
' 

31 

. · MART l 
ÇARŞAMBA 

1937 

Seıhlp ve Seışmuharrırı 

ETEM lzzET BENiCE 

Seıyı: 338 liri~•• ,.ı. f'er Jerol• '"''" 8 Kuruş Telefon No. 20827 

•• 
Mektuı:> adresi: Cıt•to;ıw, ~.r .. ,..,. 

BUGÜN 

2 •elde : Soa haberler • Dtf politika, 

S ... ıı.ı. Fıkra • Metale• Vodvil. 

) 

4 B•cGdeı Hl~l1e • Ayıır • Tetkikler 

~'~-a-ı._._ıd_•_:~S-p-o•~~~..:.~~~~--· 
Telgrar eıdresı - lıtanbul , Açık Söz 

== 

Fransız Harbiye Nazırı londraya g· diyor 
görüşmeler olacak 1f f~:~~:::::::.::.::.::::.:::::.::.:4i···········n~;;~kili::ıi;;~··~;~~h~t;···· ... 

1 ·ıt · k d · d l Aleyhine il Belgratta mühim 
Londrada mühim 

ngı ere, açı w enızb.led.vad:ı Casusluk ıtopla ntılar olacak 
P~.! ... ~!~~~mıyacagını 1 ır il•:.:::~·:.:;;~!~;,• j i çveekkı·ıc,. u_,me huBrer1e8isrıa· 1v1ea Yunan Baş-
1.talya - Tu .. rkiye Ya bı·r k t t .. b • yapılacak~ Bern, 30(A.A.)-Bale şehri cm· = u~ bekleniyor • UVVe eçru eSJ i nivetiumumiyc memurlarıRavcn. 

it 1 1 1 Yapt .., ~ burg. Wurtcmberg'de faaliyette ~ Romanya Başvekı"lı" ve Kont Cı" ano 
Akdeuizde kuvvetli bir sulh ha· 

vası esmete başladı. Balkan An· 
tıntının pek eyi bilinen ıulhçu vas
fı ve sarsılmaz kudreti, ltalyanın, 
Balkan antAntının rayelerine aykın 
düşmiyen bir politika takip etmek 
kararile büyük bir ölçüde artmıı 
bulunuyor. 

Veya a ya yaya, Spanyaya lgl İ bulunan bir Alman casusluk mer- ! 

sevk"y t • 1 • t vsı"ye edilecek i keıi hesabına Fransa aleyhinde i Ankaraya aelecekler 
1 a 1 gız emeSJ a 1 birkaç aydan beri casusluk yapln ~ Başvekil ismet lnönü 12 nisan• 

24 yaşında biı memuru tevkif 1 da Belıırada müteveccihen Anka• 
·~~~~ ı etmişlerdir. ~ rndan ayrılacaktır. Türk gazctcci

Yuııoslavya ile ltalya ara11nda 

i Casus, Alzns ve Fransız. Is• ~ . lerinio ıntibalarını daha i ı i teabit 
~ viçre hududu civarındaki Fransız • etmeleri için 7 nisanda Belgrat'da 
~ eskeri tayyare karargAiıları hak· ~ · bnlunmaları tensip edilmiştir. 
ıl kında malümat toplamakta idi. § · Rom'anya Başvekili Tataresku 

·Belgrad'da imzalanmış olan mukave
le, ciddi pürüzler vermek istida
dında bulunan bu iki devlet müna• 
sebetlerini bozulmaz bir hale koy• 
makla bir taraftan Balkan antan· 
tının,diğcr taraftan bütün insanlıl!'ın 
sulh gayesine faydalı olmuş bu· 
lunuyor. 

ı i Bu adamın aynı zamanda Duben· ll 6 nisanda Ankaraya gelecektir. 
i dorl'daki lsviçrenin askert hava i._-_=- 1 Diğer taraftan ltalya Hariciye 

i
l üsleri hakkında da malumat ver- Nazırı Kont Chno'nun Nisanın 
i etiği zanncdolmektedir. ~ ilk haftasında Ankarayı ziyaret 

, 

t r11111 ~1 ",.1101 , 11 muıııı•111111111111111111•111111111111111111111111111111•11" edece~i hakkındaki haberler kuv-

MISlf kralı vetlenmcktedir. 

Cenevrede 
DUn Milletler Cemiyeti 

binasını gezdi 
Cenevre, 30 ( A. A.) - Mısır 

• kralı Faruk. Milietler Cemiyeti kl· 
Ubi umumisi M. Avcnol'ün dela!e
tile Milletler Cemiyeti sarayını zi· 
yaret etmiştir. Kralın yanında va• 
lıde kraliçe ile P'ense<ler, lsviçrc• 
dt.l:i Mısır Ma•lahatgüzarı Hassal 
Bey ve 10 k.ıdar maiyeti bulunu-

' yordu. 
Kral, henüz ioşa edilnı•kte 

Dün gelen Fransız gazeteleri, 
Hariciye Vekili Teyf,k Rüştü Aras• 
la Korıl Ciy11no arasında Milanoda 
başlaıııış olan Türk - ltalyan an. 
laşm,,sını bir neticeye bağlamak ı 

üzer; faal bir surette müzakereler 
i ccrıyan etmekte olduğunu yaz• 
r m~iadır!ar. Roma siyasi ma• 
' h;li!ınde söylenmeğe göre, şim

d ye kadar mubteiif meseleler hal. 
1 l!dilmişlır. 

B uaenaleyh Kont Ciano'nun 
' mtlJhedcyi imzalamak için An'<a· 

raya y•pacağı seyahate hiçbir 
maaı k laıanıı gibidir. 

12 Niıanda Belgrad'a hareket 
cdece/t olan Baıv•kllimiı 1'TMI 

/nönü bir nululr. ıög/erken 

Cano'nun Ankara seyahatı hak• 
kında hiçbir malumat ver lmcmiştir 

BELGRATTA HAZIRLIKLAR 
Belgrat, 30 ( Hususi ) - Orta 

Biribirlerine t..arşı, her sahada 
yardım gibi ciddi taahhütleri oldu· 
ll'u aşiklir olan Balkan Antantı dev
letleri, harp doğurması muhtemel 
kaynakların ortadan kalkmakta ol
duğunu görmekle ancak sevinç du· 
yabilir. Belgrad mukavelesinin ar• 
dından geleceği anlaşılan Ankara 
mukavelesi ltalya ile balkan an tan· 
tını bozu:masına imkan olmayan 11kı 
bir dostluk vaziyetine koymakla 
antant de-.lt>t:erini. aş•~ yukarı 
her türlil harp tehlikelerinden ko
rum .kta ve •ulh gaı·esine tam ma· 
n&$tl lığdim 'b'maktadır. 

Romanra, Yugoslavya, Yunanis
tan, Türkiye yerıi dilnya şartlan 

jnünde, sulh içinde uzun yıllar ça• 
lışmak ve başlanmış inşa işlerini 
maddeleştirmek zorundadırlar. Göz
le görülebilecek kadar açık olan bu 
va2iyet, bu dört devletin gütmekte 
oldukhrı sulh davasında ne kadar 
ciddi ve samimi o'duklanm güzelce 
anlatmak değerile ortadadır. 

r 
· l:~ıo: .d dal.;. olır. h -~ .... ,..,._ , 
rayın her tarafını aezmiştir. Hü- -===· 
kümdar, büyük bir al<lka göster• 
miş ve Mısırın yakında Milletler 
Cemiyetine girmesi suretile bala" 

:ııJi' A'lliandan KO!lt 

Avrupa ve flalkan!ar siyaseti ve 
hatlli bütün Avrupa siyaseti için 

( Dtwmı 2 ne/ 1<•yfacla) 

Yeni ve mühim bir kanun 
birinci Fuad'ın en aziz arzuların• 

dan birisinın pek yakında tahak
kuk edece~iıden dolayı memnuni· 
~etini izhar eylemiştir. 

Bununla aynı zamanda, Habc~is
tan fethinden sonra ltalyanın da 
sulh içinde yaşamak mecburiyetin
de bulundutu da hesap edilmek 
lıizımdır. 

lıpangaga seolcıgaı 11apl lmaıı takdirinde Ur kuvvet göıtuısı gapu.c. 
mecıtuubalıı edilen lng'lterenin Akdeniı /iloıundan birkaç gemi 

(Yaıısı 2 inci sahlfeae) 

1 

Yugoslav 
................................ ti·;;·~""';;"""6'ü';·;ü'k"'"i·şı;;i"''"'"""""""''"""'' Başvekili 

lta!yanın, ispanyadan başlıyarak 
bir çok memleketlerde baş vurdu· 
ll'u türlü y.>llardaki hareketler de, 
esasen, bir müdafaa ve bu yoldan 
aulhü temiı gayesi açıkça okun
maktadır. 

ŞAklr Hlzım Ergökmen! 
(Devamı 2 incı sahifede) 

Yeni antrepoların yerleri 
tesbit edildi 

Dahili sşya için bir iskele ayrılıyor - Yeni ant
repolarda otomatik istif tesisatı bulunacak 

f:''""" 1111111111111111n111111111"1111111"' 1111~•11111;11111111'" ~ Şehrimizde bulunan Gümruk ve şında yıkılma ame:.tyesine başlana-
! C H PartJc:!l = inhisarlar Müsteşarı Adil Okuldaş caktır. N-san sonunda ytni inşaat 
i • • ~ ~ i dün gümrükler B•şmüdürü Mus• mlinakasaya konacaktır. Yeni a,-
~-=_' Kamutay Grupu ~-=.= ı,·, tala Nuri ile birlikte limanda bazı trepolarda eşyaları istif edilme sile 
: tetkikatta bulunmuştur. Bu arada .1 1 . tahmı, tah iyesi için otomatik lesi· j - § ı antrepolar gezilmış ve asri surette · H •• Q • h ·d · d·ı k t ı sat bulunacaktır. ileride bu"tu"n an• i uk metın are- il yenı en ınşa e 1 ece an repo arın 
• • ı rı· la ı·n ed·ı · t. ş· d'k' trepolar bu şekilde asri olarak ye· 
ı ket ve sı·yasetı"nı· ~._ . yere y 

1 mış ır: ım 1 1 

= gümrük idaresinin yanındaki Mum· nileştirilecektir. Müsteşar Adil bu 
1 tasvip etti ~-~ · hane antrepolarının yıkılarak bu• gün de dahili ticaret eşyasının ÇI• 

• - nun yerine iki katlı ve son sistem karılması için limanda ayrılacak 1 Ankara, 30 (A. A.) - C. H. =~ · techizatı havi antrepolar yapılması yeni iskele hakkında tetkiklerde 
- Partisi Krmut y gurupu idare kararlaştırılmıştır. bulunacaktır. Bir Nisandan sonra 
~ heyeti başkanlığından: ~ Mumhane antrepolarının içlerin• dahili eşyalar bu iskeleye çıkarı. 
! C. H. P. Kamutay gurupu 30 = cieki mıllar boşaltılorak bu ay ba. lacaktır. 

1 ~;:!n19~.::.~'.n15 ~:ş~:~ıı;~n~~ i Gandi dı'=.Y==o=r==k=ı= •• =.============== 
: toplandı. 

Nisan sonunda Romaya 
gidecek 

Bclgrad, 30 (A. A.) - "Havas 
aj1nsı muhabirinden: 

iyi malümat almakta olan maha· 
file göre M. Stoyadinovitch, M. Ci· 
ano'ya iadei ziyaret etmek üzere 
Nisan sonunda Romaya gidecek, 
siyasi ve iktisadi itilafları ikmal 
edecek olan kültür sahasında leş· 
rıki mesaiye müteallik bir itiliifna• 
me ımza edecektir. 

B. Potemkin 
Hariciye komiser muavhıl 

oldu 
Paris, 30 (A.A.) - "Pelit pari

sien .. gazetesinin Moıkova moha· 
biri ahiren Moskovaya gelmiş olar\ 
Sovyetlerin Fransadaki s:ıfiri M. 
Wladmir Potemkinein adliye ko
miseri olmuş olan M. Nico!as Kıes· 
tinski'in yerine hariciye komiserliği 
muavinliğine tayin edileceğini bil· 
dirmektedir. § Crnup vilayetlerinde tetki.< se- H •. n d •. sta na art 1 k k ı l ı ç 1 yahaıinden dönen iç işleri Ba· 

kanı ve C. H. P. Genel Sekre- h .,. k • 1 kt • J 
~ teri ŞCikrü Kaya'nın cenup hu- a 1 m o aca 1 r lngi tere 
i dutlarımızdaki şekavet vakaları = ' f 
i ve hudut emniyet'nin ' tugünkü ~; ransa 
i durumu, alınması gerekli görü· ~ Kar:ıunu esasi buhranı devam eder-ı v A . 
1 nen tedbirler hakkında verdiği ;'==.=·: se lngiltere selahiyeti valilere verecek· e me __ rıka 
~ geniş izahlar ve muhtelif üyele-
! rın mütalaa ve suallerine ver- Madras, 30 (A.A.) - Hindistan- 1 ve Sidn eyaletlerinde mahalli hü- Arasında mUhlm bir iktı• 
~ diği cevaplar gurupca derin bir daki kanunuesasi buhranı hakkın- kumetlcr kurulabilmiştir. sadf anlatma yapılacak 
~ alai<a ve ı.ususi ehemmiyetle din· da Reut,. •j lnsının muhabirile gÖ· 1 Müttehit eyaletlerde ise müslü-
- ı h-k • t k h . Londra 30 (A. A.) - Phılıp jor• § lenmiş ve yakın bir zamanda rüşen Gandi dem;şıir ki: man ar, u ume urmaya azır 
• "Bundan sonra Hindistana ve ka· olduklarını bildirmiştir. Bihard eya- dan'ın "News Chronıcle., de yaz• ~ Vekil n Buyük MUet Meclisine 
' lene de ekseriyet hakim olacaktır.. leti~de müslümanlar ile müzakere• dığına göre beynelmilel şeker kon• 1 malumat arzedeceği Öğrenilmiş- r d A ·k ·ı k 
ı lir. "Hindistaoa hakim o:acak olan terde bulunulmaktadır. eransın a merı ayı tcmsı etme 
i kılınçh7 Bengal hükumeti, Müslümanlar• üıere bugün buraya ıre!en Nor. 
ı Hükumetin hareket ve siya· = .. Lorı\:lra :ıo (A.A.) - Hindistan· dan, çiftçi parti.inden ve daha bir man Davis, lngiltercye seyahatinden 
~ .. •eti ıttıfakla tasvip olundu. E d irlkli e kadar ancak Bengal (DefJomı 2 inci şagjada) ( De1Jamı 2 nci sayfada) 

''"•1111111111111111111ın••ıı•u1111111ıı•u•11m11•111111u11ıı1111ıuu•tıi 
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Hükümet sermayesile 
çalışan müesseseler 

bareme tabi olacak 
Böylece bUtUn mU•••••elerln mUdUr ve 
,eflerlnln maaıları da resmf daireler sevi· 
yeslne inecek. 

HükOmet sermaysile çalışan bütün müesseselerin bareme tabi olma
ları hakkında yeni ve mühim bir kanun projesi haıırlaomaktadır. Bu 
kanun ile şehrimizdeki Denizyollan, • Akay, Liman idaresi, Tahlisiye 
Umum Müdürlüğü, Fabrika Havuzlar idaresi • ve klavuzluk gibi deniz 
müesseseleri ile bankalar da bundan sonra barem k•nununa tabi ola• 
caklardır. Böylece bütün müdilr •e şeflerinin aldıkları yüksek maaşlar 
da diğer resmi daireler seviyesine indirilecektir. Bu kanun Deniz Bank 
teşekkül ettikten sonra Meclise sevkedilecektir. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlltıllllllllllllllllllllllllıtlllıtUıtllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttllllMNI 

ispanyada vaziyet 

Siperlerde paskal .. 
ya eğlenceleri 

Hükumet kuvvetleri· asilerin önündeki 
kasabaları birer birer alıyorlar 

Franko kıtaalına mensup bir makinıli tüftk kolu 

Naval • Carnares 30 (A. A.) -
H".as ajansı muhabirinden: 

Bütün cephelerde F rankist'lerin 
saflarında paskalya yortusu tes'id 
edilmiştir. Ôn salların hemen hep• 
sinde derme· çatma mihrablar vü· 

cude ııetirilmiştir. Tabur p•p>zları, 
bütün askerler karşısında dıni ayın 
yapmışlardır. Bazı yerlerde bu a
yin, hükumetcilerin saflarınd.• otuz 
metre mesafede} apılmıştır. Asker
ler, hükumet kuvvetleriııiıı siperle.-

(Deııamı 2 el sayfaila) 
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Fransız Harbiye 
N azırı 

- , .. . • -,~ . . . . ·• ' c'· ~ . ,. ".' ' '· -

Londraya g i d i Yor General Blumberg Feci bir ski 
Müsabakası Londrada mühim görüşmeler olacak 

Paris, 30 (A. A) - Harbiye Na
mı B. Daladier, öğrenildiğine gö
re, Fransız, lngiliz dostluk cemiyeti 
tarafıudan tertip edilen müteaddit 
toplantılara iştirak etmek üzere, 21 
Nisanca Loodraya hareket ede
cektir. B. Daladier, bu esnada, ln
gi tere Haricİ)e Nazırı B. Eden 
ile de mühim görüşmelerde bulu
nacak ve lngiLz Hariciye Nazareti, 
B. Dalad er şerefine bütün siyasi 
parll er yüksek mümessillerini.ı de 
i,tirak edeceği hır zi) afet vere• 
cektir. 
l n glllz gemilerini arama 

meselesi 
Pari• 30 (AA.) - Pelit Parisien 

gazete•i yazı}Or: 
bu~ün Londrada öğrenıldiğine 

göre Salomanka kararrahı unıumisi 
radyo ile } aptığı bir neşriyatta ls
pın}ol nasyonalist harb gemıleri 
tarafından görülen bütün lngilız 
gemilerinin lu harb gemileri tara· 
fından vcri:e, el.; i~aretlere derhal 
ria et etmelerıni ihtar eyl•miştir. 

Kar rgahı umumi, bu kararın 

alır masına sebep olarak Billaoya, 
Srntand.re ve G jona harp mal
zemesi gö~üren tazı gem. terin nas
)!Onalistlcr elinden kurtulmak içın 

lngiliz bandırası çektikleri, baltuki 
nas;onalistlerio bu gibi gemileri 
ellerine geçirmeleri icabettiği bıl
dıri mektcdır. 

Bu haber üzerine Londrada 
aşağ'ıdaki izahat verilmektedir: 

Eğer lngiliz vapurları, lspanyol 
kar suları dahilinde i.şaret alırlarsa 
cevap vermekle iyi edeceklerdir. 

lspanı ol karosuları haricinde ya• 
ni açık denizde ise vaziyet bam• 
başı<a olacakt.r. lngiliz hükumeti 
bilhassa kontrol p'aııınıo pek ya• 
kında icra mevki.ne gireceği bu
günlerde, lngiliz gemilerinin, mua
yene edilmek üzere, açık denızde 
durdurulmalırına müsamaha ile 
bakmıya biç te mütemayil değildir. 

ltalyaya sevkiya tı giz e· 
memesi t avsiye edilecek 

Pdr.s 30 (A.A.) - ispanya me
selelerinden bahseden Le Puple 
r•zelesi diyor ki: 

Her şey şunu gösteriyor ve hat• 
ta şunu i•Lat ediyor ki, lspanya
d ı tecavüz devam edecektir, zıra; 
A m•nya ve ltalya bunu sonuna 
kadar götürmeye azmetmiş bulun
m ıktadır. O halde iki şıkdan bıri
ni terci!ı etmek laıımdır. Ya Fran• 
sa bgilte. e, başvurulması arzu 
edılmıyen bir M~uvvet tecrübesi" 
ile buna•bir nihayet vermek, veyi\• 
hut müteca\izlcrden tecavuz hare
ketlerini bırnz daha iyı ıgizlemele

rini taleb eduek bunları serbest 
bırakmak. 

Akdenl zde Fransa ve 
ltalya 

Paris 30 (A A) - Bahrt nok
tai oazardan bir Fransız • ltalyao 
anlaşmasının lüzumunu isbat etnıek 
isteyen Le Jour gazetesi diyor ki: 

Eğer Fransa, Akdeniıde birinci 
sınıf bir devlet olarak k.lmak is
tiyorsa, ya ltalyaya karşı kuv• 
vet vasıtasiyle kafa tutmdya muk
tedir bir halde bulunmalı veyahut 
onunh an aşmalıdır. 

Halbuki, bahri kuvvetlerimizin 
buyük bir kısmını Brestede muha
faıa elmemıze nıecbııri,et göster· 
ten Alman tehdidi Akdenizde ltal
yanın kuvvetine müsavi hır kuv

vete malik olmamıza müsaade et
memektedir. O halde, ltcılya ile 
anlaş.ııım veyahut Akdenizdcki 
mün kalemiz teh;ikeye girecektir. 

Diğer taraftan yine Le Jour ga .. 
zete•i ~u haberi ·:eri}or: 
Söylendifı'ine göre, Almanlar, La 

Carogne ve Ferrol da liıim atlan
tik münakalelerimiz için ağır bır 
tchdid teşk.I edecek mahiyetle üs
ler kurmaya hazırlanmaktadır. 

Ôvr gazetesi ise, ltalyanın Tuna 
havzasındaki siyasi faalıyeti hak· 
kında şunları yazıyor: 

ltalyadan ne istıyoruz? Tuna hav. 
zasında mevcudiyetind<n her törlü 
faaliyetten veyahut her türlü r.ko• 
nomik genişlemeden vazgeçmesini 
mi? Katin en hayır.Fakat her türlü 
hegeıoonyaİ:lan vazgeçmesini m ? 
Katıyen evet. lıalyadan bir başka 
isteğimiz de şudur: 

lıalya, orada, her kesden ziyade 
kendısine karşı tehlikeli olabilecek 
her hangi başka bir hegemonyaya 

mani olmalı ve gerek kendisin·a 
en iyi iııkişaf ş•nslarını ve ,erek 
en iyi ıulh şanslarını O rta Avrupa 
milletleri ile bir anlaşmada arama. 
lıdır. 

Fransa harlclyesınde 
faali yet 

Paris 30 (A.A.) - Hariciye na. 
zırı B. Delbos, Kanda geçirdiği 

paskalya tatilinden bu gün Perise 
dönmüştür. 

Malin gaze:esinin bildirdi~ine 
ğöre, Delbos, Kanda B. Beck ile 
bır mülakatta bulunmuş, B. Beck 
ise Polonyanın Berlin büyük elçisi 
ve muteakiben Milletler Cc m·yeli
nin Danz g komiseri B. Bun:ek
hadks ile gürüşmfışhir. 

İspanyada vaziyet 
(Birinci sahifeden devanı) 

ri önünde kra.lık marşını terennüm 
etmışlerdir. 

ŞİDDETLİ BİR MUHAREBE 
Avila, 30 (A.A.) - Singuenza 

mıııtakasıııdan hükumet kuvvetle
ri Aragon yolu civarındaki la Cruz 
sırllarını ele geçırmeğe uğraşmış
lar sa da muvaffak olamamışlardır. 
Aragon yolunwı üstüne kolay bir 
mahreç temin edecek olan bu mev
kii ele geçirmek için Hara hattına 
bır çok kit'alar sevkedilmiş idi. 

Franco kuvvetleri tarafından i
yice tahkim edilmiş olan bu mevzi 
ayni zamanda hem• cepheden hü
cum kıt'aları tarafından hem de 
her iki cenahtan motörlü kıt'ala -
nn yardıınile muhtelif kıt'alar ta
rafından ateş altına alınmıştır. 

Oldukça sarp bir sırta tırman • 
mak mecburiyetinde k:ılan Milis -
ler otomatik endahların kesif ateşi 
ile bir kaç kere geri püskürtül:nü ş
lerdir. Milisler o zaman yanlar~an 
taarruz etmek istemişlerse de taık
ları çamura saplanmış ve bwılar -
dan üç tanesi hasara uğramıştır. 

Milisler bundan sonra orman111 
içinden geçerek ilerlemek istemiş
ler fakat asiler bunların yaklaş -
masını bekledikten sonra şidd~tli 

bır ateş açarak muhacımlata mü -
hım mikdarda zayiat verdirmişler
dır. Milisler geri çekildiği zaman 
ortalık tamaınile karışmıştı. 

Gece geç vakit Milisler hala 
harp sahasındaki ölü ve yaralıları 
toplamakla meşgul ıdiler. 

ASİLER BİR İNGİLİZ VAPURU-
NU TOPA TUTTULAR 

Bayonne, 30 (A.A.) - Twıu~ta 
kain Lagoulatte'den maden yul:hi 
olarak gelmekte olan beş bin ton 
hacmındekı Magdalona adını taşı -
yan İngılız vapuru, İspanyol asi -
lerı tyara(ından araştırılmıştır A. 
silrrtn gerruleri, İngılız gnrusı üze
rıne Santander açıklarında allı o
bus atmışlardır. 

MADRlT CEPHESiNDE DF. MU· 
HAREBELER OLUYOR 

Madrit, 30 ( A. A. ) - Havu 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

Madrit cephesinde dün şehrin 
cenubu şırkisinde kain Carabanchel 
mıntakasında mühim muharebeler 
olmuştur. Eu mıntakada mi'i,ler 
çetın lir çarpışmadan sonra birkaç 
ev işgal etmişlerdir. Bu hAdisenın 

ayrı bir ehemmiyeli vardır Çiınkıi 
bu evler'n her bıri m· tralyözlerle 
mücehhez birer kale ha ine kon
m·"ştur. 

CUMHUR1YETÇILER CENUPTA 
iLERLiYORLAR 

Cordoue cephesi, 30 (A.A.) -
H~vas aj1n., muhal iriıde;ı: llfrkaç 
gündenberi cumhuriyetçiler tara. 
fından Pozablanco mıntakasında 
takip edilmekte olan taarruz, mu• 
vaff kiyetle netice.enmiştir. 

Hali hazırda m.lısler, Yılla Harta 
ve Ovejo istikametinde Pozoblan• 
conun cenubunda 30 kiiometre 
ilerlemişlerdir.IAyni zamanda Alca. 
recejos'un cer urunda da bırkaç 

kilometre ilerlemişlerdir. Şu halde 
Frankistlerin taarruzuna akamete 
u~ramış nazarile bakmak icap eder. 
Halbuki bu kuvvetler, cephenin bu 
k1>mında ltılyaıılardon mürekkep 
takviye kıtaatı almışlardır. 

Almanyanın Yeni 
Vaşington Sefiri 
Bcr.in 30 (A.A.) - Fiıhrer, Ha

ricİ)C müsle~arı Dieckho/f'u va. 
şington stfirlığine tayin etmiştir. 

Taç giyme merasiminde Hitleri 
temsil için Londraga gide~ek 

19 kl•I ka-;ı;;.-..-tlnda öldU 

BerUn 30 (A A.) - Resmen bild 'rilditine göre Fübrer, lngıltere Krah 
Altıncı Jorjun taç giyme merasiminde kendisini temsile Gen~ral Blum• 
berf' i memur etmi ştir. Şimal denizi üssübahri kumandanı Aır.ıral Otto 
Schultze ile tayyare generalı Stumpfl'de merasime gidecek Aman he
yetine dahil bulunmaktadır. 

• • • 
Diyet Meclisinin dağıtılması 

istendi 

Belgrad 30 (A. A.) - Slovenya
da Karavanques dağlarında tertip 
edilen bir ski müsabakasında 28 
kişi dağlardan kopup gelen bir çığ 
altınd a sık ı şıp k aımı~r. Bunlardan 
on dokuzu öımüştür. 
Karların altından şimdiye kadn 

iki cesed çık1rılmıştır. Kuazedele· 
rin kısm ı iz.mı Neumarkt farbri
kaları amelclerindendir. 

• • 
200 zabit 

Tokyo 30 (A. A.) - Mec:is hükümetin önünde obstrüksiyondan vaz 
geçm'ş ve hiı~ümet projelerinin müzakeresine tekrar başlamıştır. ':'abı:r 
vnildil!'ine göre, Harb'ye ve Bahriye Naıırları, ekserivet pırtı.len •.e· 
çım ve tarım kan~nu ıaı ıhalarının ml:zakeresini tehir ett.rdıklerı takdır

de Diyet Meclisınin derhal dagıtılmd!ını istemişlerJir. 

1 
Habeşistandan 
Çıkarıldı 

Londra, 30 (A. A.) - "Times. 
gazete i muhabiri ıin bildirildiğine 
göre, şahsına karşı yapılın suikast. 
neticosinde olınan mukjlbeleibil
misil tedbirlerinden i<i gün sonra 
haberdar olan Mareşal Graz yani 
muhtelıf rütlelerde 200 den fazla 
ltalyanı Habeşistan harici.ıe çıkar• 
m şrır. 

• • • 
ita/ya Krµlı, Prens Pole 

verdi • 
nışan 

Belgrad, 30 (A.A.) - ltalya Kralı Yugoslavva naici prense "A~nun• 
ciatan nişanını t vcih etmiştir. Kul bu n:şanı gerek naibi pren.e ve aıle
si ıe, gerekse Yugoslavyaya karşı muhabbetinin bir nişanesi olarak ka· 
tii' etme•ini na'p prensten rica etm . ştir. 
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Başvekilimizin 
Seyahati 

(Birinci sahifeden devam) 
son sene'erin en muh.ııı t..ir hadi· 
sesi addedilen önümüzdeki görüş· 
meler için Belgratta hazırlıklara 

başlanmı~tır. 

Küçük itilaf murahhaslarının bir 
ve iki nisan topiantılarından sonra 
Çekoslovak Hariciye Nazırı Krofta 
Yugoslavyada kalarak Doktor Be. 
nesi beklı} ecektir. Krofta, 3 ve 4 
nisanda, sloven kalabalığı bulnnan 
Novisada giderek" Çekoslovakların 
kendi istikla.ltri için mücade.eleri., 
mevzulu aleni ve umumi bir nutuk 
söyleyecektir. 

Çek Cumhurreisine karşı Bel -
gradda büyük merasim yapılacak 
ve Yugoslav milletlerinın Çekl~re 
karşı olan sevgisı buyı.ık tezatü • 
ratl:ı giısterılecektir. 

GENERAL METAKSAS DA 
llELGRATTA BEKLENİYOR 
Bukreş, 30 (Hususi) - Rumen 

gazetelerı, Doktor Beneş, İsmet 1-
nonu, Rüştü Aras ile, ayni zaman
da, General Metaksasın da Betgra
da gelmesı ve Kuçuk İtilaf ıle Bal
kan Antantı murahhaslarının müş
terek bir toplantı yapmaları muh
temel olduğunu yazmaktadırlar, 

Havacılık hare
keti ilerliyor 
Şakir Hazım Ergökmen rvvelki 

gıin l•tanhul Sanatlar Mektebinde 
dün de Cümhııriyet Kız Lisesinde 
konfer•ns vermiştir. Konferansta 
gençlerin vazif•lerınden ve sanat• 
karın m~mlekette ve tavvareci ik
te büı ük de~er ve eherr miyeti ol
duğundan bahsetmiş; sanat adamı
nın dıişünen v.: çalışan ağır başlı 
insan demek oldu!)'unu ve t •yya
r ciliğin hayata bu yolda hazırla
n>nhr sayesinde ileri gitli2ini 
sanatkar Türk geo6ni uçar ve 
havacılığı •~ver görmek ıhtiyacında 
olduğumuzu söylemıştir. 

Tayyarenin en emin vasıta ve 
uçmanın en faydalı spor o duğunu, 
uçuşun küçük çocuklardan en yaşlı 
ıns•nlara kadar herkes tarafından 

kolayca öğrenebildiğini misaller giıs
tererek anlattıktan mora .. on altı, 
hatta on dört y&şındaki gençl•rin 
bile mem,eketın yarınından ve mılli 
müdafaasında mesuliyetlı vazifeleri 
olduğunu ve Türkiyenin on binler· 
ce uçan ve uçmayan hava adamına 
ihtiyacı bulunduğunu tebarüz ettir
miştır. 

Konferans sonunda, talebe, büyiik 
bir ekseriyetle uçmayı va> le saya• 
caklarını söylemişler ve Sanat Mek. 
tebınden üçyüz kadar genç, mektep. 
lerınde sekiz grup hal nde Türk kuş• 
ları kurma ya, ve uçma bilgi! rini ve- j 
ren kit par okumaya planör yap-
mava karilr vermişlerdir. 

1 
Cümhuriyet K z Li'fsinde de her 

sınıfta birer Türkkuşu kurulacak
tır. 

Gençliğin, taraf taraf göstermek. 
te oldu~u bu heyecanlı alaka, tay
yareci i~in Türkiye için büyük bir 
eh•mmiyeti ol uğuna inananları ve 
bütün halkı sevindirmektedir. 
Şakir Hazım huzün lnönü Kız · 

Lisesinde yarın Vela Lıscsiyle 

1 
Üniversi lede konferans verecektir. 

lngiltere - Fransa 
Ve A merika 

: : tıci sayfadan devam) 
i,tifade ederek lrgiliz hükümelile 
lir Fransız • lngi;ız • Amerikan 
iktısadi anlaıması akdetmek imkan
larını ara ac.ıktır. 

Jordan'a göre Blum ile Bullit bu 
üç büyük demokrat devlet arasın. 
da ııümrük duva rlarının indirilmesi 
ve sulhun muhafazası için siyasf 
bir anlaşma akd~dilll'esi hakkında 
esa.en f ör üşmüşlerdir. 

Rivayet edildigine göre lngiltere 
Ottova itilaflarına muhalif ol.m bu 
proıelere itiraz etmış ve Nazır 
Runcıman da Reisicüınhur Roose
velt'i ziyareti esnasında lngilterenin 
vaziyetini izah etmiştir. 

Gandi diy~rki 
(Birinci sahifeden devam) 

kaç müst•kil gruptan mürekkep 
b r teşekküle dayanmaktadır. 

Londrada d i~er eyaletlerde de 
hükümetler kuru ması, birkaç gün 
daha bek lencrk ir. Bu busuotaki 
gayretlerin muvaffak olmadığı gö
rüldüğü takdirde, salahiyet valilere 
verilecektir. 
Diğer taraftan Gandh~ Daily he

rald gazetesinin hususi muhabirine 
Hiodistandaki lıükümet buhran ları 

hakkında şunlRrı söy lemiştir: 

lngiltere hükumeti, mrmlrketin 
muhtariye tine ııihayet vermiş ve 
re<me n ve rdiği bir sö tü, bi r kerre 
daha bu dela da tutm amıştır. 

İtalya - Tür ki} e 
( l nci sayfadan devam) 

ltalvanın, ıızun yıllar sulh gaye• 
she candan bağlı k'lmak zorunda 
bulunduğu mantıkt bir icapla ka· 
bul edildiği t lktirde, esa•en su,h 
meselesini halde hiç güçlük kalmı• 
yacak tır ve yapılacak iş, görünüşe 
göre, eski he,apları kapamak, fa
kat, yeııi m ceralara fırsat verme• 
mekten ibıret olacaktır. 

Şurısı muhakkaktır ki ltalya • 
Türkiye anlaşması, iki devleı i biri
lıırine yakınlaştırmakla ka'm yarık 
dünya sulhuna ve Balkan antantıoa 
da büı ük !ıi,met:er edecektir. is
teklerinde açık ve samin.I olanlar, 
kolayca anlaşır ve bırleşirler. Biz 
her şevd•n Öoce buna inanırız. 

Şakir Hazım Ergö kmen 

Fen bilgisi 
Dersleri 
B u der sin Orta mektep• 

lerden kşldırılması 
dllşilnülüyor 

Orta mekteplerde beş seneden 
beri okutulan Fen bilgi i derslerın• 
den istenilen neticenin elde edil
mediği görülmüştür. Bu ders Fizik 
ve Kimya derslerinin yerine ıhdas 
edilmişti. Verilen malumata göre 
ön~müzdeki de,. senesinden itiba. 
ren Ortamekteplerde yine esKisi 
gibi Fızik ve Kimya dersleri ayrı 
ayrı okutulacaktır, 

Mukabelei b'lmisil tedbHerinin 
tatbiki sırasında bir kaç ltalyan 
yanlışlıkla bizzat kendi vatandaş
ları tarafından öldür üımüştür. 

Hahe~istanın Londra şelıri Mır• 
tin'in iki oğlu, Mareşal Grazıani 
a:eyhindeki suikast tertibatında 

methaldar olmak cürmile Adis
Ababada kurşuna dizılm!şlerdir. 

Muhabir diyorki: 
•Son vakalard ın sonra H 1be· 

şistan ile diğer memleketler ara• 
smda ticaret durmuştur. 

• • 
Bulgarislanda 
Tevki/at 
Devam ediyor 

Sofya, 30 ( Hususf) - Sof va 
Belediytsi intıh1plarına başlanmaic 
üzered r. Partizanlar hükfünel> kar• 
şı müthiş surette mücade.e etmek
tedirler. 

Dülgerof namında bir partiza
nın evinde, polis, 50,000 sahte rey 
pusulası ile 20,000 beyanname 
bulmuş, 7 kişiyi tevkif etmiştir. 
Bunlar arasında Zafira isminde 
bir de kız bulnnmaktadır. 

Çankof taraftarı 15 kişi mem• 
leket dal-iline nefvedilmiılerdir. 

Denizvollarının 
Yeni taritesi 

lktısat Vekaleti Tar ifeler Dairesi 
Müdürü Ayet dün akşam AnbrJya 
gitmi,tir. Ayet Ankarada Deniz
yo.la rı tarifesi i e meşgul olan 
komisyonun me5"isi hakkında iza. 
hat verecekti~. 

Denizyoila rı ilkhahar tarifesi 
mayısın bı r i n den ıtibaren tatbik 
ed ilecektir. Tarife etrafında Veka
let ta ra fından yapılan h,ı.zırlıklar 

b.tmek üzeredir. 

Sallh Kılıç Vail muavini 
oluyor 

İstanbul vilayetinin, ;~!erinin 
çokluğu dolayısile şehrimizde i
kinci bir vali muavinliği ihdası et
rafında tetkikat yapılmaktadır. Söy
lendiğine göre İstanbul ikinci va
li muavinliğine, emniyet müdürü 
Bay Salih Kılıc'ın tayin edilmesi 
muhtemeldir. Diğer taraftan Be
yoğlu kaymakamı Bny Danış'ın da 
İstanbul emniy~t direktörlüğüne 
ketirileceği kuvvetle söylenmekte
dır. - -

Satiyenin toplantısı 
Satiye şirketinin hev'eti umu,:i. 

yesi de dün toplanmıştır. 

Toplanttda 1936 hesapları tasvip 
edilmiş ve Bay De L•droiK ile lfay 
Haşim Altan yeniden meclisi id"e 
azalıklM,na intihap edilmişlerdir. 
Bay Reş t Saffet Atabinen ile Bay 
Mug· af 1 Sümer ~ mürakıpliklere 
seçilmi~lcrdir. · 
Ş rketin 1936 senesi zarfında 15 

bin lira Urı olmuş ve evvelki se
nelerdeki 11 bin lirılık zararı 9 
bin küsur liraya inmiştir. 

Yeni binala rı rıı tem iz lik 
r esmi 

Yeni yapılan biııalar için bele
diye tahsild ırları kendi ınıntaka
larındaki yeni evlerin mikdarını 

bir liste halinde hazırlayıp şube 

müdürlüğüne verecek ve buna göre 
resim alınacaktır. 

- -· ~ 

---~ 

31 Mart__, 

ltalya -Yugoslavya 
Geçen gün Belgratta Yugoslav • 

ya başbakanı Stoyadinoviç ve 1tal· 
ya Dış Bakanı Ciano arasında im: 
ı.alanan itiliıfnameler ile çok eskı 
bir ihtilaf halleclilınektedir. Bu 
Adriyatik ihtilatı, Yugoslavyanın 

kuruluşundan evvelki zamanlara 
kadar geri gider. Balkan harbı i • 
çinde Vornonovu'da Osmanlı or • 
dolarını mağlup eden Sırplar, Ad • 
riyatik denizine doğru ilerleyince 
karşılarında İtalyayı buldular. O 

zamanki Avusturya Macaristan im· 
paratorluğu ile birlikte yürüyen İ· 
talya, Sırbistanın Adriyatik deni • 
zine çıkmasına mani olmuştu. Bun· 
daıı sonra büyük harp içinde İtal· 
yanın itilaf devletleri zümresine 
iltihak için pazarlık yapılırken Yu· 
goslavya - İtalya menfaatleri ge· 
ne çarpışmıştı. O kadar ki her ne 
bahaya olursa İtalyayı itilaf züm· 
resi için kazanmaya karar vermiş 
bulunan İngiltere ve Fransa, bu pa· 
zarlığın son safhalarını Sırbistan· 

dan bile gizlemişlerdi. 

Sulh müzakereleri sırasında da 
haylı çetin çekişmeler oldu. Faka~ 
buna rağmen, harpten sonra İtnl· 
ya, hatla Fransadan evvel, Yuıms· 
lavya ile itilaf yapmaya teşebbüs 
etmişti. O zaman İtalyanın Fran 
sa ile münasebetleri gergin deiHl· 
di. İtalya, Y'ugoslavya ile itilaf 

yapmak kararında olduğunu Fran· 
saya bildirdi. Fran•a, kendisinin de 

böyle bir itilaf yapmak niyetinde 
olduğu cevabını verdi. Ve bir müd· 
det bu itilafın üç taraflı olmasına 
çalışıldı. Fakat bu teşebbüsün 

müsbet bir neticeye varması ge -
cikince, İtalya, 1924 senesinde Yu· 
goslavya ile yalnız başına itilafı 

imzaladı. Fransa buna itiraz et • 
medi. Fakat Yugoslavya ile daha 
esa~Jı bir anlaşma yapmak için mü· 

zakcre başladı. Ve nihayet bugü· 
ne kadar sürüp gelen Yugoslav • 
Fransız ittifakı ımzalandı. Bunun 
üzerine İtalya, yeni bir vaziyet 
me;•dana geldiğini ileri sürerek, 
Yugoslavya ile yaptığı 1924 itila· 
fını tecdit etmedi. 

Bundan sonra İtalya, Fransız-Yıl 
goslav ittifakından şüphelenmeğe 
başlıyor. Bunu kendi aleyhine ma· 
tuf bir anlaşma telakki ediyor ve 
İtalya ile Yugoslavyanın araları 

gittikçe açılıyor. Hele Arnavut • 
lu'< ile Tirana muahedesinin imza• 

landığı sıralarda Yugoslavya-İta!· 
ya münasebetlerindeki gerginlik 
Avrupa sulhu için bir tehlike ol • 
muştu. İtalya, Yugoslavya ile it· 

tifakını bozmak için Fransa üze • 
rine tazyıkler yapıyor. Fakat muvaf, 
fa>< olmıyor. Yugoslavya dış siya· 
seti Niçiç tarafından idare edildiği 
sıralarda İtalya ile Yugoslavya a· 
rasında beş senelik bir itilaf imza· 
!anmasına çalışılıyor. Bu da netice 

vermiyor. Ve Yugoslavya - İalya 
münasebetleri gergin olmakta de· 
vam ediyor. 

Bugün Belgratta tam bir anlaşma 
ile neicelenen müzakerelerin baş • 
laı;eıcı 1935 senesinde başlamış • 
tır. Tam iki sene evvel, İtalyanın 
Belgrad setirlığine tayin edilf>n 
KJ.ı Viala di Compalo, Prens Paul'· 
a itimatnamesini takdim ederken, 
siyesi ve iktısadi sahada İtalya-Yıl" 
goslavya teşriki mesaisinden bahse'" 
dcrek İtalyanın dostluk elini u -
zatmıştı. Bu Tugoslavyada iyi bir 

kabul gördü. O zaman Fransa ile 
İtalya arasında da yeni bir anlaş• 
ma yapılmış ve bu anlaşma ile 
Fransa, müttefiki olan Yugoslavya 
ile İtalyanın arasını bulmayı va· 

delmişti. Fakat araya Habeş harbi 
gırdi. İalya ile Fransanın arası a• 
çıldı. İta!) a Almanya ile anlaşa • 

rak birlikte yürümeğe başladı .. 
19Jj senesinden beri A \TUpa vazi• 
yeti çok değişmiştir. Fakat İtalya i• 
le Yugoslavya arasında bir muka• 
renet tesisine yardım edici bir de· 
ğiqiklik meydana gıelmişti.c. İtalr 
ya da Yugoslavya da Avusturya • 
nın istiklalinin korunmasına taraf· 
dardırlar. İtalya, bu istikliı.li ko· 
rumak için Habsburg hanedanının 

geri getirilmesıne kadar ileri git• 

tikçe, Yugoslavya ile anlaşamazdı. 

Çünkü Yugoslavya Habsburgla • 
rı.1 geri getirilmelerini kendi mil· 

li birliği için tehlikeli görüyor. Fa· 

kat Almanya ile iyi geçinmek için 

d~ İtalya artık bu Habsburg pro· 

jesinden vaz geçmiş görünüyor. 

HaLsburglar geri gelmemek şarti· 

le Avusturya fatiklfilinin korunma· 
sı için alınacak her tedbirde Yu • 
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FIKRA: 
Parçaiarimalar 

A vrupa gazetelerinden birinde okuduk: "Vilno üniv~rsitesinde _talebe 
grevi meselesi halledimiştir. Bundan böyle yah'ldı ve sosyalıst ta• 

)ebeler amfileatrların sol, ve nasyonalist talebeler de sağ sıralarında 
oturacaklardır." 

Vaktiyle bizde şeriat medreseleri ile sivil mektepler, Türk çocukla· 
rını hemen hemen ana lcucajtında iki kısma ayırırlar, ve onları ölecek· 
!eri gune kadar bojtuşmak üze:e yetiştirirlerdi. . . 

Vilno'nun saıt ve sol talebesı, mektep sırasında bıle aynı kımya veya 
hesab dersi okumak için dahi birleşemiyor: onları bir de hayatta ta.sav• 
vur ediniz! Belki de mekteb sınıflarını parlamento cenahlarına ayırmak· 
dansa, kız ve erkek mektebleri gibi, ayn aytı, beyaz ve kızıl müesse· 
seler açmnk daha dojtru olur. . . 

Çünkü şimdiki vaziyet devam ederse, meselA ekonomı hocaları Iİ• 
beraliım meslegind•n bahsederken: 

- [S•ıtdan alkışlar, soldan ayak gürültüleri .. ] 
Yahut, sosyalist mes!eklerd~n bahsederken: 
- [Sağdan ayak gürültülerı, soldan alkışlar] 
Gibi demokrasi garabetleri de görmüş olacaıtız. Talebeler m.:ktebte 

bütün meslekleri doğru dürüst öğrenseler de, imtihan ve doktora ver• 
dikten sonra cereyan seçseler daha iyi olmaz mı? 

Bazı memleketlerde kışla. mekteb usulü şahsiyetlerin inkişafını ne 
kadar Menederse, 1 böyle grevli ve partili mekteblerden de adam çıkar• 
mak o kadar güç olsa gerektir. 

O siplinli hürriyet veya hürriyelli disiplin, hangi tabiri isterseniz onu 
beQ'eniniz, fakat bu iki mefhumu kayna§lıran ıisteıni hepimiz tercih 
edelim. Fa tay 
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Şehrimizde kaçakçılık 
vak'aları artıyormuş 

Bunun için sıkı kontrol maksa
dıgle geni bir büro kuruldu 

Son zamanlarda şehrimizde ka· 
;:ıkçılık vak'alarınıı'. arttığını gö
ren Gümrükler Vekaleti bazı ted
birler almıya lüzum görmüş ve bu
nun için yeni bir teşkilat kurmıya 
başlamıştır. Gümrük ve Muhafaza 
baş müdürlüğünde bu iş için yeni 
bir kaçakçılık bürosu teşkil edil • 
miş ve şefliğine de Ankaradan A
sım getirilmiştir. 

Bundan sonra bütün k~çakçı • 
!ık vak'alarına bu büro bat;acak ve 
htan bul hudutları dahiline e ye • 
ni bir teşkilat ve takip usulü tat· 
bik edecektir. Bilhassa limana gi
ren ecnebi vapurlarının kontrölle
ri bundan sonra yeni usullerle ya
pılacak ve yine ecnebi memleket· 
!erden gelecek tren ve ekspresle -
rin de daha muntazam kontrölleri 
için bugünkü teşkilat takviye edi· 
lecektir. Aynı zamanda bugün 
Jhbar edilen veyahut meydana çı
karılan kaçakçılıklara ait tahkika
tın pek geç yapıldığı ve hatta bazı 

işleri sürüncemede kaldığı anla -
şılmıştır. Bunun için yeni ,, şkilat
ta bu noktalara da çok ehemmiyet 
verilecektir. Aynı zam:ır.da da 
tahkikatların pek çabuk yapıla -
bilmesi için de kadroda lazım ge -
!er takviyeler yapılacak ve bu kı· 
sımdaki memur adetleri fazlalaş· 

tırılacaktır. Gümr\ik ve muhafaza 
baş müdürlüğü, kendi deniz ve • 
saiti kafi gelmediğinden yeniden 
kira ile kaçakçılık takibinde kulla
nılmak üzere vesait tutacaktır. 

Bu teşkilat yapıldıktan, kadro 
takviye edilip yeni vesait temin o
lunduktan sonra, kaçakçılığın ö -
nüne geçilebileceği ümit edilmek-

goslavya İtalya ile beraber yürü • 
yebilir. İtalya ile a~aşmaktan Yu
goslavya için bir kazanç da Yu -
goslav yurdunu parçalamak isti -
yen bir takım tahrikatçıların faa
liyetlerine sed çekmek ve İtalyada 
yaşayan Yugoslav ekalliyetlerinin 
dalıa iyi muamele görmelerini te
min etmek, iktisadi sahada da İ -
talya piyasasından faydalanmaktır. 
!taly ada anlaşılıyor ki zımnen Ar
navutluk üzerindeki vaziyetini Yu· 
go,;lavyaya tanıtıyor. 
Yugoslavyanın diğer devletler 

ile olan müna~ebetlerine gelince; 
itilafnamenin bir maddesinde bun
dan sarih olarak bahsedilmektedir. 
Al'.ıncı maddede deniliyor ki: •Yük
se': akid taraflar şurasını karar • 
laştırmışlardır ki bu anlaşmada 
hi; bir şey iki memleketin esasen 
aleni olan mevcut beynelmilel te • 
ahhütlerine muhalif telakki edil -
miye~ktir.• Bir ayağı orta Av • 
ruprda, bir ayağı Balkanlarda olan 
Yugoslavyanın çok dallı budaklı 
teahhütleri vardır. Yugoslavya • 
İtalva nnfaşmasının bu teahhüd • 
lcrlt tczad teşkil eden tarafı yok
tur, Bilakis belki de bazı müna
sel:ıetleri takviye ediyor. Fransaya 
ka·fı olan vaziyete gelince, gerçi 
Yugoslav - Fransız ittifakı baki -
dir. Fakat Belgrad anlaşmasındaı• 
so ... ra, Yugoslavyanın Fransa ile 
ınü,asebctltri azıcık , Lehistanın, 

tedir. Son zamanlarda şehrimizdeki 
kaçakçılık vak'alarının istatistiği 

iyi denilmiyecek neticeler vermiş· 
tir. 

Yeni teşkilatın, bu vak'aların ö
nüne geçeceği kuvvetle ümit edil • 
mektedir. 

• • 
Bir gümrük 
Kaçakcılığı 

Eski Haliç şirketinin evvelce ba· 
zı gümrük kaçakçılığı yaptığı hak
kında alakadarlara bir ihbar ya -
pılmş ıve tahkikata başlanmıştır. 
İhbara göre, şirket senelerce ev

vel i~letme işine başladığındanbe
ri Avrupadan gctirdiğl vapurları 

ve bir çok malzemeyi diğer imli· 
yazlı şirketler gibi gümrüksüz ola· 

rak memlekete sokmaktadır. Fa -
kat şirket senelerce sonra eskiyen 

vapurların bazı aksamile malze -
meleri hurda fiatına dahilde sat

mış ve gümrük kanunu ile bun • 
!arın resimlerini gümrüğe verme
si !azım gelirken ödememiştir. Şir
ketin bu suretle mühim miktarda 
gümrük resmi vermediği zannedil
mektedir. Alfıkadarlar şirketin bü· 
tün muamelatını kontrol ederek 
dahilde satılan bu gibi malzemeyi 
tesbit etmiye çalışmaktadırlar. Fa
kat şirket şimdiki halde gayri faal 
vaziyette olduğundan nrticede ne 
gibi bir muamele yapılacağı meç
huldür. Çünkü şirketin bugün bü • 
tün te•isat ve vapurları beledıye 
tarafından alarağa mı.:kabil haci< 
altında bulundurulmaktadır. 

Serseri 
Mayın 
Bulunamıyor. 
Kaptanlara dikkatli ol· 
maları ihtar edllmittlr. 

l:.irkaç gün evv·I Trabzon civa• 
rında görülen ser•eri Mayın yapı· 
lan bütün ara,tırm ılar ı rajtmen bir 
türlü bulun ırİ mıştır. Tra zon ve 
diğer liman idareleri husu~i ve~a· 
itle denızde ar ımalar ~ar,m 1kta· 
dırlar. D"n'z ti ret direktör ü,rü 
Mayınııı suların lesirıle Boğaza doıt· 
ru sürüklenmesine mebni bütün li· 
man idarelerine araştırmalar yap
malarını bildirmiştir Vapur kap
tanlarına da ihtiyatlı bulunmaları 
ihtar ediin.iıtir. 

Yeni çöp iskeleleri 
Çöp:nh yakında denize dökül. 

mesıne Laşlanacaktır. Unkapanında 
ve Azapk•pıdakı eski çöp i kele. 
leri yıktırılmış oldul!'undan yeniden 
iskele yap·ırılma" lazım gelmekte. 
dir. Diger i ke'eler yıktırılmrn ıştır. 

Alrr.anya ile itilafı imzaladıktan 

sonı a Fransa ile olan münasebet • 
!erine benziyecek. Her ikisi de 
Fı•nsanın müttefiki. Fakat Lehis
tan komsusu olan Almanya ile an
la~mış. Yugoslavya da komşusu o -
lan İtalya ile. 

A. ş. Esmer 

Eti Bank 
lstanbul 
Şubesi 

----
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Pek yakında 9ehrlmlzde 
bir tuba açılacak 
Türkiyede madenciliği inki • 

şaf ettirmek ve bilhassa şimdiye 
kadar istifade edilemiyen bir çok 
madenlerimizi işletmek üzere bun
dan bir buçuk sene evvel Anka -
rada kurulan Eti Bank şimdiki teş· 
kilatını genişletmek üzere hazır • 
lıklara başlamıştır. Eti Bank ma
lfım olduğu üzere ilk evvel Erga· 
ni ve Zonguldakta iki şube açmış 
ve şimdiye kadar bu yolda lazım 
gelen randımanı alabilmek için ha
zırladığı program üzerinde çalış

mıştı. Şimdi ise programın ilk kıs· 
mındaki teşkilat tamamlandığı ve 
maden mıntakalarımızda lüzumlu 
çalışmalara başlandığı ıçın Eti 
Bank programın ikinci mühim kıs
mı olan nakliyat işinin teminine 
girişmiştir. Bunun için de istihsal 
edilen madenlerimizin deniz yolile 
yapılacak nakil işlerile uğraşmak 
ve bu yolda liizım gelen nezaret • 
ler~e bulunmak üzere İstanbulda 

bir şube açılması kararlaştırılmış
tır. 

Bu iş için Tophanede büyük bir 
bina tutulmuş ve teşkilat hazırlık
larına başlanmıştır. İstanbul şubc
sıııin hazırlıklarile bilhassa Eti 
Bank Umum Müdürü İlhami Pa • 
mir yakından aliıkadar olmakta ~ 

dır. Banka, on beş yirmi güne ka
dar faaliyete başlıyacaktır. Ban -

kanın buradaki şubesi madenleri· 
mizin denizdeki nakliyat işlerile 

uğraşacağı gibi iktısadi mehafili
mize de yardımlarda bulunabile -
cektir. Bu eser iktısadi hayatımız
da atılmış yeni bir adım olacak
tır. -·-

z-

-
ithalat 
Sistemimiz 
Gümrük resmi 
ödenen her eş· 
ya memlekete 

"" Adapazarı 
Türk ticaret 
Bankası 

girecek 
Hükumetin, memlekette hayatı 

ucuzlatmak için tedbirler almata 
hazırlandı~ malumdur. Hükumet, 
bugünkü idhalat sistemimizi nar• 
mal ve serbesttir hale getirmek 

· için her fırsat ve imkandan isti• 
fade etmek emelindedir. ithali 
memnu eşya listesi üzerinde tet• 
kikler yapılmaktadır. Bir kısım 
maddelt-rin idhal memnuiyeti der• 
hal kaldırılacaktır. 

Gümrük tarifesinde de bazı ta• 
dilAt hazırlanmaktadır. Hemen 
bütün memnu liste kaldırılacak, 
gümrük resmini ödeyen her nevi 
eşya memleket& girecektir. 

BugUn biri aleUlde dlAerl 
fevkalide olonak Uzere 

iki toplantı yapıyor 
Adapazan Türk Ticaret Bankası 

senelik heyeti umumiye top'antısı 
bugün Ankarada yapılacaktı~. 
Heyeti umumiye biri fevkalade, dı· 
teri alelAde o'mak üzere iki top
lantı yapacaktır. 

Bi1Ançoya göre geçen sene 
179986,40 iira safi kar olmuştur. 

1 Bu kil.rın 99951,51 lirası eski ida· 
reden müntakil itlerin tasfiye olu· 
nabilmiş kısımlarından hasıl olan 
zararların imhasına, 44187,89 liraoı 
eski idareden müdevver mallübat• 
tan melhus açıklara karşılık, 
32743,72 lirası menkul ve garri
menkullerin itfasına karşılık olarak 
tefrik edılmlş bakiye, 3103,28 lira 
934 senesinden müdevver zararın 
imhasına tahsis edilmiştir. 

1934 senesinde 2169975,94 lira 
umunı mevduat vardı. 1935 sene· 
sinde bu miktar 3147782,67 liraya 
çıkmış, 1936 senesinde ise 4106886,83 
liraya baliğ olmuştur. 

Hükumet, himaye edilecek sa• 
nayide kat'f vasıflar aramakta• 
dır. Bu sanayiin bünyemize uy· 
gun olması, ibtidar maddelerini 
memle ketten tedar.k etmesi, 
ıreniş bir istihlaki olması lazımdır. -

Bilanço yekunu umumisi eski se• 
nelere nazaran bir misli fazlasile 1 12524198,08 liraya baliZ olmuştur. 

Elektrik 
Şirketi 

Heyeti umumiyesl dUn top
landı. Hisse batına veri• 
ıecek temettü ve Satiy•· 

nln eski zararı 
lstanbul Elektrik Şirketi heyeti 

umumiye içtimaı dün yap lmıştır. 
Eski meclisi idMe reisi Bay Veylin 
bu içtimada istifasın~ ıttıla edilmiştir. 

Bay Hansens'.n ytrine Bay De 
Ladroiıc asaleten tayin edilmiştir. 
Bav Erlich ve Etem izzet (gazete• 
miı ba~muharriri değil) yeniden 
meclisi idare azalıklarına tayin edil. 
mi)lerdir. 

İşçi sigortası 
Kuruluyor 
it esnasında kazaya uA· 

rayanlara yardım 
yapılacak 

iş kanunu tali iki hazırlıkları ileri
lemiştir. iş dairesı gelecek sene ku
rulacak olan Devlet sigorta idare• 
si hazırlıklarına esas olmak üzere 
iş yerlerine m ottu birer kaza kiil!'ıt
ları dağıtmıya başlamı,tır. 

Bu kağıtlarda k•zanın ne suretle 
vukua geld Jtı, işçinin adı, ye\ mi· 
yesi, ilk muayeneyi yapın dokto
run ismi ves1ir hususat sorulmak· 
tadır, kaza vukua geldiıtind n 24 
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Hukuk 

• izafeten hazi· 
ehmet Emin 

b Ziya aleyh
UCU e •ından do-

Atinada Valos belediy, Mehmet 
nesinde 40 yaşında bir ka<Si .Sıd: 
eJJi ve dört ayakiı bir ucul!lıye~ı 
turmuş. 'eblı· 

Bu hAdiseyi, ikiz çocukların ~k· 
nüz tekamül etmeden birihiri?.~ ' 
kaynaşmaları halinde izah etmişl•r. 

Burası bizi alakadar etmez. is
ter ikiz çocuk kaynaşması olsun, is
terse tohumda bir aca'p'ik bulun• 
sunl Asıl mesele buna bir ucube 
denmesidir. 

Bugün kaç kıırı koca can ve gö~ 
nülden ister!ki dört ayaklı bir mah• 
IGkları olsun da, yük taşısın, çift 
sürsün, su getirip götürsün. Nıhayet 
pıra etsin, masrafını kendisi çı• 
karsın! 

Amma ucube, mucube. iki eın, 
iki ayaklı doQ-up ta anayı babayı, 
aileyi acayip hale gelireceğine var
sın kendisine acayip densin! Fakat 
nerede o ikiz kaynaşması talih!i 
aile! 

Bir tramvay kazası 

Kule dibinde Şehsuvar caddesin. 
de oturan Rayne isminde bir bayan 
tramvaydan atlamak istemiı, fakat 
düşüp hurdahaş olmuş ve h•staha• 
neye kaldırılmış! 

Kadınların erkeklerle müsavi ol
dukları m ılü'tl, Fakat, atlamağa 
gelince erkek daha fazla atlar, bu 
da malum. işte bu işde bayan ya
ya kalır. Erkek bir lira ile kara• 
kola, bayan sediye ile hastahaneyel 

Ya etcklikten vaz geçmeli veya 
pa~tolonluya uyup Azrailini tepret• 
memeli. 

Bir gazete haberi 

Bir gazete haberi: 
"Amerika si'.ahlarını tahdit edi· 

yor.,, 
Zamansız bir puvasson davril. 

M•Jvazzaf memur 
Son Postadan: 
"Ücretli memurların mart aylıkları 

Çarşamba, muvazzaf memurların 
Nisan aylıkları Perşembe günü ve
rilecekn ücretli memur, dogru vo 
anlaşılır bir laf amma, muvazzaf 
memur da eş mana? 

Serdengeçti 

Tütün 
Ziraati 

1936 hesapları tasvip edilmiş ve 
hisse başına 12,5 !sviçre lranıtı te
mettü tevziine kara veriln iştir. 

Bay Reşit Saf\•etf Atabinen ile 
Bay Sezai Yenide.1 murakıpllklcre 
ini.bap edilmişlerdir. 

saat zarfında her i~ yeri bu kAıtıt• 

1 
1 

lan doldurup iş dairesine gönder• KÜÇÜK HABERLER 
miye mecbur tutulmaktadır. Aksi '•-------------
halde iş yerleri cezaya çarptırıla- * Temizlik amelesinden 80 ki· 

Tetkikat için C-nup vil8yet
ıerine giden hey'et döndü 

Cenup vif.ilyetlerınc tütün zirnalini 

caktır. şi müşterek bir istida ile belediye

ıslah içh giden inhisar idaresi heyeti 
şehrinıi1e dönmüştür. Hey'et Ma· 
latya, Peti' rge ve diğer yerlerde 
köylüye avans para dajiıtmış •e 
tohumluk tevıi etm ştir. Buralarda 
mükemmel surette tömbeki de ekı· 
lebileceği anlaşıldığından laıımge
len tedbirlerin a'ınmasına başlan• 
mıştır. 

Techiz ve 
Tekfin işleri 
Ölüleri hazirandan itiba
ren belediye kaldıracak 

Ölülerin Belediye M<ıarlık 
idaresi vasıtasiıe koldırılması Hazi
randa başlı} acaktır. Bunun için 
Mezarlık Müdürlüğünde bir merkez 
memurlujtu teşkil edileceklir. Cen~. 
zesını Belediye marifetile kaldır· 

mak isteyenler, mahallerleındeki ko· 
miserliklerine muracaat edecekler• 
dir. Belediye kom'serleri de hemen 
telefonla mezarlıklar merkez me• 
murluğuna işi bildirecektir. Merkez, 
techiz, tekfin, kabir için ter ibat 
alacak ve sınıfına göre ölünün 
bulundııJtu eve cenaze otomobili 
gönderilecektir. 

ilkbahar 
Tarifeleri 
Yeni vapur tarifelerinin 

tatbikine ba9lanıyor 
Akay idaresi ilk bahar tarifesini 

8 N ısanda tatbik etmiye başlıya -

caktır. Kışları kaldırılan Anadolu 
seferleri de 8 Nisandan itibaren iş

lemıye başlıyacaktır. Adalardan, 
bilhassa Pazar günleri geç saatle -
re kadar Köprüye vapur işliye -
cektır. Bundan başka Mayıs se -
/erlerinin saatleri de günlerin u -

zamasına göre değiştirilmiştir. Şir· 
keti Hayriye idaresi de ilk bahar 
tarifP~mi Nı~ln orta~ında tatbika 
başlıyacaktır. 

İdare, Boğazın yukarı kısımlarına 
Köprüden doğru postalar yapmış -
tır. Aynı zamanda da Boğazın iki 
sahılınde karşıdan karşıya iskele -

kr arasında sık seferler temin edil
rniştır. Bundan başka Akay v~ 

Şirl:eti Hayriye idareleri tarıfe sa
.:..tlerini biribırlerine uygun ola -
rak hazırlamışlardır 

Mimar Sinan 
ihtifali 
Dokuz nisan cumartesi 

gUnU yapılcıcak 
Büyük Türk san'atkarı mimar 

Sinan için 9 Nisan Cuma günü, An
kara, Edirne ve şehrimizde büyük 
merasim ve ihtifal yapılacaktır. 

Bunun için şimdiden hazırlıkla
ra başlanmış ve şehrimizde mimar
lar Güzel San'atlar Akademisi 
Haİkevi ve evkaf mensuplarından 
mürekkep bir ihtifal heyeti teşkil 
edilmiştır. 

Heyet azaları yarın oplanarak 
bu san'at dahisinin adile mütenasip 
parlak bir .htiffıl pragramı teshil 
edeceklerdir. 

O gün Süleymaniyede, Sinan'ın, 
rr.akb<>resincP nutuklar sövle"e • 
cek ve büyük mimarın eserleri bi
rer birer gezilccektir. 
Ayrıca Halkevinde (Sinan günü) 

tertip edilecek ve konferanslar ve· 
rilecektir. Gece de radyo ile neş
riyat yapılacaktır. 

O gün mimar Sinan'ın hayatına 
ve eserlerine ait mütehassısların 

hazırlıyacağı bir broşür çıkarıla

caktır. 
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Sinema makineleri ted
ris vasıtası olamaz mı? 

Shema makinelerinden, garp devlet erinden bir 
çoklarında, tedris vasıta., olarak istifade edil· 

mektedir. Bilha•sa ilk okullarda böyle bir vasıta ço
cuıtu zevkle öğrenmiye sevketler. Tecrü t ve müşahe· 
delere istinad edemiyecek olan derslerde, bahislerde 
sinemadan istirade edi:mek gerekti .. izahla elde edi· 
lecek netice pek az olabi ir. Sınıf mevcudunun a}ni 
zam rnda alakasını temin edebilmek güç bir iştir. 
Halbuki sinema bu alakayı temin ctt'kten sonra ço
cu!ta kat'ı ve tam bir müşahede va1i ie•ini görür. 
Bilhassa Tabiat bilgisi! Yurd. bilgi<i dersl,eri'.ıde sin.e
ma birınci derecede bır tcdrıs vasıtası o.at.ılır. Bıt. 

tabi her m'ktep, böyle pah1lı bir vasıtavı tedarık 

edemez. Fakat, birkaç m ktep, yahut birkaç semt 
mektepleri için bu o kadar nıuşkül olmasa ger~ktır. 
le . bı·derse kültür idaresinio de yard.nıı esirgenmeme. 
lıdir. 

Çocujtun terbiyesi ve milif kültürü üzerinde de 
bu vasıta ile çok seri ve miisbet neticeler elde edılir. 

Bir taraftan, gazeteler ve mermualar birer lcdris 
vasıtası mahiyetinde kabul olunurken, diıter taraftan 
sinema gibi bütün vasıtaları crmedeLi'.ecek bir vası· 
tanın ihmal olunması dojtru olamJl, 

Mesela, tabht l ilgisinde, bir ~iltçinin çalışışı, ek
mek yapabilmek için nasıl çalışıldığıııı, de~irmenleri, 
har'.llanı, has1dı ve buna benzer şeyleri se<li ve canlı 
olarak göstermek ve ögretmek m\ m1':ün olur. Belki 
mekteHn civarında bir deıt rmen bulunamaz, fakat 
sinema) la çocuğa dejtirmen gösterı:ir ve öıtretilir. 
Yapılacak fi'mler, kü ltiir br.kaolığının bir programile 
tesbit olun 1bilir. K< pyeleri olur ve bütün Tıirkiye 
hudutları içindeki mekteplerde bunlardan istıfade 
olunur 

Elimizdef•nnin böyl~ bir keıfi varken bundan bil
hassa vasıtalı tedris si•ten.iınizde istifade etmemek 
adam akıllı bir kayıptır. 

Hatice Hatip 

ye müracaat cderf"k ücretil 'i"lln 
arttırılmasını istemişlerdir. Bu şe-

kilde bir istida tanzimi birrz ~üp • 
heli görüldüğünden zabıtaca va -
pılan tahkikatta istidayı ameleden 
bir kişinin yazdığı ve arkadaşları
na imzalattığı anlaşılmıştır. * Talebe pasolarının tatil zama
nında da muteber olması için bele· 
diyece tramvay şirketine yapıhn 

müracaata henüz bir cevap veril -
memiştir. * Siyasi mlisteşarlıkların ihda
sı üzerine mevcut idari müsteş1r
lıkların adı (Katibi umumi) !iğe 

çevrilecektir. * Ayaso!ya müzesi mahzeninde 
yüksek kıymette tarihi vesikalar 
ve fermanlar meydana çıkarılmış
tır. * Memleketimizde tütün zer'i -
yatını tahdit ve bir çok yerlerde 
tütün ekimini meneden kanun pro
jesi Büyük Millet Meclisinin bu 
devrei içtimaında müzakere edi -
lecektir. 

* Şehrin bazı semtlerinde, 
bilhassa Yeşilköy ve Eyüp civarın
da sivri sinek akını başlamıştır. 
* İngiltere, Çekoslovakya ve A

vusturyada sigaralarımıza yeni 
mahreçler bulunmuştur. Bu mak· 
s;ıtla Avrupada do!•şan İnhisar1 1r 

Umum Müdürü Mithat önümüzde
ki hafta şehrimize dönecektir. 

* Halk için her mahallede ze -
hirli gazlardan korunma kurshrı 
Nisanda açılacaktır. 

* Memurinin Nisan maaşının 
tevziine perşembe günü başlana • 
caktır. * Dil Kurumu Ceyb ve Teceyb 
kelimelerinin Türkce mukabille -
rini bulana yüz lira hediye edecek
tir. * Hindistan Parsi cemaatı ru -
hani reisinin oğlu doktor Pavri ve 
kızı Mis Jal Pavri Ankaradan şeh -

rimize gelmişler ve Semplon eks
presile yollarına devam etmişler
dir. * Sultan Hamit devrinde uzun 
müddet İstanbulda sefirlik yap • 
mış· olan Rızadaniş Han vefat et
miştir, 
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Cumhuriyeti \Tetkikler • 

ın 
çokıarımı;i.çin esrarengiz'\ insanlar niçin 150 sene 

bir diyar olan I 
Çinde son 25 yılda neler yapıldı? yaşamıyor ar Beni kurtaran adam Bir Rus ilinıine göre, insanlar kendi 

Yazon : Sedat Nazmi 

R~zan Beyoğlunun büyük ma• 
ğazıllarından b!rtnin önünde durdu. 
Bir müddet vitrinden yazlık kadın 
i~karpinlerini seyrettikten sonra 
tekrar yoluna devam etmek için 
başını çevirdi. Adım atm~k istedi. 
Atamadı durdu, gözleri, uzunca boy

lu, esmer, geniş omuzlu genç bir 
erkeğin gözlorine t~kıldı., 

ğu maceralara çok benziyordu.O ev· 
lenmeden evvel aşk ıstemişti. Ne 
yazık ki evlendikten sonra bulmuştu. 

Eşyalarını hazırlıyordu. flurhan 1 
ile meçhul semtlere doğru gide· 
cekl:rdi. O dada her tarafa göı 1 
gezdirdi, her şey tamamdı. Nihayet 
masaya oturdu. kocasına bir kaç 
satır mektup yazacaktı. Kalemi 
eline aldı çok düşündü, evet ko· 
casındsn ayrılıyordu. Bu hareket 
onu müteessir etti. Cözleri ıslandı. 
Nıhayet bir kaç satırlık veda mek· 
tubunu yazdı, katladı z~rfın içine 
koydu ve mas-nın üstüne bıraktı .. 

• 

Bu iki çift yeşil göz onun iler• 
!emesine mani olmuştu. 

Niçin duruyordu. Kendi de bilıni· 
yordu. Yürümek, bu gözlerin sa· 
hibini elile iterek ileri geçmek is
tediği halde vücudünü bir türlü 
oynatamıyordu. Epey zaman biri· 
birlerine bakıştıiar. Nihayet Erke. 
ğin dudakları oynadı, güldil. 

Rezan o da bilmeden, eli de ol· 
mıyarak bu gülüşe aynı bareketle 
mukabele etmekten kendini alamadı. 

Kapı .;alıyordu, Burhan gelmişti. 
Koşarak gitti, kapıyı açb, titrıyordu, 
sarıldılar. Genç 11dam odaya girdi, 
turdu, sordu: 

- Hazırmısın Rezani '( 
- Hazırım Burhan 

Yürümeğe başladılar, konuşuyor• 
!ardı. Burhan soruyordu: 

- Bayan Rezan bana simanız 
hıç de yabancı ı:elmiyor. Sizi mu• 
hakkak bir yerden tanıyacağım ben. 

Rezan bir an evvel evden çıkmak 
çekdlğl a~aptan kurtulmak istiyor· 
du. Arkası dönüktü ufak telek 
şeyleri çantaya koyuyordu. 

Burhan duvardaki resimlere ba• 
kıyordu. Birden gözü bir resme 
saplandı, titredi, ağzı hayretle açıl• 
dı. Gözlerini kapadı, bir şeyler söy· 
liyecekti. Sustu. 

Halbuki Rezan onu hiç de gör• 
memişti. Düşünüyordu, hem evli 
bir kadındı, tanımadığı bir erkekle 
nasıl konuşuyordu fikrinden bir 
çok şeyler geçiyor, adamdan uza\t. 
!aşmak isliyor, bir türlü muvaffak 
olamıyordu. 

Çünki Rezzan işini bitirmi~ dör.· 
müştii. İlerledi, Burhanın yanına 

geldi 

Genç adamın sesini işitiyor fakat 
neler söylediğinin farkına varamı. ı 
yordu, dalgındı. 

Nihayet durdular. A,tık ayrılacak·\ 
lardı. 

- Haydi Bürhan artık çı!~aıım 
dedi. Fakat llürhanın yüzü çok de· 
ğişmışti. Rezan hayretle sordu ı 

- Bıırhan ne oldun? Bırdenb\ro 
yuzün sap sarı kesildi. 

Burhan: 
- Sizi yarın saat beşte Loryan 

pastahanesinde beklerim dedi 
Genç kadın hiç cevap vermedi. 

- Evet Rezzan ço!< fazla aıaıı 
çekıyorum, sana söyliyeceklerim 
var dedi. Ve anlaımağa boşladı; 

Uzatılan eli sıkarak korku ve heye
canla hızlı hızlı uzaklaştı. 

- Rezan bug~n sana her şeyi 
açıkca söy 1emeğ'~ geldim. 

Beıı alçak bir adamım !>eni sev· 
dim, belkı sen de beni sevdin. 

* Reıan odada sinrli adımlarla 
dolaşıyordu, ne yapacağını bir tür• 
lü kestiremiyordu. Heyecanlı idi. 
Saate baktı, dört. Burhan onu beşte 
bekliyecekti, gitmeli miydi? Yapa• 
cağı bu hareket doğru mu olurdu? 
Kocası ile sekiz senedenberi mes'• 
ud yaşamışlardı. Ont• nasıl aldata• 
bilecekti. buna bir türlü razı olmu
yordu. Dakikalar kararsızlıkla ge• 
çiyordu. Bir an kocasını. son gün· 
!erde işlerini bahane ile kendini 
ihmal etlij\ini ve Burhanın güzelli
ğini, kibarHtını gözlerinin önüne 
geti·di. Nih yet karar verdi, gide
cekti. Hem kim duyacak ve bile
cekti. Gitme!le hazırlandı, evden 
çıktı. .. 

Reza~ Burhan ile tanışalı bir bu. 
çuk sene olmuştu. Burhan zengin· 
di, güzeldi. Rezanı deli gibi sev'
yordu. Rezan da onu aynı sevgi 
ile sevmişti. Burhan ona icaç kere 
evlenmegi teklif etmi~, fakat o bir 
türlü ran otmamışh. Nıhayet tir 
~ün ona da razı oldu. Bu kararı ver
mek için çok düşünmüşliı. Evet, Bur
han ile mtsut olabilirdi. Onda er
kekte aranılan her va<ıf vardı. Son. 

1 

ra artık kocasından bıkmıştı. Ko. 
cası çok iı i oir adamdı, fakat ka· 
dına karşı yapılacak hareketlerden 
bih ıberdi. Halbı:ki Rezan evlen
meden evvel hayalinde neler dii· 
şünmüş ve yaşatmıştı. 

Bu bir buçuk seoedenberi geçır• 
diği heyecan, korku dolu macera
,., .. n"'lll'l h.,valinrl• v<tşıtmıır. o ':hı· 

Seni kocıından ayırmağa bile 
cüret ettim, beni effet, buna 
sevg'm sebep oldu fakat seni hiç 
te mes'ut edemiyecektim çünkü 
ben zanncttlğ'ın gibi değ-ilim. Do· 
landırıcının birıyim. A'•ru!)aya kaç· 
mak için para lazımdı, bunun için 
hırsızlık yaptım. Fakat çok yanlış 
işler yaptığımdan polis iıim üze
rinde ve yakalanmama az kaldı. 
işte sana haber verıncğe geldım, 

ben gidı yorum. sen kocanla mes'ul 
ol l 

Kalktı Rezana hiç bakmadan 
gitti. 

Rezan günlerce ağladı. Hııyatta 

en faıl" isten.iş olduğu aşk ta onun 
talisizliıile geçmişti. 

... 
1-:ocas~ ile otomcbilde idiler Tak· 

simde Abıdenin kenarında do~ü· 

yorlardı. Kocası ~lile Rezzanın ko· 
uınu •arsarak: 

- Bak bak Rezzan şu karşıdan 
giden adamı görüyor musun ? işte 
harpte kendıui feda ederek ölümün 
içınd~n yaralı vücııdıimü sırtlayıp 
benı kurtaran adam. Zavallı 

beni kurtar.nak ıçın üç yerınden 
yaralanmıştı. 

Hayat ne garıp, onu harpten son• 
ra okadar görmek ıstedim de bir 
türllı göremeJim. Aradan seneler 
geçtiği halde ;.ocak yeni görüyo. 
rum. Dedi ve şolöre Dur dire• 
cektı. Fakat Rezan Lır->kmadı. 

Çunkü kocasının göstermiı olduA-11 
adam Burh.ındı l 

Sed· t Nazmi 

(" 
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MÜELLJFi: Nlzamottin Nazif 

- lçnide ziyaretçisi vardı .. - di• 
yecek oldu Na.mi -

- O u1 ziyaretçileri.. Allah o• 
nun ıiyaretçilerinden muhafaza bu
yursun.. Hepsi zehırli yılan!. O 
kAn kinlerden birini sokakta bir 
kadınla görmüyor muyum, zavallı 
kadının yakasına Azrail sarılmış 

sanıyorum. 

mi içersın? Limo~ata mı, buzlıı su• 
mu? 

- Hiçbir şey Mehmet bey ... 
- Oldu mu ya? Seni bu kad~r· 

da beklettim. Amma bizim kızlar, 
b~ba, . doktor sana yoklujtumuzu 
duydurmamış!ardır!. 

* - Pek iyi Ağabey ... 

kendilerini az 
yaşamağa mahkum ediyorıar 

Siıtppurda 6ir meraıimd• yerlilerden /ıı'r karlın gılanl« hfnorf•,. 
yaparak dawtiileri •flenrlirigor. 

Gazetelerde her gün, Japon - Çin 1 hava yolları tesis edilınıştir. Nan • 

münazaaları, Çin isyanları hakkın· l kin ile Kanton, Hankey ve Slng • 
da yazılar görülmektedir. Bu yazı· tao arasında Çin Türklstanına ka • 
!arı biz okurken, Çinın en son va- dar uzayan hava yollarile insan ta• 
nyetinl ve Çin 'Cumhuriyetinin şınmaktadır. 1929 yılında tajyare• 

25 yıtdanberi yapmakta olduğu le· lerin taşıdığı insan aded\ yalnıı 
rakkl hamlelerini nazarı Wbara 384 iken 1935 yılında bu adet 1.340 

bile alrr.amaktayız. 1911 yılından • kişiye varmıştır. Çin mil!etlnin ıa• 
beri cumhuriyet sistemi bir rejim tınalma kabiliyetinin arttığına bir 
ile idare olunan Çın devieti, tıugü delll olarak, (iki devlet siyasi mü• 

insanlar vaklınden ~ok daha ev
vel ölmeKtcd:rler. Tabıatın ico.bına 

uygun o!,n·ak ,tabıi ölümle 5ıen
lcr ç~k azdırl.ır Dikkatsizlik ve 
bakımsızlık )iızundcn gckn ha • 

tnlıklar, ınsanların ömürlerın~ a • 
zaltmak.tJ, hayvanlar ise, ekserı • ı 

yeUe tabii ömür. lerimn nihayetine \ 
erdıklerı 1.aman, olmektedirl' . 

Fakat, krndıni l astalıklardan 
muhafaza etmiş normal bir adam, 

kaç yaşına !:adar ya•ıyHbilir? Vü • 
cudü ebedi uykuya dü,iiren abii 
ölüm nedir ve ne suretle ge)ir? 

Rus profesörı.i Lazaref, hiç bir a· 
!imin henüz söyliyemediği bir ce• 
saretle buna cevap vermekteıiir. 
Sovyet Rusya hudutları dışına da 
ıöhretl ta§an bu profesör, bir insa· 
nın orta ömrü 150 yaş olduğunu 
iddia etmektedir. 

Hasta olmıyaıı ve kemale ermiş 
olan normal bir insanı, profesör 

Lazaref, beş hassasından hiç birisi 
sakatlanmamış olan bir insan ka· 
bul etmektedfr. 

ne gelinciye kadar. bu derece müt-

tehit bir halde bulunmamış ve ar• 
sıulusal mevkıı bu kadar sa~ıam, 

ve dahilen mi.ıstak:ır bir şekilde 
idare olunmamıştır Bı< kaç ay ev
vel, yirmi beşinci tumhuriyet y .ıı-

nasebatının iyi olmamasına rağ • 

men) Çine yapılan Japon ihracatı· 
nın çok fazlala~mış olduğu ;;öste

rilmektcdir. Böyle müttehit bir 

halde çalışacak olurlarsa, 400 mil· 

yonluk Çin milleti çok uzun zaman 

geçmeden modern ve müterakki bir 

hale gelecek ve beynelmilel mü- ı 
nasebatta hakiki yerini alacaktır. I 

Beş hassa, (lemis) dokuııarak his
setmek, (semi) duymak, (lemi) işit 

mek (hasar) görmek (zevk) tat, ola· 

rak tak.ime uğramakta<lır. Pro . 

fcsıire göre, bir cocuk yP.ni doğdu· 

ğu zaman, bu beş hassanın ne ol· 
duğunu henüz bilmemektedir. İn • 
san, yirmi yaşına geldiği zaman, 

beş hassa tam kemal bulmakta ve 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Ôğle r.eşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Tıirk musikısi, 

12,5? havadis, 13,05 muhtelif plAk 
rıeşrıyatı, l4 son. 
Akşam neşriyatı: .. 
Saat 17 inkılap dersleri Uni ver• 

i3EYOGLU 

SARAY 
TÜRK 
MELEK 
lpEJ( 
SAKARYA 
YILDIZ 

SOMER 
Al.KAZAR 
TAN 

• 

: Ramona 
: Çelik kartallar 
:Son Rumba 
' Karanlıkta uçuş 
: Günah ııecesi 
: San Fransislto ve 
Yıkılan belde 
: Pari!li kıı 
: Tayfun 
: Ölüm perisi ve 

bundan soııra yava' v n•aş a1al • 

maktadır. Prıııesör L2zarefin iddia
sına göre, 'l~r 1al insanda bu bas

salar l~O ..:n,den sonra bitıp tu -
kcnmektcdir. Bınac·nalcyh, bu ya,,• 

tan ev\•el ölenler, d1cı·tıarına ivi 

bakmadıklarından. muntazam ha • 
yat ürmcdiklerindcn, nvahut vü
cutteki 'Tlıkroplarla lazım gclcrı 

mlicadekyi ) apacak tcJ•Jirleri al -
ın"'dıklarından ötürü, .~ııii olarak 
ölmek değil, bir Fran&· · al 'miniıı 

de SÖ) !ediği gibi (ıntiha~ etıY.ektc) 

im.işler. 
Şu hJıde, 150 yıUılt n<t mal arla 

ya .. i eri~cbılmek için ne yapmalı

dır! 
Profesör Lazaref, beş hassayı kör 

leştırmemiyc çalışmaiı ve bunla • 
rın sağlam kalabilmesi için müca

dele etmelidir, demektedir 
Bıi mücadele, beyine tesiri ola -

cak muhtelü kimyevi maddelerle 

yapılacaktır. Rontken ,uaları insa

na nasıl faydalı bir hale getirile -
bilmişse, kimye\'i mad;l, !erle beş 

hassayı muhafaza edecek olan Hacı 
bulmak da mümkündür \'e profo -

sör Lazaref Moskova N:inwnc Tıp 
Erstitüsünd bu ".laks.ıl tecrıi -

beler yapııınakta ve !50 y .. yaşa -

mak istiycn insan.ara ilaç hazır· 

!atmak üzere bulund,11; .• nu da t .l- ' 
dırmrktcd.ı. 

31 .3.19: 

Çarşamba gün~ 

20,30da 

DRAM: 

BUyük Hala 

Komedı 4 Perde 

hıı,ıul 8tltdiııtıi 

$,hirTiyaTrosu 
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* 
ı OPERET: 

31·3· 1937 Çar~dnıba g':c.ü .ıkşr.ını 
saat 20, 30 rh 

siteden naklen Yusuf Kemal Ton· 
gırşenk, 18,30 plakla dans musikisi, 
19,30 konferans Tayyare cemiyeti 
namına Nuri Kııılkanat, 20 Nezihe 

Sarışın karmen 
:Ehlisalip ır.ubarcbeleri 

SAZ-CAZ 
k d 1 

ŞIK 
oe ar a aş arı Larafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,30 ŞARK : Singopur postası ve 
Ömer Rıza tarafından arapça söy· Altın toplayan kızlar 

Yazan: 

!!.krem Reşit 

Miiıik: 

Cemal Re)it 

lev, 20,45 Bımcn Şen ve arkadz.şları 1936 'encsinin Atina 
l.ralından Türk musikisı ve halk Balkan oliırpiyatları. 
şarkıları. saal ayarı, 21,15 orkestra, !ASRI : Saad~t ve Monte 
:l2, 15 aıans ve bors .. · haberleri Kristo 
ve ertesi günün programı, 22,3(1 •SANCAK : Kan ıçeıı canavar 
plakla sololar, opera ve operet (" k' A 

Pııar giinieri 15.JO d~ Matine 

ÇOCUK TiYATROSU 

31 • 3 - 9 ~7 Ç:.r~aınba .aat 

OOGANLA SELMA 

H le 

nı kutlularken, Çıni, butün devl<:t· 

!er tebrik ctmişlcrdtr. Mareşal 
Çank-Kay-Şekin müdebbirar.e si

yaseti saycsınd4 Çin halkınd )ki 
milliyr:tperverlık duygusu eski 

duygusuzluğ".ırı yer.ne kaim olmuş· 
tur. Saltanat devrinde Çin, nüfuz 

mıntakalarına ayrılmış bir takı'Tl 

dereblylikler elinde ve ıftirakll1 

içınde ııanıp tutuşmakta ıdi Bu • 
gün bu ayrılıklar kaldırılmı, ve 

bu devlet, modern bir hale getiril

mlye başlanmıştır. Cuınhııriyet, 

köylü haikı bir çok zorluklar için· 
den refaha çıkarmak için bir çok 

kanunlar yapmıştır 1934 yıl ndan· 
beri köylünün üzerınden beş bin -

den fazla vergi. aşar ve sair ağırlıl
ıar kaldırılmıştır. 26.224 kooperatıl 
meydana getırilmiş. 1935 yılında 
bataklıklar.n kurutulması, sıtma 

hastalığının kaldırılması, bazı ne -

bir mecralarının ı!eğiştirilmesi ıçin 

3!>.350 000 dolar sarfedilmıştır. Bu 

suretle, milyonlarca Çınlinın haya
• a mal oıan seylilp, feyezar. tehlı
k~rine karşı çareler aranılmıştır. 
Çın toprnkları dal\ilinde 1925 Y' • 
l:ndo1 8 OUO Joloır~tr~ demiryolu 

varc..ı Bugün demıry lllar, 13.000 ki

lometreye vardırılmıştır 0\omo • 
bil ışlıyebılecek gıbl 36.345 J:ilo • 

metre şose yapılmış olup daha 
16.040 kıiometre de yapılmaktadır. 
20 sene evvel Nankinden K~ntona 
gllmck için ıkı uç ay yol yürümek 

icabederken bugün, otobüsler'• iki 

üç günde gidilebilmektedir. 

p"rçaları, 23 son. 1 ı:.s 1 storya) Kazak ~albi. ŞJrlo 
ı--~----------1 geldi. 
D~vredllecek ihtira beratı CUMHURiYET: Esrarengiz tayyare, 

Ya7.an; 

Halit FJhri 
l\lüzik: 

Fehmi .E:.ge 

Geniş Çin arrzisi ü'erinde bir ço!• 

k~r~ları 1 .. • dedi • parayı ezmiye 
gıttıler. 

A şe:le surat bır karışlı. Gencin 
doğ'ru Ü!t kata çıktığını görünce 
istemiyf' ic:t~mive seslendi: 

- Yemek yiyecek misiriiz küçük ' 
bey? 

- Yukarı çıkar ... 
Va:de lıa.ıım öğle uykusundan 

kızın bu bağırtısile uyanmış olacak• 
tı: ikinci l:Blt•ki odalardan birinde 
bır kar;•ola ırıcırtısı: 

- Nazmi! Nozmi oğlum! 
- Ne var anoe? 
- Gel bak ne diyeceğim .... 
Maamafih valde hanım, onun gel. 

mesını beklememiş ve kapıyı açıp 

sofaya cıkmıştı. Şişkin göz kapak· 
!arını ojtuşturarak; 

•Karbon ıhtıva eden maddelerden y ld , .. , .. 

t bd ·ı d·ı · ı ırım no.uk 
. e. ı _c ı m!~. unsurlar tstih,ai ve 
ıstımalı usulu,. hakkındaki ıhtira 

lSTANBUL 

için alınmış olan 11 Nisan 1935 FERAH 
tarih ve 1999 numaralı ihtıra bera. 
tının ihtiva ettiğti hukuk bu kere MiLLi 
~~şkasıoa d~v~r veyahut mevkii 

: Ca~lı ıılm·Sevışmek 
artu!U 

: Cadı film-Sevışmek 
arzusu 

fııle konmak ıçın icara verilmesi HiLAL : Tilrk l~ktıabmda 
terakki hamleleri teklif edilmekle olm~kla bu hususta 

!azla malümat edinmek istiyenlerin AZAK 
Galata da, A sian Han 5 inci kat 

: Kraliçe Mari ve: 
Alevler içinde 

: Ölüm perisi ve ?:4 numaralara müraı·aat edilmesı ALEMDAR 
ı'an olunur. Yer !itredi -- ~ -----

- Söz veremem ... 
- Ne demek istiyorsun ? Kadı· 

nı yine yüzüstü mü bırakacaksın ? 
-:- Yoook ... Perşembe akşamı gi· 

derız. fakat ben nihayet Cumar· 
tesi ilk vapurla ... 

Valde Hanım oğlunun sözünü 
keserek şiddetle haykırdı : 

- Ol mazlserkeşligin bu kadarına 
tahamll'ül edemem. Ne söylüyorsam 
o .. olacak 1 ... unutma Perşembe gü• 
nu beş vapuruna yetişmemiz !Azım, 
Anladırı mı ? 

Nazmi ilerisine varmadı: 
- Pek iyi anne. dedi. senin de

diğin olsun. 
Odaya girerken annesi hali ahçı 

kadına avaz avaz bağırdığını duydu: 

ayn.asının üstündekı tJir karış toz, 
galıba hep şimdi gözüne ilişmişti 

~i, perdelerı açtı, havluyu değiş• 
tırdi, aynayı sildi,. .. 

Bu işleri görürken gözucundan 
hep ııenci süzüyordu. Fakat o bü· 
tün bunların hiç krkına varmıyor· 
muş gibi tepsiniu başına geçmiş, 
iştihalı iştihalı atıştırıyordu. Bir 
taraftan da kım bilir hangi kızın 
sapsarı bir ka~ıda özene bezene 
yazdığı aşıkane cümleleri okuyordu. 

Nihayet Ayşe dayanamadı; 
Tabii • · • diye homurdandı. 

bizim papucumuz daına atıldı artık! 
Ve· .. Devş•rmek üzere eline al. 

dığı pantalonu karyolanın üstüne 
fırlatarak, kapyı vurdu ,çıktı. 

-1 KEMALBEY · Valı~ı koıa. 

i~1 ~ gecesi 

Bir 

1 

iHALE 

KADIKÔY 

: Altın kelebek 

CıSKÜDAR 

HALE · C.:onül dedi~oduları 
(Türkçe sö>lü) 

j BAKIR KÖY 

MiL TIY ADI . Y~sil d . _ · . nrnıno 
- ,.. 

dolaştı. Tekrar t•psinin ba~ına ge• 
çerken: 

- Oooh l.ıel -<Jedi- boguluyor
dum. Ne kadarda güleceğim tuttu. 
Azıtlıkca azıtıyor... Nasıl kurtula· 
cağıı bundan? 

. mr. et parçasına ,atal: u;ıiadı 
bır ıkı sanıye duraldadı. 

- Annem Sadun Beylere tu ya· 
b.ınlarda pek ııınmıya başladı •• di· 
ye mırıldandı -. Bır keramet var 

bunda, biz onlara geçen ynzdanbe

r'. gitmedik. Haydi diıw:lim bu kı~ 
bıT defa Beyoğluna gitmiş olsun ... 

gitmedi ya 1 Hanım da bize gelmedi. 
Anlaşılan iki ailenin muhabbeti yaz
dan yaza kabarıyor .. 

Esmer kızın çenesi açılmıştı, mut· 
tasıl söyleniyordu. 

- Terzi getirdi mi elbiselerini ? 

- Yavrum· dedi. Cuma günü 
için ki~seye söz vereyim deme .•• 

- Nı;e anne? 

- Yine mi sirke? Hanım kendine 
1 

gel. o~ gündcnberi belki üçyüz 
okka s:rke aldırdın bana ... aaa de
lirdin mi kadın? 

Eğer ark sından Nazminin kıs 

k~s ıı~ldüğünü ve sonra bu gülü· 
şun bırden iddetlendiğini, gencin 
az kalsın boğulur gibi olduğunu 

g?.rmüş o~saydı kim bilir daha ııe 
kuplere bıneceklil 

Sonra yine tepsiye saldırdı. Git· 
tikçe artan bir iştiha ile tabakları 

silip süpürdu. Tabakasını çıkarır

ken bir pencereye yanaştı, ıslık 
Mamaafih genç onu fazla dinliye• 

medi. Yakasına bir karanfil, dudakla• 
rına bir kar:ınfilden ziyade göz alı• 
cı bir teb~ssüm kondurmuş Meh• 
met Beyle karşılaşmıştı, elini uzattı. 
. Gel bakalım benim velioime• 
tım gel ... Ayran mı içersin, kahve 

- Hayır ... 
-Al bunu ... arkadaşlarınla sarfe. 

dersın. 

Kimseye göstermeden kardeşinin 
cebıoe iki lira atmıştı. 

Bakkaldan gazele alıp Binbirdi. 
reğe saparken çocukları durdukları 
yerde bulamadı. Gülerek ; • piç 

- Sadun beylere gidecefiz, ha. 
nım lugün ağını göndermiş pcr· 
şembc günü akşamı gideceğiz, pa· 
zar günü sabahleyin döneceğiz. 

- Ya mektebi ne yapacağız 

anne? 
- Artık iki rün ı.ıııverinin.~ No 

olur? 

Ayşf'. yemek tepsisini yine bit 
karış suratla getirmişti. Fakat 
odadan . ç~b~k çabuk çıkmadı. 
P_crdelerın mık olma•ı, bir panta• 
tonun halı üstünde Nazminin aya• 
tındaıı çıktığı gibi kalmış bulun• 
ması. havlunun pisliti, rardrop 

Nazmi güldü, güldü güldü. Sonra 
ögürerek, tıksırarak doğruldu. Bir 
kaç yudum su içti, Bıı sefer de hıç· 
kırığa tutulmuştu. Arkasını yum• 
ruklayarak bir aşafı bir yukarı 

çalarak etraftaki evlere bir göz 
attı : 

- Hiç kim~e yok ... Şu tatil de 
bir tilrlü gelmedi. Bu saatlerde 
hepsi mekteplerinde.. Maamafih .... 

fDevamı var) 
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Mert - AÇ 1 K sdz -

Bir türlü giyil~miyen 
bir imparator tacı 

lacın namzedi 
bekliyor 

Şimdi yirmi heş yaşında olan bu 
kral olacağı günü heyecanla 

imparatoriçe Zita'nın Avusturya tahtı 
bütün gayretler boşa mı 

Daha bir ay bile olmadı. Ajans 
telgrafları şöyle bir haber ver • 
mişlerd:: Arşidük Otto dö Habs
burg, Avusturya hududuna -pek 
yakın olan Buhs ismindeki kü • 
çük bir kasabaya kadar gelmiş. 

Acaba neden geldi, diye o za • 
manlar telas edenler çok oldu. Bu 
suale karşı resmi cevap gecikmedi. 
Cevaba göre, Otto dö Habsburg Vi· 
yanaya gitmekte olan hemşiresi 

Arşidü-ıes Adelaid'e refakat etmek 
için bu kasabaya kadar gelmiş. Ar
şidüşes Viyanada oturmıya mezun
dur. Fakat acaba arşidük de o sıra
larda kendisini Viyanaya çağıran 
bir telgraf beklemiyor muydu? 

Bundan evvelki hadiselere şöyle 
bir göz atabiliriz: 

etrafında 
gidecek? 

sarfettiği 

Milli küme 
Fenerbahçe - Üçok, Gen~lerblrllftl - Do
G•napor Cumartesi gUnU; Oçok- Betlktaı 
AnkeregUcU - Doganspor Pazar gUnU 
ker,ııa,ecaklar. 

Bu hafta lstanbulda cumartesi 
günü Üçok- Fener pazar pnü de 
Üçok - lleşiktaş maçı yapılacak, 
Ankarada da Doğanspor cum>rteai 
günü Gençlerbir:iği, pazar günüde 
Ankaragücü ile karşılaşacak. Mili 
küme maçlarının ilk haftasında alınan 
neticeler ikinci haftaya hiç uyııun 
olmadı. Fenerbahçeyi yenen Be
şiktaş lzmirde üç oka yenildi. Do
ğan sporla zorla beraberliği t•min 
edebild~ Fakat Fener lstanbulda 
aldığı acı mağl(lbiyete mukabil An
karada yaptığı iki maçı da kazandı. 

Halbuki Fenerin Ankaradaki 
maçları k, zanmuı son mağl(lbiyel
ten sonra müşkildi. 

nılaca~na bükmetm~k yanlıştır. 

Beşiktaş en iyi elemanlannı lstan
bulda bırakıp lzmire gitmişti. Bir 
gol farkla Uçoka 'yenilen Beşiktaş 
Pazar günü eksiksiz bir takımla 

maça çıkarsa lzmir mağlübiyetinin 
acısını çıkarabilir. 

Cumartesi günü Fenerbahçe ve 
Pazar günü B•şiktaşla lstanbulda 
karşı'aş1cak olan Ü;ok bu m1Ç• 
lan kazanır•a Mil i küme puva'l 
cetvelinde iyi bir rakama sahip 
olacaktır. Faket bu karşıla~mal .rı 
Üçok tan zi} ade Fener ve Be~ik
taşın lehinde görüyoruz. 

M. K. 
Cumartesi günü lsıanbulda yap:- * 

lacak Fener • Üçok karşı'aşması Paris Rugby takımı 
ikinci hafta maçlarından sonra da-
ha fazla ehemmiyet kazanmıştır. Berlini yendi. 
Üçok lzm'rde eksik takımla oynı- B•rlın, 30 (A.A.) - P 0 ris tale-
yan Beşiktaşı yendi. beleri Rugby takımı Berfin şehri 

lsta 11bulda Beş'ktaşa yeni'.en Fe- takımına 24-14 gal p ge:miştir. 
neri yenebilecek mi? Birinci haltayimin nihayetinde 

14 şubatta Avusturya Başvekili 
Doktor Kurt Von Şuşnig, söylediği 
bir nutukta, h'ükı'.ımetin tayin ede
ceği bir zamanda krallığın ergeç 
iade edileceğim söylemışti. 

Bu m ıçın U ek tarafından koza. •nyı adedi 1 çe karşı 13 idi. 
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ı-1 s TAN e u L~, BORSA. PiYASA / 
Fakat bu nutku bir çok haftalar 

takip ettı, Arşidük beyhude bekle
di. Nihayet hemşiresini vatanının 
hududun::. kadar teşyi edebildi ve 
oradan t .. krar Belçikaya, annesi 
İmpara!oıiçe Zita'nın yanına dön
miye mecbur oldu. 

Fran3ua - Jozef - Otto - Mari -
Antuan - Şarl - Maksimilyen - Han
ri - Siks! • Feliks • Rene - Lui - Ga
etan - Pi - İğnas - Prens dö Habs
burg - Loren 20 ikinciteşrin 1912 
de, Avusturyada Vartholz şatosun
da doğmuştur. 

Hanedana ait eski kanunlara na
zaran vPdi senedenberi reşit bu -
iunmaktı:dır. 

20 ikinciteşrin 1930 da Brüksel 
ıle Luvern şehri arasında bulu'ları 
Hasn şatosunda (şimdi oturdukları 
yer) İmparatoriçe bir gün oğluna 
artık reşit olduğunu söylemek için 
merasirn:i bir ziyafet bile tertip et
.nişti. 

İmparatoriçe Zita, kocası İmpa
rator Şarl'ın sağlığında hemen bü
tün hüi~Umct işlerine müdahale e
decek derecede girgin, asabi, ener
jik bır ~adındı. Bütün işlerde adeta 
sözü o söy !erdi. Şimdi değişti mi, 
dersiniz• Hayır! O zaman zevce 
iken n.ls;lsa, şimdi de ana olarak 
Mla öyledir. Kırk •aşını ancak geç
miş bulunuyor ve on beş seneden
beri de auldur. Yıllar geçtikçe, si
yah elbiselerinin altında asabiyeti, 
enerjisi daha ziyade :ırtmaktadır 
Şimdi Otto yirmi beş yaşına gir

diği halde, yine son sözü o söyle -
mektect · Avusturya ve Macaris -
tan tahtında geçirdiği yedi sene -
den sonra, İmparatoriçe Zita bir 
manastıra çekı!miş gibiydi. Babası 
Dük Robert dö Parm iki defa ev -
lenmişti. on yedi çocuğu vardı. 

Mütıve/ fa imparator Şarl ve imparatoriçe Zlta 

İmparatoriçe Zita bu on yedi er
kek ve kız kardeşleri ile biı· ar&da 
çocukluğunu bir dediği iki ohnı · 
yan bir şekilde geçirmişti. Evlene
cek çağa geldiği zaman, Zıta'yı 

Habsburg tahtının ikinci veliahdı 
olan Arşidük Şarl'a nişanlamışlar -
dı. 

28 haziran 1914 te Saray Bosna
da Principin kurşunları birinci ve

li&hdi devirdikten sonra, Arşidilk 
Şarl veliahtlığa geçti. Derken U
mumi Harp patladı. 1916 ilkkanu
nunda ihtiyar İmparator Fransua 
Jozef öldükten sonra Şarl Avus -
turya ye Macaristan tahtına geç • 
ti. 

Fakat tahta geçtikten sonra, tah
tı bırakhğı ana kadar geçen gün -
!erin fecaati hep hatırlardadır. 

imparatora istifa etmemesi için 
israrda bulunan İmparatoriçe ol -
du: 

- Sen ölsen bile Otto sağdır, 
ben memleketi idare ederim, de -
mişti. 

1921 martında ve ilk teşrininde 
Macaristanda krallığı tekrar iade 
etmek için kocasını iki teşebbüse 
sevkPclen YL'le imparatoriçe ol -
muştur Bunun üzerine İsviçre 

Hükümeti İmparatoru toprakların
dnn çıkarmıya mecbur o:du ve 
Şarl en son ikamet için intihap et
ti Mader Adasında gripten öldü. 
İmparatoriçe dul kaldıktan son

ra, bir Macar kontu kendisile ev
lenmek istedi, fakat imparatoriçe 
bu teklifi reddetti. 

O sıralarda Otto bir taraftan Bel
çikada tahsilini yapıyor, bir taraf: 
tan da yaşını alıyordu. 

Arşidük Otta şimdi felsefe dok-
1 

torudur. Biri Avusturyalı, diğeri 
Macar iki eski nazır Arşidükün 
tahsil ve terbiyesinde bilhassa ça
lışmışlardır. Arşiclükün üç yüz 
altmış beş sahife tutan ve Alman
ca yazılan ve Fransızcaya tercüme 
edilen tezinin mevzuu şudur: .A - r 

vusturya köylülerinin haklarına 
nazaran veraset .. ! 
Arşidük Otto'nun şimdi bütün g~

yesi, Habsburg hanedanını dirilt -
mektir. 

Bir gün bir zat Arşidükten Hit
ler hakkındaki fikrini sormuş ve 
şu cevabı almıştır: 

1 

- Maalesef kendisini kabul et -
mek için şimdiye kadar bir fırsat 
çıkmadı. 

Dük dö Vindsor 
P arisle 1: 

Evleniyor 
Viyana, 30 (A. A.) - Windsor 

dükünün etrafındaki zevatın söyle. 
diğiııe göre Dük mayıs biJayetinde 
Parise giderek ayın nihayet nde 
Fransada Mrs. Simpson ile evlene
cektir. Bundan sonra Dük Avus• 
turyaya avdet ederek Karintia'da 
Wasserleonbarg şatosuna yerl~te· 
cektir. Bundan evvel Dük nisan ı 
ayında Şasıınkt . Wolfgaugada ika. I 
met edecektir. 
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Bahçe değil, yo l 

Ticaret ve Zahire ı 30.3. 937 j 
Borsası ç EKLER 

30 I 3 I 937 ,. ~ 1 11' K•PH'f 

FIATLAR 
C 1 N S 1 Aşağı Yukaı. - --K. P. K. P. 

Buğday yumuşak 6 20 6 22 

" sert 6 12 6 18 
Kızılca 6- - -
Mısır san 5- --
Arpa 4 22 4 24 
Çavdar 5 5 10 
Keten tohumu 9 20 - -
Keı i kılı Tabak 31 - 33 20 
Bubunye 1 ıs --
Yııpık Anadolu 60 - --
B. Peynir 29 15 30 12 
K. .. 35 - 50 -
Tılki - - --

" Kunduz ,. -- --
Tiltik deri -- --
Porsuk -- --.. 
Tavşan adedi - - --

-
GELEN 

Buğday 

Un 
Koışyemi 

Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Susam 
iç lındık 
Mercimek 
Yulaf 
Zeytinyağı 
Kepek 
Nohut 
Yapak 
B. Peynir 
Keten tohumu 

90 
75 
26 
60 

143 
45 
76 

26 
14 

69 

ton 

" 

" 
" 
• 

" 
" 
" 
" 

" .. .. 
• 

G 1 DE N 
Porsuk derisi 
Su• m 
Yapak 
iç ceviz 
Zerdev• " 1 

:ı~~ ::;ı 
104 n 

7 u 

DIŞ FIATLAR 

Buğday: Liverpul Kr. 
.. :Şikago 6, 64 

" 
" 

:Vinipek 6, 83 
" Arpa :Anvers • " Mısır :Londra ' .. 

Keten T: 
" " FındıkG: Hamburg 

1 

londra ~17. 6"8 

''"•••" o, 7919 o.n10 
faria )7. ı375 l?.20'>'5 

i a'lllno u, 007 ı~.o •S 
l!rükoe) 4. 70'5 4.69'1 
Atına il, 5;37 13.43 
Cen~vre 3. 4760 314110 
~~'r• 64, 60s6 ,.,.on 
A nııterd•m ı, 4164 ı.444S 
Prar n. 71 22,6130 
Viyana 4, 2•3• 4,2265 
lr1adrit t t. 466 'f 11 14475 
llrrllo 1, 9692 1,96~8 
v .. ,... 4, 1134 •.1666 
Eudapett• 4, Ol 17 4,00Sil 
l:Lkreş lOS, 2h58 108,09 
l!elrr•t 34, 684~ 34,617S 
Yokoh•m• 2, 7786 2,7740 
•·••1.ova 24, 6~ U,69 
~lol.holm 3, 1434 3,1383 

PARALAR 
A lq ~ 

1 ~terltn ı ıJ. 09. 
1 rolar 123. 126 

20 Frank ııo. ııo. 
20 1 lr•t 110. 12~. 
20 P•lelka Frangı 80. ••• ?O Dr•hmt ıuo ıuo 
20 fıvlçre Franrı ~6S. 57S. 
20 L~v• 20. 23. 

1 florin 63. fo6. 
20 l<ron Cek 70. 7,. 
1 ~Utn Avuıturya21. - 23. 

f~zeta -. -. 
1 Mark 25. 23. 

ıı 1 Zloti 20. 22. 
t Penıo 21. 

1 

2•. 
20 Ley 1 ı. 14. 
20 Dinar ta 52 

Yen -. -. 
1 Kron L;ve9 30. 32. 
1 A !tın 1042. lbO. 
1 banknot 247. 248. 

ESHAM 
Açıhş 

lı Banka&• Mü. 

• N • 
" n Ha. -,- -,-
Anadohı ıın. 60 O/o Peşlo 

23,60 23.~0 

.. ,, yüzde 60 O/O Vadeli 

• 
,, 100 de 100 

" Aslan çhnento -,- -.-
Merk ez Ban. 92, 91,SO 

lSTIKRAZLAR 

K.apanıı 
Türk Borcu 1 Petia , , 

n 

" 
" 
" 
" 

,. 1 V adell 20,20 20.075 
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Almanların son dört ıene içinde otomobil yolla· 
nna verdikleri ehemmiyet hakkında şimdiye kadar 
bir çok şeyler yazıldı. Herbiri asker n~kli bakımın• 
dan ayrı ehemmiyette olan bu yollar, bugün Alman• 
yayı bir örümcek ağı gibi sarmış. gibidir. Hudutlann 
her köşesine doğru uzanıp giden bu yollarda Alman 
lekni~i bütün kudretini ıöstermiştir. Yukarıda temsil! 

bir şemasını gördüğünüz resim, birbirine amut olarak 

karşılaşan iki otomobil yolunun en pratik bir şekilde 
nasıl tekatu ettiA-ini göstermektedir. Oklar, her banıl 
istikameti alacak olan nakil vasıtalarının takip ede
cekleri yolu göstermektedir. Resmo bakmak, fikir 
edinmeğe kilidir. 

1356 Hıcr! 
Muharrem 

18 

1353 Rum! 
Mart 

18 
Yıl 1937, Ay 3, Gün 90, Kaaım 144 

31 Mart 
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dan aldığım tasdiknameyi kaybet
tim. Yenisini alacaf{ımdan eskisinin 

hükmü yoktur. Veli oğlu Behzat 

5 

1 tanbul Asliye ikinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

M. M. V~kaletine izafeten hazi· 
nei maliye tarafından Mehmet Emin 
ve Muhtar ve Hadi ve Ziya aleyh
lerine açılan alacak davasından do
layı müddei aleyhlerden ~ebmet 
Eminin vefatı ha sebile varsı Sıd
kının ikameti hazırının meçhuliyeti 
ba•ebile i'anen icra kılınan tebli· 
tata rağmen gelmeciiğinden hak
kında hukuk usul mahkemeleri ka
n~nunun 398 ve 401 inci maddeleri 
mucibince gıyap kararı ittihaz 
edilerek 20 vün müddetl e 
i/Anen tebliğine ve duruşma• 
nın 5 Mayıs 937 tarihine müsadit 
çarşanba günü uat 13,5 ğa bıra• 
kılmasına mahkemece karar veril
miş ve gı> ap karannın bir nusha• 
smıda m1hkeme divanhanesine il
a ık ed imiş olduğundan yevm ve 
vakti mezkürde rı.ahkemede hazır 

bu:unması veyahut tarafından mu• 
saddak senetle bir vekil gönder• 
mesi ve aksi takdirde h•kkı:ıda 
gıyaben mahkemeye devam olu a• 
cağını malıimu olm .. k ve teb ig ma• 
kamına kaim olmak üzere ilan o.u• 
our. 

İstanbul Dördüncü İcra Memur
luğundan: 

Yeminli üç ehli vukuf tarafm • 
dan tamamına 3280 lira kıymet t.k
dir edilen Beyoğlund°" Tatavla soka 
ğında eski ve yeni 1 kapı numaralı 
evin evsafı aşağıda yazılıdır. 

Zemin kat: Zemini muhtacı ta -
mir mermer döşeli küçük bir ta. -
lık saf; ve solunda birer oda sağ • 
dakinde alçak bir dolap ve birin
ci kat~ çıkan merdiven üzerinde 
ahşap alafranga bir he!a vardı,· . 

Birinci kat: Bu katın ayrı olup 
sağdaki odada kapısı yüksek bir 
dolap soldakinde bir cumba ve so
fada demir korkuluklu ve ahşap 
döşemesi haraptır. Diğer katlar: i· 
kinci ve üçüncü katların taksimatı 
da birinci katın aynı olup ikinci 
katta cumba yerine bir balkon ve 
üçüncü katta çıkma merdiven ü
zerinde bir ahşap alafranga hela 
vardır. 

Dördüncü kat: Sağda dolaplı bir 

oda ve solda zemini kırmızı çini ve 
etrafı tuğla ve üzeri malta korku • 
luklu bir taraça vardır. 

Bodrum kat: Zemini harap mal
ta döseli bir taşlık sağında bir ki
ler il~ bir he!a mahalli bir kapı \"e 
bir sarnıç solda maltız ocaklı ve 
sabit kazan mahalli ve çamaşır 
teknesini havi bir mutfak. 

Hanenin beden ve bölme du • 
varları kargir döşeme ve tavan -
!arı ve merdivenleri Ahşaptır. Ta
van pencere ve kapılar yağlı bo • 
ya!ıdır. Elektrik, terkos, havaga -
zı tesisatı yoktur. 

Hududu: Sağ tarafı müfrez bir 
harita numaralı hane solu sakız a
ğacı caddesi arkası Yorgi veledi 
Yani emlaki cephesi Tatavla sokağı 
ile mahduttur. Mesahası: 41 metre 
murabbaıdır. 

Yukarıda evsaf ve hudut ve me
sahası yazılı bulunan gayri men

kul açık arttırmaya vazedilmiş ol
duğundan 3/5/937 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması ic
ra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin % 75 ni 
bulduğu takdirde müşterisi üze

rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 

15 gün müddetle temdit e
dilerek 18/5/937 tarihine müsadif 

• Salı günü saat 14 den 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak ikinci 
açık arttırmasında arttırma bedeli 
kıymeti muhamm~nenin ~ 75 ni 
bulmadığı takdirde satış 2280 nu • 
maralı kanunun ahkamına tev!ikarı 
geri bırakılır Satış peşindir art • 
tırmlya iştirak etmek isteyenle -
rin kıymeti muhammenenin ', 7 5 
nisbetinde pey akçesi ""l'a milli 
bir bankanın tPminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. Hak
ları tapu sioılli ile sabıt olınıyan 

ipotekli alacaklarda diger alakada
rarıın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarifc dair olan iddialarını ev • 
rakı müsbitcleriıe birlikte ilan ta
rihinden itibaren nilıayct 20 gün 
zarfında birlikle dairemize bildir
meleri Jazımıdr. Aksi takdirde hak
ları tapu sicilile sabit olmıyanlı:r 
satı~ bedelinin payla masından ha
riç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenviriye, t.ınz.ıfiyeden mütevellid 
belediye rüsumu ve \'akıf icaresi 
müşteriye aittir. 

r: ıha fazla malümat almak ist, • 
yenler 30/3/937 tarihinden it:ba
ren herkesin görebilmesi için dai
rede a~ık bulundurulacak aı·tt • • 
ma s rtr.arrıeoi ile ~~3/62 No. hı 

dus). ya ır.ü. <caaUa mezkür dos -
yada m~vcut vesaJti ııör bilccü • 
leri ilan olunur. 
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r~ GR·iPiN 
Mevsim hasta llklarına karşı. en 
kuvvetli silah! 
hk baharın g üzel 

görünen havalarına 
sakın aldanmayınız 

..... 
SoQ'uk algınlığı ... Aksırık ..• Üşütme 
ve arkasından nezle, gr P h 1ıırdır, 
hatta muhafaza edılmezse daha baş• 
ka ihti'atlardan da korkulabilir. Fa
kat Lır kaşe G R l P 1 N sizi bütün 

tehlikeler:len masun tutar. 

Bü ün ağrı, sızı ve ıstırap!ara karşı 
Gripini tercih ediniz. 

3 1 M~~ - -- --- -

* Gedikli erbaşları için 2454 metre 
nevresimlık bez l/Nisan/1937 Per

şembe günü saat 15 de Tophaned<! 
Satınalma Komısyonunda pazarJıı;.. 

la alınacaktır. Tahmin bedeli 174:! 
lira 34 kuruştur. İlk teminatı 130 

lira 68 kuruştur. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. ts
teklilerin belli saatte komisyona 

gelmeleri. (396) (1633) 

* 
İki No. lu dikimevi için 80 bin 

İHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor , 

ONA KARŞI 

Kapah zarf usuliyle eksiltme ilinı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı _ Eksil tmeye konulan iş: Diyarbekiı Nümune Hastahanesi pav1on 

inşaatıdır. 

Ke~il bedeli: 111634.03 liradır. 
2 _ Eksiltme 15-4· 1937 tarihinde Perşembe günü saat ıs de Nafıa 

Vekaleti Yapı işleri Umum Müdürliığü Eksiltme Komisyonu odasında ka· 

adet perçin çivisi ile 80 bin adet 

pulu 2/Nisan/937 Cuma günü saat 
15,30 da Tophanede satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla alın~caktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 2160 lira

dır. İlk teminatı 162 liradır. Şart
name ve nümunesi Korr:i~yonda 
görülebilir. İstekhlerin belli saat • 
te Komisyona gelmeleri. (407) 

(1764) 
Hazırhklı oavranınızı * 

Akay İşletmesinden: 
ı - Yalova Kaplıcalannda inşaatı ikmal edilmekte obn otelin ah· 

şap mobilya'1 ı le perdeleri için kapalı zarf ile yapılan milnakasa netıce• 
ıinde alınan so~ fiat (26.800) Lira haddi itidalde göriılmediıtinden bu 

- i in iha'esi açık eksiltme suretiyle yapılma'ltna karar veri '. mı> ve eksilt· 
meye ~li · ak şartı tahlif cdi ' miştir. 

2 - M1> vakkal teminat yukarıda yazılı mikt~rdan aşa~ı olarak her 
talilin teklif edeceği fbtın yüzde yedi buçuğudur. 

3 - Ek •J ime 1-Nisan-1937 tarihli Perşembe günü saat 16 da baş• 

Iııara k 17 de bitıi~ i takd irde 17 de karar verilecektir. Eksiltme Kara• 
köyde idare m.Çrkezind<: şefler. encümeninde yapılacaktır. 

4 - Şartname, keşif ve re•imleri görmek ve mütemmim malümat 
almak isteyenlerin idare levazım Şefliğine müracaatları. (1655) 

Dev let Demiryolları ve Limanları 
isletme u. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli Cif olduğu takdirde 19350 lira yerli olduğu lak• 
dire.le 35.000 lira olan 1000 ton hurda döl.me 11°5-937 salı günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek isleyenlerin Cif için 1451,25 lira, yerli için 2625 lira• 

tık mııvakkat teminat ile kanunun tayin etliti veııikaları, resmr gazele· 

nin 7-5· 936 gün ve 3297 numaralı nüshasında ini ışar etmiş olan talimat• 

name dairesinde alınmış vesika ve teklillerini aynı gün saat 14,30 za 

kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lfızımdır. 

Şartname!er parasız olarak Ankarada Malıeme Dairesinden. Haydar. 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. AJ691,. 

Kütahya Vilayetinden: 
Kütahyada yeni yaptırılan Memleket hastanesi için alınacak 676 lira 

muhammen bedelli 24 kalem armotör ve aıı:pull~ri 9 • 4 • 937 Cuma gü. 
nü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksıltmeye konulmuşlur. 

ı - ihale Kiıtahya Daımi Encumeni huzurunda yapılacaktır 

2 - Şartnamesi her gün Daıml Encümen kaleminde göriilebilir ve 
isistenebilir. 

3 - lsteklilerın Ledeli muhammeııin % 7,5 ~u nlsbctinde muvakkat 
temnatlari e Kutahya Vilayeti Daimi Encümenine müracaatları. (1652) 

Devlet Demiryo11arı Ve 
• 

Limanları Umumi idaresinden : 
Adapaıar'dan Haydarpa~a'ya evvelce ihdas edilmiş olup sefere ko

nulmuş olan ve Adapaıardan saat (6,15) de hareket eden 1009 No. lu 

katarımız 1-4-1937 tarihinden itibaren lavedilmiş ve bunun 1erine eskisi 

gibi Adapızar'dan--saat (3,30) da sefer etmekte olan 9 no.lu tren sey• 
rüse!ere korıulmuşlur. Muhterem halkın malumu olmak üzere ilan 
olunur. (ın4) 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
29·3-937 tarihinde eksiltmesinin yapılacağı ılan olunan 1250 lira mu. 

hammen bedelli 16 X 16 M M eb'adında on bin kilo dört köşe demire 

talip zuhur etmediğinden 8-4-937 tarihine raslıyan Perşembe günü ye• 

niden eksi:tme yapılmak üzere müddet on gün temdit edilmiştir. istek. 

lilerin 94 liradan ibaret muvakkat temin• tlarını vezneye yatırdıktan 

sonra muayyen günde saat 15 de Komisyona müracaatlar ı. • 1785,. 

pah ı.arl usuliyle yapılacaktır. 

3 _ Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 558 kuru§ bedel 

mukati!inde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 _ Eksiltmeye girebılmek için taliplerin 683170 liralık muvakkat le· 

minat vermesı ve Naha vekaletinden alınmış ve en az yüz bin liralık bir iş 
yapını' olduğunu güsterlr müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazı mdır. 

isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazı lı saatten bir sa• 
at evveline kadar makbuz mukabilinde komısyon reislığine .ermeleri 

muktazıdir. 
Postada olacak getikmeler kabul edilmez. (739) (1752) 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOS U 
. Şimdiye kadar inlerce i i i 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

As. Tıbbiye okurları için mü • 
teahhit nam ve hesabına 676 taktm 
pıjama 6/4/1937 Salı günü saat 14,:C 

da Tophanede satınalma komisy.,.. 
nunda pazarlıkta alınacaktır. Tah

min bedeli 1960 lira 40 kuruştur. 
İlk teminatı 147 lira 3 kuruştur. 

Şartname ve nümunesi komisyon

da görülebilir. İsteklilerin kanuni 

vesikalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. (408) (1801) 

111 Büyük 200. 000 liradır. 
ikramiye 

Kanalizasyon inşaatında kullanılmak üzere alınoıcak bir tan kamyo

net açık eksiltmeye konulmuştur. Bu kamyonete 4200 lirıt bedel tahmin 

olunmuştur. Şar tnamesi levazım müdürlüğünde görülebiıir. istekliler 2490 
N." h kanunda yazılı vesika ve 315 liralık ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 7-4-937 Qa.rşamba günü saat 14 de DaimT encümende 
bulunmalıdırlar (B.) (1612) 

İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme ı 
Pa zarlık Komisyonu !•anlan 

1 

Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikran1i
yelerle ( 50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır .. 
Dikkat: Bilet atan herkes 7 • N 1 S A N • 

937 gUnU aktanuna kadar biletini 
değlttlrmlt bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet 
r i ndekl hakkı sakıt olur •• 

Nafia Vekaletinden: 

ü ze• 

:::!..I 
17 Mayıs 1937 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Vek~leti 

Malzeme eksiltme komisyonu odasında (3000) lira muhammen bedelll 
(20) ton lama demiri açık eksiltme ile salın ıılınacaktır. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak Ankarada 

Malzeme Müdürlüğünden ve Haydarpaşada VekAlet Tesellüm Memurlu· 

,. 

-·Pektorin 
Pektorin ' 
Pektorin •. 

Öksürü!ünüz mü var ? 
- - Nezle mi oldunuz 1 
- . B~onşite mi tutuldunuz? 

Pt•k/ori11'dt•11 .)Cl~mayımz! 

Pektorin 

Pektorin 

1 
--ı fştanbul komutanlığı 

Satınalma Komisyonu IIanlan-

İstihkam taburu bınalarının muh-1 
tacı tamir olan yerleri yaptırıla -

cağından açık eksiltme ile ihalesi 
16/4/937 Cuma günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. Muhammen keşif be
deli 2986 lira 64 kuru~tur. Şartna

mesi hergün öğleden ev\'el Ko • 
misyonda görülebilir. İ stekl ılcı i -

nin 224 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile ihale gününden 

evvel 9 uncu inşaat şubesinden a-

C nsi 

Patiska 
Amerikan 
Düz kur şuni Şiltelik 

Beyaz, siyah çizgili pijamalık 

Gömleklik dimi 
,, ,, 

-Pektorin' lacakları vesikalarla beraber belli Saltbi ve umuıni neşı·iyalı ' idare eden 
gün ve vakti muayyeninde Fındık- / Başmuharrir ' 
lıda' .Komutanlık satınalma Komis- ' E. izzet 
yonuna gelmeleri. (1782) ·ı Basıldı (ı yer: Matbaai Ebüu iy• 

Kt.. Ti '~L I S Kt.:Jll'$ 

mı' ımı w ıN Mrıı mır mum mmı 

Metresi 

537() 

1650 

2730 
la:ıo 

500 

984 
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