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BAŞMUHARRIRlr AH MET EMiN YALMAN 

-

Elektrik Şirketi Mahkemede 

SIRKET SEFLERI DUN 
SORGUYA CEKILDI 

Almanlarırl Büyük Hava Sefinesi 1 

&.slarar,, "drır..,lllitlan Bnee ildua 
- · lltılaltetnai önibttle 

Suçluların Mahkemedeki 
Sözleri ile ilk lf adeleri 

Biribirini ' Tutmuyor 
FJeldr• Şıketinin sümrük reaimlerlni YeSmeclea kulJandıiı 

mabemeJ9 ait ıUPuük ka~kçdıiı claftalD& cl6n ihblat mahke
melıinde Mnm edildi. Dünkü celtecle, fiıbtin kontrol tefi Emil 
Fialer ve Sil&btaraia Elektrik FabrikMı Müclürii Çibiletti .orıuY• 
çeldldil•· 

• 

•••••• il 
Barselonda 

Asilerin 

:Amerika ile Aorapa aranntla 21 ütd 
t 

•
4 •elerim tamamlamalt here ilıen bir. 
1 

inlilalı neticai yanan "'Hintlenlnırs,, 

HINDENBURG .. 

Bal~n. Nevyorka 
inerken Büyük 

Bir infilak Oldu 

Roman 
Jlh Giintlüün pseteınl

ze .,.,.Jifi yeni romarllll9 

"fimdililı Adsız Roman., ı.. 
mini oeriyorm. Ani aJ1111 

· sonra olıuyacular lıoyacalt. 
lardır. 

"Şimdililı Ad.u Roma,. 
tamamen yerli, tamamen 
milli bir romandır. Y alnnda 
(TAN) da zeulıle o~ 
ca'8ana. 



8-5.937 
2 
===~=~=============================~AN·====================~==:::::r:==:=== 

Simpson' un seçtiği modeller 

Bi)'Glı krepten ya

pılm., gece 
tuvaleti 

Ba"'e eilenti-
leri iPn maoi 

6enelıli 6eya 
""""1en INıltf• 

trıoaleti 

Beyaz oe siyah 
aatenden 

••• trıoaleti 

Madam Simpsonun 
elinlik Kostümleri 
Hazırlanıyor 

İ atediii bdmla evlenmek için tacım, tahbnı feda eden 
Dille dö Vindaor, Madam Simp>nun talakı bir kaç aüa 

~nce kat'iyyet kubeder etmez (Tonu) a ıelmit ve evlenmek 
üzere hwrlanmıya batlanutbr. 
Anlatılan 7..divaç merasimi gele

eek haziranda yapılacaktır. Madam 
peon da gelinlik Jı:oetUmlerinl 

~.._..~ıamakla megguldur. Jladamm 

:: ;~ı:ric;n;::: 
sellik kaplamıştır. lndre vadisine 
hlJı:im olan bu muhteeem eato, 16 
mcı utrda yapıllJlll bulunuyor. Bu· 
rada oturan Madam Simpaon, btt • 
tUn dünyanın merak ettiği bir kah· 
raman vaziyetini almıştır. Bilhas .. . 
aa onun seçtiği ve düğün için ha • 
mrlattığı elbiseler bütün kadınlar 

tarafından ehemmiyetle takip olu
nuyor. 

P aria moda dtınyumm en ileri gelen kralları, Madam 
Simpeonun gelinlik kostümlerini 
en mla ketumiyet haV&SJ içinde h~ 
mrlamış bulunuyorlar. Londra ga.. 
8eteleri, bu sırlan açıp dökmek i
tin uğrqJDillar ve bunların biri 
ıu malQmatı elde etmeğe muvaf. 
tak olmuetur. 

Şehrimizde 
Kitap Sarayı 

Kuruluyor 
Şehrimizin münasip bir yerinde bir 

kitap sarayı binası yapılacaktır. Bu 
bina, bütün fennJ ve sıhbt prtlara 
uysun olacak ve her türlü url ~ 
batı bulunacaktır. Bina, maarif ve 
belediye tarafından beraberce yaptJ
nlacUtır. lııpat, bittikten eonra 
timdi tehlrde dağınık bir halde bu· 
lunan kUttlpanelerdeki bütün kitaplar 
bu binada toplattırılacaktır. Kitap 
sarayının yeri hakkında Prostun fikri 
alınacaktır. Saray, şehir plim bekl~ 
meden ve bir an önce İn§& edilecektir. 

Siloların 

Ucret 
Tarifeleri 

Tünel Hanı 
ihtiiafı 

1 
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Bir ay kadar kalmalt üe-1 
re ıliln ıelarimize gelen ı 

i 
eaki Bombay V alw Bay 1 
Hômit Ali, oe relilıan İ 

I Ba)lan Şerile İ 

Hastane Kapısına 
Yarall Bir Adam· 

. 

Bıraklldı 

Hastayı Getiren 
Sof ör de Bir Şey 

Bilmiyor 

Bomontlde Bir YallfJll 

Ba1langıcı Oldu Tlbıel lirketlnln Galata tarafmda 
Y&pbracaiJ bina yblhıden llrbtle. 
belediye ve Nafıa arumdaJd noktıü - Müskirat Satan yerler DUn gece, Bomonti tramvay dıP 
nuar farkı hentlz halledilemem)ftlr. Yen.. Yo 1 ğmda Simanyolu eokağmda Suat A• 
Nafıa, ıtirketin Galatada mutlaka tlç c u Ne Zaman Kapanacak bit .... ..._ ... __ bac·~"'!"'dald kO" 
kaUı bir bina yaptırmaamda ısrar et. ·ı-~ .......... 
mektedlr. Belediye, yollar kanunu mu s 1 Şehrimfr.de mtlsldrat satan y-srle- nmılar tut " mUftur. Bundan ~ 
ctblnce burada bir kattan fazla bina a on 1 arı rin mmtakalan ve saat kaça ka·1ar le halkını tellp dtlemtıe yaııgm, it • 
yapılamıyacağım ileri sürmekte, Uç açık kalacaklan evvelce tesbtt edJJ • faiyeye haber verilmiıt ve Beyoif11 
katlı bina yapılmuı için 'irketin ı.. miştir. Fakat, bugUntln ihtiyaçlanrıa grupu bet daldlrı içinde yetleeJ'ek a-Madam Sompsona en çok yakı.. 

fail renklerden biri açık mavidir. 
llada.m, maviyi siyah ile ieletmek· 
te ve sokaklık kostümlerini bunlar· 
dan yaptırmaktadır. 

ti.mllke glripıeeini teklif etmektedir. Yapıla k uymadığından hem mmtakalan re- teol aöndUrmtıetUr. 
Şirket, Uc; katlı bina için geniş bir c a Dişletmek, hem de zamıtnı uatmak 

Ç~elıli ipekten yapdmıı diğer sahada latimli.k yapılması mecburiye için yeni bir proje huırlanını9':ı1'. 
ilıi Aoafiim tini gözönUnde tutarak bunda aciz Şimal memleketlerinde ve Alman- DUn, bu maksatla vali muavbiinln Bereketli 

M 
adamm gayri remnJ kabuller göstermektedir. Nafıa Veklletinin ~ gUmrUk ve linıan işleri ve nak- bqkanhğmda bir toplantı yapılmıf, 
için yaptırttığı ve siyah ten- Fi d bu sorgusu Uz.erine dtln belediye bu Uyatı ve yolcu Balonlan gözden ge- bazı esaslar kararlqtmlmıftır. Yeni Yaiim rlar 

tene ile illettiği bu elbiaeler bilJıu. 0 rya a vaziyeti aynen Vekllete bildirmif ve çirllerek hazırlanan raporlar, allka- mmtakalan g&lteren proje bet gQn ':I U 
• göze çarpmaktadır. Gece tuva- direktif iatenüıtlr. dar ve~etlere Yerilınit ve hU8118f eonrald toplantıda kat1 teklinl ala- Memleketin birçok yerlerine bert-
letlerinin ekleri önden aynlmJltır. ı ı 1 • kom)syO ar tarafından tetkike bq- caktır. ketli yajmurlar yajmalrtadJr. ç.r • 
---.. b lbiaelerin m ar s e rı K 1 la.nınqtu'· Her vekllet kendi '-leri t1 ; __ lf :::; o u ,~en llODl"8 ~= , ıymet 1 Kitaplar zerinde yapacafı ıaıahat ıç1n i:az1~ Bir Çocuk Man .. ala =ur '°::n~':err:! c;:;, 
~. Floryanm 936 malt yılına alt imar Ç I btltçeslne tabsfsat ayıracaktır. Gftm- ':1 . ' ı.-. 

Macfamm diğer elbiseleri içinde pllnmm tatbiki bltmlt gibfdfr. Yeni a ınmış rUk ve yolcu Balonu muamelelerfndP Diifti. Yanclt Bolu~;-~~ ıcuv ... 
tigekli ipekli olanlar vardır Mada0& ve modem bir kabine paviyonu ya • Polis Çaqd bide bir takım ki yapdacak d~fklfkJer hazirandan ya. 

1 
• Karii 

8tmpeon, evinde uzun ipek negı:ee. pıhmttıı'.'. Geçen yıJ yapılan paviyon ve k~etli ki~ l •. sonra tatbik edilecektir. ll'atih1:4 Sinanafa mahallesinde o- Kan, 'Rbe ve bguldalrtır. ., 
den hoşlanır ve bunları ek.qeriyetle ile yenisi arumda utalt yol bir haf- rerek şüphe ~ anntahıs::~.;ö- Bundan bqka, Nafta Veklletf turan Hikmetin 3 yqmdaki Nevat biraz dolu dtlpnilf, zaran ~ufo 
•ten ve krep jorjetten yaptırır. taya kadar bltlrilecelçtir. Geçen sene mış'tn' Bu ldta~ ki 

8 
l1hen a- poeta nakliyatında bazı yenlltkler ya- ismindeki çoculu mangala dtlfeNk mlftir. Urfa. Antalya. lBparta. 

pavlyonun önünden geçmek üzere haned~ YUlaıek Mtlh:düı :.ıe: paca~· Hava meydanlannda dahllf vtıcudünttn muhtelif yerlerbıclen teh· la, Manin. Akhil&I'. BalJkestr, ~ 
Kemerburgazda 

yapı:lmıt olan ufalt yolun söktılmesi- devredilmiş olmam ihtimali hatıra ve harıct taYY&re Yolculan için birer Ukeli surette yanmış, yaralı çocuk ellye de perwembe gtınU faydall ,,,. 
ne karar verllmı,t1r. geldigı-· için vaziyet kte ten nı1 yolcu salonu kurulması dUştınWmek- Etfal bastanesine yatırdmJttlr. murlar ~· 

me P 80 - tedir Sirkeci istas + ...... Bug•• M • N.. v • muştur. Bu arada, bir kadın Kitap. · yonunda da Av - • un erasım üfus Kc1CJ1dl l a r J n M Ü h en d i s m e k t e- nıpad&n gelen Yolcular dahili yolcu- -----------ı 1 

Jıl•u-! apllacak Tahrif Eclilıniı! :'zE.:.!"'aı;J;. ballın~~ Dıbor· :?~::~~ =: ff.AJ(Vi~ -~ H4\7Aı 
"~. mrumda Kemerburgaz- P'ltilıfye isminde bir Jı:adm dt1n pa- . • m wuat iatediğimiz mektep • 

vazife görürken eehit edilen Uç saport çıkarmak Ur.ere dördtlncU ıu- ıdaresi, mektepten c;almmıı bir ki - " -.wırua.rm.amu için bugün Kemerbur - be mUdttrJUjUne mtlracaat etıniş, e- tan olmadrfmr sövleınu,tir. Zabıta, ce~,.ft~,...,.,.,, I• .• ,._ ~~~~~ 
bir merulm yapılacaktır. J4;.1ekl ntlfws kltıdmm tahrif edil • tahkikata devam etmektedir. 

Byllp jandarma Jrumandanlttı bu mil olduğu anlqılchjı için tahkikata Edilecek Pavyonlar YeeilJrö7 meteoroloJi •.~ atı l s iDd &)' Gün: 31 p 

teJıidin meqrla.rmI buldurmue, bqlanmıttzr. Yunaniatana gitmek Belediye Kooperatifi 40 Bin Lira Cerrahtw.. h· .... ----ı- Dl edl :!~ld mJf::!:!r1!~~eb'=1"di~!r".:tac:i~~ 8n6 Rlcıi ı. 
taflaıım _ _...., Partf f8ti 11'1 ru ~ aa1oG.Uauue ve - da lmmen buhatha secm..ı " rlsdrlanı 

)'ayw&MMV..... yeıı t va. ayni nüfus kltJdı ile Avam Dafıtb lecek yeni pavfyonun projeleri Sıhhi- rarp iltilwnetinden mutedil Wr llnde • kftr• 28 Ntean · 
b.ymakamhluı da alAkUI ile bu- birkaç defa 1eyahat ettiğini aöylemit Belediye kooperatifi ıtmdlye k& • ye veklleti tarafmdan tasdik olun meal muhtemeldir. OUnet: 4,IS1 - Ofle: 12.l 

': 1~1rted~.s::!~rrıittir· Bugün tir. Nilfu kAjJdDun Kumıpap nü- dar ualarma avans olarak kırk bin mut ve dUn belediyeye gönde- DONKO BAVA Ddn41: 18,0CS - Akp.m: 19.ıo 
, .. .t'"-1 kalkacak otobtls- tu memurluğundan verildiği anlqıl.. Ura c:lağrtmıftır. Yakında Ziraat Ban- tir. 200 bin liraya a ılacak olan bu Yatm: 20,SS - tmdk: 2,51 

Kemerburgua gidilecek ve &- mıetır. Tahkikata devam edilmekte- kumd•n 40 bin Ura daha aJmarak vl una.. .... _ buy P Dlln, havıa.•bahtan aktam• bfar bpab ..._ _ _ ___ ,;.... __ __.~ 
· ıı · · ·•--~ dir pa yon ı.ugaoa ay sonunda mtı- reçmiftlr. '41.._ ... M8f Ja..-r 711 ,. 

nm ac ıs meraaımı yap~ı.u~. • avana a1mıyan1ara verilecektir. nakasaya konacaktır. mıttır. ~üzrlr tima1 istikametinden mtt• re"' mi~ 1mant • eolı ıs.,. 
on bet Jrilometu ailratle eamiıtir. Baromet l1 ... ~ olarak kQdedihlllttlr· 

Burinkü haqı BULUTLU 
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Ankaradaki 1 em aslar 

Muamele Vergisi lptidCli 
Maddelerden Ahnacak 
İktısat Vekili 

Sanayi Heyeti ile 
G·· .. +·· ~ . oruş u 

llttı ~, 7 (TAN) - lıtanbul sanayicileri 
~t ;e Maliye Vekiİetleri nezdinde temu
,.~ evaın etmektedirler. Sanayiciler, bu iki 
ktıetı ~n ~ı taleplerde bulunnnıtlardır. Ve
.\ıık.ar er l.araf ından göıterilen arzu üzerine de 
4il) ~a ıelmitlerdir. Dün lktıaat Vekili Bay 
lbiiddet ~~. kendilerini kabul ebnit ve bir 

Sana . ~O~Üftür. · 

Fransız 

Meclisinde 

şiddetli 

münakaşalar 

! Lehistan· Romanya 
Arasında .Yeni itti
faklar hazırlanıyor 

1 -

1 Polonya Cümhur 
Reisi Temmuzda 

Bükreşe Geliyor 
Bükref, 7 (A.A.) - B. Mu11olininin 

Bükreti ziyareti ııraımda Lehistan ile Roman 
ya araımda mühim ıiyaıi itiliflar aktedileceği 
tahmin olunmaktadır. Bu itilifnameler, önü 
müzdeki Haziran ayının 8 inde imza edilecektir. 

Curentul gazetesi diyor ki: 

~le -v Yi~erın hlikfımetten talepleri, bilhassa mu~ 
le '1er~l'giai ÜZerinde toplanmaktadır. Heyet muame 
~ rnatrahtarmm değiştirilmesini istemekte ve 
~ lllad?eler üzerinden vergi alını- ----------
~llnı teklif etmektedirler. Verginin 

"Lehistan ile Romanya, Sovyet Rusya ile Alma.n
yaya karşı müttehit bir hattı hareket kabul etmiye 
\azmetmişlerdir. Fakat bu iki devletin mütekabil ide-

F ranaı~ Mecliai Toplantı halinde ı olojilerinden birini diğerine terch edecek değldirler. 

~ das!. Y~lunda bir talep 1?~~u KÜÇÜK HARiCİ 
te~ .egildir. Hatta sanayıcilerın 
'~11 ka~uı edilmiş olsa ~ile, satış HABERLER 
~ \İ7.erinde bir değişildik ol 

.\ncak · 
lınlllakta. tna.ınuı madde Ur.erinden a 
fa.ıa olan vergi, miktarım muha 
lltlı~k lptidat madde üzerinden 

l lı4aııye V k" epıeruu e ileti, sanayicilerden ta 
~ tahriren bildirmelerini iste 
cıı . Sugün .. ~l ar b og eden sonra f a.brika. 
ı .. ,.._ unu gö,.;ııhmn .. 1 dir Gö ... 
-"1 Ya~ • ~ ...., er . ru.şme 
ltfiın~ nihayet bulacağı ve hü 
b\lı "erri matrahın d.,..ın..+1...... k llııuıda ı .... 6o.y~ ~e S ~ talebin is'afmda bir 
dit-. görmiy~ AıJme<lilm.ekte-

l' ~ l.i, 
llncd ntüllri)'ef llcmuna 

ltn H azırliJiriıyor 
leu, b~ 7 C'r~> -lktısat Vekl
tıaı ll'.ıUJJf ta.tbık edilmekte olan Sı-
19Ürat ıyet kanunıarmm büyu .. k bir 
dıı- "e ın ı.ustru~ Uvaffakıyetle ilerliyen en-
lllad1inu rn~. ~~ketine uygun bulun-
191!ıar llıil.1~01.önune almış ve yeni bir 
l~rr Yet kanunu projesi hazır-

ll41ti . 
'lilt ~ ~~vıuatmuza göre, mütefer
~bi buı gıuık bir kontrol sistemine 
d. u Pl'oje~~ sınaı mülkiyet tescilinin 
'1tu tlbiı e bütün memleketlerde ol
~e dah tnerk~zil~irilmiş ve bu 
:~ a enun hır kontrol tesis es . 

::c1'::!ı:Ülkiyet haklarmm devam 
ela Pto: harçların alınması hak -

harç •• ,,_, _Jenin hükümleri en çok 
1\lııını.ı;:~•eruım tetkikile tesbit o-

~~~:İede 
~ ~rau' sınat mUlkiyet haklan, ih-
!:"erıe ti atı, markalar, resim ve mo
~tıel'i.n:aret unvanlarının menşe 
t'irı kaıd ve kanunsuz rekabetle -
lit hi.ikn~ınuı ile ali.kalı haklara 
~. "<tlUer de Vardır 

1._ Je~e g·· · i;1 '1ııat ore, amal mülkiyet hak-

T onanın taşmasOe Bul· 
garistanda 80 bin de

kar toprak, 550 ev, 15 köy su 
altında kalmıştır. 

• 
S lavyan kadm.lan dör-

düncü kongresi Sofya
da temmuz içinde topla.nacak
tır. 

• 
B ağdatta Ankara. Zira-

at enstitüsü modelinde 
bir yüksek ziraat mekt.ebl ku
rulacaktır. 

• 
B eratta Elbeşlr gazetesi 

MUSlümaııları boykota 
teşvik ettiifnden üç gün müd
detle kapatılmıştır. 

PICinörle 7 Saat 
Havada ·-Moskova, 7 (A.A.) - Planörcü 

Rastorguef, hiç yere inmeden 534 
kilometre mesafeyi 7 saat 43 dakika.
da kesmek suretile Alman Rudolf 
Oltschern'de olan beynelmilel reko
ru kırmıştır. 

Muallimlik Ehliyet Kurauna 
Giren Muallimler 

Ankara, 7 (TAN) - Orta mektep
lerde muallimlik ehliyetini kazanmak 
için Ankara Gazi Terbiye Enstitüsün
de açılan kursa iştirak eden ilk mek
tep muallimleri lehine Maarif Vekil . 

leti bir kanun layihası hazırlamıştır. 
Uyıha, kursun devam ettiği bır ıse
nelik tahsil müddetinde muallimlerin 
mezun addedilmelerini ve bu müdde
tin kıdeme zammolunmasını kabul et
mektedir. 

Meclis 
Bugün de 

Toplanacak 
Paris, 7 (TAN) - Mebusan mec

lisinde bugün öğleden sonra umumi 
siyaset müzakerelerine başlanmış • 
tır. Müzakereler bu gece geç vakite 
kadar devam etmiştir. Yarm da de -
vam edecektir. Bugünkü içtimada 
ilk sözü halkçı parti grubundan B. 
Bergery almıştır. Bergery halkçı cep 
henin zaferinin sağlam temeller ilze 
rine kurulması icap ettiğini ve fiyat 
yükseltmenin amele ücretlerindeki 
yükselişi tekrar indireceğini söyle -
miştir. Bundan sonra, muhtelif par~ 
tilerden mebuslar söz almışlardır. 

Nihayet B. Leon Blum kürsüye 
çıkmış, şimdiye kadar yapılan işleri 
anlatmış, kasalarda para kalmadığı
nı ima edenler Fransanm kendini mü 
dafaa için icap eden paraya fazlasile 
malik bulunduğunu hatırlattıktan 
sonra amelelere yapılan yardımları 

anlatmıştır. Bundan sonra, birçok 
mebuslar söz almış ve uzun münaka
şalaTdan sonra toplantı yarma bıra
kılmıştır. 

-
Tekaüt Edilecek 
Temyiz Azaları 
Ankara, 7 (TAN) - Müddetlerini 

bitiren Temyiz reis ve azalarından 

bazılan tekaüde sevkedilmektedirler. 
Tekaüt olunacak zevat şunlardır: Bi
rinci hukuk reisi Bay Resmi, ikinci 
ceza dairesi reisi B. Osman Remzi. 
Aza B. Ali, aza B. Şerafettin 65 ya
şını doldurduklarından, aza B. Ab -
dullah ve Akil de kendi arzuiarile 
hizmetten ayrılmaktadırlar. 

------------ı B. Moscikinin Bükr* yapacağı zi-

y • r• yaretin Macaristan ile Romanya.nm en 1 1 c a ret müstakbel münasebetleri meselesindo 
Lehistanm bir tavassutta bulunması. Muza kere 1 e. :r~taç edeceği tahmin olunmakta. 

Lelı Hariciye Nazınnın . e·ı+· o •eyahatinJen •onra 
rı ıy r V&r§ova, 7 (A.A.) - Polonya -

'.Ankara, 7 (TAN) - lktısat . ve 
Hariciye Vekaletlerimiz, yeni ticaret 
anlaşmalarının müzakerelerile meş

guldürler. Fransız heyetile müzake
reler başlamıştır. Evvelki gün Hari
ciye Vekô.letinde mümessiller arasın
da umumi noktai nazar teatisi ya -
pılmış, dün (bugUn) muhtelif tek
nik meseleler üzerinde görüşülm.Ü!J • 
tür. 

Romanya ittifak:mı mevzuu bahseden 
Polskazbronjna gar.etesi diyor ki: 

''Hariciye Nazırının Bükreşe yap
tığı son seyahat Avrupa efkan umu
miyesini meşgul etmekten hali kal -
nuyor. Bu da Polonya - Romen it. 
tifakmm ehemmiyetini tebarüz etti
rir. Polonya Romanyanm terakkileri
ni ve resanet bulmasnu büyük bir se
vinçle takip etmektedir. Bek'in ziya
reti iki memleketi biribirine bağlı 

Macarlarla müzakerat nihayet bul- yan rabrtalan kuvvetlendirmiş ve 
mak üzeredir. Bil.kreş görilşmeleri kral Karolun Po-

Sovyetlerle olan mUzakerelerde son lonya ile Romanya &r8.8II1da sıkı teş
safhaya gelm~tir. Meriyette bulunan riki mesaisinin daima hararetli taraf. 
Türk - Rus ticaret anlaşması yeni lan olduğunu göstermietir. 
anlaşmanın imzasına intizaren bu ay 
sonuna kadar bir ay daha temdit e- Polonya Rmicümhuru 
dilmiştir. Bükrqe geliyor 

Japonlarla da bütün noktalarda Varşova, 7 (A.A.) - Guetelerin 
mutabık kalınmıştır. Japon elçisi verdikleri haberlere göre, Polonya. 
memleketinden talimat beklemekte- Reisicüm.hurunun Biikreş ziyareti ta-
di rihi 8 temmuz olarak tesbit edilmi"-r. •r 

Almanlarla yapacağımız anlaşmıya 
gelince, mevcut anlaşmada bazı ta
dilat yapmak için müzakerelerin önü
müzdeki ay zarfında başlıyacağı söy
lenmekte ise de bunu tetkik etmek 
kabil olamamı§tır. 

Kırbaçla 
Dövüyorlar 

.n.dana, 7 (Tan muhabirinden) _ 
Saneağın Şerifiye köyü muallimi 
Kadriyi dün Kınkhan ve İskenderun 
jandarma kumandanları kamçı ve 
kırbaçla dövmUşlerdir. Dayağın se • 
bebi, bir evin aranmasında Kadrinin 
de bulunmasıdır. 

tir. 

Kamutay 
Toplandı 

Ankara, 7 (A.A.) - Kamutay bu
gün Hilmi Uranın başkanlığında. yap
tığı toplantıda, İnhisarlar umum mU
dürlüğü 1936 malt yılı bütçesinde 180 
bin liralık münakale yapılmasını ve 
Türkiye ile Sovyet Rusya Sosyalist 
cümhuriyetleri birliği arasında. ak • 
tedilen anlaşmanın tasdikine ait ka
nun layıhalan müzakere ve kabul e
dilmiştir. 

Kamutay pazartesiye toplanacak
tır. 

t, •'Uru ın~ullerden başka hubu
~ lrıab.p, Yag, meyve ve çiçek gibi 
edilen ~ B\ll1er1e ticaret sahasına sev 
~ ll'.ıadenı aden 8Uları ve benzeri tabii 
~. llla.ddelere de şamil ola. Ingiltere Kabinesi 
~cart• ı 1 dare Heyetinde 

Si"a " 
· ' 51 Müsteıarlar 

ta.. ~kara 7 ~lal'd' CTAN) - Siyasi mils-
'~ an bazılarnun p · ha heyete· arti umumi 
h.~r \'erilm~de d~ vazife alacaklan 
~ Yaıın kted~. Bu kararla bil
.a la~ to ekaenyet olmadığından 
"'ll'e Planaınn. p . it heyeti . ., an arti u.mumt ı-

ler aka .. ~ . toplantılarmı yapmış ve 
~§ olacaktır. 

... aDye Vekili 
~ Şehrimizde 

' kara, 7 · ll'uat A._ ~ (TAN) - Maliye Veklli 
'%.eıt 1ı graıı, iki Uç gün istirahat 
~it "zere b ı.~ 
t..... et ettı ~ a~am latanbula ha-
~l't :e. · ~dhye Vekileti siyasi müs 
'bul lh Yargı da ayni tren

a gitti. 

Kral Sekizinci Edvardm tahttan 
çekllmeslndenberi şimdllrl lnglltere 
Başvekili Mister Ba)dvinln iktidar 
mevkllnden ayrılmak üzere ol<luğu 
ve yeni İngiltere )aalınnı ta.ç giyme 
merasiminden sonra bu ayrılmanın 
tahakkuk edeceği söylenmekte idL 
T~ giyme merasimi yaklaştığı i~in 
Baldvinln istifasından ve yeni hü • 
kWııetin başına kimlerin geleceğin· 
den daha sık sık bahsedilir oldu. 
Mister Baldvinin yerine ge~ecek 
ve İngiltere hükfunetinin mnkad • 
deratmı ele alacak plısiyetin bu
günkü Maliye Nazın Mister Nevll 
Chamberalin olduğu kat'ileşmlştlr. 
En son haberlere göre Mister Bald
Wı 14 sene evvel Muhafazaklrlar 
partisinin liderliğine seçildiği günün 
yıldön.mil olan 28 mayıs glinü istl
fasmı verecek ve ondan sonra eski 
ve t.ecrtibeli bir devlet adamı sda· 
tile tecrübesinden istifade edilmek 

r···· -~;;:~·:···;;~~~· ·-~~;··~~~~~~~~~~~:] 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
üzere Lordlar Kamarasına aza ta· 
yin edilecek ve Lord unvanını da 
taşıyacaktır. 

Bu yüzden Mister Chamberlain 
şimdiki Parlamentonun i~tima dev
resini tamam.Iıyacak, devrenin son
lanna doğnı yeniden umwni s~im 
yapacak, hükumetini hazırlamakla. 
me§guldiir. Mister Cha.mberialıt, hU· 
kfunet başına geçmesi 11zerine 
kabinede t a d l 11 e r yapacağı 
şimdiden söylenmekte ve Maliye 
N&Zll"Iılma Sir Jon Simonu getire
ceği bildirilmektedir. Fakat (;"bam· 
berlainin yapacağı tadlllere ra~en 
kabinesinin mahiyet ve siyaset ba
kımından, Baldvin kabinesinden 
farksız olacağı şüphe götürmez. 
Belki yeni kabine, eski kabinenin 

başladığı işleri başamuya ve bun
ları bir neticeye bağlamıya çalı"a.
caktır. Kabinede yapılacak tebed
dül, yalnız şahsi mahiyette ol:ı
cak ve yeni kabine nisbeten genç 
sayılan unsurlarla takviye edile
cektir. 

BİLBAONUN TAHLlYEst ,....,,.. 

Ş imali ispanyada vuku buian 
·muharebe son zamanlarda 

muhacirlerle dolup taşan ve atbk, 
hastalık tehlilı:elerile karşılaşan BU-
bao şehrinin sivil halkını, bllhassa 
kadın ve !;OCuklamıı tahliye etmeyi 
icap ettirmiştir. Geçenlerde imha 
edilircesine tahrip edilen ve slYU 
halkı mltralyozlerle tırpanlanan 
Guernica'nm akıbeti tahliyeyi kat'i 

bir zaruret haline getlrml~tl. Aksi 
takdirde Bllbaonun da Guernica gt. 
bl bomba.rdmıaııa uğradığı takdir
de bu sivil halkın da ayni feci i.kı-

betle ka.rşıla§ması kuvvetle muhte
meldi. 

Tahliye, dilndenberl başlamıştır. 
Muhacirler, Fransa ve tnglltereye 
sığmacaklardır. General Franko hii 

kfuneti bu sivillerin İspanya hari
cine çıkanlmalanııa itiraz etmlt, 
bir rivayete göre, tahliyenin önüne 
geçmek için elindeki ZIJ'hhlarm bl
rlnl de yola ~. Fakat mu
haclrlerl taşıyan gemileri lnglllz 
zırhblan himaye ettiği için bunlar 
bir t.ecavtbe uframada.n yollanna 
deva metmlşlerdir. Tahliyenin ta -
mamla.nmıun ti.zerine btlyilk bir fa
cianın önii tamamlle almmıt ve da

hUi harp kurbanlannm hiç olmaz
sa sayısı azaltılmq olacaktır. 

Facia Nedir? 
Bu facia Wı da iskele maddMlne 

döndü ve kimse ne mi.naya geldlğbıl 
bilmez oldu. Mesela: 

- Taksbnln hail bir faciadır. N&
dJr o apartmanıarm biçlmslzllğl f 

- Şişlinin hali bir fada. N ed1r o 
bot apartmanlarf 

- Akşamlan Beyoğlu caddesi bir 
facia. Nedir o kalabalıkf 

-Tramvaylarm hail bir facia. Ne
dir o 1zdlham f 

- Gazetelerin hali bir facia. Nedir 
o gürilltwü manşetler f 

- Kadın ~raptan bir facia. N&
dlr o pahalılık ve çürüklük, 

- Havanın hali bir fa.ela. Nedir 
bu kı§ mayısı!? 

- Çocuğun hali bir facia. Ba§mda 
bet nüfus, elinde otuz kağıt! 

- Adamın hali bir facia. Koskoca 
konak, at, araba, bir kan bir kocal 

- Frankocularm hali bir facl&l 
- Barselonanm hail MI' facia? 
- Ressam Cacibin tablolannı gör-

dün müf Monter bir facia! 
- Y eml§ iskeleslnln hali bir faclal 
- Balıkpazarmm hali bir facia! 
- Nurinin hali bir facia! Beş kilo 

daha artmış. Yüz yirmi üç kilo oimU§. 
- lsmallin hali bir facia.! Vç kilo 

daha eksilmiş, em bir kiloya dtlt
mtiş ! 

Ve böylece facia bir nevi umumi 
beğenmemek ve tenkit ıstılahı olduk
tan sonradır ki, bütün kuvvetini kay. 
betti. 

Şimdi bana bir şeyin fada. oldufu. 
nu söyledfklerl zaman anladığım ma
na De on sene evvel ayni kelimeden 
aldığını m&na ara.smda tuzla §eker 
farkı var • 

Bence paranın rastgele sarfedll
mesl ne.kadar israf ise, kelimelerin de 
yersiz kullanılm.Mt öyle müsrifliktir • 
Llkln i.Jemln ağızı torba değil ki, çe
kip büullm! 

Onun için bırakalım ve bakalım 1 
Bu "facla,, sözü t.ers kullanıla kuDa. 
nıla bir eğlenceli şey minasma yani 
tamamen zıt mi.naya ne zaman gele
cek ve bunu söyllyen1ere ne zaman 
gWeceğlz!l 

B. FELEK 

Yıldızların 

Grevi 
Büyüyor 

Halivut, 7 (A.A.) - Sinema sUt<S. 
yolanrun grevleri, bütün amele te • 
,ekktillerini sinemalara gitmemeğe 
ve sinema kapılanna. nöbetçi koynu. 
ya davet etmişlerdir. Stüdyo sahip. 
lerinin sendikaları tanımaktan ve 
münhasıran sendikalara mensup olan 
ameleye iş vermekten imtina etmele
ri Uzerine bu karar alm.mıştrr. 

Stüdyo sahipleri bir muvakkat u. 
laşma projesi vermişlerdir. 

Almanya 
ltalya ve 
Sovyetler 

Paris, 7 (A.A.) - Övre gazetesi, 
Alman Hariciye Nazın Von Nöyratm 
Roma mülakatlarından bahsederek 
Almanya. ile ltalya.nm beynelmilel 
ekonomi konferansı toplanması için 
müsait bir ha.va yaratmak Uzere Sov· 
yetler Birliği ile mukarenet aradık • 
lanın kaydetmektedir. 

Avusturyaya gelince, Von Nöyrat, 
ile Mussolini acele etmemek hususun
da mutabık kalmışlardır. Hususile ki 
Mussolini Çekoslovakya pllnmm mu .. 
vaff ak olabilmesine pek te ihtimal 
vermemektedir. Çünkü Fransa ve ln
gilterenin A vwıturyadaki faaliyetleri 
kifi derecede müessir değildir. 

Roma, 7 (A.A.) - Berline döner 
dönmez Von Nöyrat, Mussoliniye bir 
telgraf göndererek Romada gördüğü 
hUsnU kabulden dolayı kendisine te
şekkür etmiştir. 

AL TiNCi CORÇ tLK 
BALOSUNU VERDi 

Lond.ra, 6 (A.A.) - Kral ve kraıı 
çe dün akşam ilk saray balosunu ver 
mişler ve baloda. taç giyme şenlikle 
ri için gelen birçok davetliler ve bir 
çok kordiplomatik uuı da hazır bu 
lunmuştur. 
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. .M..ahkerti.elerde 
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AHTE TELGRAF 
HAV ALESi iLE •• 

Para Çe~mek 
istedikleri iddia 

ölüm .. Of bu ölüm .. Meleğin peşindeki bu ölüm ... 
"Annem gelirse yarın para vereyim.,, Sokağa çık

tığıma Fahir kızdı mı? iKlıdıysa doğruyu söylerim! 
Doğruyu söylfyecek .. Kardeşim hııstaydı, ölüyor

du .. Onu görmeğe gittim diyecek .• 
Diyemez mi bunu! 
Of sabah olsa! .. 

••• 
Saat on bir buçuğu vurdu. 
Nazlının ağlayan gözleri yorgunluktan örtüldü .. 
Şimdi yan uyku içinde yatıyor ... 
Bu yarım uyku a.raeında rUya bile görliyor. Ka

ranlık bir sokakta ... Arkasından ko9uyorlu... Or-u 
karanlık sokakta öldürmek istiyorlar .. 

Nazlı bir eve kaçtı. Evin kapıeını onların yüzüne 
kapadı .. Fakat. onlar pencereye tırmanıyorlar. Pen
cereyi açıyorlar ... 

lçeri girecekler! .• 
Nazlı, sıçrayarak gözlerini açtı .. Korku ile etra.· 

fına bakmıyor ... 
IKomedin UstUnde tabanca duruyor. 

Tabanca. dolu ... 
Nazlı onun için namluııunu kapıya doğru koydu .• 
Maazallah, birdenbire pa.tlarea? .. 
Geceyi dinliyor., • 
Ses yok ... 
Hiç bir ses yok ... 
Yine gözlerini yumeyor. • 
Bir müddet yatağın iı;inde döndükten sonra ye -

nidcn dalmak Uzere iken, apartıma.nm içinde bir ka
P1 açıldı gı"bi geliyor ona. .. 

Fahirin anahtarı vardır.. Fahir gelmiş olaeak .... 
Bekliyor .. Gelen yok, sesleniyor: 
- Fa.bir?. Fahir!., 
-! ... 
- Fahir! .. 
-! ... 
Titriyor. Ne dem k bu? .. Ya.taktın atlıyor. ôr • 

tadaki bUyUk l~mbayı yakıyor ... 
Fakat imdi biraz evvel 8rttUğU kapıyı açmağa 

cesareti vok .. 

Maraz Doğmuş! 

No. 58 
Tekrar sesleniyor: 
- Fahir! .. 
~ ! ... 
Koridorda sanki biri koşuyor .. 
- Kim var, orada ... 
Nazlı dehşet içinde bir müddet nefes almadan 

bekliyor. 
Kapı örtülü ... Fakat kilitli değil ... Ya timdi tok -

mnğa saldırırlarsa .. Ya şimdi içeri girerlerse.. Ka
pının önünde mi duruyorlar .. Uyandığını duydular, 
ltlmba.nın ışığını gördüler galiba! 
KapıyX kilitlese .. Ne faydası var .. Pencereden ka

sa.maz ki... Biltün bu arka pencereler demirli, evde 
bir demirsiz, mutfak penceresi var ... 

Birdenbire hatırlıyor... O mutfak penceresinin 
bugün sürgUsUnü koymadı. Ona bakmadı .. 
Eğer içeri giren olduyaa ... O pencereden girmiş -

!erdir. Nazımın, kapının tokmağına bile dokunmağa 
<:esareti yok .. Kapıyı kilitlemek için bile elini uza -
tamıyor lpnotize olmu, gibi tokmağa bakıyor. 

Ona öyle geliyor ki o tokmağa elini sürer, sürmez, 
kilitlemek için elini sürer silrmeı, ölüm dışardan 
olanca ;kuvvetiyle kapıya abanacak .. Ve onun kapıyı 
killtlemeğe kalkışma:n onun bir an evvel içeri gir -
mesine sebep olacak ... 

Kalbinin gUrUltüsU, kulaklannm oğultusu lı;inde 
dı~arısını dinliyor ... 

Hiç bir ses yok dıtarda ... Yoksa ona demin veh -
mlnden mi bir ses geldi.. Orada ayakta, kapının ö
nünde. ebediyet kadar uzun süren bir müddet bek -
liyor ... Hayır hiç bir ses yok .. Hiç bir gürültü yok .. 

Elini hal! tokmağa eUrmeğc cesareti yok. 
Fakat bu bekleri§, ve şimdi kapıyı açacak, şimdi 

-------------------------------~ Bugün MELEK'te 2 Büyük film Radyo 
1 - KORONOF iNCiLERt 

Fransızca söz1ü aşk ve sergUzeşt filmi, baş rollerde: Bugünkü program 
lat.aabuh MlRNA LOY - SPENÇER TRASY 

2 -ÇAPKIN GEN Ç 
Fransızca sözlü ve şarkılı büyük komedi, baf rollerde 

HENRl GARAT • DAN1ELLE DARRlEUX 

Öğle netrlyatı : 
12,30 Plakla Türk musikisi 12,50 Havadif 

U,05 Muhtelif plik neıriyau l4 Son. . 
18,30 Plllda dana muıikiıi 19,30 KadıkOf 

Halkevi namma konfcranı (dlı bakanı) dit 
doktoru Bedri Gürıoy 20 Fasıl saz heyeti 
20,30 Ömer Rıza tarafından arabça söyl~ 
20,45 Fasıl aar heyeti ıaat ayarı 21,15 Or· 
keatra 22,15 Ajanı ve borsa haberleri 1' 
ertui ıünün procramı 22,30 PJIJcla aolo • 
lar, opera ve operet par,aları 23 Son. ..-SUREYYA KADIKÖY--. • 

Günün program ö.tU 

MÜSABAKANIN 2 NCJ HAFTASI Hafif konserler : 

DANS lÇlN YARATILMIŞ· ELEANOR POWELL 
Ayrıca: Sinemanın haTi kası CANLI F!LM 

15,20 Roma kıaa dalcası Orkeıtra ıs 
Prat kısa dalgası 15,25 Prac kın dalgafl 
karııık orkestra 16,05 Praı kısa dahıafl 
Orkestra 17,15 Varıova Orkestra 18 Buda
Pctte Macar muıikisi röviisiı 18 Biikreı aı 
kert bando 19,30 Roma kısa dalgası Arabçl 
ve türkçe neşriyat 20 Kolonya orkestra. 
sopran ve sololar, 20,25 Bukreş Balalayka 
orkeıtra11 22 Stokholm klbik dans havi • 
lan 22,25 Varıova Cican musikisi (Pe5te
den nakil) 22,40 Budapeıte orkeıtra kon~ 
seri 23115 Roma Varyete sonra dans mu 
kiıi 23,30 Münih gece muıikisi 23,35 Pral 
u.lon orkt1tr111 

Ve Sairi Azam HAMİD'in cen a.ze merasimi ve HUSUS! HAYATI 

YAKINDA : ROMEO ve JULiE T TE I 
-------~I 
YILDIZ Sine maaında 
Bu senenin yeni filmlerinden 

MARLENE D!ETR!CH 
ve 

CARY COOPER'in en son ıaheaeri 

SEVMEK ARZUSU 
Ayrıca: 

ADALAR ŞARKiSi 
LUPE VELEZ - LA VRENCE 

Hamah 
Bile Yere 
Düşürmüş! 

Balıkçı Mehmet isminde biri, fazla 
rakı içmig, Köprliden geçerken yalpa 
vurmıya başladığı için bir hamala 
çarpml§ ve dü§ünnti§tür. Sultanah
met sulh üçüncü ceza hfi.kimi M~h

medin rezalet çıkaracak derecede sar
hoşluğunu sabit gördüğü için kendi· 
sine bir gUn hapis cezası vermiştir. 

YENl NEŞRIY AT 

YENl ADAM ·- 17~ inci aayıaı 
çıktı. Bu nUıha ile Epikür'ün bahçe
si il!vesinin 5 inci f ormasmı veriyor. 
İsmail Hakkı, Semiha Uzun Haaan, 
H. Avni, Adnan Cemil, Rıza. ÖztUkel 

Dr. lzzeddin Yusuf Ziya. ve Raif Nec 

detin verdiği cevaplar vardır. 

• 
YÜCEL - Bu kültür mecmuası -

nın mayıs nüshası her z!lmankl gibi 
dolgun yazılarla çıktı. İçinde Üniver 
site profesörlerinden Honig'in kıy • 
metli bir yazısı, Will Durat'ın Hasan 
Ali Yücelin Giovannl Papininin, Dr, 

Operalar, operetler : 
18,25 Roma kııa dalca11 Donl.zettlıÜ' 

operası 21,10 Laypric Johann Strauu'ıllt 
opereti 22 Roma Oherardi'nin operuı %1 
Milino operet piyesi 22 Pariı P. T. T, opl 
radan nakil. 

RealtaUer : 
16,10 Roma kın dılcuı Şarkdar 20.sO 

Varıova Gitar ve ıarkı 21,50 Vareova 1'"' 
man resitali 
Dana M.uslkisi: 

16,25 Praı kın dal1111 19,20 Vano•• 
21,15 Biıkrcı 23 Stokholm 23,30 Varıo"' 
24 Budapeıte 24,15 Roma 

Kızllcahamamlar 

lslaha Muhtaf 
A. Süheylin Hcrman Grimm'in, Tola Kızılcahamam, (TAN) - Kızılc ... 
toyun kıymetJi yazılan ve daha bir hamamların şifalı tesirleri meşhur ol 
çok .güzel yazılarla tiirleri vardır. duğu halde, bunları gayri sıhhi kal • 

maktan kurtaracak tedbirlerin aıın• 
Yüksek İktisatlılar Geziıi cağı haberleri maaleısef henüz teeY • 

H yüt etmemiştir. 
avalann fena gitme.si dolayısiyle BUtçe müsaadesizllği yUzUndeJI 

9 Mayıs pazar gilnü Ada ve Boğaza icap eden ısli.hatın fimdilik yapıl& • 
yapılacak gezi 16 Mayıs pazar günü· mıyacağı anlafılmatkadır. 
ne tehir edilmi§tir. .Allkadarlarm söylediğine g8~ 

Kızılayın Tetekkürü hamamlara münasip yorlerindeJI 
menfezler açara.le hava. temin etınelı 

Kızılay İstanbul MUmessUlifinden: ve açıkta. a.k&n suların UstUnU ört • 
Tıp Faktiltesi profe~örlerinden Bay mek mUhim bir ~M ~a. bağlı de.• 

Behçet Sabit Erduran tarafından, ğlldir. Bilhassa bu iki noktanın göı 
cemtyethniiin be8.1ettiği ilkokullarda- ~nünde tutulması bekleniliyor. 
ld fakir çocUklar namma on lira te- t;!"ll"=-==;:ı, ===s-==:::;:1ıu::;::;:;;ın===-=====dB'r':':'D7:~ır 
berrU ~il.migtir. Teoekkür olunur. Adalar Tapu 'Sicil .Muhafızhğın : 

Şehremini Halkevinde 

Konferam 

Şehremi Halkevinden: 8 - 5 - 1937 
cumartesi günü saat 20,SO da Necip 
Aydınlı tarafından (Halk Edebiyatı) 
adlı bir konferans verilecektir. Her

Burğaıadasmda eski Mezarlık yenJ 

--=--==--ı::::z::=-===ı=ı-- kes gelebilir. 
tur, diye ilmühaber vermiştir." 

Çağılt.q sokağında kain 13 No. 1-U e
vin esasen tapuda kimse namına I<~
Yltlı olmadığından maliki olduğunu 
iddia eden lspiro kızı Katina tarllfın· 
dan yeniden namına tescil isteni~ort 
Mahalli mezkur hakkında tahkıka 
yapılarak filhakika haklı olduğu ~ıı· 
dirde namına tapu senedi verecegıı. 
Eğer bu yerin mUlkiyeti hakkında ni_r 
diyecekleri olanlar varsa ilan ıarı· 
hinden itibaren 15 gün içinde Adala~ 
Sicil Muhafızlığı dairesine mUrac~ .. 
etmeleri aksi halde sözleri dinlenIJl 

Şahitler muhtarın mildafaasmı te
yit eder şekilde söz söylediler. Muha
keme, gelmiyen şahitlerin çağınlma
sı için tehir edlldi. 

Bayan Kamuran Baıana 
Yeni getirdiği şapka modellerini 

Eskişehirde Porsuk bulvarındaki e
vinde teşhire ba.şlamı,tır • yeceği ilan olunur. 

Yazan: SUAT DERViŞ 
içeri girecek eli ye çılgınlığa varan feci bir korku 
iı;lnde bekleyiş!. 

Ne mUthif! .. 
Bu bekleyiş, ölümden de, her oeyden de beter ... 
Nazlı, bu azabın bitmesini istiyor .. Hayır dı~arda 

kimse yok.. Uykusunun arasında ona öyle geldi ... 
Bu akşam asabı müthi' bozuk! .. 

Dışarda hiç kimse yok ... 
Eğer dışarda biri olsaydı, ne beklerdi. 
Birden geri, geri çekilerek komedin üstünde du

ran tabancayı parmakları arasına alıyor. 
Ve kapının arkasına doğru geçerek kapıyı bir

denbire ardına kadar açıyor. 
Odaya kimse girmiyor. 

Bir müddet kapının arkasında bekliyor, sonra 
yavaşça ba~ını ve gözünün bir tanesini çıkararak 
dışarı bakıyor .. Koridor aydınlık odadan dökülen 
ışık koridoru tamamiyle aydınlatmış.. Sonra ta,.. 
ba.ncası elinde koridorda ilerliyor ve birden aralık 
duran mutfak kapısı önünde korkudan duraklıyor ... 

O mutfalt kapısını kapamı~tı .. Neden aralık ka
pı? Kapıya dokunamıyor ve arka, arka giderek salon 
kapısına kadar geliyor .. 

Salon kapısı açık .. Açık kapıdan evvela elini so
ltarak solundaki elektrik düğmesine uzatıyor ... 

Birden bir elin parmaklarına temasını duyuyor .. 
Acı bir feryat koparıyor, ne yaptığını bilmez bir 

halde elindeki tabancayı karanlık odaya doğru sıkı
yor. 'l'abancanın sesiyle beraber karanlıkta bir in
san: "Ah,, diyor. 

Sonra bir çlsim Y\lmuşak halmın UstUne dev.rill • 
yor. 

Nazlı, kımıldamadan kapının önünde duruyor ... 

Bir adam mı öldürdü? Kimin UstUne ııktı, bu ta • 
banca.yı?. Elini tutan parmaklar birdenbire yok ol • 
du.. Kimdir yere dUten adam, sakın Fahir oıma.-
15m ? .. 

Bağıramıyor, imdat çağıramıyor, bUtün seli 
gırtlağında düğümlendi. Parmağı tabancanın te .. 
tiğinde ... Oteki ell dütmemek için kapının tokmağını 
tutuyor. 

Yatak odasından buraya kadar ıüılllen 19ık biO 
bir şey görmeğe klfi gelmiyor. 

Nazlı bir a.n içinde kendiaini biraz topluyor ınu 1 
Yoksa mihanikt bir hıu-eketle mi, kimbilir nedir, 
sol elini yeniden elektrik düğmesine uzatıyor ... O 
anda, kalın bir ses, hmltılı bir ıeı: 

- Yakma elektriği, yakma! diye yalvarıyor .•• 
Bu ses .. Bu ses .. Mümkün mil? Nazlı bir oı1&1D 

gibi: 
- Kimsin. diyor, kimsin sen .. Ne arıyorsun bur&· 

da?. 
Yerde yatan adam, onun arkut ı~kta oldulU 

~in yaptığı her ~yi görüyor: 

- Bırak yakma, diyorum 1ana llmbayı ... 
Bu ıseste öyle kat'i,yyetle emreden ve emredi~in.cJ• 

öyle ıelilane yalvaran bir ahenk var ki N ulı bil • 
tUn dehşetine rağmen ıtıiı yakamıyor .. 

- Ne anyo~un burada? .. diye tekrarlıyor. 
- Bilmiyorum .. Ne aradıfınu bilmiyorum .. ~ır-

sız değilim. Fenalık yapmağa gelmedim.. Dilendırtlı 
bütün gUn ... BUtün gün dilendim ben. Bana on plll'S 
veren olmadı, anlıyor musun? Açma ıtıfı, açma. 

- Yaralandın mı? 
- Omuzum acıyor .. 
- Vurdum mu ıaeni. Yaraladım mı? 

- Açma ışığı.. 
1 

.. 
din mi? Pencerelerden içeri tırmanan, çalmak fst 
miyor: 

- Sen hl~ reıil rlSrmedln mi T Hiç hırsız görme
din mi! Pencer~lerden içeri tırmanan, ı;almak it.al• 
yen eerserl görmedin mi! 

Arkuı var 
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l Ahmet Emin y ALMAN 
AN'rn heci f" kirde lı e 1: Haberde, fi· 

rii•t ' er •eyde temiz, dü· .. , •arn· . 
raıeteai :~~olmak, kariin 
"""'-- 0~uuya çalışmaktır. 

ENON MESELELERi! 

A -Ynaya Kızllmaz 
!taut 

tıdeoiYat ~-Ul&kJıgüın eU1 befıncl 
bıy't J-.U tee'it ~yapılan ede. 
ıill ~ IDtbıaeebetUe gueteml • 
~bQJ n:::a ve tıeerlert ha.kkmda b 
da ~ğr eralteeı t&lebe.lert arum • 

l.tlllıaı bir :;.:.: ıueteıer arumda 
~ uyandırdı. Gazete. 

o'"~· ueu~ıere çattııar, hiç 
t., "eriiea l9aeJe btlrmeten bu anke. 
~ ._~~ ll&§retmem•ı ol • 
Gaı.e~ ettiler 

lltı ha~ bu mtıtaıealan bize ıu 
8-s~ 

haıe geu-~ bitap ve perlpn bir 
~ ~ li&lllftlr. 8abalı yatağomdan 
ı.tly01'1ı'1n e clolnduyor ve bir ayna 

~ ban~ya baktığuıız :za • 
_:-p 'Yna en ellerink titriyor, 
lltıı, )'I 1ere atıyor ve kınyorsu "' . ~ ~~ bir hlddettlr. Aynaya 
-e ~ ve 8Yllayı kınnakla hakikat 

M üsavn 
Bir kimse, talihıizlik, ııhhataizlik, yahut zamanın fena tesadüf 

etmeıi yüzünden muvaffak olamazsa, o adam için ümit keıilmiş 
değildir, henüz önünde uzun bir hayat ve birçok imkanlar vardır. 

Y ukardaki resimde biri pejmürde, dafmk, bakımsız bir köyle, 
temiz, muntazam, ileri bir köyü ıörüyonunuz. Bu iki çiftliği biri
birinden ayıran yalnız bir yoldur. Fakat biri çahtkan ve itinalı el
lerde nümunelik bir köy haline gelmiştir. öteki tenbelliğin ve ih
malin kurbanı olmuttur. 

• 

F o ·ır s a t O a r 
Ayni ,eyi iki dükkan ıahibi, iki fabrika, iki inıan için de ıöyli

yebilirsiniz. Birisi muvaffak olmuf ve kazanmıttır, öteki mağlup 
ve peııitan olmuttur. 

Çünkü birinci kabiliyetini, içindeki kudreti kullanmıttır, öteki 
sadece talihin kendiıine gülmeıini beklemittir. 

Yani fırsat ve imkanlar müsavi olduğu halde biri muvaffak öte
kiıi mağlup oluyorsa, bunun kabahatini ikincinin kendi kudretini 
kullanmamasıJJda aramalıdır. 8lı basta deli§lkllk hustile gelmez. 

S lsenb, Ytizttııüz harap bir 
~ abnı§Sa, yine hasta ve bl -

111~ burada bir ayna vazlf eslnl gö • 
ltbı~tl l' ellt neslin göril§ünti ve dU 
ley h-._~ekten ba§ka bir 
ltıt ~ dettllzdtr. Aynada görü
~ la~ ayg kızıp ta aynayı 1ar • 
~~ _oldu~ nıi.ııa yoktur. Reall • 

UNIVERSITELIDE 
rnUnevver ve hüsnüniyet sahibi 
g e ç e n 1 e r d e bunun hillf ına 
kanaatler varsa umumi hayatımız
daki ikna ve telkin mekanizmalan
nın her tarafı iyice tenevvür ede • 
mediğine hükmetmek icap eder. 

~. glbt görmtye alı§mamız 

a· • ıa Genrı· ... ,. ~ ıgı 

Clnııruyoruz 
bt~' llluJıalrl.-ı...._ l<far fjlletbı fikir --.ur ki, bugün 
b .... e edenıer ,.enJve sanat hayatım 
--ua~,. .. _: .ı neslin duygulannı, 
blaıctaıı bı~~ dli§~ taraıu anla -
8u.~~ler. 
~ 'e ııesn dün ne, dttnkU nesU 
!11 bit &ıe:d &llka8ııu kesml§ bambaş 
bUObQ, 'Por ~· Slnenıa, motör, oto -
Jı t'1n ~kale Yeni hayat onu büs -
b lı 01ıu. aııtarn';lr Jnahlôk yapmı~tır. 
.:.~oıııı. 8~ruı, anlamıya da ça
a e g~ a.rtık mllstehase ha 
)·~'lcıtı hta duygu \'e görUşlerlınhe 

t, 'rttıııı Yl31arı bizleri rencide edl-
~ hesap onıan beğenmlyo -
.ı ilet '*ld 
'*~'"-ttt':.esn, YenJ nesll için böyle 
tf1la ''8lbı • Fakat bilhassa bugün 
)' "e ~ Yent nesıe karşı hlç. te,·ee-
ee~ ''*il ~!oktur. Bizlere göre, 
ttı ı.'.l'deıa h q\UIULZ; yeni nesli ciddi 
J)~t)·e °tlllnmaz; yeni nesil kü· 

b lltuıu Sö ayak basmaz. 
tll etmek Ylerken hata ettiğimizi ka.

:11.,• kir latenıeyfz. Biz eski devrin 
il '*le hıta.p ve t bıtıharrlrlerl bugünkü 
l'I~ b~ ltleslnl, onun dili ile ko
lit~ 01ılllı Yor muyuz! Yazdıkla
~ edebıı._ l'Uhuna cevap ,·erdiğini () o' nılylz ! "'?ot. o k Yorsa, bunun için oku -
l'o ~':'dl Dıulıarrirlııl anyor. 
bft ~ bu 

1 
er.n, esldlerın hoşlamJU. 

~ ~ d aı::.ı Tlirldyeye mahsus 
)' llld., y e&&1dlr. Dünyanın her ta-c:· lititlln61lf nesn eskllerl beğenml-

~llJc Yelli ~edeni memleketlerde 
·~ tlıı ı~ ıneseıe obnuştur. 
lf.._~h ~'ll&ya kıznuyalım ve 
--~ ~ bu da\'ayı halledece-

'&lnn. 
lil' 8 • 
~ ardak Suda 

1'1mna 
!'~~·Yat~ 
,~ ~ .. hlrıc 8.kiitr.esı edebiyat züm-
~~ t ıaa,.eıu: genç. evvelki gün geç 
g,ll ~ hakkı ernııe gelerek, Ballt 
,,1., ~lerın ~ :;ıa fikirlerini söyliyen 
teıı "it...,""' ~ Yat zümresine men • 
c. ~ teı ' hlldil'dller Bunu l~I -

e.tden blri bir 
() 14 ko bardak su-

1-'al( geıı!:ıerı:arı~uya calı§ıyor. 
oı lilttshıbı Unıversitenln Edebiyat 
~ tıı'ıarı edebiyat zümresinden 
~~ iddia. :etlce)i değl§tlrmez. Bi
t.il. gen!:~rfn: gelen edebiyat züm. 
~~' Cena de soruyoruz: Halit 
~ .. ~ ~~ Sahabettinln ve Sü-
~1&tdQ. ban hangt eserlerini oku-

' gi eserlerin.1 beğenmiş-

•• 
U niveniteye dair ıon 

yazdığım yazıda fU 
nokta üzerinde durmuftum: 

Bilgi ve tetkik hayatına ken 
dil erini vakfedecek istidat ve 
iktidarda olan talebeyi seçmek, 
ayırmak, tetvik etmek lazım. 
Bu gibi güzidelerin yalnız ilim 
le met pi olabilmeleri için bir 
yardım ıiıtemi kurmağa da 
zaruret var. En zengin ve bil
gide en ileri gitmit memle • 
ketlerde bile ilim aevıiıini 
hayatı ilme vakfetmek imki • 
nını ha.zırlamak için bu yol
larda yürümek ihtiyacı du • 
yulmuttur. 

Bizde talebeden çoğu hayatını 
kazanmak mecburiyetindedir. Bu. 
nun için bilgi hayatına kendini 
vakf edecekleri, her yerden ziyade 
teşvik etmek Jlzım ... Nitekim hU • 
kilmet, harice talebe gönderrnek 
suretiyle bu teşviki yapıyor. Ren. 
di üniversitesinde neden yapma.
sın?. 

Yazımm sonunda talebeden bir 
kaçiyle bir münakal}amdan bahset
miştim. Bana şöyle demiŞlerdi : 
- Böyle bir seçme sisUnıin~ 

hakiki bir fayda alınamaz. Çiln,.. 
kü ancak arkası olan ileri gider. 

HAYAT iÇiN 
TAM EMNiYET 
BULUNM.ALIDIR 

YAZAN: 
AHMET EMiN YALMAN 

ve teşebbüs gibi yüksek meziyet -
ler mi güzidelerin seçilmesine ölçü 
oluyor?. 

Bu içtimai seçilme hareketinde 
pek tabii hedef olması 19.zımgelen 
son şekildir. Hareket buna ne ka
dar yakınsa cemiyetin hayatında o 
kadar mükemmel verim buluruz. 

Bu bakımdan memleketimiz çok 
müstesna bir mevkidedir. Eski 
köhne imparatorluk kökünden yı· 
kılmıştır. Eskiden kalma hiçbir 
imtiyaza, hiç bir iddiaya umumi 
hayatımızda yer yoktuı-. 

Bugün memlekette umumi ha • 
yattaki nüfuz ve mevkiin husust 
bir maksat veya menfaat için kul
lanılmasına karşı hükumetimizde 
şiddetli bir mukavemet ve hassasi
yet vardır. Bu yolda en ktiçUk bir 
hareket bile müsamaha görmüyor. 

Tanıdıktan tanıdığa yazılan tav. 
siye mektuplarına insan, insan kal
dıkça dalma tesadüf edilecektir. 
Fakat dikkat edilince görülür ki 
tavsiye mektubunun eski revacı 
kalmamıştır. Hiçbir tavsiye mek • 
tubu da meziyetsiz bir adamı bir 
meziyetliye göz göre tercih ettire
cek yolda tesir yapmıyor . 
~emlekette bu bakımdan iyi bir 

vazıyet vardrr. Gittikçe de iyiye 
doğru gidiyor. Öyle olduğu halde 

Bütün bu bahsin üniversite rö -
portajı içinde bir istitrat diye ka • 
bul ., edilmesini okuyucularımdan 
dilerim. 

A sıl b&hstmlze taall<ıku bakı
mından da mesele şurada

dır ki bir ünivenite içinde güzide
leri ayıracak seçme ve imtihan sis
temi bugUnkUnden çok bal}ka ol • 
malıdır. Ezberciler değil, akıllarmı 
ve bilgilerini tetkik maksadfyle 
serbestçe kullanabilenler ve ilim 
merak ve teceBSUsiyle çalışanlar 
daima Ustte kalmalı, bunlann en 
iyileri ihtisas sahalarında çalışma -
ğa ayrılmalıdır. 

Bu çalışma zanıanı için de mut
laka bir yardım sistemi mevcut 
olmalıdır. Bir kat daha ihtisas ka
zanmak için ecnebi memleketlere 
talebe gidecekse mutlaka ünh·ersi
te hayatı içinde ilmi meziyet ve is
tidatlariyle kendilerini gösteren 
gUzideler arasından seçllmelidlr. 

Gaye. Türk gençliğini tamamlle 
bir Türk üniversitesinde yetiştir -
mek olmalıdır. Hariçte ancak ihti
sas aranmalıdır. 

Fakat bunun için de üniversite -
rnizin bugünkü takrir, sınıf, imti -
han ve diploma zincirlerinden kur
tulması ve ilmi muhafaza eden 
ilerleten ve saçan tam bir ilniver • 
site şeklinde inkişaf geçirmesi 1§ .• 

zımdır. 

Üniversite gençliğinde memle • 
ketin umumi hayatı hakkında tanı 
bir emniyet ve bağlılık bulunabil
melidir. İdealleri taşıyacak ve ya -
şatacak bir gençlikte, bu noktada 
en küçük tereddüde tesadüf edilir
se bunun üzerinde hassasiyetle dur 
mak llzımdır. 

B aşta bulunanlan birer birer 
gözden geçirelim: Her ta· 

rafta; yalnız kendi kuvvetine da • 
yanarak hayata atılan, mUşkUller
le çarpışan, umumi hayat için de· 
ğerli meziyetler ve hizmetler saye· 
sinde ileri giden halk çocuklarına 
tesadüf ediyoruz. Bu içtimai ıstıfa 
elbette yüzde yüz tam değildir. Te. 
sadUfUn her sahada ·bir yeri var· 
dır. 

BiR • • • 

M esele çok şümullüdür .. Bir 
üniversite röportajı içınde 

belki de yerl yoktur. Fakat bahis 
bu röportaj münasebetiyle geçtiği 
için bunu münakaşadan geçirmek 
elbette faydalı olur. 

İçtimai teklmül için ş~m&z bir 
ölçü vardır. Bu da bir cemiyetin 
içindeki içtimai istıf anın esasıdır. 
Cemiyeti idare etmek mecküne 
yükselenler, aristokratça unvan ve 
imtiyazlara mı dayanıyorlar, entri
ka, hatır ve gönUl yoliyle mi Uate 
çıkıyorlar, sokak halkını talakata 
boğul> sürüklemek suretiy.le mi 
mevki alıyorlar? Yoksa temız yurt 
sevgisi. akıl, bilgi, azim. cesaret 

lerdlr ve kah.ramaDl&n kimlerdir! 
Lutfen tekrar kitap kanştınnadan 
~ize hlldlrslnler. Ce\'8planm aynen 
neşretmeğe hazırız. 

Mevki sahiplerinden bazıları ih -
timalki mevcudun en iyisi addedi· 
lemez. Fakat zaten hiç bir insan 
işinde yüzde yUz tekemmill arana· 
maz. 

Şurası muhakkaktır ki bu mem· 
lekette çalışmağı göze alan, mes
lek bilgisi ve ihtisas sahihi bulunan 

güzide vatandaşlar, hayatta ta· 
mamiyle muvaffak olmağı bekle· 
yebilirler. Bugünkü Türkiye, içti· 
mai istifa sahasında gUzldelere 
serbest imkan bırakmak bakımın· 
dan dünyanın pek çok memleket -
leriyle boy ölçüşebilir. 

Diğer bir nokta var: Umumi ha· 
yattaki nUfuz ve kuvveti hususi 
maksatlar için kullanmak bakımın· 
dan memleketimiz ne mevkidedir?. 
Bir tavsiye mektubunun hakiki 
meziyet karşısında ne dereceye ka.
dar tesiri vardır?. 

Maksat Halit Ziyaya veya eski ne
sil ediplerine hakaret etmek değildir. 
Aklımızdan bfü~le bir şey geçmez. On
ların hlzmetle~inl inkar edemeyiz. H ava cereyanlannm gidişini 
Fakat gençlik onları okumuyorsa, o- ölçmek istediğimiz zaman 
koyamıyorsa bunu da saklamakta · barometrenin nereden nereye doğ-
fayda görmüyoruz. ru gitmekte olduğuna bakarız. 

•• U nh•ersite röPortajlanm hak· 
kında Hukuk talebesinden 

genı; bir arkadaşın bir sabah gaze. 
teshıde çıkan bir mektubunu oku
dum. Maksat, hakikati aramak ol
duğu i!;in memnuniyetle cevap ve
riyorum. 

Bu arkadaşın sevdiği ve hürmet 
ettiği bir profesörü bir tenkide 
karşı müdafaa ihtiyacını duyD1881 
çok güzel bir duygudur. }'&kat §U· 

nu gözönUnde tutmak lizımdır ki 
bu röportajda kusur aramak gay~ 
si yoktur. l'egine maksat, tJniver
site hayatımızın daha verimli ol • 
ması \'e hakiki üniversite idealine 
daha çok yaklaşmasıdır. 

Bor!:lar Kanununa dair bir ders 
dinledim. Çok canlı \'e istifadeli bul 
dum. Zaten profesörüne eskiden 
beri şahsi bir hürmetim vardır. Bu 
dersin bir kat daha istifadeli ola • 
bilmesi için bugünkü terkipsiz sade 
lisanımızın kullarulmasındald kıy

meti ı •Ueri sürdüm. Del'8 anlamak· 
ta zahmet çektiklerini ve evde not
lar üzerhıde ~.ah§ırken bir evvelki 
nesilden yardım istediklerlnl tale-

beden ayn ayrı bir çoklan tek· 

iZAH 
rar ettiler. Bunu bana yanhı bir 
fikir vermek iç.in söylemelerine ih
timal yoktur. Çünkü ben kendim, 
profesörli.n takririndekl canlılıktan; 
her gördük~ hayranlıkla bahset
tim. Fakat eskiden yazdmıı bir ka
nunda (hulUJU vade) denildi diye 
bir ders takririnde sadece "vade 
gelince,, denllemlyeceğine ka.nl de
ğilim. 

Takrir eımasmda rey toplanır • 
ken etrafımdaki talebeden birinJn 
yaptığı bir latif eyi tekrar ettim. 
Gen~ arkadq mutlaka lltifeden 
hoşlanmıyor. "Bir üniversiteli böy
le şey söylemez.,, diye fazla bir tl
tiz:lik gösteriyor. Halbuki dünyanm 
her yerinde UnlverstteWer biraz 
latifeci olurlar. 

A imanca takrir meselesinde 
semhıer ve IA.boratuar ~ • 

h~malahıu ben zaten istisna ettim. 
Fakat Alman profesörlerin ders 
takrlrlerlnl almanca yapmalan ve 
bunun hazan iyice hazırlanmadan 

kısım kısım tercüme edilmesi hem 
yan yanya zaman lsr&fım, hem 

(Arkası 10 uncuda) 
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~l!I N1'.!tN 
FIKRAÇI 

Bir Cevap 
Yer ve isim tasrih etmeden, bir 

tehlrde,Halkevinde ~lan bir klüpten 
bahsetmiştim. l'azınrn mahl)·etl, Hal
kevlyle klübiln içtimai mahiyetlerini 
tebarüz ettirmeJd:en ibaretti. Bu ya
zıya karşılık Gazlanep Yali inden bir 
mektup aldım. Yazının bb.e yanlış 

aksettlıildlğinJ, klübün HaJke\i tara-
fmda naçılmadığını ,yalnız klUbün bu 
bina dahilinde tesis edildiğini yazı • 
yor. Zümreler arasına ayrılık sok • 
mak gibi kendisine alt söylenen söz. 
lerl reddediyor • 

• • 
Gaziantep gazetesinin 80 ~Tfsan 

987 tarihli nüshası da (TAN) ga
zetesine verdiği cevapta "yanlış bir 
göröt ve kötü bir zihniyetle yazılan 
bir yazıya, TAN gazetesi gibi ağır 
bqb bir gazetenin yer vermesini ga. 
zetenln ciddiyetine yakıştıraınadığuu 
söylüyor. 

• • 
HeJ'leyden en·el, şunu tasrih ede. 

Um ki, TAN gazetesi her kari1n şiki.. 
yet \'e temennisini neşreder. Çünkü 
halkın gazetesidir. Eğer kariin :.ika· 
yeti haksı7.8&, mercii bunu tashih e. 
der; yazmm hakikaten kötü bir 
rnakıtatJa yazıJdığnıa kanlse, bu ikaz 
vazifesini kendisi yapar. - Fakat hiÇ 
bir karlin mütaıeasmı kötü bir zihni. 
yetin ifadesi gibi kabul ederek hakir 
görmeğe hakkı yoktur. 

Hem §UDU da kaydedelim: Bizim 
yazımızda isim \•eyer tasrih edilme. 
mlş olduğu ha.ide, Gaziantep \'lllisi ve 
gazetesi bunu neden üzerlerine alın
dılar! 

Bizim bu yazıda münakaşa ettL 
ğinılz nokta, Halkeviyle, klübün bir· 
leştlr:llmesl ldJ. O yazıda dediğim gL 

bl, klüp hususi lı;timai bir müessese. 
dlr, Balkevi umumi içtimai bir mü
essesedir. Gerek validen aldığım mek 
tup ve klübün niıamnamesl, gerek 
gazetenin neşriyatı, b~ müessesenin 
"tüccarlara, müne\•verlere, gençlere 
mahsus olduğunu., tasrih ediyor. 

Gazetenin nesrlyatma göre klUbUn 
açılmasındaki maksat "şehrimhde 

sırf münevver gençliğin bir arada 
toplanması için temiz \·e nezih bir ye. 
rin,, meydana getirllmesidlr. 

Halke\'lerinln de gayesi bu değil 

midir! Balke\'inin belli, ba.5h l~I bu 
iken, Halke\inden ayn, fakat Raik. 
evi binası içinde ayni maksatla bir 
klilp arnıak akıllara bir istltham lsa
retl ı:eker .. Halke\1 bu \'azlf eyi yap. 
mıyor mu ki, bu teşekkUldt>.n ayn bir 
klUp geliyor, ayni bina içerisinde 
kendi gay.esinJ ta.mamlamağa talı~ı. 
yorf 

• • 
lıte ,halk arasında hıfiale sebep o

lan da budur.. Klüp, fikir, meslek 
gnıplannı birle.stlrmek, bunlara lnkl. 
şaf lmkinı \'ermek prtiyle faydab • 
dır. Klilbtin açılması serbesttir. Bunu 

arzu edenler istedikleri yerde atabl· 
llrler •. Fakat Halkelinde değil •• KliL 
bün "memleketin lktısadi, içtimai 
hayatını inklsaf ettireceği,, sözU bir 
demagojidir. 

Bu vazifeyi Halke\i üzerine alnnt
trr. Ve geniş halk kütleleriyle temas. 
ta olduğu i~ln bu \'azife)i ancak o 
yapabilir-. ''Tüccarlan, mUnen·erle. 
ri,, kaydlyle hududunu daraltan klUp, 
bu inki~afı ancak hususi bir sahada 
belki yapablllr • 

• • -Açık konuşalım .. Klüp her yercJe 
olduğu gibi ldilptttr. Halk müessese
si değildir. Gazlant.epte de bö7Je bir 
klUblln açılmasına lüzur.ı du~".!lmuş. 
tur. Buna kimse bir ~Y deyemez. 
Bence bu meselede yapılan bir tactie 
hatasıdır. 

Eğer bu klUp Halke\inden ayn bir 
yerde açılmış olsaydı, Halkedne tah. 
sis edilen binanın bir kısmı \"e hah • 
çesl ,muayyen bir zümrenin istifade. 
sine inhisar ettirilmemiş olsaydı, ka. 
rllmlz bize ışiklyet etmiyecektl. Ben 
de karlin tlklyetinl haklı bulmasay -
don, yazmıyacaktım. 

KIUp Uzerlne ne kadar "iktisadi, 
l~tlmaf,, boya sürerseniz ,sUrUnttz, 
huıusf bir mUessesedlr, Halke\i o • 
munıi .•• Umumun menfaatine tahsis 
edilen bir yer, hususa tahsis edilme. 
melidir. 

'ADSIZ YAZICI 
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( SPOR ) 
Hangisi Kazanacak? 

DOGANSPOR BUGON 
Beşiktasla 

Karşllaşıyor 
Yazan: Şazi TEZC~N 

Milli küme maçlan, gittikçe artan bir alaka 
ile devam ediyor. Bu itibarla, bu yeni ıiıteme 

muvaffak olmuf nazariyle bakılabilir. Şimdiye 
kadar yapılan Türkiye birinciliklerinden hiç 
bir teknik ve müsbet fayda görülmedi. 

l:unir"tlen Fuat lzmirden Hakkı 

Daima yeknesak bir ha va içinde yapılmıya 
mahkum olan ve dar muhitinden bir türlü hari
ce çıkamıyan lik maçlan, üstelik binlerce lira

---------------------ı nm beyhude yere harcanınuını 

Nüzhet Abbas, 
"Hayal de Olsa 

Tatll $ey.. Diyor 
'(Gençlik atııd aDICetimize bugün de devam ediyoruz. Bir sene 

dnceye kadar hakem komiteai reitliğinde bulunan B. Nüzhet Ab
basm anketimize verdifi cevapları apfıda okuyacaksınız: 

••- İngiliz entema.syonallerinden 
:Alec James'e muvaffakıyetle tatbik 
edildiğini duyduğum şil'Illgaya inan· 
mamak.la. beraber pek hoşuma git • 
ti. Tekrar saba.ya dönmek, uzak bir 
hayal de olsa herhalde çok tatlı bir 
hlilya! Ben kendi hesabıma tekrar sa 
haya dönmek için can atanlarda.mm. 
Eğer bu imkln elime geçseydi, bit • 
tabi şimdi takımımın (Fenerbahçe) 

Zekiden sonra hala bo' kalan merkez 
milhacim mevkiine dönerdim. ÇUn -
len ben de o mevkiden ~kaUde sevke 
clildim. 

Şimdiki fut bol ile bizim za.manı • 
mızdaki, yani 1908-1914 aramndaki 

futbolün farkını soruyorsunuz! Bu 
farkı evveli. şimdiki oyuncuların oyu 

na k8Jll bizden çok az daha heyecan 
lı olduklarında görilyorum. Adeta ka 
nıksamış bir halleri var. Sahada mtl 

eadeleyi. sonuna kadar değil, bazı 
kere ikinci haftayimden on dakika Gençlik Clfl•r anketimize verdiği 
sonralan bırakıveriyorlar. Oyuncu - cevapta F enerbalıçenin merkez 
lamı bu halleri takımlanmızm mil - muhacim mevkiinJe gözü oldu
cadele kabiliyetine ve oyunu kazan - funu •Öyliyen B. Nüzhet AbbGI 
mak aşkı denilen ruhi halin gitgide ------------
azalmasına sebep oluyor. Bizim oy -
nadığımız zamanlar alelumum nefes 
kabiliyetimiz de bügUnktinden daha 
iyi idi. 

Teknik meselesine gelince, o za • 
mantar biz ve büttin dUeya yan haf 
ıar açıkları, bekler içleri santrhaf ta 
basnn merkez mUhacimini tutmak ve 
bet mühacimle hücuma geçmek tabi 
yesini tatbik ederdik. 

Halbuki bugiln birinci am:ıf ve her 
pozisyonun icaplarına göre bUyUk 
para f edakirlıkları sayesinde iste -
dikleri oyunculan başka klüplerden 
tedarik etmek imki..nlarma malik İn
giliz prof esyonelleırlnin ıl!lteminde 
bir oyun tutturmak i8tiyonız. 

Herhangi bir tabiye olursa olsun; 
iyi ve fena yerleri, kabili mtlnaka,a 
noktalan bulunabilir. Ben kendi he
eabmıa. yeni tablyelerin aleyhtan de 
ğilim. Ancak, bizde hem mUdafaaya 
yardım için geri oyniyacak, hem de 
hücum hattını be!liyebllecek kud -
rette iç oyuncuları henüz yetişmedi
li için yeni tabiyelerin enamı teşkil 
eden bu noktada son derece aksa • 

maktayız. 

Bizim zamannnızda.ld oyuncularla 
bugünküler arasında sm:ıf farkı mev 
zuu bahsolamaz. O zama.n da çok 
yüksek oyunculaT vardı. Meseli bir 
Hasan, Hiiseyin kombinezonu vardı 
ki, Zeki - Alaaddin - Bekir koınbine
zonundan hiç aşağı değildi. BugUnUn 
Flkreti varsa, o gilnün de Haaanı; 
bu çok sevdiğim genç oyuncudan m 
nıf itibarile hiç aşağı değildt Yalnız 
bugUn eskiye nazaran iyi oyuncu a
dedi çok da.ha fazladır k, iTürk fut 
botunun en ~ayanı ,ukra.n ciMti bu
ffur. 

lzmirde 
Yapılacak 
Temaslar 

Enternasyonal İzmir fuva.rı milna 
sebetile İzmirde birçok spor temas • 
lan yapılacaktır. 

Bu seneki Balkan gUref şampiyo 
nasınm bu münasebetle 1zmirde ya -
li.zımgelen t~ebbUslere girişilmiştir. 

Bundan başka Bulgar milli takı -
pılması için Türkspor kurumunda 
mile Türk milll takımının lzmirde 
karşılaftlnlması karar altına alın • 
mı.ur. Aynca Sofya - İstanbul ve 1s 
tanbul - İzmir takımlanna birer maç 
yaptırmak düşünülmektedir. 

ltalyadan davet edilecek birinci sı 
nıf İtalyan tenisçilerile İstanbul ve 
Ankara tenisçileri mUaabakalar ya · 
pacaklardır. 

Tenis ka.r,ıla.şmalan için kUltUr 
nstrkta bir tenis salıuı yapılmakta
dır. 

O çok Takımı 

An karada 
:Ankara. 7 (TAN) - tzmirln 'Üçok 

takımı iki maç yapmak üzere ,ehri -
mize gelmt,ir. 

Çukurovada İtçi Sendikalan 
Ankara, 7 (TAN) - Çukurova 

mmakasındaki iş~i sendikaları hak -
kmda tetkklerde bulunmak üzere ya 
kmda bir heyet Adanaya gidecektir. 

da icap ettiriyordu. 
Bu ttibarla Türkiye birincilik maç 

larmın terkedilmesi, futbolümilzUn ile 
ri hamlelerinin birincisi olmuştur. 
Seyahatlerden Alınan Neticeler 

Herteyde olduğu gibi, futbol
de de değitiklik lazım olduğunu, 
iki ay gibi kısa bir zamanda, mil
li küme maçları, halkın gösterdi
ği alaka ile meydana çıkardı. 
Bir hafta evvel parlak bir derece 
elde eden takım, bir haf ta sonra, 
ümit edilmedik bir takıma mağ· 
lup oluyor. 
Aşağı yukan bütün takımlar se -

yahatlerinden sürprizlerle dönüyor 
ve bütün bunlar maçların enteresan 
bir şekle girmesine sebep oluyor. 

lşte bugünde milli küme için Be· 
şiktaşla İzmirin Doğanspor takımı 

karşılaşıyorlar. 

Hangisi Galip Gelecek? 
Hangisi galip gelecek? Bunu ev -

velden kestirebilmek o kadar imkan 
sız ki... Halbuki eskiden bir lik ma
çında Beşiktaşın karşılaşacağı iklııci 

plan takımları için bu mUphemiyet 
var mı idi. ! 

Milli kilme çerçevesi içinde sekiz 
klilp var. Bunlann sekizi içinde ev
velden bir tahınin yilriltmek kehanet
ten başka bir şey değildi. Çün
kü sekizi de biribirinden tefrik edile
miyecek derecede meziyetlere malik 
bulunuyor. 

Doğarsporun Vaziyeti 
Doğanspor kendi sahasında şim -

diye kadar yalnız Galatasaraya, o 
da, 2-3 yenildi ve maçta birtakım 
hadiseler çıktı. Ankaranm en kuv
vetli bildiğimiz gençler birliğini, ts
tan bulun tekniğile iştihar eden GU
neşni mağlfıp etti; Beşiktaşla bera
bere kaldı. 

Bunlar, İzmir Doğansporunun ih • 
mal edilemiyecek bir kuvvet oldu -
ğunu gösteren delillerdir. İçlerinde 
santrfor Hakkı, santrhaf Nurullah, 
mUdafi Adnan, Fethi ve muhacim 
Fuat gibi kıymetli oyuncular var. Bu 
takımın yegane meziyeti mağlup va 
ziyet düşse dahi yılmadan, manevi
yatında ufak bir bozgunluk göster -
meden çalışmasıdır. 

Betikt&fa Gelince ... 
Beşiktaşa gelince, mütemadiyen 

takım oyuncuları Uzerinde değişik -
lik yapan bu ekipimiz, istenilen şek· 
lini henüz bulmamıştır. Rrdvan gibi 
dalıcı brr oyuncuyu geçen hafta sağ 
açık mevkiinde tecrübe etmelerinin 
hatalannı az daha mağlfıbiyetle çe
kiyorlardı. Hakkıyı da merkez mua • 
vin mevkiinde oynatmaları, mUhacim 
hatti avantajının yan yarıya kay • 
bolmasma sebep oluyor. Herhafta 
başka şekilde gördilğUmüzden siyah 
beyazlılar için daha fazla bir şey söy 
liyemiyeceğiz . 

Yalnız bugünkü oyunda her iki ta
kım ayni sistemi takip edeceklerin -
den mtlaabakanm sıkı bir çekişme 
halinde tecelli edeceğini kestirmek 
gilç değildir. 

Fenerbahçe Güneı 

Gençleri 
Bugiln Taksim Stadında Beşiktaş· 

Doğanspor milli kUme maçından ev
vel Fenerbahçe ile Gilneş genç takım 
lan arasında hususi bir müsabaka 
yapılacaktır. 

1 H -ı KAYE 1 

insanın Düsmanı 
Akşamdı; sular kararmış so. 

kaklardan el ayak çekilmiş
ti. Bir otomobil hızlı hızlı Facht
mann'm muayenehanesinin önUn 
de birdenbire durdu. İçE:ride otu
ran sarışın kadın, yanı ~mda 
yaslanan arkadaşının terle ıslanan 
alnını okşuyordu: 
"- Burası mı Çarli? .,, diye sor

du. 
Otomobili süren adam dönerek: 
"- Evet, ne halde?.,, 
"-İyi gibi görüntiyor!.,, 
Şoförlük eden Çarli, yanındaki 

dilrttii: 
"- Haydi sen beraber git. İşi 

sağlama bağlamalı. 
Hem tez davranınız. BütUn gece 

burada oynayıp durursak yakayı e-
leverirlz, sonra ... ,. ,. 

Biri indi, otomobilin :art kapısı • 
nı açtı. !çerden, sarı kızın :koluna 
dayanarak, ufak yapılı J1ı. adam 
çıkabildi. Kapıyı açan adam da onu 
bir yanından tuttu. Güçbela ka -
pınm önUne gelebildiler. Muayene 
hane kapısını orta yaşlı, gUlümser 
yUzlil bir kadın açtı. 

"- Burası doktor Fachtmann'ın 
:muayenehanesi midir?.,, 

Yaralıyı öte tarafından tutan: 
"-Yahu sormağa ne hacet? 

kapıdaki koca yazıyı görmüyor mu 
sun uz? Dinle hanımnine, bizim ar
kadaş fena bir kazaya uğradı.,. di
ye müdahale etti . 

Orta yaşlı kadın: 
"- Öyleyse yaralıyı çabuk içeri 

getiriniz.,, dedi kapının iki kanadı
nı da açtı. 

Yaralı ve onu tutan iki kifi içerl 
girerken Yaşlı kadın: 

"- Adamın hali hiç iyi değil .. 
Ne oldu? Başına ne kaza geldi?,, 
diye sordu. · 
"- Otomobil çarptı da koca bir 

ca.m parçası göğsüne battı.,, 
"-Durunuz, kocama haber ve

reyim.,, 

D oktorun karısı kayboldu. 
Doktor, bir mikroskobun 

başındaydı. Dikkatle bir şeye bakı
yordu. Kansının girdiğini duyunca 
başını kaldırmadan: 

••- Aman mektupsa masaya 
koy. Sonra okurum. Şimdi pek 
meşgulüm.,, dedi. 
,y_ Fred ! " 
"- Nedir?.,, dedi. 
"- Birakç kişi geldi. Bir kazaya 

uğradıklarını söylüyorlar.,, 
11-Al sana bir baş bellsı daha ... 

tnsana iş gördürmezler ki ... Böyle 
olur olmaz vakitte kaza mı olur? 
Yabancı mı?.,, 

"- Evet, yabancı, aralarında. 
bir de san kız var .. ,, 

11
- Olur a. Sarı bir kız varsa ne 

çıkar ondan?.,, 
"-Evet amma biliyor musun?. 

Sen gazetede bu sabah banka so
yucusu Hustan hakkında yazılan -
ıarı okudun mu?.,, 

"- Ha Hustonnun yanında bir 
sarı kız olduğunu yazıyorlardı. 

Hele şu düşündilğiine bak.. Senin 
bir horozun var diye. tepeli gördil
ğün her horoz seninkisi mi olur, 
sanki...,, 

Doktorda sabırsızlıktan eser kal
mamıştı. Ellerini yıkadı: 

0
- Çabuk ol, be dokotr ... !şl O' 

zatına! Elini hiç bir '"'Y e eıaoetJO Yazan: ~ 
Allington Kennard Sen şu yaraya bak! İşin ucunda}lt' 

ra var.,, 

ı 
Çeviren: "-Benim en ziyade hoşuma P' 

decek iş, sen ölürken ıeni kurtat" 
Cevat Kabaağaçlı mamaktır. Fakat bu zevki kendiJıl' 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • bahşedemiyeceğim. ÇünkU doktot' 
"- Haydi gidelim de şuna bir luğumla geçindireceğim, kanın. G' 

bakalrm.,, dedi. luğum. çocuğum var.,, 

O dadan girerken yaralı a- O oktor yan odaya ytirUr1'd 
dam: sarı kız onu takip etti. 1)01' 

"- Doktor Fachtmann sen mi- torun hiç bir hareketini gözd~ lı6 
sin?.,, diye sordu. çırmıyordu. Doktor; pamuk, tUl • 

Doktor, evet dermiş gibi başını bent, sargı, pens gibi şeyler aldJ. 
salladı. San kız: Sonra enjeksiyon §iringa.aını dol • 
"- Erkeğimin göğsüne cam durdu. 

saplandı. Hemen imdadına yetişi - San kız: 
edi Yaralı adam t d ~ .. o d" ., d d" niz.,, d . o ur ugu - ne ır .11 e L al-

yerde oyni.dJ: "-Uyuşturur! .. ,, diye cevap 
"-Bir.P.Pla ~tilm. Ba- dı. Yine içeri girdiler. 

Jıaı bir içlU venıenize. ... "dedi. Dok Yaralı: 
teli: "- Davranınız.,, dedi. 

"-Olur amma, evveli bir baka- Doktor yarayı gôzden geçtrdlo 
lniı.,, diye cevap verdi. Yaralının Enjeksiyon iğnesini soktu. şırınP 
ceketini ,elbisesini gilç bell çıkar- daki suyu adamın etlerine bof~:ı:: 
dıle.r. Doktor eğildi, yaraya baktı. Pensleri eline aldı. Yaranın kaı-
Kalktı, ses çıkarmadı. Yaralı: derinliklerini arB.ftrrdı. KUl'funıı 
"- Yarayı gördünüz ya, ne buldu, kaybetti, yine buldu, yakall 

yapmak lazımsa yapınız.,, dedi. dı ve çıkardı. 
Doktor stikfıt etti. Neden sonra: Pensin ucundaki kurşunu yara-
"-Ne yapmak lizımgeldiğini lıya göstererek: 

ben bilirim amma yapmıyacağım.,, "- lşte saplanan cam.,, dedL 
dedi. Yaralı: Yaralıyı sardılar, sarmaladıl:; 
"-Maşallah açık gözsUn. Kim Herif giderken doktora tehdit 

olduğumu anladın.,, dedi. ci bir parmak salladı: ti 
"- Ben sizin kendi doktorları - "- Ben ayrıldıktan yarım ~ . 

nız var, sanıyordum.. O doktorlar kadar buradan aynlrrtayınız, dedİ1 
bittabi cam parçası hakkında size çünkU sizin için tehlikeli olur.,, 
can sıkıcı sualler sormazlar.,, Doktor kanama: 

Bu esnada. doktorun kansı ya - "-Yahu neye titreyip du.tıl' 
vaş yavaş kapıya doğru gidiyordu. yorsun? Sinirlendin, değil mi'{.,, 
San kız, arkada§ma: dedi. 
"- Bak fU kadına, gidip haber Kansı şunları söylUy?~u.: " 

vermek istiyor. Durdur şunu .. ,, eli· "-Onların tehditlennı dınle!Jllil 
ye bağırdı. sen bizim otomobille doğru pO 

Adam bir tabanca çekti. dairesine koş, git haber ver.,, erfıl' 
Doktor karısına: Doktor başını salladı. Gözl 
"- Delice bir harekette bulun • hüzün indi : el' 

ma, buradaki dostlanmız tecrilbeli "- Artık polisin yapabileC 
affet• 

insanlardır. Kışkırtılmadıkça, kor - bir şey kalmadı. Allah beni }llJ 
kunç bir harekette bulunmazlar. ,, sin.. Herife Tetanos - ı<~edl-
dedi_··--~-~---~----h_u_m_m_a_k_u_1t_u_rn __ n~ 

ytti11tebfl
talihe komanda etmek ve insanın kendi gemlslnf lıtediğ-1 hedef.e 1 eti i~ 
mektir. Sa~lam sinirler müthiş hayat mücadelesinde muvatfakıvct n 
temin.atıdır. Binaenaleyh sinirlerinizi 

Bromuraı .ecnoll· ..., 
Oc kuvvetlcndirinlı, bıınun müsekkin ve mukavvi lesfrf her itte ı6ril 
Hiç bir urarı yoktur ve aılıtıklık vermez. e ıo ... 20 koııırırC.ty{ havı ıa,. 

lcrelt ccıantltrdt rectte ılc -.uıı .. 

t Rh'"° 
Knolt 'A..-0 .. klmyevT maddeler fabrlkaları, Ludwfgsfıafen t 
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GUZEL IZMIRIM 
SABIK KRAL 
S~vgü ı ü~ün~ 

KURTULUŞUNDAN 
dört saat geçer geçmez elimlzdeld 
vesaitle maymlari döşemek sureti
le kapatmıştık. 

Tam bu sıralarda idi ki, Uç 
dretnot ve iki kruvazörden mü • 
rekep bir İngiliz filosunun Malta. 
dan hareket ettiği ve yolda bulun
duğu haberi gelmişti. 

MASIL KA VUSTU ? 
ÇOK CANLI 
BiR HATIRA 

Nitekim, limanı kapadığımızm 

ikinci gUnü, lngliz filosu, Uzuna
da önlerine gelerek demirledi. 

Biz kendilerine, şu tebliği yap
tık: 

S abrk İngiltere Kralı,, ıev
giliıinin talak kararırJ 

beklemek üzere tam bir inziva 

hayatı yafamak üzere çekildiği 
Avuıturyadaki Wolfgang kasa 
basından Madam Simpıona doğ· 
ru giden ekıpreıe nihayet bindi. 

Yazan .: 
"Müstahkem mevki vasıtaların • 

dan en küçüğüne karşı yapılacak 

herhangi bir tecavUz,· tarafımız -
dan harp vesilesi telakki edilecek 
tir!.,, 

Oryant ekspresi bu ilkbahar sa
bahının buğuları arasında Tirol 
vadilerinin yeşillikleri içinde 
Fransaya doğru kayarken sabık 
kralın saadeti gözlerinde okunu
yordu. Salahaddin Gün~ô·r 

Aldığımız cevapta, Türk milli 
btikiımetinin hiç bir vasıtasına te -
cavUz edilmiycceğini bildirerek te
minat verilmekteydi. 

Vindsor dükü İngiliz mahkemesi
nin talaka karar verdiğini haber a
lır almaz, inzivaya çekildiği Wol
gang kasabasını hemen terkedip, o
nu sevgilisine kavuşturacak trene 
atlamıştı. 

B ay Hüaameddin güzel lzmirin dütmandan kurtanldıj 
&ünlere ait heyecanlı bir hatıraıını da bana anlatmadaı. 

~eınedi: 

~ l>ütman o~duıu bozguna uğrayarak; lzmir yolunun, 
ietJ •ff er ıüngülerimize açıldığı haberi üzerine, müttefik dev • 
~er, !kendi tebaalarının himayesi için İzmir limanına bir 

~rn harp gemileri göndermitlerdi. 
ten u genıiler, biz 1zmire girdik • 

A radan birkaç gUn geçmiş -
ti. İngiliz filosu kuman -

danı, müstahkem mevki kuma.n -
danhğını ziyarete geleli. 

Sabık kral, bütün merasimlerden 
uzak, alelade bir seyyah gibi, şim
di arkadaşı olan eski yaveri ile Or
yant ekspresinin iki yataklı vago
nunu tutmuştu. 

le sonra da limandan çekilmedi-r. 

bir ~gilizlerin (Caradock) adında 
dUıı fı~otüa lideri, Fransızların Dör 
bir cu lianri ve yahut diğer tipte 
ton:ı Zirhlı~ı, Hollandalıların beş bin 
2'in ;k ~ır genıisi, diğer devletle -
~b e bırer zırhlı veya kruvazörü, 
tni~alannı himaye vesilesiyle 1z -
ıız ~karşısında, gözlerimizi rahat
li" 

1 
eoek bir vaziyet almış, bek-

.r or ardı. 

de~U~Unu, büyük Tilrk milletin -
Ubaı~· ~ genç bir hükumet. bu la -
ınuı ıge daha uzun milddet taham
lnanl edenıezdi. Esasen Türk li -
ıı .. ~ arını ziyaret edecek ecnebi 
blla•r genıUeri, P.in tondan fazla 

""Irld .. . 
'l'uı:ıc. ~lnııy,acaktı. Bunlar da, 
tin . aula.nna gırebilmek i
alnıa ~ hükumetin müsaadesini 

ga, mecburdular. 

H alb~k.i, İzmir limanında de-
bir nıırtı harp gemileri, böyle 
gör:Us~ade alnıağa hiç te !Uzum 
llılr enuşıerdi. Ben o tarihte, İz. 
dan ınUstahkem mevki kuman -
baıı 1• Enıin Paşanın refakatinde 
ha;Ye şube mUdürü idim. Ecnebi 
ınan gernuennin hemen İzmir li
kurnını terketmeleri, kendilerine 
dildi. atıd&.nlık vasıtasiyle tebliğ e -

lırrur ~ 01 linıanmı, müstahkem mev-
~:ası dolayısiyle, harp gemi -
~ ka.paıı bulundurmak zaru -

Ge\'8.rdı. 
doğ lnilerin limanda kalmasından 
tit :~a.k ~es'uliyetin kendilerine 
buıu acagını, İzmirde harp gemisi 
lllkı ndUran devletlerin konsolos -
l{~a. bildirdik. 

ta 01 ttefıkler, karşılarında ilk de -
arak sözu·· ·· t tar ~~:-· k raı, d nu u , voı:av.ıgı a 

llleu e.~lştirmez bir Türk hükıi -
ta:orUyorlardı. 

ita 1 Babıi.linin hemen pazarlı
'1ı,;:~aşan kaçamaklı siyasetine 
ki d evletıer, İzmir limanını bel 
lllet~ı~apayanııyacağımıza bük -

---..,lerdl 
liatbuki b' bikin • ız kararm derhal tat-

llla ~ geçnılştik. Müttefik donan 
dığ~ işin. •akaya gelir tarafı olma-

lı 1 anladılar • 
lnir liınanmıJ aradan yirmi 

Bu ziyaret, filonun İzmir sula -
nndaiı ayrılmak ü
zere bulunduğunu 
haber vermek için 

• 

B. Hüıamettinin JonanmcıJa bulunduğu gün
lere ait reaimlerinclen biri 

yapılıyordu. 

Birkaç gün son 
ra da, öteki harp 
gemileri, Türk mil 
li hükumetinin koy 
duğu esaslara bo -
yun eğerek, yerle
rini daha küçük 
gemilere terketti -
ler. 

Atatürk Türki -
yesinin, CUmhu -

riyet idaresi kurul 

madan evvel ka -
zandığı ilk büyük 
siyasi zafer ben -
ce budur. 

Kan dökmeden, 
herhangi bir ih -
tilafa sebebiyet ver 
meden, Türk is -
tikli.linin ve Türk 
izzetinefsinin bu 
kadar esaslı bir şe 
kilde kurtarılma -
sı, Büyük Şefin, 
yüksek dirayeti 
ve sarsılmaz azmi 
sayesinde mUın -
kUn olabilmişti. 

Trende hemen biltiln saatlerini 
yataklı vagonun koridorunda açtı
ğı pencereden giren ilkbahar hava
siyle ciğerlerini doldurarak, saade
tinin bUtün hasretini hissederek ge. 
Girmiştir. 

A rada bir Madam Simpsonun 
gözdesi olan kUçUk köpeği 

Booky'i kucağına alıp okşuyor, tek 
rar yere bıraktıktan sonra Tiro -
lün yeşillikler ve kır çiçekleriyle 
dolmuş sırtlarına dalıyordu. Sırtın. 

da açık gök rengi bir elbise vardı. 
Koca bir imparatorluğu uğrunda 
bıraktığı sevgilisiyle buluşmak gtl
nilnti ya3amaktan mütevellit ferah
lığı. eski yaveri ile serbestçe ko
nuşmasından farkolunuyordu. Hür 
ve müstakil, hislerine istediği sala
hiyetle sahip olan ve seven bir 
adamın kaidesizliğe, protokolsüzlü. 
ğe karşı duyduğu serbestlik içinde 
akşam yemeğine kadar vagonun ko 
ti.dorunda etrafı seyrederek saatle
rini geçiriyordu. 

Ş 
imendifer Kitzdueu'den ge. 
.çerken dükiin gözlerinin i

çinde mesut hatıraları daha canlı 

görüyordu. Kitzduen'in çam ağaçla
riyle süslü karlı yamaçlarrnda ge. 
çen sene sevgilisiyle her dakikası 

bir ömre bedel saatler geçirmişti. 

Amerikada Bitmiyen Mesele 
Yanındaki yaverine parmağiyle 

işaret ederek anlatıyordu: 
- Bu yamacı Skiylerle beraber 

inmiştik. Şu ikinci çamın yanında 
düştü ... Hauptmanın ihbar 

ikramiyesi Olan 25 Bin 
Saat yedi buçukta eski yaveri, 

şimdiki arkadaş.iyle yemekli v~.go
na girdiler. Herkes gibi yataklı 
cagonun lıstesinden yemeklerini ye. 
diler. Vagonda birkaç ln~liz ga. 
zetecisi de yemek yiyorlardı. Vazi
feleri Dükten bir mülakat almak
tı. Mesleki sokulganlıklariyle kral
larla konuşmaktan çekinmiyen ga
zeteciler Windsor Dükünün bugü· 
nünde onu rahatsız etmeğe, kalbi-

Dolar Kime Verilecek? 
Tayyareci Lindberg'in çocuğunu kaçırıp öldürdüğü için bundan 

üç ıene evvel A.merikada elektrik iıkemleıinde idam olunan Haupt
man'ın doıyaaı tekrar ortaya çrkanlmıtlır. Doıyanm Vqington

dan iıtenme•İne ıebep, ihbar edene vadolunan 25.000 doları kime 
verileceği meıeleıidi.r.. . . için haydutların bir mUddet takip e· 

Katili ihbar ettiklerını ı~dıa . eden ı~re katilin dosyasını tekrar getiri· dilmemelerini rica etmiştir. Çünkü al-
. i altı kişi vardır. Ikramıyeyı ver- miştir. .

1 
dığı mektuplarda polis kuvvetlerinin 

~ ~lhiyetinde olan vali Hofman Filhakika ikramiyenin kime verı e- araştırmalara ve takiplere başladık· 
:: pa

8

rayı hak edeni tetkik etmek Ü· ceği meselesi mühimdir. Çünkü Haupt ları takdirde çocuğun öldürüleceği bil 

~an'~ ?~ğru~an doğru~ i~bar eden diriliyordu. Halbuki polis, vaadetti -
bır kışıyı tayın etmek güçtur. ği halde, tamamen aksi hareket ede-

Asıl ipucu bir benzin deposunun sa· rek, haydutları kuşkulandırmıştır. 
bibi tarafında.n ele verilmiştir. ~ Mesela tayyareci parayı verdikten 
ka tarafından numaralan aım.ınış sonra çocuğunun kendisine iade edi· 
lan banknotlardan birinin numarasını leceği haydutlar tarafından tayin o
benzin deposunun sahibi polise ver- lunan vapuru alelUsul polise söyle -
nıiş ve kendisinden numaralan nıalt1m miatL 

l b be" alan:. 
o an anknotu vererek nzın p lis hemen o civara takip kollan 
adanım bindiği otomobilin nunıarast- o t"rleri yolladıgmw dan haydutlar 
nı da d ft · k d tm• ..+ı ve mo 0 

0 ~ ~rıne ay e 1~~· lis çocuğu iade etmekten çekinmişler ve 
Halbukı dığer ta.raftan birkaç po . takip kollarını görUnce çekilip git -

~~uru da ayni ikramiyeyi hak ettı· mi§lerdir. 
ğinı iddia etmektedirler. . Ş"md' Amerikada, polisin çocuğu 

M 1 · d'kkate n cıhe- 1 1 
• . ese e~ın en ı pya . . kurtarıldıktan sonra haydutların a-

ti, ıkramıyeden maada tayya.recınm başlansaydı, ihtimal küçük 
rocuğun b 1 k U ılan araş- ranmıya 
~ u uma zere yap . . ,. w kalmasına imkan o-
tırmala.rda polisin yanlış hareketlen Lındberg ın sag tad d 

1 . . . . . k 1 d gı"bı" bir kanaat or a o aş-nın bellı olmasıdır. Dosya ıkincı e- ur u, 
re açılışında bu hakikatler de meyda- maktadır. .. 

Biiyqlr Erkanı Harbiye Rei.i Mmefal Fevzi Çakmağın 
HamiJiyeyi teltiJi 

~ çıkmıştır. Tayyareci çocuğunu Böylece bir zamanlar dunyayı meş
kurtarma.k tu.ere fidyeinecatı verir • gul eden bu vaka tekrar meydana çık-
ken, çoeuğunun ha.yatını kurtarmak mışhr. 

Vinclıor Dükü Franıada 
nin sesini işitmeğe cesaret edeme -
diler. Gönlü için en büyük mevkii 
terkeden bu ·insanın hissi haşmeti 
önünde eğiliyorlardı ... 

Ak§am yemeğinden sonra yave -
rile vagonuna çekilen sabık kral, 
bir şişe maden suyu, bir şişe de bi
ra istedi. !ki arkadaş gece yansı
na kadar beraber konuştular. Saat 
bir buçuğa doğru Windsor Dükü -
nün vagon perdeleri indi. Elektriği 
kısıldı. Şimendifer şehirleri, hudut
ları aşarak Madam Simpsona yak. 
laşırken, vagonun hafif sallantısı 
arasında sabık kral uyumıya çalışı
yordu. 

M adam Simpson Dükiln hare • 
ketini telefonla 

haber almıştı. Ma
dam Simpsonun misafir kaldığı Mis 
ter C8nde Becfaux'un şatosu Fran
aanm ea mubtqem ve en url ter
tibatlı malikinelerinden biridir. 

Bilyilk bahçesinde koskoca bir 
yüzme havuzundan maada, göz a-
labildiğine uzuyan zümrüt gibi golf 
çayın ve şatonun yeşillikleri arası. 

na gömülmü§ küçük kUçilk köşk • 
leri vardır. 

Madam Simpson orada sakin ve 
muntazam bir hayat yaşıyarak sa
bık kralla aynlık gUnlerini geçir
mekte idi. 
Madamın dairesi şatonun şi -

mal cephesini kaplıyordu. Sabık 

kralın geleceği günden bir gün ev
vel Madam Simpson şato sahipl~ -
rinden uzak kaldı. Her gün oynadı. 
ğı golf oyununu bıraktı. Keneli da
iresinde hususi hazırlıkl~rile meşg~ 
oldu. Şatonun sahiplen de kendi 

da. terini Madam Simpsondan da-
ıre d' tl . 

ha uzaklaştırarak mevcu ıye er,ı -
. gölgesini bile silecek kadar ın-

nın .. . 
ce bır misafirperverlik gostermış-

lerdi. 
Windsor Dükünün geleceği sa -

bah Madam Simpson erkenden kalk 
mış, biraz gelen mektuplarla meş
gul olabilmiş fakat ondan sonra 
gizlemek istediği telişı arasında 
her gtlnkU itiyatlarını yapamamış
tır. 

Sabah kahvaltısmdan sonra bü -
yük balkonun üstüne kadar uza -
yan asırlık ağacın gölgesinde oez
longa uzanarak kitap okumayı ! · 
det edinmiş olan Madam Simpson 

0 gün kitabını okuyamamış, müte
madi dairesinde gizlenmiş, bir 0 • 

dadan dalgmlıkla aldığı eşyayı ko· 
yacağı yeri §8.Şlnnış halde dolaş -
mıştır. 

M adam Simpson DiikUn gele
ceği gUnün akşamında sev 

diğini yan yolda karşılamak arzu. 
suna dayanamam1ş ve l!!üratli oto
mobilinin hazırlanmasını emrettiği 
bir saat olmuştur. Fakat dikkati 
celbeden gazetecilere yeni mevzu 
vermemek Uzere yarı yolda karşı
lamak arzusunu yenmiye çalışmış 
ve kendisile saatlerce mücadele et-

tiği sabaha kadar hazır bir halde 
bekliyen otomobilin sabaha karşı 
garaja çekilmesinden belli olmuş -
tur. 

V indsor DükU, Madam Simp. 
sonun misafir olduğu şa

toya daha müsait yollan olan Pa
riste ineceğine orta istasyonlardan 
Verveuil - L'etande şimendüfer -
den atlamıştır. Fakat açıkgöz ga. 
zeteciler o istasyonda inmesi ihti -
malini de düşünerek tertibat almıı 
bekliyorlardı. Fransa hükfimeti ten 
ha bir istasyon olan Verneuill - L'
etangda jandarmalar ve polis ha
fiyelerine iyi tertibat aldırdığından 
gazeteciler DUke sokulmıya vakit 
bulamamışlardır. 

Gardan çıkar çıkmaz, vaktile Ma 
dam Simpsonu Fransamn cenubu· 
na götüren kapalı otomobile atlı -
yan sabık karı, önde yol açan iki 
motosikletli polis, arkada bir mu
hafız otomobili ve daha arkada çan 
talannı getiren küçük bir kamyon· 
la şatoya doğru son süratile dört 
saat on dakikada katedilen uzua 
yolun sonunda, Candi şatosu göıil· 
kUnce Windsor DUkU, otomobilin 
arkasından eğilerek şatonun tara -
çasına doğru bakmıştır. 

Saat biri kırk beş geçe şatonmı 
bahçe kapısından gazetecile:-in fo
toğraf almalarmı imkRns~ kılacak 
bir süratle giren otomobiller şato
nun yanına kadar yanaşmışlnrdır. 
Windsor DUkü otomobilden çıkar 

Orada bekliyen Madam Simpson
çıkmaz saadetinden bayılacak b:te 
gelmiş halde sabık kralın kucagt· 
na dilşmüş, mesut çift iki saniye 
kadar kucak kucağa kalmışlardır. 

Edebiyat Anketimize 

Cevap Veren Gençler 
Edebiyat Fakilltesinin edebiyat 

zümresinden Raci Keten, Şilkril Elçin 

ve Refet BUke bize müracaat ederek 
''Ustat Halit Ziya'' anketimize cevap 
veren Edebiyat Fakültesinden Fikret 
Atasya, Lütfiye Giral, Niyazi Akşit, 

Kemal, Sıdıka, Nuriye ve Muzaffer 
Şahinin edebiyat zümresinden olma. 
dıklannı söylemişlerdir. Bu gençler. 
Fakültenin diğer zümrelerine mensup 

bulunmaktadırlar. 

Kadıköy Arabaclları 

Bir Birlik Y aptllar 
Kadıköy arabacıları aralarında bir 

birlik kurmuşlardır. Yaz mevsiminin 
gelmesi ve Anadolu banliyösüne faz. 
la akın olması arabacıları böyle bir 
birlik kurmıya sevketmiştir. 

Birlik, ilk iş olarak ücretleri art
tırmıştır. 

Hakem Komisyonunun 

Kararından Sonra 
Evkafla belediye arasındaki ihti • 

laflı meseleleri halleden hakem ko • 
misyonunun kararlarını iki tarafa "" 
hükumete resmen bildirecek olan i-
lamın yazılması bitmek üzeredir. 

Belediye, bu ilamıı göre kendi8tne 
dil§en işleri ayırıp tatbik t:.tmek üze. 
re yeni bir şube açacakt1r. 



g 8 ========================== T 4 N 

ANTEP cıv ARINDAKI 
T ARIHi ARA$TIRMA 

İzmirli 
Gençler Aydında 

A ydın, (TAN Muhabirinden) - lzmir 
Halkevi azaları, 26 kiıilik halile ha

linde buraya gelmiılerdir. /zmirliler, Halke
vinin •alonunda (Tur), (Hisıei fa)'Üı) ve 
(Mürai) piye•lerini temsil etmifler, müzik 
parçaları dinleterek güzel monologlar •Öy
'emi,lerdir. 

Gaziantep Halkevi Bt:ı,kanı 
B. Muhtar Göğü' 

, 

Çapa höyükteki 
Hafriyata Ait Bir 
Eser nesredilecek .. 

Gaziantep, (TAN muhabirinden) - Halk 
evi Batkam 8. Muhtar Göğüf, HaJkevinin ça 
lıtınaları hakkında 9u izahatı vermitlir: 

- Antep, yalnız ticari değil, bir çok ha -
kımlardan olduğu kadar tarihi eserler nokta 
11ndan da değerli ve zengin bir mmtakadı~ 
Geçen yıllar Çapahöyük civarın j 
da bulunan eıki Roma ve Hitit. 
faheıerlerinden batka ıon aylar 
iç.inde de yine muhtelif tarihi e· 
aerler bulunmuttur. Bunların kıy 
meti hakkında fikir verebilecek 

/zmirli mi.alirler, HalkevinJe verilen zi. 
ya/ette bulunmu,lar, Aydın ıa;a'at okulunun 
hazırladığı eğlenceleri ıeyretmiılerdir. Ay
rıca valimiz de lzmirlilere bir ziyafet ver
rniıtir. lzmir Halkevi Reiıi, Aydınlı/an lz
mire davet etmiftİr. Miıalirler, bu temaalar
rlan memnun olarak ,ehrimizden ayrılmı,. 
Tardır. 

.._ ___ ... -·---· 

Nasıl Bir 
Köylü 

İstiyoruz? 

-, eserleri netredeceğiz .. Etilere ait 
ilk eser geçen sene yazılmıt ve 
baaılmıttır. 

Bütün Kollar Çalıııyor 
Tarih, edebiyat şubesi ile kitapsa,.. 

ray şubesi bu yıl on cfördlincü eseri
ni ortaya koymuştur. Bunları sene 
içinde dört eşi daha taklp edecektir. 
Bundan başka, her hafta muhtelü 
mevzularda konferanslara devam et
mekteyiz. 

Gö•ter:it Subeıinde 300 
Aza Var 

Balıkesir, (TAN) - Vali Etem 
Aykutun daveti Uzerine vilayetimize 
bağlı 11 kazanın kaymakamları bu
raya gelmişler ve köy işlerine ait gö. 
rtismUşlerdir. Büyük varlık gösteren şubelerimiz lzmir Halkevi azalan Aydınlı/arla bir arada 

Kaymakamlar toplantısını, vali mU 
him bir nutukta. açmış, köylerin ve 
köylünün her bakımdan yükselmesi 
ve refahı için mühim kararlar veril
miştir. Vali, nutkunda "nasıl bir 
köylü istiyoruz?,, sualine cevap ve • 
rerek ideal ktsyıtt Up1n1 canlandır • 
mıs ve demiştir ki: 

den birisi gösterit şubesidir. Aza sa- =========================== 
yısıı 300 den fazladır. Son yıl için- M a 1atyan1 n 1 m ar de Halkevi sahnesinde en büyük e-
serler muvaffakıyetle oynanmrştır. 
Evimizin 600 ~~ alacak muazzam 

bir salonu varair. SahnesL en mo. Pla" n lnt• mı~ 
dern tesisatla mücehh ıdir. Burada 1 1 za y· 
muntazaman sinema da gösterilmek-

"- 6 ok şualarından şule ve ışık 
hissesini alan, evini, barkını, yurdu
nu, milletini, devletini, hUkfımetini 
samimi surette seven. onlara pürüz -
etiz emniyet ve sadakat bağlariyle 
bağlılık gösteren, okur yazar, i}i ah
laklı, dürüst seciyeli, doğru olan şey
ler de bile yemin etmiyen, çalışmağı 
ve kazanmağı bilen ve seven, borç 
çıkmazına girmeği adet etmeyen, ka
zandığt gibi insan ve tam bir adam 
gibi yemesini, yaşamasını ve eğlen. 
mesini gelerek giinlPri n~ h,, .... ı...,.,ıı 

k a t a r a k ba§aklarının k a • 
~ancındnn zevk ve haz duyan, iftıra 

ve dedikodudan nefret eden, kanun
ları, buyrukları, büyüklerinin ön . 
derliklerini hemen hüsnükabul eden, 
kendisi, ailesi, evi, her yeri temiz 

tedir. 

Antebin bu yıı çcvnıen iki büyük Tatb•ık Ed•ıı·ıyor filmi de çok alaka uyandırmıştır. 

Kurılar Rağbet Gördii 

koylil istiyoruz. Türk milletine böy
le bir köylji yaratmak lazımdır ... 

Kaymakamlar toplantısı bitmiştir. 

r·-·çAKı i LE·--·ı 
I ....................................... ___ ... : 

Mahmudun meydana 
getirdiii oyma 

:Amuya., (TAN) - Hiç mektep 
ve usta yilzU görmemif Mahmut is -
mınde bir genç. çakı ile tahta üzerin· 
de oyma bir eser meydana getirmit
tir. 

Hücum vaziyetinde bir askeri gös-

Kurslara üç yüzden fazla yurtdaş 
devam ediyor. Yersizlik yüzünden 
tatil ettiğimiı ceza evi kurslarına bu 
ay yeniden başlıyoruz. Geçen sefer 
ceza evinde açtığımız kureta 300 
den fazla mahkllın devaM etmiştir. 
Gaz kursları da faaliyet halindedir. 

Malatya, (TAN Muhabirinden) - Şehrimizin bayındırlık pla
nı Ankara imar müdürlüğü tarafından hazırlanmıt ve ilk kısmın 
tatbiki ilerlemiıtir. Şehre getirilmekte olan Derme PıntA.rhqı mev
kiindeki au, yazları ıaniyede yedi metre mikabı su vermektedir. 
Öğrendiğime göre, Akçedağ ova -ı- . 

sını sulamak için Silrgü suyundan 1 z m •1 rd e 
da istif adc edilecek ve bu su 40 köye KJtapsarayda 3 bin eser vardır. 

On binlerce vatandaş buradan istifa
de etmektedir. Köy gezilerinde has
ta köylülere yardım hususunda sos
yal yardım şubemizin büyük çalış -
malan vanlır.,, 

Tefenni 
İçin Plan 
Yapılacak 

Tefenni (TAN) - Burdur Halkevi 
temsil kolu gençleri buraya gelmiş • 
ler, "Himmetin oğlu,, piyesini temsll 
etmişlerdir. Bu vesile ile iki vehir ço 
cuklan tanışıp kaynaşmışlardır. 

- M ahıul vaziyeti iyi 
Tef ennide ekin vazıyeti bu Bene 

çok iyidir. Havalar zer'iyata müsait 
gittiğinden halk sevinç içindedir. 

Kışın sert geçmiş olması ytizlin • 
den limit.sizliğe dUşen köylU tarlaya 
attığı mahsulün feyizleşerek koca O· 

vayı y~ll bir denize çevirdifilnl gö • 
rünce çalışmalarını şevkle arttırmış
tır . 

Şehir planı yapılacak 
Plfı.nsız inşaat yüzünden yolların 

çapra~ık bir vaziyet aldığını gören 
ilçebay ve şarbay kasabayı planlaş -
tırnıağa karar vermişler, bu makea~· 
la I!zım gelen teşebbüslere girişmll}
lerdlr. Netice alındıktan sonra, in· 
~aat pl!na göre yapılacak ve ilerldtt 
Tefenni url bir kasaba halini al& -
eaktır • 

teren bu oyma1 görenler tarafından 
çok beğenilmiştir. Mahmut, şimdiye 
kadar gene çakı ile tahtadan bir çok 
tayyare ve vapur modelleri yapmış -
tır. 

verilecektir . 

Yeni infaal artıyor 
Son iki yıl iıwinde, Ortaköy. Kale, 

GUrecik, Sincik, Tahir gibi be, nahi
yenin hUk6met konaklan yeniden 
yapılmış, Adıyaman, Kahta, Hakim-

Geniş Yol 
Programı 

han, Arapkir hilkümet binaları da Izmir - Vi!A.yet makamı, hınirin 
esaslı surette tamir edilmiştir. turistik yolları hakkında mühim bir 
Merkezde, btitUn daireleri için~ a proje hazırlamıştır. Bu projeye göre 
lacak blr hUkfımet binası yapılmak- . evvelA. lzmlrle Karsrvaka, Buca Bor. 
tadır. Adıyamanla Besni arasındaki nuva, Ağamemnun ilçesi, tnciraltı a. 
yollar ve bUyilk Göksu köprUsU, rasında genle asfalt yollar yapılacak. 
1226 kilometrelik Gölbaşı - Besni tır. Bunları, tarihi mahaller ve ha
şosesi bitirilmiş, ElAziz yolu Uzerln- rabeler arasındaki yolların in§ası ta
de iki beton köprü ile Adıyaman - kip edecektir. 
Besni ve Malatya - Kahta arasm - Yollar Yapıldıktan sonra., Bornu
daki yollar yapılmıştır. Köyler sağ _ va, Buca ve Karnıyakada mevcut bi
lık, kUltür, sulama ve yol i§lerine çok nalardan da istifade edilerek konfor
ehemmiyet verilmektedir. Otomobil lu oteller ve klüpler açılacaktır. 
gitmlyen nahiye ve köy hemen he • Projeye göre bütün bunlar on beş 
men yok gibidir. Köy kanununa gö . senede. Yedi buçuk milyon lira sarfi
re, köylüye yaptırılan işler hep köy- le yapılabilecektir. 
tünün boş zamanına teısadUt ettiril • Bu projenin hUkUmetçe tetkik edil· 
mekte ve hasat zamanı köylü ser~t dikten sonra Millet Meclisine tevdi o-
bırakılmaktadır . lunduğu bildirilmektedir. 

Pulluk ve tekerlekli araba lazım 
Mali.tyanın arazisi ziraate çok el· 

verişlidlr. Yağmur olduğu yıl Yazı • 
han rnıntakasında bire 80 - bire 90 
nispetinde mahsul alınmaktadır. 

Yalnız buralarda ziraati yükselt . 
mek için pulluk ve dört tekerlekli a
raba getirmek lazımdır. Geçen sene 
AkCIJdağ ve merkeae 50 kada.r pul • 
luk verilmiştir , 

Malltya dağnı kolduğu için imar 
yolunda yapılacak eserlerin kendinj 
röstermesi biraz zordur. Şehrin her 
bakımdan güzelleşmeısi yolunda se • 
nevi 30 - O bin Ura ısartedilmekte 
ve vil!yet merkezi yavaf yavaş istu
yona doğru genişlemektedir. Bun . 
dan sonra binalar hep istaısyon ta -
rafına doğru yapılacak ve gen41 yol
ların etrafını sUsliyecektir . 

Bergama Belediyesi 

için Yeni Bina 
Bergama, (TAN) - Şimdiki bele

diye binası muhasebei hususiyeye ve
rilecek, buna mukabil muhasebei hu -
ıusiye de belediyeye 2 - 8 bina ve
recetkir Belediye bu blnalan yıktırıp 
kendisi için yeni bir daire yaptıracak 
bunun altı da &ü&el bir oehir lok:uıta. 
111 olacaktır. 

Bahkeir Belediyeainin masrafı 
Balık~ir (TAN) - Belediye mec. 

llııl masraf bütçesini 140 bin lira o -
larak kabul etrnı~. yeni kUtUpane bf. 
nası için dört kişilik bl.İ- heyet seçil
mistlr • 

b 5 • 9::t7 --
YENi. BAHAR 
MÜSABAKAMIZ 

Reıim No. 16 

Bu reıim fa on fürlıiülen hanıiıine aittir? 
5 - Al eline kalemJ kanaryam 40 - Bala içtim al bardaktaa 

Yaz başına geleni Meı;e aldnn al dudaktuı 

6 - Adananın yollan ta§bk e 
l'ok cebimizde bet para harç- Hal mektuplannm adresi: 

lık Htisabakaouzı halleden karDertnıl' 
7 - ilana lloldu da ben bDemem 

Eski haUınJ hiç göremem 

8 - Bahçelerde enginar 
Enginarın rengi var 

10 - Bahçelerde atlama 
Aşlamayı tqJama 

15 - Dama çıkımı blr gt1HI 
Damın etrafm geser 

2ı - Felek bana neler etti 
Bu l[Mçllğtm elden gitti 

23 - Gemi gelir yaD8fll' 

t~ dolu ÇUllMU' 

84 - Kekll#f dUJ ovada avladnn 
Bacağına iplik bafladım. 

86 - Oğlan yayb im yayb 

• • + 
~ 

Ben dayanamam """' 

~iRıÇ 
MESELEs· 

R.6 

R.V 

9.7 

V.8 

• 8 

• A.D.8 

• A.2 

+ 5.S 

[w ~ ·I 
• • • ... 

A.D.V.S 

10.9,7 

R 

• to.9.7..S 

• 6.S,4 

• 10 

+ 

Koz kör. (S) oynar ve ~ütün le-
veleri yapar. 

• Bu meselenin haW 10 Mayıa Pa
zartesi sayunız<!a çıkacaktır. 
4 Mayıs pazart~I sayımızda s:ıkan 
meselenin haUi: 

• 10.7,3 • D.V.10 • R.D.V 

+ D,V,9,S 

9 

: R.P.S.4,2 

+ A,$ 
+ 10.8,8.4,3 

----..- : 6.4 

w J. 1.7.6,3 
S + 10,0,7,U 

- 7.2, 
+ A.R,D,V,l,Ş.J 
• A 

mühleti zarfında gönderecekleri -" 
tuplarmın adresine (Müsaban aar 
morluğu) kelimesini Ulve etmeleri 
faydalıdır. 

Bahar Müsabakası 

KUPONU:16 
Bu kuponları kesip 

sakıaymız 
b: 

Kumandanlarımızın 

Harp Hatıraları 

YAZAN: 
Salahattin Güng6r 

BASAN: 
Kanaat Kütüpane.l 

Guetemlıin hazırladığı bll 
bUyt1k röportaj serisi, "TAllW,, 
da çıktığı sırada, geniş bir o
~-ucu kütleslnin aJakaslJlJ u
yandırmıştı. 

lsra.ra., her taraftan yapıJıall 
mUracaatlar üzerine ark~" 
m.ız, bu krymetll hatıraları; U9 
renkli zarif bir kapak ı~ınde 
t.ooln•arak nr<:J'f'tmiştfr . 

umandan .arımızm 
Harp HatıralArı 

hamı ı;&Ha .. ,uu m ~t,'(}Cll uı.UO 
bir devrin; bu sıwa.,tan ıdatf 
eden kahramanlar dilinden lf.,. 
desldlr. Yemen, Trablus, FiJlt
ttn, R1oaı, Kafku oephelerill'" 
de. Kurtulut Sav8'}mda &reli" 
metolifn neler yaptıpu, ,e0r 
ilk bu kitabı okuyarak ö~ 
oektlr. 

b ... 
"Kumandanlanmızm h~~" bit 
tı:ralan,. ada herkesin auw-'

lbret deni vardır • • + a.u Umum! atıı yeri: -~ 
A.R KANAAT KVTVPANJ".P' 

($) 6 pik taahhUt etmlftir. (W) l"tyatı: ı uradır 'f""""" 
karo (R) si ile oyuna bqlar. (8) ta- ------------k=-.ro-1" 
ahhUdUnU yapabilir mi T dl el alır ve elindeki UçUncU 

Dikkat edilecek nokta (8) nln bi- yerden ke.er. 
rind karoyu almamuıdtr. Eter alır· bl ~• ,..,. . 
sa taahhUdUnU yapamaz: lira elin Eter fwı lkfrır' ,,.,.,.~ · "''1 ,,, 1ıısJ sonunda kaybedilmiye mahırtUn ıkt 1<ör f /. 

f81 alır. Sonra elındı·kı t.4' 1 
karo kalır: c;Unktl (El ve fW) ODW1 alır. Yerden el a.Jma.Jr i~in Maro tt' 111" 
karo keem•ıne mtlA&de etmuler. vardır, ve orada aatlam ııör R 

Fa.kat birinci karoyu alm&a1& lkm· tüne elindeki çtlrük karoyu atar· 
cl levede (W) ne oynana oynum 
ta&hhUdUntl yapmıya muvaffak olur. o) _......,., ıqad 0~ 

a) Eter (w) t1çtlnc11 Jn..,. u _ııl' 
Eğer (w) karo oynamakta devam narsa netfoe aynidir. (!) blJllde~ 

ederse (S) bu ikinci karoyu (A) ile b) de gölterildlii gibi oyun" 
alır. Sonra yerden kör oynayıp ken- eder. 
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Halk, Bütün Hakların Abb;:, 
silerde Olduğuna idi 

"' nıe.mı Zeynelabidin, böyle-
ce iht' Yat ge .rd. ırastan azade bir ha-

95 inci ç~ ıtken sonra, hicretin 
ttln Vefat ubaı:em ayının 18 i nci 
lu <Muh etmış, Clınamet) te, oğ 
t:Yleınişu.~med Bakır) a intikal 

<Beş· ~kır) ınci lmam - Muhammed 
lllUnze ~a tıpkı babası gibi sakin, 
ınunh " ' ya~ız ilim ve ibadete 
l!aıı ı::f bır hayat geçirmişti. 
buıan h'liftarlardan kendisine vuku 
dar ehe 

1 ~t telkinlerine, zerre ka.-
<lın Inınıyet vermemişti. 

fera anıı Hüseyin) oğullarının bu 
h , gatklr hayatı, başkalarının 
~Yga~nı ~ahrik etmişti. Hazreti 
guuarın:nn amcası (Abbas) ın o
geçirnı k a~ . her biri, hilafeti ele 
giti§rn;~l ıç~ gizlice teşebbüslere 

B ~ erdı. 
aaıı:ar, bu t~ebbüslerllli tatbik 
ha.ıı;bk~ koymak için elaltından 
ta iki ın~~a bulunurlarken, ~lı-
1\in (lın ubım hfldise zuhur etmişti. 
(Af uıı aını Ali) nin oğıullarmdan 
.(.~:bd.::ed Hanife) nin oğlu 

) nı zehirlenmesi idi. 

A. bd.uııaıı, bir aralık Şama 
'(SUJe~tnıişti. Emevi halifesi, 
e~ an) )ile münasebet tesis 
Bon. d~ .. SUleyınan, Abdullahtan 
lllbı uı ecede hoşlanmıştı. Artık gü 
!niye ı..~ 8aatlerini onunla geçir-

lnıa-...,ıamıştr. 
11 nıı Ar · ~ hatidi llıin bu zeki ve dirayet-
\'f sara • az zaman zarfında, Eme
betltı.1'ü11da na.zan dikkati eel • 
"e ınu · Bilhassa gayet düzgün 
•i!ı uıe:fr söz söylemesi, herke
babı..... de bUyUk bir tesir ve mu 

:ıı. ~ husule H ...... f 
~nıevt h . ~rn~ ,şti. 

' 4.hd alifeaı, bunu hisSeder et 
keıı bir ~ kendW için tehli
hahane takip ~detmiş .. onu bir iş 
lrleıt iat= Medineye gönder • 

d Abdullah h . . 

son derece öfkelendirmişti. Onun 
cesedini defnedildiği yerden çıkar
mışlar; başını kesmişler, bu ke • 
sik başı Şamdaki halifeye gönde-
rirken, başsız cesedini de üç giln 
astıktan sonra ateşte yakmışlar; 
küllerini Firat nehrine dökmüş -
lerdi. 

B ütün bu feci hadiseler, (Ab
bas oğulları) nın gözleri -

ni yıldıramamıştı. GUn geçtikçe, 
hilifeti ele geçirmek hususundaki 
teşebbüslerini arttırmışlardı... E
meviler, büyük bir gaflet gösteri
yorlar; yalnız (Ehlibeyt) i kendi
Jerlne rakip gördükleri için sadece 
onlan takip ediyorlar.. (Abbas o
ğulları) na ehemmiyet vermiyor -
!ardı . 

fet) e hasret çekerek gözleri-
• ni ebediyyen hayata kapamıştı .. 

Ancak şu var ki, son nefesinde, 
(İbrahim - Abdullah Abbas - Ab 
dullah Cafer) ismindeki oğullarııu 
etrafına toplamış: 

. - Yarıda bıraktığım davayı, ta-
kıp ediniz ... Sizi, sırasiyle 

Kendime halife yapıyorum. Her 
ne pahasına olursa olsun, hilafeti 
Emevilerde bırakmayınız, diye, va
siyet etmeyi unutmamıştı. 
Muhammet, vefat ettikten sonra, bu 
vasiyet yerine getirilmişti. Bilyük 
oğlu İbrahim, derhal babasının mev 
kiini işge.I ederek, onun başladığı 
işte devam etmişti. O da, Hora -
sana ve !raka gizlice adamlar gön
dermişti. lşte, bu adamlardan biri 
de; (Eba Müslim)i (Kilfe)den Mek
keye getiren (Ciıbir) di. Eba Müs
limin ~imdi mülakatta bulunduğu o 
mUhim şahsiyet te, bu lbrahimdi. 

(Arkası var) 
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1 E:IKONOMD 1 
Kuzu 

ve oğlak derileri 

Kuzu ve oğlak derileri
nin piyasa.ı bu halta he
nüz açılmamııtır. Oğlak 

derilerinin Nominal fiyatı 
çilti 145 - 150 kuruf a
rasındadır. Diyarbekir, 
Urla, Maraş, Gaziantep 
mıntakalarının oğlak de
ril eri cinsine göre, daima 
10 - 15 kuruı noksan li-

yat bulmaktadır. Bunun 
sebebi de deriler tulum 
olarak çıkanldığı zaman 
çok gerilmesi ve etekli de
nilen geniş bir fekil alma· 
sıclır. Halbuki piycua, e· 
teksiz yani lüzumundan 
lazla gerilmemif oğlak 
derilerini daha makbul 

saymaktadır. ihracatçılar, 
eteksiz derilere her vakit 
10 -15 kuruı faz.la liyat 
vermekteclirler, 

Romanya 
Çiroz alıyor 

Çavdarsız Bugday 
ARAMIYOR 

Dün tehri.mize otuz üç vagon buğday, dört vagon çavdar, iki 
vagon arpa gelmittir. Gelen buğdayların dokuz vagonu Ziraat 
Bankuına ait olduğundan ıiloya çekilmittir. Diğer buğdaylar is
tekli olarak kamilen aatılmıttır. 

Evvelki gün az mal gelmiş olduğu 
için dün gelen buğdayları değirmen
ciler ve kırmacılar satın almışlardır. 

20-23 çavdarlı Polatlı buğdayları 

6,27,5, 16-17 çavdarlı beyazlar 6,21 
kuruştan satılmıştır. 

Çavdarıız buğday aranıyor 
Gelen buğdaylaı hep çavdarlı oldu

ğundan çavdarsız buğday istenmek
tedir. Polatlınm çavdarsız buğdayları 

Demirde 
Düşüklük 

Görülüyor 
hamur işlerinde kullanıldığından yuf !\vrupa.dan gelen haberlere göre, 
kacıların, pastacıların ve börekçilerin demir fiyatlarında azar azar düşUk
de paskalya münasebetile ellerindeki lük devam etmektedir. Bu hafta için
stoku sarf etmesi yüzünden piyasada de kalay fiyatlarında. da hissolunur 
ekstra ekstre. un çok azalmıştır. Bun derecede düşkünlük başlamıştır. Pi
dan dolayı evvelce ihracat için satın yasamızda evvelki gün kilosu 260 
alınan sert buğdaylar yerli sarfiyat 265 kuruşa satılmakta olan kangal 
için ihracatçılar tarafından piyasa • halinde kalayın kilosu 250 - 255 ku 
ya satılmaktadır. nışa düşmüştür. 

Antalyade. yetişen sert buğdaylar- '!!""'!~~~~~!'!!""'!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!I 

dan alivre olarak İstanbul için bir ,~----------"'\ 
miktar 6,10 kuruştan satılm.ı§tır. A
ıadolunun sertleri de ı ayni fi
yatı tutmaktadır. 

Mııır ıatıılan iftalalı 
Çavdar 4,27 - 4,30, arpa geV§ekliği

ni muhafaza ederek iyi cinsler 4 -
4,5 kuruşta nsatılrnıştır. Mısır all§
verişi dün biraz iştahlı olmuştur. 

BORSA 
7 MAYIS CUMA 

PARALAR 

620,-
Romanya ve Yunanistanda çok a

ranılan ve daima iyi fiyatla. satılan 
TUrk çirozlannın bu sene de bereket
li olacağı anlaşılmaktadır. Romanya 
tüccarları bir haftadanberi şehrimiz 

Adapazannm sarı mısın ise 4,37 
kuru~an başlıyarak 5,03 kuruşa ka
dar, Düzcenin san mısırları ise 5 -

piyasasından çiroz almak için müra. 5,05 kuruş arasında fiyat bulmuştur. 
caatlarda bulunmuşlardır. Bugün mü Bu senenin yeni mahsulü olarak Te
him bir parti çiroz ihraç edilmek Uze- kirde.ğ kuşyemine şimdiden müşteri 
re RomanY.a vapuruna yüklenecek · çıkmıştır. Ağustos ve eylQl aylarında 
tir. teslim şe.rtile kilosu alivre on kuruş-

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Belçika fran&ı 
Drahmi 
İsviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kro. 
Silin& 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 

124,-
111,-
120,-
80,-
19.-

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

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

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

tan ehem.mi,~tli miktarda kuşyemi sa 
tılmıştır. 

ZAHiRE 
SORSASI 

Dinar 
lıvec kuronu 
Altm 
Banknot 

48,
so.-

1059,-
253.-

1060,-
254,-

Ç EKLER 

624,- 625.-
0,7!113 0,78975 

17,635 17,78 
15.04 15,0144 

4,6855 4,6780 
87,58 87,44 tki rn ~ alif enın bu arzusun-

lnenıı,t~ dı kC§fetmekte gecik -

hı!:~~fn Yolda öldürüleceğini 
fena hald 

1
•• ~u .. ihanet, Abdullahm 

~haı E: e gucune gitmişti. Ve 
1Çln bir ~:_\'İlerden intikam almak 

(Abbasi) ler, bu kayıtsızlıktan 
memnun oluyorlardı. (Hazreti 
peygamber) in ailesine son dere
ce hUrmetkir olan İran ve Hora
san halkma propaganda yapmak 
için tüccar, esnaf, ~çi ve saire kı
yafetinde adamlar gönderiyorlar • 
dı. 

Vitaminle Tedavi 
................... _._...,... 

7-5-987 

Londra 
Nev.York 
Pariı 
Milino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var,ova 
Budapeıte 
Bükre5 
Belırad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

3,4575 3,4525 
64,ı025 64.-

1,4419 l,4396 
22,705 22,6688 

4,2163 4.2096 

o ta ~ebbüse girişmişti. 
au.rı~ederüıte. (Abbas oğullan), 
!t>.iın.e) ~~) havalisinde (Ha
~~. ldesınde ikamet etmek
~ Abdullah yanında kendi 
~ld.ey~ ?1d~ğu halde, doğruca bu 
arın.da. gı.tnıış; (Abbas) ın torun
etJnİft.i 11 <Muhammed) i ziyaret 
dnıt ~Ve bu ziyaretten makaa -

ederek· • -s·. . 
için ~ın, hilif eti ele geçirmek 
buıUtıd ~den gizliye hazırlıklarda 
tebbu8~~uzu biliyorum. Bu te
den, Yani ~za.. kuvvet veriniz. Biz
Çtltjll?ne . ?lıbeytten, zerre kadar 
biı, Jıı.~_ Yinız. Görüyorsunuz ki· 
txı -1..1k bö • 
iyoruı. :s· ll~ bir hak iddia et-

~Ur geçi . ilakıs feragatki.r bir ö-
~ ... , rı1 Yoruz. Mesela ben .. hakkı 
b•- '""Ye · 44 'lll BIZe terkediyorum. Ve 
iatft.date~l, hilif eti Emevilerden 
t etnıe · · e, benden ~lZi istiyorum... Hali-
0l&t, beni .. ş\iphelendi. Ne zaman 
~ ?1dUrtecek. Yanımdaki 
~la. çııı.~ bırakıyorum. Bun. 
liheyı,in~" Benim ve bUtUn Eh-

be lntika.ınmı alm. 
!ltıırı_ınt,tı.,, Ve e""'-sı' ....n 
~Yal . ..~ ı; ... n, ya • 

~Oltuıa. d nız iki kişi olduğu halde, 
evaın etmek istemişti. 

. I=' ~at Abdullah, ancak yolu
dar dev~ Uç konak mesafeye ka
~ni bek edebilmişti. Orada ken 
? tece 

0 
~Yen halifenin adamlan 

~ &Ute z 0 ?ak mahallinde içece
Utı bu f :hır katmışlar; Ehlibey
'lU-eue ~~etklr rUknilnti de bu 
~18.rdı nniye muvaffak ol· 

bt ~ci .hldfae 
il{ din) in ~ : Clınamı Zeynell-

tlteae z o&ıu (Zeyd) tarafından 
'l'at•Uttnı'?1ura get~e:1 hareketti. 
Ze:vd de E &rzettiğimız veçhile. 
lnaıt için ınevllerden intikam aı -
?t_ıeıt İate:rnKfifede hilifetini ilan et 
tin "etaa it~ fakat o da Kfıf ellle • 

Zeydln ~na kurban gitmiştl.. 
hareketi, Emevilerl 

Bu propagandacılar, kurnaz 
davranıyorlardı. Halkın hissiya • 
tını kolayca maksatlarına çevire _ 
bilmek için evvela (Ehlibeyt) e 
karşı yapılan zulümlerden bahse
diyorlar, ve sonra: 

- Hazreti peygamber haneda • 
nmm gazpedilen hakları, istirdat 
edilmelidir ... Fakat, ehlibeyt erka
nL zulUm altında ezildikleri için bi 
rer birer haklarından vazgeçiyor -
la.r. Mevkilerini Resulü Ekremin 
amcası (Abbas) oğullanne. veri
yorlar .. Bu da. pek tabiidir. Çün. 
kil; (İmamı Hüseyin), Kerbelada 
şehit olduktan sonra, (İmamet) 
Zeyneliibidine değil: (İmamı Ali)
nin henüz hayatta bulunan oğlu 
(Muhammedillhanife) ye intikal 
etmişti .. lmamı Muhammedin ve
fatiyle, imamet oğlu (Ebu Haş~m 
_ Abdullah) a geçti. O da, halife 
tarafından öldürüleceğini hissetti
ği zaman hilafet ve imameti, ken
di arzusi~le (Hazreti Abbas) m 
torunlarından (Muhammed) e 
terketti. Şimdi, hak ve istihkak ile 
imam, ancak (tmamı Muhammed) 
dir. o da yakında hilaf eti istirdat 
edecektir. 

Diyorlardı. 

G izliden gizliye yapılan .b~ 
propaganda, derhal ~esın

ni gösteriyordu. Ortada, Ehlıbe~e 
mensup hiç bir davacı bulunmadıgı 
için; he.Ik, artık bil tün ha~larm 
(Abbasiler) üzerinde temerk.uz et
tiğine kani oluyordu. Ve bır çok 
Türk ve lran beyleriyle, Horasan 
ve Azerbaycan ordusunun tı:anıı 
ve TUrk zabitleri; adeta gizhden 
gizliye _ (Abbas) ın son torunu 
(Muhammed Bin Ali Bini Abdul -
lah) a bia ta taraftar görün U,yor -
du. 

Lakin talih, (Muhammed) e 
y!r olmamıştı. o. bu büylik ar.zu -
ımna muvaffak olamadan - Hıcre
tin 125 inci senesinde - (Hila-

ERkiden, nefes edilmenin hasta
lıklar üzerine iyi t.esiri olacağına 
inanıldığı zamanlarda, hastalara o. 
kuyan hocalardan bazılan okuduk· 
tan sonra yalnız üfürmekle kalını • 
yarak, parmağını ilkin kendi ağıl· 
na, sonradan hastanın ağzına so • 
karlardı. 

Bu kirli teda\i usulüne taham -
mili edebilecek büyük yaşta basta 
az bulunursa da, nazar değmesine 
karşı bu usulün pek tesirli olduğu
na kanaat edildiğinden zavallı ÇO· 

cuklardan pek çoğu - nazar değ· 
meslnden kurtulmak için - anne
lerinin tükrüklerlnl yalanııya ınec 
bur oluyorlardı. 

Hastalara nefes etmek yalnız bL 
zlnı menıJekette olmadığı gibi, tuk
rüğün mane"i ve maddi tesirlerine 
inanmak ta yalnız bizde değildi. 
Bu itikat dünyanın hemen her ta. 
rafında vardı ~,.e bili mevcut ol • 
madığı iddia edilemez. Kitapların 
rivayetine göre eski Y.unanhlar za 
manmda çocuk hasta olduğu za • 
ma bir koca kan gelir, ~uğun al
nını yalarmış. Eski Romalılar, ko. 
ca kanlann dillerini muhafaza et· 
mek için olacak, koca Jcarmın par· 
malını kendi ağzına sokturduktan 
80nra çocuğun alnına sürmek osu. 
lilnU icat etmişler. 

Ycunanhlardan ve Romalılardan 
sonra bu usul A vrııpanın her tara· 
fına ya!,lmıştı. Hele nazar değıne. 
sine karşı tükrüğün faydasına inan 
mıyan memleket yok gibidir • 
Boş itlkatlan en az olan menıle. 

ketlerde bile bw fayda)'a inanan· 
lar pek çoktur. Mesela trıandada 
insan çocuğu olsun, hayvan yavru
su olsun eve yeniden bir nüfus ge. 
lince Dk lııt onu nazardan korumak 
için ttzerlne tükürmektir. Alınan -
lar daha temiz insanlar olduğundan, 
nazan değeceğinden şliphe ettik • 
leri bir adam gördiikleri zaman, 
çocuğun Uı:erine değil, o adamın 
arkasından Yere tükürürler. Bunun· 
la beraber Ytne Almanyanın bazr 
taraf annda ekmek hamurunun içe-

rislne biraz salya akıtmak .uğur sa
yılır • 

A \•rnp:.ının cenup taraflarına, 

Akdeniz kıyılarma inildikçe bn a
det daha ziyade kirli olur. İspan

yada güzel bir kadın kendisine na. 
zar değeceğinden korkunca hemen 
göğsünü çözerek memelerinin üzeri 
ne tükürür. Korsikada, Sardenya... 
da çocuklan nazardan korumak i
~in yüzlerine tükürürler • 

Buf day ywuuıalr 
Arpa 
Çavdar 
Mısır aarı 
Afyon ince 
Peynir beyaz 

Buiday 
Çavdar 
Arpa 
Peynir beyaz 
Nohut 
Un 
Zeytin yacı 
Katar 

Razmol 
Arpa 
Tiftik 
Kıl 

Gı LEN 

G t DEN 

6,23 
4, 5 
4,28 
5.-

560,-
26,18 

580 
60 
30 
25 

6 
84 
21 
7 

ısı 
80 
79 
10 

1 Afyon 
Fi ATLAR 

-.--.-
4,30 
S, 5 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

14,1625 14,08 
l,9675 1,9644 
4,1715 4,1650 
3,9825 3,9760 

107,6925 107,52 
34,295 34.24 

2,7530 2,7486 
23,58 23.62 

3,1087 3,1038 
~, ______________ ../ 

1 LiMAN HARE~ETLERI 1 

Bugtin Ilmanmu:r.a gelecek \-&pm 
lar: Saat 6,30 da Ç.aııa.kkaleden Ban 
dmnadan, 10 da Zadıkzade Bartm • 
dan, 15,40 da Saadet Mudanyadaa. 

Bugün liınanınuzda.n gidecek vapur 

Yalnız nazara karşı değil, daha 
bir !:ok hastalıklara, mesela kan
ser hastalığına, cilt hastahklanna 
karşı da salyanın tesirine inanan _ 
lar ~oktur. Bazı yerlerde genç bir 
kızın sabahleyin aç karnına ve ken 
disi biisbütün çıplak bir halde oldu
ğu halde hastanın Uzerine üç defa 
tükürmesi kansere karşı baş lli.ç 
'iayarlar. Belki Umtlsiz hastayı 
neş'elendinnek maksadlyle. 

DIŞ 

Buiday Liverpul 
Buiday Sikaıo 
Buiday Vinipek 
Arpa Anven 

6,59 
6,02 
6,17 
5,13 
3,76 
8,15 

K. lar: 

Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fmdık G. Hamburc 
FJ"rtık K. Hamburı 

• 
BORSADAKI DUNKU 

MUAMELELER 

K. 
K. 
K. 
K. 
K. -.--.-tnsanrn ağzından çıkan maddenin 

yılan gibi zehirli hayvanlan öldür
düğüne itikat edenler de çoktur. 
Gariptir ki bu itikada eski bUytik 
hekimlerden bir çoğu da iştirak e. 
derlerdi • DUn borsamızda bütUn tahvil ve 

Saat 18 de Çanakkale Bartına, 15 
te lzmir lzmlre, 20 de Saadet Ball • 
dırmaya. 

Serbestçe 
Girecek 
Maddeler 

Bu kadar eski zamanlardanberl senetler üzerinde it olmuş ve fiyatlar 
bu kadar yayılmış bir itikadın esas lizerinde de biraz yükseliş görUlmüş- lktisat Veki.letinden Ticaret Odası. 
olup olmadığını Cenene ünivend- tür. Paristen sabah gelen telgrafta na gönderilen bir tezkerede G. l. R. 
tesinde çalışan iki hekim, Don Zlm- Türk borcunun 280 frank olduğu ve kararnamesine ilişik A, V, M listele. 
met ile Dubols • Ferrleres merak et- akşam bu tahvillerin 275 franga dil§· rinde ys\.Zılı maddelerin memlekete 
mi~ler, insan tükürüğünü inceden tüğünU göstermiştir. Borsamızda sa- serbestçe ithali meselesinin tetkik e
inceye tahlil etml Jer ve en sonun- . bah 20,85 liradan başlıye.n satışlar ak dilmekte bulunduğu bildirtlmiştir. Bu 
da bunun içinde bulunan c vitami- gama kadar 20,45 liraya inmiştir. maddeler konulan resim ve vergi. 
ninin pek hafif olmakla beraber, Merkez Bankasının hisseleri 91 ll- !erin yerli sanayi mamulitım ecnebi 
..... _111 bir derecede mlk 1 it rekabete karşı himayeye ki.fi oldugu,w 
•1': • rop an eı - raya yükselmiştir. Anadolu tahville-
miye hizmet etti~ini tahkik etmiş- ri 39,951 Mümessiller 40. Hisseler hA.tti bazı hallerde hadden fazla gö-
ler. Demek oluyor ki, tUkrüğiin has rllldUğU anlaşılmaktadır. 
tahğa karşı gelebileee'ri hUsbUtün 23,80 lira üzerinden muamele gör • Bundan dolayı gümrük tarifesinin 
de esassız değil. Halkın itikadı ylne milştUr. Sıvas - Erzurum hisseleri 682 numarasında B 2 D pozisyonuna 
halkın tecriibeıdne istinat ediyor. 96 lirayı, Ergani hiaseleri de 95•25 yenlden yalnız ahşaptan veya mUrek
Fakat bu kadar hafif bir fayda ı- · lirayı bulmu§tur. • kep buharlı yat, muş ile aynca abşap
çln, tabiidir ki, o çirkin ''e kirli t&o ABian çiment08~ dil§Mekte d~vam tan veya mürekkep yelkenli gemi ve 
clavl mmIU bugün arlık tavsiye e- ediyor. DUn bu hiaseler 14,15 liraya makineli ve makinesiz deniz nakliye 
dilemez. Zaten C vitamini porta- dUşmUştilr. Paris borsasında bir vasrta.larınm ve 795 tarife numa:ralı 
kalda, limonda ·urdır. Bu \itamln- sterlin sabah 110,06 frank ve akşam akanber ile hayvani misk ve bundan 
le ha..4'talığa karşı koymak lstenilln- 110,31 frank fiyat bulmuştur. Mer- mamul sivet gibi maddelerin, 585 ta· 
ce bir bardak limonata, :rahut por- kez Bankamızda ise diln bir sterlin rife numaralı çıplak veya elbiseli 
takat §erbeti içmek öteki çirkin şe. 922 - 925 alış ve satış fiyatı olarak muhtelif bebeklerin, imalltı hakkında. 
ye .-Jbette bin kat mUraccahtır. tesbit olunmuştur. Odaca tetkik yapılması istenilmiştir. 
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Asiler birçok 
şehirleri bırakarak 

geri çekiliyorlar 
(Başı 1 incide) 

j\narşist ledercuyonunun 
Vltimatomu 

Perpignan. 7 (A.A.) - Liberya 
anarşist federasyonu, Katalonya hü· 
kiımetine bir ültimatom vererek 
mezkiır hükumeti, "Hücum muhafız 
ları,, adını taşıyan teşekküllerin 24 
saat zarfında feshedilmemesi takdi
rinde zehirli gazler de dahil olduğu 
halde kuvvete müracaat edileceği be
yanile tehdid etmiştir. 

Anarşistler, Katalonya hükumeti -
ıne sadık olan kuvvetleri yerlerinden 
çıkardıktan sonra Fogueras ve Jun
gueradaki zabıta hidematına ve güm 
rüklere vaz'iyet etmişlerdir. 

Aragon hükumet erkanından a
marşist Ascasm öldürülmüştür. 

Baık cephesinde vaziyet 

kasabayı hemen kA.milen tahliye et • 
mişlerdir. 

Slguenza cephesinde cUmhurlyet 
tayyareleri Siguenzayı bombardıman 
etmişlerdir. 

Aaüer heryanda hezimete 
uğruyorlar 

Bilbao, 7 (A.A.) - "Siyah ok,, fır
kası, 16 tank ile, bugUn öğleden son 
ra Bermeo ile Manguıl arasındaki 
yol üzerinde k!in Truende geçidine 
bir hücumda. bulunmuştur. Nihayet 
mitralyöz ve topçu ateşi altma alı -
nan esner, geri çekilmiye mecbur ol
muşlar ve harp sahasında tahrip edil 
miş Uç tank terketmlşlerdir. 

• 
Bilbao, 7 (A.A.) - Asiler, bugiln 

Hindenburg 
Balonu yandı 

(Başı 1 incide) 
Helium ise çok pahalıya mal olmak 
tadır. Almanya Helium gazi satm a.
lmabilecek dövizin çıkarılmasını me 
netmiştir. Bu itibarla Almanların, ik 
tisadi gayretkeşliklerinin kurbanı ol 
duklan iddia ediliyor. 
Vakayı görenlerin fikirleri ise. bu 

infilakta bir gayritabilk bulunduğu 
merkezindedir. Çünkü, birinci bUyUk 
infilaktan sonra birkaç irili ufaklı 
patlama olmuş ve kazadan Uç saat 
sonra da yine Uç şem'alı infilak du
yulmuştur. Lakerhurst tayyare mey 
danı müdürü de balonun bir suikast 
neticesi olarak infilak ettiğini ima e
den bazı beyanatta bulunmuştur. Dl 
ğer bir sal8.hiyetli zat ise balonun bu 
lutJardan aldığı elektrik dolayisile 
yandığını söylemiştir. 

Balonun kumandanı tehdit 
mektupları almış 

Balonun kumandanı doktor Ekner, 
birçok defalar imzasız tehdlt mek -
tupları aldığını, ve bu mektuplarda 

Bir izah 
, ,... • (Bqı 5 incide) 

de dersin alftka ne takip edilme
sine mi.nJ oluyor. Doçent dersi lp
tldadan hazırlarsa ve profesör ha
zır olduğu halde doğrudan doğruya 
takrir ederse bugtlnkü şekle nisbet
le hl~blr t)ey kaybolmaz. Profesör 
her icap ettiği zaman suallere ce
vap vermek '\'e münakaşalar açmak 
imkanına maliktir. Bu zaman isra
fının dört senedenberi de'Vam et • 
mesi, bugün serbestçe tenkit edil • 
mesine hl!} te mini değildir. 

lUektup sahibi benden ugen~ mu· 
harrir,, diye bahsediyor. Buna te
§ekkür etmek borcumdur. İnsan 
gen9llkten uzakla.stıkça (genç) 
kelimesi iltifat yerine geçiyor. Ne 
~re ki, benim 18 ya.ı ında bir ugenç 
muharrir,, sıfatile gazete<:lliğe gir
diğlmdenberi tamam otuz ene geç
mistlr. Bu arada altı sene müddet 
ünh·ersltede profesör sıfatlle bo -
lunduğum l!}in üniversite muhlUnln 
ve mefhumunun gen9 arkadaşın 

zannettiği kadar yabancısı değilim. 
A. E. l:'. 

Şirket şefleri dün 
sorguya çekildi 

(Başı 1 incide) lar hakkında bazı sualler sordu. 
sordu. Suçlu dedi ki: Suçlunun istintaktaki üadesi o}cUSl 

"- Servis şefleri kUçUk memurla- du.Suçlu o üadesinde (F) markaJJllS 
":11 vazifelerini bizzat tayin eder ve kablonun üzerinde gördüğUnU ,öylll 
d~rektif verirler. Diğer işler için de yordu. Suçlu: 
bızzat müdür direktif verir.,, "- O zaman belki bir yanlışlı~ 

Müddeiumumi ıoruyor yapmışımdır.,, dedi. 
Bundan sonra mUddeiumumt suç- "-Yakılan ihraç bonolarından :ııı 

lulardan Başmilhendis Gileriye: beriniz yok mu? .• , 
"- İnşaat U,lerinde kullanılan mal "- Hayır yoktur.,, 

zemelerle maliyet fiyatları tesbit e- Fabrika Müdürü Sorguda t 
dilir mi idi? Bundan sonra 15 dakika istirahl 

Diye sord~. BaşmUhendis dedi ki: yapıldı. Ve tekrar fabrika mUdiiJ'll 
"- Evet, hazırlanan projelerde Çibilettinin dinlenmesine devanı e -

bunlan bildirirdik.,, dildi: 
Müddeiumumi, bundan sonra tek- "-Havai hat inşa ve bitiş tarible-

rar kontrol şefi Emil Fislere sordu· ri batınnızda mıdır?,, 
. "- Sene başlarında inşaat işleri ı: "- 930 senesi sonundan 931 ti" 
Ç~ meclisi idareden karar alıp tah- nuna kadardır.,, 
sısat ayırtıyor mu idiniz? "- Bu malzeme inşaata başlaJl -

" " - Evet, sene başlarında her ser- mazdan evvel mi getirtilmişti?,, 
vis kendi masraf ve bütçesini tesbit "- Hayır, bekletmeden inşaattJ 
eder ve bunu müdilre gönderir tasdik kıullanıldı.,, 

Salamanka, 7 (A.A.) - Bask cep 
besinde kıtalarımız ileri hareketleri
ne devam ederek Anetu, Abales, Ur 
guiobe ile Franko kuvvetlerinin en 
mühim hedefi olan Sollube tepesi ci 
varında, Charola havalisinde birkaç 
sırt zaptetmişlerdir. Bu kıtalar ayni 
zamanda Urguimendi ile Sanders'i 
de işgal etmişlerdir. Bask milisleri 
bugün yetmişi ölU olmak tlzere 300 
kişi kaybetmişlerdir. 

de, Bermeo etrafındaki Bask mevzi
lerine hUcum eylemekte ve bu mev
zileri bombardıman etmekte devam 
eylemişler ise de hiçbir muvaffakı -
yet elde edememişlerdir. 

Lakerhost tayyare meydanına in ~~~-~'!"""""'~~~'!"""""~~~~ 

Hukuk 4 
için. bir heyet yoktur. Bu bütçeler Müteakıben fabrika müdUrUnUn ııı· 
benım elimden geçmektedir. tintaktaki ifadesi okundu. Hfi.klın, itd 

Aragon cephesinde kızıl tay:rare • 
ler askeri bir hedef teşkil edemiye • 
cek açık şehir olan Saragosse'yi bom 
bardıman etmişlerdir. 

lıpanyada harbi inıani fekle 
sokmak için .. 

Londra, 7 (A.A.) - Ademi müda 
hale komitesi müzakerelerinden bah 
seden Times gazetesi dlyor ki: 

"Komite İspanyada harbi daha in· 
sani bir şekle sokmak müzakereleri 
ne devam edecektir. Salı günU yapı
lan son toplantıdanberi murahhaslar 
bu hususta hUkumetleriyle görüş -
mek imkanlarını bulmuşlardır. Her
halde bugünkü celsede Alman teklü 
nazarı itibare alınarak daha insani 
bir haTp yapmak hususunda muha • 
rip her iki taraf nezdinde teşebbüste 
bulunulacağı ümt edleibilir.,, 

Katliam için aeçilen fehir 
Vaşington, 7 (A.A.) - Aya.n !za

sından Borah, bir nutuk söyliyerek 
faşistlerin muharebe metodlanna hU 
cum etmiştir. 

Borah, ezcümle demiştir ki: 
"Guernica'da cereyan eden sahne 

lerl tarif etmek için kelime bulamı • 
yorum. Bu şehir bütün bir vahşet se 
risi içinde bariz bir misaldir. Asnn 
en kanlı katliamı için seçilen bu açık 
şehre yapılan hücumu hiçbir askeri 
sebep muhik gösteremez. İşte bu Fa 
şistler ta.rafından tatbik edilmekte o
ia.n bir sevkülceyş usulUdUr .. , 

Asilerin taarruzu akim kaldı 
Madrid, 7 (A.A.) -Asilerin "Fran 

sız köpıiisü,, önünde yaptıkları şid
detli bir taarruz akinı kalmıştır. Asi 
ıer üniversite mahallesindeki mevzi
lerini islah edememişler ve bir mik • 
dar malzeme terkederek siperlerine 
dönmüşlerdir. 

Santander cephesinde cUrnhuriyet 
kıtalan Espinosa kasabasını zaptet
:mişlerdir. Cümhuriyet topçu kuvvet
leri Villeruelo de Bricayı şiddetle 
bombardıman etmişlerdir. Asiler bu 

Ankara da 
Bir Çocuk 
Çiğnendi ~ 

'.Ankara, 7 (TAN) - Şehrimizde 
feci bir kaza oldu. Cebeciden gelmek
te olan bir belediye otobUsti Hamam
önU mektebi önünde bir çocuğu çiğ
niyerek öldilrdü. Çocuk, Askeri fab
rikalarda çalı§an bir usta bagmm oğ 
ludur. Hamaınönü mektebinin Uçün
cU sınıfındadır. Şoför yakalanmıştır. 

Yat Klübü Tekrar 

Açıhyor 

Ankara, 7 (A.A.) - Anadolu klil
bU namına satm alınmış olan Büyük 
ada. YatklübilnUn Anadolu klUbUnUn 
bir şubesi halinde ve aynca tanzim 
edilmiş olan bir statü ile idaresi ve 
haziran başlarında eskisi gibi üyele
re açılması kararlaştırılmıştır. Bu 
işlerin tanzimi maksadile Anadolu 
klUbU idare heyetinden bir komite ay 
nlarak tstanbula gidecektir. 

Montrö 
Konferansı 
Dağılıyor 

Montrö, 7 (TAN) - Montrö umu 
mt anl8.J}ması, kapltUlasyonların ilga 
sına dair bir mukavele ile on iki se
ne sürecek olan intikal devresi zar -
fında muhtelit mahkemelerin adli 
te,0.ldlatı hakkında bir nizamnameyi 
ve devletlerle Mısır arasında mektup 
milbadelesi veya Mısır hilkilmetinin 
beyanatı şeklinde mUteaddit merbu • 
tu ihtiva etmektedir. 

Bu merbutıar, Mısır hUkflmeti ta
rafından mUzakeresl taahhüt edilen 
ikamet muahedeleri akdedilinciye ka 
dar Mısırdaki yabancıların statUlerl 
nı tanzime matuf prensipleri muhte 
vidir. Veda celsesi, paraya akdoluna 
vidir. 

Veda celsesi, yann akdolunacak 
ve İsviçre hilkun:ıet rclai bu celseye 
riyaaet edecektir. 

BiR GARABET 

4 Milyon 
Doları Ne 
Yapacak? 

Amerikada dört milyon doları nasıl 
sarf veya idare edeceğini şaşırmış o
lan bir adam vardır. Bu adam gazete
lere verdiği il!nlarda acınacak hale 
geldiğini bildirmektedir. 

Dört milyonu, ne yapacağını şaJ;ır
mış olan Morgan, bir vasiyetnamenin 
icrasına memur edilmiş olan avukat
tır. 

lhtiyarlamış ve hiç evlenmemi§ 
Matmazel Hali, ölürken bıraktığı va
siyetin.de, bütUn servetinin insaniye
te yardım edecek devamlı bir işe has
redilmesini emretmiştir. Vasiyetna
menin icrasına. memur olan adam, de
vamlı kelimesine takılmış kalmıştır . 
Ona göre bir hastane bile devamlı bir 
hayır işi değildir. Kendisine bu hu
susta fikir verilmesi hakkında ilan 
verdiğindenberi, günde binlerce mek
tup alan avukat, verilen nasihatlerden 
bunalmış kalmış, ve çıldıracak hale 
gelmiştir. 

Bir Çocuk 
Cesedi 

memesi tavsiye edildiğini anlatmış -
tır. Fakat, bu yolculuk sırasında ba
lon kaptan Pruss tarafından idare 
edilmiş ve kendisi Almanyada kal -
mıştır. 

Tesbit edildiğine göre, balonda 36 
sı yolcu olmak Uzere mürettebatla 
beraber 97 kişi bulunuyordu. Ölenle
rin sayısı: 16 sı yolcu 17 si mUrett~ 
bat olmak üzere 33 kişidir. 

Cesetler kA.milen kömürleşmiş bir 
haldedir. Sağ kalanlardan da 33 kişi 
hastaneye yatırılmıştır. 

YolculaTdan UçU kendilerini balo
nun pencerelerinden atmak suretile 
ölümden kurtulmuşlardır. Bunlar a
rasında. Amerikanın lsveç sefirinin ye 
ğeni Albay Nelson Morris de vardır. 
Sağ kalanların kurtarılmaları hu

susunda, sUratle kaza yerine yetişen 
kalabalık itfaiye taburlarının büyük 
yardımı dokunmuştur. 

Bir tahkik heyeti gönderiliyor 
Kaza mUnasebetile Alman Başve

kili Hitlere muhtelif yerlerden birçok 
taziye telgrafları gönderilmiştir. Ber 
!indeki Fransız maslahatgüzan da hü 
kumeti namına beyanı taziyede bu -
lunmuştur. 

Alman hUkftmeti, kaza sebepleri 
hakkında bir tahkik n~veti teşkil ede 
rek göndermek Uzeredir. 

Bertin, 7 (A.A.) - Hindenburg ba 
lonu 1932 yılında Friedrichshafende 
yapılmıya başlanmıştı. Uzunluğu 
240 metre, kutru ise 41 metre idi. 
Her biri bin beygir kuvvetinde dört 
motörle milteharrikti. Hindenburg, 
normal şeraitte saatte vasati 150 ki 
lomctre sUratle gidiyordu. Balon 
mürettebattan maada 50 yolcu taşı
ya biliyordu. Her tUrlU konforu haiz
di. Bu balon Almanyadan Nevyorka 
iki buçuk, Riyodejaneyroya dört gün 
de gidiyordu. Zeplin şirketi, bu kaza 
münasebetile pek bUyUk bir zarara 
girmiş değildir. Çünkü, Hindenburg 
balonunun bUyiik bir kısmı İngiltere 
de sigortalıdır. 

Senede 
Kalacak 

Ankara, 7 (TAN) - İstanbul Üni 
versitesi hukuk fakUltesinin yeniden 
3 seneye indirileceği hakkında bazı 
şayialar dolaşmakta, hatta üniversi
te rektörü B. Cemil Bilselin son An· 
kara seyahati bu mesele ile alaka -
dar gösterilmektedir salahiyetli bir 
makamdan haberin doğru olup olma 
dığını sordum. Şunları söyledi: 

"-Vekalet, uzun tetkiklerden son 
ra hukuk fakUltesini 4 seneye çıkar· 

manm lüzumuna kail olarak buna ka 
rar vermiştir. Çok yerinde olan bu 
karardan böyle çabucak vaz geçile
ceği nasıl tasavvur edilebilir. Haber, 
tamamen asılsızdır. Rektör B. Cemil 
Bilsel Ankaraya üniversite bütçesi
ni görüşmek için gelmiştir.,, 

Yanda Yeni 
Umumi 

. Müfettişlik 
Ankara, 7 (TAN) - Dahiliye Ve

k8.letinin Şarkta kurmayı kararlaş . 
tırdığı beşinci umumi müfettişliğin 
teşkilatını ihtiva eden kanun layıhası, 
Maliye vekaletine tefhim edilmiştir. 
Esas itibarile Şarki ve Cenubi Ana. 
doluda kuvvetli ve idari otoriteler 
yaratmak gayesini istihdaf eden 
proje, bu mıntakaları daha mutlak 
emniyet ve huzur içinde yaşatacak 
bütün tedbirleri almış bulunmakta • 
dır. 

Beşinci umumi mUf ettişliğin mer
kezi Van olacak ve sahaları geniş 0 • 

lan birinci ve UçUncü umumi müfet
tişlilklerden alınacak vilayetleri ihti 
va edecektir. 

Nevyork, 7 (A.A.) - Hindenbur -
gun enkazından hala ince bir duman 
çıkmaktadır. 

Kaptan Pruss, başından ayaklann ilk Ser9imiz Herkesin 
kadar bandaj içindedir. Vaziyeti ga -
yet fenadır. Lehmann'ın vaziyeti de 
fenadır. 

infilakın hakiki ıebebi. 
anl<JJılıyor 

Paris, 7 (TAN) - Son dakikada 
alman bir habere göre, Hindenburg 
balon infilakının hakiki sebebi an -
!aşılmış gibidir. Pek bozuk bir hava 
da yol alan balonun madeni aksa • 
mında gittikçe fazlalaşan bir elektrik 
birikmesi hasıl olmuştur. Balon Nev 
york tayyere meydanının Uzerinde el 
li metre kadar alçalıp ta ıslak kablo 
lan yere attığı zaman, madeni ak -
samdaki müsbet cereyan derhal top 
rağm menfi cereyanile birleşerek 
kabloların kontak yerlerinde kIVIlcım 
!ar peyda etmiş ve esasen mUvelli -
dilma ile dolu bulunan balon bu kı
vılcımlardan derhal alev almıştır. 

Takdirini Kazandı 
Ankara, 7 (A.A.) - Viener Zei

tung ~tesi muhabiri enternasyo
nal kömür sergisi hakkında intiba . 
ıarmı şöyle kaydetmektedir: 
"- Türkler ilk enternasyonal ser

gilerini yaptılar. Hiç güçlük çekme
den, acemilik göstermeden bu ilk e
serlerini en ileri sergicilerle müsaba
kaya ~ıkabllecek şayanı hayret bir 
halde başardılar. Serginin her köşesi 
gösteriyor ki, bu işin hiç te amatörü 
değildirler . ., 

Ecnebi Artistlerden 

Kazanç Vergisi 
Abnmıyacak 

" ,, 
- Şirketin başka muhasebe mU- ifadenin biribirine uymuyan• nokta -

dürü var mıdır?,, larmı işaret edere"lt sorguya devarn et 
"- Vardır, benim emrim altında- ti: 

dır.,, " İstintak ifadenizde tabJdİ 
. M~ddeiumumt, daha sonra inşaat komisyonunun geldiği gUnU maJzetl1

8 

ış.lennin bilançoda nasıl gösterildiği.- nin sökülmesi için emir verdiğirıl 
nı sordu. söylemişsiniz. Halbuki burada Uç gnıı 

Celseye, öğleden sonra saat 15 te sonra emir verildiğini bildiriyorsu • 
açılmak Uzere nihayet verildi. nuı;. Bunda bir yanlışlık mı var, yok· 

Öğleden aonra.. sa yalancılık mı?,, 
Öğleden sonraki celsede kontrol . "- Her halde o ?.amanki ifade_ınde 

şefi Fisler tekrar dinlendi. hır yanlı§hk olmuştur. Evet söt<UP 
Hakim, Fislerden Nafıa Vekal ti Anadolu cihetine götürmek için e -

e · ld ~ d • tetkik heyetinin Silahtarağa fabrika- mır a ıgım ognıdur.,, 
sında bazı gümrüğü verilmemiş eŞya idare komitesi ôza•ından biri 
bulduğunu söyliyerek ne diyeceğini ıöylüyor 
sordu. Suçlu dedi ki: Sonra geçen celsede dinlenil~ıı 

. "- Be~ teşrlnievvelde komisyon şirket idare komitesi azasından birlll 
Sılfı.htaragaya geldi. Havai hattı ve ci derecede imzaya sal8.hiyetli JaJJ 
ambardaki kablo mevcudatını tesbit Lazyana bazı sualler soruldu: 
etti ve mal\lmat aldı. Ertesi gün di- "- Fabrika müdürüniln ifadesine 
rektör Hansens bana telefon etti ve göre ambarlarda bonoların birer su
bu havai hat üzerinde EminönU ve reti olması lazım geliyor. Bu kopya· 
Karaköydeki havai hatlardaki kablo lar da, asıllan gibi, yakıldı mı yokSS 
ların gUmrüksUz eşya olarak girdi - saklandı mı? .. 
ğini bildirdi.,, "- Zannedersem, ambarlarda rnab 
"- Diğer eşyaları nasıl öğrendi - fuz olması lazım getir.,, 

niı; ?,, , ,_ G&'. ' - Zannedersem ne deme ... 
- Bi1ahara şebe.ke servisimize tah çen duruşmada mahkeme size ~u 

kikat yaptırdık. Ve bunun gibi bir - hususta müteaddit sualler sordu. şun 
çok gümrüksüz eşyanın daha ötede diye kadar bunları tahkik etmek lil • 
beride kullanıldığını anladık. M. Han 
ses bu aletleri yerlerinden kaldırır -
sak mahzuru var mı diye fikrimi sor 
du. Ben fenni cihetten yani hatların 
işlemesi noktasından bunun mahzur
lu olduğunu söyledim. 

Hansens cevaben bu aletleri sak -
lamıya hatların zayif ve ıslaha milh 
taç olmaları yüzünden lüzum görül 
düğünü bildirdi.,, 

zumunu hissetmediniz mi?,, 
"- Hayir ... ,, 
"- Her üç senede bonoların im~" 

edildiğini söylUyorsunuz, 936 seneSl • - ot 
ne ait bonolann yakılıp yakılroadığl 
biliyor musunuz?,, 
"- Şirkete 933 senesinde intisJP 

ettiğim fcin haberim yoktur... ·~i 
Saat 19 olmuştu. Vakit gecikt10 

için duruşma 12 Mayıs arşaınba gU
nüne bırakıldı. ----------- ------

Dan Kolof 
lngilizi 

Mağlup Etti t 
Sofya, 6 ('ı'AN) - Maruf suıga _ 

güreşçisi Dan Kolof, dün akşaın ~
rlste güreştiği Ingiliz güreş şa.J11~ 
yonu Dayolonda'yi yenmi§tir. . ıe 
Dan Kolof'un Pereyraya yenilrneS1Y 
neticelenen son mağlubiyetinden soJY 
ra ilk kazandığı güreştir. 

Oturan Vapur Kurtarıldı d f 

Bir hafta evvel lzmirde Ge .~ 
munsabında karaya oturan tn~ • 
bandıralı Arylemsen vapuru bU i lO 
şam Türk gemi kurtarma şirket; , 
Alemdar kurtarma vapuru taraf _ 
dan salimen kurtarılmıştır. l{u~tr 
lan gemi ve hamulesinin ıniktarı tte 
milyon Türk lirasına yakın ıuyıııe 
dir. 

Belediye ve Husuıi idare 
Kadroları tı6" 

Ankara, 7 (TAN) - tstanb~1 rııı
lediyesi ve husust idareler ka~roı:ıere 
da yapılması istenilen değif tınc' 
dair kararname Vekiller geye teb
kabul edildi. Yakında lstanbula Dün Beşiktaşta lsmail Ağa mezar

lığı karşısındaki Rum mezarlığı civa
rında oyun oynıyan çocuklar, topra
ğa alllecele gömülmüş bir küçilk ÇO· 

cuk cesedi g~rmüşlerdir. 

Kayseride Şapkacıhk 
Sergisi Açıf dı 

Biga Şarbaylığından : ııı-

liğ olunacaktır. 

Ankara, 7 (TAN) - Memleketi -
mizdeki sanat hayatını inkişaf ettir
mek için yabancı tabiiyetindeki artirt 
lere yeniden bazı kolaylıklar temin ==========================~ 

Polis, tahkikata el ;koymuş, cese • 
din muayenesinde çocuğun 3 aylık 
olduğu tesbit edilmi§tir. Rum mezar
lığı mezarcısmm üadesi alınmış, me
zarcı son aylar içinde böyle bir ço
cuk gömmediğini söylemiştir. 

3 Aylık çocuıun bir cinayet kur
banı olduğu tahmin edilmekte ve suç
lu aranmaktadır. 

Kay!eri (TAN) - Halkevinin iki 
a.y evvel açmış olduğu sun'i çiçekçi -
lik ve şapkacılık kursu çok rağbet 
görmüş, 75 bayan kursa devam et -
miştir. 

Bu bayanların kısa bir zamanda 
vücuda getirdikleri eserlerden mu • 
rekep bir sergi 1 Mayısta Halkevin • 
de ~ılmış ve binlerce kişi tarafından 
ziyaret edilerek beğenilmiştir. 

edilmesi kararlaştırılmıştır. Başta 
yeni hazırlanacak olan kazanç ver
gisi kanunu ile ecnebi artistlerin bu 
vergiden muaf tutulmaları gelmek -
tedir. Fakat memleketimize gelecek 
artistlerin bu aftan istifade edebil • 
meleri için mensup oldukları mem
leketin kültür bakanlığından birer 
vesika almış olmaları ve bunu ibraz 
etmeleri lazımdır. 

Kasabanın yol ve caddelerinin temizlik işleri senevı 2300 lira ırı~~~ct
menle 1-6-937 gününden 31--5-938 gUnüne kadar bir sene ı:xı ddetle 
le 20--4-937 tarihinden 11--5-937 tarihine kadar 21 gün ı:xıU . t>e
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin şartnarneY1 satı 
delsiz almak üzere ihale günil olan 11-5-937 tarihine rasUıyall SC 1.~ 
gUnU saat 15 den evvel Belediye muhasebesine müracaatları ve 1 .,e 
teminatlarını havi tekliflerinin Belediye Reisine göndermiş olırıalar 
ihalenin ·EneUmen buzurile yapılacağı Uin olunur. 112303,, 
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İstanbul Tramvay Şirketi 
11 

ft 

i LAN 
ve~buı Tramvay Şirketi. tenzilatlı tarifeden istifade etmek ?ak~~ı 
leriııe :kteplt kartlarında ya.zıh talimata göre, bunları mekte~ ~~r~~tor
itib dik ettırıncıerini ve aksi takdirde 10 mayıs pazartesı gununden 
aite ~:ıı nıuteber olmıyacağmı, ellerinde mektepli kartı bulunan Univer-

diğer mektep talebelerine hatırlatır. 
----~------------------__;DlREKTORLUK 

Kapalı zarf usu "ile Eksiltme ilanı __ _ 

Nafıa Vekaletı 
Samsun Su işleri 8 ci şube 

:nühendisliğinden : 
ltıxıa':" ~~ba ovasının kurutulması ameliyatından olmak üzere Abdal 
Pllıxı~nın ıslahı için projesine göre yaptınlacak ameliyat ve inşaatın ya
~ kapaıı Zarf usuliyle eksiltmeye konulmu" iee de talip zuhur et • 
ili Usuı ~en Yeniden 26-4-937 tarihinden itibaren bir ay milddetle ve ay-

2 _ e ~ksiltmeye çıkanlmrştır. 
şıuıı~:ı bedeli 32421 lira 12 kuruştur. Bu inşaat için mevcut evrak 

~ = ~nıeliyat ve inşaat resimleri 
c _ l3 ~it ve hUlbai keşif cetvelleri 
J:) _ ll aYindırlık işleri Genel şartnamesi 
a usuai l)a.rtnamei f ennt 

i§lert ~ 1~nci Maddede yazılt evrak 162 kuruş mukabilinde Samsun Su 
4 cı fUbe mühendisliğinden tedarik edilebilir. 

te~; Eksiltmeye girmek i;in Nafıa VekB.letinden bu gibi işleri yapabile 
G dair 937 senesine aid ehliyet vesikasına malik olmalarş lbımdır." 

Sllns - l'l:kslltme 27-5-937 tarihine mUsadü perşembe gUnU saat 15 de 
lton.:~unda su işleri 8 ci şube milhendisliği binaeında topla.nacak eksiltme 

·-.qıYoııu h 
'l'aıı 1 • uzurunda yapılacaktır . 

lıUkuı! er ihal~ saatinden bir saat evveline kadar 2490 ~uı:xıaralr. kanun 
ı~erine göre usulüne tevfikan hazırlanmıf ve muhürlenmlf olıı.n 
l4ııın 1 nı su işlen §Ube mtibendisliğine makbuz mukabilinde vermiş bu-

-r. a tdırla.r 
QU • 

te?ıı;1 Baatten sonra. gelen teklifler kabul edilmez. Postaca vaki olacak 
6 .:: ;azarı itibara alınmaz. 
7 ~ 8.n\eliyatın muvakkat teminatı 2431 lira 50 kuruştur. 

h k; 1~. Uıerfne alan mUteııhhit yüksek vekaletçe ihalenin tnsdik oldu· 
"altkat dl8itıe Yazı ile tebliğ edildiği tarihden itibaren 15 gün içinde mu -
ltıuka tenıınatını kat'i teminata iblağ ve ayni zamanda müddeti içinde 
~ noterlikden tescile ~coburdur. (2588) 

. Liseler Satınalma Komisyonundan: 
~1l'cce1>ı- in 

öuı c el Miktarı Beh*rinin tık teminat 
Kilo tahmin • L. K. 

fiyatı 

89500 11 Kr.) 
12500 adet 5 K.r.) 

80500 16 Kr. 

le~ 
lla.rb\UtÇaJı fasulye 19700 12 ) S Ya fa.suıye 8900 9 ) 
~ eşU ~ 111~inıek 3150 12 ) 
~ohut ercıınek 3500 17 ) 

6500 12 ) 

320000 adet 1,50 

~1111 
Od.ull ~en 1050 "'"'ki 260 nıeşe yç 

tlan 250 Çeki 260 

Ra.ı lt<sınurU 
82000 Kilo 4 

) 

372 75 

365 

368 85 

360 

253 50 

96 

Eksiltme gUn ve 
saati 

24.5.937 Pazar • 
tesl saat ıı,so da 

24.5.937 Pazar • 
tcsi saat 10 da 

24.5.937 Pazar • 
tesi saat 16 da. 

24.5.937 Pazar • 
tesi saat 10,30 

24.5.937 Pazar -
tesi saat 10,15 de 

24.5.937 Pazar -
tesi saat 11 de 

aohıı 
l>atate~ 29500 3 ) 171 38 25.5.937 Snlı sa • 

l{oınısy 42500 8 ) a.t 16 da 
kadar iht·onunıuza bağlı pansiyonlu yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna 
"e laaue~ac;:ıarı olan yukarda mikdar, muhammen bedeli. eksiltme gün 
~llştur. hltaıa.rmaıı yuılr yiyecek ve yakacak açık eksiltmeye kon. 

tkaut 
~0llda ille lstanbul KültUr DirektörlUğU binası içinde toplanan komis-

lstek~,>ılacaktır. 
'Yen~ 9artnamelerde ya.zılr kanun! vesikalardan başka ticaret oda
~01la geı Yıl Vesika ve teminat makbuzlarile blrlikte be11i saatte komis -

'.\' tık te~Cti. b Tğl 
ezıı~ atların belli gün ve saatlerden evvel li!eler muhase ecı 1 

ş'X:atnınaıarı. 
~ komisyonda görUIUp öğrenilir. (2611) 

~Aka\# işi t · M"·d·· ı··" ·· d · ~dık .. ' e mesı u ur ugun en . 
~tltrııı °: · li. P fa • Yalova • Adalar ve Anadolu hatlarına f!ley~n va.-

8e.rıe n:ve OCaklan mUltedmUği l Ha.ziran 1937. tarihinden itibaren 
l .\tttl:rnıa ddetıe açık arttırma ile ihale edilecektir. 
a le başı 14 Mayıs 1937 cuma günü Akay şefler encUmenlnde s~t 

lııeıt Uıe 1Yflra.k 16 da ihalesi yapılacağrnd.an isteklilerin şartnam~yi gor
lla .... I re b r ...ıı • l tm .•. . . d ~ 7 5 guvenme -'"'°'arıyı b .. n lf e e şeflıgme ve arttırma ıçm e ıo • 
f St e encUnıene gelmeleri. (2432) 

"'ea.nbuı Bölge San'at Okulu Arttırma ve Eksilt 
~dt ve ihale komisyonundan : 

Miktan Tahmin Eksiltmesi. tık T. Şekli 

~ bedeli T. G. S. 

~llt ""--:---._- Lira Ku 

Li. Ku. 

FIRSATI KAÇffiMAYINtz! 
Bcyoğlunda Tokatlıyan Oteli 

karşısında 

STAVR1DlS 
tuhafiye mağazasında; KA
TI L.t.K1DASYON bütün 

stoklarını 

HAK1Kl %40 TENZİLATLA 
elden çıkarmağa bnşlamıştrr. 

15 gün devam edecektir. --------· Açık Arttırma Ue Fevkalade 
Satıf 

1937 mayısın 9 uncu pazar gUnü 
sabah saat 10 da, Beyoğlunda Tepe. 
başında Asrl sinemanın tam kal'§ısm
da Rosolimo apartmıaru 4 numaralt 
dairesinde mevcut ve uehrimizin en 
maruf ve en eski ailelerinden birine 
ait emsalsiz eski ve yeni e§yalar, gü. 
müş takımlar, kristaller, biblolar 
ve saire açık arttırma suretiyle satı
lacaktır. Velur de jen kaplı ve per
deleri havi 15 parçadan mürekkep 
emsalsiz bir salon takımı; 11 parça.
dan mürekkep • gayet zarif, asri 
yemek oda takımı, 4 parçadan mü
rekkep ve ceviz oyma Louis XV. ya
tak oda takımı; isimleri birer birer 
yazılması lmkA.nsız hayli gümü§ par
~alar ve biblolar. 

Eski Rod tabaklar; eski Şam igi 
sedefli tabureler; bronz heykeller; 
meşhur ressamların imzaları havi 
yağlı boya tablolar; portatif gramo
fon; hayli sıılamnndr ve sair çini eo
balar; Şam işi diğer salon takımı; 
sedefli beş köşe poker masası; hakiki 
saks kase; kristal Bohem yaldızlı tat
lr takımı; Hindi ya; Acem ve Şam 
işi işlemeli madeni vazolar; kadife 
kaplı 3 parçalık pomfye takım; Oniks 
sat; tekmil sedefli eski bir büro ve 
ayna; hayli gUmü5 bohem nargileler; 
aynalı ve aynasız dolaplar; lake ve 
sair karyolalar; port - manto; mut
fak takımları ve sair hayli ev eşyala
rı; Hartman markalı emsalsiz bir pi
yano (Ç3prast telli ve demir çerçe
veli) ; hayli yepyeni muşambalar; A-
nadolı ve Acem halıları. (32807) , 

NAS1R1lAC1 
KANZUK ~"-

s,anbuı f\0111uı nııgı ~atırı 

cı ima • cmısyonu ilAnıarı 

lstihkii.m taburunun çoban çeşme-

...................... 
ıstanbul Harıcı Askerı 

Kıtaatı llAnları 

.. -------~-

1 
OOKTOR 

de bulunan barakalarının peratoner- Adanadaki kıtaat hayvanatı için 
teri yeniden yaptırılacaktır. Açık ek- 384000 kilo kuru ot alınacaktır. Tah 
slltme ile ihalesi 12 Mayıs 937 çar - min fiyatı kilosu 4 kuruştur. Hepsi
şamba gUnU saat 15 de yapılacaktır. nin bedeli 15360 liradır. Şartname 

~fuhammen keşif bedeli 509 lira 56 Tümen satınalma komisyonundan be
kuruştur. Şartnamesi her glin öğle - delsiz alınabilir. Eksiltme 21 mayıs 
den evvel komisyonda görülebilir. ls 1987 cuma günü saat onda Tümen bi 

teklilerinin 38 liralık ilk teminat mak naamdakı satına.ima komisyonu oda. 
buz veya mektuplarile ihale gUnUn srnda yapılacaktır. Eksiltme kapalı 
den evvel inşaat ı,ubeslnden alacakla. T.U"f usulü ile yapılacaktır. Clk tenıı· 
~ı vesikalarile ~eraber belli gUnde ve natı 115~ liradır. (681) (2365) 
•akti muayyenınde Fındıklıda Komt.ı • • • 
tanlık Satınalma komisyonuna gel· 
mel eri. ( 2284) Beher metresine biçilen ederi 305 

kuruş olan 100 bin metre knpuUuk 
* • * kumaş kapalı zarfla alınacaktır. Şart-

CE AL 
Kadı 

hfyar a 
26 yaşınd , 

fakat; 

rı 

1 

Amerikada uzun tetk kat 
neticesi olarak bulduğu bir 
formüldür. KANZUK NA· 
SIR iLACI en eski nasır .. 
ları bile kökünden çıkarır. 
Ciddi ve tayanı itimat bir 
nasır ilacıdır. 

ING1L1Z KANZUK 
ECZANESi 

Istihkam taburu garnizon binası- namesi 1525 kuruşa almak ve örnekle
nın dere ve sairesl açık eksiltme ile rini görmek istiyenlerin her gün ko
t.amir ettirilecektir. lhnlesi 24 Mayıs misyona gelmeleri. llk teminat mik-
1937 pazartcal gUı:tü aaat 15 de yapı- tan 15950 liradır. İhalesi 25 Mayıs 
lacaktır. Muhammen ke§lf bedeli 250 937 salı günü saat 11 dedir. Müna- ___ .............. . 

liradır. Şartnamesi her gUn öğleden kasaya gireceklerin 2490 sayılı kanu- Cildinizdeki Biocel cevherini uyan-
evvel komisyonda görUlcbilir. Istek. nun 2 ve 3 No. lu maddelerinde yazı- du ınız ve her ne yaşta olsanız gü • 

tı- Beyoğlu lstanbul ,ıııııj, Jilerin 19 liralık ilk teminat mnkbw: lı vesikalan ilk temlnı:ıtıan ile birlik- zel ve genç bir ten temin ediniz. 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ veya mektupları ile 9 cu ln§aat u.ube- te teklif mektuple.nnı ihale saatinden ~1.ıu .. ,ızı terütaze tutan bu kıymet 
• n vesıkalar~n beraber ihale gUnU vak· Ve.kaleti satınalma komısyonuna ver- ve düşUncele.r Blocel'i kuruttukları 
!'-YA LN 1 z-ı slndc~ ih~le gtinUndcn evvel alacakla- en az bir saat evvel An~arnda M. M. li Biocel cevheridir. Fakat, kederler 

U muayyenınde Fındıklıda komutan· meleri. (692) (2568) · clhotle 10 kadındıı 7 si mevcut yaşla B A K E R lık eatınalma komisyonuna gclmcle. . goru ıtirlcr. Cildi-

MaQazalan 
Hali hazırda 

PARDESO 

RAGLAN 
TRENÇKOT 

REVERSlBLE'in 
En mUntehap çeşitlerini 
Her yerden ucuz fiat 

ve mUsait şarUarla 

TAKDiM EDEBiLiR 

ri. (2608) lSTANBUL UÇUNCU NOTERİNE nizi; genç hayvanlarda gizlenmiş 

KULAKLAR 

GlizeJ sesleri işittiği 

gibi, ba.zaıı parazitleri 

de alır. Her s lıl 

oyalamasın. 

KREM PERTEV 

tstanbulda Asma.altı caddesinde 41 cilt hüceyratı merke~inde~ istihsal .e 
- d ·· - ·· tmek :: ~~re dilmiş taze ve saf 3ıocel ile besleyı-numaralı magazam a ogu ~ 

ulun.durduğum şekerler ve bunların niz. . .• 
.. .. . . .. .. ·mruğU cadde- Bu ~ayanı hayret cılt unsuru tabu 

öğütulmilşlcrı Tütun gU- ihtiyat Blocelinlzl uyandıracak ve 
sinde 24 numaralı magaıada §ek.er _ buruşukluklar, çizgiler, siyah ben -
tüccarı Niko Papa Kostantinin malla- ıer • gibi yaşlılığın alametlerinden 

rı olduğunu ve mağazamda bulunacak kendi kendine kurtaracak, hakiki ve 
biltün şekerlerde ne benim ve ne de devamlı bir gençlik temin edecektir. 
ba§ka hiç bir kimsenin hiç bir alllka- Biocel cevherini haiz yalnız bir cilt 

ımayıp eırf mumaileyh Niko Pa_pa unsuru vardır. O da, penbe rengin -
ı 0 

deki Tokn.lon kremidir. Hemen bu l!X ~~~ ~evat 74 kalem 1485 76 1-3/_5_/-93_7_P_e_r-şe_m_b~e~15 133 25 Açık 
alıenıe 137 kalem 290 95 13/5/937 Perşeınbe 15 ı Çeşitler tükenmeden evvel 

~'" istediğinizi intthab ediniz. 

tı~lanbuı l!ö 1776 71 ~·--------•ı' 
Hakkmda. dlnledlği 

nlz ve duyduklarını 

no en bllytlk temlna • 

Kostantinin m&llan olduğunun her. şam yatmazdan evel tatbik edirıız, 
kesçe malumu olmw zıtnnında koy- sahalı ta beyaz rengindeki Tokaıon 
fiyetin Uanuu dilerim. kremini kullanınız. 72 yaşlarında 

tstanbul Aımıaaltında Asma.altı ki kadınlarda bile buruşukluklar za
caddesinde 41 numarada Todori Enot- U olmuf, 40 y~lnrındaki kadınlar an 

cak 25 yaşmda görUnmUş ve g~nç 

lıı k 211 k lg San'at Okulunda açılacak olaıı tekstil şubesi için alı- -
cı., ~ltır. li':k ~enı alat ve edevat ve kimyevi malzeme eksiltmeye konul
'llıı~ll.pııac~~nıe C~aloğlunda Yüksek Okullar muhasebeciliği bin~sın
aı laşını .. 1 • Eksıltıneye girecekler Ticaret odasmm 937 yılı vesıka -

bıaı ""U-l'J ve 2490 •t· h · z li~ arı ltt numralı kanunun emr ettiği evsaf ve şeraı 1 aı ' •artn,: dır. _lstekltler belli gün ve sa.atta s8zU geçen muhasebeci
Yi gönnck içinde okula. başvurmalan ilAn olunur. (2377) 

Diş tabibi • 

1 MEHMED RIFAT 1 
Paris Darülfünunundan mezun 
Cağaloğlundan İstanbul beledi

' yesi ka.rştsma nakledilml§tlr. ti 

tı, onun kararmayan 

parlaklığı \·e hfl.cllc;eler 

kar§ısında unutulma.. 

ıan adıdır. 

yadi. - kı~ar i niç bir vakit göremedikleri 
KAYIP: 452 numaralı arabacılık cazip blr güzellikte bır tene malik 

ehliyetna.mcmi ka.ybettim yehisini çı olmus. olurlar, siz de Tokalon kremi 
karacağım ilan olunur. Seyfullah oğ- nl kullanmız. Binlerce kndınlnr gibı 
lu Hakkı memnun kalacaksını~. 
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ŞERBET VE DONDURMA MiDEYi BOZAR 
•• •• 

N GAZOZ 
Midevidir. Toz halinde ve meyvalardan yapılmıştır. Çok köpürür. Bir çorba kaşığı gazoz özü ve likörle yarım 
bardak buzlu su içinde çok nefis bir şampanya olur. lngiliz ve Ecnebi meyva tozlarına dehşetli ve başdöndürücü 
bir surette rekabet etmektedir. Şişesi, 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan Deposu. istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

Ankara Beynelmilel Sergisinde büyük muvaffakıyet kazanan ve takdirle teşhir edilmekte olan: 

iD ile 
CIHAZLARI 

Kuyunuzun musluğunuzun acı ve klreCjli suyunu tath suya Cjevir ·r. 
kireci tasfiye edllmi. su: Sert saçlan yumuşak yapar kepeğe mini olur, cildin taravet ve gtizelliğlnt muhafaza eder. Çamaşırda. 

sabundan tasarruf temin eder. 1stimkazanlan, kolörifer, inbik ve alelUınum kaynama kaplannda kirecin tavazzuuna mini olur • 

Saatte 250 litreden 1 SOOO litreye kadar su tasfiye eden cihazlar. 

soda ve 

latanbul: Vebolid Ltd. Voyvoda 40/42 Galata. - Ankara: Vehbi Koç Ticaret Evi - Memleketin batlıca tehirlerinde aatıf yerleri vardır. ~ 

Plonjörü 
Kolay Seri ve Ekonomiktir 

iE 
ve Şubelerinde 

VERESiYE SATILIR 
Fiyatı: 240 kuruştan başlar. 

Hakikaten; ne güzel ve ne beyaz 
dişlere malik bulunuyorsunuz!... 

Beyoğlunda - Galatasaraymda -----

LiON-MELBA 
Birleşik Fabrika.arının· 
Yeni Müessesesinden 

Modern çikolatacılığın en son SPESIYALITELERINI isteyiniz. 

MILKA, Sütlü ve süt kaymaklı ÇIKOLA TA 

NUTINA, Sütlü ve fındıklı ÇIKOLATA 
AMANDlNA, Sütlü, bademli ve ballı ÇiKOLATA 
ORANGlı'lA, Sütlü ve portakallı ÇIKOLATA 
INDIANA, Sütlü ve Hindistan cevizli ÇIKOLATA 

VANILA, Kakao tereyağlı ve vanilyalı ÇlKOLATA 
BITRA, Ariba (Acı) kakaolu ÇiKOLATA 

KREMLINA, Şantiyi kremli ve meyveli ÇiKOLATA 

Bütün bu çeşitlerin buz~u 
çikolata:arı 

Beheri 5 Kuruştur 
Bu müessesede, en mükemmel metotlarla hazırlanan ve daima taze ola· 
rak her nevi çikolatalan kilo ile ,satıldığı gibi, salon çikolatalarının 

envaı, fantezi karamelalarmm muhtelif spesiyaliteleri, en. mükemmel 

1 

.. ____ toz kakao da kilo ile veya kutu lle satılır. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonu Rs. 

1 ı - 30 Nisan 937 günü kapalı zarfla yapılacağı ilan olunan münaka.sa-
1 sma talip zuhur etmiyen 3000 ton kardif kömürünün 10 Mayıs 937 pazar
tesi günü saat 14 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Talip olanların 66.000 lira muhammen bedele na7.aran 4550 liralık 
ilk teminatları ve ihale kanununda yazılı vesaikleri ile birlikte komisyona 
müracaatları. 

3 - Eksiltmenin M. M. V. de müte§ekkil komisyonumuzda. yapılacağı. 
4 - "330" kuruş mukabilinde şartnamesinin komisyonumuzdan aldın

labileceği. (2500) 

'· 

"Jale,. Kolynos diş macunu dişlerini 
zi ne çabuk beyazlatmış ve parlatmış 
olduğuna hayran oluyorum. Bu tec· ------------------L---

0
--------

rilbeyi gördlikten sonra bir çok müs- ~----YAZ G E ı• 1 
tahzarat arasında donuk ve sararmış ••• 

dişleri ..(QLYNOS 
kadar beyazlatan ve parlatan bir eşi
ne daha rasgelmedim. Sanki öz ter -

•• .,. ldbinde bir gençlik kaynağı var! ... 

kullanması çok idareli ve herkesin sevdiği ve hoşlandığı Amerikan K O 
L Y N O S diş macununu kullanınız! .• 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Diyarbekir Tayyare alayı için bir mimara ihtiyaç vardır. Verilecek 

ücret askari 165 azami 256 liradır . 
lst~klilerin evraklarile birlikte imtihan günü olan 20 mayıs 937 perşem· 

:00 C'tinline k&.da.r hava müsteşarlığına müracaat etmeleri. (2599) 

Kostüm ve Pardesünüzü 
Şehrin en mlitene~i ve en mükemmel ç~itlerine malik bulun.an 

Yalnız GALATA'da meşhur 

EKSELSYOR 
BUyilk elbise ticarethane sinden tedarik ediniz. 

Bayanlara mahsus MANTOLARIN envaı 
ve kü1liyet11 mlktardl' Çocuk Kostümleri vardır. 

Rekabetsiz fiyatlarla yalına 1 oaıawıa EKSELSYOR 'da hula<akmuı 

, iFLAS SATIŞI • 
Istanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Bir müflise aid olup Beyoğlunda istiklal Caddesinde Sakarya sine• 
ması (Eski Elhamra) ittisalinde 254 numaralı mağazaya nakledilell 

Yünlü, ipekli ve Pamuklu Manifatura 
Eşyası ve Kadın Çorap ve Çantaları 

1 O Mayıs 987 pazartesi gün tinden itibaren perakende ıuretile satıl•· 
caktır. Satı~ sabah saat 9 dan b~layıp akşam 19 a kadar devaJll 
edecektir. 

..... 
Dewlet Demlryollırı '' llmanlar1 işletme U. idaresi llinta~ 

Eskişehir garında ticari eşya ambar mtiştemilatından 3 No. lu kaP~ 
ahşap bölme bir sene müddetle ve açık artırma ile kiraya verilecek~ 
Tahmin edilen senelik icar bedeli 150 liradır. Arttırma 25.15.937 tarib 
Sah günü saat 15 de Haydarpaşa lşletme mlidürlUğü binasında, i~letııı• 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelin % 7,5 nis~ 
tindeki 11,25 kuruşluk muvakkat teminat makbuzlarile tayin edilen güJl 
ve saatte komisyonda hazır bulunmalan. (2493) 

• • • . 
15-5-937 tarihinden itibaren sahiplerine aid sarnıçlı vagonlarla t,a.ştrı•• 

cak (Melas)ın nakil ücretinden ayrıca yilzde on tenzilat yapılacak ;: 
boşalan Vagonlar mahreçlerine parasız nakledill!cektlt. Fazla ts.fs 
için istasyonlara müracaat edilmelidir~ (1141) (2562) 

• • • 
Muhammen bedeli ( 42000) lira olan 100 ton üstüpü 24·5-1937 pa.zs.tı' 

tesi gilnU saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında s&"' 

tın alınacaktır. · 
Bu işe girmek isteyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanun~ 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 3297 No. lu n ; 
bumda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve te 
liflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazırrıdıl'• 

Şartnameler (210) kuruşa Ankara, Izmir, Haydarpaşa, Adana vezne" 
lerinde satılmaktadır. (2529) 

--------------------------------------------~~ 
O plomalı Fen Memuru aranıyor 

Mudanya Belediye Reisliğinden: 
Belediyemize 100 lira ücretle diplomalı bir fen memuru alınacal<td• 

lstekl1 olanların vesaik ve evrakı mUspite asıl veya örnekleriyle bizZ3 t ~ 
yahut yazı ile belediyeye baş vurmaları i.18.n olunur. · (2287) 

-----------------------------------------~ 
:stanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi EksiltrT16 

ve Artırma Konıisyonundan: 
ı - Merkezimiz binasında müterakim hurda demir, elbise, halı ysSJ 

'lıakinesi ve elektrik sUpUrgesi vesaire açık arttırma ile satıla.caktit· 
2 - Satılacak eşyaların k~ bedeli 150 liradır. tJtt 
3 - Arttırma 11Mayıs1937 Sah günü saat 14 te Galatada Kara){ er 

afa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezindeki 1' 
ni.syonda yapılacaktır. _ 

4 - İstekliler satılacak eşya ve şartnamelerini görmek Uzere tstBl' 
>Ul Limanı sahil sıhhiye merkezi Levazınıma müracaatları. 

1 
ti 

5 - Artırmaya gireceklerin 12 lira muvakkat teminat verıne e 
iarttır. (2309) ~ 

--------------------------------------~ 
Her cins 

Her boy 
ve kahnllkta 

K ontrp~ikları 
Yegane satış yeri: 

DAVf D BAUER Halefi IVOR BAUER 

1 lstanbul, KUrkc;U Han "o. 18, Tel. 22osO 

. :;:r~ 
Sahibi: Ah.met Emin YALMAN. Um wııt Neoriyatı ldare Eden: ,s. 8 ı,ı::ıs,..S 
Gazetecilık ve Neşriyat Türk Limitet Sirketi Basıldığı ver TAN ı1'I 


