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TUrklyenln en çok o· 
kunan ve ararran gaze· 
test oJdu. Ona abone 
olunuz. 

ABONE OCRETLERİ: 
Bir senelik 11, altı eıy
lık 5,50 ve üç aylık 
3 liradır. 

Seyı: 369 lkıocı ,,ı. Her 1rrd• ır)m 5 Kurus Telefon No. 20827 Mektup adresi: Cai•lotıu, Ş.ra! ••'<• .. Telgraf adresi - l.tanbul: Açık Sôz 

d ün\fH;ıay .. ~;ı Irak Hariciye Nazırı 
sabah Ankaradan ıd . ı Yasası 

g e } 1 Cenevrede üç me· 
~ sele daha müza· i 

Misafirimiz, Türkiye - Irak ve 
münasebetlerini anlattı 

S riye 1 kereye başlandı 
U 1 Fransa ile askeri itti~ 

• i fak rivayeti? 
~ Cenevre 30 (A.A) - Anadolu 
i ajansının hususi muhabiri biJ. 

Suriyeli/erin birgün Türk hükumetinin tevec-1 d~ri~o:- Eksperıer.ko~itesi dün-1 

1 ku ıçtımaında Surıye ile sancak 
••/ıl • d • f ~ ./- d d w • h • •• h k f : arasında mütekabilen rabıtayı cu erın en ıs lJ a e e ece gıne lÇ şup enı ,qo ur i temin edecek ajanlar meselesini, 

........................................................ • i ~•illetler Cemiyetinin sancak· ı 

Y • b" •k l Dost lrak Haricıye Nazırı Naci • eni Jr J fJSa t Asıl dün yanında Arık ara sefıri ~=· ta ki kontrolü meselesini ve san· ı 
raıtın silahtan tecridi mesele• ! 

K f 
Naci Şevket olduğu halde Ankara ~ sini, Fransız ve Türk projeleri 

on eransı trenıne bağlanan hususi vagonla i üzerinden tetkik ve müzakere 
Dünyanın, bugün, üç büyük der· Ankaradan şehrimize gclmiştfr. Va- ~ eımi~tir. 

di vardır: li Mubittın üstiındağ da Ankara - i FRANSA iLE ASKERi ITTl-
l _Siyasi emniyetsizlik. dan dost nazırla birlikte ayni tren- i FAKTAN BAHSEDiLiYOR 
2 _ Siliıh yarışı, • le şehriınıze gelmiştir. Haydarpaşa ~ Berutla çıkan gazeteler, Paris- i 

3 _ lkL<adi buhran. garında şehrimizdeki Irak konsolos-·~ ten aldıkl~rı haberlere atfen, :=:_=_ 

hanesı erk~nı. vilayet ve BeledJye l Fran sanın Ankara sefiri ile 
Devl~tlı-r, zaman zaman, bu ü~ mensupları ve dığer marul zevat ta- ~ Türk ricali .ırasında •iyast, as- --=-

derde çare aradılar. Siyasi emni - - "' rafından karşılanmıştır. Harıciye § keri ve lktısad! bir ittifak akdi = 

r~~u;~:ş~~~es~~~e~;ll;g~ın~~:!_ Nıa· amrnııestınreınndı eın!aineddeil<nlebnı·rsoknıt~~ sd. As·: :_~ ıçın müzakereler cereyan et· ! 
kile takviye edildi. Lokarno mua- u ı= mekte olduğunu yazmaktadırlar. ~ 
hedesi imzalandı. Küçük Antant, kedi selamlamış ve bu sırada mu- '; SURiYE HUDUT KOMiSYONU : 

B 
lika Irak ve Tılrk milli marşlarını l Tütkiye-Suriye hudut komi .. ~ 

alkan andlaşması ... Fakat kollek· -Miıa/lrimiz dün k•ntfi•lnl karııla·r çalmıştır. Dost nazırı ıstasyonda bi· ~-- yonu Mayıs ayı i.;inde Adana• ==-~ 
tif emniyet çerçevesi içinde aranan 

k
i gan ıazetecilerlc konuşuyor (Deflanır ikinci sayfadu) i da ıoplanacakıır. _ 

gaye gittikçe uza aştı. Her dev - i1111•1•""n111ıu11Hııt1111ıuıun1111u11"1111111nn1111Hnıuııııııuııııii 

let, koll<'klif çalışmayı bir tarafa A -

bırakarak cmniyetıni. önce silah- Ası ispanya kruva-
larında. sonra da ittifaklarda ara-
dı. Bugün her kaptan ancak kendı 

gemisini kurtarmaya çalışıyor. z o·· r u·· d u·· n bat 1 r ı I d 1 
Silahsızlanma derdi için aranan 

çare de daha müsbel bır netice ver- - 1 

Kaçan 
Mahkumlar 
Yakalandı 

Bahar Bayramı 

Burün Mayısın biri, Bahar Bay• 
rnmıdır. Talil a-ünlerl hakkında 
çıkan kanun mucibince burün ilk 
dafa 1 Mayısta resmi daireler ve 
müessesat talil edilmektedir. 

1 Mayıs aynı zamanda bütün 
dünyada işçilerin bayramı sayıl

maktadır. Bununlaberaber Mayıs 

herşeyden evvel baharın en gıizel 
ayı ve yazın müjde~isidir. 

lstanbul balkının büyük bir kıs• 
mı bugün kırlara giderek kışın ti
pili, fırtınalı ve kapkara günlerin· 
de dört dıvar arasında kap1nma· 
nın acısını çıkarmağ., çabşacalr. ve 
Bahar Bayramını kutlulayacakıır. 

ln<'di. Altı yıl hazırlıktan sonra 1932 I ngiltere F ran B '/b w 
senesi şubatında toplanan silah - - sa l ao ,l}a sı gı-
s17.1anma konferansı, ertesi senenin nan halkı şehirden çıkaracaklar 
sonbaharında inkıtaa uğradı. Bun· 
dan sonr9 Almanya sıl5hlanm~a 
bmclı.. Harpt<'n evvelkı silah yn· 
rışı gibi, bu, k rşı tarafı harekete 
getirdi. Onlar da siliıhlarıııı artır

dılar. Bugün silah yarışı en hara
retli bir safhasındadır. 

Harp bütün şiddetiyle devam ediyor. lngiıtere 
·ıe firmısa ilbaodakr'lcurtarma esnasında şeh. 

rin bombardıman edilmemesini asilere bildirdiler 

Adana 30 (Hususi Muhabirimiz• 
den) - Bir müddet evvel bapisa· 
neden kaçan Tevfik ile Abdullah 
burada yakalanmışlardır. Böylece 
S;ıriye hudutlarını aşmak niyetinde 

oldukları anlaşılmıştır. iki firari ne 
suretle elde ellikleri tahkikat neti

cesinde anlaşılacak olan iki sahte 

Almanya ile ıtalyaara
sında askeri ittifak 

İktisadi derde üç defa çare a
ranmıştır. 1922 senesınde Cenoa 
kon!erasında. 1927 senesinde Ce -
nevre'de ve 1933 senesinde de Lon
dra para ve iktisad konferansında ... 
lfrr üç konferans da netice ver
meden dağılmıştır. 

Emniyet bahsi görüşülürken, 
devletlerin kaı-şısına silah bahsi 
çıkıyor. Silah bahsi görüşülürken 
emniyet meselesi çıkıyor. İktısat 
meselesi bahis mevzuu olunca, her 
iki>i birden sıralanıyor. Evvelii em
niyet meselesi mi halledilmelidir 
ki silahlar azalsın? Yoksa ;;ilahlar 
rnı azaltılmalıdır ki emniyet gel -
sin"! İktısadi meselelerin halli si.
yasi emniyete yardım etmez mi? 
Yoksa önce siyasi emniyet mi te -
essüs etme! ıdir ki iktısadi mesele
kr hallcdilebılsin? Meşhur tavuk 
) umurta hikayesi. Bu meseleler gö
rüşülürken arada emniyetsizlik ar
tıyor. Silahlar fazlalışıyor. İklısadi 
buhran da genişliyor. 

Bir taraftan silah yarışı, dığer 

taraftan da Berlın mıhveri denilen 

Almanya ve İtalya kombinczonu
nun siyasi sahodaki taarruzları de
vam ederken, garbi Avrupa dev -

!etleri ve Amerika yeni bir iktı -
sat kongresi fikrini ileri sürmüşler· 
dir. Malumdur ki bir müddeftPn
beri Oslo devletleri denilen İskan

dinavya ve Belçika, milletlerarası 
:mübadelesinin genişletilmesi için 
çalışmaktadırlar. İngiltere, Ame • 

rika ve Fransa da geçen sene fran
gın kıymetten düştüğü sırala1da 

n1üphem bir para itilıifı yapnıış • 
larclır. İşte hareket noktası bu pa· 
ra anlaşması olmak ve Oslo dev • 
letıerinln teşcbbüsile muvazi yü
rümek üzere, dördüncü bir iktı~at 
'7e para konferansının toplanması 

etrafında hazırlık ya1)llmaktadır. 
l<:onferans için hazır !anma vazifesi 
~elçika l!aşvekili VaJI Zeeland'a 

Verilmiştir. Tanınıt\Tf bir iktıs3tçı 

olan- Belçrka ~.vekili, yakınlarda 
A.rnerikaya da"l!iİllp "ftoosevelt ile 

Ahmet ŞUkrU Esmer 
(Devamı 3 üncü sayfa<la) 

Açtık/o l•hait müesıir olmagınca ba defa baılan baıa yakılıp yıkıl· 
mak/a yola getirilmek iıttnen ve •oknkların fa on binlerce mültecinin 

aç "" sefil gallr~ı Bilbaodan bi' manzara 

Bilbao 30 (A.A.) - 22 bombar• Tayyareler yarım saat kadar ka· 
~ıman ta~yaresile 6. av_cı ta:,:yare- sabanın üzerinde dolaşmışlar ve 
sınden m~rekkep bır fı!o Bılbao. birkaç a"'ır la ı:ba ile bi k • 
nun 10 mıl şarkında kam Galdaea• " rço yan 
no ismindeki kasabaya bir uçuş İın çıkaran bombalar atmıılardır. 
yapmışlardır. (Dc,1amı 2 in"i ıayfada) 
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Kont Ciano petrol 
kuyularını gezdi 

ltalya - Arnavutluk dostluğu yeni bir 
sulh ve refah devrinin başlangıcı olacak 

Tiran, 30 (A.A.) - Kont Ciano, 
dün İtalya ile Arnavutluk arasın· 
daki siyasi ve iktısadl münasebet • 
!er hakkında Kral Zogo ile uzun 
bir mülakat yapmıştıı-. 

İtalya Harbye Nazırı, bu müla
kattan sonra tayyare ile Berat'a 
hareket etmiştir. Burada imtiyaz • 
!arı İtalyaya verilmiş olan petrol 
menbaları vardır. 

YENİ BİR ANLAŞMA YOK· 
Roma, 30 (A.A.) - Siyasi İta! • 

yan mehafilinde, Tiran konuşma • 
lan esnasında hiç bir yeni anlaş • 
ma yapılmadığı kat'i olarak beyan 
olunmaktadır. 

ilk mUllkat 
Tiran 30 (A. A.) - ltalyan Ha• 

(Devamı 2 nci ı.g/ada) 

Kont C:i•no il• iki ıa.I ıüren 

hir milldk•lta hulıınan Arnef!Utlıık 
Kralı Zoao 

hüviyet vnrakasile seyahate çık· 

mış bulunuyorlardı. 

Burada indikleri Ceyhan oteli 
sahibi Bay Şevket bunları teşhis 
elmiş ve polise haber vermiıtir. 

Yakallnan bu iki mahkumun üze· 

rinde sahte hüviyet varakasından 

başka tabancalar da bulunmuştur. 

Kendileri bapisaoe pencereıi par· 
maklık demirlerini keserek kaçtık-

tarını itiraf etmiş 1 erdir. Mahkümlar 

lstanbula gönderilmek üzere yarın 
yol> çıkarılacaklardır. 

Londrada 
Bugün grev 
Başlıyor 

Londra, 30 (A. A.) - Londra 

otobüsleri grevinin önüne geçmek 

üzere yapılmakta olan görüşmeler 

hiçbir netice vermediltinden, bu 

grev evvelce bildirildiği gibi Cu· 

martesi sabahı başlıyacaktır. 

Vaziyet bugün Londrada topla• 
. nacak olan otobüs işçilerinin umu• 

mi konferansında tetkik ve müza• 
kere edilecektir. 

l.:>iıter taraftan, el!"er talepleri is• 

af edilmezse, birçok eyaletlerde de 

bu gece yarısı binlerce otobüsçü 
greve başlayacaklardır. 

Avusturya 
Ne yapacak? 
. Viyana 30 (A.A.) - Sal.!lbiyettar 

bir menbadan ög-renildiıtine göre, 

Guidoschmidt pulamentonun bari-

ciye enciimeninde Venedik görüş· 

meleri hakkında izahat ·verirken 
ezcümle ~unları söylemiştir: 

M Avusturya, hal yan dostlug-una 

ve• Avusturya Almanya itilaflarına 

sadık kalacaktır. Fakat bütün 

memleketlerle ve bilhassa komşu

larıyle ırasındıki baıtları kuvvet• ' 
lendirmote kuar vcrmtıtir, 

-----
Bu ittifak Alman 

zırı tarafından 
Harbiye Na-
9 Mayısla 

Roma da 
imzalanacak 

Roma 30 (Hususi) - "Dcyli Eks· 
pres,. in Roma muhabirinin, Alman• 
ya ile ltalya arasında askeri bir il· 
tifak imzalıyacağı hakkında bura• 
dan göndermiş olduğu haberin, 

Londrada heyecan uyandırdığı ge• 
len mulümatıan anlaşılmaktadır. 

Buradaki muhtelil siyasi kaynaklar 
Almanya ile ltalya arasındaki bağ

ların daha ziyade kuvvetlendiril• 
mesine karar verilmiş olduıtunu, 

binaenaleyh asker! bir ittifak yapıl· 
masınıri da pek mümkün olacağını 
saklamamaktadır. 

• Deyli Ekspres • in Roma 
muhabirinin verdiıti haber şu· 
dur : General Göring Romaya 

a-eldiği zaman, yaptııtı goruş· 

melerde Musoliniden Almanya• 
nın siyasi ve iktisadi inkişafını 
kolaylaştıracak bir yolda yürü
yeceğine dair vaad almıştır. 

Bundan başka Almanya ile 
ltalya arasında askeri bir an
laşma yapılması da görüşülmüş

tür. 
Bu asker! anlaşma, lıalyan·· 

Romaya gelecek olan Alınan har· 
biye nazırı Von Blomberg tarafın· 
dan 9 Mayısla imzalanacaktır. 

Göring, Musolininin Hitlerle şah· 
san temasta bulunmak üzere Al • 

manyaya yapacağı seyahat hak -

kında da görüşmelerde bulun • 

muştur. Bu seyahatin eyliıl ayı son
larına doğru yapılma.ı takarrür 

etmiştir. Bu takdırde Mussolini, 15 

/ili/akı lmzalogocnlc •\'an Alman 
Harbiye Nasırı Von Blomberg 

senedenberi ilk defa olarak İtalya 

haricine çıkacak demektir. 

O zamana kadar İtalyan, Alman 

devlet adamları her iki memleke· 
li mü tekabilen ziyarete devam e

o:!eceklerdir. General Von Blom 
(Devamı ikinci sayfada) 

Radyo 
biraz 

konuşmalarına 
dikkat edelim! 
----- ---

Gazeteciliği rencide eden garip 
lbir konferans verildi 

- Yazısı ikinci sayfada -

• 



• 
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1 Hadiselerin içinden il ID ,. 
--------------------...ıı.--------

Radyoda gazeteci-
1 iği rencide eden 
bir konferans 

Geçen balta lstanbul radyo•unda 
vcr ılen bir konferans Türk gazete. 
ci ukadaş :ar arasında çok ga• 
rip tcsırler bıraktı. Konferansın 

menfi aki•!eri gazctel. rde henüz 
yer bulm mışs~, bunu, hAdisenin 
nyandırdığı hayret ve şaşkınlııtın 

ıüriip gitmesinde araıııabdır. 
Konferansın mevzuu "Türk ga. 

zeteciliıti0 idi, verdiren de Eminönü 
Ha!k evi. 

•Türk gaze'ecil ı ği hakkında kon• 
ferans. denince sanmayınız ki bu, 
sa lahiyettar bir Rğızdan tütün 
memleketin kulağına ulıı,şlırılmış 
ger.iş bir tetkik mahsulüdür. Hayır! 
bu ıadece, yeni eserleri tanıtmak 
İ(İn HalkC\ire ayrılan yarım saat• 
t n a. lı\'ermiş on beş dakikacığı 

öldıirmek için gelişi güıel söylen· 
miş bir hitate o!maktan ziyade 
t oş söz'.erio halitasıdır. 

Nitekim mesele Türk a-azetecİIİ· 
ilini alakadar etliği için Matbuat 
Cemiyeti idlfe heyetinin ilk toplan• 
tısında mevzuu bahs o acaıtını ve 
idare heyeti basından Zeki Cc• 
mal bir takrirle meseleyi mü· 
zakereye koydııracağ'ını öğrendik. 

Bu mesele hakkındaki fikirl•rini 
allkadar bir zat şöyie hu!A•a ediyor: 

- Halkevinm yeni neşri)atı ta• 
nıtan radyo konferanslarını dinle· 
m~k için radyoyu açmıştım. 

H lkevi namına söz söy eyen zat 
kitablardan bahsedeceıti yerde bir· 
denb're Türk gazetecilığini anlat. 
malla başladı. 

Fak~t hayret.. T ork gazetecili· 
ilinin tarihini anlatan zatın sözle• 
rinden bu hususta hiç tetkikatta 
bulunnıadııtını hatla Türk Gazete• 
ciliıtinın 100 yılı i•nıindeki kitabı 
ismindeki kıtahı bile okumadııtı 
anluşilıyordu. 

lstanbul rady•Jsu nun çok ;ılikalı 
mevzu l arını ırem!eketin tanınmış 

adnm arının ağzın~an dinlemeğc 

a ! ışık olduğumuz için hem meslek 
nıensutu, ve hem de radyo dinle· 
} icisi sıfatile bu konferansın nasıl 
verildiğini araştırdım ve şunu Öğ• 
renôim. 

Redyo şirketi, Nafia Vekaletine 
ger.tikten sonra, lstanbul Posla ve 
Telgraf müdürlügü, Eminönü Halk
evıoe soru} or: 

- Bize ne gibi bir yardımda bu
lunabilirsiniz? 

Halkevi, bu meseleyi, alakası 
doloyı<ile, evin neşri}at koluna 
havale ediyor. Neşriyat kolu, her 

on !:eş gönde bir o muddet zar
lında yeni çıkan eserleri balKa ta. 
nıtmayı laydalı görütor. Bunun 
üzerine l\afia vekaletinin de çok 
yerinde tasvibiile Halk~vıne radyoda 
on beş günde bir yarım saat tah. 
sis ediliyor. 

Nihayet, radyo da yeni eserleri 
tanıtm .1ğa başlıyor. Bu çok mühim 
iş. maalesef henüz mektep dersle
rinden !azla okumağa vakti müsait 
bu 'unmıı an gençlerden birine ve· 
rılmiş bulunuyor. 

Fakat, konuşmalar tr.va!i ettikçe 
on beş günde çıkan .kit apların ta
nıtılması işi, bir kaç dakikad11 
bit i rıliveriyor v; geriye on beş yir· 
mi dakika artm . ıg-a başlıyor. Bu 
vaziyet karşısında genç, neşriyat 

kolnnu temsilen deıtil daha fazla 
kendi intıbalarını bildiren hitabele
re başlı yor. 

işte 1eçen halta verilen "Türk 
razeteciliği hakkındaki koııferans. 

da bu seyri lakib etmiştir. 
Türk Matbuatı ile alakadar bü

tün arkadaşlar Matbuat Cemiyeti• 
nin bu işi yaptırdığını zannederek 
aoruyorları 

- Türk gazetecili~ hakkında 
verilecek konferans böylemi olmalı? 

Ve nihayet Matbuat Cemiyeti bu 
işi yaptırmadı ise Emir.önü Halk evi 
bu mevzu üzerinde etüaü olmıyan 
ve meseleye yabancı bir hatibe söz 
söyletmek ıuretile işin ciddiyetini 
ve baikev!eri namına verı!en kon• 
feranslara gösterilen rağbet ve iti· 
madı da sarsmış olmuyor mu? 

Hitabelerile, kendini lstanbullula• 
ra sevd.rmiş bulunan ve bu işte 
cidden muvaffak olan bir çok mu· 
tahassıs hatiplerimiz zannediyorum 
ki Halkevinin bu'husustaki işaretine 
maal:r.em nuniye hizmet etmeğe 
amadedirler. 

Ha!kevi de Türk gaıeteciliği hak· 
kında bir konferans verdirmek ar. 
zusunda ise tunu resrnf bir teşek· 
kül mahiyetinde bulunan ve lstan• 
bul matl ua\ mensuplarını bir arada 
toplayan MatbuatCem;yetiııe müra• 
caaı etmekle eıı mutahassıs şahsi· 

yeller ağzından istifadeli şekilde 
yaptırabilirdi .• 

lhtısasa en yüksek kıymet veri. 
len bu dewirde Aalkevinin daha 
hassas olmasını istemek ve Matlıu. 
nt cemiyetinin de bAdiseyi llyık 

olduiu ehemmiyetle karşılamasını 
beklemek hakkımızdır. 

** 
Asi ispanya kruva
zörü dün batırıldı 

(1 inci sagjadan dıfJam) 
12 ev tahrip edilmiş ve civar or• 

manlar tutuşmuştur. 
Ava tayyarelerinin kaçmakta olan 

ahaliye n itralyöz!c ateş etmiş ol. 
duk!arı söylenmcktrdir. 

l.ondra 30 (A. A.) - Sa!Ahiyet· 
tar bir menbadan Öğrenildiltine 
göre Fransa ile lngiltere, Bi:bao'• 
daki sivil balkı aşağıdaki şartlarla 

tahliye etmeyi kal:ıul etmişlerdir. 
- Bask hükümeıi, mülteciler 

hakkında siyası tercih sebepleri 
göstormemeyi vadedecek ve Fran. 
sa ile lns:iltere'ye tabliye tarihi ile 
hı husus için lazım olan vapur
l a rın miktarım l.ildirecektir. 

2 - Salamanca hükumeti, tah· 
!iye aleyhinde müdahale etmiye• 
ccktir. 

H ındcydeki lngiliz mümessiline, 
Genrral Franko ile temas ederek 
Geııer alin mültecilerin lah!i} esini 
guçleş\irehilccek her türlii deniz 
ve hava hareketlerinden içtınab 
et mesi hakkında lngiltcre lı uküme. 
tar! ndan talimat verilm i ştir. 

Buk matıalilınden söylendi~ine 
gö. c. Bilbao hük ümeti lngiliz ve 
Fransız h~ rp gemilerinin h•maye. 

sinde olarak Bask vapurlariıe mal· 
tecilerde~ Sainl· Jean-de-Luı'u tah. 
liye etmek tasa' vurunda Lulun
maktadır. 

AslLE.R BILBAOYA 20 KiLO. 
METRE YAKLAŞM IŞLAR 

Guernica cephesi, 3v (A. A.) 
llavns aj~11sının muhabiri tildiriyor: 
Gucrnicn')ı müdal~ a etmekte o• 

lan 1J mi lis taburu Bilbao'ya doğru 
kftçmışlard ı r. Asilerın mcvı. i:cri 

şimdi lli lbao'ya 20 kilometrelik bir 
mesalede bulunmaktadır. 

Bilbao 30 (A. A.) - Reuter 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

Santa~der civarında hükümet 
tayyareleri Espana is:ııiadeki isi 

kruvazörünü batırmışlardır. 
1915 senesinde denize indiri!en · 

Espana zırhlısı 16.000 ton hacmın· 
de idi. 305 milimetrelik sekiz top, 
102 lik 20 lop ve 10 mitrah özle 
mücehhez idi. Zırhlıda bunda 
dan ma•da 76 milimetrelik 2 tay• 
yare topu mevcut idi. 
Bir lngiliz vapuru harbi 

seyretti 
Bilbao 30 (A.A.) - Reuter ajan• 

sının muhabiri bildiriyor: 
E•pananın mürettebatı d<n'ıe at

lamak mecburiyetinde kalmıştır. 
Çünkü hası! olan panik dolayısile 
tahlis iye sandalları denize indiriJe. 
memiıtir. 

H ükümet ta;yarelerinin hücumu 
ile zırhlının batması arasında iki 
buçuk s aat süren bir muharebe 
olmuştur. 

S nlan dcr 'e gitmek le olan lngi· 
!iz vük geml~i muharebenin bütün 
salhalannı takip etmiş ve muhare• 
be Li ti~ce yoluna devam etmiştir. 

Cask milisleri ve 
·cumhuriyetçiler 

Ililbao 30 (A.A.) - Bask cephe• 
sinde cümhuri ı etçiler Cibar mın· 
taka'!nda Bask mil,.lerinin ricalini 
himaye e tmektedirler. 
Dur~ugo nun takasında mi lislerin 

bir mukabil taarruzu neticesinde 
:ısiler muhim nyiata uıtramı~!ard:r. 

Asi tay>arekri Bilbao ile civa. 
rındaki kasabaları iki kere bombar 
dım:ın etmişlerdir. 

Bllbao ve lngiltere 
Lundra :ıo (A.A.) - Bu sabah 

AÇIK SOZ-

toplantısı !lo komitecinin 
Kamutay, Türkiye ile -So-vyet Cum- 1 idamı isteniyor 

huriyetleri Birliği arasında 936 
da imzalanan anlaşmayı tasdik etti 

Kamutay 

Sofyada büyük bir 
muhakeme başladı 

Solı a 30 (Hususi) - Sabık 
Makedonya komitası ·1'eislerin· 

den Simcon H. Toşefi 1933 sene· 
sinde Ba•ki de h•~ını ·ke~mek 

ea,bakanımızın resmf zlyaretlerJ esna· 
sında şahıslarına ve Tllrk milletine gös• 
terilen sempati dolayısıyla Kamutayın 
tahassUs ve allkasının Yugoslavya mec:
liaine bildirilmesi alkıtlarıa kabul edl.di 

Ankara 30 ( A. A.) - Eugün goslerilen geniş seırpati, biz Türk 

ı 
suretile ö,düren Makedonya ko· 

mitası meıısr p 1 arından P. Krastan 
Todowf, Glavin~f'f. Mitso Çe
gaııski, Alanas Kaıçes, lvan 
Trayııof •. Kuı.o Yorda<1of. Hristo 

Hilmi Uranın' leşkantığında' yapı• milleti vekil.erini pek mü'tebassis 
lan kamutay toplantısında '1'i:rkiye etmiştir. 
Cumhuriyeti ile 5c'V} et 5c•yrlist Türk mil!etinin Yugoslav mille· · 
Cumhuriyetleri Birliği ariı!ında 20 · tine karşı olan semlmf bi~leriyle 
ilk te~rin 936 da Moskovada !~za hemabeok olan bu temas, milletle
cdilmış olan anlaşmanın tasdıkınc mizin sulh ideali ve medeniyet bizmeti 

'ait kanun llyihası müzakere ve kabul 
edılmiş\ir. yolund;r ve Balkan komşularımız 

Kamutay bundan sonra, Hasan arasındaki muhadenetl kuvvetlendir· 
Saka • Tralnon• ve Cemal Tunca me ve artırma idealinde kıymetli 
·Antalya. tarafından verilen ve bü· bir amildir. 
tün meclisin sürekli alkışlarıyle 

karşılanan aşaıtıdaki takriri tasvip 
ederek pazar1esi günü toplanmak 
üıere içtim•ına nihayet vermiştir: 

IS. M. M. Yüksık Reisliğine 

BaJvekil ve hariciye vekilinin 
resnıl ziyaretleri esoasınd;ı asli Yu· 
gosla v milleti tarafından şahıslnrına 

Çok samimi teşekkür ve muhab

bet duygularımızın ve Yugoslav 
milletinin kuvvet, refah ve saadeti 

bı.kkındaki halis dilekleriroizin yük· 
sek reislik tarafından Yugoslavya 

mebusan meclisi yüksek reislia"i 
vasıtasile millet vekillerine iblAğını 

ve Türk milletine, kendiliğinden tekli! ederiz.. 

Stoykol, S.mo Georgi~f. Boyan 
Kirıanof, ve Ognan Donçef, 
namlarında 10 kişinin n•uhhke
niesiiıe burada ü\hncü cet 1 mah· 
keme•iiıde' başllliıınışl1r. Modde • 
umumr S'l~luJarın idamını İste!" 
mektedir. 40 şahit dinlenecektir. 
Bulgarlar Makedol\)'a komitasına 

ait bu ıon muhakemelerini büyük 
1 bjr allka ile takip etmektedifler. 1 
................................. 
Bulgaristanda 
Af 

Sofya 30 (A. A.) - Kral Pas• 
kalva bayramı dolayısile ıivil ve 
a•ker! m1hkemeler tarafından mah. 
küm edilmiş olan 463 siyaset ve 
hukuku lmme mevkullarını affet• 
tirmiştlr. 

Irak Hariciye Nazırı dün 
sabah Ankaradan geldi 

(B irinci sahifeden devam) 
riken binlerce halk alkışlamıştır 

Bundan sonra Ankara motorıle Top-

hane rıhtımına çıkı l mış ve bura • 

dan Perapalas oteline gidilmişt i r. 

Dost Hariciye Nazuı otelde kendi-

sini ziyaret eden muharririmızi ka

bul etmiş ve §U mühim beyanalta 
bulunmuştur: 

•- Henüz Ankaranın muazzam 

tesirinin altında bulunduğum ci • 

belle çok söz söyliyemiyeceğim . 

Her halde şunu söyliyebilirim ki. 

Ankara ve !stanbula malik olan 

millet hakikaten bahtiyardır. Bun-

tarın hepsinden evvel büyük Ala· 

türk gibi bir başa malik olan Türk 

kardeşlerimize cidden gıpta ediyo-

ruz. Türklerle' Iraklılar arasındaki 

Türkiye ıle Surıye ar asındaki mü· 

nasebatın çok samimi olacağını , e

sasen Suriyelilerin menfaalleri bu· 

nıı ikti za eder ve şunu da ilave et· 

mek ısterim ki, Ankarada Suriyeli
lere karş ı gerek Başvekil , gerek Ha-

ricıye Vekili ve g~rekse diğer zevatı 

muh tereme hayırhahane bir tevct· 
cuhleo ba ka bir y h,issetmi.yor .. 

lar. Suriyelilerin bir gü n Türk hü· 

kümelinin bu teveccühünden istı

fade edeceklerine hiç şüphem yok· 

tur ve ihtimal ki çok yakında ola
caktır. 

- Yeni lrakın dahili ve harici 
son tekemmülleri hakkında bizi 
tenvir eder misiniz? 

- Irak hakikaten inkişaf ve te
rakkisine lazım gelen bütün anası· 

ra maliktir. Kendi nüfusu ve mev-

!dine göre kuvvetli bir bü içesi ve 

mız mevcuttur. Ümit ederiz k i, Ira· 
k1n samimi do:;tu olan İranlılarla 
da bir kaç senedenberi muallukla 
kalmış hudut ıhtilafları pek ya • 
kında halledilerek ikı memleket a
rasında bir ittifakname aktedilir. 

- !rakın garp memleketlerile 
yeni bir ıtlifak akdetmesi muta • 
savver midir? 

- Hayır. 

- Filistindt l an son· 
ra araya giden İngiliz Tahkik Ko· 
misyonunun Filistinin yahudilcrle 
Araplar arasında taksimi gibi bir 
proje tasarladığı haber veriliyor. 
Böyle bir fikir hakkında dü~ünce· 

niz nedir? 
- Filistinin Yahudilerle Araplar 

arasında ikiye parçalanacağını zan· 
netmediğim gibi ümit de etmem.> 

Dost nazır saat 11 de Taksim iıbi· 
desine çelenk koymuştur. Öğle Ü· 

zeri de Vali Muhittin Üstündağ mi· 
5afirimiz şerefine Perapalasta 24 
kişilik bir ziyafet vermiştir. 
VALİ ANKARADAN GELDİ 

Almanya ile 
ltalya arasında 
Askeri ittifak 
Bu ittifak Alman Hart:~ 
ye Nazırı tarafından 
Mayısta imzalanacak 

(Birinci sahifeden devam) 
bcrg ile Von Noyrat Romada ııek· 

1 
lenmektedirler. 
Göbels'i~ Roma ziyareti henüı 

kat'ileşmemiştjr. Diğer, taraftan İ
talyanın Maarif .Nazırı Riçi, ha" 

len bir ~k İtalyan gazetecileri ve 
sanayicilerile birlikte Almaııyada 
bulunmaktadır. 

1 ALMAN HARİCİYE NAzmmırr 
j ZİYARETİ 
, , Roı:n.-ı, 30 (A.A.) - İyi ma!üınal 

1 
alan meha!Hden beyan olunduğuna 
göre, Alman Hariciye Nazırı vorı 
Nöyra)ın Romayı ziyareti progra· 
mında biç bir değişiklik.yoktur. VOD 
Nöyrat 3 mayısta Romayı ziyaret 
edecektir. 

... ~ . 
Bir tekzip 

SUmerbank direktörU 
de§ltmlvor 

Ankara 30 (A. A.) - 29 ni•ao 
tarihli Akşam gazetesinde Sümer• 
bank genel direktörünün değ>iştirİ• 
!eceıti başlığı altında intiş1r eım;ş 
olan haberin tamamen ası!~ız oldu• 
tunu beyana Anadolu Ajdıısı nıe-

1uodur. 

• • 
Hava marşı 

Bir gUfte için mU&abak• 
açıldı 

Ankara 30 - Türk hava t..urumO 
tarafından bir bava maqı guııesi 
müsabakası açılmıştır. Şart' arı ha• 
va kurumu merkezi tarafınd•n i<• 
teyenltre verilmektedir. 

Müsabaka müddeti bir terrmııza 
kadar iki aydır. Birincili.~ i kazouaO 
esere 100 liran ükalat verilecektir. 

• • 
Kutuh denizi için 

Ka genoviç vapuru 
tezgAh cian indtri.di 

Moskova 30 (A.A.) - Nı~oJ~ef 
te1gah arından bugtln aganoviç 
adındaki yeni Buzkıran vapuru de• 
nize indırilmiştir. Bu vapur kutub 
denizi seyahatlerinde kullanılacak· 

tır. 11 bin to.nluk olan bu vapurun 
boyu 106 metredir ve makina• 
lan 10 bin beygir kuvvethdedir. 

Avrupa banliyösünde 
ucuz karneler 

Devlet Dcmiryollarının Avrupa 
hattı banliyösü için ihdas ey'eoigi 
yeni ve ucuz karneler yar n sabah• 
tan itibar~n mer'i olacaktır. 

Karnelerin talebeye dağıtılma!! 

bu akşama kadar devam edec ktir. 

- - - --·---- - -

samimi münasebattan bahsetmeyi 
fazla görüyorum. Ben ve arkadaş
larım Buraya yeni Türkiyenin ha· 
yatının her safhasında katetmiş 

ln<!safeleri yakından tetkik edip 
memleketimiz için nafi birer ders 
almaktayız. Ufuk ve istikbal, 
Tilrkiye 1Je !rakın müşterek me
saisi için ümit ederim ki. çok bü
yük fırsatlar saklamaktadır. 

muntazam bir ordusu ve modern 
bir memleket için lazım gelen di

ğer unsurları vardır. Bittabi Tür
kiyenin yapmış olduğu vasi ve mü· 

teali hatvelerl kadar yapılmadıysa 
da eskiSine nisbeten Irak da büyük 
mesafeler katetmiştir. Bugün Irak 

hükümeti dahili ahvalini ıslah ve 
tanzim etmekle meşguldür. Hari· 

Vali ve Belediye reisi Muhittin 
Üstündağ, bütçe işlerile Partinin 
vilayet kongresi~de verilen karar· 
lardan hükfuneti alakadar eden me· 
seleleri takip eylemek için Anka• · 
raya gitmişti. 

Balıkesir 

Belediyesi 
HlleU aUt'.erln 

ge;lldi 
önUne 

Balıkesir (Husus! Muhabirimiz· 
den) - Şehrimızde •atılmakta olan 
yoğurt mandıralardan getirilen süt• 
lerden yapılıyor. 

- Akdi mukarrer olan şark mi-

saki dığer komşu devletlere de a· 
çık olduğuna göre günün birinde 
bu misaka Suriyenin de girebilece· 

ğini umuyor musunuz? 
- Suriyenin şark misakına gir-

mesini bütün kalbimle ümit ede • 

rim. Müstakil Suriyenin bu misa· 
ka girmeşini her halde temenni e
deriz. Ancak bu sahada yalnız hü
'küm veremeyiz .. Çünkü Şark mi
sakına dahil diğer devletlerin de 
muvafakati şartır. Buraya gelirken 
Şal)'lda iki gün kaldım. Vatanpet • 
ver Suriyelilerin Türk milletine o
lan muhabet ve hürmetlerinden hiç 
eüf>hem yoktur. 

Bugün Cenevrede mevzubahs O• 

lan me'eleler halledildikten sonra 
- -

Avam Kam~rasında hariciye nar.ırı 

Eden'e l•panyol sivil harbi hakkın• 
da birçok sualler sorulmuştur. Na. 
zıra ezcümle Bilbao şehrini harap 
edeceğini söyleyen a-eneral Mola' 
nın bu tehdidi~den haberdar olup 
olmadığı ve böyle bir tasavvura 
mani olmak için lngiltere'nin der• 
hal ademi müdahale paktını imza 
eden devletlerle istişarede bulu· 
nup bulunnİadıgı sorulmuştur. 

Etlrn, asi makamat t:ınfrncl;ın 

böyle bir harekete teşebbüs edile· 
ceğıne inanmak la11m gelip gelrr~· 
diılinin süratle bildirilmesı ıçin in· 
giliz sefirine talimat verilmiş oldu
ğu cevabını vermişlir.ı 

ci devle tlerle olan münasebatımız 

gayet dostanedir. Bunun için ümit 
ederim ki, kısa bir müddet zarfın· 
da Irak ıslahat uğrunda ciddi te
şebüsatta bulunacaktır. 

İngiltere ile münasebatımız ga
yet samimi ve dostanedir. Bu yol
da şayanı memnuniyet alakaları • 

Vali, Irak Hariciye Nazırının şeh
rimizde kaldığı müddetçe yapıla· 
cak merasim ve ziyafetlerde bu • 
lunması iktiza ettiğinden bu sa
bahki ekspresle Ankaradan şehrı
mize dönmüştür. 

Irak Hariciye Nazırı buradan ay· 
rıldıktan sonra vali tekrar Anka • 
raya gidecektir. 

Kont Ciano petrol 
kuyularını gezdi 

ltalya - Arnavutluk d·ostluğu yeni bir 
sulh ve refah devrinin başlangıcı olacak 

(Birinci sayfadan devam) 
riciye Nazırı Kont Ciano, dün Kral 

Zogo ile iki saat kadar konuşmuş· 
tur. Nazırın şerefine bir gala ziya· 

fcti verilmiştir. Bu ziyafette Arna
vutluk Başvekili ile kabine azası, 

sefirler heyeti ve birçok zevat ha· 
zır bulunmuştur. iki memleketin 

Hariciye Nazırı arasında samimi 
nutuklar teali edilmiştir. 

ltalyan gazeteleri ne diyor 
Ronıa 30 (A.A.) - ltalyan mat• 

bu>tı Kont Cianonun Tiranda bü· 
yük bir samimiyetle kabul edilmiş 
olduıtunu kaydetmektedir. 

Messagcro gasetesi, bu hususta 

şöyle yazmaktadır: 

"Arnavut!uk ltaly:.ı ile dostluğu 
herhalde ~eni bir sulh ve refah 
devrinin başlangıcı ııddetmektedir. 
Kendilerine • demokrat ., süsü 
veren garp devlellerinin entrika 
ve beynelmilel siyasetleri netice· 
sinde şimdiye kadar izlırap 

içınde kıvran an, şark milletleri böyle 
bir · devreyi boş yere beklemişlerdir. 

Gazeteler, Kont Cianonun petrol 
mıntakasına yaptığı seyahatten de 
bahsederek lıaıyan!arın memleket. 
!erini ecnebi ithalatından kurtar• 
mağa muvaffakıyetle uğraştıklarını 

ve ecnebi inhisar şirketlerınin mu. 
kavemetlerini de yeneceklerini yaz· 
m~ktadırlar, 

Halbuki bu sütlerin hileli olduA'll 
anlaşılmıştır. 

Belediye doktorları ve zabitası, 
gayri muayy<n günlerde bu sütle· 
ri muıı.ye neye başlamıştır. Bozuk 
sütlerin satını men edilmekle ve 
sahipleri hakkında takibat yap ı l• 

maktadır. Dün 26 sütçünün sütleri 
nıuay ene edilmiş, hilesiz bulunmcştur 

Kareköydeki CUrmU· 
methut 

Karaköyde bir kunduracı d~~
kanında yapılan cürmümeşhutd:ı 

Mümtaz isimli eski bir poas me· 
morunun da ismi karıştırılmıştı. 

MatbRamıza müracaat eden Müm. 
ı~z. kendi•ini.1 bu işle üçüncü bir 
şahıs vaziyetinde oldugunu ve kun• 
duracının borcıı olan 3420 lirayı 
alacaklı namına istediğini, yoksa 
doğruda~ doğruya bu işte alaka· 
dar bulunmadı~ını id ia etmfştir. 

Diğer taraftan alacaklının ibraz 
ey ledij(i bonoların sahte olduğu 
hakkında yeni bir iddiada bulun• 
dutu için zabıta tarafından da bu 
hadisenin tahkikine başlanılmı~tır. 

* Bir hafta süren çocuk bayra
mınd:ı 450 müsamere verilml ~, <;O 
bin talebe bu müsamerelerde bu· 
!unmuş , 300 fakir çocuk giydiril • 
miştir. 

• 
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~ AÇIK sOz-

Muallim Mektepleri me
zunlarının teçhizat bede· 

li neden verilmiyor? 
Bu bedellerin tesviyesinde geclkllme-1 

si dahi vAzıı kanunun yUksek hedefini 

lhlAI eder. 

K ız ve Erkek Muallim Mekteplerinden çıkan talebeye (80) lira teçhi

zat bedeli verilmes' kanun muktazuındadır, Vazıı kanunun bura• 
daki maksadı çok sarihtir: Mektepten çıkan talebenin muallimlij!"e inli· 
kali sırasında cemiyetin icaplarına ıöre • mütevazı da olsa • hazırlan• 
masa için muhtaç bulundutu fiyim ve yolculuk masrafların.& l<ısmen bir 
yardım ifade eden bu tahsisat, bilha!Sa bu ribi mekl•plerde okuyan 
alclekscr fakir evlatlarına kültür ldaremiziıı bir şefkat yardımıdır. 

Binaenaleylı bu teçhizat tahs:Htının, mezur. talebey~ mezuniyetle bera. 
b•r taavİ)•esi rerektir. Kanunun vaz'ındakl yüksek mana ve hed•I dik· 
kat ö~ün<lo bulundurulursa, bu tab si .. tın hatıl memur harcırahından da 
daha iı!lü~ mahiyette buluoduju ve binaenaleyh, talebenin mezuniyetlle 
beraber ıahaklr.uk ettirilmesi icabetıia"i tezahur eder. Maliye Vekaletinin 
son ittihat ettijli çok yerinde kararlanndan biri, harcı,.h havalesi ihzar 

olunmadanmemurlaralayin emrinin teblii olunmamasını aıüo'lr bulunmaktadır. 
Bu nekadar doifu ise, bu ıibi mekteıı meıunlarının da kanunla nıÜk• 

tcsep olduklar~ teçhizat bedellerinin mezuniyet veaikalarile birlikte •• 
hatta ondan :e-,vel tah.ı.kkuk ettirilip, sertifikalarının leniinde tuvıyul, 
o kadar doiru olur. 

Halbuki iki yıl aeçtltl halde bila teçhizat bedelini alamayan mezun• 
·~r ve halli menıuriyetine filtitl halde dabl bllA tah~kkukuna temlı; 
edemeyen muallimler vardır. Bunun iki büyük mahıuru barizdir: 

1 - VAzıı kanunun kasdır>dakl yükıek hedef ve bunun ıuaulü için• 
de bulunan ıefkat, himaye, teşvik ıayelerl ka:rbolmuı olur ve kanun 
tatbik edtlmerniş bulunur, Bu mühimdir. 

il - iş hayatına yeni sireni, para kaıanıncaya kadar, mektep hay•· 
tının çok mütevazi şartları lçlndr, edlnilmi~ lnuıma aıfiftekir lıırakmıe 

ve yani birdenbire ürkütnıü, olur. 
Kanun, yüksek beddile tatbikinden bü~Qk aelicelt.r alınmış milcer• 

rep bir faidei hukukiyedlr. itina ile tatbiki için alAkıı.darlardan baasa· 
siyet beklem!'k hakkımıı olur. 

Hatice Hatip 
HAşiyc: 

Haber fazelesind~ Karadıvul lmzasile yazı yazan Niıanıettin Nazif, 
meş'ale sütunumuzda çıkan yazıların altındaki Hatice Hatip imzasının 

Suad Dervişe ait oldu2'unu ve halbuki Suat Dervişin en az yedi ay ev· 
velinden beri Açık Sözle münasebetini kesmiş l:ıulundu!l'unu ve bir müd· 
<lcllenberi de Moskovada olduQ'unu söyliyerek •Hatice Hatip imzasını 

bugün Etem izzet şöyle bir yaıınıo altına tıol keseden koyuvermiş. 
diyor. 

Maarifin yeni emri 

Mecburi· 
Tasdiknameler 
Vekalet görecek 

-
'· 

VekSlet talebenin hususi 
vazıvet'inl tetkik edecektir 

B azı okul idarelerince; mektep
lerdeki uygunsuz talebeye Ve· 

kfilete &armadan mecburi tasdik· 
name verdikleri görülmüştür. Ma· 
arif Vekaleti bu münasebetle ala
kaaarlara verdiği yeni bir emirle; 
mecburi tasdiknamelerden bebe • 
mehal Vekaletin haberdar edilme • 
~ni ve Vekaletin tasdikinden wn· 
ra verilebileceğini bildirmiştir. 

Ayrıca gerek bu gibi tasdikname 
ve gerek kat'i ihraç l~leri için Ve
kalete gönderlleoek son tahkikat 
evrakında talebenin ailesinin umu· 
mf vaziyeti, anası. bab&11 ob1p ol· 
madığı. geçim derecesi ve ailenin 
çocukla ıı!Akası. ııağlık vaziyeti gt· 
hl husus1 llhvalfnderı de malumat 
verilmesini l•üdirıniştir. 

,.~------------------... 
Telefon 

Şebekesi 
Büyüyor ---
Halkın aantrellerda 
blrlkmeal tinUne böy• 
lece geçllmı, olacaktır 
Telefon idaresi şehir dahilindeki 

şebekelerin tevsii ve kuvvetlendi· 
rilmesi için bir program hazırla • 
maktadır. Bu programın tatbikine 
başlanmasından sonra şehrin bir 
çok mıntakalarındaki şebeke le • 
sisatı arttırılacaktır. Bugün bir çok 
kalabalık yerlerde ayni znman· 
da bir çok mükaleme yapma 
kabiliyeti yoktur. Bu yüzden bir 
çok kimseler otomatik telefonlar· 
da sıra beklemek mecburiyetin • 
de kalmaktadırlar. Mesela ayni za
manda ancak yüz kişinin konuşa· 
bilmesine müsait bir halda fazla o· 
!arak açılan bir telefon çalışama • 
makt.adır. Telefon İdaresi yapacağı 
ıslahattan sonra her hatda sıra bek 
lemeden konu~ınak mümkün ola • 
caktır. 

Badema Vekalet, talebenin husu- Yangın 
ıı ailevi vaziyetini gözönilne •la· Neden çıkıyor? 
rai< ona göre ihraç kararını tasdik 
edecekllr. Zabıtal belediye memur• 

Veklletin bu kararı mektep ve •· tarı tefUtlere batladılar 
He rnuhltlennde memnuniyetle kar· 
şılanmıştır. Bazı mekteplerde, ani 
verilen kar~rlarla bir çok talebe
lere mecburi tasdikname ~erıimek· 
teıllr. Bu hareket o talebe üzorinde 
aksi tP.sir yapmaktJ ve çocuk da . 
eksalya, tahsilı bırakaral: perişan 

bir hayata süri:.kl~nı:ıekt~dir. 
Vekalet. m~ktep sıralarında faz

la haşarı çocuklarla ahliı!<an sukut 
etmiş çocukları gayet tıtiz bir tet
kik sonunda tefrık edecektir. 

Hususr müesseseler ile fabrika, 
dükk5.n ve evlerde yapılan muaye· 
nelerde belediyece yasak edilmiş 

olmasına rağmen mevcut .Jcklrik 
tcsisatmın •tuton. tabir edilen si· 
gortaiarına tel sarılmış olduğu gÖ· 
rülmüştür. 

Bu imza, Açık Söz gazetesinin kendi malı milteu bir addır ve ta in· 
tişarındanberi ayni im1a bu emniyetle kullanmak!adır. Bu yazılar>n Sual 
Dervişle bir alakası bulunmadıQ"ını, karısı Suat Oerviş hakkınd a hak 
iddasma J..aikan Nizamettin Nazife işaret elmeğe lüzum ıtırdük Bu yazı 
ile Karedavudun; karısı lehine bir propaganda yapmış olduQ'u ve meşa· T İf O 

.Sigorta?arcla tel sarıJm331ndan 

dolayı elektrik tesisatında husule 
gelen her hangi bir kontak vuku· 
unda buteller yanmıyarak cereyan 
kesilmekte ve bu yüzden yangın 

vukua gelmekte olduğu anlaşılmak· 
tadır. 

ıe sütunlarımızda büyük. bi! ehemmiyet v.e di~katıt takip oıuırnn yazı. Art.yor mu? 
!arın uyandırdıQ'ı ~e.mp~tı ve alAkadan ~ı~ hısse c.~karmak arzusu.nd.a Sıhhiye mUdüriyeti mlista· 
~ulund~ğu. kendı. ıd~ıasnc~ ·Suat Dervışın Açık Sozle alakası kesıldı: cel tedbirler ittihaz ediyor 
ğıni·yedı aydanberı boyle bır bak olmasına k•lbışmadığından da tc,ahur . b 1 

· Son gurJlerde şr.hrın azı semt . 
elınektedır. k k · ı k' ı · ·· ı 

Yangın vukuuoa meydan veril. 
men.ek üzere sigortlıra tel takıl· 
maması ve beiedıyenın bu} asJg-ına 
kaqı geleceklere ceza verılmesi 

hakkında tekrar müeyyit emirler 
verılmıştir. 

leı inde 51 sı tı o va a ;:ıra goru .. 
Mahaza (Açık Söze açık bir mektup) baş:ıtı altında bir mektup de- mel:.terlır. Tifo yüzünden bazı ev . 

ğil bir fıkra yazdığından faflet eden ve (laf ola beri Sl'ele ) söıünü de ler dezenfekte edılmıştir Yaş seb· 
((af ola bana gele) halinde tahrif elliğinln farkında olmayan Nizamcı· ze ve meyvalorın pıs olmasından 
lin Nazile demek isttriz ki' açık ıağamlardan daha zıyade si-

"Etem izzet, tevehhüm olunan şöhretlere ıaıetesinde yer vermemi,. 
rayet eden tifo hastalığı için Sıh-

ken kendi yazılarının altında o imz ları kullanmağa bihakkio lüzum gör· hiye Müdürlüğü ıawrı gden teu . 
mez. Bu imza, Açık Söz'e çıktıtı tarihten beri mal edilmış bir ıd ol. birler! almaktadır. 
maktan fazla münaka~a kaldırmaı. 0 

POLlill 

Simitten 

Yoğurttan 
Zehirlenenler 

Polis bu hususta tahki· 
kat yapmaktadır 

Zeyrekte hamam odaları soka· 
jpnda oturan Zehra, annesi Hayri
ye, kardeşi Zekeriya, oilu Serten 
yedikleri yoj!'urttan zehirlenmiş• 
!erdir. Hepsi hastahaneye kaldırıl· 
mıştor. iki nevi zehirlenme vak'a. 
sı da Kasımpaşada olmuştur. 

Kasımpaşadı Derya Bev soka
J!'ıııda oturan Mustafa simitçi Kl· 
milden aldıj!'ı simitten zehirlenmiş 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl
mıştır. Polis, bu hususta ehemmi
yetle tahkikat yapmaktadır. 

Kocası dövmüş 

H. H. 

Evleneceklerin 

Rüttü 

Bu cihetin nasıl tesblt 

edlleceOI bildlrltdi 
Medeni kanuna göre evlenecek· 

!erin reşit olmadıklarını tesbit su· 
ret! hakkında Dahiliye Vekaleti ye· 
nJ bir emir vermiştir. 

Buna göre evleneceklerin reşit O· 
lup olmadıkları şöyle tesbit eaıle
cektir: 

1341, 1926 lahrirlerinde ay ve 
gün yazılı ise ona göre; yazılı değil
se doğumları seneyi hesaba katmı· 
yarak yaşları hesap olunacaktır. 

Doğdukları senenin her hangi 
muayyen bir ayında doğduklarını 
iddia edenler de bu iddialarını mah. 
keme kararlle tevsik etmiye mec
burdurlar. 

···ı~~·i~d~-~i·~~·~~···1ö··~~~;;;i~··c·~~;;· 

Üsküdar caddesinden bisikletle ge• 
çen Ali çarpmıştır. 

Tıfo vukuatının görüldüğü semt
lerde aşı tatbik edilmiye başlan • 
mıştır. 

Soyadları 
Almıyanhıra mahallin en 
bUyUk mUlklye memuru 

ad koyacak 
On beş Mayısa kadar soy adı 

almayanlara Vali ve Kaymakamlar 
tarafından birer ad konacaktır. 

Ayrıca bu gibilerden teehhürte• 
rlnden dolayı nakdi ceza alınacak• 
tır. Nalı.dl cezayı vermeyenlerin 
cezaları hapse çevrilecektir. 

Faizler Pazartesiye 
verilecek 

~~ 5 faizli istikrazı dahili tahvil
lerinin l mayıs 937 tarihli ve 39 
numaralı kupon parasının yarından 
itibaren Osmanlı Bankasınca öden· 
mesıne başlanacaktır. 

Bu kupon hamilleri İstanbulda 
bankanın Galata şubesine. taşrada· 
kiler de vilayet şubelerine müra· 
caat ederek parlaarını alabilecek • 
!erdir. 

Zabıtai belediye memurları. han, 
otel, ev, fabrikn, müc~seseleri ge• 
zercK sigortaları tetkik etmeğe 

başlamışlardır. 

10 kilo köyıu sigarası 

yakalandı 
Di.ın Teres trenınden Haydar· 

paşaya inenler arasında lsmail ıs

mınde birinın elindeki bavulda mu· 
hafaza memurları tarafında şüphe 

üzerine araştırma yapılmış ve 10 

ki\n köylu sıgarası bulunmuştur. 

Ismail bavulun kendisine ait ol· 

madığını söylemişse de sahibini de 

gösteremediğinden hakkında tah • 

kikata başlanmıştır. 

~DLIYE: 

Sahte rapor davası 
ikan1e olundu 

Ağırcezada muhakeme edilen 
Ahmet oğlu Kadir isminde birine 
tıbbı adli başkAtibi Raif tarafından 
sahte rapor verildıjli yazılmıştır. 

Bu mesele de vekalete bildirilmişti. 
Vek5.letten ieleo bir tezkerede 
başkatip Raif hakkında evrakı res
aılye üzerinde sahtekoirlık suçundan 
dolayı dava açılması lüzumu bildi· 
rilmiştlr. Dava açılmıştır. 

Yeni talimatname yapıldı 

Halk 
Artık 
Tem iz su içecek 
Dameıcanaı~rdan sular ar· 
tik elle boşaltılmıyaceıkt:r 

H alka hilesiz •·e temiz menba su-
yu içirtmek maksadile Bele· 

diye tarafından y"r.i bir talımatna· 
me yapılmıştı. Şehir Medi•:nce de 

tasdik ~dilen bu talimatname me· 
rıyet mevkiine girmiştir. 

Yeni talimatnameye göre büyük 
damacanalarla gelen suların kü • 
çük kaplara konulacağı yerlerin 
her tarafı kargir olacaktır. Zemin· 
leri çini veya merm~r ve zeminden 
iki metre yüksekliğe kadar etrafı 
da fayans olacaktır. 

Damacanalardan küçük şişelere 

sular elle boşaltılmıyacaktır. Yer· 

den en az bir buçuk metre yüksek· 

lıkte alemınyumdan yapıl;nış her 
taralı kapalı depolar bulunacak ve 
d~macanalardaki sular tulumbalar· 
la bu depolara nakledilecek, depo· 
lardaıı da bunların aşağı tarafları· 
na konulacak musluklardan şişe • 
kr doldurulacaktır. 

l\irlı şişelerin yıkama yerierin
dc behemehal Terkos suyu bulunıı.-
caklır. 

Şişeler evvda içınde kaynar su 
bulunan kazanlarda dezenfekte edi
lecek, sonra bu sularla yıkanacak· 
tır. 

Su depolarında çalışanlar iş za· 
mantarında t:.eheme'ıal kauçuk a
yakkabı ve beyaz gömlek giyecek· 
lt>rdir. 

Suların damacanalardan küçük 
d~polara ve oradan şişelere nakli 
i~i Beledıye memurlarının huzurile 
yapılacaktır. 

Bu suretle mcnba sularına depo· 
!arda hile karıştırılmasının kökün
den önüne geçilmiş olacaktır. 

Piyasaya sevkedilecek damacana 
ve şişelerin ıizerine içinde bulunan 
suyun cinsile doldurulduğu yer ve 
tarihi gösteren birer etıket konu· 
lacaktır. 

Belediye memurları perakende· 
cilerdeki suhrdan nümuneler alıp 
tahlil ettiği zaman su bozuk çıkar· 
sa en büyük suçlu perakendeci O· 

Jacaktır. Yalnız bozuk ve karışık 

çıkan suyun üzerindeki etikete ba· 
kılarak dolduı ulduğu depo memur· 
larile Belediye memurları hakkın· 
da da takibat yapılacaktır. Talimat

nameye göre depolar inşası bittik· 
ten sonra, İstanbullular temiz su· 
ya kavuşacaklardır. 

Yeni bir iktısat 
Konferansı 

Tramvay arabaya carptı 
•nnıuHmtıttmuımıııHrıruııııHııııı 111111111111 111111"1111111111ııııınm111111111ıt1uıııııııııınııu1111111111111tt11111ıııı11111111ıuııın-ıııır• 

(Birinci sahifeden devam) 

görüşecektir. Lokarno muahedesi
ni yırttığı gündenbcri garbi Avru· 
pa devletlerile münasebete giriş· 

mekten çekinen Almanyarun bu 
iktısat konferansı mesaisine i§ti· 
riık etmeğe hazır olduğu anlaşıl -
maktadır. İklısat vekili Schacht 
Brükseli ziyaret ettiği zaman bu· 
nu Van Zeeland'a sarih surette i
fade ettiği, gibi Almanyanın, kon· 
!eransa Avusturyanın iştırakine ta· 
raflar olduğunu ad bildirmiştir.Hit
ler de İngiliz işçi partisi lideri La· GUmrUkler Umum MUdUrU çalıfıyor 

Fahriye isminde bir bayan müd. 
deiumumiiil!'e müracaat ederek ko
cası tarafından dövülerek yaralaıı
dıl!'ını iddia etmiştir. Bayan Tabibi 
Adli Salih Haşim tarafından mua• 
yene edilerek Haseki kadın hasta. 
nesine kaldınlmıştır. Tahkikat ya. 
pılmak tadır. 

Yedikuleden Sirkeciye fiden 830 
numaralı vatman Febmi'nin ldue
ıindeki tramvay arabası Yedikule· 
de marul yüklü lsmail Hakkının 
e~ek arabasına çarparak arabayı 

hasare uğratmıştır. Vatman Fehmi 
yakalanmıştır. 

' nsburi'de :Strlinde aynı şeyleri söy-

1 d hal at serbestisi YÜ· le~i~~İik konferansın toplanma· 

Nişanlılara hücum ettiler 
Paşabahçede oturan ve şişe fab

rika sın da çalışan Milao nişanlısı 

Lili ile Paşabahçe tuila fabrikası 

arkasında gezerlerken tuj!'la fabrl• 
kası ameleslnden Bekir, arkadaşı 

Tayyip ile önlerine çıkmışlar ve 
niş~nlıların Üzerlerine atılmışlardır. 
Mütrarrızların kavfada kullanmak 
i•tedikleri. bıçaj!'ı almak isteyen 
Milan elinden yaralanmıştır. Suçlu. 
lar yakalanmış ve tahkikata başlan• 
mıştır. 

Kıymetli kürkü çaıesnıar 
Büyük Bebekte tramvay cadde

sinde oturan Zübeyde aandık üze· 
rine bırakmış olduj!"u 300 lira kıy· 
metindeki kürkü ile 3 lira kıyme
tindeki gümüş küpesini hizmetçi 
Med hanın arkadaşının çaidıtını 
iddia etmiş ve hizmetçi Mediha ile 
ahbabı yakalanmıştır. 

Bisiklet çarpeı 
Osküdarda Solak Sir.an mahal. 

Makineyi teıklid mı etmiş? 
Aynalıçeşmede Sururi yokuşunda 

oturan Ag&h kızı Bahriye polise 
müracaat ederek iktisat vekaletin· 
den müsaadesini aldıl!'ı kaymak 
mkklnesinin Serkis taralından tak· 
lid edildijlinl iddia etmiştir. Suçlu 
hakkıııda tahkikata başlanmıştır. 

Kibrit çalan yeıkaıandı 
Carrahpaşada Ali paşa mahalle

sinde oturan Şükrü kibrit fabrika. 
sından 200 kutu kibrit çalarak ka· 
çarken yakalanmıştır. Şükrü middei 
umumilite verilmiştir. 
Bir akıl hastası müşahe· 

de altına alındı 
Evvelce akıl hastalığı geçiren ve 

hAIA Gümrük müdürlüğünde kolcu 
bulunan Avni Vakit kütilphanesı 

önünde saçma sözler söyleyerek 
halkı başına topladıjlından dolayı 
yakalanmış müşahede altına alın· 
mıştır. 

Zu•• nden fazla rag" bet var sınakimseilirazetmiyor.Fakattop· 
!andıktan sonra ne yapılacak? Ge· 
çen iktısat konferansı göstermiştir 
kı iktısadi buhran denilen hadise 
çok karı~ık bir takım siyasi iktısa
di ve içtımai amillerin tevlid etti· 
ği neticedir. Ve bunun halli yal
nız siyasi emnlyetsizliğe dayana.1 
silah yarışından da daha zordur. B!.r 
dereceye kadar siyasi Emniyetsiz· 
!iğini telkin ettiği korku ile her 
devlet iktısadi kifayet siyasetini 
takip etmeğe başlamıştır. Ziraat 
memleketleri sanayileşiyor. Sana· 
yi memleketleri ziraatleşiyor. Bu • 
nu temin etmek için gümrük re • 
simleri artırıldı. Kambiyo ve şanj 
kayd altına alındı. Kontenjantman
lar sistemlerine müracaat !'dildi. 
Her devlet. kendine mahsus bir ik· 
tısadi mekanizma kurmuştur. Fa· 
kat ziraat memleketlerine sanayi· 
leşme lüzumunu telkin eden se -
bep, yalnız bu siyasi emniyetsizlik 
değildir. Harpten evvel, servetin 

Müracaatlara göre gümrükler
de ipekli kumaş fazla 

G limrükler Umum Müdürü Mah· 
mut Nedim İstanbul gümrükle

ri Baş Müdürlüğünl)eki çalışmala· 
rına devam etmektedir. Yeni itha

lat serbestisi yüzünden gümrüklere 
fazla müracaat vardır. Gümrükler 
Baş Müdürlüğü bu hususta yeni 

tedbirler almış ve bu kısımdaki me
mur adetlerini faşlalaştırmıştır. 

Şimdiki müracaatlere göre güm • 
rükl~rde en fazla ipekli kumaş, ço· 

rap ve çamaşır gibi moda eşyasın
nın fazla olduğu anlaşılmaktadır. 
hırdavat ve makinl' gibi iıletlerden 
de fazla miktarda gümrükte kal -
mı2 mal olduğu zannedilmektedir. 

Bu müracaatler mayıs sonuna ka· 
dar kabul edilecektir. 

Gümrüklerde bırakılan eşyalar 

hakkında dün Gümrükler Umum 
Müdürlüğünden Gümrük Baş mü· 
dürlüklerine bir emir verilmiştir: 

Bu emirle; sahipleri tarafından 
işe yaramadığı gibi sebeplerle güm· 
rüklere terkedilen eşyanın güm· 
rük idarelerince kabul edilmemesi 
bildirilmiştir. Kabul olunan ve bi· 
riken bu nevi eşyanın yok edil • 
mesi veya diğer suretlerle gümrük· 
!erden çıkarılması için yapılan bü· 
tün masraflar, bu eşyaları kabul 
eden memura tazmin ettirilecek • 
tir. 
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Büyükadada artezi~ 
yen sondajları 

başhyor! 
Haziran ayından itibdren Büyük• 

adada artczlyen kuyuları açma~ 
için tecrübe:er yapılacaktır. 

Fakat tesisat bu sene yapılma• 
yacaklır. 

Arttz'ycn soııdajL1rı müsbct ne• 
tice verirse, Bakırköydeki artezi)en 
tesisatı bittikten sonra Büyiikadada 
tesisata başlanacaktır. 

Ne o, peşin işi görôüniiz' de se• 
vincinilde 2'iilüşüyorsunuz ha Ada· 
lıiar 1 

Bir darbımisel 401:.ere de~şliri• 
verirsek kı}meti kaybolmaz sanırız: 

Adalftrı bekleyen suyu iı;e~ek. 

Kibrit kutu· 

~r ı çalınmış 

Cerrıhpaşada oturan Şiikrü adın· 
da biri, Büyükdere de kibrit fab. 
rıkasına girmiş (240) kutu kibrit 
çalmıı, fakat yakalanmııtır. Şurada 
buradıı satılan kibrit kutularının 
içinden çalmak cürüm olmuyor da 
daha merdane bir hareket olan 
topunu birden kııldırmak niye cü· 
rüm oluyor? 

Yo<;ıurtia zehirlenme 
Zeyrekte Hamamodalı sokakında 

Hayriye ile kızı Zehra ve otlu Ze. 
keriya yedikleri yol!'urttan zehirlen• 
mişler, tedavi ,altına alınmışlardır. 

Polis yoQ'urtçuyu aramaktadır. Va• 
kit kaybetmeyiniz, zehirlcnlere pan· 
zehir yoğurt veriniz 1 

Peynirden zehirlen ıne 
Gemlikle Umurbeydc oturan 

lbrahiın ve Abbas yedikler: peJ"" 
nirden 1ehirlenm'şler ve derhal le• 
davi a!tına alınmış!ardır. 

Bak c'kiden ol.aydı, zehirlenen· 
lere yoğurt yedirirdik. Fakat şim· 
di }'O~urt ta bir nevi zehir oiuıı. 

fabl bu vaziyet kar~ısında -..;;_. 
şeyi ihtara lüzum görüyoruz. lf 
değişti, eski bir •Öz bile ait .ut 
oldu. Aman, yoğurllan ağıfn:~ 
yandı sütleri üfliyerek içiniz. 

§_alık bOllUQL• 
Balık çok çıkıyormuş. Avrup .. 

alıcıları, balık fiatiarını okadar kır· 
mıwlar ki ihracat durmuş. Eu itibar• 
la alakadarlar, dairelere tebli:(' ede. 
rek balık yenmesini la,•siye elmişler. 

Merak etmeyiniz alakadarlarf 
Balık ucuz oldukça, yalnız dai· 

reler de<til dalıa niceler balık ıer\er. 
Yalnız "balık baştan kokar .. der· 

lcr. Bu tamimin tatbikine de 
baştan başlamalı. 

Serdengeçti 
========================~~""'.,,,.,,. 

Esrarh ölüm 

Komisyoncunun birden· 
ölUmUnUn sebebi neymlt 

lzmir (Hususi Muhabirimizden)
Kt>misyoncu Ç~şmeli B. lsmail, dün 
sabaha karşı memleket hastahane· 
ıinue ö1 müştür. Hadise, esrarengiz 
görüldüğü için müddeiumumılik, 

tahkikata el koymuştur. Vak'a 
şudur: 

Eski kanaat bakkaliyesi sahibi 
B. lsmaili lzmirde tanımayan çok 
azdır. Be zat, eroin kullanmakta 
ve bu müthiş zehirdrn kendisini 
bir türlü kurla ramamakta imiş. 

Tepecikte umumi evlerden biri· 
ne fitmiş. az evvel kullandıQ'ı cro· 
inin tesirile baygın bir hale gel. 
miştir. 

Derhal sıhhi imdat otomobiii ile 
feCe Memleket hastahanesine nak. 
!edilen B. lsmail, sabaha karşı has
tahanede ö'müştür. 

Ölüm hakkında müddeiumumilikçe 
yapılmakta olan tahkikat herıüz 
sona .rmemiştir. 

taksiminde sanayi ile ziraat ara • 
sındaki müsavatsızlık da ehemmi
yetli bir sebeptir. Bu taksimde sa
nayi mümessilleri arslan payını al· 
mışlar. Ziraat memleketleri sömür
ge vaziyetine düşmüşlerdir. Mil -
Jetler Cemiyeti istatistikleri gös • 
termiştir ki, bir sanayi iJiçisinin mai· 
şetini temin Ptmek için beş zi • 
raat işçisi çalışmakta idi. Gümrük 
resimlerini indirmek ve ticareti 
genişletmekten maksat, eski vazi· 
yetin iadesi ise, buna imkan yok· 
tur. 

Milletlerarasının eski liberal mü
badele sistemi, her memleket hu
c!utları içindeki liberal sistem gi
bi artık arkada kalmıştır. Eski mü· 
badele sistemi biraz da k~:sanlığa 
benziyordu. Her memleket diğeri· 
nin ticaret yollarım kesiyor. Baş • 
kalarının piyasaluını kapmaya ça· 
!ışıyordu. Bunun yerine za·narın 
vaziyet ve şartlarına daha uygun 
ve her memlekete, kendi yetiştir • 
diği eşya mahsulleri verip, kendisi· 
nin ihtiyacı olan eşya ve ınal·.sulle
ri almasını temin edecek b;r sis
tem ikamesi lazımdır. 

Ahmet ŞUi..rU Esmer 
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MÜElliFi: Nizamettin Nazif 
Çocuğu kaçırm:ıiarına sebep mil-'-

gonerin varisi oluşu mu ? \ 
eı;enlerd<' B~1~radda bit· çocu
ğun fam ld~ )"nl'C ile kaçırıl.oı • 

cağı sırada yetij<On ana:;ı taratmda 
kurtarıldığını ajanslar haber \'er
m.şlerdi. Bu çocukcagız bir kere 
daha k;ıçırılnıak istenmiş, yine a
r.Jsı t;u;ıfından kuıtarılıruştır. 

Madam Dczi Ilclckyüs şimdi Bul- ı 
garistanda, bir koyd~ çocuğu ile be· 
rai:ıcr saklanmı§ bulunınakl~clır. 

G 

Madam Dezi lsvcçle sosvalbt 
partisi lidcriıtin karısıdır. Oğlıı S.ırl 
birinci kocasındandır ve büyük bir 
sen·etin mirasçısı bu'unmaktadır. 
Genç k~dının eski kaynanası Tağ
d~ Marya Bemar ile kayınbiradc
rı Şarl Bemar çok zamarıdanbcri 
çocuğun muhafanzsını deruhte et
mek istemi:;le:-clir htokholın rııah
keml.'si ~ocuk re!rit oluncıya kadar 
\'<'•ayet hakkım bunlara Yerıni~ -
tir 

F ~{.,._t Dt'zı Heiekvüs bu karara i.~· 
vnn etmiş \'e demMir ki: .Ben cv
ı;id.mı moha ~a clın~k istıyorum. 

D.r ana çocugıınu kimseye Yere • 
r:ıcz Ç ·ğuır.un üzerınde kimse
nm hakkı yol·•.u Şarlın fa.kir ol
masını tercih ederdım. Rc~il olun-
ca. babasından ı"likal edecek olan 
nıılyonfardan )<endisirı vazg"Çirt
ır ye (alı•acağım. 

Bun<..llhı beraber çxuı;urı buyük 
anne le amcası tarafından goııdc· 
ı ilr polis l:afıyelcrı ylllardanbcri 
cnur ct•afında pervaneler gibi do
lJ makta Ye küçük Şarlı anasından 
ayn mıya çalışmaktadırlar 

28 Martta Dt>zi Hrlekyus Bdgrad 
t"yyare ıstasyonuna göz ya~ları i-

- Neye çenen tutuldu? anlama• 
mazlığ'a vurma. •• bari beni orada 
bırakmasaydın! bir şey yapacaksın ... 
lstanbula in elendim. insan bir 
az "bırlı olur. Utanmadınmı? 

- ? ? 

çiıvte ko,a ko~a gelmı>jli. Çalınan 

çrıcLıgunun yolcu tayyarelerinden 
birind~ oidugundan emindi. Filha

kik.ı tahmininde aldanmamıştı. Kü-
k .. 1 ı - Ada bu.. küçücük yer •.• Bir 

çük Şarl hareket etme uzere 0 an tarafında nefes aldın mı? ôte ta-
bu volcu tayyaresinde, amca~ının 
y•n~da oturmuş bulunuyordtı 
Kadın o kadar çok feryat eltı ki, 

zabıta müdahaleye mecbur kaldı. 

'fayyarenin hareketi menedildi. Yu· 
go~lav zabıta,ı İstokholm mahke • 
ıncsınin k.u<Jrından haberdar ol • 
madığı kın, çocuğu anasına teslım 

etli. 
Mali vazıvetı ıniışkülat içinde bu

luııan btlyük ana çocuğun mılyon
larına konmak arzusile kararı Yu· 
go.!av adlıyesıne teblığ cltiiınekle 
gcc.!mıedı. Bundan daha önceden 
haberdar olan Dezi Helckyüs Yu • 
g•ıslavyayı terketmiye teşebbüs 

elli Pasaportu muntazam olmadığı 
~öylcncrr.k firarı menedildi. Ka • 
dın yenıden frryad etti. Hudut bo
vundaki kiiy halkı bedbaht ananın 
l'trafıııı almışlardı. O, ya,-rusunu 
bağrına basıror Ye elinde -.kı -.kı 

tıı tuğu ycıonal şı,derile, ele ge
ç,,rek olur,., kendi haya tile bir • 
l ~ c çncıığıı h:ıyatına ııih•ycl ver· 
mck nıwtinde olduğun 1 ihsa~ edi· 1 

)'(,rd.ı 

Nıhayct hudut nöbet~i z~b!ti pa- 1 

~aport.arın ınuııtdzam olduğunu 

, .. ytı:di ve l\1adam Dezı de bu su
rctlP B"lgaristana geçti. Gunler

der.bı>ri ana ile çocuğundan ııaber 
yoktur. Bulgart~tanın hücra bir kö
~rsı .de ~ kl•nrlıkları z ınnediUyor. 

rafında duyulur. Hiç iskelede her• 
kesin göıü önünde kıılara ntaşı• 

ltr mı? Komşunun matmazeli ora
da imiş. Hemen Nerimana söyle• 
miş. Ncrimanda bir surat... Anne• 
sinde bir surat.. kardeşinde bir 
surat ... Een işin farkıQda dağilim. 

Besbelli kadıncatıı bir şeye sinir• 
lenmiş olacak diyordum. 

Meıter senin yüzünden hakarete 
uğ'rayorınuşuz. Sonra ötrendim. O 
kara ıözlü de kim? 

Babası herhalde kendi kaaburu· 
nu unutturmak için olacak derhal 
karısından yana çıktı. 

- Evet .. -Dedi· bir a.ilenin bay• 
slycline hürmet etmeniz Jazımge• 

lirdi. Sadun Beyin böyle laübalilik· 
lere tahammülü olamaz sanının. 

- Tabii .. diye devam etti ıo.nnesi 
evine damat girecek bir gencin 
şuna buna sarkıntılık etmesini is· 
ter mi? 

Bunun duyulmasına bile taham• 
mül edemez. Yaşını başını almış 
adam ... evine düşkün adam. 

Nazmi kendini tutamadı •• 
- Bu evine düşkün adam Sadun 

bey olmasa herhalde ... hanımın be· 
nım bildiğim Sadun beyden başka 

bir Sadıı.n bey adında ikinci kocası 
varsa ona diyeceğim yok. 

Bab•sının sesi bir perde daha 

yükseldi: 
- Si•i bu şekilde konuşmaktan 

menederim. 

- Olabilir. Fakat Sadun beyi 
evlerini satmaktan, ~u kadına bu 
kadına avuç do!usu para v~rmek· 
ten mene~lseniz daha iyi olur, 

:_ 

0

GÖrü~o;u~ k.i n"ıüs.takb~I k·ay
naııam hakkında bilgiııiz pek kısa. 

- Doıtru aöyledizinizi zannetmi
yorum. Sadun benim çok eskiden 
tanıdığım bır adamdır. 

- Vallahi baba.. Üç sene içinde 
insan okadar deti~i1or ki... Bakı
nız bu ıecc aradım taradım, arka· 
daşiarımın arasında eve getirtebi. 
lecek ıüç bela ikı kiıi bulabıldim, 

Hiç farkına varmadnn, tecrü
beli bir adam gibi konu~uyordu. 
Maamafih babası bu olgunluğun 
farkına varmadı. Onun aklı fikri 
ba~ka yerde idi. Dudaklarını rakı 
kadehine değdirerek: 

- Belki ... -dedi· belki duyduk· 
)arın doğrudur. Kırkından ıonra 
azan az de~il ... fakat Sadun o ka· 
dar zengindir ki .•. 

- Parası kalmawış olsa gerek ... 
Şababettin Bey kadehi yuvarladıı 
- O servet biter mi? 
- Bcyoğlundaki evi saltığına 

bakarsak ... 
- Ne?.. Beyoğluııdaki konağı 

satmıı mı? 
Nazmi güldü: 
- Yalnız satmış olsa yine iyi .• 

Paralarıda savurmuş .• 
Artık sanırım ki sıra Adadaki 

köşke gelmiştir .... 
Valde hanım, bir o~luna, b'r ko· 

casına bakıyor ve gözlerile Şeha· 
bettin beyi "doğru mu söylüyor n 

gibilerden iskandil ediyordu. 
Şehabettin bıyıklarını didikleye· 

tek bir müddet düşündü. Sonra hiç 
beklemedı!ıi zamanda mühim bir 
siyasi nota almış bir hariciye 
nazırı gibi kesik kesik : 

(Devamı t•ar) 
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Deniz 
Tarifeleri 

! Ucuzladı 
Tenzilııt yüzde 40, 50 

nltıbetindedir 
n. ıyoll:ırı İdaı esinin yPni tari

f< si geç kblig cdilciıği cilıcıle aıı

c k mayıs on beşle t .. tbik ulun,;· 
bilecektir. Yeni tarife-ye gorc l\..J
r~dcniz nav!onlnn cskı :liaUard; 
ip1<a cdilmistlr. Mnrmara lıa\·zasm· 
da ki iskelelerc navlun iicı etı eski
den 100 llc 300 kuruş ara<ırda le
h .üC ediyordu. !?imdi b•ı m.ktar 
40 ile 100 kuruş arasına indiril • 
mi~tir .• IeTsin h.ıtt.ndaki fiatlardJ 
da ruzde rlli ni,bc.tınde ucuzluk 
yopılmıştır. 

Yolcu ücretlerın" gclınce bunlar 
karadenız hallı da dahil olmak Ü· 

zere her tJrafta yuzde 40 ı.e 50 ıııs

bet.nde ucuzlatılmışt •• Bu ucuz -
Juk bilh :ı iki i kele arasındaki bi
letler i~ n yüzde yetmiş bc-sc ka
dar lndirilıni~lir. 
Ayrıca daha ucuz .ıi. • biletleri 

• ı:ıdas olunmuştur. 

-·····. -
Bekçiler arasında 

deQişikllk 
Emı önü k~zaoı dalıılindckı ma -

!- ılle bckçııeı ı arasır,d.1 lıir çok de-

1ışıklik yapüınıştrr Kaymak•"' • 
lık, gurdüğü lüzum tiırrin~. hr. · 

n·cn her lıekcının mahallesini de

gişti"""miştir. 

Diğe. kazal.urfa d .. ı,,,zı deg ~ • 

,,- c!Pr \'ardır. 

ı Polis 
Enstitüsüne 
Talebe seçilecek 

1 Yüksek mektep ve lise 
mezunlarından da tallb 

olanlar alınacaktır 
Ankarad• •Jpılacak polıs ensti

tiısü hazırlıkları ı!crlemiştir. Ens • 
1 

lillınün bu yıl faaliyete g~çm<'si içini 
1;alısılmaktadır Emniyet Umum 
Mudürhiğü y~kında muktedir za- ı 
lııta memurlarımız arasından bu
raya alınacak talebeleri •eçeceklir. 

Ayrıca yüksek mektep \'e lise 
mezunlarından da talip olanlar ens· 

!itüyc alınarak tahsillcrin. ikmal
den sonra mütehassıs olarak emnı· 

y~ tı lerınde çalışacaklardır. Em· 
ıııyc:t Umum l\lüdiirlüğu Polis Ens

tıtuleri hakkında Avrupada tetkik· 

!erde bulunmak ıçin Umum Mü · 
durluk doktoru ve laboratuar şcfı 
Mecıd· Lozan Polıs Er b!ılusııne 
gond'!rrı 1,r. 

Bir kumpanya hakkında 
kaçakçılık davası açıldı 

Albcr !' azes Vapur acentesi aley
lııne btr gumrük kaç<ıkçı.ığı davası 
:ıçılm1>tıı. Bu acenteye aıt l\lıosen 1 

vapuru Çubukludaki Neft Sendi • 
kat depolarına mal boşalttığı si· 
rada yapılan kontrolde vapurun 

' manıfestownda yazılı mıktardan 

20.03;i kılo motorin yağı bulun • 
muştur. Acente gümrük kaçakçı • 
lıgından ilıtısas mahkemesine ve
ri:rıi,tir 
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Ah diyor biraz büyük olsaydım .. 
Kapının altından sızan ışık annesi
nin uyumadığını gösteriyor. 

lçi,de kıpırdanan bir şüphe .• 

Acaba annesi ne yapıyor. O ! 
adam da yanında mı?. 1 
Yavaş ya,••ş kalkıyor. Çıplak 

a;al:ı.ı kapı;lı gidıyor. 

U•u:ca açıyor kapıyı. Sofada.. 
Annesınin oda ının kapısına ge· 

liyor. 
Anfthlar deliğinden bakıyor içe

riy~~ 

irkiliyor., Çünkü ana•ı .. 
Biraz evvel kocası !hapse giden 

kadın, yabancı erkeğin kuca~ında· 
dır. 

• • 
DördUncU sahne 

Açlık. Caddedeki adamlar. 
Beni yalnız bır•kmayın. Ge• 
t:• yarııı tstaıabul.. 

Ak~am .. Caddc!erde akan insan 

seli .• Tramvaylar, olomobiller .. U

ğultu .. Yanıp sönen ışıklar •• Kala
balık .. 

Paltolu, eldivenli, bastonlu adamlar. 

Dükk1nlardan kürklerinin yaka· 
!arını kaldırarak kaldırım kenarın• 

daki otomobillere koşan şık, 

Bir gaz 
Kumpanyası 
Mahkemede 
Kumpanya gUmrük ka· 
çakçılığıyle suçludur 
Sokonı Vakum Gaz Kumpanyası 

bakkında bır gümrük kaçakçılığı 

tahkikatı yapılmaktadır. İskenderi

)'ede!\ limanımıza gelen Sokoni Va

purunun içinde numara;;ız bır ~an

dıkta 15İ kilo çı~ek fıdanı ve soğa
nı bulunmuştur. İhtısas Mahkeme· 

si müddeiumumioi lıa husustaki 

hamlık tahkikatını bitirmiş ve gaz 

Kumpanyasını gümrük kaçakçılığı 

ouçile ıhtısas mahkEmesine sev • 

ketmıştır. 

Sanayi Birliğinde bir 
toplantı yapıldı 

lktısat Vekaleti kontenjanı kal· 

dırmak ve gümrük ,himayesi koy• 
mak için sanayi birliğinin de mu

talaasını bildirmek üzere Ankaraya 
bır hev'et göndermesini istemışti. 

Sanayi birliği bu gün saat 14 te 
bu maksatlr. bir toplantı yapmış, 

vekaletin bu teklifi etrafında gö· 
rüşmüştür. 

Toplantıda birlik umumi kati
binin riyasetinde encümen azalarile 

fabrika mümessillerinden mürekkep 
on kişilik bir bey'elin Ankaraya 
gönderilmesine karar verilnriştir. 

Bu hey'ete dahil olacakların seçil• 
..... ,.c;İrı,. hıclaııılmı!!ilır. 

zarif kadınlar.. Türkçeye hasret 
kaldırımlar .. 

Kulakta türlü dilde akisler .. ka· 
la balık .• 

Birbirine çarpan, birbirini sürük
leyen, birbirini iten insan yııtınları .. 
mütemadiyen açılıp kapanen dük• 
k1n kapıları •• 

Çan, korna sesleri .. 
Çocuk bu bidbirine karışan ha· 

reket içinde ıaşırmış yürüyor. 
Yürüs or deıtil, sürüklüyorlar O• 

nu .. her şeye hayretle bakıyor, ya. 
nıp sönen lambalara .• gelip geçen 
otomobillere •• şık kadınlara.. 

Paltolu,a ğızlan purolu adamlara. 
Mağaza vitrinlerıne, her şeye, her 
gördüğüne, her karşısına çıkaoa:at· 
zı bir karış açık bakıyor. 

Bazan gördükleri karşısında o 
kadar şaşırıyor ki, yürümeği un11e 
ıu;or. 

Ona kalsa dakikalarca durup, 
uzun uzun, merakını yeninceye k•· 
dar bakacak .. 

Fakat kalabalık sürüklüyor. 
Omuıuna çarpan, arkasından iten 

bitmez tükenmez kalabalık önüne 
katmıj götürüyor onu .. 

Yedi 
Ev 
Yandı 
Yangın Meryemana kandi
linin devrilmesınden olmuş 

Arnavutköyünde bir yangın 

çıkmıştır. 

Yangın küçüle ayazm3daki al;a. 
rctlerde Suitananın oturduğu 22 
numaralı evden başltmış, aynı çatı 
altında olan sag ve sol cihetlerdc:
ki evlere de derhal s'rayet etmiştir 

itfaiyenin bütün gayretine raJt. 
men evlerin bir çatıya bağlı ve 
hepisinin abşak olması ve sokağın 
da d~rlığı yü1ündcn yedi ev yan• 
dıktan sonra yangın söndürii'ebil
lmlştir. 

Yapılan ilk tahkikata göre, yan
gın Sultananın her gece ;aJ..tığı Mer
yemana kandilınin her nasılsa dev· 
rilmesinde nçıkmıştır. Kadıu yaşlı 

ve derin l.ıir uykuda olduğu i\:in 
kandilin devrilmesini ve lahtJ• 
ların tutuşmasını duymamıştır. 

ateş birdenbire her tarafı sarmış 
ve kadın da kendini güçlükle kur
tarmı~tır • --
Bere 
Yasak 

Bereyi yalnız çocuklar ve 
kadınlar glyebllecekler 

Emniyet Müdürlüğü bere gi~ en
lerin şapka kanu~una nuhalıf ha
rekette bulunmak suçile takip edil
melerine karar vermiştir. 

Bereyi bundan sonra yalnız mek· 
tepti kız ve erkek çocuklarla ka. 
dınlar taşıvabilecckl<'rdir. 

Ônündc:ki manzara her dakika 
değişiyor. 

- Ne kalabalık .. Ne rüzel.. Ne 
aydınlık. 

Diye söyleniyer. 
lstanbulu ilk dala görüyor. lstan· 

bula ilk gelen bir yabancmın he· 
yecanı ve hayreti içinde .. Gözlerini 
kırpıştırıyor. 

- Burada herşeyi güzel.. So-
kaklar, kaldırımlar, dükk4nlar, 
insanlar .. 
Mağaza vitrinleri önünde hayret• 

ten hayrete düşüyor. Mankenlere, 
renkli afişlere, vitrin içinde dö;ıen 
dolaplara, kö•e başlarında birbiri· 
nin aıtıına girecek gibi konuşan 
kadınlara, erkeklere.. arkasında 
küçük bir köpekle geçen a~ır man
tolu kadınlara .• kendini kaybeder. 
cesine bakıyor. 

- Ne güzel, ne güzel diye söyle· 
niyor. Fakat nihayet bütün bu ha. 
reketli cadde, bu nkış, bu :ıüzel· 
tik onun mütemadiyen kafasını ve 
midesini iğneliyen hisleri unut. 
1uramıyor ona .• 

Elile midesini bastırıyor: 
- Açım .• 

(Devamı var) 

Kongoda kendi feiikeıimi unut• 
dumu da Patraslının felaket ile çok 
üzüldüm, kalbimden vuruldum. Ho· 
rapi adıoda bir •engin yerli Pat
nslıya tululdu. O kadar kaba s•· 
ba, öyle dev gibi bir adam:lı ki .. 
bununla. beraber saf yürekli, ken· 
dine iÖre ince düşünce!i bırisiydi. 

Bir ırcce, sabaha karşı, Patraslı 

arkadaiım. i~ıkının dev kolları 
arasında can verdi. iki doktor da 
bunun l.ıi~ kalp sektesinden oldu
tuna rapor vetd>icr. 

Biiyük heyecanların, ada i ihtilaç
ların lesirile sekte ıcelmiş. Kmn 
kardiyak olduiunu biı de biliyor
duk. Fakat müstemlekeciler } erli 
7.enginin rakiLi idiler. Hemen pro
paiauda elliler ve halk denilen 
lıinlerce yabancı ile adamcağızı 

linç •tliler, mağazaları yağma oldu. 
Hiç kimse ne oluyor demedL Birer 
gLn ara ile ıki ölüyü bilinmeı yer• 
lcre gÖ!;,Ü\crdiler. 

Ben buradan uzaklaşmak için 
mcnccer;me ıırar ettim. 

- Ôtek.ler ne olacak? dedi. 
~leger biz iki ki1i değilmişiz. 

Biri iiç, diReri dört kızlık daha iki 
ekipimiı varmış ki ayrı görüne
rek birııb.te seyahat ediyormuşuz. 

- Öyle i<e .>.n başka yere gideyim 
- Kap'a gidecek lıir ekipimiı 

\'ar, seni oraya vereyim. 
Kap'ıda dört günden fazla kala

madım. Ansızın ha.kına uğradık, 

benim için memleket hududunu yir. 
mi dört saatte terketsin dedi!er. 
Bizden önce gelen iki kndın Mada. 
gaskara gidiyormuş. fcni on!Jrın 
yanına verdiler. Berbat lıir seyahat. 
Madagnskara giderken Pol'e Vir• 
jiniyi, Napolyonun ilk karısını dü
şünüyonım. jozefinin memloketinde 
ne işim var. Temiz Virjıninin yeri
ne ben, o sahillerde kimi bekliye• 
ceğim. Tek sevdiğim adam kimbilir 
hangi zindanda. Mühürdar kıyıla· 
rındıın bu kıyılara gelecek kim. 
sem de yok. 

Patraslı arkadaşımı unutamıyo
rum. 

Bir kadın 
Üç çocuk 
Doğurdu 

Bu veıot &na, evvelced• 
bir lk"z doğurmu9tU 
Balıkesir(Husu•I muhabirimizden): 
Biğadıç nahiyesinin Hisar kö;ıün· 

den Ateş M ,hmet karısı Fatma a• 
dında bir kadı'\ geçenlerde üç ço
cuk birden dünyaya getirmiştir. 

Hepsi de kız olan çocukların 

sıhhati i)idir. 
Bu kadrn geçen sene de bir de· 

fada iki çocuk dünyaya ıretirmiş 
bilahare bu ıkh.lerden biri ölm54tür. 

En büy ügu oıı bir yaşında olan 
bu fakir ailenin ~ıındi se~iı çocu· 
ğu bulunmokladır. 

Çirtçilik ve i~çilikle iştigal eden 
babanın ka,ancı çok az oldu::un
d1n çocukları büyül:nek ve bak· 
makta z"rl•ık rekmektedirler. 

AÇIK ~ÖZ- Bütün dünya'da böy 
le vJziyı:tlerJe belediyeler kesesini 
açar. BiıLkesır belediyesinden de 
bu Velüt a11a ve babaya yardım 
etmeleri dil•nir. 

Acı ir kayıb 
Cümhuriyet lu,Jk partisi e•ki na• 

hiye re!s! r:ı.Jen ve ikinci Noter 
mesui muhasebecisi emckdar ve 
kıymetli rna..ır:fcilerimizJen Nuri 1 
Kocanıaz'ın kain validesi bir müd• 
dellen !:> ·ri mPt>tcli olduğu hasta· 
lıklan kurtulamayarak vefat etm;,tir. 1 

Cc;-ıazc~i t.ı;g;in Fu:ıtpaşa türi>esi 
civarındaki (49) numaralı evinden 
,aat on birde kaldırılıp, namını 
Beyazıt c~miinde kılındıktan soııra 
Merkez Efendiye defnolunacaktır. 

Merhu~;e •~lihultan idi. 
Kederli ailesine taziyet beyan 

ederi . 

ÖLÜM 

1 fv1 yı& 

Yazan: 

Bukadar renii koyu pis, çir ;ef 
kıvamında bir deniı görmedim. 
Yol arkadaşlarımı yemekle~ }en;e• 
ıte görüyordum. Başka zamanlarda 
kamaradan kanıaraya neşe daJ:ılt· 
yorlardı. Ben hiç bir dil bi'.ıııez 

iÖrünüyordum. Bu mıntakarla adım 
Ru• prenseslerinden Nadya nlmuştıı. 

lhWAlden kaçan babaın P .risteki 
fatosunda liimü,. Annemi Peters• 
buııda boğ-muşlar. Kederimden 
seyahate çıkmışım. Vapurun ikinci 
kaptanı bu beyaz Ru•ıın mavi ıöı
lerirıe musallat oldu. Kaçıyordum. 
Kamaramdan çıkmıyordum. Çiinl, \ı 
kapıanın gençlıırıne acıyordum. F.ı
kat kendisini far.la ıcındırmadı. 
Gözlerimi kapadım '" ilk defa er
keklerden intikam aimaııı dü,iine
rck kendimi koyverdim. 

Madagaskarın nıerkeıinde, güzel 
bir pansiyonda yalnızım. Yol ar
kad~larım beni tanımaz ıörünerek 
başka yere indiler. Ben Pctersburg
lu seyyah perenscs sıfatile •e Mc
necerin lıir arkadhı ile beraberım. 
Yerliler, yabancılar, )Üksek memur
lar pansiyond .. yemege gciyorlar. 
Hepsi merak içinde. Bir ıııavı &öLıü 
Ru• prenses; ile tanışın k için ya
rış eliyorlar. Benim ödüm kopuyor; 
büyük ihti?alden sorrıı diin} •nın her 
brafına yaı ılan beyaz Rııslard•n 
buraya da ırelmişler 'arsa diye .. 

Mcnecerinı ona da çare buldu. 
Rusca bilene Gürcüyüm diyeceğim, 
onu bilene Liti\·anyalıyıın, şima!li· 
yim, Kafka,lıyım diyeceğim. Yani 
dillerini bilmediğimi ı;:ö<1ermiyecc
ltim. Zaten anahtarla kurulur m•
kineli mankenlere döndüm. Ne der• 
lerse peki. 

Bu ağ'ır ha\'alı memleket, bu, 
dünyadan ayrı gibi görünen mem
leket beni bo~uyor. Buradan çabuk 
uzaklaşamazsam, müebbeden bura
da kalmak için kendime bir çukur 
bulmağa çaiışacağım. Dışlerımın sı· 
zısı geçti. Vücudumdaki pembe le
keler kayboldu. Yalnız k~faııuo 
içindeki • ğ'ır sancı l.ıir li:riu ı:eç
miyor. 

Mecidiye 
Köyüne 
Tramvay 

(Devamı va.) 

Halkın dilekçesi Nafia 
VekAletine bildirild! 
Mecidıye kiiyüne ı~liyen tranı -

vaylar, şimdi, Şişli tramvay depo-
sunun birnz ilcrisinr gidip dün -
mektedirler. Halbuki istasyondan 
köye kadar yaya yürüoı .esi ica
bcden daha bir'hay•i yol Yardır. 

l\Iecidi:·•c Köyü son zamanlarda 
şdırin bir s:.yfiyesi haliııi alını~ 

olup gittikçe l Jlabalıklaşmakta<lt>·. 

Mecidiye köylüler bir nı-;;;b~ta 
tanzim etın\ilervc Bdediyc;" mü

racaat ederek tramvay lı:..ıtrnın l:ii
yür. içine k ıaar uzatıhnasını iste
m.işlerdir. Bc!cdiy~ me<elcyi ~afıa 
Vekaletin~ bildirmi,tir 

1iecid~ye köyüne i!'\1 ~·c11 t.raha 
ad~di de arllır•lacaklır 

Ayni zaınar.da Taksım hal • ıın 
Gümüşsu:r·una kadar u1 tlınlm;•a 

da düjünülmck!ctlir 

Bu takdirde Taksinı • Sirhci 
tramyayları Gıimil!;ı.uyuna kadar 
gidip hastahaııel"ın köı;esirıd~a d;;. 
ncceklerdir. 

---·· - -
Maretal Abdullah 

Dun BUyUkadaya 
defnedlldl 

Emekli Mareşal Abdul'ahın ce
nazesi bugün lımirden Lura)'a ge
tirilmiştir. Cenaze Sirkeciden bir 
Şirketi Hayriye \'apuruna konula• 
cak ve Bi;~ ükadaya götiirul"'ek 
ailui kabrıstanma gömülecektir. 

Tiırk gcnçl'l(ine uzun zaman 
iimü irfan telkin etmiş esatizei 
etıbbamızdan, Ti.rk ve l•lam eski 
Eserleri Müze si Meclisi Reis ve Te· 
berr~klıtı vakfiyye Komisyonu 
iiyeoı emekli muallim doktor Mus
tafa Mün,f (P1şn) uzun bir hasla· 
lıktan sonra seksen yaşında olduıtu 
halde dün gece rahmeti rahmana 
kavuşmu1tur. Cenazesi 1 Mayıs 
937 pazar günü saat on dört bu
çukla Sultanahmette Üçler mahal
lesinde Suterazisi sokağında (7) 
numaralı har.esi~c!en kaldırılarak 
saat on beşte Bcyaııt camiine gÖ• 
türüliip ııamazı orada kılı;-ıacak ve 
akabinde Edirnekapı Şehitliğlndeki 
makberei mahsusasına def1 !dilc
cektir. 

Bu yıl 3600 talebe 
kampa çıkacaktır 

Maarif Vekaleti bütün yıi"ck 
tahsil gençliğini sevindir~n bir 
karar vnmiştir. Bu yıldan itibaren 
her sene yaıın kurulacak Asken 
kamplara çıkacak üniversite ve 
yüksek tahsil talebelrrinin kanıp 

1 müddet'nce iaşeleri vekalet tarafın
dan temin edilecektir. 

Bu yıl kan;p ~ine P ndikte ku· 
rulacak ve 361•0 talel.ıe kampa <;•• 
kacaktır. 

Tophane çe,mesi 
tamir ediliyor 

Evkaf İdaresi harap bir, halde bu· 
lunan TophanL' çeşmesı.ııi tamir et· 
tirmiye başlam~-tır Çc~me tarihi 
kıymetine halel gelmeden tamir c
dilcccklir. Bilhassa bowlmıy ı ha.o· 
lıyan yazı ve iezyinatı temi7.lcne· 
cek ve takviye edilccektiı'. 
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Yalnız Duçe Ve ben' Şark ..... I Afrı·kada -t --: ~ V ı<~~= beı2~~~~~sitkaı~b~;ka~~~!ifil!ai: 
ak4am Ankaraya gideceklerdir. Bu 
kafileye Kimya doçentleri de işti• 

yapılacak harekatı biliyorduk 1 Bugün Beşiktaş Genç- :::1~~s~~~~!;m~;;;r~~:d7r~:~r 
Musoliniye dedim ki: ··seni dinle! Eğer Habeşlstan~a bir ler Biri igv i maçı var 
muharebe olursa. eğer beni de layık, ve rr.uktedır ~ö
rürsen. bu harekatı idare etmek şerefini bana vereceksın .. Buri., Taksimde yapılacak Be· 

şiktaş- Gençlerbirliti maçı ile yann 
Fener stıdında yapılacak olan 
Gençlerbirliği • Fenerbahçe maçı 

milli küme maçları neticeleri üze• 
rinde çok büyük bir rol oynaya• 

Musolini böyle hadise karşısında bütün ltalya
nın kendisile beraber olacağını biliyor mu idi? 
. 

(Bütiirı dürıycı matbuatı MaTe • 
şal dö Boııo'nun Habeşistan har
binin ll<1$ı! hazırlandığı hakkın· 
da neşretmiş olduğu kitapla meı· 
gul bulunn.aktadıT. Bu kitaptan 
aşağıdaki satıTlan alıyoruz.• 

Vatan vazifemi asker o·arak bi· 
tirmek, benim için en güzel bir 
idealdi. 1933 senesinde Habeşiq
tanda bır muharebe olsun, olma • 
sın bu meml~;,cııe bir ihLlfıf ha • 
lir. gird.ğ n.i~ zaman, n~ yapmak 
15zırn gc!dınini ciddiyelle düşün· 

miy<' başl•mı~tıl<. Fakat ben h.ç 
vakit ka,bctı-::ıye taraf~ı değı. • 
d,m. Bir !f, 11 du~~yc dedim ki. 

- Beni dinle, eğer Habeşistanda 
bir muharebe olursa, eğer beni de 
layık ve muktedir görürsen,_ bu 
harekatı idare etmek şerdını ba
na vereceksin.> 

Kapo yüzüme baktı ve birden
bire: celbette!. dedi 

İliıve ettim: 
- Beni o kadar ihtiyar :z.,nnet

miycrsun ya? 
- Hayır, dedi, fakat zaman kay

betmemek lazım! 

• •• • 

------ caktır. 
Ankarada Gençler Birliğinin 

kendi saha ve taraftarlarının oldu. 
ğu bir muhitte Fenerbahçe takımı· 
nın oyunu 2 • 1 gibi az farklı bir 
sayı ile kaunması, burada yapıla. 
cak maçta daha büyük farklarla 
Fenerbahçe takımının galip gele· 
ceği hissini vermektedir. Buna en 
büyük sebep teşkil eden vasıf sa. 
ha ve halkın oyuncubr üzerinde 
büyük tesir bırakmasıdır. 

Haftanın bu iki m'çından en 
müh;mmini Beşiktaş ·Gençler B rliği 
takımları arasında yapılacak maç 
teş<il etmektedir. 

Bu iki takımın yapacağı maç bir 
revanş ma~ıdır. Bakalım siyah 

ltolıonın istila cttlti Ho~•ıillanda Adiınbulıado Mıneliifn lıegkell beyazlılar Ankaradaki mağlübiyet• 

1934 İkın" cik•nun ayında idik. Er- bize taarruz etmek niyetinde de • !erinin acısını bu~ünkü maçta çı-
~ karabilecekler mi? 

tesi ay Eriterye gitmiye karar ver- ğilse, bu takdirde teşebbüse bizim Son maçı küme maçlarında ııü-
dim. İşte Duçeden aldığım tali - tarafımızdan girişilmesi icap et • zel oynayan ve iyi neticeler elde 
mat şudur: .Cebinde zeytin dalı ı mektedir. Bu da, zenciler hariç, eden siyah beyazlıların takımda 
olduğu halde yola çık. Ual-Ual ha- ancak senin Eylfil nihayetine ka- ufak bir değişiklik vapacaklan 
diSEsinin nasıl halledileceğini gö • dar elınde en az 100 bin beyaz as- kuvvetlice ümit edilmektedir. 
recegız. Eğer bize teklif edilecek ker bulundurmanla mümkün ola • Güneş maçında bir az muvaffak 
şartları kabul etmek münasip il • caktır. Bu asker süratle 200 bine olamıyan sağ' açıklarının değiştiril
luno imaparatora suitefehhümleri çıkarılabilir. Binaenaleyh, sene i- mesile takımın daha canlı oyun 
berıa'raf etmek için ve iyi komşu· çinde ben sana 200 bin kişi gön - gö,tercceği muh1kkaktır. Beşiktaı 
luk münasebetierinde teşriki me- dereceğım.• fert ve takım itibarile çok kuvvetli 
saide bulunmak üzere oraya gitti- 8 Martta Duçeden kendi el ya • bir şekildedir. Eski mağlübiyetle. 
ğıni söylersi'l. Fakat diğer taraf • zısile başka bir mektup daha al • rin n telıi.fısi iç n bü~ün varlıkları 

---
Fakat şunu da unutmamalıdır ki 

Gençler Birliği takımı hakikaten 
ıençlerin vücude ııetirmiş oldukları 
enerjik bir takımdır. 

lzmir ve lstanbul futbolcularının 
tamamladığı forvet hattının küçük 
fırsatlardan büyük neticeler elde 
etmiş olduğu göz önüne alınmalıdır. 

Milli küme maçlarında iyi neti
celer alan ve kuvvetli bulunan 
Gençler Birliği takımına karşı oy• 
nayacak olan Beşiktaşlıların Tak· 
sim stadında yapacakları bu maç 
kendilerine küçük bir avantaj tcş· 

kil etmektedir. 
Siyah beyazlıların son maçlarda 

göstermiş oldukları oyunu Genç· 
lerbirliğine karşı da aynen oynar• 
larsa galip gelecekleri ümit oluna• 
bilir. 

Ajanlığın tebliği 

lstanbul Futbol Ajanlıtından: 
1. M.ili küme maçlarından Beşik· 

taş. Gençler Birliği karşılaşması 
1 Mayıs 1937 Cumartui ııünü 

Teksim Stadında saat 16 dadır. 
Maç hakemi lzmir bö gesinden 

Mustafa, yan hakemleri Tarık, Sa· 
mim, Taludur. 

2 - Fcnerbahçe • Gcnçlerbirliği 
karşılaşması 2 Mayıs 1937 pazar 
ıünü Fener ıtadınd• saat 16 dadır. 

Maç hakemi yine lzmir bölııesin
den Mu.•lafa, yan hakemleri Muam
mer, Feridun Kılıçtır. 

3 - Fıatlar: Tribün 50, duhuliye 
25 kuruştur. 

Duçe, o dakikadan itibaren bu i
§İ:l 1936 da halledi!eceğin\ söyledi. 
Ben de kendisine: Öyle olsun!• de
dim. Çünkü bu işin er geç tabak • 
kuk edeceğinden şüphem yok. 

1933 sonbaharında idik. !>Tıçe, 

şarki Afrikadaki yapılacak olan 
askeri harekat hakkında kimseye 
bir şey söylememişti. Yalnız c ve 
ben bu işi biliyorduk. Halkın böy
le bir haberin ihtimalile dahi her 
ne şekilde olursa olsun tesir altın
da kalmamasını lüzumlu görmüş • 

tan da bütün hazırlıklarına devam dım. Duçe bu mektubunda maksat ile. çalışacaklarına şüphe yoklur. 

~~~~~~::::::~~~· edersin. Fak:ıt. daima en müşkül ve niyetlerini daha sarih olarak - ı 

ve menfaatlerimize hiç uymıyacak zikrediyordu. Diyordu ki: 1 KuÇUK HABERLER ı ı rı s T A N B u L ·ıl ıl 

tük. 
Duçeye şu mütalealarınu ;;ôy • 

ledim: Habeşistanın dahildeki si -
yasi şartları pek perişan gidiyor. 
Eğer siyasi cepheden manevra iyı 
yürütülürse, imparatorluğu "le ge
çirmek çok güç bir iş olrr.ıyacak· 
t1r. Tarafımızdan yapılacak askeri 
harekat ile bu gayenin tah•.klcııku
nu kat'i olarak telakki edebiliriz. 

Duçe bana, bütün kuvvetimle ça
lışmak için emir verdi. Mümkün 
oijuğu kadar çabuk haz1rlanmak 
lazım geliyordu. 

- Duçe, dedim, fakat paraya ih
tiyacımız olacak. Hem de çok p:ı -
raya! 
-Paramız olacak, dedi. 

1934 SENESİNİN İLK AYLARI 

muhtemel vıdyelleri göz önünde •Kat! kanaatım şudur: Ya Birin- I 
bulunduracaksın. Eğer hadise h~: citeşrin veyahut Eylül ayları or- * Elektrik fi.atları müteakıp üç Ticaret ve Zahire 
edılmez, yah•ı'. hal sureti bizi mem- talarında harekata gırişmek te - ay içın on iki kuruşta ipka edilmiş- Borsası 1 
nun etmezse, onu takip edecek ha- şebbüsü bizım tarafımızdan gele • tır. 30 / 4 I 937 j 

diseleri kendi görüş tarzımıza gö- ceğine göre, senin en aşağı 300 bin * Hazirandan itibaren Büyüka- I 
re telakki edeceğiz.> nefere ve 300 den 500 ze kadar tay- dada su arı.nmıya başlanacak, müs- F 1 A T L A R 

O günlerde Romada Fransız Baş- yareye ve 300 süratli kamyona ıh- bet ndiceler alınırsa gelecek sme-
vekili Laval ile görüşmeler olu • tıyacın olacaktır. Taarruzi iler- kı Ada mevsımine kadar artezıyen 
yordu. Laval, Habeşistanda tara • leyışi gıdalandırmıya yarıyacak 0 • tc;ısatı ikmal edilecektiT. 
fımızdan yapılacak her hangi bir lan bu kuvvetler olmadıkça. as • * Hususi otomobillerin tram • 
harekete karşı Fransanın müşkü- keri harekatla arzu ettığımiz e • vay caddelerinde beklemeleri ya-
lat çıkarmıyacağını temin etmış • nerıık ahengi temin etmek gtiç 0 • sak tdılmı~tır. Bunlar içın so1<ak 
ti. lacaktır. Hatta beynelmilel zıd arJ:arında muayyen durak yerleri 

ASKERİ HAREKAT vaziyetler karşı ı d ka mamız ıh- ayrıımı tır. 
1935 Şubatının 26 sında, Duçe • timalleri dahilinde dahi (Millet • * Azlık mektepleri bundan son-

ye Birincıkiınunun 27 sinde ve lcr Cemiyeti ve saire gibi) bizım ra h!r butçe yapacaklar ve bütçede 
Şubatın 13 ünde gönderdığım i- acele etmemizde isabet vardır. Ek- yıllık gelırlerile masraflarını gös -
ki mahrem mektuba cevap aldım. sik olan bir kaç bin neferımiz yü • tı,.cccklerdir. Bütçe harici gelir lop-
Siyasi vaziyet hakkında bana şun- zünden (1896 da) Aduayı kaybet- lıyan veya masraf yapan mektep-
ları yazıyordu: tık. Bır daha böyle bır hatayı as- ler kapatılacaktır. 
cGörünüşe nazaran Necaşi bize la ırtıkap etmiyeceğım. Belki if- * iç ticaretin inkişafı için lim-..n-

l:arşı tarruzi bir vaziyet almak ve- ratım yüzünden bır hataya düş • !anınızda tetkikata memur f'dilen 
ynhut böyle bir teşc·bbüı.e giriş • müş olabileceğim, fı.kat kusurum İç Tıcaret Umum Müdürü Mümtaz 
mek ı·ste · ec kt· E" N · ·· - d ı ı Karadeniz seyahatine çıkn-.ış-mıy e ır. ger ecaşı yuzun en asa ...• 

tır. 

C 1 N S l 

Butd•y yumuşak 
• sert 

Su5'm 
Mısır beyaz 

" .~rpı 

Çavdar 

san 

Nohut kalburlu 

K. P. K. P. 
6 13 6 15 

. 6 15 

4 35 
4 39 5 1 
4 ıo 
4 :•5 - -
8 20 

• natürel 6 20 
Yapak Karayaka 51 
Peynir B. 

M K. 
Yün 
Tıftik deri 
Tiitik mal 
Z. yağı 
Pamuk yağı 

23 21 32 14 
45 - 52 -

193'1 senesi başlarında Eritre • 
deki İtalyan kumandanı ve 'l.di
sababadaki İtalyan ataşemiliteri 
Romaya geldiler. Bunlarla uzun 
uzun konuştum. Planı t:ıtbik mev
kiine koymak için, hep birlikte e-

~ 
* Bır doktorun muayenehane • 

sınden reçete aşırarak morfin ya-
7ıp eczahanclerden bunu a:,.,,ıya 

teŞl'bbus eden Mualla iSJmli bic ka
dın ctirmü m<"şhut halinde yaka • 

GELEN 

BEYOGLU 

saslı noktalan U,sbit ettik. Ar'1k. SARAY : Dans devam ediyor 

0 dakikadan itibaren bu planın ın- TÜRK : Hayat mücadelesi. 
hakkukuna geçmek liızım geldiği Aşk şarkısı 
için, vaziyeti Harbiye Nezaretir.t, ~J[·.LEK : Hırçın kadıu 
ba~kumandanı Du-enin arzu ve iPEK : Yeni Rin Tin, Dans 
kanı.rından haberdar etm.:!k hPm kin ysratılmış 
Jıhım, hem de bir vazife halini al- SAKARYA : Fı!oı u takip edelim. 
dı. Denizde isyan 

Uzun boylu muhaberata ll'.CY - YILDIZ : biılı uller öterken. 
dan vermemek için, mesele h !<!mı- Karyoka 
da alınacak bi.ıtün kararları, td:ır: SÜMER : Pat ve Pataşon 
ren tct. ik ettik. sirkle ve iki Yav• 
ZabıUar; ba~vekil, başkumandan , rucuk 

Harbiye Nazırı Müstcşc 1 ve br • ALKAZAR : Programı bildir. 
nim tarafımdan imza edildi. V 2 nı'j- memiştir 
2ckerclcre peyderpey iştirak eden- iTAN : Pcpo Küçük Lord. 
lcr de zabıtları imzal dı'ar. Bun • ŞIK : Gizli izdivdç. Lüi 
!arın arasınd3 deniz ,.c hava k-.ı- sütçü 
mandanları dı. vardı. 1 ŞARK : Sinıı-apur postası ve 

A lın toplayan kızlır. 
Du~e ile §Öyle mutab.k kal • 1936 Ati ıa Balkan 

mı ·tık. Bu te~ebbüste'1 kim yt olimp'yatları. 

habe dar ctmıyecc ü k. Du~e. ASRI : Beyaz gömlekliler 
sır gcldiğı zaman, bulun tt~ı Düşmanlar ~şınde 

BUGOJ\ıKO PROGRAM 
Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk musiki•i, 

12,50 Havarfü, 13,05 muhtelit Plak 
neşriyatı 14 Son. 

Ak~arn neşriyatı: 

Saat 18,30 Plakla d•ns mu•ikisi, 
19,30 konferans Üsküdar H•ikevi 
namını Bay Reş1t Ka 1 nar Cefıya 
alıştırılan insanların muvalfakiyeti, 
20 fasıl sız hcy'cı;, 20,3J Ömer 
Rııa tarafından arapça sö>·lev, 2'J,45 
fasıl saı heı 'etı saat ayarı, 21,15 
Şehir lıvatrosu operet L.ısmı ıBa
yadere),22, 15 Ajans ve borsa haber
lerı ve erte•i gunıin programı, 2:2,30 
plakl• soiolar opera ve operet 
p ırçaları, 23 son, 

•111ıı11nı1111ıııııııuııııı1111ıuıuıııı111111ııııuıuııııı11 1111uıııHuuııu 

HALE 

HALE 

KADIKÖY 
: M · caristan gece: eri 

CISKüDAR 

:Butun gü•elleri severim 

BAKIR KÖY 
MILTiYADI : Progrlm gönde

r .ı. ıf"mi~tir. 

JnniT!l~tır. * llükümet harp malülforinil' 
terfihtnri ıçın bir kanun liyil.ası 

hazırlamaktadır. * Ankarada muazzam bir ek • 
mnk fabrıkası kurulacakt:r. * , llamıdiyc• bazıranııı b~şin
de Falcr limanını zıyar~t edecek • 
tır * Üniversitede yabancı diller im-
tihanına 6 mayısta başlanacak, 21 
mayısta nihayet verilecektir. * Kütahyada kurul•~ak bl:yük 
elcktrık santralından kil<'vatı bır 

kuruştcn şehrımıze de cc:eyan ve
rilecektır * Gayri me~ru 6 aylık torunu-
nu bakmıya mukledır olmadığı ıçin 
kilise kapısına bırakan Vangelya 
ınahkC"mC"de beraat etmiştir. * Çavdarlı buğdaylar on p:ıra 

düşmüştür. * sene sonu geldiği için ne mak
satla olursa olsun talebenın mek -
tfp değiştirmeleri yasak edilmiştir 

Bu~day 

Kepek 
Susam 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Pamuk 
Yulaf 
lımik 
Un 
1'cıdir tohumu 
Fasulye 
Tiftik 

360 
15 

45 
45 
37 

82 

38 
21 
19 

ton 

" .. .. 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 

• B•yaz peynir 
Zeı tinı·ağı 
Kaşır 5 • 

G I DEN 

Afyon 
Yapak 
Arp• 
Tıftik 
lç fındık 
Çakal " 

Sansar • 

3 ton 

.. 
• 
D 

• .. 
• 

İstanbul Tramvay Şirketinden: 
DIŞ Fi ATLAR 

yanır kendi:J.~ beraber C.3c. ğını SANCAK ' G-'.rJ.> süvarıleri. Ma-
biliyordu. Maamafih şun..ı 1.ı E.ski A.torya) : d"m Dobarri 
sak!· ınamak ltzımdır ki, aranıız•h 1 

{.L.MHURlYET: Çan •erserileri. 1 bugday: Lıverpul 
kararsızlara, sıikunet taraftarla - Praoga malıkümları ,. :Şikago 
rın:. ve hatta korkaklara tesadüf et- ı l S T A N B U L • :Vinırck 

t•k Meml~k tin menafii üze • FERAH : Pat ve Pataşon ı· L AA N Arpa :Anvers 
rınde bu k da: h~sapla)'lcı harek.!t MiLLi : Kral eğleniyor. Sa. Mısır : Londra 
cdu-,ıe., tchlıke :zc,•kinln ne d~ - lahaddinı Enubi ve ------- Keien T: " 
mek olduğ'tlnu bilnrlyen insanlar • Ehlisaıip muhareL~. FındıkG : Hamburz 

6, 33 
5, 97 
6, 02 
5, 30 
3, 66 
8, -

88, 05 
88, 05 

Kr. 

" .. .. 
" 
" 

1 

1 BORSA· PiYASA 
1 

30-4-937 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyok 
Paris 
Miıano 

Brüksel 
Atina 
Cenevre 
s,,fya 
Amsterdam 

· Prag 
Viyana 
Ma lrit 
rı~rlin 

Vorşova 

Buda peşte 
Bu kreş 
Be'grat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Açılış !Kapanış , 

625. so 626, 1 

0,7919 0.7896 
17.68 17,63 }5 
1s.02so ıs.ons 
4.6830 4,6785 

87,37 87,cO 
3.4525 3,4492 

63 9488 63 8975 
l,4435 l,4415 

22,6810 22 6625 
4,?250 4.7220 

13,829) 13.8175 
1,9688 1,9€64 
4,1710 4,1675 
3,9810 3,9775 

ıOl;<J.lO 107;3U2 

34,3725 34,345 
2,7464 :2,7443 

1
24, 105 24, l 25 

3, 1025 3, ıo 

PARALAR 

A:ış 

1 Sterlin 620, 
1 Dolar 123, 50 

20 Frank 113, 
120 Liret 120, 

20 Bel Franaı 80, 
29 Oral mi 19, 

· 20 Is. Franaı 570, 
. 20 Leva 20, 
' 1 Fiorin 63, 

20 Kron Çek 70, 
1 Şilin A\·Üs- 21, 

Pezeta -. 
1 Mark 25, 
1 Zloti 20, 
1 Pengo 21, 

20 Ley 12, 
20 Dinar .J8, 

1 

Yen -. 
1 Kron lşveç 30, 

' 1 Altın 1057, 
' 1 Banr.not ~53, 

ESHAM 

1 

l 

iş Bank ası Mü. 
• N. 
" Ha. 

Anadolu şm. 

yüze 50 Peşin 
Anadolu şm. 

yüzde 60 Va. 
Anadolu şm. 

ıoo de 100 
Aılan çimento 
Merkez Ban. 

9,80 
-.-
-.-
?.3, 75 

-.-
14.~0 

-.-
bTIKRAZLAR 

Türk borcu 1 P. 
.. 1 v. 

.. ., ti P. 

• • il v. 
• 1U P. 

" • ili v. 
Erg anı 
Sı vas E~tu. 1 

.. il • 
• .. ili 

Şark şm. 

Yüzde 5 Hazl. 
• 2 • 

,-
20,20 

19,90 

95,-

.-.-

.-
TAHViLAT 

5ılı$ 

626, 
126, 
113, 
125, 
84, 
22, 

578, 
23, 
66, 
75, 
23, -. 
~8, 

23, 
24, 
14, 
52, 
- ' 32, 

1058, 
~54, 

-, 
9,80 -.-
.-

~3.75 

.-
14,15 
-.-

.-
20,225 

19,90 .-.-
95, 

.-

.-.-

. 

' 
. 

. 

Açııış lK panış 

Anadolu P, 1 
• Va. 1 

P. il 
• Va. il 
,. P. lll 

v. fil 
" 

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

,. Müme•.P. -,-
• • v. I -.-

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

1

-.--.-
-.-

1356 Hicri 
Seter 

1353 Rumi 
Ni~an 
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1 Mayıs : Cumartesi 

Bahar Bayramı 

Vakitler Va11ti 

••• rt. 
el r. feri İ•!anbnl Tramvay Şirketi, üzerinde " tekmil ,ebeke- L• L: .. 
MÜMKÜN GÖRÜNEN BiR TEK H:L.AL : Bağdat bülbülü. da n1uteberd 0 r ,. kaydı bulunan ve tenıi'iitlı tarife en 

Kim öldürdü Giineı 
POLİTİKA AZAK : Hazreti !sanın ha. istifade etmek hakkını veren kartların wer'iyeti yeni tedris 500 0956 

••. H eşistanın bütun mıntaka • K d ı -1 * İnhisarların son 9 aylık sa- ô~lo 12 11 5 08 
yatı. · 3 ın ar go ü senesi başlangıcına kad:ır uzatıldıJ;:ını, bu kartları hamil bu· ikindi 16 02 

~;t~~ZE~:::f,:~·:~i~~ . ~::::y ~f ~~:~r~;;~ ı •••• v..~· .,,,"· T.ı., .... , bil'::EKTÔRL1lK 1 ı ;::::~~~:::!;:;;~~~.: ıı 2E ~: E ln.l ı 
lşimizc yaradı. ı 13 numaralı casus lıi•••••••••••••••••••ı•••••••-= lik bir talebe kafilesi gelecektir. iL ... -.. ... ===;;;;.;;;==='=• 
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~8======================================~~~========:~~=:=:=~~==================::======== , YALOVA Kaplıcası 
1 - MAYISTA AÇILDI 

Akay işletmesi Direktörlüğünden : 
Mayıs ayı zarfında Kaplıcanın Otel •e Banyo ücretlerinden yüzde 

•Kırk" tenzilat y11pılmıştır. 

Tabldot yemek 60 kahvcaltı 20 kuruştur. 

Mayıs ayı zarfında : 

Bir gün bir gece veyahut iki ırün 

biletlerde dahi tenzilat vardır, 

bir gece kalmak üzere komple 

Vapur, otobüs, bir banyo, iki ö~le ve 1 
bir akşam }eme lr.lerile sabah kabvealtısı 

1 
ve bır gece · 

OTEL 

Vapur, otobüs, banyo, bir ö~le ve bir 1 
ıkşam yemeQi ile bir kahvealtı ve bir 1 
ırece otel. 

Bir 

Kişilik 

Bilet 

460 

400 

Mayıs ayı içinde her hafta Cumartesi günleri saat 
va ya bir vapur kaldırılacaktır. (2433) 

Jstanbul Birinci Mıntaka 

iki 
Kişilik 

Bilet 

870 

750 

13,30 da Yalo· 

Kadastro Müdürlüğünden: 
Büyükada kazasına bağlı Burgaz adasının kadastrosuna 10-5-1937 

tarihinden itibaren başlanacaktır. Bir ay içind~ mal sahipleriain alacak· 

ları beyannameleri doldurarak ıssılarını bildiren belgelerle ve1a örnek

leriyle Posta T&pu memuruna geri çevirmeleri ve bu bir aylık müdde

tin lilmesini takip eden günden itibaren 15 gün sonra Posta Tapu ve 
fen memurları tarafından mahallen tahdidine başlanacağı için tahdit 

zamanında alakadaranın malları başında bulunmaları aksi takdirde vu· 

kuf erbabının tayin ve tasdıki ve elde mevcut vesaike göre iş görüle· 

ceği ilan olunur. (2435) 
--~ 

••----------•• Yeni neşriyat 
Denizyolları 
İŞLETMESİ 

Acenteleri: Karaköy· Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 

••• Han Tel: 22740 -

Trabzon pos-
taları 

Pazar, Salt, Perşembe 

12 de· 

lzmir sür'at pos· 
tası 

Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salı, Per7embe 

kalkarlar. 
10 da 

"Salt postaları onbeş 

günde bir yapılır . ., 

Diğer postalar 
Bartın 

İzmit 

Mudanya 

-Cumartesi, Çar• 

şamba 18 de 
Pazar, Salı, 

Pe r ş e ın be 
9.30 da 

•Pazar , Salı, 

Perşembe, Cu• 

nıa 8,30 dil 
Baudırma •Pazartesi, Salı, 

Çarşamba, Per• 
şembe,Cumartesi 

20 de 

Karabiga·Salı, Cuma 19da 
Ayvalık .Salı, Cuma 19 da 

İmroz • Pazar 9 da 

· YavrutUrk 
Her Cumartesi çıkarılan bu gü

zel çocuk gazetesi ikinci yaşına 
basdı. 53 üncü sayısı aynı zaman
da üçüncü cildin ilk numarasıdır. 

Yazılarını ilk okulların ders pro
gramlarına uyduran Yavrutürk'ün 
bu sayısıod• çocukları ilırilendire• 
cek bir çok hikilyeler, resimler 
bilmeceler vardır. Çoc~klarına: iyi 
şeyler okutmak istiyen ana baba· 
lara tavsiye ederiz. 

• • 
Yeni Adam 

174 üncü sayısı çıkt~ Bu nüsha 
ile Anatole France'ın Epikürün 

1 Bahçesi i avesioin 5 inci forrcasını 
veriyor. içinde Kollektif tiyatro, 
Hamit için ne yapalım, Çocuk bay· 
ramı, Alaka pedagojisi, Rusyadan 
dönüş, Yugosl8vya, Demir ve çelik, 
Akıl hastalıkları, Hayatın yazıları, 
Hamit anketine verilen cev3plar, 
iç, dış, sosyete kitap ve polıtika 
haberleri vardır. Tavsiye ederiz. 

Mobilyesile kirahk 
veya satıhktır 

Çengelköy Bekar deresi cad
desinde iskeleye üç dakika me
safede 16 No. lu bertarafı mu

şamba döşeli fi oda bir salonn 
bulunan yeni kö7k binlerce gül• 

1 ler arasında hertürlü meyva 
ağaçları havagazı, su tesisatı 

vard ı r. Talib olanlar içindeki• 
!ere müracaat ets ;nler. 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 

Şose va köprüler kar.ununu tadil eden 1882 numaralı kanuna tevfı• 
k•n 937 senesi nakdi yol mükellefiyeti umumi meclisce altı lira ve taksit 

zamanları da biri haziran diğeri teşrini evvel ayları Ye 93i senesi be

deni yol mükellefiyeti allı liranın mukabili 8 gün olarak ve çalışma ay• 

ları da Eylü~ Te~rinievvel, Teşrinisani, N•san ve Maı· ıs a}ları olmak 

üzere tesbit edilmiş olduğundaıı bu aylar zarfında nakdi ve bedeni mü· 
kellefiyetin ifası lüzumu ilan olunur. (2473) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır· 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

l - Yüksek Mühendis Mektebi binasının bulunduğu arsa dahi: nde 

yaptırılacak "214296. lira "7. ~uruşluk keş f bedelli pansiyon b!n.sı in• 

şası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi ve buna morhut hususi ve fenni 

pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili riat cetveli, 

B - Mukavele projesi 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

D - Plan ve projeler 

şartlar, 

lstekl ,ler bu ıartnameleri ve evraitı •ıı., 
mektep idaresinden alabilirler. 

lira bedeli mukabilinde 

3 - Eksiltme 7-5-937 tarihioe müsadif Cuma günü saat 15 de Gü• 

müşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi binası içindeki arttırma ve ek• 
sil!mc komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "11965., lira muvakkat 

teminat Vtrmesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmesi 
lazımdır. 

Pazardan başka günlerde öğle - A - Nafıa Vekaletinden alınmıı yapı mGteahhiU:ği ehliyet vesikası. 
Dans Profeso••ru•• 1 e0oooooooooooooor.ocı:ıoooooe Trabzon ve Mersin den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar B 

- "50000., liralık iş }aptığına dair Nafıa Vekaletince tasdikli vesika 

1 Ahb2 müesseseleri 8 Postalarına kalkış günle· 1stanbulda Dıvanyolunda (104) nu-
p 9 i 1 rı. ,,u" k nl ı nm•z. "2441,, C - 937 yılına ait ticaret odası vesika .. erisin 1 37 senes n n Ankarada her dilden kitap, ga. ;-.llİıiıııiıiıiııı..-llll•---- maralı hususi kabinesinde hasta • 

e 1 dans f·ıgürlerlnl !arını kabul eder. Salı, cumartesi 5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı Mühendis veya Mimar Y n ·S zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz• 
ögrenmek isteyenlere olarak AKBA müessesesinde Za yl günleri sabah . 9.5 • 12> saatleri ha· olması veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altında işin yapılaca• 

mUJde bulabilirsiniz. Her dilde kitap, Hüviyet varakamı kaybettim kiki fıkaraya mahsustur. Muayene- ğını ve inşaat müddetince işin başında bulundurulacağını tcahhüt et• 
1 k i 1 dd · T " k hane ve ev telefon: 22398. Kışlık Beyoğlu sti A ca esı ur uaz mecmua siparişi kabul edilir. yenisini alacağımdan zayi olan meai IAzımdır. 

dans dershanesinde Kemal Sami telefon: 21044. 
Bayere müracaat. Hergün sabah lstanbul gazeteleri için ilan ka. eskisinin hükmü olmadığını ijİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİ•İiijİ I 6 - Teklif mektupları yukarıda 3 ünclı maddede yazılı saatten bir 

ondan a.<şam dokuza kadar ders- bul, abone kaydedili'.. Un~e:vodd ilan ederim. K d d • • • saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma 
hanesi talebelerine açıktır. yazı ve hesap mnkınelerının An· Tıp fakültesi dördüncü sömestrden 1 a in ışcısı ve eksiltme komisyonu reisliA"ine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 

1 kara acenıesi. Parker dolma ı 627 Arı Cemil Çıpa 1 MARI SOLLBERGER 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar Dans merakhlarıha k_aı~ml~rinin An~arada satış ye- DIŞ TABiBi 

.. "d rıdır. Telefon: 3.177 8 •""""""""""""• gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış bulunması 
mUJ e eooocooDOOOOODOOOOOOODOOO. ı Z"h • ' ld h t I ki ı 1 ıstiklAI caddesi, Lüksenburg Ap. I şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "2143. 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ- u revı ve cı as a 
1 arı Perşembe ve pazar günlerinden ---------------------------

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat Satıhk hane ı H . o·· ı ı ı maada hergün saat 9 dan 12 ye lstanbul 
ile vakit kaybetmeden dans pro • ı Dr. ayrı mer ı · I ve saat 14 den 18 e kadar kabul 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. Cerrapaşa Cami sokakak 18 ıı Ô,.I d 

8 
,.

1 
A"' ı ettiğini sayın müşterilerine bil· 

5 e en sonra eyo,. u ,.acam dirir. 
Adres: numara merhum doktor Zekinin ı ı karşısında No. 313 Telefon: ı '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • evi. Hergün sabahtan 12 ye kadar ı 43586 t = • 

sında Topçekcnler sokak No. 31 ,. müracaat. !.......................... Zayi ıpehade nam 
birinci kat. AdaHa vapuru ile İtalyaya 
-------------..;..------·------------"'.'""-------- gönderdiği::.ı taze balıklara ait. 

·""·:;: ·~ ı'H•~" İstanbul Ticaret ve Sanayi Oda· 
..... ;:;,•'f.'$..~~}.':•~'~t:,~>'"_:Ş ~:::· .... ~.. ı.w~vSt\ sından aldığım 1312/214 nu• 

, ··::-:··· ·" ·~~~':·. .. ' ~. ~ marali ve 6-1-937 tarihli men• 
L"·· . ..-~-;·:i,~\·;~,.:~.~ 1"...:· ... ~l.\.~ ';.,.V...... şe şehadetnaınesini zayi etmek· -· -. ·' .. ~ .. -~ .. ' ........ t.~~~--~· ·~~\) ... ,,.... ... 

• -.·-S:{::;~.:s~~~·;,'.•.<;;j:;~~:~;'.<;,'.{\'l.'.:<:*S~· ~ı_'\ · le bir ikincisi altnaca"'mdan ... .. _. __ ,,,-.-· ... -.... - . .. .. . ~-- .. :\,,,,i~~~~ 6 
:-;""·--: .. -.;.;-.-- :;_ .... ~;""· ··.·-:~~ ... :~.~t.."'~• ı.: eskı'sı'nı'n hı"ç bı'r hu· ku" m ve ,».·:«-' .• •:--':·"'.·~ 1'~ 1 

:~~:-;;;·~~ '.-..•·:::::::-.;~~-~- ~~ kıymeti olmadı"'ı ilan olunur. 
·~';.~:'".() ·.-· ::·- ).~~· ~ Nuri Ali 6Hamamcıoğlu 333 
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Birinci Mıntaka 
Kadastro Müdürlüğünden: 

Rüstem paşa mahallesinin Kadastrosu ikm1I olu~muıt~r. 24 Ka ıu· 
nusani 934 tarihinden itibaren kadastro kanununa tevfikan bu mahal 

dahilinde beyannameleri alınarak münferit sureıtc tesbit olunmuş ve 

olunacak olan gayrimenkullerin Kadastro kanununun 25, 26 ıncı madde· 

!erinin hükümlerine göre herkesin görebileceti mülga defterhane bina· 
sının üçüncü katının salonuna cetvelleri asılmıştır. 

Pldnları da birinci mıntaka müdürlüğü fen Bürosunda asılıdır. Arzu 
edenlerin mezkur cetvellere bakarak itirazları varsa iki ay içinde Mü· 

düriyete müracaat eylemeleri ve aksi taktirde tespisin kat'lleşeceği 

cihetle müddetin hitamından sonra mülk sahipleri bilmüracaat tapu 
senet ve plAnlarını almaları ilan olunur (24'.i6) 
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E. izzet 
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