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Berlinde hava bulandı!filistin 
ransızlar: 1 914 deki gibi Karışıyor 
azırlıkSIZ değiliz, diyorlar Her _l(ün kanlı 

Fransız gazeteleri Alman hav!I nazı- Hadiseler 
rının nutkuna şöyle cevap verıyorlar: / Oluyor 

"ikinci Vilhelmin siyah gömlekli eşinin bize1914 j Yahudi mahaflllnde ga-

dekinden az masraflı olmasına çalışacağız,, leyan çok arttı 
················•••••••••••····•••·••••· .. ····•····•·•·• Kudüs 17 (A. A.) - Burada 

l h b• vukubulan bazı hadiseler, yeni span} a ar • ve F 1 . . d bir karışıklık devrinin b·şladıA"t 

insanlık duygusu .r a n Sa, spanya ışın e kanaatini veriyor. Arablarla Ya· 
hudiler arasında bir kaç maktul 

1 · ıt b vurdu vermeden neticelenmiyen bir 
. '•panyada vatandaşlar birbirini ngı ereye aş hadise vukubulmadığı gün yok· 
ınsa'sızca doğramakta devam edi· tur. 
Yor ve lspanyol olmıyanlar, daha lngiltere, ispanyaya yeniden lt:ılyan kıtaları gön· Bugün de Filistin'in şimalinde 
( nk işin ala cında oldukları halde, l Salad civarında bir Arab kat• ' derilip gönderilmedlği"l ara' ırıyor 
b rbi dıprı taşırmadan içerde kö· 

ruk ,emeğ'e savaşıyorlar. Paris 17 (A. A.) Fransı• gazete· 
Biz mes• eyi bu çapraşık cephe• lerı Alman hava bakanı Göring'in 

ai ıden mutalaa arzusunda değiliı. nutkunu ehemmıyetle mevzuu bahis 
M:selenin bu tarafı, karıştırıldıkça eımekıcdir. 
derinleşip koku salan bir bataıta • Ami de peuple. diyor ki: 
Pek te zer. Bizim e~e almak iıte· Görinır Hitler için 14 üncü Lou-
dikim z, ispanya iç harbinin, çocuk is'nin bile asla aklından geçırmedil!'i 
ve kacıın katliam.(!) bakımından bir kudret istemektedir. Hitler iı. 
a·zcttiği yürek para!Jyıcı feci va· tediği ı.ıibi ve istediği anda felakc· 
zı}ettir. ti ortaya çıkarabileceğini zannedi· 

Yerden ve havadan yapılmakta yor. Gözlerimizi dört açalım. Fakat 
ola l devamlı bombardımanlarda şu~asını da kaydetmek lazımdır ki, 
ikı tarafta ölüp giden binlarle su;- yeni bir Lokarno yapılması için Almaıt 
ıuz yavrucuk, aklın alamayacağı elçisinin Londrada giriştiği müza-
kadar korkunç bir kinle harbeden kereler için bu beyanot çok garip 
l•panyalılarda hiç bir iç sızısına bir başlangıç teşkil eder Bu silah 
galıba sebep olamıyor; fakat bu şakırtıları Fransız ve lngiliz kulak• 
feci katal, a• il duygularına söz farında fena akisler bırakacak •e 
8~>1etmiş bugünün inıanlığını dü· müsait bir hava ihdaıına hiç de 
ŞUndCrmeli ve harekete geçirmeli yardım etmiyecektir .• 
deıtil midir? Oeuvrc, şöyle yazıyor: 

ledilmıştir. 

SuikastçılAr Suriye hududun. 
da da hayvanları alıp götürmüş
ler, çobanı yaralamışlar ve im· 
dada gelen köylüleri de katlet• 
,mislerdir. 

Yahudilerin prote•to hareketi 
büyümektedir. Histadrumth par
tisi Yahudi cemaatlerini tethiş• 
çilerin taarruzlarına karşı kuv• 
vetle mukabele etmeğe davet 
etmiştir. Parti hükümelin şiddetli 
tedbirler almasını ve bazı gaze
telerin kapamasını istemektedir, 
Tel. Aviv'd• genç Yahudileri 
yetiştirmek için polis kursları 

açılmıştır. Mülrit Yahudi mah· 
tellerinde galeyan gittikçe bü· 
yümektedir. Doğrudan doğruy:ı 
harekete geçmeği teşvik eden 
bazı risaleler yakalanmıştır. 

· li Harbin, içte veya dışta yapılsın, ne .. llir kaç aydan beri Berlin ve Catalca 
k çıın bir formda olursa oı.un, siyasi malıalilde hükCm suren sı• 

endine, çocuk ve kadın denen (Devamı 3 ıinciı sayfada) Alnı n Hwa nazırı B.. Gör" = • 

=~~~~::f ;:~~··~!~~: :i~:~~yl~ ·s~'"""'"'"''M····~····~ .. ·~··ı···i"'~'''i"'"'''"r'~~·b·ı·~·~t·;.. Cinayeti_, __ 
lekedir. Hcrbi insanileşlirmek isti· 

yenlerin dıli, tam konuşacakları b ,· r t k 1 d sırada tutulmuştur. n u u s Q11 y e ı" 
Niçin, yüksek medeniyeti ve da· 

Dün katilin 
idamı istendi 

ha bilmem neıeri ile övünüp duran "Bütün eıkek mıııetlerde impartorlu k 
Avrupa ayaklanıp ta bu suçsuzlar Çatalcanın Ç ·k ıl köyünden 335 

doğumlu lsmail iki .ene kadar ev· 
v.t.1, yine aynı köyde lbrahim kızı 
Urr müşü almak istemiştir. Kızın 
ana ve babası da ona vermek iste· 
memişlcr, Ali isminde ba~ka biri· 
sıne nışa~lamışlardır. Yine iddiaya 
ı.ıörc, lsmail, Ali ile kızın nişanının 
buıulrra•ını, bozulmazsa.kızın meme· 
lerin keseceğ'ini,Aliyi de öldüreceği 
nı. Ümmüşün erkek brdeşi Recebe 
hadiseden evvel söy?emiştir. 

doğranma .. na yeter demiyor, niçin azmi vardır. Herkes ltaıyan bayra-
arsıuıusaı Kızılhaçteşkilatı kendi· ğına hürr:1et edecektir. 
ni toplayıp bu cavallılar zavallısı 
Çocuk ve kadınları kurtarmaya 
kalkışmıyor ? 
I Herkes artık ~una inanmalıdır: 
nsanlık, en azı Avrupa için mana· 
ıını kaybetmiş bir mefhum, kar• 
;ı ığı hezeyan olan boş bir iM ol
ınu~tur. 

• iç harplerioe karışmamak, her 
vakit doğru bir hareket tam ola• 
rak gösterilebilir. Fakat insalsızcı 
Yapılmakta olduğu görünen bir 
harpte • bu, bir iç harbi de olsa. 
hakiki insanlar vazifelerini ve insan. 
lık duygularını unutn.amalıdırlar. 
Biz, bu düşünce ve kanaatlerle, 
korkunç bir inl<işaf yolu tutan ls
Panya harbile hakiki insanların 
meşgul olma ı, boğazlanma sırası 
bekliyen çocuk ve kadınlara artık 
Sahip çıkması iddiasında bulunuyoruz. 
Ve bu taralı ötekine tercih etmek· 
sizin &Özünıüzü şu sorularla bitir
nıek istiyoruz: 

Arsıulu•al Lüyük Kızılhaç trşkilatı 
neredesin? .. Merhametli insanlar ol. 
duklarını SÖ) liyenler, nerelerde. 
siniz?.. Ve sizler, !.ayvanları bile 
korumak ıstiyenler uyul'or musunuz? 

Ştikir H6zım Ergökmen lspa·nya ............ - ............ _. 

Faciası 
13ombr:ırdımanıar. 
ta.arruzlar devam 

ediyor 
4~emı mUd;;.;-1 komite· 
•inde yine lhtlllf çıktı 

(Yazısı 2 nci sahifede) 

1 

•• 

Musollnl, seyahati dola• 
yısile yapılan hUcumlara 
teessUf etti, 
panayir üzerinüo yüzlerce tayyare 
uçmakta idi. 

Trablus 17 ( A. A) - Muıolini, 
dün saat 20 de bura va gelmiş ve 
merasimle karşılanmıştır. Duçc, bir 
ata binmiş idi. Etrafında kabile 
reislerı ve eski Roma adctl•ri mu· 
cibince silah demetlerıni ı 'şıyan 
iki "I k tör n vardı. Bütün şehir do
nanmış ve gece tenvir edilmiştir. 

936 Kanunıısanisinin yirmi be
şıncı ııeces, hmail, Ali evde bu

( Devamı 2 nci salıifede) 

Deniz Bank 
Müdürlüğü 

Mahalll makamat üzerinde dğçe 
kelimeıi yazılı 120 metre yüksek· ı, 
liğinde bir kule inşa ettirmiştir, 

Bankası MiidUrU Yusuf 
Ziya tayin ediliyor 

ltaiyan Ba~vekıll l:l. Musoııni 

Trablusgarp 17 (A. A.) - M. 
Musolıni, bugün beynelm.!el nümu
neler panayirinin küşad resmini 
icra el miştir. Duçe, bundan sonra 
J ules Cesar'ı temsil eden bir abi
denin küşad reomini yapmıştır. 

M. Musolıni'nin ziyareti esnasında 

H.ılk, vali konaQ-ına giden yolun 
iki tarafında birikmışti. 

Trablus'un bu eski ailelerinden 
birinin reisi olan prens Karamanlı 

Duçe'ye hoşgeldiniz demiştir. 

Roma 17 (A. A.) - Trablus 
gartan bildirildiğ'İne göre, B. Mu• 
solini, pren Karamanlının tazimatını 

(Deoamı 2 incı sahif•d•) 

Sayın Misafirimiz Ankarada 
• 

Ba,vek!llmlz ismet lnönU ile Kamutay 
B a I} k a n ı B a y A b dU 1 h atik Rendeyı ve 
Bay Tevfik R U 't Uy U ziyaret ettiler. 

Ankara l"l ( l\.A.) - Bu sabah şehrimize gelmiş olan Romanya Dış 
işleri Bakanı Ekselans Antenesco Ankarapalasta kısa bir istirahatten 
sonra yanında Romanya Elçisi B. Telemaque olduğu halde saat 11 de 
Dış lşlerı BakanlıQ"ında Doktor Tevfik Rüştü Aras'ı ve onu takiben 
de B.ışbakan lamet lnönü ile Kamutay Başkanı Abdülhalik Renda'yı 
ziyaret etmiştir. 

Dış işleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Eaşb>kan ismet lnönü ve Kı· 
mutay Başkanı Abdülhalik Renda muhterem mısalirlere iadei ziyarette 
bul un muşlardır. 

Bayan Antenesco da öğleden önce Bayan ismet lnönü'nü ziyaret et. 
miş ve Bayan ismet lnönü'de Ankarapalaaa relerek iadei ziyaret ey• Dtnl• Banlcın N•rıl madilra 1ııgm.ıli 
)emiştir. J 6ankacımı.ı Ba, Yaıuf Zig• 

Muhterem misafirler burün ötle yemetinl huouıt surette ycıııiılerdir. (Yazısı 2 nci sahifede) 

Pariste bü ük 
karışıklıklar oldu 

Komünistler. bir sinemad-3 top
lanan Faşistlere hücum ectiler 

Polisle halk saatlerce çarpıştı, 
5 ölü, 321 yaralı var 

Pariıl• bir namagişltn ıonra lıalk lıalıer almak için gazel• 
ldarchantlttinln önünd• i>e.cltrken 

Paris 17 (A. A.) - Fransız sos. 
yal partisi ismini alan eski ateş 

haçlılar'ın (yani Fransız faşistlerı) 

dün toplandıkları Clichy'de olym• 
pla sineması nın önünde tertib:edi· 

(Devamı 2 nci sahifede) 
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Londrada Alman sefirine 
tecavüz edildi 

Sefiri itip 
"Kahrolsun 

kakan Üniversi eliler 
Faşizm,, diye bağırdılar 

Londra 17 (A.A) - Alman se- ..... --~
liri Yon Rbbentrop Almanya hü· 
a.,.,: ıd i u mıtul l:.rırkaç itap hediye 
etmek üzere Tarihi Tetkikler Ens
titüsüne gitti~i sırada binanın önün
de toplanan bir talebe gurubu ta• 
ralından düşmanca teıabüratla kar• 
şılanmıştır. 

Oldukça şiddetli bir yakmura 
ıağmen ellerinde bayraklar ve lev• 
balar bulunan talebel~r, seliri ens· 
titünün önl!nde beklemekte idiler. 
Bu levhalarda şu ibareler yazılı idi: 

"Alman talebeleri toplanma 
kamplarında bulunuyorlar,, 

"Almanıa'da tazyik altında ya· 
şayan muharrir ve münevverler 
için hürriyet. 11 

Selir arabadan indiği zaman ta· 
lebe tarafından itilip kakılmıştır. 
llu esnada nümayişçiler: "Kahrol
sun laşizm, kültürü mahvediyor • ., 
diye bağırmışlardır. 

Selir, soğukkanlılığını muhalaza 
etmiş, talebelerin arasından kendi· 
ne bir yoJ açar•k enstitüye gir. 
mıştir. 

Ttcavüıe ulradılı bildirilen 
londraJakt A.man sefiri 

Von Rioınlrop 

Ankara kömür sergisi 
Müracaat eden ecnebi 
firmalar yüzü buldu 

Sergidı agpılankömilr maden ocaiftnın içeri . • ndtn dııarı doğru bir bakış 

Ankarada bu ay açılması mukar- yet uyandırmı~tır. Firmalar bu müd· 
rer olan arsıulusal kömür sergi. det içinde en miıkemmel şekillerile 
sinin 23 nisanda açılmasın~ . kar~r hazırlanacaklar ve sergiye biraz 
verildiğini yazmıştık. Sergının bır . A 
ay kadar bir teehhürla açılması lir- daha zengın çıkac~klardır. yrıca 
!ar aruında büyük bir mcmnuni- (lütfen sag/a111 çouirlrıiz) 

• 
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Kara böcek Fettah ile Pakize 
F~rhan hanımefendi ortada yok. 
Bu yokluğu güiüşerek konuşuyor
lar. 

Daima adını unuttuğum kart -
ca sişman kadınla sevgilisi esmer 
zayıf kadın kolkola, sallamak do
laşıyorlar. O kadar tam numara 
sarhoşlar ki kendilerini salonların 
içinde yapayalnız sanıyorlar. Ya
payalnız sanmak .• Bunu bu ıki ke
lime ile kaydediyorum. Daha faz
lasını yazmağa mart kedılerı bıle 
utanırlar. 

Eğ~ bu salonlarda b iraz mermer, , 
biraz kük ür t kokusu, bıraz keskin 
güne1 olsa bir P ompei minyatuni 
demek uygun düşecek. 

GözJ_r ime, kulaklarıma , beş 

duyguma birden tiksinti, bulantı 
veren bu manzaraların orta~ında 

neye duruyordum? Niçin Ç('kilip 
gitmiyordum? Kendimi buralara 
neye yakıştırmıştım? 

Mustafayı da sürükleyecek ne 
vardı? İşte durduğu yerde dört 
yanına yalpa vuran, dili peltckle -
~en, onca ıhtarlara rağmen durma
dan içen Mustafa bütün bunları 

gcrrüyordu. Ve bunların ortasında 
beni göri.iyorıılu. O ıx,ni ki hayatı 
durgun bir göl kuytusunda dü -
mensiz ve yelkensiz bir kotra gibi 
geçmışti. Ye!kf!llSiz ve dümensiz 
kotra, '1mdi bir kano otomobil 
sür'atile hareket ediyordu. Fakat 

Yazan : AKA GÜNDÜZ 

bunun da direksiyonunda kimse -
!er yoktu. 

Dı şarıda deniz eğlenceleri bütün 
fi şekleri, projektörleri, bandoları 

ve renklerile devam ediyor; galip
ler, mağlüplarm göğüslerinde şe -
hriiyin yapıyorlar; ben elimle dö 
Şevalefe içki veriyorum. Onu sar

hoş ederek buradan sıvışabilmek 

için. İyi bir plan amma her kadehi 

ıçirirken ben de kendi kadehimden 

bir yudum içmeğe mecbur oluyor
dum. Bir yudum, bir yudum, bir 

yudum .. . Bunlar bir araya gelince 
koca bir ş işPy i doldurabilirdi. İç

kiye alışmadığım halde bu taham

mül üme ben de şaşıyordum. O ka
dar ı.leriye gitmiştim ki Ras Fed
dan yanıma yaklaştı ve pek hayrı

hah bir sesle : 
- Dalgınlık ediyorsunuz, dedi. 

Dtkkat ediniz, çok içmemege, hat

ta hiç içmemeğe çalışınız. 

Bu yüzü kara, fakat içi bembe

yaz adama karşı başlıyan hürme -

tim gittikçe artıyordu. Burada 
ıusta!adan sonra beni düşünen 

bir o '(ardı. Prenses bir eğlence 

deryasına pupa yelken dalmıştı. 

Misafirlerinin zevklerini azami de

recede temin etmek için çırpmı -

yordu. Yarabbi! ne zetkti ne zevk
ti! 

(Det•amı var) 

81 Musolini T rablusgarbda 
b i r n u f u k s ö y ı ·e d i 

[Biriıı ci sahi.• eden deı:am] 

kabul ellikten sonra Arap suvari• 
leri ve n charipkrioin geçit rcs· 
minde haıor bulunmuş ve bilahare 
h .• kın alkışları arasında vilayet 1 
ko~ağına gitmiştir, j 

TraLlusı arp 17 (A. A.) - M. 
Mussolin~ panayirin teftişine yarım 
sıat tahsis eWkten sonra yerlilere 
hitaben bır nutuk söı lemj,;l r: 

Duçe ezcümle demiştir ki: 
•!,alya bayratı, bugün Akdeniz

den Koulra vabasina kadar da'ga
lanıyor. ~:.rkes, bu bayrağ'a bur• 
met edecektir. 

ltalyan müstamirleri ile yerli 
ahali, bu bayrağın himayeiİ altında 
sükün içinde ve adetlerine, leamüı.. 
lerinc ve dinlerine hürmet cdilece
ğineeltani oldukla ı halde işleriie 
meşgul olacaklardır. 

Ouçe bundan &onra kendisinin 
Libya seyahatine mütcal\:k bazı ec· 
nebi gazelclcrdc çıkan haberlerden 
bah•edcrek bılhıssıı şöyle dcmiştır: 

• Te iş U}andırmakla olan bo 
teessüfe p tanı hücum ve bu bapta 
ortaya J&yılaıakla olan tari'ıi sa. 
bit likirler ortO:ığa itimatsızlık H• 

çacak ve •u hu teblik.ye sokcak 
n.ahıyctlcdır. 

[enim seyahatim ltalyanın in:par.
torlıık azminin bir delılidir.Bütön erkek 

rn llcferdc tu azim vcrdır ve ia· 

Bay Şükrü Kaya 
Teftif seyahatlerini bl· 
tlrmek Uzere Dlyaribe· 
kire hareket etnıişlerdir 

Ankara, 17 (A. A.) - C cn p ve 
şark vilayet erinde tcflış seı aha ti 
yJpmakda iken bir muddet evvel 
Aokaraı·a avdet etmiş olan Dahiliye 
Vekili ve Parti Genci Sekreteri B. 
Şı kri. Ka}a, teltış•tını itmam etmek 
~z<rc bu akşam saat 19 da Aıoka· 
radan DiyariLek '. re hareket ctm i ştır. --
Frrnsız istikrazı 
Tamamlandı 

Faris 17 (A. A.) - Millt müda
faa ıstikrazı tahillerinin ikinci pJr
çasına -iiç mılyar- tamamen iştirak 
edilmişi r. 

bu gec.kmc Zİ)aretçilere Ankarayı 
en g~zcl mevsimde aöstermek fır· 

aatını verecektir. 
Sergınin devamı müddetince An

karaya gelenleri alakadar edecek 
toplantılar, müsab•kala r terlıp olu
nac ·k, müsamereler suvareler ve
ril cek ve al koşuları ı •pılacaktır. 

Seriinin açık uulundutu günler
de futbol maçları da yapı lacaktır. 
Bir alyan futb<?l takımı gelecek

tir.Bundan başka ırüreşçilerimiz de 
ecnebi güreşçı !erle karıılaşacak· 
)ardır. 

Sergiye yeniden birçok ecnebi 
firmalar müracaat etmişlerdir. Bu 
suretle mürı.caat eden ecnebi fir· 
malına adedi yüze yaklaşmıştır. 

t ,kbalde bu azme sahip olacaklar• 
dır. ltalya, sulh halinde yaşama~& 
hazır olan bütün milletlerle sulb
içinde yaşamak istiyor. ltalyan mıl· 
lel~ sulhu i.tiyor, çünkü ifa cde
ceti muslih•ne bır vazıfesi vardır, 

Trablu•ıı:arb 17 (A. A.) - Hd
vas ajansı muhabirınden : 

Trablusgarb panayırının açılması 
müna.sebetilc M. Mussolini, Mare
şal 6dlbo'nun senasında hu"unmuş
tur . . Duçe, sulha kavuşmuş olan 
Libya'dan ve ltalyanın bu memle
ketteki istim& r faaliyetinden ah· 
eylemiştir. 

Hatib demiştir ki: 
"ltalya mübendi•leri, ltalyan ame• 

lesi borada kıyılarında kuvvetli hı r 

kovalisyonun ltalya'yı boQ'mak te
şebbüsüne kalkmış olduj!'u Lem"n 
ııölünün muhitindeki şerait kadar 
müsaıd olmıyan şeraid altında bu· 
tada ll'Üçlükler içınde çalışm ı ş a dırl 
Eğer bütun bunl rın unutulmu~ ol
duğu fikrınde bulunan kimse varsa 
bu fıkrı kafasından çıkarsın . ., 

Ouçe, netice olarak, kendisin in 
aey>hati münasebetilc demokrat 

memleketler tarafından aleyhinde 
rapılan le .iş uyandırıcı hücumlara 
teessüf etmiş ve bu telSş uyandır
ma arın hiç le sulh davasına hadım 
şlmadığını •Ö y lemiştir. 

Çatalca cinayeti 
~: nci sayfadan devam) 

lunmadığı bir sırada evine gitmiş, 
annesinden nerede oldufunu aor
m u ş, sonra, ya t m a L. ta o 1 d u
tu koyun ağılına giderek "koyon 
kaybolrruştu .. gel!. di}erck dtşarı
ya çağırır.ıı, çıkınca da taşıdığı bı

çaıtı çekerek sol memesi altından 
yaralamış. Ali, bu yaranın tesirile, 
Cerr•hpaşa hastane•indc ölmüştür. 

Ayni köyden Kamil de, katil 
işinde yardım etmek suçundan, 
lsmaılle beraber muhakeme edıl
mcktcdir, 

Dün, atır cezada bakılan bo da· 
vada, müddc:umumiKaşif, şu yuka

riki lafsiiatı anlatııktan ve bu va. 
ziyelio şahitlcrın ve maktolun ifa. 
dcsile sabit olduj!unu aöyleaiklen 

sonra, lsmailin idaırunı; ancak, ka
filini iş'.ed.Jl'i uman 15 yaşını biti• 
lirip 18 yaşını bitirmedığ için ka. 

nunun tadil edilmeden evvelki 
55 inci maddesinin tatbikini; Ka· 
milin d .. , Alıyi öldürmek suçunda 

herhangi bir müz•hcret ve muavc• 
neti sabit olıııadığındaıı beraetini 
istemiştir. 

D•vacı vekili Nuri, şahsi iddia
nameyi Ye tazmin t laleoini tekrar

ladığını ıöylem · ·; suçlu vekili 
avukat Cem.! de müdafaa için müh· 
lcl istemiştir. 

Muhakeme, ıııGdafaa için başka 

güne bırakılmıştır. 

ipl..,..~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

AÇIK SÖZ-

Adisababa da iki 
süren katliam 

il 

gun 

İngiliz Lortlar Kamarasında Baş 
Piskopos izahat istedi 

Londra 17 (A. A.) - Lortlar kamarasından, Cantcrbury baş peslro· 
posu, Adiıab3bada M ırcşal Graziani')c y'lpılan suikasttan sonra çıkan 
hadise er hakkında h~küllen tafsilat istiyerek demiştir ki: 

"Bana ge'en haber:ere göre 19 şubat gecesinde onu takip eden iki(gün 
zarfında umJmt bir k•tliim yap lmıştır. 

Bomba, alev makineleri, tüfek ve ruvelverlerle müscllib 5 ;yah Göm· 
lekliler yerli mahallelerde dolaşar •k yerli evlere ateş vcroı.iş:er ve ateş• 
ten kaçmak isli ı enleri de kurşunla öldürmüş"crdir. Bu suretle ölenler•n 
sayısı birkaç bio tahmin edilmektedir.,, 

Buna ce; ap veren Lord Pı~mouth, Cranborne'un 8 Martta Avam 
Kamarasında verdiği malü nal nctıcesınde hüküaıctc hiçoir haber rel

r 
Belçika 
Kralı 
Müzakere için 
Londraga 
Gidiyor 
Belçlkanı, blt r"tf'ığı 

konuş\11 " cak 

ı ı 
mcdiJı"ini söy emi~ ve demiştir ki: 

"Büyük karışıklıklar olJug-u ve b•ı esnad3 ltalyan askcr'erinin yerli 
luı 1ka karşı çok sect hareket ettikleri muhakkakt.r. Bir çok l<imseler 
öldürülmüş ve azim hlSarat yapılmıştır. Hukı1mct bu hadi elcrc çok te• 
cssüf eder. Fa.kat bu hadiselere scbeb olan vak'ayı da te.ssüfle kaqı. 

Londra 17 (A. A.) - 51 'iü,;. 
yet tar bir nıeno,ıdan ö ' r t!.l.il d i .. 
ğine göre, Ecl\ika kra'ı ö~ ü

müzdeki hafta b;d ıı·e tin c!c eeı

ç . ka'nın b taraflı~ı h 1 k k ı ·1da f,. 
giltere hükü·n ı ti ile müzaker•• 
lerdc bu.unmak Ü7ere ga v rı 

re•mi olarak Loııdr.i'yı ziyartt 
edecektir. I' 

ı :..----·--------~~----......... 1 

tarız. • • • Bay Numan 
Garp misakı teşebbüsleri nihayet Cenevreden 

suya mz düşüyor Hareket ettiler 
Londra 17 (A. A.) - Rcutcr ıjansının islihbarına ııöre M. Eden, Cenevre, 17 (A. A.) - Anadolu 

kabinenin bu günkü toplantısında rarbmi!&kı hakkında beyanalt11 bulu• ajansının hu•u•! muhab ri bildıri)or: 
nacaktır. Fakat henüz bir cevab verebilmek safhasına girilemem • ştir. B. Numan Menemene.oğlu bu gece 

Umumt fikir, ltalyan ve Alma" ccvablarının katr bir ileri adını atıl. Ankaraya miiteveccıhen buradan 
muın• mümkün kılacak mahiyette olmadıtı, çünkü pek az miisbet tek· hareket etmıştir. B. Necmeddin Sı-
lıfleri muhtevi bulundutu merkezindedir. dık ile Türk heyetinin diğer azası 

e e e Cuma günü hareket edecektir. 

Lehistan kömür ihracını 
gasak ettiler 

Varşova 17 (A. A.) - Polonya kömür madenlerinde vukuıı muhte
mel grevlere karşı hiıkümet, yarından itibaren kömür ihracını menet• 
mıştır. 

MJden am ! lesi yevmiyelerinin aruırı:masını ve iş &aatlerınin azaltLl
masını istemektedir. 

lttt•NUtt•ttttnuuııı1t .. ••"""'''''uuı,..1111wnt111ıı111111ııt1tınrı,qu•11ıuut1111111ttııuıuınt1ıo1nnu111nuuı1111u-111 11~11-u......,,uıı 

Pariste büyük karışık- 1 l ık 1 ar ol d u ' 
( 1 nci sayfadan devam) 

len bir mukabil nüma~iş esnasında 
miıthış bir kaqıaşalık nıku btıl

muşlUl'. 

Dahiliye nazırı Mac Dormoy, po
lis nıüdürü Langeron, ve başveki· 
lin kalemimahsus şefi Blumcl, vaka 
nıahalline gclmişlcroir. 

Komünistlerle po"is ve jandarma 
kuvvetleri arasında vuku bulan 
çarpışma çok şiddrtli olmuştur. 

Atır suretle yar•lananlar arasında 
başvekal•t hususi kalem müdürü 
Blumel de bulunmaktadır. 

En son alınan malümata ııör~ 
hAdıse şöyle olmuştur: Albay de la 
rooque'on eski '1 ateş salib11 cemi· 
yc.f mensubları Clichy'deki sınem&· 
da bır toplantı yapmışlardı. Polis 
cıdd! muhafaza tedbirlen almış 
bulunuyordu, Komünis:ler tarafın· 
dan halk sinemasının önüne ve ci· 
varırda ırittikçe büyümüş ve niha
yet 1-ınlercc kişiyi bulmuştur. 

1 
kalmıştır. 23 yanılı vardır, Üç ki~i 
tevkif olu~muşlur. 

Dahiliye Nazırının tebllğl 
Pariı 17 (A. A.) Dahıl ye Nazırı 

resmi bir tebliğ neşrederek biitün 
Fransızları, sofukkanlı!tklarını ıııuba
lauya davet elmişi r. 

Clichy'de vukubulan kargaşalık· 
lar hakkında yapılan tahkikat, de
vam etmektedir. 

fatiatler ne diyorlar 
Parıs 17 (A. A.) - Neşrettiği 

bir teb iü ile Fransız sosyal partisi 
dün vukubulan kargaşalıfın ko· 
münisller tarafından terlib edilmiş 

bir komplo olduğunu söyl•mektcdir. 
Tebliğde iddia edildiRine göre, 

dün akşamki mitinr, alelade bir 
film seyretmek için ainema. ıaJo. 

nunda yapılaıı~ bir toplantıdan iba. 
rcl idi, Miting, Clichy'dcki Fran11ı 
sosyal partisi azalarının mutat ay. 

!ık toplantılarından başka birşey 
dcğıldir. 

BUtUn nUmaylfler 
menedilecek 

İspanya Faciası 
Barsclon 17 (A. A.) - Asıierin 

tayyareleri, dün Barcelona lımanını 
bombardıman ctm ş crd.r. 7 ölu vo 
34 yara l ı vardır. T •Yı •re tr :l.001 
metre yi ksekiiklen uçuyordu, ıl u
lut.ar, tayyarelerı y:ı.rı yarıya Ör· 
tüı ordu. 

Valanasya l7 (A.A) - Ha v:ı ve 
bahrıye nazırları, 25 tayyarenin d iın 
Guada.azara eyaletinde Brihue;ı-a 

mıntakasmda asilerin mevz .ler•ni 
bombardıman elmiş olduk l arını teb
liğ etmektedırler. 

1 ayyareler, 750 bomba atmış ar 
ve diışmanı ~tır zayıata oğratmı~· 
]ardır. 

Asilerin 3 tayyaresı ıskat edil. 
mişlır. ·· 

Barcelona 17 (A. A.) - Tardi· 
enta'dan ııelcn h bcrlere göre, ara• 
goo cephesinde torralba mıntakı· 
sında iiç .aat süren bır aüşman 

taarruzu arıır za,ıatla puskurtül
müştür. 

Londra 17 (A. A.) - Ademi 
müdaha le 1.omitesi bugun lıpanyol 
ihtiyat altun akçc lerı aıcselcsınıo 

müzakeresine başlamıştır. 

Sovı•tt büyük elçlsı, hükumetinin 
bu meseleyi görüşmek istemediği• 

ni •Ö> lem.iştir. Buna üzerine lta~. 
yan ve Alman büyük Elç !eri, da· 
hilt harbin inkiıafı üzerınde bıriocı 
derecede mücuir olan bu mesele• 
nin müzakeresi Savı etler tarafın
dan red edildiJl'i müddet~ ne ka· 
dar acele olursa olsun ruz.namenin 
diter her banıri bir noktasını müza• 
kere edcrriyccrllerini bildirmişler• 
dir. Kontrol p·anının tatbikine •İt 

mese'cler bu kayıddarı hariçtir. 
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Bulgaristanda hUkümatle 
partizanlar arasınaaki 

mücadele 
Bulgaristanda cıvıklaşan d.?r.ı ok

rasi, düzünelerle parti ler do,': ~r -
muştu. 1934 yılında ordun n ytp• 
tığı bir hükumet darbesi bu par
tıleri kapattı ve kanun horici ad
detti. Bugünkü köse İvanof kebi • 
nesi, 1934 yılındanb::ri gel p ı;idPn 
diğer üç kabine gibi, Bul~anstanı 

partisiz, parl&mcntosuz id1re et • 
mektedir . 

Daha doğrusu; <!ahi!i, hariti l:ıü
tün vaziye ' ve siyasete Kral Boris 
hakimdir. Ve hazırlar la k ı'•ııı ı !eri 
doğruda n dociruya o tay u ı v 2 az ... 
lctmekted.ır. Kn l Boris, n ~ rt i
ğı tarihi üir bey ırrıame il ~ . ~s·~ı 

parti .er in ist ikbalde faa li y0 :to hu• 
l unm a brı n • ve Bulgırıstan ~iya

setinde rol oynamalarına k~ t 'ı.f -
yen mü saade ed ılmıyeceği,.., i j l fu1 
etm i ş ti. Par tıJe r, bu bcyan n: t ~ı ! Ü· 

zerine, sağcl ve solcu gr up. 2'.rup 
müttehıt rP phelcr lesk il eci ek 
kendı mevcudıyetleri namına 2iz • 
Jıden gızlı} e faalıyete gec, ti 1tr ve 
Kôse Jvano1 hükıim et i ne k 3r~;. m li· 
cadeleye J~Şl&dıl a r. HiıkümPI, i'ar
tıl ere iştı r ak hakkı ver ilm ,,ı, ~ 1r -

tıle, belediyelere mahsus yeni bir 
ıntihap kanunu yaptı ve ll11lgar 
halkının, partilerin tav<. <!.utuna 
ıhtıyaç basıl olmak.sızın, doeı ulan 
doğruya bviediyelcr idare>ıne i -
tırakıni t~min etmek üzeı c inti -
haplara b;.ş!adı. Fakat, putılı-r, 
gayri kanuni bir şı:kilde ort' Y' çı
karark bu kanuna boykot ı . ~n Pt
t1ler ve Bulgar h<ılkını intih<ıplara 
iştırakten men·e çal ıştılar v., ~:ılış

maktadırla,· . Yıne ka nuna ı;ore, 

bırkaç hafta d<·vam edecek olan in
tıhaplar, şimdiye kadar dört ·ri -
!ayet dahı 'ınde yapılmı ş ve hlıkıl
met ealip gelmiştir. Partizanlar hü
kumetin ga libiyetini kadınalra inti· 
hap etmek hakkı verilmesine '1am· 
!etmektedirler.Başvekil Kö•e h~nol 
ise, gazetcdlerP verdiği bcyazıatın

da, partizaııforla hükumet ara ... ın -
da bu: nevi (referı,adum) mal>':reti· 
ni alan bu boykot meselesinde par
lı lerin tanıa mile mağlup ole! ,~]a
rını ve Bulgar m illeti nin h J.küme
te bağlı ve sadık olduğunıı, lıi kıi

metin güttu ğü sulh ve süki•ıı "lôli
t ikasını Bulgarlığın tasvip et~ iği 

bu intihaplorda partil erin kahlıa r 

bir mağlübiyete uğramalarile te
beyyun ettiiini söylemiştir. &ledi· 
ye intihapl arı yapıldık tan ~onra hü· 
kümetin yapacağı yeni bir intihap 
kanunu ile meb'usan in:ılnı; ' an 
yapılacaktır. . 3ay Köse İvanof 

Bulgar sobranyasının(korpora.yon) 
sistemi bir meclis olacağını ve meb 
usların mctlcl<i teşekküll e: mu • 
messilleri arasından se<:i~ece~ ini 
söylemiştir. F.akat, parti ı..ııılttla 
hükumet ara•ındaki bu mücadele
nin. geçen günku karışıklıklardan 
sonra, §iddetli bir safhaya girmek 
üzere olduğ"unu ı;öylemek de, :.ne
meyiz ki mübalaga mı oJur? 

M. Necmettin Dell >rm!lıt 
ıuınııHtımııııııııu"u"uııııııııttuııuuııın~t.ıuJ11Ht1.,.Hw++ıHll 

Kredi Fonsiye 
Kah re 17 (A. A.) - Yüzde 3 

faizli ve ikrami el Mısır kredi fon· 
siye tahvillerinin dünkü çeki'işinde: 

1903 scne•İ t•hvil!Prinden 601. 
387 num ra 50.0JO 1911 sene•İ hh· 
vı.lerinde'l 214.074 numara 50.000 
fra~k ikraınive kazanmı~lardır. 

Nü mayi ş çiler sinemaya doğru 
yürümek istemişlerdir. Polis muha· 
lcfet göıtermış ve bunun üzerine 
hakiU b.r müsademe başlamıştır. 
Nümayişçiler evvela yerlerden •Ö· 

külen kaldırım hşları ve ağaçlar da 
dahil olmak üzere ele ne ıreçirir
lersc pol sin üzerine yağdırmaya 

taşl.mışlardır. Biraz sonra da kO• 
münistlerdcn biri bir el silah atmış 
ve bunu yCzlercc ve yüzlerce atı1 
takip etmiştir. 

Paris 17 ( A.A ) - Hükumetin 
bundan böyle kargaştklıklara sebe• 
biyet vermesi muhtemel bütün nü. 
mayişleri menetmek tasavvurunda 
bulunduğu söylenmektrd.r. 

Dün feci bir kaza oldu 

Po'is de mukabeleye başladığın• 
daıı hakiki bir harp aahnesı hasıl 
olmuştur. Derbal takviye kuvvet• 
lcri gelmiş ve ancak sabaha karşı 

nümayişçilerin kurduğu '24 barıkat 
birer birer hücumla zaptcdilmek 
sure;ilc sükun temin cdiicbilmiştir. 
Nümayişci'cr enternasyonali ıöyli• 

ycrck çekılmişlerdir. 

Kurnanlar na kadar 
Parıı 17 cA. A.ı - Clichy'dcki 

hadiselerin kat'i bilançosu şudur: 
Nümayişçılerdcn 5 ölü, üçü ~~r 

olmak üzere polislerden 157 yaralı 
üçü ağır .olmak üzere Comhuriyet 
muhafız kıtaları ve seyyar lıataları ve 
cı yar kıtal•r dradınd11n 84 yaralı, 

birkaçı ağır ol!'l k üzere nümayiş
çilcrdcn 80 yara!~. 

Tevkif edilen 18 kişiden 111 
serbest bırakılmıştır. Blumcl'ın sıhhi 
vaziıcti şayanı rnemnuniyet~ir. 

Dün ırccc Asnıers'dc de a' ni 
veçlıile karışıklıklar olmuş ve po· 
lis müdahale etmek mecburiyetinde 

!========================= 
Deniz Bank 
Müdürlüğü 

Deniz mücssc•elerinin bir elden 
idaresi için kurulması kararlaştırt• 

lan Deniz Ba,k Müdürlüj!iinc iş 
Bankasının lstanbul şubesi müdürü 

Bay Yusuf Ziyanın tayin edilmek 
üzere olduğunu memnuniyetle ha. 
ber aldık. 

iş Bankası lstanbul şubesini se• 
nelerdenberi büyük b r faaliyet ve 

muvaffakiyetle idare etmekle olan 

Bay Yuıuf Ziya yüksek kıımclt~ 
bir ba~kacımızdır. 

Türk denizciliğinin idare ve İn• 
kişafına çalışmak gibi çok müı.im 
bir memleket işini üzerine alacak 

olan yeni bankanın başına Bay Yu
suf Ziı anın getirilmesi Cumhuriyet 
hükfımetinın bu sahadaki mu\&ffa. 

kııetlerini müjdeliycn bir işaret 

telakki olunabilir.lj Bankasında mü· 

him işler başarmış dan Bay Yu
suf Zi>aya yeni vazifesinde muvaf. 
vakıyctler dılerir. 

Bir adam Tramvay 
altında parçalandı 

Kaza kurbanı bir tramvaydan ati a• 
yıp karşıya geçmek isterken baş· 
ka bir tramvayın el ında can verdi 

Dün akşam üıcri saat beşte 
Fangaltıda feci b ·r tramva1 kazası 
olmuş ve Balıkc•irin Sıniırgı kaza. 
sının Alacık köyünden 329 doğum :u 
Mehmet oğlu Hüseyin tramvay al· 
tında kalarak parça ianmışıır. 

Hidiıe şöy ic olmuştur: 
Kaza kurban ı Hüseyin Hamnm 

istasyonundan hareket edip Harbi
yeye doğru ilerliyen bir tramvay
dan at iamış ve tramvayın heır. en 

•rkasından caddenin karşı tarafına 
geçmek istemiştir. Fakat bu sırada 
mukabil taraftan, yanı Harbiyeden 
Ş. şliye dog ru ge.m<kt.. ola, 435 
numara'ı vatman Hüseyinin idare· 
.indeki 141 numaralı tr .. mvay ara. 
basının >O u üzerinde bulunmuş ve 
tekerleklerin altına d . şmuşlür. 

Hüseyın tramvaıın önüne o ka· 
dar an• zın çık mışur ki vatmaıı bir 

adamı çiğnediğinin farkına biie va• 
ramamış ve Hüscyini tekerlekler 
altında on beş metre kadar sürük· 
!emiştir. I • 

Bu sırada oradan geçen yedek 
subay okulu tJlebelerinden birkaçı 
facıayı göriınce bağırarak vatmanı 
ikaı etmişlerdir. Vatman arabayı 
durdurmuş, fakat iş işten geçmi~, 

zavallı a.:lam ttkerlekler altında 15 
n.elre sGru k.em rek parçalanmıştır. 

Hadise hemen müddeıumumilige 
bi ldıri.miş, nöbetci müddeıumu ı. i 
Cevdet !Jcia yeri e gelerek t ılıki
kata clkoymJ~tur. Ceset tram~a· 
llR altından çıkarılmış, Tabibi Adli 
Er.ver tarafından ınuoyene ed.lerok 
defnine ııi•ı verilmiştir. 

Vatman tevkil cd ı lmiştir, Ha ·Jise 
dolayısiyle dün bu hatta iki saat 
kadar lramvay münakalatı dur
muştur. 
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FIKRA: 
Tanıtma tasarrufu 

B iri 120 kilovatlık mun dalgalı, diğeri 20 kilovatlık kısa dalgalı iki 
telsiz istasyonunun temelleri atılmak üzeredir. Ankara'nın 5 kilovatı ile 

sesimi1i Adanaya bile güç duyuruyorduk: iki seneye kadar Ankara fi· 
!armonik konstrlerini Nankin, San Fransisko ve Kamberaya c!a işittire. 
ceğiz. 20 inci asır milletleri dünya ile konıışur bir ağız ve dünyayı din· 
ler bir de kulak cihazı edindiler. Cihan, Aııkarayı merakla dinliyecektir. 
Y~ni küllürümüzün her !arala erişen sesi ile, türk masalı devrine büs· 
bütün nihayet vereceğiz. 

Bu telsizler, serı:iler gibi, lüks masrafllr değil, hakikt tasarruflar. 
dır. Bizim ~ibi -mazi günahı çeken milleller için tanıtma ekonomiktir. 
Ve bu vaziie ) alnız bizimdir. 

Senelerden beri yeni Türkiycden çok bahsedilmi~tir: mesele bunda 
doğil, her gün yeniden bahsolunmaktadır. Mısır • lngiliz Turına
klubü binlerce senelik ehramların her gün taze reklamını yapıyor 1 

E kiyi unutturmak, yeniyi hatırlatmak, ve bunu yüzmılyonlar ve kı· 
talar ölçüsünde ıapmak: işte Etımesut istasyonları bıze bu fırsatı ha· 
zırlıyor. Fatay 
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A-dliyede: 

1 ş k e n c e d a va s ı n a 
Dün bakıldı 

Komünistlik tahrikti.tından suçlu 
olanlar da mulıakeme edildiler 
Doktor Hikmet, Salahi ve eczacı 

Vasıl tarafından, 934 senesinde, 
komünistlik suçile polıs birinci şu• 
besine götürüldükleri zaman ken· 
dilerine işkence yaptıkları iddiasilt 
eski birinci şube müdürü Nuri, 
muavini Sadu lah, komiser Emrul
lah, Saim, Hüsnü, Ali Riza ve Ni
hat aleyhlerine açılan davay~ dün 
Ağır ecza mahkemesinde bakıl· 
mıştır. 

Yine komünistlik suçundan mev· 
kuc bulunan Doktor H.kmet, j•n· 
darma relakatıle celsede hazır bu· 
lunnıuştur. 

Maznunlardan Nuri, Sadullah. 
Saim ve Nılıat muhakemeye a-el• 
memişlerdir. 

Dinlenen şahıtler Lütfi;, RAh• ve 
Faruk, kendiler; de komünistlikle 
alakadar oldukları Z'1nnile a;n! şu
beye götürüldükleri uman dava· 
eıları, vücutlarında işkence iılerı 
olduR"u halde görcıükleriııi söyle
mişlerdir. 

Davacılara ait ubıla ve Adliye 
labiplerinin muayene raporları 
Okunduktan sonra, muhakeme, da· 
Yacılkrın maznun oldukları bir ko
nıüniKllik davasıle e.fAkada.- olan bu 
davanın da ayni günde olma>1 mu. 
vafık görülerek '.l<I Mart Çarşan
ba sabahı saat ona bırakılmıştır. 

K:>mUnlstllk tahrlkltı suç· 
lularının muhakemesi 
Komünistlik tahrikatı yapmaktan 

suçlu Cenab Ş ılıabettin, Zeki, Ke
mal, Feyzi, Nazım Hikmeı, Doktor 
Hikmet, Şiikrü, lh•an ve Salahad· 

Poliste: 

dinin mevkul; Kadir, Süleyman, 
Bekir ve Hasan Basrinin de _gayri 
mevkuf olarak muhakemelerine dün 
Ağır Ceza mahkemesinde b•ştaa• 
nııştır. 

Maznunlardan gayri me•kul Mu .. 
tala Refik hazır bulunmamış. Eyiıp
te, Otakcılarda, Mezarlık sokıtj!"ın· 

da 3 numarada oturduğu, fakat, 
askere sevk edildiği anlaşılmıştır. 

Müddeiumumi Kaşil, Mustafa Re
fıkin adresinin açık olarak yazıl· 

masını, bulunursa mahkemeye gön
derilmesini, ask re gitmişse, bu· 
lunduğ'u kıt'anın tahkik edilerek 

duruşma gününden ev.el ve çağ• 
rılmasınu müsait bir zamanda mah
kemeye bıldirilmesi için müzekkere 
yuılmasını istemiştir. 

Gawri mevkuf suçlulardan Bekir, 
Mustafa Relikin Falih askerlik ıu· 
besine~ sevkedildiğini, adrednin 
mahkemece mazbut adres olıJu~u· 

unu, arada 11rada lstaobu!a ııelip 
a-ittığıni, fakat, nerede olurdueunu 

bilmedi§-ini; nerede olduğunu Re. 
fikıo bab~sının bilmesi lazım ge
leceğini söylemiştir. 

Doktor Hikmet do: 

- Aylnrdanberi ıııcvkul bulunu• 
,oruz. Bır an c-vvel kurtulmamız 

için muhakem~ve çabuk başlanma· 
sı lazımdır. Onun gıyabında baş· 

!anama 7.mı? diye sormuştur. 

Neticede Refikin nerede oldu

ıtunun anlaşılması için muhakeme 

:; Nisan Cumartesi günü saat ona 
hıra k ı lr:ıışlır. 

Beyoğlunda bir randevü 
basıldı • ev ı 

----·- --

Genç kızları 
adam 

baştan çıkaran bir 
yakalandı 
-----

Ee~oğlunda Utarit sokağında Yu. 
suf apartımanında bir cürmü meş• 
hut yapılmış ve bir randevu evi 
ba~ılmı~tır. Zabıta memurları dört 
genç kadınla dört erkeği yakala
mışlardr. 

Kendisinden şüphe edilen Ah~· 
nozda ev sah plerınden çaycı Ha
tice, ev sahibi olduğunu lakat bu 
işle alakasının oln.adığını şöylemiş
tir. Yakalanan kız'ar, kendilerini 
ve müşterilerini bura, a aparlıman 

kapıcısı Adi:in getırdiğini söyle
mi~lerdir. 

Zabıta, yakalanan kızlardan biri· 
nin, hen•z çok genç bir ı aşla ol· 
duğunu tesbit edince, kapıcı Adili 
fuhşa teşvik suçile tevkil ederek 
mahkemeye vermiştir. Diğer kadın· 
lar hakkında da tahkikat yapıl
maktadır. 

Genç k11ları luhşa teşvik eden
ler hakkında sıkı ve şiddetli ceza 
tatbik edilecektir. Zabıta, Beyoğ• 
lunda, şüphelendiği bazı evleri sıkı 
hir kontrol altıoa almıştır. 

Yankesicilik 
Meşhur sabıkalı ardan Bursalı 

Mehmet, Balıkpazarında ant.kacı 
Muizin cebini karıştırırken yaka
lanmıştır. 

Sarhotluk 
Şehremininde oturan balıkçı lsa 
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il~ arkadaşı Necip, ıarhoş olarak 
Sirkeci civarında sokakta rezalet çı
kardıklarından yakalar.mışlar, mah· 
kemeye ~erilınişlerdir. 

Yaralandı 
Teşvikiyede Şakayık sokağında 

oturan mütekait General Ali lhsa• 
nın 25 yaşındaki oğlu izzet evde 
J:ıbancasını sildikten sonra cebine 
koyarken si'ah ateş almış, çıkan 

kursun sağ kaba etinden yarala· 
mıştır. 

izzet, Nişanlaşı SJğlıkevine kal
dırılmış, )apılan ameliyatla kurşun 
ç.karılmıştır. 

Çarpıtma 
Bebeğe giden vatman Mehmedin 

idaresindeki 255 numaralı Eminö
nü • Bebek tramvayı, Türk petrol 
şirketine ait ve şoför Bahtiyar ta. 
ralından idar~ edilen 3606 numa• 
raiı kamyona çarpmış, ikisi de ha· 
sara uğramıştır. 

Hırsızlar 
Sarıyerde Hasan paşa sokaj!ında 

608 numaralı evde oturan Fatma 
Bınnaz evde bulunmadığı bir sıra
da ayni maha'leden Ahmetle Sala. 
hallin eve girmişler, b r dikiş ma. 
kınesi çahrak gene Sarıyerde Ab
dull ha salmışlardır. 

Ahmet ynkaLnmış, Salahattin 
kaçmıştır. Dikiş makınesi geri alın· 
mıştır. 

AÇIK SÖZ-
~-~=-=====---

Çivi buhranı 
Yeniden 
Şiddetlendi 

ır------"'1 Ucuz bir 
1 KÖY 1 Tren tarif esi 
· Okulları Yapıldı 

t 
Bakırköye-kadar çok ez 

bir para ile seyahat 
mUmkün oıacak 

Tacirler dUn de Ticaret 
odasına başvurdular 
Ç vi imalinde kullanılan çivi teli 

fiatlarının yükselmesi üzerine çivi 
narhının da arttırılması icabedece· 
~ine karar verilmişti. Yeni narh 
henüz tesbit ed lmediğinden imalat. 
haneler faaliyetlerini durdurmuş ve 
şehir içinde bir çivi buhranı baş. 
göstermiştir. Bu yüzden inşaat iş. 
leri de durmuş gibidir. 

Çivi tacırleri dün yeniden Tica• 
ret odasın• müracaat ederek bu 
vaziyete bır çare bulunmasını iste
mişlerdir. Oda tetkikat yapmak-

tadır. ! 
Sanayi Birliği Kltlblumu-
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misi Ankaraya gitti 
Milli Sanayi Birliği Katibiumumisi 

Bay Halit, birlik işleri etrafında 
a'llkadar makamlarla temaslarda 
bulunmak üzere dün ö~le treniie 
Ankaraya a-itmiştir. 

Şehir 
Meclisi 
Toplandı 
Hastanelere mUracaat 
edenlerden alınacak Uc· · 
ret Uzerinde konuşuldu 

Şehır Meclısi dün Öğleden sonra 
•••l on dörtte son içlimaını yaptı. 
Ve dünkü içtimada müzakeresine 

başlanıp da bir karar alınamıyın 
bütçe işini tetkike başladı, 

Bu meyanda hastanelere müraca
at ederek ayakta tedavi edilmek 
isteyenlerden alınacak ücret tarifesi 

karşılı~· olarak varidat bütçesine 
yirmi bin lira konmuş ve masraf 
kısmına da ayni miktar zarıımedil
mişti. 

Dün birçok aza bu itirazı tetkik 
etmışlerdir, Bunun bir emri ••ki 
olduğ'unu söylemişlerdi. Meclisıekl 
bir kısım aza da bu ücretin ııley
hlndcdirler. 

Uyu,turucu maddeler in· 
hlsari llman hanına 

ta,ınıyor 

Uyuşturucu maddeler inhisarı 

yakında liman hanın" taşınacaktır. 

Liman hanındaki liman idaresi de 

merkez rıhtım hanına nakledecektir. 
lnhısarın Afyon deposu Tophane 
cıvarındaki bır binaya nakledilmek· 
tedir, 

~Ü•kUdar" vapuru esa•h 
9ekilde tamir edildi 

HavuzlJr idare•inde çvk eskı bir 
şilep muvaffakıyetle yepyenı bır 
hale getirilmiştir. Üsküdar adlı olan 
bu şilep geçen sene bir lırtınada 
batmıştı. Geminın makinaları, kaza. 
nı esaslı bır tamirden gcçırilmış, 

ııüvertesi yeniden yapılmıştır. inşa• 

at beş ayda ıkmal edilmış ve 75 
bin lira sari olunmuştur. 

Fırıncılar cemiyeti 
fırıncılar cemiyetı idare hey'cti 

aeçimi dün yapılmıştır. Bu gün de 
otel ve han kapıcıları cemiyetinin 
idare hey'etı intihabı yapılacaktır. 

Birbırıne yakın köyler
deki çocuklar bir araya 

toplanacak 
Köy çocuklarının ekserisini üç 

senelik tahsille bırakmamak için 
tetkikat yapılmaktadır. 

Bunun için önümüzdeki sene· 
den itibaren açılmak üzere yeni 
köy mektep'eri tipleri tasavvur 
edilmektedir. Buna nazaran biri• 
birine yakın köylerin talebesi bir 
mektepte toplanacak ve bütün 
cıvar köyler.o talebesi tam teş• 

kilatlı bu ilk mektepten istifade 
edecek tir. 

Bu m•ktebin adına (Gündüz 
ilk okulu) ismi verilecektir. 

Biribirine uzak köylerde ilk 
de•re, yani üç sınıflı ilk okul 
bulunacak ve ikinci devre 
tahsili müşterek mektepte ya. 
pılacaktır. Bu mekteplere de 
(Muhtelit birlik okullar) dene
cektir, 

Ayrıca biribirine uzak köyler• 
de mu vakktaten yatılı birlik okul· 
!arı kurulacaktır. 

Çocuk bayramı 
Çok çocuklu ailelere bay
ram için para verııecek 
Çocuk Esirgeme Kurumu lstan

bul Merkez Heyeti 23 nisan çocuk 
bayramı ve çocuk haftau hazırlık· 
!arına başlamıştır. 

Her sene olduğu gibi bu yıl da 
o gün bir hafta devaın etmek üzere 
büyük ıenlikler ve merasim yapı· 

lacaktır. Bayramın bu sene daha 
parlak geçmesi için yeni bazı ka· 
rarlar alınacaktır. Ayrıca 23 nisan. 
da çok çocuklu aileler ara51nda 
bir müsabaka yapılması, en çok 
çocuklu üç aqeden birinciye 50, 
ikinciye 30, üçüncüye 20 lira ikra. 
miye verilmesi ve Gülhane par
kında büyük bir çiçek bayramile 
dört, beş ve altı yaşındaki çocuk
lar arasında bir (Gürbüz çocuk 
müsabakası) açılacaktır. 

Su işleri 
Memurların vazifelerine 

alt talimatname hazırlandı 
Memleketin su işlerınde çalışa• 

cak tetkik teşkilatının vazilelerı 

hakkındaki talımatname hazırlan• 

mıştır. Türkıye dahilinde büyük •u 
işlerine ait tetkık işleri mülettışlık 

mınlakalarına mıntakalar, şubeler, 

şubeler de kısımlara ayrılmak. 

üzere yapılacaktır Mıntakalar, Su• 
Jar Umum müdürlüğ"ünün teklıfı 
üzerıııc: Vekaletçe tayin edılecektır. 

Bu ınıntakalar tecrübe görmiış 
başmühendis derecesinde doğrudan 
doğruya umum müdürlüğe merbut 
bir mü leıtişın idaresıne verılecck, 

her mınıaka lüzumu kadar şube· 

lere aynıacaktır. Mıntaka rnüleıtış

lerı kendi mınlakalarında ıptidıl 

bir ıstık şal yap 1cak lardır. 
Tetkik esnasında postaların me

saısl miııemadidır. 

Musiki konferan•ı 
Şehremini halkevındcn: 19-3-937 

cuma günü saat 17 de Mesut Ce· 
milın musiki adlı konferansı var• 
dır. Herkes gelebilir. 

Şark Demıryoiları de,Jete geç• 
tikten •onra alakadarlar bu kısım
daki banliyö tarıfesınin pek yiıkse'< 
o!duı;unu, halkın b.ı yo:daki ş\ka· 
retlrrinin yerinde bulunduğunu gör. 
,nü~ltr, Lenzililt yapıloıcLsı etrafında 
~saslı tetkik yapmışlardır. 

Eu husustaki incelemeler sona 
ermiş bu\unmaktadır. Hazırlanan 
proje N.lıa vekaletine gönderil· 
ıniştir. Tastikten gelir gelmez tal· 
bik mevkiine konacaktır. 
Ôğrendiğimize göre Sirkeci· Y c· 

şilköy arası iki mıntak" added.le
cek, buna göre ücret alınacaktır. 

Yalnız üçüncü mevkid • Bakırkö· 
ye l,eş, Yeşilköye 7,5 kuruşla gi
dilebilecektir. Diğer mevkilerde de 
bukadar ucuza seyahat edilecektir. 

Bu tarilenin nisan başından mute· 
bcr olacağı söyleniyor. 

Sanayi ... 
Aleminde 
Tetkikler 

Ticaret Odası sanlyi Aleminde 
esaslı tetkıkat yapacaktır. Sı
nayi birliği katibiumumisi bu hu. 
susta Ticaret Odası katibiumurr.ısi· 
le temaslarda bu1unac1~ tır. S·•na· 
yicilerııı bütü'l ihtiyaçları, muhte· 
lif sanayide kullanılan iptödal m.•d· 
deler ve ihtiyaç nisbeti bu tetkikat 
sırasında tesbit edilecektir. 

-·--·--
Tapu senetlerinin tescili 

Tapu senetlerinin; tescili ve lc
rağ muamelesini müteakip yani 
alakadarın ikinci bir müracaaıine 
lüzum kalmaksızın verilebilmesini 
temin için tescilden ev•el yazıl
ması hakkında dün tapu ve Ka
dastro ~Umum Müdürlü~nden bir 
ıa mım gelmiştir, 

HAiide Şehir tlyetro•unda 
Evvelki sene Şehir tiyaıroıundan 

ayrılan kıı·metli san'atkar Halide 
de Ş"hir tiyatrosuııa alınmıştır. Bu 
suretle Şolıir tiyaırdsu dışında ka
lan sanalkArlardan sonuncusu da 
tekrar arkadaşlarına iltihak elnıi~ 
olmaktadır. 

Samsun meclisi 
MUzaketelerlnl bitirerek 

bUtçeyl onaylamıştır 
Samsun 17 (rlususi Muhabirımız. 

rlenl - Samsun umumi medısi 

mü1akeratım bitırerek bugün da
R"ılmışlır. Müzahrat beş gün sür· 
müş ve 7M,500 lıra'ık bir bütçe 
onavlaınıştır. Bu paranın J8557"l 
!ırası vilayet yol ve kökrü işlerine 
ve 24iJ533 !ırası külür i~Jerine, 

'1'>601 lıraaı Zıraat ve baytar ış'e· 

rıne, 72,051 lırası Sıhhat işlerine, 

ıo7 ,835 l:rası muhtelif ve müşte

rek masrallar, 99,998 lirası Musa· 
scbe işlerine tahsis olunmuşlur. 

Beş yıllık :ş programını tanzim ey. 
lemışlerdir. Umumi meclisin yıllık 

toplantısını bitirmesi münasebelıylc 
Bu gece Cumuriyet halk partısi 
kurağında bır ziyafet veriimiştır. 
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Tacirin, esnafın tenviri 
artık en ileri vazifeler

den biri olmalıdır 
Ticarette meşru kar esastır. Ticareti ıhtıkiır veya 

dolandırıcılık haline getırmek pi~asadaki emnıyetı 
mahveder. Halbuki ticaret her şeyden evvel emniyet 
ve itimat esasına istınat eden meşru bir yoldur. Bu
nun da artık loı'mülleşmiş kaideleri, kanunları, pren
siplerı, esasları, hesap ve kitabı vardır. Halbuki dik
kat olunursa, matbuatımızın hemen h<r a-unlük şıka. 

yetlerinden biri de piyasadoki mağşuş ve llımada 11-
yik olmayan mataa Le•ceccüh ed.r. birdenbire kaıan 
kumarın psikolo j sıdir. 

Tic•ret, müdrik ve sistemli kazançtır. 
Bunu bızim tacirlerimiı ve esnaflarımızın bazıları 

henüz anlamamış bulunuyorlar. lKtısadl vaziyetin ve
ya buhran diye ortaya süriılen hadisenin tesiri ile 
dükkanlarının kapandığını söyli; enler, hakikatte bil
gısızliklerinin cezasını çekenlerdır. Ne böyle bir buh. 
ran ve ne böyle bir iktısadi vaziyet, herhangi bır 
küçük dükkanın kapanması ve hatta mütevazı bir ti· 
carethanenin işten kalması için sebep olaın1z. 

Sistemsizlik, idraksiz çalışma, çabuk kazanma yü-

zünden ılıtikar, hiyle ve tajtşiş gibi hareketlerle müş
terısinı kaybeder ve kapotır. 

Biılün bunları portakal ticaretimiz için varit gör
mek mümkündür. 

Görülüyor kı piyasada susuz ve çürük portakal 
çoktur. Bunun sebebi araştırılınca derhal tezahür 
eder: Fiatta haksız bir um temın edebilmek v··ya 
herhangı bır ıhracala lıaıırl•nm•k için portakal gibi 
çabuk bozulabilen şeyleri pııasaya çıkaramayıp bek
letmektir. ihracat bir memleket hadisesidir. Bundan 
gafil bulunan ve talep karşısında malını a>klayarak 
daha tazlasile satacağını zanneden yalnız kendine 
değil, müstahsile de zarar verir. 

Nııekim portakal ticaretimizde böyle bir zarar 
tahmininde aldanınayız. Tıc.ırel odalarımız tüccar, es
nali broşürlerle, esnaf gazelelerile velh1sıl muvalık 
bulJcağı usullerle tenv r etmelidir. 

Buna ihtıyoc kal'idir. Ticaretin ne demek oldu. 
iıunu hali\ anlamamış gibi görünüyoruz. 

Hatice Hatip 
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Vaziyet! 
Dünya mı tersine döndü, bize mi 

;)yle geliyor? Kendimizi ayar etmek 
için gazete ere yapıştığımız zaman 
ioe hüsbülün alallanıamak kabil 
d~fril. 

Çünkü neden ? l 
Mesela dün bir az gülelim diye 

biziıu ga7ete!erin ıni2ah muharrirı
lerine göz gezd,rdık. 

N• buyurulur: 
Ateş püsküriiyor:ar l Bir tanesi, 

bir adam (ah! Rulonya ormanı 1) 
demiş diye herifin lalnı zehir ede
cek zehir zenberek laflar yazmış. 

Biri, (fesat kumkumaları) diye lıt• 

ne lucurlara sö_tüp sayıyor! 
ynn" :;a1etelerın bal pelekleri me· 
'abesinde olan mizah sütunlarında 

biliık is ba'hr ar tik deli olmuş bal 
gibi zehir akıyor!. 

Hail uki ciddi sütunlara ve ciddi 
muh•rrirlere bakın: 

(R,şadiye) de aslen Macar olan 
bır Bayon kedi meraklısı im'ş. Ô en 
kı-disine beton n:ezar yaptırmış. 

l•tantulda i<e şu bu'unan kesik 
kol meğer me>arsız ka'an Lir ka· 
dıncağızın kolJ imiş. Bir ırazete bu 
hadiseyi yazıp ( insan ölüleri mi, 
hayvan ölüleri mi daha talili 1 d.ye 
alay ediyor 1 C.ddi bir başmuhar· 
ririmiz harıl harıl yeni bir sporu 
lutıurmaya çalışıyor, kala •poru l 

(Kafa sporu) tabiri bile bir alay 
olsa gerek! 

Bir gaıete müsabaka açıyor: 
- Beğendiğiniz erkek ve kad.n 

tip'~ri ned•r? Atay deıtil mi? 
Çünkü 50) lin mükafatı alacak 

cev;•p şimdiden malünıdur: 
En beğenilecek erkek tipinin 

(aparlım1nı ve otomobilini karısının 
üzerin yapdıracak, taksitsiz kürk 
almaya muktedir, gayet ~öst rişli, 

fakat buna muk.bil evi'e asla ala
kadar olmayacak) bir erkek o;~lu 

erkek tipi olJuıtu, en be~enilecek 
bayan tip'nin de (her hangi pahalı 
eşyayı gördüğü zaman heyecanı 

diline tutukluk verip erkeğini 

canlı radyo dinlemekten kurtara
cak derecede has<as bir kadın!) 
tip oldu~u aşikar de!lil midir? .• 

Sonra gök gürleme.i gibi ko· 
nuşmasıle en çok tanılan b:r mu
harrir arkadaşın yedi mülakatı 

ilan ediliyor. isimleri şu : 
(Kumrularla kouştum, Kedilerle 

konuştum, aı gırlar ve bo~alarla 
konuştum. Serçtlerle konuştum. 
Eşeklerle konuştum. Biilbüllerle ko
ııuşıum. Horu •lada konuştum!) 

H ıy koca Davut! şimdi de Sü
leyman mı oldun? Eline galiba 
mührü mü geçirdiu?I. 

Hepsi iyi amma, bu do•t. eşek
lerle nece konuşmuş acaba? ••• 

* Göriılüyor a. Alaycılar işi kala. 
>ai kalaycıl:ır alaya vurmuş göru
nuyor 1., Demek vaziyet: Dünyanın 
tersı 1 

Serdengeçti 
11ııı11111111111111111111ıııuııı1111111111ıııuıııı111111111oı11111111111111ı111111 

Beri inde 
Hava bulandı 

( Birıııci sahıfeden devam) 
kıcı ho,·a dün mülhiş sureıte art
rrıştır. Herkesin karşı<ındakine bi
le sormaya cesaret edemediği sual 
şudur: Acdba Almanya, reı mı 
kurtarmak için aksi bir hareket 
göze alacak mıdır ? • 

Ordre gazetesi de, Göring'in da. 
ima yüksekten attığını yazarak 
diyor ki : 

"Göring, tesir yapmayı, a'a • işi, 
büyük sözler söylemeyi ve si'ah 
ş~kırlılariyle dolu cümleler söyle
meyi sever. Kendisi ikinci Wilhet. 
min Siyah Göm'ekli bir eşidir. Bi
rincisi bizi korkut.namıştı, fakat 
birçok tahribat yaptı. ikincisi debi
ti korkutrruyor. Fakat bize daha 
az ma.,aflı olması için çalışacağız. 

ficr ne olursa olsun Göring bizi 
1914 deki gibi h•21rlıksız bulamı• 
yacaktır .• 

Londra 17, (A. A.) Havas ajansı 
muhabiri bildiriyor: 

Fransa hükümelinin lspanya'ya 
gönderilmekte olan ltalyan kıt'ala
rına lngilıerenin nazarı dikkatini 
celbettiği bildirilmektedir. Söylen· 
diğine göre, so~ zamanlJrda lspan° 
yaya yeniden ltalyan askeri ihraç 
edilmiştir. ln~iltere hükumeti bu 
sevkıvattan haberdar olmadığını 
beyan etmiştir. 

Bununla beraber lngilter•, Cebe· 
littanktaki deniz kuvvetlerine bu 
hususta tahkikat yapmaları iıakkın• 
da talimot verdiğini bildirmiştir. 

Hükumet Cebelittarık makamatının 
raporunu alır almaz bu hususla bir 
karar ittihat edecektir. 

lvi haber alan mahleller, lsp1n
yadan gelen ilk maliım ıtın menli 
mahiyette olduğunu bildirmekıealr. 
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1Muhabir mektupla rı 

R •• u 
Sabahat kar}ol uıda l·yandı. 

Gerındi, &"riıırlı sonra ufauk par· 
maklarımn ucuna basarak yere at
ladı. Odanın içerisini derin bir lo<
Juk kaplamı~tı. Gi;indi. Patıçur • 
lan r.çh, minicik gögsünü kabarta 1 
kabarta bir J.:ac kere derin nefes 
aldı. İ 
Şimdi düşfuıüyordu, dü-Lnüyor

du ki fü; yıl evvel bir gün yine bu 
odada anacığı son nefesini \'HDlİj 
ve yine bu odada Nedimle düğün· 
lcri yapılmıştı. Fakat heyhat ecel 
denen mefhum. ecel denen kot - I 
kunç rüzgar bir gün Nedimi de kol
Jarınır. arasından almı tı. Neler dü
şünüyordu, Yarabbi ne fen,. se\' • 
ler dü.şıinUyordu. Bir an bunları 

kafasından silmek ve atmak iste -
di .•• D~ha! geriye döndü, gitti, 
hazırlandı. Saate baktı' Ondu .. Sa
bahın daha erken sayılabilecek bu 
vaktmdc nereye gidiyordu• .. Ne -
reye gidebilirdi" .. Bunu kendisi de 
bilmiyordu. Altığı meş'um :ıdımlar 
onu yin~ meş'um bir yere g1~irmış
ti. Kocasının mezarına... Bır an 
tırnaklarile topraklan kazmak ve 
kocasına haykırmak istedi, fakat 
arkasına döndüğü zaman uzun 
boylu bir gençle karşıla:ıtı. 

- Bonjur bayan ... 
- Bonjur. 
- Sizi galiba rahatsız ettim. .. 

Bir an ne söyleyeceğini bile 
medi. Sanki dili tutulmuştu, sa -
yıklar gibi estağfurullah dedi. De
likanlı Sabahate bir parça C'aha so
kulorak: 

- Sizi, dedi böyle bir yerde gör· 
mek istemezdim. Sıcak bir çay iç
miye davet etsem kabul eler mi· 
siniz, burası çok soğuk ... 

Ses yok ... Yürüdüler, yürüyor • 

Alnıanya mal 
Göndermiyormu 

y a 
Ya.zen : Cel61 Mete 

lurJı. Sabalıatin kafasının iunde 
uzun ~l\ t ağaçlaı 11 boykus-1ar YC 

Nediır .... Yt.rüyorlardı hıç konu•-
mad ın ... Kihayet hir past<ohancniıı 

foünde durdular. 
- BU'.\rıtrn luz .. 

* İkısi d~ şimdi hır masanın ba • 
~ınd.ı oturmuclar, buğulu çay bar
dakl;ırını soluk dudakları!la götü
rüp getiriyorlardı. 

Sükütu yin(' Kenan bozdu· 
- Niçin dedi sizi böyle kiıskun 

görüyorum? .. 

Sabahat hafif gülümsedi. 
- Hayır dedı, niçin küskı.in ula· 

yım. Ve yıne sustular ... Vakıt epi· 
Jıce i!crlemi ~ güneş bütün kız .. 
gınlığı ile vamaçları lutuşı.ıru\'or
du sankı ... 

* SabJhat ıle K~nan §ıondı Tarabya-
mn yüksek bir tepcsındc> koyu ye· 
şil sulıırı seyrediyorlardı. Şimdi 

içlerinin :ıte~i günc~ın ate~i!e bir
lesip ıkisınin de kalplerini !'akı • 
yor ,yakıyor, yakıyordu ... 

Şımdi şendiler, neş'eli idılel'. 

Sabahat sankı maziyi unutmuştu. 
Yaramaz kelebekler gibi birbirle
rinin peşlet"inden koşuyorlardı. 

Bır :ın bir taş nasılsa Sab-ıhatın 
ayaklarına takıldı ,-e dü tü!_ 

* Gozlerini açtığı vakit k•ryola 
smda ağtr bir kabus .içınde Jdi. De· 
rln bir nefes almak istedi. r'ak~t 

lıaytr!_ Soluk dudaklarını güçlükle 
kıpırdatarak: 

- Rüya, anam \'e Ncdım dıyebil

di... Gözlerinden akan iki damla 

yaş yanaklarını ıslatırken, dispan
serin saati hafıf hafif onu çaldı. 

Sıı!rtu ve sustular .. 

· Yabancı 
Profesörler 

TUrk taclrlerl de aynı te- Yakında ,~;lmlze geıe. I 
kilde harekete mecbur rek k onfarnslar verecek 

Olurorlar 
Alman klcringinin inkılaa uSra· 

m•sından doğan ..-aziyet eski ~ek· 

!ini muhafaza ediyor. Almanvanın 
borçlu vaziyette oldukıJ halde ilı
racatı~ı lkesti~i haber alınmıştır. 
Bu hal karşmnda Tü rk tacirleride 
Almanyaya mal göndermek iste-
1nemektcd ırler. 

lzmir palamutçularının da sevki. 
yatı durdarduk!arı haber alınmıştır. 
Tacirlcrimiz haklı görülmektedirler. 

Bütün btı vaziyetler Almanya ile 
ticari müzakerelere biran evvel baş· 
!anacağını göstermektedir. Yakında 
bir Türk heyeti Berline gidecektır. 

Askeri ml!telıaltlarln 

kongresi 
Umum Mütekaidini Askeriye Ce

miyeti genel sekrelerlikinden: Ce· 

uıiı etimizin ~en elik mutat kongresi 
4 tfüan 937 pazar günü saat 13 

de umumi merkez binasında toı>
lanaca~ınd•n Cemiyette kayıfı O• 

lan ve temd sayasının 18 inci 
maddesi mucibince son sene aidi. 
yetini dahi tesviye elmiş bu'unan 
banın duhul varakalarile zikrolu· 
n a~ saatte teşr ifleri r ica ol unur. 

-- ----- ----

Üniv•r.İte rektörlüğü her yıl ol
dutu gibi bu yıl da ecnebi Oniver· 
ıite profesörlerinden bazılarını 

konftraııs vermel.,ri için memlcke. 
timize da•·et elmi~lir. l•viçre, Fran. 

sa, Almanyı. \'C lt11lyaci~n davet 
edilen profesörler bu ayın sonu n
dan it;b.uen gelmeye ba,lıyacak
lardır. 

Ecnebi talebe kafileleri de mcm· 

leket•mizi ziyaret etmek için teşeb· 

busatta bulunm~lardır. Ş• hrimizi 
ecnebi yüksek tahsil gençlerine 

göstermek için rektörlükte !Azım 

gtlen b~tün tedbirleri almıştır. 

Fırtınan ın tahri batı 
Evveokı gün ai<, m üzeri oldukça 

şiddetli bir falına çıkmı}. bazı yer • 
k•de ufak telek haıarıara da 3ebep 
olıt.uştur, 

Bu meyaııda Kalkavanıadelere 

aıt Halıçtc demirli bulunan Üsklı· 
d.r a1ı'ldaki ş:lcp te demirini h· 
ny nk ı·eni Uıkapanı köpriısüne 
a.ı olarak çakılan bazı kısımları ha. 
~ra uğralm ıtır. Köprü inşaatiic 

m~gul oıan Alman mühendisleri, 
şikayette bulu•muılardır. 

Açık Soz'ün ro m an ·48 

... fi/111 & 

H EA~INDA 
OILJJ:N iL 

Yezan · lskender Fahrettin 
Böyle alçak \'C namus düşmanı 

bir köp?ğe, sen benim yerımde bir 
erkek olsaı. ne yapardın? 

Zeynep, birdenbire ~,bredeme • 
di: 

- Gebertirdim .. 

Diye mmldandı. 

Nevzat başını sallıyarak gtildü: 

- Be-ı de başka bir 'iE!Y yapma-
dım.. Tahammülüm kalmamı;tı. 

Ben .. gö"?ltr~m döoüı~ce ne yapt: 
ğımı bilmem. 

Ve Z~vııcbin saçlarından oksı • 
yarak ililve etti: · 

- Bu hfıdiseden Marikanın lıa· 
beri olm;.s:n sakın .. anladın mı? 

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

Merak etme, Nevzat Bey! 

Kadrinın olumunden on beş gu:ı 
sonra .. 

Nevzat hır gün telaşla eve gel • 
di: 

- Aman Zeynepcığim, şu sana 

verdiğım bıçağı çabuk koynuna 

koy. kar ,ıki \'İran lil<le görünen 
kuyuya gıitür de atıveı-' 

Ze 'll~P tereddut içinde scnck.e· 
di. 

Nevz t hiddetle bağırdı: 

-Ne düşünüyorsun? Benı ele 
verıniye mi kasdettin? 

Zeynep koşarak odaya girdi.. Ya
tak altındaki bıça~ı aldı.. bir hav
luya sardı .. döndü. 

Nevzat çok heyecanlıydı: 

A V G O ~ a D a ,Balıkesirde Mithat pa-
BÜ YÜK EDEBi RO MAN 35 $8 mektebi büyük 
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Vali mühim bir nutuk sögligerek 
Okulun ehemmiyetini anlattı 

I.ıam:ıüh kıskanmıyu<l!U de· 
ntgınıc d,: p.t:k inanma! - diye d,;- - 1 

'·o.m ettı :!:t.CL:e • muthl-, kısk"-~l· 

yorum.. HaHiı gelmediğin ge<.-'erı 

r.ı;~:ı geçırciiJiimi bir oc-rı b;l;:·o • 
rll11'- Fakat bir hafta.dan r,eri .. 

Denıze bir YUmruk vurdu. Sağ 
kolu dirseğine' kadar suya girdı. 
Sustu. Birkaç 'amye kadar gözle· 
rirıı kar ı sabilere daldırdı; snnra 
ı.;:emiyerek söylüyormuş gibi can 
sıkıntısile, sözlerini tamamladı: 

- Bır haftad;.nberi artık rahat 
rahat uyuyablliyornm. Tabfote 

kur,ı ne yapılilbiltr? Madem kl la· 
bi,ıl crkeğı böyle yaratmı,ı, bunu 
U.yb kaf,ul etmekle!\ başka e:l • 
den ne gl•İr ... Erkek bu! :Mutlaka 
başk .. k;,dınlarla d.ı dü<üp kalka
caklır! 

N;ıarıı U•kıkaa«I\ dakık.ı; a örtan 
lıır hayrete dlışmütti.ı. Şım~ yalı-

1 
dan epeyi açılmışlardı.Sen bır haı·e
ketle oturduğu yerden k&lktı. Kı

zın a) akları ucunda, sandalın ıçi
ne bağdaş kurdu. Dızlerini ok~ı

ra ok~ıya: 
- Kuzum bunlar ne biçım söı • 

ı~r? Blı ne tuha[ 1elsefe! -ctedı· Kim
den öğrendın bunları~ 

Calıbc :ınLımad<ın elbededıği 
bır d':r&len imtıhan vermt~ bir tale
be gıbı toy toy güldı.i: 

- isme g<-lmedi değıl mı? 

- llır ıphesiz ... Ben senın her ' 
z~man b•ldığim gıbt kJlmanı i<te
rırr·. 

- .ı,;, ü ... Beıı rn.lyi en• p ulu • 
rayım, seıı tfo bıldii!,ın gibı aştk oy· 
rırıt! i~t,,·ciığın 

yok. 

ya~nıa 

G<:nç, kıla bır parça dalı; ,,_,ku • 
dıı ve ~ilılcrinl yirmincı y~ını he· 
nü>. d•;ldurmamış erkeklerd~· g<, -
rü!Pbilcn bir hayalperv~rlikle gc1

'· 

!etti aya daldırarak, 

- Bcnırn hıcbır ~.,. y ptığım 
}Ok sevgıhm.. -dıye mınldandı
a . ., gecelerım hep senın ·ar.ında 

g 1;ıvor, ,.c senı t'\'iyorum ~· ıl~ız. 
C~lıbe kolunu birdPnbtre •udan 

çıkardı. Cilvdı bır l.ırcınlıkla par
maklarını g lCın ,~k~kların• dol
dıraı ak 

- Koµ .. rayıın mı b ... nıar? Hımın' 
koparayım nu bunlaı ı': -dıyc rnı

rıld "ldı-

- Kopaı' 

Br.,u.ıyım mı s rı? 
Boc,' 

Aa~h' N(· 1«p«y1rn da hıdde
tımı alayım? Bıım'!m kı ... 

Dt!T'ek bu kadar kız~'''" r. b•· 
na? 

- Bılı; y ,rum ... f a<!at mutlaka 
bır~ey,er yiipıvorr..rn. mutlakeıa ..• 

- Çocuk . 
- Çocuk mu? Ben rrıı ÇOC..J.ğum? 

S•n oy!" nnnct 1 ı '<! yapıp yhpıp 

en •akın z rı-arc'a st:-r? a!d;;. 1 .,co -
ğım 

Ca ıbeP . 

Bu .Calıbe g• r,cın agzır.civn Y•
n hıddt . •arı s.tcırJ•· ',lkır.ı~t 

Kız çcncsın onı; 11 ıra ci.ya a
rak ce''"fl veı dı 

- Şckerıım 1 

Öyle tatlı, oyle cana ··ak.n b!f 

cilve ıle söylcmı~tl kı Na.zmı. ~&:~ 

olmuş gıbı goılcrını yumd" 

- Hg,·di ravrum, gotu s 11 -

gu •uz bıçagı •rs.ıya .. u:mtm~ 1· 

k1.1. mı;-yd:mda bır kôr kuyu var· 
dır. llamya geçen akşa n öı;i n<!en 
geç<rken sormuştun har:;; ... 1,t~ G 

kuyuya atacaksın! 
Zeyıtep, Ncvzadın tehlikeıı bır 

vaziyete düştüğünü anlamıştı 
- Pekı Nevzat Bey, dedi, merH 

tL"'lu:>! hemen ~imdi götürüp ata -
cağım. 

Nev:4 l bu· koltuğa yıkıldı. 

Z<yn. p kapıdan çıktı .. 

Apartıman merdivenlerim sü • 
...ue indı. Kapının önünde ~ğır.a, 
soluna bakındı. 

O ne:"! 
!~kakta bir kJç .,Olgr do.<t~ıv -

du. 
Zeynep ar.ay. doğru yurudiı. 

Gölgeler Zev .. ebi bkıp edıvoı 
du. 

Arsanın orlasında birdenbire tıır 
elektrik fent'ri yandı.. Zevn~bin 

etrafını sardılar. 

Sert ve kalın bir SP5 ışilildi. 

- "<!reye gidiyor.s.un, hanıme 
fondi? 

Oochh.. c: !'?;Üzel, ıı• i«:,"it.n. ne , 
kadar kendini tatfır.ır•k 'öylcdin! 

Kı..: · b ibir kar.kuhJ •ttı. EHe
rüLi gtncin scıçl\\rır,<lar t._;(.;kti ,.e 
derr.inki 50kLıJg~nl!ğı'c t3.0nn ta -
bar.« zıd bir çckirıgcniiklQ ba~;.,.ı 

kuldm:lı.. s.ıt:nı ~ .dığa y;ı;!adı. 

Şaııai çenesı onun ;Jm1';ı. değini -

yordu. Bır l<er.dim b.j!e"mi•lık ta
kınarak: 

- F~1ıızl<t blr ~,. toylerr.ıtı or~un 

-drdı· hf'rK('' Jxı· ]., buiu,vr.r. 
- Ne'' 

B ir yavru kendisine s o ru lan suale 
şöyle cev ap verd i: "A tatürk cümhuri
y et vecümhuriyet de Atatürk demektir .. 

Nazmi öyle bır ş;dd0tk yeıindrn l 
fırladı ki bu S<>kin cJrr.izdl' ... ı:daJ f 
Lır Okyanus dal:;• ·ı carnı~ gılJi İ 

Balıke>ir, tHusu •. ı i•li'c.al;>«· 

şa oku\U CJncl;m " ~Ü U<.Cl' };it k.
za. netice.si.n<iç k9trrültn y .•• nar&ik. 
yalnız dU\'öl' ~Ak.-oını k'.:iln1ıstı. Bu 
okulun bir müddelt~nbcri ,ı~vam 
rden taınirl bıı d f;:ı r·ilı·lvet,> er -

mı~tir. 

Bu nı:ü1Hı.:acl.ı~ 1.ıc nu nkı. 1 ınera -

imle açıl~tır. 
sallandı. 

Saçları darmad«ntr.riı. I..Je. ı l;al-

~alarınd.;, b;cakl rı g~rf'ın. .a,[.ı

rı r.tık .. 

- Ne dtdir.? -dtye it kı ar etil-

Bır d~ha ~oyitl' ınısi .... ,. 

Kız hiç ı.stıhni bozmadı: 

- Bir defa mı'? istersen hın de· 
fa da söylerim. 

- Demek hay .. tıı.a 
benden ba~b hırı var. 

- Henüz hir karışan yok Göz 

kulak ol. Bak senden ba-;ka birile 

ôttckberide dolaşıyor muyum• Bu

nu Uğrt:nnıckten kol•yı ne , .. ar 

·- Fakat ycıp;;.cagıu1 ... 
'Nazmı delirir gibi oldu. 

çıktığı kackır bağırdı: 

- Amma niçin? Niçıtın? 

A rnzı 

Calibe büvük bir sük(ınHle oe • 

\"ap verdi: 

- Tecrubelı k;,dınl;.rı dini<' -

mem lazım. Gorrnü~ geçırmış ha

nımd~pdıleri dınledım. Hepsi 

ciıy~r!ar kı bil gcnı; k•z günün bi

rındt :.ı'l .r.ı ta lan taşa vurmak is

tı:ımez;;;e muti ;,:,. bı am•n bc.lma
lıdı.. 

Ct: ~o:. Jı td: ne _y..ı.pac.:agırı.L şa~ır

mı·tı. •H• kudurdum, h;; kudura· 

"'ım. bır hcıılı!=- ge)mL ·tı. 

- Ya b~tı ne ·m kuzum? Ben 

be~ değıl 

rrı1yınt"'I 

- Yooo.. n bt:rıırn Ju.1c.ıılım::.ın! 

Bırgun g(>\~ek. kccet.m o!acaksın. 

- Demek o 1..am n bır de .. ma 
rılrı t'..ı~lund.cak') 

En azdan .. 

Nazmır.ın rıC\'Tı dorımti~t~, hıd

detıe-ı kulakları u .ıid•ıyord·ı K11. 

g v t t;ıö b.r r--v sô u)~or rrı.ı~ g -

lıı !ev rr •t 

- Bazı k12.lar çuı< m.ıvaftakıvet

ı ı olur~a1 rr..ş Bunlcü ın hıç olmazsa 

bır r t..ı. de tıretôrlerı bültı.1'..ır -

rr.• l 
(De rnrı" var) 

Önce nskcri lL.ııı o i~tıtı::f. ın.u
~ını çalml:5:tır. Bur ı ""Utt=ıoitkip be· 
şinc sııultan hır kız t;:Lbe tes ·ıl 
e,·,·el yanan r·kııJlsr:·1dan derin 
bi' acı ıçındeıı ~ynldıkla•ı soıu-ıı 

bugün tekrar okula ka,·r• •ı•!:l=rı

nı s•>yledi \'C duydukl~n ~\·ir.ci 

anlatarak ı:drnltre te,..;kkiir etti 
Küçüğün süıl crl şiddctl f" "'i i<ı c:ı ın
dı. 

Bunu \'alimiı Etlıcnı .l'si.ı..tı ıı 

çok güzel ~özleri takip ct'i. 
Valimiz kücük l""~ktrplinin bıt· 

tanın a<:ılm~ıı..;tndaki ."c\inci T.:e 
:yuva~·a toplanmr.ktaki ~::avcyı an -
!attıktan ronra m!"k!epcilik üz· -
rinde uıul' \'f' de~erli izah1tu bu-

ı lundu. B. Ethem Aykut mei:l 0biıı 

vazifesi~ı bu "apılardan ,·atan ve , 
memleket içın faydalı fl"rtlcr yeti;· 
ti~ini .aile Yll\'JSllld n aJınp.ıı ~o-

' cukların bol 1iva ve haı·a Giır bi· 
n:ılarda tahsilr de ·aın ctme!rrlnin 
de~eriıın işaret ettikten sonr~ Tür· 
k.iye Cuml1uriyet1nin mekt~plerin
d(' hiı;bır imtıyaz Carkı buhııımadı
ğını \'t• e\x>veynin ser\'eti, içtimai 
mevkii ne olur~a olsun ço -
cuklarınuı bu ınekteplcrd~l~i .sırrt

larda ,·anyana oturduklanı ı pek 
cPnlı ularak tebarüz ellırdil<r 

Mekteplerin ~okluğundan <:\'\·ti 

\'CTimlı olmalarının. terbiy,yi ve 
bılhassa milli ideali aşılamılörı.1ın 
er. gerekli •P · oldu5una da has. -
sıyetlc tr·m ; ederek Büyük Şefin 
J:dırıı \'gı ilt. .. andılar ve u~..ıtılJn 
m b•la korde!iiyı ke~Uler . 

Talcbcltr sıraLırına 

Vali lJ. Eti""' A11kut 

~~,14..,1 <l, vctlilt:r dt sınıfları dolas
t>lar. 

P· ıti b:.ı:-tkaın biriı1ci !'-ınıi tale
~sind.en bir rrıiniminiye sfjylece 
hitap etti. 

- Ya,·rıını, Cwnhuriyet ne de
nıcklir? 

l\lıni minuıin gözl~ri parbdı. Hıç 

bır tereddüt anı gerirmeden su ce
vabı Yerdı: 

Ataliirk demek ... 
B. Ethem Aykut bu kısa 

rnfıııa}ı ce\:ap üzerine de: 
fakat 

- Ya Atatürk ne deme!..• 

Divc ikinci bir süal sormaları ti-

zerine, küçük aynı ate-in <c>Sle: 
- Cumhuriyet ... 
Diye haykırdı. 
Valimiz bu şekilde çocukl3rla u

zun uzadıya konuştular. 

11.litlıotpaşa okulunun 
öğretmenlerimizin, Türk 
rına vatan, memleket 

ac:Iması 

çocukla
\'e Cum-

huriyet 

sek bir 

melhumlarının ne yük

<ekilde a ılaaıklarwı 
göstermcge de bir vesile nldu. 
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Halkev ln do o nu n cu 
kon f erans 

H ılkevinın bu yıl i~in terlip et

t lK,ı seri t\orıfcranS:arın onuncusu 
18.3-937 perşembe gliııü <aıt (18) 

de Evin Cağaloı(undaki merke. 

salonunda f.liırar Kemal Ailan ta· 

rı.!ıııd>ıı (K asık mimarimiz) mC\• 
zuıı i11erinde projeksıyon'u olarak 

\Crı!eokli•. Davetı)C ıokıur. Her
ke< gırt bıl r. 

Halk o pereti tu r neye 
çı kıyor 

Yeni Nesriyat: 

Hal k bilgisi haberleri 
Eminönü Halkevinden: Eminönü 

Halkevi D:I, Tarih \'e Edebiyat Şu
besi tarafından her ay çıkarılmakla 
alın (Halk bilg'•i lı.ıbcrlerinin) 65 
iııci •ayısı çıkmı,tır. Bu sayıda: 

Dr. A. Siih,ı·I Ünver, Naki Tcul, 
Naci Yüngul, O. B>hadırlıoğlu gibi 
tanınmış i ınzaların yazıları varılır. 

Halkbilgisi Haberleri memleketi· 
mizde çıkan yegane ve çok kıymet:i 
iolklur mecmuasıdır. Bu ilmi mec· 
muayı bütün Tarihcilere, Edebiyat· 

11ut111nuUJllUllllt/lll ... lll.MM•t UllttlMM!'INllUllllllHllllU•lf ıuoı•ı. Bir nıüddeltenberi bina~ıılık yü
zünden nıuntaz•m tems iter \'Cre- \ 

çılara \'C Dılcilere lavsire ederiz. 

Yolcu salonu 
Projesi 

Mıı<tak lırl yo!cu •alonu için <e
çılen m~ketlerin lelkiKine devam 
edıiıntktedir. Bu ınakellere göre 
h•11rlanacak proıe içın bir mimar 
seçılıııe<ı kır•rla}lırılın~tır. Proıe· 

nır. ·rurk rnınıarla..rından Uıru1e 

raptırılına91 ı.uvvelle nıuhleıneld:r. 

ZPJR"P bırdenbire şaşaladı 
- Hı, efendım. 

- Il3ydı, dogrusunu ~oyle. Bu 
kar .. nlı1<\a buralorda neden dc.ia • 
şıyorS'..ın? 

Zr) tn < r len kıı.t cnmı tı• 

- Sız kıınsınız'> 

n. yerek ko~mak ı. tedt 

Ve kendi kendıne mmld•rıdı: 
Ah, bir kere ~u kuyunıı., ba

.n" k.ıiar gidebihem .. 
Zeynebi çevir<nler: 

- Bır yere kımıld•y«m<.zsın. 

detl.•Jer, lıi>. poli• mcmu:·..ıyuz .. 

Zc~'lle:Jin rengi kağ·t ~ıbi !ıell"
bernz olmuştu. Bu memurlar da 
oö} 1P rı reden cıklv~rmi ·!rr~ı bir 
decıbire .. 1 

7>T~r.ıarlar. Zeyncbm kolundan 
tuW.ıl;:r .. üsttinii aradılar 

Memurlardan bırı ha"vetle göz-
lerini açtı· 

- Bu ne·!! 
i'c~:nrıp ş=t<:.ırrrı ..-ı 
- Nca oTJ.uKunu goru ursun ya .. ! 

ne soı uvorsur ., 
Di\'(·rrk sılkioc:ı. Sı\'il ınemur

lurm elinden kurtulmak ist~di. 

ı miyen Halk Opereti, artist Zoıo 

D:ı.!maıın i~tirakilc ctoz iki ki~l:k 

dolgun bir kadro ile ı akında bır 

An;ıdolu turnesine çıkacaktır. 

ilk uğrıyacakları Ankarada se

kiz temsil verdikten sonra Eskiıe· 

hir, Konya, Adana, Ant,kp ve 
lzmire gideceklerdir. 

i.1emurlnı ıla•1 birı Ze} nebi!l ko
It•ruı keleJ?çe takarak bağırdı: 

- Kanun naınıra srni tevkif c
d.vlırum. 

Bu, polıs müdüriyctı sivil komi
ı;en iciı.. Zeyııebi aylard<ınberi ta
kıp «dırordu. 

Zeynep: 
- Ben wçsuz bir kadınım. Bu 

bıçak benim değil.. beni nereve gö
türüyor~unuz? 

l\Iemurlardan bid yava~ça Zey
r.ebin kulağına fısıldadı: 

- Müdüriyete gidiyoruz. Orada 
deıdini "nlatırsın' 

Zeynep kanı ı bıçakla cürmümeş
hut halinde tc,·kif <'dilerek polis 

müdüıi~·etine götürülmüştü. 

Ncl'zat apartıır.ancla ·arım saat 
kadar beklcdt 

Zeyıı~bin haı:ı donm•mesi, Nev
:ıadı fe"la halde sinirll'ndirmişti. 

1arik:ı ı<in farkında değildi. 

Nc\'zat: 

- K.ydi l\Jarika, bizim hönım 
bir iş için a~ağıya inmi~li. Şimdiye 
lrndar dönmesi liızımdı. Sokaga C'ık 

Da k tilo aran ıyor 

Büyük Şmith Preınier makine
sir.de eski harflerle yazılmış ed ti 

eserleri yeni harf erle çabuk Ye 

yanlışsız çevirecek bi r daktilo ba

Y3" aranıyor. isteyen ier her giin 
öjleden sonra gazetemiz'n id lre 

müdiirlü~·üne mür~cıat etsinler. Ça
lışma yeri BcyoJtlundad ı •. 

b:ık bakolım .. Arsayı falan ar~~tır~ 
ner~de kaldı acaba . .'? 

Marika lı.ıyretle Nc\'zadın yü • 
züne baktı. O güne kadar Zeyne
biıı yalnız olarak bilhassa karan -
lıkta ~okağa çıktığı \'akı değildi 

Kevzal: 
- Çabuk old .. git. hanımı bul da 

gel. 
Dıye haykırdı. 

Marl'< ko~arak nıerdıvenlHdeıı 
indı.. sokağa çıktı.. etrafı· arastır

dı.. arsaya doğru yürüdü. Bu ;ra
lık yoldan geçen mahalle bP.kçisi 
Marikayı gördii · 

- Kız ne dolaşıyorsun buralar
da? hanımını mı arıyorsun yoksa .. ? 

Marika 

- Evtt, dedi. biraz önce sokağa 
çıkmıştı da. 

Bekçi gülerek cevap vETdi. 

- BoşWln arama, kızım! Onu si
\'il polisler tevkif ellilrr. Kolları
na kelepçe takıp müdüriyete gii • 
türdülcr .. 

Marika bu haberi duyunca sa -
~ırını~Lı. 

(Deı·amı ·par) 
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Anadoludan reporfajlar 

_ağızman güzel ~ey-ı 
valarını ·hraçedemıyor 
Buralarda maarif hayatı geri ol
duğundan köylü cahil kalmıştır 
- Bu kazanın üç derdi var: 

Doktor, banka, ağaç ha•tahğı 

Ş..rkla pi intıbalarıntlon : u ....... r mlllıdlrimlıı !fl41ıolli 
~murlarlo 6irarotla 

Kağızıruın, (Hususi muhabiri • 
mizden) - Gılıel ve güneşli bir 
havada Kağızmana gitmek üzere 
K;ırstan çıktım. Yanımda aziz ar -
kad f•m inhisarlar baş müfettişi 

Faik Kunt vardı. Biraz sonra tam 
öğle \'ilkti Paslıhana geldik. Orada 
t .. vuk SÖ\'ÜŞÜ, gravyerin alası ve 
g,caJı: çayla bir yemek yedikten ve 
ııefıs elmalarla da hararetinüu 
söndürdükten sonra tekrar yola 
çıktık. Burası kar fırtınalarında 

bir can kurtaran olduğu gibi bun
dan beş altı yıl öncı; bir eşkiya soy
gun yeri olduğundan hükümetçe 
bir jandarma karakolu konmuş -
tur. Yollar fena değilcii. Bir çok vi
rajlar ve dönemeçleri aşarak mut
tasıl iniyordu. Uzaklardan Ağrı da
ğının karlı tepesini bulutlar içinde 
görür gibi oluyorduk. Biraz sonra 
(Kötek) boğazına girdik. Burası 

Geyve boğazının bir aynıdır. Bu· 
bulük asker, bu boğazda bir fırka
yı geçirmiyecek kadar kuvvetlı o
lur. Bir hayli vakit bu sarp boğazı 
geçmekle uğraştıktan sonra Kôs -
tek nahiye merkezinden geçtik. 
Sonra yamaçlan kırmızı dağların 

eteğinden ve Kötek suyu hizasın
dan yolumuza devam eyledik. Bu 
lırmw toprakların tozun mevcu • 
diyetine bir işaret olduğunu sôy • 
ledilcr. 

ŞAİRANE :MANZARA ... 
Uzaklardan Kağızman, bir sırtın 

üzerinde göründü. Fakat ev namı
na birşey yok. Hep orman halinde 
mcyva bahçelerile dolu idi. Bu ne
hir silsilesile Kağızmaoı kucakla -
mış, biz bu nehri bırakmıyarak 

muttasıl gidiyoruz. Kağızmaru g<'
rimizde bıraktık. Ve çok uzaklarda 
bir demir köprüden geçtik ve sağa 
çark ederek yokuşları tırmanmağa 
başladık. Virajlan kıvrıla kıvrıla 

çıkıyorduk ve Üzerleri kırmızı el
malarla dolu bahçelerin arasından 
muttasıl yükseliyorduk. Bu suretle 
yedi kilometre daha mesafe aldık
tan sonra gen~ bir meydanda ve 
çok şirin bir binanın önünde dur
duk. Burası askeri mahfe! imiş. Bü
tün garnizon manevrada oldukla -
rından tekrar geriye dönerek bele
diye dairesine girdik ve orada mül
kiye teftiş heyeti reisi bay Hilmiye 
ve Belediye reisi Mıkdat Kayaya 
rastladık. Bay Hilmi güler yüzile 
ve kendine mahsus arkadaş sevgi
sile bizi karşıladı ve burada bulun
duğum müddetçe beni yanından 
ayırmadı. 

TOPRAK VERİLİYOR 

Bir ailenin her ferdine toprak ve
rilmektedir. Toptan topraklar bir 
babaya verilmemekte ve bu suret
le aile mülkiyeti tesis olunmakta
dır. Yeni iskan kanunu bu şekli 
emretmektedir. Köy orta tarlası, 

köy konuk odası, köy okulu, köy 
öğretmen evi, köy muhtar evi ay -
rılmakta ve bunların tapuları kö
yün manevi şahsiyetine verilmek
tedir. Geçen zelzeleden zarara uğ
rayanlara yardımlar yapılmış, bir 
kısmı başka yerlerde ve bir kısmı 
da çadırlarda barındırılarak iaşe
leri temin olunmuştur. 

Belediye binası yeniden yapıl -
mışcasına tamir ettirilmiş. kışla is
tikametinde bir yol açılmış ve bu 
Yola da umumi müfettiş (Tahsin 
lJzer)in adı konmuştur. Mezbaha
nın keşfi yapılmış ve idareten in
fQsuıa karar verilmiştir. Su tesisa-

tına da başlanmak üezeredir. Ço
ruh yalısi (Refık Koraltan} bu su 
borularını ılçeye hedıye edeceğini 

sôyledıler. Başlı.a bır vilayet vali
sinın burasılc alakadar alınası şa
yanı takdırdir. Elektrik ışi dort 
yılda odenmek üzere yırmi altı bin 
!ıraya yaptırılacaktır. Cereyan, ka
sabaya uç kılomet.re uzaktakı Su
ulçu (~lale) dan alınacaktır. • 

ÜÇ DERT VAR .. 
KagızmanJıların bır kaç tane 

haklı dertlen vardır. Bunlardan bı
rısı agaçlardaki hastalıktır. Ve çok 
bJkımsızdır. Gıttıkçe mcyvalar şe
kıllcriııi dcğıştırıyorlar ve küçülü
yorlar. İşle buna bır çare bulama
dıklanndan dolayı canları sıkıl -
maktadır. 1kıncı dertlen de burası 
bağlık ve bahçelik olduğu lıalde 

zıraat memurları h<'p Karsta otur
makta ımi:jlcr. llalkın şıkayeti i.ıze

rınc hır zıra.:.l mt·muru bır akşam 
grlmış, ıl5ç tarı r ctmış ve sabahlt· 
yın gıtmış ve ı!;kın tacıfınden de 
ıslıfade edılrmrmıştır Burada ılaç 
ve pülvcnzJlar gıbi vasıtalar da 
h1ılunrluruım:ımakt~d1r. Karsta ıse 
b.ağ b.ah4jC' bulunn1adığ1 haldP zira

at m<'mnrlarınrn orada oturmala -
rırıdan ne fayda olduğunu herkes 
krndı krndın<" ~ormaktadır? 

Üçıim·u riPrtlerı de burası bir 
m<'yva mrmkk .. tı olduğu ve hal
kın da bırıcik. ıhracat malı bu oldu
ğu halde ilıra<"al yapılamamak yü -
zund .. n bu mühım mikdardaki 
mr·yvalar (l('k ucuza satılmaktadır. 
Burada. o canım elmaların kilosu 
elli paraya yani h!'davaya gıtmek
lt·dir Buranın elmalarile armutla
rı, Kars ve Sarıkdmışta on ve on 
beş kuruşa satılmaktadır. 

DOKTOR YOK_ 
Halkın dertierınden bırisi de 

doktorsuzluktur. Eczahane de yok
tur. Buraya Bay Salım adında bır 
doktor g~lmiş, fakır fukaraya çok 
bakarmış, kar yağmur deınıyerek 

bedavadan hastalara koşarmış Bu 
iyi kalplı insan şımdı İstanbuldaki 
uçak karargahında doktormuş. On
dan sonra gelen doktor Cemıl Ül
kü adındaki kıymetli bir yurtdaş 
ta bütün hastalara şefkatle bakmış 

ve doktor Salım gibı halkın minnet 
ve şukranını kazanmıştır. Bu feda
kar arkadaş da şımdı Ardahanda 
hükumet doktorluğuna gonderil -

miştir. Bunların her ıkisinin de sa
natlarında mutahasıs olduklarını ve 
teşhislerinde % 99 isabet bulundu
ğunu söylemektedirler. 

Kağızmanlıların ıstedikleri şey

lerden birisi de ziraat bankasının 
buraya bir şube açmasıdır. Sonra 
buraad hamam da olmadığından şi
kayet edilmektedir. Gerçi eskı bir 
hamam varsa da haraptır' Onun i
çin her halde yeni bir hamam ya
pılmasına ihtiyaç vardır. 

RAHATLIK 
Burada derin bir sükunet ve hoş 

bir rahatlık vardır. J. Komutanı 

Yuzbaşı Alı Riza Soyak bu gibi a
sayiş meselelerinde çok dikkatli 
ve son derecelerde hassastır İlçe 
içınde dikkati çekecek bir yara -
mazlık yoktur. Kavgaların çoğu 

nadas. tohum ve ot biçme zamanla
rında olur. Hapishanedeki adamla
rın sayısı sekizi geçmemektedir. 
Jandarma dairesi çok süslüdür. E
ratın koğuşları temiz, karyolaları 

bir çeşit ve örtülerile battaniyeleri 
çok uygundur. J. Komutanı Arap-

-AÇIK SÖZ-

Teşkilatı Esasiye Ka
nunundaki tadilat 

- 14 -
Teşkilatı Esasiye Kanunun:ı bunu 
koymakla bu umdeleri, bu nıemle-. 
ketin müebbed hayalı için tosas it
tihaz ettiğimizi evlatlarımıza da i
lan etmiş olduk. Yarın bir hükiı -
met teşekkül ederde on sene yirmi 
sene sonra bir meclis gefücle Teş
kilatı Esasiye Kanununun .:ıu mad
delerine dokunmak isterse içlerin
den bazıları sen ne yapıyorsiln. A
tatürk'ün koyduğu esasları stn na
sıl bozabilirsin diyebilir. Ve mili t 
ne yapıyorlar Atatürkün k.uduğu 
esasları nasıl bozuyorlar? diyebi - • 
lir. Ben bu maddelerle Tückun ve 
istikbalinin sigorta edilmi~ e>!du . 
ğunu görüyorum bu gün Ai..otürk 
böyle istiyor, ne diyorsunuz~ diye 
millete sorarsak, on sekiz milyon 
Türk müttefikan Teşkilıô.tı t~sasiye 
Kanununun bu tadil edilen n.ad -
delerini kabul ediyoruz .. diyecek
lerdir. Atatürke bu .. münas-,bet le d~ 1 
ebedi minnet ve şukranlarımı arz 1 
ederim. 

Halil Menteşe (İzmir) - Arka
daşlar, zannederim hepiniz k~bul 
edersiniz ki Türkün tadııni ve 
Cümhuriyet Halk Fırkasının um
delerini ve hizmetlerini eYalter 
etmek !azım g~lırse hepimizın us
tündeyim demek için çok prHan
siyö olmak liizım gelir. F1kat hiç 
birimizden de aşağı kalamam. 

Bunu söylemekten ma'<sadım, 
arkadaşlarım benim bu fayd.,lı mü
zakereyı tahrık edişime c~vab ve· 
rirken, biraz Türkün tarıhi uzı:rirı
de heyecanlı ve millıyet prensip . 
ıerıne temas cUler. Bunlarda hıç. 
bir ihtilafımız yok. Arzettiğ:m ı:ı· 
bi onları exalter etmek lazım gelse 

ben hı ı birınizden aşağı blmam. 
y., bu kursüde muhtelıf vcsilcrle 
hunu ifade etmişimdir. 

Te>kıl5lı P.sasiye Encüm~nı Bas
kan ı Ş<'mseddın Gurıaltay Sıvasi 
- Hunu siz<' söylemedik. 

Jlalıl MPnlPŞC (O.,vamla) Şu 

mu7.akrreyı t•hrık ettığımcJen do
l.ayı çok .ın,·mnunum. Çunku va • 
ziyel t•ınamr>n sarah•t peyda et
mi>l•r Dc·vlPlçılık kelimesııe dev
ll'lın şekli heyan ediliyor ve dev -
l<>lçılık aleyhınde propaganda e -

drrrk olanlar şr>kli dc,vletı t:ı{~yir 

etm~k curmı.i ılP takib edılecek, 

sarılı Yalnız PnıJişe eltii\ım nokta 
·r,·~kUW.t• Es.oısıv•·nın diğ,~r prrnsip· 

l<·rıl!" bunu nasıl le'lı[ etmek kabıl

dir. Maahaza vazıyet sarahat pey
da rtmış ve ben de müzakereyi 
tahnk ettıgımden dolayı ço!< mah
zuz olarak kursüden ayrılıyorum. 

Gl Refet Bf:lr (lstanbul) - Ar
kadaşlar; bu sabah ben ~krirın 

metnlni v,. Encümenın mazbatası· 

nı okuduğum zaman, acaba sene · 
lPrdPnberı dPvam eden ve fırko 

programı, hükümet programı şek· 
Jinde tatbik edıle gelen bu .:mde
lPrı df'vlel progr;,m1 haline ıfrağ 

<'lmekle ne kasd ne menfaat kas • 
dedild,tıni düşüodüm. Ment~ıe 
saylavı bu husustaki fikirterını 

doktu Kütahya saylavı da açık su
retle ızah etti. Her ıkısine de le -

şekkür ederim. Bilhassa esas teş -
kili.tın, Ana Yasanın değj~mesi 
ıneselesinde biz reylerimizi verir
ken, kanaatlerimizi tam olaralı: e
dinmeli ve ona göre reylerimizi 
vermeliyiz. Bizi uzaktan 3eyrıoden 
on yedi milyon insan vardır. Keli
me bekelime ne istediğimizi 2nlat
malıyız. Çok defalar kelimleriıı 

manasını anlıyamadığıımz içuı bi
ribirimizle kavga ederiz. Eğer ke
limelerin marıasuu iyi '.Ul.larsak 

Sonra Kütahya saylavı bir şey 
daha söylediler; bu Ana Yasada 
her kelimenin tarifi için uzur boy
lu satırlar yazılmaz. Ana Yasa bir 
mecelle haline sokulamaz, ıır.u bu

radaki münakaşlar vazıh bir halele 
çıkarır ve herkese anlatır. Ş!mdi 
anlıyorum. Hükıimet pro~rnmıru 

devlete mal ediyor. Altı umdr var
dır. Bu altı umdeyi ben de Edebi
yat yapmaksızın, gözden geçire -
ceğım. Hepimiz cümhur!y<:tci -

yiz. Hiç şüphe yoktur ki bu mem
lekette hemen hemen herkes mil • 
lıyetçidır, millicidir. BahUStL• ame
le rn başla olmak üzere milliyet

çidir, millicıdir. Belki başka mem
llkctlerde işçiler milliyetcilıi< fik
rınden uzak kalmıştır. Fakat biZ
dr onlar hepimizden fazla mılli -
yetudır. l\lontrö zaferini tramvay 

amel~i gözleri yaşararak arılatır. 

Tramvayd;.kı bilelci Hatay dedi
ğımız zaman gozleri yaşarır. Bun
lar çok giızel şeylerdir. 
_ Liııklık: Liııklıği bu memleket 
gayet ıyı anlamıştır. Bahusus bu 
memlüelın dını olan islamlik. ga
yet iyi duşunülürse laık bir dindır. 
Gerıye kalıyor halkcılık. B.lmem, 
eğer halkcılık demokrasi demekse 
esasen bu, cümhurıyetın ruhunda 
mundcmıç bır şeydır. Halkcı oJmı· 

yan bır cumhuriyet esasen bır 

cümhurıyH demek değıldır. 
Vaktıle muhtelıf şekıllerde cüın

lıurıycl vardı Esnaf curnhuı iyeli, 
VPnedıkte olduı;u gıbi .. fakat bun
lar doğrudan doğruya başl•rında 

bır hukumdar ~lmıyan olıgarşık 

bır ıdaredrıı başka birşey d 'ğıldı. 

lnkıliıbcılık. yer yuzünde bir 
dc•vl•t var mıdır ki ben olduğum 
y•rde saplandım. kalacağım. Bur&
dan bir adım ıleri gıtmıy~ceğim 

dosıro. Eğer inkıliibeılık bır C\'olüs
yon mukabili ıse her Devlet inkı
tab<·ıdır. Eğer rnkıl~bcılık revollıs· 

15yon mukabıli ise her devlEt in
kılapçıdır. Eğer inkılapçılık revo
lusyon mukabıli ıse hiç bir 
hukümot revolusyonist olamaz. İn· 

sanlar en kısa yollardan kPndile -
rının teşkil ettikleri ekserivetle, 
mttlıs tarafından, kendı arz.ılarını 

tatbık ederler. Her devlet irkılab-

cıdır Bınaenaleyh bızim '11emleke
tımız nıçın yerınde sayacak ki, ni

çın yerınde saymas.ı hatıra ııelmiş

lır kı ona inkıl5b vasfııu iliıve et

mek luzumunu hıssedelim? Fakat 

öyle olmasını ı.stersenız hiç bir iti
razım yok. 

(Devamı var) 
- - -

kirden •buraya naklen gelmıştır. I han<e halkından ıbaret olan bu köy-
Arkadaşlarıle ve bılhassa halk ile de oğretmen olmadığından mektep 
olan temasları pek samımanedır. kapanmıştır. Pıfik koyünde de bir 
Herkes eınu hiJ<ıki bır arkadaş gı· mektep vardır. Bu koy halkı cahıl-
bi sevmektedırler dır, bunlar kurttürler, şimdiye ka-

NÜFUS dar maarıt orada bir varlık göste-
İlçenin (21.000) nufusundan (13) rememıştır. Köy okulu vekil bir 

binı kurttür. Bunlar koylerdc otur- oğretmerıle idare olunmaktadır. Bu 
maktiidırlar işlen ve guçlen !esad okul ya kaldırılmalıdır ve yahut 
ve d~dıkoduculuktur. Kumar, 'ıu - da çok kudretlı bır öğretmen gön-
huş ve hırsızlık da vardır. Hars ve derılmelıdır. Kurtler kendi şeyhleri· 
kültur 1.;..mamılc acemdır. Bu halk rıın sozterınden çıkmazlar, Türkçe 
aslen Türk oldukları halde eskı de- konuşmazlar Ahırlarda yatarlar, 
virlerin seyyiatından olarak ıhmal üstlerı. başları perişandır.Pis ko -
edildıkleri ıçın bıttabi Acem har - kulardarı yanlarına varılamaz! Ço-
sına doğru gıtmişlerdır. Kabahat cukları da ~lelacaıp mahllıkattan-
onların değil, onları idare etmiş o- dırlar. 

lanlardadır! Şimdı ise cumhurıyet Merkezdeki beş sınıflı mektebe 
hükumetimiz bu hassas cephe üze- devam eden talebeler ıstifade et • 
rınde var kuvvetile çalışmakta ol- mektedırler Kümbet mahallesile 
duğundan hır kaç yıl sonra bunla- Kesik köprü mekteplerinden ısti -
rın da Ti.ırk harsında kaynayacak- fade yoktur Eğer oralarda da tam 
!arına şüphe yoktur. teşkilatlı mektep açılacak olursa 

KÜLTÜR İŞLERİ merkez mektebinden daha çok ta-
İkisi merkezde olmak üzere bu - lebe bulunacaktır. Her halde ora 

rada beş okul vardır. Merkezdeki halkından (500) talebe çıkacaktır. 
mekteplerden birisi beş sınıf ve beş O mahalleler halkı hep cahildir -
muallimlıdir. Dığeri de üç sınıf ve ler. Bu mahallelerde halk mektep-
bir muallimlidir. Birıncisinde (2001 !eri de layıkile açılamamış oıdu -
ve ikincisinde de 50 talebe mev - ğundan bütün bütün cahil kalmı1-
cuttur. Kotek nahiye merkezinde !ardır. Buranın kadınları şEhirli 
iki muallimle idare olunan beş sı- oldukları halde köy kadınlarından 
nıflı ve 75 mevcutlu bir okul var- geri kalmışlardır! 
dır. Kömürlü köyünde üç sınıf bir YAŞAYIŞ UCUZ 
muallim ve (30) mevcutlu bir okul Burada koyun eti 17, sadeyağ 40 
açılmıştır. Kümbet mahallesinde- • 50, ekmek 12, süt beş kuruşa. mey-
ki okul kapanmıştır. Oluklu kö - va elli paraya, odun 40 paraya, ev 
yünde Ruslardan kalma çok kıy - kiraları 6-15 lirayadır. 
metli bir mektep binası vardır. 80 K. CANITÜRK 
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prkıl n, saat ~yan, 21,15 ork.- r, 
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18 Mart 

Akay İşletmesinden: 
1 - Akay işletmcsin:n bir sene zarfında getirtece~i kömürle· 

rinin İst&nbula nakli açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 31 Mart 9:l7 Çarşamba günü saat 15 de İdare 

Merkezinde Şefler Encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstcldiler 2250 lira nmYAkkat teminat getir<'ct>kler ve 

ih~lenin kesbi kat'iyet etmesini miiteakip bu mik1ar, bedeli ihale 

üz~. inden yüzde 15 şe iblağ edilecektir. 

4 - Şar:nameyi görmek n tamamlayıcı nıa!ıimat almak isti• 

yenlerin Jı··r ;:'in İ~are Le\'uını Şef! .:ine ı:ıüraca~tları. "1167,. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
25-!-937 Perşenbe günü saat 15 de lstanbulda Nafıa Müdürluğünde 

•92n. l:r:ı krş'f bedelli lsıaobulda Devlet Basımevi kat ilavesi inşaatı 
a\ık rksiitmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husus! ve fenni şartna. 
meleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
görülecek ı, r. 

Muvakkat teminat 697 liradır. 

hteklilcrin en az 5000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göste. 
receklc i ,·csikı üı.~rine Nafıa Müdürli!ğündea almış olduğu müteahhit. 
lık ve T•c•ret odası vesikalarile gelınelcrı. "1272" 

1 Selrmiye askeri Satınalma Komisyonu llAnları j 
1. - Tümen birliklerinin ihtiyacı için 27000 kilo bulgur 

alın~ caktır. B11Jgıının talıwin bedeli 3G74 lir• Su kuruştur• 
2. - ŞJrtname ber gün Selimiye ası.eri satınaıma ltomiayo

nuııda gö ıilebilir. 

3· - Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
4. - Elrsiltme Selimiyede askerlik dairesi binasında topla· 

nan S<ıtın~lma komisyonunca yapılacaktır• 
5· - Teminat mnvakkatcsi 276 liradır. 
6. - B~ işe gireceklerin kanuni vesikaları beraberlerinde ge. 

tirmeleri meşruttur. 

7. - Eksiltme 5-4·1937 Puartesi 911at 15 de yapılac•ktır. 
(1468) 

1stanbııl Asliye Bir.nci Tica• 
ret Mahkemesinden : 

lstanbul Maliye Muhakemat 
:Müdürlüğü tarafındın Ankara• 
da Gazi okulları arkasında Ne· 
catl apartımanında 4 cü katt8 

Necati varislerinden Nail,., Sa. 
ra, Feride ve Alp aleyhine 
934/1369 dosya num rasile açı• 
lan alacak ·davasında o~urduğu 

yer bt>Ili olmıyan müddeialeyh• 
Jerdeu Ferideye tebligatın ila• 
nen yapılmasına mahkemece ka. 
t•r verilerek muhakeme 19·4• 
937 Pazartesi saat 14de talik ve 
davetiı·esi mahkeme divanhane· 
sine asılmış olduğundan Feri
denin belii günde mthkeme}·e 

gelmesi aksi takdirde davayn gı· 
yahınia bakıacağı ilan olun•ır. 

(934/1369) 

Beşiktaş Birinci Sulh H•ıkıık 
hakiıııliğinden: 

Kılara K•nılıinin 1slı~k Kam• 
bi, EdrinKamh ,va~isi J)Zef Kam. 

hi ve Vita li veresesinden Beyoğlu 

Asmalıme•çit Kanıbi apartı m nın
da mukim iken halen ikamet• 
giilıı meçhul Rıfat Kamhi ve 
Ceıııil Aviktor ve Davit Kanıbi, 
aleyhlerine Ortaköyde Va'.man 

sokağın•ıa eski 4 yeni 6 eski 6, 
8, ıo, yeni 8, eski 12, 14, yeni 
10, eski 14, yeni 12 eski ve ye• 
ni 14 numara1arla murakkam 
beş bap hanenin ve keza yine 
Orta köyde Dereboyunda eski 57, 
59 ve yeni 61/59 numaralı bir 
evle altındaki dükkanın şuytııı· 
nun izaiesi hakl.:ınla ikame ey• 
!ediği izaJei şuyu davasında müd· 
deialeyhlerden yukarıda ikamet• 
gahı yazılı müddcial<y hlerden 
Rıfat Kamlıiye ilanen yapılan 

tebligata rağmen mahkemeye 
gelmediğinden bittalcp gıyabın• 
da muhakemeye devam olundu 
ve mahallen yapılan keşli muta· 
zammın ehlivukuf raporu oktın• 
du: Talep veçhile bahs ile bir 
ay müddetle ilanen muameleli 
gıyap kararının tebliğine karar 
verilerek muhakemesi 19-4-937 

tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14e talik kılınmış olduğun• 
dan o gün mahkemeye gelmediği 
va yahut bir vekil göndermediği 
takdirde vakıayı kııbuletmiş ad• 
dilo gıyabında karar verileceği 
tebli~ olıınur. (936/640) 

~ ---

KULAKLAR 

oe~ 
) 

Güzel sesleri işittiği gİ• 

bi, hazan parazitleri de 

alır. Her ses ıiıi oya. 

lamasın. ~~{'\~ • 
KREM 

PERTEV 
Hakkında dlnledığiniı 

ve duyduklarınızın en 

büyük teminatı, onun 

kararmayan parlaktıtı 

ve l.aJise;er karşısında 

unutulmayan adıdır. 

l 1~~.:~~- L:::;~::!:~,~~ı 
Kuleli Askeri Lısesı ıçın 1750 

adet frenk gomleğı 29/3/937 Pa • 
zartesi günü saat 15 de Toplrnne· 
de Satınalma Komısyonunda açık 
eksiltme ıle yapılacaktır. Tahmın 
bedeli 2537 lira 50 kuruştur. ilk 
temınatı 190 lıra 31 kuruştur. Şart
name ve nümunesi Komısyonda 
gorülebılir. lsteklılerin belli sa • 
atte Komısyona gelmeleri. (3ll0) 

(1412) 

* Kuleli Askeri Lisesinde köhne· 
ye ayrılan 25 kalem fotin ve saıre 
30/3/937 Salı gUnü saat 15 Je 
Tophanede Satınalma Komisyo • 
nunda açık arttırma ile satılacak • 
tır. Tahmın bedelı 2696 lıradır. İlk 
teminatı 202 lira 20 kuruştur. Ş~rt· 
namesı Komısyonda görülebilir. 
Eşyalar Pazartesi ve Perşemb~ gün
leri öğleden sonra Kuleli Lise • 
sinde görülebilir. İstcklılerin bel
li saatte Komısyona gelmeleri. 

(381) (Hl3) 

Kuleli Askeri Lisesi için 54)0 çift 
tire ç0rap 29/3/937 pazart~si ırü· 
nü saat 14,30 da Tophanede ~alt
nalma Komısyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Tahmin hedeli 
1253 lira 50 kuruştur. İlk teminal.ı 
94 !ıra bir kuruştur. Şartname ve 
nümunesi Komisyonda görülebi • 
lir. !st~klilerin belli saatte I':o -
misyona gelmeleri. (382) (1414) 

s \ 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 

AS P f R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

Keşif bedeli 477 !ıra 20 kuruş olan Eyüpte Rami M hmetpaşa mek· 
telinin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keş f evr. kı ve şartnamesi 

le\'azım müdürlükünde görü.ebilir. lstek.iler 2490 N. lı kanunda yazılı 

vesı ka •• 35 lira 79 kuruşluk ilk t~minat makbuz veya mektubile bera• 
ber 24.3.937 çarşamba günü saat H de Daimi Encümende bulunmalı· 

dırlar. 1. (1341) 
• •• 

itfaiye efradına yaptırılacak 50 tane kaput açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. Bir kaputa 14 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi ve kumaş 
nümunesi levazım müdürlüğünde 8ÖrüleLılir. lsteklıler 2490 N.lı kanunda 
yazılı vesika ve 52 lira 50 uruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi'e 
berabe 19-3-93z Cuma güoü saat 14 de Dairı:i encümende bulunmalıdır· 
lar. (B.) (1138) 

\_o,. IHSAN SAMI .,ı- .. . 1 il T İ F O A Ş I S I 
1 

Zuhrevl ve cı:d h!~lalıkları 

k · d H r 6 e en sonra eyo6 u 6 acam1 .. 
1 Tifo ve paratıfo ha•talıklarına tu·I ' Dr. Hayrı Om er 

tulmamak için tesiri kal!, muafiyetı Ô"l d B .,1 A" · ı 
pe emın taze aşı ır. er ecza. ı karşısında No. 313 Telefon: 

d t ıerie bulunur. Kutu•u 45 kuruştur.. 43585 
Gülhane hastahanes[n e yapı a- • -

cak inşaat ve tamiratın açık eksil • ! 
mesi 2/Nisan/937 Cuma günü saat 1~ I t D . il L" f'a 1 1 
15 de Tophanede Satınalma Komis- ı ev e emıryo 8fl V~. _!mBn f 
yonunda yapılacaktır. Keşif bed~- isletme U. idaresı lanları 
li 6503 lira 94 kuruştur. İlk temi- ----------------·--------·---
nalı 487 lira 80 kuruştur. Şartna - Muhammen bedeli 750 lira olan 1500 adet kalopil kavanozu 12-437 
me keşif ve planları komisyonda 
gorülebilır. İsteklilerin belli sa -
atte kanuni vesikalarile beraı,•r 

korr.isyona gelmeleri. (389) (1496) 

l
fstanbul komutanlığı 1 

Satınalma Komisyonu ilanlar'._ 

Yıldızdaki Harp Akademisi bı· 

nasının muhtacı tamir olan yerJ,;. 
ri yaptırılacağından açık eksıl tme 
ile ihalesi 20/'.\fart/937 Cumarte
si günü saat 11 de yapılacaktır. l'ilu· 
bammen keşif bedeli 1004 lira 4~ 
kuruştur. Şartnamesi her gün eğ· 
leden evvel ~ omisyonda görüle • 
bılir. İsteklılerinin 75 liralık ılk 

pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komis· 
yon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek !isteyenlerin 5625 kuruşluk mu,akkat teminat ve kanu• 
nun tayin elliği vesaikle birlikle eksiltme günü saatine kadar korr.isyonı 

müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komi•yondan parasız ola· 
rak dağıtılmaktadır. (1472) 

Posta T. T. Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

16 X 16 m/ın eb'adında 10 bin kilo dört köşe demır açık eksiltme 
ile alınacaktır. Bu demirin muhammen bedeli 1250 muvakk~t teminatı 
94 liradır. Ek,iltme 29-3-937 tar hine rastlayan pazartesi günü saat 15 
de yapılacağından istoklılerih muvakkat lem.nallarını vezoeye yatırdık· 
lan sonra muayyen gün ve saatte fabrikada müteşekkil komi•yona mü. 
racaall .. rı. "1421. 

teminat makbuz veya mektuplarıle ı----·------;.:-------------------
beraber ihale günü vakti muayye- Türkiye iş Bankası 
nınde Fındıklıda Komutanlık Sa-

tın2lma komı~yonuna gelmeleri. Jstan bul 
( ı 4;37) Şubesinden: 

* istıhkam taburunun işgalinJe 
bulı.:nan bina bağlı keşif cetveli mu
cibince tamir ettirileceğinden iha
lesi 5/4/937 de Pazartesi günü saat 
15 de açık eksiltme ile yapılacak • 
ıır. Muhammen ke~if bedeli 671 
lira l4 kuruştur. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda pö
rülebilir. İsteklilerinin 51 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektup
larile 9 cü İnşaat Şubesinden •l~
cakları vesikalarla birlikte ihqJ~ 

günü vakti muayyeninde Fındı~< -
hda Komutanlık Satınalma Komis· 
vonuna gelmeleri. (1495) 

Akba mUesseseleri 
Ankarada her dilden kitap, ga. 

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 

olarak AKBA müessesesinde 
bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 
mecmua siparişi kabul edilir. 
lstanbul gazeteleri için ilan ka. 

bul, abone kaydedilir, Undervodd 

yazı ve· hesap mftkioelerinin An· 
kara acenleıi. Perker dolma 

1 kalemlerinin Ankarada satış ye• 
ridir. Telefon: J:i77 , ...... , .......... 

DONANMA CEMİYETİ İKRAMİYELELİ TAHVİLATI 
PİYANKOSUNUN 

15 Mart 1937 günü yapıfan 63 üncü keşidesinde ikramiye ve 
amorti isabet eden tahvil numaralarını gösterir cetvC'ldir. 
KEŞİDEDE İTFA OLUNAN TERTİP NUMARALARI: 

87. 524. 1594. 2123. 5265. 5544. 6645. 1887. 860-. 8G37. 9991 
İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR: 

İkramiye TL. Tertip No. Sıra Nn. 

1000 87 99 
150 5265 9 

10(! fı637 20 
10 2123 1 
10 1594 43 
10 6645 • 

15 
1c 6645 12 
1C 524 99 

t; 2123 37 ' 
' 524 36 ,, 
5 524 10 
5 6645 4 
5 87 48 

Baladaki tertiplerin hizalarında giisterilen sıra numaraıann -
dan mütebaki ayni tertiplerin diğer sıra numaralarına ve 5544. 
6887. 8600. 9991 No. lı tertibe kamrlen amorti isabet etmiştir 
İkramiye ve amorti bedelleri 22 Mart 1937 tarihinden itibaren 

tediye edilecektir. Amorti bedeli beher tahvil için Bir Türk Lirası 
Yirmi kuruştur. 

Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden Başmuharrir 
E. izzet 

Buıldıtı yer: Matbaai Ebüzıiya 


