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Seyu 3 hctncl rıl .. Her ,·erde ıryııı S Kurus 

Vlhtvetıere mühim blr tamim gönderildi 

Telefon No. 20827 

Adan• treniyle 

•• 
1 

SON T~~GRAfl 
TUrklyenln en çok o

kunan ve aranan gaze
tesi oldu. Ona abone 
olunuz. 

ABONE OCRETLERI: 
Bir senelik 11. altı ay
lık 5,50 ve üç aylık 
3 liradır. 
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T~l1r-'\I adresi - latanbul: Açık Söz 

!Bütün Fransa Başvekilimizin siyasi mülakatlyle me guldür 
ı~---------------------------------------""".:'--------------------

8 aş vekilimiz İsmet lnönü 
Köy ka 1 kın ması için K~çan katiller 

bir p an yapıldı Du~ .ak.şam 
--· Getırıldıler 

Vilayetlerin hazırladığı prog- Londraya vardı ramlar tenkit edildi 
Vekalet, en büyük muvaffakıyeti amir· 
lerin şahsi enirjilerinden bekliyor 

V ilayetlerin beş yıllık kalkın -
ma programlarının tetkiki ne

ticesınd~ bir kısmının noksan ol
duğu görülerek Vekaletçe (köy 
kalkınması 937 ana planı) ismile 
bir program ve plan nümunesi tan
zim edilmiştir. 

Bu program ve plan nümuneleri 
bütün vilayetlere gönderilmiş ve 
bu müncsebetle bir tamim yapıl • 
mıştır. 

Tamimde ezcümle denilmekte • 
dir ki: 

• Vilayetlerden gelen programlar
dan bir kısmının, birbirine benze
yen köf bölge ihtiyaçlarını karşı• 
layamıyacak surette ve nüfus ke -
safoti :ıazarı itibara alınmıyarak 

noksan ~ekilde hazırlandığı görül
düğünden en büyük davanın kısa 

(Devamı ikinci sayfada) 

Belçika 
Ve 
Milletler Cemiyeti 

İngiltere ve Fransa tarafından 
nc .. redilcn mü~terek beyanname, 
İngıliz Dış Bakanı Eden tarafın • 
dan Brüksere yapılan S<.>yahat ve 
Brlçika Dı~ Bakanı Spaak tara • 
fından parlamentoda söylenen nu
tukt:.ın sonra Be1çikanın siyasi va
ziyeti tavazzuh etmiş oluyor. Ma
lumdur ki Almanya. Lokarno mua
hedesini yırttığı gündenberi, Bel· 
çıkanın, bir taraftan eski Lokarno 
dcvl ct!Pr ine, diğer taraftan da Mil
letler C,,miyetinc karşı vaziyeti 
müphemdi. Lokarnonun yırtılması 
üzrrinc 19 Mart 1936 tarihinde İn
giltere', Fransa ve Belçika arasında 
muvakkat bir itilaf imzalanmıştı. 
Bu itil:if eski Lokarno muahede- , 
sinden şu noktalarda farklı idi: ' 

1 - Lokarno muahedesinde İn -
giltcrc, Fransa, Belçika, Almanya 

Ahmet ŞUkrU Eamer 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

IF ı,ıer t•sklltftında birçok genilik· 
lerlı gen/den bügıJlc oa:i /eler de. 

ruAde ıden Dahilige Vıkilt 
Bag Şükrü Kay• 

ispanya h!!:.!!! 

Basklar 
İki sınıfı 
Seferber et6 

/.panya limanlarına giren Alma~ 
torpıJolarıntJan biri 

(Ya%m 2 inci ıag/amııda) 
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DUn mlllf kUme maçlarına devam edildi 

Fener 
6 

- Doğansporu 
·O yendi 

·-------------------~---

Dı1nlı:i1 martarı hey•canlı 61r ıahnı 

- Yazısı beşinci sayfamızın spor kısmındedır -

Üçok • Genç_lerbirli(li .. maçı _ 
Ankara 9 (Hususi Muhabirımızden) - M,IJı kume maçlarına bngun 

de Şehir stadında devam edilmiştir. Ankarada bulunan . !~~irin Üç?k 
takımı ile Gençlerbirliği karşılaşmış ve nelıcede Gençlerbırlığı 2 • 1 ılc 
ıalip gelmiştir. 

• • • • • 
Dinarlı Galip 

Bursa 9 (Hu•usi Muhabirimizden 
telefonla) - Bugün (düJ) Bursa 
büyük ve heyecanlı bir •por günü 
yaşadı. _ ~ 

Geçen halta Dinarlıya ~enilen 
E•tonyalı güreşçi bu mağliibfyetin 
acısını çıkarmak için ikinci 'biı1" k•r·~ 
ıılaşıııa t~klif etmişti. Dinarlı -bu 

, 

teklifi kabul etti v~ bugü~ (dün) 
Kızılay menfaatine Estonyalı ile 
karşılaştı. 

Bu karşılaşmadan önce amatör 
Mııstafa ile profesyonel Mustafa 
kar~ılaştı ve neticede amatör Mus
iafa i•lip. 

Bu maçtan sonra Karadağ'lı bır 

Ketıııer trenden indi
rilir i nd ı rıımez m.:ırı· 

pus arabasıyle ha· 
pıshaneye · sevkedll· 
diler 

On dokuz gün evvel lstanbul 
tevkifhanesinden firar ederek Ada. 
nada yakalanan katil Apdullah ile 
Tevfik dün aktamki Adana posta. 
sile şehrimize getirilmişlerdir! 

Fransız matbuatı : Bir günlük mülakatın bütün sui 
tefehhüm/eri halle kafi geldiğini 
elbirliğiyle ve takdirle gazdı/ar 

Bu münasebetle daha terenin 
muvaselet saatinden çok evvel 
Hadarpaşa garında ve köprüde 
sivil polısler ve jandarmalar tara. 
fından !Azım gelen terli bat alınmış 
buraları müthiş k>l;ıbalık ve me
raklı bir halk kitle•i tarafından 

dolmuştur. 

General Gcurod, kahramanlığı· 
mıza hayranlığını söyledi 
Başvekilimiz Löıurnaı gazetesine beyanetında diyorlar ki: 

Emniyet müdürlüğü memurların
dan banları da lzmit ve Pendiğe 
ırönd~rilmişli, 

"Bizim brr tek gayemiz vardır. O da Türk milletinin 
barış içinde inkişafına çahşmaktlr. Türkiye sulha ne 
kadar samimt bir surette bağh olduğunu bütün ttom
şularıyle ve ezcümle Yunanhlar ve Bulgarlarla anlaş· 
mak suretiyle isbat etmiştir ,, · 

Fransa ile ı,birllOI ve barıt polltlk••ını t•klb için 
vekilimiz Londrad• bUyUk te:ıahUra•·~ 

bir itillfa varıldı - ea,. 
kartıl•nntıttır 

Dün Adanadan g!tirilerı firariler 
tnıpurcia 

18,30 ela Haydarpaşaya muva• 
salatı icabeden tre" ancak bir sa• 

(Deaamı 2 inci savfamı-zda) 

Paris. 9 (A. A.) - Anadolu ajan· 
ıının hu~usr muhabiri bildiriyor: 

Başvekil B. Blum tarafından veri· 
len ö,tle yemeğinde Fransa ayan 
ve mebusan reisleri ile nazırlar da• 
vetli idıler. 

B. Blum ismet lnönü ile saatlerce 
görüştü. Oıı-teden evvel Elysees 
sara)'ındJ Fransa Cumhur reisi 
tarafından kabul edilen Başvekili· 

miz B. Lebrunun yanında bir saat· 
ten fazla kalmıştır. 

Akşamı da refakatinde büyük elçi 
Suad Davazla konsolos Bay Firuz 
olduğu halde, ismet lnönü Place de 

(D•vamı 2 inci •agfada) 
Londraya varan Baıvekiiimiz 

ismet lnönfi 
Harieiye V ekiletl siya.si müsteşarı 

Nııman Menemenciotlu 

1 Emniyet şkiliit liiyi- •il~• V•k!!_! 
...--.. ~ hasının tetkiki bitiyor B. Ağralı ' 1 

ltetyen eeeblyetl 

Londrada 
Tebessümle 
Karşılandı 

Polislerin iki ~ıl ·' A~k.araya 
sınıfa taksimi 1 Gıttı 

doğru değildir! 
Polis maaşları alesse
viye 20 lira oluyor 

LAyihanın mevaddı maliyesi Hazirandan 
itibaren tatbik mevkllne konacaktır 

Ankara (Hususi muhabirimizden) - Emniyet teşkilat layiha.sı 
üzerindeki tetkikler ikmal edilmek üzer~dir. Layihanın birçok mevad-
dının tetkiki bitmiştir, • 

Fransız gazeteleri bu hl· 
dlse hakkında ne 

diyorlar? 
Paris 9 (A. A.) - Londrada 

bulunan ltalyan raıetecilerinin geri 
çatırılmasile hemen bütün lngiliz 
razetelerinin ltalyaya girme•inin 
men'edilmeıini, Paris matbuatı 
ha,retle karşılamıştır. 

Matbuat, bu hu•usta verilen ka. 
rarın büyük bir asabiyet eseri oJ. 
dutunu ıannetmektedir. 

Le Populaire, diyor ki: 
"Mussolini lnriliı matbuatının 

Muhtelif mehalilde, layihanın esasları münas
0

ebetiyle deveran eden 

1 şayialar polis maaşlarının iki sınıf üzerinden verileceği noktasında 
tekasüf etmekte idi. Orta tahsili olmıyanlara (16) ve tahsili olanlara 
(20) lira üzerinden maaş verilme•i hakkındaki bu şayialar doğru de-

tenkitlerinden müteessir oldu[runu 
DıJn Ankaraı• har•lcet edmMally• rösteren iki karar ittihaz etmiştir.w 

V.klli JJ•ı FuaJ Alralı Echo de Paris, Loncira muhabi-

!ı"ildir. Tereşşub eden kati haberlere nazaran alelitlak polisler bir 
oınıf olmak üzere (20) lira üzerinden maaş alacaklardır. Layihanın 

mevaddı mali•·e.i•ı'n de Hazirandan itibaren tatbik olunacağı söy. 
lenmekledir. 

Jan Dark 

Merasim çok 
Muazzam 
Oldu 
Jan Dark'ın doğduğu te• 
hlrde de bUyUk mera· 

sim yapıldı 
Paris 9 (A,/\.) - Jeanne D'arc 

bayramı münasebetile bu sabah ya• 
pılan merasime Paris gaczinonun· 
daki kıtaat, iştirak etmiştir. Ş ' m· 
diye kadar bu münasct etle tertib 
edilmekte olan ala7'3ra iştirak eden 
birçok gruplar bu sefer 150 kişiyi 

(Det'amı ikinci sayfada) 

güreş kazandı. Sıra büyük güreşe 
gelince seyirciler büyük bir aliıka 
ı l e güreşi seyre hazırlanıyorlardı. 

1 Dinarlıdan intikam almak isteyen 
ı Estonlının alacaA-ı netice her kesi 

1 

meraka düşrmüıtü, Netice Dinarh 
ha•mmi adım akılı hırpaladıktan 

: •o:ın 43 dakikada S9 'saniyede 
1 :. !-;r .~! CJi. 

Duçe nutuk verdi 

Kırk bin 
Asker 
Geçit yaptı 

- .. .. . 
ltalyanın kartısına ne gibi 

mtnller çıkar•• çıksın 
temdln devam ed•cek 

Roma. 9 (A. A.) - Her asker 
sınıfına mensup 40,000 kişi bu sa. 
balı, imparatorluğun teessüsiinün 
yıl dönümü münasebetile, Kıra!, 

B. Mussolini ve kesif bir halk küt• 
lesi hazır olduğu halde Viadel im. 
pero'da bir geçit resmi yapmışlar. 
dır. 

B. Mussolini, Venedik sara-
yının balkonunda bir hitabe 
iradederek ezcümle Roma impara
torluğunun teessüsilnün ilk dönü
münün şeref, satvet ve sulh içinde 
lesit edilmiş olduğunu söylemiştir. 

Duçe, ltalya'nın karşısına ne gibi 
manialar çıkarsa çıkarsın !emdin ı 
vazifeıini ifn ya azmelmi~ olduğunu 
ilAve cyl·r!'i ... i ... 

( Yazııı 2 inci .agfamuda) ( littfen ıagfayı çeviriniz ) 
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Reylere bUtUn halk lttirlk etti 

EyUp belediye şubesi 
teşkili kabul edildi 
Rey toplanması diin geç 

vakte kadar sürdü 

Kaıa. hududu · ~l• mahJud olmak üzere 6ir li•lıdiqı ıube•i kurulması 
ttıilm nıtfc11iniı l•hrrı'Jr ıdın Eylip 

(Yaor>1 2 iTtCt ıaflfnrıı-zd·•) 
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inönü Londraya vardı Ve!~~~ Bay Fuat Agra· 

ilin esaslarında ve harici siyasete 
hAkim olan fikirde kAfi derecede 
bir mutabakat zemini bularak, san· 
cak mesele•i dolayl!ile, bir Fran· 
sız • Tück karşılıklı müzaheret 
paktı akledip edemiyecekleridir. 

l:hı inci sahifeden devam) 
L'et (ı ile d ı! Arc de Triomphe altında 

yat~n meçhul askerin kabrine giderek 
nıerasi 1Hle bir çelenk koymuş ve 
ve Çar.~ kk ;,lc muhariplerinden bir 
grup:a cii nıhuriyet muhafız kıtala• 

rl'dan bır müfreze tarafından se-
1.lmlann:ı.tır. Kendisini bu merasim 
e<nosınd~ iılikbal eden general 
Gouraud, Gcliholuda hastanelere 
ıt~ş açmamış olan Türklerin civan
mcrtl•ğini ve harpteki kahramanlı• 

tı il söyliycrek ouna karşı hayran· 
Lğını bildirdi. 

Paris razeteleri Türkiye Başve
kilinden büy ~ k ehemmiyetle balı
setmekl •c.ir er. "Tür' iye başbakanı 
Frans ının mısa! ı ri,, ba1lığı altında 
P elit Pari ien gazetesi, ismet lnönü. 
n iı n c .ın i ı dolu bir tercüme. halini 
ve l:ıayatl~k · muvaffakıyetlerini yaz. 
d ,k• an sonra on unla konuş· 

ma la rdan Türk Fransız dost• 
Jug u un kuv vetleneceğini ı azıyor. 

Sain q l;rice, L• Journal de Atatü rk ün 
çok d•ğrrlı ar k adaşı ·;e yeni türki· 

y eo in ) aral ı cı larınd •n biri diye selam• 
a • l ığı ismet lnönünün Pariste · l ir gün
lü k k onuşmala rı !:>a ncak i~inclen çıkan 

eski suitefehh ü mleri dağıtmağa kafi 
gc ect• g ni yazarak Lu lüyük dev· 
Jet adamınd an sitayişle bahsedi· 

\yor. P•ris Soir buradaki mül ale· 
matın si}asi ve ikt :sadl münaseba· 
tın takv•yesi üzer•nde olacığını 

yazıyor. Dün mebusan reisi B. 
Herriot büyük elçıliğe gelreek B. 
ı,rnet lnö,ünü ziyaret etm ı şt i r. 
A•~am hariciye tarafından 80 ki· 
şi •k b r ziyafet verim : şlir, 

Paris 9 (A. A.) - Havas bildi
riy or: l'aşvekil B. Blum ve refika· 
l•rı, Matiıınon Başveki'et konaıı-ın. 

da, Turkiye Başvekıli ismet lnönü• 
nün şerefine bir öğle ziyafeti yer• 
nıişlcrdlr. Bu ziyafette Türkiye Bü
y iı k F. içisi B. Suad Davaz ve Ba· 
y on Davaz, Türkiye Hariciye 'Ve· 
ki li siyasi müsteşarı B. Numan 
Menemencio~lu, Fransa ayan mec
lisi re1"i B. J! •nneney, mebu•an baş-

kanıB.He rr.ot, Nazırlardan B.Delbos. 
Malad 'er, Vi~cent Auriol, Spinasse, 
eski Başvekillerden Paul Boncour, 
Sarraut Harıciye nezareti umumi 
kıi. ibi B. Leger, Başvekalet hususi 
kal em miıdürü B. Blumel, hariciye 
hu <usi ka :em müdürıi B. Roclıat 

lı a zır bulunmuşlardır. 

Reisicul'l~ur M. Lebrun ismet 
ln6nü nii Türkiye Biıyük Elçisiyle 
l:ıir ikte k~bul etmiştir. 

Par••, 9 (A.A.) - Lojurnal gaıe· 
to•.de ~aint Brıce Türkiye Başvekili 
l•nı" t lnönü ile mü akatını neşret• 
m<'kledir, Bu mü.•kat esasında lnö
nü, nciimle demiş : ir ki: 

" Başve~il B. Blum ve hariciye 
nazırı B. Del>oslıı konuşmalarım 

e<nasında umuırl siyaset meselele
rinı gözden ııeçırdik .• 

Fizım b:r tek ıra • emlz vardır. 
Bu meseleler üatünde, batlı ol· 

duırumuz beynelmilel müessesat 
kadrosu dalıilınde kalarak bir iş 
b rliği ve barış politikası takip için 
bir . u : aı ı v r · k. 

Bu arada Saııcık meselesine ait 
mii killer.ıı " çJrelerini de ara. 
d•k. Bu mü,kil.er~ Cenevrede itıi· 
h:ıı ed•lmi, olan prensi kararlarına 
tarn auvvetlerini vern:ek suretiyle 
bertarf etmek icabcder. 
O da Türk millet 'nin barış içinde 
inkişafına çalışmaktadır. Türkiye 
ıuiha nek1dsr samimi surette ba~· 
1ı oldu~u u tütün komşularile ve 
ezcıimlc Yunanlılar ve Bulgarlarla 
anlaşmak suretile iıpa etmiştir, 

Mddam Tabous Oeuvre ır•zete· 
sind~ diyor ki: 

Dünkü konuşmalar, Fransa Tür. 
kiye mü:ıasebntının atisi hakkında 

fa ' i hayır a.Jdolunacak bir mahiyet. 
tadir. mıhim olan nokta Frans:ı 
ile T •rkiv~., i ı hiitiin ~;v~~i me~ı .. 

rin {ten a ; dtlı şu haberı neşrediyor: 

•Almanlar, hal yanları kurnazca 
uı:a~mamazlıA'a terketme1<dedirler. 

Bir yandJn da kendileri müp. 
hem bir tarııhareket iltihaı etmi4° 
lcrdir. 

Oeuvre ırazetesinde madam Ta. 
boui•, şö} le yazıyor: 

•Karar, Londra 'da evvefA ufak 
bir heyecan uyandırdı, sonra da 
n.üstehzi tebessümlerler karşılandı. 
Sivad mahfeller, lnıriltere hükQ. 
metinin, diploırıaai tar.hinde misil 
geçmemiş olan bu nezakete muha
lif hareketi unutma}·acağını söyle· 
mektedir!er .• 

Roma muhabirinin bir yazmna 
• tfe~ Fi:ıaro gazetesi şunları yazıyor: 

"Görünüşe ıröre, mussofüıi, bu 
hıdiseyc Londrada çaresine bakıl· 
mll•R vahim neticeler do~urahile. 
cek bir rcrıinlik mahiyeti ver~rek 
i~i diploınatik bir şekilde lstiımar 
etmek istiyor •• 

Monclart, Ami du Pouple ıraze
tesinde diyor ki: 

Türkiye B~vekili ile Fransıı 
B•şvekili ve Harıciye Nazırı, Mil. 
letlerırası bütün mesaili ve bu ara. 
da Balkanlar ve Akdeniz mese 'ele
lerini geniş bir şekilde gözden ge• 
çi mişlerdir. Siya~! ufLkfarda ya. 
pılan bu t tkikata bilhassa bir kaç 

:.aydanberi ltalyan diplomassinin 
aynı saha '.arda ~ Ö•lerdiği faaliyet 
sebe biylo, .uıt m vardı. Bu tetkik· 
ler Fransayaı Türkiyeye bağlıyaır 
dost ukları sar<acak mahiyette hiç 
tir ihtılafın mevcut olmadıgını gös• 
!ermiştir. 

Petit Parisn gazeteside şu mü· 
ta la.ıyı yürütmek tedir. 

En samimi bir dostluk havası İ· 
çinde yapılan dünkü temaslar in· 
önüne, Bluma ve D lbo•a, iki mem. 
lekeli alak ıdar eden bütün mese· 
leler ünrınde dohşm ,k ve siya• 
stti umumiye~e ait mül.im me•ail. 
de ve ezcümle Mı llrlle! Cemiyeti 
ile müşterek emniyet hususunda 
lam bir mutabaaatı mevcut oldu· 
j!'unu anlam k imkanlarını vermiş· 

miştir. Fransa·Türkiye-Suriye ara
sında hudutların masuniyet için ak· 
!edilecek pakta telince, buna dair 
münakaşalar da çok samiıri bir 
hava içinde geçmiş ve müıakere• 
lerin pek yakındır mes'ut bir neti· 
ceya varaclğı ümidini vermiştir 

Paris 9 (A.A.) - Londra'ya git· 
mek üzere Puis'e uğramış ol ı n 

Türkiye Başvekili lsmelinönü, kesil 
bir halk kütlesi hazır oldullu ha de 
meçhul askerin mezarına defne 
dalları ve 'fürk bayrağının renğin· 
de kordelelerle sü•lenmiş leylak. 
!ardan vücude getirilmiş bir çelenk 
koymuştur. 

Sabık Çanakkale kuvveiseferi• 
yesi kumandanı ye Paris askeri 
valisi general Gouraud ile eski 
Çanakkale muhariblerinden birçoğu 
bu rasimede haıır bulunmuşlardır. 

Batveklllmiz Pariste 
Paris. 9 (Hususi) - Başvekil İs • 

m~\ İnönü ve refakatinde bulunan 
heyet, Paris elçimız S uat Da\·az da 
yanında oldukla rı halde bu sabah 
buradan Düngerk'c harek~t etmiş
lerdir.Kocateµc torpıdosu Düngerk
te heyeti beklemektedir. Elçimiz 
!nönünü torpidoya teşyi ettikten 
sonra, tekrar buraya dönecektir. 

Paris gazeteleri, Başvekilimizin 

F'ransız hükumet adamlarile yaptığı 
mülakatlara ehemmiyet veren yazı. 
!ar neşrine devam ediyorlar. Fransız 
Başvekili Blum'un ziyafetinden 
sonra iki hükumet reisi arasında 
bir saat kadar devam eden müla • 
katta, her iki memleketi alakadar 
eclen hemen bütün meselelere te • 
maM edilmiştir. Bilhassa Sancak da
vosının her iki tarafı memnun ede

cek neticelere varıldığı muhakkak 
add~dilmektedir. Blum bu mülii • 
katta Sancak işindeki noktai naza
rımıza pıok mıisait bir lisan kullan· 

nııştır. Fransız Hariciye Nezareti • 

niıo Cenevredeki Fransız eksper • 
!erine bugün yenı talimat gönde • 
receği ve bu talimatın ana yasanın 
bir an evvel tanzımıne çok yarıya
tağı zannedilmektedir. 

.Malen• gazetesinin yazd1ğına 

ı;öre, ikı Başvekılin mülakatında 

Türkiy~ • Fransa ve Suriye ara • 
sında akdi mukarrer olan muaha • 
denin son şekli de görüşülmüştür. 
MEÇHUL ASKERİN KABRİNDE 

TüRK ÇELENGİ 
Paris, 9 (A.A.) - Başvekil İs • 

met İnönü dün meçhul askerin 
kabrine leylaklardan büyük bir çe· 
lenk bırakmıştır. 

Paris askeri valisi general Guro 
ile Çanakkale harbine ıştırak et . 
mış olan eski muhariplerden mü
rekkep bir heyet de bu merasimde 
hazır bulunmuştur. 

Paris. 9 (Hususi) - Fransız Ha
riciye Nazırı Delbos ve Hariciye 

Komiseri Lltvinof da bu sabah 
Londraya hareket etmişlerdir. 

ROMANYA VELİAHDİ DE 
YOLDA 

Viyana, 9 (A.A.) - İngiltere 
kralının tac giyme merasimine iş • 
tirak edect>k olan B. Guido Schmidt 
ile Avı.:sturya murahhas heyeti, 
dün öğleden sonra, saat 15 te Ro • 
manya Veliahdi Prens Mlchel'in 
rakib olduğu ayni trenle hareket 
etmiştir. 

Londra, 9 (A.A.) - Otobüs grevi 

-·· 
Diğer bütün milletlerin 
elinde iptidai maddeler 
var, fakat bizde yoktur 

Duueldorf 9 (A. A.) - General Göring, burada söylediği bir nu• 
tukta, evvela Hindenbourg balonu lelrıketinden bahsederek ~cesareti· 
mizi kaybetmiyeceğiz ve eserimiıe devam edeceğiz. dedikten sonra, 
Atmanyanın tahakkuk ettirdiA'i eserlerin ehemmiyetini tebarüz ettirmiş 
ve şunları söylemiştır: 

Yabancı memleketler bilnıelid'r ki, teşebbüs ettiğimiz kurucu eseri 
bir millet ancak kuvvet1i bir sulhun himayesi altında başarabilir, YabJn• 
cı memleketler yine anlamalıdır ki bizim millet ı miz gibı bir millet diğer 
milletlerle ayni haklara malik olarak karşılaşmalıdır. D . ğer bütün dev. 
!etlerin elinde iptidai maddeler vardır ve yalnız bizim el m;zde iptidai 
maddeler yoktur. 

S ;yaset ekonomiden ayrılmaz. Dünya ekonomisinde yeni b:r itimattan 
bal:ıscdebılmek için evv~ı beevvel Almanyaya karşı sarih bir vazıyet 
ihdas olunmalıdır. · 
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Eyüp Belediye şubesi 
teşkili kabul edildi 

Rey toplanması 
vakte kadar 

dün 
sürdü 

geç 

Muvafık ve muhalif rey puslaların
dan muhalif atanlar pek az oldu 

Eyübün Fatih Belediyesinden 
ayrılarak orada da ayrı bir Bele
diye d~iresi kurulma.. ve diğer 

on Belediye şubesınin de lstan. 
bul Belediyesi hududu dahiline 
isabet eden kısıml.mnın idare· 
!erinin mevcut kaza hudutlarına 

tadil edilip edilmemesi hakkın· 

da, dün l•tanbulda reyıama 
müracaat edilmiştir. Bu, Belediye 
kanunu muktezasındandır. 

ReyillmR, dıin sabah, saat do. 
kuzdan itibaren başlanmqlır. Reyiam 
akşam aaat on seklıe kadar dev .. m 

etmiştir. 

Vilayetin on kaıasında, muhte!if 
yerlere, 135 den fazla rey sandıQ'ı 
konmuştur. Yalnız Eminönü ka
zası hudutları dahilinde 14 sandık 
vardır. Bu sandıkların başlarında 
mahalli Nahiye Müdürlerile Parti 
Ocak ve Nahiye Başkanları ve 
Belediyece memur edilmiş aandık 

memurları bulunmuştur. 

Kaymakamlar ve parti kaza baş
kanı arı kazaları dahilindeki bütün 
sandıkları dol3,1p tetkik ve teftiş· 

lerde bulunmuşlardır. 
Rey puslaları, muvafık ve mu• 

Göbel• merasimi• 
kart•landı 

Dançig, 9 (A.A) - Göbels tay. 
yare ile buraya gelmiş ve büyük 
mera•imle karşılanmıştır. 

Gazeteler, Göbels'in, Hitler'in 
bir naberciıi sıfatile Dançig'e gel· 
ditini yazıyorlar. 

YUksekllk rekoru 
Romı, 9 (A. A.) - Kaymakam 

Mario Pezıi, bir kişilik bir biplan 
ile 15,655 metre yükselmeA'e mu· 
vaflak olarak dünya yükseklik 
rekorunu kırmıştır. 

Bundan evvelki 15,223 metrelik 
rekor, hsrilter.'rle idi. 

nin onümüzdeki hafta da devam e· 
deceği zannedilmektedır. Bu tak • 
dirde tac g.yme merasimi şenlik • 
lerınde yolcu münakalatı güçleşe
cektir. 

1NGİLİZ FİLOSU HAZIRLANDI 
Londra, 9 (A.A.) - Londra ban. 

liyösü elindeki vasıtalar nisbetın· 

de tac giymesi haftası için City'yi 
süslemiye gayret etmektedır. Be • 
lediyelerle bir çok kimseler bu ha
zırlıklara iştirak etmektedirier. 

Ana vatan filosuna mensup otu2 
gemi South-end'de ve Londra il· 
manlarında demirlemişlerdir. Mil· 
U gruru okşıyan bu gemileri sey. 
retmek için büyiık bir halk kitlesi 
sahilde birikmiştir. 

Soutcnd'de ıkinci harp fil osu de· 
mirlemiştir. 

Vasi gü\'ertesinin'üstünde yükse
len taretler ile mehip bir manzara 
arzeden Nelson, baş kumandanlık 
bayrağını çekmiştir. Onun yanında 
Rodney, Resolution, Royal Soverei 
Revengc ve Raya! Oak gemileari 
durmaktadır. Biraz ileride Furious 

balif olmak üzere, kırmızı ve beyaı 
matbu kAıtıtlardır. 

Beyaz, yani muvafık rey pusla· 
larında şu cümleler yazılıyor: 

•İstanbul Belediyesi dahili Eyüp 

kazası hududile mahdut olmak ti· 

zere bir Eyüp Beledıye Şubesı teş· 

kili ve diğer on Beledıye şubesı hu· 

dutlarının İstanbul Beledıyesi hu· 

dudile dahiline isabet eden kısmı· 

nın da ıdareleri mevcut kaza hu

dutlarına göre tadıhnı kabul edi · 

yorum.> 

Kırmızı rey puslasındaki yazı da 

yine bu puslanın ayni olup yalnız 

sonunda •tadilini kabul etmiyo • 
rum.,. ibaresi vardır. işin başlangıcın-

da sandıklar başındaki müşahedele· 
rimız vatandaşların ekserisinin mu· 

vafık rey cümlderinı havi olan be· 
yaz puslaları kullandıklarını giıs· 

termektedir. 
Reyler müıbet netice vermiştir 

reyiim sonu, bcynz yani muv•lık 

rey pusulalanndaki hükümlerin 
kabulünü göstermiştir. 

Başvekil 
Stayodinoviç 
Yapılan muazz2m nUme· 
ylşterde hazır bulundu 
Belırrad, 9 (A. A.) - Başvekıl 

Stoyadinoviç, beraberinde hükıi· 
met erkanından bir çotu olduğu 
halde dün akşam Skop'ije'ye gıt. 
mittir. Orada cenubi Sırbi ~ eoın 
kurtuluşunun 25 inci yıldönümü 
münasebetile bu gün VRpılacak olan 
muazzam nümayişlerde hazır bulun• 
muştur. 

Skoplije şehri ile civar halkı 
hükıiınet rei•ini coşkun tezahürat 
iJe k · ıro;;;tlrım·c;•ır. 

tayyare gemısinin büyük sathı göze 
çarpmaktadır. 

Nehrin mansabına doğru Boadi· 
cea ve Bulldog muhribleri demırle· 
mişlerdır. Electra ve Escort muh· 
rıplerile Narval, Tooise ve Seahro· 
se denizaltı gemileri Tilbury dok· 
!arına bağlanmışlardır. 

Fakat en çok nazarı dikkati cel· 
beden gemiler, yeni yapılan 9.000 
tonluk Newcastle ve Southampton 
krovazörleridir. 
Yarın a~am Southend'de de . 

mirli bulunan bütün gemiler bie 
'•Projelttör galası. yapacaklardır. 

Salı ve çar•amba günleri bütün 
filo, sabaha kadar tenvir edilecek
tir. 

Londrada 
Londra, (Husu,i) - Tıirki v e Baş 

vekili ismet lnönii, Muh•ipten 
Duvrde ayrılarak hazırlanan hu•u•I 
terenle Londraya harel-et elti. D~n 
geç vak\t Londraya vasıl oldu. 

Başvekil ismet lnönü istas ı· onda 
ve civar olan yüz binlerce in•an 
tarafından tezahüratla kakoılandı. 

Bu suretle b,.lon faci· 
ası 35 cana mal oıdu 

Hava it!erl müate,arı 
bu münasebetle muta· 

leaaını söyledi 
Nevyork, 9 (A.A) - Hındenburg 

balonunun yolcularından biri daha 
hastanede ölmüş ve bu suretle 
Lakehurst fo ci ası kurbanlarının 

mı k tarı 35, e ba ' i ıt olmuştur. 

Balon kuma ndanı k aptan M:ıx 
Pruss ıle 1abitlerden Al bert t aırmtı 

L akewood hasta nP, ine nak ~ ed ilmi~lir 
Bunla rı kurtarmak umıdi !e k an 
nakli ameli ve.i !(opılacaktır. Bu· 
nun la beraber sıhhi vaziyetleri 
pek nazik ti r, 

Lakehurst, 9 (A. A.) - Hinden• 
bourg faciası kurbanl arına ait res
mi li ~te, ~udur: 

Yo'culardan yedisinin hüviyeti 
tesbit edi : ebi ! miş olan 12 kişi öl
müştür. 

Mürettebattan hep•inin de hüvi• 
yeti meı· dana çıkarılmış olan 22 
kişi ö müştür. 

Yere indirme takımı müretteba': 
tından bir kişi ölmüştür. 

15,i yolcu, 16'11 mür tteb•tta.1 ve 
?,~i seyirci o ·mak üzere 33 kişi 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Bunlardan l J 'i naz•k bir vaziyet• 
ıedir. 

Felaketten kurulmuş olanların 
mıktan 31 olup 8'i yolcudur. ........................................................ 
Merasim 
Çok muazzam 
Oldu 

( Bınnci sahıfeden devam) 

tecavüı etme ı en murahh as he • et• 
ler rö1dermek 'e İktifa etmiş :erd·r. 
Miri cepheye mensub he}e:ler,P ·c· 
r•mides n'eydanı ı daki heyke h 
önüne çiçek'er koymuş'ardır. 

Belediye mecl si rı i•i Raymond 
Baurı nt, merns•mr,; Harbiye nazırı 
D \ladier ve O },i1i c nazırı Dor• 
mov i e bir J: k te i ş ! i ~n k ~ imiştir. 

Sa•t 10 ile 12 ara<1nda miinfe· 
rit küçük ırrupl •r; h•ykelin önüne 
çiçekler ko•muşl ırdır. 

Jeanne D'a rc'ın doıtduğu Dou• 
remy şehri ile 1431 de yakıldıtı 
Rouen şehrinde büıük merasim 
~ •p lmıştır. 

Vilayetlere bir 
Tamim 
Gönderildi 

( Bitinci •ahl/•den derttJm) 

bir zamanda sıstemlı bir çalışma i· 
le tahakkuku, işin nızam ve inzi • 
bat altına alınabilmesı ıçın Veka • 
1€ tımızce bu planlar hazırlanmı~ • 
tır . 

Vilayetlerde tetkıkler ve hazır • 
!ıklar bu ana hizmet pliinına göre 
programlaştırılacak, bütiın· mesai 
bu ana çerçev" üzerinde devletin 
umumi ve daımi murakabesi al • 
tında tam ve kamil bir salahiyetle 
yürütülecek ve köy kalkınması bu 
esas üzerinden muntazam ve mü • 
temadi surette takip ve vekalet 
müfettişlerı marıfetile de mahalle
rınde zaman zaman teftiş ettırile • 
cektır 

Ana pliın maddelerinden herhan
gı birı her ne sebeb ve suretle o • 
lursa olsun merkezin muvafakati 
olmadıkça kallyyen deği~tirılemi· 

yecek ve prr>gram harıcinde hıra· 
kılamıyacağı gıbı tatbıkatı da te • 
hır erlllemıyecektir.• 

Tarrı md. hurda.o sonra, hemen 
köy hcvetler ne (ış t3kvimleri) ter· 
tip ~ttır i ] r:;psi ve bu vı lda n sonraki 
senelere .,t ana plİi nla nümune • 
&in ın de vekale tçe peyderpey ,gön. 
derileceğı bildirilmekte ve 

•Bu büyük davan ı !' muvaffak bır 
surette sonuca g'1turu:mesı ıdare 

arırle imlz!n <alıs;: n gös erecek • 
le ~UK k · k a ve h assasivetle 
mık<ın d 'lil .. gırmış olac" ktır• 
der, rne !tc :r 

Bı:.. illır f> · 'lncı ve dere: ncü 
UT!' .ill1 '!luf~tt.,lık.e· m,..t ·a. ın • 
d kı v t v •le 1e U""C ..ı \.:murn 
mufett.,: iğ~ !"' rt-· • Aj'(rı, Erzin • 
carı ve 'Ri>e v ı;,, •le hsrk diğer 

bütü n vilii)ct'rre va ıir·' ' t ve u • 
mumi müfettişlıkıere bildirilm•Ş· 
tir. 

lıya mu has:: b e u m um 
müdürü Bay E di p re• 
fakat etmekte dir 

Mali ye Veki li Bay Fuat A ğralı 
evvelki gün Ankaradan şehrım ' ze 
gelmişti. Vekilin lstanbuld~ birkaf 
istirahat edece)l'i sanılıyordu. 

Halbuki vekil dün ö~ le ekspr• 
sile Ani<araya hareket etmişt i r. 

M ıliye Vekili Bay Fu at A"ra lı• 
ya, muhasebe umum n:üdürü BaJ 
Edip rdakat etmektedir. 

Vekilin, haziranda tatbil< oluM!l 
meva".ldı maliye münaseoetıl" hare• 
k r.t etmek lü~umunu gö(dugü tat.• 
min edilmektedir. 

Kaçan katiller 
Dün akşam 
Getirildiler 

(Birinci aahifecler.. dera1'l) 
attan Iaz.a bır te'ehhürle 10,45 de 
gel nı işlir. 

Katillerin bulundu~u hu•u•i kom• 
partımon hemen jandarmala r tara• 
Lından sarılmış ve ilk ev\·,,.1 A~· 
dullah, sona Tevfik trend en in• 
miş 1erdir. 

Firarilerin elleri kelepçeli idi. 
Ayrıca birer kollarından baki . lı 
bırer zincirle bağlanm ş olup zin • 
cirl~rin ucu arkadan gelen tir me• 
mur tarafından muhafaza ed;f,ıor• 
dıı. Abdullah kurşuni bir palto al• 
tırıa aiyah bir pantolon fivmiş kra• 
vats:z bir ırömiek takmıştı. Tevfık 
he paltosuz yeşil bir kostüm taşı• 
yordu. 

lkisininfde baş'arı açık ve saçları 
dağınık olan katiller çok yor gun 
ve bitkin görüoü , ordu. 

Gardan vapura olan yolu hınca 
hınç halk doldurmuştu. J m<larına• 
lar süngü tak vaziyetinde kat.l'crirı 
iki ya'1ından yürüyer t k ve h~lkı 
güçlükle yararak v•p"ra ge lm i~ 
ve burada küçük mevki kam ra• 
l•rından biri firalileıle polis<ere 
ayrılmıştır. 

Vapur köprüye ge!diği zaman 
Kadıkö ı iske!eshdui ka .abJlık 
mlhşer! bir hal al'llıştı. 

Burada re•im almak isti •en ga. 
zetecilere kaqı Tevfik baş le ş•p
k • •ını yıizüıe kapatm•ş ve ha!Ka 
göriinmeınck için öne iti miştir. 

Te vfik ve Abdullah bütün yol· 
cu:ardan ıonra vap·ırdan çıkarıla• 

rak yine jandarmaların yardıtı 

halkın arasından köprünün Galata 
cıhetinde brkliyen tevkifhlne an• 
basile doğruca hapisha .. edeki 
jandarma bölOğüne teslim edıımış· 
tir. 

"j~p·~~y~ ............................ -
Ha r bi 

Sevilla 9 (A.A.) - Sevilıa rad• 
yosu, frankiat kıtaatının Bisk ıye 
ceph~sinde yeni ınuvaffakıyetler 

elde etmiı olduklarını bildırınekte• 

dir. 
Bu kuvvetler, Bermeo yakınında 

pek miihim olan So!lube lepeierini 
işgal elınişler ve Mark•i•t mii ·sleri 
ağır zayiata utratmış ardır. 

Viloria 9 (A. A.) - Peqııettes• 

terin bir radyo istasyonu, Fr nkist• 
lerin biska ve cephesinde p ulak 
bir muvaffakıyet elde etmiş olduk· 
larını haber vermektedir. 

Bu kuvvetler, Marııiste kıtaatı 

imha etmişler ve Sollubeoin dailık 
mıntakıısına n~lam bir surette 
yerleşoıi,lcrdir. 

Madrid, 9 (A.A.) Mifiıler, 

Guadalajara mıntakasında bir mu• 
vı.ffakıyet elde etmişlerdir. 

Mılisler, dü~manı Araron yolu· 
nun ~arbindt: klın bir kasaba olan 
Coiolludo'ya doğru pü•kiırtmüş· 

lerclir. 
Bitbao 9 (A. A.) - Bask bükü· 

rreti, 1936 ve 1939 'lntflarının ••• 
f~r!J,,r ediln.eslni tahtı karara al
mıştır. 

Bi lb·o 9 (A.A.) - Havas ajan• 
sa muhablrirıdçn ~ • 

A,f :r r, d ün Bor n1eo mıntaka ~ın• 

da s~ ılolıe daı:larında ba!k'ların 

m ev zil erine gırmışlc.rdlr 

B•s. m'lı•lc r ' , ikinci hatlı~ına 

çe~ihi• 1erd ir. 

~----D vte maçları 
Pr.r:s 9 (A.A,) - Da,-;, kupası 

ıçın FrdnllZ• Norveç turnuvatı ba~· 
lamı1tır. Fran<a, finıdi iik ,.fıra kar· 
şı 2 ile galibdir. 

Yugc-sl JY8 sra'i;> ! 
Belgrdd, 9 (A. A,)- D~vts ku· 

pl11 için yapılan teniı ,,,,;;,e ıl\ <;• 
larııı a Yuıroslı\Vya, sıfıru k.rtı 
3 Romanıa'ya galibdir. 

\ 

r 

f 
1 

} 

1 
j' 

c 
r 

t 
u 

... ,. 

e 
is 
dı 

kı 

nı 

gi 
d 
B 
y 

D 
da 
lÜ 
ke 
tri 
D · 
be 

ço 
B 
me 
mi-

ol 
l\(! 

il:j 
va~ 
ba 
ce 

PQ 

B 
K 

y 

F 
din 
40 
rını 

nem 
SU 

mu 
ralı 
kalı 

Bir 
T 

Şorı 
Avı 

ayn 
şar 

sure 
lu a 

T 
kan: 
ve ı 

zün' 
Emi• 
yar. 

ç 



. .._ ---- --- - . 

\ ---- -
~:c~::=-~:v~aJ: 'Ş~lhü ır H©llb>~ırO~IFÜ' 

nahtı • \·-------------' 
"' 

1 
Tanınmış firmalar il -ıı Şeker sanayllmiz 

Bunları öteye, beriye sarfetmek de· Bı"zden lstanbul ·Edirne tosesl 
öllı memlekete nafi birer uzuv haline 

1 
J 

getirmek ıAzımdır. 

1
ı ,.,,

0 
•• mu .. r Bu sene Dun Son Telgrd re!ikinıizde Darülaceze hakkında bir haber ohd ık: n ~ 1 Sonu lda 

ların··~a:ı~!~:·e.::ı::~~<~a~:;~~ş.mseo;~~=:ı~;i~et;~::;:;;ıi~~~~:r~~ş~~~~~~ I sti yor/ar ! Tamamlanacak 
1erleri, yıırdları olmayanlPr da Darü Acezeye göaclerilmiş. Bu çocuklar. 
<lan ıedi sekız ya~ına kadar olanlar, isteyenlere ev'.athk veya çırak ola" 
r.,k veriliyormu;.,, 

Son zamanlarda kömür
ıerirniz haric piyasalarda 
Büyük mahrecıer buldu 

Garp memleketlerinin bazı ta-
nınmış firmaları Türk kömürü al

mak için şehrimizde alakadarlara 

Cu bir tedbir deıtildir. Hatta kadroyu a1altmak için iltihaz olunmuş 
fena bir usul dahi telakki olunabilir. Mevzubnhsolan ne malüldür, ne 
ha~tadır, ne mc!luçtur. Süjemiz çocuktur. Çocuk, evlatlık veya çırak 
edılcrek himaye edilmiş olmaz, bilakis iptal edılll!iş olur. Kimscıiz veya 
yersiz, yurtsu7. olmak çocuj!'un kabahati dej!'ildir. Velcvki böyle de olsa 
hız kabahati aramaktan ziyade memlekete adam kazandırmak hedefi müracaat etmişlerdir. 
iiıcrindeyiz. Bu tırmalar, fiat ve numune is -

.. Bol bol y7u mekttpltrimiz var. Kimsesiz çocukları koruyan teşek· tiyerek esaslı ve büyük mıkyasta 
hler var. lçtımıi Muavenet yurtluı var, belediyelerin yardım tahsiıat• iş yapabıleceğini de bildirmi5ler -
lan ur. Bütün bunların içinden beş on memleket yavrusuna, yetiştirilme- dir. 
l~ri için muktui yardım ayrılamaz, olmaı. Bazı kömür tüccarları da kömür-

Avruoa memleketleri hu
dutlarından gecen yolla
rın bütun kısımları ikmaı 

edilmiştir 

L ondra - Krıo yolunun memle-
kelımizden geçen bir parçası 

olan Edıme - İstanbul şosesi bu se· 
ne sonunda tamamlanmış olacak . 
tır. Avrupa memleketleri hudud . 
!arından geçen yolların bütün kı 
sımlarını bitirmişlerdir. Balkanla 
da Bulgaristan da yolların hissesin 
düşen tarafını bitirmek üzeredır 

İstanbul Edirne şasesinin tamam 

iki 
A1utahassıs 
Geldi 
Mutahassısler Avrupa::J:.n 
gelırken AIRultuya ınerek 11 

fabriKa ve pancar zıra:;tın 
tetKlk ettiler 

:)t·?;cr san~yum:z ui'erınde et -
1 '"ılı tetkıkat yapmak üzere Reo -

ııcr ve Blohn isimlerınde iki Fran-
sı~ nıüt~hassısı şehrımıze gelmiş . 

lerdlr. Avrupadan gelırken Alpu!-

lucla ınerek Alpullu fabrikası ve 

Trakyadaki pancar ziraat s~haları
nı ıetkık eden mütehassıslar bura-

Evlatlık, üzerindeki mana ve hüviyetini kaybetmiş bir tabirdir. Ha· 
1<.i~3~te böyle alınan çocuklara hiımetcilik ettirilir. Çırak bir iş hizmet• 
cısıdır. Çocutun okumamış bir halde, cahil ve körleşmiş bir şekilde bı· 

lerımizin hariç memleketlere da • 

ha çabuk ve ucuz nakledilmesi i . 

~ın yerlı şileplerle harice nakliyat 

!anmasından . sonra beynelmile 1 
'l\ıring klüp Istanbula büyük bu 
otomobil sehayati yapacaktır " 

dan Eskişehire gidecekler, Eskişe

hir, Turhal ve U;;ak Şeker Fabrika-

laı ını ve bu fabrıkalann pancar sa

ha.arını tf'tkık cdcceklerdır. rakılma .. , büyük bir mcsuliyet olarak düşünülmek gı:rektir. Buna Avrupada bulunan bütü~ 
yapma~ı kararlaştırmışlardır. DariilAcezenin keşke çocuk yüzünden kadrosu genişlemiı olsun. l:lu 

takdirde bunları öteye beriye sarfetmek ketil, memlekete n .. fi birer 
uzuv kılmak için, yardım müesseselerine iftihar verecek bir nba açıl . 
mış olur. 

Son zamanlada kömürlerimize 

hır çok mahreçler bulunmuştur. 

Bu cümleden olarak Berezilyaya da 

Turing kulüp azaları iştirak ede 
ceklerdir. Böylelikle ilerıde mem 
leketimıze karadan da çok seyyah 
gelmeğe başlıyacağı tahmin edil· 
mektedir. Esasen bugün Avrupa iı 

!erinde seyahatler daima otomo 
bil ve diğer vesaitle yapılmakta 
dır. Yalnız Amerikadan Avrupa . 
ya gelen seyyahlar vapurlardan is· 
tifade etnıektedirler Türkiye Tu 
ring klübü de otomobilli seyyahla· 
rın artacağını görerek teşkilatını 

genişletmeğe karar vermıştir Ku . 
lüp bu husus içın yeni bi program 
hazırlamaktadır 

H•tlce H•tlp 
llltllill•llllllUlllllllllllllUllllllUIHlllllllUllllllllllUllHIUlllllllllltllltllllU lll lllllHHiHllHIUIU•IHlllllUıltllllllltllllllllllOIU!llll!lll•t 

memleketimızdeıı mühim mıktarda 
maden kömürü ihraç edilmiştir. 

Adliyede: 

Hafta tatiline muhale
fet eden cezalandı 

Önümii;deki 
Yıl 

Beden terbiyesi derslerl l 
çoğaltılacak • ----·--

Berber dükkanında gezmek 
için lop/anmışlar 

M aarif Vekaleti önümüzdeki yıl 
tedris programlarında be • 

den için genış yer ayırmıya 

karar vermiştir. Bilhassa bu, ilk • 

tır. Talebelerin kafaları gıbi vü -

-
Vekaletin 
Bir tamimi 

Fakat saçları sakalları traşhk gö
rülenlenlerle iş meydana çıkmış 

cuUarını işletmek için bundan 
sonra kat'i tedbirler alınacaktır. 

Haftada ancak birer saate inhisar 

ettirilen beden terbiyesi hergün 

olacaktır. Ders programları müsa -

it olmıyan yerlerde progr;m ha • 

rici zamanlarda beden terbiyesi 

yapılacaktır. Maarıf Vekaleti bu • 

nun içın büyük küçük bütün mek-

Muhaberatta soy adla

rının yazılması !Uzumu 

tekrar edildi 
Dahiliye Vekaletinden Vilayete 

(soyadları) hakkında yeni bir tamim 
gelmiştir: 

Hafta tatiline muhalif hareket 
edenler arasında Kumkapıda (Ziya) 
isminde bir berberin muhakemesine 
diin Sultanahmet sulh cezada ba· 
kılmıştır: 

Suçlu Ziya dükkanında çalıştığı• 
nı inkar etmiş ve: 

- Arkadaşlarımla Kij!'ıthaoeye 
gidecektik. Bu maksatlıı beş arka· 
daş toplanıp dükkanıma ıreldiler, 

Bu sırada polis memuru da bizi 
yakaladı •. Demiştir. 

Cürmü \esbit eden polis memuru 
Derviş ise dükkanda bulunanlar• 
dr.n Yervr:ıtı traş iskemlesinde 
yi;zü \raşlı, havlulu göıebildijtini 
kendisi dükkana girer girmez elek· 
triği söndürdüklerini söylemiştir. 
Dükkanda >akalanan müşterilerden 
beşi de mahkemeye getirilmişlerdi, 

Bunlardan uçunun sakalları 
çok uzamış ve saçları büyümüştü. 
Buna raj!'men Soliri, Onnlk, Meh
met, Cevat, Yervant ismindeki 
mii~tcriler dükkana k4l'iyen tıraş 
ol ak için gelmediklerini Kaj!'ıtha
ııeye gitmek için orada toplandık
larını iddia etmişlerdir. 

H.ikim Salahıttin Demirelli bu 
iddiayı kabul etmemiş ve sakallı 
vaziyetlerine ve şahidin ifadesine 
bakarak berber Ziyayı 5 lira para 
cezasına mahkum etmiştir. 

• • 
POLiSTE 

Bir kızcağız 
Kaynar sudan 
Yandı 
Yaralı kız ted•vl edil· 

mek Uzare hastahane

ye kaldırıldı 
Fatihte Haydarda Bıçakcı Alaed

din mahalle.;nde çeşme ~okajtında 
40 numaralı evde oturan 18 yaşla. 
rında Şevkiye iımindek kızın Üztrİ· 

ne mangal üstünde kaynamıkta olan 
su dökülmüş ve zavah kııcaj!'ız 
muhtelif yerlerinden yanmıştır. Ya
ralı kız tedavi için hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Bir kızı bıçokla yaraladı lor 
Taksimde oturan ve Mercanda 

Şeriıpaşa hanında terzi 19 yaşında 
Avanti ismindeki kızı Bakırcılarda 

ayni handa çalışan terzi çıraj!'ı Ya· 
şar traş bıçaj!'ı ile yüzünden aj!'ır 

surette yaralamış ve kaçmıştır. Suç
lu aranmaktadır. 

iş yüzünden kavga 
Tak11mde Meşelik sokağında Lu

kanın meyhanesinde garson Hasan 
ve arkadaşı Emin arasında iş yü• 
zünden kavga çıkmış neticede 
Emin demir ile Hasanı başından 
yaralamıştır. 

Bıçakla yaralamış 
Çarşıda seyyar koltukçu Hüse. 

1 

yin ile seyyar koltukçu Sadık ara. 
aında rekabet yüzünden kavga çık· 
mış ve neticede Sadık bıçakla 

Hüseyni kolundan yaralamıştır. 
S.:srhoş yakalandı 

Sarhoş olarak Yenipostahane 
caddesinden geçen ve Mehmet Ali· 
nin dükklnının camlarını kıran 
Artin yakalanmıştır. 

Hileli yağ satanın sonu 
Yeldejtirmenindc Karakol cadde. 

sinde Bakkal Bohorun müşterileri· 
ne hileli ve noksan yajt sattığı 
görülmüş ve yakalanmıştır. 

İki kumarbaz 
Kadıköyde Bekirin kahvesinde 

para mukabili kumar oyn&ciıkları 

ırörülen Sadettin ile Mustı.fı yıl.o.· 
lanmıştır. 

Biri trarrıvaydan düŞ tü 
Beşiktaşta Uzunova caddesiDde 

51 numaralı evde oturan lbrahim, 
Beşiktaşta vatman Recebin idare• 
sindeki Beşiktaş. Fatih hattın• iş· 
leyen tramvay arabasından dilte· 
relc başından hı!i! suretle yaralan· 
mış, yaralı Beyotlu hastanesin• kal
dırılmıştır. 

Bonolar 
Düşü gür 
G•yrlmubadlller dertıe
rlnl Maliye Veklıletlne 

teplerde mümkün olduğu kadar 
tesisatı havi 

yaptıracaktır. 

jimnastik salonları 

Diğer taraftan lise ve orta mek

teplerde de bu derse azami ehem • 

miyet verılecektir Şimdiye kadar 

bir çok mekteplerde bu derse la • 

yık olduğu ehemmiyetin lütfedil -

mediği maalesef görülmektedır. 

Jimnastik alelade bir eğlen~e zan· 

nedilmcktedir. 

Ormanların muhat•zası 
için tedbirler alınıyor 
Hazirandan ıtibaren bütün or • 

manlarımızn muhafazası askeri 

orman muhafaza memurları tara • 
fından yapılacaktır. 

Ziraat vekaleti bu münasebetle 

muhtelif orman mıntıkalarındaki 

vilayetlere bir tamim göndererek 

orman muhafaza kıtaları için mü • 

nasip binalar aranmasını bildir -
miştir. 

Tamimde, htr Türk öz adından 
başka soyadını da taşımıya mec· 

bur olduj!'u cihe!le söyleyişte, 

yazışta ve imzada buna riayet 

edilmesi icap ederken el"an bazı 
muhaberel~rede ve yazı melin· 

lerindo soyadı kullanılmadığının 

görüldüğü bildirilmekte ve bu ka· 

nuni icaplara bilhassa resmi mua• 

mele ve muhaberelerde tamamen 
riayet edilmesi istenmektedir. 

Soyadı için son mühlet 2 Tem· 
mu~ 937 ye kadardır. Bu tarihe 
kadar kendisine bir soyadı alma• 
mış olanlar hakkında kanuni mua• 
mele yapılacaktır. ----
Rekllıml•r için tedbir 

Son zamanlar şehrimizde elek • 

trikle yapılan reklamlar çok fazla-

!aşmıştır. 

Yapılan tetkiklerde, afişlerin, bü· 

yük levhaların geceleri ,ehrin man-

zarasını bozduğu anlaşılmıştır. 

Badema elektrikle yapılacak her 

reklam için, fen heyetinden mü • 

saade alınması kararlaştırılmıştır. 

bildirecekler 

Gayrımı..b;ıdiller; bilhassa bo • ~· • • • ıı•• 
naların "°.n günlerde gittikçe kıy . ır )T~ -
metten duşmesınden çok müteessir· -- 111 

dirler. Bunlar; bonoların borsaya 

kote edilmesi suretile 100 liralık 

bir tahvilın 10 liraya düşmesine 

mani olunmasını istemektedirler. 

Diğer taraftan istihkaklarının 

yüzde 2 ve yüzde 04,3 nisbetinde 

yapılan para tevziatından alacaklı 

gayrimül::adillerin muamelesine 
başlanmıştır. 

Bunlar için komisyonca haftada 

iki gün tahsis edilmiştir. Bu kabil 

alacaklı gayrimübadiller salı ve 

perşembe günleri sabahtan saat 

dörde kadar cemıyete müracaatle 

işlerini halledebileceklerdir. 

Kahveler kontrol edilemez mi? 
Bir okuyucumuz yazıyor: 

"Ka_hve ~aha_lı bir metadır. Bu itıbarla hı leye maruz kalır. Şa• 
yanı dıkkattır kı hileye, kahve kadar müsait şey de çok aıdır. 

!'lohut. kavrularak kahveye karıştırılabilir, arpa karıştırılabilir. 
Hatta yı.ne gazetenizde okudum. Ekme~i kızartıp k.thveye karıştı .• 
ranlar bıle var. 

Her yerde kahve satılıyor. 
ralarda içilen kahvelerin, alınan 
dan daima şüphe içindeyiz. 

heryerde k&h•ehane var. Bu· 
kahvelerin halis bahvc oldutıın• 

Nitekim, kahveyi içerken acalp bır tar duyuluyor mideler 
bozuluyor. Bu işin önüne geçmek için bir kontrol koymak müm• 
kün değil midir? 

[Açık Söz]: • 
Okuyucumuzun şiklyetinc biz de lştirlk ederiz. 

Biz. gerek mektuplarla, gerekse şifahen böyle şikayetlere 
defa muttali olduk. 

çok 

Kiraz bollandı Fakat bunun önüne aeçilemeı bır~ey olmadığını asla düşünme• 

Son hafta içinde piyasada kiraz dik • 
birdenbire bollaşmıştır. En çok Kahvelere kontrol koymak bir iş dej!'ıldir. Hile daima cezayı 
Sapanca ve İzmit havalisinden gel- müstelzim bir suçtur. 
mektedir. Arada sırada yapılacak teftiş ve kontrollerle kahvehanelerde 

Buralarda toptan kirazın kilo _ veya satcılarda hileli mal görüldü~ü zaman müsadere olunur ve 
su; daha yeni çıkmış olmasına rağ· ceza verilirse mes'ulleri bir daha cesaret edemez. 
men 4 kuruştur. istanbulda ise iyi j' Herhalde bu hususta bir tedbire ihtiyaç vardır. 
kiraz ancak 15 _ 20 kuruşa satıl _ Alakadarlardan buna bir çare bulunup bulunmadı§ını veya bir 
maktadır. tedbir alınıp alınmadıj!'ını soruyoruz. ______________ ;......; __________ ...J 

Polislerin 
Nöbeti 

BUroda ç•lı•anlar nokt•· 
yada ittlrak ettirilecek 

Gündüz çalışan yazıcı memurla

rın gece devrıyelerine iştiraki hak

kında Dahiliye vekiıletınden vila· 

yete bir emir gelmi~lır. 
Tamımde bütçe valiyf:!ı ıtıbarilc 

miktarın arttırılması imkan olmı· 

yan ve hariçte geceleri va-

zife görmek mecburiyctınde 

bulunan polis memurlarının 

gecE soğuğu gibi sebepler -

le bu uğurda pek çok müşkü • 

!at çektikleri \"e bazılarının hasta

landığından bahsolunarak gündüz

leri bürolarda yaıı işlerınde çalı -

şan memurların soğuk zamanlarda 

nokta ve devriye vazıfelerıne ge

celeri üçer saat iştırak ettirilme • 

leri suretile hem nöbet saatlerinin 

az olmasına ve hem de sıhhi vazi· 

yetlerinin korunmasına yardım e

dilmesi bildirilmektedır. 

Mekteplerde 
Göz hastalığı 
Salgın bir halde görUI· 
memı,, birkaç vak'aya 

tesadüf olunmuttur 
Mekteplerimizde yapılan göz ve 

diş muayenelerinin senelık netıce-

si Maarıf müdürlüğüne bıldıril . 

mıştir. 

Evelce zannedildıği gibi mektep
lerde göz hastalığı salgın bır şe 

kilde bulunmamıştır. 
Yalnız bir iki mektepte gözlerin· 

den hasta bir kaç çocuğa tesadüf 

edilmiş ve bunların hemen teda 

vilerine gırışilmıştır. 

Dıtler üzerınde yapılan muayc 

nede de bir çok ilk mektep çocuk

larının dişleri bozuk ve gayri sıh

hi olduğu görülmüştür. 

Halkevlnde danslı çay 
Dün akşam Beşıktaş Halkevınde 

gayet samimi bır çaylı dans veni 

miştir. Bu çaylı dansta bir çok eğ · 

lenceler tertip edılmiş, halk saat f. 

kiye kadar güzel bır surette eğlen· 
mjştir. 

Toplantıda fizik öğretmenlerin 

den Kenan güzel bir manzum bi 

kiye okumuştur. 

Gene Beşiktaş Halkevi azaların· 

dan Muzaffer, milli oyunlarımız . 

dan zeybek, harmandalı ve Jaz o • 

yunları oynamıştır. 

Polis dUn tarama yaptı 
Halta tatiline muhalif hareket 

edenleri yakalamak için dün polis 
tarafından ~clırin muhtelif yerlerin· 
de bir tarama yapı 1mıştır. Tarama
da ekserisi Beyoğlunda olmak üze• 
re gizli çlışan dükAnlar meydana 
çıkanlmıştır; 

Bu meyanda, Kallavi sokall'ında 

kunduracı Şt-mseddin, Mu•tafa ve 
kunduracı Kamer, terzi Hapkin, 
mobilyacı Manol, Hiristo!os, Haço· 
polo hanında terzi Bedros, dijter 
Kamerin pazar günleri gizlice dük• 
kıı.nlarında çalıştıkları tesbit edilmiş 
hepsi mahkemeye verilmişlerdir. 

Belçika ve 
Milletler Cemiyeti 

(8i;·inci .<oyfadarı deı·~m) 
,.e İtalya olmak llzeıc be~ devlet 
\'ardı. 19 Mart 1936 itilafında ise, 
İtalya \'C Almanya bulunmadığın· 
dan üç taraflı bır teahhtit ıdi. 

2 - Lokarnoda İngiltere yalnız 
gutunti cd 0 n bir devlet idi. 19 Mart 
1936 ıtilafı~da ;,.,, henı garanti e· 
diy•ıı· hem de garanti t'dıliyordu. 

Ancak Bclçıka iç n> dış siyaseti
l"':(; [it bır tu.kım zaruret1erin tazyi
ki altında Mart 1936 ıtılilfının te
ahhiıtlerındcn de kurtulmak iste
di . Ve İngiltere ile Fransa, neşret· 
tikleri bevann.me ıh: Belçikayı şu 
Şill tlara bağlı olmak üzere serbest 
bırakmaktadırlar: 

J - Eel~·ikrı, hudutlarını teca -
vüzden korumak için lazım gelen 
askeri hazırlıkta bulunacak. 

~ - Belçika, topraklarının, te -
cavüz kasdile, ba~ka bir devlet 
tarafından kullanılmasına ra1.1 ola
mıyacak. 

3 - Bclçibyı İııgillerc ve }>'ran
sa tecavüze karşı koruyacaklar. 

4 - Belçika M ılletler Cemiyeti 
ıle gıri~tiğı teahhütlere sadık ka
lacak. 

Görülüyor ki Beiçikaııın Lokarno 
ile giriştiii teahhtitlerden kurtul
ması, gaı bi Avrupanın emniyeti 
meselesilc Lütün aliikasının kesil
me•i dcm~k değildir. Bdçika: 

1 -- ingıltere ve Frnnsanın ga • 
rantılerini kabul ediyoı-. 

2 - ikı devlete karşı siliıhlanmrılt 
\'e tec3vüzc karşı keı!dini koru -
m"yı teahhüt edıyor. 

:ı - Mı!ktler Ccmıwlilc gici<li
ğı te;ılılıütler<' sadık kalacağını be
yan cdıyor. 

lrıgılkre ve Frans;ı bakımındon 
en ı·hemı"lıvf'tli t('ahhut clP sonun
cu>udur. 

Çür,kü bu iki garp de\'li-ti ıçin 

Belçıkanın eheml'l"ıycti, Almanya 
ile bır baı n halındc ordularının Bel
çika toprak !arından geçmcsınd~d r. 
Milletler C<·mıyctının on ~Hıncı 

maddesının sonuncu fıkrasında nıü
tocavız bır devlet hakkında tat -
bik edıle~~k müeyyıdel •rd<'n bah
sederken, buna ıştırak PU<'n dev . 
letlerın vazıfelcri arasında asker
lerin geçmesi de \'ardır. Dcni'iyor 
kı: .c~mıyetın kahhütleine ria

yeti temin ctlirec~k umumi hare-
kete iştirak eden ccmı~·ct azasın
dan her hangi birinin km·vetlcri
nın kenrJi topraklarından geçmesini 
kolnylaş•.ırmak emrinde tedbiı· a
lacaklardır.> 

Bunun içindir ki Bclçikanııı ye
ni tarafaızlığı Almanyayı tamami
le tatmın etmiş değildır. Alnrnnya, 
Bclçıklnın Mıllctlcr Cemiyetilc de 
bütün rı?fıkasını kcsrn\'Sıni istiyor. 
Fakat Belçika buna yaııajmıyor. 
Dığcr tarafta.-ı Belçika Dı Bakanı 

Spaak geçen gün, Belçikanıı: on al
tıncı madde ile giriştiği teahhüdü 
izah yollu beyanatta ba!ıınmuş -
tur. Spaak demiştir ki: 

1 - On altıncı madde ile ask<'r
lerın topraklarımJ?.dan geçmesi hak· 
kındaki teahhüt ancak bizim de 
muvafakatımız ile hakkımızda tat
bık edılebilır. 

İşte Belçikanın ycnı •iyasi vazi
yeti bu:lur. Bu vazıyet, Belçikanın, 
Mılletler Cemıyetıle münasebeti
nın k~sılmemesı yüzünden Alman
yayı tamamıle !atının etmediği gi
bı. Fransa ıle askeri anlaşmalar ya
pılamayacağından Fransızları da 
tamamılc tatmın etmış değildir. 

Çunku gerçı Milletler Cemiyetile 
gırışılen teahhut, belkı Belçikayı 

Fransanın ve Jngılterenin mütte -
fıkı olarak harbe sünikliyebilır. Fa 
kat Fransızlar bundan cmın olarak 
şımdıden Belçıka ıle beraber aske
ri planlar hazırlamak ıstıyorlar . 
dı. Belçıkaııın her hangı bır buh
ran ıçınde t•kıp edeceği hareket 
hattının önceden bilınnıemesi, Fran 
sız harp planlarır:n kati olarak ya
pılmasına er,;el l<'şkıl eder. Çün
kü bu planlar hazırlanırsa, Belçi -
kan"ı ~öyle ve böyle hareket kara
rı karşıomda det::ışmek icabeder. 

Maamafih lngiltere ile askeri sa
hada yaı:ımaya ba~ladığı daha sıkı 

• teşrikı mesll ile FransJ bunu tela
fi edeceğe benziyor. Belçıknnın ye
ni siyasi vaziyeti, İngıltere ile Fran 
sa arasındakı tesanüdi.i sıı{;lam -
!aştırmak gibı foleta beklenmedik 
bir netice vermıştır. Belç 'rn me
selesi bu bakımdan ha, pten evvel
ki Fas buhranına bcnzedı. İngilte
re ve Fransa ara,ınd ki sivasi teş
riki meiai ve Fransız harbiye na ... 
zırile hava nazJrınır fngiltera\·i ıi
yaretlerile tezal>ür eden askeri h~-
2ırlık, eski antant kordiya •; andı
rıyor. 

Ahmet Şültril Esm.,r 

• 

• 
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Profesör Ki·<cor Kö:ıür cüy ının 1 veya bılavasıta talcbesının mu~ku· 

yazdığı •Ameli ve tatbiki kambiyo~ ı lit çekcce&i noktaları iÖZ önüne 
adlı e•erini aördük. (~2) _sahile ı_~k j alarak onları halk ve tedris dil~le 
küçük bir tetkik mılıı}·etınde iO• yazmış ve bu suretle de ayrıca kul· 
rülen bu eser, iktisadi ve ticari in• 1 tiirüm~ze büyük hizmetlerde bulun• 
kılabınmın halk için meçhui kalan muş~•ır. Cen~lik, hizmet eden yır 
kaml~yo lıadiıesi üzerinde ilk defa 1 lılann etrafındaki prestiş ve hür• 
hazırlanmı~ tir telif oll!lal.: itıbarile · meli, ,•yıııyı iÖrdi!kçe hizmet el• 
çok deterlidir. ı m<'kte heveslenir. . 

Kambiyo ile vas•ı~1ı vasıtası~ l.fa~b,:at, bilhas>• kalem ve !ık. 
•liikadar olan tüccara, eınaf• göre ri!e yurda, kültüre hizmet edenle-
tam ve vl11h bir halk dm ile ya· re yer ayıran bir vasıtadır. 
ıılmış bu eser ,yalnız nazari bil- Biıirıı üzerimize düşen vazife, 
ırileri te'lif etmiş olarah. de~il, aynı hizmet edenleri bildirmek ve on· 
zamanda bütün bal.isler üzerinde lara vüıümüzün yctiıti!i nisbette 
ha.ıatr miaaller tatbik edilmek sıı- hizmet ederek, yeni letişenfcre 
rctile bir kat daha faydalı hale ge· örnekler vermektir. 

tiril,ıoi~tir. Kırk yıl ieCeli ıündüıh.i çalıııp 
C·:crde; kambiyonım taril:eri binl-.rce t~lebe yeti4tirme1' ve eser· 

hulıh:ı edildikten sonra, hususatı; feri ile yüz binlerce. memleket ev• 
r.ıcal";· cn ve ıray:i muayyen haller, lidıoa hiımet etmek dile kolaydır. 
va iell, vadeoiz liatlar, fiat ccdve• Elimize ırelen bir eser üıerinde 
lı; fi.tların tesviyesi, bilavasıta b:r ka~ satır yazmakla iktifa edc-
kambiyo, bunun remi?, tret usulleri; riı. Bu hatadır. Yanlıf veya dotru 
r.ıuıy)'en ve rayri muayyen, vadeli edinditimiz intıbaı efklrı umumi· 
'"' ;adesiz fiyatlara göre hususatı; ye>e arzla mükellefiz. Vazifeleri• 
her iki usulde vadeli ve vadesız 1 

mizden yani matbuatın vazifelerin· 
poliçe ve çek bedellerinin hesapları; den biri de btıdur. 
m ; hl elif vadeli borçların vadeli 

poliçeler ve çeklerle tesviyesi usul· 
lcri; bilva.ıta kambiyo; tarifi, lıusu
satı ve nevileri; fii mütekabil usul· 
leri; Mür~kkam cdvel ve tanıimi 

tarzı; Kambiyo klrcılıtı bahi•leri 

ayrı nyrı tetkik: olun mu< ve b~tün 
~u bahisler, misaller üzerinde gös· 
terilmiş ve tatbikat yapılmıştır. 

Pro!esör Kömürcüyanın, biiyük 
emeklerle bizzat telif, tab ve neş

reyled•ği bu eser mahiyeti itiiıarile 

c.rla ticaret mektepleri tıle~inin 
istifadesini temin edici deterdedir. 

Profesörün böyle bir çok eser
leri mevcuttur. Fakat biz bu .. e. 
rinden bahıed~rken buna istinaden 
bazı noktaları dikkat önüne koya· 
cağız: 

Profesör, tam kırk yıl hayatını 
tedriıe tahsi• etmiş bir hocamızdır. 

Bu ıralık herhangi bir mıddi 

menfaat iÖzetmek.izın, bilvasıta 

Aceze 
Kadrosu 
Taştı 
KUçük çocuklar evlı\tlık 

olarak veriliyor 
Son günlerde Darulaceze kadı o

su yüksdmiştir, 

Şehir içindekı dılencılerın laki
bı ışme ehemmiyet verildığinden 

yakalanımlar hemen malıkern~ye 

sevkedJmektcdır. Bunların arasın· 

da bulunan bir kısım çocuklar lo<· 
men mahkeme kararJe memleket· 
!erine ııond€rilınekte ıseler de bir 
yurdu c!rıııyanlar mecburen Da • 
riıliiceıeye yollanmaktadır. 

Bundan ba~ka; sokağa bırakılan, 
kimsesiz kalan çocukların da ila • 
vesilt• D•rülacezedcki çocuklar e • 
pev artmı~tır. 

Müesese nızaınııamesine göre bu 
g.b ı ler yedi sekiz yaşına kadar O· 

kurtulup barmdırıl~akta, sonra İS· 
teyerle. c evlıidlık ,·cya çırak ola
rak ve:ımektedir. 

Av malzemesinde 
ucuzluk 

lohi~arlar idaresi avcılığı teşvik 
maksadıyle av m•lzomc.i üzerinde 
muhı m tenıilat yapmıştır. Tenzilatlı 
satışa bir Hıılrandan itibaren baş
hn•caktır. 

Birşey yazılıp meydana 
için ömiir verilir. Bunu 
geçivermek yanlıştır. 

ielmek 
şöylece 

Bir memleketle ne kadar sistemli 
tenkit olursa, ne kadar tab'iyata ve 
nf'triyata alAkadar bulunursa. kül• 

ı tiir o nisbettfl ileti ırider. 

Bırakalım profesörü bir yana. 
Çünkü o hiımeti ve şöhretini tama· 
mıyle ikmal eııniş bulunuyor. Fakat 
böyle ufak tefek de ols~ neşriya• 

tyile yeni yetişen muharrir, müellif 
ve yazıcılara gazetelerimizde yer 
vermek b:r memleket ,·azifesidir. 

Btınun da en büyük hareketle
rinden biri kitaba sayııı ve alaka 
duymaktır. 

•Ameli ve tatbiki kambiyo,. ~ü
çük fakat mahiyeti itibarile büyük 
bir eserdir. Yazmıyoruz, yazılmı· 

yor, yazılamıyor. O halde yazan· 
lara yer vermek vaıilesini nnuıma- ı 

mak lılııml 

1 Kendini 

1 Tanitma 

1 
Kartları 

Bunu hAmil olan her hangi 
bir posta merkezinden 

sühulet görecek 
Posta ida cs ı, r osta merkezi ile 

sık ~: k muamel~ vRpan halka bir 

ko l ay l ık olmak uıc c İstanbul , İz
mir, Konya, Adann gibi büyük ,.;. 
liivetlerimızde (kendini tanıtma 

kartları) tesıs etmiştir 

Tanıtına karlı şahsa ait olup bu 
kartı hamil olan kımsc Türkiye da
h il.nde herhangı bir posta merke

zine ibraz eltigi takdirde muaıne • 
lesıni irnlaylıkln gorecektır 

Tanıtma ka'tlarını. 2 fotoğrafla 
rcsnıi ·ıcöıkalarını ki~clcre veren 
herkes beş kuruş mukabilinde a . 
labilecekti•. 

Bu kartların ihbar rnudd<>ti üç 
ned ir 

Edirne Vaıl 1 Ankarada 
Edirne Valisi Osman Şah inbaş, 

dünkü öğle rkispresi!e Ankarayı 

hareket ctmı1tir. Vali, Ankarada 
vckaletJ..,Je teırıa• ederek on gün 

sonra lstanbul'a donecek ve bir gün 
kalarak vız'fesiııe aı·det edecektir. 

r RE KLER 
SOLARKEN 

- Edebi Roman~ 6 - YBzan ' H. Z. DIRMIL 
Allı~da yatam tıal.ç•m tem bir 

inzivanın mabedi.. 
Kurar verdim, hiçbır yerine ıı~. 

mivecekim.. Suratlarına kat, kat 1 

boı a suriıp h kıkati •aklayan ka
dınlar gı bi onu örtmeğe, şt kle sok· 
n.a:a yeltenrııi)·eccğim.. Artık; O· 

lanı oldııZu gibi kabul ... Sırrına 
mazhar olabil<r<em ne mutlu ... 

Mel<tubunrla }Dtdığın şeyler dur. 
su~ ... Şimdilik onlardan uzaklaşmak 
istiyorum .. Y1lnız bavu!da kırmızı 
bir p.ıkctc sarılı üç Lane kalın al. 
bümüm var ... o~ı... yolla ... lmti· 
han hakkında 'oruyorsun .•. Hayır!.. 
Ben '"'z geçtim o işten arlık .. 

Euna o kadar ,evindim ki .. Beni 
bo~an bır ıstırap düğümünün biri
sıni çözdük demektir .. 

Mektubunda bunun hakkında da 
uıun malümat ... 

Şimdilik selamlar dostum_ 
Münir 

* Mektubunu alalı bir halta var .. , 
Fakat işte cevabı uzattım .. neden 
mi? diyeceksin ... 

• 
BunLn sebebı çok açık, biraı 

sana dariınım da .. 
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MOELLIFi: Nlzamettin Naz" 
Rahmi amcam bir akıım Tekir 

dağı:da sofarada sizin blnbir di· 
rekte oturdutunuzufsöyiemişti. Son• 
ra yine vızıeçtim. 

- Hata ~tmişsin... Hem blraaz 
ilrip konuşuyorsun ıibi ıreliyor 
bana. Hem ıenin bize ıelmeyişinde 
bir sır vır. 

ismet bu sözleri işitmemiş ıibi 
devam etti: 

- F•kat sonra Galibenin o ta• 
rafta bir arkadaşı var:r,ıı. Arasıra 

taruaya çıkar, ıeninle cilveleıir
mif. Bir ırün onlardı iken Galibe, 
aeni ıörmüf. Sonu, sen C111ibeyi 
kuvalamıta başlamışsın.. yaramaz 
Nazmi! .• 
- . ~ .... 
- Çok çalııtık amma, elinden 

iki satırlık bir aşk mektubu kopa• 
ramadık. Ve her halde Galibeyi kır· 
m•mak · için olacak, ehemmiyetsiz 
bir şeyden bahsediyormuş gibi; 

- Hoş ... Dedi- Galibenin de se· 
niole utraşmağa vakti olmadı ya ... 

Nazmi, Galibeye yan iÖzle ba· 
karak başını salladı: 

- Desene ki bir dolap çeviri· 
yordun ... 

Sonra ayata kalktı .. ismetin ko. 
!unu tuttu: 

- Cel bakalım ... dedi • şu işi 
anlat bana ... Babam ne yaptı size?. 

ismet tabiileşmişli, o da ayata 
kalk lı ve ırüldü ... 

- Hiç birşey yapmadı... Hiç 
birşey ... Hem Calibe, haydi kımıl· 
dan bakalım .. Bugün sonuncu gü• 
nüm. Benı eı!'lcndirin biraz bakalım. 

• 
• . . . . . . . . . .• 

Çayırlar; 

Dere; 
Sandal!. . 
Doğuşu sandalda seyredilen ay .. 
Gülüşerek, koşuşarak kapısından 

ıririlen evin tarasası ... 
Tarasa ... 
Gramofon; 
Kırılan bir plak; 
Kahkahalar ... Kahkahalar ... 
Dalgın ve yorgun bakışlı ırenç 

kız iÖ:leri. .. burundan mırıldanı

lan bir şarkı parç ası ... az sisli ve 
bin bir çiçek kokulu bir yeni sa
baha ulaşaa sokaklarda tek tuk 
iÜrültüler başlarke:ı; 

- A ... delildin mi kuzuın... be· 
nim artık uykıım ıreldi. 

Az sonra ve bin bir çiçek ko. 
kulu bir yeni sabaha ulaşan so
kaklarda tek tük giirültüler baş. 

!arken; 
- A. . • delirdin mi kuzum •• , 

benim artık uykum geldi! 
Diyen Galibenin sesi ... 
işte cümbüşlü bir Kaıköy gecesi .. 
- Ve .. . 
Gözler ... . 

iki yeşil ıözl Suya atılmış iki 
çıvit barçası ııibi erimiş ve şu en· 

gi n deniı mutlaka bu yürzden yem 
yeşil kesi'miştir. 

Eski, köhne bir gemi, sivri bur. 
nu ile suhrı yararken kamarasının 
lombozundan enhinlere bakan Naz• 
mi enginlerin yeşil, mor, mavi Lü· 
tün renklerini bir renkte görüyordu. 

Yeşil, yemyeşil... ve sonra göz· 
lerini yumuyor, göz kapaklarının 
içinde yeşil iki göz görünliyordu, 

ismetin gözleri, 
Gözlerini b~tün gece bu gözler• 

den .ıvıramarlı~ını düşünüyordu, 

kalı.. Allah a~kına yanındakilere 
söyle ded'koduyu bıraksınlar .. bil· 
mem ki bundan ne anlıyorlar .. sanki 
onsuz ya~ayamazlar mı? 

Zav11llılar unutuyorlar ki yaptık· 
!arından benden ziyade o muazzep 
olacak .. çünkü ne de olsa ben bir 
erkejtim .. 

Dedikoducuların bayraktarı Naz. 
miye diyorsun.. e~er bu doğru 

ise hayret ettim .. pekiy bütün bun• 
fardan Naımiycye ne oluyor ... işte 
bunu anlamadım Kitti. 

Fakat dedim ya sana da dargınım. 
Ben artık ne oralara gelirim ne de 
oradaki söylenenlere aldınş ede· 
rim. 

Yine bütün kabahat sendt' ki 
bunlardan bahsedip beni üzüyorsun. 
Sen de bilirsin .. Hakikati teslim et .. 
Nazanlı münasebatımız bir arka
daşlıktan ileri ıitmeşmişdir? .... 

Amma ailelerimiz v~ etraftakiler 
fÖyle dütünüyormuş, böyle düşünüp 
yormuş. 

Galibe uyumuş, onlar uyanık kal· 
mışlırdı. O zaman, devrilen bira 
şi~eleri, her saniye biraz daha yese 
dalan ismeti konuşturmuştu: 

Balkan barbiıı den az evvel Şa• 
hap beyle atabeyisl Ka valadan Is· 
tanbula ielmişlerdi. 

Birlikte tütün ticareti yapmıfa 
karır vermişler ve ~kollckti! bir 
şirket kurmuşlardı. 

lstanbulda Şahap bey çalışacak, 
büyük atabeyi çiftlik işlerile uıt• 
rapcaktı. 

Babasının Kavalaya dönmesinden 
iki ay sonra Balkan harbi patlamış 
ve ellerine geçen bütün büyük a. 
razi sahipleri gibi Buliarlar baba· 
sının da Karaormanda ki kasaplı· 
rına parçalatmışlardı. 

Buraya kadar Şahap beyin bir 
fenalığı dokunm•mışlı. Fakat bun
dan sonra Şahap bey ismet için 
Ba:kan komitelerinden daha gad· 
dar olmu,tu. 

Balkı~ harbi mütarekeler olur 
olmaz annesi Şahap beye bir mek· 
tup yazmış, atabeysinin ölümünü 
bildirmiş ve lstanbula gelebilmek 
için para istemişti. O zaman Şa· 
hap bey kendilerine en ulak bir 
yardı.ııda bulunmamıştı. Hele baba· 
sının kollekti! şirketteki sermaye· 
sini olduğu gibi iç edivermişti. So· 
kak orta,ında kahn kadın birden· 
bire düştüğü •efalete dayanamamış 
ve öfmüştü. l•met bu öl ümden bah
sederken' 

"Şahap amcam omı ôlJürdül., 
Diyordu: Nazmi baba .. ndan iğrenir 
gibi olmu , tu . 

Sonra küçük amcasının yanında 

yaşamağa başladığını söylemişti. 

Bir gün hep bcr.> ber l•tanbula gel· 
mişlerdi, Şalı . p Bey bu sefer de 
onun fakir btr a.l le kızi!e övlenme
sini bahane etmiş, ve sırf ziyaret 
için gİltiki yazıhanesinden kov· 
muştu. 

Şimdi vaziyetleri hıç te fena 
değildi . Hiıkıimet keııdilerinı Te
kirdatında is~an etmiş. sahilde 
biıyiık lir }alı vermişti. Bir çilt· 
likleri vardı. Ve, rahattı l ar .. 

---------
BerberEer 
Kongrasi 

(Deı·amı t' r ) 

Ekseriyet olamadığı için 
tehir edildi 

Berberler cemiy < t.r.n ser.elık 
kongrası Beyojtlu Halkcvınde ya· 
pılmıştır 

Fakat ce!se açılınca; eı..scriyet 
olmadığı görülmüş bunun üzerine 
resır.i tcp'antı tehir edilmiştir. Fa
kat n:evcut berberler bu içtıma
dan istifade ederek aralarında 
mesleki ııörüşmeler yapmı şiar ve 
ruznaıııede en mühim maddeyi 
teşkil eden "pcrmanaı ve önuülas
yon makine!eri,, işi üzerinde mü
bahasada bulunmuşlardır. 

Cemiyet hey'eti taralınd~ n : 1;e,. 

dilerine bu iş için belediyece ha
zırlanan t&limatname etrafında ma· 
lümat ve izahat verılıı.iştir. 

Badema hiçb:r yer bir h• va gazlı 
ve buharlı permanant makinesi 
kullanamıyacak, ondüleler yalnız 
elektrikli cihazlarla yapıl!caklır. 

Toplanto, yakında y.1p lacakt r. 

kanık.adım ki her ıtiıaın ı. ır. 
, ısında elbisemin tozunu atar 
2ibi omuzlarımı silkeliyorum ... O 
kadar ... 

Nnan evlenmeden söyliyorlardı ... 
Güzel.. Peki şimdi düğün bile ya. 
pılıp bittikten sonra hala benım 

üzerime düşmek.. Yeter yahu .. 
Hem biıtün bu iibi yalanlar Na· 
zena ve ailesine beni fena tanıttı. 
racak ... Korkum bu.. O ııece Na· 
zan ağlamış .. Olur a ... Gelin ajtla. 
maz mı? .. Her şeyi benim üzerime 
mi atmak lazım .. Dedim ya bütün 
bunlar beni ona fena tanıttıracak 
yoksa olmıyan şeylere kıymet ve• 
ren dedikoduya azıcık dahi ol. 
sun aldırış edenlerden detilim ... 

Burası pek hoşuma ııi!ti ve iste
diğim sukuneti buldum.. Şimdilik ı 
iıç dört ay k lnıak 1"liyorum .. Ba
kalım sonr.ı ne olacak .. ha.. az 
kalsın unutuyordum •. 
Naznın düğünü olacağını yazıyor

dun .• 

Sen de mi onlar gibi düıünüyor
sun.. vakıa yazılarının sonunda 
banR hak verir ııibisin amma ina. 
nıtın zayıf.. benim oraya gelme• 
meklijtimin ıebebini anlamamış gibi 
görünmene biraz uziıldüm c!ogrusu. 

Ke$ke bu düğün hakkında bana 
bir ıey yazmasaydın her neyse .. 
Nazarı mesut ya~. benim için bu 

Peki bunların giiııabı bana mı ait. 
lıtırab&m ktfl detll mi? ... Siı ne 

yaparsınız yapın .. Ne dttrsenlı de
yin.. Bu ertık lıkencıye öyle bW 

Sana yazdığım emanetler henüz 
2elmedi .. aman çab\lk yoila.. Gün
lerimi nasıl ieçirdiğimi soruyorsun. 
Gayet basit.. O kadar basit ki 
yazmata detmez.. Geçen mektu
bumda blldirdiğm gibi.. O vahşi 
havu:ı bıtında uzun saatler oturıı· 
yor, defterlerimin her sayfaaına 
bin türlü manı11z 4eylar yıaıyo
rıım... Manuı ı dedim sakın rülme~ 
lllıneın neden bunu sarf mecburi· 

~o Mayı"> 
=====.c.=:occı=:c=:-: - - - - -

Birdenbire aklımı celdi. Ne!isı· 
ye dedim ki: 

- Aka Gündüze misafir ıriderim. 
- Elın adamı seni misafir edtr 

mi bakalım? 
- O elin adamı detıl, bu top· 

ratın adP-mıdır. Hem ben onunla 
bir kıç bakımdan tanışırım. Rıh. 
melli Pervin hanımı tanımJz:mısın? 
Cıınıaı Cevizlikte sana komşu otu• 
rurdu, Hani bahriyeli Necati ile 
küçük'.Ztklinin anneıi .. Tar.ıdın ya .. 
lıte o Pervin hanım akratıuıdır. 

Onun hatırı için beni kıı.bul eder. 
Bu bir, bir de ÔmerfScylettin ht:m 
benim hem onun arkadaşıdır. Ömer 
Seyfettini tanırsın. Hani bir aralık 
babam beni ona vermek iıtenıişti

da ben budalalık edip reddetmiş· 
tim. 

- Tanırım, 4u Kalamı,ıa oturan 
muharrir. 

- Evel, onun hatırasından da 
bahsederim. 

- Bunlar hep hayal şeyler kü· 
çük HAnımcığım. Bugün diinys 
başkalaıştı. 

- Yanı maddileşti demek isti· , 
yorsun. Onun da çareıi var. 

Ben Aka Gündüz badavaya misafir 
olacak detilim ~i .. bir gün ırelecek 

benim romanımı satacak. Bol pa. 
raya satacak. Mitalirliğimde ettire· 
ceğim ma•rafları bu suretle ödeiş• 
miş olacağım. 

- Bir insanın fellketini pazara 
çıkarıp ı.atmak doğru, insanca bir0 

şeymi? 

- Belki bıışkaları için öyledir. 
Fakat bir romancı için Ö)le dcğildır. 

Bir romancı, r.alist bir romancı 
cemiyelin bütün yaralarını gösterir. 
Su gösteriş o yarayı pazara çıka• 

· rıp istismar etmek sayılmaz. Olsa 
olsa o yaranın zösteriş hazırlıtıııda 
sarfolunan emejl"in, göz nurunun 
yarım yamalak bir hakkıdır.{*] 

- Bildi_tin ıri1'i yap küçük ha· 
nımcıtım. 

- Bilmediğim daha yolunda bir 
şey varsa sö1le de onu yapayım. 

* Flütün tren dolu idi. 
Üçüncü nıevkı'in şen yolcuları 

bana da hir yer verdiler. Keşke, 

peynir e '!!ek fı an alma•aydım. 
Okadar çok şey ikram etliler ki... 

Ankara istasyonunda bindiğim 

bir taksiye ı;idecetim yeri söy. 
iedim. Bilirim, dedi ve beni Keçi· 
örende ırrn i ş bahçeli bir bağ köş· 
kiıne götfrdü. Burası vaktile Bah
ri} e \f ki 1inin köşkii imiş. Çiçek 
bahçe,iniıı ö.ıüııde durduk. 

Birçok iıeyhr, hanımlar oturu
yorlardı. Kimi bezik oynuyor, kimi 
tavla .. Bir alay da çocuk .. Beni de 
kendileri gibi daha sabahtan gel
me pazar misafiri sandılar. Ara. 
badan indim fakxt ilerliyemed;m, 
Bu düşkün kıyafetle onların 3rasına 

(•) Değeri! karikatüristimiz Ce
mal Nadir bir g iln AkşRm ııaıete· 
sinde Aka Cö.ıı.lüıün bir karikatü· 
rünü yapmış ve y•nına karakterini 

Yazan' 

nasıl ırirebilirdim. Durduitumu gö
ren Aka ıeldi. 

- Kimi arıyorsunuz bayı o? 
- Ald.nmıyorum si1 ... 
- Evet. Beni mi arıyorsunu7? 
- Evet sizi. Sizinle ırörlışmete 

feldim. 
içeriye bururunuı. 
- Fakat ;:"): u~crckieriuı kıs..ı 

dctil .. A~·ık söyle~·i:n, size bir kaç 
ırDn için sıitındom. 

- Sığınmak keF m•sini bi!miyo· 
rum. Pekiy, (Yanındakine) Hü•eyinl 
bayanı )'Ukarıyıı ı;ıkar, u.ıetdiveııiıı 
solundaki odayı ha7.ırla. Misafiri· 
mizdir. (Bana) ~iıin a.Jıaız ne/ 
Atzımdan ıelişi güre! çıkl: : 
- Duriye. 
Elimdeki küçuk çantayı aldı. Eii

mi tuttu. Kırk yıllık tanı$ iibi ı•ıi· 
aafirlerin yanına ırötürdü : 

- Etki tanıdıklarııwfan bayan 
Diiriye. Misnlir gelmi,. T11nıtırım. 

Kimsenin şüphelenmesine s~bep 

yoktu. Hıiıeyin odamı gö.t~rdı. 

Karşıdaki banyoyu ıcosttrdi. Ve 
Cem:Je hanım adında ihtiyar tıir 
kaciını gÖ•lcrerek: 

- Ne isterseniz Cem .le hanımı 
söylersiniz. 

Deyip çekildi. içime bir rarat!ık 
çöktü. Ben kendi evimde iken bile 
bu kador tabii karşılan.mazdım. 

* Erteıi ırü"e kadar birjişey kı,n.JŞ"' 
madık. Sabehleyin bahçe-Je kar,ı 

karşıya kahve içiyor~ en bi,denbirc 
konuşmata başladı: 

- Yol yorgıın!ul!;unuz geç miş 

olacak. Beni aramanııın seiıe :.ı i • ıi 

sorabilirmiyim? sizi lıiç tanımıyorum 
bunun için le:ıi ınazur görün .iz. 

Pervin Hanımı, Ôrncr SeyfaJdini, 
Ali Canibi anla\lıın. 

- Beni t.ı~ıtn ızst!lız, ben s~ıi 

sizden, ve onl::ırd.:ı.n ta 11rL:ı ~ . Bun .. 
ladan cesaret al"rak geldıın. 

- O h11lde kendinizi yabancı 

yerde sarmazsınız. 
- Sıysa:;dım gelmezdim. 
- Teşekkür ederirn. 
Sizi hiç tanımı} orum dedif za. 

mkn az kalsın: 
- Nasıl tanımJzgıııız"? Hale t • 

yatrosunda eserlerin:z oynanırken 

(Mavış) le kaç defa iÖrı!şnıü~tiln.ızl 
Diyecektim. lri ki deı::edım. Fd• 

kat içim: ruuthiş bir acı çöktoi, 
Bir inun yirmi yılda bu kadar Je. 
ği şebilirınıydi? Dcın•k dcgı ehır
miş. 

- Madem l..i bu evin adJmısı· 

nız, söyleyinıl bakalım. 

Kendimden ve babanıJan h ı ç 

babsetmiyerek ıntikemmd Lır ına· 
sal uydurdum: . 

ı:ıir mektupçuııun hzı imışim, Lo· 
bam ölmüf, ben f\.1ı111ırUa C\ ' e rı ını .. 
şim, işlerim için o hınzır l ı eri[e 
vekllel verınijim ... 

Aıt tarafını dojtru anlattım. 

- Ben. dedi; esasen huhuk ınıı· 

kuk deni:en şe ye inanmam oııun 
için bu gibi işlere hiç aklım er
mez. Siıe yapat>ileceğim yardım 

ancak bunu bileıı lrrdrn sormak, 
ona göre davranmnk ol~coktır. 

- Ben de başka l;ir ~ey i'te· 
mi yorum. 

(De ı·nm ı ~ ) 
yazmıştı. bu y azısında Cemal Na. ı~=~~~ - - . - --
d ;r <lerr.ek istiyordu ki Aka Gündüz lnkılAp imtihanları 
btşkalarını~ fr 1a• etini, roman ya 18 Mayısta 
pıp satmak!. isllsmır eder. Bu yan. O.ıiver.ite 1 .ı kılap derslrrirıın 
lış ve hakm te:lııse Akanın kalbi imti!ıarı günlerı tJk a rriır etmiştir. 
çok incinmişti. Zannediyoruz l<i bu· Ünivcrsiten:n bütCn fakülteleri iie 
radaki muhaver~ o dıkenli yazıyı yiiksek mekttplerin •on sır,.fları 
telmih ediyor. için inkılap imtihanları 11! ~fa)ıs 

Aç;k Söz 

yetinde kaldım.. Emin ol ki h~r 
kelimeyi ya . m !: için çok yorulu
yorum ... 

Sonra bana da giilüııç gelen o 
sayfaları birer '·er yırtıp kayık 

yaparak havuzumda yüzdürüyorum .. 
Tavsiye etıij(in şeylere hiç le tii. 

ZLm yok.. Kcuc!i cleıdimi peka~a 
tedavi ediyorum .. , Nuıl mı diye
ceksin? Duyc!uk:arıma ve gördük
lerime zerre kaJar kıymet verme· 
mek suretile .... Mektubunun bu sa. 
tırları alikalandıran kısmıDi\ katı
lırcasına gülüyorum... Oh.. Sizin 
için ne kolay .. Burada iÜzel bir 
mesire var .. Enfeo b·r su çıkıyor .. 
Bilmem har.gi der.!_ de v . ı imiş??!! .. 
Ba~m R~rısa do lur.,, lıaşın döns~ 

yine doktora, bu f•kr nize bakıyo. 

rum da zamanımız etıbbasını sih'r
kir asasile :lolaşan Lokman hekime 
benzeteceğim geliyor ... 

Şimdilik çok Sdbahlar oraya de· 
vam ediyor ve bardak bardak İÇİ• 

yorum ..• Herkes;te beni hasta zan
nederek yakında herhalde faydası· 
nı iÖrecet mi söylüyorlar .. 

- Ses çıkardığım ysk.. Şu in· 
sanlar çok tuhaf dedim ya .. 

Salı günii yapol .ıc ıktır. 

Buıün bu tavsiye v: tcseli ere 
ses ~· ıkardığım yo~: Paran var mı 
diye yaııyorrluıı .. 

Çok teşekkür.. Şımci ;ı~ kafi., 
lcabcder.e sana iıildırr i m .. Tek~ar 
söylUyorunı l~tcc!iğiın albümle ri bir 
'1n evve; göndtr. Gözlerinden!•ipc• 
rim, ~1 U :l;rim •• 

Münir. 

Yanınıza ı:elmiyeceğim• kızmış
sın ... Doırusu bu1u anlamadım .. O. 
radan •! rıiırken •öylemiştim hatır
lar mısın "yalnız ya1aınak istiyo. 
rum ... ,, 

işte bu kadar .. Bunda kızıınk ne 
var .. Hem banR hastasın diyen de 
sizsiniz ... Peki ben ha•tayıın.. O 
halde bana neden darılıyor.unuz .. 
Bunu anlamadım aitti .. 

Yolladığın emar.eller geldi .. 
Geçenlerde lstanbula İnmiştim; 

can sıkıntısıyle llabıilide dolaşırken 
bir kütüphanenin vitrininde 1 An
drelöprenoin • Anne.cipr~ntam] is
mindeki kitabıN gördüm aldım .. 
Okuyorum .. Hıılbuki ben bu kitabı 
dört sene evvel vine okumııştuın 

\Devamı val') 
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uk~k ·;~····;;j ·;;~·;·;;~dan1 

abeşistan müstakil midir? 
lngilizler ltaıyanlar ne diyorlar? 

Bazı şayialara nazaran taç giyme günü ita/ya 
Kralı Habeşistan imparatorluğunu mu ilan edecek? 

Habetistan, ta.L_gfyma merasimine davet edlllrse ltalya 
lngiıtere~e neıetl mahsusa göndermlıeceğlnl blldlrml9 

Habeş İmparatorunun oğlu tah
ta mı çıkarılacak? Şu son bir iki 
gi.. n lük dedi kodular arasında na • 
zoı-ı dikkati ıız celp etmiyen bir şey 
de bu riYayct oldu. Habeş İmpara
torunun oğlu şıındi Kudüste bulu· 
nuyor. Bu talisiz veliaht pek genç 
yastadır henüz. Genç yaşta nikbet 
ve gurbet ne olduğunu pek acı bir 
surette anladı. 

Fenerbahçe Doğan 
sporu 6-0 yendi! 

Dün Doğan Spor takımı Fener 
Bahçe ile karşılaştı. Bir gün evvel 
Beşiktaşla 2 - 2 berabere kalan İz
mirlilerin bu seferki maçta alaca· 
ğı netice alaka uyandırmıvtı. 

çin mütemadiyen İzmir kalesine 
yükleniyordu. İzmirin yaptığı a • 
kınlar Fener müdafaası tarafından 
kesilince Sarı Lacivert takım gol 
yemek korkusundan kurtuldu. O -
yun bu şekilde 28 inci dakikaya ka
dar devam etti. 28 inci dakikada Ali 
Rışa beşinci golü, dört dakika son
ra Naci altıncı golü yaptı ve Fe
ner 6 - O galip vaziyete geçtı. Altı 
gol yedikten sonra İzmirliler başka 
sayı fırsatı vermemek için çalıştı

lar ce Fenere başka sayı yaptır -
madılar. 

On üç dakika sona maç O - 6 Fe
mi rin galibiyetile bitti. Maç hake
mi Nihat gene muaffakıyetli bir 
ıdare gösterdi. 

Fener takımından en fazla muaf
fa!< olan gene Reşat, Fikret, Niya
Zt ıdı. lzmirden Fuat çok çalışma
sına ra~mcn bir tek şeref sayısı ya
pamadı. 

Altı gol yemelerine rağmen İz
mirlıler çok fena değildi. 

MURAT KAYAHAN 

Fakat bı' gekl M şu demin iş:ı • 
ret cttigimız rivayc•tn ne olduğu
na: Ifobc~istan fmparatorl..ığunun 
İtalyay.ı ait olduğu Rl)mada bun
dan aylarca evvel parlak n:crasim
le, h ' retli nutuklarla ilim edil
misti. İtalyanın dostlarından 'ıir 
kaçı müstesna olmak üzere Ha -
bcşistendaki İtalyan İmparatorlu • 
ğunu diger devletler hukukan tas
d' i< etmiş değillerdir. Yalnız emri
vakii kabul ederek Habeş payitah
tındaki elçili'<ier kaldırıldı. Kon • 
solosluklar Kondu. Cemiyeti Ak • 
vam ise Habeşistanda değişen bir 
vaziyet tanımıyor. Hukuk noktai -
na>arndan Habeşistan mevcuttur 
ve müstakil bir devlet halinde ya
şamaktadır. Hükumdarı vardır. 
lliılasa öyle bir vaziyet ki buna 
göre Habeşistan meselesi daha hal
ledilmiş değildir. Habeş kralının 

oğlu Kudüste olduğunu söylemış -
tik. Rivayetlere bakılırsa İtalyad~n 
gönderilen bazı kimseler şu son za· 
manlarda bu genç Yeliahti ziyar~t 
etmişler ve kendisine Habeşıstan 

tahtını teklif eylemişler. Böyle hıı 
teklifte bulunmak için İtalyadan 
ad~mlar gönderildiği rivayeti çıkar 
çıkmaz İtalyan mehafili bunun a· 
sılsız olduğunu söylemekte gecık· 
medi. Fakat bôvle bir rivayet du· 
rup dururken nereden çıktı? Di · 
yeccksiniz. Bunun nereden )ktt • 
ğını söylemiyorlar. İtalyan Hahe • 
§i5tan meselesini bir neticeye bağ
lamak için çok uğraşıyor. Tabiidir 
ki siyasi vesaitin hiç birini istihfaf 
edecek değildir. Yine yukarıda 

bahsettiğimiz mehafilin dedığınc 

giire İtalya kendine ait olan her 
şeyini kendi mulıafaza etmek e 
melinde imiş .. 

V.ızigeit lınkkında lngiıiz v• /tolgan matlualının dedikoduyu bırak. 
madılı Habe~iıtanın eski hükümdrırı VcgJS Londra dyareıirıden 

İzmir - Fener maçını görmek i -
çin Kadıköye binlerce futbol me
raklısı taşıyan Akay vapurlarında 
başlıyan tahminler. Oyunun baş -
langıcına kadar devam etti. Bu 
tahminler arasında Fenerin mağ
lubiyetini kabul edenler de mü -
him bir yekun meydana getiriyor
du. Fakat oyun başladıktan sonra 
Fenerin güzel ve ahenktar bir o
yun oynıyacağı kendini gösterdi . 
Dünkü maçın bu kadar büyük 
farkla Do!;an Sporun aleyhine bit
mesindeki sebeplerden bir kaçı 

arasında Doğan Sporun yorgun ol
masına mukabil bir iki haitadan
beri bozuk oynıyan Fener forvet
lerinin iyi oyununu saymak la -
zımdır. Doğan Spor sağ bekınin de 
oyunun başında sakatlanarak oyu
na devam edememesi ve Beşiktaş 
maçında sakatlanan Hakkının bu 
maçta oynıyamaması neticenin bu 
kadar büyük fal'kla kapanmasına 

sebep oldu. Fenerliler dünkü oyun
da 6 - O gibi büyük bir farkla Do· 
gan Sporu yenmekle milli küme bi
rinciliğinde bir mani daha atlat -
mış oldular. 

• • SÜLEY'MANİYE KULÜBÜNÜN 
SENELİK KONGRESİ 

Süleymaniye Terbiyei Bedeniye 
yurdundan: 

Bu eğer İtalyanlar için bir dus
tur ise Habeşistan lmparatorlugu 

t&htına imparator zadeyi getirtıııek 

neden imkansız olsun? .. Diye sor . 
r.ıak da insanın hatmna geliyor 

Lafzımurad bir imparatordan iba· 
ret olarak bu tahta çıkanlacak kim 
olursa olsun böyle b!r hükümdar-

rafından çok evvelden çağırılmış· 
tır. Şimdiye kadar malum olan bir 
ıey varsa İtalya hükumetinin Lon· 
dra sefirini bu merasimde bulun· 
durmakla iktifa edeceğidfr. Diğer 

taraftan gene hatırda kalan rıva· 

yeller cümlesinden şu da vardır: 

Tac giyme günü olan 12 mayısta t. 
talyada kralın Habeşistan lmpara· 

BE"rOGLU 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 

iPEK 

SAKARYA 

YILDlZ 

SÜMER 

Al KAZAR 

TAN 

ŞlK 

ŞARK 

: Dan, tl~vam edıyor. 
Patronum kocam .. 

:Bır Mayıs gec.esı. 12 
numaralı ekspres 

ı Koro not ıncilerı. 
Çapkın genç 

, Lorel Hardi ser e
riler kralı. Halk 
kahramanları 

: Fıloyu takıp edelım. 
Huau•i ıcşkıiatıo 

cür t ve cesareti 

' Sevişmek arzusu. 
Adal•r şarkısı 

: T aınara Marinella 

• Proiramı 
memi~~ir 

bildir-

: 9 uncu senlonı Gö. 
nü! istediğine gider 

: Rus - Japon harbL 
Kan kardeşler 

lı~ın te\·cihi imtimali uzak görül -
miyebilir. Bu siyaset aleminde hiç ASRI 
bir devlet şu veya bu fikre szpla-

: Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar. 

1936 Atiııa Balkan 
olimpiyatları 

: Kadınlar gölü. Vah· 
şiler hucum ediyor 

narak ebediyen onun pe~inde <:1· 
de-:ek gibi degildir. Bakıyoruz: Bir 
~ey t!ün tekzip edilirken bugün o· 
luwriyor. 

İngiltere kralırıın önümüzdeki 
tac giyme merasimi müna•ebetile 

SANCAK : Arııona kahraman• 
Lkı A,ıorya) : ları. Margarita. 

l:lıMHURl YET: (•n •erwrılcrı. 
Pranga mahkumları 

ISTANBUL 
de Habetjslan İmparatorunun h:ı - FERAH 
tıra g~lmemesi kabil değiltlir. Da-

: Küçük prenses. 
Vahşil~re karşı 

ha bir kaç ay evvtl İmparator bu 
merasimde bulunmağa çağırılmıştı. MiLLi 
Sonra İtalya taraiından buna iti· HiLAL 
raz edıldi. Sonra, dendi ki İmpara-

to,· gelrniyecek, ve oğlu merasim· AZAK 
de bu~unac~k. I!'ikümdarların, hü· 
kum~arlıkl"rın dedi kodusu biter, ALEMDAR 
tüken;.- gihı deği'dir. 

: Romeo ve Jul yet 

: Bağdat bülbülü. 
Kim öldürdü 

: Küçük Lord ve 
Sefiller 

: Kasta • Diva. Bos
na sevdalan 

: Canavar avı. Kara 
adanın esrarı 

HaLeş veJlnhdinin vaziyeti de '1 LK 
~inıdi de<likoduya pek yol açıyor. 1

1 
A 

Jta;v~nın Habe · İmparatorhığu un· 
vanile Neraşin;'l genç oğlunu A -
dis&b~bada tı.hta çıkarmak isıedi- HALE 

KADIKÔY 

ğı r VR'.>'eti de i'jte hep bu dcdil<0 -
du faslına kaydedilmeli. 
Bazı rivayetin tek?ibi dahi ma -

nalı olur değ:il mi? 
Önilmiizdeki çarşamba gunu 

Londrada tac giyme m~rasimi ya· 
pıhcağı malum : Habeşistan 

İm aratorluğ-..ı bakalım orada ne 
sure11c ·e kimin tarafı,dar. tcmsn 
edilecek? .. 

Hoıbeşlstan İmparator bu mı? • 
r~sime cağırılırsa İtalya hukiımeti 
Londraya heyeti mr.hs ısa gön • 
dernıiyPceğini bildirmişti. Fakat 
Habeşfotan hükumeti İngiltere ta-

HALE 

: Bakir delikanlı 

0SK0DAR 

: Gizli vesika 

BA.KIRKÔY 
MILTiYADI : Proıram i'Önder

memiştir. 

Bir mUzl!t tetk il edlliyor 
Konyada mevcut gayri isliıml e· 

ı;erlerin bir araya getirilerek bir 

(Ga)Ti isliırni eserler müzesi) teş • 
kil edilecektir. 

Şehrimizde bulunan bu kabil e
serlerden bazıları müzeye gönderi
lecektir. 

torluğu ilan edileceği söyleniyor -
du. Şu günlerde bu rivayetleri te
yid edecek kuvvetli haber olmadı -
ğına bakılırsa hep bu dedikoduları 
Habeşistan vekayii başlıyalıberi -
yani tam iki senedir - biribirile ya
rış eden İngiliz ve İtalyan mat -
buatının ortaya attığına hükmetme
li... 

Maç nasıl oldu 
Saat 15,50 de evvela İzmirlıler bir 

az• sonrada Fenerlilerin bınlerce 
meraklının alkışları arasında saha
ya çıktılar. 

Takımlar dizildiği zaman Doğan 

1 
Sporlular merkez muhacimlerinden 
mahrumdular. Haf hattında aynı -

--------·------• yan Mehmedi de açığa alarak şu * Planör uçuş sahası Ramiye şekılde idi: 

KÜÇÜK HABERLER 

nakledılmiştir Kırk sekiz talebe M h t Ad F h- 1· -1 a mu - nan, et ı - smaı , 
Hazıran somına kadar burada ça • Nurullah, Reşat • Sabri, Fuat, Ali, 
lışacaktır Mehmet_ 

* Lıselerde dersler 22 Mayısta Niyazi, Esat, Ali Rıza, Naci, Fık· 
kesılecektir 

* Bledıyelerce idare edılen e • 
lektrik ıesısat v~ tenviratından da 

kazanç vergisi alınacaktır 

* 19 Mayıs şenlikleri programı 

salı günü kat'i şeklırıi alacaktır. 

* Temizlık işleri müdürlüğüne 

Kadıköy Belediyesi Başmuhendısi 

Mustafa Demirtaş tayin edilmış • 
tır 

* Devlet Demiryollarına tahsil 
görmüş memurlar alınması ve ba· 
zı memuriyet derecel~rinin yük . 

seltılmesi hakkındaki lilyiha yarın 

Meclıste konuşulacaktır. 

* Romanyanın milli bayramı 

münasebetıle bngiin saat il de kon· 
soloshanede bir k&bul resmi yapı -
lacaklır 

* Şehircilik mütehassısı Prost 
Adlıye sarayının şimdıki hapisha· 

nenın yerındc inşasında şehırcilik 

hakımından hiç bir mahzur gör • 
m<>mıştır 

* Yeni Sovyet sefiri Karski va
zıfesıne başlamak üzere yakında 

Moskovadan hareket edecektir. 

* Hükumet cKafkas Almanağı. 
ismındeki kitabın satışını yasak et· 
miştiı. 

* Alman bandıralı Thetis vapu
ru !stanbula gelirken Çanakkalede 
karaya oturmll§tur. * Önümüzdeki hafta içinde 400 
Alman seyyah gelecektir. 

* İngiltere kralının tac giyme 

merasimi münasebetile İngiliz ki

lisesınde dün dini merasim ya • 
pılmıştır. 

ret Cavat, Aylan, M. Reşat. Ya -
şar, Lepıb, Hüsamettin. 

Hakem : Nihat Bekdık (G S.l 
Oyuna Fener hucümile başlandı. 

f2mırJil•r oldukça sert esen rüz • 

garı lehlerıne almışlardı. İlk Fe -
ner akın İızmır müdafaasında kal
dı Bu akından sonra İzmirliler de 
akınlar yapmak istediler. Fakat 
Fener haf hattı İemirlilere akın yap
mak fırsatı vermiyorlar. 

Fener takımının hemen hakim 
denecek vaziyete geçmesi İzmir mü

dafaasını müşkül vaziyete soktu. 
Bırbırını takip eden Fener akın -
tarından birinde İzmir kalesi tam 
bır gol tehlikesi geçirdi. Fakat sa

yı olmıyan bu fırsattan sonra bir -
bırıni takip eden Fener akınları 
muhakkak sayı fırsatları hazırlı -
yor. 

ilk ıoı 
Yedinci dakikada Niyni topu O 

Spor kalesine sokarak ilk golü yap· 
mıya muaffak oldu. Bu golden son· 
ra 23 üncü dakikaya kadar Fener 
sayı yapamadı. 23 üncü dakikada 
Esat Fenerin 2 inci golünü de yap· 
maya muaffak oldu. 

Ve bu devre başka sayı yapıla • 
madan 2 - O Fenerin lehine bitti. 

ikinci devre 
İkinci devreye başlandığı zaman 

Fener hemen hakim vaziyete geçtı 
ve üçüncü dakikada Esat üçüncü 
golu yaptı. 3 - O. 

Bu golden beş dakika sonra o
yun tamamile Fenerin hakimiye • 
tinde geçerken İzmir sol hafı İs • 

mail topu kendi kalesine sokmakla 
Fenere dördüncü sayıyı da kazan
dırdı. 4 • o. 

Galibiyeti sigorta!ıyan Fenerli -
ler artık sayı adedini arttırmak 1-

r İSTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi 
1 LAN ------

Senelik kongre 15 Mayıs Cumar
tesi günü saat a de Şehzade ba -
şındaki Letafet apartmanındaki 

yurd merkezinde yapılacaktır. Bü
tün üyelerın iştiraki rica olunur. 

Bata-Levsklyl 3·1 yendi 
Belgrad (Son Telgraf) Sofyanın 

ve Bulgaristanın en kuvvetli ta • 
kımlarından biri olan cLevski• Bo
rova şehrinde yapacağı ikı maç -
tan birinde Yugoslav Bata takı -
mına 1 - 3 yenıldi. 

Levski ilk devrede 1 - O mağliıp 
vazıyette idı. İkincisi devrenın baş
larında beraberliğ'i temin etmesıne 
rağmen iki gol daha yiyerek ma
çı 1 · 3 kaybetti. 

19 Mayısta Mersinde bU· 
yUk spor bayr•mı 

yapılac•k 
Menıin (Son Telgraf) Buradaki 

spor kulüpleri ve mektepler 19 Ma
yıs spor bayramına büyiik hazır -
!ıklar yapmaktadır. 19 Mayısta Mer· 
sinde yeniden bir kaç spor şubesi 
açılacaktır. Bu meyanda tenis fe
darasyonunun tebliğ'atı üzerine bü
yük tenis turnuvası başlıyacak -
tır. 

19 Mayısta idman yurdu deniz 
kolunun açılış merasimi yapıla -
caktır. 

Mersinli tekaüt futbolcularla A· 
dana tekaütleri arasında da bir maç 
yapılacaktır. Her iki takımda da 
tanınmış oyuncular vardır. 

Adan•'da ko'u sahası 
Adana koşu sahası düzeltilerek 

güzel bır şekle ko11ulmuştur. Saha 
trıbünlerin ikmülinden sonra 19 Ma· 
yısta açılacaktır. 
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Tatile muha·ıt here9rette 
bulunanlar cazalan

dırıhyor 
Hafta tatili kanununa mııahalif 

harekctltri rörülcnlcr hakkında 
polis tarafıan ııkı takibat yapıl· 
maktadır. 

Bu meyanda Yeşildirekte Ha
çopolu hanında Bedroa, Beyotlun
da Klavi sokatındı 22.3 numaralı 
evde çalı~an kunduracı Kamer, 
Şcmaettio, Mustafa, dlter Kamer 
ile, terzi Hapıeo, mobilyecl 
Mınol ve Hıristopolos halta 
tatiline muhalif hareketleri ıörüJ. 
düklerinden müddelumumilite ve• 
rilm~rdir. 

-- --
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Şark ruzr6rının esmesi 

İPtan bul Tramvay Şirketi, tenzil4tlı tarifeden istifade et. 1 1 

mek hakkını veren mektepli kartlarında yazılı talimata göre, 1 1 
Vakiti ar V•utf Ea.uıt 

... d. ••• rf • 

bunları mektep Direktörlüklerine tasdik ettirmelerini ve aksi 1 Güneı 4 ~8 
takdirde 10 Marı• Pazartftsl gününden itibaren mute- Ô~le 12 10 

09 34 
4 56 
8 51 her olmayacağını, ellerir.de mektepli kartı bulunan 'Üniver• ikindi 16 06 

site ve diğer mektep talebesine hatırlatır. · ı Akıam 19 ıs 12 OJ 
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Es .. ı kralın izdivacı 

Taç merasiminden 
Sonra 
izdivaç! 
Sabık kırelın emrine ev
lenmek üzere on bir mil· 

yon frank verllldl 

Taç gl9m• me'a'iimintltn ıonra ~v .. 
l<nec•ği söylenen O•k r.ö Vindsor 

Ingiliz ailei kraliyesi, Dük dö 
Vindsor'un evlenme 1~1sraf -

!arına sarfedilınek üzere, sabık kra

lın emrine 11 milyon fra k veril -

mesini kararlaştıı mı*tır. Sab!k 
kral sevgilisine kavu4mak üzere 

evvelki gün Fransa) .ı gelmiş ve 

Verneuil l'Etang istasyonunda in

miştir. 

Vindsor Dükünün gelec '{i den 

kimsenin haberi yoktu. Fakat Fran. 

sa toprağına girdiğini duyan ga -

zetcciler bütün Fransaya bu hava

disi yaydılar. Halk istasyonlara dol· 

du. 

İstasyonda İııgılterenin P.;ı is Pl

çisile bir kaç dostu bulunuyordu. 

Vindsor Dükü otomobıle :;tladı. Bn 

esnada ista•yonu dolduran binleı·ce 

halkın arasından g .. çti. Esasen em

niyet tertıbatı da çok kuvvetli 'di. 

Doğruca Cand~ şatosuna gitti. 

Mis Simpson da şatoda bekli -

yordu. Şatonun merdiveninde sa

bık kralı karşıladı ve onun kolla

rı arasına atıldı. 

Bu esnada gizlenmiş olan bir çok 

gazete fotağrafcıları ist:ı•yonda ve 

yolda sabık kralın reıımi.ni almıya 

muvaffak oldular. 

Sabık kral ıle Madam Simpsonun 

nikahları, Fransııda Tours civa -

rında Cande ıatoeunun kütüpha -

nesinde Londradaki ta~ giyme m'!

rasimıni müteakıp yapılacaktır. 

Vindsor Dükü Madam Simpson'

un, kocasından ayrıldığını ve ka

rarın keabl Jr.at'iyet ettiğini haber 

alır almaz, Fransaya gitmek üzere 

o kadar acele etmJitir ki, traş ol

ıruya bile vakit bulamamıştır. 

Hemen vekilharcına bavulları -

nı toplamasını bildirmiş ve derhal 

hareket etmiştir. Çok neş'eli olan 

Vindsor Dükü Salzburgta karşı -

sına gazeteciler çıkınca! 

- Hepiniz de ~imi bırakmıyor

sunuz. Diye latife etmiş ve fotoğ

rafını alan gazete fot:1ğrafçısına: 

- Daha geçP11lerde benim ıes

mimi almı§tınız. Bwıun farkında 

olmadığımı mı :zan:ıedıyorsıınuz? 

Diye şaka etmlf ir. 

Vındaor Dükünün, sevgilisile ,ık 

geçlrdili gtln çok heyecanlı ol -

mu§tur. Akyam ÜZE!ri saat be,te 

çay lçtıkten sonra, beraber ee:ı:mi

ye çıkmış] r, golf oynam!flardlr. 
Uzun :zamandır, blribirine hasret 

olan ı · i sevgili, bhibirH!rinln göz

! rı n bakarak sıcıık bir hn-
v 

M dsm 'ı, p \ 

rh lar. 

zetelerl, 
or Dlikd-

nun uç gıindur beraber nasıl va • 

şadıklarını, ne yedikl~rini, ne (ii.y

diklerini, anlata anlata bitiremi
yorlar. 
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ELEKTRİK PLÖNJÖRÜ 

Kolay, seri ve ekonomiktir. 

SAT • 
1 

ve şehrin bütün büyük elektrik 
mağazalarında satllır. 

Fiyatı: 240 kuruştan başlar. 

-.AÇIK SÖZ-

1 İstanbul Levazım Amirliği ı 
Sat.nalına Komisyonu lıaular:_ 

İstanoul okulları ıçın beş adet 

Bursa lısesı tçin bır adet Erzincan 

As. Orta Okulu ıçın bir adet ki 

cem'an yedi adet bulaşık yıkama 

makinesının 3/Mayıs/937 tarihınde· 

ki munakasast 13/Mayıs/937 Per· 

şembc günü saat 15,30 ı:la lstanbul

da Tophanede satınalma Komis 

yonund·ı kapalı zarfla oksılt'1lesi 

yapılacaktır Tahmin bedelı ~eher 

makıne htanbul için 300•ı lıra Bur· 

sa için 3200 Erzıncan içın 3400 li • 

radır Şartnamesı komısvonda gö· 

rülebilir. 

İsteklılerin kanuni vesikalarile 

b.eraber teklif mektuplarını ihale 

saatind~nbir saat evvel komisyona 

vermelerı. Hepsının tcmınatt 1620 

'< 1663) 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye konulan Kütahya Merkezindo 

yeniden yaptırılın Hastahane binasının 15402 lira 80 kuruş keşif bedelH 

Kalörifer tesisatının ihalesi günü olan 30.4-937 tarihinde talip çıkmadı· 
tından 2490 numaralı ihalat kanununun Kırkıncı maddesi mucibince bu 
işin bir ay içinde pazarlıkla yaptırılmasına karar verilmiştir. 

2 - Şartname, Proje ve keşifnamesi bir lira mukabilinde Vilarct 
Daimi Encümen Başkatipliğinden istenebilir. 

3 - Pazarlık Kütahya Valiliği Makamında toplanacak Daimi encü· 
meo huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1155 lira 50 kuruşluk mu• 

vakkat teminat v~rmesi ve Nafia Vekaletinden alınmış Mühendislik ve· 

sikası ve on bin lira deterinde bir kalöriler tesi•atını iyi bir şekilde 
yapmış oldutuna dair bir vesika ibraz etmesi şarttır. 

Taliplerin bu bir ay zarfında dördüncü maddede yazılı vesaikle b'.r. 
likte V layet Daimi Encümenine müracaat etmeleri ilan o'uQur. "2488,. 

Devlet DemiryoUarı Limanları v-;--1 
işletme U .. idaresi ilanları _I 

Muhammen bcdelı 1275 I.ra 25 kuruş o:an 45 adet ambul'atmah 
dökme boru ile 22 adet muhtelif kuturda flançlı vana \'e yine 17 adet 
mJhtelif kuturda ambuvatmanlı vana 24/;/937 Pazartesi giınü saat 10 da 
HaydarpJşada gar binası içindeki komisyon tardfından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 95 lım 65 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin cltij!'i vcsaikle birlikte eksiltme günü saatine kadttr ko· 
misyonll müracaatl•rı ıazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan pa· 
ra.ız olarak dağıtılm•ktadır. (254~) 

i .OOOOOOOOOOOOOO'Y"OOOOOOOO. 

Akba müesseseleri 8 
1 Ankarada her dilden kitap, ga-

Dans merakhlarına 
müjde 

1 

Dr. Hafız Cemal . 

En kısa bir zDmanda iyi dans öğ

renmek ısterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybet'1ledcn dans pro • • 

zele, mecmua ve kırla~iyeyi ucuz• 
olarak AKBA müessesesinde 

bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. mecmua sipari,i kabul edilir. 8 (LvY...MAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Dıvanyolunda. (104) nu

maralı hususi kabınesinde hasta . 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 

günlerı sabah .9.5 • 12• saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon . 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

Cild ve zührevi hastalıklar 
mütehasstsı 

Dr. Feyzi Ahmet 
Diploma No. 1614 

• 

lstanbul Ankara cad· 
desi No. 43 

Pazardan maada her gün sabah· 
tan akşama kadar ........................ 

Satıhk hane 
Cerrapaşa Cami sokakak 18 

numara merhum doktor Zekinin 

evi. Hergün sabahtan 12 ye kadar 
rrür1caat. 

Adres: 

bul, abone kaydedilir. Undervodd Beyoğlu Tokat!ıyan oteli ar?:a • 
lstanbul gazeteleri için il.in ka. i 
yazı ve hesap makinelerinin An. sında Topçekenter sokak No. 31.. 
kara acen,esi. Parker dolma 8 birinci kat. 
kalemlerinin Ankarada satış ye· s ı------·--------
·d· T 1 f • 3'i77 8 ......................... . rı ır. e e o~ . . 

8oooooooooooocxıooooooooooe ı Zührevi ve cild hastalıkları ı 
~------------- ı . .. ı 
Dans Profesörü i or. Hayrı Om er f 

Parisin 1937 senesinin 
yeni dans figürlerini 
tigrenmek isteyenlere 

mUjde 

ı Öğleden sonra Beyol!'lu Ağacami ı 
ı karşısında No. 133 Te'.efon: ı 
ı 43585 ı .......................... 

Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz ı---------------
dans dershanesinde Kemal Sami L k H k' 
Bayere müracaat. Hergün sabah ·-- Q man e lffi ••ı 
ondan a~şam dokuza kadar ders· ı 
hanesi talebelerine açıktır. Mecmuası 

Her muallıme, her mek
teplıye, her aıleye, her r----------.. köylüye, her kese pek 

K d d• • • lazımlıdır 1 a ID IŞCISJ 1 Bundan . faydalı bir 
MARI SOLLBERGER mecmua bulamazsınız. 

Diş TABiBi / Sen~lil!'i, (12) rıdedi (60) ku • 
rnştur. Div,nvolu numara 104 1 

istiklal caddesi, Lüksenburg Ap. 
Perşembe ve pazar günlerinden 

maada hergün saat 9 dan 12 ye 
BUlbiH 

Bülbül mecmuasının dördüncü sa. 

yısı çıktı. Güzel yazılar dolu olan 1 
ve saat 14 den 18 e kadar kabul 
ettiğini sayın müşterilerine bil· 
dirir. 1 bu ıniıah gazetesini okuyucuları-

11,. --... -~----.ti mız:t tav~iye ederiz. 

KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

_ ...... ,,:.... 

- -·-

"awoı ve Umum! neşriyatı idaı-e ede, Ba,.nuİl•rr•r 
E. izzet 

Buıldıtı yer : Matbaıi Ebüuiya . 
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