı: 20,55 - lmsA.k: 

, ,cıı.1' 
• Hava tazyiki 75 milimetre, en fazla s 
tık 16, en az sıcaklık 10 du. 
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Bilbao $e1İri Sivil Halktan 
Tahliye Edilmiye Başlandı 

....................................................... 

Sinema Grevinden 
• 10 Milyon Zarar l 
S Nevyork, 5 (TAN) - Holh'Utta on bin mütehassıs ve işçinin hare
tketlle ba§lıya.n grev, yıldızlara da sirayet etti. Yıldızlan greve sevke

Fakat Asiler Arasın.da 
Endişe ve Gerginlik 

Alametleri Başgösterdi 
tondra, 5 (TAN) - Şimali ispanyada Ban kıuabuı olan Gu

ernika'nm bombardımanı hadisesi yüzünden Alman matbuatı ile 
İngiliz m~tbua~ı arasında bqlıyan münakata lnıiltere ile Alman
yanm münuebetlerini gerginle,tirecek bir mahiyet almıttır. Tay• 
miı gazeteai, Alman gazetelerinin hücumlarına cevap vermekle 
beraber tiddetli tecavüzlerde buhımm.ktan aakınmaktadadır. 

Bilbaouun sivil ahalisini tahliye i-r=-=-
çin Ingiltere ile Franko hükfuneti a-j C' /,. • J 

B. Runciman rumda muhabereler cereyan ediyor. .JKU/JÇlnauan 
ı Fakat Ingiltere ile Fransa, insani 
ngilterede saiklerle çocukları tahliyeye devam e- v f 

den1erin başında dilber yıldız 
Joa.n Kravford De Rober Mont 
gomeri bolunuyor. Greve lş
ttra:k etmlyen yıldızların resim 
leri teşhir ·ediliyor. Greta 
Garbo, Marlen Ditrih, Cin 
Harlo\"Ull çevirmekte oldukla.
n ilimler bu grev yüzünden 
yanda kalmıştır. Film kum -
pa.nyalanrun bu grev yU.ztiıı
den uğradıklan zarar on mil
yon dolan bulmuştur. Yıldız
ların grev hareketi cuma gö
nü kat'i mahiyet alacaktır. 

Monfrö 
Mukavelesi 
imzalanıyor Kabl

•ne deceklerdir. Tahliye vapurlai-mm açık fi Q m U Q y Q 
denizlerde Ingiliz harp gemileri tara· 

D ,.. • • fmdan himaye edileceği General V ,. k Grevci yıldızların eleba,ılann- Montrö, 5 (TAN) - ~ontrö muka 
egıımelerı Frankoya bildirilmiştir. lngiltere la- I\.QTŞl l Jan Jean KravlorJ velenamesi cumartesi günü imza edi 

?..ondr 5 . panyol vapurlannm tahliyeden sonra Ankara, l5 (A.A.) _ Kamutayın __ -----.......... ~~~--~ lecektir. Bugün saat 14 buçukta u -
~da., (TAN) -Taç gıyme me geri dönerken boş dönmelerine neza· bugünkü toplantıımda Bqbakan İs mumi heyet . Nahaa Paşanın reisliğin 
detı.rne en sonra kabinede esaslı bir ret edecektir. KOrOK HARICf de toplandı ve toplantıdan sonra re-
~ l>ll,f J':Pılacakttr .. M. Malcdonald ltalya gazetelerinden Tribün& Bil- met lnönUnUn refakatinde Dttitleri ~ is, ecnebi gazetecilerin şerefine bir 
all.ı:ıeirnaıı pper ve Tıcaret Nazın B. baonun tahliyesinden bahsederken 1n Bakanı Tevfik RüıtU Aru olduğu hal HABERLEK ziyafet verdi. Konferans, Cenubi Af. 
llıeeaı çekilecekler, ziraat ve giltere ile Fransanm gitgide ktzlllar de Yugoslavyaya yaptıkları son seya F.ransada bir trendeki rikayı ve İngiltereyi çok ali.kadar et 
~le~~~l~ da yerlerini değiştire lehinde müdahaleye giriştiklerini v.e hatlan esnasında hakla.nnda gösteril lnfllik yüzünden bir mekte olduğundan Berlindeki cenu -
lal'lı tnalJ -.,vekilete M. Çember • Londranm Franko ile müzakereye gı- miş olan dostluk tezahüratı dolayi- vagon at.eş alarak bir kişi öl- bi Afrika ittihadı sefiri Ore lngilte • 

' tiıı, ' Yeye de Sir Simon gelecek- rişmekten istinkaf ettiğini söylemek- sile kamutay tarafmdan Yugoslav miiş, bet kiti de yara.lanmış- renin Kahiredeki iktisadi mümessili 
t.edir. nıebusuı meclisine teoekkürU muta tır. Silley Montröye gelmişlerdir. 

4T HARP VAZ!YET.t zanunın gönderilmif olan telgrafa Yu * Tunus, Fas tebaası meselesini ve 

ATORKON B .. Bask h s' de mühun' bir yıyanada sahte para ya- tngı·ıtere imparatorlugwunun bazı te · ugun cep e ın gosla v meclisi reisi Stevan Ciric tar& 
hldi kubulm •· • ·iler Ber pan bir kalpa.zan atöl- baasını alakadar eden (Muhammi -

TEB 1 se vu amışwr . .n..ı:t - fmdan gönderilen qağıdaki k&llılık , R KLERI meo harekatı hakkmda tafsilat ver - telgrafı okunmuştur. yesl meydana ;ıkanlmıştır. ler., meselesi de halledilmiş bulunu -
._~kara 5 J mekte ve .Baskların mua.nnidane mu· Son Ekeellna AbdWhak Renda yor. 
;:roaıa~ ~:~~f=~::ı: kavemette bu1unduktan ~ka ıtiddet. l ondrada otobüs gre,•ci-
tn~larnıın yıldönUmU mUna.aebe - it taarruzlarda bulunduk~armı ~nlat- Büyük Millet Meclili Reill tramva;e:;e;:ı::a)~!!! 
~ ' ~iaicUnıııur AtatUrıt ile Majea- makta, fa.kat aon~ galip geldikleri Ankara tUa~dadır. 
Lt ~to ve AlteS' Pren P 1 nf IIAve etmektedirler~ 'n.lrkiye Bilj(lk Mi™t Mecli81nce lt 
te~"~ t~rik vı111 ti! kkür :e1.::..:a- Harp cephelerinde başka bir hldi· ti!akı ıart ne ıtal:ful edilmlı olan ta.k-

Unınuştur!l &·~· ""' "u'1Umuıı:;111eıneuır. ~aın&nKa,...., rirden fe.ll&lA.de mütehauia oldum. 
• 

• ıglıt.ere kralmm tet.ev-
1 ~iiçilftde bulUDinak ü

zere Amerlkadan beş vapur 
dom olarak Londraya hare -
l(,.t ,.tmlştfr. 

ISVIÇREDE 
BOTUN GENÇLER 
4SKER OLUYOR 

ıt ~ l5 (A.A.) - Harbiye dalre
kert tau rerıçliği mecburi olarak as
lrazıun l!rn. "e terbiyeye tlbl tutan bir 

Ythaaı hazırlamaktadır. 

BiR MUKAVELEYE DAHA 
, İL TlHAK ETIIK 
lnkara 

bılıtrin ' l5 (TAN) - Ticaret ge -
ile ıur: ~ı denizaltı gemilerinin 
936 da. tle hareket edeceklerine dair 
~Ye htı:ndrada iınzalanan mukave
\'eı-,.,.,_ fllnet iltihak etmiye karar 

--.ıttır. 

silerin Biskayede kaçtıkla.n, cümhu- Bu ıu~ı dostluk göeterişini mebutaD 
rlyetçilerin elllsi İtalyan olmak Uze- meclisine ilk celaeainde bildireeeğim. 
re yUzlerce esir aldıktan hakkındaki Ve timdi.den eminim ki milletlerimiz 
haberleri tekzip etmektedir. 
Havasın Hendayeye gelen yolcular. arasmdaki ıanılmaz dostluğun yeni ------------.... 

dan aldığı haberlere göre, asiler gaş. bir ııi§anesi olan bu ııcak ve samimf 
km bir vaziyettedirler. Bilbao yakm- sempati duygularından dolayı mebu
da dil.şmezse, asiler arasında memnu- san azası candan sevineceklerdir. Te
niyetsizlikler başgösterecektir. lıw - tekkürlerimle birlikte saygılı bağlılık 
bat bozuktur. Parasızlık 8Ikmtısı IO!I teminatnnı lUtfen kabul buyurmanızı 

Su baskını 
Faciaları 

derece şiddetlidir. riea ederim Bay Bqkan . Londra, 5 (Tan) - Son yirmi dört 
KAT.ALONYADA Yugoslav Meclisi BqkaDJ saatte Amerika ve Almanyada su bas 

Barselonada kardeş mücadelelerine St.evaıı Clrlc kmı faciaları olmuştur. Almanyada 
eon vermek için wkubulan teşebbüs. Mozel nehrinin taşması yüzünden bir 
ler iyi bir netice vermiş, bütün re~ bqkumandana t!bi tutmak isteme8i çok kasa.balan su basmış, halle dam
ler, dahili mücadelenin Frankoya ga. ve an~i8tlerin buna muhalefet etme lara çıkmıya mecbur kalmıştır. Bir 
lebe teminin.aen başka bir şeye Y&ra-- kasabada yollar ve demiryollar ta -

rdi K tal teridir. Valensfya hilkfuneti de meee· 
mıyacağmı söyleroişle r. a <>nya mamile su altındadır. 
ınakamatt, şiddetli mücadelelerden lenin stlratle halli için tedbir almı§tır. Amerikada da Misuri nehri vadi . 
sonra vaziyete hlkim olm.uşlardır.An Resmt tebliğe göre, Baraelonada ya· si feyezan tehdidi altındadır. 3000 
taşılan ihtil!?m asıl sebebı, Valeneiya nn her eey tabilleşecek ve tı ha~b den fazla insan evlerini tahliye edip 
nm bUtUn Katalonya kuvvetlerini bir bqıayacaktır. kaçmıya başlamıştır. 

• 

19 Mayıs 
Hazırlığı 

Samsun, 5 (A.A.) - 19 Mayısta 

Samsunda bliyük şenlikler yapılmak 
üzere hararetli çalışmalara başlan -
mıştır. Ayni gün açılacak dördüncü 
yerli mallar sergisine her taraftan 
fazla rağbet gösterilmiş ve bütün pa
viyonlar kiralanmıştır. Sergiye gele
cek senelerde beynelmilel bir mahi
yet verilmesi mukarrerdir. 

Halkın Parasını 
Zimmetlerine 

Geçirenler 
Ankara, 5 (TAN) - bazı beledi

yelerde muhasebecilerle tahsildarla-
rm zimmetlerine para geçirdikleri an
laşıldığı için Dahiliye vekaleti, bu 
hususta çok dikkatli davranılması hu 
susunda bütün belediyelere şiddetli 
bir tamim göndermiştir. , soy ADLARI iÇiN 

~e~· ~<TAN) - Başvekllet 
~. lô e~e bir tamim gönaererek ya 
lı:l!ı'Un Y eY1fte ve imzada soyadı 
le tat:un ~Uküınıerinin hassasiye~ 

edilmesini bildirmiştir. 

Amerikanzn Harplere Karşz ır aziyeti 
Zelzele Oldu 

~knı ~ te hafit l5, CA.A.) - Bu gece saat 
çe iki r.elr.ele oldu. 

13.000 Grevci 
ton lıe Baıladı 

~Yde tb ~ (TAN) - İngilterede 
l?tı.eleaı rıye tezgahlarının 13,000 
~ 'a.balıbe, aylık bir grevden sonra 

tekrar ite bB.flamışla.rdir. 

t.iareıaı Graziyanl 

Haıa Hasta 
D·· 
no 01•ğlnde Yatıyor 

llUıt, ~ CA.l..) - Maretal Balbo-
11\lfu ~baba •uikudlııde alın~ ol 
ltı.a~ 1 a?'da.n hlll muzta.rip bulun 
il o an }ı{ 
e ~be'18ta, 8.'l'e.9al Grazlaninin yeri 
~ ~leceği n Valli umumiliğine ta -
l'tıı etınek~e dair bir şayia deve -
~" ir. 

'~~e~:ı!t Musollninln Libyadan 
~. ortada dola,ma.kta. _ 

A merlka CUnıJıurrelsl Mlst.er 
Boosevelt tarafından bir Ud 

gtin önce tudlk olwıan bitaraflık 
kaıumu, son derece dikkate değer 
maddeleri ihtiva etmektedir· Bu ka 
nuna göre, Cttnılnırrelsl baU harp 
bulunduğunu UAn edince muharip 
memleketlere slllh veya mühim -
mat verilmesi, istikraz temini, mu
hariplerin gemilerinde seyahat e
dilmesi gayri meşru hareket Myı
hr. Cümhurreisl, muharip memle • 
ketlere herhangi bir ınaddenln lh
racmı yasak etmek salahlyetbı1 ha
bdlr. Bllhas8a bu me&ele Amerika 
mecllalerinde umn usadıYa mttna -
ka§a olunm111 ve nihayet Cömhurl
yet relalııe bu .ı&lılyet verilmlt • 
tir. Yalnu Amerika 
cümhurlyetlerlnden biri Amerikalı 
olmıyan bir devletle harbe tutut
tuğu takdlrde bu yuaklanD biri de 
tatbik ohınmu. Fakat Amerikalı 
devlet, Amerlkah oJmıyaıl bir dev
letle blrllkte hareket edene vazi
yet değişir. Ona da ayni muamele 
tatbik edilir. 

Amerika milli meclislerinin he-
de.fi memleketlerinin Amerika dı· ' . 
tında wku bulacak bir harbe işti-
rak etmemesidir. Bütün Amerika 

[~~~~~~~~~::~~~~i~~~~~~~~~~~~=] 
efk&n ummntye.ı, muharip devlet
lerle ticaret yaparak para kazaD • 
mak mukablllnde harbe slirWdell· 
mek tehlikesini gör.e almıya taraf· 
tar deilldlrler. Bllhu. harp sıra
smda yapılan sullstimallere alt tah 
ldkatm netrl, bu tahkikattan ttlY· 
ler tirperticl bir takım facialar ııd
kmda maltmat almınq olmul, A· 
merlkahlan harp ticareti yttslbı • 
den geleeek kaançtan uzak ~ 
yı tercih ettlrmlt ve harp kaallC
lan aleyhindtı büyük bir cereyan 
ricade getlrmltflr. Bugün bu ce
reyan Amerllmya h&ldmdlr. Ameri
ka, hiçbir harbe mtld&hale etaıe
melde suDıa hizmet edeeetine kaDl 
oldulunclan baclnkll ftZlyetl allDll 
bulanwyor. 
HAtt.ENtN KABILUIANI: 

• •panyamn tbnallndeld Bask 
1 tehrlnln bombudımanı ve 

imha ederce&lne tahrip ec1Ume9bte 
kimin lmD oldata hill ulqduna
dı. Ratt& ha ytbdm alAkadarlar • 
rumda mtllıftn bir mHnak•t• çık· 

mq ve Alınan matbuatı, İngiliz ve 
Fransız matbuatına şiddetli tariz
lerde buiunmıya başlamışlardır. Va-

ziyet ıu şekil alıyor: Asi tspanyol
lar bu cinayeti işlemediklerini ya
na yakıla anlatıyorlar. Basklann 
kendilerini mukaddes ve milli kUl
ttirlerlnln kaynağına el uzatmaJa. 
nna imkin tasavvur olunamıya -
cağını söylüyorlar. Hadisede amil 
olduklan iddia olunan Almanlar, 
böyle bir cinayetin kendilerine is • 
nadmı §lddetle reddediyorlar. 

Bir Londra gazetesi bütün bun
lara lfaret ettikten sonra diyor ki: 
"Anlqılan ispanyada kopan harbe 
kanpııJarnı hepsi de yaptıklann • 
dan utanmıya ba§ladılar. Bu utan
ma htulnln kendini göstermesi, me
deni yollara döntltlln ilk al&metl 
sayılır.,, 

IRLAND'A ESAS KANUNU: 

S on günlerin dikkate değer bir 
h&dlse de lrlandanm çıkardı

iı yeni esu kanunudur. Yeni ka -

nunda, İngiltere kralından ba.hso • 
ıunmama.kta ve lrlaııdanm bir etim 
hurlyet olduğu, cümhurrelslnln reyi 

im De seçlldlği aıılatılmaktadır. 

Kanunun ikinci mühim noktası 

bütün İrlandayı ttoplu ve tek bir 
varlık saymasıdır. Hali hazırda ·-t r l a n d a iki parçaya ayni • 
mıştır. Biri "Hür İrlanda devleti", 
biri de Ulsterdlr. Bu sonuncu par
ca lnglltereye bağhdir. Burada pro 
testanlığrn, hür devlet topraklarm
da katollkliğin hüküm sürmesi bu 

aynlığa sebep olmU§tur. 
lrlandalılann gayelerinden biri 

bu ayrıhğı kaldırmak ve bütün İr
landayı birl~tlrmektlr. 

Yeni ell&8 kanununun bir madde
si de bunu temin ediyor. 

Bu ytizden kanun, lngUterede i
yi ka.J'ldanmamış olmakla beraber 
hiddet ve asabiyet t.e uyandırma • 
mrştır • 

Londra gazet.elerl bunu İngiliz
lerle lrlandalrlar arasmda bir ara
bk hüküm süren düşmanlık hisle
rinin artık yatışmış olduğuna ham
letmektedlrler. 

.flEKF 
Apartıman Fihristi! 
Sokaklar bir çeyrek asırda dört 

bet defa adlannı değiştirdikçe, ~
rln büyük meyda.nl&nııda da yeni ına
halleJer teşkil olundukça lst.anbulda 
aradığınız bir adamı, bir evi veya bir 
adresi bulmak cidden güç bir şeydir. 

Bir de buna timdi bizde pek bariz 
~ide müşahade edilen "yardım et. 
memek,, kötülüğünü de ilave ederse
niz vaziyetin btttiin milşktllitmı kav
ramış olursunm. 

Bundan bir hafta kadar evvel Tak· 
simde, yeni yapılan apartmanlar an,. 

smda bir adresi aranuya çıktım. Ba 
gibi adresleri bilmesi icap edeıilerin 
başmda kapıcılarla bakkallar gelmea 
mi'! Ben de bu zehaba kapılarak ka
pıcılara mU.racaate başladım: 

- Baksana ağabey ı Buralarda bli' 
"Söke apartmıaıu varım~, acaba n• 
rede!,, 

Küskün bir ta\'D'la ytizfime bakttk. 
tan sonra: 

- Ne bileyim ben, ce\'&bım venll. 
7.orlamadım, ytiriidüm. lld apa.rtımu 
ötede bir diğerine sordum: 

-Söke apartımaıu ne.rede olduğa. 
nu biliyor musun! 

IDç cevap \'ermedi ve ben: 
- Söke apartmwu •• 
Derken, 
- BilmJyoruz, kuzum bllmlvorm. 

cevabını verdi. Yine g~tlm. B~ sefa 
bakkala müracaat ettim. 

Dükkana glrlnc.e beni bir müşteri 
sanıp giiler yiiz gösteren bakkal: 

- Söke apartımam nerede olduğu. 
nu biliyor musunud suallnJ iştinceı 

- Yok kuzum, yok I diye ideta be
ni bir dUencl 1'avar gibi sa\·dı. 

Alt taraftaki sütçü \ 'e yağcıya 
girdim, Ayni suali sordum. Elektrik 
tahı1Udan zannettiğim bir tahsildar 
cevap verdi: 

- Buradaki apartımanları satmalı 
için hep kalfalar yaptınr, yaptırdık· 
lan zaman binaya bir ad takarlar. 
Sonra onu başkası sa
t ı n a 1 ı r, o d a b a ı k a bir 
isim koyar. Bir hafta içinde vaziyet 
değişir. Onun için bulmak güçtür. 

- Allah, Allah, demek Söke aparfı 
manmr bulanuyacağız ! 

- Eh, onun gibi bir 66Yl Talihe 
hağh. 

Oradan da UmJdJ kesince sokatr 
değiştirip tekrar bir~ kapıcıya mu
sallat oldum. "Sadre şifa,, bir cevap 
alamadım. Bir kere de lfU kaı,ıki bak· 
kala sorayım dedim ve onun talımia 
ederek gösterdiği istikamette apa.rtı. 
mam buldum. Avrupada binalara &. 
sim koyan memleket çok yoktur. An
glo - Sakson memleketle.rinde koyar
lar. lngilterede ekseri blnalann lsbn. 
leri \'ardır. Amerikada da sa.nmm öy. 
lerdir. Lakin blzdekl kadar binaya 
isim takmanın iptizale uğradığı mem 
leket yok gibidir.. (Bizde otobUsleıw 
bile isim takıyorlar.) 

Sokaldarm yeniliği, islmlerln de
ğişikliği, tehrln bir ufak rehberi bu
lunmayışı gibi sebeplerle adres· bul
makta mUşktilit her gUn daha fazla 
hissedilmektedir. 

Lif aramızda çoğumuzun yardım 
etmemek ve ahann işini kolaylaşhr
mak istememek huıım"undald denRb
Uğimiz de bu gti~IUğü katmerleştlr • 
mektedlr. 

Bir işi az, aldı ~k adam ~ksa ela 
İstanbul apartmıanıannm alfabe tllll'A 

sile bir fihristini yapıp adreslerbll 
dercetse pek ~k değil •nma her hal
de hayıt para kazanır. 

Acaba bu ip İstanbul beledlyell 
yapamaz mıf 

B. FELEK 

Ballkesir Emlak Mü· 
dürü Mahkum Oldu 
Balıkesir - Şehrimiz milli emllk 

müdürü iken satış ve icar bedellerin 
den 818 lirayı ihtilas etmekle suçlu 
Mustafa Yörükalpm muhakemesi bit 
miştir. 

Mustafa Yörükalp. beş sene on ay 
hapse, zimmetine geçirdiği parayı 

tazmine, memuriyetten mahrumiye -
te ve 3 senq müddetle nezaret altında 
bulundunılmıya ve mUebbeden hu • 
kuku ammeden iskata mahkUnı ol • 
muştur. 

Hitler ile ikinci 
BirGörüıme 

Berlln, 5 (A.A.) - DUn akşam mt 
ter, İngiltere amele liderl~rinden Lort 
Lothian ile görilşmUştUr. Bu görtl19 . 
menin talsllltı hakkında hiçbir !':Cy 

neşredllmemiftir. 
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. . 
~ahkemelerde 

Ampul 

Y ann matinelerden başlıyarak 1 P E K sinemasında 2 BoYOK ve 
TüRKÇE FİLM HAFTASI BAŞLİYOR 

1-Lorel-Hardi Serseriler Kralı 
Yeni - Büyük. Dayanılmaz derecede 3ıiilünçlü komedi Yedi Sene Önce 

Horhorda işlenen 
Cinayet Davası 

Hırsızı 
1 Ceza Yedi 

2 - Halk Kahramanları 
8U11 Ult Aşıt ve SergUzeşt Fllmf, 

Yedi •ene evvel Horhor caddesinde bir cinayet olmuf, Muam
mer isminde bir delikanlı balıkçı Mehmedi bir kur9unla öldür

müf tii. Dün Ağırceza mahkeme•inde bu davaya devam edildi ve 
iki müdafaa f&hidi dinlendıi. 

Koço isminde bir kunduracı evvelki 
gün Küçükçekmeceden trenle Istan · 
bula gelirken üçüncü mevki bilet al
dığı halde bir aralık birinci mevkie 

1 
geçıniı;ıtir. Kondüktörün nazarı dik
katini çelmiş ve kendisini gizlice gö

: Mevsimin 3 güzel film müsabakasının ikincisini' 
1 

seyredem yenlerin görmeler ini teminen 

SARAY sineması 
Radyo 

Bueünkü program -ı Aradan yedi sene gibi uzun bfr za- zetlemiştir. Koçonun vagonların am-
1 man geçtiği halde bunların, hadiseyi pullerini topladığını anlayınca derhal Ceketten Müdiriyeti; bu akşamdan itibaren her iki filmi birden gösterecektir. 

Müsabakanın 2 nci filmi 
1
• MUsabakanm Üçtincil filmi 

lstanbul: 
Oğle netrlyatı : 

Saati 
Çalmış! 

bütUn teferrüatile anlatmaları, hatta trendeki polise müracaat etmiştir. 
bunlardan birisinin hadise gününü, sa Koço, kondüktörün polisin yanma gel 
atini bile hatırlayışı mahkemenin na- diğini görünce hemen bir yere otur -

1 

zarı dikkatini çekti. Bunun için mah- muş ve cebindeki ampulleri de yavaş- ı 
keme suallerini çok sıkı sordu. ça koltuğun üstüne koymuştur. 

Patronum... Kocam DANS DEVAM 
Baş rolde . 

EDiYOR CLAUDETTE 

12,30 Pli.kla Türk muı!klııi 12,50 Hava 
13,05 Muhtelif plllk neıriyatı 14 Son. 

ı Akşam n~riyatı: 
1 17 İnlı:tlip dersleri Univeraiteden naJd 

Hikmet Baygr tarafından. 18,30 PJikla 
musikisi 19,30 Spor musahebeleri: Eıref 

Dk eahit şöyle ifadeye başladı: Diln, polis, Koçoyıu meşhut suçla-
Baş rolde: 

COLBERT 
Asnn isminde bir kundura sayacısı 

iki gün evvel çalıştığı bir kunduracı 
dük.kanından ustas1nın duvardaki ce
ketinin cebinden saatini aşırmış ve 
275 kuruşa satmıştır. Sultanahmet 
sulh ceza mahkemesinde dün bunun 
davasına bakıldı. Asnn: 

- Ben hadise günü Saraçhanebaşı ra bakan asliye üçüncü ceza mahke
tramvay tevakkuf mahallinde idim. mesine getirdi. Hakim !hsan, suçu sa
Suçlu Muammerle bir gümrük muha bit gördüğil için kendisine 16 gün ha-

• 1 
Zarah Leander ~ Fransızca sözlü .. 

1 

fik tarafından 20 Sadi ve arkadaaları tar 
fmdan Türk muıikiıi ve halık prk 
20,30 Ömer Rıza tarafından arapça aö~l 
20,45 Safiye ve arkadaıları tarafmdaıı T 
ınusikiıi ve halk ıarkıları: Saat ayarı. .21 •. 
Orkeıtra, 21,45 Bayan Kıztlaym iıtir~ 

faza memuru kavga ediyorlardı. Bir pıs cezası verdi ve tevkif etti. 
aralık Muammer Horhor caddesine 
doğru kaçmıya başladı. Gümrtik me
muru yere yuvarlanmıştı. Halk top
lanmıştı. Muammer kaçarken arka -
smdan: 

Yahudice 
Sovmiis ! , 

Bu haftanın biletleri, müsabakaya girmek hakkını vermektedir. Ya
rından itibaren seansların saatleri: Dans devam ediyor: 3,15 ve 5,55 de 
Patronum - Kocam: 2, 4,40 • ve 7,20 de 

~ ......................................... , 
# ........................................ , 

Tangolar 22,15 Ajanı ve borsa habel"ierı 
ertesi günün programı 22,30 Pllkla ıolo 
Opera ve operet parçaları 23 Soıı. 

• 
Günttn program öAl 

Senfonik konserler : 

21,30 Bükrea Senfonik konıer. 
Hafif konserler : 

15,20 Roma kısa dalıaaı Konıı,ınal 

- Ustamın bana borcu vardı. Ver
medi. Dükkanda ne beğenirsen al da 
sat, dedi, Den ae saati aldım, sattım. 
diyordu. 

- Tutun, vurun, bırakmayın .. Ses
leri yükseliyordu. Ben hadisenin so
nunu bilmiyorum. 

Reisin: 
Dün Sultanahmet üçüncü ceza ha- milli halk ıarkıları 15,25 Pra.i kısa dalı., 

kimi Yahudice sövülen bir davaya 1't.. .... 1 J J """'ı s • Koro konıeri (Orkestra refakatile) 16,0 

ROM E O JULiETTE 
Davacı, bu müdafaayı reddetti: "- Sen şimdi nasıl şahit yazdml

dın?,, suali ~zerine sorgu devam etti: 
- Ben kat'iyyen Muammeri tam. 

ma.m. Hadise günü gördüm. 

başladı. Şik1yetçi Hakkı isminde biri- • ~ 'W' A. J n e ffi a d a Prag kısa dalgası Orkeıtra 16,25 Prae k 
• dala:a11 Hafif musiki 16,30 Paria kıaa 

- Hayır, bay hakim. benim ona 
borcum yok, bilakia alacağım var. 

si idi. Iddiaya göre suçlu Salvator •••• Görülmemiş muvaffakıyetle devam ediyor. •••• 11 ıa.ı Orkestra, ıarkL 18 Budapeıte: Çi 
b~~Mtramv~aY~~i~hak~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~== mw~~MaurHalkıark~nlUO~ 
ret etmiştir. Mahkemede şahit olarak ima dalrası Orkestra 19,30 Breslav Y Şahit dinlendi. HA.kim suçu sabit 

gördü. Asıma altı ay hapis cezası ver
di. Saatin kıymetinin az olmasını na
zarı itibara alarak cezasını iki aya 
indirdi. 

- Pek iyi, yedi sene sonra kendisi
ni nasıl tanıdın? 

bulunan ve karakolda kendisine de YENi NEŞRJY A f eserlerden bariton, pixano 19,30 Rom:-. 1 
ÖLU .. M HABERLERi ıa dalga11 arab ve ıonra Türk m111iki' 

- Bay reis, geçenlerde hadise ye
rinde mahkeme tarafından keşif yap
tırılıyordu. Ben de orada idim. Bu a
damı yörünce yanına sokuldum. Ha
diseyi hatırladığımı söyledim. O da 
bana adresimi sordu. Şahit yazdırmış. 

Salvator tarafından hakaret edildiği HE pliklarL 21 Kolonya Büyiik orkestra. odl 
için davacı yerine geçen Mustafa, ce· R AY korosu 21 Liypzig Bar şarkıları ve konııt-
binden çıkardığı bir defterden Yahu Eski Zapt ye Nazırı Bir aylık siyaset, fikir ve sanat ha- malar 21 Hamburg Rio Gebhart'm idaresi.IS 
dioe cümlel?-ri okudu. reketlerini takip etmek istiyor musu- de orkeııtra (Dans) 21,40 Bari Karısık to0 

Ahmet Hamdi vefat etti nuz? ıer. 22 Prag Radyo orkestrası 22 Milill
0 

Hakim Ihsan, Ye.hudice bilen bir bando muzika 22,os Prac kısa dalıaeı. 2s.ıo 
tercüman buldurarak bu cümleleri Kayseri Mebusu Hasan Ferit Perke Size Yusuf Ziya ve Orhan Seyfinin Budape,te Eski Çigan orkeıtrall 23,15 siik Bir Yazı 

Tetkik Ediliyor 
Türkçeye çevirtti ve muhakeme bazı rin dayısı ve kayın babası, eski zapti- yeni çıkardıkları HER AY mecmua. reıı Hafif musiki 23,25 Varıova EnstrüPJll~ 

ye nazırlığından mütekait Kayserili smı tavsiye ederiz. tal konser. 23,30 Viyana askeri bando 23.3 

Asliye ikinci ceza mahkemesi, ''te
tanbulun Sesi,, adlı bir mecınuada çı
kan ve ekalliyet unsurlarını rencide 

ikinci şahidin anlathkları 
!kinci şahit Yahya isminde zerze

vatçı idi. O şehadetine şöyle başladı: 

şahitlerin çağırılması için talik edildi. Bu mecmua, fransızca eaı"nin bı·,.. Kolonya Egvlenceli m"•iki 23,50 Münih Ot• Ahmet Hamdi Cemilgil dün vefat et- ~ - .. 
keıtra. 

Yahya, pek kuvvetli cevap vereme
di. Yalnız: 

etngı ıd.O.la eaııeu lılı yaarun nıuha· 

kemesine devam ederken yazı muhar 
riri bunun ilmt bir yazı olduğunu id
dia etmiştir, mahkeme, bu iddiayı tes 
bit için dün üniversiteden iki doçent 
ve bir profesörden müteşekkil bir 
ehli vukuf çağırarak yazıyı tetkik 
ettirmiştir. Verilecek rapora göre mu 
hakemeye devam edilecektir. 

- Bir cuma günü idi. Vezneciler 
durak yerinde bir gümrük mıuhafaza 
memuru ile Muammer kavga ediY.Ot"
lardı. Muammer kaçarken peşine halk 
takılmıştı. Vurun, tutun, diye bağırı
yorlardı. Muammer Horhor sokağına 
saparken tabancasını da çekm.i§ti. Ha 
disenin sonunu bilmiyorum. 

~Evet, i.ki BPJU! ""vv"'l trı>Tnv.ay ka
zasında ayağım yaralanmıştı. Gününü 
bugün gibi hatırlar.un. Pazatdı, dedi. 

Yeni ,ahitler dinlenecek 
Bundan sonra, suçlu reise bir isti

da verdi. Ahmet onbaşı ve Ali ismin
de iki şahidi daha bulunduğunu söy
füyordu. - Insan, yedi sene evvelki kendi

sine ait olnuyan bir hadisenin gününü 
hatırlıyabilir mi? 

Reis sordu: 
- Şimdiye kadar bu şahitleri niçin 

göstermedin? Matbuat Davaları 

Sür'atli Görülecek 

Yahya, düşünmeden cevap verdi: 
- Ben kendime ait olan h8.diseleri 

hatırlanın. 
- Bu şahitler, yangından evvel din 

lenmişlerdi. Adreslerini şimdiye ka
dar bulamamıştım. Son zamananlar
da tevkifhaneye giren bir adam va
sıtasile öğrendim. 

- Bu hldise seni neden alakadar 
'.Adliye Vekaleti mUddeiumumt • etti? 

lik vasıtasile bütün h!kimlere yaptığı - Halk toplanmıştı da, ondan .. 
bir tamimde matbuat davalarmm ça- - Sen her toplantıyı böyle günü i- Muhakeme, bu iki müdafaa şahidi

nin çağırılması için talik edildi. buk neticelendirilmesini bildimıiştir. le bilir misin? 

Beraber Sirkeciye doğru iniyorlardı Nazlı sordu: 
- Sen şimdi saz ark~mı bulmlya mı gidiyor • 

.sun? 
-Evet. 
- Nerde buluşacaksınız? 
- Artistler kahvesinde.. 
- Orası da neresi? 
- Ha, sahi sen orayı bilmezsin. Galatada Muınha, 

ııede ... 
Çöpur Emine bunu söylerken dw:akladı, biraz dü

Jtindü, sonra bir şeye karar vermiş gibi: 
- Nazlı, dedi, bana baksana. .. Mademki boşta.sın, 

işin fena gel bu akşam bizimle beraber Çal!J. 
- Aman Emine abla. ben şarkı söylemesini bece • 

remem ki. 
- Kız sen gUzelsindlr. Bu ita.dan elverir. Hem saı

de bu mu? Gel yürü beraber artistler kahvesine ~
delim. Belki orada sa.na bir Anadolu işi çıkar. 

- Anadolu işi nedir? 
- Anadoluya tiyatro kumpanyaları gitmiyor mu? 

~arma katılır sen de gidersin. Bunun burasında 
sürUnmenin 8.lemi var nu ! Hem sade bu kadar de -
ğil. O kahveye Anadoludan patronlar gelir, barlara, 
meyhanelere artist ararlar. Para peşin kazanç iyidir. 
'.Artist olursun kız artist o1Ul"8un. 

Bu sözler Nazlının çok h~una gitti. Artist olmak 
diyince aklına sinemada gördUği) parlak elbiseli gü .. 
zel kadınlar gelmişti. Allkalı alA.kalı sordu: 

- Emine abla be, ben artistlik yapabilir miyim? 
- Elbette becerirsin, ben bugünlere kadar ilin 

sarhoşları arasmda şarkı mı söylerdim, üç gecede aı
lıştım. Sen de alı.şirsm. Şarkı aöyliyemezsen çiftete1-
li de mi oyniyamazsm. 

- Oyniyamam. 
- Çiftetellinin oynanmıyacak neresi var? Biraz gö 

bek atar, biraz omuz titretiraln olur gider, haydi yü
rü deli olma, gel .. 

O gün artistler kahvesi pek tenha. .. Yalnız bir ma-
11a başında ~man bir herif oturuyor. !çeri girenlerl 
görünce kımıldadı: 

No.56 
' - Merhaba Ayten abla.! 

Dedi. 
- Merhaba HafU\. 
- Kim bu yavru. 
- Arkadaşım Suna! 
- Oh maşallah ne de gUzel adı var. 

Suna bakışlarının esiriyim çok zaman 
Şişman adam yayık ya.yık bu şarkıyı söylerken 

Nazlı merakla sordu: 1 
- Emine Abla, Suna kim, Ayten kim? 
- Sus kız, buralarda bizim adlarımız sökmüyor. 

Kötü isimlermiş onlar, mahalle krzlarma mahsus • 
muş. Omuzumda yumurta küfesi ~ok ya ben adımı 
Ayten yaptım. Sana da Sunayı uydurdum. Beğenme 
dinse değişti!'. 

- Neme lazım pekalA., isim işte. 
Şişman adam şarkıyı kesti. !ki kadın karşısma o .. 

turdular. Gözlerini baygınlaştırarak Nazlıyı süzen 
çrrağa birer c;ay mmarladllar. Emine: 

- Hafız bizim Bayan Suna bu akşam bana misa • 
rır beraber gezeceğiz. 

- Hayhay. Başnnm Uetünde yeri var. Ba.yan da 
artist mi, şimdiye kada.r hiç rastlamadım. 

- Değil amma. olmak istlôror. 
- Güzel kız, iyi geçer. Amma iş bilmeli. Metelik-

siz bir dost tutup, zengin herifleri ürkütmemeli. Se. 
ıi var mı? 

- Oğrenir, öğrenir de ... Bülbül gibi kesilir. Biz 
nelerini gördük! 

- Bu akşam kimseler yok bura.da. 
- Ben geldiğim zaman iriyan bir arnadavallı var 

dı. Adana için artist toplamıya gelmiş. Yarın yine 
gelecek. Bayan Sunayı ona takdim etmeli amma bu 

miştir. Uzun müddet Müddeiumumilik kopyesidir. Memlekette ve dışarda bir 
Operalar, operetler : ve mahkeme azalığı ve reisliği ve Be- ayda olup biten bütün ilmi, fikri, içti. 

yoğlu muta.samflığında bulunmuş o- maf ve sana.te ait hadiseleri bu mec
lıu• J.Uuu11:1.11eytı meşrutiyt:Uı..ı. iUluu.u: muada gayet mazbut bir şekilde bu
müteakıp zaptiye J)aZin olll\uş ve bi- laa:>ıur~ılll.I. J!.icneoı aııı oııuuy~uı..... ı
lahare de tekaüt edilmişti. Kendisi çin bu mecmua büyük bir yardnncı
hayın ve fukarayı sever çok temiz dır. Mevzular iyi tasnif edilmiş, salA.
bir zat idi. Cenazesi bugün öğle vak- hiyettar adamlara yazdırılmıştır. Sa. 
ti Bakırköyünde istasyon caddesinde hiplerini tebrik ederiz. 

16 Roma kıaa dalıuı Donfzettlnln opet• 
ıı 22 Roma Pietrinin opereti ZZ Liyoıı o .. 
peradan nakil.. 
o uu. .ı.llUJ!IJ..lilbl 

18,15 Varşova Triyo konseri. 

Resitaller: 
15 Prag kısa dalgası keman resitali 19,~ 

Liypzig piya.no refakatile keman konser 
20,30 Varıova Keman konseri 20,40 B~~ 
peşte lmre Pallo tarafından şarkı resj ıs 
21,20 Prar piyano keman, viyoloııs~3 10 
Stokholm Piyano • keman • prkı )ti 
Prag kısa dalgası keman konseri 23,20 ..._ 
lino İtalyan ıarktlar• 23.45 Budaoe;ıt• .
Yano resitali. 

polis karakolu karşısında hanesinden • 
kaldrnlarak aile kabristanına defne- YAKUT YUZUK - Ucuz romanlar 
dilecektir. Merhuma rahmetler ve ai- serisinin üçilncUsünU teşkil eden 300 
lesine taziyetler dileriz. sayfalık Bay Mahmut Yesarinin Ya· 

kut YUzük romanı satışa ~ıkmı§tır. 

Tavsiye ederiz. Dans Musikisi: 

Sultanahmet Hukuk 
Mahkameleri Konferans 

21 Breslav, Hamburı 19,45 Kolon71l zs,SO 
Laypzig Kabare bavalarL 

Sultanahnıet sulh hukuk mahkeme
leri ayın onuncu pazartesi gününden 
itibaren Divanyolundaki yeni binala
rında çahşmrya başlayacaklardır. 

Eminönü halkevinden: ğaloğlundaki merkez salonunda. Dt• 
Bay Sırrı Aliçli tarafın.dan (Spar -:e 
sağlık) mevzuu üzerinde verilece~· 

Bu yıl için düzenlediğimiz seri kon
feransların on yedincisi 6, 5, 937 per 
şembe günü saat 18 de evimizin Ca- Davetiye yoktur. Herkes gelebılit' 

--

Yazan: SUAT DERViŞ 
akşam hele bizimle bir dolaşsın. MalO.m a açılmasma 
yardımı olur bizim işin. 

• • o gece evvela bir küçük meyhaneye girdiler. 
Beyoğlunun yan sokala.rmdan birinde (Meşhur 

:Arkadaş Yuvası) Ali Beyin meyhanesine girdiler. 
meyhaneci Ali Bey iyi bir adamdır. Seyyar çalgıcı- · 
ıarın ne kadar büyük bir boşluk içinde gezdikleri • 
ni takdir edecek kadar duygulu bir insan. 

Nazlı meyhanedeki kokuyu hissedince babasını ha. 
tırla.dı. 
Anası ... Babası ... Melek .. Evdekiler, Fabrikadaki -

ler,,, ne yapıyorlar? 
Evdekileri müthiş bir yoksulluğa bırakıp kaçtıktan 

sonra hepsi birden ne oldular? 
:Meleğin ince bir dantele benziyen yüzU, bUsbUtUn 

sararmış büsbütün gölgelenmiştir. 
Babası, kendisini büsbütün içkiye vermiştir ve a

nası ba.şmı biraz daha. eğmektedir göğsüne ... 
Meyhane gittikçe bulanıyor. Çopür Emine ile arka 

daşı kaçıncı şarkıyı söylüyorlar? Kendisi kaç kadeh 
içtiğini bilmiyor •.. Hayat her tarafta durJnadan akı· 
yor ..• 

-14:-
Sinemanm hayata benzi(yen bir tek tarafı vardır. 
Sinemada, bütün bir hayat, başdöndüıilcU bir sU

ratle geçer. 
Hayat durmaz akar. Bizde yeknasa.k görünmesine 

rağmen hatıralarımız onu çöplerinden. ehemmiyetsiz 
teferrüatından ayıklar. LU.zumlusunu, üstünde dura 
bileceklerimizi saklar. Geri ka.lanlan ister istemez, 
söker atarız. 

Bütün bir çocukluktan, çocuğuna göre ya bir şık 

oyuncak, ya bir kavga veya da.yak hldisesi, yahut ti 
ka.şımızm yarılması gibi birkaç teferriiat sa.klarISo 
Bunlar senelerin içinden bize artan birkaç yapraktII 
ki, "çocukluğumuz., diyince bunları hatırlarız. 

Gençlik, birkaç kadın macerası, bir iki imtihan ka
pısından ibarettir. 

• • • 
Nazlı da kendi hayatına göre çocukluğundan genG 

liğinden pek az şeyler saklıya.rak yaşıyor. Ailesinin 
bir medrese odasında oturduğunu ve :W..:leğin ölmek 
üzere olduğunu biliyor: 
Takunyalı Nazlı. Fabrikada çalışan bedbaht bit 

genç kız. Çamurdan çamura yuvarlanan Nazlı. 
Ve sonunda şık bir apartımana kadar yükselebil" 

miş hem de nasıl olduğunu zerre kadar bilemeden 
yUkselebilmlş Bayan Suna. 

Bayan Suna çok zengin ve Uç çocuklu bir zabirt 
tUccarmm metresidir. Yaşamak için boş bir kalbi ve 
dolu bir gardrobu va.r. 

Şrk çantasında ellllik banknotlar duruyor. Hizme~ 
çisi kendisine "hanımefendi,, diyor. Bir ayakkabıyı 
bir hafta giymiyor. 
Alabildiğine yaşıyor. Haftada. iki gece kendisinde 

kalan "sahibi,, Fe.hir beyefendi göğsüne, boynuna. ~~ 
Uç diş izi bırakarak gidiyor. Geçen gUn annesini got 
dU. Apartımana davet etti. Bu akşam da medrese)'• 
uğradı Meleğe baktı. 

•• • 
Nazlı, yatak odasına. çekilmeden evvel kapıyı a.Ç • 

tı. Kapıcıya 11eslendi. 
- Beyefendide~ başka gelip beni soranlar oıur:

evde yoktur de. Kim olursa olsun anlıyor musun ... 
Kim olursa olsun ... 

-Peki.. 
Şimdi yatak odasında, karyolasının Ustüne uza.il • 

1X1lJ yatıyor. 
Ustilnde pembe ipekli geceliği var.. Tabancasını.. 

yatağının başucundaki komodin üstüne koydu. ..t 
Yatağın içine girmedi yorganı değil be.ttanfyey• 

nstUne aldı... (Arka.sı var} 
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T'AN 
Gündelik Gazete BUYUK EDiP HALİT ZIYA 

BAŞMUHARRiRi 
l Ahrnet Emin YALMAN 

ki~N'ın hedefi: Haberde, fi· 
rü e, her şeyde temiz, dü· 

iCIN BiR ANKET Ücretli 
Muallimlerin 
Ayllkları 

g~;t 1~İrni olmak, kariin 
~ eaı olnuya çalıımaktır. 

GONON MESELELERi 

tlektrik Şirketinin 
41dığı Paralar? 

llugtln 
~ TANnı Elektrik Şlrkethıhı 
birkaç llasıl soymakta olduğuna alt 

llu vesika neşrediyor. 
~t"eslkada blllıassa ıu noktaya 

''ls ediniz: 
Cli 0~buı Elektrik ıtebekesl için öl
llıi§. Sll'k Uo / 190 ,·oıt kabw edll-
t&Qı etın satuağı elektrik cere-
tlo~0 ölçüden ancak yüzde 2Y2 
btıdıı~ veya fazla olablllr. Fark bu 
heıoecı.ı ll.Q cb3ma ~ca limbaruzdan 
ttııı. .\nı&ıı randımanı alamıyorsu
)'~ Ptıl az ziya verir, daha f;Ok 
bit ' Ve linıbaJann ömrü kısalır, 
"'1ı1~tan da daha kuvvetli ampw 
~~a nıecbur olacağınız için 

"":'ı.rtJc saati t G6rıı azla yazar.,, 
>at, Yor musunuz kaç türlü hile 

bı~~ blr yankesici paranızı ce
~en aı 
tıı~ §D'sa., Polise ve mahkemeye 
~~ eder, hakkmm yerine ge-

l>agaa b 
lcaınettn kulr §aldye rastgelsenJz, hü-
ded.lt. Wett slz1 korumıya ama-

l'o~=-t halkın anlıya.mıyaca~, kont
tehbııı.d ~eceğt §ek1llerde bir ılrket 
·~ Parayı alırsa, ona karşı 

t.... Oedfrt 
~~bu .. 

llıestne gun h~ ~tasfiye edll-
tdite11 ;e satm ş.lmmasma teşebbüs 
lldığı' alkın cebinden haksız olarak 
elrket ~hırı iadeye mecbur edilen 
tur. rllllııı elerce halkı böyle soymuş
l'l okuy

1111 
hugUn ne:;rettiği vesikala-

UZ. Hayrette kalacaksınız. 

rıc • • • '( 19'ql, J:ıPını 

QPllamazmıı 
Slıılıı)·e \r 

~iıı lrıiişter eklJetı büyük Belliler 1-
lne]c tıka~asıflarda bir tip ek • 
lıUtetıe de .. .. ına karar vermiş. Bu 
1~rtn tellllz buyuk 3ehirlerdeld ekmek
bır hald ' nıuntazam ve yenebilir 
•Ullılıü e ~nu t.eınln etmeyi dü-

ı. Ş. 
Qlikfun 

l<al'arııu ı:. 8ıhluye Veklletlnln bu 
~ nıevklioe koymak J~in 
buıaa lic b1!', İzrnlrde bir ve lstan
'erıelJJc asrı fırın YBPtml.masIDI ........ 

•~ Pto~-- ~ 
-at.a.nbnı ~- a11uııa koym~. 

tak t.abısatı beledJyesı tiç tırm yapa • 

~ t.atbU:hnadığnu söyllyerek bu 
~ edemiyeceğinl bildir • 

lıeıedlyellfn 
~~k . bu karan doğru ise 
~ e llltirnkUn değildir. 

ltai ~l knıek meselesinin yeglııe 
tn.lar ~:lediye tarafmdan asri fı
tllye elJne k suretiyle ekmeğin bele
~Yeye bu geçmesidir. BüJdimet bele-

ll.ndaQ lst lnıki.nı Verdikten sonra 
!naıc ıaınn~de etrnenhı oylun.u ara.. 

lıu Yol • 
l'ııı lıtl' b•~c .te değildir. Bu fmnla-

ocı g\İnde '""'~- b tti.n biiyttkr· J ·'"' in ekmek çı-
d fll'rııcıJarın UJcte Olacaktır. Bu -
~~ Parayı ekmek başına kazan
lla~ bu le itin 1:;:1ık göstermek Dar 
it lltr. Uc f olan sermaye bulu 
~ her g\in ~da Uç Yliz bin ekme • 
bı YUı bin 1 U'akacağı kir senede 
bırı lfra kar, lra tutabilir. Senede 500 
tJ.tt Para bnı •Irk göstererek mtihim 
ile ilk bir teş:aınaz mı? Belediyenin 

tleeye ba -b bUsu bu işi mUs~t bir 
g YabUir fikrinde~iz. 

Edebiyat tarihimizde mü· 
him bir devir olan 

edebiyatı cedidenin büyük üs
tatlarından değerli edip Halit 
Ziya Utakhgilin yazı hayatına 
giritinin 55 inci yıldönümü 
dün gece lıtanbul Halkevi sa
lonunda münevver bir zümre
nin iftirak ettiği ıamiml bir 
toplantıda kutlandı. Biz bu ve
ıile ile üıtadın eıerleri hak
kında Oniveraite gençlifinin 
ne dütündüğünü faydalı bul· 

1 

duk. 
Edebiyatı cedide Ustadı Halit Zi· 

yayı bugUnkU gençlik okuyor mu 1 
Okuyorsa, hangi eserini beğeni
yOT ? .. 

Bir muha.nirlmlz, bu 11uellerl 
Üniversite gençlerinden rutladık· 
larma sordu. Aldığı cevaplan bi
rer birer yazıyoruz: 

Fikret Alaaya 
Edebiyat F akültuinJen 

H alit Ziyanın eserleri arasın 
da, her devirde okunabile

cek, ölmez bir eser hatırlamıyo • 
rum.. 

Liitliye Giral 
Edebiyat F akültuinden 

- Halit Ziya.. edebi bir phsi "' 
yettir. Roman tekniğinde yeni bir 
çığrr açmıştır. Ona şUphe yok. Fa 
kat, ben bu şahsiyetin eserlerinde; 
devirlerin ve muhitlerin Uzerine çı 
kabilecek kudrette olanına rutla
madım.. Bu sebeple, üstadın roman 
larmı okumak arzusu bende uyan 
madı. 

Niyazi j\kfit 
Edebiyat FakültuinJen 

- Halit Ziyayı Üniversitede o
kuturlarsa okurum. Kendiliğimden 
bu işi yapamam. 

Selma 
...,g • ..r,.u ı:.naııtu•unccen 

- üstat hakkında çok müp .. 
hem fikirlerim var. Durun baka.
yım, onun bir romanım hatırlar 
gibi oluyorum: Siyah ... ve Mavi(?). 

Amma, şu dakikada, romanın 
kahramanlarından hiçbiri aklun. 

da değil. Derslerimi;-.den vakit bu. 
lup roman okuyamıyoruz ki. 

Türkan 
'(Tarih rıbeıinden) 

H alit Ziyayı, bize Iise~e iken 
bir parça belletOUJlerdi. 

Romanlarında kendi şahsiyetini 
ve muhitini yaşatırmış. Tasvirleri 
ve hayali, çok kuvvetli imiş ... Bun 
lan unutmadrm. Romanlarma ge
lince... İtiraf edeyim ki, hiçbirin1 
henUz okuyamadım. 

Me•aJet 
(Tarih ıubeıinJen) 

- Halit Ziyadan birkaç parça 
şey elime geçti. Fakat çok ağırdı. 
Yarıda bırakmıya mecbur oldum. 

Kemal 
(Edebiyat Fakülte.inden) 

- Ben bUtUn şairleri ve ediple
ri eeverlm.. Bu arada Halit Ziyayı 
da severim. Amma, çok me,gulUm. 
şu anda, eserlerinden hiçbiri ak • 
lımda değil! 

Sulıka Külür 
(Edebiyat Fakültuirulen) 

- Doğrusunu isterseniz, Halit 
Ziya ile meşgul olmıya vakit bula
madım. Halit Ziyayı kendi mekte
binde ve kendi devrinde yetifmiş 

SURASKi 
TiCARETHANESi 
GU 

IllrUk idaresince verilen mUsaade Uzerine bilhassa. 

KUPONDAN 
j N Müteşekkil büyük miktarda ve zengin desenli 

GiliZ KUMAŞLARI 
çektlğinf sayın müşterilerine bildirir. 

CNIVERSüTE la beğendiğimJ birdenbire liestire
miyeceğim. 

Kamil (Tıp Fakülteıintlen) 

Gen~D~ırü 
Ne 1Düyoır0©1ır'?a 

- Halit Ziyanın romanları, can
lıdır. Fakat birini ötekine tercih 
edemiyeceğim. Çünkü; bütün ro
manlarını okuyamadım. 

Muzaller Şahin (Edebiyattan) 

H alft Ziya, bizde bUyUk bir ro 
man şöhretidir. Eserlerinin 

Okuyuc11lanınızdan olan bir mual
liın bize şunları yazıyor: 

"- Lise ve oıi.h mı.!kteplcrde llc
rctle çahştırılmakta o~ruı muallim 
ve yardımcı muallimlerin aylıkları, 

birkaç aydanberi veri'ıtıi}ur. Bu gi
bi meslek adamlan cıdtlt>n büyük bır 
sıkmtı çekiyorlar. OcretJP.ri.ıı veril
memesine sebep, tstJ.nbuldaki ücı·ct 

tahsisatmm bitmiş ve tediye için ye
niden havale gelmemiş olmasıdır. 

özlü ve kuvvetli olduğunu söylüyor
lar! Fakat ben hiçbir eserini oku
yamadım. Bu sebeple onun şöhreti 
hakkında söylenen sözlerin ne de 
receye kadar doğru olduğunu şah
sen kestiremem. Eserlerini tetkik 
etmeli ki, bir netice çıkarmak mum 
kiln olsun. 

lımini ıöylemek istemiyen 
bir kız talebe 

Halit Ziyayı renkli bir tabloya 
benzetirim. Ona dalma uzaktan 
bakmalıdır! iyice yaklaşırsanız, 

renkler birlbirine karışır, içinde 
bir şey göremezsiniz. 

Edebiyatçı bir bayan 

Ders senesinin en mühim devresi 
olan bu son ayda muallimıtrin ma
işet kaygusundan azade çalışabil • 
mesl için Uç aydır alınamıynn ücret
lerin verilmesi hususunda alakıı.dar 

makamın ehemmiyetle nazarı dikka
tini çekmenizi rica ederim." 

• • • 
Tarihi Kapı Tamir Edilmelidir 

Aksaraydan Kemal Aker yazıyor: 
"- Etmeydanmda Ahmediye k-ı

rakolu civarında tarihi bir bina var

dır. Bu bina, eski Yeniçerl k.şlasıdır. 
Kışlanın kapısındaki keıner pek h9.· 

ral' bir haldedl.r, hatta tehlikeli ~ir 

vaziyettedir. Yüzlerce seyyahn.ı gelip 
tetkik ettikleri bu tarihi değ?rl yük
sek kapı tamir edilmelidir." 

• • • 

V•tat Halit Ziya 

- Halit Ziyanin roman tekniği 
hoşuma gider. Fakat üslubu uzun 
ve ağdalıdır. Son yazdığı hikayele 
ri zevkle okudum. Aşkı memnu, 
Mavi siyah gibi romanları da bun 
lar gibi tUrkçeleştlrllecek olursa, 
zevkle okunur sanıyorum. Zama • 
nmda kazandığı şöhrete herhalde 
18.yik bir tilltat olarak kabul edi • 
yorum onu. Fakat eserleri bugil
nUn malı olamaz. Edebiyat tarihi
mizde yeni bir devrin alemdarla.rm 
dan olmak itibarile kıymeti bU • 
yüktür. 

Zabıt Katiplerinin Maatlan 

Konyadan Mendi lmzasiyle bir oku 
yucum yazıyor: 

kuvveuı bir şahsiyet olarak tanı
rım. 

Hattl bUyUk roman ve hiklye 
ilstadnnız olduğunu kabul ederim. 
Fakat, onun; asırlarca sonra da • 

hl yaşıyacak bir eser yarattığına. 
pek kanaat getirmiş değilim. 

Nariye (Edebiyattan) 
- Hangi eseri mi? .. Vallahi bir 

çok kitabı var, hangisini daha faz 

"- Buhran yıllarını bllyilk bir f e
ragatıe mahrumiyet içinde, günlerce 
uğraşarak didinerek geçinen mah -
keme zabıt katiplerinin maaş itibari
le sevindirilmeleri zamanı yaklaşma
dı mı? 

., Ostat Halit Ziyanın Zabıt katipleri, bareme göre, 10 
lira maaşı aslili sınıfa dahildir. Bun· 
lamı resmi devlet memuru oldukları
na göre, maqlarmm derece ile artt.ı
rılmasma lmkA.n yok mudur?,, 111( Gençliginden 1 Zabıt kltfplerl, bareme dahU ,.e o 
ıcetnlde derece almış del'let memur
larıdır. Memurin Kanunu hükUmlerl

ne göre her memur gibi, onlarm da 

muayyen zamanlarda muayyen terfi 
derecelertnJ almalan icap eder. An

cak ücretli memurlar tein bittabi 

bu formül mevzuu bahsolamaz. 

D Un gece EmlnönU halkevfn· 
de elli beılaıcl 

edebi yaşı kutlanan 
''Edebiyatı cedide,, üstadı Halit Zi· 
ya U1şaklıgll bugün 68 yaşındadır. 

Uıtat Halit Ziya, edebiyata hevesi

ni çok ldlçUk yaşta göstennl§ ve ilk 

gençliğinde de edebi töhretlnl te • 
mln etmlttl Vıtadm hal ve hayat 
terclimeslnl kendl agzm.dan dinli • 

yoruz: 

"- Babam Upld zade ailesinden 
Bacı HaUl efendldir. Biz ticaret &
leminde yetl§mlş bir alledeniz. Ba

ba.mm ticaretten başka Şark, bll • 
hasl!t& Acem edebiyatına meftunl· 
yeti vardı. Bana ilk edebiyat aşkını 
Mesnevi ve Hafız ŞJrazf Ue o aşıla
dı. Bir yandan da beni daha pek 
küçükken yanma alır, Gedikpa§a ti· 

Y&trosuna götürtlrdtı.1878 Rus mu 
harebeslnden 10n.ra babamın hah ti· 
carethane11l inhitata ytt.z tuttuğun

dan U~aktan 10nra aOe merkezi 
olan hmıre geçtik. lzmirde en yttk· 
&ek mektep, rüştiye ldl. Ben o vak· 

te kadar Fatih rilltlyel askeriye • 
ılnde bnlunduğwn için lzmlr rüşti
yesine ltirat ederim ki, büyük bir 
lttahsızhkla atladım. Ondan IOD· 

ra bilhassa fransızca Ue iştigal et
mek üzere Maldtallst rahlplerfnJD 
mektebine girdim. Yazıcılığa da bu
rada batlamıt oldum. 

•ı Jk yazımı OD altı yaşında f. 
ken neşrettlm. Bu, Hüseyin 

Hllml paşanın Aydm vll8yetl mek· 
tnpçulup eenumda hen.Uz on altı 
Y8§1Dda bulundufum sıralarda gö
türilp kendisine verdJğtm ''Uyku 
nedlrt,, lslmll ve fenııf bir kitaptan 
tellılsen almmıt bir makale ldl ki, 
usulden olmadığı b&lde vlllyetin 
resmi gazete.inde neşredlldL Yine 
bu sıralarda Tercllmanıhaldkate 
muallim Naciye "Afkırmn mezan,, 
namile mensur bir §lir gönderdim. 
Bu tilr alayb bir mukabele De ne§
redildl. 

Bugüne 

Kadar 
nu çağlarda edebiyattan ziya~e 

fenne meraklı idim. Bilhassa tarlhJ 

tabliye.. Bu mevzuda yazılmıt ufak 

tefek makalelerim bilhassa "Hazi

nel evrak,,ta intl§ar ederdi. 

Allıl yazı hayatımın ilk bariz e
Vıtat Halit Ziya 60 ytqında 

Diş tabibi Bedrinin 
konferansı 

(Kadıköy Halkevi) namına, Istan
bul radyosunda (8 mayıs cumartesi 
akgamı saat 19,30da (Di§ Hekimi Bed 
ri GUrsoy· (Di§lerden gelen ağız ko
kusu ve diş bakımı) ba§lıklı mühim 
bir konferans verecektir. 

seri lzınlrde tesis ettiğim "Nevruz,. ı- ... 
rlsalel edeblyesldlr. Daha sonra lz. 1-------------------------ı 
mirde gayrt resmı b1r gazete otarak Kimya Talebelerinin Ankara Seyahati 
birkaç arkada.,ıa beraber "Hlzmet,,I 
tesis ettik. lzmlrden ayrılana ka • 
dar bunda bir çok yazılar ve dört 
büyük roman yazdım ki, "Sefile", 
"Nemlde", "Bir ölünUn deftert••, 
''Ferdl ve ıUrekisı,,cbr. 

I• mı'lr. fasb kapandıktan son
ra Reji başkatibi ola.rak ls-

tanbula geldim. Az bir zaman IOn· 

ra Tevfik Fikret, Cenap Şahabet • 
tin ve diğer genç arkadqlarla "Ser 
vetl Ftinun,, allesıne katıldım. Ba 
sıralarda yirmi yaşında idim. 

"Edebiyatı cedide,, namını ver

dikleri bu Serveti Fünun edebiyatı 
Abdülhamldln darbe!lline uğra~'lll· 

caya kadar devam etti. Meşnıtlye
tt müteakip bir yandan memuriyet 

hayatını safha safha geçirirken bir T ttrldye Genel Kimyagerler ee-
yandan da DarttltUnun mtlderrlsU- , 1 > mlyetinin daveti üzerine An- Ş k •ı 
ğlne tayin edildim. Bence asri ha- karaya giden Unlveralte kimya taıe- e erCI er 
yatı edeblyem Serveti Ftlnunna ın. heleri ,ehrlmlze dönmutıerdJr. r.Je- fiyatları 
tlsabımla başlar. Dartllflinun mil- beler, kömür sergisini ve Ankaranm 

aerrtsllğlnden sonra saray bayatı ... muhtelif unıversıteıer1n1 gezmişler, Yükseltiyor! 
Saraya lntlsabnnda kırk yqmda 1eyahat ı;ok istifadeli geçmiştir. Yu-
ldlm. Onun l"lnd1wo ki "40 ""'l,, a"--· kardaki resimde kimya talebelerlnl Londra, 5 (Tan) - Şeker konfc. 

:. .. ,, • ~:r ransı bugün bitmiştir. Yann itilaf -
la çıkan hatıralanm saray kapı • Ankara Ziraat EmtitüıU bahçesinde name imza edll~ktir. Bunun neti
smdan glrdlğbn tarihe kadar de • ziraat talebeleri Ue bir arada görü - ceef olarak şeker fiatlerinln yüksele 
lımı eder.,. yonun.uz. ceği tahmin edilmektedir. 
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Kaleci Nüzhet, Gençlere 
Sıfır Numara Veriyor ! .. 

Diyor ki: Şimdiki Gençler 
Eski Devrin Rekorlarını 
Bi~~. El~e Edemiyorlar 
~alecı Nuzhet; Turk futbolünün hudutlanmız içindeki en 

çetin çarpıtmalarında Galatuaray kaleaini beklemit tekaüde çe
kildikten ıonra genç takımlara bakmıt eaki futbol:ülerimizden
dir. Nüzbetin zamanındaki futbol ... kı ve heyecanı 0 derecede 
idi ki, timdi araba ile bir saatte atılan yolları ıabah pfakla 
yaya yürüyerek ekzeraizlere gelirlerdi. 
Bugün, olduğu kadar futbolcu ve 

olduğu kadar bir Türk futbolU mev
cutn Nüzhet gibi çilekeş bir neslin 
aabn metanetinden doğmuştur. 

Bu itibarla futbol oyununun her. 
kesten çok zahmetini çekmiş olan es 
ki f utbolclilerimizin dikkati celbedt!n 
!erinden Nüzheti gençlik 9mngası an 
ketimiz hakkında dinlemek herhalde 
çok faydalıdır. 

lstanbuı 
Atletizm 
Bayramı 

lstanbul Atletizm Bayramı 
Tertip Heyetinden: 

1929 senesindenberi her se
ne yapılmakta olan İstanbul 
atletizm bayramı bu sene 80 
mayısta yapdacakbr. 

Müsabakalara girecek at -
letler l!:in ~meler 16 ma~,s 
pazar günü sabahı Bebekte 
kollej saha.'4ında yapılacaktır 

Müsabaka programı şudur: 
ıoo, 200, 400, soo, ıooo. 

3000 metre düz koşular, 110 
metre manialı koşu ve 1500 
metre yürüyüş, 

:t A N 6 • 5 . 937 ~ 

1 H -ı .,. 
KAY E 1 

• 
"-Eskiye rağbet olsa idi bitpaza

rma nur yağardı. Eskilerle yenileri 
hiçbir cephede kıyaa edemem. Bizim 
zamanımızda aşk vardı. Aşk... Spor 
aşkı ... Neden bahsediyorsunuz kar -
defim. Eski rekorlar meydanda, bu
gün hangi babayiğit çıkıp ta bu dere 
celeri değiştiriyor? Hangi atletimiz 
eskiden elde edilen rekorlara yeni bir 
derece ilA.ve edebiliyor'! Geçelim fut;.. 
bole ... 

Yüksek, uzun, Uç adım ve 
ııımkla atlama, 

Disk, cirit, gülle atma, 
Bayrak yanşı. 

Bayanlar arasında: 100 met 
re \'e 800 metre koşu bayrak 

KIZIL EL B l·S E 

BugUn Zekinin, Bekirln. Nihadm 
yerleri dolmu9 mudur? DUtUnUn bir 
kere.. Bunlar eıki kudretlerile her • 
hangi bir takımda yer alııalardı; tim 
diki Voronof 1L9uıma. llyik gençler 
korkanın ki. llçUncU ta.kımlan bile 
teı,kil edemezlerdi. Bu oyuncularm 
orada bile tutunacakl&rmd&n 9Uphe
Jiyf m. 

Eski talmnludald kuvvet enerji -
aen doğardı. lılaQlardan çıktığımız ıa 
man bu enerjiyi BOn katresine kadar 
nuıl sa.rf ettiifmia qyunculann vazi
yetinden gayet kolay anl ... ılmiı. Şim 
di nerede bunlar ..• Hepel birer hayal 
e>ldu ... ,, 

B. Nasuhi istifasını 

Geri Aldı 
Futbol f ederuyonurıdan evvelce iA 

tifa eden ikinci bqkan Nuuhi Bay
dar 18tifaamı geri alDUf ve tekrar va 
ıif eeine 'bq}a.mlftir. 

Giresun • Trabzon 
Maçı 

Trabzon, (TAN) - Glreııonun Ye
filtepe futbol takımı buraya gelmif 
ve ldmanocağı takımı ile iki maç yap 
IDJfbr. Birinci maçı<& - 3 11&yı ile Tra.b 
sonlula.r, ikinci maçı 3 - 1 eayı ile yi-
ae Trabzonlular kua.nmıtla.rdır. 

Hava Rekorları 
~enlerde Uç motörlü bir deniz 

ta.yya.reaiyle entemaayonal bir irtifa 
rekoru teaiı etmif olan lWyan uke
rf t&yyarecilerlnden Morio ltoppani, 
Z. 508 tipinde bir ta~ ile yaptığı 
tecrUbe uç\lflarmcla yeni bir muva! 
fakıyet kuanmlfbr. 

Bu defakl teerUbelerlnde ~ kilo 
luk yUkle iki tane entemaayonal re -
kor tesis etmiye muvaffak olm~ur. 
ltoppani 1000 kilometrelik bir mel!I& 
feyi saatte vaaa.ti olarak 251,089 ki 
lometre U~den ka.tetmlttlr. 2000 
kilometre üzerinden yaptığı tecrübe 
de bu mesafeyi vaaa.tJ olarak saatte 
248.412 kilometre katetmek ıuretiy
le de yeni bir rekor meydana getir -
miftir. 

Bisiklet Yarışı 
Frank!urt, (A.A.) - Frankfurt 

elvarmda 2~ kilometrelik bir mesa
fe U.Zerinde prof eayonel bisikletçiler 
p•"•ımırla vaptlan mUsabakad&, Roth, 
1 saat 58 dakika, 12/2 saniyede bi -
rinci, Hodey 6 aaat 58 dakik& 15 sa
niyede ikinci gelmiftlr. 

Amatörler arasında ayni meeafe tı
merfnde yapılan y~a. 7 saat 22 da
Jdka 30 saniyede Schenk birinci, 7 
na.t 32 dakika :50 aantyede Bchmidt 
ikinci gelmiftir. 

Sabık kaleci Nüzhet, ıimdiden 
me,in topun ardından kopan 

oj lu Çetin'le 

yanşı, 

Bir atlet yalnız iki müsa
bakaya L5tirak edebilir. 
MüıııabakaJara kayıt müd-

deti son günü 12 mayıs çar -
şamba akşamıdır. 

VOLEYBOL 
T. S. K. !stanbul Bölgesi Voleybol 

Ajanlığından: 

8-5-1937 cumartesi günü Alemdar 

caddesindeki CYMqA..) salonunda ya 
pılacak Voleybol m\isabakaian. 
EyOp - tstanıruı~ 't!aat ~lnlKem 
İlhami Polat 

Hilll - Galata.Sa.ray saat 15,$ ha· 
k,em illıami Polat 

lzmirdeki Son Hadiseler 

Futbol Federasyo
nu Reisile Konuştuk 

lzmire milli küme maçlarmı tetkike giden Futbol Federaayonu 
Reiıi B. Sedat Rıza dün aaba.h tehrimize gelmit ve akpmleyin de 
Ankara ya gitmi,ıir. 

lıtanbulda bir günlük tevakkufun dan iıtif ade ederek kendiaile 
göriiten bir mubarririmize F ederaayon Reigi gon İzmir hadiaeleri 
etraf mda>' fU izahatı vermittir: 
"- DünkU sabah gazetelerinin bi- -----------

rislnde İzmir muhabirine atfen aley 
himde çıkan yazıyı okudum. Her ta 
rafta büyük bir alaka gören ve ha
sılat bakımından memnun edici neti 
celer veren milli kUme maçlarında 
lzmirin hbılat azlığı karşısında bu 
ifi tetkik için lzmire gittim. 
İzmir mmtakası reisi Doktor Hü

seyin Hulki gibi dUrUstlUk ve fazile
tile tanınmJf kıymetli bir sporcuyu 
böyle işlere alet etmeyi ve bUttin mm 
taka heyetini itimatsızlık ftiphesi al
tına. sokmayı lüzumsuz bir gayret
ke,lik sayanm. 

Ortada hiç böyle bir mesele yok • 
tur. Yalnız maçlar için verilen dave
tiye yekO.nunun 600 gibi büyük bir 
rakam olmaamı doğru bulmıyarak 
bunu mümkün mertebe azalttım. Son 
ra İzmir gazetelerinin kendilerine ve 
rilen 10 davetiyeyi 00,e indirmekli
ğim Uzerine boykot yaptıklarını ha... 
ber aldım. 

Halbuki buglln en mUhim maçlara 
sahne olan ve en fazla okuyucuya 
malik bulunan İstanbul gazetelerine 
dört davetiyeden fazla verilmiyor. 
İzmir gazetelerinin bu hareketini 
çok tuhaf kaffıladım. Spor sevgisi, 
spor yazısı maçlara fazla. davetiye 
almakla yazılıyorsa böyle ya.zı hiç ya 
zılmasm daha iyi ... Bir maç yazısı 10 
muhtelif kimseye yazdmlmaz ya. .. 

Nitekim bU,tUn bu tedbirler Hye -
sinde AnkaragUcU maçlan GUneş 
maçlarındaki aeyirclnin yarısı kadar 

Milli 
ile 

Yunan 
Takımı 

Karşllaşıyoruz 
Yunan futbol federasyonunun va

ki müracaatı üzerine Türkiye, Yu -
nan milli takımlannm haziran ayı 

içinde biri milli biri temsili olmak ü
zere iki maç yapmaaı kabul edilmlf· 
tir. Mali şartlar üzerinde tam bir an
laşma hasıl olmuş ve maçların tarih 
leri tesbit edilmiştir. 

Müsabaka tarihleri milli kUme maç 
lanna tesadüf ettiğinden o tarihlerde 
maçı olan Güneş, Galatasaray takım 
lannm milli kUme maçlan tehir edil 
miyecek ve bu klüplerden millt ta -
lmna girecek oyunculardan hariç bir 
milli takım yapılacaktır. 

Milli maç 13 haziranda Ankarada 
olacak ve 16 haziranda, lstanbulda 
Atini - !stanbul temsili müsabakaaı 
yapılacaktır. 

seyirci olduğu halde 200 lira bir faz 
la gelir yaptı • 
Doğanspor - Gençler birliği ihtill 

fma gelince sabıkta olduğu gibi ma
sab~ı siyasetine hiç tajıammül ede -
mem. Bence Doğanspor kazanını, -
tır. Sahadaki galibin, masa başında 

mağlubiyetini kabul etmek gUlUnç 
olur ... 

-3 -
- Bu mümkiln mü, dedi, harp-

te oğlunu kaybeden bir Fransız ka
dını, düşman askerleri memleketi 
istila edip kendi evine geldikleri za
man bunlardan bir kaçını ahıra ka
pamış ve ahm tutuşturmuş.. Bu 
Fransız kadını bunu yapabilir mi? , 

- Tabii yapabilir ... 
- Demek ki, size göre bir hiz -

metçi, dilşman askerlerini şarap 

mahzenine sokup onları orada ka
payabilir .. Ve bir delikten, onlar fa
reler gibi bo~luncıya kadar içeri
ye su akıtabilir. Öyle mi? 

- Harp merhamet nedir bilmPz. 
- i'aki.t münaklriijer diyorlar 

ki-~oinıpı:pw .. Onlum kanaati
ne göre bu pyrt tabii iriHf .. Hiçbir 
18.~ olaınlllJD'llS .. Hatfl MS:vle bir 
sejin vukuu kabul edilse bile bu 
bir sanat- mevzuu yapılamazmı, .. 
işte ben size, böyle hiklyelerimin 
yazılı oldu~ bir kitabı bunun için 
getirdim. Siz askersiniz! Ben sizin 
de bu hi'd.yelerimi okumanızı isti
Y.Orum. 

· B u konuşmamızdan l50nra ba-
na Kontes Sevilden aldığı 

bir mektubu gösterdi. Kontes bu 
mektubunda davetini yine tehir e
diyor, fakat muharriri "başbaşa bir 
saat geçirmek Uzere,. bir başka ak
şam davet ediyordu. Mektup şu su
retle bitiyordu: 

- Fakat mUn~kkitler dlyorl~ 
Sizin hUzUnlU ve derin gözlerinize 
bir defa daha doya dova bakmıya 
o kadar ımsadnn ki.. Sizin sözleri
nizi dinlerken hiç olmazsa bir an 
için, içinde bulunduğum derin yal
nızlığı unutuyorum. Sevgilerim. · 
Dostunuz Kontes Sevil.,. · 

- Bu onun yazısı değil. dedim. 
Bu da size kurulmuş bir tuzaktır. 
Ben buna eminim. Ben Kontesi ta
nırım. Bu mektuplan oda hizmet
çisine yazdınyor. Siz geldiğiniz za... 
man karşmım kendi yerine bir hiz
mete çıkaracak, kendisi de 
arkadaşlarile beraber bir par 
ravananın arkasına saklanacak .. Ve 
o anda neler yaptığınızı gözetliye
cek .. Tekrar ediyorum, bu bir tu
zaktan başka bir şey değildir. 

O. bu söylediklerime bir türlü 
inanmak istemedi. Bunların olabi
leceğine bir türlU aklı yatmadı. 
Hatta, benim kendisini kıskandığı
mı. bunun için Kontesle S?Örlişme -
terine m&.ni olmak istediğimi ima 
etti. 

G '~erken bana şunlan söy
ledi: 

- Ben budala bile olsam. yine 
namuslu bir budalayım. Siz bunu 
sonra görUrsUniiz ! 

Birkac: şrlln sonra tekrar bana 
geldi. Dk sözil 1fU oldu: 

- Siz haklı lmişııint~! Davet ha
kikaten bir tu7..akmış. Fııkat ne kur 
nazca tertin edilmis .. Bimf"nhire t
şaret verildi... Nı>~ .. Cok feci ve 
müthiş bir ~v otrln. Bunu neden 
val'tılar? Neden Niçin ben oraya 
gittim. niçin! 

Yazan; 

Manuel Komrov 

Kibar 8alonlannm işsiz, güçsüz 
insanlan en orijinal muharrirler -
den birile işte böyle ala) ediyor
lardı. Kendi kendime düşündüm: 

"Bu insanlar bu buylanndan hiç 
vazge<;miyecekler mi?,, . 

Muharriri elinden tuttum ve: 
- Siz artık onları ebediyen unu

tunuz, dedim. Bunlar işte böyle mah 
10.klardır. Onlarla sizin aranızda 

müşterek hiçbir şey yok. Onların 
Alemi ile sizin lleminiz ayrı. Onlar 
size gülüyorlar.. Çünlfü.. Çünkü 
l..ilhrnrlsu· "' Vıolrnt Rnlamıvorlar 

ki... 
Gözleri yaşarmıştı.. Beni kucak-

ladı: 

- Siz benim arkada.Jiımsmız, de
di, benim iyi arkadaşım .. Sizin na
sihatlerinizi tutacağım.. Onlara 
karşı naııtl hareket edeyim, bana 
bir akıl öğretiniz! 

T ekrar ettim: 
- Artık onları unutunuz!. 

Kendi işlerinizle meşgul olunuz ... 
Onlarla olan her tUrlU mUnasebe
tinizi kesiniz! 

- Evet, evet dediğiniz gibi ha
reket edeceğim .. 

Odadan çıktı, fakat tekrar geri 
döndü. 

- Ben size bir şey sormak is
tiyorum, dedi, siz ne dersiniz: Şa
yet ruhlar hakikaten, denildiği gi
bi, "gayri mer'i,, iseler, insanı mağ 
1\ıp etmek için onlarda fiziki bir 
kuvvet var mıdır? .. Onlar gecele· 
yin duman gibi deliklerin arasın
dan mı odaya girerek kurbanları-
na eziyet ederler?. Siz ne dUşü
nUyoraunuz? .. Yeni bir hikayemi
çin bunu sarih olarak bilmem la
zım. Ben öyle zannediyorum ki bu 
daha ziyade rUyada oluyor .. Ney
ıe, bu gibi şeyleri doktorlara sor
malı .. 

Allaha HJmarladık. Siz hakikaten 
haklı imif8iniz! .. O bir tuzakmış .. 
Ne feci bir andı o .. 

M opaasan bunlan söyledikten 
sonra odadan çıktı. Git-

ti. 
Bu adamcağızın naaıl bir ruht 

halet içinde bulunduğuna, nasıl o
luyor da kimse dikkat etmiyor?. 
Bu ada.mm dimağına ariz olan bu 
hastalığa bakıp ta nasıl gültine· 
bilir?. Müvazenesini kaybetmiş bu 
büyük insanın bu haline bakıp ta 
naııtl zevkalmabilir?. Bunun dostları 

yok muydu? Kör mUydUler? Yok
sa bir muharririn. bir mütefekki
rin "enteresan,, olabilmesi için 
muhakkak ruht muvazenesini kay
betmesi laznndır?. 

Bir hafta müddetle onu hiç gör
medim. 

Fakat ıünün birinde yine geldi. 
SeBSizce .koltuğa oturdu. Sıhhati

ni !Ordum. Kendisini da.ha iyi his-

İngilizceden çeviren: 

B. Tok 

settiğini söyledi. Doktor ona. tr 
ya.hat tavsiye ediyormuş. Bir ssat 
kadar bende -1:urdu. Bütün otuf" 
duğu müddet~ bir kelime bile söf 
lemedi. Nihayet kalktı, gitti. 

İki gün sonra ondan bir mektUP 
aldım. Lokantalardan birinde doSt
larına bir veda ziyafeti veriyorınuf
Beni" de çağırıyor. Tayin ettiği ıi
yafet gününün arifesinde bana ul· 
radı. Misafirleri karşılamak işin
de ona yardım etmek üzere diğef• 
lerindcn daha erken gelmeıniı' rl· 

~ ca etti. Muayyen saatte oyiraY1'. ~ 
tım. .rıusuaı :oır ~alonda nnı 
şilik bir masa hazırlanmıştı. Bü~9" 
de, gUmUşten bir kap içinde bUyulı 
bir balık gördüm. Balığın, sıcakl1• 
ğını muhafaza etmesi için kabııl 
altına iki tane ispirto lambası kotl" 
muştu. Arkadaşım krrmızı av el· 
bisesini giymişti. Erken gelişillt" 
den çok sevindi. 

"E trafıma bakındığım ~rn; 
her tabağın yanında 

safirlerin isimlerini taşı)'an bU~u
si kartlar gördüm. Benim yerıOlt 
ev sahibinin sağında, tam yanı~· 
~unda idi. Benim sağımda da L\l " 
zin kartı görUnüyordu. Onun~ 
nıbaşında annesinin ismi var tlJ" 
Tam ev sahibinin akrşısına r8.S ·r 

· S ·ı· e bl yan yerde Kontes evı ın v a.rpt-
Rus kontunun kartları göze ç 
yordu. . rıı-

Diğer kartlardaki isimlen ta 
nııyordum. Sordum: i' 

- Bunlann hepsi gelecek rn ~ 
- Evet, hepsi davetimi kab 

ettiler. 
-Görürüz. 
Saatine baktı: Jlt' 
- Daha vakit var. dedi, ge br 

ler. Onlar için küçük bir nutuk 

zırladım. 
Tam bir saat bekledik. Fa.kat ~ 

len giden olmadı. ArkadaşnYl ;. 
tema.diyen saatine bakıyordu. ,ı,t 
ona Afrika hayatımdan vak r 
anlatıyordum. Nihayet garson~ ç 
ğırdı. Kendi peçetesini açarak· bl-

- Yemek dağrtmıya başlıY8 

lirsiniz, biz hazırız. dedi. 

dS bW 

D ostumun tabağı yanın faf" 
anahtar durduğunu ıığ• 

kettim. Dostum, ikide bir barııd' 
bakıyordu. Nihayet çorbaları 
bitirdik. ...:ı·rstn!St 

- Şimdi balığı vereuul 
~~ ~ 

Garson tabağıma bir pa.rÇa d• 
lık koydu. Dostumun tabağ•11:ıııf 
kovmak istedi. Fakat dostutrl 
oldu: .mtr 

- Hayır. dedi, evvel! mi~· 
re... s.ıo"-

Garson etrafına bakındı. p-
da bizden başka kimse yoktU· 
kat dostum tekrar etti: ,a·tY 

- Evvela misafirlerime. erı 
ra da bana... ~,r) 

(Arkası 
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Sağlık ve Güzellik 

1 çin 1 edhirler: 

AYDA 1 K ·ı G U N 
YEM ı ·s YE Y 1 N 

'1-l &ıbaJ. lıalavaltm: llıi port• 
' aacıt ontla: Yarım lrilo lıira, 

~e,İn: Mewimine göre, ilıi tli-
'-un yalıut iayn veya iri

'-• 8Clclt dörtte: Yanın kilo W. 
'-• aAr,cım yemeli: Dört bet 
telfali ueya ia)'SI yahut elma ., .. 
h Grınııt. 

Size 
Bir Liste 

1 
mlflerln hepsini bir arada bulmak · 
mümkün olamaz. Fakat miktarla- ! 
rmı hesap ederek nevilerini defi9ti- 1 
rebllirsiniz. Memleketimizin güzel 1 
y~miflerl var. O~lardan azami istifa- j 
de etmek llznndır. Çilek mevsimin- . 
de bu programa çilek te illve edile.

1

1 

bilir. Fakat çileği herkesin midesi 
hazmedemez. Çilek k&.fmb yapar, ha- İ 
zımsızlık verir. Çileği az miktarda 1 

B Y t k ve dikkatle yemelidir. ı 11 
tekilde bir yemif ldlrllntı a p 1 Güzel marullar, salatalıklar da 

~muntazam tekilde iki Uç gün · programa ilave edilebilir. Kür iki gün ı 
he olunanız hem ııhhatinizi, d ed 

Ilı rllzel.lifinizi &rtırmllf olursunuz. evam erse de faydalı olur. Daha! 
8' nıeyvaiarla teker yememek ve ıulumdan meaell tlzUm ıuyu çok fazla sürerse mutlaka süt ve ayran 
~ hiç bir k rtm faydalıdır. Ulve etmelidir. Tecrübe ediniz, mu-
~ ac '--- teY yememe f& • Bu yumm bqmda saydığımız yer hakkak memnun kalacaksınızdır~ 
1ıotr.t; IAUıSanız, bir bardak IU iç&-
Qlı iz. Pek fazla açlık hissedene-------------------------
hb rtlnde Uç defa birer fincan ıUt ve j 
~Ut birer flcan ayran içmek mUm- , 
\teaı dtır. Fakat bunu ancak iki gUn- j 
de fazla devam eden yemiş kUrUn-. 
~z. İki gUn yalnız yemı. ile 
~ ak kabildir. Kür iki günden se-
~ rtlne kadar devam edebilir. o za
bı llilt ve &yrln içiniz. Bet gtlnde 
~kak Ud kilo kaybedilir. Eğer 
!ertJıtz bozulmuı. barsak ve böbrek
btt Yorulmu.-a bundan daha tvt 
diz.. tekilde dinlendirmek kabil değil. 

llbı:: tarzda bir kUr ile birkaç aylık 
taııa t ve muhakkak ki birkaç avlık 
dlııizt &nıur kazanmıı olunıunuz. Ken 
liııd da.ha zayıf, daha ~nç, daha 
'-frre hfaaedeıımıtz. Cildiniz berrak-

. Kanınız eerlnler. 

B u :vemı. ktlrilnn yapmıya te-
et,.. ___ ~bbfte ettifiniz zaman belki 
~~llUZC!ıtkiler lttru edeceklerdir. 
ı~ ~ oTc!tiffijıu IÖf.ll™ek
liiaani Onlara- lU cevabı veriniz. tık 
)'tYort il' :ventfiten 'ba.tka bir .ev ye-
8rrıurı ar !IUydı? Bunlarm 11hhatt ve 
1lıiydJ ;rt bizden uzun ve iyi değil 

ku!::: 4ofrudan doğruya ,nln~in 
~ f ve tuamı ma.aseden ve 
RUıı veren V&artadır. Yemis yemek, 
ku.,:' Yemek demektir. GUnet 1'1k, 
1lı1ıı et ve vitanıin membaıdır. Vlta
Po~'b. kuvvetu yemı.lerden birisi 
RUn aldır. Portakala Amerikalılar 
~ ~ ıne:vva.ı derler. 

Bit empıÜne rop 

biz. 8;-ıa.rta beraber ~ker yemefl
etıQek &kat buıılarm ek.Uifini izale 
1Jı.aııı icln. bil' k&fık bal Dlve edebl-
4-ı iz. Bal da yem1' ~l ~net gr
lçlJı ~ Anlar çiçeklerin özUntı lizfn 
bk RI da topJam1')ardır. Bir hafta. 
illa buda::. Yemftlerden alacak olunıa
"'-ntl r ebe çok fayda verir. De
hlldt: ;kflde venıf11 ile yqamak ka
lbez. · •kat bunu kfmae tatbik ede-

Emprime bir kap lpnie balrmtlufumm meu.im İ~n .on moJa elbüe öhnelJeıi 

iLKBAHAR 
Yeni Modellerde 

S fzf bUtUn liti zehfrlemfe olan • Ik gaze çarpan defitlklik etek- • • • 
bu ~ muztr gıdalarm ba.kiyesfn.I 1 lerln )malmasıdır. Etekler D 1 k ı I m 1 ş lak]~ kUrtı temlzliyecelrtfr. Bar- aldai kadar dar olmayıp boll8.fm19 
!et faaı ol dabt lyf ftlivecek. babrek- .,. Jmaltnuftn'. Oğleden IO!ll'a giyi • 

lbıee ln.aan &caktır. Ellklden bahar p. len elbl9elerde pek çok peliae vardır. E 1 be 1 
leınek I frtlv mUJhil alır, kan temiz- Yakalar yine kapalı, kollar 1Paa ve ıse er 
~ aı~ çareJere ba.purur, hattl bbarıktJr. Yakaların buuD yine bol 
~Yeri • swn yapı.ıırırdı. Bun- ve yumUf&k bir teJdlde drape edi-

hnıtf ktl:: Y'enıft yemek kltldlr. Bu liyor. Empirlmeler çizgili ve mUte- mantolar tıpkı spor manto biçimin· 
hPnıak k nn :ftnıft BUyU lc;erek te nem ldlçtlk resimlerdir. Uzerlertnde de, fakat ipekli kumqlardan yapıı
!btnıtyıe 1~blldfr. Fakat o zaman ta- çiçekler ve bunlarm arumda Yazılar llllftır. 
1G1t htaJrta rahat etmek hattA. iki tıc ldeta bilmece veya darbmıeael tek- En ziyade revaç bulan ve çok gi-
... Yatmak lbmıdır. Yemlı linde yazılar glSrWUyor. Yllen elbile tayyördür. Güntln her sa 

Pariateld beynelmilel aergi mtlna. atinde eabahtan b8fhyarak Hileden 
eebetiyle yeni kUJDql&r ortaya çıka- IODra, hattl gece bile tayör giyill· Güzellik 

Reçetesi 
lek~ llzertndeld beyaz 
~ ~1 Bu beyaz lekeler vllcutte 
~ Dıadenl maddelerin ek
~•i i.M-ileri gelir, Bu lekelerin 
"e ~ ~au çiy Yemie ve 118bır.e bal 

• Yenıet llznndır. 
~eki çillerin ve ·lekelerin 
lnıt bir için obijenll suya ba.tml-
dıı-. Bir ~ukla yttztı allmek lbmı
>1b.cıe b-.. defa bu obijenll auyu 
le1t1ıı ll'&kttktan IODra tlzerlne ..._ ::ı atlrnıeudir. ~ytinyalı --de lek beaıer, hem 1UJDuptır, 

eler1 lale eder. 

nlmJttu'. Bunlann Uzerinde 1937. yor. · 

Parla. Sergi gibi kelimeler yazılıdır. 'fayör jaketlerden gUze1 oıanlar 
?ngiltere Kralmm taç giyme mera- kmaca beli, ııla omuzlan ve kollan 
8lm1 mtınuebetiyle bu meraalme ait mUballğah olmıyanlardır. 
yasüar, İngiltere armalan, Krala u- Cepler ve muhtelif tekilde zarif 
sun ömür tememıileri gibi teYler de dUfmeler göze çarpıyor. I>Utnıelerin 
yazılıdır. tlzerinde renglrenk çiçek veya hay-

Bu 1ene en çok söylenen p.rkıla- Vanlar görlllUyor. Meeell kelebek 
rm gtlftelerl de pek bot empirimeler düğme, köpek ~UJ, felll8lye, mek
Uzerlnde görülüyor. Burada bu ku- tup pulu, mantar. yıldıs, davul ,ek
mqlara tesadüf ediliyor. En btıyUk linde dUğnıelere çok teeadüf-.edill • 
TUrk tenilerimlzden blrlsi bu güzel yor. 
emptrimelerl yerli kumaflar Uzerin- ÇlzgiU kuınqlardan tayörler pek 
a yaptuımya muvaffak olmu,tur. modadır. Blazter tayör çiscili olun• 

ca dUI yapmyor. Billlda tayO!' dtıa 

D tıs renk koyu elbiselerin Uze- olunca bl'hlar çiqlll oluyor. Danteı. 
rlnde açık renk veyahut em· li, itlemell pli8e1i ybler de pek mo

pirime mantolar çok gi.yiliyor. Bu dadtr. 

iÇiN 

Ne Yemeği 
Yaosam 
Peqembe- bkara kiftesl, 

seytlayallı balda, salçalı .... 
brD&, UD helvaaı. 

Cama - Kuzu plnolur, ka 
bak laartmuı, mercimekli 
plli~, revani. 

Oamarfal - Kalkan bablı 
Jmartmauu, etU fasulye, lspa
nakb börek, lokma. 

l'uar - Kabak dobnuı, 
ııeytbıyalb ,......, tehrlyeli 
plliv, b711 kompoılt.Osu. 

Puart.eel - Şif kelJabl JO
jurtlo, ııeytbıyatlı fasulye, 1111 

börett, çikolatalı mahallebl, 

Salı - Sıp dili llÖfÖIÖ, b 
bM butmı, elierll pDlv, por
takal pelW. 

ÇupmfJa - Tavuk ....... ...... be,. ...... kıymalı be 
ııelye, llpl'a börett, fırmh 
etttllç. 

1 nsanın muhtelif güz şekli 
Ş u dört n. 

simde Od .. 
... Udter gördtl • 
ttlntis kMmlana 
ayni olduğuna 1 • 
nanmak epeyce 
gU~ bir ittir. Bir 
insan bu kadar de. 
illeblllr mi f Buna 
lmUn Var mı diye 
eeksbılz. 

Evet. Değişir 

I ' gtbelleflr, tuele • 
~ tir. itte ntlmunele 

f - rinl görüyorsu • 
r ' DUL Saç tuvaleti ti 
i i pine uygun boya 
ı hallnden memnun 
1 görünmek somurt-
' mamak De bir ka,.. 

! f dm yüzde ytlz del ğl§lyor. Fazla söı.e 
i hacet yok. Belllm-
1 lerden iyi phlt ve 
i ~ misal olar mu f 

~~~ 

Ev Kadınının Basına 
' 1

Gelen Aksiliklerin Önüne 
Nasıl GeÇilebilir 1 

sut tqıp İ8 kokunca ne yaparsı- saniye bırakınız. Şeker fazla tuzu eler 
ruz? K&rfl8Ula geçip bakmak fayda- hal izale eder. 
aızdır. Süt kabmm üzerine hemen Eğer tuzunuz ıslanıyorsa bir kilo 

~bir ıslak bez yayınız. Bu bezi birkaç ince tuzun içine on damla otuz -. 
; dakikada bir çalkalayıp tem~ su ile~ celik saf llaerin damlatınız. Ve bir 

l latmız ve tekrar koyunuz. Sütün ıs g . 
kokusu hemen zail olur. Ne basit. fa- tahta kaşık ile iyıce k&rlftırmız. Tu 
kat bilmek llzım defil mi? Kriatof dalma kuru kalır. 

IKolombun yumurtası gibi! Gravyer peyniri kunıyunca ne,.. 
Tereya.ğındaki fena lezzeti izale parsmız? Peynir atılmaz ya! Tulu 

için: İki buçuk aa.at bikarbonatlı su- suya veya beyaz taraba batınlmıf 
da bırakmız. Bir litre suya dört sil- temiz bir ber.e sarar bırakıranm. ... 
me çorba ka.fttı karbonat llzmıdır. ki taze halini derhal alır • 
Yağı bundan IOnr& bol IU ile ytka
ymız, O bayat lezzeti geçmiftir. 

1 Etauyu tcııttulu ve bulanık ise: Bir 
1 yumurtanın akını iyice çarpmız. v~ 

•uymıuıı IÇin• 'dmdıntti be&'! 
veya fırtnm bir kenarmda (25), 

t (30) dakika bırakınız. Sonra bir hu-
hinin içine temiz bir ıalak tülbent 
koyup etauyunu süzünüz. Etauyu 
berrak olur. 

Mayonez kesilince derhal bir kü
çUk k8.fık hardal lllve edip çeviri
niz. Derhal terkar tutar. Eğer har
dal sevmiyorsanız bir ba.tka usul 
vardır. Kesilen mayoneze bir tutam 
tuz ve birkaç damla sirke lllve edip 
çevirmiye devam ediniz. Tekrar dü
zelir. 

Kalıptaki puta veya kek kalıba 

yapışmıpa ve çıkmıyorsa mcak ka
lıbın il.zerine dört kat yapılmıı bir 1 

bez koyup kalıbı mermer üzerine ve
ya soğuk bir satıh tızerlnde bet aiti 
dakika bırakınız. Kek veya pasta 
kolayca çıkar. 

Yemeklere dalgınlıkla çok tuz at
mifl&llız ve kocanız da benimki gibi 
tuzlu yemek sevmiyorsa ne yaparat
nız? Yemek tenceresinin tam ortası
na bir ,eker parçası koyunuz ve kırk 

Sivilcelere Karıı 

Teclblrler 
Baharda umumiyetle yllzcle llvD • 

celer çıkmıya bl.flar Bu b1lyUk bir 
fellket değildir, fakat bir çoklarmı 
pek Uzer. Böyle bir sivilce i.stilimıa 
uğradığınız zaman derhal tU mahlftt 

Anneler: 

Size 
Soruyoruz 

ile yUztınUzü siliniz. A nnelere bir sualimiz var: Coı 
100 gram ether, 100 gram 90 dere cuğunuzu akpm yat.ala,.._ 

celik ispirto, 2 gram benjoin, 2 gram tmhğmız zaman, onun için hayır te. 
klflru. mennllerde bulunduktan sonra 

Bu mahlftt yüzdeki aiyah noktala- nmdan aynlırken, 9u ilk resimde 
ra da iyi gelir. Sivilcelere mlni ol • duğu gibi. clğerparenizi öper 
mak için gıdanıza da dikkat etmek ni.z? 
llzımdır. Her sa.balı yanm ~ y k ikinci resimde görd"&tı-maz ıçmek 0 sa, ut;uu 
havuç suyunu uyanır uyan gibi, bir el llkıtı ile mi iktifa ...t • .--
pek faydalıdır. Ba.vucun suyunu çı- Diz., 
kartmak için havuçlan rendeleyip bir · 
tWbent içinde sıkmak llzmıdır. Ayni Ve bunu niçin böyle ya 

...,. .... 1r .. 1 su Sizce hangisi daha iyi ve daha ıa,. 
miktarda havuç ıuyunu ı-- - dalıdır.? 
yu ile klLl"lft.Irabilirıdniz. 
Eğer meyva ve eebze llkmıya mah NOT - Cevaplar elli kelimeyi 

bir aletiniz vana portakal dilim memelidir. En güzel Uç cevabı, AY• 

~:nı ve havuç parçalarını içine ko - tamızda neşredeceğiz. Birinciye bet 
yup auyunu ÇlkartmlL Daha zahmet ikinciye Uç ve Uçtlnetlye iki liralık 
alz olur. mtıklfa.t vereceğiz. 
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BiLECiK CiVARINDA 
Uydurma 

ilaçlar 3 Kişi 
SIN DIRGl'QA 

1KAÇAKÇILARLA YARIM 
SAAT SÜREN BiR 
ÇARPIŞMA OLDU Zehirledi 

Yalvaç, (TAN) - HöyliklU k6yün 
C1en Kezban, Rakiye, Fadime ile Bağ
cılar köyünden Hüseyin, Şarkıkaraa: 
ğacm Bağlı köyünde oturan Bekir 
oğlu Müstafada.n ilfıç almışlar, lakin 
bu ilaçlardan zehirlenmişlerdir. Has
talardan Uçil ölmüştür. Fadimenin del 
hayatı tehlikededir. 

Çocuk Haftan, Sındırgı
da da ne1'e içinde geçmif
tir. Birinci ilkokulda ve
rilen müsamerede küçük
ler büyük muvallakıyet 

göıtermiılerdir. Bu resim
de, müsamerede alkı,la
nan yavrulan birarada 

görüyorsunuz: 

Bilecik, (TAN) - İzmit köylülerinden iki Gürcü, iki beygir 
yükü ve dört denk kaçak tütünle geceleyin lzmitten yola çıkmıt· 
lar, gündüzleri ormanlarda saklanarak, receleyin yol alarak üÇ 
günde Kızıldamlı köyüne kadar gelmişlerdir. 

Ölenlerin üzerinde Dotkor Vagfi 
Şakir Sarıgöl tarafından otopsi ya
pılmış, bunlara ait yedi parça kol, 
beyin, mide, böbrek, karaciğer, ak
ciğer e mesane kavanozlar içinde 
yiı'ksek tıbbıadliye gönderilmiştir. 

7 çocuk babası olan Bekir oğlu 
Mustafa tevkif edilmiş, üzerinde 25 
kadar hap bulunmuştur. Mustafa., Ö· 
Ienlere ilacı kendisinin verdiğini, bi
rinden Uç, birinden de 1,5 lira. aldığı
nı söylemiştir. 

Trabzon Halkevinin Mecmuası 
Trabzon, (TAN) - Halkevi, ma· 

halli ihtiyaçlarla meşgul olmak Uze. 
re '1nan" adında aylık bir mecmua 
çıkanmya başlamıştır. 

Kemer 

Köyünde 
Yeni İnşaat 
Biga, (TAN) - "Kemer", Biga

nm 25 kilometre garbında, Marmara 
......ıuıı1u:ı.e "TO evli c;irin bir köydür ve 
lıdeta ufak bir şehir gibi mamurdur. 
İskelesinde odun, 1tömUr ve balıkçı 
kayıkları eksik olmaz. 

Kızllcahamamda Oç 
Köy Halkı Arasında 

.,., 

Bir Hudut ihtilafı 
Kızılcahamam, (TAN muhabirinden) - Kazamıza bağlı Sa

zak, Incegez, KızıJcaköy halkı arasında hudut yüzünden öteden
beri uzayıp giden bir ihtilaf vardır. Ve bugün ala.kanar ma~
mece tetkik edilmektedir. 

Kendine göre hayli ihracat yapar. -------------- 1ş bu safhada olduğu halde Kızıl-
Karnkolu, gümrük dairesi ve yeni ca köylülerin ellerinde tapulan ol • 
yapılmış modern bir okulu bulunan duğunu ileri sürerek münazaalı ot-
bu köyün sakinleri fazla miktarda lak yerlerini s\lrmeğe teşebbüs ettik. 
bakla ve sair her cins hububat çı· leri haber alınmıştır. Her hangi bir 
kardıklan gibi ticaretle de meşgul- hadiseyi ölçmek için, kayınayam ve 

dürler. jandarma kumandanı mahallin~ gide. 
Kemer tarlht harabeleriyle de meş 1 rek üç köy halkını bir arada dinle -

burdur. 'Bu sahillerde vaktlle yaşa- mişlerdir. Fakat, aralannda itilif 
mış ola.n Finikeliler, Romalılar ve 1 teminine imkln bulunamamıştır. An-
daha sonraları Yunanlılar zamanın. 1 cak, mahkeme bir karar verinciye 
dan kalma olan hara~eler çok zen- kadar b-.ı araziye hiçbir taraftan te • 
gindir. Üç yıl önce eski bir 18.ht için- cavüz edilmemesi için tedbir alınmış. 
den çıkarılan 12 heykel müzeye gön- tır. 

1 
derı1miştlr. Harabeler civarındaki Sıkı tenbihlere rağmen Kızılca köy 
tarlalarında çift süren köylüler. eski lülerin bu araziyi cet-ren slirmeğt 
devirlere ait bir takım meskukata başlamaları üzerine bu işe önayak 
eık sık tesadüf etmektedir. olanlar jandarma tarafından yaka-

Kızdcahamamda 

Mahsul Vaziyeti iyi 
Kızılcahamam, (TAN) - Havalar 

müsait gittiğinden bu seneki zerıVat 
geçen senekinden fazladır. Son gün
lerde fasılalı yağmurlar başladığı i
çin çiftçilerimiz sevinç içindedir. 

Bigada ilkbahar Güretleri 
1 

Biga., (TAN) - Çocuk koruma 
1 

yurdu namına bUyük bir güreş yapıl
mış, elli çiftten fazla pehlivan güreş

' miştir. 
Başaltına güreşen Akhisarlı :Ab-

1 düsselam birinciliği almış ve 25 lira 
mük8.fat kazanmıştır. Başa güreşen 
Hıdırğılı Şerifle Adapazarlı Molla 
Arif berabere kalmışlar ve yirmi be
eer lira alınışlardrr. 

Maraşta 

Halkevi 
Maraş, (TAN) - Maraş Halk evi 

binası, ihtiyaca yetmediği için yen! 
bir halkevl binası yapılması kararla., 
tırılmıştır. Bu bina şimdiki halke
vinin önündeki geniş meydanda. ku· 
rulacak, alt katı 500 kişilik bir gös
terit salonu, üstü de komite dair~ 
Jerl olacaktır. Eski bir mabedin tq
!a.rı bu bina için kullanılacak, bu sa
yede masraf bir hayli az olacaktır. 

Sındırgılı Şerif Pehlivan, 
müsabakalardan önce •• 

Sındırgıda 

Güreşler 
Sındırgı, (T~'l) - H. Partisi bu· 

rada büyük güreş mUsabakalan ter· 
tip etmiş, müsabakalara geçen seue 
lstanbulda Türkiye ikinciliğini kaza· 
nan Sındırgılı Şerif pı-hlivan da iş
tirak etmiştir. 

Balıkesir Halkevl gençler bandosu, 
gllreş sırasında güzel havalar çalmış, 
bfiyük bir halk kütlesi müsabakaları 
t~kip etmiştir. -----

Bigada Köy Kalkınma 
Hareketleri 

Biga, (TAN) - Burada hakkiyle 
tatbik edilmekte olan köy kalkınma 
harektlerini muhtarlar, her dört ay
da bir cedvel halinde hUkflmete bil
dirmiye mecbur edilmiştir. 

Sıkı surette takip olunan kallanma 
hareketleriyle bUtUn köylerin imar 
edileceği ve eski devrin hareketsizli
ğinden hiç bir eser kalmıyacağı an
laşılmaktadır. 

Burdur Defterdan Vekalet 
Emrinde 

Burdur, (TAN) - Defterdar Ziya 
Onay. görülen lüzum üzerine vekA.
let emrine alınmıştır. 

lanmış ve haklarınd:ı takibata baş
lıı.nmıştır. 

Mufettisi 
1 

Soymak 
İste misler 

1 

Burdur, (TAN) - Bundan bir 
mUddet evvel teftiş için Tefenni ka
r:asınııi Dirmil köyüne giden maarif 
müfettişlerinden Veli ile öğretmen 
Hu1fuıi, kendilerini soymak istiyen -
ler tarafınd~ dövülmüş ve yara -
!anmışlardır. 

nbay A. Savaşın idare ettiği tah
kikat sona ermiş ve bu hadisenin fa
illeri yakalanmışlardır. 

Bay Veli ile öğretmen Hulflsi tedavi 
edilmişler ve iyileştikleri için tekrar 
vazifelerine başlamışlardır. 

Bigada Hayırsever 

Bir Yurttaş 
Biga, (TAN) - Burada ötedenbe

ri "Yetimler babası,, diye anılan tüc
cardan Bosna Saraylı Bay Ali Sima
lyf, büyük bir bağını Biga çocuk e
sirgeme kurumuna bağışlamıştır. Bu 
teberrU, muhitte çok sevinçle karşı

lanmış, hele yetim yavrucuklar bun
dan çok memnun kalmışlardır. 

Yapılan ihbar üzerine kaçakçılan 
18 kişilik bir jandarma kolu sarmış, 
yarım saat kadar süren bir müsade
mede 250 den fazla mermi atılmı,
tll'. 

Neticede bir jandarmamız hafi! hJ' 
yara almış ve kaçakçılar tevkif ,.,fü. 
mişlerdir. Mahkemece haklarındaki 
karar verilmek üzeredir. Arkadaşları 
olup olmadığı ayrıca ara.ştırılmak+....ıt
dl1'. 

Osmaneli köylillerinden biri de bir 
beygir yükü · kaçak tütünü Osmaneli 

1 paz..ınna götürüp ot ~daki adamın9 
verirken yakalanmış, nyni günde mu 
hakeme edilerek altı ay hapse vt- ka
çak tUtimlerin behn kilosu için 5 li 
ra pıı.ra cezası ödemiye mahkflm ol
muştur. 

Bigada Bakla ve 

Soğan Ucuzluğu 
Biga, (TAN) - Geçen hafta yerli 

bakla çıkmış ve çıkar çıkmaz kilosu 
beş kuruşa satılmıya başlamıştn-. Bu 
yıl pek fazla ekilen taze soğanın on 
demeti bef kuruşa satılmaktadır. 

23 Nisan bayramında Silifkede 
halkevi spor kolu azası ile ilçenin di
ğer gençleri arasında atletik spor mü 
sabakalan yapılmıştır. İdman yur
du - Gençlerbirliği voleybol tak:m
lan arasında yapılan maçı Gençler. 
birliği kazanmıştır. • 

Futbol maçında ise tdmanyurdu 
ikiye karşı 6 sayı ile Gcnçlerbirliğini 
yenmiştir. 

Merzilonda 
Merzifonda ilk okul talebesi tara

fından halka müsamereler verilmiş, 
çocuk esirgeme kurumu küçüklere 
şeker ve hediyeler da~tmıştır. Gece
leyin de Halkevinde bır konser veril
miştir. 

Milada 
?.füasta Himayei Et.fal Cemiyeti 

tarafından çocuklara bedava sinema 
göstertilmiş, Halkevinde gürbüz ço
cuk müsabakası yapılmış, birçok fa
kir çocuklara da yardım edilmiştir. 

Kızılteped e 
Kızıltepede, okulda muallimlerin 

himmetiyle eğlenceler yapılmış, bu 
eğlencelere köy. okullanndan gelen 
ve ellerinde vecıze levhaları ve bay
raklar taşıyan yavrular da iştirak et
miştir. Geceleyin mektepte çocuk ve
lilerine müsamere verilmiştir. 

Kütahya.da 
23 Nisan günU.' Klitahyada Cüm

huriyet meydanında 1500 mektepli 
ve 6000 Kütahyalı toplanarak teza
hüratta bulunmuş, Atatürk anıtına 
çelenkler konulup nutuklar söyl~n
miştir. Diğer günlerde de devam e
den müsamereler verilmiştir. 

Sıvasta da çocuk haftası ayni 'e
kilde tezahürat ile geçmiştir 1 

Kızılcahamamda 
Kızılcahamamda o gün, köylerden 

gelen atlıların da iştirakiyle, Cümhu
riyet meydanında kurulan takm ö
nUnde toplanılmış, yatı okulu mUdU
rU Ziya Unlü ve C. H. Partisi başka
m Halis Kucak birer nutuk söylemi§· 
lerdir. Bundan sonra cirit oyunları ve 
at yarışları yapılarak birinci ve ikin· 
el gelenlere nakdi mUklf a.t verilmJt, 
çocuklar araba ve otomobillerle gez
dirHmiştir. 
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YENİ, BAHAR 
MÜSABAKAMIZ 

Ruim No. 14 
Bu reıim şu on türküden hangisine aittir? 

2 - Akıntıya salverdim çifte san- 46 - Telgrnfm telleri 
dal pi~·ade Pamuk gibi elleri 

El safada ben cefada hoşundu 50 - Yürü yavrum yürü 
yar hoşnudu Arslan yanrim yürtl 

S - Anne ben hastayım . m&i.ii"l ls- UNUTMAYTh~: 
te.:im 

Haftanın sonunda dilğUn is
terim 

7 - Bana ne oldu da ben bile • 
mem 

.Eski halimi hiç göremem 
19 - Evlerimin önü mersin 

Mevlam da M'JÜ bana versin 
Sl - Kaynata kayna 

Kalk gello oyna 
85 - .Herdivenden tıkır mıkır iner 

keo 
Yazması boynuma dolandı ö

perken 
41 - Sabah ols.un ah alıvereyim 

Sabahcak dayanamam Os
man Ağa 

44 - Su)-a iner tav§aJtlar 
Yine oldu ak~lar 

Yeni mUsabakanuz 23 ?l.Tfsanda 
başladı. 22 Mayısta bitecek. Kupon • 
lan toplayınız. SO Hazirana kadar bl• 
ze gönderirseniz, hediyeler knza.ııabl· 
lirsiniz • 

,~·~' 

f aahar Müsabakası 
iKUPONU:14 

i Bu kuponlart kesip ~ 
saklayınız ' 

___ _...,,,,...,,..~,,....,~,...,,..,~ 

ZARARLI SiLMELERDEN SAKININIZ1 

HAKiKi VİM ZARAR 
VERMEDEN 
TEMİZLER 

Alelide temizleyici mad

deler aatıhlan çizerler, f ... 

kat nemli bir bez parçuına 

bir u Vim lcoyub hafifce 

ıileraeniz yat ve pislikten 

eser kalmaz. Hakiki Vim 

kullanmak zahmetsiz bir 

işdir ve temizlenecek eşya 

çizıilerle bozulmaz. 

Şu eşyanızı. temizlemek için 
daima VIM kullanınız . 

KAB. TAVA. ÇATAL. 
BIÇAK TAKIMLARI 
BOY ANMIŞ YERLER 
TAHTA AKSAM, MADENi 
EŞYA, PORSELEN EŞYA 

CAM EŞYA 

Taklidlerden sakınınız 
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~HORAS.~iM- EIKONOMD 
iş 

Yazan: Ziya Şakir 

Koca Konak, Derin. Bir 
Sessizlik lcinde idi 

............................ ! Şehrimizde Demir 
~~r:~~k Malzeme imalatı 

1"'h .:ı ı ayet, {1...ı'-cU .. .. h' 
"Uğu <:t":1 . gunun ıtam bul-
kelile gece, Cibır gelmiş .. Ona, Mek
tirrn. re lllahsus bir taknn elbise ge ... 
ta: 1§ .. Bunları giydirdikten son • 

-aa d' ti Zi" Y ı, bakalım .. Şimdi, o .za,. 
.,arete gidec W• 

De.zni.,t• egız. 
Ge "1i' ı. 

eo~enin karanlığmda, bir çok 
kon .. .ı:: ardan dolaşmışlar; büyük bir 
ııa~a ~tm!şlerdi. Bu büyük ko
~"ludaerın hır sük\uıet içinde idi.. 
ınJı . . ve odalarda ağırbaşlı, te -
&it~gi~~i§ adamlar oturmuş: ses
~ gorUşmektelerdi. Ortada do -
karın köleler bile, yiirilrken ses çı-
~ktan ihtiraz etmektelerdi. 

Mi]{ b hını, Cabirin delaletile bil -
8edır1!r. Odaya girmişti. Bu odanın 
danı rı Uzerinde oturan bir kaç a
ltaı~rahimi görür görmez ayağa. 
"er §lar .. Ona hUrmetle selam 
llı4~k oturmak için yer göster -

lb erd~. 
1-~- :?'ahun, fevkalade meUn, soğuk 
·~ıv · 
dııış e ıradesine Mkim bir yara-
disı ~1lllalik olmakla beraber, ken-

ı e g"rU ~u b' 0 şecek zatin kim oldu-
l'ak i . ır an evvel anlamak için me
töı Çin~e idi. Etrafına, silratle 
b bi;ezc:iır:rntştl. Köşede oturan yaş-
2tı.i§tl a~ın, nazarı dikkatini celbet-
8lne k ıtekı~ _bu adam da, kendi-
tt. tJ lll'§ı bUyUk alaka göstermlş-
8aire~nca silren yolculuklarına ve 
ta.tak .?air bir takım sualler saw 
8Öller soıe girişmişti. Fakat bu 
ilan rb kal~t gizli bir helecanla çar
l'ette der~~ımı tatmin edecek roahi-
' gtldi. 

a ~Sırada, Ç',ı\~r de ortadan 
ki saate ayboluvermlştl. Aradan i
haıde Yakın bir zaman geçtiği 
ve bd ne 0 Yaşlı adamın manasız 
ntiş• Inboş SUallerinın arxası gel-. 
tık ' ne d~ Cabir göıiinmüştU. Ar
b~~ın~.tn. içinde bir sıkıntı 

_ :a ntıişti. Kendi kendine: 
~nı bö unlar, ne garip adamlar? .• 
lçtn mı Yle havai şeyler konuşmak 
~tUnı buraya getirdiler? .. Asıl gö
thı hah esı 18.ııın olan şeylerden ni-

setınıyorlar. 
l>i"e .. ., soylenmlştt 

. işte o bu k . . danrn k' sı mtı içinde ıken; o-
İer1e apısından bir ses işitmişti. _ ~J:adar eğilen bir köle: 
aıuı. tereın misafir! .. Buyuru-

benı1şt1 
Bu dav .t 

tı. "-ne e 1 (Ibralılın) i §8.Şırtmış-
lle hen: 0 zaman, görüşeceği zat 
ltılıunıştı. karşılaşmamıt olduğunu 
J'ak k"l Hemen yerinden kalka-
tiıu~ ~ takibe başlamıştı. 

ÖnUııde b~ revaktan geçmişler. 
dan • koleier bekleşen bir kapı
~erek~Ü}lerdt... Cabir; gülilmsi-
2tı.in k:ı .. arı karşılamıştı. 1brahi
lnışt1: Q.ğına eğilerek mırıldan-

k~ kirninıe görUşeceğinl, ,u fuıA 
1 _ b 88.rıa söylememiştim. 
r .qaYir. 

Ciı - Attık bild. .... Şimdi. ' ırmek z~am gel-
~ena. ~a.nıUlmUmmm .. Sey
lbnt AU lbn . . lbni Muhammed.. 
baa .. lbıtl A l .;Abdullah .. tbni Ab
linin h bdülmuttalip Hazretle-

Uzuruna gireceksin, 

Q e~ç İbrahim, bu müselsel 1-
ee.,..,_ 8 ınler ka.rşısmda bir an 

"&>t!Jnlen.ı •. u 
lekeııuı """-9'"'- .Fakat bu kadar 
b.Uıurun=e teşrifatı görür görmez: 
~\!tini ltiıi. gireceği zatm ehemml
telllı, bir k etmişti, Bu ana kadar 
ltıel'aslnı hayret içinde, her tUrHl 
2'e lft.ka' külfet ve mecburlyetle
heıst ~ Ya§'anuş olan bu ser
'1-kUerek:u 'l'Urk oğlu, birdenbire 

~: ~- şimdiye kadar bu de
diı:n.. Ona k bir adamla görUşme
t~eliyı, ne suretıe hUrınet gös-

be rn. 
tnlşti ... Cabir gUlU . 

- Sıkıl • msıyerek: 
lıareket etnıa. Nasıl istersen, öyle 

biye ce~ Taınamiyle serbestsin. 
~Öle bekti ap vernıış .. Önünde iki 
t>~a do~c~l; siyah t>erdeli bi; ka

crlemtştt. 

m· 

İbrahim de onu takip etmişti. 
Kalbinde garip bir ürperti hissede
rek, Cabirin arkasından, bir oda
ya girnıiştL Ancak iki bliyük bal
mum u ile aydınlanan bu oda. loş 
bir mabede benzemekteydi. 
İbrahim, birdenbire kapıldığı he

yecandan hiç bir şey görememiş .. 
Odayı boş zannetmişti. Fakat; 
kendisine rehberlik eden Cabirin, 
iki elini göğsüne koyarak - bir 
köşeye doğru - yerlere kadar e
ğildiğini görür görmez, gözlerini 
hemen o kÖ_§Sf.e çevirın~.. lşte o 
zaman orada; tamamen siyahlar 
giymiş olan bir zatın, tatlı bir te
bessUmle kendisine bakmakta ol
duğunu hissetmişti. 

B u tebesslim, o kadar munis 
ve o kadar cazipti ki; İb

rahimin kalbini bir anda sarıver
mişti. Kendisine gülilmsiyen bu 
zat, sanki ona kırk yıllık bir aşinA. 
gibi gelmişti ... Eğer bir başkası 
olsaydı; belki - daha hala iki 
büklüm duran - Cahirin hareket
lerini taklit eder; ve milfrit ta
zim ve tekrim hareketlerine gi
rişirdi. Halbuki; ruhu ve hisleri, 
şimdiye kadar hiç bir kayıt altına 
girmemiş olan bu saf ve samimt 
Türk oğlu, sadece sağ elini göğsü
ne koyarak o köşeye kadar ilerle
miş.. Orada, sa.ğ dizini yere koya
rak, saf ve açık bir lisanla: 

_ Bizim memleketimizde, bU
yUklerin ellerini öperler. Müsaade 
edin. Ben de sizin elinizi öpeyim. 

Demişti. 
Bu genç TUrkUn gösterdiği ŞU 

saf hareket ve arzu, (İmamı İbra
him) in son derecede hoşuna git
mişti. Hemen, sağ elinin avucunu a 
çarak onun dudakla.rma doğru u
zatmış: 

_ Biz de sevdiğimiz evlltlan-
mıza elimizi uzatmakta tereddüt 
etmeyiz. 

Cevabını vermişti. 
İbrahim, dudaklarını (İmam) m 

avucuna dayamıştı. Gözlerini ka
pamıştı. Bir an suren tatlı bir 
vecit ve istigraka dalmıştı. Ve o 
anda, sanki manevi bir ses: 

_ Ey İbrahim! .. Bilmiş ol ki; 
9u andan itibaren, artık hayatın 
en büyük ikbal kapısı s8lla açıldı. 

Diye, onun ruhuna büyük bir 
müjde fısıldamı.ştr. 

İbrahim, hissettiği manevi bir 
neşe ve saadet içinde kalkarak ge
ri çekilmek istemişti. Fakat (İma
mı lbrahim), onun elinden tuta
rak: 

- Şuraya, yanıma otur ... Seni, 
yakından görmek isterim. 

DemiştL • 
İbrahim, oraya diz çöktükten 

sonra, (İmam) m suallerine büyük 
bir saflık ve serbestlikle cevap ver 
mişti. Ve aralarında, şöyle bir mu
havere geçmişti: 

- K<ıfede, (Zeyd) i müdafaa et-

mek için çok bUyUk kahramanlık 
göstermişsin. Buna sebep nedir? .• 

- Yi.. lmam!.. Bunun ııebebi, 
çok basittir. (Zeyd), ReaUlUekre

min en sevgili torununun torunu
dur. Ona hücum edenler ise; hal
ka zulüm eden .. ve ancak bu zulüm 
ve cinayetlerle saltanat silren E
mevi gUruhuna mensuptur. Kal
binde zerre kadar iman olan her 
müminin, Peygamberin hanedanı
na yardım etmesi lizım gelmez 
mi? .. 

- GörUyorum ki, Emevilerden 
nefret ediyorsun. 

- Yalnız, ben mi?.. Onlardan 
nefret etmlyen kim var?.. Belki, 
kendi kendilerinden bile nefret e
diyorlar .. Ah, siz bir kere Horasa
nı, Azerbaycanı, lranı dol8.f8RnIZ .. 
Onların yaptıkla.n zulüm ve seyil
ti halktan sorsanız ... 

(Arkası var) 

geçmıftır. Yalnız yumurta ihracatı 
zayıftır. Halılarımız için Hindi6tan yeni 
mÜfterilerimiz arasına girmif ve elli bin li
ralık halı ıahn almıftır. · Türk halılarının u
cuzluğu ve kalite.inin iyiliği, Hint piycuaıın
da daimi mü,teriler temin edecektir. Tütün 
ihracatı da ehemmiyetli miktarda artmıfhr. 
Deri ihracatı azalmıı olmakla beraber Jalıili 
sarfiyat çoğalmıftır. Fiyatlar da memnuniyet 
verecek derecededir. 

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

Avrupada 

FıafJarı 
Demir 

Düşüyor 
Demir ve demirden yapılan birçok tip mal

zemenin ,ehrimizde kurulmut aanayi müeu~ 
ıelerindeı~ yapılmaama batlanmıttır. Bu mad. 
deler arasında mentefeler, sürmeler, ispanyo
let denilen pencere tırkaıları, kapı topuzlan, 
kapı halkaları, muhtelif kilitler, hayvan nalla. 

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

b 
" I rı, muhtelif ziraat ve bahçe a.ıet· 

Ekstra ugday Borsada Dün ı~~· ~azma, kürek. balta, tırmık 
gıbı alet1er yapılmaktadır. Bu 

fazla I• • s t 1 imalat yüzünden Avrupadan bu y 1 a 1 ş a r cins malların ithali çok azallruf-
tır. Demirden imalat yapan mü-

yapı I d 1 easeaeler .ip_tidai. ~adde bulama
maktan tıkayetçıdırler. 

Dün zahire borsasına otuz vagon 
buğday, bir vagon çavdar dört vagon 
arpa gelmiş ve kAmilen satılmıştır. 
Dünkü satışlar oldukça hararetli ve Macari•tandan teklillet iırt.ekli olmuştur. Ekstra buğday isti- Dün borsada hararetli muameleler 
yenler çoğalmış ve Konyanın meydan olmuştur. Paristen 284,5 frank gelen M . yapılıyor 
malı ekstra beyaz buğdaydan bir va- Türk borcu üzerine 20 85 lira fiyat ~carıstarun dış ofisi Türkiye mtı. 

7 1 2 ku ta Pu . . , messıli Bay Emil, piyasamızın maruf 
gon kilosu 7,0 - ruş n, latıı. açılmış, hır baylı satışlardan sonra birkaç müessese . .. 
nm beyaz sıra malı 7,02 1-2 kuruştan . sme muracaat ederek 

20,75 lırada kapanmıştır. Kuponsuz Macaristanda kartele dahil olmıyan 
alınmıştır Umumiyetle bütün buğday . . 9 d . 
. . . · . d 1 1 

f olarak merkez bankası hısselen 8 eınır fabrikalarmdan Tilrkiyanın 
cınslen üzerm e ge en ma m azla- . . . U• 

lı w w k·loda b k d lıraya çıkmıştır. Sıvas - Erzurum hıs cuz fiyatla mamul demir tedarik ede. 
gına ragmen ı eş para a ar b ·1 -
"k 

1 1 
tu y 

1 
d 

1 
seleri de 95,75 liraya yükselmiştir. ~ ecegini ve mamul demir yerine Tür 

yu se me o muş r. a ruz çav ar ar kıyed " 'stan 
l d f' t . k l tı Anadolu obligasyonu da 40 lirayı . :n .• vı.acarı a hurda gönderil 

da ve arpa ar a ıya aynı a mış r. bulmuştur. DilnkU muamelelerde yal mesını bildırmlştir. Aradaki fiyat far 
Çavdarlar 4,27 1-2 ~uru~tan, arpalar nız aslan çimentosunda yeniden on kı için de bazı anlaşmalar yapılabi· 
da4,15 kuruştan muşterı bulmuştur. kuruş tenezzUl olmuş ve 14,20 liraya lecektir. Alakadarlar bu teklif üzeri • 
Satılan buğdayların mühim bir mik - düşmüştür. Merkez bankasında ster ne vaziyeti hükfunetimize bildirecek.. 
tan yerli fabrikalar tarafından satın lin 622-625 kuruş tesbit olunmuştur. lerdir. 

alınmıştır. Bir miktar "da ihracat Paris boraasıncla Avrupada demir Fiyatları 
için satılmıştır. d" .. 

Paris borsasında dün iyi muamele uşuyor 

1 L O k M ___ A ___ N_...,.---:-=~~-ili.-ıJ-~~~~-=~~~-ii~~-~-f~r-~if-i~~-~!:-~IıI-~i=-~~~-~fI~-~~~-~Jf-~f-=ili_I_, :::::::~ :::;::~;,::; ;:ZJ~.:;::r ~~~=:·z~ 
wııntımı;~~i~t@'§t] M E K i M i N :::~i~:: ;~:~~;· Diğer hisse- ::ı:::::rı~::::-::-;.::ı:~ 
e::5==tı··1=·=-,==~ L E R i lfüifüllllll~~ı;~ııtıllf~llllltfüt~~~ Osmanlı bankası hisseleri açılış ve aylık demir stoku yükselmiştir. 

kapanış 449 - 449 frank, Paris elek _ Bu vaziyet Amerika ve Isveçte de-

Hıdırellezde Kuzu Dolması 
trik hisseleri açılış ve kapanış 1405 _ mir fiyatlarının düşmesine sebep ol-
1427 frank, Süveyş kanalı hisseleri muştur. Bir hafta evveline kadar 
açılış ve kapanış 23945 - 24000frank, 1016 kilodan ibaret olan İngiliz tonu 
Doyçe Royal hisseleri açılış ve kapa- çuh'.ık demirler 74 dolar iken dün ge
nış 5087 _ 5110 frank, Fransız rantı len haberlere göre, bu cins demirlerin 
hisseleri açılış ve kapanış 65,10 - tonu 68 dolara düşmüştür. 

Şimdiki takvimlınlze göre Mayısın 
altu,ma düşen Bıdırellez gününe uka 
lihk etmeyi seven adamlardan ba
zılan Çingeneler bayramı derlene 
de, Bıderellez latanbulda eskiden 
beri ıayıh günlerden biridir. Yakın 
zamanlara gelinceye kadar burada 
Rıdırellez bahar bayramı giinUydtl. 
Bugün resmen tatil olmadığı halde, 
l~n veya mektept~n kaçarak, ço
luk ı;ocu.k hep blrllkt.e, kırda kuzu 
dolması yemek İstanbullulann pek 
hoşuna giderdi. 

Bu yıl bahar bayramı Mayısın 

blrfncl gününe çevrilmiıt ve o gtln 
herkes resmen tatil ederek let.edlği 
gibi gezm~ olduğundan Bıdırelles 
gilntl yine işi gtictl bırakarak kır· 
la.ra gitmek artık manuız oluna 
da lsttyenlerln evlerinde - eski 
ve güzel l.dett güderek - kmU 
doJ.muı yemelerine hiçbir m.A.nl 
yoktur. 

Koyunlar kumlanın kış içerisin
de dofunırlarsa da, kuzu eti bahar 
allmetJerlnden biri sayılır. BUD 
•ebep birçok kimse· 
1 e r 1 n B ı d ı r e l l e z gelme
den önce kuzu eti yemesini yürek· 
lerlnln götürmemesidir. Kuzu ıa -
dece anasının ıUtünü emerek hiç ot 
yemedikçe ona süt kuzusu derler ve 
Bıdırellez gelmeden kuzu eti yeme-
yenler de ıUt kuzusunu yemeye a
cırlar. 

Halbuki boğazlannı sevenlerdeıı 
birçoğunun fildrlerlne göre en lez
zetll kuzu eti ıtlt kuzu.sonun etidir. 
Onun için kasaplık kuzu besllyen
ler, koyun yavrusunu sütten kes
tikten sonra bile, en ziyade mak· 
bule geçecek kasaplık kuzolan otla 
değil ekmeği sUt.e batırarak onunla 
beslerler. Kuzu anumm ıfitu.ntl em
dikten sonra böyle beslenirse eti 
gerçekten daha lezzetli ve daha 
dolgun, hem de. ıUt kuzusunun 
eti gfbl pek gevrek olur. 

Kuzu anasmm stitUnden kesDe. 

rek çayırlarda ot ye)'incc - bir ya 
şma kadar - yine knzu sayılır. 

Fakat ona artık ynbııncı kuzu, ya
hut tuzlu ot yemi~ kuzu derler. E
ti yine makbuldilr amma, süt kuzu
su kadar eti gevrek ve lezzetli ola-
maz. 

sut kuzusu olsun, bayağı kuzu 
olsun, kuzu etinin lezzetli olduğun
da kimsenin ~liphf'Si yoktur. Yalnız, 
birçok khnaeler, kuzu eti )<oyun eti 
kadar beslemez derler. Her. hangi 
bir etin insanı beslemek kabiliyeti 
insana nrece,-, kalori rniktanna ol
duğuna göre kuzu budu ile koy.un 
budunun verttekleri kalorileri mü
kayese edelim: 

Koyun budunun yüz gramında 
62,87 nlsbetlnde sudann onra 17, 
IS azotlu madde, 18,99 nisbetlnde 
de yağlı madde vardır, hepsi birden 
242 kalori verir. 

Halbuki ayni mlktarda kuzu bu
dunda 58,60 sudan sonra 17 ,80 a -
zotlo madde, 22,62 nisbetlnde de 
yağlı madde bulunur ve bunlar 269 
kalori verirler. Demek olur ki kuzu 
budu koyun budundan daha ziyade 
besler. 

Zat.en herhangi bir etin vereceği 
kalori nlsbetl asıl et kısmından zl. 
yade etlerin arasındaki yağ nlsbe
tlne bağlıdır. Kuzu da yağlıca olur
sa yağsız bir koyun etinden elbette 
daha ziyade besler ... Bundan başka 
haY"'&nm ön veya arka tarafına 
göre beslemek kudreti de değı,ır. 
Kozu etinin lezzet~e en makbul ta
rafı bot tarafı olmakln beraber, kol 
ve ba§ tarafmm besleme kabiliyeti 
altıda bir derece fazladır. 

Kuzu etinin bir kabahati pek ça
buk bozulma ıdır. Koyun eti gibi 
durmıya gelmez, taze yenilmek la
mndır. Bir de kum eti romatizma
blara l)i gelmez. Pek küçük olursa 
ishal verir. 

Onun için, kuzu dolmasmm en 
lezzetllsl süt kuzusundan yapılmak 

65,80 frank, Yugoslav rantı hisseleri Şehrimiz.de pirinçi ekimi 
açılış ve kapanış 215 - 216 frank, lktisat vekaleti Istanbul mmtaka-
1903 Mısır kredi fonsiyesi 101 -101,50 sının pirinç istih;al ve istihlik miJr. 

_..--------------- - ""\ 

BORSA 
5 MAYIS ÇARŞ~IBA 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Belçika frangı 
Drahmi 
İsviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kro. 
Siline 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
İsveç kuronu 
Altm 
Banknot 

625,-
125,
ııı,-
120,-
80,-
19.

i?0.-
20.-
63.-
70.-
21,-
25,-
20,-
21.-
12.-
48,
so.-

1058,-
253,-

Ç EKLER 

Londra 
Nev.York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd 
Prae 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varsova 
Budapeste 
Bükres 
Bclırrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

624,50 
0,7903 

17,6375 
15,0184 

4,58 
87,51 

3,455 
64,0512 

1,44 
22,6775 

4,2375 
14,0912 

1,9667 
4,1633 
3,9792 

107,6060 
34,4275 

2,7510 
24,1775 
3,1060 

625,-
125,-
113,-
125,-
84.-
22,-

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

1059,-
254,-

622,SO 
0,7895 

17,57 
15,0666 
4,695 

87,7910 
3,4664 

154,2570 
1,445 

22,75 
4,2457 

14,1365 
1,9730 
4,1767 
3,9920 

107,9518 
34,5380 

2,76 
24,10 

3,11615 

'---------------~ 
la beraber, sağlık bakımından, süt
ten kesilmiş, tuzlu çayır otu yemiı; 
kuzunun dolmasını yemek daha ilı
tiyatlı olur. 

tarile lstanbul ve civarında mevcut 
çeltik fabrikalarmm durumu hakkın 
da Ticaret Odasından malllınat iste • 
miştir. 

Pulluklar hazırlanıyor 
Sıhhıye Vekaleti tarafından sipa • 

ri~ üzerine memleketimizde yerleşti • 
rilen güç.menlere dağıtılmak Uzere 
şehrimizdeki demir imalathanelrinde 
hafif demir pulluklar imaline b~la.n
mıştır. Bu sene için lilzumu görülen 
demir pullukların miktarı yirmi iki 
bin tanedir. Bunlarrn mühim bir mik· 
tan şimdiden hazırlanmıştır. Pulluk· 
lar Ankaraya gönderilerek teslim o • 
lunacaktır. ................. .._....._ 
ZAHiRE 

BORSASI 
5-5--937 

FIA'.rLA1' 
Bu~day yumuşak 
Buğday ıert 
Arpa 
Çavdar 
Kusyemi çuvallı 
Kusyemi dökmo 
Tiftik mal 
Tiftik deri 
Yapak Er%Urum 
Peynir beyaz 
Peynir ka5ar 

6,15 6,ı7 
6,17,50 -.-
4, 5 4,10 
4.25 4.2& 
9,34 9,35 
9,25 -.-

115,- 125,20 
110,-
54.20 
25,35 29.15 
47,20 52.20 

G.hLEN 
Bufday 
Arpa 
Çavdar 
Un 
Kepek 
Susam 
Nohut 
Bulı:ur 
Mısır 
Tiftik 

!25 
45 

us 
J36 
ıs 
36 
17 
J4 
35 
33 

Ton 
Toıı 
Tem 
Toıı 
TOll 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
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Kendi~ 
İtirafları / 

(Başı 1 incide) 
Şebekenin nikabmı tamaİnile indir

mek ve Elektrik Şirketinin ne gibi 
muamelelere kendi kendini l!yık kıl
dığım herkese göstermek mutlaka 
lazımdır. Zihinlerde hiçbir tereddUt 
kalmamalıdır. Bilhassa ecnebi serma
yedarlar, Elektrik Şirketi işinin ha
kiki rengini ve manasını yakından ta 
nnnalıdırlar. 

Geçenlerde bu şirket hakkında bir 
yazı serisi neşrettik. Istanbul halkı
nın ne yibi haklarının yenildiğini ra 
kamlar ve açık deliller yardımı ile or 
taya koyduk. 

Bugün daha ileri gidiyoruz .. Bir ga
zetenin hayatında tesadüf edilebilen 
nadir fırsatlardan birini ele geçirdik. 
Birtakım vesikalar bulduk. Bunlar 
Elektrik Şirketinin yolsuzluklan ve 
fenalıkları hakkında kendi açık iti
raflarile doludur. Demek ki, yeni ya
zılammzda ne bizim, ne de başka kim
senin iddia ve ithamları yoktur. Elek
trik Şirketi kendi kendini teşhir edi
yor. 

Hakikati böyle bizzat Şirkete ait 
veslkalarm yardnm ile duyurmak im
kanını bulduğumuza c_;ok memnunuz. 
Böyle bir mikrop yuvasmm çırçıplak 
bir halde görünmesine ve tanınması
na mutlaka ihtiyaç vardır. Yürünen 
yolun doğruluğu hakkındaki her tür 
lü tereddiltler bu sayede ortadan kal 
kar ve eskiden kalan çirkinliklerin son 
döküntUlerlni hayatımızdan tamamile 
silmek, sUpUrmek mUmkü.n olur. 

'Ahmet Emin YALMAN 

Çivi Fiyatı 
Tekrar Tesbit 

Edildi Avcı Kartalları 
'.Ankara, 5 (A.A.) - İktisat Vek!- K fi• K 

Jetinden: ıyme ı ürkleri 
Çivi sanayilnin ham maddesi olan N 

demir fiyatlarının cihan piyasasında asd Avlıyor? 
başgöstcren yükselmesi devam et • . 
mektedir. Huna bin en 2()('.1 numııra- Rusyanm birçok yerlennde kıymet _ 

• 

• 

.. 

1ı endüstriyel mamulatın maliyet ve 11 'lftlrıt yapılan füıyvanlarm derilerini 
satış fiyatlannm kontrol ve tesbitl kurşun ve saçma ile delmemek için 
hakkındaki kanunun birinci madde- evcılar dehşetli kartallar kullanmak. 
sinin verdiği eelii.hiyete istinaden Ker tadırlar. 
fiçe tabir edilen demir çivi toptan a.- Bilhassa Kazak.ki denilen mmtaka 
2ami satış fiyatları ile çivi, tel toptan da avcılık için yetiştirilen mlithiş kar 
azami satış fiyatları 7, 5, 937 tarihin- ta.nar mevcuttıur. 
den itibaren mer'i olmak üzere aşa. Bu kartallann ava giderken gözleri 

Elektrik Şirketinin soy
gunculuk vesikaları 

ğıda yazılı veçhile yeniden tesbit edil kapatılmakta ve tam av görüldilğU (Başı 1 incide) ı-
miştir: zaman gözlerinin bağı çözülerek sah Bunu biz iddia etmiyoruz. Şirket şilklüğünün muvafık olmadığını ve 

1 - Çıplak demir çivinin sandık verilmektedir. söylüyor. İstanbul elektrik şirketinin istihlakin gelecek on senede yüzde 
ambalajlı olarak ve fabrikada tes • Dehşetli kartallar avın üzerine sal. 30 ikincikanun 1928 senesinde Belçi- yüz çoğalacağını ve artan yerlerde 
lim edilmek ve toptan satılmak üze • dıkları vakit aman vermiyorlar ve ya kadaki şirketine yazdığı bir mektup- tevettür düşüklüğünün dört misli ar 
re kilosunun baz fiyatı 19 kuruştur. kaladıklan vakit sahiplerine kadar taki itirafları dinleyiniz. Yalnız bu- tacağını gözönünde tutmıya davet 

2 - Sandık ambalajı ile beraber terbiye edilmiş bir av köpeği gibi geti nun iyice anlaşılması için şunu eöy- edilmiştir. 
1-"'ş kiloluk kfiğıt ambalajlı paketler- riyorlar. temek lnzımdrr ki, şirketin dUşlindil- Türk memurlardaı ikisine hukuki 
de bulunan çivilerin kilo fiyatına kA- Yalnız bazan, pençelerini av deri • ğü yol, bir takım masraf göze alarak vaziyeti tnhlil edecek, "yani §artna. 
ğıt ambalaj farkı olarak aynca 20 sinin içine geçirip yakaladığı mak _ şebekeyi mukavelenin icap ettirdiği meye ve Türk kanunlarına göre va
para ilAve edilir. ltikun kan sıcaklığım hissederse, vah. hale koymaktansa g6z bovamak ve ziyeti ortaya koyacak,, §ekilde bir 

3 - Çivi iptidaJ .-naddesl olan ki- şilikleri artıyor ve avı efendisine gö- voltajı 1101190 volttan 220/ 380 vol- not hazırlamak vazifesi verilmiştir. 

6 - 5 - 937 

Roma görüşmelerinde 
askeri ittifak temin edile, 

{Başı 1 incide) 
Bir bakıma göre, Fon Nöyrat ile 
Kont Ciyano, A vrupanm bUtiln mu
allak meseleler karşısında elbirliğile 
hareket etmek hususunda da görüş
müşlerdir. 

Resmi Tebliğ 
Stefani ajansı, Fon Nöyrat - Mus

solini görüşmeleri hakkında şu tebli 
ği neşretmiştir: 

B Fon Nöyrat, Romadaki ikameti 
esnasında, Almanya ve İtalyayı ala • 
kadar eden büyük siyasi ve ekono • 
mik meseleler üzerinde B. Musolini 
ve Kont Ciyano ile samimi görüşme 
terde bulunmuştur. Bu fikir teatisi, 
iki hükumetin menfaatlerindeki ve 
niyetlerindeki birliği bir kere daha 
teyit eylemiı;;tir. Almanya ve İtalya, 
istikbalde de, 1936 da Berlinde imza 
lanan c.;ok iyi neticeler veren ve sul 
ha kıymetli yardımlarda bulunan Al 
man - İtalyan protokollan esası ve 
zihniyeti dahilinde ayni siyaseti ta • 
kip eyliyeceklerdir. 

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

diğer denizlerde de uhdesine düşeli 
vazifenin ifasını emniyet altına aınıı· 
ya kadir bir donanma vücude getir-
miştir. · 

Orduda 

Roma, 5 (A.A.) - Harbiye müs
t~rı General Alberto Pariani, pal"' 
lamentoda beyanatta bulunarak, ttal· 
)'Ullm harp hazırlıklanru anlatmış 'il 
hudut müdafaa ameliyatının yakında 
ikmal edileceğini söylemiştir. 

General, tayyareye karşı müdafaa 
t~rtibatının takviyesi için büyük işl&
re girişildiğini· ve dilşmanm muhte • 

mel bir ihraç hareketine karşı ko~ 
mak vazif esile mükellef bulunan sa
hil milisleri teşkilltınm da kuvvetleD 
dirildiğini beyan etmiştir. 

Meslekten yetişme zabitlerin ınlk· 
tan 16 bindir. 160 bin de ihtiyat zabi
ti vardır. 

Pe,te Mülakatının Son Günil 
• 

Budepcşte, 5 (TAN) - AvustufYS 
Reisicümhuru Mikliı.s. bugün mebu • 
san meclisinin toplantısında hazır bU 

lunmuştur. Sosyalistlerden maada 
biltün diğer mebuslar kendisini ae • 
I!mlamışlardır. 

Roma görüşmeleri, iki hükumetin 
istikbalde, diğer devletlerle daha sı
kı bir teşriki mesaiye varmak için 
bütün gayretlerini sarfedecekleri 
hakkındaki azimlerinin de açık bir su 
rette teyidine vesile teşkil ey1emiş -
tir. Bu teşriki mesai, Avrupaya, daha 
büyük bir ekonomik ve siyasi istik . 
rar için esaslı temeller garanti ede -
ccktir. 

Almanya, İngiltereyi 
Gücendirmemek istiyor 

B. Miklas saat 17 de hususi trenle, 
naip Horti ve bUtUn hlik\ımet 8.za!l 

tarafından teşyi edilerek Peşteyi ter 
ketmiştir. 

Paris, 5 (TA..'l) - Gazeteler bu • 
giln de Roma görüşmelerile meşgul 

oluyorlar. ~vekil Blumun fikirle -
rini neşreden sosyalist Le Populaire 
gazetesine göre, Almanya ve İtalya, 
Belçikanm bitaraflığa geçmesinden 
doğan yeni vaziyeti Milletler Cemlye 
tine karşı bir silah gibi kuUanmak 
istemektedir. İki devlet, Fransayı ya 
yeni Lokarnoyu, yahutta kendilerile 
bir ittifakı tercih etmek ıztırannda 
bırakmak arzusundadırlar. 

• 
Muhakkak olan bir şey varsa o da 

Roma mUlikatıarında .. İspanyadan 
ç~; bahsedilmiş olmasıdır. Bu gaze 
teyb göre, ne Almanya, ne de İtalya 
İspanya işlerine mUdahaleden hiçbir 
zaman vaz geçmiş değillerdir. 

Le Journal gazetesinin Berlin mu· 
habiri ise, Almanyada; Fon Nöyratm 
bu ziyaretinin İtalya ve Almanya mil 
nasebetini hayli genişletmiş olduğu -
~un açıkça itiraf edildiğini ve fakat 
herhangi bir askeri ittifak iddiasına 
şiddetle itiraz edildiğini yazmakta -
dır. Alman siyasi mehafili, Avrupa · 
da siyasi vaziyetin bu kadar gergin 
bir devrinde İtalya ile askeri bir itti
fak yaparak, İngiltereyi gücendir • 
mek gibi bir harekette bulunulnuya 
cağını be!•an etmektedirler. 

İngiliz Gazetelerine Göre •• 

Viyanada intişar eden Noyigkaytl 
Vetblit gazetesi Avusturya reisicilJIJ 
burunun Peşteyi ziyareti münasebe
tile iki memleketin, Almanya ve ltal 
ya ile de sıkı bir surette anlaşarak 
merkezi Avrupadakl sulh mıntakall 
ru genişletmek istediklerini yazmak· 
tadır. 

Yeni 
Çocuk 
Ansiklopedisi 

12 nci 
Cüz 

ğrt kangal halinde çivi telinin baz fi- tUrmeden paralamak istiyorlar. ta çevirmek suretile mukaveleye ay- Djğer bir Türk memur "bu işlere 
yatı ton başına fabrika teslimi peşin Resimlerde kartalla kıymetli tilki. kın vaziyetlerin Uzerine perde çek • mıivazi olarak, resmi makamların Londra, 5 (TAN) - Gazeteler, Ro. 
133 lira olmak Uzere tesbit edilmiştir. leri avlıyan bir kazak görlililyor. mektedir. müsaadesini almak üzere bir muhtı- ma müzakerelerini büyUk bir dikkatle 

Çıktı 

4 - Toptan satiştan maksat fa~ Yakaladığı tilkinin kan koku!"rnu f ~te vesika ra hazırlıyaca.ktır. takip ediyorlar. 
rikanm yaptığı her miktar satıştır. almış olan müthiş kartalın aVT efendi . Mektup şöyle diyor: Vesikanın §U satırları çok dikkate Deyli Telgraf gazetesi Almanya i-

Çocuklarile övünmek isti· 
yen babalar. çocuğunuza 
mutlaka Yeni Çocuk Ansik· 
lopediai alınız. Bu eaer ÇO· 
cuğunuza verebilecejiniz en 
1<ıvmetli hediyedir. 

5 - Tesbit edilen fiyatlardan yUk- sine bırakmak istemediği, hattA ona "Tevettüriin rno volttan 880 vo'ta değer: le Italya arasında ispanya ve Garp 
ııek satış yapan fabrikalar hakkında bile saldırmak üzere kanatlarını ve ~evrilmesini, 27 hlrlnclteşrin 1928 "Bundan maada hu hususta paktı meselelerinde bazı fikir müba-· 
yazılı cctai hUkUmler tatbik olunur. gagasını açtığı görtilüyor. tarihinde mühendislt>.rln \'e hukul< istenecek müsaadeyi almak ve yenetlerl bulunduğunu yazma.ktadır-

mUşa\irlnln bulunduğu bir toplan- ihtiyar edilecek masrafları hal. lat .. Bu gazeteye göre, Italya bükü . 

kASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAQ_A 
KURU 
BIQ 

([$M[ 
VAZI y ETİN O~OİQ 

ONU rAİZL~ 
OANl(AYA VEPİNJZ 

~ususi SARfLA~lMIZf 
SO~UNUZ 

tıda tetkik ettik. ka tahm ·ı etmek · . . b d tnetı, Garp paktı müzakerelerinin !s-
ller şeyden evvel tahvllin Mr an - k l ıçın ıca ın a panyol meselesinin hallinden sonraya 

1 res. mı ma a. m ara ve halka ve- talı'kln'ı istemektedir. evve yapılma ı lazım olduğu neti- l 
cesine ,·ardık. ı~tanhul tarafında rılecek tavrı: eri gösterir gayet · Ankarada AKBA 

, 
Emln6nU ve Sirkeci WJ ebekelerl- mahremane bir fekilde tanzim Bır yandan da Harp 

b Yerli ve yabancı bütün 
nin bu kıştnnberi normalfn fevkin- edilmif İr not hazırlana--'- Hazırlığı Yapıyor 1 ~ gazete er. mecmualar, 
de ~1iklenml olduğu görUldü. Pek tır.,, Roma, 5 (A.A.) - Donanma Miis- kitaplar 
Y~krnda Beyoğlu ve Galat.anın bazı Do~~ .yolda .niçin yürürnemit? l teşan Amiral Demenlco Cavagnari, • 
kısımlnnnda da ayni vaziyete düşe. Görillilyor kı, Elektrik oirketi mu- Mecliste beyanatta bulunarak, !tal- Her cinı kırtasiye ve 
ceğb:. ka,·eleye uygun yolu masraflı bulmuş yan donanmasının yakında yeni diret. malzemesi 

Şimdiki \'oltaja göre, ~·eni mu- VP ttntı;-r .. ••rılc'la •ıiirUmeği bir saniye notlarla ve diğer cüztitamlarla takvi· • 
hnv'\ile merkezleri kurmaktan ve i c_; i n b i 1 e h a t ı r a g P. t i r- ye edileceğini söylemiştir. Amiral de. 
gelecek senelerde bU~ilk masrafla.. m emiştir. Mu kav e 1 e

8 1 miştir ki: YerıJ Çocuk AnsDdopedfst 

ra girerek tAU şebeke1i kuvvetlen- hillfma voltajı değiştirmek, masraf- "Italya, yalnız Akdenlr.de değil, '-•••lıııılımliı••••• 
dlrmekten ise bütün ~bekenln vol- tan kaçmak ve yapılacak masrafı da =========·====~;,;;,;;;;;;;;;;,;~==-
tajıru 880 Volta cevirmck \·e bunun halka yükletmek için dilşilnülen yol
için dilşUnlilen rnUddeti beş sene kı- lar ve çareler, şirketin zihniyetini çıp 
saltmak daha faydalı olur. lak bir surette ortaya koymaktadır. 
(Bu düşUnillen tedbir, muJtaveleye Neşre devam edeceğimiz vesikalar 

tamamile zıt ole.n ve halkın .zararına (Veyi) sisteminin içyüzilnü en çıplak 
şirkete tasarruf temin eden yoldur.) bir şekilde ortaya koyacaktır. 

Allkadar servislerin daha şimdi
den etmflı tetkiklere başlamaları 
muvafık görüldü.,, 

Tavizler ve saireler ... 
Vesikada bundan sonra vuifeler 

taksim ediliyor. Mühendislerden iki
sine voltaj değiştirmenin mucip ola
cağı masrafın hesabi bırakılıyor. Di· 
ğer bir mühendis, takviyelere ait 
masrafı hesap edecektir. Bu mUhen
dis, 1928 de tesbit edilen tevettür dü-

Hıdırellez 
Bugiln, eski takvime göre 23 Nisan 

dır, yani Hıdırellezdir. 
Hıdırellez eski ananeye göre baha

rın ilk günü, daha doğrusu kuzu bay 
ramıdır. Eskiden bugUn Klğrthanede 
ve Boğaziçinin sahil çayırlarında 
halk bayramlan yapılırdı. 

,.sandalya ve Mobilyanın4 

Hem ucuzunu, hem güzelini almak için l!tanbulda Rızapaşa yokuşundn 

66 No. ASRI MOBll.YA mağazasını ziyaret ediniz. 

AHMED FEYZi Tel. 23407 

DUnyanm cenneti olan Bofuiçinln ____ _.. ... 

YENiKÔY PALAS'ı 
Deniz kenarında bilyUk bahçe ve ormanlar içinde emsali nadir buıunıın 

konforlu otelimizden iııtifade ediniz. Husust düğün. ziyafetler ve pik· 

111 nikler ter_tip edilir. Telefon: 34:,3 MUdirfyet B. Tevfik Başarır 
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Siz de bu kremden 
====================::::.;====================== 1l 

taımayın1Z Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
30- Nisan -1937 vaziyeti 

AK T 1 F 
KASA: 

ALTIN: Sat! ldlogn.m 2LM3.49T 
BANKNO'l' • • • • • • • 
UFAKJJK •••• • • • 

DahildelD •rıWirler: 

29,599,361,158 
12,265,386, 

911,253,9 '2, 782,001,49 

PAS 1 F 

s.rma.,. • • • • • • • • 
llaıiJal A~ • • • • • • 

Adi ve fevkallde 
Hususi 

2.105.172.40 
4.516.007.70 

15.000.000.-

8.821.180.10 
Türk linD • • • • • • • .Lira 7~.-.96 

T edauiiltlelıi Banlınotlar: 
Hari~telıi llaltdirler ı 

ALTIN: Sat! kilogram 15.0M.4'14 
Altma tahvili kabil Serbut 
dövizler • • • • • • • • . 
Diğer dövizler ve Borçlu klering 

7,109,1522,M 

Deruhde edilen evrakı nakdiye . 
Kanunun 8 ve 8 lbct maddelerine 
tevfikan bulne tarafmdan 
tedlyat 

158. 7 48.563. 

13,372,427,-22,710,38 

46,487,MS,2() bakiyeleri • • • • • • • • 
1--------t 

53,610. 788.62 
Deruhde 
bakiyeli 

edl. evrakı nakdiye . . . . . . . . . 145,376.136,-

Haine Talauilleri: 
Deruhde edl. evrakı nakdiye 
ltaqJ1ıtı • • • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerin 
tevfikan hazine tarafmdan 
tedlyat • • • 1 1 

Ser.edat Cüdamı 
HAZiNE BONOLARI 

TiCARi SENEDAT • 
• • • 
.• . . 

E•lwım oe Talauilat Cüdam: 
lDeruhde edilen evrakı nak

.A. - ( dlyenJn karfıhğı F.aham ve 

USS,7"8,563,-

13,372,427 

2,000,000,-
23,946,888,14 

145.376.136.-

25,946.888.H 

Kal'fılrtı tamamen altm olarat 
Ulveteıi tedavüle vazedilen. • . 19.000.000.j 
Reeskont mukabW lllveten ted. 
vued. • • • . • • . • • • 12.000.000. 

Tarlı Lira-:a ltfeudaatı: 
Döois T .,JJtiJtlalt: 

Altma tabvDI kabU dövizler • 
Dfter dövlller ve alacaklı kirin 
bakiyeleri • • • • • • 

Mulatelil • • • • • • • • 

ra 1.529,42 

22.978.560.16 

176.376.136.-

14,041,857,38 

22.980.08~.58 

98.362.590.38 

(Tahvillt Cltibaı1 kıymetle) 37,657,150,47 
B-Serbeat uham ve tahvlllt • 3,937,901, "-----...;..:.:::::=• 41.M.~ 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaall ilanları 

~ -tJrııa Ya Aakeıi~unda yap 
eaa;,.~ 2649 m .. -tcaliie ")'ol in-

~-3ii!ıS 
~ Sa· Keelf ve eartıan Esklfe-

AIHIMları 

Albn ve Dn9fs berine • 
Tahvillt tıserlııe • • • 

• • 
• • 

H-.Jarlar •• 
Malatelil • • • 

• • • • • . . . . , 

J'Man 

FIRSATI KAÇJR.MA.YINlZ! 
Beyoğhında Tokatlıyaıı Oteli 

a.r,ımnc1a 
'S T A VR t 'D t 'S 

tuba.tiye ntaıuumda; KA
TI LtKlDASYON btltiln 

etokl&nm 
HAKlK? %40 TENZİLATLA 
elden çıkarmala b"flımrfbr. 

15 gUn devam edecektir. 

lebiıir ;::hna komisyonunda göril
ttl( ıtbıtı tnıe 17 mayıs P37 p:ızar
keıt Sa il.at 15 te F.aldfehirde Aa
~. ~ komisyonunda yapıla-
~ ertn bu gibi işleri yap- '•--------lert ıntıcı dair Nafıa ve inşaat şube- -----------
tbli;reı v!:!tlklertnce tetkik edilmie Istanbulda ZindankapU8UDda l3No. 
tıttlfi v~e kanunun tayin lı mağazada çömlekçi iken halen ika
burİc!ir. T klit da getirmeleri m~ metglhı meçhul Haralamboe oğlu Fu 
llt1 laat ı: mektuplan ihale gU- tiye. 
biu ~kadar makbuz muka- Ualrlldar icra memurluğundan: 
~OQQ Ra~L- ~kerf Satmalma ko . bo 

~ima verilecektir. Hasan, Nafi, HUsniyeye rcunuz_ 
(682) (2366). dan dolayı UskUdarda GWfem Hatun 

8 tor • • • mahallesi Karacaahmet caddeei Uncu 
'atı Ue ~eri ihtişacı için kapalı lar eokağında eski 108, yeni 1 No. lı 
~ 

21 
n benzin alınacaktır . .MU yerdeki dtlkkln H, 4, 937 tarihiude 

"at 16 da llaym 1937 cuma gt1nt1 hac7.ed.ilmiş ve tamamına 1500 lira 
~ııuıı~rluda Kor satmalma ko kıymet takdir ediJmilUr. Haciz zabıt 
krtıı&tneei Yapılacaktır. Evsaf ve varakam hazır buJuıımacbğinızdaıı le 
~ &ınirı~ta.nbul ve Ankara le - bu varakanın tebliği tarihinden itiba. 
~da eri aatm alma komiı • ren icra ve lf1b kanununun 103 Unall 
ı.ı. kobıiey \'e Çorluda kor satma! - maddeei mucibince 10 gUn içinde za -
~~unda görülebilir. tık te- bıt varakaaım tetkik ve bir diyeceği. 
~-,. lttfı.at 2250 lira olup müna - niz varsa söylemeniz için UskUdar lc
ın...'ııctı llladd edecekler kanunun 2, ra dalresi:·.e gelmenls teblif makamı. 
~ lllezkikr elertndeki belgelerle bir na kalın olmak tızere Dln olunur. 
'""'-......=~_ &'tln ve saatte komisyo , (32418). 
~~ (688) .(2'544) 

t.heıi ••• 
~ UıttCl.rn:lzonundakl krt'atm ek 
~ la.rfı Yacı olan 145000 kilo un 
~· l111uıı ~tmeye konulmUf • 

• ~ bedeU 18850 lira -
~~el& :m• kor, aatmalma komia 
~ 2ı rı:_r rtırı görülebilir. Eksilt-

64.848,72 
8.163.211.30 8.227.858.02 

4.500.000.-
10,598,268,93 

333.381.853.44 YelıUn 333.381.853.44 

2 Mart 1933 tarih!nden itibaren 
lakonto haddi o/o S~ Albn üzerine avam% 4~ 

istanbul Tramvay Şirk6ti lstanbul Berberler 
CEMlYETlNDEN: 

Cemiyetimizin yıllık kongresi 9 ma
yıa 937 puar günü saat 13 te Beyoğ
lwıd&. ı&ıi.2J..a 'Olsıimılt..~~ 

Jstanlnal !l'ramvay Şirketi. tenzilAtJı tarifeden ist!W• etmek ı.tlam yet Balk Parti8l BeyofJu nçey&ıJaı-
veren mektepli kartlarmda yazılı talimata göre, bunları mektep direktör- rulu salonlarında toplanacaktır. Cemi 

lerlne tudik ettirmelerini ve aksi takdirde 10 mayıs puarte91. cUnUnden yete .mukayyet azanın cUzdanlarmı 
itibaren muteber olmıyacağnu, ellerinde mektepli karlı bulunan Univer- hamilen kongreye gelmeleri ilin olu-

ft 

i LAN 

aite ve diğer mektep talebelerine h&ttrlatır. nur. 
KONKRE RUZNAKESl: DIREKTORLUK 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 
1 - Ytlbek mUhendla mektebi blnasınuı bulunduğu arsa dahilinde yap 

bnluak (214296) lira (7) kuruşluk ke9if bedelli pansiyon binası in9aaı 
ve tesisatı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulml&flur. 

2 - Bu ife aid fBl"bıame ve evrak 9unlardır: 
A - Eksiltme tartnamesi ve buna merbut husu.al ve fennJ şartlar, pan-

siyon projesi taksimatı dahiliye listesi. tahlili fiat cetveli, 
B - .Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel prtııamesl 
D - Pllıı ve projeler 

1 - DM ve 936 aenelerl heeabatmm 
tetkiki. 

2 - Evvelki kongre mukan'erabn
dan intaç edilen ve edilmiyen madde.. 
ler hakkmda izahat. 

3 - Azadan alınmakta olan aidat
tan tenzillt. 

f - Her ayın ilk pazar gUnU mea
leld haablhaller için toplımlmı•. 

5 - Cemiyetlerin mu.tereken aça
cakları dispamere itUrak. 

6 - Şehir meclisinin permanant 
makineleri hakkındaki mutarreratma 
dair izahat. 

istekliler bu prtnamelert ve evrakı (11) lira bedel muka'bilinde mek-
tep idaresinden alabilirler. Beyo§lu 4 cU noteı ll§lne 

3 - EUlltme 7-5-937 tarihine muaadlt cuma gllııt1aaat15 de Gümüş- Istanbulda Hobyar mahallesinde, 
suyunda yüksek mühendis mektebi binaeı içindeki arttırma ve eksiltme Hoca Hanı sokağında eski 13 yeni 2, 
komiayonunda yapılacakt!r. 4, 6, f.\..2 numaralı ve 26 mayıs 1934 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (11965) Ura muvakkat tarihli l:rokide gösterilen hudutlar 
teminat vermeal, bundan b&fka qağıdaki vesikalan haiz olup getirmesi ile mahdut·arsanm tapu ıicilinde mec 
llznndır. muu 2820 aehtm ftiban ile, KAmil Ka-

A - Nafıa Veklletlnden almlDif yapı mtıtearhltllği ehliyet vesikası. rabey C>llu Bincleri namına mukay· 
B - (B00oo) llrahk ft yaptıfma dair nafıa veklletlnce hadlkll vesika yet 702 aehim hi..,t şayluuu ahi· 
C - 937 yılına aid ticaret odam veelkul. .bi mumaileyh Klmllden bu kere 9C500 

15 - l:kailtmeye clreceklerln blaat diplomalı MtlhendJs veya Mimar ol- adet Tllrk Hrast mukablllnde atın a. 
mam veya bunlardan birlnin fenni me1'ullyeti altmda itin yapılacağını ve bp tapuda namıma kayıt ve sicil et
hıpat mtlddetince itin bafmda bulwaclurUlacaPıı taahhtlt etmee1 llmndır tlrdiğimden, ikametglhlan meçhultl· 

8 - Teklif mektupları yukanda 8 tıncU maddede yuıiı aaatten bir _: mtlz olan hiuedarlar ve diğer allka. 
at evveline kadar Yübek MUhendJI Mektebi binuı içindeki arttırma ve darlann mal{bnu olmak tbıere keyfi· 
•blltme komt.,onu relellğine ırıakbas mukabilinde verilecektir. Posta yetin daireniz marifeti ile remnen 
ile c&aderllecek mektuplarm n!hayet tıçOJ1cO maddede yazılı ıaate kadar netfr ve llln edilmesini dilerim. 
reımı, olmuı ve dit zartm mUhtlr mumu ile iyice kapatılnut bulunmuı Bebekte Hamam eokağıııda ş:m§i.r-
tartbr. POlltada olacak gecikmeler bbul edilmez. ..2143., yan apartmanmda Vahram Şİ.m§iryan ' ko Ylll 1937 cuma gUntl 1aat 

~ ';tnıalma komisyonunda 
..... ~ur· ıı!e tembıatr 1413 Ura 
t.:.~ telllhı · killerin belli gün ve 
-'Jle ko.: mektuplan ve makbuz 

=::::::-----..:.-----------....:..:::___ Bu illn dairede saklı u1mm tıpkıll 
Jr.:~~-----;.;.;;;;;;;;;;;;;;;..------~~::==:; olup ticaret kanunu abklmma tevfi-

Selimlye Askeri Satınahna Komisyonu ilanla tan ıIAn ıçin Tan ıueteaine lrea1 ıa-
10Da lntlracaatıan. 

(689) (2M:S) ~----------------1 lmdı. 
te 1 - Sellmiyede ttımen topçu ve piyade alaylan ahırlan öntınde mU-

~~'--- • • * rakfın 15 ton gübre 21-5-1937 cuma günü saat 15 de açık arttırma btanbul yedinci icra memurl ....... . 
l>'Ul),_ ---mı 800oo Yolu ile aatılacaktır. ... .... 
Jı .... tın 77 ve 45000 ve AI- dan Bi borçtan dola mah ol 

Beyollu ' ncll Noteri 

Kaç yaşında ' 
•• •• •• orunuyor-
sunuz? 
Tecrlbe ll*IJrii 1 

~::\~~-
~ i;y J l~ı~ndın 
s~ tııronU: 
Ç ~ ~ 10 kldın 

~ 
ıraıındı 2 il 
kendi raılı· 
nndı görO· 

T 
nDJorlır. 

ıYılnıı 1 kadı 
daha gınç 
gtrOnOyor. rt.•• Wtblnl okuyunuz : 

DnlJ'utamalda )'af meselesi 

nııeuuubahl8 delfldlr. Belki 
elJdlnlırdeld '"Blocel, tabir ec1I • 
len tabii ve llhbatH cevherin 

mevcudiyeti rol oynar. altlerl 

Bloeel cevberile zengin olan b. 

dmlar 60 yBflarmda olsa bile 
gene genç görünürler. Cildiniz, 

Bloeel cevherini kaybetmele bat 
ladıll vakit 23 J'BllDda olsanız 
bile lbtlyarlaauf göröııtlnttnttz. 

Keclerls ve dtlfttneeler Blocel'I 

kwular. na.an lda cıllcllDJzl, 

~ hayvanlarda glzWnnlş 

cllt hllceyratı merlremdea il . 
tlhsaı edllM faae Ye .ı Blo. 
cel'le beeleybıls. Bu cevher, elL 
dinbi kuvvetlendirmek ve genç. 
lettlnnek bauuma mallktlr. 
TabJf Blocel lhtlyatuim uyaadL. 
ruak ve elldlnls • bW'Ufaldak. 

lar, olzgDer, af7ah benJer slW
lbtlyulık allmetlerlndea kendi 

kmdfne lnu1ancalr ve baldki 
devamlı bir gmçllk temla ec1e -
eektlr. RallbMIJ"Cla Blocel oev. 

ileri haiz ye&Ane bir cllt 1U1Mm1 ............ ,...,. ............ 
Tablon lmımldlr., a- ini 
üpm yatınaPlan evvel tatbik 

ediniz. Sabah ta beyu rengin.. 

deki Tokalon kremini kullanma. 

Şayam hayret bir netice De br. 
şd8f&C&ksom. '72 yaemdald b. 
clmlanta lnınltukluldar .O ola. 

cak 50 YBfllldald kadınlar ancak 

S2 yqmda görtlleeek ve gen~ 

kızlar ile hiç görmedikleri mdp 
glbeUDd;e bir tene malik olaeak

lardır. lluvattaloyet mubak • 

bir ft ta•laatlıdlr. Teertlbe e -
dlnls.. llwaa a•~a. 

Binlerce Tokalon mllf _ 
terislnden mtlesaesemiu 
mektup yazanlarm mtl. 
şahedeleri, k.endiliflnden 
gelen en kıymeW deliller • 
dir: 

(Ylhlmde erpllllk w 
~ delllder ~ 
bir takaa alvllceler oldu • 
pndu IJI bir cilde mallt 
~ Bir oolı krem
ler blll'"'dd=- .... 

11 
Diba,.& Tolraloada brar 
kdcbm.) 

D. r. No. ' ıı ... hmi 
(<Jldba OOk anzall Vf 

llllkddl. bu ..... beal ya . 
şımdu d&ba ful& ıa.ter 
IDekte ldJ. ltt.e aiti &fdJI 
Tobloa lndlamyoram 
MeaunmlJ8de itiraf ede 
rlm ka ba mlddet artın 

ia ......... ,beya ve tur 
bir clld6 ...... oldmn.. ) 
S.Caddesl, D.Tllccar 

Y. A. il. Eekifehb 
Ba awktaplanD udla· 

d08ftlanmada 118khdır 

'-to ~ 'V~ kilo sığır etleri kapa- 2 - Gtlbrenin t&bmtni bedell 30 lira ve % 7,5 teminatı 2 lira 25 ku- : r . yı cuz up 

1 
etlertrıın e yapılacaktır. Pmarhi Btlytlk rekllına 118 haceti ru,tur. Bu temhıat vaktinden evvel tümen muhasebe veznesine yatm • paraya çevrilmulne karar vem. ce- -

1ıll1- tutan 362.,,, lira Bir kutu lacaktır. viz kUttlpane, oda talumlan, halı aec- KAYIP: Faktllteden aldıgmı· Aa-•·-""11 et tu+ .. _ "" Alpul-~ etlııtıı ut 20020 liradır. Pmarhi F A Z 1 L 3-Tallplertn ayni gUn ve saatte Sellmiye ukerllk daireeinde toplanaıı cacleler, karyolalar veeair ev 8l)'UI kertik talim klğıdımı k!lybettim. Ye-
~P1ılılllıuıı temıııatı 2719 liradır ukerl aatmalma komleyonuna mUraca&t eylemeleri. ( 2511) 10, 5, 937 pazarteel gUnU saat 8,30 nisiııi alacağımdan eskisinin hükmi 

~)'lara l.id teminatı da 1502 liradır: ç ı L ı LA-c ı • dan 9,30 a kadar Cllıuapde 8uAm yoktur. Fen faktllteai Tıp ~ J'ua4 
ı~ llaYie ~rtn ihaleleri ayn ay- latan bul Komutanh§ından: . aokak 84 Dumanlı Ferah yurdu apar- ----------
~ Yap~ma günü saat Seni gok gtlsellettirlr. lstanbul Komutanlıfı inp.at tube81ııde ı Haziran 937 tarihinden ftfba- tımanmm dördüncll katmda hazır bu- Sahlbf: Ahmet Emin YALMAN 

ftıı ""-~lert • imal . F.dinı Kim ren çalıpnak t1zere ısa - 200 lira tıcretle bir mimar veya mtlhencUe alma- · 1unacak memuru taralmdan lklnci a- Umumi Netrfyatı idare Eden: 
... ..:~ Batnı arzu edenlere her Fu!:~ Ll~ratu;:: cakt!r. Tallplerden evufı lblmeyt bafs bir taneei eeçilecektir. Bu ... tallp çıt artırmuı yapılmak 9Ul'etile para- .. 841.tM 
- --.ı"lllııektectir alma komisyonunda .. •••liıııl••••••ıl olanlar 15 • 15 - 987 tarllıfne kadar ellerlndeki evrakı mtlllbite ile komutan- ya gevrileceflııden laıt.eklllerln mtlra- Guetecllik ve Nwo1-• Tllrk Lim'tet 

· (690> (2546) hk 9 uncu 111beeine mUracaatlan. (2491). caatlerl lJ&D oluDur. (32410) .... v-
1 

Şirketi. BuddJlı yer TAN matbaam 
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.--SiNEKLER----.. 
Sıtma, tifo ve hastalık getirir, 

yemeklerinizi kirletir. 

Adi gazı boya ile karışt1rarak yalancı ecnebi 
markah ku ı ulara dolduruyorlar. Ve fıçıalard a 
ve tenekelerde açıktan Fayda yerine satıyorlar 

FAYDA MARKASINA 
MÜHÜRÜNE DiKKAT 

Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. Hqeratı kat'I öldürür. Kutusu 
17,5, orta~. büyük 45, bir litrelik 65, beş litrelik 300, büyük tenekelerde 
900 Mınııtur. Büyük fıçılarda tam kilosu 50 kuruştur. Hasan deposu. , ......................................... , 

TÜRKiYE BiRINCI 

TERAZi FABRiKASI 
Husu, zarif ve mukavemetli 

Her cins T Q P A N E Teraziler i 

Tartı ve Ölçü Aletle rl n Ma.mulltmı ter-

~ lMJ !q dh ecllnls ve b.k 

O p p.. ~ litlerlnden akı-

Markaya nmız. 

dikkat 
Satıf depolan: ı.ta.nbul, Tahtakalecaddesl No. 68 Marpuççular caddesi 

No. ~ı. Kantarcılar ca.d. No. 46 

İstanbul inhisarlar Baş Müdürlüğünden : 
Hükmü mayıa 937 sonunda bitecek olan müskirat satıcılannın ruhsat 

tezkerelerinin yenileme muamelesine 20-5-1937 tarihinde ~lanarak 
7-6-937 pazartesi akf&Dlllla kadar devam edilecektir. 

Ruhsat tezkerelerini tecdit etmek istiyen satıcılann tayin olunan gün
lerde eeki tezkere ve kontratla.riyle beraber birer de f otoğraflarmı ala
rak Kabatqtaki inhisarlar Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 1 Ha~ 
ziran 937 tarihinden sonra tezkerelerini yenilemiyerek içki satanlar hak-
kında kanunt takibat yapılaeağı ili.n olunur. (2430) 

Beyoğlunda - Galataaaraymda ____ , 

l.iON-MEl.BA 
Birleşik Fabrikalarının 
Yeni Müessesesinden 

Modern çikolat&cılıfm en 80D SPE&YALlTELERINl isteyiniz. 

Mll.JCA, SUtltl ve lilt kaymaklı ÇiKOLATA 

NUTINA, SUtltl ve fmdıklı ÇIKOLAıTA 
- il!ANDINA, Sütlü, bademli ve ballı ÇiKOLATA 

ORANGINA, Sütltl ve port&kallı ÇiKOLATA 
INDlANA, Stltlil ve Hind1ataD cevizli ÇiKOLATA 
VANIL.A, Kakao tereyağlı ve vanilyalı ÇiKOLATA 
Bl'l'RA, Ariba {Ael) kakaolu ÇIKOLA.TA 
KREMLINA, Şantlyi kremli ve meyveli ÇiKOLATA 

Bütün bu çeşitlerin buzlu 
çikolataları 

BeheriSKurustu 

__________________________________________________ ...., 

K .INATDA 
İKİ DEFA l~jŞLEM&KL~ 

AYNI RA"DOMA"I VERiR 

, 18 Ay Veres:ye Satış: 

SAHiBiNiN SES 
Eeyoğ

4

u ve acentaları 
Ankara - Adana - Anta'ya - Afyon - Bursa - e andırma - Eskişeh ir · fzmir -

Kcıyseri - Konya - tv'ıers·n - t.amsun - Sıvas - Trabzon - Zonguldak 

Zührevi ve cilt hastalıkları -ADEMô ôKTIDAR 
or. Hayri Ome ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

• 
1 

Oğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No. 133 Tele(.on:43585 

KAYIP: Ziraat Bankası htanbul 1 
şubesinden tevdiatıma mukabil aldı
ğım 1442 numaralı bonoyu kaybet -

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Poıta kutusu} 1255 Hormobin Galata lıtanbul ~ 

1 tim yenisini alacağımdan mezkfır bo 

::.·~~~~m~~!m:,~s.u~~- :!"~ Öksiirenlere:kalran Hakkı Ekrertl 
Yüzbaşı Ali Şefik Açar. __.,-

~~~~~~--~------~--:-~~--~~~~·~~-------
Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızhğından: Ankara Valiliğinden: ~ 

Kuımp&fa.da: Hacı Ferhat mahallesinde Karanlık Çetme sokağında 48 

ve 50 No. lu harap Hacı Ferhat camii ve meerutahaneeile area.nm satıldı
ğından tescili Beyoğlu Vakıflar MUdUrlüğtlııden istenilmekte ile de ma
halli mezkftrun tapuda .kaydı olm..aığmdan BeDE'tsiz tasarrufat ahklmln• 
tevfikan mahallinde tahkikat yapılmak üzere 21-5-937 tarihinde aat 10 

Bu mu~. en mükemmel metotlarla hazırlanan ve daima taze ola- da mahalline memur gönderileceğinden işbu mahalle tasarruf iddiumda 
ra.k her nevi çikoli.talan kilo ile aatildığı gil>i, Balon çikolatalarının bulunanlann on beş gtine kadar ellerindeki vesaik ile 1826 No. ile Beyoğ-

Orman amenejman grupu için alınacak veya yaptırılacak 84 ~.' 
koltuk ve aandalyanın isteklisi çıkmadığından eksiltmesi uzatılaJlleJet' 
Muhammen bedeli ıon piyasa fiyatma göre 4615 liradır. Ş~~ 
Ankara hal arkuı Bolu Palas beşinci gruptan parasız almabilll"· p ~ 
me 17, 5, 1987 pazartesi günü saat on beşte ayni yerde UçUncU ~t ~ 
resinde yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarflad.ır. Muvakkat teIJl if6 ,!' 
lira 13 kuru,tur. Teklif mektuplan 2490 numaralı kanun ile .. bU Jıt~ 
p.rtnamelerde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat on dorde ~· 
UçtıncU grup bqmUhendisliğine verilmiş veya gönderilmiş ol• 
Postada vlki gecikmeler kabul edilmez. (2449) 

envaı, tantali katıunelllarmm muhteıit ıpeaiyaliteleri, en mükemmel ıu tapu sicil muhafızlığına veya ke9if gUnU mahallinde bulunacak memu-.. •-••toı Ju.kao da kilo ile veya kutu ile atılır. ___ .. ra müracaatları ilin olunur. (2537) 


