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Ankara kömür sergisi 
Başvekilimiz, Kömür 

Siyasetimizi Anlatan Bir 
Nutukla Sergiyi Açtı 

~ .................................................. ! 
f"Q;d~~:··;;~~··katılan 17 00 yedek Subay ı 

lnönü, Bu Muazzam 
Y Es:~ Karşısında iktisat 
ekılırnize T esekkür Etti 

L Ankara, 23 (TAN M h b. • d ) 
1 

lkt d" · 'kl 4 ı· · · k ~~etli d l'l . u a ırın en - ısa ı ıstı a ımızın ço 
~ heYn ~ 1.lerınden birini, muazzam bir eser haf=nde canlandı
lrıiı 11111 ; i~!e! Ankara Kömür Sergisi bugün (dün) Batvekili
"ıeraai.: nonunün uğurlu eliyle açıldı, bu münasebetle de büyük 

Biz 
'(' 

Yapıldı. 

l Sergi hakikaten çok muvaffak ~ir 
J eserdir. Profesör Bayan Afet bu ilk 
serginin mükemmeliyetini şu cümle -
lerle ifade etti: 

~'-1" I l'I .lr~ I I l'I ~ 

; Atatürk. , 
~ Karahanı ! 
~ kabul eltiler ~ 
~ ) 

~ Ankara, 23 ( A.A) - ~ 

y llQoslavlar 
e Bulgarlar 

"Alakadarlar kıymetini hiç şüphe 
siz daha fazla takdir ederler. Ben çok 
üstün ve mükemmel buldum, istifa· 
de ettim. Bu sergi bizim sergicilik ha
yatımızda, tekniğimizde muvaffakı -

8.lr lu-lgar yetti bir adım teşkil ediyor.,, 

ı
, Atatürk bugün Sovyet Bü- ~ 

yük Elçiıi Karahanı ka·- ~ 
bul bRyurmuşlar ve Büyük ~ 
Elçi kendilerine vedana - ~ 

~ melerini bizzat takdim et- ~ 
' miftir. ~ 
§ Bu kabulde Hariciye ~ 
~ Vekili Doktor Araı da ha- : 
~ zır bulunuyordu. Reiai- ~ 

i cümhur, 8. Karahanı ~ezt-' 
lerinde bir ıaat kadar alı- ~ 

koymuflardır. ~ 
"'' ,.,,, ~"~~ 

Kahraman Türk orduau dün 1100 genç ve münevver yedek ıiıbay daha kazandı. Yeni yedek .a. 
baylara dün büyük mercuimle zabitlik diplomaları verildi ve ayrı ca mektepte dikilen Atatürk Cllll

tının da çok parlak açılma töreni yapıldı. Y azııı 8 inci aaylamız.dadır. 

Gazete• Şimdi merasim tafsilatını vere -
tıs• • yim: Serginin açılışında bütün vekil 

' 

111
111 Bugünkü Du· ter, mebuslar, diplomatlar, vekalet -

..... 1 ler ve milli müesseseler erkanı, kö -
Çin Bir Sözü mür tacir ve allkadarlan, bankalar 

'1 erkanı ve binlerce halk hazır bulun -

~~ Bntl,. YALMAN du. 

" 11.....: nı ~ .., ! - ~l 1 
- - ~ .. '--lf---..~ ... ~-

...... ~ ki: a lraınuttuk. BI- .S..,Veldllıals !.met lnönU tam ea-
~ ~"ekUfn!zi at beşte, lktıaat Veklllmiı Celil Ba-
~tt haıtkınd n Yugoslavya se- yar, Dahiliye, Hariciye Vekillerile bir 
' "ar: Yu a anlayamadığınuz bir ilkte sergi evini t~rif ettiler ve sil
~ <lf.tııe Bo 8'0slavlar nasıl oldu da rekli alkışlarla karşılandılar. Başve -
~~l'? Orad:na lierseği ziyaret et- kilimiz müteakiben kısa ve veciz 
rı~ YUı bi 1 'l'Urkiyeye yakınlık bir nutuk söyliyerek sergiye açtılar, 
~ Yitler l'l erce Boşnak hararetli sonra da serginin her taraf mı inceden 
ta.. duıar? ~i~Ptı. Buna nasıl göz inceye tam iki saat tetkik ettiler. 
" la"'·a Buıgar B . S . . . . .ı:ul> · .r Ya git8 aşvekıli Yu- ergının ıçı 

~oeıa e kendi · · 
~erıerde"Yada Buıgarıa~ını Cenu~i Bu beynelmilel sergiye 12 devlet iş 
t'tııa bu dolll§tırnıak ki Yaşadıgı tirak etmiş bulunmaktadır. Bunlar • 
~ lı~ geınıeı Oe rnsenin batı- dan Almanyayı 29 firma, A vusturva 
~lıtoeıa Y karde'ş 0r.::ı~~ ki, bu kadar yı 7, Belçikayı 2, Çekoslovakyayı~ 2, 
d~ da "1ar size ka ı ~muz halde Fransayı 2, Holaındayı 1, İngiltereyi 
dııl'uyo~~ fazla Yak~İı~ıze oldu~- 3, İtalyayı 1, Macaristanı 1, Arneri _ 
&uı ar. ve emnıyet kayı 5, Yugoslavyayı 1, Yunanistanı 

tet.ıe :~r gazetecfnı b 2 firma temsil eylemektedir. 
btıtUıı i'1ediği bu 8~ Uyijk bir saf- ' Sergide temsil edilmekte bulunan 
larr "a alkarı tnUn~~rde. ~ugUnkU TUrk müesseseleri de şunlardır: 

Oazet l'dır. tlerının anah- Etibank, İbrahim Işıksalan, Zam _ 
lıe~k e:ı haksız de~l . goçyan ticaret evi, Kozlu kömür işle 

Dün nutuk ıöyliyen Beyoğlu 13 üncü ilkmektepten ıevimli Metin 

\>uı>0.,1 ZlYareti bA., 
6lkdır. Bosna - ri maden tetkik ve arama enstitUsU t ~ "' ay Q-ıive il" · • • , 11tttı.U§t SeYahatınd ınıızın son Soma kömUr madeni, Telgaz, Türk 

b1t1 ur. Bu zi e rnUhim bir yer 
1'1- Uıırn~ı ik' Yaret.in Progr d ( Arfosı Sa. 3 Sü 6 cJa) 
'llldeJti • ı llıilleti am a 
l~ bir dUrustlUğ n nıUnasebetıe-
1.L ölçUdu e ve temizli -
~l l!ok r.13o8., ge en 
~"ekil aklara döku:rayda otuz bin 
Seneıe ini carıd Uş ve Türkiye 
hta.Ja~enberı ev:1 &ellrnlanuştır. 
bıeır i ihtiyarlar b rfnden çıkmıyan 
ile taeçbı kendi ken u. :manzarayı gör-
~ rtll'll§lard dilerfni Yol üstü. 
ugoeı ır. 

ll.tıcıa.rnı a,, &"aıeteı • 
'8.ıı.fyeı·k teıa.hurıe~nden hiçbiri Boş 
~r. 'ıı bir ter'<idUt ka.rşuıında bir 
lraatııd er Yugosı bile geçinne
Ue ba~ki e11tı ba ~~ buna iki millet 

Zaten. ıL "e fera~ ~an biri gözü 
':'8a ita' met lnön ~Yrnuştur. 
de t6M.:!!. Yugosla U ile Doktor 'A
da1t1 ~-.:rı.ten ıse,, . "Yanın her Yerin. 
t1 değı:hUrıel'de~ ~ie ~llka, Bosna-
~u · çbır sureue ger 

deta ~n Seyahat 
btitt1r. h.a teyıt e 'u hakikati bir 
'1ı-ıcıa 'l'urkiye il t.:rneğe hizmet et 
lftı tııu 'hı ta~ Yugoslavya ara: 
~lttı ,:adderatr ı:oktur. İki miller 

lıer l~e~r nıa:rnue bir kUJ 
)oltt.Ut ~lnizı h. 
l\~l<:a . lier ikfat &rfçte hıçblr emeli 
~tf~ç;a.ııernakta'..,:rnernıeket i~inde ra. 
'""Qll- faıı Ye '\7n•ft-· 

BOZADAN 
POLiTiKAYA 

'1 ~ eıın a. tef ah -nd8.§larwıa ... 
tl)o?' · 'kten b ' bUgı, de:rnok• ~ 
hı. • ll§ka '-i ~ :.__. .... ~' 
... q~lt d !' r §e~ dw• -Yugoslav dos~.lu~u hak.~~~ 

e\oletıerın lle · -: - . un bir nutuk soylıyen koylu 
<Ark Stt halıne ha p fikilo Stoyiç 

a. 10, Yazısı ikinci sayfadadır. 
~ 

Çocuk Haftasının 
ilk Günü Dün 

Candan Kutlandı 
Çocuk Mümessiller Resmi Makamları Gez

diler, Atatürke Saygı Telgrafı Çektiler 
Çocuk H~f tuınrn birinci günü, 23 Nisan Çocuk Bayramı, dün 

büyük küçük bütün lıtanbulluların içten ve candan ıevinç tezahü

ratiyle parlak bir tekilde kutlanmıttır. 
Daha sabahın çok erken saatlerin- -------------

de ilk mektep talebeleri, mini ~i LJ • J • t J 
yavrular, kafileler halinde Fatih n ınuıs anua 
meydanında toplanmışlardır. Parkm 
önünde toplanan binlerce mektepli
nin iştirak ettiği toplantı, itfaiye 
bandosunun çaldığı İstiklal marşile 
açılmış, bunu Fatih kaymakamı Bay 
Raufun kısa ve açık bir nutku takip 
etmiştir. 

Merasimde 
Bay Rauf, yannın bUyilklerinin 

bayramını tebrik ettikten sonra ço
cuk alayı, parkın etrafında bir ge
çit resmi yapmış ve yüzlerce yavru
yu ~ıyan otomobtJler halkın sürek
li alkışları arasında Fatihten hare -

(Arkası Sa. 10 SU. '?de 

Bir isyan 
Daha çıktı 
Londra, 23 (A.A.) - Hindistanda 

Alvar villyetinde bir isyan çıkmış ve 
polis ateş etmeğe mecbur kalmıştır. 
14 ölü, 42 yaralı vardır. · 

Madras, 23 (A.A.) - Madras vilA.
yetinin Cimbatore bölgesindeki Ero
de'de bir fırtına esnasında yüzlerce 
kişi hale sığınmışlardır. Bu eanada 
halin çatısı çökmüş ve 25 kişi öl -
müştür. 50 yaralı vardır. 

Hitler ile Lansburi 
Mülakatı Çok Çetin 
Münakaşalarla Geçti 

AMELE LiDERi DiYOR Ki: "ARTIK HARP. 
FIRTINASI ESMiYOR ... 

İngiliz Avam Kamaraırnda Amele Partisinin aabık lideri Lan ... 

bury ıuuhperverliği ve dünya ıulhü iç"n muhtelif memleketlerin 

reisleri nezdinde yaptığı tetebbüılerle töhret kazanmıf bir İnaan
dır. Lanıbury geçen sene Amerika Cümhurreiıi Ruzveltin dünya 
aulhünü temine ve karıtrk vaziyetleri aydınlatmıya yardım ede
cek umumi bir sulh konf eransma önayak olabilmeıini arattırmak 
üzere Amerikaya gitmifti. 

Bu sefer de dünya sulhUnün ve u- --------~---
mumi bir sulh konferansının hayat 
damarlarının bağlı olduğu Almanya
ya giderek Hitlerle mülakat yapan 
İngiliz amele partisinin sabık lideri 
intibalarını şöyle anlatıyor : 

Alman hükumet rcisile görüştü -
ğüm günün yorgunluk!arı ve h~y~can 
ları benhn gibi yaşlı bır adam ıçın e
pey ağır oldu. Fakat o günü yaşadı
ğıma ~man olmadığımı itirafa mec
burum. Çünkti dünya sulbü için 
kazançlı sözler almış bulunuyorum. 
Herkes bilir ki, ben sÖsyalist ve de
mokratım. Bu itibarla mutlakiyet ida 
renin bütün çeşitlerine şiddetle mu -
halifimdir. Buna rağmen, Bitlerle baş 
başa iki saat bir çe~Tek sUren müla-

(Arkası Sa 8 Sil 4 te) 

Cenevrede 
Hatay 

Komitesi 
. Çalışıyor 

Cenevre, 23 (TAN) - Sancak 
mmtakasının esas kanununu ve sta
tüsünü hazırlamakla me3gul olan 
mütehassıslar heyeti bugün iki ko· 
mite vücude getirmiştir. Komiteler 
Hataym esas kanununu hazırlamak
la meşgul olacak ve İngiltere mUte
hassısının riyaseti altında çalışacak
tır. İkinci tlli kom~te Sancağın sta
tUsUne ait işlerle 1}1ı~gul olacal;, pa
ra, gümrük ve bUij.ıara benzer mese
leleri tesviye edecap:ir. 

. 

Bir Günde 
Uç Kaza 

Geçirdi 
Londrada yapılacak taç giymem• 

rasiminde bulunmak üzere Hindiat&D 

dan hususi tayyaresile havalanan 
Mak Rorbet adında zengin bir lngi -
liz tacir, dün buraya gelmiş, fakat 
Yeşilköyden tayyaresile havalanır • 
ken yanlış bir manevra yüzünden tay 
yare kapaklanıp parçalanmış, kendisi 
de yaralanmıştır. Hasatııeye götilrW 
mek üzere derhal bir otomobile konu 
lan Mister Rorbet yan yolda bir ka
za daha geçirmiştir. Bu sefer otomo 
bilin bir tekerleği kopmuş ve araba 
de\Tilerek kırılmış, ne ise kendisi ha 
fif bir ikinci yara ile kurtulmuştur. 

Rorbet başka bir otomobile binmif, 
fakat bu sefer de bu otomobil y&n 
yolda bozulmuştur. Talihsiz İngiliz 
zengini Uçilncü bir otomobille hasta
neye gelebilmiştir. 

1 

Karikatur AlbUmU 
Bugün çıktı. BütBn 
bayilerden ve müvezzi

lerden iıteyiniz. Fi
yatı (25) kuruftur. 
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, ....... i~;~;~~;~ .. ·-·· 
1 
ı bir~k yerlerinde 

i . 
i dükkan lan 

bulunan 

1 Vogosla'~"'oın 

1 
Plrzerln 

Mebusu 

B. l\faflk 

Pehlh'B.noviç 

-----················ 

Şark 

Hattında 

Ucuz Tarife 
Dün Başladı 
Nafıa Vekfiletinin Şark hattında 

yaptığı tenzilat dünden itibaren tat
bik edilmeğe başlanmıştır. Bu müna
sebetle, Bakırköy, Yeşilköy ve diğer 
yerlerdeki halk, dün sabah erkenden 
mıntakalanndaki istasyonlara çık
mışlar ve istasyona giren ilk treni 
bilyilk tezahüratla karşılamışlardır. 
Kendilerini bu ucuzluğa kavuşturdu
ğundan dolayı banliyö halkı, hep bir
den bUyüklcrimize ve bilhassa Nafıa 
Vekili Ali Çetinkayaya şükran ve te
şekkür telgrafları çekmeğe karar ver 
mişlerdir. 

Banliyö hattındaki tenzilattan baş
ka Edirne hattında da yüzde altmış 

1 ıneboluda gençlerin müsameresı 1 

1 
Halkevine 

ilave Edile 
Yeni Bina 

Eminönü Halkevi binasına 
ve edilecek yeni kısmın ternel 
ma merasimi dün yapılmı,tıf· 
bina, bugünkü binanın girit 
fmdaki sağ bahçeden arka t 

fa doğru uzanacaktır. . 
Alt katı banyo ve jımnastik da 

• si, üst kab da 500 kişilik bir kO 
, rans salonu olarak yapılacaktil'· 
ı. lnşaat için 57 bin lira harcanac 

lnebolu (TAN) - Buradaki okullar talebesi tarafından, yok~ul 
a~~<laşlan menfaatine Halkevi salonunda bir müsamere verilmiştir. 
l\fus~mere -~k giizel olmuş, gençlerin muvaffakıyeti alkışlanmıştır • 

tır. 

Dünkü merasimde evvela, aal~ 
başkanı Agah Sırrı Levent bir b 
be söylemiştir. 

Vali ve parti başkanı, bu çıılı 
yı ve yeni binanın yapılmasına 
lanmasıru ı tebrik etmiştir. Ondrı.Jl 
ra, temel atılmış, mala ile ilk b 

· kadar ucuzluk yapılmıştır. 
. Gonedrdıgım resim, orta okul talebesinin temsil ettiği "Yurdum için 

pıyeslnden bir sahneyi gösteriyor • " vali koymuştur. 

BOZADAN 
POLiTiKA YA 
"A . nnemız Sizden Nefreti, Atatürk 

Sizi Sevmeyi Öğretti 11 

B el~~ada vardığ~~ ~nden bqlıyarak bir (pehlivan) sözü. 
dur devam ettı, gıttı. Şehrin büyük caddelerinden birinden 

geçerken yanımızdaki Yugoslav dostlar her defasında mutlaka 

'l l 
ıöateriyorlardı: 

- İtte pehlivanın bozacı dükkanı ..• 
- Peki, bu peh-

YAZAN: livan kim? 
-Pehlivan 

Pirzerin'li b i r 
Türktür. Babası 

bu bozacı dükki.-
A. EMiN YAL~N 

mnı açml§. Para 
kazanmış. Şimdi pehlivan, şehrin 
birkaç yerinde bozacı dükki.nlan 
açmıştır. Buralarda bozadan başka 
dondurma, şekerleme, lokum falan 
aattınyor. Hele dondurmada peh
livan, Belgratta inhisar kurmUŞ
tur. Pastacı dükki.nlannda fena 
bir dondurma beş dinara satılırken 
pehlivan, bunun iki misli miktarın
da nefis dondurmayı Uç dinare sa.
tar. Kendisini burada çok sevdir
miştir. Bir taraftan da okumuş, 
yetişmiştir. Şimdi Yugoslav Millet 
Meclisinde Pirzerin mebusudur. 

"Bu yamaa pehlivanı nerede bu
luruz, tanışırız?,, demiye kalmadı. 
Pazar rünU için bir davet aldık. 
Pirzerln mebusu B. Malik Pehliva
noviç ve eşi bizi, hepimizi Oblinatz
da öğle yemeğine çağırıyormuş. 
Yemekten sonra da civarda bir o
tomobil gezintisi yapacakmışız ... 

~ 

B elgradm meşhur pehlivanı-
m hayalim.de gözönüne ge

tlrmlye çalıotJm: Hep (boza) ke
limesi üzerinde duruyorum. Şehir
leşmiş bir kıyafete girmiş bir bo
sacı bekliyordum. 

Pazar gUnU otele gelen davet 
eahlbl, bir Ingiliz lordu gibi şık ve 
zarif giyinmiş, çok terbiyeli ve na
zik bir adamdı. Eşi de, Universit.e
de tıp okuyan, okum\11, zarif bir 
Boşnak bayanıydı. 

Otomobillere dolduk. Yugoelav

yanm milli ziyaret yeri olan Ob

linatza bundan evvelki aeyahati· 
mlzde gitmiştik. Fakat o kadar 
güzel bir yer ki bir defa daha git
meği fazla bulmadık. 

Kral Aleksandnn gömülU bulun
duğu büyük kiliseyi gezdik. ismet 
Inönü'nün iki gUn evvel bıraktığı 
kuronu gördük. Biraz da Kralın 
bağları arasında dolaştık. 
Yağmur bizi erkenden Oblinatza 

oteline çekilmiye mecbur etti. Ote
li gezdik. BUyUk bir zevkle döşen. 
mit olan bu zarif otelde tek yatak
lı bir balkonlu oda, akar 11cak ve 
eoğuk su:yıu ve gUnde bet defa ne
fis yemeği beraber k&ç para olsa 
befenirainiz? Elli dinar, yani bizim 
para ile 150 kurut ... Bizde sayfiye 
yerlerinde bu 1eviyede otel yok gi
bidir. Fakat bulunursa, Ucret mut
U.ka bet liradan bqlar. Her mua-

za giremiyor. 

B ay Pehlivanın yemeği ya
ma.ndı. Meşhur erik rakı

sından şampanyaya kadar içkilerin 
her nev'i vardı. Yemekler hep müş
terek Türk - Yugoslav zevkine gö
re idi: Terbiyeli ciğerli tavuk çor
bası, mayonezli balık, kuzu fı
rmı, ıspanaklı ve peynirli börek, 
kuş konmaz, tatlılar, meyvalar ... 

Yemekten sonra sırf tesadüfi su
rette Veneçatz köyüne gittik. Bura
da Yugoslavyanın meşhur bir bağ
cılar kooperatifi var. 100 kadar köy 
lU 1903 te Bir kooperatif kurmuş
lar. 34 senedenberi beraberce çalış
mışlar, yaş Uzilm satmışlar, şarap 
yapmışlar, satmışlar .. Yavaş yavaş 
vermut, konyak, şampanyaya git
mişler. Bugün bu köylülere ait mUş 
terek tesisat ve depodaki şarap 
27.000.000 dinar, yani bizim para
mızla 800.000 lira kıymetindedir. 
Her sene çektikleri kAr hisseleriyle 
lzanm temin ettiği §8.hsl servet 
bundan ayrıdır. 

• çinde bir milyon litre şarap 
1 olan yeraltı depolarında u

zun uzadıya dol~k. Burası başlı 
başına bir A1em ••• Her kocaman fı
çı üzerinde cinsi, hangi seneye ait 
olduğu yazılmış. Sırbistanı kuran 
Karaoorca ait şarap fıçraı da hlll 
burada, hlll da kullanılıyor. 

Yeryüzüne çıkınca bize şarap ik
ram ettiler. Köylillerle tatlı tatlı 
konUfUp içıiyorduk. Bu sırada koo
peratifin reisi Mihalo Stoyiçe bi
zim geldiğimizi haber vermişler. 

Gelip aramıza kanştı. Biraz ko
nuştuktan sonra ayağa kalktı. Bir 
nutuk ıöylemiye başladı. O kadar 
uata ve tatlı bir hatipti ki insan söy 
lediklerini hiç anlamadan saatler
ce kendisini dinliyebllirdl. 

Nutkunu kıllaca tercU.me ettiler. 
Köylü biııe §UDlan söylemiş: 

"Biz beflkt.e iken, annelerlmlz bi
ze sizden nefret etmeıtl ö~ttl. Bti
yllrken lm1aklammz hep bu nefret 
Wordılan De doldu. Güntin birin· 
de bapnrD Atatürk lsmlıade bttyttk 
bir 1nAn geçti. Sizin hayatmm baş
tan başa değlttlrdL Bbe anneleri • 
mldn öğrettiği nefreti unutturdu. 
Sizi candan sevıMI' öğretti. FAkl
dm buraya geltleydlalz, sizi slWıla 

ş· dl - IJl pnp1an. 

Berberler 
kontrol 
editiyor 
Mayısın birinden itibaren !stan -

buldaki bütün berber dükkB.nlan kon 
trol edilecek ve bu dükkanlardaki on
dül!syon makineleri muayene edile
rek belediyenin hazırladığı talimata 
uygun görülenler damgalanacaktır. 

Bu talimatnamedeki fenni ve sıhhi 
şartlara muvafık görülmiyen maki
neler damgalanmıyarak piyasadan 
kaldırtılacaktır. Haziran başından i
tibaren şehirde tarama suretile ikin· 
ci bir kontrol yapılacak ve damgasız 
makineleri kullananlar hakkında bu 
sefer zabıt tutulacaktır. · 

Mareşal izzetin Me

zarına Alman Ordusu 

Adın1t 
Mareşal Ahmet Izzet'hı vefatı sıra

larında memuren Türkiye hanclilde 
bulunan ve bu aebepten dolayı Mare
şalin cenaze törenine iştirak edeme
miş olan Almanya ataşemiliteri Mi
ralay Rohde, avdetini müteakip, dün, 
Alman ordusu namına, müteveffa 
Mareşalin mezarına bir çelenk koy
muş ve bundan sonra Bayan Ahmet 
Izzetin nezdine giderek kendisine Al
man ordusumm taziyelerini bildir
miştir. 

Sual Vapuru 
Kurtarılamadı 

Trabzon Limanının 
inşasına Başl~nıyor 

lstanbul Liman idaresi müdürü Raufi, Trabzon limanında tet
kiklerde bulunmak üzere bugünlerde Karadenizde bir seyahate 
çıkacaktır. Trabzon limanının lstanbul liman idaresine bağlan
masından sorra, hurda yeni tesisat yapılması kararlatmıtbr. 
İran transit yolunun sonu ve belli-------------

?~Iı ihraç iskelelerinden biri olduğu 
ı~ın Trabzonda asri bir liman İn§a e
dilecektir. 

Burada liman inşasına yarayacak 
eskiden kalmış bir çok malzeme ve 
bu arada kesilmiş büyük taşlar var
dır. Limanın inşasında bunlardan is
tifade edilecektir. 

Trabzon limanı inşaatının latan -
bul limanını üzerine alan İngiliz fir
masına verilmesi muhtemeldir. Bay 
Rauft. Trabzonda eskiden kalan kı -
sımlardan ne şekilde istifade edile
bileceğini tetkik edecek ve bir proje 
hazır)Jya.~ 'l'ralw.nn lhn•~unm 
inşasına Istanbul limanından daha 
evvel başlanacakbr. 

Kaçaklar· 
Meydanda 

Yok •• 
!olis Bir Çok 

Araıtırmalar Yaptı 
iki gUn evvel tevkifaneden kaçan 

l'evfik ile Abdullahm araştınlmasırus 

Yeni Mektep 
Binaları 

Maarif idaresi gelecek tedris yı _ 
lmda şehrin mektep ihtiyacını temin 
etmek için şimdiden tedbirler almıya 
başlamıştır. Bu arada Küçil'< Musta
fapaşada yeni bir ilk mektep yapıl
ması için bir arsa bulunmuştur. sa. 
tış işi bugünlerde bitirilecek, binanın 
yaptırılmasına başlanacaktır. 

Q ftft ,. __ , __ ""-·'·- - .... -- -- " -

yük ilk mektep binalarından biri ol~ 
caktır. 

Bundan başka Samatya ve Ciball 
Fener mıntakalarmda birer ortamek
tep kurulacaktır. 

Müreftede Telefon 
Şebekesi 

Daha sonra davetliler bUfede 
ve ikram edilmişlerdir. Yeni niil 
açılma töreni önümUzdekı CUınb 
yet bayramında yapılacaktır· 

Çocuklar 
için Bahç 

Yaz tatili esnasında çocuklaJ'lll 
biye ve sıhhatleri bozulmaması 
şehrin muhtelif yerlerinde yine 
çeler açılacaktır. ~en sene bU 
da yapılan denemelerden iyi neti 
alındığı için bu yıl bahçeler ço .. 
calrtır. Ancak bu bahçelerin 
tarzlan hakkında yeni bir taliJDI 
me yapılmaktadır. 

Bu talimatname ile bu yaz 
bahçelerde vazife alacak nöbetçi 
allimlere maaşlarından başka 

te verilecektir. Bu Ucretin miJrt.81l 
gUnlerde tesbit olunacaktır. 

Karakolda 
Ansızın öldiİ 

Galatada Faruğun :fkahveefnde 
.. • • ~'-- nn • • -

son günlerde hastalanmış ve 
polis merkezine m.IDlieaat 
hastaneye kaldınlmasıru i"c rtPID"'I 

Hüseyin, muamelesi yapılırkell 
kezin içinde birdenbire yere d 
ölmüş, belediye doktoru yaptığı 
ayenesinde veremden öldüğüııU 
lemiştir. 

Kızları ile Beraber 
Mahkemeye 

Verilen IC 

Tekirdağmda karaya oturan SUllt dün gündüz ve gece sabaha kadar de
vapuru henüz kurtanlamamışbr. Va- vam edilmiştir. Firarilerin şehir da
purdaki 200 ton buğday hamulesi bilinde olup olmadıklarını tesbit için 
boşaltılmak Uzeredir. Kurtarma işi _ jandarma mmtakalarında sıkı bir ta
nin biraz uzun süreceği zannedilmek- rama yapılmış, katillerin şehir harici
tedir. ne çıktıklaıını gösteren hiç bir ize 

tesadilf edilmem4'tir. 

Mürefte, (TAN, - Müreftede ge. 
niş bir imar planı tatbik ediliyor. Ye
ni yapılan beton dükkanlar, modern 
değirmen, kasabanın güzelliğini ar
tırmaktadır. Bu arada, telefon şebe
kesi kendisinden beklenen randımanı 
verecek derecede çalışmaktadır. GU. 
nün muayyen saatlerinde Milrefte -
den Çorlu, Edime, Malkara, Keşan, 
Tekirdağ ve tstanbulla görüşmek çok 
kolaylaşmıştır. 

Karab:gada Sıtma Kalmadı 
Karabiga, (TAN) - Bir sene ev

veline kadar Karabiga halkının yüz
de doksan kişisi srtmalı iken, kasa
bamızın içinden akan derenin pislik 
kaynağı olan ayağından husule gelen 
bataklıklar, Kamunbay Şevketin gay. 
retiyle ve şahsi mükellefiyet usuliy
le kurutulduğu için şimdi bu müz'iç 
dert ortadan kaldırılmıştır. 

Samsun (TAN) - tki sened 
villyetimiz dahilinde yapılan ti 
mücadele neticesinde zUhrevf ?l 

lıklar yok denilecek derecede 
br. 

Gizli fuhuş yapanlar buna P6 
imkan bulamamaktadırlar. '/> 
Dilber adında bir kadının .tşl il 
randevU evini aramış, OilberiD 
kızını cUrmU meşhut halmde 
yarak analarlyle beraber ınab1' 
vermiştir. Bu kızlardan ikisıııtıS 
talıklı oldukları anlaşılmıŞtır• 

mızla dolu kadehlerle karşıhyoruz. 
Memleketinize vanr varmaz Ata

tttrke gidin ve §Unlann söyleyin: 
Kendisini tanıyanlar ve sevenler 
yalnız Türkiyede değildir. Y almz 
dünyanın büyük şehlrlerlnde de 
değildir. işte bu küçük Yugoslav 
köyü onun eserine hayran olan, onn 
seven köylülerle doludur. 

AtatttrkUn düşüncelerlnl vatan
aa.,ıara ve dünyaya blldlrmeğe va
sıta olan guetecllerl aramızda gö
rünce ~k sevindik. ÇUnkH içlmlzl 
dolduran sevgf~i Atatürke bildir • 
mek için bir vasıta elde etmlş olu· 
yoruz.,, 

S
ampanyalar geldi. Doldu, bo
şaldı. Köylüler türkçe (Y~ 

p) demesini, biz de yugoslavca 
(-Jivyo) bağırmasım öğrendik. 

Çıkarken hesabımızı sorduk. iş
te o dakikada yüzlerde hiddet ve 
asabiyet emareleri belirdi: 

- Atatürkün memleketinden ge
lenler, Yugoslav köylülerinden iç
tikleri şarabın parasını vermeyi 
düşünsünler ... Bu ne hakaret! ..• 

OzUrler diledik, teşekkür ettik. 
Kırk yıllık sevgili dostlardan ayrı
lır gibi bir hisle istemiye, istemiye 
bu samimt muhitten ayrıldık. 

Tiirk - Yugoslav dostluğunun 

manasını ve derinliğini hiç bir za
man bu kadar sarahatle duyma
mıştık. 

Tevfikle Abdullahm sabahleyin beş 
ile altı aralarında kaçması ve müddei 
umumiliğin de bundan üç saat 3onra 
harekete geçmesi, suçluların şehir 

haricine çıkmaları için kafi bir zaman 
bulamadıklan neticesine varılmıştır. 

Tevfiği tevkifaııede son günlerde 
sık sık ziyaret eden Mualla ve Müyes
ser adlarındaki iki kadının Edinıeka
pıdaki evleri bulunarak A.nt bir araş
tırma yapılmış, fakat hiç bir iz bu
ıunaınanuştır. 

Bundan sonra Kara.bigaya gelen -
ler, sıska, san benizli, dalakları şiş -
kin insan göremiyeceklerdir. 

Ezine Nahiye 
.tt 

Müdürr 
Gaziantep (TAN) GazianteP ~ 

Şehrimize Gelen Seyyahlar port memuru Cemil Eryilrek• tıt· 
Mualla, Tevfiğin tevkifaneden kaç

tığını gazetelerde okuduğunu ve hiç 
bir şeyden haberi bulunmadığını söy
lemiştir. Muallanm Yenişehir civa
rındaki akraba ve dostlarının evle
rinde de araştırmalar yapılmıştır. 

Alman bandralı General Von Ştoy nın Ezine nahiyesine atanmış ~ 
ben vapurile evvelki akşam şehrimi- mil Eryürek, mütarekede ~ 
ze 500 seyyah gelmiştir. Seyyahlar tarafından Şeytan adasına s 
dün şehre çıkarak A.bidelerl, camile- ve hayatI bir zamanlar gaıe 
ri ve müzeleri gezmişler ve akşam mizde merak ve teessürle yaTJ 
üzeri Akdeni7.e hareket etmişlerdir. lan gençtir. 

Emniyet sivil teşkili.tI, iki bilyük 
kol halinde §ehrin her tarafında araş
trrma yapıyorlar, 3 grup Beyoğlu ci- ' 
betinde, 3 grup ta İstanbul tarafında 
araştırmalarına devam edeceklerdir. 
DUn gece, sabaha karşı Karagilm
rükte bi rev sıkı tarassut altına alın
mıştır. 

1 
24 Nisan 937 
CUMARTESİ 

Bugünkü bava: BULUTLU 

Çocuğunu Koyun 

Buriln bava, ıilreti umumiyede mUtaha'I. 
vil bulutlu olacak. rlizılrlar, ıimal iıtika -
metinde detieik bir ıi.iratle esecektir. Mar
mara mmtaka1mda hafif yafıt ihtimali mev 

Gibi Kesmiı 
cuttur. Akdenis aahil mmtakuı açık ola • 
caktır. 

DO'NKU HAVA 
~dana - Kozanın Soyça köyünden Yetilköy meteoroloji iıta1yonandan aldrtı 

Halil oğlu Müınin, tarlasına yaptığı mız malOhıata ıöre, dün hava, öileye kadar 
bir zarardan dolayı Ahmet •1 10 bulutlu ıec:mi15tir Öileden 10nra kısa fa _ og u ıulalarla yağmıya baelıyan yaimur aktama 
yaşındaki İbrahimi dere kenarında bı kadar devam etmiştir. Yail$ miktarı bir mi 
çakla bog· azını keserek .. ldUrmHa+Ur l~metre~ir. Rüzg~rlar, umumiyetle ıarp iı-o ~" • tıkametınden aanıyede vasati 2-3 metro aU-

,1,. 
4 Uncu ay Gün:30 Kasıııı·",_t 
1356 Hicri ı353 ~~ jS 
Safer: 12 w .N~j 
a&neş: 5,09 - ögle. ı.B· 
JJıindi: 16,01 - Akşam: 5. 

tsı: 20,36 - tmsak: 

ra emnittfr. Sıcakhk en çok 
1~·5• 

"' •ntirrat, bava tazyiki 757 
kaydedildllstir. 

' 
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f"lf"K .. 
ıngiliz Avusturya, Rusya MADRIT 

Süngerin En Çok 

Arandığı Yer 

isileri 
Zırhlıları 
sindirdi 

ORDUSU BI k G. -• 
~ uMANDANıl o una ırmemegı 

Dün lstanbulun işlek postanelerfn. 
den birinden bir mektup \'ermek is
tedim. Mektubun posta pulu iki tane 
idi. iki de Hlınayeietfal pulu etti 
dört, bir de Hiliilinhmer oldu beş. Bi
zim posta pullan ~ine cfak tefek. Ö
teki şefkat pulları &\'U~ lı;I kadar. 
Şöyle etrafıma baktım, pul ıslatacak 
bir şey yok. Zaten gi e önünde sıra
lanmış olan halk ta fütursuz pullan 
yalıyor ''e ynpıştınyorla.r. Daynna.
madım, memura sordum: 

l=rankocular Arasında 
B~~r~aşalıklar Çıkıyor 

1 
ı...d~~ırlerine Giriyorlar 

t'Pa~:arıı~ fİ~~~N) -:- ~ak tafıyan üç İngiliz gemisi bu sabah 
.. :~•&.ı aı kaldıa ı~d~kı B.ıl.rao limanına muva.aalet etti. Oç İngiliz 
, 

1 erın bir zırhlrnuh·nı hır hadiseye sebebiyet verecekti. Çünkü 
:

1
•, fakat ın .

1t bunların açık denizde bulunduğu sırada atef 
tir lrırıda bulu gı 12 harp gernileri müdahale ederek İspanya kara 

· 4.ıiferin 
21 
~~ıYan bu gemilere dokunulamryacağım bildirmit

tı?ı ~elin ta r 181 da derhal ricat etmittir. 
6 :ı_~tı kere yYboarelen Bilbao ile civa -------------

:-"il "l ınbard ~ o mu, 30 ıman etmişıer B I .k I . d 
th.._ ler Soınif' kişi . Yaralanmıştır'. e ÇI a Şln e 
-·ıı.ıa ıdea nu t k 

gaı et geçerek c n a asında ta - v·ıne ih+·ı ""f 
le,..ı, ltılş \re .,, etezal kasabasını ış· - 1 a 
-"il' !{ vollara k d . 

bıaıı · Uisıer b a ar ilerlemiş- Paris, 23 (A.A.) Belçikanın bitaraf 
lar eıı ha\'a}ı .. · llrada bUtün Koralle lıgı~ hakkında Fransız - !ngı"lz beyan-· l\sf ..,ıne hak' 
~l eııırıer V'kt ını ıbulunuyor - namesinin verilmesi tekrar tehir edil-
laı- ~klar \'\ık~ 1 

oryada vahim ka miştir. 
\. · Utıl:ı- .. bulduğunu bildi · 

., -. cı. gore F nyor Buna sebep olarak Paris • Brük-
deltf çarpışın alancist.ıer ile Re- sel ve Pa.ris • Londra arasındaki gö- Hükumet ordularını çok gÜzf ~. llıe.-k .. eı ışlar ve 8.siler ellerin 
~'lltşle....ı · ...... 18.tdan ellisini k rüş ihtilafları gösterilmektedir. idare eden General Miyaha 

•\4ır. urşuna 

M.. ltı\nlUT CEP 
eı~~t ceph . HES! 
~ fellıatıaı1esın~ınde asilerin llniver
da d ~aı~tnakta, ckı vaziyetleri gittik 
l'or ?tıık bir h drr. Muhtelif binalar 
ctı~h Unların ;lde 3500 Asi bulunu
\>e ~tiYetçUe . er hareketi derhal 
tit b latı Ue ~n otomatik silahlan 
tir. ~g\lıı <le bo llrşılanmaktadır. Mad 
~akıbU.ıeli?ı ~bard.ıman edilmiş _ 

.,. 'tılf4Jnıa d~ b1: kaçı §ehrin orta 
ıı~ 'V-:>. • .'1 ... '".:o,1::_UŞttır. 
"'~ '44 Yetıe -w ----- •• 

tııe\>(jı bu llını~ uı\ah etmişler ve 
~ere eti boınbardJ adaki .rnUteaddit 
~ bir 8'ıker ve h ına.n edilnıiştir. 
hıırıi' boan talı . arp nıalzemesi taşı 
~e biret taYl'are1~~ edilmiştir. CUnı -
~~öpruYli ta~ ~ueska cephesin 
~ ki tlskeri ?'ip etmiş ve Sara 
~Oll:d~tllı~tir. CU~Cdeı:eri bombardı 
i~"keıı c~Phesinde h~vet topçuları 

Fransa 
Askeri 

Görüşmeler Yapılıyor 
Londra, 23 (TAN) - Fransız Harbiye Nazırı, yanında Fransız 

sefiri olduğu halde dün akfam Mancestere hareket etmittir. Siya.si 
me~!lfilı Fransız ve l~~!li~. Har?iye N.azırlarının askeri anlaşma
lar uzennde tekrar goruştuklerını teyıt ediyor. 

Bu mahafil, bilhassa Fransız - 1n-ı
giliz askeri ittif akmm halen çok sıkı ıs• 
e:ıaslara dayandığını ilave etmekte - a b 1 k 
dir. Kral 

Bir Dava 
Açacak 

• 

l),fldo eıinı tahribe ılerin askeri 
%JıYeııun lsiler ta devam ediyor. 
l'ada.1tı edildiği anı rafından kısmen 
l'ıe deıa. "aııyetıerı ~ılıyor. Bu da bu
~İııde ~ etrnekt: nıUşk~Ueştiği -

B. Daladiyc, İngiliz - Fransız birli
ğinin yıllık toplantısında bir nutuk 
söylemiş, Fransa.nm da İngiltere gi . 
bi hiçbir fütuhat hayali beslemediği 
ni ve İngiliz - Fra.nsız anlaşmasının 
devamı müddetince Avrupa sulhUnün 
muhafaza edilebileceğini ilave etmiş 
tir. 

Londra, 23 (A.A.) - Deyli Meyi 
gazetesi yazıyor: 

lll-. o liiçecera r;~ Fort.iye cephe 
.A... -sıgal oJıı .. -uş k -~etin W4UU • 

kadar dll.;ı,bi~ tebliğine .. 
tda?'dll'""iUl'clUkien gore şimdiye 

· tayYareJer 340 

te~ko"a 2~01'\fl'RoL 
ıı-ı ·~e .. CT~~) 
l ~ A.ııngore kontroıu - ~estia ga 

l'iııe anya ile ttaı n tatbikine rağ 
~C>r "l'ardırn et Ya fspanyaas •. 
d.J • \)ask ıneıerı ı -

fe "er onya kört . n.e nıanı olmu-

Deyli Telgraf gazetesi ise, B. Dala 
diyenin görüşmelerinin askeri işlere 
değil, daha umumi meselelere taal _ 
lük ettiğini yazmaktadır. 

Zencilerin 
Aiiahı 

Yakalandı lıııı.,,.atf:ek ?n&.hiye:~n \'aziyeti en 
tld lıskn.rt~ti, kontroı ~· Kontrolün 

~ ltttJ iç~~a "e bita~rı=letlerin Nev-York, 23 (TAN) - Amerika 
etı eı:td · giltere hUk"· a bağlı zencilerinin Allah tanıdıkları ve mu. 

l§e "etict 6 umetinin va R. ~or. 

Dük dö Vindsör, Heinem Ann neş
riyat müessesesinden Corondion Com 
mentary ismindeki kitabın toplanma 
sını ve kitabın dük aleyhinde tahkir 
edici ibareleri muhtevi olmasından 
dolayı bir itizar neşretmesini rica et 
miştir. Müessese bu ricayı kabul et . 
mediği takdirde, dükün mahkemeye 
müracaat ederek hakaret davası aç
ması muhtemeldir. 

kaddes peder dedikleri Jorj Baker nl 
ha3'"et tevkif edilmiştir. Baker, ayın 
20 sinde Nevyorkta vukubulan bir 
arbede dolayısile mesul tutulmakta 
ve polis tarafından aranmakta idi. 

· Kabul Etmiş 
Venedik Mülakatı Tamamlandı 

Neşredi!di 

ve 

Bir Resmi Tebliğ 
' Londra, 23 (TAN) - Avusturya Ba,vekili Dr. Şu,ning ile İtal-

ya Ba,vekili Sinyor Mussolini arasında vuku bulan Venedik müla
katı bu sabah bitti ve bir resmi tebliğ ne,rolundu. Tebliğe göre, i
ki taraf, kendilerini alakadar eden meseleler üzerinde tam bir 
fikir mütabakatı görmekten aon derece hotnutturlar. iki taraf ta 
Roma protokollarımn verd iği neticeleri memnuniyetle karşılamış
lardır. ve Tuna havzasının tanzimine devam edeceklerdir. 

Fakat bu da ancak AJmanJ;a De .cıı-
kı te;,riki me.-.ai sayesinde mümkün 
olabilir. lkl taraf biribirine karşı ta
kip ettiği iktısadi !dya-.ete devam e
deceklerdir. 

KÜÇÜK HARICt 
HABERLER 

I• 

Jurnale d'ltalyanın Başmuharriri 
B. Gayda göre konuşmalar neticesin
de mevcut münasebetlerin hiçbir de
ğişiklik geçirmiyeceği anlaşılmıştır. 

Yine Sinyor Gayda tarafından te
lefonla Venedikten bildirildiğine gö. 
re, Avusturya yakında nazileri de 
hükumete kabul edecel~~ir. Resmi teb 
!iğde mevzuubahis olmıyan bir nok
ta, A ~sturyanm Fransa ve Çekos
lovakya ile münasebetleridir. Avus . 
turya, bu iki devletin mensup olduk
ları bloka girmiyeceğine dair şifaht 
teminat vermi§tir. 

tNG1LTEREDE 
Londra, 23 (TAN) - Gazeteler 

Mussolini - Şuşnig mülakatını dik
katle takip ediyor. Taymise göre mü
lakatın esası Avusturya - Çekoslo
vakya münasebetleri idi. 1tnlya, A
vusturyanın Almanya ile birleşmesi
nin yakında tahakkuk edeceğine i
nanmıyor. Fakat böyle bir inkişaf 

muhtemel olduğundan İtalya bunu 
uıU.uiliUu H•ı:.:l l ehe uaııltl0o9t1rmctlt io 

tiyor. Deyli Telgrafa göre İtalya, 
Habsburgları iadenin sırf Avusturya
ya ait dahili bir iş olduğunu kabul et
miştir. 

M. MECLİSİNİN 
KURU!.USU 
KUTLAN Dl 

Ankara, 23 (A.A.) - M. Meclisi
nin kuruluşunun on yedinci yıldönü
mü olan bugün memleketimizin her 
tarafında içten tezahürat ile kutlan
maktadır. 

Bütün yurt içinde olduğu gibi şeh
rimiz de bugün baştan başa donatıl
mış bulunmakta idi. 

B rüksele hareket etmek 
üzere bulunan İngil

tere Hariciye Nazırı, Kral ile 
bir mülakat yapmıştır. 

• 
L ondradakl şeker kon-

feransında Sovyetlerin 
yaptığı ~ir teklif mübaliigalı 
görülmüştür. 

• 
I
• talyan donanmasına 

mensup yeni bir harp 
gemisi dün denize indirilmi~ • 
tir. 

"' 
M anıf Alman Yalıudile • 

rinden Öjeıı Ulumeo
taı. ırkı klrletnıc sm;ile dört 
seno hapse nıahkfım edilınlş· 
tir. 

MonflÖ 

Görüşmesi 
Montrö, 23 (A.A.) - Kapitülas -

yonlar konferansı, bu sabah, Mısır i
le diğer devletler arasında akdedile -
.:ek mukavelename projesinin ilk kı
raatini bitirmiştir. Bununla beraber, 
intikal devresi için daha tarih tesbit 
edilmemiştir. Fransız delegesi , bu hu 
su~t'lki noktainazarını ancak yarın 
bildireceğini söylemiştir. Yabancıia -
rm Mısır kanunlan hükümleri altına 
alınması meselesiyle muhtelif tebaa
lar arasında fark gözetilmemesi tezi 
üzerinde İngiliz ve Mısır teklifleri e
sasında bir prensip anlaşmasına vanl 
mıstır. Bu maddenin kat'i metninin 
tesbitini, hususi bir tahrir komitesi 
tcsbit eyliyecektir. 

Habeş 

insani 
Esirlerine 
Muamele 

Londra, 23 (A.A.) _ Canterbury, 

Rochester ve Vinchester baş paparla
rile birçok mebuslar, Milletler Cemi-

yeti umumi katibi Avcnola bir mek
tup göndererek Milletler Cemiyeti -
nin, Habeş esirlerine daha insani mu 
amele sayılması için İtalya hükume -
ti nezdinde tazyik icra etmesini iste
mişlerdir. 

- Ben bu beş pulu nasıl yalaynca.
ğım. Sünger yok mu? 

- \'allahi efendim! Başmemum 

müracaat edin. 
- Pulları o mu ıslatı;\·or! 
- Hayır, siinger olmadığından §I· 

kayet ettiniz de •.. 
Tam o sırada üç ki,.i ilerde birinin 

önündeki elli kadar meld;uba en az 
dörderden ild yüz pul yapı hrmak ı. 
çin hani harıl pul ;\"aladığmı görünce 
kendi halime şükrettim ve ba.'jmemu. 
ra müracaat etmeden hemen pulları· 
mı yaladım ,.e mektuba yapıştıroID). 
Sonra, ~oruşturdum: 

_ Neden buraya bir sünger koy• 
ma7Jar? 

Cevap \'erJiler: 
- Ko~·uyonız, haftasına kalmadan 

aşmyorlar ... 
Kimin, neden ve nacııJ bu resmf 

süngerleri asırdığını arnşbrmadan ak 
lıma geldi. 

Acaba sün~er yerine hani. ~u dö
ner Ucıtü\'aneJer vardır. Onlar ~hl 
bir şey postanelere konsa da halk 
yalamaktan kurtulsa! Ger«:İ pul yn-
1anan cı .. vlerin "" zarnrsızıdır amma 
.rlne tat ızdır. Hiç ynh .. n n '1mt7 nıı! 

B. FELEK 

Ankara 
Kömür sergisi 

(Bası ı incide) 
t icaret bankası, Vehbi Koç, ve Bolid 
Ltd. Yeni eczane. yüksek ziraat ens
titüsü ve Zümrezade. 

Başvekilim zin Nutukları 
Ankara, 23 (A.A.) - Başbakan is

met Inönü bugün beynelmilel kömilr 
sergisini açarken şu nutku söylemiş
tir: 

"- Arkadaşlar, 
Ankarada ilk defa kurulan arsru

lusal kömür sergisini şimrli açıyo
ruz. Memlekette kömür istihifi.kini, 
kömürü muhtelif yerlerde ve makine
lerde, evlerde kullanmayı öğretecok 
ve kolaylaştıracak bir müessese ola-
rak bu sergiye çok kıymet veriyoruz. 

Serginin maksadı. burada gösteril
miş olan makinelerden bu memleke
tin ihtiyacına uygun olanların seçil
mesidir. Sergiye layik olduğu ehem
miyeti tevcih ederek işt rak etmek 
isabetini gösteren firmalara ve bu 
beynelmilel sergimize alaka gösteren 
rncmleketlere teşekkür etmek iste
rim. 

Lonıanya 
. ehistan Montrö Kon{ eransznzn 1Vl_esaisi 

Bu açılış dolayıslyle bilhassa va
tandaşlarıma işaret etmek istediğim 
nokta, bu serginin mümkün olduğu 

kadar çok yurtdaş tarafından gezilip, 
görülmesidir. Sergiyi bilhassa ail~ 

!erin gezmesini, kömürUn kullaJ!ış 

yerlerini ve kolaylıklarını ya.kından 

tetkik etmesini ve hele kadmlamnızın 
kömür istihUi.k eden vasıtaları birer, 
birer görmesini istiyoruz . 

ııu~~aasında 
~ llıaııya h (.t\.,a ) 

ltoııttşın al"iciye ~ - Polonya ve 
bıy .. ı .aıar ikl atırları arasınd 

""el'i nıe ..... '-- a-lt arn:ı arasnıd .. &<\!ket erklnı 
ı~du~Ctıl§ıeuırn:s~evcut anlaş -
b· 11.lar ~rıedu ı Uzerinde vu 
ır ~ Dltnd· Inektecı· · 

faal'! ~et te ıye kadar ·~· Bu an-

i latlhd fca\'Uttıne k nı nhasıran 
l'lgilt a ediyordu. a?'§ı mUda • 

ered 
l<a e Fazla 

l.otıdta r 'I ergisi 
ltıe( lıUtç~ 23 (A..J\.) 
ta( ~ir. ~ltıUıake~ .t\. "arn Rama 
«tıttı.~atı l'e:~ıa. klr Uz e de"anı et -
batıllı lıuıı~ "e:rgı tek erinden alına 

ı ~ tır a 'oeı-a rar tenkit e • 
. ~. e.tı.ıııp ltıb~er müteaddit 

ile kabul et. 

M ısırdakl kapltiila'iyonlan lJ. 
ga J~in t.oplanan Montrö 

Konferansı, llk hamlede, esas iti
barile kapitüJasyonlann ilgasını ka
bul etmiş \'e makul bir dene için 
bir intikal devresini hazırlanıaJ'I ka
rarlaştırmı~tır. Fakat, konferans, 
teferrüat hakkında konuşmadan 

eneı. dört mesele~i te bit etmek 
istedi. Birincisi muhtelit menfaat
ler, ikinci.;;( intikal denesinin müd-
deti, üçüncüsü e,·ıenme, bo~anma, 
veraset vesair !jahsi ab,·al hakkın-
da muhtelit mahkemelerin haiz o
lacağı teşrii salahiyet, dördüncüsü 
ecnebinin tarifidir. Konferansın 
asıl mefialsl btİ dört esas üzerinde 
dönüp dolaşmaktadır. Bütün bu 
meseleler üzerinde Mısrnn noktai 
na:ı.annı kabul etmenin pek kolay 
olmıyacağr anla. ılıyor. Mesela Mı
sır, intikal de\Tesinin 12 seneden 
ibaret olma ını ı-.temektedir. Bu 
müddet zarfında muhtelit mahke· 

1 
....................................................... . 

YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL ........................................................ ! 
melerde inhilal vuku buldukça ya- sayısını azaltmak mümkündür. Bu-
bancı hakimler yerine ım. ırlı ha • na benzer bir çarenln bulunması Ü· 

kimler tayin olunacak ve bu suret· ın.it edilmektedir. 
le muhtelit mahkemeler de gitgide 
~hsırlııa,aeaktır. Framnzlarsa lntl· 

kal devrt"'Sinin 18 sene olması le • 
hindedirler. Sonra inhlJal vuku bul· 

dokça yabancılar yerine ımsrrlıla
nn tayinini ho~ görmemekte ve bu 
yüzden yabancı bUklmlerln bir a
vuç nüfuzsuz kimselerden ibaret o
lacaklarını Deri sltrmektedir. 

lntlkal devresinin müddeti hak· 
kmda uzla.jma çnrelerinin bulun -
ma_ı;ıı ümit olunuyor. Anla,ıldığma 
göre intikal de'T~lnl üç merhale· 
ye ayırmak ve her merhalede Mı· 
sırWan hoşnut edecek bir değişik
lik yapmak ve yabancı hakimlerin 

M ısır hükUınetı. konsolosluk 
mahkemelerinin cinai du-a

lardan ''1lZgeçmesinden başka şah
si abnle aft olmak iizere kendi te

baası arasında tahaddüs edecek da

valarm da muhteUt mahkemeler 
tarafından rtiyetlnJ Otlzam etmişti. 
Şahsf ahvale müteallik bu gibi da
valar. alakadarlarm milli kanunJa.. 
rma göre balalacaktır. 

Mısır hükfimeti tarafından kon
feransa verileiJ projeye göre, ec -
nebinin tarifi de bilha~sa Fransaca 
itiraza ~ayan görUlmUştUr. Fran-
sızlara nuaran, Mısır projesine göre 

idari ve siya~i bakımdan Fransaya 
bağlı olan Cezairliler Mrsmla ~·a-

bancı sayılacaklar, fakat Fran a
nın yalnız himayesi altında olan Tu
nus ile Faslılar yabaneı "ayılmıya
cakiar ,.e muhtelit mahkemelerden 
istifade etmlyecekler, Sene~al aha
lisi de yeril 1\lmrlılarla beraber tu
tulacaklardır. l>u ;\ib:den Fransa, 
~hsır, proje-.ine itiraz etmekte ve 
bütün bu unsurların da ecnebi cıa

yılmalanm ,.e muhtelit mahkeme
lerden istifade etmelerini istemek
te idi. Müstemleke sahibi bütün 
devletlerin. mfüııtcmlekeleri halkına 
hoş görünmek için bu hattı hare
keti takip ettlklr .. i ve Mı~ır proje
sini tadll etmek yolunu tuttukları 
anlaşılıyor. 

Bütün bu engellere ~ra~en kon
f eransm mesaisi llerl melde ve bir 
neticeye \'arma ı unıt ]maktadır. 

. · 

Memlekette kömür istihlakini ar
tırmak ve kömür kullanan cihazları 

yaymak hükumetin takip ettiği baş· 
lıca bir politikadır. Bu politikayı ta
hakkuk ettirmek yolunda ciddi bir 
gayretle çalışan ve bu sergiyi açmak 
teşebbüsünde bulunup meydana geti
ren arkadaşın Celil Bayar'a takdir· 
!erimi ve te.briklerimi huzurunuzda 
arzetmek benim için bir vazifedir. 
Sergiye gösterdiğiniz yakın ilgiden 
dolayı hepimize; bilhassa izhar ettiği 
alaka için kor diplomatiğc teşekkür 
etmek benim için bir zevktir. Bu açı
lan serginin memlekette kömür istih-
18.kini ve kömür yakan aletlerin ve 
makinelerin kullanılmasını artıraca

ğını kuvvetle ümit ediyoruz.,. 

Tahsin Uzer Ankardda 
Ankara, 23 (TAN) - Müfettişi u

mumi Tahsin Uzer geldi. Burada b!r 
müddet kalacak ve hUkflmet erka • 
nlle temaslarda bulunacaktır . 
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Asliye ikinci ceza mahkemesi u
zunca süren bir neşriyat davasını ne-

Meşhut suçlara hakan asliye dördüncü ceza mahkemesi bir ka- ticelendırdi. Davacı avukat Bay Cev-ı 
det Feritti. Suçlu yerinde de propa-

rıf ık dolandırıcılrk davasını neticelendirdi.Davacı Orevp:ya ismin d \ g~~ a mecmuasının sahibi ve muhar-
de genç bir kızdı. Ş' ayetini ağlıyarak anlattı: :ırı. Rauf Yaza\. vardı. Müddeiumumi 

1 
~-----------:::_-il "-Ben Marsilyada bulunan bir ıddıasmı söyledi. Rauf Yazarın çıkar

şençle evlenecektim. Pasaport çıkar- dığı mecmualardan ikişer nühasmı 
mak ve evlenme kağıtlarını hazırla- Müddeiumumiliğe vermediğinden ve I 
mak için suçlu Kirkorla 140 liraya ayrıca da neııriyatla Cevdet Feride 
pazarlık ettık. 90 lirasını da peşin 1 hakaret ettiğinden dolayı tecziye e
verdim. 20 günde pasaportlan ve ev- dilmesini istedi. 

Fuhşa 

Teşvik 
arlabaşıncla oturan 

lenme kağıtlarını hazırlayacaktı. Ben Reis, son sözü suçluya verdi. O: 
de Marsilyaya gidecektim. Fakat Kir- - Benim bu eserim bir mecmua 

1 
kor bu müddet içinde pasaportu ve değil bir kitabın formasıdır. Onda 
evlC11ffie kağıdım hazırlayamadı. Ben yalnız kendi yazılarım vardır. Maarif 
de Marsilyaya gidemediğim için ni- direktörlüğüne müracaat ederek tes
şanlmı başka birisilc evlendi. Bu su- cil ettirdim ve aldığım ilmühaberi de 
retle hem istikbalimi kaybettim, hem mahkemeye verdim.,, 
de 90 liram dolandırıldı. Dedi, yazıda da hakaret kasdi bu-

Genç kız, hıçkırıklarını tutamıyor- lunmadığını sciyledi. 
du. Reis sözü suçlu Kirkora verdi. Muhakeme, kararın tefhimi için ta-
Kirkor: lik edildi. 

er 1 

Kudurmuş denizde mücadele .•• 
Bu arada tayfanın isyanı .•• 

JAK LONDON'un romanından alınan 

iz;cl~ i~yi3 
filmini şimdiye kadar görülen eserlerin en heyecanlı ve kudretlisi yapmaktadır. 

Pazartesi akşamından itibaren S A K A R Y A sinemasında 

BU 
GÜN E E ' 2 BÜYÜK 

F 1 L M 

- Saray Entrikaları • 1 prograıP Bugünkü 

lstanbul: Musiki - Aşk - Güzellik ve ihtişam filmi 

2- LiNÇ KANUNU 
Öğle neşriyatı : 

12,30 Plakla Türk musikisi. 12.so :O~ 
13.0S Muhtelif plak ncşriyatL 14 
Akşam neşriyatı : ~ 

Fransızca söz!U 1'.TEFlS bir ŞAHESER, baş rollerde 
SlLVlA SIDNEY - SPENCER TRACY 

Seanslar: SARAY ENTR!KALARI: 2,20 - 6,10 ve 10 da 
LlNÇ KANUNU: 4.,15 ve 8,15 

18,30 Plakla dans musikisi. 19 Ç~ 
sirgeme Kurumu namına konferarıs~s· 
tor Kutsi tarafından. 19,30 Konfeti · 
tor Şıikrü Ali: Mektep çocuklarııtÖıııe! 
usulu. 20 Fasıl saz heyeti. 20,30 faSıl 
za tarafından arapça söylev. 20.45 rosO 

• • 
1 

e 
Dün ağır ceza mahkemesinde iki ih 

tilas davasına başlandı. Bunların iki
si de belediyeye aitti. Davalardan bi
risinin suçlusu Pendik belediyesi mu
hasebe ve vezne memuru Hasan Rı
za idi. 

İddiaya göre, Hasan Rıza muhtelif 
zamanlarda dip koçanlarına az ve asıl 
makbuzlara hakiki rakamları ve ba-
zan da başka başka adlar yazmak su
retile 1995 lira 95 kuruş ihtilas etmiş 
ve ondan sonra da ortadan kaybol -
muştur. 

Sahte 
ı 
heyeti: Saat ayarı. 21,15 Şehir tiyat ,,ıo 
medi kısmı tarafından (Choo eti 
22,15 Ajans ve borsa haberleri VW.() 
günün progragıı. 22,30 Plflkla solo ' 
ra ve operet mı,n;aları 23 Son. 

Günün program o~ii 

( 
21.10 Berlin, Büyiık Senfonik konser 

kovski, Vagner, Veber vs.) 
Hafif konserler : 

Niifus 
Kağıdı 13.10 Bükreş Dans plakları. 1'fo 

18 Bil.kreş Askeri bando. 18,30 0r• 
Karışık konser ı9,10 Bükreş R~dyO) 19 
trası (Mozart, Lehar, Çaykovskı Vl·5ıı" Hamalbaşında Aslan sokağında 9 ~udapeşte Orkestra konseri. 20 Bre r. zt 

numaralı evde oturan Bilmiyor kızı lıstler tarafından enstrümantal korısı'o ı;ı Kolo.nya Eğlenceli hafta sonu. 2140 FD 
Sofiya adlı bir kadın geçenlerde sah- lav Soprans. Tenor. orkestra. 21. or' 
t b' Uf k" - d k l k karısık konser. 22 Brüno Tanuun!S aJl e ır n US agı I U lanır en ya • !ardan parçalar. 22 Budapeşte CigVa' 
kalanmıştır. Polis ve Müddeiumumi- kisi. 22.40 Roma · Org konseri 22 r oJ 
lik tahkikata başlamıştır. Solist konseri. 22,45 Bıikres Korısete 23,35 Prag Orkestra 23,45 BudaPc5 

Sofiyanın ailesi Müddeiumumi- kestra. 

l
. - il Operalar, operetler : 
ıge m racaat ederek kendisillin de- . . . f rı 'J'1I 
. . -· . .. . 20,30 Münıh Mozartm "Cosı a ciııı 
lırdıgını ve Muddeiumumiliğe gele • operası. 21,10 Paris P. T. T. put 1'li 

. "Tosca,. operası. 22 Prag Opera ııJI 
mıyecek kadar hasta olduğunu söy- Oda musikisi: 

16 yaşında Yunan 
tebaasından Despina ıs

m0nde bir kız, dört gün 
evvel babasile kavga et
miş, evden ayrılmıştır. 
Bundan sonra Despina bir 
arkaclşının clclciletile Tar
labaşında bir randeou e
vine gitmiştir. Babası üç 
gün sonra kızını orada 
bulmuş ve ev sahibi aley
hine de bir fuhşa teşvik 

davası açmıştır. Polis D~
pinayı babasına tesl 'm et
miştir. Müdde 'umumilik, 
Despinayı tabibi aclillere 
muayene ettirmiştir. Ev 
sahibi hakkında tahkika- ı 
ta devam edilmektedir. 

"- Bay reis, ben iş ve ticaret ada
mıyım. Devlet benden bir çok vergiler 

arar. Ben bu Matmazelden para al
mış değilim. Matmazelin 20 seneden
beri yanında çalıştığı bir adamdan 

aldım. Derhal pasaportunu çıkart -
tını. Pasaport ta dosyadadır. Evlen
me kağıtlarını da hazırlattım. Nişan
lısı Marsilya konsolosluğuna giderek 
bu :Kağıdı imzalayacaktı. O gitmemiş 
seksen defa da mektup yazdım. Ce
vap vermedi. Ben yaptığım hizmet 
mukabilinde para aldım. Kimseyi do
landırmadım.,, 

Kenan isminde bir delikanlı ken
disi vapurlarda kamarot iken deniz 
makinisti ve şoförlerine mahsus kas
ket giymiş ve apolet takmıştır. Po
lis, dün Kenanı böyle bir iddia ile 
Meşhut suçlar müddeiumumiliğine 

verdi. Kenan, fotoğraf çıkartmak i
çin apolet ve kasket giydiğini söyle
mek suretile kendisini müdafaa edi
yordu. Fakat, gece Yi!-kalandığı için Polis, evvela tahsildarlardan Yah-
bu müdafaası varit görülemiyordu. ya ile Şefiği tutmuş ve bunların mu
Esasen bir ay evvel yine ayni suçla hakemesine ağır cezada devam edil
mf!hkemeye gelmiş ve 3 gün hapse miştir. Bu iki tahsildar muhakeme ne 
mahkum olmuştu. Dün de asliye bi- ticesinde beraet kararı aldıktan son
rinci cezam hkcrocsi_kcndL"inP-~ sdln.. ra Hasan Rıza Y..akafonmıshr.. 

!emiştir. Müddeiumumilik Tabibin.dil 19,05 Kolonya oda kenteti. 23 ~,.ıııtıO 
Salih Haşimi, Sofiyanm evine gön • Kızlar tr?yo taknnı, erkek kuartetı.ıl rı. i' 

20 Pans P. T. T. Fransız şark a rlJ 
dererek kendisinin Tıbbıadli müşaha- Be-lin Piyano konseri 22,10 Post pıı 

Mahkeme, müzakereden sonra Kir
kor hakkında beraet kararı verdi. 

deh . ·a· .d . •. . şarkılar. 
anesıne gı ıp gı emıyecegını tes- Resitaller: 1/ 

bit ettirmiştir. Verilen raporda Sofi- 21.ı5 Bükreş 23.05 Budape5te 23.2° 
yanın müşahadehaneye gitmesinde sava 23.SS Roma, Milano vesaire. 
bir mahzur olmndıfunı kaydetmistir. D~-• 0 • ,... ' A e e 

Dün sabah Gillhane parkında baş
fayan ve adliye koridorlarında devam 
eden bir sövme ve tekmeleme hadise
si olmuştur.,Menahiri isminde bir sey 
yar pul ve kart satıcısı seyyahları 

iz'aç ettiği ve ruhsat tezkeresi bu . 
lunmadığı için zabıta ve belediye me. 
pıı 'P'll N ı.; l(P~disini vakalamak is
temiştir. Menahir, polise hakaret et
ı tır. Polıs, bu suçu tcsbit ederek 
Menahiri meşhut suçlar müddciumu. 
milığine göndermiştir. Suçlu burr fa 
da şahitlerden Mustafaya hakaret 
ettiği için suçu çütleşmiştir. Asliye 
birinci cC'zn mahkPmesi, dün bu da
vayı bitirmiştir. Menahirin her iki 
suçunu da sabit gördüğü için kendi. 
sini 31 gün h-ı.pis ve 31 lira para ce
zasına mahkum etmi tir. Menahir 
m hut suçlartkanununa göre de tev-

Sar oşlukla Rezele .. vu<> oou~a.y1 .uöbıauu uıut:t:ısese- do. ç 
sine götürmüştür. Sarıyerde ekmek fırının ıcıı 

Mehmet Ali, fırında uyurken s.~ •e 
hapis ve 3 lira da para cezası verdl. Dün mahkemede şahit olarak Pen

ç ardı . · dik belediye reisi Abdullah dinlendi. 
şı Salih, bir kağıdı yakarak Al ~~ 
ka yapmak istemiştir. Fakat. c:tıır 
dm al~vi Alinin saçlarını tutute ) 

Zekj isminde bir genç dün gece Sir
kecide Azeri sinemasında sarhoşluk
la rezalet çıkardığı için dün me.<ıhut 
suçlara bakan Sultıınahmet sulh bi
rinci ceza mahkemesi tarafından 3 
gün hapse mahkfım olmuştur. 

1 

ş ! 
Asliye birinci ceza mahkemesi dün 

Enver isminde bir delikanlıyı 3 gün 
ha. se mahkum etmiştir. Suçu da Ga· 
latada tütüncü Apostolu tehdit et -

• • Ar ba e ırı 

Çal n ar Tutu~ u mektir. İddiaya göre, Enver Aposto
lun dükkfuııno. gitmiş ve: 

, kif edilmiştir. 

Sirkecideki Antalya ambarının bi
tişiğindf:ki demir tüccarı Bakinin ma
ğazasından iki bin liralık poyra de
nilen araba demiri çalan Osmanla İh
san adlı iki delikanlı ikinci istintak 
hakimi tarafından tevkif edilmişler
dir. 

- Bana derhal peynir, ekmek ve 
rakı ver. Eğer vermezsen kendin bi· 
lirsin. Jiletle senin canını alının, de
miştir. 

Şahitler bu iddiayı teyit ettikleri 
için mahkeme yukardaki karan ver
miştir. 

Bir tabut, bir tabut kapağı, bir tabut daha yuvar • 
!anıyor. Mahmut, Nazlının kapıdan fırladığını gördü. 

Hızla kalktı .. Kızı tutması, ona herşeyi izah etmesi 
lazım. O burasının teneşirlik olduğunu bilmiyordu. 

- Yandaki boş odaya gidecek yerde .. Yanlışlıkla .. 
Diyecek .. Delikanlının da vücudu ürperiyor. Kapı

d n çıktığı zaman Nazlı duvarı aşıyQrdu. Arkasın • 
dan: 

- Dur, Nazlı .. Dur! .• 
Diye bağırmak istedi. Fakat bir anda etrafın na -

zarı dikkatini celbcdeceğini düşündü. Vazgeçti. Koş. 
nuya başladı. Fakat ayağı bir çukura girdi. 
Yüzükoyun yere kapandı. Hemen kalktı. Tekrar çıl
gın bir at1lış! Duvarın yarığına geldi. Dışarı atladı. 

Etrafa baktı. Nazb yok .• 

* * Arnavut kaldınmiyle döşeli soRağm önce sağ kö • 
şesine kadar koştu. Nazlı yok .. Sol taraftaki köşeye 
koşarak baktı .. Bir sümüklil böcek kabuğu gibi kıv. 
nm kıvrım sokak bomboş .. 

Mahmut elleri pantalonunun cebinde kahveye doğ. 
ru yürüyor. içinde, yüzü parça parça, gözü mosmor 
bır sevgı1i ile yatmanın buruk tadı; kafasında dUşti. 
nememenin serin boşluğu var. Nazlı gitti. Koşarken 
havalanan etekleri gözünün önünde ve kırmızı ta
rağı teneşirlikte kaldı. 

* * Mahmut bilmiyor ki, sabahın ilk ışığında onu, bu 
mnhalledt> son gören kendisi olmuştur. Mahmut ne 
bilsin ki Nazlıyı mahallesi bir daha tanımıyacak ... 

Nazlı, ya~ kokan, boğucu bir makine gürü1tüsUn -
d n, mavi denizde sallanan bir sandala, başında kır
mızı tnra~ı, ayağında yeşil pabuçla.riyle tekermeker 
yuvarlandı. 

Nazlıların ilk geceden sonra eteklerini havalandı. 
rarak kaçın larma aldanmayın. 

Na~ltlar, bu kaldırımlarda eteklerini havalandır .. 
madan dolaşan öz mallardır. 

Onların hepsi, kafalarındaki ışıklı, fakat müphem 
yı bu kaldırımların çamurlarında zerre zerr 
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kaybedecekler. 
Beyoğlu taşiyle süslil kırmızı taraklardan, bol 

ipekti ve bol kürklü elbiselere yükselseler bile, bir 
gün kaldırım onları tekrar bulacak, kafalarını taş • 
lanna çarpa çarpa, yalnız kalmış, silahsız ada
ma karşı duyduğu kaskatı kini duyuracaktır, 

-11-
Çarşatnba günü ..• Oğle tatili .... 
Çakır Adviye ile Sabriye ynnyana oturmuşlar, cu. 

martesi günündenberi işe gebruyen Nazlıyı konuşu -
yorlar. 

Sabriye hemen hemen bütün fabrikaya Nazlının 
macerasını anlattı. Fakat kendisini karıştırmadan ... 
&ıasına anlattığı gibi. 

Nazlı fabrikaya gelmiyor. 
Dayak yediği gecedenberi eve de uğramadı .. 
Sabriye karşıdaki matbaanın penceresinde mUret • 

tip Salibi de göremiyor .. 
O da ortada yok! .• 
Acaba kendini göstermek mi istemiyor?. 
Pazar günü sözleşmişlerdi. Nazlı ile buluşacaklar-

dı ! .. Kim bilir, belki buluşmuşlardır? Beraberdirler. 
Yoksa Nazlı kendisine bir şey mi yaptı? 01ur a ... 
- Deniz! .. Dehiz! .. 
Deyip duruyordu. Kaldırıp kendini atmasın sa • 

km .. Her şey mlimkün .. 
Neden dövdü, onu o gece babası?.. Sanki neden 

dövdü?. Dayak, adamı, adam eder mi?. 
Bir yeri kınlıp öldü mil yoksa? Oyle ya, yumruk • 

lar kulak zannı patlattıysa .. 

* • 
Nazlı, son l?linlerde fabrikanın bitmez tükenmez. 

O, iddia edildiği gibi şehadette bu -
lundu. Suçlu: Etten Zehirlendiler 

- Şahit olan belediye reisi de bu 
meselede suçludur. Ayni meseleden o
nun da Üsküdar ceza mahkemesinde 
muhakemesi vardır. Şehadetini ka -

Üsküdarda İhsaniye mahallesinde muş, yüzünden tehlikeli su~~tir· 
oturan Zeyneple çocukları Hayret - ralanmasma sebebiyet verı:rııŞ , 
tin, Meliha ve Neziha yedikleri etten - eı 

Dok o Muhtere111 bul etmem, dedi. 
Belediye reisi Abdullah da: 
_ Evet, dedi, vilayet idare heyeti 

beni de bu meselede ihmalden dolayı 
suçlu olarak Üsküdar ceza mahkeme
sine verdi. 

zehirlenmişler, hastaneye kaldıra • 
nuşlardır. Polis, tahkikata başlamış 
tır. Lcibora uar Açtı 

Tanınmış röntgen mutcnııSS15~ 
dan ve Üniversite doçentıeri~d~ 
Muhterem, mükemmel tes~ S:: 
röntgen laboratuarı açmış. ı:rıu; ıc 
yi son sistem aıat ve teçhiznt;tıı 
gin bir hale getirmiştir. L~bO sıfı 
Cağaloğlunda Halk Partisı Jc ıııatt 
dadır. Eski bir gazeteci olnllııld)ıetl 
şebbis doktorumuza muvnff 

met Emin, kendisini şöyle müdafaa 
ediyordu: 

Mahkeme de evrakın bu dava ile 
tevhit edilmesine !Uzum gösterdi. ~''1 

Muhakeme, şahitlerin çağrılması i
çin talik edildi. 

lkinci davanm suclusu da Şile be
lediyesi tahsildarı Mehmet Emindi. 9 
bin lira kadar açığı görülüvC'· ; • Meh 

- Benim zimmetim, muteber olmı 
yan adi defterlere göre, tesbit edil
miştir. Tasdikli asıl vezne ve kasa def 
terlerine göre benim hesabım doğru
dur. Onların da getirtilmesini isterim. 

Muhakeme, bu defterlerin getirtil
mesi için talik edildi. dileriz. 

Yazan: SUAT DEKVI~ 
tek, dedikodusu ... 

Bütün fabrika, sade ondan bahsediyor .. Bunun için 
Sabriye Çakır Adviyeye: 

- Anası deli gibi! Zavallı kadın neredeyse oyna • 
tacak... • 

Diye evdekilerin halini anlatırken yine etraflarını 
bir kalabalık sardı. Herkes bir şey söylüyor, bir tah
min yapıyor. Hepsi konuşuyor .. 

* * 
Yalnız biraz ötede, Hüseyinle Namık, sabahtanbe. 

ri kapının dibinde oturan tek ayaklı köylü Arifle 
meşguller .. 
Namık soruyor: 
- Sana ne dediler? 
- Gapucu içeri gomayo, görUşemedum ku! .. 
Rengi daha solgun, gözleri daha çukurda, daha 

fersiz .. Be1li ki aç! Belli ki açlık onu yavaş yavaş yı
kıyor .. Yıkacak. ... Boynu biraz daha sola çarpılmış, 
eski kasketi gözünün üstünde, hep öniine bakıyor ..• 
OnUne bakarak düşünüyor. Bu aç adam, bu açlığı, 
çığlık çığlık, san benzinde, fersiz gözlerinde haykı
ran adam, aç bir kedi yavrusu kadar bile hareketli, 
isyankar değil. "Kapıcı içeri bırakmadı,, derken kapı
cıya, "görüşemedim,, derken, görüşeceği adamlara 
en küçük bir kini, bir kırgınlığı yok gibi.. Nasırlı çat. 
lak ellerinden, çıplak tabanlarını örtemiyen parça 
parça köylil pabuçlarına, yer yer, yırtık. yer yer, ya
malı omuzlarından kasketiyle yarı gölgeli san alnına 
kadar, canlı bir aciz ve tevekkUl .. 

Namıkla, Hüseyin sustular. Oteki, zaten konuşmu
yor.. Konuşmasını, şarkı söylemesini, yumruklarını 
Fıtka sıka kinle haykırmasını bilmiyor. 

Nihayet, Namık: 
- Ben kapıcıya bir bakayım! . tı1t 
Dedi. Kapıcının yanına yaklaşıyor. Kapıcı yuıe 

çeyrek saatte kandı: . ~&' 

- Canım, diyor, neden listeliyorsun bu işı bC ııJtl 
mık? Müdür Bey kendi çağırdı o herifi! Bir ~tltıl' 
sonra gel dedi. Dedi amma bu hafta, başında bl 1ıııl 
bela var. Hergiln bankadan büyük, büyük adıı:0(1J 
geldi... Uzun boylu konuştular .. Banka işi bU, şt" 
mu? Eğer o herifin bacağiyle uğraştıysa ... - ;.~ 
mağıru yahyarak duvara sürüyor - nah işte, ufl" 
yorum. O herifin bacağmı çoktan unutmaırııŞSa şer" 
larda köpek gibi anırırım. Bu kadar iş arasındıı 11 

den aklında tutacak ..• 

* • d' J()f• ~~ 
Hilmi bu kadar lafı Namığın hatırı için e ı) ıt>ıJP" 

çok konuşan acar oğlandan adeta çekiniyor. flScsl'!" 
bugüne bugün koca "pavlika,, nın kapıcısı olııtıJtıı9 
Mal sahibine bu kadar iyiliği var.. Kolundan ·si tıılo' 
dışarı atılmak liizım gelse Namık gider. K.cn!',ıırııı • 
ranın gediklisi.. Burada yetişmiş, burada ih ... J 

mış !.. .. rJC dl), 

lki üç gilndenberi Namığı gördükçe hep ~~) ıııcdeO 
şUnUyor amma, karşı karşıya gelince dil dok 
yapamıyor. Halbuki müdür tenbih etti: }.filJJJ' 

- O herif gelirse söyle haftaya uğrasın!. teıı se' 
çok meşgul. Seninle konuşacak vakti yok! zıı 
nin işi patronla konuşamamış! De!.. 6ı;)'lt-

Hilmi ilk müracaatında Arife tıpatıp bÖYıc 
mişti. Arif o zaman sade: 

- Param yoh! Nirelerde galam?. 
Diyebilmişti ... 
Bu sualin hiç bir yerde cevabı yoktur.. frıııô'11~ 
Arif, o gün düdük ötünciye kadar. kalın ve 111 tı ' 

çarpık bir istifham gibi kapının dibinde ı')ur ıstılwt.f' 
meleler içeri girdikten sonra., belediyeyi batır 

Ona oradan da: 
- Bir hafta sonra gel! •• 
Demişlerdi .. 

·r Arkası "ıır l 
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Gündelik 

Gazete 
B --Ah AŞMUHARRIRI 

rtıet E • 

iki ocuklUk Hatırası 
l AN' rnın y ALMAN 
kirde~ hedefi: Haberde fi-
.. , ner feyd ' 

l'\iat, ~- e tenıiz, dü-
Raıeteaj ol-~ olınak, kariin 
........_ "&•uya çalışnıaktır. 

GONON.-:M-E_S_E_LE_L_E_R=l 

Çocıddarın Kı· 
I)·· •• ışe 

"111nceleri 
~ 
~ sava.,ında bUliik kahra -
~ gosteren Tü k ~;;: bJı.e bugUn· r kahr&man-
~~ kn- ü hazırlıya0 feda-
8' Nrı-· ançta an - .._...,11 8Ö • • anın.,, 
OkııJ ~ ) lıyen 12 Yas:ında bir 

&1e1tt.e iud ur • • 
..... PlUeı-
~ &.rasında röPortaj ya • 

, "1 sorduk: 
~ dl&.. .. CUınıe, ve bu d" . 
"J -""IQQClesl d • UŞfince bir ÇO· 

i&ıdııt. Yo~~· bunu 8eu lrnodlıı 
tı... 't Verdi ki 
~ ~da d" .. ' kelirneler çocu -

f.esbit ~lnı~kuldUğü şekilde ay • 
...... ~ ıştlr. 

~ olur? dedik 

~ne ııaı'::~~~ hayretimizi şu iza

~. ~lar b 
~"'ilde fw>I..._ Unian Yurt n·ı .. L"" -.uerlern. 1 ı gısı 
~ ~re 8Ö .... ~ erdir. Anlıyarnk 
l'tıı.:. ~ ~Yorıar .. o \'akıt an-
1\a, ~otlar. Ez derste bir şey öğ
t~ ~ kendı~e. konm;uyorlıır. 
ı._.. ~ti bij .. Ylnlerinio kabul 
L.ı...~~"ük Ve rnUcerret fikir
t;4b· li"aJ<at .. : O, bunu anlamaktan 

I-Jemen Hüküm 
ırermeyiniz ! 

AZAN: 
~ GÜ PÜ% 

Ç ocukların iyi veya fena yaptıkları h.ir ·'eye hemen iyidir, 
veya fenadır diye hüküm vermeyınız. Çocuğun d mağı 

nasıl kurulu bir fotoğraf makinesi iıe kalbi de öyledir. Çocuk 
herşeyi unutabilir. Fakat çabuk verilmiş haksız hükümleri öm
rünün sonuna kadar unuamaz 
Size i;•; hatıramı anlatayım: 
Selanikte kule kahvelerinde Faik Paşanın konağında kira ile oturu

yoruz. Barşımızda da Doktor Halim Bey adında kibar bir aile oturuyor. 
Halime adında beıHm gibi beş yaşında bir kızı var. Birkaç komşu çocuğu 
ile de aı kadaşız. O gün toplanıp oynamak sırası Halim Beylerin evin-· 
de idi. Toplandık, oynuyoruz. Bir aralık Halimenin annesi küçük bir 
kutu çıkardı: 

- Oynayınız, fakat yemeyiniz, dedi. 

Kutunun içinden çikolatadan yap~lmış bir domino takımı çıktı. 
Uzun zaman çikolata taşlara dış atmadan oynadık. Bıktık. Ço-

cuklar bahçede başka oyuna daldılar. Ben dominoları toplayıp kutuya 
koydum ve Halimenin annesine verdim. Halimenin annesi iki dakika 
sonra bahçeye çıktı. Çocukların yanında bana dedi ki: 

- Iki dominoyu yemişsin! 
- Ben mı? Ben bir şey yemedim! 
- Oyle ise, çalmışsın! 
_Ben mi? Ben hırsız değilim! Halime de hırsız değil, bUtün çocuk

lar da! 
Kibar Hanmıefendinin nedense 

•• : ~rle ... ·ıvog~nıneğe de nıecbur
... ,l'blyelliıı"' e. •Yor. 

~ ~!~efi bu değildir. <)o • 
e ~ "..ğl, çocuğu dü[)ün _ 

lazımdır 
8ir • • • · 11etoin .. , ... _ ... 

• 

sertliği tutmuştu. Homurdandı ve 
çok hiddetli tartaklama ile üstümü 
başımı aradı. Tabii bir şey bulama 
dı. Ben ağhyarak eve geldim. Beni 
hiç kimse susturamıyordu. 

- Ben hırsız değilim! Halime de 
hırsız değil, bütün çocuklar da!.. 

Diyor ve hüngürdemiyc ba.'.ilıyor 
dum. 

Çocuklar 
Güldürüy 

• • 
iZi 

r? 
.. ,....,. . 

tlcı 

:s~~~!. 
~ ,:, ~~ine karşı dikkat .. 
~~-~ 1 88talıklan i~i etti-· ~ ~ ıstırabnu _ gı 
L. ~ hQJ.!'} bir Ualttıgı hak-
la....~ ~tı kanaat vardır. Bu 
~.P~ r ve lfero1n fabrika -
h..,~, Pagan<Jaaıdır. 
~ ..__ afyondan d . 
tı.L. .,... tehı a hUyijk ve t.eh-
~ a.ı ... _. rdlr, Bir teerüb 

"ı lııh..~llirs1n1ı ede he-
.... ~~ dtış •• lfero1n sıhhstin 
~hiç :::dır. Ztikrevi hasta-

"-' ıehlrt e faydası Yoktur. 
'-:.~ Çlnde :)iniz.. 
"'~ g~1 ng - Kong hü-
""-• -,a b•- ef'de halka hitabe 
.~ ta....L.-1.1' hi.ıun k n 
'"l.."llııde ka. 0PYasıdır. tı&.n-
~ • )da değer bir ha • 

ltlQ b..~ biı de 
' ~Ulrfı. ~ıetderırnızde her 
-...._''hrıı. .. ._ . ÇiiJıkij blıd d 
~ ..,..~ ~ bu iti e e he-
~~ ' için Yadı Yt-ni nesil 

Yap~ el altından pro-
!L hau değUdi 
~ • • ·• r. 
~- canlar 1 
Hkin"o 1 spanyadan 
~, rar 

~)'' 1ıa,... llaıı 
~ ~ la&Paaty~ hlıinct Ro -
~ h..~önde"'•-- Ya ltaıyau gôuül 

ı. -...,._ • -.ıesı lle 
>ı t"'leliııd o ~t Al neticelen -
tı, t ~~)'a~~lıneğt lllanya, lsııa n
cle.ı~)'lllı -·ClllcınaYI ve bu saha
gt\ '°llıa, ll&l<erhıiıı kabuı etmiş _ 
~"1 ~ ~ er~ğlliblyetin -'S onlllı tn harbiyesi 
~j:__, lcesıı. İs UVaf fakıyetin -
~. '-lcer gond::Y~ya ınlihim 
b..J~ ~llale) h egı de doğru 
~ lf" en k , İspanyaya 
11.ıı \te~~'1UUJerın;'8tneğe \•e orada "- t btı Geol'ing a!erı çekıneğe 
'1ıı':"'r~l'ılrr teb~a &lusso. 
~ ta"'61y l "8ke .. ıerı! ve ona 

)o tıtı, ~ e ~ktı geri çek-

~'· ~ k'ıeteıerrı. 
'-t ~i t ı_ b haber verl-
'°e Ci)'le f Yettecıtr . .ı\~ ihtiınalj t.eyit 
g .._~- .e.._ bit lllanya iktısa 
)le .:~ı vaıı . -

~tle .._~en ~le ~ete düşrnUs, 
~ S ~lli ve~bu.r olduğ~ 
""'~~t\ )'' katın a11cı ıneseJe -
·~~ 1Qe&el"61 ıı,tır ki, onun 

~~ ....... ı.&rtılt ınluıasım 
~ 'ic ~Ya Yar • 

. Bunu da 

-- ___ .L. -: -""' llln.A 

ti. Halimenin annesi kibar 
Hanımefendi bize geldi. Eksik olan 
taşları bulduğunu söyledi. Meğer 
oynarken iki minderin arasına dü. 
şürmüşüz. 

Beni okşamak, aşağı yukarı tar
ziye vermek istedi. Kaçtım, bir da. 
ha ne o eve gittim, ne de o evin 
içindekilerden birisinin yüzüne bak 
tnn. Eğer annem sağ olsaydı Kibar 
Halim Beyefendinin Hanımefendi -
sinin yuvasını yapardı. Fakat ök -
süzdüm, kimsem yoktu. 

Aradan seneler, seneler ve sene. 
ler geçti. 

Bir gün H:ızıltoprağm bir salo . 
nunda pc~ kibar, güzel ve genç bh 
Hanımefendi ile tanıştım. Konuş • 
ma arasında bu Hanımın, Halim 
Beyin toronu olduğunu, beş ve Uç 
yaşlarında iki çocuğu bulunduğu • 
nu öğrendim. Hemen kalktım. Her
kese selam verdim. Halim Beyin i. 
ki çocuklu turonunun suratına bile 
bakmadan çıktım gittim!· 

Sonra hesaplayınca nefretimin 
kırk yaşında olduğunu anladım. 

• kinci hatıram: 
1 Bu vak'adan iki sene sun

ra idi. Serezin meşhur incili mek. 
tebine gidiyordum. Babam her gün 
kırk para verirdi. Uvey anam yir
mi parasını elimden alırdı. Dayak 
korkusundan ses çıkarmazdım. 

Bir gün mektebe biraz geç kal . 

dnn. Pabuçlarımı çıkarıp pabuçlu

ğa bıraktım. Merdivenden çıkarken 

aklrma geldi ki divitiınde mürek . 

kep yok. Merdivenin yanındaki 

- ayni zamanda öteberi satan -
bevvabm odasına girdim. Bevvap 

yoktu. Mürekkep şişesi orada idi. 
Beş paralık mürekkep bir divi

ti doldururdu. Divitime mürekkep 

koydum. ve şişenin yanına on para 
bıraktım. Tam döneceğim sıradn 
bir el kulağıma yapı tı f'nn arı~·,,. 
dan haykırdım. Bevvaptı. Bir 
söz söylememe m ya m H.:ı meıfon 

beni mektebin en sert pıuallimi o -
lan çifte gözlüklü Hafız Raşit Efen 
dinin karşısına dikti ve mürekkep 
çalarken yakaladığını söyledi. Ha
fız Raşit Efendi sorguya lüzum gör 
meden elli çocuğun içindr iki avu
cuma beşer değnek vurdu. o '!:ük çalınca bahçeye çıktık. 

-Çok .. 

Kardeşimin 4 ya 

1 
nda hir kızı \'n.r. 

leni görünce ~ıldi-
ır, kucağıma atı -
ır. Öper, okşar. 
'lir giin sordum: 

- Akgill beni 
ne kadar se\'erslıı 1 

- Ne kadar çok? 

u arı 

Çocuklar 
Yazıyor 

- Sokakların ta\'anı kadar. niz alındı mı? 
Nlşantaş: Mustafa İkisi birden cevap verdiler: 

e - Alındı. 
Çocuk bahçesin- - Öyleyse benimkiler alınmadı. 

,...._.,,..--~-----. 1e ayni yaşta üç Ben sizden ağırım, dedi. 
ız çocuğu müna • Moda: Şükufe 
nşa ediyorlardı. e 
lünakaşa ettikleri ı---ı""1~;;;ii Hikmet mektebe 
ıevzu dıı hangisi- \eni başlamıştı. 
in daha ağır oldu Rir giin baktım 

ğu idi. OçU de ö- · kalemle masanrn 
olduğunu iddia e- 'izerinP resimler tekilerden ağır 

diyordu. 
İçlerinden bir tanesi bir an sor

du: 

- Çocuklar sizin bademcikleri-

eve geldi, babama özür diledi. On 
parayı şişenin yanında bulmuş, beş 

parasını geri gcti.-ıniş. Ben de mek
tebe gitmeli imişm. Babam bevvabı 
bir iyice dövebilirdi. Fakat babam 
o kadar kibar adam olmadığı için 
sadece: 

- Çocuğu yeni açılan idadi mek 
tebine vereceğim. Kusura bakma • 
yınız, dedi. 

Aradan seneler, seneler ve sene
ler geçti. Ne bavvabın torununa, 
ne Raşit Hocanın torununun toru -
nuna rastlamadım. 

Fakat bir gün ananesever bir dos 
turna rastladım. Bana yana yakıla 
eski divitlerin, lifli hokkalarm, rihin, 
kara mürekkebin kalmadığını: ye
rine demir kalemlerin ve renkli mil 
rekkeplerin çıtkığını anlatıp durun 
ca gözlerim parladı. I~mde nefret 
karışık bir sevinç ve sevinç karışık 
bir nefret duydum. Hemen koştum, 
ilk gördüğüm kağıtçı dükkanından 
belki yirmi şişe mavi mürekkep al
dım ve ilk karşıTaştığım bir ma -
halle mektebine girdim. 
- Muallim Bey! Dedim. Bu mUrek 

kepleri rnektebinizin fakir ve öksüz 
çocuklarına hediye ediyorum. 

Şimdi ne vakit ve nereden mil -
rekkep alsam satıcıya sora.nm: 

- Bu mürekkep sonradan kara
rır mı? 

L..::.:=....::.-.....:::.........t...u.oaı rapı)·orclu. 

- Hikmet. de
dim, niçin masanı 

klrleti)·orsun? Ben size gelsem de 

:masanızın üzerine bö)•le resimler 
yapsam annen bana ne derdi? 

- Siz gidinceye kadar bir şey 
demezdi. 

lar: 

Beyoğlu: MuaUA 

• 
Çocuk bir ar

kadaşı ile oynu
yordu. Babası 

oğlunun yüzi.h 
gUlümsi 
yerek geçip git. 
ti. İki çocuk ar 
kadaş konuştu-

- Bu acıamı tanıyor musun? 
- Tanıyorum. 
- Kimdir? 
- Annemin kocası! 

Aksaray: Nebahat 

• 
Çocuk bütün 

gUn gezip do
laşmış, eve yor. 
gun argın dön. 
müştu ve he
men yatağına 

girerek mışıl mı 
şrl uyumuştu. 

Bir aralık annesi çocuğunu yokla
mak için yatak odasına girmiş, ço

cuğun ayaklannı y&.'ltığa dayaya

rak uyuduğunu görmüs, hayret et
mişti. Anne ~cuğunu uyandırarak 

Nasd 
Ç-ocuk anlattı: 

- Ne yapalım anneciğim! A

yaldanm yonıhlu, ben de olllan 
dinlendiriyorum! Başım yorgun de

ğil! 

• 
Bebek: Zühtü 

Deniz kenarm 
da oynuyorlar
dı. KUçük çocuk 
kardeşini elin
den çekerek bir 
bayanı gösterdi 
ve: 

- GörmUyor 
musun? dedi. 

Fakat kardeşi bir şey anlayama
mıştı ve çocuk anlattı: 

_ Bu bayan tırnaklarına dudak 

boyası sürmüş! 

zaman 
rum! 

Cağaloğlu: Kurman 

• 
Çocuk ayna

nın önüne geçip 
gözlerini yum -
muştu. Babası 

sordu: 

- Ne yapı
yorsun kızım? 
-Uyuduğum 

neye benzediğime bakıyo-

Cskildar: Nebile 

• 
Çocuk, yağ

murlu bir giln-

Halkevi ve Klüp 
Bir şehirde, bir \'ali Hafüelioin 

şebbüsiyle bir klüp açtırmış. Bu l 
bün açılma merasimincle o şehrin 
tisi "halk. iktr adi \ c İ.} esi bnl~ı ı 

daıı lıatt:) fikir a.} rJlrklan cfol:ıyısi 
bir takım zümrelrre a~ rılır. Hunla 
da ayn ayrı toplantı ~erleri olur. 
nwı için biz de diısündüli, yfioks k 
\iyeli insanlar için bö~ le bir klüp 
tık.,, demiş. Buna içerli~ en bir 
bana soruyor: "Jliıkfmwtln 'H!!uhi~ 
tar adamlarının n.ı.,"rzi.} le zaman 
Türkiye halkı ara mda ll\Tılık, ga 
lık olmadıi:'lıtı söylemelerinfl ra -
lıukfıınetin diğer hir müme-.sili Tr 
kiye halkını biribirinden ayırıyor,, 
yor. 

• 
Klüp. her memlekette muayy, 

mesleki zümrelerin fikri mahi~ et 

veya yüksek maişet tarzına ss.I 
kimselerin eğlenml"k mal~sruli~ le t 
kil ettikleri hususi bir müessese 

Burada valinin dedi~ gibi "yiik 

se\iyeli insanlar,, clcf;oil, en cahilin 
en yükseğe kadar herkes hulun 

l'eter ki klübün yüksek ücretlerin 
deyebilsin .. Klüp, bizim memlcke 
bir eğlence ve kumar ) f'ri ol mat 
öteye geçmemiştir. Her memlel•c 
de böyledir. l\lesleki 'klüpler \'ardır 
bunlar rıkri mahiyeti haiz oldukl 
İ!;in lüzumlu mües eselerclir. 

• 
Halke\i, geniş halk kütlelcrlnt 

araya toplıyaıı, lmnlnru içtimai, l 
türel menfaatıer temin eden içti 
bir müessesedir. Gayesi, cins, m 
hep, tayin etml'ksizin, hnlkı yüks 
mek, halka sıhhi, içtimai, fikri iııki 
imkinlannı hazırlamaktır. Kliip 
susi, Halke\'I Jçtimai .. mahi) et it" 
riyle biribirindeo a) n iki müMs 
clir. İşte benim karü aşırtan bu 
bü Halke\inin nçma Hlır. H.nlke\i 
halkın arasından bir kısnuru "yü 
seviyeli insanlar., diye se~ip bunl 
8)TI bir klüp ~ması dot;rru eleği! 
Halke\'Jerinin istihdaf ettiği man 
kaybettirir. 

ADSIZ YAZIC 

Bir Teneke Tomruk Suyu 

Çamlıcalı okuyucularımızdan 
Hikmet bize gönderdiğı mcktu 
şunları yazıyor: 

"- Geçen gün Tomruk suyuna 
tim. Su, tanınmış, kıymetli bir s 
dur. Son zamanlru·da güze] bir haz 
yapılmıştır. Su başında nöbet bek 

lenmiyor. Ancak, su bedeli olar 
beher teneke su için çiört kuruş, 
eşek yükü su için 16 kuruş alınıy 
Diğer kaynak sularında her bir ten 
ke için 1 kuruş alındığı halde To 
ruk suyu sahipli olduğu için 4 ku 
ruş istenmektedir. 

Bana kalırsa, bu paralar, bir ten 
ke için çoktur. Hiç değilse, öteJdle · 
yarı bedeli kadar para alınmalıdır • 

Bundan başka bu suya gelen yol 
!ar da pek bozuktur. Millet parkını 

de tavşan me
sol tarafından geçen ya!..!_ ~ :· ·; =.w 

raklısı olan am-
nin imkanı )'oktur. 

casmm hediye 
ettiği tavşan 

Zavallı sucuların bu kadar me 
şekkatla taşıdıkları Tomruk suyu 

kürkilnU giy · ha ucuza satılamaz mı? 
mek istemişti. 

Annesi: 

- KUrkUn yağmurdan bozulur. 
Muşambanı al, dedi, çocuk itiraz 
etti: 

- Fakat amcamın tavşanlan yağ 
murlu havalarda muşamba ile do
laşmıyorlar. 

Topkapı : MUyesser 

• 
Evde radyo 

dlnllyorduk. Bir 
aralık ses yava._' 

~
ı, yavaşladı 
işitilmez bir 

le geleli. 
Minimini ço

C'; derhal an· 

Kaymakamlığın her halde mü 

bir formül bulacağım umuyorum." 

• 
Mahtlle Aralarında Sürüler 

Bostancıda Yeni mahallede Naz 
Günaçar yazıyor: 

"- Son bir iki ay içinde Bostancı.ı 
da umumi caddelerde ve mahalle a • 
ralannda koyun, sığır sürülerine te 
sadüf ediliyor. Sürüler, sokak üzeri 
de rastladıkları bütün bahçelere gir 
mekte ve henüz yeşermekte ol:ı.ıı \ e 
leri harap etmektedir. 

Bundan başka, mahalle arata • 
nnda bu hayvanlann pislilden yoi 
lan geçilmez bir hale gctinyC'r. U 
mumi sıhhate uygun olmıyan. B , • 
tancmm güzelliğini ihlal ederek be. 
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Askeri Liselerin idman Bayramı 

Yarının kumandanları dünkü fU mert yürüyü,lerile çok takdir edildiler •• 'Aıkeri liıelerin kürekçileri dün yapılan geçit re•minde 

Kuleli Lisesi . 

Şampivon 
Askeri Liselerin Gürbüz Talebeleri Binler

ce Halk Tarafından Alkışlandı 

:Askeri Liseler araaında uzun bir müddetten beri devam et
mekte olan ıpor müaa.ba.kalarımn nihayetlenmesi üzerine bu mü
sabakaların galiplerine verilmek için hazırlanan kupa,madalya ve 
diplomalarının tevzii münasebetile dün Takıim Stadyomunda bü
yük merasim yapılmııtır. 

Merasimi ordu müfettişlerinden 
Orgeneral Fahrettin, Korgeneral 
Salih, büytik rütbeli kara ve deniz 
zabitanı büytik bir alaka ile takip 
etmi§lerdir. 

Saat 14,30 da Kuleli, Maltepe, 
Deniz lisesi ve Deniz gediklisi mek
teplerinin 1500 kişiden milrekkep 
muazzam sporcu kafilesi önlerinde 
bando olduğu halde Cümhuriyet a
bidesine çelenk koyduktan sonra 
Taksim stadyomuna gitmi§lerdir. 

Kazananlar 
Merasimin ikinci kısmına, Malte 

pe lisesi direktörü Albay Adilin, 
sporcuların bir sene zarfında gös • 
terdikleri muvaffakıyetlerinden ve 
eski derecelerle yeni dereceler ara
sındaki bariz ilerlemeden dolayı te
§ekkürü havi bir söylevile başlan
mıştır. Söylevden sonra kazanan
ların kupa, madalya ve diplomala
rı merasimle kendilerine verilmiş
tir. Bunu mektep bandolarmm çal
dığı İstiklal mar§I ve sporcuların 
geçit resmi takip etmiş ve en son 
olarak hentbolde şampiyon olan Ku
leli takımı ile diğer mekteplerin 
muhtelit takımı arasında bir hent
bol müsabakası yapxlmı§br. Bu kar 
şılaşmayı Kuleliler zevkli bir oyun
dan sonra 6 - 15 kazanmışlardır. 

Kuleli birinci 
'.Askeri liselerin bir sene zarfında 

yaptıklan müsabakalarda Kuleli li
sesi güreş, boks, atletizm, hentbol, 
voleybol ve futbol biriı7ıclliklerini 
kazanarak senenin şampiyonu ol -
muştur. 

Boks, atletizm, hentbol, voleybol
de Deniz lisesi, güreş ve futbolde 

Maltepe lisesi ikinci olmuşlardır. 
Memleketin müstakbel koruyu • 

culannm dünkü temiz ve gürbUz 
kıyafetleri, geçit resmindeki mun
tazam yürüyüşleri stadı dolduran 
binlerce ki§i tarafından takdirle 
karşılanmış, çılgınca alkışlanmış ve 
bütün spor teşekküllerimizin başa
ramadığı bir muvaffakıyetle niha;; 
yete ermiştir. 

Bütün bu organizasyonu hazır· 
lıyanlan ve bilhassa altı birincılik 
alarak sporda da büyük bir varlık 
olduğunu isbat eden Kulelileri ve 
~alışkan jimnastik hocalan Hüsa
ınettin Güreliyi tebrik ederiz. 

Derece alanlar 
Müsabakalarda derece alan spor-

culan sıra.siyle yazıyorus: 
Güreş: , 
Birinci Kuleli takımı, ikinci Mal

tepe takımı, :>6 kilo birinci Turgut 
Kuleli, ikinci Sungur Deniz, 61 ki
lo: Birinci Kemal Kuleli, ikinci Hay 
dar Maltepe, 66 kilo: Birinci Hik -
met Maltepe, ikinci Şükrü Deniz, 
72 kilo: Birinci Cihat Kuleli, ikinci 
Necmi Deniz, 79 kilo: Birinci Meh
met Maltepe, ikinci Yusuf Kuleli, 
87 kilo: Birinci Hulusi Kuleli, ikin
ci Şakir Maltepe. 

Bolu: 
Birinci Kuleli takımı, ikinci De .. 

niz lisesi takımı. 
51 kilo: Birinci Hasan Gedikli, 

ikinci Münip Deniz, 53 kilo: Birin
ci Orhan Kuleli, ikinci Nejat De -
niz, 57 kilo: Birinci Fl!rit Deniz, i
kinci Ali Maltepe, 61 kilo: Birinci 
Kadri Deniz, ikinci Nuri Kuleli, 
66 kilo : Birinci Kemal Kuleli, ikin
ci Muammer Gedikli, 71 kilo : Bi -
rinci İbrahim Kuleli, ikinci Osman 
Maltepe, 79 kilo: Birinci Sedat Ku
leli, ikinci Zühtü Maltepe. 

'Atletizm: 
Birinci Kuleli takımI, ikinci Deniz 

lisesi. 
100 metre: Birinci Vedat Deniz, 

ikinci Hasan Maltepe, 200 metre: 
Birinci Vedat Deniz, ikinci İrfan 
Deniz, 400 metre: Birinci Şükran 

Deniz, ikinci İbrahim Maltepe, 800 
metre: Birinci Hicri Deniz, ikinci 

Fethi Kuleli, 1500 metre: Birinci 

Kemal Gedikli ikinci Nadir Malte
pe, 300 metre: Birinci Turgut Mal

tepe, ikinci Kemal Deniz, Gülle: Bi
rinci Sedat Kuleli, ikinci Hasan Ku

leli, Disk: Birinci Yusuf Kuleli, i

kinci Sedat Kuleli, Cirit: Birinci 

'Turgut Kuleli, ikinci Zeki Kuleli. 
Yüksek: Birinci Hilmi Kuleli, i

kinci Galip Deniz, Tek adım: Bi • 
rinci Hilmi Kuleli, ikinci Galip De
niz, Üç adım: Birinci Hilmi Kuleli, 
ikinci Kazım Kuleli, Sırık: Birinci 
Selçuk Kuleli, ikinci Naci Maltepe. 
Bayrak yanşı: Birinci Deniz lisesi, 
ikinci Gedikli Futbol: Birinci Kuleli 
takımı, ikinci Maltepe takımı, Hent 
bol : Birinci Kuleli takımı, ikinci 
Deniz lisesi takımı, Voleybol : Bi -
rinci Kuleli taJ.cnnı. ikinci Deni?. ıt
sesi takımı. 

• 

Gürbüz ıporculara mükafatlar verüirken 

Şampiyon~ara mükafat ıJerildikten ıonra •• 

Deniz Liıe&inin ıağlam ıporcuları 

Dünkü ıpor bayramına iftirak edenlerden başka bir grup 

~ Yunan Komşumuj 

Spor Meydanındct 

Çok iyi Çahşıyor 
Atina, (Husust muhabirimizden} 

Yapılmakta olan futbol lig maçla
rının neticelerine göre 936 - 937 
mevsimi Atina şampiyonluğunu 

Panatenaikos takımı kazanacaktır. 
Bu suretle Yunanistan şampiyona
sına Atina.dan Panatenaikos, Pire
den Olimpiakos ve Selinikten Paok 
ta LT"""'-• -•----1-ı:-

Mayısta Bilkreşte toplanacak 
kongreye Bulgarların iştirak et
mek istememeleri üzerine resmt 
mahafilde 937 futbol Balkan turnu
va.sının tertibinin Tilrkiyeye bıra
kıldığı söylenmektedir. 
TENIS 

Nisanın 10 undanberi Atinada 
başlamış olan Akdeniz kupasına 

dünyanın tanınmış raketleri işti
rak etmektedir. Bu arada Italyan 
lstfani, Fransız Journu ve Lesueur 
ile Madam Mathieu, İngiliz Not ve 
Hopson, Çinli Co - Chin • Ki, ve A
merikalı kadın dünya şampiyonu 

Miss Helen Jacobs vardır. · 

KEMBRIÇ - ATINA 

MÜSABAKALARI 

Ingiliz tenisçileri Not ve Hopso
nun Kembriç üniversitesine men
sup olmalarından istifade edilerek 
bunlarla Atina üniversitesi tenisçi
leri arasında bir maç tertip edil
miştir. 

GUREŞ 

Macarlı antrenör Peter tarafın
dan idare edilmekte olan güreş ant
renmanları ciddi şekilde devam et
mektedir. Pek çok genç ve yeni ele
manların güreşe başladığı haber ve
rilmektedir. 
Yakında Zagrepte Yugoslavlarla 

bir maç yapılacaktır. 

ESKRIM 
Beynelmilel sergi münasebetiyle 

Pariste 19 temmuzda yapılacak o-

f 

lan dünya eskrim şampiyonasına iş
tirak etmelerini Fransız ~~krim fe
derasyonu Yunanlılardan iltimas 
etmiştir. .. 

ATLETiz..'1 

Kros müsabakalarından başka 

henüz ciddi atletizm faaliyett baş
lamış değildir. Kros müsabakasın. 

da maruf maratoncu Kıbrıslı Kir
yakides ile iki yeni koşucu 9 kilo
metrede güzel bir koşu göstermiş
lerdir. Kiryagides 33 dakikada bi
rinci olmuştur .• 

Son yapılan birinci ilkbahar mü
cıabakalannda elde edilen neticeler 
ıırasında §U dereceler calibi dikkat
tir: 

1500 ~etre 4.12,6/ 10 dakikada 
Velkopoulos; 5000 metre 15.50 da
kikada Kiryakides; 5000 metre 15. 

50,4/10 dakikada Kosenko; 
metre 15.56,2/10 dakikada ~ 
tis. 

D. - · nı d r· 1Jt ıger netıceler şu ar 1 • 

don 13,68 metre NafpliokiS: 
la ytiksek 3,80 metre Thanos: 

rıkla ytiksek Ş.70 .metre TrS"
1 

lQQ metrA Vl\Gl1U1V 1 ~ _.ao_.."1İl1 
atlayıcı Lambrakis ka~ .. 
Maruf silr'at Jtoşucusu Sa!<el 

11,7 saniye ile ikinci geınıiştl:n: 
Meşhur Sprinter ve Balkaıı 

gutl 
at koşuları şampiyonu FraJl 
sin koşuyu bırakacağına dair b 
. ·se de 
rıvayet deveran etmekte l . ae 
nüz tahakkuk etmi3 değildır. 

11 
bu atletin 10 senelik bir f~ 
hayatı varsa da şimdiki bs.liY1~e 
ha birkaç sene Balkanlardaki ~ 
kiini muhafaza edecek kuvvet~ 

Drama klübü, Dramada Jı1 
Yunan ve Bulgar şampiyon~ i 
rasmda bir müsabaka tertib

1 

Yunan federasyonunun nıusaa 
ni istemiştir. 

Miiif K üme 

Maçiarı. .~ 
Milli küme maçlarına bUgtl tit· Cf 

nız lzmirde devam erlilecek oıJ' 
gün evvel şehrimizden gidetl ııl' p 
tasaray takımı bugün AlsaJ1°~ 
dında evvelki hafta j\rılcda at 
Gençlerbirliğini ve bu he.ftB 18 rl 
neşi mağlup eden Doğansp<>f ııl ~ 
şılaşacaktır. Bu maçı. lstaJlb ıJl ıdf 
takasına mensup Adnan ~le 
re edecektir. çı oJf 

Şehrimizde milli kUrne 
1118 şııt-' 

rak yarın Şeref stadında :as ~ 
ve Güneş takımları saat 1 salt 91 
şılaşacaklardır. Bu maçı 
lahaddin idare edecektir· 

Erkek oları 
Bir kadın 
Şampiqon ,ı 

.. - aelC~d' ~ 
Bruksel, 23 (A.A.) 1,,irB. #, 

siklet şampiyonu MUe, S ciıısı'.i116 
Bruynenin iki sene e,rvel etict"~ 
değiştirerek bir ameliyat ~if· 1' 
erkek olduğu bildirilınelct 
si Villy ismini almıştır. 
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N evrasislii Küçük Mithat 

Bombardımanı 
Nasıl Oldu? 

Ben, yine Berkte idim. Nakliye 
gemilerine Sirkeciden cephane yük 
letilmişti. Yolda, Alman deniz yüz 
başısı Melentinle yine karşı kar -
şıya idik. Türk denizcilerinin, 
Türk işçilerinin kabiliyetine, Me
lentinin pek te itimadı yoktu. 

N armanlı apartımanmm ge
niş bir salonunda şair Mit

hat Cemal zarif bir tabak içinde 
duran birinci nevi cigarala.rdan hır 
tanesini bana uzattı: 

- Bilmem, siz de bunlardan mı 
kullanırsınız?. 

- Evet.. Dedim, başka cins ci
Cemalin Başından 

gara içemiyorum. 
O günler, daha 
Abdülhak Hamit 
hayatta idi; Mit
hat Cemal gülüm

BüYiik h 
biti ol&rak &rpt~, hayatını Berkı Satvet torpidosunda topçu za-
harp lllac ıeçıren emekli deniz binbqııı Ziya Denizerinin 
de\'&Qı ed~ralarına ait hatıralarına dün b&fl&dık ve bugün de 
lae kadar 

1~01~2• Bu hatıralar, bize büyük harp arifesinin bugü-

İstanbulda bunca nakliye tabu
runun bir haftada güçlükle yükli • 
yebildiği gemilerin, Rizede nasıl 
boşaltılacağmı düşilnüyor ve iki
de bir: 

sedi: 
- Tuhaftır, de

di, Hamitte bi-

Geçen ilk 
Hadiseler 

rız ı kal b. k 1 

Y k an. ır ço esrarını da anlatmıt oluyor. f te: 
a ınırnızd d 

d:L balıkçık: ~laş~ bir Rus 
'"'C. ~"" h Yigına ışaret ver itni J&4 attın Yazan: 

80rduk F ın nereden geçti-
-tıı son de· akat Rus balıkçısı 
bır tey bilrn ı:ce Sıkı bir adamdı. Hi~ 
tı~.:. -,, ıyor gibi .. .. Saiahattin 

Güngö·r -iflllllı israrlar . gorundü. Yap-
ihayet n netıce vermh·ordu 

~ 'n.us b · J • 

r:eğirnizi anı ~lıkçısını söyletemi-
l.f Verrnek a ık. Kestirme bir ka 
'trı.~Yn hattuı~:rureu karşısında idik 

ın ettı~· . başı olmasını tah -•an -e;ırnız b' 
fa Cağırnızda b ır şamandırayı 

rnandıra lrakarak sahille 
~a'Yn hatt~~~an !çeri girdik. 

· lıkesızce geçm!ş-
Saat' 

l!en:ı ın:ıe baktırn. 
~ en gerni · Tam sekiz .. 
lu~~Oslski ,:: . bayrak çekildi .. 
-.r.ıuıdan h .rı, sabah mahmur-

feli g·· enuz uyan di Oılenyı ptıştı. Endi-
Yor Cibi i~ uzaktan bizi seyre 

~~la.nan 'u 
~ Ytlzba.şı l_tinıatomu, Heybeli 
"et eeı karar~anıu Efendinin gö
bt ' d~rur d R.şnııştı. Berkısat -
'trı. dirttik. l{lurnı~. hemen filikayı 

u Yıı."- nıu Efendi uıu b.ı_ --.qıa al , mato-
tnn7~ daki~ak filikaya atladı. 
lJıa.H.!"'· -... a sonra, fili ya rıhtı-

' ~~ -.... ... ı,tı. 
0liıııeı-ıe dtt:r • '"""' "~ 
~Uk: •re -' Yavuz, büyük harpte Çanakkaleclen 
~izinı : : ~ illt girdili günlerJe ~ 
tfL - etraınıa h ~'-~~·"--". ,, 
""'t!l', a enıen "be 
~Uslar, anı ıl no . tçi dik- Patlayan depolardan, dökülen 

iaUyorıar: an vakit ka - petrollar, her geçtiği yerde, yeni 
~ · yangınlar tutuşturarak korkunç 
r i1Uta. laat birer alev aell halinde sokaklardan 

' ~ilde kaJ~lO) a kadar, aa- akıyordu. 
~ idi, katırı . Tam bu sıra -
dııtu ~18.rıııd ara Ytlklennıi§ top
ilerı ~alde, 81.rt~ topçu neferleri ol 
~ eQJklerinı .. ardan şehre doğru 

t..._ ir &aat gordUk. 
"4'1 sa sonra N tt Yllır bir to , evroslskiye ha-
t, PÇu kuvveti inmiş-

"- el', biraz d 
'sıı' her t&rat~a gecikecek ol -
ct-_~ına fUph üzerimize ateş 
k~~~en nıend· e Yoktu. Vakit ge-
:~ ~ ırekten . . 
(ll)l endiyı . ısen girdik. 
'Yirını bet' renııye alarak tam 

lıır etnıiye ~(e, §ehri bombar
bu olarak ı · adık. 

çUkluk ınıa.ıun w 

~OpJ batary &gzındaki on 
içtn :: geıis~::~ ate, açtık. 
~a kaç iaabet.U Ulunduğumuz 

ll(S' da.ıınadağı at1'ıınızıa ha-
~ ~:e:e batary:~ldu. 
deııo1 .. ::• tehir J• ıuaturduk -
bUki -cına a+ ... _ ~akınlarındaki gaz 
Ilı ' bu taııti' eınrt Verildi 
t lıarbtyeeı .. ,_P. biılnı den· . Haı_ -

U. l' '&4jQ Pro ız erka-
donlll a11uz1, lıli~da yok -
lıer 1~a. iltUıaki ının Osmanlı 
)lıı edil Ye, bir .Al Yle beraber, 
\ llıitu. nıan nıUşavi.r ta. e u lrada ··13e • 
da bir Pltosunda. cı:kieatvet,, tor
Va~ .. ~ .. U Melentin adın 
1a --..ı:eai .. varıs · -
oqıtn nıukVi.rr ı butunuyordu. 
c1a bu geıdiğt haıdikten ibaret olmak 
~ tdarnın . e, hakiki kum 

ıe.e e;os1skini:lındeycU. an 

!tıll'o~tınek bizi!~ depoıannı a -
~elerıtı u. li"akat ~~lınıızda.n geç
'~tJa n bı ... d .<:Ulllan nıU . . 

'4, bir '41.1 a 9idd . şa vıt.i 
...... .... ll'alık beetıe ısrar etti. 

te oat...._ ' n· 
ltnet ---Yaları · 

tuın ı. itli? di •usturınak kA"· 
"'t . "tel Ye ao-- cuı 
7' ti: enttn, henı a ~ak ol mu, -

...... en YUzUnu ek • 
~1raı·l!'l'll'• d 

~ ~at;i e~ klfl gelmez. A
"' ~ d U.ttınde var. Nevroaiskl 

~ .. " ~e-. eııoııı. ...... a kalınıyaca.k, ·aqu -·ıı ıa .. 
tt ttı .. _ el', o s VUrduğunıuz 
bit~ ,~ cı. itada esen kuv • 

'at~ 6ı:.~~iyle, •eh
~ "trdt. .....,ına kadar 

. 
S an~i ateşten kıpkızıl b.ir ne

hırdi bu. Alman mUşavir 
Melentin bu cehennemi manzara 
karşısında sevincini zaptedemiyor
du. Ancak, küçük Berkisatvetin 
açtığı ateş, ve yaptığı zarar, Me _ 
lentini kiti derecede tatmin etme
miş olacaktı ki; telsizle işaret ver 
di. 

Kerç şehrini topa tutup liman 
ağzına mayn döşedikten sonra va 
zif esini bitirerek dönmekte olan 
Midilli kruvazörünü de yannnıza 
çağırdı. Ve bizim bombardıman et 
mediğimiz yerleri de, daha müessir 
bir şekilde Midilliye bombardıman 
ettirdi. Saat on ikiyi birkaç dakika 
geçe, Midilli ile birlikte N evrosis
kiyi terkettik. Doğruca İstanbula 
dönüyorduk. Guruba doğru, şehir
den epeyce - tahminen Gelibolu 
ile İstanbul arasındaki mesafe ka _ 
dar - açıldığımız halde, Nevro • 
siskinin ufuktaki kan rengi kızıl -
lığını seçebiliyorduk. 

• stanbula kurban bayramının 
1 dördUncU gilnü vardık. Şe

hir, çok ürkek ve telA.şh bir bay -
ram yapıyor, kimsenin ağzını bi
çaklar açmıyordu. 

Bütün filo, Haydarpaşa önün • 

de toplanmıştı. Süvariler, güverte 
ve topçu zabitleri, Qiribirlerinden 
öyle şeyler öğreniyorlardı ki, hay
retler içinde kalmamalanna im -
kin yoktu: "Yavuz Sivastopolu, 
Mecidiye Kefeyi, Gayret ve Muave 
net destruyerleri Ödesayı bombar
dıman etmişlerdi. Ödesa topa tu
tulduğu sırada Rusların Oreliç ve 
Kobeliç gambotları da batırılmıştı.,, 

Siyasi tarafını bilmem. Fakat; 
harbiumumiye, biz işte böyle gir
dik. 

H arp patladıktan sonra, aldı
ğım ilk vazife, beş Alman 

nakliye gemisini, Yavuz, Midilli, 
Berk, Peyk himayesinde Rizeye 
kadar götürmek olmuştu. 

- Çok gecikeceğiz! On beş gün
den evvel mümkün değil, bu kadar 
cephaneyi boşaltamayız! Diyordu. 
Rizeye varır varmaz bizim Kara -
deniz uşakları Melentinin parma -
ğmı ağzında bıraktılar. Yüzlerce 
taka gemilerin etrafını almışlardı. 
Cephaneleri o kadar süratle boşal
tıyorlardı, ve bu boşaltılan cep • 
haneleri, sahilde alesta bekliyen 
köylü kadınlar, o kadar büyük bir 

el çabukluğile hay 
van sırtına yük -
lüyorlardı ki, yir
mi dört saat için 
de gemilerde cep
hane kalmadı. 

Melentinin ya -
nına sokularak, 
bedbinliğinin yer
siz olduğunu ken 

disine hatırlat -
mak istedim. Hay 
retini gizliyeme -
di: 

- Bunlar, ne 
yaman adamlar -
mış, meğerse .. De 
di. 

Bundan sonra 
daha birkaç defa

lar, Yavuz ve Midilli ile birlikte ka 
radenize açıldık. Rus 'donanması, 
hen Uz h:ı.mlı~ bitiremediği · çin 
karşıınıq ~amıyordu. 

rinci neviye alı§tı !. 
Mevzua bir türlü geçememenin 

sıkılganlığını hissetmiye başlamış
tım; 

- Sizi dedim bugün bilir misi • 
niz, niçin rahatsız ettim? 

- Tahmin edemiyorum .. 
- Söyliyeyim: Çocukluğunu7.un 

nasıl geçtiğini öğrenmek istiyu -
ruz .. 

M ithat Cemal, anlatmıysı, da
ha doğrusu not almıya l>aş

ladı. Aldığı notların, eksiklerini ta 
mamlıyarak elime verdiği zaman, 
orada şunları okudum: 

- Çocukluğum mu? .. Doğrusu
nu ararsanız, kendimin hangi ta _ 
rihte başladığımı bilmiyorum. Ha
yal meyal altı yaşımı hatırlıyo _ 
rum. Bir teneke kılıç oyuncağımdı. 
Bu silahla, her gUn bahçedeki asi 
otların terbiyesini veriyordum. Ço
cukluğumun da hangi tarihte baş 
tadığını pek kestiremiyorum. 

Bildiğim bir şey varsa, o da şu
dur: Çocukluğum hala bitmedi. BU
yilk bir nesir şairinin dediği gibi, 
insan yaşlandıkça oyuncakları de
ğişe" çocuktur. Ve öyle sanırım, 

bug .kil oyuncaklarıma nisbet, 
beş yaşındaki teneke kılıcım, oyun 
caklarımın en makulU idi. 

O stada sordum: 
- Mahalle mektebine hiç 

Bugünkü Şair Mithat Cemal 

gittiniz mi? 
Bu sualin cevabını de yine onun 

notlarından alıyorum: 

- Çocukluğum, mahalle mekte 
binden mahrumdur. Halbuki, bir 
mahalle mektebine başlanmanın 

dekoruna baytlınm. 
Kültür sahibi olmıya başladı -

ğınu, göğsümde hamaille. yanım - , 
da sırmalı cüz kesemle, atımın et 

Yalnız son seferimizde idi. Baş
kumandan vekili Enver Paşayı, Ya 
vuzla Trabzona götürüyorduk. 

1000 LiRA MOKAFATLI 

Ben, Berk Satvette topçu zabiti 
idim. Trabzona yaklaştığımız bir 
sırada, iskele omuzluğumuzda du
manlar olduğunu haber verdim. 

I B G . -. eıaı 
Baqarın 
7 elf!rafı 
Türkiye Turing ve Otomobil Klil

bünWı senelik toplantısı münasebeti
le Iktma.t Vekili Celal Bayar şu tel
grafı göndermi§tir: 

"Türkiye Turing ve Otomobil Klil
bünün yıllık toplantısı dolayısiyle sa
yın üyelerini ve değerli idare heyeti 
azalarını saygiyle selamlarım. Mem
leketimizin iklimi, coğrafi durumu. 
topraklarının eşsiz güzelliği ve her 
köşesini dolduran tarihi anıtlariyle 
ihtiva ettiği payansız servet manzu
mesini size izah edecek değilim. Bu 
toplantı münasebetiyle tekrar edece
ğim kanaat bu büyiik servet ve gelir 
kaynağının bugün dahi bikir bir hal
de bulunduğu ve başka bir tabirle 
koyulduğumıuz i§in milli bakımdan 
büyük ehemmiyet ve isabetidir. Bu
günkü cihan konjonktürü içinde kar
§llığı hesapsız dövizle ödenen yegi
ne varlık turistik güzellikler ve im
kanlardır. Bunlardan birincisi yurdu
muzda her hangi memlekete nasip ol
ma.ttıış nisbetlerde mevcuttur. !kinci
ler her gün sür'atle ve daha fazla 
nisbetıerde tahakkuk ettirilmektedir. 
Cemiyetinizden mUsbet sahada mu
vaffakıyetlerinin inkişafını diler ve 
vereceğiniz kararların Vekaletimizce 
dikkat ve ehemmiyetle tetkik ve na
zara. alınacağını ilave eylerim.,, 

Iktisat Vekili Celil Bayar 

Ziraat Enıtitüıünde 
Ankara, 23 (TAN) _Ankara Yük 

sek Ziraat enstitüsü son smıfı, dün 
akşam bir veda toplantısı hazırlamış
lardır. iyafette Ankara yUksek mek
tepleri talebeleri, profesörler ve bir 
çok ileri gelen davetliler bulunmU§
tur. 

Y EN i, BAHAR 
MÜS ABAK AMIZ 

R-:•:m: No. 2 

4 - Adalar sahilinde bekliyorum 
Yarim &e11I serian istiyorum. 

5 - Al eline kalemi kanaryam 

Yaz batma geleni kanaryam 

9 - BWbW olsam konada bllsem 

ü - Sabah olsun alı alıvereyim 
Sabahacak dayanamam Os

man ağa 

49 - Yerde buldum bir elma 
Elmalı yar kirazlı yar 

dallere ===---=====-=====-==-===-=-=-===• 
Akar ~mim YBfl da hem.er sel 

15 - Dama ~ılmut bir güzel 
Da.mm etrafım gezer 

25 - Hamsi koydum .tavaya 
Başladı oyumıya 

lere 

28 - bdmlzl bir odaya koysalar 
VstümUze altın kilit vursalar 

84 - Kekliği düz ovada avladım 

Bacatma iplik bafladım 
89 - Pencereden kar geliyor 

Arkama baktım yar geliyor 

Bahar Müsabakası 

KUPONU: 2 
Bu kupon,arı kesip 

_:~ 

rafında kıyamet koparan illhlcl • 
lerle dünyaya haber vermemeli mJ 
idim? 

Rüştiyede iken, beyaz ve genif 
sakallı, alnından kurşun yarası al
mış bir müdürümüz vardı. Bu ha
yatımda rastladığım sahne tertip
lerinin en gUzelidir. İlk korku met 
bumunu, bu beyaz sakalın, bu kur 
şun yarasının önUnde duydum. 

- Nerede ve nasıl sünm~t oldu· 
nuz? 

- Beni Arnavutlukta bir be!'
ber silnnet etti. İlk işkence mefhu 
munu da o vakit duydum. 

Berber, canımı acıtırken, hay 
kırdığım duyulmasın dıye 

yerli halk, oda kapıma odunlarla 
vurı..yorlardı. 

- Çocukluğunuzun en heyecan
lı vakası? 

- Bir gece, Manakyana gitmt.,. 
tim. Balmumcula.r piyesi oynanı• 
yordu. Balmumundan yapılllllf 

maktuller sapsarı şahadet parmak 
larını uzatıp katili gösterdikleri z& 
man, heyecanımdan bayılmı;'tım. 

nk adalet mefhumunu, böyle~ 
Manakyandan öğrenmiş oldum. 

Ç ocukluğunuzun en ne,ell 
zamanı? .. 

-Daima hastalıklı olan anne
mi biraz iyileşmiş gördüğüm gün! 

- Çocukken, ne olmak isterdi
niz? 

- Laakal Namık Kemal .. LA.aka 
Hamit.. La.kal Hügo... Fakat arası 
çok geçmeden bu emellerimin çok 
kocaman olduğunu görünce sessi.z. 
ce ve yavaş yavaş vaz geçtim. / 

Ancak bu !era,gat benim için pel 
acı oldu ve bu acının intikanınu 

almak için evveli Kemali, sonn1 
Hamidi ve en sonra da HUgoyu be

ğenmedim. 

- Çocukluğunuzda en bilyUk a. 
cı nedir? 

Mithat Cemal içini çekti: 
- Anamı kaybettiğimin acm.. 

Salahaddin GVNGOR 

ı-
Manisa 

Köylerinde 
Çalışma 

Karaoğlanlıköy, (TAN) - Mani• 
merkez kazasına bağlı ve tütiın U• 

züm, pirinç, zeytin yetiştirmekle 

meşhur olan köyümüzün gençler b• 
liği. C. H. Partisi teşkilatına bP - ua
mıştır. Bu vesile ile Birlik köylüye 
bir müsamere vermiş. milli oyunlar 
oynanmış ve "istiklal .. piyesi muvat. 
fakıyetle temsil olunmuştur. 
Şimdiye kadar müsamere nedir 

bilmiyen ''İğdecik,, köyüne giden 
gençler, orada da ayni müsamereyi 
vermişlerdir. 

Karaoğlanlı gençleri, başlarında 
muallimleri Zeki olduğu halde, ywt
lannın ve civar köylerinin fiilen .. 
rakkisine çalışmaktadırlar. 

Köyümüzde halkın gayret ve fe
dakarhğiyle beş sınıflı asri bir ilk 
mektep binası yapılmaktadır. Şimdi 
mevcut okula 200 talebe devam et. 
mektedir. 

750 evi ve 2000 dep fazla ntlfusa 
.:>lan köyümüzün yıllık bütçeai 10 blll 
tira gibi yüksek bir yekftn tutmak· 
tadır. Sokalarımız klmilen ta.yla d~ 
şendiği gibi köyUmUzU Manisa -
Tuhgutlu şosesine bağlıyan yol da 
mükemmel bir surette yapılmıştır. 

Köylü bir köprü inşasına da h~ 
le çalışıyor. 

"Acıau,, ya Giden Yol 
Kızılcahamam (TAN) - Buradan 

sekiz kilometre uazkta bulunan ve ml 
deye fevkalade iyi gelen "Acnnı" pı· 
narma giden yol )"elli bqtan yapıl • 
mıştır. 
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Kahraman Orduy 
Subay K Yedek 

Dun Parlak Törenle 
Okulun Atatiirk 

Abidesi de Açıldı 
' 

Y edek Subay Okulu, dün, 
iki bayramı bir arada yap 

tı. Bu bayramlardan biri, öğle
den evvel saat ( 11) de okulun 

cephesi üzerinde yükselen Ata
türk anıtının açılış töreni ile 
başladı. ikinci Bayram da öğle
den sonra, bu yılki okul mezun
larından 1770 genç yedek ıüba

ya diplomalannın verilmeıi mü
nasebetile kutlandı. 

-

! ...... -...-....... _ ..... ..--ı 

Yeni yedek subaylarımıza j 
c 

dün diploma tevzii mera-1 . 
isim inden iki canlı görUnUş ı 

Her iki tören de, bütün Bcyoğlunu 
yerinden oynatacak, kadar muhte -
şem ve canlı oldu. Daha sabahın se • 
kizinden itibaren, diploma alacak ye
dek subaylar, mektebin iç bahçesinde 
toplanmıya başlamışlardı. Saat 9 da, • Yeni yeclek ıiibaylara cfıiplomaları verilirken •.• 
önde mızıka oldu-
ğu halde, Taksime 
hareket edildi. Bu· 
esnada Taksim 
meydanında on 
binlerce kişilik bir 

kalab:ılık toplan • 
mıştı. Kahraman 
ve şerefli Cümhu
riyet ordı.ısuna ka
tıınuya hazırlanan 

genç subaylarımız, 
abidenin önüne gel 
diler. Ve İstiklfil 
marşının, kalplere 
heyecan veren nağ 
mel eri arasında 

Yedek Subay Oku
lunun ilk harQeri
ni taşıyan, mevsim 
çiçeklerinden yapıl 
mı~. zarif bir çe
lenk abideye konul 
du. 

Yedek subaylar
dan Salfıhaddin 

Savcı, abide önün
de şu mısralarla 

başlıyan, "Yedek 
Subay,, isimli :-.ıan 
zumesini okudu: 

Mektep Komutanı Atatürk anıtı önünde 

Çanakkalede göğUs geren kahraman 
asker, 

Katıksız lokmasile düşmanı yenen 
asker, 

İlerdeyiz ileri, arkadaşlar ileri 
Adımız öz Türklerin yedek subay 

erleri .. 
Bundan sonra, )ine yedek subay -

lardan Doçent Feridun Bozkurt or
du saflarında şerefli vatan vazüeleri 
ni almıya hazırlanan arkadaşlarının 
duygularını hülasa eden hPuecanlı 

bir nutuk söyledi. 

Halkın cotkun alkışı 
Abide etrafını dolduran genç su . 

baylar, meydanı doldtn'an on binler
ce kişi taraf mdan hararetle alkışla -
narak tekrar yola dUztlldUier. BüyUk 
caddeyi takip etmek suretile Galalıv 
saraya kadar muntazam bir ylirliyüş 
yaptılar. Caddedeki evlerin, apart • 
manlann, dükkanlarm pencereleri in 
6anla dolmuştu. Genç yedek subay -
lar, her tarafta alkışlar toplıyarak, 
yine ayni yoldan kahramanlar yuvası 
Harbiyeye döndUler. 

Hal'biyedeki yedek subay okulu • 
nun önü, mah~er gibi kalııbalıktı. 

Genç subaylarımız, doğruca, AtatUrk 
anıtının tam karşısında vaziyet al • 
dıklan bir sırada, l.stiklal marşı baş
ladı. 1700 yedek subay, ihtiram va• 
ziyeU almış oldukları halde hep bir 
nğızdan marşı tekrarladılar. Bu es • 
nada Vali Muhiddin, Orgeneral Fah -
reddin Altay, Korgeneral Salih, Aka 
demi kumandanı Ali Fuat ve diğer 
generallerimiz, Atatürk anıtmm ka
idesi önünde toplanmışlardı. 
Marş çalındıktan sonra, heykeli 

kaideye rapteden kurdell, Vali Mu .. 
hiddin Üstündağ tarafından kesile -
rek AtatUrk timsali, bUtUn heybetile 
gözler önilnde canlandı. 

Komutanın nutku 

Heykeltraş Hadinin, aylarca uğra
~arak vücuda getirdiği anıt gerçek • 
ten muvaffak olmu, bir eserdL Halk, 
ı.nrtm önünde hayran dakikalar ge-

•öylevini veriyor •• 
çirerek onun timsalinde Ulu Atatlir
kün şahsım mUtemadiyen alkışlıyor 
du. 
Anıtm önUnde, mektep komutanı 

kurmay yarbay Behzat Köker çok al
kışlanan heyecanlı bir nutuk söyle • 
di. Komutan nutkuna şöyle başladı: 

Sayın komutanlarım, değerli misa
firlerim ve arkadaşlarım. 
"- Bir asırdan ziyade orduya çok 

değerli ve kahraman subaylar yetiş
tiren şu tarihi binada, bu yiğitler oca 
ğmda vatan ve millet uğurunda can
larını feda etmiş, · kanlarını akıtmış, 
en f e!Aketll ve buhranlı zamanlarda 
bile Türk varlığının, Türk istiklalinin 
bakasına hizmet etmiş, Türk kahra.
ma.nlığını, Türk azmini bütUn dünya 
ya tanıtmış, yaptıkları kahramanlık
larla Türk tarihinde menkabeler ya
ratmış binlerce, on binlerce yiğit su
baylar, birçok büyük komutanlar, 
birçok yUksek şahsiyetler yetişmiş • 
tir. 

Bu yUksek ,ahslyetler arasmda ve 
en bqta mu Önderimiz sevgili Baş
buğumuz AtatUrk'te bulunmaktadır. 
Atatürk 1901 yılında subaylık ve 29 
Birincikanun 1904 de kurmay subay 
lık tahsilini yiğitler ocağı olan bu bi
nada ikmal etmişlerdir. 

mu ve sevgili Başbuğumuz Ata • 
türkün bu binada okudukları dersha 
ne tarihi bir kıymeti haiz bulundu • 
ğundan Harbiye okulu tarafından o 
zamanki haline ifrağ edilmiştir. Bu 
dersa.ne ziyaretçilerin görmelerine ha 
zır bir halde muhafaza edilmekte • 
dir.,' 

Ordu yemeği 

Mektep komutanının nutkunu yi -
ne Salllhaddin Savcının çok alkışla • 
nan bir hitabesi takip etti. Okulun 
eski mezunlanndan, İzmirli Nafiz, 
kahramanlar yuvası Harbiyeyi, çok 
gUzel canlandıran şiirini okuyarak 
alkışlandı. Yedeksubay okulu namı -
na har.ırlanmış olan çelenkler Ata • 
türk anıtının Uzeriııi, emsalsiz bir çl-

1 

çek bahçesi haline getirmişti. Saat 
12 de hariçtan gelenlerin de iltihaki
le, mühim bir kalabalık teşkil eden 
yüzlerce davetli, okul yemek salon -
lanna dağıldılar. Plavlı kuzu, yoğurt 
lu bakla, aşure, ve muhtelif meyva
lardan mürekkep, son derece lezzet
li bir ordu yemeği hazırlanmıştı. 

Karavanalarda dağıtılan yemekler, 
derin bir .samimiyet içinde yendi. 

Diplomalar 
Yemekten sonra, bir müddet isti

rahat edilerek okul bahçesine çıkıl -
dı. Buraya, muhtelif harp silahların
dan birer örnek getirilmiş, Uzeri şan
lı bayrağımızla süslenen bir masa ha 
zırlanmış, önüne koltuklar konulmuş 
tu. 

Orgeneral Fahreddin, Korgeneral 
Salih, Ali Fuat ve diğer generallerle 
ordu erkanı ve Vali Muhiddin Üstün
dağ, saat bir buçukta masanın önUn
de yer aldılar. 

Evvela, okul komutanı Behzat Kö
ker, yedek sübaylarla küçük bir has
bihal yaparak, Üzerlerine alacakları 
öde"in ehemmiyetinden bahsetti. Ve 
genç subaylara bazı öğütler verdi. 

Siz düşmanı yok edeceksiniz! 

Müteakiben orgeneral Fahreddin, 
çok kıymetli ve manalı bir hitabede 
bulunarak, genç yedek subayların or
duda nekadar şerefli bir hizmet de -
ruhde etmek Uzere bulunduklarını 

kendilerine hatırlatarak: 
- Siz, yedek subaylar, hayatını -

zın en parlak zamanlarında, en kü -
çUk bir rUtbe ile düşmanla karşı kar
şıya gelerek, tıpkı siperinde harp e -
den bir Mehmetçik gibi, onları yok 
edecek kahramanlarsınız, dedi. 

Genç sUbaylar, Orgenerali hep bir 
ağızdan ortalığı titreten bir sesle 
"sağol !,. diye haykırarak selamladı
lar. 

Bundan sonra, okul komutanı, dip 
loma alacak yedek subaylara şu ye· 
mini ettirdi: 

"Hazerde ve seferde, Karada ve 
denizde, ve havada, her zaman her 
yerde milletime ve cUmhuriyeti.me 
doğruluk ve muhabbetle hizmet ve 
kanunlara, nizamlara ve A.mirlerime 
itaat edeceğime ve askerliğin nrunu -
sunu, Türk sancağı, hürriyet ve va • 
züe uğuruna hayatımı feda edeceği
me namusum üzerine and içerim!,. 

Yeminler bittikten sonra, okulu bi 
tiren subaylardan sınıflarının birln • 
ellerine diplomaları, Orgeneral Fah -
reddin tarafından bizzat dağıtıldı ve 
kendileri ayn ayn tebrik edildi. 

Birinciler 
Yedek subaylarımızdan birincilik • 

le diploma alanlar şunlardır: 
Piyadeden: Yusuf Ziya Tozan, Top 

çudan: Ömer Faruk, Nakliyeden: Sa 
Jahaddin, lstihkamdan Fazıl Muha -
bereden: Hikmet. 

Bundan sonra, 1700 genç subayın 
diplomaları, ayrı ayn tevzi edildik -
ten sonra saat dörde doğru tören so
nuna ermiş, Orgeneral ve diğer davet 
iller, genç kahramn.nlara muvaffaki
yet temenni ederek okuldan ayrılmış 
lardır. 

Genç subaylarımız, bugünden iti -
baren ayrıldıkları sınıflara göre, kıta. 
hizmetine başlıyacaklardır. 

Biz de bu vesile ile, ordumuza ka
tılan genç uzuvları kutlular, kendile
rine yararlıklar, başarılar dileriz. 

Hitler-Lansburi 
Mülakatı 

(Başı 1 incide) 
katımın çok faydalı olduğunu bildir
miye mecburum. 

Netice nedir? 
Bu muhavere bir şeye yaradı mı? 

Evet! Zannederim ki, politika ile 
me.\lgul olunduğu memleketlerde kar 
şılıklı erkekçe konuşmak lazımdır. 

Hitlerle görüşmemiz esnasında, 
Sovyetlerin iştirak edecekleri bir dün 
ya sulhil konferansında Almanyanm 
bulunup bulunmıyacağı meselesini a
çıkça muhavere mevzuu yapmadık. 
Fakat mülakatım esnasında ve on -
dan sonraki saatlerde epey düşün -
düm. Hitlerin sözle ve yazı ile orta
ya koyduğu kanaatleri arasında Sov 
yetlerle ayni masada bir sulh konfe -
ransına iştirak etmiyeceğini vazıh 
bir şekilde hissettiren bir mecellesi -
ni hatırlıyamadım. 
Şu da malümdur ki, Almanlarla 

Sovyetler ekonomik münasebetleri ~ 
nin inkişafı için epey mUddettenberi 
müzakereye başlamışlardır. 

Stalinle •• -
Umumi sulh konferansı için Stalin 

le görUşmiye gidecek miyim? 
Hayır, fakat, biliyorum ki, Stalin 

böyle bir konferansa iştirak edecek
tir. 

MUlakatımızın nihayetinde aşağı -
daki tebliği neşretmeye beraber mu . 
tabık kaldık: 

~ .. _ ·• " .··,,. • ,!' • • "- ~. : ~. .. • • f . .;· • ~ . .... .'::.".!..,. --~ 

TABLO DEGIL HAKiKAT: CONKO 

RADYOLiN kullanıyor 
/ · \, RADYOLi!! 

. 1 e' 
Macunu kullanmak sureti e 

. 
,../ 

6' 

Fakat Bunun için 
ihmali Caiz Olmıyan 

Bir Şart Vardır 

bedi taravet ve sıhhati tenıill 
edilmiş ağızlar Türkiyede 

011 

binleri bulur. . 
Radyo} in; terk "bindeki harl

kulade hassa ile önce d:şleri te
mizler, parlatır, sonra rnikr0

[ 

ları toptan imha eder, da • 
sonra da onlara göz karnaftırı· 
cı bir cazibe verir. 

Her gün iki defa Radyolinle 
ditleri fırçalamak. Radyolin ça· 
buk köpürdüğü, tatlı bir koku 
ve bot b:r lezzet verdiği ıçın 
onunla difleri fırçalamak ayrı-

DA i M A 
RADYOLiN Almanya, müşterek bir gay . ca bir zevktir. 

retle hakiki ekonomik iş birliği- ~ 
ni ve Milletlerarasındaki anlaş -
rnayı temin edecek bir konfe - - / 
ransa iştiraki çok arzu etmek - ı1•••••M••••••••-•· .. _________ ,. 
tedir. Ancak, dünya sulhü kon-
feransının toplantısı teşebbüsü . Köylü, Şehirli, işçi, Zabıtan 
nün alemdarlığını Ruzvelt, ya -
hut diğer büyük milletlerden 
birinin şefi yapmak şartile ... 

Bu tebliğ ihtimal sizlere biraz za • 
yif görünecektir. Fakat benim için v1t 
bütün sulhü sevenler için şu sözler 
fevkalade tatmin edici mahiyettedir. 
Çünkü, bu cümleler Alman milletin -
de ve şefinde de, şimdiye kadar te -
mas ettiğim milletler ve reislerinde 

Herkes, memnuniyetle 

POKER 
tıra., bı~aldannı knllamyor 

s~zde POKER PLAY 
markasını terclh \ôlni7H 

gördliğilm sulhe.~ı olan ar.z.uları ___________ _.._ ________ ._ ___ t:ıııılll"'.; 

ve müsait fikirleri gösterir. Ben ka
niim lci, Almanya harp istemiyor. 

Bir konleranda 
Hitlerle mülakattan sonra şunu da 

söyliyebilirim ki, Almanya beynelmi 
lel sulh konferansında faydalı mü -
hi.m roller oynıyabilir. Alman reisine 
umumi sulhü korumak üzere muh • 
telif milletlerin şeflerile, bilhassa, Va 
şingtondıı Ruzveltıe. Pariste Blüm -
la, Belçikada Van Zelandla, Danimar
ka, tsveç ve Norveç Başvekillerile gö 
rüştüğüm sıralarda hiçbirinin bu tek
lifimi reddetmediğini, söyledim. Asıl 
maksadım, umumi sulh konferansına 
Almanyanın da iştirak edeceği vadi
ni Hitlerdcn almaktı. 

öyle bir konferansta, milletlerin 
kendilerini müdafaa için giriştikleri 
silahlanmayı ve bu silahlanmanın se 
beplerini açıkça münakaşa mevzuu e

debileceklerini, maksatlarını ve ihti
yaçlarını sıra ile izah edebileceklerini 
izah eyledim. 

Hitlcrle olan mUirucatım bütün 
m!nasile bir münakaşa halinde de -
vam etti. 

Samimi ve fikirlerimizi olduğu gi
bi biribirimize söylemek ihtiyacı ve 
harareti esnasında Alman reisinin o 
günkü kıyafetini hatırlamıyoruk bi -
le... Zannederim, fotoğraflarda ekse
riya gördüğümüz koyu külrengi Uni
tonnasiyle idi. 

Muuolini ile de görü,ecek 
Londra, 23 (TAN) - Berlinde Hit 

terle münakaşalı bir mülakat yapan 
){. Lfuısburi buraya dönmüştür. Ya -
kında Mussolini ile de görüşmek üze 
re Romaya gidecektir. M. Lasburi, 
dünyada harp rüzgarının artık d~
duğunu söylemiştir. 

lzmir Değrimen 

Dağında Otel 
tzmir (TAN)- İzmir vilayeti, büt

çesine koyduğu 16 bin lira ile Karşı. 
yakanın hemen yanıbaşındaki Değir- j 
mendağı tepesinde modern bir otel 
inşasına karar vermiştir. Bu tepe, 
biltün tzmire hft.kim bir yerdedir. O. 
telin altı gazino ve lokanta olacak -
tır. Şimdi tepede uf ak bir gazino 
vardır. Havalar mlisaft olduğu za • 
manlar burası binlerce İzmirliyi sine 
sine çekmektedir. 
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TAKSiM STADYOMUNDA 
Hasılatını Şişfı Çocuk Esirgeme Kurumuna bırakaP f 

Beyoğl u-T. Y. Y. K ve Arna vutkö y Şiş 1 

kulüpleri saat 1,30 da çarpışacaklardır. F\yatlar ucuzdur. ( 40-25·15) 

Galip kulüp, 8ay Cevat Abbas Gürer tarafından 
konulan kupayı kazanacaktır. 0 

Maç çok enteresan olacaktır, az bir para ile hem heyecanlı bir 0>'11 
..,. se)'Tetmiş hem de fakir çocuklara yardımda bulunmuş olacak~ 

DUNHiLL 

Meşhur DUHiLL PiPOLARI gelmiştir'• 
ADEDi 15 LIRADIR. 

Satış yeri: Sultanhamam Kebabcı karşısında 

Pi PO PAZARI 
Anadoludan arzu edenlere tediyelf gönderilir. 
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Yazan: Ziya Şakir .. s 
eni Vekil Bırakıyorum 

''B~sk 
Mabedi~e 

Gidiyorum 

il ' 

titliabbabe, Yezidi · · 
11 

. 
' ,t 
.t 

• 

Tiftik, Yapağı 
Yapağı ,.e tiftik piyasalan Üd gündenberi dur 

gun geçmektedir. Anadolunun kırkım yapa
ğı 53, tabak 86, Trakya kırkımı 75, tabak 47 kuruş. t 
tan muamele gönnü~tür. Tiftiklerden san mal 93, l 
kaba 100, deri 101, çengelli mal 155, ana 130 ku • 

• ru~tur, oğlak tiftiği kilosu 166 kunı~tan satılmıııtrr. 
• 

Kitra ihracatı Azaldı . rctcn f" ılıklerine kad tan usunk. ar 
b' ~?nra, _ . ~r bir tavır aldık
ır §ıırıe §U c ırt.icalen söylediği _ 
- S . evabı Verrniati· 

.t 

• 
• K ltra ihracatı gittikçe azalmıya başlamıştır. 

Fiyatlarda da biraz düşüklük vardır. Birinci 
beyaz mal 240 - 800, ikincisi 155 - 210, pil·anto 
180 - 150, san ne\'1100 - 120, Calu 50 - 65, ça
murlu \'e en adisi 40--45 kuruşa verilmektedir. 

Şubat ve Mart aylarının ılık ve sıcak geçme
si sayesinde meyva ağaçları erkenden meyva 

bağJanu~tır. Her sene Mayıs içinde çıkan tur. 
fanda çilekler, kiraz, fasulye gibi mahsuller 

timdiden piyasaya gelmiye batlaınıthr. Çilek
ler Ereğliden, kirazlar Karamüraelden, f asul
yeler Adanadan gönderilmittir. 

J enın f" -·~ · 
~ lşığı, bö;;:~ından_ şaşırmış o. 
~ e etnıe urdugu için ınu-

b~ zn .. ı.. .. Zavallı, ne .Yapsın? 
tij tA~ q,ıtZUndur . • "' 

"Clllaınnıuı · ? iftiraka sab. 
l'eıit, edeınıyor k" 

fPbi BCVgiij " . • 1 •• • 
~i · tannan b. gozdesının billur 
dalli işitir İşit: Sesle söylediği bu 
Pan geçıniş ellez, derhal kendin -

j'atak: " eriyle YlizUnU ka _ 
-Ya 

llıı d •. • liabbabeı.. B 
tist ~ecck . ana, karan-

ı f\~eceksin sın. Hayatınu, alt 
-ueın· .. 
l:i ~ti. 

. abbabe 
•ırte bir ' daha fett 
tf~ tavır al an, daha a. 
'"l{llJU: atak şiirine devaın 
-ııa 

~~~. veYaa: gönlUnUn lezzet bul -
'""l "b ' 'c.U etti·' 
d.... ı. <u-ett.ir b gi şeYi yapınak. 
.~ d • Ulra.}{1 """' \'e ' CSin S ... .uuşınan ne 

l'ılıe. • · en, o sözlere kulak 
tı:ı. \' eıit, artık 
bo en liabbaben~a~aınamıştı. He 
~Una Barıı ın uz.erine atılarak 
- v 1 ınış· 

liabba a lah· d - . 
l'l be. .. Sen .ogru söylUyorsun, 
ler beniın aleyh~ sevdiğimden dola
bu' ~llhro1.sun1 Unde söz söyliyen -
•. 8öıle.re .. ar. Bundan sonra 
yerını c.err k ' 

l)' Yeceğitn e adar ehemmiyet 
ıye~ .. 

(~k lllah..~ış.. HabbabeYi al 
- ll ~) . ıp 

~ıı.. 1l'ııden ne sUrUklerken: 
'tıı · ~a vek~ Meslenıeye söyle-

.. o:uet .,,._in ·t-
l>ı "'-O • ~lere bak 
~e habc 
f eıit, : ~OlJaını~tı. 

3'attı;ı Çılgııı ~den ıtibaren, Yine 
~ a de\'anıa ı~ aşk ve sefhat ha-

~~ i~ı:~~ hay~~
1

:;:kadar ·bU 
,gun Çıtçıp~:k neş'e vermişti ki: 
l\ ~en gid. 80Yllnarak: 
veıtıı- ıyoruın 

~etd· ")J, ve 8ara .. 
li l\'ene do~ ~n daınına çıkan 
~ abbabe .. gru ılerleınişti 

da şu onune atıı . 
...... l' flôzler ge . arak, arala • 

tırıı.... l, Enıı..:ı .:: çınıştı: 
~orsun ? ... .lllllliınlnin! .. Nereye 

o k~k ve Şarab 
dlyetı tesir ettı ~ lezzeti bana 
"ata nıUhafaza e ı .. bunu, ebe. 
. ......_ ~~llıak lstiyotınek için, seına.. 

~na ihtt ruın. 
' V 8.lJaıı YaCI:nuz var .. 

~ '; E, ınuieu~çka~atıın .. 
·· ııne b _ S Irakacak _ 

l'orultı ana:.. Senı 
\'<!2i. liaıife a Yeriıne bırakı -

ta, t, bu SÖzly pıyoruın. 
ek lla·, baı-...._, erı söyledikten • 
"'-Oİfti: ~ elini ö ~n-
...... İft !>erek, ilave 

ettlın e.. elinı ö . 
lfaiif PtUın, Sana bi'at 

lilıi ö enın el ö 
tla bi!~ğU ki~ Pınesf; hil!feti, e-
~~ . . etznesı Ye terkederek 
mı baıı.. deıneıt . • o. 

09 bı- "lesi, Yi ti. Sarhoş 
~a ~ taııı-- ne kendi gibi . ltlını 0 «;enin el' . .. 8ar-
~iiatel"nıe~a de\'ret:rn~ Oı:>erek ma. 

llu bl . te.n Çekinr:e . re.zaletini 
tl.ciıı.e dise, ert • lltiıftı, 
(ijlktr taşb· ın%. :ı gUn saray ha-
tlt ır drı-1· er t.araft 

' aleyh "\llkOdu b a teh • 
~ kad hıe Böyı S.,lanuştı. Ye-
ki"'_-· ar kuı .. 1. enen sözle 
d ~·ıae tarai ~ aaın re, zer 
e~ te\>k llıda.n l'ah~u. Yalnız, 
le~lt is~ın ~ğlenceıe~: ediJıne. 
~ de b .. 1§U. F'ir . devaın 
~tiaaı>ılri;fları Ve bilhlStin cihet
~ ) ltö c ıne.şh assa enfes 

~llıtı l1lnde ç Ur olan (Bcyt .. 
~ııl>litr lısın1 ~~l'çabuk bir k"" ~ 
:~ \r;aPtltntz; ~şti, Bu k~:k 
~:~~t1!ıı =~~dis1nfn a;~abeyi, SelL 
b'i~k o te tUn eğlence 

ıl> \U-ı.:. -·· nlıa kö 
a..gÖa~' dah şeye 
~~ tl'!l"tni . a Çılgın 
ba.he aut'ılıe Ştı.. };'aka bir hayat 
blti tıll' ltı!şu,., 'b. t bu hayat 
f ~ tı.~ı~~el'ken · n Qır gUn l!ab _ 
... a~ ~be> .. ' ar taneı · 

~a gazında k erınden 
llı141rtedir alınış, ne _ 

olanuyan ka-

' . Piyasada turfanda fiyatiyle saqılan bu mahsuller
den hemen hepsi satılmıştır. Çelik toptan 95 prake.n-

• • • • • • • u • • • • • • • • • • • •, • • .. • • • • • • • • • • • • •• de 120, kiraz 45 - 55, yeşil erik 8 - 15, çağla badem 

mişti. 'Muğanniye cariyelerinden bi 
rinin ~azin bir makamla, bir şiir 
o.kudugunu işitmişti. Bu şiir, aşkın 
fırak ve hasretine aitti .. Yezit, ar. 
tık dayanamamıştı. 

- Ya, Habbabe! .. Beni yanına 

-------------------- --------_, 7 - 10, sakız.kabağı 12 - 15, hıyar ade

Limon 

Pahalı 
Zahire 
Fiyatları 

di 12 • 15, asmakabağı 12 - 20, 
frenk bezelyası taneli Mersin 
malı 10 - 15, Iz.mir malt 12 - 15, Türk 
bezelyası kabuklu 18 - 25, taze yer fa
sulyesi (Adananın) 30 - 40, bakla 
7,5 - 12, iyi enginar 5 - 7,5; iç tane 
bezelya 15 - 20 kuruş fiyatla satıl
maktadır. 

dm, çırpınmıya başlamıştı. Yapı. 
lan şeyler, hiç bir fayda temin et
memişti. Habbabe, birkaç dakika 
zarfında ölüp gidivermişti. 

O zaman Yezit, çıldırma derece 
lerine gelmişti... O biruh cesedin 
üstüne kapanmış .. glinlercc yeme. 
miş, içmemiş .. haykıra haykıra ağ
lamıştı... Artık ceset, tamamiyle 
morarmış.. kokmıya başlamıştı .. 
morarmış.. kokmıya başlamıştı .. 
Pek iğrenç bir şekil almıştı .. Fakat 
o, bu halde bile, sevgilisinin naşmı 
bırakmamıştı .. 

al ..• 

Diye feryada başlamıştı... Ye -
ıı:it ,.... .. n<'ıva ancak bir hafta da • 
yanabilmişti.. Hıçkrnklar arasında 
can vermiş, koca Şam halifesinin ce 
sedi - vasiyeti mucibince - o se
fil rakkasenin yanına defnedilmiş. 
ti. 

İkinci Yezidin ölümünden sonra, 
yerine (Hişam) geçmişti ... Hişam, 
hem akıllı ve hem de sefahatten 
hoşlanmıyan bir adam olduğu için, 
hayatını tam bir sükun ve inziva 
içinde geçirmek istemişti. Fakat bu 
halife de müfrit derecede hasisliği 
ve göze batacak kadnr süfli hare -
ketleriyle halkı memnun edememiş 
ti ... 

mektedir. 

r~~; ~ -~~YAS~ 
Hollandanm Buğday V ergilerinf 

A :t Bir Kararı 

Bu Hafta içinde 

Düşmesi Muhtemel 
Dün şehrimize on altı vagon buğ

day, bir vagon çavdar ile yedi vagon 

arpa gelmiş, fakat ancak bir kısmı 

satılabilmiştir. Fiyatlarda değişik-

lik olmamıştır. 

10 - 11 çavdarlı olan bu mallann 
kilosu 6,20 - 6,25 kuruştan ve bir kıs-

verilmiştir. Karatan yüklenmiş olan 

Deri Düşük 
Bir müddettenberi gevşekliğini mu

hafaza eden işlenmiş deri piyasasın. 
da son günlerde de ehemmiyetli bir 
hareket görülmeıniştir. Yerli sarfiya
tı için cinslerine göre, oldukça dil • 
şük fiyatlarla deri alınma..ktadır. 

Birinci nevi sığır derisinin ldl09U 
140 - 150, ikinci nev'inin 130 - 138, 
manda derisinin birinci nevi 125 - 135 
ikinci nev'i 110 • 120 kuru§tur. 

altı yüz ton Sılnter buğdayı değirmen Benzin ve Petrol Fiyatlan 
ciler ile kırmacılar arasında taksim Benzin ve petrollerin hafta içinde 
edilerek kilosu 6,16 kuru§tan satın satış fiyatlarında değişiklik yoktur. 
alınmıştır. Antalyadan yliklenmiş o- Petrolün dökme litresi 15,50 - 16,25 

lan sert buğdaylardan 5 - 6 yüz ton kuruştur. Benzinin dökme litresi 21 • 

Nihayet Şamdan, kardeşleri ve 
akrabaları gelmişlerdi. Ha1ifeyi o 
mlistekreh cesedin üzerinden güç 
liikıe ayırabilmişlerdi. =1l'a.kat u 
hadise, Yezidin kalbine zehirli bir 
ok ırlbi t eRir etmisti. 

Bir aralık kulağına bir ses gel 

İkinci Yezidin oğlu (İkinci Velit) 
hilafet makamına gelir gelmez, 
vaziyet birdenbire değişmişti ... Ve. 
lit, daha çocuk yaşındaki iken, fıs
kıfilcur ile iştihar :etmişti. Gençliği, 
tam manasiyle kirli ve ikrenç geç 
mişti. 

(Arkası Var) 

Cihan pazarlarındaki buğday fi- maim ~k &%'bir kısmı 6:15 kuruştan 

yatlannın tezayüdünü nazan itibare satılmı§tır. Kars malları bu satışa 

alan Hollanda hükumeti 4/ 5 tarihin- tesir etmiştir. Buğday piyasası istek 

ı--·--------------------------- den itibaren buğday ve yulaf ithalat li olarak devam etmektedir. Ekstra 

~:::i;:::~:ıı:~ ~ r ~:1:r:ı~:ı1::~ ~~f f ~~'.:~~:~:~:::~::~ ~~~~~:~:~3~?:::~i~~:j~ 

22 kuru§& verilrlielttedir. 18 kilsar 
litrelik petrolün çl4 tenekesi 630-
660 ve 16 buçuk litrelik benzinbı 

tenekesi 800 • 850 kuruştıur. 

Yugoslav Prensi Ankaraya 
Gidiyor 

ö G C!J T L E R i mmm=ı:ttmfütltt ,,.!~ t;.":~:::1~iı:ı•i;:::;~~';; ~~: ~~;;::~:~~· .~;::11"; m':r~ir 4~t:::.~ 
Y•• k Ç f rine indirildiği bildirilmektedir. kuruş arasındadır. 

Birkaç gün evvel Atinadan şehri

mize gelen, Yıugoslavya Kral Naibi' 

Prens Pol'ün yeğeni Prens Domiedoff 
bugünlerde refikasiyle birlikte Anka

raya gide~ektir. Yugoslavyalı Pren
sin bu seyahati t.amamile hususi ma
hiyettedir. 

Ure arpın iSi Bugün borsa kapalı olacağından ve 
• yolda epeyce mal bulunduğundan cu-

Dün~·ada en çok ynyılmı5 ~ey - geğirmesi hemen adet gibidir. Filipin adalanndan eylül 1936 dan martesi borsasında fiyatların biraz 
~ki dilimizde aklıselim dediği. llazmi bozuk sinirlerin bir ço~- itibaren şimdiye kadar Amerikaya düşmesi memuldür. 
miz - &ağduyudur, derler. Ben- da yemekten sonra rahatsızlık yaL cem'an 247.000 peso değerinde 6.545 
ce yürek çarpıntısı ondan daha ruz yürek çarpmtısiyle kalmaz. On- Askerlik ışleri 
ziyade yayılmıştır. dan başka ~iirek arada sırada du. 

Ömründe yürek ç.arpıntısı çek • rur gibi olur, göğüs üzerinde san-
memi_, hemen hiç kimse ~·oktur. cdar gelir, yüz kızarır, bazılarına 
Bir ~eye ı;e\'inlrsiniz, yüreğiniz çar. nefes darlığı da. gelir • 
par; ba.~ka bir ~eye öfkelenir.siniz, Tütün, kah\'e, çay da çok içil • 
yine çarpar. Ho~unuıa giden bir diği vakit ~·ürek çarpıntısına sebep 
güzel görürsünüz, )iircğiniz küt olurlar. En kolay tedavi edilf'Cek 
küt ,·urmıya başlar. Sözün kısası, yürek çarpıntısı bunlardan gelen 
hayatımızın her ttafhasmda yürek dir, çünkü tütünden, kah,·eden ,·e-
çarpıntun hiç eksik olmaz. l•'akat ya çaydan birden vazge~ince çar • 
böyle sebebini b:ah edebildiğimiz, pmtı da kaybolur • 
yürek ~arpmtılannı tabii sayanz. Kanıı;ızlnrm ~iirek çarpıntısı da 
Merak etmeyiz. Sebebini kendi meşhurdur. Verem gibi kansızlığa 
kendiml7.e bulamadığımız ' 'akit, "ebep olan hastalık ta ~iirek çar -

yürek çarpıntısı merak verir ve pmtısı nrlr. Bu tiirlüsil hazan 
derhal bir kalb ha<11talığma htik - dunıp dururkf'n, hazan da. ha· 
mederek hemen hekime koşarlar. fif bir yorgunluktan sonra gelir. 

Eski hekimler, çarpıntı veren yü Çoculdar bilJiirken, bayanlar ge 
rekte hastalık yoktur, hastalıklı be kaldıklan zaman, bir de kadın. 
yürek kendini hissettirmez, derler. lığın sonbahanna vardıklan za -
dl. Şimdi, hekimler o kadar kat'i 

man çok defa yürek çarpıntısrnden 
söylemiyorlarsa da, yürek ~arpın. §iknyet ederler . 
trsı çekenlerin ara.smda ger-
çekten y u r e k ha~tahğına tu- Damarlarda tansiyon fazlalığı o. 
tulıuılann sayısı pek küçtik kahr. lunca biraz yorgunluktan yürek 
Onun için insan yüreğinde arada 
sırada ~arpmtı duyunca ,)iirek has 
talığına tutuldum, diye mernk et -
mesine lıic: lüzum yoktur . 

~arprntısı geltr. 

ton krom madeni sevkedildiği ve son 
zamandaki grevler dolayısiyle sevki
yatm durduğu bildirilmektedir. 

• 
Kuraklık 
Tehlikesi 

Son bir hafta içinde yağan yağ
Hindistanda buğday ekilen sahanın 

murlar bahaı ekinlerinin çok müsait 
32,5 milyon ak.reye baliğ olduğu ve• 

bir toprak rutubetinde ve geniş ölçü. 
ekim vaziyetinin iyi bulunduğu bildi- . • · · •. 
· kted' ~ de yapılmasına ımkan vcrmıştır. Nı-rilme ır. ~ker TınTlcan hardal 

ı-~ · • sanın ilk haftasında yurdun muhte-
tohumıuk. yılketen tohumu zer'iyatı bir lü mıntakalarma 10 _ 50 kilogram ka-
önce ı a nazaran: 9 nisbetinde art- d d'" il "te k" h fta 

1 tı ar uşm ş ve mu a ıp a • 
tm mış r. . 1 larda bu yağış devam etmiş olduğun-
Şeker pancarı ile hardal tohumu dan endişe edilen kuraklık tehlikesi 

zer'iyatı 2,9 milyon akre ve keten to- külliyen kalkmıştır. Devlet meteoro
bumu da 2,88 milyon akre üzerinde loji umum müdürlüğünden alınan ma
yapılmıştır. lliınata göre, son 24 saat içinde yur

• 

332 Doğumlulara ve 
936 T ecillilerine 

Beşiktaş askerlik şubesinden: 
1 - 332 doğum! u ve bu doğumJu.. 

!arla muameleye tabi ve ehliyet.na • 

mesi olmayan kısa hizmetlilerin d._ 
hal şubeye müracaatla muameleleri
nin tesbit ettirilmesi. 

2 - 936 senesinde tecil muamelem 
yaptırarak bilahare tahsile devam e -
demiyen ve lise mezunu olanlarm 
muamelei askeriyeleri tesbit ve sevk 

leri yapılmak üzere derhal mUraca • 
atları. 

YENi NEŞRiYAT Mısır ziraat nezaretinin topladığı 
malıiınata göre Mısırda mevcut hay

van adedi şöyledir: Oküz 994.925. de
ve 155.308, at 34.096, katır 17.538, 

eşek 794.498, keçi 754.455, domuz 
13,639, Mısırın yumurta istihsalatı 

dun garp kısımlan yağışlı, diğer yer
leri kısmen açık ve kapalı geçmiştir. 
En çok yağış Kırklarelinde olmuş ve 
bir kilometreye 27 kilogram su bırak
mıştır. 

Bu yağmurlar, toprağın nemli bu· 
lunmasını temin etmiş olduğundan 

La Bibliographie Balkanique 

"La Bibliographie Ba.Ikanique 1936,. 

adlı bibliografya Pariste çıkmı§br. 

Bibliographie Balkanique'in yeni cll
memleketin her tarafında ekin ve sür 

dinde 1936 senesinde baslmı§ 500 den 
senede takriben 737 milyon adettir. 

• 
Yugoslavya - Yunanistan arasında-

ki turist trafığmı kolaylaştırmak ü
zere pasaport visalanrun 1 altın fran
ga indirilınesi kararla.ştınlmışt.ır. 

me işleri faaliyetle devanı ediyor. Zi- fazla eser ip.ret edilmiştir. Bunlar 
raat mnkası, baharlık tohumluk da- uhtel'f lisan! rd dı . in . . .__ 
ğrtmıya başlamıştır. ın ı a a r. gılızce, u...ı 

sızca, italyanca, almanca, ve 300 den 

Ancak yürek ç.arpmtrsı, yürek 
hastalığına delalet etmese de, ara. 
da sırada gelse de ,insanı rahatsız 
eder. Onun nereden geldiğini anh
ya.rak, hiç gelmemesini t.emin et • 
mek elbette daha iyidir. 

En onra da "sinirli yürek,, 
çarpıntı mı ısöl·Iemek limndır. Si
nirli l'Ürek bazılannda tifo gibi a.. 
te~li ve devamh bir hagtalıktan 
kalır. Bazılarmda da anadan ve 
babadan miras olarak gelir ve en 
ufak şeylerden müteessir olur, 
çarpmıya ba,ıar. 

Yürek çarpıntısının sebepleri 
bu kadar bn<•ka başka olması, <r 

nun t e d a v 1 s 1 n 1 n de başka. 
türlü olduı{uııu gö terir. Onu büs. 
bütiln i)i etmek için nereden geldl
ğini anlayarak ,ilkin sebebini yok 
etmek liizımc1rr . 

Ayni zamanda Yunanlstan, Yugos
lavyayı ziyaret edecek Yunanlılara 

kAfi derecede döviz teda.rik etmeleri
ne müsaade verecektir. 

Çimento Fiyatları 

Şimdilik inmiyor 
Meıı;lekete çimento ithal edilece

ğinden fiyatların dlifmesi ihtimaline 
rağmen fabrikalar fiyııtıann indiril
mesini şimdilik muvafıjc görmemişler 
dir. Bu yüzden evveld~beri yüksel
miş olan fiyatlarla m ı satılmakta
dır. 50 kiloluk çuvall r içindeki çi
mento 100 - 110 ku tan verilmek

fazla da dünyanın en mühim mecmu
alarında çıkmış makale bildirilmek
tedir. Kitabın nihayetindeki fihriatt.e 
650 isim mevcuttur. 

Bu kitapta Türkiye mühim bfr yer 
işgal etmektedir. 

"Bibliographie Balkanique., Tuna 
ve Balkan meselelerine alakadar olan 
her kimse için ehemmiyetli btr ça11f· 
ma vasıtası teşkil eder. 1936 senesine 
ait cilt, 60 Fransız frangı mukabilin
de S. G. I. E. 71, Rue de Rennes'de 
sa tılınaktadır. 

Yürek çarpıntısı en c:ok defa ha
zım bozulduğundan ileri gelir. He • 
le insan z.nten sinirli olup ta hazıni 
bozulursa l·emf'Jden sonra, bir ta
raftan yüreğinde çarpıntı çekıne

sl, bir taraftan da Jıa''ft yutarnk 

• 
Yunanistan maliye ve iktisat neza-

retlerinin müşterek kan üzerine Ka
nadadan Yunanlstana mübadele §e~ 
itine dahil bulunmıyarak buğday it
hal edilecektir. tedir. 
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DAŞ~IAKALEDEN MABAT 
Merzifonda Kış 

Askeri Fabrikalar Umum Biz, 
Yugoslavlar 
Ve Bu garlar 

Çoc a 1 
Geri Geldi 

Müdürlüğü 
SATINALMA KOMiSYONU iLANLARI 

• ul Gaze e
ünkü Du

e·r Sözü 

1 Merzifon (TAN) - Bu yıl bahar 
erkenden geldi diye sevinilirken başlı 
yan yağmurlarla beraber hava çok so 
ğumuştur. Birçok yerlerde kaldırıl -
mış olan sobalar yeniden kurulmuş, 
25 kuruşluk odunlar 50 - 60 kuru

.Muhammen bedeli (50) lira olan Zeytinburnu silah tamirhanesi srt' 
zisi dahilinde yetişen otlar Sahpazannda askeri fabrikalar yollaJilaSfll; 
daki satınalma komisyonunda açık arttırmaya konulacaktır. ısteldile~. 
375 kuruş muvakkat teminat parasını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yıı.U dt 
rak alacakları makbuzla 27-4-1937 tarihine rastlıyan Salı günü saat.1~ n· 
2490 No. lu kanunun maddei mahsusundaki vesaiki hamilen koJilIS)o 

ur r şa çıkmıştır. 

• • • c s ın 
Soğuklardan bilhassa bağ Ye b:ıh

çeler çok zarar görmüştür. Bu yıl da bulunmaları. (2089) 

~----------------------------------_..,-/ • pek az meyva olacaktır. 
H1 

(Başı 1 incide) 
A!::1a-ZT~~~syo~!=:a~ ~:~~ Jandarma Genel Komutanlığı 

m k khlikesini her iki memleket 
§ıdd •ıe duyuyor. Diğer iki Balkan 
m mi keti ile beraber kurduklan 
ı m vetli balkan scddi bu endişeden 1 

yon yolunun Yunanistandan getirti • d , 
len asfalt ile tamirine devam olun- Ankara Satınalma komisyonun aO· 
maktadır. Nisan sonunda tamritaın 
biteceği umulmaktadır. 1 - Polis mektebi ihtiyacı için yaptırılması gerek ahşap Jllobilt 

d '.'nu tur. ----- . 26-4-937 Pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf cksiltmesiıe inale 01 

, 1 :MAYIS BAHAR BAYRAMI ""'1 nacaktır. ı:ıet Dikkate drfm nokta şudur ki, 
~· .. kiye ile YuO'oslavya arasındaki 
do tluk, bir hükiımet anlaşması ha
lir"i"n cıkmı tır. Bir millet sevgisi 
h lini almı tır. Gerek Türk ve gerek 
Yt1 ' slav mill tlerinin seciyesine gö
re bu Sl'vp.i.,..in hiçbir zaman sarstl-

Dün lstanbul kumandanlığında çocuk mümessillere bay~am 
şekeri ikram edildi .• 

Türk Maarif Cemiyeti 1 2. - Tamamına 14100 lira kıymet biçilen bu mobilye çeşit ve 
ti .. tak çeşıtten yaptırılacak miktar 5-inci maddede gösterilmiştir . rııŞ 

roze ennı ınız. 3 - Şartnameler ve plan ve resimler ve mukavele projesi 71 kU 
.._ ____________ karşılığında komisyondan alınabilir. ()51 

FENNl 4 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve \ı~ 
SÜNNETÇi lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya banka mektubunu muhtevi ~şsfı (Başı 1 incide) 

ıyac P,lnn, daimn artacağına inan
mak caizdir. Ar daki yakınlığın sa
lk'"rini ve neticelerini anlatmağı da 

ket etmişlerdir. 
150 otomobılden mürekkep alay, 

belediyenin önünde durmuş ve Me -
tin ve Günseli belediyede vali Bay 
Muhiddin Üstündağ namına kendile
rini bekliyen yazı işleri direktörü B. 
Necatiye küçüklerin saygılarını bil -
dirmişlerdir. 

zengin programlarla kutlanmıştır. Bu 
arada, geceleyin bütün halkevlerinde 
müsamereler verilmiştir. 

E m 1• n mektubunu belli gün saat 9 za kadar komisyona vermiş bulunıll 
(836) (1936) 

dı ~ r bir yazıya bırakıyoruz. 
Bayram, bir hafta devam edecek -

tir. Çocuk haftası, mekteplerde ve 
halkcvlerinde evvelce hazırlanan pro
gramlara göre yaşanılacaktır. 

Fidan 5 - Yaptırılacak Mobilye: 

Plan No. 
• , 

Cinsi Adet 
Yu"{oslavlarla Bulgarlar arasında

ki rnünı.sebete gelince iki komşu mil
let biril--irlerine ~ok yakınlık duyu. 
YO"I r. Rilhııssn Bulparlarla Sırpla
nn dini birdir. Dilleri. harfleri biribi
rir in ayni P."ibidir. !ki memleketin her 
sınıf mes1 k adamlnrı arasmdaki bağ
lar ve ll"Üna.,Pbetler gitıtide kuvvet
lenrnc-ktedir. Fakat iki tarafın gaye. 
!eri bir olmaktan uzaktır. 

Bul~arlar harpten sonra haksızlı
ğa uğradıklarma kaildirler. Bu hak
sızlığı tamir için uzakta veya yakm
dı:ı i tinat noktaları, fırsatlar ve im. 
klinlar arıyorlar. 

Bul<Yaristnnın haksızlığa uğradığı 
cok doğrudur. Ne çare ki, bu haksız
lık, harp denilen kumarda kaybet
mek şeklınde kendini göstermiştir. 

Kumar oynamağı göze alanlar, 
kaybetmeği de bilmelidirler. Zararını 
çıkarnııya çalışıp ta kara geçen ku
marcı göriilmemiştir. Biz kendimiz 
d bu tecrübeleri en acı bir şekilde 
gcçirdık. Balkan Harbinde memleke
tın en mamur kısımlan elimizden git
ti. Cıhan Harbi eski imparatorluğun 
arazisini yarıya indirdi. 

Bu topraklar arkasında ah ve vah 
etmek ve ömrümüzü fırsat kollrunak
la geçirmek tarzında bir gidiş tasav
vur etmek pekfi.la mümkündü. O za
man memleketin bütün inkişaf fı.mil
leri muattal kalacaktı. thtiraslanmız 
gözümüzü bağlayacaktı. Bu veya şu 
btiyUk devletin yedeğinde yürüyebil
meği bir marifet sayacaktık. 

Atatürkle arkadn.cılarmm Türk va
tanına en büyük hizmetlerinden biri 
e ki d ftcrleri tamamile kapayarak 
ve yırtarak böyle bir korkunç siyasi 
hastalığın tnmnmile önüne geçmele
ridir. Memleket bu sayede büyük 
inkhmflar geçirmiş ve hariçte tam de
recede emniyet ve itibar kazanmıştır. 

Bulgaristan eski hastalıktan henüz 
kurtulamamıştır. Kurtulduğu saniye
de Bulgar milletini Balkan Birliği i
çindeki tabii yerinde göreceğiz. Çok 
calı kan, çok kuvvetli bir millet olan 
Bı.Jgnrlar, o zaman menfi surette 

Ankarada ve Memlekette 

Beşiktaş 

Erip apartıman 
Tel. kabine 

44395 ev 40621 
Direktör, bilmukabele bütün yav - Bayram 

ruların bayramlarını tebrik etmiş, bu Ankara, 23 (Tan muhabirinden)-~ 
arada miniminilere şeker dağıtılmış- ı 23 Nisan çocuk bayramı, bugün bil - anbul Levazım Amiri iğ 
tır. tün yurt içinde coşkunlukla kutlulan 

Ziyaretler dı. lmalma komısyonu ifalar 
Alay, Parti, Ço. Esirgeme Kurumu Şehrimizde Atatürk heykeli etra - --~------------' 

nu, Halkevini ve Vilayeti de ziyaret fında toplanan binlerce yavru, büyük 
12 

Topa:ıe ~ke:,i fırınında .. ~e.~c.ut 
ettikten sonra Köprü, l{arnköy yolu gtinü SC'vinçle yaşadılar mümessiller OO kilo sonmuş fınn komuru ıle 
ile Fındıklıya gitıpiş, İstanbul ko _ AtatUrkün evine gittile;. Kendilerini 850 kilo kazıntı ve krrmtı 27, 4, 1937 
mutanı adına kendilerini bekliyen nö. Bayan Afet kabul etti. Başvekilimize salı günü sa~t 14,30 da Topanede sa
betçi zabitine de saygılarını bildir • evinin bahçesinde yawularla konuş- tmalma komısyonunda pazarlıkla sa-
miştir. tu. tılaca.ktır. Kömürün teminatı 180 

Kafile, saat ıı de Taksim Cümhu- kuruş, kırıntının teminatı 160 kuruş-
r:iyet abidesi onüne gitmiştir. Çocuk- ÜzÜ ve incir tur. İsteklilerin belli saatte konıisyo-
Ianmız, burada, alkışlarla karşılan - na gelmeleri. (433) (2249) . 

mış, abideye çelenkler konuımuş ve Sa ışları için 
mukarrer toplantı Doktor Bay Fethi 
tarafmd·11 açılmıştır. lzmir, (TAN) - Önümüzdeki 

Şehir bandosunun çaldığı İstiklal mahsul mevsiminde kurulacak olan 
marşından sonra Bayan Muazzez Tah üzüm ve incir satış kooperatifleri 
sin ve Bc>yoğlu Halkevi Baskanı Bay için tetkikatta bulunmak Uzere ~eh -
Ekrem birer nutuk söylemişlerdir. rimizc gönderilmiş olanlardan iç 
Bu arada Beyoğlu 13 üncü mektep- ticaret\lmum müdür muavini Bay 
ten Sadi ve Mehlika duygularını an- Salahaddin, Manisada üzüm satış ko. 
!atarak bugünü yaratan Atatürke operatifi tarifeler müdürü Bay Mu
saygı telgrafı çekilmesini teklif et • hip te Ödemişte incir satış koopera • 
miştir. , tifi işlerini tetkike başlamışlardır. 

Atatürke t e lgraf 
Alkışlarla kabul olunan bu teklif

ten sonra Atatürke şu telgraf çekil
miştir: 

" - A tatürkümüz, anıtının 

önünde toplandık. Bize bırak
tığın emaneti duyan, bilen, ta

Mrntakanın her tarafında yapacak 
ları tetkikler bittikten sonra hafilr • 
lıyacakları raporu İktısat Vekaletine 
göndereceklerdir. 

DANS DERSLERi 
Hususi ve münferiden (asri dans 

nıyan bir inanla, sıkı sıkı tuta- dersleri) Beyoğlu, Karıman karşısın
cağımızı biribirimize tazele- da eski Polonya Nur Ziya sokak No. 

Güzelliğin 

en irinci şartıdır. 

Petrol Nizam 3. Müracaat saatleri : (12-14) (17-
dik. Söı :zümüz özümüzd ür.Se- 20) ye kadar profesör PANOSYAN 

ni burada bulsaydık m utlaka --------------------------
etrafını alacak, kana kana el-
lerinden öpecektik.,, 
Müteakıben, binlerce yavrunun hep 

bir ağızdan söylediği onuncu yıl mar
şı dinlenmiş, sürekli alkışlar arasın
da merasime nihayet verilmiştir. 

Kazalarda 

19 MAYIS 
Atatürk Günü Açllacak 

S AMS UN 4 üncü YERLi MALLAR 
Sergisine iştirak ediniz. 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
kuvvet heba etmekten kurtulacaklar, 23 Nisan çocuk bayramı, mülha
her Balkan milleti gibi iktısaden yük. katta da Kadıköy, Üsküdar, Bcşik
selecekler ve dünyanın laymetli bir ta.~ Halkevleri tarafından hazırlanan 
sulh ve istikrar amili olacaklardır. MERKEZ VE ADALARA KARŞI s.AH1LDE KAlN KÖŞK VE BAHÇE 

:Muhammen Bugün eski hastalık henüz geçme- D kt 1r.. • , f lmak uz" er b 
d·~· · · k' B 1 1. o or ~oseı\ano o e, u-
ıgı ıçın es ı u gar nes ı Mevkii Sokağı 

o r t a ı ı ğ a t a m b i r B a 1 k a n gün Bul~aristanı idare eden .. devlet a-
ölcilsile bakamı B b"'yük damlan üratıardan uzak, musbet dü- Kartal I:Iilkfımet 
devl"'tlcrden medyotr. ~anı uB şünceli, geniş bilgi sahibi insanlardır. 

' e uınu:yor ar. a- Bul . k' M k d 
zan Yugoslavya ile birleşmek, harp- .f gtlanstanda esk ı ~·e oulhnyacılı~ 
ıerin haksızlıkları b' C b. İ 1• ı ra arından uza genç ır s neslı ru ır enu ı sav tişt' •.. d tın k 1• d 
empervalizmi "'C'kl' d ta . tm k ye ıgını e unu ama azım ır. 

• J "' ın e mır e e S f d k ....,. k'l' . ve bir de Sırp _ H t k b t' o ya an geçer en ~;ışve ı ımıze 

kıymeti 

Lira Müştemilatı 
55/241 1150 2500 Zemin kat: Bodrum, sarnıç 

metre M.2 1 Kat Antere 2 oda 2 
kapılı hah· hela 1 mutbak 

çeyi havi 2 kat 1 sofa 4 oda 1 hela 
yanın kagir 3 kat tavan arası ayrıca 
köşk yer i hizmetçi 2 oda 1 hela. 

No. Cinsi 

caddesi 

-1047 Yazıhane l 
1038 Yazıhane koltuğu l 

792 Telefon masası l 
671 Orta masası l 
594 Sigara masası l 

654 İskemle 3 
1074 Koltuk 2 

799 Yazıhane 5 
1077 Yazıhane koltuğu 5 

936 Telefon masası 5 
637 Karton yer 3 

639 Orta masası 3 
477 Etajer 5 
291 Daktilo masası 3 
674 Daktilo iskemlesi 3 
713 İskemle 21 

1083 Kürsü 4 
831 Levazım dolabı 2 

1411 Mülaj dolabı 1 
1401 Mut.bak dolabı 4 
895 Tek parmak dolabı l 

1091 Fotoğrafhane dolabı l 
686 Takını dolabı l 
433 Dolap l 
880 :Servhı mMa:n ~l: 

878 Camlı bölmeli masa 1 
844 Masa 1 
683 Komodin 1 

284 Çuhalı masa 1 
796 Masa 14 

1400 Mülaj masası 1 
1399 Masa 32 
1417 Masa 5 

848 Masa 1 
1408 Masa 1 

690 Masa 12 
1409 İskemle 256 

691 İskemle 16 
846 Dosya dolabı 3 
695 Muayene şezlongu 1 
902 İskemle t30 

Taştahta sınıf için 4 

Podest sınıf için y 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İJanJarJ 

Semti meşhur ve 
mahallesi 

Bahçekapı'da W 
4 cü Vakıf hanın 
Bahçekapı'da W 
4 eli Vakıf hanın 
Bahçeknpı'da W 
4 cü Vakıf hanın 

Cadde veya 
sokağı 

zemin katında 

" " 

Nr: sı 

5 

8 

4 ncü katmdal • 8 

Cinsi 

43 
Mağaza. 

ikinci 
20 

Depo Dipten 
direğe kadar. 1 
Penceresiz oda 

Bahçeknpı'da W 20 
Şeyh Mehmetgeylani Sebzehane 4,6 DUkkan ve iki oda.. 6 
Sultanahmet, Üçler Fuatpaşa 2 Mektep maha!IL j 

Çarşı'da Uncuoğlu 44 Dükkan. · i ı 
.. Perdahçıhanı 21 Dükkanın nısıf hisse 

den istifade ederek b~~~k :~ ~ e ın- ve Doktor Arasa gösterilen umumi a
lavya içinde hfıki ~~ 1 alır ukgo~~ laka ve saygı Bulgaristandaki yeni gi-

m ro u e e ma gı d'. h' .. h . b' t h"' "d"' 
bi fikirler hatırlarından geçiyor. Ba- ısın ıç şup csız ·ıırı ti ezak uru ur. 

Yukarıda yazılı köşkün ve müştemilatını sekiz sene ve sekiz müsavi 
taksitte sablmak üzere satışa çıkarılan bu gayrimenkulün peşin para 
ile satışı yine 28 Nisan 937 çarşamba gUnii sant 14 de Kartal Malmü -
dürlüğlinde müteşekkil Satış Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Bahçekapı'da W 25 
Şeyh Mehmetgeylani. Hidayet camii yer!~ 41 zı Bulgarlar belki de Yugoslavya_ B.iz z~ten Bulgar n:ı e ne arşı ha

Bulr,aristan _ Türkiye şeklinde ce- kıki bır dostluk beslıyoruz. Buna Bul
nuba doğru uzanan bir Balkan Birli- g.arlarm candan muk~b~~~ edecekl:-
ği tasavvur ediyorlar. ~?e ve Balkan sulh bırl~~ ve varlıgı 

Taksitle satılacağı hakkındaki iHi.natımızda zuhul olmuştur. Keyfi. 
yet tashihi ilan olunur. (2282) 

Yıne ayni nevi saık d 1 . 1 d' ıçınde boş kalan yerlennı de .;·akın 
ki, Sofyndn tanıştığı~~!~~~ bir i~tikbalde dolduracaklarına şüp- .... a 1 ya M o b ·ı ı ya n 1 n .. 
gar meslektaşın aklına, Boşna hemız yoktur. ve .. 
ile eki Bulgar MakcdonyasI nrasm. A hmet Emin YALMAN tem ucuzunu, hem gllzelini almak için Lrtanbulda Rızapaşa yo~uşunda 
da mukayeseler yapmak ve ortaya 66 No. ASRI MOBILYA mağazasını ziyaret ediniz. 
"Yugoslavların bize mi daha çok sev- Bir Tashih 
gi ve emnivetlcri var, yoksa Türkle- AHMED FEYZİ Tel. 23407 
r mi~.~hlb~a~lıklar~k~~ Dün~nU~~~açoke~m~- --- ------ ------- ---- --------
gc>hyor. yetli bir makalesi intişar eden kıy • 

Bizce bütün bu gibi düşünce ve en- metli İktisat Vekilimiz B. Celal Ba • 
di eler, eski hastalığın alametlerin- yarın bu yazısında küçük bir tertip 
den başka bir şey değildir. Fakat or- yanlışlığı olmuştur. Makalenin son • 
t da iyileşme alametleri de eksik de- !arına doğru (Eflani ve civarı) deni
ğı dir. len yerde bir kelime tertip sehvi ola-

Bulgaristanm ba~mda Kral Boris rak unutulmuştur. Bu ifade (Eflani, 
ıfbi cok kıymetli, uzağı göriir, mu- yani Azdavay ve civan) olacaktır. 

n li bir r i bulunuyor. Başta Tashih eder, özHr dileriz. 

Feriköy Maliye Şubesi Tahsil Şefli ğ inden · 
Kazanç vergisini rizasiyle ödemiyen Fiat Garajı sahibi Delpiya -

nunun mahcuz eşyalarının 17 - 18/4/937 tarihinde satılacağı Cüm.. 
huriyet, Tan, ve Akşam gazeteleriyle ilfın edilmişti. 

Taksimde Takızafer caddesinde Senihinin milli garajında bulunan 
muhtelü eşyaların ikinci satışının 26/4/937, 27/4/937, 28/4/937 tari
he mUsadif Pazartesi, Salı, Çarşamba gününde olacağı ilan olunur .. 

(2288) 

Balıkpazarı, Ahıçclcbi Ortaköy, Pazarkayıg ,_ 
Limon iskelesi iskelesi. ıcif'' , 

Yukarrda yazılı mahaller 938 senesi mayıs nihayetine kndıı.r sr91', 
verilmek Uzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. Istekliler peY p Jelld , 
riyle beraber 26 - Nisan - 937 pazartesi günü saat on ~ş;eııııe 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasmda Akara! kalem:• / 
leri. (2113) ~ 

Türkiye Ziraat Bankası Ödemiş Su 91e 

Elektrik işletme Direktörlüğünden: ,lıır 
İdaremiz Fen Şubesi şefliği için bir mühendise ve Fen kısınınd:ıf r' 

dam edilmek üzere bir elektrik usta başısına ihtiyaç vardır. Bu -~·ıı e , f 
talip olanların aşağıdaki vesaik ile tahriren İdare Direktörlüğiltı 
İstanbul Ziraat Bankası muhasebesine miiracaat etmelerL 

A - Nüfus cüzdanı suret i "Fotoğraflı" 
B - Mufassal Tercümeihal 
C - Diploma ve bonservislerin m usaddak suretleri. 
D - Vazife kabulil için ileri silrülecek şartlar. "2139" 
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~son derece müessir esk" n Kaşe eri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sAuı:a~;~~ı 
-Kaç yaşında ' • fHA .. • 

MV&.VSI 

EVET CİCİM.' 
PERLODENT oi~ MAcunu 
SAYfSINDEDIR. 

r, 

~, 
si 

-

.. .. .. -
gorunuyor

sunuz? 

~ 
:!. 

,,, 

~,, 

{ 10 kadın 
} arasında 7 si ~ 

yaşlarından Y.! 

1 
daha ihtiyar 
görünDyorl r. ~ 

) 

10 kadın 
arasında 2 si 
kendi yaşla- :, 
rında görü- 11. 

nüyorlar. ~ 
(Yalnız 1 kadınz 
j daha genç 

gôrOnOyor. 
v z• Sebebini okuyunuz : v. 

1 

1 
n 

htiyarlamnkla ynş meselesi 

mevzuubahis değildir. Belki 
'cildinizdeki "Biocel, tabir edi 

en tabii ve sıhhatli cevherirı 
1evcudiycti rol oynar. Ciltler! 

d 
Bioeeı ccvherUe zenı.,ıin olan l•a 

mlar 60 yaşlannda olsa bilr 

ene genç görünürler. Cildiniz 
Bioeet cevht>rini knybetmr~e ba<: 

adığı \'akit 25 ya.5mdn olsaı117 
ile ihtiyarlamış görllnlirsüniiz 

Kederler \'C dii iince!P.r Biocel'i 

g 

1 

b 

k nırutur. Bunun için cildinizi 
gP-nç, hayvanlarda ı:izlenmi• 

c ilt hü<'R~·rntr merhzlndf'n is 

ihsal edilen taze ve saf mo. 

el'le besleyiniz. Bu Cf'\'hM', cil. 

inlzi kuvvetlendinm"I• \'e ~enç. 
eştirmek hassasınn malfütir. 

t 

c 
d 

1 

Tabii Bioccl lhtiynflmzı uyanrlı. 
racak \'e cildiniz _ hunışuklul•. 
r 

,_i 

c 
h 

\ 

de her gü n 

devamlı hir gençlik temin e'lt> 

ektir. Halihazırda Bioe.eJ eev. 
eri haiz yt>ı.,riinc bir cilt unsun· 
·ardır. O dn penbe rP.n~iııdclii 

To!mlon kremidir. llt>mf'n bu 

nkıjam yatmazdnn evvel tatbilt 

ediniz. Sabah ta beyaz renı:ln. 

deki Tolmlon kremini kullanınız. 

Şayanı hayret bir netice ile kar • . 
k 

a 

-

1 

ş 

( 

1 

ılnşacaksınız. 72 ynsmdald ka. 
lmlarcla buruşukluklar zail ola. 

cal• 50 yaşmdnki kadınlar ancal• 
32 yaşında göriilec,("k ve genç 
kızlar ise hiç görmedikleri cazip 

br\izellikte bir tene malik olaeak. 
ardır. !Uu\'nffnkıyet muhak . 

kak \'e teminatlıdır. Tecrübe e . 
liniz. Mt>mnun knlaenksınrz. ( 

-
Binlerce Tokalon müş 

terisinden müessesemiz 
mektup yazanlann mü 
~ahedeleri, b.endiliğinde• 

;elen en kıymetli deliller 
dir: 

(Yüzlimde ergenlik n 
lcüçük dellkıer içerisind 
bir talum sh•ilccler oldu 
~ndan iyi bir cilde maliJ 
değilimdir. Birçok kremlf' 
kullandılitan sonra nilın ,.,. yet l'Qkalomla karar kıl ~, 
dım.) 

D. f:'. No. 4 M ... Izmi 

(Cildim çok anzah \'ı 

sarkıktı, bu hal, beni ya 
undan da.ha fazla göster 

mekte idi. işte altı a~·dr 
Tokalon kullanıyorum 
1\lemnunlyetle itiraf edf' 
rim lu bu mUddet zarfın 
la düzgiin ,beyaz ve ta.z 
\>ir eildf sahip oldum .. ) 
S. Caddesi, D. Tüccar 

Y. A. M. Eskişehir 

Bu m~ktuplann asıllar 

iosvalanmızda saklıdır 

s ahibi: Ahmet Emin YAL!IAN 
Umumi Neşriyatı İdare Eden: 

S. SALtl\I 
Ga zetecilik ve Neşnyat Türk Limitet 

keti. Basrldığı yer TAN matbaası Şir 
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iHTiVA LIK 

Peşinizden G~Uyoır, 

ONA A ŞI 

Hazırhkll Davr~n nı ... ! 

7 
aôl 

,.EJIBClll!IS!mml~~~,lt'ı 

1 LAS AT 1 

1 

NAS1RllAC1 
KANZUK 

Amerikada uzun tetk kat 
neticesi olarak buldui!u bir 

o 

formüldür. KANZUK NA-

Ikiaci iflas memurluğundan: 
Bir müflise aid olup Bcyoğlunda lstiklal Caddesinde Sakarya sine

ması (Eski Elharnra) ittısalinde 254 numaralr mağazaya nakledilrr 

Yünlü, ipekli ve Pamuklu W.uhtelif Renklerde 

Manıfatura Eşyası ile K adm Çan aları 
Perakende surctilc ve pazarlıkla satışına alacaklılar tarafından ka

rar \•erilmiştir. Satış 26 Nisan 1937 Pazartesi gününden itibaren baş
lıyacak ve her gün sabah saat 9 dan akşam on dokuza kadar devam 
edecektir. Mal almak isteyenlerin muayyen olan vakitlerde mezkur mu 
ğazaya gelmeleri ilan olunur. 

KUŞTOYO KULLANMANIZI TAVSiYE EDERİZ 

Hem sıhhatinize faideli, hem de kesenize elverişlidir. KuştüyU yastık 

LOO kuruş, kuştüyü ve yatak takımları da çok ucuzdur. Kuştüyü kuma.t
lan vardır. Fabrika ve deposu: lstanbul Çakmakçılar Sandalyacılar sokak 
Tel. 2327. Satış yerleri: Al\"KARA, IZlıllR, BEYOGLU Sümer B nk Yerli 
Mallar Pazarları. 

SIR iLACI en eski nasır- b } G k h f Ü 
ları bile kökünden çıkarır. lstan u Ümrü mu a aza eniz 
Ciddi ve şayanı itimat bir k k J d 
nasır ilacıdır. mınta a omutan ığ'ın an: 

INGILIZ KANZUK 1 ı - Trabzonda Gümrük Muhafaza tabur komutanlığı emrinde bulunan 
ECZANESi 45 sayılı motör için (55) lira ücreti maktua ile Mazot makiııcsınden an-

Beyoğlu İstanbul lar bir makinist nJınacaktır. 
•••ııilıııİilll•••••-" 2 - Taliplerin motörcü mektebi mezunu ve ticareti bahriye müdüriye

tince makinist şahadetnamesini haiz olmalan şarttır. 
3 - Bu evsafa haiz olanların komutanhğrınıza müracaatları. (2262) 

Birinci sınıf Tornacı Aranıyor 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 

Direktörlüğünden : 
Aşağıdaki şartları haiz müsabaka imtihanı ile birinci sınıf 8 Tornacı 

ustası alınacaktır. 

1, - Yaşı otuz beşi geçmiyecel. 
2. - Ecnebi kadınla evli bulunmıyacak. 

3.- Imtihan 17 /M~s/1937 Pazartesi günU Eskişehir Tayyar f 
rikasında yapılacak. 

4. - lmtihan neti ine göre 3 - 4 lira yevmiye verilecek. 
5. - Askerliğini bi rıniş bulunacak. 
6. - Bilumum mas !-,lf herkesin şahsına aid olacaktır 
7. - Sanayi mekto',· mezunları tercihen alınır. 

Not: Askeri fabrik · tif sureti le a maması arttır 
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Hadiseleri Resimleriyle de Göreli 
----·~~~~~...---• 

Dün yeni yedek •ubaylar, Tak im abidesine, mE>htep namına bü
yük bir çelenk koydulaı ve abideyi hürmetle •elamladılar •• 

Ye11i yedek ıubayların dün abideye yaptıkları yifrüyüşten 
canlı bir görünüf .. 

Yedek ıubaylarımızın andiçme töreninden 

Dünkü tezalıürata İftirak eden küçüklerden bcqka bir grup .. 

Çocuk Bayramını ıevinçle kutlayan yavrularımızdan bir grup, fanlı bayrağımızın gölgeıinde ıal halinde.~ 

Çocuklarımız Galataıaray ıahnesinde muhtelif hayvan kıya/etleri ne girerek çok 
eclenceli bir temıil verd.ler .. 

Küçüklerden ba,ka bir grup Milli Marf ıöylüyor .. 

Galataıarayd:-t. küçiiklerin muvallakıyetle bafarJik[orf 
temsilden başka bir görünüf .• 

llkmektep talebelerinden bir halile sokaklardo 
grup halinde •• 


