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Bütün dünya pek müthiş bir a • 
ın 

.... lç ... Q ... r. .. lç .. ~ ve h eye cani y 1 e r s ........................................ r. ... . 
Biz bize 
Benzeriz 

Cumhuriyet hükilınctl Türk mil· 
!etinin ve Türk vatanının müda -
faası için yeni bir kanun hazırlı -
yor. Bu kanuna göre 16 yaşından 
60 yaşına kadar her Türk asker o
lacaktır. Asker, klasik mana ve il.a
desinde muayyen bir mesleğin sa
hipliğini ifade eden hüviyetti. 
Tiirkiye Cumhuriyetinde asker, 
Türk bütünlüğünün vasfı ve Türk 
tnilletinin yekpareliği olmuştur. 

Her Türk kendi gücü içinde va • 
tanını müdafaa ile mükelleftir. 

Ne gariptir ki, Kemalıst rejimin 
ana vasıflarından biri olan bu 

Son hezimetin intikamını almak için 

Musolini İspanyaya iki kolordu 
göndermeğe karar vermiş 

Yegane ümit , Fransa ve lngilferenin müşterek ve 
şiddetli bir harekete .karar vermelerinde görülüyor 

Küçük itilaf 
Ve Balkan birliği 
Bükreşte bir 
Toplantı yapacak 

Bükreş, 24 (A.A.) - iyi ma• 
h1mat almakta olan mahafile 
göre Küçük itilaf ile Balkan iti
lifı Hariciye Nazırlan, Roman• 
yanın milll bayramı münasebe
tile 15 ıııayısta burada top:a. 
nacaklardır. 

Siyasi 
Müsteşarlar 

' 

tutum bazı ecnebi gazeteleri'ld • ı• d k• ı• } 
taklit mahiyetinde bir telakki halın- spanya a ı ta -
de tefsir edilmiştir. Zora gazele • k d 
Sİ bu yoldaki kanunlaşma hareke- yan uman anı 
tındcn bahsC'dcrken şu mutalaayı 
da sözlerine ekliy~r: . . Deg" İştir ildi 

•- Yuksek F(JfıS! meclısrnin l -
talyada bıiııin kuvveılerın seferber 
edilmesi 1ıakkıııda ittihaz ettiği ka· 
rardan sonra bunun kendısini mıi
dafaa etmek sevki tabıisile idare o
lunan diğer memleketler tarajm -
dan imtisal nimıııııesi olarak alına
cağı beklenebilirdi. Hakikaten İ -
tayanın bu kararı, şu veya bu şe
kilde diijer devletler tarafından da 
takip edildi. Fransa, kendi ord•ı
sunun silıihlanm.a.ıı için muazzam 
bir istikraz yaptı. Bunun bir ben· 
zeri Almanyada da yapıldı. Lon-
dra muh b. • . . • '· • u ırımızın aşagıya T<Oydu-

. ğumu.z h11berinde göTÜlecegi tlt'Ç· 

hıle Türkiye da ftıJi t karannı k<>p

!le etmiş bulu.nııyor ... 
Türk İstiklal savaşını yakından 

takip etmiş olan ecnebiler, vatan 
tnlldafaasında bugün kanunlaştır
dığııruz prensibin milletin kendi 
bllnye ve hüviyetindckı yük:;,,.ı,: 
Varlığın en mes'ut bir teceltısi ha
~inde tatbik edildiğini bılırler. İn
oniiJeri, Sakarya, Dumlupınar, her 
Yeri itibarile Türk yekpareliği • 
hin, kadınlı erkekli, küçüklü bu • 
Yüklü Türk müdafaasının şahc;·2r
leridir. Sırtında cephane taşıyan. 
kağnısı ile hatta siperlerin içıne 
kadar mermi götüren, ileri hatt~ 
düşmana kurşun atan Türk kadını 
'l'ürk İstiklal savaşının yer yüzü
ne verdiği en yüksek vatansever -
lik Örneği ve ifadesidir. Bu haki
·lı:at böyle iken, Türk milli nıüda· 
faasının yeni şekil ve hızını fa • 
Şist meclisinin kararını taklit say
tnak ve c:,nu öyle yaymak her halde 
'l'ürkiyeyi de Kemalizmi de, Ke
llıiıl Atatürk'ü de tanımamaktan 
ba~ka bir şey değildir. 

Bir kere daha söylemek yerinde 
Olur ki, ne faşizm, ne Hitlerizm, 
ne şu w ne bu yokken bir Kemal 
Atatürk ve onun rejimi vardı. Her 
t~jimc hürmet eder ve hiç bir :nil
letin sevk ve idaresine karışmama
Yı prensip biliriz. Fakat, onu bil • 
diğimiz kadar şu hakikati de yakın
<lan biliyoruz: 

Kemalizm taklit değil, anadır. 
Büyü!< Atatürk'ün dediği gibi: 
- Biz ne şuna, ne buna değil; 

ancak kendi kendimize benzeriz. 

~ Etem izzet Benice 

Japonlar 
Harbe hazır 
h !okyo, 24 (Rad o) - Japon 
t arıcı siyaseti hakkındı pariamen. 
SO<la söz sö;leyen harıcıye nazın 
aıo ş ınları ıöylemişlir: 

d "J ponya, mecbur edıldi~i tak-
1,ı td~ her >dman harbe hazırdır. 
d ançuq ada ki bugünkü vaziyet o 

erece gergındir ki, küçük bir kı
""cıın büyük bir yangının zuhuruna 
~~! ep olabilir. Çınliler şayet, arsı 
~•al hakkı.niyet esasatır.a riayet 

ttıııeyecek oltırl•rsa. J pon • Çin 
( o~uamı 2 nci •agfad:ı) 

/falya hariciye 
Nazırı lngiliz 
Gazetelerinin 
Neşriyatını 
Protesto elti 

ispanyada 90 bin 
'Ec bl harp 
Ediyor 

Asilerde 285 İtalyan 
103 Alman tayyaresi 

ve 
var 

Londrada endişe 
Londra, 24 (A.A.) - Havas aj

ansı muhabirinden: 
Siyası müşahitler, Grandinin gÖ• 

nüllülerin veri çağırılması mesele• 
sini münkere etmekten imtina et
mesi neticesinde vahim siyası Ih-

Paris 24 (A. A.) - Hurı1anitc 
gazetesi, Musolini'İıin askeri şefler• 
le görüşluklen •onra ispanya 'ya 
açıkp iki kolordu göndermeğe ve 
ad e mi müdahale ililafnamesine 
Fransa tarafından tecavüz edildiği 
behanesile bu itilafnameyi feshet
meğe karar verm ş olduğunu yaz-
maktadır. ( Dttıamr 2 ne/ sagfatfa) 
mııuıııııı1111ıu11ııı11111t111ıuuııııııııııı111111111mıınıııııı11ıuu11uu11uıuuıı111111ııııuımnııı111111111111mnuıııııııınuıııııttııuıın11111 

ltalya · Yugoslavya 
görüşmeleri başlıyor 

lta lya H ar iciye Nazırı 
m Uzak ereler 
. - --

dUn B elgrada hareket e tti 
bug Un baelıvacak 

B•lz•atf'tfatt hl' z0r1Ini11: /ılcop~ina binc•ı 

Roma, 24 (A. A.) - Kont Ciaoo, Kont Ciano ile Yugoslavya Başve • 
bu sabııh ekspresle Venedik yolile kili ve Naib Perens Paul arasında 
Belgrada hareket etmiştir. Geçen• kati müzakereler cereyan edecektir. 

AfJu•fu,ga meselesi 
!erde cereyan eden iktısadf ve Sİ· Berlin, 24 (Hususi] - Hemen 
yasi müzakereler neticesinde bu şc- bütün Alman ga~etelerinin Avus• 
hirde Perşembe veya Cuma a-ünü (O.ooml 2 nci 111.lı if•tl•) 

Cephelerde 
Vaziyet _____ .;._ ____ _ 

Madrid 24 (A. A.) - Resrr.i tir 
tebliğde cümhuriyelçi kuvvetlerin 
Guadalajua c•phesinde ileri hare· 
kellerine devam etmekle oldukları 
bildirilmektedir. Pi$dar müfrezeler 
112 inci kiiometroya kadar cüret. 
karane b;r avcı müfrezesi i:eri sür· 
müşlerdir. 

Bu müfrezeler, yalnız lspanyol 
askerleri a-örmüşlerdir. ihtimal bun. 
lar ltalyan askerleri ile nöbet de
A'iştirmişlerdi, 

Asilerin mukavemeti, bilhassa 
m •h~llt yo 1 üzerinde bulunan l'a
dilla da hita'da çok kuvvetlidir. 
Burada Fr~nkonun yanını111ki sivil 
muhafızlar tahaşşud etmişlerdir: 

YaQmur ve kar harekata 
müsaed& etmiyor 

Bilbao 24 (A. A.) - Yağmur ve 
(Droanu 2 inci ıagfada) ................................................ ········ ....................................................... . 

Fransada dahili harp 
tehlikesi yoktur 

Fransız meclisinde dö ğüşlü ve 
söğüş/Ü bir içtimadan sonra 

215 şe kartı 3 62 
reyle hükumete 

itimat edild l 
Paris, 24 (A.A.) - Melıusan 

meclisi, hüktımete sabahın saat altı• 
sında nihayet bulan müzakereler • 
'den sonra 215 reye karşı 362 reyle 
itimat beyırı etmiştir. 

Sağ ~enah partileri tarafından 
verilmiş olan üç ademi itimattak • 
riri reddedilmişıır. 

Halkçılar cephesi partilerinin mil· 
msesilleri tarafından tevdi edilen 

ve hükumet tarafından kabul olu
nan takrirde, şöyle deniliyordu: M• elisl11t itimat rt.rıi alan Fronıız 

Boıu•kill M. b/u.m 

Ve mUnhal mebusluklara 
namzetler tesb:t ediliyor 

Aldıjtımız malumata göre }a· 
kında Cumhuriyet Halk Partisi 
Umu mi Başkanlığı tarafından mün
hal bulunan meb'usluklan namzet 
gö~terilecektir. Dış Bakanlık Siyasi 
Müsleş~rlığına getirilme•i çok muh
temel bulunan Numan Rıfat Meııe
mencioıtlunun ramz•t:erden biri 
olacağı kaydedilmektedir. ikinci 
bir namzet olarak ta D vlet 
Demiryolları Genel D rektörü Ali 
Rızanın adı zik•olunmaktadır. 

Siyasi Müsteşarlardan yed s de 
tayin olunmuştur. 

. Maliye, H riciye, inhisarlar Ve-
a etleri müste arl;khrın hl'nÜz 

kimse tayin olunmamışlır. Bunlar. 
dıın lnhiserlara Cevdet Kerim lnce
dıyının, Huiciyeye Numan Rifat 
Menemenci oj!'lunun, Maliyeye de 
Kastamonu saylavı Mustafanın ta. 
yin edilmeleri kuvvetli ihtimal da
hilindedir. 
· Vekaletsiz Vekiller H• de en 
kuvve\li namzetler, Rec• p Peker, 
Huan Saka, eski Dahi iye Vekili 
Cemildir, 

İngiliz 
Amele 
Lideri 

Hitlerle görüşmeğe 
Gidiyor 

Londra, 24 (A.A.) - Manches
ter Gu.rdian, muhalif amele parti
sinin eski li.:leri B. Geora-e Las

bury'nin B. Hitlere millaki olmak 
üzere 1" nisanda Berline gideceği
ni haber vermektedir. 

B. Lansbury'nin sulhun muhafa. 
zası menfeatine bir cihan ik isal 
konferansının içtimaa daveti lüzu· 
mu hakkında Führer nezdinde ıs
rarda bulunacağı söylenmektedir. •Meclis, dahide sulhun ınuha • 

fazasının ve demokrasi müessese • 
lerinin normal faaliyetinin zaruri 
şartı olan kanuna hürmet dairesi 

dahilinde herkesin hürriyeti11 te· 
min etmesi için hükumete itimat 
beyan eder ve buna başka herhan
gi bir şey ilavesini reddederek ruz. 
name! müzakerata geçer.> 

•11uunıtııtıı1111nı111111111un111111uımıııı1110uıııııımH ""'"'u111111111t111ıııu1111111111111111111111uı111ııı11uuı1111111111111111ıııııııuuuu 

Müzakerat esnasında radikaller• 
den Colomp, demiştir ki: 

- Eğer devletin kuvvei umumi· 
yesi, işe müdahale etmemiş clsay
dı, Fransız sosyal fırkası mensup -
!arı katliam edileceklerdi. 
Şu halde hükfunet vaziiesini 

' yapmıştır. 

Komünist Düklo, Klişl arbede • 
!erinin mesullerini 6 şubat mesut-, 
!eri arasında aramak lazım geldi -
ğinl ve tahrikatçıların d:ı La 
Rocque'ıın dostları olduğunu söy • 
!emiştir. 

Saylav Doriya partisi son hadi • 
selerden mesul tutulan komünist • 
Jeri itham eylemiştri. Hatip, ko· 
münistlerin komünizm tahrikatı 

(D••amı 2 inci •ay/atfa) 

Kadın, erkek bütün 
millet askerdir 

1 O Milyon asker çıkara bileceğiz 

Tlrlı 1wı.,.. .. wlilı ''"'"'' { Yamı S üncü ıayraııııacıaııır J 
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\, .. n .. dünya müt
ış r a n or
usiyle sa ~sılıyor 

:: 11ci sayfadan devam) 
tilaflar husule gelmesinden kork• 
maktadır:ar. 

ltaly~ sefirtnln, Trablusgarb'dan 
dö~en Muuolini'nin verdiği karar 
net'ccsbdc bu hususta birdenbire 
kaU olarak red cevabı verdi iti zan
nedilmektedir. Çünki Doçc, ltalyan 
kıtalarının Guad•laj lra cepbcsinde 
u~radıkları bezimetiıı inlikamıııı al· 
mak arzusundadır. 

Sovyet murahhasları dün 1.pao
yarun ecnebi memleketlerdeki aJ. 
tınlan meselesini müukere etmeği 
kabul etmiş olduklarından Grıındi
r.in ittihaz ettiği tarzı hareket bu• 
pda büyCk bir hayret uyandırmış
tır. ltalyan ve Alman marahhasla· 
rının lu mesele ile gönüllü:erio 
çağrılması meselesinin ayni zaman• 
da g,üzakere edilmesi hususım~a 

ısrar etmi' oldukları hatırlardadır. 
Ta:i ademi müdahale komitesi. 

nin dün ög'eden sonra akdclliği 

celsede Lord Plymouth, Grandi.ye 
ltalyanın bu mesele hakkında niçin 
red cevabı veı m'ş olduğunu sor• 
muştur. ltalya sefiri cevaben bu• 
nun sebebini, ancak Roma bükü· 
meli :in izah etmeğe mezun oldu· 
tunu bildirmiş ve şu sözltri ilAve 
etm ~·ir: 

Benim şahsen bildi~ime ıöre, 

muharehe devam ettiği müddelçe 
h çbır gönüllü lspanya'yı tert.et· 
ır.iyeceklır, 

Grandi'nin heyecan uyandıran bu 
sözlerini Fransız ve Sovyet ve ls
veç murahhaslarının be>analları ta· 
kip etmiştir, Bun'ar ltalya tarafın• 
dan itlihaz ecii en tarzı harekelın 

ııd mi müdahale komit~iniıı mev• 
cudiyetini tehlikeye koydu~wıu 
söylemişltrclir. 

Hatta Sovyet marahban Mai•ky 
daha ileri giderek bu hareketın 

Avrupa sulbuııuda tehlikeye koydu. 
ğunu iddia etmiştir. 

Dün ötleden sonraki celse üç 
saaı devam elmiştir. içtimaı müte
akip tamim edi en tcblığe, \t.ılya 

murahhaılarının arzusu üzerine 
Grandı'nin beyanatı dercedılme· 
mıştir, 

Ta'.t ademi müdahale komite~i· 
nin taplant1s1nd-1n sonra Eden, P y• 
mnulh ve Corbin Hariciye Neza• 
reıınde gönışmüşlerdir, 

Londra, 24 (A.A.) - ltalyanın 
adeo i müdah•le komilesinde ııö
aü: üler meselesini müzakere et• 
n:eklen imtina elmesite tahaddüs 
eden vazıyetin vahim olduğu nok· 
tasında hülwı matbuat müttefıktır. 

D ily Mail gazetesi, bu hususta 
ŞÖ;le >all)Or: 

"Grandinın beyanatı (,pınyaya 
açıkça müdah ıle yolundalu engel
leri kaldırmışlır. 

Nevs Chronicle diyor ki: 
"Geri kalan yegane ümid, Fra.-,,.. 

sa ile lngillerenin şiddet}, müşterek 
bir l•arekete karar vermeierınde

dır.n 

Daily Heral da §Öyle diyor: 
•lt~lya, kararından döomez.e, bü. 

tün ademi müdahale siyaseti yıkı· 
lacaklır .• 

ltalyarı ırı protestosu 
Londra 24 (A. A.) - Z •nnedi\. 

diıbe röre Kont Ciano, geçende 
Sir Eric Drumond iJe yaplı~ı mü
lakat esnansında logijiz • lıalyan 
m iınasebetleri üzerince pek vab m 
te•İtlrr bırakabilecek olan lngı.iı 
matbuatının bu son zamanlarda 
ltalyaya karşı yaptıkları hücuml•ra 
sefirin nnzarı d kkalıni cclbetmıştJr. 

Ro marıırı lngilız gazete· 
terine cı.vab1 

Roma 24 (A.A.) - Messagero 
razetrsi, lngi.i' matbuatı tarafın· 
dan lıalya aicyl.iucie bu •on ruıı
ler zartında kullanılan lisanı pro
testo etmektedir. 

Bu gazete, diyor ki: 
Ml:,u lisan lauan mülün hudutları. 

Dl ge~mektedir. Eğer Bu bal devam 
eder~e lııgi tere, ltalya'nın iktisadi 
nıubasarasındao sonra bu kad•r 
güçlukle t.eessüs eden 1 alya ile iyi 
n. uoasebetlerinio mevzuubabsedil. 
mesi tebiiltcsıne maruz kal.cakLr. 
lıal>a al•ytindeki bu hucumların 
muhtelif temayüllerin naşiri efk!n 
oian butün gazeteler tarafından 
m"ttelıkan yapı.ması l-u tahrikatın 
siyasi rıcalin le kinle.ile yapılm .. k
ta oldu~u hakkıcd.ki şup .eıerı mu
hiK gfüteı m~ktcdır, 
Komitenin verdi~! karar 
Londra, 24 (AA) - T .. i adc. 

mı m1ıdabale komite.inin dün öğ. 

leden sonraki toplantısını müteakip 

------
neşredilen tebliğde §Öyle deoilmek· 
ted:r: 

Taif komite Avrupalı olmıyan 
devletlerin teşriki mesaisini istemek 
imkanını derp:ş etmiştir. 

Paris 24 (A. A.) - Pelit Parisi
en gazelesinio Londra'dan aldığı 
bir telgrafa göre, Guadalajara boz. 
gunundan sonra lıalyan Generali 
Bergenıoli'nin yerine bu cephedeki 
kıtaabn kumandanlığım bizzat Ge· 
Mral Franko deruhte etmiştir. 

Londra 24 ( A. A } - Morning 
Post gazetesinin Cebelüttarık mu• 
habirine göre, halihazırda ispanya· 
da 90.000 ecnebi muharip bulun·• 
maktadır. Bunlardan 55,0..0 i bi 
saflarında çarpışmaktadıT. Bu u· 
kerlerin 30,000 i ltalyan, 20,000 i 
Alman ye 3,000 i lrlandabdır. Geri 
kalan 2,000 kişi hakkında ınalümat 
yoktur. 

Hükümet kuvvellcrile birlikte 
çarpışan 35,000 ecnetiden 1.000 
tanesi lngilızdir, halya, lstlere mo
tör!ü kılalar göndermıl\ir. 

A•iler taraftnda 285 lıalyan ve 
103 Alınan tayyare•i vardır. Hü~Ü· 
melçilerin hiznıetuıde bulunan Sov• 
yrt tayyarelerinın mıktan 200 dür. 

Komite pıcırıı tatbık edecek 
Lmdra, ~4 ( A. A. ) - Adcır.i 

müdahale komitesı,idarecilerle lr.t>n• 
trol p;:rınının diğer memurlarının 
tayinini laıdik etrnek üzere bugiın 

C>ıleden sonra bcyetı umumıye ha· 
lıııde toplanacaktır. 

lııgiliz nıabfe'lcrınde söylendiQ'İ· 
ne göre, kontrol planı 7,9 marl ge• 
c~i taınamile me•kıi tdbıka kon· 
ac .. kbr. 

ltalyanın gönüllülerin geri çal!'· 
nlması mesele•ini müzakereden ım• 
tin;ı etmesi, planın tatbikini hı~bır 

veçhıle lehlikeye koymamıştır. 

l5penyadaki gönüııuıer 
meselesi 

Paris, 24 (A. A.) - ltal1an aı•ı
rahha•larmın dün aderni müdahale 
komitesinde l•panyadaki gönülliılct 
nıese!esini ,eddetmesı matbuatta 
umuıni hif cndı§e uyandırmakta de
vam ediyor. 

"Jour. diyor ki: 
"Surası bir vakıadır ki, 48 saat. 

tenberı A vrupatiın havası bırden· 

bıre k•r~rmıştır. Bütün lıükılmet• 
lcr ba.kıki bir endişe içiudedır. MJ• 
11i1ıli.1i bir muva!Cakıyelsizli1i!l al
tında kalmasını sevmeı. Bunu11 
içindir ki hariçte bu muvaffakıyet. 
sizli~ n aksülameli büyük bir cndı· 
şe ile beklenmektedir, Oeuvre'de 
§Oyle yazıyor: 

" Romada mevcut fikir Muıoli• 
niniıı lspanyol siyaı;etinı şiddetlen• 
direceği, en k,.a bir müddet içın· 

de zehirli gazlar kullanacat• ve 
mullak surette bır muvallakiyel eı. 
de etmeye çalışacağı merkezinde• 
dir .• 

Po pulaire gazel esi d .. , İtalyanın 
ispanyadaki müdabalctınl dunya 
efkarı umumiyesi önünde ıakbib 
e di:mesıni ve derhal kontrollar ya. 
pılmasını istemektedir 

Italya Yugoslavya 
Görüşmeleri 

[ llırlncl .a9fa<la11 J•roam J 
luryaya karşı şiddttlı hucumtarı 
devam etmektecl,r. 8 !bassa Nuı. 
tere tırnltarlığı ile tanın mı' olan em. 
nıyeı müdürünün kaldınlarak, ye. 
ri ne koyu Nazi düsmanlarındaıı 
Lirinh getirilmi, olması derin ma· 
nalı ve bü}ülc_ e~eırmiycıte siyasf 
b.r 1.l\dıse lelakkı edıJnıektedir 

Şuşni~. _Bu. BJ'eştcye gıttıği 
u.m~n, Emn_ıyetı Umumiye Mudü. 
runu değışt:reccğinden Macar hu· 
kümetini de haberd•r etmitlir. Peş 
lede meydana çıkarılan soıı hükü· 
meı darbe<i tertibatından ha a 
heyecan duym•kta olan siyast 
mahafil, Şuşnıain bu kararından 

son dertcc memnun olmuştur. 
Huiiısa !:erlin Avusturı a'ılara 

şu ıuali sormaktadır: *Avusturya. 
nın yeni polıtikası ıi&i nerelere 
sür~klfyecck?" 

Bir yı~dızın 
)'üzü 

Kezzapla yakllacakl 
Hoilyvood 2 1 (A. A.) - Mc~·· 

hul bir şahış, sinema aktrisl~riodeo 
Aana Mav Vonr'a bır me~tup gon• 
dererek 20,000 dolar aönderıne
dıği takdirde kezzapla yüziınü y~ 
kacağını bildırmişlir. 

-AÇIK SÖZ-

M oskovadaki 
muhakeme 

3 maznun idanıa mahkum edildi. ! 
londra, 24 (A.A.) - Reuter ajansının moskovadan ~reodiğine göre 

Novo•ibirskde cereyaıı eden üçüncü trotzki davası neticesinde mun. 
unlardan iiçü idama mahkum olmuş, dört tanesi üç seneden seki% sene-
1-; kadar nıuktelif hapis cezalanna çarpılmıı ve ikı tanesi beraat el· 
mıştır. 

Novosibirsk'de idama mahlıiim edilmi1 olan 3 ki§i kuramzhim. khomc~ 
hik ve Kharıtonoft ısır.indeki şahıslardır. 

&ınlor bir mektebin içıni kolıylıkla yanrın çıkabilecek tarzd• İl'lşa 
ettır mışlerdir. 

• • • 
lialya ve Romanya arasında 

biran/aşma 
Bükreş 24 (A. A.) - ltaly'l ve Romı.,ya hükümetleri, iki memleket 

arasında te•li eclilmi~ olan seyahat prrpıgaodası ma.zemesi h•kkında 
l;ir itillıf imza eımışlerdir. Bu itilaf name mucibhce bu malzeme g< mnik 
resminden ve ihraç müsaadesi resmi veya ücretinden muaf tutulacaktır. 

• • • 
Alman Hariciye Müsteşarı 

değişti 
B~rliıı 24 (A. A.) - B. Hiller, Almınya'nııı eski Bıı<lapcşte elçisi 

B. Vcııı Mockeuen'ı Hı nciye nezareti miistcşarhğına taı in elmışlır. 
Mü•\eşar vekıllığıni y<pmakta olan B. D,eckholf, yakında Vaohington 
ıelırlığin tayın edılete .• tır. 

Fransada 
Dahili harp 

(/ üncü saqfadarı devam) 

y•pmak için 17 sene<ienberı M'lS· 
kr,vada'1 2:,0 mıtyon frank almış c.t· 
dukl;.nr.1 ı;öyledıkten sonra' 

- E~er Stıvy~t R•ısyanın nakdi 
yardımları olmasaydı, Humanıte 

gazetesı, şimdıye kadar ıntı~ard'l 

devam edemezdı, demıştir 
Radil<aller hukümtlle komünıst. 

ler ve ı;r,syalıı;tlerle mesaı bır!ıJiıne 
d•:va mcdt-cekterinı bc:yan ~tmı~ • 
lerdir. 

1ktıdar mevkiıni ele g~ırmek 
içın şıddete murac~at bahsınde ra
dıkaller Jı:atıyen nıu,,.mı.halı dav· 
ranılıpamasını 1Sttm4lcrdır 

Bu esnada Klı~i'nın komünıst 

mebuşu llom.;t, ıuud;ıhalcde bu • 
Junmak ısterrıış, müfrıt sağlar ken
dısırıe soHne~e b;.ştayınca da, gıt· 
rülliı çıkmıştır 

v~ sovu~mekr, yuhalar, döğüş· 
meler arasında celse tatıl edilmış· 
tır 

GAZETELERiN NEŞRİYATI 
l'•rıs. 2'1 (A.A) - Radikal Sos

yalist Fırk"sının eskı katıbi umu • 
mısı ll. Mılband, .Ere Nouvelle• 
ııazctesınde memleketın reyıni iz. 
hor etmesi içın mebusan meclısi • 
nın feshını ıstemE:ktedir. 

Amı Du Peuple gazetesi, ezcüm· 
le diyor ki, 

•Halkçılar cephesi kabinesi, ma· 
nevi sermaye.ı;ınt tuketmıştır, Fran· 
&ayı istıkbi<lrle artık Blüm kabırı~sı 
de~il, hadısat ıdaı:e edecektır. 

Ech" de Parıs, •Vakfe• siUase • 
tının ölmuş oldugu mıitaleasında· 
dır 

Le Jour gazetesi, .cııchy hadı • 
selerinın selametbahş bır aksi tesi· 
ri olacağını umıt etmış olan kım· 
selerın l>epsi de hayal inkısarın:ı 
uııramışlardır,, dıyor. 

Paris M ıdi gazetesi. kabi'lenin 
B, Blüm'un zabıtaya karsı hıc bir 
tedbır aJmıyacağını söy~mesi Ü· 

zerine yalnız 12 kadar radıkal • 
60syalistin reylerını kaybeımış ol
duğunu yazmaktadır, 

Amerlkada yU:ıbln amele 
nUmayJ• yaptı 

Detro•l, 24 (A.A) _ Otomobil 
sanayii amelesi dün akşam Cedil
lac-Squere'de büyilk bir içJıma 
akd~tmişlerdir. 

Nümayişçilerin miktarı 100 000. 
den ra.ıa idi. . 

Kafilenin önünde giden bir 
bayrakta şunlar yazılı idi: 

Evveli insanın haklan .. emlak· 
te:ı evvel in•anlorın h,aıı .. " 

Vlndsor dUkU cumhurrelel 
ile görUştU 

Viyana 24 ( A. A.) _ Windson 
dükü dun rehkatinde lngiliz sefiri 
Sclby bulunduğu halde Reisicumhur 
Miklas'ı ziyaret etrr iş ve kendi•i!e 
utun uzadıya fÖrüşmüştür. Dük 
b~odan . 50nra ln~iliz selaretinde 
lıır resmı kabul vermiştir. Mera<i• 
me başvekil Schuchnigi' ile birkaç 
nazır iştirak etıniıtir. 

Cephelerde 
Vazİ)et 

( 1 ıncı ıayfadan devam J 
icar fırlınuı, Ct phelerde h~r türlü 
harekatın icrasına m ni olmuştur. 

Avıla 24 (A. A.) - Havu aian· 
it muhotirı, dün ak~m Aravaca 
mmıakasında bükümetçiler tara• 
fmdan yapılmış olan taarruz hak· 
kında aşae-ıdaki malumatı vermek· 
tedir: 

Taarruz, Farankıstlcrin butün 
mevzilerine kar,ı yapılan kı· 

sa, lakat şiddetlı bir topr;u ate• 
şındeıı sonra baş!aJTu;tır, Topçu 
aleşıni miıleakıp mılısfer, Carog. 
ne'uıı şımalınde ulak bir tep ·yi 
a~arak meyılli arnıder• inmı~lcr ve 
Poıuelas ve Ca g urıe yollarının le• 
ka!u etmekte olduğu noktaya doA:• 
ru ılerleme~e ba~lamışlardır, Fran• 
kıstlcr, bunun Uzerıue rnı isltruı 
yollarını kesmek üzere bir baraj 
ateşi a~mışlardır. 

Askeri mohafil, Hükümetçiler ta• 
rafından y•p mış olan taarruıun 

labiye babmından hiçbir manası 

olmodıQ'ını yalnız malümat elde et. 
m•k üzere e•ir a mık için Y'P ı. 
mı~ bu'unduğunu beyan etmckt•d•r 
Asiler taarruzu püskürt-· 
tuklerını iddia edıyorıar 
Salamanca 24 (A.A.) - Neşre• 

dilen hır lebliğde bükümelçiler 
tarfından Guadalajır ve Madri:i 
cephelerınde yapılmış olaıı ta .. rruz. 
ların püıkürtülmüş olduğu beyan 
olunmaktadır. Di~er cepbelecJe 
i'are tleter bir~ey yoktur. 

Nasyonalist tayyareler 
Fa afiyette 

Salamanka 24 (A. ..ı..) _ Nas-
yonalıst tayyareler Castellon de fıı 
Planadaki düşma, mül immat fab· 
rıkalarıııı _bombardım1n etmişlerdir, 
Nasyonai"l harb gemileri de Ka. 
t~.lonya ıahillerindeki limanları ve 
duşmao harb gemilerini ateşe tut• 
muşlardır. Caspe ve S11tagodaki 
du, mııı fabrıkaları ve kı,ı • .ıarı lan• 
rıp olunmuştur, - --
Bir_ tayyare düştü 

Parıs, 24 (A.A.) - lngıiiz lıava 
servisin~ aıt büyük bır tayyare 
L>on cıvarında bır da~ın t tpesioe 
çarparak düşmÜtlür, lçınde bu un· 
nan altı yo.cudan üçu ö müş ve 
dııtu iıçü de ağır ıurette yaraıan. 
mıştır. 

ikinci asra alt heykeller 
bulundu 

!.kenderiye ~4 (A. A,) _ isken. 
deriye civarında Ras El Sol. mın. 
taka"'n?a bır taş ocağında yapıla;ı 
bir keşıf, arkeoloji aleminde ş.d. 
detli bir alaka uyandırmı,tır. 

l•kenderiye Creco. Rumen fllÜ· 
zednh müdürü lıalyalı Achille 
Ai ıni'nin idare•i ahında yapılaıı 
hafriyat neticesiıde Yunan ve Mı· 
Sif İ ahlarının beyaz mermcrdtn ve 
hiç bozulmamış birkaç Lane heykeli 
ll!eydana çıkarılmıştır, 

Bu mahalde evvelce bir Yunan. 
Mısır mabedi buluııduğu ve bu hey· 
kellerin de i•iıci asra ait olduğu 
zannedilmektedir. 

lr Alman 
Tedris 
Sistemi 

"' ı 

Yeni tensikat 
yapılıyor 

Berlin 24 (A.A) - iyi maJü. 
mat alan mahafilden ö~renildı· 

ğin~ 1 öre Kültür Bakanı Ru•t 
tedrisat ıslı\h' t.·ıı kat'i olarak tal· 
bık edecektir. 

Bu tensikata naıar•n yük<ek 
tcdr•salt• * yükselt 111ektepler n 

ihdas olunacak ve burada tlaşlı· 
ca ecncLi dıl olar >k lngilızce 
Ö~retilecektir. Diğer yabancı dil 
derslerinden boş kalan s>atlerdc 
Almanca tedrisatın diıer şube· 
lerinc verilecektir. Bu yüksek 
.mekıepte tahsil müddeti 12 scoe 
olacaktır ki, pmdıkioden bır sc· 
ne daha ndır. Çok istidatlı ço
cuklar bu 12 seneyi 11 seııede 
bitirebi' eceklerdir. 

Bu mek tepl~rde ikinci sınıftan 
itibaren iki s·sıem latbik edile. 
ccktir. Erkekler için bir edebi
yat ve bir fen ve ri;aziye şu· 
besi, kızlar için de bir edebiyat 
ve ev ldare•i şu!Je!eridir. Bina· 
enaleyh gerek erkelder ve ie· 
rtk kız'ar bu şubeltrden iste
diklerini intihap edebileceklrrdır. 
Bu tensikalın tatbiki hususunda 
bir intikal devri olmok iızere 
bazı tedbirler alınacaktı•. llu 
tensikatın daha bu sene ıçinde 
yapılacağı tahmin olunmaktadır. 

L .J 
Japonlar 
Harbe hazır 

[Bırınci •ahi1eden devanı] 
meselesını bıt, b~~ka lüroiı hallet· 
me~e de ha1ır1L " 

Pari~ (t-1uslısi Muhabirimi1den)-

Enlrnnsijan gazele.inın Mo<kova 
muhabırı gazetesine şu telgrafı 
vermıştır: 

•ce~en seneki bütçeye ni<betle,bu se· 
ncki Sovyet loütıesi çok kabırıkıır. 
Ceçerı seneki bLtıe 14,800 000,000 
ruble ıdi, Hni bütçe biıtü~ kredı· 
!erle birlikte 22 400,000,COO ruble. 
dir. Büı~ede askeri fasıl yüzde elli 
fazladır,., 

70 ya,ında kadın 
teyya reci 

Londra, 24 (A.A,) - Evvelki 
gün saat 13,30 da ikametg!hın• 

dan tanare ile hareket etti2'i 
andanberi kend sinden ma:ümat 
alınamamış olan 70 yaşında tana· 
reci Düşes de llelfordu bulmak 
mümkün olamamıştır. 

Dahiliye Vekilinin 
Şark seyahati 

le Lakanı B. ŞLkru Kaya Şaık 
mıııtakasındaki teftişlerine dev1m 
etmektedir, Kend.sinırı cumartesi 
Ankaraya 8\deci muhterr.e :d r. 
iç Bakanının Üçüncü Uınurr.l Mu. 
lettişl k mıntakasında iki ay sonra 
bır teftış yapma ı ve Erzurumdan 
Karadenıı. mınıakalarını da teftiş 

etmek suretıle Sam•undaıı trenıe 
An -araya dönınesı ıhtıma.indeıı de 
ayrıca bahsedılmektedır. 

İmrali 
MUeııaese geni,ıetllip 

yeni binalar yapllacak 
boru Mcddeıumumi<ı Ceıoıl ı .. 

tanbJla adm:ş, Vı.a:ıetin Büyük· 
derede ki fıdan:ığıodan, lmrali ada· 
ilna dıxılmek üzere 6000 lıdan aı. 
mı ıtır. 

lınralı müessesesinin genişletilme. 
sin ·, Adada yeı.i bınalar da ı ap:. 
masına karar verilmiştir. Bunun 
için de, bur.dan, m.ılıeme muLa• 
yaasına başlanmıştır. 

Hindli misafirler lstan
bula geliyorlar 

Halil Ar.Karada bulunan Hindis
tanın P;;rsee ccmaatı liderlerinden 
rioktor Jal Pauri ile hemşi:esı 

Hrndın en güzel giyinen bayanla -
l&rından Babsay Pauri bu cuma;·. 
lesı sabahı İstanbula gelecektır, 
Hıntlı misalırier şehrimizde iki 

gün kaldıktan sonra Avrupaya gı
dcceklerdir. 

2S Mart 

Alman 
iaşe iş.erile 
Pek meşgul 

Berlin 24 (A.A)- Alm~n 1-.ıtlkı• 
nın iaşe.ini temin için General Gö
f'lng tarafında~ alınan tedbir1cri 
telsır edeıı M Vö:klschcr Eachtu,, 
czcüm'e dı' or ki: 

Alman milletinin bayat standa rd1 

aneık istihsalin faılalaşına., ile ivi· 
lc~ebiLr. Ziraat alanında vuku •ge
lcceai tahmin olunan fazh çalış• 
ma, bir tardft•n rekolteleri faz• 
lalaşlrmık, di5er taralt;ıa da 
ip iJ.i ma~delerin ithalatı i\İl sar• 
leltit·"'İ' lüz·,m'.u döviz!eıi koru• 
mamıza y.rdım eyli.eccktir. Bu sıı• 
ret le dört sen el k panda ~içbir va• 
kit k ybedılmcksııi ı tatbik mev• 
kü e kooul. cakllr. 

Berliner Borsen Z<itııng. diyor 1-i: 
Ccr~k ıslah i,teri iıiı devlet ta• 

rafından Y' pine k Y' ' "'m ha'inde 
olsun, gerek gübre iiatla - ı ıın ind•ril• 
mesi için 'erilecek kredi halinde ol 
sun, bu mu•ı••m ı:aralann verılme
siııde yef.ine prensip, mili! ekonoıni· 
nin menfaat• olacakLr. O;;ıı bi:dirilen 
biilun tafsı-aıtın çıkao ırana, 1:-ü• 
yük bir ziraat blkınma harekrtinin 
başl-.mış olmasıdır, Bu s• fer:ik ha• 
reket~ semeresini vermekten ~a:i 
kalmıyacıklı·. Bu suretle A'mao 
milletinin iaşes~ mümkün olduğa 
kadar müstdkil olsaktır. 

Ber.iner Lokal Aıızerger, diyorki: 
Bu yeni tedbirler, ı<öylerde nü· 

!usun aza masının önüne ge erek 
ve gayet saglam bir nulus ~il .... 
ti~in inki4alına yardım ey i~cccktir. 
Bıı tedbirler.o sosyal sabada da 
ayrıca Lü ük bir et·crnmi~eti •ar• 
dır. Çünkü bu suretle köy ame'esi 
nin sosyal şartl · rında b r i, ile$me 
ba~lıy,•caktır. N.bayet, bu te:lb r· 
!erin memleketın bı tün eko.omik 
nescinde tesirleri görulecel' ir. Zi
ra, Almanyanın şari< mınlakal .rına 
büv~k yardımd~ buluıu ınaklacJ,r. 

Deutsche At!gemeıne zeitung da 
bu tedlir erin Alman zira-.t üze· 
r ndeki büyük te•irlerbi tebaruz 
eti i i ·,or ve diyor lr.i: 

Bununla ber ı leı' bu p'anın ictih
da f etti i maksad, miLi cııoü,lrioin 
diğer ak~amı aleyhine ç'ft~ 1 re)''" 
rd n.da bulunu'ır.ası de~i dır. Pla ıın 
m•k~adı, Lutün millet n refahını 
ilmi ı eyi• m~kt r. 

Lerliner Ta~eblatt ise şöyle ya· 
zıyor: 

Bu program, z'raat i<tihca:inin 
faz:alaştırılıra" içi ı )' p an " Ü• 

cadelenin ti iıiri daha zıyude sür'• 
allendırecek'ir, 

General Gor ng'in nutku~dan da 
anlaşı dıgı üzere, dört s'ııeH" pi
nı bılh tjsa A1m1n z r;ıalı ve ('!ldı..s• 

irisi ara,r·ıdA sıkı tor ış b:r igi •ı
~esinde, tatbik edi:mokte devam 
ohırtraktad,r. 

Fakir · 
Belediye er 
Ll§vedllecek, köylerde 
yeni te, ı... ı : ıu yapı ıyor 
M emleketimiz dahilinde ınevcut 

belediyelerin azaltılmasına lüzum 
görülmü~tür. Bu hususta hazırla • 
nan projeye güre, belediyelerin teş· 
kilat ve vazift!leri çok fazla külfet 
ve masrarıı olduğundan belediye 
teşkilatı ancak nüfusu iki binden 
ve senelik geliri on bin liradan faz
la kasabalard:ı kurulabilecektir. 

Halen mevcut 536 belediylerdeo 
bir kısnunın varidatı beş bin lira· 
dan bil..: az olduğundan bunlar il
g~ edilecek, bu suretle belediye a
dedi az3Jacaklır, Diğer taraftan ge
rek kasaba ve gerek köylerin kal· 
kınması için köy kanununda, esaslı 
bir değişiklik yapılacaktır. Buna 
göre badema (Muhtaı·) lara (köy 
reısi), ihtiyar meclislerine de (köy 
Meclisi) denecektir, 

I<öy kiilipl~rine kirasız ev ve bir 
miktar tarla \erilecek, mülkiye ve 
hukuk mezu.1iarı (köy müfettişi) 
(köy reisliği) gibi köy işlerinde ça
Jı5acaklar ve bunların köyde g~ı;i· 
recekleri müddet stajlarına mah • 
sup edilecektir. · 

Şehri baştanba~a 
soymuşlar 

falihle Ü•küdar, Ortaköy, Be• 
şikt•ş, Boğaziçi ıiıı nir sahi'ler:le 
b i ı ok srnıtlerde bir çok ev ve 
dükkanları soymaktan suçhı Arna· 
vud uursunla arkadaşı Ha•a1ın 
muhakemeleri dün A•liye bir'nci 
cern mahkemesinde yap· 1 mı~lır. 

Ekserisi polis olan şalıitler, muh• 
!elif semtlerde hunları yak•lauık• 
ları zamanlar, çaldıkları eşva·,. a• 
zen Üzerlerinde buldYklarını, baırn 
saklad kları ~erlerden çıkardık la• 
rını, baıeıı de sattıkları yerlerden 
aldıklarını sövl•m'ş!erdir, 

Dur,un suçlar. nı inkar etmi~, İŞ" 
kence yapıldıkını, dayak at IJı~ını, 
on~n için zabıtları imzaladııtını 
söylemiştir. 

D·ııer ş ıh itlerin de celbi içi~. 
muhakeme başka aüne bırakılmıştır 
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amta: PiYASA, FIKRA: 
Bir misal 

BÜ) ük şairlerden birinin sözüdür : Aşk bile dekorunu ister 1 
Dün Kamutay } oku şunu tırmanırken, arkamdan genış ve gür bir 

ses dalgasının yükseldijtini duydum. Arkama dönip baktım : stadyom 
trioünleri maç şeyircileri ıle doıu idi. 

inşa, mukadder vazifesini yapıyor. Yamı aynı sahada yüzme havuı· 
ları, tenıs kordları ve diğ'er spor ve atletizm tesisleri de tamam olduğu 
vakit, Ankara yalnız dekoru ile değil, onun yaratacağı yeni meraklar 
ve hamlelerle. Tt;rki>eııin başlıca ıpor şehri olacaktır. 

Artisti, salaşlarda degil milli sahne ile birlikte yetiştirebileceğiz: Paris 
operasının yeni sahn~siı.i ve etraf dekorunu görüp le, onun üstünde bu
lunmak hasretini du}mamak mümkün müdür? lstanbul'da çocuklarını ti• 
yatro mektebine isleoiğiniı aiielerin kulağında ise, belediye aalaılannın 

tahtaları çatırdıyor! 
lnönü ve arkadaşlarına mil'! tiyatro sahnesini gösterirken, eski baş· 

bakan Muş:ınol'un ııözleri yaşarıyordu. Rusya komşumuzun başlıca gu
ruru, sahnedir. 

O!manlılar Viyana'yı sardıkları zaman, şehir kuvvetlerini idare eden 
kumandan hükümdarına yazdığı mektuplardan birinde diyordu ki: •Haş
metmcab, bütün l u kara ve korkunç ıı-üıılerde, tebaanız baltada birkaç 
defa ılperayıı. gilmek zevkinden mahrum kalmamışlardır .• 

Fa tay 

Adliyede 

Hazine-Alpullu şe
ker şirketi davası 

---- -------
850,000 liralık dava müruru za

mana uğradı mı? 
Diin, ikinci Ticaret mahkemesin· 

de, Hazine tarafından Alpullu ıe

ker şirketi aleyhine açılan 850000 
liralık bir alacak davasına bakJJ. 
mıştır. Hazineyi Avukat Rıfat Ah
met ve Beraat Zeki; Şirketi de Şev• 
ket, Mehmet Ali ve lsmail lsa tem• 
sil etmişlerdir. 

Şeker şirketi avukatları , oir· 
kelin lasfıyesi yapılırken, def
lerlercie Mali yeye borçlu bulun
dug-una dair hiç bir kayıd ve 
işarete tesadüf etmediklerini, bu 
itibarla Maliyeye tebligat yapılma• 
dığını, umuıni şeki:de tasfiye ha
bı rı verildiği zam•n da maliye la• 
rafından şırkete hiçbir müracaat 
olmadığını, bunun için. resim ve 
avansıan mütevellid olduğu iddia 
edılen böyle lir borc varsa bile 
mürurn zamana uğramış olması 

laz.m geleceğini söykmiştir. 

Söz alan hazine avukab da de
miştir ki: 

- Bu alacak vergiden değildir. 
Mukaveleye müstenit alacakllr. Bi· 
ze, tasfiye dolayısile bir güna ih· 
bar yapılmamıştır. Onun için, mü• 
ruru zaman mevzuubahs olamaz, 
Nitekim, yine bu mahkemede ba
kılJn 19J6 604 numaralı dosyadaki 
evraka müstenit dava da bu mahi
yette oldujtu halde müruruzaman 
mevzuu tahs olmamıştır. 

Tekrar söz alan şirket vekili de 
şunları söylemiştir: 

- Eiz'm ö~renmek istediğimiz 

de buydu. Hazine vekilleri, bunun 
vergi de~ il, alacak olduğunu teslim 
etmiş lulunuyorlar. Şu hale göre, 
bu paranın müruru zamana uğramış 
olma" lazımgeleceğini i•pat edece
ğiz. Müdafaamızı bu yolda hazırıa, 
yacağız. Muhlet isteriz. 

Mahkeme, şirket vtkillerinın mü
daiaalarını hazırl~maları için, mu• 
hakemeyi başka güne bırakmıştır. 

• • 
Emlak ve 
Eytam Bankası 

nı gördük. O aralık, müdiirler de, 
odalarında, gazete okuyorlardı. 

Hakim Reşit, hafta taci'i kanu• 
nuna muhalif haraketi sabit gör• 
müş, bankayı 5 lira para cezasına 
ve 100 kuruş mahkeme masrafını 

ödenıtğe mahkum etmiştir. 

Kahve değirmeni çalan 
tevkif edildl 

Kantarcılarda Osmanın atölye• 
sinden 30 tane pirinç kahve el de
ğirmen: çalmaktan suçlu Rıfatla 
satmaktan suçlu Halit ve Mustafa. 
nm mahkemelerine Sultan Ahmet 
ikinci Sulh ceza mahkemesinde dün 
başlanmıştır. 

Rıfat, sorguya cevaben' 
- Ben, Osmının marangoz Alel· 

yesinde çalışmaktayım. Bana son 
zamanlarda ıı-ündeliğ'imi veremiyor
du. Bunların yerine kahve değir
m~ni vermeyi teklif elti. Kabul et• 
tım. Bana bir parti 21, bir parti de 
dokuı değirmen verdi. Bı:nları, bir 
çok yerlere sathm. Birkaç tanesini 
de leblebıcilere verdim. 

Hakim Salahaddin Demirelli, Rıf. 

atin tevkiline, Halidle Mustafa
nın serbest bırakılmalarına karar 
vermıştir. Değirmenleri satın aldık• 
iarı tesbit edilen Yaşı.r, Koço ve 
Ali ile şahid Leon, 1538 ve 1648 
numaralı polisler de çağırılacak, 

suçluların yaşları ve sabıkaları O• 

lup olmadığı da tesbit edilecektir. 

Cam ve Çerçeve 
merakhsı hırsız 

yakalandı 
Keçecılerde Karabaş camımın 

cam ve çerçevelerının müt~madi
yen çalınması polisin nazarıdıkka· 

tini celbetmiş, polis, camıı gızll 

gizli tarassuda başhmııtır. Şimdi· 
ye kadar çalınan c a m 1 ar ı n 
adedi kırka, çerçeve adedi de beşe 
balit olmuştur. 

Dün sabah, >ine polisler tara• 
ssutta iken, birisi gelmiş, bir 
çerçeveyi sök<:rek gitmek üze
reyken yakalamışlardır. Bunun 32 
doğumlu Tahir oğ'lu Sabahattin 

Dün 5 lira para ceza· olduğu anlaşılmış, mahkemeye VC• 

sına mahkum edildi :rilmiştir. 
Eski çamaşırlar 

yUzUnden 
Bir buçuk ay kadar evvel bır Cu· 

martesi günü öğleden sonra yapılan 
bir konlrolda, Emlak ve Eytam Ban
kasında bir dakt !oyla bir memu. 
ruıı çalışmakta oldukları görülmüş, 

bir ıabıt tanzim edilerek, bankanın 
o zamanki müdürü Muhittin mah· 
kemeye verilmiştir. Bu davaya, dün, 
Sultanahmet Birinci Sulh Ceza 
mahkemesinde takılmıştır. 

O zamanki banka müdürü ve 
şimdi ban kanın müfettişi olan Mu· 
hittiı demiştir ki: 

- Memurlar yemek yiyip çık· 
mışlardı. Bir memurla bir daktilo 
nasılsa içeride l..almışlar hususi iş
lerile meşgul olurlarken memurlar 
ııelmişlerdir. Onlar, banka hesabı. 

na çalışmıyorlardı. Kapının açık 
olmasıda, ogün kömür alınmasın• 
dan ileri gelmiştir. 

ŞJhit olarak dinlenilen belediye 
polısi Haydar ve Niyazi de şöyle 
demiılerdir: 

- Bir cumaertesl günü saat 13 
den sonra bankaları kontrol eder

ken Emlak ve Eytam bankasına da 
uğradık.Bır daktilo i.ıayanla bir er

kek memurunun çalışmakta oldukları• 

Kap alıçarşıda kullanılmış elbise 
ve çamaşır satan Ayşe dükkAnının 
önüne çamasır vesaire asdı!<'I için 
"Asma ı. diye ihtarda bulunan Me
lekle aralerında bir kavga çıkmış, 
kavgaya, Refik isminde bir polis 
yetişerek, Ayşeye, bu hareketinin 
Belediye nizamnamesine de muha• 
lif olduğunu söylemiştir. 

Bunun üzerine, Ayşe, polise' 
- Sen, her gün gelip Meletln 

dükkinında çay, kahve içiyorsun., 
Onun için ondan ttrafa çıkıyorsun, 
Değil mi ? demiş, yakasından tuta• 
rak itmiştir. 

Ayşe, polise hakaret suçuyle dün 
Asliye Dördüncü Ceza mahkeme• 
sine verilmiştir. 

Halep kumatı kaçırırken 
Adana ekspresile şehrimize 80 

top kaçak ipekli Halep ku. 
maşı getirirken yakalanan Akkaşın 
ihtisas mahkemesinde duruşması 

yapılmış ve suçlu altı ay hapisle 
1035 lira cezaya mahküm edilmi§ • 
tir. 

İstanbulda 
Kurslar 
Başlıyor 
Kursa devam etmeyen· 

terden para ceza•ı 
alınacak 

Halka, hava hücumlarından ko
runmak usulünü öğretmek üzere 
İstanbul Belediye hududu dahil 
ve haricındeki kazalarda 22 gaz 
kursu açılmasını kararlaştırmıştır. 
Bu kuslar içın lazım gelen maske 
ve saire gibi ders alalı Ankara • 
dan gelmiştir. 

Her evden iki kişi bir ayda dört, 
beş defa bu kurslara devam etmek 
mecburıyetindedir. Bunun için 
mahalle bekçileri semt, semt dola· 
şarak iştirak edeceklerin isımlerini 
yazmağa başlamışlardır. 

Zehirlı gazlar kursuna devam 
etmıycnlerden 5 liradan 25 lıray1 
kadar para cezası alınacaktır. 

-----
Başvekilin 
Seyahati 

Başvekiliınizin Belgrada yapa• 

cakları seyahatin tarihi takarrür 
etmiştir. Başvekil, refakatinde Ha

ricıye Vekilı Tevfik Rüştü Aras 
Hariciye teşrifat umum müdürü'. 

Hariciye kalemi mahsua müdürü 

olduğu halde 8 nisanda Ankara
dan hareket edeceklerdir, Türk 

m tbuat mümessilleri de beraber 

gideceklerdir. Seyahat hir hafta, 
on ııün sürecektir. 

Başvekilimız lrgiliz Kralının taç 

giyme merasiminde hazır bulun

mak üzere mayıs bidayetlerinde 
de Londraya hareket edeceklerdir, 

Beş senelik 
Fener programı 
Fenerler ldaresile hUkQ. 
met arasında anlaşma 

Fenerler id~resınin hükumetçe 
satın alınması ıçin şirket mümes • 
siJJerile Maliye Vekaleti arasında 

devam eden müzakereler netıce • 

lenmiş ve iki taraf arasında tam hir 
anlaşma hasıl olmuştur. Şirketın 

Paristeki merkezinden yakında sa· 
lahiyetli ınurı.hhaslar gelecek ve 

satış mukavelesi Ankaracia İktısat 
Vekaletı ile murahhaslar arasında 
imzalanacaktır. Esasen evvelce ş:r
ket tarafından sahillerımizde biz· 
zat yapılan fenerlerin ınşaatı ikı se· 

neden beri Tahlisiye İdaresine dev· 
redilmiştir. Şırket yalnız inşaatı 

biten fenerleri teslim alarak idare 
etmektedir. Sahillerimizde şirket 
tarafından işletilen fenerlerin a· 

dedi yüz yirmi kadardır. Bütün bu 
tesisat satın alındıktan sonra önü· 

müzdeki haziran başından itiba • 
ren Tahlisiye İdaresi tarafından iş· 
letllmiye başlanacaktır. Tahlısiye 

Umum Müdürlüğü yeniden sahil· 
lerimızde inşa edilecek fenerler ı. 

çin beş senelik bir program hazır. 

lamıştır. Programa göre bu müd

det zarfında sahillerimizde otuz • 

Tapuda 
Tasfiye 
Yapılıyor 

Boğaziçi 
Niçin 
Tenhalaşıyor 

Yeni ve genç memurlar Şirketi Hayriye vaziyetin 
alınacak fenalattığını görünce 

Tapu ve kadastro Umum Mü • tedbirler almıya başladı 
dürlüğü memurları arasında tas • Şirketi Hayrıye İdaresinın al • 
fiyeye devam etmektedir. makta olduğu bütün tedbirlere 
Şımdiye kadar yetmiş beşe ya • rağmen Boğaziçi gittikçe sönmek· 

kın memur tasfiye suretile tekaüt· 
Jüğe ayrılmıştır. Bunların arasın· 

da şehrimiz teşkilatından da bazı 
yaşlı memurlar vardır. 

Çıkarılan memurların yerine Ji. 
se mezunları. alınmakta ve teşkilat 
gençleştirilmektedir. 

Bu cümleden olarak Umum Mü-
dürlük 20 ve 17,5 lira asli maaşla 
fen memur muavini ve tapu katip· 
liğıne tayin edilmek üzere lise me· 

zunları arasında Ankarada bir im· 
tıhan açmıştır. 

1 O milyon asker 
çıkaracağız 

18 yatından 60 yatına 
kadar her Türk ast(erdlr 

Yeni askerlik kanunu bu dever 
içinde çıkacaktır. Bu kanunun mer
iyeti Türk vatanının müdaf•asını 
dem değişik tir vaziyete sokacak, 
memleketin bütün maddi ve mı· 
nevi kuvvetlerini lüzum ve icahın· 
da yckpıre bir kitle halınde sefer· 
ber edecektir. 

Yapılan tahmlıılere göre her 
hangi bir seferberlik vukuunc!a ye• 
ni vaziyetle 10,000,000 cephede 
döıtüşebilec~k ve vazife alacak 
asker çıkarabileceğiz. 

Bu kanun şımdi vekaletlerde 
tetkik edilmektedir. 

Bu projH1'n esas hatları şunlar
dır: 

16 yaşından 60 yaşına kadar bü
tün Türk vatandaşları askerdir. 
Bu proı~ ile her hangi bir lüzum 
vukuunda vatanın mudafaası ıçın 

hükumet butün mılleti yanında 

bulacaktır. Havacılık genişletile • 
cektır. Nüfusu 40 bıni bulan şehir· 
!erde birer Türk kuşu şubesi açı • 
lacaktu Kayserı fabrıkasına bir 
çok pliınor ısmarlanmıştır. 

Mekteplerde derslere havacılık 

programı ılave edilecektir. Motör 
imaline de ehemmıyet verilecek • 
tır. Karabük fabrıkasının her yıl 
memlekete kazandıracağı 200 bin 
ton mamul demırden istifade edi· 
lecektır. Harp endüstrisine yeni 
bir ınkışaf devri açılacaktır. 

Milli müdafaa bakınundan e • 
henımiyetı olan cMilli mahrukoa 
da ehemmiyet verılmektedır. Zon
guldakta kurulacak büyük elek • 
trik santralından istifade cdılecek
tir. 

Gençlik teşkilatına yaşı 16 olan 
her Türk çocuğu girecektir. Kırk 
vilayette seferberlik müdürlükleri 
kurulacaktır. 

dan fazla fener inşa edilecektir. 

Bilhassa programın bu seneki kıs· 
nıında. Karadeniz ve Çanakkale 
Boğazl~rı ıçin ikişer fener yapıl • 
ması kararla~tırılmıştır. Bundan 
başka yine Çanakkale Boğazının 
muhtelif noktalarına sis düdükleri 
yerleştirilecektir. 

tedir. Boğazda yazlığa g;denlerle 
yerli halk h~.- sene bir parça ek
silmekte devam etmektedır. Fa • 
kal geçen sene Boğaziçine gezmiye 
gidenlerin adedi de evvelki yıllara 
nisbetle çok azalmıştır. Şirketin 
bütün tenzılatlı tarifeleri ve gös
terdiği kolaylıklar bu yolda hiç bir 
fayda hasıl etmemektedir. Buna 
rağmen Adalar ve Anadolu sahil • 
!eri her gün tir parça daha rağbet 
bulmaktadır. Boğazın sönmesine 
en büyük sebep olarak eğlence yer
lerinin az olması gösterilmektedir. 
Bilhassa koskoca Boğazda Altın • 
kumdan başka bir plaj olmadığı 

gibi Adalardaki gibi eğlence yer
leri ve klüpler de yoktur. Şirketi 
Hayriye idaresi bütün çalışmala
rından sonra Boğazın bu noksanla
rını da gıdermek çarelerini ara • 
maktadır. Bur.un için Boğazın ye· 
nıden bir çok mahallerine plajlar 
yapılacaktır. Ayrıca Boğazda meş· 
bur su menbalarının bulunduğu 

yerlere yeni eğlence mahalleri a· 
çılacaktır. Bu arada Beykozda ba· 
zı su menbalarile Yuşa tepesinde 
tesısat yapılması düşünülmektedir. 

Bu yaz mevsıminde de Salacık ve 
Altınkum plajları için tenzilatlı 

komple biletler ihdas edilecektir. 
Şirket ayrıca ilk defa geçen sene 
tecrübe ettiği mehtap eğlencele • 
rini bu yıl he: ay yapacak ve bun
lar içın büyük bir eğlence progra
mı hazırlanacaktır. 

Yabancı 
Artistler 

Maliye Vekaleti alınacak 
vergi için talimat gönderdi 

Hariçlen Türkiyeye gelecek ec
nebi artistler ile oyun heyEtlerin • 
den alınacak kazanç vergisi hak • 
kında Maliye Vekaletinden vila • 
yete bir tami mgönderilmiştir. 

Bu gibi eşhasın muhtelıf faali • 
yet tarzlarına ve duhuliye bileti ile 
girilen yerlerde çalışıp çalışma • 
dıklarına göre tabi olacakları mü
kellefiyet şekilleri ayrı ayrı izah 
olunmaktadır. 

Lokanta, bar ve dansing, tiyatro 
gibi yerlerde çalışacak ecnebi ar
tist.lerden badema kanunun 27 nci 
maddesine göre bordro üzerinden 
vergi alınacak muayyen bir yerde 
çalışmayıp da sokak ve meydan • 
!arda icrayı sanat ediyorlarsa 37 n
ci maddedeki nisbetler dairesinde 
vergileri tahakkuk ettirilecektir. 

Bu suretle ecnebi oyun heyetle· 
rile, artistlerin memleketimize ;;ıel
meleri eskisine nazaran kolaylaş ~ 
mış olmaktadır. 

Beyezıt poatene•I 
Yer değl,tirecek 

Beyazıt Posta ve Telgraf Merke
zinin bulunduğu bina dar geldiğin· 
den, o civarda başka bir bina aran
maktadır. 
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Gazete ve mecmuala
rın çocuk terbiye ve 
tedrisindeki mevkii 

K ültür bakanlığı, ilk okul pr~gramında gazetelere 
ve mecmualara mühim bı r yer ayırmaktadır. 

ilk okul tedris vasıtaları arasında mecmua ve gaze
telere verilen bu mevki,· matbuata bir takım vazifeler 
yüklemektedir. 

bir taraftan matbuata yeni bir tiraj çığırı olabıle
ceği gibi bir taraftan da okuyucuyu mini mini ya
şından hazırlayıp kazanm•k gibi bir neticeyi teıııin 
eder. Aynı zamanda matbuatın ilk okul veya diğer 
okulların tedris vasıtaları arasında bir yer alması 
demektir. Çocuk çok mütehassistir. Çocuk Dzerinde passif 

tesir yapmak mümkün oldu!!'u gibi zaten çok daha 
fazla passı! olarak yetiştirilir. Çocuk i'k ol:uma ham
lesinde, en ilerisini okuyabilmek lhtirasile ileri gitmek 
isler. Bunda babası, akuyanlar, öğretmeni, daha flerl 
11nıfları hep birer müessir ve Amildir. Bu itibarla 
çocuğun tecessüsü üzerınde bilhassa gazete ve mecmu• 
alar büyük bir yer tutar. Hemen birçok evlerde oku
nan yalnız bunlardır. Her evde çocuğun bu ihtiya
cına cevap verebilecek kitap veya kütüphane ol•maz. 
Çocuk, bir taraftan da kendi kitaplarından gayrisini 
de görmek isler. Resim, süs eğlence'ı yazılar 
çocuğu okumağa sevkeder. 

Bunun gibi birçok müessislerle matbuatın çocuk terbiye 
ve tedrisi üzerinde bilinerek bilinmlyerek amil oldu
ğu muhakkaktır. Kültür bakanlığı, bu m•iessirin 
şuurla idare edilmesini istemekte haklıdır. Bu 

Çocuk mecmuaları bu bakımdan birinci derecede 
eh•mm"l"yetle tetkike değer Mecmual•rda çocuk ne.., 
riyatını idare edenlerin daima ilk okul ve mecmua
nın seviyesine göre Orta okul veya Lise proııram. 
larını ve proğramlarının hedeflerini göz önünde bu. 
lundurması gerektir. Programlar çok esaslı prensir
lere istinad eder. 

Binaenaleyh matbuat bu prensiplere istinaden ço. 
cuğa ayıracakları yerle, kültür seviyesini yükıeltme
ğe en ileri vaaıta kıymetini alır •• 

Biz. burada matbuatın çocuk neşriyatına bir yer 
ayrılması lüzumunda ısrar ederken ayni zamanda bu 
ayrılan yerin tedris programlarının ruh ve hedefinden 
dışarı çıkmaması noktasında da itina vo ihtimam lü. 
zumunu beyan ederiz, 

Hatice Hatip 
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Süt satıcıları ile s~apan•• 
leri orasında toptan sat..s 
ihtilat çıktı ve müstahsi~' 
sütlerini kendileri saltılar. ·1 

aralarında (10) kuruşa süt·~ 
F nkat hal:cr veriliyor ki ihti~af 
ledilır.ek Ezereymiş. Yani saııcıla 
müstahsill~r yine elele vereceklcrn ı, 
Hatta bir rivayete göre;de satıcılar 
Halları (•0-25) kuruşa yükıelte
cek!crır iş. Bı miyoruz amma bu ih· 
li lif sakaları da epeyce s.rsmış olsa 
gerek. 

Fakat, bu toptan işinde çıkan 
ihtilafta bir acaiblik var gibi gö
rünüyor. 

Acaba, müstahsil toptan verdigi 
sütün nıesela bir güyümünün, evci 
Allah, bir fıçıya iblaj!' edildij!'inin 
sırrınımı Öj!'rcndi de tu ihli af çıktı, 
yoksa elele ve t irdenb're o da ka. 
nıp, südü kuşa mı çevirmek için 
bu ihtilaf çıktı, tahmir. edi'emez. 

Bizim bildijtimiz bir tek şey varsa 
o da süt dcdij!'in bir nevi mJyadır. 
Maya, mandıradan gelir, süt ÇCŞ• 
meden 1 

Çöp fırınları 

lstanbııl çöplerine bir türlü yer 
bulunamamış, dökülen yerden kal
kan koku ve tozla beraber bir de 
şikayet avıszı çıkmış, ne yapı'ac-1ğı 
araştırıla araştıri'a nihıyet ~ine es
ki hayrata el sürü'memesi düşü

nülmüş ve çöplerin bermutad de• 
nize dökülmeleri karar! ışmış. 

Çöp fırınları ybpılıncıya k• M 
böyle olacakmış. 

Bilmem insanın aklıua p:k ga. 
rip gibi görünen şeyler gelhor 
amma, ekseriya garabette isabcı 
olur. 

Şu ilrinci nevi ekmek fırınların• 

dan neden istifade edilmiyor bil· 
meyiz. 

Bazen çöp'eri hal:ve hamur ed·p 
pişirebiliyor da niye yakmasın yani·/ 

Tramvay cez" ları 
Tramvaylara atlı yani ır ve tr .ııı

vaylardan atlıyanlarh mf:cadele ha
raretle devam ediyor. Bu isabetli 
uğraşma neticesinde şimdiye ka
dar (450) kişi yakayı ele vermiş. 

Polisin Azrail elinden aldığı bu 
atletlerin bir li a ile isi savmabn 
çok mütevazı bir tedbir doğrusu 1 

En fakir ölüm (15) liraya, ölüm. 
den kurtuluş bir liraya 1 

Son günlerd:ki talipler yekünu
nun ( 50) ye çık ı bu ucuzJuktan 

olsa gerek 1 
Kartal • Leylek harbi 

Akşehirden bildirildil!'ıne göre 
o civarda binlerce leyleklerle kar• 
tallar arasında yeni bir munarebe 
başlamıştır. 

Hatırlarda olsa gerektir ki bu iki 
kuş kafilesi. evvelki yıl da bir mey• 
dan muh2rebesi yapmışlardı. Ne
ticeyi hiç kimse anlayamadı. Yer
mi istiyorlar, müstemlokemi? Yoksa 
havalara da sirayet ettijti anlaşılan 
iktısadi buhran mı onları da buh• 
rana düşürdü? 

Hangisi faşisttir belli değil? 
Kara kartallarla beyaz leylekle.. 

rin harbi acaip bir dünya hadise
leri tenazuru gibi görülüyor. 

Geçen yıl da beyazlar kazanmış• 
b. Medeni şehirlerde ya,ıyan ley• 
!eklerin harp hiyle ve desiseleri 
karşısında kartallar kahkari hezi
mete uğramışlardı. Bu yıl da har. 
bin tekniği böyle gösteriyor. 

Ne garip şey 1 tıpkı dünya harr
leri gibi. 

Harp var amma, hedef yine belli 
değil! 

Serdengeçti 
=======================-

Poliste ----
Çocuklar arasında 

kavga 
Mektep talebesinden Bedia ve Di
dar, Beyoğlunda, sokakta oynar • 
tarken, Vangel ve Alis isiml~rinde 
iki çocukla kavgaya tutuşmuşhr 
bu iki çocuğu feııa halde dövmüş
lerdir. 

Bediayla Didar yakalanmış, halt• 
!;mnda takibata başlannuştır. 

HİDDET 
Kasımpaşada Araplık sokağın • 

da oturan Ali ile bacanağı Ne~P.t 

arasında dün bir kavga çıkmış, Aii 
Neşeti dövmüştür. Neşet de. bun
dan muğber olarak bacanağının e
vinin camlarını kırmıştır. 

İkisi de yakalanmışlardır. 
SARHOŞLAR 

Dün gece kafaları tütsüledikten 
ıonra Sirkeci civarında gürüitü 
çıkaran Sait, Hüseyin, lbrahim, 
Tevfik ve Ali polis tarafınd•n ya• 
kalanmışlar, müddeiumumiliğe ve· 
rilmişlerdir, 
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• ., vrauk. 
ookuzuncu sı· 

..ın yedi yaşını doldur· 
uzcre bulunan bir genç kızın 

~tün güıelJiğini taşıyordu. 

Ben, henüz salcerliltimi bitirmiş, 

ayda elime topu topu atımı~ lira 
geçen bjr ?aıifeye devam ediyor• 
dum. O, orta halli ,bir ailenin kızı 
-olduğu için ; benim ayda altmış fi. 
ramla pekala geçinebilecek bir y ı• • 
va kural,ilirdik. 

Onunla olan sevgimiz pek çok 
..sene önce başlamıilı· Büyük bir 
kira evinde beraber ieçen komşuluk 
samimiyeti esnasında, birbırimiıl~ 
habersizce, farkına rarmadan se• 
vişive·miştik. 

ilk sevgiırizi itiraf, bir küçük 
hatıra defteri takdimile o!muştu. 

Ben ona bu k iiçük hatıra defteri· 
nin üstüne "seni bütün kalbimle 
.seviyorum. u diye yazarak itam 
aşk etm•şlinı. O da o günün akşa· 
mı bir küçük ipekli mendil ver• 
ıııişti. Bu mendıle çok ırüıel bir 
koku sürmüştü. &nun ne olduğ"unu 
sorduğ"um zaman da bana: 

- "Unutma beni.,. cevabını ~er
nıişıi. 

l~te o akşaındanberi ben onu 
:ısı .. unutamadım. Ben askerliğimi 
bitirip aylığa geçer geçmez, annem 
bu büyük kira evinden çıkmamızı 

münasip gördü, tabii ben böyle 
birşeyi arzu etmezdim. Annemi her 
nekadar bu evde oturmamızda bir 
mahzur olmadıkıoda iknaa çalış· 
mıık istediscm de, olmadı. 

lENi ,, . 
Abdullah lhaan Şensoy 

v<>rdum. Genç kızlar şen kahl.:uha· 
larılc önümden geçtiler, bütün mele.• 
tep boşalmıştı Fakat o çıkmadı • 
Bira~ daha bekledi,.,, Yaşlı bir ha· 
deme meklebin kapısını suraltma 
upadı. Ve ben üzüntü içinde kıv· 
ranıyordum. O, acaba baslalanmıi· 
mıydı? 

Yana yana yürüyordum. Oıurnp 
dinlenmek için bir umumi pnka 
2irdim .. Gfülerime her şey solmuş, 
her şey yıkılmış, devrilimş ıiirü. 
nü yordu. 

Birdenbire şakrak bir &C!lle uyan• 
dım, bu onun sesi idi. 

E~et 7anılmıyordum. Fakat. .. 
Oldu~um yere yığıldım, kaldım. 
O, kolunda, genç bir Subayla, 

gülerek, fıkırdıyarak, tatlı tatlı bir 
şevler mırıldanarak önümden g-e{ip. 
ııitmiştL 

Her şeyin solduğunda, her şeyin 
yıkıldıR"tnda artık şüphem kalma. 
mıştı. 

içimde derin bir kın duydum . 
Daima c:bimde t~ıdığım, ilk 

ilanı aşkın cevabı küçük ipekli 
mendili suratına fırlatmak ihtiyacı 
bütün benliğimi kapladı. 

Küçük ipekli mendili cebimden 
çık~rdım, onu ~on bir defa kokla. 
mak için burnuma 2ötürdüm .. 

Eyvah"'· 
Zavallı ben ne kadar yanılmışım.. 

Küçük ipekli mendile sürülmüş 
esansın kokusundan e•~r bile kal· 
mamı~tı .• 

:SPOR 

-- - .._ 

5 rt 

"i G ayrim Ü hadi ilerin 
a a a 
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MÜELLiFı': Nlzamettin Naz" 

On sekiz, on dokuz yaşlarında es· 
mer benizli bir genç, gelenleri gÖ• 
rünce kapıyı biraz daha açtı; fakat 
Abidin Beyle tişman adam geçer 
geçmez, arkalarından saldırmak is· 
tiyenlerin burnuna vurarak tekrar 
kapadı, kilit!cdi. Arapkirlı ile bur• 
ma bıyıklı sunturlu bir küfür sal• 
!adılar. 

Yarını saat daha ııeçli. 
Artık dışudakiler fena halde s&• 

bırsnlanmı,lar, bağrışıyorlardı. Ki
lit tekrar çıkırdadı. Ve bu sefer ka• 
pının ıki kanadı birden arkaSJna 
dayandı. Abidhı Beyin •Ali ı. Diye 
seslendiği esmer genç avazı çıktığı 
kadar bağırdı: 

- Beyler 1 Buyurun 1 
Ve b.:yler, itişe, kakışı ıa'.dır· 

dılar, bir han katının dar korıdo· 
runıt sıkışmağa çalıltılır. 

Arapkirli derhal Alıye yanaştı. 
Eline beş liralık bir kaıme sıkış· 
tırdı: 

- Beni unutma ..• 
Burma bıyıkhda. onu taklit et· 

mişti. Top sak,llı efendi de elin~ 
bir şeyler tuluşlurdu Cüc~. bırını~ 
bacakları .arasından küçük Alıyı 
dürllü; 

- Cebine altın •...• dedi· 
- Peki Ş3lir Bey.~ peki. 

Asıl kalabalık, üzerine tebeşirle 
rakamlar yazılı iki kara tahtanın 
ba~ıaa bırik mi;t~ Herkesin elinde 
bır k&lem, tir defler vardı. Bu ta h· 
talara bak•p l.ıir şe1ler not edıyor
lardı. 

Sonra kim•qi cebinden l..i• beş 
liralık, kimi•; 'ü7.danınrları bir kaç 
tek çıkarıyor ve doğru ko~ııyordu 
Alinin yanına . . 

ihracat ticaretini, ancak memle· 
kelin ihtiyacını temia ett"kten 
sonra artacak eşyaya inhisar et• 
tirmekten daha tabii ne olabilir· 
di ? Bu komisyonu kuranlar hiç te 
yanlış düşünmemişlerdi. Fakat iş 
yürüdükçe tereddi etmiş, düzeni 
bozulmuştu. Ev.ela SJrf Ticuet 
odasında kayitli bulundukları için 
ihracat işini çoktan bırakmış olan 
tacirlere de vesika vt:rilıı:ıişti. Buıı.. 
tar dürüst hareket edip ; 

- Elendim biz artık ihracatla 
uğ"raşmıyon:z. 

Diyerek bu vesikaları i•de ede· 
ceklerinc, istcdiğ"i kadar çok mal 
ihraç etmesine müsaade ed lmcdiği 
için kıvranıp duran diğer tucarla· 
ra satıaışlardı. Bu epey karii bir iş 
olmuş ve &'ilgide bir nevi bava 
oyunudur. Başlamıştı. Büyük top
dancılar otede beride dolaşan bir 
takım serserileri bir yolunu bulup 
ticaret oda.ına kaydcım;şıer, •on• 
ra bunlara üç beş kuruş vere(ek 
namlarına çıkan vesikaları ellerin· 
den almışlar, kullanmışlardı. 

Nihayet bır gün işe daha yukar. 
dakiler el atmışlar ve komi•yon 
dosıı ırın kayrıldıgı bir imaret ha· 
line gırmişli. 

1 bitmiyen dertleri 
Zonguldak kömür ocaklarına sahip 
çıkıyorlar. Ankaraya bir mümessil 
yolhyarak işlerini takibe karar verdiler 

Komisgon 12 sene mi çalışacak? 
G ayti Mübadiller Cemiyelı lııı. 1 
.J kümet nezdinde yenide:ı. teşPb· I 
biısl•rde bulunmıya karar vem.iş-· 1 

tır. 

Ccmıyet Katibi Umı.tmi.,, Şar.a~ 
bu akşam Ankaraya gdeoektir. 
Şahap Ankarada Maliye Vckaletıle 
Ba~vekalet nezdinde temaslar ya • 
pacak ve bu görüşmelerden sonra 
gayri mübadil meselelerinin kö • 
künden halli için hükumet lazım 

gelen tedbirleri alacaktır. 

Cemiyet tarafından hükumete 
yapılacak mürJcaallarda bilhassa 
hır kaç nokta üzerinde durulmak • 
tadır. Bunlardan en mühimmi gay· 
r i mübadiller i§l.erinin tas!ivesine 
çalışan kom'.:yonun mesais, içın 

yapılan şikayetlerdir. Cemiyet 10 

kuruş olan g~yri mübadil bonola • 
rının bugünkü düşüklüğüne oebep 
olarak kombyonu gösterme1:'edir. 
Bundan üç sene ev\•el bütün gayri 
mübadil işlerini altı ay zarfında 
taslıye edcccgini taahhüt Pderek 
i~e başlıyan komisyon aradan üç 
sene geçmesine rağmen işlerin he
nüz onda birini bile tas!i} e ede • 
memiştır. Gayri Mübadiller Cemi· 
yeti idare h<-;<<'tınden bir z~t bir 
mulıarrırimi" şunları söylemiş • 
tü: 

köhne olanlardır. Aynca satışa ı;ı· 

karılan mallara fazla kıymet tak · 

diı' edilmesi cml<ıkiıı alıcı bulama
masına sebep olmaktadır. Bund:ııı 
başka hükümctin çıkardığı bono 

nizamnamesıle satılacak emlik be
dellerinin tamamen biz mübadil 

bonolarilc ödenmesi liızım gelirken 

komisyon bazı kıymetli emltıki na
kit para ile satmak istemch-tcd!r, 

Annem her defasında ka~la· 
rını çattı : 

- Olmaz~ Çıkmamız lazım, dedi. 
Ben bunun sebebini bilmiyor de. 

tildim. Beraber oturduıtumnz kom· 
ıunun kıııyle sevişeceğimizden kor. 
Jtuyordu, fakat bilmiyordu k~ biz 
çoktan aramızda nişanlanmışt.ık bile. 

Sekiz klüp 
Turnuvası 

ı Fakat na"I krramet vardı bu 

·B·ı koridoru dolduran kalabalı· 
~n içinde bir tane b•le ha~ iki ıh· 
racat tüccuı yoklu. Banlar bir la• 
kını m•okenl~rdi ki aldıkları vesi• 
bları doğru Abıdio beyin y.ılıut 
Rüslem beyin yazıhanesine gelır;p 
ucııı pahalı devrediyorlardı Şüp· 
hesi /. L•ı ) üz den 1 ok aına pek çok 
kazan1~'0:-lard1. Naınli i,.te bunlar. 
dan biri ıdi. Kapıcı Ali onu kori· 
dorda seçınce hemen yanına koştu: 

- Bey elendi si1i katibin oda. 
sında bekleyorlar ... 

• - Gayri mübadillerin bugünkü 
fena vazivctlırine komisyon se -
beµ olmaktadır. Komisyon ayda 
7500 lira masraf yapmaktadır. Bu 
senede tam 90 000 lira tutmakta • 
dır. Bugunkü çalışmasile işleri an
cak oıı ıki sene sonra bitirebileceği 
hesaplandıi:ın:ı göre on sene zar • 
fında komisyon 1,198,000 lira sar • 
fet.rrış olaca ki il". Halbuki bütün 
gayn mubadillcriıı alacakları on 
mılyon lirayı bulamamaktadır. Ko· 
miwon tarafmdan bugün satışa çı· 

Biz komisvonun lüzumsuzluğu 

hakkında hü~ümetc yapacağıınl7. 

müracaate göre işlerin eskisi gibi 
Ziı'aat Bankasına veyahut da dı

ğer bir teşekküle devredilmesini is
tiyeceğiz. Bunlardan başka Adana 

ve İzmirde fabrika, çiftlik gibi fi. 
r~ri emlakinden satılmış bulunan

ların milyonlarca lira tutan bedel
lerinin gayri mübadiller arasında 
nakit olarak tevzi edilmesini isti

yeceğiz. Bugiın İktısat Vekaletine 
mal edilerek Eti Bank tarafından 
işletilmekte elan Zonguldakta fi
rar! Rumlara ait 1,200,000 lira kıy
metindeki kömür madenlerinin de 
gayri müb~dillere devri için teşeb

büslerde bulunacak, müsbet netice 

alamazsak dava açacağız. Bundan 
başka en büyük teşebbüsümüz de 

gayri mübadıl bonolarının emlaki 

milliye ile hükumetin diğer gayri 
menkul satışlarında nakit para gi
bi kabul olunması hakkındadır, Bu 

teklifimiz kabul edilirse hem bu " 

Nihl\yet annemin dediği oldu. 
Biz başka bir eve çılcbk. 
Tatii sevgimiz devam ediyordu, 
Onu, gün ieçlikçe daha fazla 

•~vdigimi anlıyordum. 

Kaç kere amirimden onun dü. 
~üncesile yapdıjım dalgınlıktan 
dolayı ıu.aT i ·\tmi lim···--~~-

Bununla kalsaydım, ziyanı yoktu. 
Yavaş yavaş işimden vaktindeıı 

evvel kııçmıya. onu mektepten çı• 

karken görmcğe başladım. Birkaç 
umand~n sonra işi daha büyüttüm. 
Memuriyetimi tamamile ihmal ede
rek, asmıya, ve onu kandırarak 
gündüzleri siaemay~ götürmeğe 

kalk4bm. 
Ve birg-ün beni iıiınden çıkar. 

d:lar. 
Bunu annemden gizledim. 
Borcum artıyordu. 
Ben, tamamıyle bir serseri vazi. 

yetine düşmüştüm. 
Fakat on>< olan sevııiın daima 

ş;ddetlenmekle, kalbimi sevginin 
ateşi sarmıkta idi. 

Kokladığım havada onun ilk ila· 
nı aşk etli~m günün akşamı ıre· 
tirdiği ve bana verdiği küçük ipekli 
mendile sürülmüş esansın kokusu 
vardı; kulaklarımdan bütün benli· 
ğime işlemiş olan iki kelimeden 
başka hiç bir şey işitmjyordum: 

- •unutma t:eni .• 

* Bir akşam, yine her günkü gibi 
onun mektepten çıkma.,nı bekti. 

Sekiz kliip turnuva ·ı. ıertio lıe

ueıindeıı: 
Bırinci kiııııcnuı sekız klülü 

birinci takımları arasında lik ıt • 1 
sulile bir dcvrl'lik ful bol turnm· .:· 1 
sı terlip edilmiştir i 

1 - Bu turnuva yedi hafta d~· 
vam edecek ve fikstür mucibınce 
sekiz kliibiin karşılaşma51 i!e ay
nı ı:ünde dört m:ı~ yapılacaktı~ 

2 - Bu ma.cların puvaııları Tüıı. 
spor kurumu müsabaka nizamna· 
mesıne göre tayin edilecek, birirl· 
el elen pa verilecektir 

3 - Maçlara 28/3/937 Şeref sta· 
dında başlanacaktır. 

4 - Yalnız spor hareketının t~ 
mini için tertip edtlen bu ınaçl.ı· 
rın duhuliyesi umumiyetle (on beş 
kuruş) olarak tcsbit edilmısir Ay
nca tenzilat yoktur. 

5 - Türk Spor Kurumu nızam
namesi mucibince müttefik stad -
lara meccanen girmek hakkı ohn 
zevat bu husustaki vesikalarını ıb
raz emeleri şartı ile serbest olaraı. 
girebilirler. 

28/3/937 Pazaı· pıogramı· 
Şeref stadı. Saha komiseıı. H ~

lit Galip Ezgü. 
Saat 11,45 SüleymanıyC' • An:ı • 

dolu, Hakem : Ahmet Adem. 
Saat 13.25 Beykoz • Topkapı, '1~

kem İzzet Muhitim Apak. 
Saat 15.05 Hilal - Eyup, Hakem 

Burhan Apak 
Saat 16,45 Vefa • İslanbulspor 

Hakem : Fcndun Kılıç, 

lngiıterede Üniversiteler 
kayık yarıtı 

Londra 2~ (A. A.) - birbirıni 
takib eden 13 maglubiyelten sonra 

Açık öz'ün romanı:55 ...... 
n BA~INDA 

fJLl:N f/C.I 
Ycızcın : lakender Fahrettin 

Zeynep, canının değerli yonga. 
larına kavuş~ madığına müteessirdi. 

O hala köyüne eli bot olarak 
nasıl dör.cceğıni düşünüyordu. 

Analar köyfnde ilk ör.ce Ômer• 
le karşılaşacaktı. Ona, lstanbulun 
nesile öğiinecekti? 

Bekçiden ayrıldı .. 
Tekrar caddeye çıktı. 

Sendeliyerck yürüyordu. 
Taksime kadar kararsız ve ümid· 

siz bir halde sürüklendi. 

Ayakları tramvaya varmıyordu. 
Zeynep, Taksim tramvay dura. 

kında duruyordu. 
Birdenbire karşısında uzun boy· 

lu, kibar tavırı., fakat sert bakışlı 
bir erkek dikildi. 

ikisi de tramY&y bekliyordu. 

Zeynep bohçasını kolluğuna kıs. 
tırmıştı : 
Otuzbeş yaşlarında tahmin edilen 

Bu sert bakışlı erkek birdenbı· 
ro Zeynebin yanına sokuldu: 

- Hangi kııpıdan çıkdın sen? 
Zeynep içini çekerek: 
- Ben hizmetçi değilim. beğiml 
Dedi. 
Erkek inanmadı; 
- Bohçan kolunda .• belki ya bir 

yere gireceksin! yahut bir yerden 
yol vermişler sanı .. 1 Neden saklı· 
yorsun? 

- Saklamıyorum, beyim! ilk 
defa bugün ortada kalmış bir hal· 
deyim. Memleketime dönecejim. 

·- Neresi memleketin .. ? 
- Konya. 

Ahde. 
ş.v.,s ııden Trabzonlu oldu;u an· 

taşılan kır bıyıklı biri, aynaya ba. 
kıp burnunun kıllarını koparan ar
kttd;jşnıa; 

- Şu Aiiyc altalı arlık yıırü 
1" kt1l•ıml Dedi - diy., lıomur. 

dandı çocuk her liste iİlnü beş 
yüz liraya p:ıra demi,or. 

- Evet aydl en aıdan iki bin 
tira vuruyor. 

- · Bu bizim lıe~playabıldigımız .. 
A11ına bıkarsan tir o kadarda ve· 
ıikadııı çıkarıyor, 

Vesikada alabiliyor mu? 
- Elbette .. : Odadan ikinci !ınıl 

tü~car şelıadcloamesi aldık. Tav· 
siye edenlerden bin benim. Fak 'l 
doğrusu altında kalmabı, çok yar· 
dımını gördıim. 

Merdivende saat lerce lıeldiyen· 

ler, bağrışanlar. dedikodu yapan
lar, para vcreıılcr, ili~ıp kakışma

lar, Umumiharbın ddürii~t ~azaıııl· 

mış hiçbir rel:ıh bırakmadığı bu 
devirlerde, yüzlerce bııı!erce !ıra

lan kolaylıkla cebe ındirmenin yo. 
!unu bulmuş ı•lanlardı. Burada mem· 
leketlen mal ihraç tlmek içm Ti. 
carel Odasında kayıtlı tüccarlara 
\·esika dağıtan bir ko11isyon var
dı. Bu uçlık \·e kıllık günlerındc de 

oxtord. bu sene gi11el bır havada 
ve kılabJlık bor seı ı·ci küılesi önün· 
de vapılan 89'uncu Üniversıle " iler 
aracı kayık yarışlarında camLrıJ. 

ge'i 3 kayık bopı geçmek sure. 
tile nihayet mağiub elm~ıre mu· 
vaffak olmuştur, Müsabakalar pek 
heyecanlı olmuş ve iki tarafın ka. 
yıkl.ırı da arasıra başa 2"eçmişlerdır. 

Oxford, mesafeyi 2'l daki!<a 32 
saniyede kalf'l ff)ıc.t ır. 

- U1ak. Par.ııı v•r mı gitmege? 
- Tren param var ama.. Eşya. 

mı kaybetlım. 

- Bir çocuk bakamazmısın? Is· 
!ersen bizım eve götüreı im seni. 
Hanım da senin gibi gözü açılm.ı. 
mış bır kadın arayordu. 

- Kaç ı aşındı çocuğunuz..? 
- Üç yaşında. Fakat, biraz ya. 

ramazcadır. Sende güçlü kuvvetli 
bir kıza benıiyorsun. Çocuğuma 
bakabilirsen, sana ayda on lira 
aylık veririm. Üslüne başına da 
yaparız. 

Zeynebin ayakları lstanbul lop. 
raklarından ayrılamıyordu. 

O, hayatın~ denize atılmış bir 
kağıt parçası gibi, tcs.ıdüflerh k 11• 

cağına terkedivermi~Li. 
• - Peki, beyim 1 dedi, Çocuıtu · 

nuza da bakarım. Ev hizmetioe de 
elimden geldiği kadar koşarım. 

- Hüviyetini nasıl anlamalı se. 
nin? 

- işte kafa k.ıidım .• 
Zeynep koynundan nüfus cüzda. 

nını çıkardı. 

- Buraya evlenmek için 2el• 
mişlim. Taliim yardım etmedi. 

Ve genem önüne düştü. lirb"rine 
yapışmıl gibı duran yetwiş seksen 
ki,i>i ılip kakarak yol arlı, bir ka. 
pıdıuı ıçeri sokıu. 

Duvarlarda nıl raf şi~eler, kava· 
nozlar diz lnı•şıı. Üsliı camlı Lir 
masanuı ba~ında pos ka~a bıyıklı 
kalın kaşlı bir adam oluruyordu. 
Abıdı ı bey bir iskemle gösıerınce 
ııenç olurdu. 

Kara kaşlı adım gulumseyerek 
sordu: 

- Bu kadar iızumü [scvkedebı. 
lecck misiniz Nazmi bey .. 

Alay elliği S••inden bellı idi. Şi~· 

man Riıslenı söze karışlı: 
- Orlağınııra tak, ima .. 
Sonra Abidin lleye döndıi. 
- Naımınınkiler ratakl ol~un 

değıl mı? 
- Sen bı-ırsn .. ]kinci kalite içın 

öburlerınınk ılerden ısli!ade ederız. 

ı>:atıp .ıgara •çıyordu. Derın bır 

nefes çekerek ufledı .. 
- B"aa; ustıinel. Dedi, 
Hemen kaleme sarıldı. P~nbe bir 

kagıda bır şeyler yallp ımzaladı. 
Sonr ı yeşil tir kil alada bır ımza 
konduraral.. gence uza!lı: 

B:ri tızün1=lo, bıridı: i,cirln ... 
bır s gara almazm11m Nazmi bey? 

- Te~tkkiır ederim efendim ... 
O kadar uykusu>.um ki aya~ta du· 
ra'11ıyoı um Gidecetinı. 

Oıııranl" e!ler;ni uzaltılar. Ka· 
pıy:ı doğru yürürken Abidin Bey 
yanına } aklaştı : 

- MutJblkll degıl mi? 
- Talii 
- Kalıp yazıhanede seni bek· 

livor. 
(Devamı var) 

Evlenemedin demei<? .• 
- Hayır. 

- Konyada kimin var? 
- Ananı .• Küçük brde~im ,.e 

bir evımiz var. 
- Konyanın içinden misin? 
_ Hayır Ana'.ar köyünden .. 
- N. zamandanberi lslsnbulda. 

~ın? 
Zevnep yalan söylem"ye mecbur 

' . 
oldu: 

- Bir aydır burrdııyım, Beyim l 
Şişliı•e giden tramvaya atladılar .. 
Zeynebi Şişliye doğ"ru götüren 

erkek yolda anlatıyordu: 
- Ben eskiden devlet memuru 

idiı.ı. Şimdi rıhtımdaki hanlardan 
birinde yazıhanem var .. Kömür ti. 
careti yapıyorum. Evde karımdan 
ve bir aşçım12dan ba§ka kimse 

ı yoktur. Çocuğumu çok severim. 
Ona itina i:e bakarsan, seni •yrıca 
memnun da ederim. 

Yalınız benim bir kusurum var .. 
Onuda pe~n söyliyeyim: Ben evi. 
ıne gelen · hizınet~ilerin yılışkanlt. 
kından, gevezeliğinden katiyyen 
bo~lanmam. Karımı severim. Onun 
söıünii dinleyeceksin! O nederse 

j karılan cmliik tamamen eski ve 

günkü bono fiatları yükselecek ve 

hem de gayri mübadiller biraz i>'İ 
vaziyete girmı~ olacaklardır .• 

Katibi Umumi Şahabın Ankara-
dan dönmesinden sonra umumi o· 

larak fevkalade bir toplantı yapı-

lacak ve gayri mübadil işleri hak -

kında kat'i kararlar verilecektir. 
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Amele 
Ücretleri 

Bunu lçinn biirolar 
kuruluyor 

Amele işlermi organize etmek Ü· 

zece Zıraat Vekaletince tetkikat 
yapılmaktadır. 

Bu ciımled~n ilk olar&k cenupta 

uç amele büro"~ kurulması karar
ı ~şt ırılmıştır. 

Bu karara güre, her büronun bir 
miıdü.ıü, bir nrıhasibi, bir k:itibi, 
ve bir odacısı bulunacak ve büro· 

lar; Adana . Trırsus • Mersin böl • 
gckri arasmd1 i:tibat ve amele üc
ı cllerincle isti 1<rarı temin edecek • 
Jer. amelenin refahı ile me5gul ola· 
caklardır. 

Halkevlnde konferans 
Em·nönü Ha!kednden: Bu yıl 

iç;n düıenl•dijfm·2 •eri konferans. 
tarın on Lirinci•i 25-3-937 Perşem· 
be günü saat (18) de Evimizin Ca· 
ğaloğlundaki merkez salorunda 
Hay Prof. M'zhar Osman Uzman 
tarafından (Sinir ve akıl mücsse· 
seteri) mevzuu üzerinde projeksi· 
yonlu olarak verilecektir. Daveti. 
ye yoktu r. Herke. ve~bilir. 

reddetmiyeceksinJ Dik knfalıktanda 
hıç ho~lanmam". Her şeyi peşin 

söyliyeyim de sonra kav~a etmi. 
yelim. 

Zeynep sükunetle dinliyordu. 
itiraz etmedi : 
- Peki, beyciz:m 1 dedi. Bütün 

ded:klerinizi kabul ediyorum. Ben 
de lstanbul hizmetçileri ııioi yılışık 
f.kırdak bir kadın dej!i!im. lsterıre
niz yanınızda bulunduğum müddet· 
çe hiç gülmem~ Ben zaten çok. 
tan gülmesini unutmuş bir kadınım. 

Tramvay faog.ıltıda durclu. 
- Burada inecegiz. Zeyepl 
lndiler, Zeynep aşkın 4aşkın 

erkeğin yüzüne hakli: 
- Sormak ayıp olmasın amma, 

benim adımı nt'rden biliyorsunuz? 

Erkek başını sallıyarak güldü. 
- Sen sahiden çok saf bir ka· 

dına benziyorsun l 
Ve hemen ita ve etti : 
- Nüfus kağıdında adın yazı. 

lıydı .. 
Oradan öğrendim. 
Kurtuluşa doğ"ru saptılar.. Yük· 

sek bir apartımana 2irdiler, 
(Devamı var) 

Hava 
Davamız 

DUn muallimleN 
izah edildi 

Dün Şakir Hazım f.rgökmen ls
tanbul Erkek Liseşinde Fatih ve 
Eminönü kazaları lıkmektep muaı. 
limlerine ilk konferansını verdi ve 
konferansa şu sözlerle başladı : 

"Bu merulekelle hiçbir ruımet si·· 
lerinki kadar mo•uLy.ctli •e ağor 
degil 1ir. Yarının büyüklerinde ara. 
nan bülün şartlar, sizlerin elinde 
maddeleş"1ek lazııngeliyor. Halkın 
bilgisöni arttırmak, onu yetecek bir 
olgunlağa ulaştırmak -vasıtalı veya 
vasıtasız olsun sizlerden bekleni
yor. Rejim, bütün milli ı-arlığımız 
sizden kuvvet alıyor ve •İllere da
yanıyor .. " 

Bunclan sonra ha vacıhğın insan
lar gilı~ milletlerin hayatında ı:e 
dünyanın gidişinde müe•sir oldu· 
ğundan bat.sedcrek büyük bir 
Türk tayyareci! ji yapmak gayesi· 
nin miişt~rek ve mil.ı bir dava 
haline koyu!masc lüzu:nunu söyledi 
ve şu kt.'ime!erle meselenin eheın
miyetioi aolatt.ı: 

"Bu dava, tayyarecilerin ve ınu
allimleıin davası, hepimiıin dn~" 
batini almadıkçc. körlenm<-ğc, ea 
azı yavaı yürümeğc mahküm ota. 
caktır •• 

Türkiyenin kunetli bir havaa
lıza nıal:k o!ması'ldaki zaruretleri, 
h•vacılığ"ın bütün eski ve yeni ta· 
rihini, dıinya harbinde ba\·a hare
katını, tayyareci 1 iği:ı ve silaWarı· 
nı ı bu gü~kü tarzı~ı. Türkiyenin 
coğrall, tabii, siyasi vaziyetlerini 
mulal.ıa rderek çok uçan adama 
olan ihtiyacı izah etti ,.e lıa ·ada 
kuv.-elli Türkıyeoiıı, Anupanın en 
kuvvetli dev!eti olaca~ı nelicesine 
vardı. 

Ergökmen bir buçuk saalteu 
fazla süren konleran~ını şu sözler
bilirmi1ıir: Bizler, Türk hava ku
rumu, tayyareciler sizden elbirli
ğinizi isliyorn: Çocukhr vasıla· 
sile halka yardım vazifesi.ıi anlat· 
mak ve gençleri daha küçük ysşt.a 
iken bile tay7arri ikle meşgul et· 
mek, mekteplerde Kızılay kurum
ları gibi, hava klüp:,ri kurmak_ 
Yılmadan, ısrarla, İliaa ile tayyare
cilik yoluna emok vermek. işte 
bunları bekliyoruz ı:e istiyoruz. 
Kuvvetli Türkiyeyi yapmılc miiu. 
hasıran 2.izlerin elindedir, biz buna 
inanıyoruz. 
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Asi F ranko yabancılardan 
nekadar yardım gördü? 

Foto~raf 
Tahlilleri 

Fize resminizi pönderin, 
~e ne olduğunuzu 

siiyliyelim 

Almanye ve ltalya şimdiye kadar Frankoya 200 muhtelif 
tayyare, takriben 60 bin gönüllü göndermişlerdir 

Ademi Müda hale komitesinde 
gayretlerin neticeleri 

sarf edilen 

Adımi Müd•lıal• komituinl1t gönde,diil komiıerler lıpanya hudutlarını kontrola aidigorlar 

Musoiininin Afrikadan alel.ice • 
le Romaya dönüşü bir çok tahmın
lere ve endıı;elere yol açtı. Bır tah
min de, Franko kıtaatmın ınilısler 
karşısında dört günden beri devam 
eden muharebelerde hezimete uğ
ramış olmalarıdır. 

Franko kıtaatının hezimeti ile 
Musolininin yirmi dört saat ev • 
vel Romaya varmak ıstemesi ara • 
sındaki münasebet ne olsa gnek -
tir? Franko kıtaatında hır çok İtal
yan askerlerinin de bulunuşu mu? 
llu, yanlı~ bir tahmın olur }'akat 
doğrudan doğruya Franko kıtaatı • 
nın hezimeti tizerıne dönuyorsa. 
tahll'ındeki isabet arlar. 

Fakat bu Franko kıtaatı dediği
mız ası ordusu ne bıçim bir ordu
dur? 

• Taymı gazetcı;i şu malum tı 
VP.r iyor: 

bar<lıman tayyaresi ve yıne ayni 
.şu dakikada Frankonun elınde 

Alman ve İtalyan markalı 100 bonı
markalardan olmak üzere bır o ka
dar da muharebe tayyaresi vardır 
Bu tayyarelerin tıplerini sayalım: 

52 Junkers, 51 Hayrkcl, 81 Sa • 
voya, 135 Kaproni, 32 Fıat C R., 37 
R. O. bunlardan başka da Kant ve 
Macki deniz tayyareleri. 

Frankoya temin cdılen İtalyan 
malzemesı son derece modern mal
zemedir. 
Hıikümetçilere gelince, 80 Rus 

avcı tayyaresi, 510 Fransız Dvoıtın. 
takriben 60 kadar da Rus bombar
dıman tayyaresi. 

Sovyet tayyarelerinin hemen bü
tün pilotları Ruslardan murekkrp
tir. Bu tayyarelerden bazıları İs· 
panyollara, bazıları da dunyanın 

dört bucağından koşup gelen muh
telif milletlere mensup pılotlara bı· 
rakılmıştır. 

Hükiımetçılere ait olsun. mılli • 
yetçilerc aıt obun, butun tayya -
relerin dört!~ uçü. dahııi mul;are
bclcrin başladığı ilk gürkrde İs -
panyaya göndcrilrnıştir. 

HÜCUM ARABALAR[ 

ta 81 Sa\·oya ve 52 Junker markalı 
kırk tayyare sayesınde General 
Franko Fasta bulunan kıtaatını is
panya topraklarına geçırmıye mu· 
vaffak olmuştu Çünkü o zamanlar 
Cebelüttarık Boğazı. hükumet fi. 
!osunun tehdıdı altında bulunu • 
yordu Afrıkalı kıtaat İspanya top
rağına g"ldıkten sonra, askeri ha
rekatta fa<ılıyet başladı. 

2 - Ağustos ayında Frankoya 
Alman ve İtalyan markalı kırk ka· 
dar bomhardıman tayyaresi tes • 
lim edılmıştı. O sıralarda bu tayya
reler eski sıstem ve surati az hü
kümet tayyarelı>rıni bırer birer 
düşurmıye başlarlılar. Topçu kuv
•·etlerini de düzeltince karşı!arın

da manı kalmadı ve ta Madrıde ka
dar yürüdüler. 

3 - Aynı zamanda Malagaya da 
tev<'rruh rttilr.r Bu şehir de AJ· 

manların havadan ve denızden 

bombardımanları ve ftal yan piya
de kıt'alarının müdahalesi saye • 
sınde düştü 

MADRIT DE iKİ DEFA KUR
TULDU 

Madrit şehri de yıne ecnebi yar· 
dımı ile iki defa Frankonun elıne 
düşmekten kurtuldu İkinciteşrin
de Madrıde Rus tayyareleri. tank
ları Vf' topları gelmıye başladı Bu 
ay zarfında Madritliler. şehrin se
masında mütemadiyen Rus tayya
relerinin dönup dolaştıklarını gör
düler ikinci kanunda ve şubatta 
asilerin y1ı:tıkları iki taarruz, bey
nelmilel teşkilat tarafından gön • 
dPrılen ecnebi askerlerin de yar
dımıle durduruldu. 

İspanyada dahili muharebe baş • 
la r başlamaz. ilk yardımın Afman

y a ve İtalyadan geldığine şüphe 

edılemez. Fransa toprağına düşen 
ikı İtalyaı. tayyaresi, muharebeler

den evvel 17 temmuzda gönderil

miş tayyarclerdi. Alman tayyare

leri de ağustostan itibaren gelmiyc 

başlamışlardı. O sıralarda da 18 

Fransız tayyaresi Madrit hüküme· 

- Eeoebl karlkatGrB •• 

de hükılmetçilere bir çok gönüllü· 
ler ıltıhak etti. 

Bıttabi İtalya ile Almanya boş 
durmadı, ikinci teşrınde Frankoya 
kırk İtalyan tayyaresi gonderıldı. 

O tarihten itıbaren Almanlar ha

va bombardımanlarını, İtalyanlar 
da karadaki muharebeyi idare et
mıye başladılar. İtalyanlar sekız 
Sovyet vapurunu batırmak tçın a
silere haylı yardımda bulundular. 
FRANKONUN EMRiNDE 50.000 

ECNEBİ VAR 
Almanya ile İtalya karşı tarafa 

iltihak eden gonıillü mıktarının ka
barıiıgını gönınce . bu defa nefor 
göndermek suretıle yardıma baş

ladılar. İlk önce Almanlar, Alman 
ordusundan topladıkları gönullü
lerı giındermişlerdı Bunların ye
kUnu Uç ayda on beş bını tıuJdu. 
Buna mukabil İtalyanlar ancak 
2,500 kişı göndermışlcrdi Majork 
adasını işgal eden Rossı'nin kuman
dasındaki bir kaç yüz İtalyan bun
dcn harıçtır. 

Fakat İtalya da sonradan ashr 
sevkıyatını artırdı ve l bırinci ka
nundan şubat ortalarına kadar İs
panyaya 40 000 kişı gönderdi. 

Bunların hepsi bombalarına ka • 
dar tamamite techiz edılmıştı Mıt
ralyözlerı. kamyonları ve benzın • 
len ile bir çok harp malzemesi de 
gönderildi. 1talya bunların para~ 

sını ödedi . Bu kıtaat ile beraber, 
deniz tayyareleri de 1spanyı sa
hıllerıne hueket ettiler. 

Bunlardan başka İspanyadl !r • 
landalı faşıst general O'duffi'nin 
kumandası altında üç bin İrlandalı 
gönullü vardır. Hulasa General 
Franko emri altında 60.000 kadar 
ecnebi asker bulundurmaktadır. 

HÜKÜMETÇILERE GELİNCE 
Hukümetçılerın ellerındekı kuv

vellcrı hesap etmek muşküldür. 
Çünkü mılıslere iltılıak edenler, 

Fransa hududundan çok dağınık 
ve perakende hır halde İspanyaya 
geçmışlerdi. Maamafih bunların 

15 000 kişıyi buldukları tahmin ,._ 

J Bu ıütunlarımızda ekuyacııla• 
tıauı:ın foto&raflarını tahlUe de
vam ediyoruz.) 

319: Adanadan M. H. 
e Çok tıtız ve 

itinayı, temizliği 

her şeyin üstün
de hedef olarak 
tanıyan; süse ve 
ziynete de ayni 
derecede kıymet 
veren; biraz ro
mantik karakter
de; hayali geniş 

ve bu nisbette de 
eıroist; kendine 
itimadı fazla, gu
ruru etrafını rencide etmiyccek de
recede mütevazin; zeki; ev işlerin • 
den fazla el işlerine hevesli; zevk 
duyırulannd1 d ·vamh tıir irade ye
rine mütebeddil bir istek! mahaza 
avantüri ye olmaktan fazla bir aile 
kurmağa taraftar fakat mütevazı 
bulunmaktan ziyade lükse meyyaldir. 
Yemekle başı hoş de~i:dir. Aa 
nevröz yani pek neşeli o:mayan 
bir gen~tir. 

Mahaza rençlik dönümünü at. 
lattığı takdirde hayat arkada~ını 
mes'ut edebilecek hususiyetleri 
edinmeğe müstait görülüyor. 

320: Burn Yenişehir: Mehmet 
Ertuş. 

e Asabidir. U.. 
fak tefek hldi· 
selere büyük 
ehemmiyet vere
rek kuruntu ya. 
par. Münakaşa· 

larda daıma içın• 
dekini söyler. 
Bunun için gizli 
kapaklısı yoktur. 
D~ima bildiği 

gibi hareket eder. 
Nasihatlara ve 

başka.,nın fikirlerine pek kulak 
asmaz. Çok temiz bir kalbe malik 
olması ve kindar olmaması zikre 
değer vasıflarındandır. 

321 Cahil O.ıal: Balıkesir 
e Çok zeki bir 

genç her şeyden 
evvel okumaya 
düşkündür. inti
zamı sever ve 
bütün faalıyetlc

rıni !.tizlikle ba
şarır. Sporu 5ev· 
mekle beraber 
düşkünü değil
dir. Münakaşa 

etmesini sever. 
Sert bir tipe ma-
liktir. Uğradığı haksızlıklara daima 
karşı gelir. 

BEYOGLU 
SARAY 

TÜRK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
Y!LDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

: Kıvırcık baş 

: Savay otel 217 
ve Yeşil domino 

: Bir kadın yalanı 
: Sevişmek arzusu 

ve Bülbüller öterken 
: kızlar pansiyonu 
: Zigfild 
: P rhli kıı 
: Tayfuo 
: Ölüm perisi ve 
Sırışın karmcn 
ıEhli alip muharebeleri 
: Sıngapur P05tası ve 
Altın toplayan kızlar 
- 1936 senesinin -

Her ikı ordunun da motorlf'şme
si ancak ccnebı vardımılc tahak • 
kuk ctmışlir. General Frankonun 
aşağı yukarı 80 taııkı vardır. Bun
lar iki kişilık tanklardır. Bir kısmı 
Alman modelidır, diğer kısmı da 
İtalyan Fıat-Ansaldo tipindedır 

tıne teslim edildi. 

Franko kıtaatı Badajoz'u aldık • 

tan sonra Almanlar ve Fransızlar 

yeni tayyareler gönderdiler Bü • 

tün bunlar ademi müdahale anlaş

masının imza edildiği 18 ağ'.Jstos 

tarihınden evvel olan işlcrdır. Bun

dan sonra sevkiyatın arkası kesil
dı. ft.1lyanlar birinci teşrin -

de top ve topçu kıtaatı gönderdi. 

Fakat ~<ıl bu devrn içindedir ki, 
Sovyetler Madride azim mıkyasta 

: Gece bülbülü ve 
Yıldırım bölüğü 

dılmektedir Yedi bini Madrıt cep· SANCAK : Lüks vapur yolcu
(Eski Astarya) : lan, Balkan olim· 

Hükümctçilerin tankları daha 

azdır. Hepsı üçer, dörder kışılık 
tanklardır ve Sovyet markalıdır 

Hükümetçilerin bundan başka yir

mi zırhlı otomobilleri vardır Tank· 
Jara karşı kullanılan toplar ve saı
~e ayrı ... 

FRANKO ÜÇ DEFA YAKAYJ 
SIYIRDI 

yardıma başladılar. 

SOVYETLERİN YARDIMI 

ilk tcşrın ayında Sovyetler, faşist 
hükümetlerin Frankoya yardım • 
larına muadil denecek bir <ekilde 

hesındedir Fakat asiler bu miktarı 
35 000 olarak tahmin edıyorl<.r Bu 
gönüllülerın içınde Çınliler \'C Ha
beşler bile vardır. 

pi atları ve Çayır 
haydutları 

CUMHURiYET ı Yıldırım kaptan 
Kukaraça ve Meka~d 

1356 Hıcr! 1353 Ru:ı--ı FERAH 
Muharrem Mart 1 

ISTANBUL 
: bir }Ildız doğuyor, 

Jozef Simit ve Sta
viski •kandalı 

12 12 MiLLi 
Yıl 1937, Ay 3, Gün 84, Kasım 138 

25Mart 
Perşembe 

Vakitler v ... ıı 
sa. ~. 

Ezani 

a. d. 

ı1 HILAL AZAK 

ALEMDAR 

: Rus-Japon muhare
besi ve casuslar kar. 
şı karşıya 

: Türk inkılabında tı> 
rakki hamleleri 

: Kraliçe Mari ve 
Alevler içinde 

s 

l ı 
1 

ISTANBU 1./I 1 BORSA • PIY ASA 
Ticaret ve Zahire 

Borsası ı .. 

24 J 3 1 937 : 
===================== 

FIATLAR 
C 1NS1 Aşağ~ Yuka. 

-------------ı-~ 

Bu~dıy yumuşak 
ıert 

" kızılca 

Mısır san 
.'\rpı 

Çavdar 
Barbunya 
Peynir beyvz 
Sansar .. 

K. P. K. P, 

4 25 4 3~ 
4 6 4 20 
5 5 3 
7 20 - -

41 7 42 :ı7 

' -- --1 Yulaf 
Yapak Anadolu 

" Tra!\ya 
V'Tşak deri 
Kunduz • Tiftik .. 
Porsuk .. 
Tavşan adedi 

GELEN 

rug-day 

1 

ton ' 

.. 
" .. 

Un 
K•ışyemi 

Çavdar 
Arpa 
Bu gur 
Sus:•m 

479 
91 
26 

120 
90 
24 

• 1 

16 
25 

• 
" 
" .. .. 

iç fındık 
Mercimek 
Yulaf 
Fasulye 
Kepek 
Nohut 
Susam yağı 
B. Peynir 
Yap1k 

15 " . . 

Bu~day 
Tı!tk 
Yapak 
iç fındık 

G 1 DEN 

250 

1 

" 
n 

• 

ton .. 
" 
" 

DIŞFIATLAR 
=============' Buıtday: Liverpul 6, 47 Kr. \ 

,. : Şikago 6, 50 ':' 

1

. 
• : Vinipek 6, 50 

Arpa : Anvers 5, 53 
Mısır : Londra 3. 69 • 
Keten T: ,, 7, 90 " FındıkG : Hamburg 79, 35 

" L: " 79, 35 
" 

EUG(NKÜ FROCRAMI 

Ôğle neşri> atı: 

il 

12.30 plak'a Tiirk musikisi, 12,50 
havadis, 13,05 Muhtelif plak neş
riyatı, 14 soa. 

Aksam neşriyatı: 
18,30 plakla dan! musikisi, 19,30 

konferans Üsküdar Halkevi namına 
Reşat Kaynar (Terbiyede tenkidin 

rolü) 20 Sadi ve arkadaşları tara· 
tından Türk musikisi ve halk şar• 

kılan, 20,30 B. Ômer Rıza tarafın· 
dan arapça söylev, 20,45 Safiye 

ve arkadaşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, saat 
ayarı, 21,15 orkestra, 22,15 ajans 

ve borsaı, haberleri ve ertesi günün 
program 22,30 pllkla sololar, opera 

ve operet parçalan. 23,00 son. 
111uın1111nı11111111111111111ttlltlllllttHllUllll1UlfOlüQllHlllllHU•HH 

25 • 3 • 1937 

Perşembe 

Saat 20-30 
DRAM: 

KRAL LiR 
Yazan: W. Sha
kespeare. Türkçeye 

çeviren: 
Seniha Bedri 

Göknil 

lıı,.&uı 8ıltdiqni 

lthirTUjaf rosu 

ıııı ııııııııııı 

' ' 11.J!I 1 
1111111111 

Son hafta 
OPERET: 

SA"Z·CAZ 
Saat 20-30 da 

Yazan: 
ı::krem Reşit 

Pazar günll'ri 

Müzik: 
Cemal Reşit 

15.30 da M•tine 

ÇOCUK TIY A TR OSU 

Cumartesi, Ç;,r~amba 14 te 

DOGANLA SELMA 
Yazan ; Müzik: 

Halit Fahri Fehmi Ege 

:z4.3. 937 
ÇEKLER 

1 Oftdra 
1\evyork 
Pari.t 
~:ııano 

l?rü"ae.l 
Atina 
CetteYre 
s,,fya 
Am•terdam 
fr•• 
Viyana 
Madrft 
P. erlin 
VartOYa 
Eudapeıl• 
lıGkreı 
Belrral 
Yolcohamı 

•JOikova 
Mol.holm 

j\. (' 1 l •• 

tı7. so 
o, 7913 

17. 175 

"· 0364 
4. 70 

!I, 5021 
3, 473S 

64. •534 
t, 44&2 

?2, 6725 
4, 2'167 

il. 4493 
ı, 9615 
4, I? 
4, O'•Sl 

108, 0160 
34, 6~58 

2, 7763 
24. 67 

3, 1410 

PARALAR 
AI• 4 

J !terlla f J3, 
1 Dolu 124. 7~ 

Kapanıt 

6.8 
C.79 
1:.21 
ı~.0242 

4.6%2 
88.oll 
~,41 

M,10tı 

1.400 
:12.6537 
4,22•3 
ıı.u 

1,9~52 

•. 1666 
4,0JSJ 

101,9 as 
34,6l7~ 

2,7740 
2M9 
3, 1383 

tO F•ank 111.05 

l'otıı 

111. 

124.iS 
1t:<.~O 

20 l irol 170. 
20 p,.Jçika Frangı 80. 
10 C'rahml IS. 
20 fıwf("re Franıı 4'6S. 
20 L .. va 20. 
1 Florin u . 

ıo f( ron Çek 70. 
1 ŞUin Avualury.21, -

Ft-t:eta -. 
1 ... rk 25. 
1 Zloti 20. 
t Penıro 

20 L•V 
ıo Dinar 

Yen 
J Kron lavef 
1 Altın 

Banknot 

21. 
il. 
4S. 
-. 
30. 

1039. 
247. 

ESHAM 

12'>. 
84, 

22. 
51~. 

~6. 

7,. 
• 23. --

28. 

n 
2:\. 
14. 
sı. 

-. 
32. 

1040. 
ua. 

Açıl&, ~apart•! 

lı l!a11'kuı Mil. 
u • N. 

1 " • Ha. -,- -,-
i Aaad.ohı ım. 6~-.~ P~:-

" " 7ü:ıd• 60 Oı'l V ı:1deU 
23,•0 23,40 

• 100 de 103 .. 
Aslan çhneulo -,-
Merkez Ban. 

iSTiKRAZLAR 
Açıhı Kaoarut 

Türk Borcu 1 Petln 
• • 1 Vadeli l~.675 19.625 

.. .. 
• .. 

Era-anl 

" JJ Petln 
., il V deU 1,, 

" 111 Petin 
., ili Vadeli 

19 • 

1 

~\~a• Erzuru.m 1 
" • il 

95 95 
,-

ı .. ,, ıu ,-
Ş•rk •'""• 
Y:.iı.dc 3 Hazine 

" 2 ,, t 

TAHViLAT 

..-
• 

Kapanı' ı 

, AH<'olu Pe. 1 

N 

.. .. 

Va. 1 41 
Pe. il 
\ı •• ti 411 
P•. lll 

,. v ... il( 

• Mllmcııll Pe. 

" u v •. 43,Sll 

41,20 

'43,50 

Kuvvetli varlıklar 

En büyük hızlarını kendi iç 
ccvherlorinden alırlar. Var• 
lığın içı cevherlerinden alaıı 

Krem Pertev 

Kendine bcnzemlye çalışan 
ır.üstabzarlann daima lev• 
ki1de kalmıştır. Bunun da 
selıebi, başkasını taklide 
özen 'llemesindl' ve yarattığı 
kıymetin sahibi kalabilme• 
sindedir. 

Dikkat ediniz ki: 

daima (benzer) idir, 
v:ı.kit asıl olamaz. 

TAKLiT 

hiç bir 

DEVREDiLECEK İHTİRA 
BERATI 

cKuyu açmağa mahsus matkap 

Her iki tarafın da erkanıharbi • 
yeleri ve mutehassısları ecnebi ol· 
mak üzere hucum kıtaları vardır. 
Barselonun havadan müdafaa51nın 
Ruslara bırakılmış olduğu söylen
mektedir. Dığcr taraftan da asile
rin işgali altında bulunan şehir • 
!erin havadan müdafaasını Alman
lar deruhte etmişlerdir. 

' Madride sılah, cephane ve malzeme Güneş 5 57 
göndermiye başladılar. Fran:<0 Al- Ôa"le 

12 20 
l 1 3'! 
5 55 

ı Meyerling faciası 
ve Gök yüzü ateş
ler içinde 

KEMALBEY : Siyah inci ve De- • • 

tabancas1> hakkındaki ihtiram 21 

Mart 1935 tarih ve 1997 numaralı 

ihtira beratının ihtiva ettiği hu • 

kuk bu kere başkasına devir ve

yahut mevkii fiile konmak için i· 

1 - Geçen temmuz ve ağustos-

man ve İtalyan tayyarelerini ya ikindi 
15 49 9 23 

peşin para ile, yahut da ticari an- Akşam 1 

laşımlarla öduyordu. Madrit hü- 18 25 12 00 1 
k , Yal!ı 19 57 1 31 

umeti de meşru sahibi oldu
0
au al- . .:;_J 

' imsak 4 16 9 51 tın para ile ödüyordu. Ayni ay için- ıı..=-=..-.---..-..--'-..-..-..---.-....:.,_ 

HALE 

11ALE 

fine konanları 
KADIKÖY 
,,., : Tatlı bel4 
uSKODAR 

: Ehıısalip muharebeleri 
(Türkçe aözlü) 

BAKIR KÖY 
MlLTIYADI : Yeşıl domino 1 

Dahiliye mütehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağlar 
Beşiktaı Tramvay Durak 

Hastalarını hergün ö~leden 
sonra kabul eder. ..il 

cara verilmesi teklif edilmekte ol

makla bu hususta fazia malümat 

Cttiinı .. ~k !S!f!1 •en' .... 111 Galatad::',la 

t\'ı ı 1 • ; k .t 1 - 4 numa-

ralara n.U.~c-~t eylemeleıi ilan o
lunur. 



' 
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25 Mart 

-W~~~-~-~-1!~~-.-...... ,lir Türk Hava 

·~ ~!!iYs Kkad~.' !n~e~c~ ~i!y~ 
Kurumu 

s~ . zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

.$14elt-ı: 
'j'ıL.1'., tfLr. 

1~,r. "'ti 3Lr, ......... , ................................. ~~~~~ ......... .. 
Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğünden: 
1 - Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka ile en az orta 

fahsili bilirmit olanlardan istasyon memur namzedi alınacaktır. . 
2 - Müsabaka imtihanı Sirkeci, 1-bydarpaşa, Ankara, Ka> serı, Ada• 

na, Malatya, Afyon, Balıkesir, lzmir, Mudanya; Erzurum lşle : me mcr· 
kezlerinnde yapılacaktır. 

3 - Müsabaka imtihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, memleket coıt• 
ral1 ası ve yabancı lisanlardan yapılacaktır. Yabancı dıl veya lise dere• 
cesindeki tahsil aynı notların kazanılması halinde tercih hakkını verır. 

4 - Müsabakaye iştirak edebilmek için taliplerin bulundukları işletme 
mıntıka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda yazıh şartlara ait ves~·kı ve 
altı.ar vesika fotoğraf ile beraber oulsuz bir istıda ıle müracaat etme. 
leri gerektir. 

Şartlar: • A) Türk olmak, 
B) Yaşı 18 den aşa~ ve 28 den (d~hil) yukarı olmamaıc, 
C) En az iki sene içia askerlikle alakası olmadı&-ına dair Askerlik 

şubesinden vesikası olmak, 
Ç) iyi hal eshabınoan olduğuna ve devlet hizmetinde çalıştırılmasına 

mani tu unnıadığına dair alalı.adar makamatın musaddak vesikası bu• 
Junmak, · 

D) Musabakaya iştirak etmeden evvel idaremiz Merkez Sıhhat he
yetleri taı afından mua>enc edi.erek faal serviste çalışmağa mani bır 
güna sıhhi arızası ve hnstalığı olmamak, 

lazımdır. 

5 - Sıhhf muayene vesı\,;.ası istida verildikten sonra idaremizce tc. 
min edilir (talip.er 11hhat merkezlerimııc davet edilmek suretile mua. 
yeneleri yaptırılır), 

6 - Aı ni şartları haiz olup da iyi telgraf muhaberesi bilenler yalnıı 
telgraftan imtihan edilirler. 

7 - En son müracaat tarihi 10 Nisan 937 ye kad\rdır. Bundan 
ioıira vaki olacak müracaatlar muırtneleye konulmaz. 

8 - Müsabaka imtihanı 17 Nisan 937 Cumartesi 2ünü ıaat ondörlto 
yapılacakJır. 

9 - , Kazananlara şehri 57 lira ücret verilecektir. isimleri de ıaze
tclerı. ilan edılc 1 gibi kc . ine ro tebliııat yapılacaktır, (i~O) 

UMUMİ MÜDÜRLÜK 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
İsletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli ( 24000) lira olan 240 ton yazlık rezidü yağı 

8 - 4 - 1937 Perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada 

idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1800) liralık muvakkat teminat ile kanu• 

nun tayin etliği vesiliaları, resmi gazetenin 7 • 5 • 1936 ıün ve 3297 

numaralı nüshasında intişar efmiş olKn talimatname dairesinde alınmış 

vesika ve tekliflerini aynı ıı:ün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine 
verme!eri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar. 

paşada Tcstllüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (1613) 

* * * 
Muhammen bedeli 750 lira olan 1500 adet kalopil kavanozu 12· 4-37 

pazartesi · günü saat 10 da Haydarpaşada ırar binası dahilindeki komis• 

yon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır, 

Bu işe girmek pisleyenlerin 5625 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu. 

nun tayin ettiği vesaiklc birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 

müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız ola· 
rak dağotılmaktadır. (1472) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Yat~k çarşafı 

Yorıan • 

Yasdık yüzü 

400 

400 

600 

Adet 

u 

" 
Mektep talebesi için lü"umu olan yuk'!lrıda cin si ve mık tarı yazılı 

yata~hane Levazımı için 12-4-937 tarihine rastlayın Paıartcıi günü saat 

14,30 da Mektep dahilindeki Komisyon marilctile ve açık eksiltme ile 
nlın alınacaktır. 

Muhammen bedeli "1619.60. ve ilk tem:nalı 122 liradır. isteklilerin 

şartnamesıni görmek üzere mektep idaresine müracaatları. •1658,, 

Selimiye askeri Satınalma Komisyonu llinları 

1 - Selimiye Süel Fırınının blzı aksamı tamir ettirilecek• 
tir. Bedeli 1000 liradır. Teminatı muvakkatesi 75 liradır. 

2 - Esiltrue açık eksiltme surctile yapılacaktır, 

3 - E~siltmc 9-4-937 Cuma günü saat 15 de 

kcrlik Dairesi binasında toplanan Askeri Satınalma 
ea yapılacaktır. 

Selimiyc A&
Komisyonıın• 

'""-4 -:-. Tal plerin gereken resmi ve1ikaları nı Komisyonıı 
etmeleri meşruttur. 

5 - Şartn:ımc lıc;giiıı komisyonda görülebilir. "1617n 

ibraz 

~üyii~ 200.0 O liradır. 
ıkramıye 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Li ·alık ikrami
yelerle ( 50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır .. 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N • 

937 gUnü aktamına kadar biletini 
defiiştirmlş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üze• 
rlndokl hakkı sakıt olur .. 

Bu, belki 
SİZSİNİZ 

Bn basit ve ku:ı-ursu7. tedbir 

aaycsinde binlerce kadın, aşlc ve 

saadetlerini bulmağa muuffak 
olmuşlardır. Siıe, erkeklerin pe• 

rcıılş cttiklcrl bir genç kızın 
s~bhar tenini temin edecektir. 

Her sabah yüzünüze ve boynu• 

nuza beyaz renkte yağsız To· 
kalon kremini sürünüz, tabii bir 

güzellik verir, pudranın yekna• 
sak bir surette yapışmasını te• 
:nin eder ve yiızd~ leke veya 

tabaka halinde kalmasına mani 
olur. Beyaz rengindeki To<a• 
lon kremi, terkibinde taze kay• 

mak ve musaffa zeytinyağı ile 
kuvvet verici ve beyazlatıcı şa• 

yanı hayret başka unsurlar da 
vardır. Bunlar, siyah benleri 

eritirler, açık mcsamatı kapa• 
Urlar ve 3 günde en sert ve en 
esmer bir cildi kaiifc gibi yu· 
muşatır ve beyazlatır. 

Hemen bugün· 

den ıiz de cil· 

din unsuru olın 

yağsız Tokalon 

kremi kullan• 

mağa başlayı

nız. Son derece 

memnun kala· 

caksıoız. 

Istanbul Asliye 3 üacü Hu• 
kuk mahkemesinden: 

Salahattin Büyük Kalyoncu 
Vekili avukat Ali tarafırıdan mü• 
ekkilinin karısı Kurtuluşta Per· 
vaz sok•ğında 10 No. lı evde 

mukim Ali kızı LCltliyc aleyhine 
mahkememizin 937·107 No. lu 
dosyası ile ikame olunan boşan• 
ma davasında: Müddeialeyhin 

ikametgahının meçhuliyetinc b!. 
naen tebliğ olunacak evrakın 
mahkeme div"nhanesine taliki• 
ne ve keyfiyetin ilanına karar 
verilmiş ve bermuci bi karar da• 
va arzıhali mahkeme divanhıı.· 
nesine talik edilmiş oiduğundan 
müddeialeyh Lıi fiyenin bir ay 
zarfında nıüracaatla ol baptaki 
!atida suretini tebellüğ etmesi 
lüzumu ilAn olunur. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 

CataloA-lu No. 30 (EczaneM 
yatımda) Te efon. 22S66 

! ~tanbul le vazını Amirliyi ı 
Sahnalmıo Komisyonu lıaolar:._ 

İkı numaralı dıkımevi ıçin l 1400 
metre tela 31/3/937 Çarşamba ı;'i
nu saat 14 de Tr,phanP.dP. Satına:ma 
Komısyonun1a pazarlıkla alınacak
tır. Tahmin bedf:tı 2736 tıradır. ilk 
iemınatı 205 lıra 2() kuruştur. Ş~rt
name ve nVmunesı komısyonda 
giırülebilir. İst~klıleri n belli saaHP. 
Komısyona gP.lmelP.rı. (398) ( 1636) 

* Kuleli Askeri Lı ses i içın l 000 
ade• spor ve 3600 adet patiska kı
sa donun açık eksiltmesı 6/Nısan/ 
19.!7 Salı günü saat 14 oe Topha
nP.de Satın•lma komisyonunda ya. 
pılacaktır Tahmın bed~lı 2760 li
radır. İlk t.emınatı 207 liradır Şart

name ve numunesi komısyonda gö
rülebilir. 

hteklılerin kanuni vesikalarile 
berr.ber belli saatte komisyona gel· 
meleri. (390) (1557) ... 

Maltepe Askeri Lisesi için 1600 
gömlek 26/3/937 C.uma günü craa\ 
15 de Toplıanede Satınalma Ko -
misyonunda ac;ık k i\tıne ile alı• 

nacaktır Tahmın bedel! 2240 lira· 
dır llk teminatı 168 lıradır. Şart

name ve nümunesi komisyonda gö· 
riilebilır İsteklilerın !<~Puni ve • 
sikalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. (376) (1327) 

* Maltepe Askeri Lisesi için 6000 
metre pııamalık bez 26/3/937 Cu
ma günü saat 14,30 da Tophanede 
Satınalma Komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır Tahmin be
deli 3420 liradır . İlk temınatı 256 
lira 50 kuruştur. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gel· 
melcri (377) 1328) 

llstanbul komutanlığı ı 
Satınalma Komisyonu fi.anlar'_ 

v. ci Kor içın 9 adet arpa ezme 
makinesi 29/3/937 Pazartesi günü 
saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen tutarı 1338 liradır. 

şartnamesi her gün öğleden evvel 
Komisyonda görülebilir. İsteklite -
rin 101 lıra teminatları ile vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komu -
tanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (1344) 

* Yedinci Kor için 2700 metre ku· 
maş evsafına göre açık eksiltme ile 
ihalesi 29/Mart/937 Pazartesi gü· 
nü saat 15 de yapılacaktır. Muham
men tutarı 1890 liradır. Şartna • 
mesi her gün Komisyonda görüle
bilir İsteklılerin 136 liralık ilk te· 
minat makbuz veya mektupları ile 
beraber ihale günü vakti muayye· 
ninde Fındıklıda Komutanlık Sa
tı.nalına Komisyonuna gelmeleri. 

(1345) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.su sedleri tesdıti usulü> hak • 
kındakl ihtira için alınmış 16 Şu -
bat 1933 tarih ve 1582 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu • 
kukun bu kere başkasına devir ve
yahut mevkii fiile konulması için 
icara verilmesi teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla malumat 
edinmek iste:l'enlerin Galata'da 
Aslan han 5 inci kat 1-4 numarala
ra mürac;ıat eylemeleri nan olu
nur. 

Çünkü ASPİRİN seneler:
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbal etmiştir. 

A S P İ R İ N in !esirinden 

emin olmak için lütfen @ mar· 
kasına dikkat ediniz. 

İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Ek
siltme ve Pazarlık Komisyonundan: 

Cıkrt P• ntılon ve K ·s··et 

En Az En ç.ık 

JfJ8 205 Bir takım Mııh•nınıcn fiatı 17 
Ceket Etek En oz En çrık 

60 62 • • • 16 

1 - Üniversite kadın ve erkek nıüstahilemleri; için yerli 

kumaştan yaptırılacak yukarıda nıık t arı ve muhammen !:atları 

yazılı elb"seler 29-3-937 pazartesi günü saat 15 de Rektörliıktc 

Toplanacak Komisyonda ihale ciilmek üzere açık ek~iitmcye ko• 

nulwııştur. 

2 - Şartname kumaş ve harç nümuneleri her gün Rektör• 

lükte görülür, 

3 - Taliplerin ihale gününe kadar 336 lir• muvakk•t temi• 

nallarını Üniversite veznesine y•tırmış olmaları ve ihale günü Ti
caret Odası veaik•sile bu gibi işleri hüsnü suretle ifa ettiğine 

dair resmi daireden son iki yıl z&rbnda almış olduğu bir Vesika 

vermesi laıımclır. "1416,. 
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Şimdiye kadar V3kıt müessesesi tarafından belediye namına iJarc 

edilen alişaj muamela.tı 24-3.937 ta ihinden itibaren belediyece tedvir 

edilecektir. Bu tarihten itibaren bilumum ilin ve aliş i,lcri için lstanbul 

Belediyesi muhasebesinde te~il edilen afi~aj bürosuna müracaat edil
mesi lüzumu ilan olunur. B. (1665) 

Kütahya vilayetinden: 
Kütahyada yeni yaptırılan Memleket hastanesi için a~nacak 676 lira 

muhammen bedelli 24 kalem arm ıtör ve aırpu ileri 9. 4. 937 Cuma gii. 

.saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksilımeye konulmuştur. 

1 - ihale Kütahya Daimi Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün Daim! Encümen kaleminde görülebil irve 

isistcncbilir. 

3 - isteklilerin bedeli muhammcııin % 7,5 ğu nisbetinde muvakkat 

tcminatlari'c Kütahya Vilayeti Dairr! Encüm~nine müracaatları. (16.'.>2) 

istanbul Nafia Müdürlüğünden: 
6-4·937 Salı günü saat J 5 de lsıanbulda Nl\fia Müdürlüğünde ( 2468) 

lira keşif bedeli Üsküdar Ceza evinde yaptırılacak esaslı tamirat işleri 
açık eksiltmeye konu'muştur. 

Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri Genci, hususi ve fcnnt şartna. 

mclcri, proje keşif hülasasilc buna müteferr! diğer evrak dairesinde 

görülecektir. 

Muvakkat teminat (186) liradır. 

isteklilerin en az "1500. liralık bu işe benzer bir iş yaptığına dair 

göstereceği vesika üzerine Nafia Müdilrlüıtündcn almış olduğu Müteah· 

hitlik ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (1524) 
• 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llarıları 1 
Tümen birlikleri için 240 ton yulaf kapalı zarlla alınacaktır. 

Eksiltmesi 8·4·1937 saat 16 da dır· Muhammen bedeli 15600 

lira ilk teminatı 1170 liradır. Teklif mektrplırı •'1t 15 şe ka lar 
kabul olunur. İsteklilerin şartnameyi göroıe.ı< .ız. ·" ıı..,_ gıin ve 

sksiltmeyc iştirak için ihale saatinclen bir saat ev;T-- f7'·"1 mele:• 
tupları ve ltanıınt vcsikalarıyle Lül~burgazia Tunı~n S1tınalma 
Komisyonunda bulunmaları· (644) (1558) 

Okul Kızı 
Okul Kızlarının yıllardır bekle• 

dikleri biricik kız mecmuası 

15 Niunda çıkıyor 

Sahıbi ve umumi neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

ETEM İZZET BENİCE 

Baaılıbiı yer: ~latbaal Ebüzzlya 
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