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P . .. I A k . H . . ihtilal 
arıs mu a atı atay ışın- Teşebbüsü 

d k • d •• w •• 1 • •• •• ' Üç mebu• tevkif edlldl e O g . rı ço muş Londra, 10 (A. A.) - Röytcr 

1 s n u uın e z . ~:~:;ı:~tob:~d;z~!:;an gı;ekİŞ:ri~~ 
Suriye Beşvekili : Hatay asit muahedesi Cenevrede biter 

bitmez hudutların müdafaası için üç taratıı 
anlaşma yapılacağını söylüyor 

Halay Başvekili ve Hariciye Nazırı yakında 
Ankaraya gelecek ve Cenevrege gidecekler 

•······················································· 
Kapitülasyonsuz 

Mısır 
Mısır ile kapilülasyondan isti -

fade etmekte bulunan on kadar 
devlet arasında geçen aydanberi 
Montreux'de devam eden müzake
reler nihayetlenmiş ve kapitülas
yon sisteminin ilgası hakkındaki 

mukavele imzalanmıştır. Malum -
dur ki geçen Ağustosta İngiltere ile 
Mısır arasındaki mukavele imza -
!andıktan ve bilhassa Montreux 
konferansına davetı alakadar dev
letlı>r kabul ettikten sonra kaııi -

1 

tilll hareketi te1ebbüsilnde bulun· 
duklarından dolayı Dıvaniş villl.· 
yetinde tevkif edilmişlerdir. 

Bunlar halka sillh daQ'ıtmışlardır, 
Mezkilr viliyete asker kuvvetleri 
gönderilmiştir. 

Hariciye vekilimiz 
BugUn t•hrlmlze ·gellyar 

Ankara 10 (A.A.) - Hariciye 
vekili doktor Tevfik Rüştü Aras 
bu akşam lstanbula hareket etmiş• 
tir. Reisicumhur Atatürk hariciye 
vekilimizi otomobillerile istasyona 
götürmek surctite uğurlamışlardır. 

istasyonda dokter Tevfik Rüştü 
Arası oA'urlayanlar arasında başta 
Büyük Mıltct Meclisi Reisi Abdül· 
halik Renda, Başvekalet vekili ve 
sıhhat ve ictimai muavenet vekili 
Doktor Refik Saydan, Dahiliye, 
Maarif, Maliye, ve Gümrük ve in· 
sarlar , Vekilleri ile Mebuslar, 
Fransız büyük elçisi B. Ponsot, 
Balkan ve küçük antant elçileri ile 
diğer kor diplomat.k, hariciye ve· 
kaleti yüksek memurları vesalr bir 

tülas):onların ilgası prensip \tıba

rile kararlncmış demekti. Diğer ta· 
raftan Mısır hükumeti de kapilü -
lasyonlar büsbütün kaldırılıncıya 

baıtJekllimiz /$mel lnönü Lonclraya giclukerı Sofga isltuyonarıda çok ıevat buludmakta idi. 

1 

ABONE OCRETLERI: 
Bir senelik 11, altı ay
lık 5,50 ve üç oylık 
3 liradır. 

Telgral adresi - l.tanbul: Açık Sôz 

Hindenburg faciasının 
.. sebebi anlaşılıyor 
Döviz yoklutu yUzUnden balona Hellum yerine 

mUvellldUlma dolduruımut 
bulunınatH b11 bUyUk fel6kete sebep oımuttur 

Graf Zeplin kumandanı mUvellidUlma dolu 
balonla Okyanusu geçemiyeceğini bildirdi 

J:linc/1nburı ha/onu yanarken (" Tıle foto} ıısuligl• Am1Fikadan 
Londra ve Parisı veriltn r~sim ) 

kadar bir intikal devresınin t;eç -
mesine itıraz etmiyeceğini bil -
dirmişt BinaenJlcyh prensip!ı,r ü
zerind" ınutabakJt husule geldikten 
sonradır ki Montreux konf..,ransı 

Bulgar Kralı Majeste Bari• ile karşıla~tık/arı Haric,ye Vekilimiz lstanbul'da 
••nada alinmıı hir resim üç gün kaldıktan sonra Bükreş Berlin 9 (A.A.) - "Graff Zep- Hükumet memurları, kabili sevk 

balonların Atlas Okyanusu tarikile 
yapmakta oldukları umumi seferler 
hakkında henüz nihai bir karar 

rıı11111111t1111111"11111ııııııııııuı"111Mw•u.........,.,""~ \ larikıyle cenevre'ye giderek Cemi· pelin,.in kumandanı yüzbaşı Sehil-

Paris lO (A. A) Anadolu aja,. =='ı·== sur 
1
• ye ==_-=:ı=_· yeti Akvam konseyinin içlimaına !er, salı günü Rio da Janeiroya 

sının hususi muhabiri tildiriycr· iştirak edecektir, gitmesi mukarrer olan bu baolnun 
Başvekil ismet lnönü dün sat-ah Hcliumla şişirilmedihçe Atla. Ok. 

toplanmşıtır Konferans toı anır 

toplanmaz şu meselelerle karş,Jaş
mıştır 

;:;.~~i·t~1~:~:r:;ı~~~~ l~~:;ı~~:~ ~IE Başveki 1 i ı.- Kamu tavda ~~;t~:.unu geçmiyeceğini beyan et-

Gazeteler lnönü ile fra,.ız devlet " Bu karar, bütün zevahire naza-

vermiş değildirler. 

Waşıngton: 

Amerikan hükumeti, Almanyanın 
hava ateşesi general Von Bitliche'r• 

Hindcnburg balonu felakeli h•k· l - İr·tılrnl devresmın müddeti. 
adamları arasında yapıhn konuş- ! T k" F E iç işleri bakanımız, Ma- ra_n müv.ellidülma iştiali neticesin. 

~. Ür ıye, ransa V8 ~=-' •ınde Hındenbur" balonunun u"· maların biiyük bir samimiyet ha- kt ki k ~ " " 
. 2.- Muhelit ma.h_kcmcleri'l. 53• \'ası içind~ cereyan etti"ini teba. 1 Suriye arasında mu = ma 111 aı:e~ hekkında 1 ramış oldu~u felaket üzerine itti-

! " .- • ~- l &Jliıt ....... , ı .. -- . . .. ·····. ahıyrtlcrı \'( tc~kılallıırı. rrii.ı p irıy"r r_ ıımumi nı .. sele.. 1 ll 1 g nı _,._ ~ • a ıt: tt ya 111 aca l = za viatımız iki ameledir. ıu111111111111•••11111•111111•••11111111••111111uıuıı••11•11111••;11111uuıın1111111u•t1t1•11111•••111•1111••1'"''""111••1111•• ..... 11.ıı .... ıu .. ,ıııt•uı.u• 3 - Kapıtfttns:rıın kkmdon !>· !erde lilhas a cemiyeti akvam = t' • ' " 

kında yapdar.ak tahkikatta müsah t 
-·-·""' UU•'"IU•"'&" U(\"Ct. c.ııııvtu. 

tifade <'den devletlerin tebeaları ve mü~terek emni;et mesele- 1. Söylüyor ;== Ankara 10 (A. A.) - Kamutay 1 t 1 d o r a 
gibi. sömiirgclcrindc ve mandaları !erinde görülen fikir mutabaka· Beyrut, 10 (A. A.) _ Suriye bugün Fikret Sılay'ın başkanlığın· a y a a n s n 
altında bulunnn halkın da istifade tından sevinçle bahsediyorlar. ~ Başvekili Cemil Mardam burada ~ da toplanmıştır. 
edip etmiycceklcri meselesi. 1 Matin, Pelit Parisien, Oeuvre, '=~- beyanatta bulunarak, Halayda -~-;_ Celsenin açılışını müteakip iç 

Bu iiç nokta ÜZi'rmdeki ıtilaf Journal ve J.ır gazeteleri!lsmet lnö· Türk ve Suriyeliler tarafında., işleri bakJnı ve parti genci sekrc• 
şoyle hul.ısa edilebilir: nü'nün yüksek şahsiyetini, Atatür. ;_, şekavctlerde bulunuldu"una ve· E teri Şükrü Kaya söz alarak bir 

1 - Mısır hı.ikCımeti initkal dev- kün en yakın aı kadaşı olarak =-~-' hudutlarda tecavüzler ~lduQ'una ~I kaç gün önce Mamak civarında· 
rini on iki sene olmak üzere ta - memleketıne ifa ettiği hizmetleri dair çıkan haberlerin çok mü· ki mermi imalathanesinde vuku 
yin etmişti. Fransızlar on sekiz ke>dediı or ve görüşmelerin sui· ~= balağalı olduğunu ıöylemiş ve bulan kaza h•kkında şu izahatı 
sene istediler. Fakat nihayet Mı - tefehhümlcri dağı'.maya, ihtilafların d . . k - verm· tir 

'== emıştır ı: ~=-I ış . 
S h "l · t' · kt · ka yakında temamen halline ümit vrr ır u :ııınc ının no aı nazarı • Bazı münferit vakalar mev. • Arkadaşlar, bu ayın beşinci günü 
b 1 d 1 · t· B J ı · t k ı di"'ini mcmnuniı.•etle bildiriyorlar. = •ı u e ı mı' ır. ınaena ey' ın ı a 5 ·.= zuubahistir. Bunun1haricinde Ha. =- Mamak civarın,laki bir yangm 
devri 1948 senesinde nihayet bu - _! tayda hertaraf sakindir. Hataya ~- hakkında, sayın arkadaşlardan bi· 

Petit Parisien Sancağın idari leş• ~ 
ı kilatında itilaf olundu~unu, müş· 
uyor: ~ ait asli muahede Cenevrede ya· ~ rinin sualine cevap olarak, bazı 

o 0 k · külatın Suri>e hududunun garantisl 5 -
- - n i ı sene devam edcc<'k =- pılır yapılmaz hudutların müda· ~ malumat arzetmiştim ve buna dair 

1 h 1 h üzerinde henüz devam eyledi"ini, -
o an mu tc ıt ma kemnlcrin tl'·ni " ~ faası hakkında Türkiye, Fransa E_ı alacağımız mütemmim malumatı 

malin ise katı itilArın önümüzdeki • 
saliıhiycllcri olmıyacak. Ve yal - i.=-: ve Suri) e arasında bir üçler mu• ~===- (Devamı ikinci sayfada) 
nız Mısır kanunlıırını tatbik ede- Cenevre kon•ey içıimaında olaca. • d k 1 

ğını yazıyorlar. ahedesi e a lo unacaktır. Ha· ----
cek!0rdır Bı.;nlar iki sıPıftır: İlk t h d · · b y k ı Oeure, Milano mülakatındanberi < ay mu 1 ~ esının u ayın so- ~ a 
rnöhkemelcr, istinaf mahkemesi. i n d yapılıp bit . hı .. a anan 
İlk mahkemelerin. kırkı yabancı ve aradaki soi tefehhi.mün yalnız San· ~=·= mu:ıdi~. mesı mu C• ~.=!====: 

cağa inhısar eyldij!i fikrindedir. 
Yirmi biri mısırlı olmak üzere alt· B d' k' M 1 Sur"ıy-de bı'r Du-rz'ı mesel Si K ı·ıı u gazete ıyor 1 : " ühim o an - <O e a 
mı~ bir azası olacaktır. İstinaf mah- ; t dcğild' D" · t k 1 er 
~:~~~;~~'1::~ 0~:a~ir~z~:~:~1sev~ ~:;:~~~:~~:a~!~:;~n~~~,3.~ı:~~; '=== ~~~::~:r ~~ş~~1:ttaF:~i;i:'.f r~e: !==-·. -·- -

Ahmet SUkrU Earner ki, hu vesile ile icabında geniş bir Fransız· Suriye muıhedesi 1 Mülakatlar uydur-
(Deoamı 2 inci •aı;famızda) h t ·ı d 'l b'I k bl k Kanunusanidenberi meriyete gir· madır kapıdan ıde• 

.. ,ıı1111111111111ıı1111111111111u11111111111111rnıı11uıııııııı11•11•11111111ıu sa aya. eşmı e 
1 

c 
1 

ece r ar. =!- mı·· oldu~undan, Surı"ye yakın- ~ ğı· ı pencereden 
P • şılıklı yardım esası atılabilsin.,, v " 

arıS Ernuvel diyor ki : "Görüşmeler ~ da komşu Arap devletleri nez. ~ k I d 
tasfiyesi bitmekte <,lan sancak ih· ~ dine ve Paris, Londra ve Berlin != açmış ar lr 

Göriişmelerİ tilafından doğan fena havayı da. = gibi Avrupa merkezlerine birer Tahkikat bugUn bitiyor 
(Devamı 2 inci ıagfada) ~ siyaşl mümessil lavin edecektir.~~ Şehrimize actirilen firariler 

iı11111111111111111ıuı111111ıuı1111111111ıııııuıııııı1 111111111111111uuııuıı~ O 

ea,vekilimizln yaptı. 
O• temaslarda tam bir 
mutabakat görUldUqU 
hakkında bir tebliö 
neşredildi · 

Paris 10 (A. A.) - Başvekili· 
mizin Paris'te Fransız nazırları ile 
görüşmeleri sonunda aşağıdaki 
tebliğ neşrolunmuştur: 

inhisar/arda ıslahat 

Ucuzlayan maddelerin 
satışı yüzde elli arttı 

B. lnönü, Suad Davaz ve Nu· T k • .J "' p b h 
man Ment:mencioğlu 8 Mayıs ta. .1 e lruag şarap, aşa a ,Çe 
rihinde B. Blum ve Delbos ile ııö- 1'spı"rfO fıabı·ı"kalarz" le Tıuzfa-
rüşmelerde bulunmuşlardır. Türk fi _ 
ve Fransız Nazırları, Avru. l d • t • t / 
padaki bugünkü VaZi)e!İn iki ar Q yenı esıs.a yapı ıyor 
memleket önüne vazettiği mesele. 
ler üzerinde görü~ birliklerini mü- inhisarlar idaresi Başabahçe is-
şııhede etmiş:cr ve Milletler Cemi· pirto fabrikasile Tekirdağındaki şa-
yetinin zihniyetine ve usullerıne rap fabr'kasında yeni tesisat yap-
aynı sureı e bağlı olan hukıimet. mağa karar vermiştir. 
lerinin, · ızim ile mütehalli .Qü. Bu ıslahattan sonra fabrikalar-
tün hi kü ı!"'• e itimatlı bir iş bir. dan daha çok randıman alınacak ve 
liği haıı " ıetin takviyesine 1 istihsalat mikdarları fazlalaşacak· 
Ve sulhun teŞl< a•landırılm,asına ça- tır. Bıllıassa Tekird~Jt şarap fab-
lışmak hakkındaki mutabakatlarını rikası bugünkünün hemen iki mi;ıli 
teyit eylemişlcrd;r. istihsali! yapabilecek derec~de 

yenileştirilecektir. Şarap fiyatları 
ucuzlatı'dıktan sonra sarfiyatın 
}Üzde eili artması bu tedbirlerin 
alınmasına sebep olmuştur. 

Bunun için Anupaya yeni ma. 
ki neler ısın ırlanm:ştır. 

Bundan lıoşk a Paşa bolıç.;deki 
ispirto fabrikdsıııa \ t' .ıc~lt>r ge. 
tirilmektcdir. A;n{~ .ultin fabri• 

{Dtvamı 2 nci •aqjada) 

dün gece yarısına kadar Müddei· 
umumi Muavinlerinden Feridun 
ve Tevkifhane Müdürü tarafından 
sorguya çekilmişlerdir, Bu saDah 
erkenden de Muavin Sabri Tevkif. 
haneye giderek isticvaplarile meş• 
euı olmuştur. 

Tahkikatın derinleştirilmesine 
(Devamı ikinci sayfada) 

-===========================' 
Nişan yüzükleri 
Hazırlanıyor 

Vindsor Düdinün Fransada 
Kande şatosunda Mistots Sinıpsonla 
buluştuğu yazılmıştı. Dügün hazır· 
hkları şimdi başlamış bulunuyor. 
Müstakbel Düşes Dö Vindsorun 
gelinlık elbiseleri ısmarlanmıştır. 

Şimdi de nişan yüzükleri ısmar. 

!anmaktadır. Her ikisi de kıymetli 
· ve bol müccvhorlerden bıkmış ol
dukları için <On derece sade ve 
modern yüzükler yaptıracıklardır, 

lngiliz gazeteleri Almangaya 
da -sokulmayacak mı 

Almanlar, işler böyle giderse şimdikinden büs
bütün başka tedbir:er alacaklarını söylüyorlar 

Berlin 10 (A. A.) - Berliner Zcy- 1 

tung ve Morgenpost, İtalyanın İ · 
talyan gazetecilerinin Londradan 
geri çağmlmaları kararını tavsip -
etmektedir. Hatta bu iki gazete, 
dün akşam propaganda nazırının 

tedbirlere ınüma;il tedbirlerin Al· 
manyaca da dün ak5am ıttihaz e -
dileccğı haberlerin tekzip etmesin~ 
rağmen Almanyanın bu tedbirlere 
başvuracağı mütalcasında bulun
maktadır. 

Berlınrr Zeıtung. İtalya ile Al -
manyanın fevk~li'ıde bir sabır gös· 

t.·rmiş olduklarını ldkat bu sabır-
lurın1n tlikenmi~ bulunduğunu ~·az

maktadır, Bu ga2e:te diyor lti: 
Bız, lngılız gaiPt<'lerınin eSulh 

bozar. tahrikatı karşısında zaruri 
müdafaa l~dbirkri almadan seyircı 
kalamayız .• Morgenpost, dıyor ki: 

Ei(er ,~lcr bu yolda de\'am ede· 
cek olursa Almanya, şımdiyc !.a -
dar ittihaz etmi~ olduğu mu<!afaa 
tedbirlerinden büsbütuıı .ıa,j.:2 tı:d· 

birlere müracaat edecel.lıı. lıt -
yanın hatlı hareketi, sabrın ,.ıa b;r 
haddi olduğunu göstcrnıeı<tcrlir. 

Franko, lngiltereye tee!ısüf ediyor 

Espananın batmasına 
ingilizler sebepolmuş! -· 
Bask cephesinde hükiinıetçiler 
büyük bir taarruza kalktılar 

Franko, Bilbao halkını teslim olma
ğa davet etti. Tahliye devam ediyor 

Salamanca' 10 (A. A.) - Bu.-gos r 
hükumeti lıgiltere hükümeline bir 
nota göndererek Bilbao db!okasına· 
lngiliz gemileri ta rafından yapılan ı 
taarruzu protesto etmiş, lngiliz harp 
gemileri.ıin l<pdnYa kara sularında· 
ki harcktlinin l•p~nya zıhlısının 
mahvolmasına sebep oldugunu iddia 
eder<k lngiltcre lıukıia:etinin lıa'a 
"Kızıliar,, ile sıyasi münasebetJer 

idame ettiğine teesst.I etnııştir. 
Notada Bilbao ile Sıntandar ara· 

sında beyne:mi'el i-:1Zıl haçıa mu• 
rakabası altında bit.raf bir mınla· 
ka tesisi lıakk·~d ıki teklif .tekrar 
edilmek tetlır. 

HUkQmetçiler Bilbao cep. 
hesinde taarruz ediyorlar 

Bilbao 10 (A. A.) - Dünkü gün 

( 

Ba•k cephesindeki hülr.ıimet kıt;. 
tarı için talili bir gündü. llu kıl'· 
!ar !::ollube mıntakasında şôddrt'i 
ve muvaffakıyetli bir rrukabil ta· 
arruza g~çmişler ve ihilerin iierlc· 
mesine ın•ni o!arak on tara lü} ük 
zayiat verdirmiı~erdir. 

Rigitio nııntakasında milioler, 
kunetli harp ınalun:esinin hima. 
yesinde olarak şiddetli bir taarru· 
za geçen asilere anudane mukave· 
met etmekte d;r:~r. Dinamitçiler asi 
tanklarının i

1rr',- nıesine mani ol
makt"'lı• ar .-\.,.lt ii1den fazla 
telef.:ıt ' ~ "'''e' ·,.. 

Madrid ıv • Toledo 
( lill/en sayfo.ı1. nis ) 

• 

1 

i 

" 

• 

1 
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Başvekilin Lond
rada ·kinci günü : 

j!ıtmaya yarayacaktır. Ata'.ürk'ün 
yamnda, yurdunu kurtaran Büyük 
Şef, Paris'de Türk.Fransız ananevi 
dost'upınun devamını görmekteki 
sa11 imi arzurnuzı inanabılıı.ışlir.,, 

BAŞVEKİLiN MÜ LAKA TL.ARI 
Loııdra, 10 (Hu;usi) - Tac 

giyme mer~siminde buraya gel
miş olan Türkiye Başvekili is
met lnönü elçilik binasında ika· 
mel etmektedir. Gazeteler ismet 

in önünün bu ziyareti 1den istifade 

ed~rek B1şvekil ile, bilhass~ Harici

ye Nazırı Edenle mülakatlarında 

{Ok ehemm'yetli meselelerin gö· 
rü~üleceğini ı azmakla, Türkiye 

ile lngiltere arasında mevcut 
dostluğun samimiyet ve kuvve
tine işaret •tmoktedır er. 

!"net lnö1ünun buradaki ika· 
meli dört gün sürecek ve Baş· 

vekil yine Paris yolile avdet 
edec•kt'r. 

SURiYE BAŞVEKiL! CENEVREYE 
ÇAGRILDI 

Halep, 9 (Hususi)- Buraya gelen 
ı'1alümata güre, Ccnc\Tede bulunan 
Sancak Maliye Müdürü Hasan Ceb· 
hare Suriye Ba~vcki!i Cemil Mür
dum'ü telgrafla acele Cenevreye 
çağırmıştır. 

Irak Hariciye Nazırı Nacı Elfı.sil 

Ankaradan dönüşiindc Suriye Cum• 
1 •:r rei~i Haşim Atasi tarafından 

Y.alıul erlll!!':Ş ve Ankaradaki tc
r::>asları ve yaptığı müzakereler 
hakkında mallımat ,·ermiştir. Bun
dan başka Suriye Başvekili Cemil 
:V!ürdüm ve Hariciye Nazırı Sa -
dullah Cablri ile gôruşmüştur. 

.Savtül'ahrar gazetcsınln yaz -
1 

dığına göre, Irak Hariciye Nazırı
nın işareti üzerine, Başvezir ve Ha· 1 
riciye veziri Mayıs içiııdc Parısc 

gidecekler ve yolda Ankaraya da 
uğray&rak Türk devlet ricalile gö
rüşeceklerdir. 

Bir rivayete giin, dı" Suriye hü
kümeti Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Arası Bagdada gider
ken Şama davet etmiştir. 

cephe•hde hükümet kuvvdleri,Ar
gos- Tolcdo yolunda taarruzlarına 

devam ederek as'lerin pek mühim 
olan tahkimatlarına rağınen dört 
kilometre ilerlemi,Jerdir, Bu ileri 
l:iareketıncıe yaroınu guruıen ray• 
yareler, Toledo sôfah fabrıkasını 

bombardıman ederek kısmen tah· 
rip eylemiştir. 

Madrit, 10 (A.A.) - Reguetes 
radyo istasyonu dün akşam ~ağı -
daki haberi vermiştir; 

• İhtilalciln Madridde bir rcnebi 
konsoloshanesine hücum ederek 
zaptctmişlerdir. 58 ki~inin iltica 
etmi~ oiduğu bu konsoloshanenin 
ismini şimdilik bildirmek istemi
yoruz.> 

Salamanka, 10 (A.A.) - Ger:eral 
Franco Bask ahalisine hitaben ye

ni bir beyanname neşretmiştir. 
Tayyareler bu beyannameyi dün 
hükümetçilerin işgali altında bulu
nan bütün arazi kısımlarına atmış
lardır. 

Beyannamede ezcümle şöyle de
nilmektedir: 

·Bilbao'nun kapılarına geldik. 
Harp taliı aleyhinize döndü. Yeni 
felaketlerin önünü almak zamanı 
heniiz geçmemiştir. Biscaye eyale
tinin zaptından evvel silahlarınızı 

bırakınız. Böyle yapmazsanız hak
kınızda .galipler kanunu. tatbik 
edilecektir. 

ORMANLAR DA YANIYOR 
Vitoria, lO (A.A.) - Havas Ajan

sının muhabiri bildiriyor: 

Suriye Başvekilinin Hatay işinde 
Cenevredeki eksperler komitesine 
gönderdiği nota, Suriye henüz res
mi bir lıükümet olarak tanınmadı -
gından kabul edilmemiştir. 

PARİS GÖRÜŞMELERİ VE 
F'RAN:SIZ GAZETELERİ 

Pdris, 9 (Hususi) -- Bura gaze • 
leleri, Başvekıl ismet İnönünün Pa
riste yaptığı miiliıkatlar hakkında 
neşriyata devam ediyorlar. .Pöti 
Pariziytn• İsmet İnönünün faali -
yel dolu hayatının bir hulasasını 
yaptıktan sonra, bu ziyarttin Türk
Fransız dostluğunun kuvvetlenme
sine yardım etmiş olduğunu söyle
mektedir 

Övr gazetesi. Paris görujmele • 
, ınde Hatay meselesinde mutaba • 
kat hasıl olduğunu anlatarak, bir 
Fransız - Türk karşılıklı müzahe
ret paktı hususunda bazı duekler 
serdetmekted:r. 
Amı du Pöpie gazetesi, Paris mü

lakatında Balkanlar ve Akdeniz va· 
ziyetınin dC' gözden geçirıldiğini 

yazmaktadır. 

İŞ BANKASI HATAYDA ŞUBE
LER AÇIYOR 

Türkiye İş Bankası Halayın muh· 
lelıf şehirlerinde şubeler açmıya 

karar vermiştir. Bu maksatla ban
ka müfottışlerinden Sait Koray 
Halayda tetkikat y9pmaktadır. İş 
Barıkasını'l bu teşebbüsü Halayda 
büyiik bir sevınç uyandırmıştır. 
CENEVREDEKİ MÜZAKERELER 

Cenevre, 10 (Hususi) - Eksper
ler Komıtesi mesaısine devam edi
yor. Suriye ile İskenderun hududu 
ve Halayda Arapçanın da resmi dil 
olarak kabulü meselelerinin de 
haleddmiye doğru yüz tuttuğu an
laşılıyor. Bu her iki meselede de 
Türk taleplerinin esas tutulmasına 
karar verilmek üzeredir. Komite • 
nin bundan sonraki müzakereleri 
artık kolaylaşmış gibidir. 

Taç giyme merasimi 
Londra, 10 (A.A.) - Ahvali adi

ycdc pazar günleri ıssız olan mer
kez mahallelerı dün meraklıların 

tchacümiyle adeta iğne atılsa yere 
düşmiyecek bir hale gelmiş idı. Dur
mayıp yağan yağmur, halkın şev

kini kaçırıyordu. 
Uzak !'ehirlerden e-elmi bulunan 

otobüsler, lac giyme merasimine a-
it tezyinatı görmiye koşmuş olan 

Jonslerin Smiths'lcrin ailelerini 
boşaltıyor ve bunlar asıl tac giyme 
mera;iminin icra edileceği büyük 

günde işgal edemiyecekleri tribün
lerde yer alıyorlardı. 

İki misline ve hatta üç misline 
çıkarılmış olan zabıta kuvvetleri, 
şoselerde taşan halkın harekatını 

kontrol etmeğe bir türlü muvaffak 
olamıyordu Fazla olarak, yağmak

ta olan yağmur, taksilerin ve ara
baların tehacümünü arttırmıştır. O 

derecede ki kondöktörler, kısa fa
sılalarla tevakkuf etmek mecburi
yetinde kalıyorlardı. 

Alacalı elbiseler giymiş olan me· 
raklılar kafilesine öğleden sonra 
otobüs söförleri de iltihak etmiştir. 
Bunların çoğu •şoförler için daha 

az çalışma saati, halk için daha zi
yade emniyet. yazılarını taşıyan 

bayrakları hamil bulunuyordu. Bun
lar muntazam surette bir geçit ya
parak Trafalgar Square'e gitmiş -
!erdir. Orada bir çok hatipler, nü
mayişçileri davalarını sonuna ka
dar takip etmeğe teşvik eylemiş • 
!erdir. 

- saz-
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Sine kapılarına nö
betçi dikiliyor 

Amerikada filim gösterilmesine mani olacak 
bu nöbetçilerin mikdarı bir milyon kişi! 

Hollywood 10 (A. A.) - Alu bin studio amelesi, ırev yapmakta 
dvam etmektedir. 

Hollywood grevcileri tesanüdlerini ilan etmek için Amerikanın her 
tarafında bütün byük şehirlerde sinemaların kapılarına nöbetciler ko. 
yarak filim gösterilmesine mani olmağ'a çalışacak kadın ve erkeklerin 
mikdarı bir milyon tahmin edilmektedir. 

• • • • • 
Otobüs grevi Binicilerimiz 

Halledilemedi 
Londra. 10 (A.A.) - Tac giyme 

merasimine iki gün kaldığı halde 
otobüs grevini halletmek için he
nüz bir çare bulunamamıştır. 

Grevcilerin murahha ları bu ak
§am toplanacaklardır. Yapılan tek
lifleti kabul ettıkleri takdirde salı 
günü işe başlanacaktır. 

Bir kolacı 
Kadın 
Dün gece belediye kar· 
tısındnkl apartımana çı· 

karken öldU 
Dün akşam belediye karşıgında· 

ki Seniye apartımanın da bir ka~ın 
ö!ü olarak bulunmuştur. Hadıse 
şöyle olmuştur: . 

Çenbetlilaş karşısında kolacı ellı 
yaşlarında E.ter ismineki kadın Se

niye apartımanın Ü•t katında ?tur~'! 
doKtor Bay Haminin kola ışlerını 
götürmek üzere dün gece saat 
onda bu aparbmana gelmi,, fakat 
birinci kata çıkınca fenalık bisede
rek düşmüştür. 

Gürültüyü ikinci katta oturan 
doktor Bay Nurettin duymuş, ve 
kadına hemen bir şırınga yapmış
sa da kriz önlenememi.,, kadın öf. 
müştür. Kadının kalp sektesinden 
öldüQ'ü anlaşılmış ve polis tahki
kata başlamıştır. 

ParlAmentolar birliğine 

giden hevetimlz 
o ...... ,.u .&T .;ııJuıı.J ... raıJ~l'- t'"'f''°" 

nacak olan beynelmilel par!amen• 
tolar birliğinin ticaret konferansını 
hükumetimiz namına iştirak ede· 
cek olan murohhas beye timizin reisi 
Seyhan Saylavı, General Naci 
dünkü trenle gelmiştir. 

Ankaradan şehrimize difer dört 
saylav murahhasımııın da yarın An. 
karadan gelmesi beklenmektedir. 
Heyet bugün veya yarın şehrimiz· 
den Parise hareket edecektir. Kon• 
ferans Fransız Reisicumhuru Lebrun 
tarafından bizzat açılacaktır. 

lktlaad bat mU•avlrl iktl· 
aadl meaelelerl gözden 

geçirecek 
Şehrimizde bulunan İktısad VP· 

kaleli baş müşaviri Fonder Por • 
ten bugünlerde Samsun ve İzmir li-
manlarına birer tetkik seyahati 
yapacaktır. 

Baş müşavir her iki liman işle • 
rini ve diğer iktısadl mesclele~i 

gözden geçirecektir, Samsun li -

manuıda bılhassa tabmıl tahliye iş

leri üzerinde meşgul olacaktır. İz
mir limanında da ihraç malları -
mızın nakil usulleri üzerinde tet . 
kiklerde bulunacak ve lımanda ya. 
pıiacak yeni tesisat işleri üzerinde 
çalışacaktır. 

~~-·---

YUzba,ı Cevat Pariste 
be,inci oldu 

Türk binıcilerinin de i;lirak et -
tiği atlı müsabakalara ayın altı • 
s111danberi Pariste devam edilmek
tedir. Müsabakalara dünyanın bi • 
nıcılik hususunda en ileri gilmi~ 

milletlerin en ileri binicilerinin iş
tirak etmesi hascbile müsabakalar 
çok heyecanlı geçmektedir. 

6 ve 7 mayısta yapılan ilk mü
sabaklar, ckipimize dahil olanlar
dan Saim Polatkanın ufak biı· a -
meliyat geçirmesi ve atlarımızdan 
birisinin rahatsız olması yüzünden 
hiçte iyi bir netice alınamamıştır. 

Fakat 8 mayıs müsabakaları nis
beten iyi geçmiş Cevat Kula, 60 
hayvan arasında derece alan 18 
kişiden on birinci olmuştur. 

Ayni gün öğleden sonra yapılan 
dördüncü müsab.aka Türk ekipi i
çin daha şanslı geçmiş, Cevat Kula 
yirmi kişi arasından beşincilik gi
bi nisbeten mühim bir derece al· 
mıya muvaffak olmuştur. ........................................................ -
lnhisarlarda 
Islahat 

(Bilinci sahiftcltn dtvam) 
kalarında da yeni i•lahat yapılma• 
sı kararlaşmışlır. Bunun ıçın yeni
den 300 tane harman makine~i 

ısmarlanmıştır. 

!rtare yalnız bu kısım:daar değil 
<nhio-.rl<:>rA nit fıf.tiln "nlrt:ıdsıırrl:ı gP• 

niş surette çalışmağa başlamıştır. 

Bunun için dahılden başka hariçte 
mühim miktarda ihracat yapılan 

tuzlarımız için de yeni tedb•rler 
alınmaktadır. 

Bunun için Karadeniz, Akdeniz, 
Adalarder.izi, ve Marmara sahilleri 
şehrimizdeki tuz depoları asri şe
kilde tadil edilecekler \'e geııişle
tileceklerdir, bundan başka idar • 
bütün tuzlalarda maddenin yağ• 
morlardan muhafazası için büyük 
ve kapalı tuz depoları yoptıracaktır. 

Böylelıkle kış zamanlarında mah· 
volan tuzların muhafazası kabil ola
cl\ktır. idare tuzlalardaki yeni te
sisat yapılması ve istihsali.tın faz• 
lalaştırılarak ııaliyet fiatlarmın a• 
zaltılması içın hazırlanan projeyi 
vek&:eıe göndermiştir. 

Yakalanan 
Katiller 

Birinci sahifede" deraın) 

lüıum görülmüş ve hadise ile daha 
bazı kim•elerin alak:idar olmasın
dan §Üphe edilmiştir. Bugün bir 

Fransanın 
Bize ayırdığı 
Kontenjan 

Fransız hükumeti tarafındın 

937 nisan, mayıs ve haziran ayla
rı için Türkiyeye ayrılacak kon -
tenjanlar dün Türk Ofisi şehrimiz 
şubesine bildirilmiştir: 

Bu aylarda memleketımiz<kn 

Fransaya; bira imaline mah:;u:s: c:ı,.

pa 75 kental, mısır danesi 25tl00 
kental, kabuklu ceviz 120 kemal, 
ceviz içi 250 kental, kabuklu yu -
murta 225 kental, yumurta akı 200 
kental, ~ekcrsiz yumurta sarısı 250 
kental, ş<okerli yumurta sarısı 40 
kental ihraç edilebilecektir. 

Bu yılın ikinci üçüncü üç ayhrı 
içın teshil olunacak kontenjanlar
da şunlardır: 

550 kental fasulye, 10.000 ken • 
tal bakla ve envaı. 

Bu kontenjanlara ait lisaPslar 
90 gün mut~berdir, 

Kamutayda 
(Birinci sahifeden devam) 

meclise arzedeceğimizi de söylo
miştim. Mesul makamlardan ve he
yetlerden aldığımız malümata göre 
ayın beşinci günü saat 7 de Mamak 
civarındaki mermi imalAthancsinin 
boyahane kısmında ateş çıkmış ve 
miiteakiben patlamalar olmuıtur. 
Yangını ilk l(Ören, boyahane usta 
başısı Satılmış otlu Bilaldir. Bili\l'in 
anlattıfıoa gör~, iş başı saat yedi 
buçukta başlar. Saat yedibuçuktan 
evvel kendisi iki arkadaşı ile bo· 
yahaneye gelmiş ve iki arkadaşını 
orada b rakarak kendisi diQ'er ar
kadaşlarına ·diğer sekiz arkadaşına• 
iltihak etmek üzere dışarı çıktııış 
ve o sırada yangın çıkmı~tır. 

Boyahana içerisinde Ediko kö· 
yünden Ahmet'le Ankaranın Kıb

rıslı köyünden Mehmet bulunuyor
larmış. Yangın çıkınca oranın mü
dürü yüzbaşı Nail geliyor, kendi· 
sinden ne oldu diye soru, or. O sı
rada patlamalar oluyor. Bu patla
malar yandaki memurların ve ame
lenin oturduğ'u daireye de sirayet 
ediror ve depolardan biri de keza

.ilk ydnıyor. lnril.1~111 ~iddefi Anka
radan duyulmuştur. Bu infi'.akin 
Ankaradnn duyulması h1lk arasın
da büyük zayiata hamledilmiştir. 

Bilhassa in~3n zayiatı üzerinde, 
işittij!imiL rivayet ve şayialara gö
rt', insan zayiatı azamr üç }iİ7. as
gari olarak ta )'ÜZ elli olarak sÖy• 
lenmi~tir. Böyle olmamakla beraber 
insan zayiatımız boyahanede çalı. 

şan iki ameledir. Bunlara da acı
mamak eldcıı gelmez. Yaralı olan
lar da yüzbaşı Nail ile itfaiye ne
lcrlerimizden birid.r. Başkaca ha
yat zayiatımız yoktur. 

Maddi zayıotımız yanan ddireler 
dahil oldujtu halde, imaledilmckte 
olan ve kısmen boyanmakl« olan 
eski mermilerin miktarı itibarile 
100,000 lirayı tecavuz etmemekte• 

dir. Civardaki bazı binaların camları 
kırılmış, sıvaları dökülmüştür. Yı

Kınlı olmamıştır. 
Yangın çıkar çıkmaz oradaki 

memur ve amele hayatlarını tebli
ı;e ,e atarak yangını söndürmeye 
koşmuşlardır. 

Bilbao'nun son mukavemet hattı 
olan Elgallo'yu bombardıman etmi
ye başlıyan 20 Franco tayyaresi dün 
akşama kadar hareket üsleril<.? cep
he arasıııda gidip gelmişlerdir. 

Alayın başında giden bir araba
da bir tabut vardı. Bir amele göm
leği ile Örtülü ve üzerinde bir kas. 
ket bulunan bu tabutun üzerinde 
•İŞ uğrunda 46 yaşında ölmüş. iba
resi yazılı idi. 

Kurslara devam edenle
rin vaziyeti 

sabah gazetesinde. firarilerin kapı
dan kı<çtık13rı hakkında veri
len haber Müddeiumumilikçe tek
zip edilmiştir. Diğer bir sabah 
gazetesinde de güya vapurda 
pencereden firariler!e konuşulduğu 
yolunda yırzılan yazılarında tama
men uydurma olduğu tahakkuk 
etmiştir. 

Müddeiumumi Hikmet Onat bu 
gün saat yarımda kendisile görü
şen bir muharrirlmize son vaziyet 
hakkında şu beyanatta bulun
muştur: 

Buradan ~iden itfaiye de eski 
ıabir il~, cansiperane denecek 
şekilde çalışmış ve bundan dolayı 
milli Müdafaa Vekaleti itfai ı eye 
teşekkür etmiştır. Çalışmalarına en 
ııuzel mi!el, mcrmı depolarından 

birinin yanoı yandıQ'ı halde yarmnı 
kurtarmağa muvaffak olmJlarıdır, 
Orada çalışan iki vatandaşımızın 

bu suretle şehit olması mucibi te
essürdür. Bu çalışkan iki işçi 3-4 
senedenberi ayni vazifede bulun· 
dukları gibi kendilerinin liyakati 
amirlerince de müsellemdir. Kaıa· 
nın dikkatsizlikten veya sigara iç
mekten çıkmadığı tahakkuk et
mektedir. Kaza, bir hadisei kimye. 
viı eden, bir maddenin tatıallülün· 

den çıkmıştır. Aldığınız re!mi ma· 
lüınat bundan ibarettir. 

Bu tayyareler hiç durmadaıı şeh
rin etrafındaki istihkamların üz!! -
rine bomba yağdırmışlardır. Taras
sut ve avcı tayyareleri düşman ta
rafında ric'at hareketleri görerek 
bir kaç yürüyüş kolunu mitralyöz 
ateşi altın aalmılşradır. 

KADlNVE ÇOCUKLARIN 
TAHLİYESİ 

Bilbao 10 (A. A.) - Bilbıı daki 
kadın ve Ç'l<'ukl"rın tahliyesi de -
vam e!'l!ektedir. 'vfülteciler iııg!
liz ve Fr1n ız ,. pur arı ıle ı~sre -
k~ı etmektedirl~r. Bu v.p lar fj;j 
devlet n kn;vazörkri taraiındı;n hi
tn"Vt' erlı''nCktedir. 

C''j" 10 (A.A.) - Hükümet mi. 
li!leri Be!moo t~ mı~t ka..ında mü
him bir m~vz alao R'vielles'i işgal 
etmişlerd.ı s ferin mukabil taar· 
ruıu gcıı kilrtiilmuştür. 

HİTLERIN MÜMESSİLİ 
Londra, 10 (A.A.) - Tac giyme 

mt'rasiminde B. Bitleri tem.sil ede
cek olan Harbiye Nazırı Mareşal 
Blomberg' dün akşam buraya gel
miş ve istasyonda Kral ailesi adına 
Prens Arthur Of Connaught tara
fından karşılanmıştır. 

FRANSIZ HEYETİ 
Londra, lO (A.A.) - Kralın tac 

giyme merasimine iştirak edecek 
Fransız askeri heyetine riyaset et· 
mekte olan General Gamelin, bu· 
raya gdmi!jtir. 

R'lmanyanın milli 
bayramı 

Diın Romanyanın Mil!i bay· 
ramıidi. Bu münasebetle dün sabah 
şehrimiz Romen ha~konso'o•lu{on
da bir kabul resmı yapılmış ve 
başkon!olo! Gretsu RomPn kolo. 
nisinin tebriklerini kabu: eylemi~tir. 

Gazi Terbiye Enstitüsünde açı -
lan ve orta mektep muallimi ye -

tiştirecek olan kurslara devam e • 
den ilk mektep muallimlerinin 

kursların devamınca mezun sayıl
maları ve burada geçirecekleri 
müddetin kıdemlerine halel getir
memesi kararlaştırılmıştır. 

Parlamentolarbirliği 
17 mayısta Pariste toplanac;ık o

lan Parlamentolar Birliği Ticaret 
Konferansına- iştirak edecek heve -
timiz bugün Ankaradan hareket e· 
d~cektir. 

Heyet Parliımenlolar Bırliği Türk 
Grupu re1sı Genemi. Nacinın rels
lığındc, Giresun Saylan General 
Ali, Bayazıt Saylavı Halit Bayrak, 
Niğde Saylavı Rasim Ferıt ve Is -
parla Saylavı Kerimden mürekkep
tir. 

:._ Firarilerin kapıdan kaçtıkları 
yolund.ıki neşriyat tı.mımen yal«n• 
dır. Dün gece başlayan tahkikat 
devam etmektedir. Katiller dü" 
akşamki isticvaplarında da pence• 
reden kaçtıklarını itiraf rttiler.,, 

Evrak tekemmül ettıkten, son
ra firar suçundan dolayı bu ııün

ılerde mahkemeye verilec~klerdir. 

1 

Eski şehzade 
Ş.ıff,cian bildıriıai~inc göre, 

Sultan liamıdin oıllu ve sakıt 
!ıklif~ M~cıtten •onra eski Osmanlı 
hanedanının ~kt.er evliıdı olan 
Selim, <;uneyde ö:nıüştür. Eski 
ıehzade Vabidettinin )'anına gö. 
mülmüştür. 

!brahim Demiralay ·l!parta- ş"" 
hit olanların ailelerıne ikramiye fi. 
lan vermek sure.iyle yardım edi· 
lecek mi? 

D.ılııliye Vekili Şükrü Kaya 
·MugJ,. arkadaşların teklifini hür
metle na~arı dikkate alır ve ica
beden yardımın yapılmasını heyeti 
\'ekdenôn ıttilaına arzederim. 

l~ ışleri b•kanınııı l.ıu izahalrnı 
nıüleat<.lp Fransız mcbu~an n1ecıisı 

rcisı E:.ıvard Herriut tarafından bu 
hususta ııönderilen tell(raf oku:ı• 
mu~lur. 

Kapitülas yonsuz 
Mlsır 

( Birincı sahifeucıı devam) 
kiz azası bu!ua.ıca.k. Yab<.L,Cl hfı 

kimler öldükçe veya tekoiit ol• p 
çekıldikçe, Üzerlerine il' sırlı !ı1 -
kim tayin edilecek. F~k .t hiç oir 
zaman yabancı h;i:kım!erin nisb!'ti 
üçte birden a~agı düşıniYe -
cektir. 

3 - Kapitülasyon hakkından a
lakadar devletlerin tebaaları isti
fade ndeceği gibi. mahmileri, y1ni 
İngiltcrenin dominyon \'l' sömürge 
halisi ve Fransanın da sömürge 
halkı, faslılar ve tunuslular istifa
de edeceklerdir. Fakat F.ıanda al -
tında bulunan mcrrJ~;;et:criıı halkı 
istifade etmiyecl:ktir. 

İşte Montreux'dc irr1zalan<ın n1u
kavelenin hulasası budıır. Müza -
kerelerin dikkate şayan olan nokta• 
sı, l\!ısır heyetin n her mescl~de 

Fransızlarla karşılaşmasıdır. Oıı 

iki seneye razı olmayıp on sekiz 
scnt•lik intıkal dcvre:;i i~tiyen Fran· 
s;ı ;di. Sonra mnhmiler me~elcsin
dc en çok Frensa ısrar etmisti"". Bir 
aralık Frar. J Mısır hl'yeti ıle iki 
taraflı bir ikamet muahcdesı ak -
dine bıle çalı~mıştır Bu mukavc· 
leye Fransanın kültüı-unün inki -
şafını temın edecek, Fransız ha -
yır mües;.;f•,:.;ı lerini koruyacak, hat
ta Fransrz 1nL.,yonerler1ne ~erbP.'·ti 
verecek hükümler konulm:.ısı ı:iü

şünüL.:yordu. Mısı. hük(ımtti, J\lon· 
treux'dc bu meseleJe:ın mü1a -
kerc-,indt'n kar,ındı. Bu bahiste şn· 
nu söykmck isteriz kı ı-ger Fran
şız ktiltürtı şarkta y~y lmış be, 
Franr;Jnın 1-lontrcux'd-.:. ,.e a) t 

Fransanın başka yerlerdi' başk• 

memleketlerde kabul ettirmcğe Ç3-

lıştığı tcdbırlerle yapılmış değii -
dir. Fransız kültürilC' b~r<1bcr bu 
memlekette ınsanlar v<> dev.t'tler 
arasınd.a müsavat, ınillı i>tikliıl ııi
bi bır takım yükS<:k prensip~'r de 
yayıimıştır ki, Fı :1nsa bu !Jfr>1 -

sipleri nakzeden kapitüb;yor ,,,k
kında ve kendi ınemlckc·"ııc!<' .vıiz 
vrrmcdiği papa>ları kornıak•1 d ,_ 
vam ettikce. kiiltürüniin yayılma
sı için bu mPmleketlcn• tedbirler 
kabul ettirmeğe çalı~ına,ı, aııcak 

maklıs netice vErebılir. 
Mısır kapitülJsyonları l:ıatısınde 

bız ilnce de fikrimizi bildııd•k: Bir· 
cc kapitülasyon denile ı kötü ~is

kmin yarından kalknc.ıması içırı 

hiç bır sebep yoktur. :\fısır m;; eti. 
ınedenidır Mı ır adlın · •t rr.i i
leridir. l\lısır hakin,lerı iıdıidır Bir 
ecnebi. !viısırda, hiç olın.:ı.zsa, her 
hangi pir Avrupa memlı•ke1 ındcki 
l'viı~.ı,ı<lan ziyade adall1t huzur~ın

da hükkının korun~cağından <:mi'1 
olabilir. Ne Çdre kı kapitüla>:;oıı -
!arın dcrh~l kaldınlrrıa>ına :>o1 'tı

ka vaziyeti m;iS"Jit değildir. ~I·sır 
hükltmtti de \·aziyetin rt.:~litesinı 

takdir eitiğ içindir ki l\fontreux'de 
on iki senelik intikal devre -
sini k«bul tlmi~lir. Her halde ın•.

sırlı karde;INimizi l\fontreux mu
kavele>i dolayısile tebhk dnriz. 
Fakat bu bahiste daha büyük kl:ı • 
rikirnizi on iki SC'nc sonrüv::ı sak • 
lıyoruz. 

Ahmet ŞUtrriJ Esmer ........................................................ 
Evlenmeleri 
Memnu olanlar 

Böylelarl hakkında muh. 
telif cezalar verUecek 

Medeni klnun hükümlerine göre 
ev[,·nmeleri memnu bulunmasına 
rağmen edenmiş ol•nlann üç ay
dan iki seney.- .e aralarında evlen• 
nıe akdı o'maksızın evlenmenin 
dini merasimini yaptıran erkek vıı 
kadınların da iki ayd~n altı aya ve 
erkeğin evli olduğunu bildiği halde 
evlenme l~şe bbüsünde bulunan ka· 
dına a!tı aydan üç •eneye kadar 
ııapis cezası verilecektir. 

Bu husustaki vakaları takip ve 
ihb~r etmeyen muhtarlar da evvela 
a~ır para cezasın>, tekerrüründe 
hapis c~zasına çarptırılıcaktır. 

Tayyara resminin mal 
s:.ndıklarına yatırılması 

tebliğ edildi • 
Hususi idarelerce; bina ve arazi 

vergiicrile beraber tah>il olunan 
tayyare resmi veznelerde toplan -
dıkça ayrı bi makbuzla Tayyare Cc· 
ıniyeti muhasebeciliklerine veril -
mekte idi. 

:V!aliye Vekaletinden alakadarla· 
ı a verilen hır emirle tö.yyare rcs
mınin Cemi~·ete değil nıal sandık

larına yatırılm<sı icabeıtıği bildi
nlmiştir. 

Emird~n evvel, 'fayya!'C C~mi • 
yeti muhasebelerine yı.pılmış olan 
bu kabil tahsilat değeri alınarak 

mal sandıklarına yatırılacaktır. 

• 
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Safa-' /ltfuharrir Peyami 
ya bir fıkrası 
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Futbolcu centilmen· 

Garp mer!.-ıniyeti karşısında geri bir 
görünü,ümüz varsa bu bir tarih 

zarMrellnden doğmadır 

Hava şehitleri lhtif•ll 

On 
Mayısa 
Hazırlanıyor! 

1 -·- . 
Selam resmini müteakıp 

P evaıni Sefa, 0 Vakllmiz }Ok mu·ı\, başiL~ı altında bir h~ ra yaznıış. Pc· 
yaıııi Safa, bütün ihmall~rin.iti ve eıı büyuk ıııezereli "Vaktim yok,. 

la ifade eın,ck i•teyerek bunun ıııalızur ve scyyieleri;ıi anlatmakta ve 
bilhasH "VaKıl, aram.ıkla bulunur. Vakit ııakillir amma, aramadan, var• 
lıı:ııı dcıın"Ucrinde her gun ve her aa hafriyat yapmadan ele geçen 
bir dakika değildir. Ka) bo!rıııı~ saaılrı imizın yekuilU, başlı başına, heba 
olmuş bir ömür kadar uzundur. 

Böyle dii~ ül~r.e kabul edilecekıir ki şarkın tarihi dah,\ c•kidir 
amma garp o.ıJa.ı Jaha \·ok yaşamı~Lır: Çünkü islihsalsiz g~çen her 
zaman, h!ç yaşaınaını'l sayı!ır deıı!t,;kh..' \'C bu ihmal ve mazeretlerin 
espirisini bir şaı k ve ı;-arp mukayesesine bağlamakta, görüldüğü veçhi le 
garbiıı şaı k ı nazaran rlalı3 çok yaşadıj(ını, istihıallerinin daha ileri 
oldu~unu ve bilakis şukın Uç yaşamadır;ını, istihsalsiz ve ihmalli bir 
ömür sürdüğüııü ,ö,.lcınektcdir, 

1 

müteaddit _nutuk.lar veri'. 
ıecek ve bır geçıt resmı 

yapılacaktır 

Bu hüküm, tarihte~ t"ı;aful etmektir. Ş~rk deyince bıı kelimenin şümulü 
içinde Tiırkiyc \e Tüık Hırdır. Tarilıimız e•kiliği(nisbetinde meydandadır. 
Muharririn bahse mevw elligi ihmal ve mazeret (vakit yokluğu) değil 

bir rejimin günahıdır. lfü milleti, yalnız tesadüf olunacak her hangi bir 
iş adamının veı ahut bir memurun (vaktim yok) sözüfe tahlile çalışmak 
ve o mıi'.ı.Lin lorihi halalarını t~şhise muvaffak olduğunu sanmak, biıa. 
tihi ele ıreçıni~ bo., vaklin boşuna sarfı demek olur. 

1 ürk Cumhuriyet tarihicıe kadar da ferdi çalı;ma kudretlerini bir An 
için bile duıııu·a ugr~tınag·a l.ıyamımış çalı,kan, enerjık, müstahıil 
ınilleltir. 

Osmanlı Sait<>r.atının sakim ve kötü idar~ ve m .. IAneti altında, en 
acız şartlara ve ırıılıite mahkü,n kalmosma rağmen Türk, yine çalışma 
l,,u.lretini bybctmeıni~. fakat dikkatsitlik b·hancsile detil saltanatın za. 
ruri kıldığı hail \'C maniler karşısında her ıln biraz daha kavrularak 
• muharrir l'eı ami Salaya görünen m; n •ara • birmahkilm kalmıştır. 

1 Jaki~atte bu Türkün ihmal ~c mazeret bahanesinin s~yyiesi değil, bA. 
tıl rejmin kalındır. Nitekim, cumhuriyet rejiınile, bu sıkım ve sekamct• 
ten kurtulan Türk ve Türkiye, "ele geçmc•i için her an hafriyat yapıl. 
ması,, iddia olu~an vakti, Garbin de hayretler içinde kaldıtı bir oekilde 
kılı kırk yararak k ul?anmış YC on dört yıllık dar mazı ıçinde, on dört 
asra sığmayanı yapmı)lır. 

Garp medeniyeti karşısında geri bir görünüşüınuz varsa, bu, iıte 

böyle lir tarih zarur~tiııden doğmadır. Türkü yanlış tanımak demek 
olan bıı hiikünı, bugünün ileri hamlelerini, ınkılaplarını, ancak kerametle 
izah mecburiyetini meydana getirir. Bunu yapanaTürk ve bu hale 
gelen Tiôrkiyedir. 

Kusuru Türktc değil, Cumhıırıyellen ilncekl t~rilıimizde aramalıdır. 
l latta mıılıarrirc denilebilir ki, hadise, "hiç yaşamamak vaziyeti., de~il, 
yanı bir kış uykusu·ıa yalmış mahlük ıribi rejim, saltanat ve istibdat 
altıada uyuşmdk vaziyeti deıtil, milletin ömrünüde, havatını da, ya~ama 
kudretlerini de törpü!emek tezahürüdür. Biz daha acısıeı söylüyoruz. 

Fakat hükmümüL, senieyl Türkte ar•mak suretile tegalülle tecelli 
etmiyor. Hükumeltimizi, bunların sebeb ve amillerini tarihten ve hakiki 
teıahürlarıle alıyoruz. Galiba muharrında bu yaıyı yazarken vaktı yokı., 

Hatice Hatip 
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POLiSTE 

Nurosmaniyede 
Yangın 
Oldu 
Yangını söndUrmek Is· 
teyen hallaç muhtellt 

yerlerinden yandı 
Dün, sabah saat 10,30 da Nuru· 

osn·aniyede 48 numaralı hallaç 
Bürhanellinin dükkAnından yangın 
çıkmıştır. 

Yanırın dükkana iş için ırelen 
bır gencin ağzındaki siıraranın pa• 
muklar üzerine düşmcsile birden• 
bire çıkmış, yangını söndürmiye 
çalşan hallaç Nuri el ve yiizünden 
ehemmiyetli surette yaralanmıştır. 
Yangına sebebiyet veren genç 
tegayyüp etmiştir. Hallaç Nuri 
hastaneye kaldırılmış yangın hak· 
kında tahkikata başlanmıştır. Dü>~ 
kandaki zarar 500 liradır. 

Bir s•rhot karısını gtim• 
meğe kalktı 

\ 

ADLiYEDE 

Bir sabıkalı 
Malıkum 
Oldu 

BeyoQ"lunda Hamalbaşı caddesin• 
de kurulan gündelik pazardaki sey
yar esnafa musallat olan Kasımpa• 
oalı Zeki ismindeki ubıkalı dün 
fevkalade sarhoş bir halde pazar 
yerine gelmiş, orada meyva satan 
Konyalı Musaya yerime ne olurdun 
diye başl~yıp ağza alınmayacak 
küfürlerle Muıayı ve Yunusu pazar 
esnafını tahkir etmiş; Musanın şİ· 
kAyeti üzerine kendisini karakola 
götürmek isteyen polis memurunu da 
hem ializ küfürlerle tahkir hem de 
ağzına pençe almak suretile mii• 
casfr fiil işledi~inden meşhut ıuç. 
tara bakan 4 üncü ceza mahkemo
ıine verilmiştir. 

Dün yapılan mahkeme netice
sinde şahitlerin iladclerile sabit 
olan bu suçtan dolayı Zeki iki ay 
dört gün hapse 36 lira para ceza• 
sına mahkum edilmiştir. 

Olümüne sebebiyet 
davası 

15 mayısta hava şehitleri için bir 
ihtıfal yapılacaktır. Bu ihtifal için [ 
bir program hazırlanmaktadır. Sa
at 13 te davetliler, askerler, mek -
tPpliler Fatih parkında toplana - ' 
caklar saat 14 te de 'ehrin· muh • 
telıf yeılerinden loplar atılınca ih
tıfale başlanacak, Şehidler selam • 
Janacak, bu esnada her taraftaki 
bayraklar yarıyarıya indirilecek, ge
milerle fabrikalar düdüklerini ça
lacaklar, şehırdeki bütün nakil va
sıtalarıile halk bir dakika için ol
dukları yerlerde duracaklardır. 

Fatıhtc setam resmini müteakip 
müteaddit nutuklar verilecek ve 
miızikanın çalacağı matem hava· 
sından sonra bir geçit resmi ile ih
tilale nihayet verilecektir. 

Kara bükte 
Sıhhi tesisat 

Siyasi mUstetar ve SU· 
mer Bank umum mUdUrU 

tetkikat yapıyorlar 
Sıhhat Vekiileti Siyasi Müsle • 

şaıı Huliısi, Safranboluya gitmtş • 
tir. Kendisine Sumer Bank Umum 
müdürü Nurullah Esad refakat et
mektedir. 

Huliısl, Karabükte yeni fabrika
nın kurulması hasebile buranın 

lfiğam ve su işlerini tetkik edecek 
ve ıslahı için mahallinde bcledıye 
ile beraber icap eden tedbirlen a
lacaktır. 

Hurda demlrlerln harice 
sevkı memnu 

Genelkurmay Başkanlığının iş'arı 
üzerine Gümrük ve inhisarlar Ve
kaleti tarafından hazırlanan ve 
hurda demirlerin harice sevkini me
nC\.h:'u Jı..dr aı name tcra V ekılleri 

Heyeti tarafından tasdik edilmiş ve 
gümrüklere bildirilmiştir. Bu ııu • 
retle harice sevk edilmeleri evvel

ce ihtiyati bir tedbir olarak mene· 
dilen hurda demir ihracı bu suretle 
kat'! şeklini almıştır. Bundan son· 
ra hurda demir veya demiri havi 
eşyanın harice sevkine hiç bir su
retle müsaade edilmiyecektir. G121i 
hareket edenler hakkında kanuni 
takibat yapılacaktır. 

Arnevutluk Jand•rm• 
Kumendanı tehrlmlzde 

Arnavutluk jandarma umum ku• 
mandanı Bay Şevkı bu •abah kon. 
vansiyoneı terenile şehrimize llel· 
miştir. 

Şevkı, şehrimizde ve Ankarada 
Türkiye jandarma teşkilAtı hakkın. 
da etüdler yapacaktır. 

jandarma kumandanı, lstanbul 
Arnavutluk konsolosluğu tarafından 
karşılanmıştır. 

--·-------1 1 Zirai 
Komite 
idareleri 

Alt olduAu mıntaka· 
nın hayvan, s•Olık 
ve su itleriyle de 
metgul olacak 

Bu sene yurdun muhtelif yerle -
rinde kurulacak zirai kombineler 
için alınan harman makinesi, pul
luk gibi aletlerle, hayvanlara ;.it 
yeni bir parti şehrimızc gelmiştir. 
·Yakında ait olduğu mıntakalara 
gönderilecektir. Bu iş için memle -
ketin muhtelif yerlerine dağılmış 
olan mühendis ve mütehassıslar da 
Ankaraya döneceklerdir. 

Vekalet, kombinelerin yalnız zi
rai işlerle uğraşmasını muvafık gör 
memiştir. 

Kombine idarelerinin; köylümü
zün-bütün zirai işlerini göreceği gi
bi o mıntakanın hayvan fşlerile, 

sağlık işlerile ve hatta köylünün 
bedeni yardımile vücude getirile
bılecek ~u işlerile de uğraşmaları 
kararlaştırılmıştır --
Halkevlerinde 

Hazlranden ltlb•r•n birer 
H•r• tubesl teşekll 

edlllyor 
su şubelerin teşkilatı 

ıJeniş oıocak 

önümüzdeki bir ha-Bu yı 1 
zirandan itibaren Halkevleinde ye
ni bir teşkilat yapılacaktır. Şimdi 
yalnız dil ve tarih, temsil, kütüp -
hane, köycülük, •por, güzel sanat
lar gibi muhtelif şubelere ayrıla

rak çalışmakta olan halkevlerine 
haziranda bir de .Hars Şubesi• ila
ve olunacaktır. 

Hars şubelerine mebuslar da da
hil olacak ve bu şube geniş bir teş· 
kilata malik olacaktır. 

Bugüne kadar yalnız Türk va
tandaşlarla bir kültür evi vazi • 
yetinde olan Halkevleri haziran • 
dan sonra Rum, Ermeni ve Musevi 
bütün Türk vatandaşlarını şubesi· 
ne alarak çalışacaktır. 

Halkevlerinde bu çalışmanın ne 
şekilde olacağı ve Hars şubesinin 
teşekkül tarzı hakkında Halk Par
t;~i tcu.aCındc-.n b+ı- ••lime.tneT11e ya• 

pıt maktadır. 

Bu talimatname bu ay sonuna 
doğru Ankaradan halkevlerine bil· 
dirilecektir. 

Yeni teşkilatla hazirandan sonra 
en mühim vazife İstanbul ile cenup 
viliıyetlerimizdeki halkevlerine tah· 
mil edilmektedir. Çünkü cenup vi· 
!ayetlerindeki evlerdeki hars şube
leri de eski devirlerin kötü bir si
yaseti neticesi o taraflarda meyda
na gelen sun'i ırk farkı hakkındaki 
zihniyeti izaleye çalışacaktır. 

Halkevlerinin kültür ve ırk bir
liği için çalışmalarından büyük fay
dalar beklenmektedir. 

Flnlandly• tehrlmlzde bir 
tlc•ret tubesl tesis etti 

Finlandiya hükQmeti lstanbulda 
Finlandiya elçiliıtinin bir ticaret 
şubesini tesis ve adresi Taksim, 
Cilngör Apt. (Tel. No 49492) olan 
bu şubenin müdürlüıtüne elçilik 
müşaviri M. Asko lvalo'yu tayla 
etmiştir. 

Asrr fırınlar 

Bir ecnebi 
1 

ı Se·mayedar 
Bulunacak 

Eger buna imkan olmazsoı 
bu iş iKınci beş yıllık pl8naı 

kalac;ak 

B eledıye İktısat Müdür ügu An
kara ve İzmirde olduğu gibı 

~hı imizde de asri fırın yapılması 

hakkında etüdlcr yapınaktadıı 
İstanbulun dağınık, geniş bır ~e

hır olması ve nüfusunun çok bu -
Junması ıtıbarile böyle asri ekmek 
fabrikasından bir tane yapılmakla 
şehrin ihtiyacı gideı ilemiyerektır. 

Şehrimizde en az uç ekmek fab
rıkasına ihtıyaç \'ardır. Buna da 
Belediye bütçesi müsaıt değildir. 

Fakat ilPri bir rejım altında yaşı • 
yan Belediyemizde geri bir şekilde 
ekmek pışırtilip yedirilmesi de 
sıhhi ve fenni mahzurları noktasın

dan doğru görülmemektedir. An
cak Beledıye asri fırın tesisi hak
kındaki tetkiklerini bitirdikten son
ra bu fabrikaları bir ecnebı 6"rma

yedar grupa taksitle yaptırmak im
kanlaını arıyacaktır. Beledıye bu

na muvaffak olduğu takdirde ek

mek fabrikası işi süratle halledile

cektır. Aksi halde bu işin t3tbiki 

ikinci beş yıllık imar progr4mına 
bırakılacaktır. 

Edirne 
Hatbnda 
Yapılacak tenzlll etra· 
fınd•kl tetkikler bitti 
Devlet Oemiryolları tarafından 

Edirne hattı nakliye tarifelerinde 
tenziUt icra edilmesi etrafında ~·a
pılan tetkikler bitirılmıştir. 

Bu maksatla Edirneye giden iş· 

!etme ve kontrol şefleri; tüccar ve 
nakliyecileri dinledikten sonra şeh· 
rimize dönmüşler ve Ankaraya ha
reket etmışlerdir. 

Trakya mahsullerinin ucuzlama· 
sı ve çok sevkiyat yapılması im • 
kanlarını verecek olan bu tenzilat 
fjE'nİf mikyasla olacaktır. Yeni ta

rifenin hazirandan itibaren tatbike 
başlanması için çalışılmaktadır. 
Diğer taraftan bu ayın 15 inden 

itibaren Avrupa hattının hareket 
tarifesi değişecektir. 

Ayni zamanda Edirne ile İstan· 
bul arasındaki yolculuk müddeti 
de kısaltılmış olacaktır. -----
Milli 
Zeytincilik 
Cemiyeti 

Kurulacak ve ayrıc• zey· 
tlnclllk bankası teala 

olunacak 
Memleketimizde zeytinciliğin in

kişafı ve ihracatın artırılması i;in 
yapılan tetkikat meyanında; (Mil
li zeytincilik cemiyeti) kurulması 
ve bütün zeytincilerin lttihadile 
bir (Zeytincilik bankası) açılma • 
sı için teşebbüslere geçilmiştir. 

aiği top mu atıyor? 
Doğan spor lakı mı ikinci maçını 

Kadıköy stadyomunda Fenerbahçc• 
ye karşı oynadı. Beşikta~·:a ıetin 

b:r didi;me yapao ve nihayet be· 
raberliği alnı:ıın lcrile kazonan Do
ğan spor ık•nci maçında 6·0 mağ• 
lüp oldu. 

Bu aralık hm:rli sr.orcuların çok 
~iJdetl! nümayişler yapmış olduhiH 1 

da söı leııi}or. 
Top gibi yuvarlak bir rakk ıın 

olan (O), o kaleden o kale}c, o 
kaladan o kalay~. o l4kımdaa o 
takıına yuvarlana yıı\'arlana bir 
çığ gibi büvüyo' ve > Gk<ek rak· 
kanılara inklap ediyor. 

(il) Sporun •k•ik o!mıyan h•d m·ı· 
kaddcralından biridir. Bu; geıı6, 

sporcuyu lıtdbin etm•kten 1i)ade 
teşvik etmek için telakki olunm le 
gerektir. 

Dün 6-0 mag;iıp olan Doğa•por, 
bu vazi}et karşısında ölen spar 

değil hızlanan, atıl ve batıl uzuvlarını 
idr ık ederen yeniden hayatiyet tul• 
mağı gayret eden ve yeniden do· 
ğan spor olmalıdır. 

Biz iş:n bu sa lhnsında değiliz. 

insan oğlu mağlüp la olur, gal;p tel 
Mağlup olaıı nekadar çok çalış· 

mağa mahkum addolunursa galıp te 
vazi1ctini muhafaza için okadar 
çok çaiışnıağa mahhiın addolunur. 
Her ikisi nihayet aynı memleketin 
aynı hedefi, aynı yolun, aynı işh 

erbabıdır. 

Doğanspor, maç sonunda 6·0 Si• 

fır netice aldı. Bu iş bu kad.rdır. 
Fakat yapılan acı ,.e kö?ü nü· 

nıayiş rivayetleri <por mefhumun· 
dan çıkarıp kavga ve muaşeret 

mebdeine intikal ede~ 
Asıl bu maç <onunda kötü nüma· 

yiş ve tezahürlerle (O) alanların 

mağlubiyeti acıdır. 

Malum a dil yarası, el yara<ından 
acı ve devamlıdır. Neticeyi iki ua• 
ziyette göre biz bildiriyoruz: 
Doğanspor futbol mdçında 6-0 

yenildi. 

Fakat sporcu adile stadı doldu· 
ranlar içinde kötü nümayişler 

ytpan gençler altı yüz kerre sıfırla 
münhezim oldular. 

Spor meydanları, fena olmasına 

ral!"men mecburen yapac-aj!ımız bir 
teşbihle, rakı sofralarına, kumar 
masalarına dönmemelidir. 

Sporu, tıpkı rakı gibi müskirat 
te14kki eden nümayişçilerin, tıpkı 

rakıyı kaldırmayan mide gibi, ka. 
faları sporu kaldırmıyor. 

Nasıl rakı içipte kadehte durdu• 
ğu gibi durmazsa, spor mııaşereli 
de bu nümayişçiler de böyle bir 
tezahür verıyor. Sahada bu nüma• 
yişlere şahit olanlar, el ve dille 
yapılan ve söylenenlerden utandık· 
!arını, al!"ızlardan çıkan müstekreh 
sözlerden seyircilerin olduğu ka· 
dar oyuncularında kulaklarının ve 
sinirlerinin hırpalandıtını haber 
veriyorlar. 

lzmirli, lstan bullu veya şuralı 
buralı yoktur. 

Türk vardır. Bütün Türkiye, 
Türkün, Türk gencinin çalışmh ve 
herşeyin meydanıdır. 

Bir millet vi'Ayell.rin isimlerine 
göre değil vatanının adına göre 
yadolunur. lzmirli de, lstanbullu da, 
Doğanspor da, Een.rbahçe de 
Türktür. Kaldı ki sporcu g-enç 
yurdun en yüksek bedelini omuz• 
brına almış centi!men vatan evladı 
olmak gerektir. 

Dün Kağıthanede çok ent~resan 
bir vaka olmuştur. Karısile birlikte 
eğlenmek üzere Kağıthaneye giden 
Eyiıp isminde birisi bol bol 
içerek kör kütük sarhoş olmuş 
ve kıskançlık bahane ederek ka
rısile kavga etmeğe başlamıştır. 
Nihayet araya girenler karı koca· 
yı ayırmışlardır. Fakat bir müddet 
sonra Eyüp tenha bir yerde ge
zerken tekrar karısile kavgaya baş· 
lamış ve zorla kadıocaıtızı tuttu· 
ğu gibi yerdeki çukurlardan bi· 
rinın içine atarak diri diri, gom· 
mege başlamıştır. Adeta deli· 
ren Eyüp baygın bir hale gelen 
kadıncağızın üstiınü büyük taşlarla 
örtmüş ve sonra oradan uzaklaş• 
mıştır. 

Bund•n bir müddet evvel bir 
gece Haydarpaşadan arkasına tak. 
tığı Oç motörle Silivriye hareket 
eden 32 numaralı Ata gemisi Çek• 
mece açıklarına geldiği zaman çek· 
mekte olduğu motörlerden 20 nu• 
maralı Seylinin motörünün halatı 
kopmuş, yarım saat gecenin ka· 
ranlığında bocalıyan motör At4 
gemisi kaptanı Hüseyin Rami kap
lanın iyi aramalar neticesinde bu. 
!unmuş ve Silivriye götürülmüştü. 

r 
1 

_, ___ '"' 
Bundan maada her sene teşrini· 

evelde sıra ile Bursa, Balıkesir, İz
mir, Mersin gibi muhtelif vilayet
lerde bir (Zeytincilik kongresi) 
toplanması da düşünülmektedir. 

Yeni cemiyet her zeytin mıntı

kasında fenninin tayin ellığı yer • 
!erde basit bırer rasad yeri vıicu • 
de getirerek azasına hava cetvel
leri gönderecek ve ayrıca her üç 
ayda resimli, ılmi bir (Zeytincihk 
mecmuası) çıkaracaktır. 

Büyücek vazifeli bir arkadaşım 
bu münasebetle dedi ki: 

Bir müddet sonra ı..endine ıre· 
len kadının feryadı üzerine civar. 
dan geçenler kendisini çukurdan 
kurtarmışlar ve jandarmalar da Eyü. 
bu yakalamışlardır, tahkikata de. 
vam edılmek tedir. 
Patlayan demir parçası 
Kadıköyünde A>rı!.kçeşmesi so

kağında oturan Reşadın 12 yaşın• 
da Türkan ismindeki kızı evvelki 
gün sokakta oynarken kalem şek· 
liııde bir demir parçası bulmuştur. 
Bu demir parçasını kurcalarken 
bu demir parçası • patlamış ve za. 
vallı çocuğun sol el:nin dört par. 
mağını koparmıştır. Türkan tedavi 
için Haydarpaşa Nümüne hastane
sine kaldırılmıştır. 
Bir çocuğa araba çarptı 

Yedikulede H~cievhat caddesin· 
•inde 61 numaralı evde oturan 
Mehmedin iki yaşındaki kızı evi. 
nin kapısı önünde oynarken bah
çevan Yektanın idaresindeki bos-

Motör Silivrlye geldikten sonra 
bu halat kopma esnasında hasta• 
lanan Seyfi Silivride ölmüş, ve ya· 
pılan tahkikat neticesinde Sey!inin 
ölümüne Hüseyin Rami kaptanın 
sebebiyet verdiği anlaşılarak iş ağır 
ceza mahkemasine intikal etmişti. 

Dün devam eidlen bu davada 
yeni şahitler dinlenmiş evelki Şd• 
hitlerin halatın ortadan koptuğu hak. 
kında verilen ifadeler yeni şahitlerin 
halatın motora bağlandığı Kurtağzı 
denilen yerinden koııtuğunu bildi· 
ren mütebayin ifadelerle karşı
laştırılmış ve müdafaa şahitlerinin 
dinlenilmesi İçin mahkeme başka 
güne brakılmıştır. 

tan arabası çarparak çocuğu ya• 
ralamıştır. Yaralı çocuk hastaha· 
neye kaldırılmıştır. 

Kaza yapan kamyon koçtı 
Beyoglunda Cumhuriyet cadde. 

sinde 502 numaralı ve çift atlı yük 
arabasile geçerken bir su kamyo
nu ile çarpışmıştır. Yük arabası 
parçalanmış ve Abdurrahman ko. 
!undan beygirler bacaklarından ya. 
raralanmışlardır. Kamyon kazadan 
sonra kaçmıştır. 

Büyükadadaki saat ne oldu? 
Büyükadada oturan bir okuyucumuz yazıyor. 
"Büyükadanın iskeleden çıkınca bir ana caddesi vardır. Bu 

caddenin ortasında bir kulübe, onun etrafında yusyuvarlak mini 
mini bir bahçe ve ortada ayrıca bir yer, bunun üzerinde de bir 
saat vardı. Bu yıl o saatin yerinde yeller esiyor. 

Halbuki bu saat çok lüzumludur. Vapur için, dükkAnlar için, 
gezenler için, en kalabalık halkın bulunduğu bu meydan için 
böyle bir saate büyük ihtiyaç bulunmaktadır. 

Birkaç defa tamir edildikten sonra saat ortadan yok edildi, 
Niçin yerine konulmadı, bunu anlamak mümkün değildir. 
Bu iş büyücek bir paraya da mütevakkıf değildir. Bir sabit saat 

vardır ve tamiri icabeder. Tamirine de nekadar masraf lazım söy
lemeğe lüzum görmüyorum. Bu kadarcık bir fedakarlığı yapma. 
mak için, çok lüzumlu olan bu saati buradan kaldıranları ikaz 
etmez misiniz( •11 
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Deniz mUsteşarı tetkik· 

lerlne devam ediyor 
Şehrimizde bulunan lktısat Ve. 

kaleli deniz müsteşarı Sadullah 
Güney liman işleri ile meşgul ol. 
maktadır. Sadullah iiman işletme
sinde tetkikler yaparak bilhaısa 

limanda yapdacak yeni tesisat iş· 
teri üzerinde çalışmaktadır. Bn ara. 
da ;:ışa edilecek antrepolar, rıh. 
tınılar ve yolcu salonu binası hak· 
kında tetkikler yapmaktadır. 

"- Böyle hareket edenle:den 
ele geçenleri derhal cürmıimeşhut 
mahkemelerine vermek ve bu scı· 

retle terbiyt, mmışcret, nezaket, 
saygı ne demektir, ceza ile ÖJl"rcl· 
mek lazımdor.,, Yani netice olarak 
kat 'i ve ımanla sör!iyoruz ki: 
Doğanspor yenilmişse ve 0-6 

ıribi çok aşağı bir derece bi· 
le maçtan mal!"!iıp çıkmışsa, bıı 

tecelinin amillerinden en mühimi 
saha dışındaki müstekreh nümayiş. 
lerd:r. 

Futbol yalnız ıneharet ve çevik· 
lik oyunu de~il Lir sinir işıdır. 

Dışarının akıs'eri, oyuncuların 

sinirlerini bozar. l\lağlübieet seb~p 

olur. AÇIK SÔZ: okuyucumuz haklıdır. Saate bilhassa vapurlardan bar 
ka şehirle nıünakalesi olmıyan bu gibi sayfiye yerlenide ihtiyaç 
bulunduğu aşikardır. Bu saatların ayarları ôaba fazla itimada layık 
olduğu cihetle bu bakımdan da faydalıdır. 

1 Serdengeçti 1 Klmlerdan veraset ve in· I===--=->""""==-~ 

Sonra, evvelce bura:la bulunan saatin kalkmasını mucip olacak 
bir mazeret ve sebeb de düşünülemez. 

Adaya, adalara yüksek ehemmiyet ve alaka çevrildiği yeni yıl 
sezonunda bu noksanın tel~li olunacağı ümit ederiz. 

Bilhassa adalar güzelleştirme cemiyeti, bu gibi noksanhrı göriip 
alAkadarlarını ikaz etmek vaıilesini de üzeriııe almış bulunduğnna 
göre ümitlerimi• daha kuvvetiidir. 

--------------------..J 

tikal vergisi alınmıyacak? 

1 

Türkiycde oturacak evi olan ya
bancılarla vasiyet ve mıras suretıle 
geçen veva he~hangi bedelsız ve 
irvasız bir tutumla kazanılan taşı

nır ve taşınmaz mallardan yurt dı
şında bulunacaklardan veraset ve 
intikal vergisi alınmıyacağı alaka
darlara bildirilmiştir. 

Yunus Emre gecesi 
Eminöoü Halkevindenı Eü~ıık 

halk şairi (Yunus Emre))i anmak 
üzere Evimiz Dil, Tarh vo E<!ehı· 
yat şubesi tarafından !2-Maıı>·937 
Çarşanba akşaTı •a ·t (2 ',30) da 
Caıtaloğlu merkez <a onumuzda bir 
toplantı hazırlanmı~tır. 

Davetiye yoktur. Herkes gele· 
biLr. 
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Çekoslovakyanın son siyasi endlt•I~ 

AVGOR Hitler, Çekoslovak 
hudud larını , BÜYÜK EDEBi ROMAN 85 
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aşmak vazJyetinde mi? ·p,,,,·.·~~· .... ~~;~ .. ~ .. ·~~;~·::·: ....................... . 
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1 
·d l i . " _ MÔELE.IFi: Nlzamettin Nazlf 

A vrupaua mu te l ev et mer- Bir müddet uz~klaıtılı:ları ,ehre, - Ben bilirim efendim •• Demişti 
kezleri çok endişede ! \ koSonuşnl'llraa.dan, röz daldırmışlardı, ben bilirim. Bizim ailedir. Şahap 

ajtabeyinı naıılıa çıkmıştır, senin 
Oooohl kafam kazan gibi... amcanı unutıcajtına bir an ihtimal 

lnglllz gazeteleri Çekosloval<• Ben biraz uyumalıyım ... Diye söy• vermemiılim.1 
yayı kapıçıltkla lttlham ediyor Jenen lımet klmaruıoa çtkilınce Onu yanında duran iki kişi ile 

N evyorkla çık n ıNn: R~p·;p -
!ik> gazetc•i Avıup;. h rı'• · 

sıııda Çekoslovakyar.ırı vaz ~etini 
şöyle tasvır edıyor: 

.Çekoslovaky• da bı.r İsp•nyaya 
dönecr·k ml~ Nit.zi prop•&·~nd:ısı 
son ıUn erdf' Çeko')~o\iakya·raJ 
karşı h(:cum'annı arttırdılar B•J 1 
hucuınlar aynı zamand• hır çok 
dilledekı gaıeteler s<otcınatık bır 
tarzd• tatbık edılıyor. Al an ııa · 
7f'teleri en sıkı bır d·.,plıne tabı 

tutuldukları ıçın, Almanyanın u • 
mıımi politikasını takıp eımek. 

mecburiyetindedir. 

ıl•dir vı; akırl meınlek"tl~• m her o da kamarHını kapamıştı. tınııtırmıflı • bunlardan biriıl Ga· 
haıı6 ı bırıne J:srşı uçu'.1cü lıl d~.,.. Fakat bütun yorgunlutuna rat• libcnin babası idi. Bir tüccar ... Di-
let tarafından teca,•iiz vaki rıldu • ı men bir lllrlü uyuyamıyordu, Çe• teri kaı·makam rütbesinde bir za· 

au 7.•man, hukmunü isbat edee<'k - ı nesini lombozun pirinç çerçevesin• bitli: 
d · ı b ı. d V Rahmi amcanın hanımının kAT• tir. ç .. oo<>'lo klar 1.iç bir zaman. ayamış, cnıın ere oıyor u. e 

kır.t>~ye t~arrıız etnııvcc~k!eı·dir. enıinlcri, götü, ınırtileri, her birini deıL .• 
1 Yenıre hanım da tıpkı kocası 

Yıne bıç bı >aman '1ıç bır teca•·ıize yemyc~il görüyordu, ımetin ıröz• 1 ı · k" .. ı · · ·· · d b' ıibi sevinmişti. Bu sevinç içindeye• alet olrrıyac:ı.gıııı. bl'e ait olro,.·an ı crı san ı ıroı erının onun e ırer k ·ı . • ree , tabii bir neş'e tufanı ı e evı 
~eylere do goz ko~ mıyacagız ·tem· 1 yeşil rözlük caıııı ribi duruyordu. doldurmuştu. Sonra herkes, oda· 
lekelımız.l d<ıla31nız Bu topraklu • , v. e ıraliba lııya:a da onun röı· 1 1 k ' 1 arına çekilince, bir türü uy uıu 
da ecnebi askerlerden lümsecıkl0• len ile baknıaıı;a _ hazırlanıyordu. gelmken Nazmi, balkona çıkmıştı. 
ri görerruyecck.s:niz • 

Alınanlar tıakıkat'"n ÇekoslrJ\'aıe 

topraklarında Sovyet tayyarcd.~· 

rnıın bulunduklarına kani m;dı. • 

ı Acaba ismet buıııın hayatı nuıl ' 
2öriiyordu'? O güzel ıabiat. işte bu balkon-

. . . . . • • • • • . . . . . . . . . . 
Fakat . Avrupad•kı m1Jhlr1tf 

de\•let ınP:·kezlerı ~u günleırlt- sJn 
deecedc cndışe içınde bulunrnakta
dırl.ıı. Bu mileadrle pıop~gandası· 
nın ıstıhdaf ettıği g:ıy.,ler ne ı;la • 
bil r~ Hitler, \'ersrıy JT"Jah~des. i 
p.ıarr parça 1>ıtıktetı sonra, Çd;r.,. 
lo•·ak hııdutlarını aşac•k bır v~ • 
ziveıtc görünmekted ı· 

!er! Zaıınetroiyorııı. Ancak Çe • 
' koslovakyanın tv~t. A••rupada ko· 

nıı..nızrrın yayılıı1aı;,na hizmet el· 
tıııını zanrıerl~reler. 

Ayın yüzde yüz ıtık saçtıtı ge. 
celerde tabiat Tekırdalfında olduğu 
kadar hiç bır yerde ııöz kamaştı• 
rıcı olamaz. 

Hele Yalı boyundaki evlerdLn 
rorülen yaldızlı denizi Gözlerini 
bir an bu denize daldıran insan e&er 
yalnızsa, mutlaka, etrafına bakınır; 
bu güzellik karşısında, en hasis ruh 
birden cömertleşir ve ister ki bu 
iÜıellil!'in kamaştıracalfı iÖZ )'&lnız 

dan seyrediyordu. Ve.. bir ara 
gözlerıni etrafında dolandırarak 
bır başka uykusuz insan aradı. 
Hiç, koskoca mahallede bu ııüzel· 
lia"e h•yran, bir başkası olınaz 
olur mu idi'? 

Sata baktı... ileride bir fabrika 
bacası, büytik, amma çok bülük 
bir marulun soyulmış kökü gibi 
duruyordu. Gözüne başka bir şey 
ilişmedi. 

.. \Jma,~ya in İngıiter!'dcl:i A~fı 

ri Von Ribbcnterop. lrıg•liz mııl ,ra 1 
zakarlarını okş .. rkeı Hı'l•rır a • 

damlRrı Tuna ve Ba k n memle • ı 
ketlr.rınin politikalarını .orag 
N1dı Osten .şarka do!;ru genis • 
le!'le• nhıııyl'li dahılinde lrfare et· 
mefe çolı~ aktadır. BU'ü""' Lıı 'in• 
],•-ılar arn L11da geçen Temmuz
da \~İC•-:!e gotırilen Alman • A \' ·~
tu. "' paktı z kredilebılı~ Alrr~•ı • 
i•al~an dostlııgıı. Titüleskunun ~·e· 
riPden uz kl.ıştml ,ı, Alıran - .Ta • 
poı, rr>ısakı goze çarpa 1 hadiselerin 
er mıır mlcrır te ·kil edıyorlar. 

J\l.MAN PROPAGANDASI 
AımJı propag·'1da. nclaıı bir mi· 

sal 7'krerlelıın- 1936 senesı 21 Haıi
rdnırdJ, baz• AlmJn ıpzeteıerı Çe
kosloval<yada komünist t•l rikçi • ı 

l<•rıı n bır mektep vilcud< ı;wtir • 
dıK er ııı ıddıa ctmışlerd. Folk, • 
şer Beob~hter gazetesi Çek Avus· 
turyd rudu,lund.ı bır çek Sovyet 
zaHtlerinın bulunduğunu iddia et
ınışt' Bu zabitlerm bll§ındJ, ytııc 

Alman gazeksının 1ddiasına göre, 
Luza isminde bir ÇekoslO\·.ık gc • 
n<'ralı bulunmaktadır. 

Bır !ngihz gazetesi. Çekos!~vak
v.ıyı Moskovaya kapıyı açmağa 

mem :r bır kapıcı olarak ilhanı et -
tı Görulüyor k, g;ırp nıP'Tllekct • 
le. inde bazı gaıeteler Ç<"klerın i • 
şıııı bıtırmek ıçir nazilerc yw"dım 
edLyorlar. 

Geçen ıo Eylcıld• Gobcls Çckos
Jovakyada Sovyetlerın tayv;ı.re ıs

tasyoııları vücude gelırtlıklcr.ni 

açıkç,ı ıfod etnıı~. hatta bu mem
lekette bır St vyet ha•·a ordusurıtın 
\'lıtı•<'" ı:rt ıl ' , ıı ııldia etmıştı. 

Bu ıddıanır ı rcdıld ı tar •• -
ıcıı tam oıı altı guıı evvel Çekos.o • 
vak Cumlı reısı il,. gôruşmu • 
tüm. Cumhur reı.i &nes bara av· 
ne•ı şunları soylt'dı· 

Size Çl'koslc,v~k cumhur re ı
rıı ·, namusu ÜZP ıne soz vcrcrpk 
sovl•" ım ki, topraklar,, ızda bır 

tcıc Snvvct toyyal'Cisi voktur. Sov
yct H .sya ık• olan mutek bıl var • 
dı m ıkl!h7, tcdafii bır muah;ı. 

JAPON • AL\1AN PAKTI 
Geçen Biııne;teşrind> Berlın • 

dt: ırrza edi!en .A..lman • Japon n1ı
sak, .ın, mu lakbel istilaları ko • 
lavl•~lırnıak ıçm akdedild ~ne 
~-phe \•;,•ur 
Çeknslevakvadakı Alman eknl • 

lıyetinin bı.. ·uk bır kısmı h dut • 
l•ıa yıgLm!llardır. Alman) anın 
gizli r .. en.:.ırV•rı ıle Bekolonı ara 
sırda s ıo r _tıa,ebet devam et . 
rr·ckteı:!n. 

Sonr ı Çeko.lo,·ak) ad.ı mua.zam 
bıı Nasyonal Sosvalist teşl\.latı 

gctı:rilnu~tir. 1'sk jimna-'tik lıoca • 
!arından Konrad Hanlayn bu lP1 • 
kilalm baş.1da bulur. .ıaktadır. 
Kerıdis. ,,Jsun. ıraıyetındek.1.,r ı..1-

sı.n, bu teşkilStın btivük bır Al • 
mau milletini. ilerı karakc.!12.!"ı ol· 
duklar.nı oy Pmekler çeklnnı<• • 
mekted ırler. 

Hanlaı'r ~ık s it Almanya\·~ gi • 
dip gelmelrtr ve Hıtlerle görüi • 
mektedir. Çeko 'ovakyada hüki'ı • 
met içınde bır huküınet tcsıs etmiş 
''aziyettedir. 

1 kendi gozil olanısın. 

İ.k~lede. R~b~i 
0

a~ca
0 

Naz:Oı~ın 
kım olduğunu öl[renince bir •evine 
defüi olmuştu. 

Sarılmış, s•.rılnıış öpmüştü: 

llaşını sola çevirdi. 
Yine deniz kıyısındaki ev sırası

nın en n:hayetinde, takımı hiza.ından 
ayrılmış bır nefer gibi biraz ileri
de duran tek katlı bir binanın açık 
peııcerelerinderı üç dört k~fa gö· 
ründü. 

( Deı•am ı l'ar) 
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H.rıcıve Nazırı lngiltererıın, ıcap 

ederse, Fı 2'1Sa ve Belçıkayı >ılah· 
la mud•l•.ı edeceğinı söyledı. fa. 
kat Çcko lovakyadan hıç bahs• t· 
nıedı. Flansızlara gelınce, onlM da 
İnl(.lterenırı ıniuaharct. olmadık -

lzmirde 
Turistik 
Yol/ar yapılıyor 

ç~. bu yolda bir adım atı:nak f.k • Hüküm ·t lıııirde turistik yollar 
rınde ı:!egıllerdır. MoskovJ tse mi· yaptırılmaoı ve kaplıcalarla µlaj!ar: ı 
.ak mucıbınce Çekostovakyaya aıı- lda a<ri tesi•at yapılması hakkında bir 
cak Fransa ile beraber ya:ciım eık· 1 kanun projesi hazırlamıştır. lzmir va• 
bılecektir. Zaten Sovyet Ru,ya .ıc !isinin de ınülalaası alındıktan •oora 
Çekoslovakya ara:.ınd,ı hudut ol - bir ~omisyon t~rahndan hazırlanan bu 
m<ıdığına gore. So\·yetlerın Çekos- projeye göre '1mir )'olları r.hemmi-
lon.ky~y" yaı dım edebılır.esi ıçi ı, )el derecesıne göre lıeş kl!ına a}" 
üçuncü bıı ıneınlcketın topı-akla • rılmı,tır. Yapılacak yollarla kap. 
rıııdan ger;•r csı ıazım 6°lmckt~rlır. lıca ve plaj:arda da lesi-
Tıhıle•ku. lJ!, zaıranl ır, Sovyellc- sat için lzmirdeki ı ol \'ergiwıe ÇEKOSLOVAKYANIN GF.NE

RAL FRANKOStr 1 rı Roma'lya topraklarından g , • zam }'apılacak, lzmir vi'.ayet ve 
Bazı mü hiller günün bmnde 

Jtitlel'in .çeırn.' v.ıkyanın gene • 
ral Prankosu. ;ıdcl<"ı:!ilPn Hanlayn'a 1 
hu meır Pket dal• !inde bolşevızme 
karşı ha, p !ıin etrre<ı ıçin emir 
ve.rmPsindı·n korkm ktadırlar. 

Almanvn J.ıpon rnısakına gö -

re. Aln,an~.ı. Çekoslov.kyadaki 
kof"ünist ıhtıla!,rıi bastırmak için 
Hanlayıı'a yardım edcc•kt,r. Zahı· 
ren Komintern'e karşı açılacak o
lan bıı mcharebe, hakikatte Çe

krı,ovakvaı ı i tıhdaf edecektir. 
Oıışr:-•n mem rketlerle çevrılmiş, 

Fı ansada A,man. Sovyet Rusya
rel" Komm!ı>rn'e karş 1çılacak o • 
lan bu ını..lıa•ebe. h~k kalt(' ç., • 
dJ . d4'1 Let ıstanı VP Rqrrıa l}'a top~ 
raklarıl<' ayrıl!'" ış o ar ç .. koslo • 
vaky" hovfP hır tak<! rde çok ır ..,-. 
kul <-lıııyf'lt" kal;raktır 

Prag. Lor1r~ ın Oıta Av<Up da 
ı;ıkabılec~k bır muharebeye her 
ha"g mtidah•leder ekin!!'ek ıslı· 

\ reğın dus. mektedir Bazı in -
gılız cmpcry lıs!leıı, Hıtlerırı, rıılıs· 

tPmlPkc sevdas.nda'l v z geçmek 
şartı e, Ort Avrı..poda 'eruc t '" • 
ra' ıl!!',ısı ı tar"f' dılJ İngıl.z 

"' in ı-az.ıı.. olrnuşlu Iakal T ta - belediye i ol için fazla tah l at 
rcsku ıl~ dostları lıu pliını şıddclle ayır"cak, lımirdeki kara ,.e deniz 
reddetlıleı· nakil \'JSıtalarından lıtpsınin bilet 

BERLiNiN VAZİYETİ ücretine olutor ve kırkar para 
zam yapılac•ktır. 

Bcrlın vaziyctı şôy,e muhakc 
mc ctmektedır. Sovyetler Gnrpte
ki karışıKlıklara pek l"raftar de -
ğıldırl<.!r Çı.inkü Şarkta bir Jaµon 
taarruwna maruz kalmaktan çc 
kinirler İngiltere ise yeni şilah • 
laı.m• programı tahakkuk etmt! -
dıkçe, şimdilik ancak italyan.n 
harekatını tarassut edıyor Maca • 
rı tan, Çekoslovakyaya karşı Al • 
mania, a müzahır ~lacaklır Yu • 
goslavya ısc Avusturya ve Maca • 
nst~n toprakl;;.rıle Vugoslavy.ıdan 

dYI t buluı ·yr,~ l{0ınanya, L!ındc· 

kı toprakl~rı muhafaza ıçin bitaraf 
kalmaga çalışacaktır Lehıstan 

kendi topraklarından yabancı bır 

ordunun geçmesıne r~zı olmıyacak
tır Nihayet Ç~koslrıvakyada bu
lunan ıiç nulyun Alr ıan ve , !acar 
Almanlar t.ırafını h ç şiıphesız ıl

tızam <·decnk ,.,d r 

Alnanyadakı ıkt ,adı bulır~n en 
nıhaycı llıth•rl bır maceraya $Ü 

•uklıyect·ktı. 

Türkiye Tıb 
Encümeni yarın 
Toplanıyor 

Tiirk ye Tıp Encümenı 12 Mayıs 
1937 çarşamba akşamı saat 18,30 
da Etıbbı odası salonunda topla
narak Profe•Ör A. Esat Birol ta

rafından U.lku Rahim hiberkulosu 
ve alelumum tüberktilos genilal 
hakkında tebli,ı-de bulunulacaktır. 

Muhterem meslckıaşıann teırif· 
lcrı rica o'unur. 

Sultanahmet Sulh mah
kemeleri taşındı 

Sultanahnıet sulh mahkemderi· 
nin Emınönü kaymakamlık bina
sından Oivanyolunda eski Biçki 
yurdu bınasıııa taşııınıası bitmiştir. 

Bu mahkemcl~r bu sabahtan itiba
ren yeni dairelerinde i.,e başla
m!cl:;t .. rlır. 

REN LER 
SOL RKE 

,ınıdılık I· r. •erbest dolaş.yu

rum.. işte benı sıkan da lıu yal .. 
Anladım herşeyin bır hududu o!
malı • Ak•i takdirde Z<'\·ksizlik 
renksizliı.: başlıyor.. Hat.rlar mmrı 
mekteple iken gecekri bahçe dı· 
varını aşarak ıokata kaçmak, ma. 
ceralı saatler yaşamak ne büyi!k 

<=.ıi.atı:anıaı hır lııs$in ıcsirı altın

davım .. 
Bana lend<ıı başka Hakim olan 

bir kimse var gibi 1.. 
Ha•ta dudaklarımle gôzlerinden 

öperim <elamlar, selAmlor knrdeşlm 
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da hiç sevmemiştim .. Neden lıilnı~m 
şimdi ona öyle bir sarıldım kı 

zamln insanın edeti 1evkleri ııze· 

iude de ne azim tahavvüller yara
tıyor .. heniiz daha saçlarıma kar 
yaıtmadan gelecek günlerimı gö. 
rüyor .. \e bundan derın bir haz da 
duyuyorum, Raiıbim .. kimseyi renk. 
siz b'r maziden mahrum etmesin._ 

Çünkü gelecek günler o kadar 
belırsiz.. onlara bel bajj-lamak o 
kadar feci ki bunun için herkeste 

enim gibi sabır Ye levrkkiıl 'ar 
ıdır bilmem ... küçük Vildan bana 
ıımış .. hakkı var ya.. a~abcysinin 
e vazıyetıe olduğunu bilemez .. o 
litüphane faresine söyleyin büyü. 
ütü zaman yırttıjtı resimli kitap• 
arımın hesabını soracatım .. 

ilk mektebe baş!atmıısınız.. eker 
rkek olsaydı mektebe hiç ujtra• 
amuını tavıiye ederim,.. Oııu 

çoban .. } apın derdim •. lak at Allah 
daha do~arken eline ıstırabın çe• 
!engini işlemiı;.. ne yapalım olan 
olacak ... Eskilerin dediği gibi ... Y11. 
zılan bozulmaz ... Her ney<e büyü. 
siin bakalım . selAmlar... Hepinize 
selamlar .. 

* Azi~im Münır; 

Sana cevap vermek içın ba1ladı· 
ğım mektup bu dördüncü .. iki, üç 
hafta var ki sebep ve mahiyetini 
anlı}·amadıiım meçhul bir sıkıntı 
içimi kemiriyor .. Elime ne kitap 
alabiliyorum ne kalem .. Başladıjım 
her yazı yarım kalıyor ... 

Bitiremedikten veya ynzarnadık· 

tan ıonrL ... Ba,tamamağı daha ha
yırlı buldum. 

Vaziyetim hakkında ben de sen· 
den fazlı blrşey bilmiyorum ki 
yazayım-

ı arzularımızdı. Aktamın alaca ka· 
ranlıtında demir parmaklıklara da· 
yanarak caddeden geçenleri imre• 
nerek seyrederdik! • Ve bizi o dar 
çerçeveye bağlıyan mektep nizam. 
larına ne lanetler yaj!dırırdık. işte 
düşünüyorum ... Şimdi hürüm .. isle· 
ditim gibi iezebilirim .. Karışanım 
yok .. Talimatnameler benim için de
j!'il .. Ve artık o dar çerçivcnin dı· 
şamındayım. Fakat neden bilmem; 
ben o günleri düıiindükce gözle
rim doluyor. Dedim ya, hudutsuz 
hürriyet; hudutıuz hürriyetslılik 

kadar manasız; soğuk ve korkunç! 
Rabbime yalvarıyorum.. ~imseyl 

hürriyetlerinin dıpna atmutn..iıt. .. 
Mektubumu ez büz ... belki itlııa 

yarar hiç bir tarafını bulamıya• 
cak ve ıotuklutumı kızacaksın ... 

Fakat elimde defi!.. tuhaf ve 
~ 

Münir .. 
Bana yine kızıyorsun az mektup 

yazıyormuşum.. Buna senin payına 
hak veririm. Fakat dinle .. Sana ne 
yazabilir im? .. 

Bütün varlığımı bir sarmaşık gibi 
dolayan şevksizlik, ıstıraptan sana 
ne diye ve ne hakla bahsf,debı· 
lirim. 

Neşe yaratmak.. Evet güzel, 
çok ıüzeL.. Fakat bu benden ieçti. 

Ben artık uçıuı bir inzivadan; 
sonsuz bir zevkaizlikten lezzet alı· 
yorum. 

Mektuplarım nihayet ya~ayışımın 
makesidir. Bu ise seai sıkar ve 
bayat gelir del!'il mi? .. O halde ne 
senin bana ve ne de benim 5aııa mü. 
dıbaleye hakkım olmadıkça .. Söyle 
baıka ne yazabilirim?. 

Bırak beni arkada~ ... Neşesiz da 
pek lll yqanabl1iyor. Hayatın biıı 
renfi, bl" ~ekli vır., 

4 ~ ---:. ... ..., .;..:. - -

Misafirlitim bir ayı aştı. Bir gün 
açıkça aöyledim: 

- Bunun çıkmaz bir iş olduj!'unu 
anladık. Artık ben ı:itmeliyim? 

- Nereye? lstanbula mı? 
- Bilmem. 

Bunu öyle acı söylemiş olacaa-ım 
ki israr elti. 

- Ber.im kim•em yok. 
Epeyce düıündükten sonra: 

Yazan : AKA GÜNDÜZ 

- E\el. Neye şaşkın şa5kın ba• 
kıyorsun? 

- Şey .. Siz Z~keriyya Sofu>1n1 
biliyor musunuz? 

- Birar, şö)•le böyle. 
- Niç'n bir danslı çay, bir ye· 

mek •iyafeti yapmıyor.unuz da Ze· 
keriyya Sofrası yapıyorsuntlz? 

- Buıı;ün bir tuhaf konu;u} or
san B~yan Düriye. 

Size bir iş bulma~• çalışalım. 
Benim tahsilim yok. 
Fakat iyi konuşuyorsunuz. 
Kulak duyı:usu. 

- Affediniz. Ş~y. yani berkeı 
ı bilmez de .. 

Hiç bir mektebden 4ehadet· 
na meniz ... 

- Yok, okuyamadım. 

- Sen bilir mi<in? 
- Çokça ıördü!I'. 
- Aiiıl öyley•e bana yardım <'L 

Ben usulünü, erkl"lnı bilmiyorum. 
Büyük caddede bir kuru yemi'jÇi 
varmış, o bilirmiş, Hep•ini sana 

Yine uzun uzun düşündü. Ken• 
disini bu sıkıntıdan kurtarmak için: 

- Üzülmeyiniz, dedim. Ben da
dılık, ev bizmelçilia"i, ev bakıcı• 
lıtı, idareciliği gibi işleri yaparım. 

- Öyleyse işi o taraftan düşü· 

' bıraktım. lstedikia ıibi yap. 
- Mutla\:a bu ıkşama mı? 

nelim. 
[ u iş üzerinde başka birşey ko· 

nuşmadık. Fakat beni bir endi~e 
aldı. Köşkü bırakıyorlar. Niyelı ls
tanbula gidip iyi bir tedavi rör
mek. Kendi tabirince karaciğeri 
isyan etmiş. O ı:iderse ben ne ola
cağım? 

Bereket versin bir pazar sabahı 
çok güzel bir hanımla çok gü<el 
bir bey geldiler. Beyin adı müte• 
alılıil mühendis Alpagot beımiş, 
güzel hanım da karısı imiş, Akşa· 
ına kadar olurdu:ar. Hanım bana 
bir gün \inde öyle ı<ındı ki ken· 
disi teklif etti: 

- Bacı nine yalnız değil yahu! 
dedi. Bir de aj!'adayıya (ona da 
böyle söylüyordu) sorsanı1al Baka
lım o ne diyecek? 

- Söyle bakalım Ağadayı! 
- Ben şunu diyeceğim. Bi1.im 

vaktim'• geldi. Nerdey•e otomo
bil de gelecek. Bayan Düriı eyi he
men alır ııideriz. 

Güzel bacı nine •~vınçle bana 
baktı. Hep,; bir ağızdan sordular: 

- o:ur mu? 
- Olur dedim. 
Ve kaçıp iç salonda aıtladım. 

* lıte ıki aya yakındır ki Bayan 
Alpagotun hem arkadaşıyım, hem 
hizmetçisiyim, hem akıl ve idare 
hocasıyım. Yirmi yaşımda iken 
evimde nasıl•am bu 'yaşımda da 
burnda öyle. iki hızmotçi, bir u,..k, 
bir aşçı .. koca bir dparlıman .. Hrp· 
si benden •oruluyor ve ben ne 
dersem o olu;-or. Bay Alpagot Avru• 
paya iitli. Kendi lıalimizde yaşıyo. 
ruz. Maziyi unutur gibi oluyorum. 
Yalnız.. Yalnız hastalıklarımdan 
korkuyorum. Bu mesut yuvaya bir 
felaket gel;rmiş olmayım? 

* - Düriyc Hanım, dedi. Alpagot 
sık sık seyahate çJar. Benimle 
benber otumasını ıster misiniz? 

Aka hemen fırsatı }aka'adı, Ba· 
yan Alpagota: 

- Bana bak bacı ı.İıır! (hep 
börle hitap ediyordu) d~di, tam 
adaır.ııı bulfon. Hi~ durma, bayan 
Diiriyeyi ben ka.ıdırırım. Hem sen· 
den başka kime ııidecek, o da 
benim gibi kımsesızin biri. 

Kocası atıldı: 

Sır .abah bnımefe:ıdi beni ça· 
ğırdı. Çu~ ne~tli)'dt. 

- Bayan Düriyel Ded:. Bu ak
şam mt•de .. Me•ele kı mesele ... 

- Ne ver haeımefendicijtlm. 
- Zckcriı ya Sofrası yapıyorum. 

Zekeriyya Sofra'! mı? 
E.vet. 

- S·ı m? 

Yaş3yan her maulük o renklere 
boynnacak ... O kademelere sırala. 
nacak ... Her basama~ın ı..a, 'öndü
rücü derinliği, her rengin 2öz alıcı 
füsunu var .• Velhasd hayat bir baş 
dönmesi· .. Alışabi.cnc ne mullıı ... 

Seninle aramda kimbilır ne ruh, 
ne renk farkımız var. Muhakkak 
olan şu ki ayni kademede de~i
liı. Gözlerimiz ayni renklerden 
ıevk almıyor. işte bütün bunlar; 
bütün bu gibi anlaşılmaz, anlatıl

maz hadiseler sana uzun müddet· 
tenberi mektup yazmama mani O• 

luyor.. Geçen mektubun yine bir 
çok nuihatler dolu bir teselli kol
lekaiyonu. Teşekkür. 

Fakat bunlara benim için biç de 
lüzum yok. Hayal kum•şunın soluk 
atkılarına yaldızlı renkler katmak. 
tan ne zevk duyuyorsun?. o .. dim ya 
bütün bunlara artık ben uzajtım .. 
bırak beni arkadaş 1 neşesiz de pek 
ll& yaşanabiliyor. Her neyse .. so· 
numuz hayırlı olsun! bunua için 
dua edelim. Sen ve berı. .. 

if • 
Doıtum; 
Son mektubunda "yaşayış tarzını 

detiştirmez5en, beynine dolanan 
bedbin ve kıra dn,oncelerden !'IY· 

• 

- Evet, sfu nrdim. 
- )(imler ~elecek? 
- Çoklannı tanırsıo. B•11larını 

tanımazsın.Hepsi •amimi dostlar nı· 
dır. Sıkılacak bir şey ı ok. Am;,n ak
şam yetişsin, göreyim seni l 

Noter 
Kanunu 
Projesi 

(Decamı ı:cr) 

Bu projenin tetkiki bitti. 
MUhlm mevaddı ihtiva 

etmektedir 
Noterle·ın terfi'ü etrafında ha>:ır

lonan yeni (Noter kanunu) pro -
jesi üzerindeki son tetkıkkr de bı
lirilmıştır 

Bu aylarda kanunı şekt.ııi alın.ı
sına çalışılan proıe, Noterler ~in 

yeni ve mühim esasları ihtiva et • 
mektediı" 

Noterlerin; tecrübe gön" , Hu
kuk fakültesi mezunlacı~d~n •ııli -
rekkep olması lôzımı:!ır. Vazife\ • 
rinı aidat ile gören Noterliklerıo hı 
mezunların rağbet ni celp ve ga"
retlcrini arttırmak için projeye is 
!ikballerini temin edecrk te b· ı,,r 

konmuştur: 

Buna naıi-4ran, Noter ttn1inat ak
çelerinden ve yı!lık varıd.ıtlarııı -
dan münasip bir para &\'rL arak lıu
na notPrleıt.• t<'\.dı oluna11 paral..ı

rın faizlcrı de ilı'ive ...lilerek hu 
seı mayc ile Ank•rada hır (yardı n 
sandığı) kurul<1caklır 

Bu sandık; Noter· atleıeııne <•-
lüm ve malüliyct halınde r •• ı.in, -
sip bir ikramiye verccektır, 

Ya~ları ilerliyen Noterler de v1-
zifelcrinden ayrılınca sandıktan is
tıfade edeceklerdir. 
Halkımızın tanzim ve tc,•sik i•i

ne rağbetini çoğaltmak maksad·le 
(Noter ~.arçları) zivadrlc.;tırilim"

mi.ilir. Ancak .veni mevzıı;.ttıınız'l 

gore k'lnması ıcap edt'n harçlar 
konmuştur. 

Murakabeyi kolavl;;~tı '" k v~ 

ha?.inc hukukunun ziyaına ıncv • 
dan vermemcık üzı're bundJn soa
ra harç pulları daır<'dc hıfıolunn

cok nushal.r üzeriı:e vapı tırıl• • 
caktır 

Hasekide aylık tıbbT 
mUsamere 

Ha•eki kadı:t ha:tıııes.n!lc mun
tazaman yapı'.m1kl1 o!~·ı nvi:k ı b· 
bi müsamere 14 M>yıs C'uın' gcın:: 
.aat 1 de yapıla<"aktıc. Riıt~n me .. 
!ekd1şlar d.'"et!id!•. 

rdm:ıısan sanJ cbedıyen darÜı'"" \·e 
seni arlık uııutmaj!'a mecbur kalı

rım. diyorsun.. B•k h~kıkat ne 
ac.l Sa:ıa do;iruyu yazıverince be~. 
den hemen yüz çevırec~~sin \C ben 
unutulacağım. Değil mi". 

Bıı telkine gü!ürorum, ynl~n mı, 
5"na yal•ncan mı, olmayan şe}ıer· 

den mi b:llısedeyim istirorsun ' .. Hat. 
Görüyorsun ıa, rr.ektubu ıa ıı't lı: 

acele cevap veriyorum. Çiiııki kork
tum beni unııtaca~ından .• işte beni 
ürküten de bu oldu: Unutulmak! .. 

Evet unutulmak .. 
Bu ölüm kadar acı. Fakat ne ya• 

zık ki, ölüm kadar hakikat .• 
Söyle.. unutulmanıakla avunan 

safdil mı ulayım? Hıyırl O halde ..• 
işte karanlık bundan sonra b1şla0 

yor. Ya o, ya bu .. 
Unutulmamak.. buna aldanmak, 

inanmak ne büyük bir teselli. Ümit· 
sizliğin en zavallı ümidi olan bu. .. 
bizi birbirimize bilmem ne \'akta 
kadar bal!'lıyabilir. Teselli! Ah 
te5elli! 

Bu fikir sonsuz bir karanlıkta 

çıra ile dola;mak ve o karanlıa"ı 

fetih için uaraşmak kadar manasız .• 

(Devam• var) 

• 
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Şar i Afrika imparatorluğunun 116nı mühim hldiselere asbep oluyor 

• 
ita ya üy·· 

kuvveti mi 
bir deniz 

kuracak? 
ltalya ş·arki Afrikadaki vaziyetini 
sağlamlamak mecburiyetinde 

ltalya gazetelerinin neşriyat.na göre bahri 
mahafiti şimdiden tezgahlara büyük gemi
ler koymak suretiyle ltalyanın denizlerdeki 
istikbafini takviye etmek arzusundadırlar 

Ş arki Afrik;.dn buyuk bir im -
paratorluğa sahıp olduğunu i

lcı-i slirrn İtalya bu imparatorluğu 
müdafaa için der.ızyollarını da i • 
calıı..da müessır surette korumak 
lazım geldigı kanaat.ntledir. Bun • 
dan iki ay evvel faşist mecli
sı.1111 ıç ıl!' ıırd:ı bu da c.zun uzadı· 
~" konuşulmuş, her vasıtaya mü· 
racaııt ku\'\"ctlı bır donanma vü -
cudc g tırmege karar verilmişti. 

İcabında Mı!letlcr Ccmiyetıne gü -
verıkıt·k büyuk bılvük harp ge -
mıkrı ) ıpınaktan geri kahnmıya • 
caktı Jlabt·~istanın böyle ele geçi
rılcrı·k Şarki Alrika imparatorlu • 
gunun ilanı İtalyayı büyük bir dc
nız kuvvetı yucude gPtirmeğe mec
bur cdecekt.r, denıyor. Bütün İ -
talyan matbuatının son zamanlar
"a yc~ıden ıl rl slırd.lğıi dava bu -
ılur. İtalyan matbuatı donanmanın 
<.) hır hale getirJmtsı lüzumun· 
daıı bahscdıyor ki Fa§ist İtalyanın 
menafr'li nerede kurma· lazım ge
liyorsa derhal orada kuvvet ve tc
sirıni göst<'rebılsin. Onun için İ -
talyanın müstakbel donanması her 
şeyden evvel müessir bir harp kuv
\'cti olmak zaruretindedır; diyor - / ltalga Boşvekil/ni seldmlıyan Trab/uslular 

!ar. 1 lerlnin neşıiyalı sırasında göı·ülü-
Sonra İtalyanın kendi tıcaret yol- yor ki istikbalde böyle kuvvetli 

]arını müdafaa vazifesi vardı. Yi- blr donanmaya malik olmak içın 
ne İtalyan matbuatının neşriyatın- ne kadar arzu edılen bir şey olur· 

nunun hükmüne tabidir. Bu mües

seseler üzerinde de devletin idare 

,.c murakabe hakkı konmuştur. 

Belediyede 
Teşkilat 

Bu teti.ilita nazaran ye· 
ni tahsll fUbeleri 

açılacak 
Vergiler aıakadarların ev· 

!erinden toplanacak 

B elediye vergilerle belediye re
simlerinin senesi içinde ve tak

sit müddetleri zamanında munta
zam ve tam olarak tahsil edilmesini 
temin etmek \"e ayni zamanda yıl
lardanberi bakaya olarak kalan he· 
sapları tasfiye eylemek üzere ha· 
ziranda yeni \"e mühim teşkilat ya
pacaktır. 

Bu teşkilata göre evvela Beledi
YP tahsil şubelerile bina ve arazi 
vergileri tahsil şubeleri birleştirile· 
cek ve bi mes'ul şefin idaresinde 
yeni tahsil şubeleri kurulacaktır. 

Bu şeflerin yanında biri Belediye, 
dif!cri bina ve arazi vergileri için 
bırcr tahsil, birer de tahakkuk baş 
memurları bulunacaktır. Bu suret
le bütün Belediye vergi ve resim
leri bır elden idare t•dilecektir Bu 
resim ve vergıleri zamanında top
lamıyanlar veya tahsilat ve tahak· 
kukatla uğaşanları takip etmiyen 
be, mPmıır veya şefler şiddetle ce· 
z~ · 'ırıl ··caklardır. 

Bundan başka bina ve arazi ver
gileri için halka yeni ve mühim 
kolaylıklar gösterilecektir. Bu ara
da mükelleflerin şubelere kadar 
sık sık taksit verniye gelmekte güç
lük çektikleri görülmü~ ve tahsil
dar usulünün bu vergiler için de 
kabulü kararlaştırılmıstır Hazrian· • 1 
dan sonra Bcledıye yeniden 90 b· 
dar tahsildar ve memur alacak. bun
lar muayyen zamanlaı da mü kel· 
!efl~ri dola,arak hına ve arazi vcr
giler"1i alakadarların evlerındcn 

ldhallt eşyasından hiç 
bir şey terkedilmiyecel< 

Pazar gUnU parlak bir 
şekilde yapıldı 

lzmir, 10 (Hususi) - Dün erk~k 
Lisesi Alsanc:ık sahasında atletizm 
bayramı yapmıştır. Sanatla on bine 
yakın seyirci vardı. Mor ve sarıra 
ayrılan atletler aruındaki müsaba
kahr çok heyecanlı olmuştur. \lor
lar 72, Sarıl>r 64 puvan aldılar. 

lıbay ve pari başkanı tarahndan 
kazn,nlara madalyalar -ıe kupa'er 
verildi. Bövlelikle venç at!elerimiz 
taltif edildiler ve alkışlandılar. 

Davls kupası maçları 
Paris 10 (A.A.) - Daviş kupası 

için Fransa ile Norveç arasında 
yapılması mukarrer tenis maçı baş-

BUGÜ!lıKÜ PROGRAM 

Öğle neşriyatı: 

6 

1230 PIAk'a Türk musikisi. 

12.50 Havadi!I. 13.05 Mulıl~lif plak 
neşriyatı. 14.00 Son. 

Akşam neşriyatı: 

lamıştır. ; 
Fran<a şimdiye kadar 3-0 galib

tir. Ve üçüncü de\'Teye iştir&k e • 
mek hakkını kazan,'1ştır. 

Saat 17.00 inkılap dersleri Üni
versitedero naklen Yusuf Kemal 

Teng<rşenk tarafından, 18.30 Pla!tla 
dans musikisi. 19.25 konferdns Emin
önü Halkevi neşriyat kolu namına 

Nusret Safo, 19.50 Konferans: Spor 
fevlidi hakkındı Bay Sami K.ra
yel tara 1ınd•n, 20.00 !'elma ve ar

kadaşları tarafınd.ın Türk musikisi 
ve halk şarkıları. ~0.30 Bay Ömer 
R11a tarafından arapp söylev 20.45 

Cemal Kamil ve arkadaşları t ·ra

fından Türk mu•iki ve h•lk şar<ı· 
!arı: Saat ayarı, 21.15 orkestra, 

2.!.15 Ajlns ve bcrsa haberleri ve 
erte•i günün programı, 22.30 P .• üla 
~olo'ar, opera ve <peret par,aları. 

23.00 S""· 

Fransız ekibi Çeko<lovakya- Po
lonya mıçının galibi ile k'fşıbş>
cak tır. 

M ' nich 10 (A. A.) - Davis ku
pası mJçının neticeleri: 

Almnnva Avıısturyaya 5 • O ga· 
!ip geimiştir. 

Erzincanda at yarışlart 
ErzıncJn 10 (Husu•l) - Dün 

halkevlcri namına tayyare alanında 
at yarışları ve cirit oyunları yapıldı. 
1000 ıneıre tay koşusuna 5 hayvan 
girdi. Muhlis Potur'un Yıldırım'ı 
tirinci, Ahmet Başak'ın Yıldız'ı 
ikinci, Kerim Altınbileğin Suna'sı 
üçüncülüğü aldı. 

1800 metre sürat koşusuna 6 hay· 
van girdi. Suni'nin Levendi birin• 
ci, Refi Ünerin Veziri ikinci, Sad
rinin Kamberi üçüncülüğü kazandı. 

2600 metre mukavemet koşusuna 
5 hayvan girdi. Refi Ünerin Vezir'i 
birinciliği, lsmail Ayman'ın Suzan'ı 
ikinciliği, Akın'ın sakar'ı üçüncülü· 
ğü kazandı. 

1 BORSA- PiYAS-;:I 
10-5-937 

ÇEKLE~ 

1 
1 Londr<ı 

ı j Nevyok 
Paris 
Milano 

, Briıksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Dorlin 
Varşova 

Budapeşte 
Bükreş 

Belgrat 
Yok ohama 

Açı;ış Kapaoış 

624,50 625. 
0.7904 0.7895 

17,595 17,70 
15,0136 15,0080 
4.6814 4.6775 

87,51 87,44 
3,455 3,4525 

64,0512 64, 
l,4 l95 1,4384 

22,6870 22,6688 
4,2130 4,2096 

13,8510 1:•,84 
1,9662 1,9650 
4,1680 4,1650 
3,9792 3,9760 

107;6J60 107;S2 

34,9475 34,32 
2,7510 2,7486 

24,15 2~.1675 

dan anlaşılan §U ol ıyor ki hır harp sa olsun böyle kusurları hakikat 
vukuunda İtalyanın denizdeki düş- 1 sahasına çıkacak ~ey ancak para • 
manlarılc dövüşürken kal'i muha- dır. Büyuk saffı harp gemileri vü-
ıeb<:yi kabul ederek müessir dar- cude getirmek içın biiyük ınasraf-

Görülüyor ki Şarki Afrıka 1m • 
paratorluğile Italya arasındaki de
rıizyollarının emniyeti ve bir gün 

tehlikeye girmemesi için büyuk 
gayrdler sarfına mecburdur. Fa • 

şist meclısı Martta toplandığı za -
man Mılletler Cemiyetin~ istıııa -
den hrr \" asıtaya müracatla bu lıu

y-ük ı~IP.t't b rmaga karal ver -

mişti . Habcşistanda me~gul bulun

dukları zaman ltalyan kadınları 

parmaklarındakı yüzükleri, kulak
larındakı küpelerı verdiler. O za

man da Milletler Cemiyetıne mil . 

Gümrüklere tebliğ edılen. yeni 
bir karara göre, gümrüğe gelen it· 
halıit eşyasından hiç bir kısımı 

terkedılemıyecektir Bir çok kım • 
seler getirttiklerı mallardan be · 
ğendıklerıni çıkarmakta ve eski, 
çurük ve 'a bozulmuş bır çok eşya· 
yı da gümruğc terketmektedırler 
Halbukı bu vaziyet gümrükleri 
masrafa sokmaktadır Gümrük ida
relcrı bir çok para harcıyarak bu 
nı:ıllaı imha etmiye veyahut da sat
ı •a m bur olo>aklddır 

j Mo•kova 

-;:==========:;-ı 1 Stokholm 

l l&TANBUL '
1

1 

1 

Ticaret ve Zahire 

3,1060 3,1036 

PARALAR 

Borsası bt-yi ırıdirebilecek bir donanmaya !ara gôğüs g.-rmPk hPp paraya bağ-
ıhti,·acı vardır. İtalyanın kuçük lıdır 
gc mıleı ı ve bı'lhassa tahtcllıahirle· . ltalyadoki büyuk deniz tpzgiıh • 

1 10 / 5 ı 937 

FIATLAR ri ,-ardır ki bunlarla deniz muha -
]arından husıı~i müe<sesat mahi • 

rebainde düşmanını çok rahatsız yetınn<' olanla.- y ni bır kanunla 
ı'd<'lıilı• İta!) anlar bu kabil harp 
\"asıtalarından elde tdebilec<,k\eri artık devletın ıdarP'1nc gtçmiş bu-
~cylcrı düşünerek ümitli gönınii • lur.uyor Sermavrsı (100.000,IJOO) 
yarlar. Lakin bunlarla harp bıtıril· lıretten aşagı oıınıyan tezgahlara 
mı~ olmaz, hele düşmana kat'i clar- taalluk ~dıyor· Cenevedeki Ansal-
be hiç vurul.ımaz oldugunu dı. sak· do. Odenı, büyuk tngahlardaki 
Jamıynrlar. Ilafıf gemilcrın, tah • Adrıyatık gihı 
telbahirlerin lı<'cercmivccegi bıi • Bu ya.n ıı boy le büyük tezgah • 
yük ve ağır şt-ylcr vardır. Muharc- !ara münhablr değildir. Milli mü· 
bede kat'i dabeyi indirecek gemi· dafaa vasıtalarını temin edecPk di-
ler başka türlü, başka çapta pemi- jıcr sanayi mÜ<'sS(•selerı de bu ka • 
lerdir. Onun için italy:ı bilhassa i======= 
şimdı, yani Şarki Afrika impara • 

~~~~~ 

1 ı acaat ~dılmişti Ayni ccmı~-ete 

miıracaat devam edıyor emektir 

f:!uliısa eğer hazıne müsaade e • 
derse İtalya da büyük harp gemı . 
leri yapacak 

Mal sahıplerı tarafından çürük 
veya beğPnilmiyen kısımları güm
rüğe terk edilmek istenırse mas -
rafları sahiplerine ait olımık üzere 
buiılar imha edilecektir. 

Vapur tarife!erl 
ediliyor 

tetkik 

Dış memleketelere "ilıyen vapur 
kunıpanyalarının tarıfelerınin tel· 
kıkıne başlanmıştır 

Turk mallarını yabancı pıyasa • 
!ara taşıyan bu kumpanyaların, 

torluğunu ilan ettikten sonra ken· 
disinc büyük büyük zırhlılar, hem 
sür'atli, hem de son derece kuvw:t· 
li sıliıhlarla mücehhez, müessir su

rette kendikrıni müdafaa ve hı · 
maye edecek vasıtalaı-a malik g~ • 
miler yaptınnı.k emelindedir. İ}le 
ancak böyle gemilere malik oldu • 

ğu zamandır ki mılsavi şeraıti ha· 
iz düşmanlarla bı>y ölçıişebilecek 

dt-rt'Cedc addC'dilı·bilecektiı". 

KOÇUK HABERLER ' tatbik ettikleri nakliyat tarifelerı 
--------·------~ mukayeselı bir şekilde gözden ge

çırilmcktedrr 

BEYOGLU 

İtalyan gardeln inin ncşrıyatı -
na göıc İtalyanın bahri m"ha!ili 
§imdıden tczg5hlaı 3 )~"li bir tak m 
büyük harp gı·mileri koymak su . 
rclilc İtalya kı allıgı ve Şarki Afri· 
ka imparatorluğuuun istikbalini 
müdafaa etmek fikı ındcdir. 

Hatırlardadır ki 9J4 senesinde İ-

SARAY 

TÜRK 

MU.EK 

iPEK 

SAKARYA 

IYILDIZ 

:OMER 

t.alya behf'ri 35,000 ton hacminde i- ALKAZAR 
ki büyük dritnot y'aptırm ık üze • 
re tezgahlarında işe ba latmı,tı. O I TAN 
zaman İtalyan gazetclPrinin neş • 

riyatınd~n.hatırda kal~n şudur ki 1 ŞlK 
bu ıkı buyuk gemı o tarıhten üç se· 
ne sonra denize indirildiği zaman ı 
İtalyanın Akdenizdeki İngiliz do- ŞARK 
nanmasına faik bir donanma elde 
etmiş olacağının çok tekrar edil • 
mişti. Bu gemiler bu sene bitecek- ASR1 
tır. Fakat İtalyan gazetelerinin şu 
son günlerdeki neşriyr.tı -ki yuka- • 

: Dans devam ediyor. 
Palronum kocanı ..• 

:Bi' Msyıs gecesı. 12 
nıın:;rralı ekspres 

: Koroııof incileri. 
Ç"pkın genç 

: Lorci Hareli serse• 
riıer kralı. Halk 
kahrnmanları 

: Guneş kralı. 

: Sevişmek arzusu. 
Adaltı.r şarkısı 

: TJmara Marinella 

: Programı bildir
memiştir 

: 9 uncu senfoni. Gö- 1 
nül ıstediğine gider 

: Rus - Japon harbi. 
!\:an kardeşler 

: Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar. 
1936 Atiıı11 Balkan 
olimpiyatları. 

: Kadınlar gölü. Vah· 
şiler hücum ediyor 

: Kadınlar klübü rıdanberi ondan bahsediyoruz- he _ SANCAK 
sapta yar lışlık yoksa sırasında S34 l:.!kı Astorya) 
de tezgaha konduğu sc.ylcncn ıki CLıMHURlYET: 
drıtna,·tta'l bahsedılmıy~r Eğer 

Gökyi:ızü aleşler 
içinde. Cesur adam 

on'ar yapıl-nış. lııt~. , ~rtı.k der~- 1 
ze ind_ılerek merasim yapılmasına 1 FE 
s· a gelmiş ise o başka. i•alyan 'RAH 
bahı iye mehafılı anlaşılar şimdıye 
kadar elde mevcut olaıı denız kuv
vet. ile değil eide edilmesi lôzım 
gelen mt;;takbcl kuvvet i.e meş -
gul oluyor. 

Maamafih yine İtalyan gazete -

Mll.Li 

HiLAL 

AZAK 

ISTANBUL 

: Ktıçük prenses. 
Vahıilnc karşı 

: Ronıeo v~ Jul} et 

: Bağdat bülbülü. 
Kim öldürdü 

: K iiçük Lord ve 
Sefıiler 

* Muharrir Hüseyın Rahmi i 
çin yakında Emınönü Halkevinde 
bir jübile yapılacaktır. 

İhracat mallarımızın daha ucuz 
naklıni gözeten bu tetkiklerde, öte· 
denberi birlik halinde çalışan acen
talardan da bazı malümat isten -
miştir 

*Bursa askeri Jısesinde yeti • 

şenlere merasımle dıplomaları ve· 

rılmış ve bunlar Ankarada Harbi· 
ye mektebıne gitmek üzere • .ı ıı. Hissei şaylalı olan 

hakkında • e-ıl bir 
emllk 
tamim 

şehnmıze gelmışlerdır. 

* 9 mayısta İstiklfil Sav.ış,nda 

ölenler ıçın İnönuııde bir ihtifal 
yapılmıştır. 

* Yurdumuzda iktısadi tetkik -
!er yapmak üzere şehrimize gelen 

liman mıltehasıslarından Nikoıa 

'• . ı Ankaraya gitmiştir. 

* Mekteplerde beden terbiyesi 
derslerine ehemiyet verilecek ve 

bazı Jslahat yapılacaktır. 

* Şeker sanayiimiz etrafın tet

kiklek yapmak üzere iki Fransız 

mutehassısı gelmiştir. 

Hısseı şavialı emlak hakkında Ta
pu Umum Müdürlüğünden alaka
darlara . -•, yenı bır tamim gel • 
mıştir. 

Buna nazaran; evvelce bir gay
ri menkulün şayia hissesı satıldık
tan sonra diğer hissedarlarının ha

. iz oldukları kanuni şefa hakkı ta
pu idarelerınce şefil<'re tebliğ olun
makta idi. 

Bu muamele; bir çok müşküliitı 
mucip olduğundan badema tapu 
idarelerince tebligat yapılmıya • 
caktır. Hissesinı satan behemehal 
şefie haber vermiye mecburdur. 

* Üniversitede bir radyografi ve ------------

B fi 
· k E t .. . 1356 Hicri 1353 Rumi 

ıo zı ns ıtusu açılacaktır. : 

1 

Seter NLan * Tac giyme merasimi ıçin Lon- 29 28 
dray<ı giden ıtlaiye müdürü İhsan, Y-ı1-----...:..--....:~- -1937, Ay 5, Gün 131, Hızır 6 
ayni zamanda Londra ,,itfaiyesinde 
ıetkıkler yapacaktır. 11 Mayıs : Salı 
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ALEMDAR : Kasta • Diva. Bos
na sevdaları 

HALK : Canavar avı. Kara 
1 

a ddnın esrarı ı 1 

HALE 

BALE 

KADlKÔY 

: Bakir delikanlı 

ÜSKÜDAR 

: Gizli vesika 

BAK 1 R K Ô Y 
MiLTiYADI : Program gönder

memiştir. 

Yağmur mevsimi sonları 

Vakitler 

Güneş 

Öğle 
ikindi 

Akşanı 

Yatsı 

imsak 

v ... li 
sa. '"'· 

4 -17 
12 10 

16 06 

19 16 

~1 u3 

2 45 

Ezani 

•a. d. 

09 3?. 

4 55 

8 so 
12 OJ 

l 48 

7 30 1\ 

C l N 5 1 Aşağ'ı Yuko. 

Buıtday yumuşak 

,, sert 
Yap ak Anadolu 
Mısır beyaz 

K. P. 
6 22 
6 2! 
52-

K. P. 
6 25 
6 24 

,.. sart 
Arpa Anadolu 

• Kars 
Çavdar Anadolu 

5 2 5 5 
:i 38 4 5 
4 15 

• Trakya 
4 25 4 30 
4 2\) 

Afyon ince 
Peynir bc}'az 

570 580 

• kaşar 
25 - 29 15 
47 20 55 -

Tiftik mal 
n deri 

Yapak Anadol 
Z. yaj!ı ekstra 

ı Pamuk yağı 

GELEN 

Buğday 

iç fındık 
Susam 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 
Pamuk 
Keten tohumu 
Nohut 
Un 
Kepek 
Fıtsulye 

Tlttik 
S-yaz peynir 
Paır.uk ı ağı 

Kaşer 

1260 
8 

105 
45 

144 
36 

15 
46 

38 
89 

G 1 DEN 

Razmol 
Arpa 
Tiftik 
Kıl 

Afyon 
Çakal ., 

Sansar ,, 

• 

ton 

• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
" 
• 

ton 

• .. 
" 
" • .. 

DIŞFIATLAR 
llugday: Liverpul 6,45 

• : Şikago 5,87 
• ·Vinipek 6,01 

Arpa Anvers 5,30 
Mısır : Lo.ıdra 3,73 
Keten T: ,, 8,07 
1-ındıkG :H mburı 88,03 L· L: " 88,03 

Kr. 

• 
• 
" .. 
" 
" 

1 Sterlin 
1 Dolar 

20 Frank 
2C Liret 
20 Bel F raniı 
29 Drahmi 
20 Is. Frangı 
20 Leva 

1 Florin 
20 Kron Çek 

1 Şilin A VUS• 

Pezeta 
1 Mark 
1 Zloti 
1 Pengo 

20 Ley 
20 Dinar 

Yen 
1 Kron lşvcç 
1 Altın 
1 Banknot 

Alış 

626, 
123, 
110, 
120, 

80, 
19, 

570, 
20, 
63, 
70, 
23, -. 
25, 
20, 
21, 
12, 
52, -. 
30, 

1059, 
:.153, 

ESHAM 

Süış 

626, 
126, 
114, 
125, 

84, 
22, 

575, 
23, 
66, 
75, 
23, -. 
28, 
23, 
24, 
14, 
52, -. 
32, 

1060, 
254, 

Açılış Kap1nış 

iş Bankası Miı. 

" N. 

• Ha. 
Anadolu şın. 

yüıe 50 Peşin 
Anadolu şm. 

}Üıde 60 Va. 
Anadolu şm. 

100 de 100 
Aslan çimento 
Merkez Ban. 

.--.-
-.-
-.--.-
-.-
-.--.-
-,-

iSTiKRAZLAR 

-. -.--.--.--.-
-.-
.--.-

-.-

-
Ao;ılı~ Kıp .ııı~ 

Türk borcu 1 P. 
• • 1 v. 
., • il P. 
.. • il v. 
" "m P. 
" • ııı v. 

Erg anı 
Sıvas fazu. I 

• .. il 
" .. ili 

Şark şm. 
Yüzde 5 Hazi. 

• 2 " 

-.-
20,60 
--,-
-,-

-.-
95,-
96,-

-.--.--.-
-,--.-

TAHViLAT -
Anadolu P, 

., Va. I 
• P. 11 
., Va. 11 
,. P. ili 
" V. il! 
" Müınes.P. 

" • v. ı 

-,-
40,-

40,-

-.--.--.--.-

--,-
20,50 

-.-
,-

-.-
95,-
96,-
,-.-.-.-.-

-,-
39,90 

-.-
39,90 
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-,-
-,-
-.-
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Mağazası 
14 Mayıs 937 Cuma günü açılacaktır. Adres: Beyoğlu - istiklal caddesi 353 

• 

Devredllecek ihtira beratı 
•·C·rrahi ·;~;:ı. saır maksatlara 1 

mahC111<ı; lu'.uınbalar, şırıng.-far ye 
bc:ı,ericrine aid i-:lihattt hakkında· 
ki ilılır.ı İı,in alınını~ ol;ın 17 Ni•an 
1936 tmh ve 2165 num;raiı ihtira 
beratın''' ihtiva etlig"i hakk•n baş• 
1'a"na devir veyalıııt mevkii fiile 
~onmak için icara verilmesı teklif 
edilmekle olmakta bu hu•usda faz. 
la malüıııat edınmek i•teycııleriıı 

Galata'da, ı'.slaıı ha~ 5 nci ket 1·4 
numarJiara müracaat eylemelui 
iiitn olunur. 

İstanbul İcra Hakimliğin nelen: 

Evvelce Kadı köyünde rıhtım 
b.;ynnıla 11 numaralı evle ve• 
ya Ka~ıkönincle Rasioıpaşa ma. 
hailesi ndc Nuret tin pas'.l soka· 
ğında 5 nuuıaralt evde 0t11r• 
makta iken elyevm ikametgahı 
meçhul kalan General Hakkı 
karısı Jhcere. 

İstanbul Maliye Muhakemat 
Müı!ürlüğüne olan Borcunuzdan 
dolayı İstaubul 4 üncü İcrra 
dairesinin 935/1443 sayılı dos· 
yası muc:bince 1·2·937 tarihli 
celseye ademi icab~tiniz do
layısile Inkkınızdrı bir ay müd• 
detle ilanen tebligat icrasına ka
rnr verilmiştir ve yine müra· 
fea gıinü olarak tayin olunan 
17·&937 tarihine miisadif Per 
şem be günü saat 10/30 da İı· 
tanbnl İcra Hakimliğinde biz· 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Devredilecek ihtira beratı r• 
1 

•Tayyarelere oıalı•us makinalı 
tüfek kanatları. hakkındaki ihtira 
ıçin alınmış olan 5 Mayıs 1932 tıı· 

Artık Ecnebt Mah Kulhınmaya Hacet kalmadll 
Temamen Türk i•çilerlnln ç•httı§ı fabrikamızda; 

Avrupa malından daha iyi ve daha ucuz. 

Hepsıne bıçılen ederı 56870 lira 
66 kuruş ol~n 117~24 tane portatıf 
çadn· kazığı ile 140679 tane porta

. lif <·adır dıregi kapalı zarfla eksılt
m•ye knnulmuştur !halesi 14 !\ta

- yıs 1937 Cuma gunu saat 15 dtdır. 
Şartnamesı 285 kuru'ia komısycm -
dan alınır 

İlk temınat 409:1 lira 54 kuru.;;tur. 
Eksiltmeye gırecekler kanuni te
minat ve 249<1 sayılı kanunun 2 ve 
3 el.l maddelerinde yazılı bdg-:1.erlc 
birlikte teklıf mektuplarını ih;;le 
saatınden en az bır saat evvel An
karada M .M V Satınalma knmis
yonuna vermelerı (652) (1708) 

Dans Profesörü 

rih ve 2567 numtralı ihtira bera• 
tının ihtiva elliği hukuk bu kere 
başka•ına devir vey~lıut mevkii 
lii'e konması için icara verilecetı 

teklif edilmekte olmaKla bu hususta 
faı!a malüır.at ~dinmek isteyenlerin 
Galata'da Aslan han 5 nci kat 1·4 
numaralara müracaat eylemeler• 
ilin. o;unur 

Zayi 
l•tanbuı hukuk fakültesinden al· 

dığım hüviyet varakasını zayi el· 
tim yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. 

2 nci ıınıf No. 4650 
Şwkı Özgönı1l 

Sabhk hane 
Cerrapaşa Ca 11i soka kak 18 

numara merhum doktor Zekinin 

BAŞKURT 
Çatal, katık ve bıçak takımları, çay katıkları 

vesaire katiyen paslanmaz ve daima aynı güzeliiği ve parlaklıtı 

muhafaza eden halis alpakadan yapılmaktadır. Hı:r yerde arayınız ve 
Avrupa malını v~rirlerse almayınız. 

Mektep idarelerinin nazarı dikkatine: 
Çatal, kaşık ve bıçak takımlarımızın tarzı imalini görmek isteyen 

mektep talebesinin grup halinde fabrikamızı ziyaret e!meleri rica olu• 
nur. Umumi deposu Tahtakale, 51 No. Jı Poker traş bıçakları deposudur. 

- FABRIKASI: Beşiktaş vapur iskelesi ittisalinde No. 28 • 30 

ZA YI: Eminönü Mal müdürlü· 
tünden 3105 numara ile a!makta 
olduğum maaşıma ait mühürümü 
kaybettim yenisini kazdıraca~ını· Parisin 1937 aenesinin 

yeni dana flgUrlerlnl 
tigrenmek isteyenlere 

dan hükmü yoktur 
evi. Hcrgün sabahtan 12 ye kadar Emine 
müracaat. 1------·--------ı 

mUjde 
Beyotlu istiklal cadde•i Türkuaz 

dans dershane•ınde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Herırün sabah 
ondan a.cşam dokuza kadar ders· 
hanesi talebelerine açıktır. 

zat veya bilvekale hazır bulun. 
manız lhıı:ııgelcceği akıi tak. 
dirde ademi lıuzurunuzla müra· 
fca icra ve tetkik kılınacağı 

tebliğ makamına kaim olmlı: 

üzere ilan ohınur.(935/14A3) 

-. 

Cild ve zührevi hastalıklar 
mütehassısı 

Dr. Feyzi Ahmet 
Dıploma No. 1614 

lstanbul Ankara cad
desi No. 43 

Pazardan maada her gün sabah· 
tan akşama kadar 

IHTIYARLI~ 

Peşinizden Geliyor-. 

ONA KARŞI 

Hazn:hklt Oav.m:~l'lJIDa• 

İstanbul Asliye Birinci tica• 

ret mahkemesinden: 
İstanbul Maliye muhakemat 

müdürlüğü tarafından lstanbul• 
da Anadolu haııında 3 cü katda 
8 numarada tüccardau Mehmet 
Tevfik aleyhine 935/795 dosya 
numarasile açılan 211°12· 934: 
tarih ve 2287 lira f.O kuruş! uk 
senedden bakiyye 74:2 lira 90 
kuruş ahe3k dtıvaaında uıez· 
kür sen eddeki imzanın kandisi. 

ne ait olmadığına ve bu senet• 
le dıı vacıya bu mikdar borcu 
bulunmadığına dair teklif 
olunan yemin ilanen tebliğ 

edildiği halde borçlu Mehmet 
Tevfik gelmemiş ve .:elmeme• 
ıinin makul bir sebebe nıiıste· 

nit olduğunu bildirmemiş . ol. 
duğundan yeminden kaçınmış 

ve yemin edec~ği vakıaların s.ı• 
bit olmuş sayılmasına ve H. U. 
M. K. nun muaddel 337 ci mad· 
desinin son fıkrasına tevfikan 
gıyaben verilmiş olan işbu kıt· 

rara 8 yün içinde arzuhal ile 
yemin edecetini beyan ve da• 
vanın bırakıldığı 16·6-937 Çar• 

ş•nba saat 14 de mahkemeye gelip 
yemini yap•bileceğinin ve aksi 
takdirde ınezkı1r kararın kat'i· 
!eşerek ona göre esas hakkında 
hiıkiim verilecetinin tebliğine 

jstanbul Defterdarhğından : 

yeni 
45 

cinsi 

ev 
payı 

1/3 

Lira K. 

M. 
360 00 

mahkemece karar verilmiş olduğu 
ilin olunur. (935·795) 

eıki 

Yenıkıpı: Yalı mahallesi Albo• 18 

yacılar sokağı. 

48 62 70 M. tamamı 91 00 

ı 

• H .. 
" .. " 86 

" .. " 
74 

" " " 
62 

.. " Kumsal 53 

" " Detirm~n 34 

" " Alboyacılar 38 

.. " " 
66 

100 

88 

76 

67 

54 

52 

80 

arsa 
arsa 
arsa 

arsa 

arsa 

arsa 
arsa 
arsa 

71 
" 

52 
" 

82 
" 

133 " 

:n " 
96 " 

" 106 50 

" 
" 

" 

62 5;) 

106 60 
532 00 

73 " 1/2 P. 

44 00 

134 40 

54 75 

İstanbul İcra Hakimliğinden· 
Evvelce Ankarada Yenişe• 

birde Dörtyolda Lezmi apartı• 
manında mülkiye müfettişi Ke
malin yanında mukimken el• 
yevm ikametgahı meçhul kalan 
mühendis Samiye İetanbul J\fa. 
liye Muhakemat miıdür!üğiıne 

olan borcunuzdan dolayı İstan• 

bul 4 üncü icra dairesinin 935· 
1449 sayılı dosyası mudbince 
1·2·937 ve 3·4·937 ve 1.4,-937 
tarihli celselere ademi ica\ıeti• 

Yukarıda yazılı mallar 8·6-937 salı günü saat 14 de kadlr puarlıkla 
ntılacaklardır. Satış bedeline istikrazı dahi:ı ve 0 1

0 5 faizli haıine tlh· 
villeri de kabul olunur. Taliplerin % 7,5 peı akçelerini yatırarak halla· 
nın salı ve cuma günleri saat 14 de DeflerdJrltk Milli Emlak Müdürhi· 
tünde müteşekkil salış komisyonuna müracaatları (M.) (2651) 

niz dolayııile hakkınızda 15 İstanbul 5 inci İcra l\!euıur· 
gün müddetle ilanen tebligat • 
icrasına karar verilmiştir ve yi· luğundan: 
ne miırafea günü olıarak tayin Mahcuz o up paraya çevril• 
olunan 3°6•937 tarihine müsa• mesine karar veri len ev eşYası 

dif Perşembe günü saat 10,30 17·5·937 tarihine tesadiıf eden 
da İstanbul icra hakimliğinde Pazartesi güniı saat 9/5 dan 11 
bizzat veya bilvekale hazır bu. kııdar birinci açıl:: arttırma su. 
lunmanız liizımgelcceği aksi• • retile Şehremininde hastalıa!'e 

taktirde ademi lıuzurunuzla caddesi 76 numrolu hanede pa· 
murafea icra ve tetkik. kılına· raya çevrileceğınden talip obn· 
catı tebliğ makamına kaim ol· !arın mahallinde hazır buluna. 
mak üzere 'ilAn olunur. cak memuruna müracaatları ilan 

(935-1449) olunur. 

• 

ı-Lokman Hekim., 

1 Mecmuası 
Her muallime. rer mek-

1 tepliye, her aileye, her 
1 köylüye, her kese p,,,k 

ıazımlıdır. 1 
Bundan faydalı bir 
mecmua bulamazsınız. 1 Stııcliği, (12) ededi (6J) ku. 
ruş!ur. Div ınvolu numar:ı 114 1 

Sahıbi ve unıunıi neşriyatı idar~ eden 
Başmuharrir 

E. izzet 
Basıldıiı yer: Matbaa! Ebüzıiy• 
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