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SON !_ELGRAfl 
TUrkiyenln en ç.ok o

kunan ve aranan gaze
tesi oldu. Ona abone 
olunuz. 

ABONE ÔCRETLE~ 
Bir senelik 11, altı ay-, 
lık 5,50 ve üç aylık 
3 liradır. 

r ~kinci ,.ı. Her 1erde .. ,ın 5 Kuruş Telefon No. 20827 Mektuo ~dre5ı Ca> ıl> ;ı 11 ~··• aokak Telgrar adresi - l.tanbul: Açık Söz 

inde Bayram Şanlı Türk donanmasına 
Al d · ı · · d. k. 52 genç daha katıldı 
B 
~an ev ~t ~e~sı . ıyo~ _ı: Dün Heybeli De_n_i.;:_z_l_i-se-s-in_i_b-it-ir-en elli iki gence 

Alman mılletının otırıtesının büyük merasimle diploma ve meç dağıtıldı 
hiç kimse tarafından tehlikeye.r ................................ ~ ............. ~ 
düşürülmesine müsaade ede- Cenevrede Gençler Deniz Harp 

Okuluna geçtiler meyiz,, Müzakereler 
Dün, Berlinde Alman milli bayramı büyük nü-· 

magişlerle kut/ulandı. Hariciye 
Nazırının Roma se .. qaha ti nasıl izah ediliyor 
·1~ı;~·~·y~··h~·;bi'''';~ 
Devletler hukuku 
bik Ld :melidir. Yalnız bır beyan
name ile abluka iliın edilemez. Ab· 
luka ıl:in eden devletin, onu tat -
bik etmek için kafi mikdar kuv -
vcti de olmalıdır. Halbuki Franko'
ııJn clınde böyle bir deniz kuvveti 
yoktur. 

•· 

Dün sancağın as· 
kerlikten tecridi 

tetkik edildi 
Pari• elçimiz Fransız 
hariciye nazırlle uzun 

bir görUşme yaptı 
Cenevre 1 (A.A.) - Anadolu 

ajansının hususr muhabiri bildi· 
riyor: 

Eksperler komitesi bugün mu
tad içtimaını yaparak Sancağın 

askerlikten tecridi hakkındaki 

lngiliz murahhasının tali komis
yonda hazırladığı raporun tefer• 
ruat• üzerinde tetkikatta bulun
muştur. Komite yarın lisan me• 
selesini tetkik edecektir. H•gb•Ii dınlı: Uıuinin geni muunlıırt diplomalarını aldıktan •onra 

-- -- -- -----
O halde Bı bao'nun ablukasını 

İngiltere tanımayabılir. Ve res -
men tanımamıştır da. Bununla be
raber İngiltere, ticaret gemilerinin 
bu ispanya limanınjl. uğramalarıni 
menetmışlir Sekiz on gilndcnberi 
İngiliz Avam Kamarasında çok ha
raretli münakaşalara sebep olan 
bu hareket hattı hakkında hükü
müin izahı ~udur: 

Paris 1 (A.A.) - Hariciye na• 
zırı Delbos bugün Türkiye Bil· 
yük Elçisi Suad Davaz'ı kabul 
ederek kendisiyle uzun müddet 
görüşmüştür. 1 

--------~--------------~ı 

Filhakika Franko lıükümetı İıı
g ıterc tarafından tanınmamıştır 

Hatta Fra_;ko hukümct .. ıc muharip 
devlet hukukurd:ın iotifade sa • 
laMyctı de \' rı.ın iştir. Fakat Bi -
bao lim;:.nına uğramak t~hlikcli -
dir. İn;:iltcw hükümcti, İngiliz 
ticaret gemilerini bu tehlıkeye kar
şı ikaz etmektedir. İngiliz donan -
ması, İngiliz tıcaret gemilerinı a
çık denizlerde korumaya mecbur
dur. Fakat İspanya kara suları i
çinde koruyamaz. 

ingilterc hükümeti devletler hu
kukuna aykırı olan hareketim bu 
yolda Hovil ediyor. Fakat hakiki 
vaziyet bu değildir. İngiltere dev
letler hukukunun prensiplerini har
fi harfine tatbik etmenin bir ta -
kım karşılıklara sebep olacağına 

kani olduğundan, hukuki incelik -
ler üzerinde durmamaya karar ver
miştir Ve İspan~·a mücadelesinin 
mahi ·etine göre de bu doğru bir 
harekettir. Bütün devletler İspan
ya haı·bine karşı tarafsızlık siyase
ti takir etmeğe karar vermişler -
d_r. 

Ortada meşru bir İspanya hükü
meti varkc'>, böyle bir tarafsızlık 
sirnsctı takip etmekte devletler 
haklı mı haksız mı? Bu noktayı a
raştırmanın ameli bir faydası yok
tur. Bunun gibi diğer hukuk i~ce • 
likleri uzerindn durmanın da a -
meli faydası yoktur. Yaniİspanya 
ihtılali meselesinde, harbın Av -

rupa'ya yayılması korkusunun il
ham ettiği realist politikaya, dev -
Jetler hukukunun prensipleri feda 
edilmiştir 

lspanya harbi diyoruz; fakat or
tada hukuki manada bır harp va -
ziyeti var mıdır? Yoktur, çünkü 
harp yapabilmek için iki taraf la
zımdır Halbuki İngiltere. Fransa 
ı·e Rusya'nın nazarında yalnız bır 

meşru İspanya lıükümeli vardır; 
ValansJya hükumeti. Franko ise a
sidir. Fr&nko'nun hükümeti bu dev
letler tarafından tanınmadığı gibı, 
bu hükümct!.' muharip devlet hu
kukundan istifade salahiyeti de ve-. 
rilmemiştır. Alman ·a v; İtalya'ya 
gelınce· onların da nazarında yal

nız bir meşru İspanya lıükümetı 

vardır· Franko hükürrctı.. \' .ıl.n
siya hükümeti ise, ıçıin ..ıi nıı.ar..11 
yıkmayJ çalışar bıı çet.C:ı; 

Ahmet ŞükrU ı=smer 
(Deı:amı ik11•ci say~ada) 

• 

Dıinkıl nutkunda geni Alman nesnılen bahs•d•n fi. Hitler 

1 
bir Alman köylü kızıgl• konusugor 

(Yazısı 2 inci •ayı/aılt1J 
/ uuı111•11111Noı11111111111ın111111111111111 ıııınunurıı11111111Muuuu111111111ıwut•ı1••1t"''''''"'"""""""'""''''''uı11uı11"'''11""'"'1111 

i ·· ec· rini 
nakline __ başlandı 

Cümhurigetciler büyük bir taar
ruz hazırlıyor. Madrit gine tay· 
yareler tarafından bombalandı 

-• 
L __ 

Bu aidiıl• bir hııra~g• döntc•k olan Madrid'in kınar maha//elerirıd• 
bombarciıman eanaıı11c/a alınnuş bir resim 

(Yaım 2 inci ıagfamııı/a) 

Beşiktaş - Gençlerbir· 
liği 2-2 berabere kaldı 
Gençlerbirliği, dün çok 

oyun çıkardı 
güzel bir 

(Tafsll4t spor sUtunumuzda) 

• • • • • .. 
Ankara bölge Ankaragücü Uçok 
kupası maçı fulbol maçı 

Ankara 1 (A.A.) _Ankara böl· lzmir,_ı (Hususu M~tıa.bırmiıdcn):-
• • # _ Bu g~n Ankaragucu takımı ıle 

gesının ~olgc . Kupası. namı al. Üçok karşılaşmış ve maç neticede 
tında tertıp ett:ğı ve Çankaya, Al· · 2 • 2 beraberlikle bitmiştir. 
t~nordu, Dem·rspor kulüplerinin iş· f ngiliz futbol 
tırakıle yapılan turnuvaya bugün • v 

Ankaragiicü sahasında başlanmış- Şampıyonlugu . 
tır. Londra, ı (A. A.) - Wenblay l. 

stadyomunda, 92,000 seyirci buzu. 
ilk maçı Çankaya - Altınordu runda, lngiitere kupasının final 

takımları yapmışlar ve her iki ta• maçı, Sunperland ile Preston Nord· 
ohund arasında yapılmış ve Sun· ı 

kım da ikinci devrede yaptıkları derland, 3/1 kazanarak lngiltere 
bırer sayı ile berabere kalmışlardır. futbol kupa şampiyonu olmuştur. 

Başvekil 
Salı günü 
Hareket ediyor 
lnönU, dofiruca Parlse, 
sonra Kale limanından 

Kocatepe ile Londraya 
gidecek Dlplomtt .,. ırıırl•r "'"'lirken 

İngiliz Kralının tac giyme me-
rasiminde devletimizi temsil ede- Heybeli Deniz Lisesini bitiren 52 [ meleri münasebetile dün Hey• 
cek olan Başvekil İsmet İnönü bu gencin Deniz Harp Mektebine geç· ( tıltf•n ıayfagı ç•virlni11 ) 
salı Ankaradan hareket edecek, çar· 

şamba günkü ~kspresı.e de bura. Adanada yakalanan ka-
darı Fransaya gıdecektır. 

M~sf:ı~~ İ~~~~:ra~ç~~cz~m~nl:~ tiller bugün getiriliyoııa 
ral Şükrü Okan refakat edecektir. 

Heyet buradan doğruca Parise, V •1 'r 
1 
~ k l 

oradan Fransanın Kale limanına nalı 1. ev,i I macerayı an atıyor 
gidecek, Kalede, kendilerini bekle
yecek olan Kocatepe torpidomuza 
gcçeerk Londraya gideceklerdir. 

(Devamı ikinci sayJada) 
-- --- ---

Londra 
Otobüssüz kaldı 
25000 otobüs a
melesi gece yarısı 

grev ilan etti 
Londra 1 (A.A.)- 25,000 kişiyi 

işlerinden alıkoyan Londra otobüs• 
!eri grevi, gece yarısı başlamıştır. 

Grevcileı in murahhasları bir be. 
yannamo neşrederek eyaletlerde 
bulunan 120,000 oto büs işçisini de 
2rev ilan etmeğe davet etmişlerdir 

Londra grevcileri gece yarısın
dan sonra garajlar civarındaki 

kahvelerde mitingler yapmışlardır. 
Her garajın önünde polis devriye• 
leri dolaşmaktadır. 

Şimdiye kadar hiçbir hadise kay• 
dedilmemiştir. 

(Devamı 2 lnci Hgfatla) 

Misafirimizin 
Gezintileri 

Şehrimizde bulunan dost lrak'ın 
kıymetli Hariciye Nazırı Naci 
Asil dün sabah saat 10 da otel· 
den çıkmış ve Topl..apı müze
sini, Asarı At;ka ve diğer müzeleri 
gezmiştir. Öğleden sonra da cami· 
leri dolnşmıştır. 

bir lstanbuldan Eskişehire kadar marşandizle heyecanlı 
seyahat • Adanada otelci nasıl şüphelendi? 

Katil Abdu ilah yakalanırken poli~lere si: ah çekmek istedi 

iki katilin teflkl/fıa"ıt!e ~ıfcarllıkrnrı resimleri 
- Yarm (lçanc:t tagfamırcla --

tnu111111uıuuıııı11111111111111ıııı11111111111ıı111111ııuıuuıımım11111n1111ııı"•"""''m'""'uı""11 .. ıı11rrımn11rıı111111rr,ııııııuıııırrıı"" 

Yugoslav Ticaret talebesi geldi 

Dı1n ıehrimin gel•n Yugoslav ıaletesl Sirktcicl• 

Dün sabah konvan•iyonel trenil! ltebi talebe'.erinde·ı JO ,.e proleoörler-
Yugoslavyanın Niş Ticaret mek· (L>euamı 2 r.ci SJg/ada) 

• ı 

• 
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Bilbao mültecilerinin 
. nakline başlandı 

Londra, 1 (A. A.) - lngil
lere hi l.ürr.etinin, Hrndaye'deki 

~AClll eOz- 2 Mayıs 

Türk -Bulgar 
ıllostluğu 

~efiri Sir Henry C!ıiltorı'a tali-
ır at gör <'ererek n:üstaccli}·et 
ke<bed•n llilbao'nun tabliyesi 
ı~ın lamı t·elen ledl:.irleri a:ma
sını l>il<lJrc!igi öğrrnilmiştır. 

Eilt ao'daki l~giliz konsolosu 
va2iyctin ııcnclcn güne fenalaş

tığını ve tahliyenin iş işten geç· 
Uktcıı sonra yapılma•ından kork
tuğunu beyan etmektedir. 

co kuvvetleri ciddi bir mukavemete 
maruz :kalmadan Bilbao'ya 17 ki· 
lometre ve düşmanın müstahkem 
mevzilerine de hemen 5 kilometre· 
lik bir mesai ye kadar yaklaşmış· 
!ardır. 

Espana nasıl yandı 
Berlinde bayram 

Bulgar Başvekili 
Memleketim;zi zi

yaret edecek 
Tıirk • Rulg•r nıünaseLatında 

yeni bir inkişaf baş amışt.r, gaz<• 
telerde hA'a Baş bal· anımızın Felg· 
rat cö .. üşıı Bu'garistandaki te'ı as 
ve beyanatının akı.leri devanı el• 
mekt~tlir. Pulgar mattu1tı, bilhas
sa BalkJn p1k tı"dan evvel Tıirkı· 
ye ile Pu guislan ara.ıncla tir 
do•tluk muah<de•i yapılmış oIJu· 
ğuna nnarı dikkati C•lbetmekte 
ve f ulgaristan Balkon pıktına rir· 
mese bıle müterrım!:.ı anla~m 1 r 
yap>f'k komşıı'ar:le do,tluğunu 
kuv,·e• lendireui ece~ini t e b" r ii ı 
ettirmektedirler. 

ln$!iliz konw!osu elde mcv
cnt task gcıı.ııerıo.r. ancak 
100,000 l.iıi nakleübi'eceğioi 

hllbuki EilbM'da tabliye edi-
lecek 2,0.000 kişi o!<luğuııu 

i'ıhe cı·lcmic,t r. 
lıgiltere lıCküme:i, şimdi b~ 

h31e Lır çore aran:ak,tadır. 
hgıitere miı'tt cilerin akı betı 

hakkında Paris ile temas halin· 
ciedır. 

lngiliz gemilerinin 
hlmayesl 

Lon-ira 1 (A.A.) - Karasuları 
hudu.fondln ititacen lngiliz harp 
gemileri yanlız Bılbao'nun sivil aba· 
lis.nin tahliyesine iıtirak eden lngi
liz gemi erini değil, milli}et farkı 
gözrtmeksiıin Bask mültecilerini 
nakleden bütün genıi;cri himaye 
elmeKtedir. 

Pl.Ulteciler vapurlara 
bindiriliyor 

Bilbao ı - (A.A.) - Şimdi bu. 
rada bulunan 9 in glliz. gem sinin 
kaptanları, lngiliz kon•olosunun 
buzorwıda yapılan bir içtimada 
Bilbao'dan vapurların ııüverte ve 
kamaularının istiab ettiti miJ<lar· 
de çocuk alarak Saint • jean. de• 
Luz'a nak:ede~eklerini aıüttefikan 
beyan etmişlerdir. 

MUlteci'er beklentılyor 
Bor eaua 1 (A.A.) - Bilbao'dan 

birkaç bin mülteciı.in lngiliz muba. 
ribıt:ri ve Fransız somme avizosile 
bugün •e yarın bura} a gelmeleri
ne intizar edilmektedir. 

Hükumet, miıltecileri iskan etmek 
için laz.m re'en tedbirlerı a'mıştır. 

lngiltere protesto 
edecek 

Londra 1 (A.A.) - Asi zırhlısı 
E•p na'nın tabrıbı hakkında tcf•ir
ltrde bulunan r smi mahfellcr, bir 
lngi iı ticaret gemi<inin SJhilde üç 
mıl.iı< me•afe dahilinde taarruza 
uğradığı hakkındaki haber teeyyüt 
ettiği t. kcirde lngiltere hükümeti
nin Salmanca nezdinde protestoda 
bu!unacagını •ö, .emektedirler. 

Taorruı, eğer karasuları dahi· 
!inde vukubulmuş ise asi makarnalı 
naz:rların Avam Kamarasınaaki be
yanat.arına tevfikan vukub.ılan za. 
rar ve ziyandan mesul tutıılacak· 

lardır. 

Madrld, büyük tir taar
ruz hazırlıyor 

Madrid 1 (A. A.) - Zannedildi· 
ğine göre, askeri kumandanlık 

M1drid cephesinde ;hilere karşı 

lıüyüll. bir ta rruz hazırlamlktadır. 
Bu son gunfer zarfında Milis 

kuvvetlerine dolgun mevcutlu 
tat..vi~e kılalarıyle müh m miktarda 
sı Ah ve cephane gönderi!mişıir. 

Bilbaoya )'aklaşıyorlar 
Uiska e cephesı 1 (A.1\.)-han--

l'clı Lıscsinde bu) ük merasim ya
pı.:ruştır. Saat on beşte İstiklai mar· 
~ile başlanan merasimde ev,·ela De- ı 

niz I.ıscsı talcb€si rouzikle jim • 

nastik yapmış, çok muvaffak ol -
mu~lardır. Sonra bir tayyare ya

rışı yapılmış, bu da t,kdirle karşı
lanmıştır. 

Bunu 52 mezuna diploma, mr~ ve 

re ikMat drığıtılınası takıp c•ylcıı: ,. 
tir. 
Dıploma ve mcçlcrin dağıtılması 

bıt.nce Arn.ral bir söylev vermiş ve 
bund.:ın sonra Deniz Lisesi talelıc
lttl bir geçıt resmi yapmışlardır. 

Saat 17 de davetlılcr şerefine Hey 
beli lisesinde bir çay ti ,afeti ve-t 
rilmi~ ve 1iyafet esnasında D<niz 
rnüıi.ıti çalmıştır, 

Saat 18 de de Heybeli Lısesini 

muvaffakıyetle bitiren 52 genç de- • 
nfa Harp mektebine geçmişlerdir. 
Dcnız mekttp 2emisi olan Hami· 

diyt' Heybeli önlerinde bulunmak
tadır. 

Heybeli kumanda ve tali mheye

tıle ~ talebe!"l'i Deniz Harp oku-

1.ına geren arkadaşla:.ı ı da mera
Eıı:'!l~ uJl'urladıkları gibi Hamıdi

yc ekı mekteplı.cr de aralarına 

katılacak ycnı arkadaşlarını yine 
merasimle karşılamışlardır. Genç• 
tere muvaffakıyetler temenni ederiz. 

San tander 1 ( A. A. ) - Espana 
kruvazörünün batması bldiscsine 
şahit olanların anlattıklarına göre, 
mezkiır kru~azöre hücum eden 
bonıbardımln tayyareleri iiç tane 
idı \'e yanlarında da birkaç avcı 

ta))laresi vardı. Mubarebe}e sahil 
bataryaları da iştirak etmişt.r.Ala· 
zaran valısi bu hu•usta tafsilat ve• 
rLr<k şunları söylem,ştir. 

bpana knıvazôrü ile Valcsco 
toıp dosuilun tayyarelere karşı aç· 
tıkları şıddetli hava topçu ateşine 

ı aprırn tayyarelerimiz ise bir me• 
saleye kadar alçalarak çok kuv· 
veı.i 7 bomba atmışlardır 
Bu,ıard n iki i kruvazörün arka 

ııuvertrsine ılüşmu~ ve muazzom 
tıi. duman sütunu } ükselmiştir. 
lafı.akın gürü:tü•ii sahilde top!ar ıp 
muharebcyı seyreden balıkçı kü
n.c•inin kulaklarını çınlatmıştır. Va• 
ıesco torpidosu kruvazöre yakla
şır yaklaşmaz, yiizlerce asker he. 
D•en denize atılmışlardır. 

HUkümetçller taarr11zu 
durdurdular 

Bilbao (A.A.) -- Hükümet kuv
v~tleri, Bask c~phesinde düşmanın 
taarruzunu durdurduktan ıonra 

dün bütün gün mevzilerioi işııal 

etırekle meşgul olmuşlardır. 

Dün istirahat etml9lerl 
Biskaye C< phesi 1 (A. A.) -

Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 
F ranco kıtaları, diin istirahat et. 

mişlerdir. Efrat temizleme ve hü. 
kümct kıtaları tarafından terkedi· 
len malıemonin tasnifi işlerile me~
gul olmuştur. 

Barselonda hAdlseler 
Barcelona. 1 (A.A.)- Vukutıulan 

bazı müessif hadiseler, burada ve 

Berlin 1 (A.A.) - 1 Mayıs Al
man milli bayramı m<ınasebetile 

Lustgarten'de büyük bir nümayiş 
yapılmıştır. 

Gocbbels, Ley ve Hitler birbiri· 
ni takiben söz almışlardır. 

Goebbels, nasyonal-sosyalist dev
letinin eskiden Kio'e tahsis ed len 
1 Mayıs gününüiıerkes i.;in bir bay. 
ram haline koymuş oldu,lunu te• 
barüz ettirmiştir. 

Propaganda nazırı, bundan sonra 
nas yon al • sosyalist de vlctinin bü· 
tün sınıfları himaye edeceğini bil
dirmiştir. 

Bugunün manasını izah eden Le
yin kısa bir hitab.-inden sonra söz 
alan Hitler, ezcümle demiştir ki' 

"' Geçen mesud seneler zarfında 
1 Mayıs bizde de diğer milletlerin
kine benzer bir bayram idi. Bu 
gün bir bayramdan ziyade sizasi 
bir nümayiş mahiyettinde idi. Ev
velce 1 mayıs lizde dahili müca
delenin bir sembolü idi. Fakat bu 
gün mil T bir bayramdır.,. 

Halkın talim ve terbiyesinden 
bahseden Führer, şu sözleri söyle
mişlır. 

•Atman milletinin otoritesi olan 
otoritenin hiç kimse tarafından 

tebl.keye düşürülmesine müsaade 
cdemey z. 

Bu sözlerim, herkes için bilhassa 
kiliseler için de muteberdir. Kıli-

seler dinf meselelerle utraşmata 1 
devam ~ttikler i müddetçe devlet 
kendilerini rahat bırakacaktır. 

Fbkat her ne suretle olursa ol• 
sun bazı tedbirler ittihaz ederek, 
tamimler, vesaire ile devlete ait 

olan hakları gasbetmeğe kalkışacak 
olurlarsa biı de harekete geçece· 
ğiz ve onları dini faaliyetlerıne ve 
vazifelerine iade edeceğiz. Kendi 
ahlak larile meşgul olmak içirı bü
tün sebebler mevcud iken bir dev
letin ahlakını tenkid elm 'l!'e kal
kanların lıu hareketi tecviz edıle· 
mez. B z, devletin ve miiletın ah
lakını tanzim etmek \'azifesini üs
tumiıze a'.mış buknuyoruz. Alman 
vr.ya ecnebi olsun bi.tün alakaJar. 
!ara bu işle meşgul olacağımızı te· 
min edebilırız. 

Alman milletinin sağlam bir vu
cuda ve fikre sabilı olması laıım

dır. Biz büyümekte olan nesille 
meşgul olacağız ve onu tuzaklara 
ve suıka•tlara karı~ müdafaa ede

ceğiz. Bu nesill~rin bizim başlamış 

oldıığııtnuz bü!'ü.k işe devam et. 
meleri lazımdır. Biz yeni bir devrin 
millct.ıniz için daha iyi bir istık• 
halin pişdarlanYtz. 

ALMAN HARiCiYE NAZIRININ 
ZiYARETi 

Bertin, 1 (A.A) - Berlinin iyi 

malumat alan mahafili, Baron 

1 Mayıs Pariste sü
kun içinde geçirildi 

birkaç kas,bada asabiyet kvlid Paria ı (A. A.) - Bu sabah, 1 Mayıs günü, hükümet merkezi pa-
etm şiir. Si'a!ılı guruplar, nôoet zar ve tatil günlnınde yörüJ.ı eycn nisb! b'r siikünel içinde uyanını ,ı.r, 
beklemek mecburiyctınde kalını~- Tak<·:erin adedi her ı:ürkünden daha az idi. 
!ardır. Generalite mecilisı, vaziyeti ~alahın i:k •a•tleıinde sokaklara bırnz hareket veren zazete tevzi 
tetkik etmek için toplanmıştır. kam} onları lugCn gazeteler ~ıl m ıaco~ı için ıı eıc'ancla .ı:örüı müıordu. 

Katalonya Generaiilesi reisi Com- Bununla beraber şehrin caddelerinde Pad c çiçeki bir manınra veren 
panys, gazetecilere beyanatta bu· 1 ycnı b.r faaliıcl görülmekle idi. inci çiçegi satıcıları, Pansin bLtün 
l~narak bu h!dl<e er hakkınd:l e-~-·.,,'lı'lırım r , i ı •· üı>ku Pari ~•s bayramı oldu~u 
essürlerini bild rmiş ve meclise kadar bu ufak ve beıaz e Ç•k!e in e bayramıdır. 

kar~ı yapılan tazyikl.rin nihayet Parisliler saadet getiıen bu çiçekleri a!ıınyı ihmal etmezler. Bu gün 
bulma<ını t~menni etmiştir. yalnız 'Action Fran(ai<e gazetesi çıkmıştır. Hüsnüniyet sahibi satıcılar, 

Bask cephesinde kapalı kalan gazete satış kulelerı arasında bu gazeteyi sürmekle meşgul 
Madrid 1 (A. A.) - Neşredilen olmuılr.rdır. 

bir Bask tebligıne göre, dün Bask 
ccphe•inde hükumetçiler mevzile
rını tahkim etmişlerdir. 

Guipuzcaa eya'elinde Cunıhuri. 

yec kıtaları 430 rakkamlı tepeyi 
ellerine geçirmışler ve Lasartoda 
asilerin müteaddit hücum.arını geri 
piıskürtmüşlerdir. 

Asi tayyareleri Cucmica mınta. 
kasında bazı kasa baları bom bardı. 
man etmi$1erse de hiç tıir hasar 
kaydediımemıştir. 

• • • 
Hindistaııda çarpısma başladı 
Londra ı (A.A.) Sım:ad,ın lıı.dirildigine göre Vaziristanda asilerla 

ikinci lngiliz • Hind pıyade alayı nra"nda şiddclli müsademeler olmuş 
ve 4 yerıi asker ölmüştür. Bunhr aruında 14 yarah Vlrdır. 

Kaiseres ova•ında bır lngiliz tayyaresi tahrip cdiımişt.r. Asilerin za. 
yiatı henüz. meçhuldür. 

• • • 
Tiran görüşme- 1 Simpson 

leri bitti Boşanıyor 

Von Neuratın Kont Cianonun zi

yaretine mukabele olmak üzere Ro

maya yapacağı seyahatten bazı ya

lancı gazetelerde bildirilen heye

canlı neticeleri beklemenin hatalı 
olduğunu kaydediyorlar. 

Bu mnhafil, seyahatin iki mem

leketi alakador eden rne:;clelerin ı 

tam bir surette lenevvürüne rnün

«cr olan Alm~n-İtalyan dostluk j 
nıünastbctkri çuçevesin" d•lıil 1 
buıunduğunu t~:-:>r_ih etmektcdır~:;r. 

Von Ncuratın Italyan devlet 3· 

damlarilc yapacağı görü ş meı_r n 

pEk tabıi olarak mevcut butun mc

s<?le'cre taalliık edecekse de, ııva

ıct &.dece Berlin - Roma mihverı
nın mevcudıyetini teyide matuf o-· 
lacal:tır. 

Roma 1 (A.A.) - "G'ornale d' 
lta'ia., gazetesi, Alman propag ında 
bakanı Göbbels'in bir mülakatını 
neşretmektedir. 

Göbbls, iki memleket arasında 
müten,adiyen artan !iki teması kay• 
devlemış ve Berlin • Roma mihve. 
rınin eh~mm'yetini ve Hitler ile 
Mu•solini ara<ındaki gör~ birliğini 
teoarüz ettirmiştir. 

T ribuna gazetesi de. Bertin • Ro
ma mihverinin Avrupa siyasetin
deki büvük ehemmiyetini kaydet• 
mektedir. 

Londra'da 
iflaslar 

1'Urk - Bulgar mü~~5:eb:ıtınd{l 
görUlı.t-11 Lu ink:şaf ve sarr.in:ı , ... 
t.n }eni Lir niş ır.e~i olnırtk liıt'fC 

Bu gar Bnş,;ekili '"l·;c'e lva 1of.,u1 
me~ı eketımizi ziv rel clın ... -,i k ıL'İ 
olank l•karr,r etmi~tir. 

llo gar Ba~vrkilı, lsırel l .ön,,niiO 
L'lndra dönü~ü erı ~o r.ı \.'t' Hl" 
ricıye Vekilı ıın Ş ır~ '°.ah ılın ıeP 
ö1ce, H1Ziran oı t•larıada An1<a· 
rayı ziyaret edecektır. 

Bu %ıy;ırd c.nasında ikı n em• 
lekeli yakından alakaoar eden 11.Ü• 

him lıazı me<eleler görıi~ü:ecckt'r. 
Bilhassa tıu ganslaoda ~aşayao 

ve sayısı mühını L r yekün tu.aıı 

Türklerin t•mam le a"avata-.a yer• 
leşmesı ıçin yeni bir an.aşma yapı• 
lac•ktır. 

--· 
ispanya harbi ve 
Devletlar hukuku 

(Birinci sahifeden dcvamj 
Devletler hukukuna göre, ya • 

hancı bir devlet, meşru hükumete 
yarclıro e:dcbiliL'. Hatta bu yardım 
yarım vazife sayılır. On dokuzun· 
cu asırda .devletler, isyanları bas· 
!ırmak için birbırine yardım et -
mi terdir. 

Maliye Nazırı yardım Fransa, yedinci Ferdinand'a 

ProJ' esin ı' degwistirecek karşı çıkan isyanı bastırmak iç."l 
• İspanya hükumetine yardı"' et • 

Londra 1 (A.A.)- UmJmi husu- mışti. Avust.ıryıı, İtalya'cla ı;ıkan i.S 
met ve iktisadi aksülamellerin ve• yan' 1rı bastırmakta mesru hü • 
hameti karşısırıı:la Neville Cb m- kıimcllcrc yardım Ptmişti. A<· 
bcrlain'in mılii müdafaaya yardım nmız ortalarına doğru ]\fa· 
hakkındaıd proj·siaden vaz geçe• carıstan'da c._!<Jn isvanı bastır• 
ceği parlamento mahfcllcrinde ıÖy• 1 mak için Ru )·a AV"ıstury ,'va vor• 
lenmektedir. 1 · ciım ctmijjtL Bi•mark da Lthist2 ~ 

Bununla beraber nazırın bu P o· , lıtiliıl i n b :ı.stı mak iı;: n .u ,~ ı y 
jek-rin ~-erine aşağı yukarı ayni )ardıın etmeğe hızırdı. Ahcaı, L;; 

lıkrc mu>te~ıt fakat tenkıde d 1 ha toraf kuvvetini fili sutettc ispıt 
az maruz }eni bir yardım sistemi ederse, bazön bt:nlara muharip de\" 
bulması da imkib dahilindedir. rip de\'let hukukundan istifade sa· 

Nazırın bilhaS<a bu sene varida- ı lıih!ydi vcrilmcl<tedi:. Bu. hükı'.i • 
lı artanhrı aıa··ad•.r eden bir yar- meti resmen t<ıT'ıma def:ildir. Fa • 
dım projesi de piş etmekle olduğu 1 kal bu haklardan istifade 5:, 'ıhıye-
söylcnmektedir. tini elde eden iisi hükumet, tıpkı 

BorsJya mensup büyük bir fir- lll<!~ru hükumet gibi açık den:zlcr-
ma, dün ıılakadar olduıtu altın de tanır. z gcmilicri durdı..tarak 
madeni piyasasının •arsılması do. muayene ve tcrt\s eder. Karşı tara· 
layısıyle muamelelerini durdur.uuş fa kontr.ıb~nd eşya gitmesine ma· 
olduğ'unu bild.rmiş, f•kat bütün ni olacak tedbirler alır. Limanla-
te;hhüllerini yerine getireceğini de rı abluka altına alır. Velhasıl ka· 
ilo!lve eı lem'.ştir. 

· Dolaşan şayialara ıröre. Ch~m· 
berlain, bugünlerde kat'i ve emni
yet verici beyana ta bulunamazsa, 
P"'ş·mLe günü birkaç if as daha 
i.a t edılecektir. 

rada ve denizde harp kuid<'lerin • 
den istifade eder. 
İspanya ihtilali çıkalı devletler 

hukuki kaıdderi altüst 'olmustur. 
1 • • 

Dır defa lngiltcre, Fransa ve Rus· 

Madrid dUn sabah yine 
bombardıman edildi 

Mddnd 1 (A. A.) - Bu sabah 
saat 6 da ası batı\ryala ı şehrin 

merkezini tekrar bombardım1na 

ba~lamıştır. Mühim altı infilak işi. 
tilmişl.r. Bu husu•ta henüz hiçbir 
taf•ilat a!ınamamıştır, 

Bir tebliğ neşredildi ve 
Arnavutiuk Kralı beya· 

nafta bu'urıdu 

Boşanma kararları mah· 
keme salonuna asıldı uıııu1111ıııuıuıı1111ıuıı1111111t11ıuı11ıııııuı1111111111ıı111•111111111111u 

ya Franko'cuu muharip devlet hu· 
kukukundun i•tlfadc saJ.'ıhiyct;r.i 

tan.marnakta israr etm,.ktcdir!cr. 
Diğer t•raft~n ve daha çok lykıı ı 
bir hare:kct olmak üzere. Alman • 
ya \'C ltalya, Franko'nun me~nı bir 
hükumet olduğunu tfınımışlar ve 
ortada Valansiya hükumeti olma -
dığını iddia cdi)·orlar. Hukuki v~
ziyet böyle olmakla beraber, her i
ki tara! ta fi1i \'azıycte bO)'Un eğ
mektedir 

ııııtıııHll•llf-Nftl•Wlhltıt_,.ıumııun11t111ıu11111rtt1tıt111ııttH 

Yugoslav Ticaret 
Talebesi geldi 

(Birinci sahifeden devam) 

den de beş kişi olarak 3S kişilik 

bir kafile şehrimize gelmiştir. 

Dost talebeler istasyonda Ticaret 

m•ktebi ve Onıv!Tsite tılebe ve 

profesörleri tarafından karşılan• 

mışlar ve lstanbııl Kız Liaesine 

yerleştirilmişlerdir. Yu!!'osllv tale

be:eri öğle yeme~ıni Galdtasaray 

Lisesi .de yemişler .. e sonra Tak· 
s:m l~idesine çelenk koyarak 

prşıyı ve ~e!ırin diğer yerlerini 

~ımişlcrılir. Yarın da 51 kişilk 

diğer bir Yugoslav talebe kalitesi 
~ehrimi20 rı:Jecektir. 

EreOll KömUr ocakları 
dUn EUb nk tarahnd n 

tesel ümU edl•di 
Zungulu k 1 (A.A.) - Ekono

mi bakanlığı tarafıodan satın .:ılı. 

nan Etegli kömör şırketine ait obn 

ocak 1 ria Zonguldak tim an tesi•atı 
bugün Elıbank tarafından devır 

ve tesellüm edilmış ve Etibank 
Ereğli kömür işletmesi namı al
tında çalışmaya baştamıtşır. 

Tiran 1 (A. A.) - ltalyan-Ar· 
navu:!uk görüşmelerinden sonra 
neşredi.en bir tebliğ, Kont Ciano'
nun Kral Zq;o ve Arnavutlu~un 

ileri aelenleri ile iki mem eke tın 

siyad ve .klisadl münaset.etleri 
hakkında bir keç kere pek sa mi mi 
müz kerelerde bulunduğunu kay· 
dettıkten sonra ş•nları i'.ave eyie
mektr.dir: 

"Her iki taraftan da . 22-11· 27 
tarihli muahede ile 19-3.36 tarihli 
itilaflara istinat eden iki müttefık 

devlet arasındaki derin dostluk 
hisleri teyit edilmiştir. 

Umumi ~ulhun menfaatine olarak 
arada mevcut münasebetleri 15·3-37 

tarihli son ltalyan • Yagoslavya 
itilaflarile lıemahenk olarak inki

şaf ettirmek arzusu da ayni zaman• 
da teyid edilmiştir. 

Tiran 1 (A.A.) - Matbuat mü• 
messillerinl kabul eden Kral Zogo, 
ltalya ile Arnavutluk arasındaki 

do!tluğun sağlamlıkJnı tebarüı et. 
tirerck Mussolini'ye karşı şahsi 

hayra o!ıl!lnı ifade etmiştir. Kral 
demi·,tir ki: ' 
~Kont Ciano'nun ziyareti, iki 

mille~in samimi hıslerine istina 
edo!n iki memleket •rasınd~ki sa
mimi munaseletleri takvıyc etmiştir. 
Gaıeteler, Kont Ciano'nun Arna
vutluktaki ikameti hakkında sahife 

Londra.1 (A.A)- •SimpsO'.lbun, 
Simpson'daa boşanması. dün ip
'"'en boşar.ma mahkemesinin dı· 
varlarına talik edilmişrr. 

Hakim S'r Deyd Merryman, bu 
işle pazartesi günü meşgul olıcak 
ve boşanma kararının tasdikine kim· 
senin iliraz tdip etmiyeceğini sora• 
cak · ır. für cevap alamadığı tdkdirde 
boşanma kararnamesi . kat'iyet 
ke•f-edecektir. 

Wındsor düküniin avukatı tara. 
fından "Tac giyme hakkında tef
sirler., i i nlı kitabın muharriri 
Geolfrey Dennis ile na:;iri Heine<> 
mann aleyhinde açılan dava, Lon• 
dra'nın bütün mahafılinde şiddet. 
le münakaşa edilmektedir. 

Kitap, piyasadan toplattırılmış 
olduğu için bu duanın sebebi ne 
olabileceği merak edilmektedir. 

Bununla beraber iyi haber alan 
siyasi mahfeller, bu kitabın Kanada 
ve Amerika'da piy>Sadan kaldın!. 
madığını sö;lem•ktedirler. Binaen
aleyh kital..ın bu memlekcller~e 
n~şredilmesinden dolayı Windsor 
Dükünün uğradı~ zarar ve ziyan· 
dan dolayı muharririn mesuliycti 
bakidir. Naşir de ayoı zaıoanda 
mesuldur. Takibat evvela, kitabın 
biıtün memleketlerde pİl·asadan kal
dırılmasını, sonra da Wiodsor Dü
künün, sahsı aleyhindeki neşriyatın 
tekerrürüne müsamahl\ etmiyece
~ nin herkesce anlaşılm.ı.sını temin 
ctmrk içın yapılmaktadır. 

dolusu yazılar ~·azmaktadırhr. 
goma 1 (A, A.) - Huiciye Na. 

ıırı Kant Cıano, bu sabah hava 
yolile Tiranadan hareket etmiş ve 
Romaya varmıştır. 

Başvekil sah günü 
Hareket ediyor 

(Birinci sayfadan devam) 
Kralın tae giyme merasimi mı.i

nasebetile Ankara ve İstarbuldaki 
İngiliz resmi makamlarile lebaası 
tarafından da bazı tezahürat yapı-
1;.caktır. Bu arada 9 Mayı~ta Kırım 
hatırası killı,-esindc bir dini ayin, 
12 Ma}1Sta Ankarada SEfaret bina
sında bir resmi kabul yapılacaktır. 

Ayni günün snbahı şehrimiz İn

giliz ~efaret konağında bır dini ayi
ıı: müteakip buradaki İngHız tc· 
r.aasına mahsus bir kabd resmi ya
pılacaktır. Bu mer .. •ime İngiliz ço
cuklarından her biri İngiltere ku
ıulduğuııdanbcri İngiliz kralları -
nın giyir.diği kıyafotle iştırak e
deceklerdir. 

Londra 
Otobüssüz kaldı 

(1 inci ıay/adan tl•vam) 

Londra 1 (A. A.) - Otobüsltrin 

işlememesi yüzünden Cıte'nin •O· 
kaklarında her günden daha az 
bir faaii7ct gürülmektedir. Bununla 
berabt.r merkez mahalleleri ve bil· 
bassa Picadil!y'dei<i kahveler~e Res
toranlar sJbah ~at 6 dan itibaren 
logiliz kupasının final maçlarını 
seyrederek t:ıraflarlarını leşçi 
etmek için şimal kontlu!darından 

J.leselfı Franko hükumeti, Va • 
lansiya hükiimetinc tabi olan Bil
bao limanını abluka altına almış -
1ır. Devletler hukukuna göre bu 
abluka iki bak•mdan kan;_nsuz -
dur. 

1 - İngiltere, Franko hüküme -
tinin muharip dc,·let hukundan ıs
tlfade hakkını tanımamıştır Btı 

hakkı tanınmıyan bir bükümet ab
luka tatbik e<lemez. 

2 - Abluka, miic•sir-surett& tat 

Ahmet ŞUO\ril Es'""" 

1 
gelen binlerce heyeca.nlı vata.ıd;ş• 
ta dolmuştu. 

Bun'ar, b•şl•nnd:ı kağıttan ren· 
gare~k ş1pk:ıl ·r, ellerinde rnuk.ıv· 
vadan şem•iyeler v~ göNslerin de 
mensup old"k'arı 1< 1üplerin mu!ıtc• 
H ve müteaddit işaretlerile ~e 
bnıları başlan ftşağıy~ kadar kır· 
mızı ve beyaz renk i kumaş'ardan 
yapılmı~ elbise:er gıymiş oldukları 
hald! Londra sokaklarında bir 
karnaval havası yaratmı~lardır, 

S ıat 10 da sokaklarda hıç bir 
otobü~ görülmemekte idi. Şehrin 
51 grajında tam bir stikünet hi.küm 
•Ürmüştür. 
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ESKi YENi 
Belgradhların en çok acındıkları şey, şehirde eski hiç bir hatıra kal• 

nıamış olmasıdır. [Kaleden b~kal] Şimdi bura şehircilerinin harab v~ 
pek de deıteri olmıyan bir tekkeye nasıl sarıldıklarını görseniz, şu Ha. 
cıbayram caddesindeki camiin bile nasıl bir hazne olduğunu anlarsınız. 

Şehirler yenileşirken, eskiyi iki türlü korumak lazım: Biıi maddeten 
yıkmamak! Üsküdarda Sinan'ın bir eserine yapıldığı gibi ... ikincisi manen 
yıkmamak! Bursada Murad'ye Kapısındaki !atin harfli kireç kabir gibi ... 
Bu kireç parçası acaba ha~fı orada mıdır? 

Onun için lstanbul, Bursa, ve hatta bütün Türkiye şehirleri-ıde sanat• 
karlarla mühendisler birlikte çaiışmalıdırlar. Sanatın konlrolunu tesis. 
etmiyen belidiyeler, keşke on P'rasız kalıp bir çivi çakmaz hale gelseler 

Bir gün lsianbul ve Buran, ve bu iki şehri içine alan eşsiz Marmara 
l ö'gesi ile birl:kte, dünya ıeyyahlarının akın merkezi olacaktır. Eğer 
çimento imarı tarih ve sanat eserlerini ve onlara çerçevelik eden peyi• 
zajları lahrlb etmezse! • 

Hakikati, insanları ve onların hayatını da pitorsek sermayesi ıçıne 
alarak bizi şark miskinliğine hapsetmek istiyen Piyerloti ile, Karacaah
met servisini veya Bursa Muradiyesini iptidailik zanneden beton mühen· 
disi arasında arayıp bulacağız. [ Bu tabir ile mühendisleri dejtil, pek 
ileri memleketler müste•na olmak üzere, her tarafta az çok hüküm sÜ• 
ren bir zihniyeti kasdediyorumJ. 

Fa tay 
llllllfUlll'11111111111111111111111lllllUllllllllllllllfllllUUUlllllllllllUlllUlll1llUIUlllllUllllllllnHINllllllllllllllllltlllllllllllllllllllıtllll\lllt 

Adanada yakalanan ka
tiller bugün getiriliyor 
Katil Tevfik, macerayı anlatıyor 1 
lstanbuldan Eskişehire kadar marşandizle heyecanlı bir 

seyahat - Adanada otelci nasıl şüphelendi? 
Katit Abdullah yakalanırken polislere silah çekmek istedi 

lstanbul Tevkilhanesindea kaçan 
iki mahkumun Adana'da yakalan· 
dıklarını dGn yazmıştık. Bua-ün 
Adana muhabirimizden aldığımız 

talsilAtı koyuyoruz: 
Katiller hakkında Adana Em· 

niyet Direktörü Necmettin: 

- Zabıta esasen müteyakkız 
bulunuyordu. Firarilerin fotoğrari· 
l~ri de teksir ve tevzi edilmişti. 

Haklannda esasen tevkif kararı 

olduğu için derhal tevkif edil· 
diler. 

Dedi. Müddeiumumi de: 
- iradeleri alındı. Tamamen 

firarlarını itiraf etliler. Hakların
daki evrakı tahkikiye ile beraber 
lstanbula iade ediliyorlar. 

Diyerek vaziyeti anlattı. 

Tevfik ve Abdullah çok meyus 
vaziyettedirler. Abdullah : 

- Ben kaçmıyacaktım. Fakat 
önce şeytana, ıonra da Tevfiae 
uydum. 

Demektedir. Tevfik de: 

- Kaçmamak benim için müm
kün olan bir şey değildi. Yapıla· 
cak işlerim vardı. Fakat, hat\ et• 
tim. Hataya değil, bir başka iati• 
kamete a-itmeli idim.. Bütün şüp
helerin benim Hataya kaçacağım 
üzerinde tekbüf edeccA'ini kuvvetle 
tahmin edememiştim! .. 

Demiştir. 

Katillerin lstanbul hapishane
sinden nasıl kaçtıklarından başlı• 

yarak, tutulup yola çıkarılıncıya 
kadar geçirdiği heyecanlı günleri 
tafsilAtile aşağıda bildiriyorum. 

NASIL KAÇTILAR? 
Katiller, Nisanın 21 inci gecesi 

ıabaha karşı . pencerenin parmak· 
lığını keserek ve pencereden at· 
lıyarak kaçmışlardır. 

O a-ünü Haydarpaşadan hare
ket eden marşandiz treninin altına 
ıaklanarak lstanbuldan uzaklaş
mışlardır. Katiller Eskişehirde tren• 
den inmişlerdir. 

Fakat, Eskişehirde Tevfik, eski 
mektep arkadaşlarından bazı tay
yarecilere rastlamış, orada fazla 
kalmanın dotru olamıyacaıtını an• 
(ayarak, tekrar trenle Adana isti
kametinde ve saklanarak yola çık· 
mışlardır. 

ADANAYA MUVASALAT 

Ayın 29 uncu günü katiller Ada

ııaya gelm~lerdir. Saat 21 de hü

met konağı civarındaki Ceyhan o

teline inerek bir oda kiralamışlar -

dır. Katiller, odalarını ve yatakla

ı·ını gördükten sonra, otelden çık

ınışlar,ve gece yarısından sonra, 

saat ı de otele dönerek istirahate 

çekilmişlerdir. Bu sırada kendile • 

rinden hüviyetleri sorulmuş, bu i· 

şin ertesi gününe bırakılmasını ls

temi~Jerdir. Fakat, otelci Şevket, 

bu vaziyetten şüphelenmiştir. Şev· 

ket ertesi sabah erkenden otele gel· 

miş ve katillerin hüviyetini araş

tırırken resimlerinden ve firarile

rin yüzlerinden vaziyetlerini anlı

yaark derhal zabıtaya telefon et

miştir. Abdulah ve Tevfik, otelci

nin telaş ve heyecanından, kuşku-

llinarak, bir saatle, sabahleyin otel· / 

den sıvışmışlar ve Kalekapısı ci

varında Necafınin kahve•ine git· 
mişlerdir. 

ADANA POLİSİ !t..!i~tR n E 
HAREKETE GEÇİYOR 

Otelci Şevketın ihbarı üzerine 

Adana polisi derhal faaliyete geç

rn iş ve ikisi sivil, ikisi resmi dört 

polis memurunu bu işe memur et

miştir. Sivil memurlar Fevzi ve 

Cemil, diğer nıemurlar Celal ve 

Raşit, katilleri takip etmiye başla
mışlardır. 

Katıller, Nebinin• kahvesine gir

dikten 4 dakika sonra, memurlar, 

ani bir baskın yapmış, katilleri içe

ride yakalamışlardır. Azılı şerirle • 
rin yakalanması güç olmamıştır. 

Abdullah zabıtanın elinden kur· 

tulmıya ve silah çekmiye çabala • 
ınışsa da ellerine kelepçe geçiril

mesi çok uzamamıştır. Yakalanma 

işi saat dörtte olmuştur. Ellerine 

kelepçe geçirildikten sonra, katil

ler Emniyet Direktörlüğüne geti

rilmişler, orada da üstleri aran • 

mıştır. Abdullah'ın üzerinde dolu 

bir tabanca, Tevfiğin üzerinde de 

bir tabanca, iki şarjür ve üç lira 
para çıkmıştır. 

KATİL TEVFİK ANLATIYOR.. 
Adananın iyi tamdığı bir adam o

lan Tevfik, tevkifhaneden nasıl 

kaçtıklarını şöyle anlatıyor: 

- 21 nisan sabahı idi. Ameliyat
l.aneyc girdik. Parmaklıkları kes

tik. Nöbetçi jandarmanın, bizi gör

miyeceği bir anı kolladık. J andar

manın arkası dönük olduğu bir za

manda evvela ben aşağıya atla -

dım. Beni, Abdullah takip elli. 

Jandarma bizi görmemişti. Fakat 

atlarken çok heyecan duyduk. At

ladığımız yerde kalmıştık. Etrafı 

dinledik. Ses sada işi !meyince o

radan yavaşça sıvışıp Sirkeciye gel

dik. Yanımızda 150 lira kadar para 

vardı. Kayıkla Haydarpaşaya geç

tik. Marşandiz vagonlarının altında 

ve üstünde gizlendik, Eskişehire 

kadar geldik. 

BİR ADAM DAHA ÖLDÜRE

CEKLERDİ 

Eskişehirden bir otomobile binip 

Akşehire yollandık. Yolda bir kere 

yakalanmak tehlikesi geçirdikten 

sonra Konyaya, oradan Pozantıya, 

ve nihayet Adanaya geldik ve bu

rada işte bildiğiniz şekilde enselen
dik. 

Kaçmakta maksadım, beni bu ha

le sokan ve şimdi İskenderunda bu

lunan bir adamı öldürmekti. Fakat, 

muvaffak olamadım. Ona yanıyo • 

rum.,. 

Adana polisi her iki katilin deu

zun boylu ifadesini almıştır. Evrak 

da İstanbula gönderilmektedir. 

Katiller. müddeiumumiliğe her 

şeyi ıtiraf etmişlerdir. Tevfik, işle-
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Salonu ve Pi"" k · I • . I h ıv1.erıgete gırt-mü-a a resım erının a • Yarınkontrol " 
~:,;;~::~ ...... 1• 1 sil esası d_eğiştiriliyorı Başlıyor 
senede tamamlanacak U f b •l J ı· • Bu,,pıder. ıtıb 

k b t ner o omo l ' moue ı, yanı es- makindt.rin.ıı rnuavcrıe \"C koı :.rı. 
L imanımızda yapılaca azı e- J 

n ond..a~ n 

sisat için İktısat Vekaletinden kilig"i ve yenili- iline baştan~' <ıi:l:ır llluaycnc \C 

alınacak tahsisatın ne suretle sar- ı kontrol ııetice}. t ~ pıi~n ta imatna-

fedileceği kararlaş mıştır. Bu tahsı- g"ı• derecesı•n Je • verecek meye uygun 6.;:-ı. en mJkindcr 
satıa evveıa Galata rıhtımının Salı- Uı Ver gt 
pazarına ve Sırkeci rıhtımının da d:ımgalanaclk, d ,ğNkri kı..llanıl 
Saray burnuna kadar uzatılması işi Belediye, plaka paralarını lama· AlınRn malumata göre yeni pJa. mamak üzere .;.ıhıplcrinr n·rı1e • 
yapılacak, sonra da Mumhane ve di· mea ödemek imkanını bir türlü ka ücreti arabanın modeli yani ceklir. 
ğer antrepolarının ikişer katlı ve bulamıyan ve bu yüzden de borç• yeniliği eskiliği üzerinden oi•caktır. ı 

tan kurtulamıyan taksi soför ve Pangaltı, B"yo~lu. B~siktaş. E· 
asri bir şekilde yeniden inşası te- • Bu suretle hem mütemadiyen oto-
min edılecektir. Daha sonı·a da ye- sahiplerini bu müşkül vaziyetten mobiller blınarak memleket mena- minönü Belediye ıub<:leıindc mu ... 

nı. voJcu salonunun ı·nşasından son- kurtarmak için plaka parası ciba· f.. . d""' t k ·ı . a .vene '·erlHi a'Tılml'>tır , ıının ve ı,.cr a sı erın zararın , J • 

• R h ç· ·ı· R h yet şeklini detişlirmeğe karar ver-ra .,ıerkez ı tım ve ını ı ı - devam eden vaz;yetin önüne geçi. Muayene ve damgalama i~ı ~ı Ma 
tım hanlarının arkasına düşen sa- mişlir. Bu kararı veren belediye 

yeni formülün mali sene başından lecek hem de yeni otomobil !aks;• yısta nihayet bulacak "'' bı.- H1zı-
ha genişletılerek bir meydan şek- ye çılo.ararak fazla kazanç temini 
ıı·ne sokulacak ve burası bir otomo- itibaren tatbik edilebilmesi i.,.in randan itibaren bir kontrol yapı-

l k"kl işine atılanlar bunun avakıbıne de 
bil parkı yapılacaktır. Yolcu salo- derha tel ı ere girişmiştir. katlanacaklardır. ı.,eak, muayene ve d•rrq&sl7. akt-
nundan çıkacak vapur yolcuları bu· Halen otomobôllerden plaka rcs· !erle, bur.Ar •;o•v ı h•·· .! .ı • ondü-

d k b·ıı k mi gerek hususiler, gerek taksiler- Yeni şekil, şoförler arasında bü-
ra a toplanaca , otomo ı ere o- yu"k bı"r sevı·nç uyaudıracak mahı"· le yapan :iletlcr derhal mus;,den• 

· b de motör kuvveti üzerinden alın• !ayca binebileceklerdir. Bütıin u yeltedir. edilecektir. 
inşaat iki sene içinde tamamlanmış maktadır. Umumi kanaat bunun 
olacaktır. •akim bir şekil olduğu merkezinde· Belediye diğer taraftan borçlar Bundan başka ondülas~·ondJ sü-

dir. Bu yüzden türlü türlü hileler dolayısi:e şoförleri fazla tazyik et- lüsyon kullanılması da bugünden 

Boğaz vapurları 
doğmuş ve memlekete de yüksek memek kararındadır. P:aka borç· 
kudretli motörler giremez olmuş. Jarı muhakkak alır.acak, fakat taksi sonra memnudur. 

Yeni yapılan v apur A· 
ğustosta denize inecek 

tur. Belediye yeni formülle bu şek· uhipleriyle şoföı"lere ödeme im· 
li külliyen değiştirmek kararındadır. kanları da verilmiş olacaktır. 
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Poliste 1 

hamalın otomobil 
1
Bir 
, altında ayağı kırıldı 

lıştığı esnad" düşmüş ve kulağından 
yaralanarak fazla kan zayi ettikin. 
den tedavi için hastahaneye kaldı· 
rılmıştır. 

KüçüÇıün marifeti 

Bugünden itibaren 

mize y<'nidcıı ondülasyon al<·li~ri 

getiren ·veya bunları burada satilı,

lar da bazı ahkama tiıbi olac~klar 

dır 

Yalova 
Mevsimi 
Başlıyor 
Kaplıca, otel ve nakil 
vasıtalarında te zilat 

yaıHldı 

Ştrk(ti Hayriye tarafından inşa 

edılmekte olan yolcu vapurların • 
dan btrıncisi Mayıs ortalarında de
nize ındiri!dikten sonra vinçler va
s1tasile makinP. ve kazanları veı le· 
rlne konulacaktır. Bunların yerleş · 

mesinden sonra vapur tekrar kıza .. 
ğa alınacak, guvcrte. kamara ve 
diğer kısımlarının inşası yapılacak

tır. Vapur tamamlandıktan sonra 
4400 yoku •labıleceklır . 55 bin !ı

raya mal olacağı tahmin edilmek -
tedtr. Ağustos içınde büyük mera
simle denize indırilecek bu vapur· 
dan sonra tkınci bır vapurun inşa
oına başlanacakt.r. İkınci vapur da 
şimdikınin ayni olacaktır. 

Sirkecide araba vapuru iskele
sinde hanıal Resul Ankara cad
desinden ge~mekte iken şoför 

Yorginin idaresinJeki 2056 numa
ralı otomobil kendisine çarpmrş •e 
ayağını kırmıştır. Şoför kaçmıştır. 

Yaralı Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Karısını yaraladı 

Küçiikpazarda cevizaltı sokajtın• 

da oturan Yusul karısı Asiye ile 
kavga etmiş ve kadını baldırından 
yaralamıştır. 

Fatıh istasyonundan tramvaya 
binmek istiyen 5 yaşındı\ De!era 
ismindeki çocuk tramvaydan düşe· 
rek başından yaralanmıştır. 

iş üzerinde yaka'andı 
Sirkecide 1 tas~o~ arakasında 31 

numaralı evde oturan kunduracı 

Hüseyinin evini lskarpel'l ile aç• 
mak istiyen sa'utkalı Abdullah ya· 
kalanmıştır. 

A kay Müdürü Cemil Yalovada 

1 

ya~ılmakta olan. hazırlıkları tei 
ti~ eımek uzcrc dun sabah Ya -

Acı kayıp 
Şeyhul'etlbba M Unit Pat• 

dUn gömUldU 1 
Mcmlckelimizin tanınmış doktor• 

larmdan Şeyhul'etıbba Mustafa Münif 
(Paşa) evvelki gece vefat etmi~ti. Ce
nazesi dün saat 14,30 da Sultanah· 
met'te Üçler mahallesinde Suıeraıi 
sokajtındaki evinden merasim ile 
kaldırılmış ve Beyazıt camiine kadar 
götürülerek namazı kılındıktan <Onra 
Edirne kapı Şehitliğine gömülmüştü!. 

Bir tramvay yoldan çıktı 

Bebek haltına işliyen 232 numa• 
rah v:ıttman Dursunun idaresindeki 
tramvay arabası Eminönünde hat• 
tarı çıkmış bu yüzden münakalat 
10 dakika durmuştur. 

Kızınca bıçaga seldırma· 

dan vazgeçilmıyecek mi? 
Kaılıç•şmede deri fabrikasında 

çalışan Ahmetle arkadaşı Mehmet 
arasında bir iş yüzünden ka vııa 
çıkmış ve Ahmet, Mehmetli bıçakla 
yaralamıştır. 

şoförü tahkir etti 
Ayaspaşada Saram apartımanın· 

da 15 numaralı dairede oturan hiz. 
metçi Eleni şoför Fıkriyi tahkir et· 
liğinden )·akalanmışlır. 

iş kazası 
Beşik taşın S•rencebey yokuşunda il 

oturan sıvacı Süleyman u•la Beşik· 
taş vapur iskelesi gaıinoıunda ça. 

Otomobil kazası 
Taksimde Topçular caddesinde 

Olga apartımanında oturan V•ktor 
evine gi:mekteyken 83 numaralı 
otomobil kendis'ne çarpmış, yüzün
den hafif surette yaralanmıştır. 

KeiÇııt taşırKen 
Tahtakaiede Mari ıonun kağıt 

mağazasında kağıt taşıyM hamal 
Ahmet yrre düşerek başından ve 
ayaıtından yaralanmış ve Cerrah• 
p>şa hastanesine kl'dırılmıştır. 

Görünmez kaz !ardan 
Balatta köprü başında 50 numa

ralı evde oturan Poleksima Av· 
vansaroyda Çır.i:i çeşme yukuşunda 
çıkarken yere düşerek muhtelif 
y~rlerinden yaral•nmıştır. Tedavi 
için Balat hastahaneisne yatırılmıştır. 

Merhumun cenazesinde bir polis 1 

müfrezesi bulunduğu gibi vilayet, 
belediye erkanı ile şehir meclisi 
baları ,saylavlardan bazıları ve 
Etıbba Odası namına Doktor Bay 
Ihsan Sami, Doktor Bay Orhan 
Tahsin, Türk Hekimleri Dostluk ve 
Yardım Cemiyeti namına da Katibi 
umumi Fethi Erden ve merhumun 
akraba ve arkadaşlarından birçoğu 
iştirak etmişlerdir. Merhumun kab

rine, lstanbul belediyesi, lst nbul 
Üniversitesi, Şehillik 1 eri imar et-mi .. 
yeti, Fatih Kaymakamı Rau!Oemirtaş 
Münif (Paşa) ailesi namlarına ve 
daha birçok çelenk 1 :r konmuştur. 

Balık istihliki artacak 
Münif (paşa) merhum 1295 se

nesinde Mülki Tıbbiyeden mezun 
olmuş Eczacı, Dişçi mekteplerinde 

Hükumet istihsalin de arttırıl
ması için de tedbirler alıyor 

müderrislik yapmıştır. Merhum 1 H ükıimet balık istitıliikatını ço· 
seksen yaşında idi. ı 

ğaltmek için yeni tedbirler a • 
Merhumun dilesine ve dostlarına . 

maktadır. Bu arada bütün yatılı 
taıiyetlerimizi sunar ve aziz ölüye 
de rahmetler dileriı. yerlerde haftanın muayyen günle-

,......,...,...,...,...,..,.,...,...,...,...,...,,.,.,_~,_, 

diği cinayetten dolayı, Suriye hü

l<ümetine iade edileceğinden kor

karak kaçtığını ve Abdullahın da 

kendisine iştirak ettiğini söylemiş
Abdullah, çok perişan bir halde • 

dir. Suçu Tevfiğe yüklemektedir. 

Tevfik ifade verirken çok soğuk 
kanlı idi. 

SAHTE HÜVİYET VARAKA
LARI • 

rinde balık yedirilmesi bildirilmiş-

tir. Yapılan bir istatistiğe göre mart 

ayında şehrimizde 169589 lira kıy

metinde balık satılmıştır. Martta 

1258 kap kabuklu deniz hayvan

ları, 5392 tane istakoz, 371471 çift 

palamut ve torik ve 350473 kilo di
ğer cins balık istihsal edilmiştir. 

yan kargir binalarda yapılacaktır. 

Burada gelen balıkların buluna • 

cağı, ayıklanacağı, tuzlanacağı ve 

fıçılanacağı yerler biribirlerınden 

ayrı olara.k yapılacaktır. 

Bundan başka dolmuş fıçıların 

buluuacağı depo da bu ımalilthane

Jerin yanında ayrı bir yerde bulu

nacaktır. lmal:ithanelerde tel Ör· 

gülerile örülmüş ufak ve fakat çok 

pencereleri bulunacak, hav3yı da

ima tecdit eden iıletler ko•ıulac1k 

zemin ve zeminden iki metre yük

seğine kadar etraf fayans veya çini 

!ovaya gitmiştir. Yaıo,•a kaplıca • 

!arı bu yıl 15 may1'taıı ılibaren a

çılacaktır. Kaplıcalarda v,eçen yıl

lı.ra nisbetle bir çok yenilikh'r var

dır Bu arada yüz odalı ve yüz elli 

yataklı büyük otel de haziran ba

şında açılmaktadır. Otel için Al • 

manyadan son sistem banyo ak t • 

!eri alınmıştır. Aletler bugünlerde 

otelin alt katında kurulan banyo 

salonuna yerleştirilecektir. Büyük 

otelde gerek yatak ve gerekse ban

yo v~ yemek ücretleri çok ucuz o

larak tesbit edilmi:jlir . Otelde bü

tün hastalıkların k'dadsi için te

sisat olduğu gibi sıhJ,j teşkilatlar 
ve hususi doktorlar bulunacaktır. 

Tedavi için gelen hastalar odala

rından asansörlerle banyo dairesi· 

ne indirilecektir. Ayrıca diğer o

tellerin fiatlarında da mühim ten

zilatlar yapılmıştır. 

kaplıcaların ilk açıldığı 15 Ma· 

yıslan 15 Haziran tarihine kadar 

Yalovadaki otel ve banyo ücretle

rinde yüzde elli tenzilat yapılacak

tır. Bu suretle İstanbul halkının bu 

sıhhat kaynağından hakkilc istıfa

desi temin edilecektir. 

· ·~-

Yeni yapı lacak 
limanlar 

İstanbul ve Trabzon limanların

dan sonra Zonguldak v~ Mersin li· 

manlarının da ınşusı kat'i surette 

kararlaşmıştır. Vekalet mühendis

leri bu limanlar üzerinde yakndı, 

tetkikata başlıyacaklardır. Hazır • 

!anacak projelerden sonra liman

ların inşası için ecnebi müessese· 

!erle temaslara ~'rişilecektir. Zon

guldak ve Mersin limanlarının in

şasına da gelecek yıl başlanacağı 

ümit edilmektedir. --
Katillerin ceplerinde bir kaç sah

te hüviyet varakası çıkmıştır. Za
bıta tahkikatı derinleştirilmekte • 
dir. Tevfik ve Abdullahın, 

İskenderuna geçerek, kurtulmak 
istedikleri anlaşılmaktadır. Katil • 
lerin, Adanada bir iki gün kaldık • 

tan sonra, bir yolunu bulup hudu
du aşacakları anlaşılmaktadır. 

Bu istihsalattan 80315 çift pala

mut ile 267301 kilo diğer cins balık 

Belediye sınırları içinde, 29898 çift 

ve 43765 kilo balık diğer Türkiye 

§ehirlerinde istihlak edilmiş ve 

263954 çift ve 39407 kilo balık da 

harice gönderilmiştir. 

olacak, zeminde sifon tertibatı bu-
lunacaktır. Yolcu sa lonu için lstimlAk 

Katiller bugUn getlrlllyor 
Katiller dün akşam Adanadan 

yola çıkarılmışlardır. Buıün ıchri· 
mize ıctirileccklerdir. 

Diğer taraftan Belediyece balık 

tuzlama yerleri hakkıııda yeni bir 

talimatname yapılmıştır. Bu ta • 

limatnameye göre balık tuzlama 

. yerleri, başka yerle alakası olmı· 

İmatathanelerde mutlaka Ter -

kos suyu bulundurulacak, işçiler 

hususi iş elbiseleri giyeceklerdir. 

Yeni talimatname meciyet mev

kiine girmiştir. Hazirana kadar i

malathaneler yeni şekilde yapilmış 

olacaktır. 

' 

Galatada yolcu salonile salonun 

yanında yapılacak meydan için ge. 

niş mikyasta istimlak yapılacak • 

tır. Bu istimlak muamelesi için Be

lediye ile Liman Müdürlüğü ara • 

sındaki görüşmeler yakındır. İstim· 

lak için la:ıımgelen formalitelere 

başlanmıştır. 



SiY AH GÖZLER 
Şirktli 1-fayriyenin 75 numaralı 

vapuru P..:ğ.ızıu kuvvetli dalgaları 

arasında sallana, sallana iiediyc.r. 
Birinci mevki salon çok kalabalık. 
Bir köşede ela gözlü sanşın bir 
bayanla yakı~ıklı bir harbiye 
talebesi karşı karşıya oınuyoriar. 
Bayan elindeki Açı~. ~öz ııazetcsi· 
ni karıştırmakla mqzul harbiyelı 
is<' bu eli gÖ7.lü b'yanın her ha· 
reketini si1ah ve keskin gözleriyle 
lak•p eriiyor. 

Cayan, ~öıltrinı bir atı gaze .. 
k•;nden ayırdı, fakat kendisine 
bakan iki si} ah gözle karşı!aştı. 
Sanki o iki siyah gözün caıibe•ioe 
tutuimuş gıbi öylece kaldı. iki çift 
göz, elci ve ~iy~h ~özler bir an 
bö) le b·ıkış!ılar. Nihay-.t harbiı·e

lini.ı gözleri şeytanca güldü. Bayan 
da halıf bir tebe>sümden sonra 
gözlerini gazetesine tevcih etli. fa. 
kat gazetesi üıerinde keskin :ki 
siyah gözden ba)ka bir şey 

görmüyordu. Nıhayct gazeleyi 
katladı ve çanLa•ına koydu. 

V pur P.cylcrbeyi iske:esine 
yana~!Tlıştı. Yo'cuların bir kl!mıyle 
bqaber ela gözlü bayan da yerin· 
den kalktı ve yürümeye baş':ıdı. 

Har~ iye'i bir an teretlöut dev
resi i•Ç r<li, sonra kalktı ve baya· 
mn arknsmd~n gitıı. Vapurdan çık
tılar t ıraz yurudüler. Ilaya<1 bu yük 
bı~ evia onürde durdu ve Harbiyeli 
yanından geçerken hafif bir ~ 
e~mı:siyle se aoı verdi. Harbiyeli 
sc a~ın ı mukabele etli ve ı;cçti, 

75 numaralı vapur tki saat sonra 
Beylerbeyi ıskelesine u~ramışlı. 

Bır köşede gene siyah gözlü)lar. 
biyeli ve ela gözlü bayan karşılıklı 
oturuyorlar. Gözler ~ene biri biri
ne takılıyor. Ve bu ikinci tcsadü· 
fün ma~asını biri birinden soru
yor!ar. 

O günden iki sene sonra 30 ağu•· 
tos günü Bayazıt meydanı hınca 

hınç dolu. Orduya yeni kaıılan su· 
bay:ar rosmi geçit tapıyorlar. Ka· 
!abalık arasında iki ela gözden yaş• 
lar aktı~ı f.Örulü)or. Sonra bu göz. 

Yazan: A. Kayliln 
!erin sahibi birden bire ıreriye dô· 
nüyor. Yavaş, yavaş fatihe doıtru 
gidiyor. Arkasından 7-8 adım geri
sind" bir subay geliyor. 

Bu iki sene evvel Şirketi Hayriye• 
nin vapuruna gördüıtümüüz siyah 
gözlü Harbiyelidir. Ağlayan ela göz· 
lii Baı•anı takip edi)'Or. Bayan her 
şeyden bihaber ynaş ya\'aş yürü• 
yor. Subay nihayet kendinden geçti 
Artık tahammülü kalmadı, büyük 
bir ümitle bayanın yanına yaklaştı 
ve ~ 

- Şermin!... 
Ela göılerin sahibi birdenbıre 

geriye döndü.,. 
- Osman. 
Haorelin verdiA'i heyecanla ıki 

asrelli genç el sıkıştılar. 

D~rhal bir past•cıya gırdi:er. 

Kız • Seni •c·:diA-imi anneme sÖy• 
mi~tim. Bu sözüm üzerine annem 
kızJı ve beni buradan " B .... K ya 
gönderdı. Bir g-ün senden bir mek• 
tup aldım ve bildiğin gibi sana ce
vap yazdım. Bir sene böyle mek• ı 

tuplaş!ık, Beni hala ıevdiğini iımit 

ediyor, Seni sarsılmaz bir a0k:a 
seviyordum ve el'an da seviyorum. 
r akat sen bana iki ay niçin mek· 
tup yazmadın. 

- Affet benı Şermin, sımdi sö-
zünü söyle benimle evlenecek 
misin? 

Şermin birdenbıre ayağ'a kalktı 

ve bir rüıgar gibi pastacıdan çıktı. 
Osman olduğu yerde buz kesilmiş· 
ti. Keskın siyah a-öıleri uzun, uzun 
daldı. 

Bir kaç ay •onra yine bir alay 
ırunu Şermin, Osmanı g-orurum 
ümidiyle Beyazıda gitti. Fakat onu, 
kendisini •eviyor sandığı o.manı 

ikı bayanla gördü. 

O manın attıA'ı kahkahalardan 
sar8ılan Şermin, yanına yaklaştı 

•Bonıur,. dedi. 

Osman, Şerminin sesini işidınce 

geriye döndü. Heyhat orıu göre· 
medi. Çünkü Şermin bir anda kala· 
balık içinde kavbolmuştu. 

1 KOÇUK HABER~ER 1 
*Mütekait dul ve yelimlerin üç 

avlık maaş yoklamalarına bu çaı • 

şamb3 başlanacaktır 

*Jandarma ve polis smırleı ı-

1 in staj rorcceğı PoL3 Enslitıisü bu 

ı.y ıçinde Ankarada aç.ılacaktır 

* Yuksc·k Muallim Mektebi ge

r.işletilecek, talebe kadrosu iki yü

ze çıkartılacaktır. Bu suretle orta 

mektep muall\n"l~ri çoğaltılacak -
tır 

* Ercğlide modern tesisatı havi ı 
yeri bir liman yapılması için İktı
oat Vekaleti tarafından bir proje 
hazır lanrrıştır. Yeni in~aat bitince 
burası Etı limanı ismini alacak ve 
vükleme. boşaltma işlerinden bir 
mı ,·on IJr• kar edilecektir. 

e Kaçakcılıl!'a •ahne olan Mer· 
sin ile Tarsus arasında Dahiliye 
Vekaleti yeni bir nahiye kurm. ~a 
karar vermiştir. 

Gün.ri:k mahafaza kumandan• 
lığı da bu yeni nahiyede tetbirler 
alacaktır. * Afyon İnhisarı eskı Lın•an n ... 

r.ına taşınmıştır. 
ıBelediye ve husust 

muhasebeler 
* Gümrüklerde muamclittın ba

ıitlcştirilmesi için bir proje hazır •

1 !anmaktadır . * Dcnizyor1arı idarcsınin reni 
'az tarifesi .,ı_ 1 , tatbike başlan· 
rnıştı . Yer-' tarife ile bilhassa Ka

radcnız hattında yenilikler yapıl-

Dahıliye Vekaleti İstanbuldan 
sonra bütıin şehir belediye ve hu

susi idarclerının muhasebelerinin 

birleştirilmesıne karar vermiştir. 
Bu mtinasebelle yenı bir komis-

mıştır. yon teşkil edilmiştir . Ayrıca bir * Vanda kurukcak halk üniver- tamimle büttin vılayellere de mil-
sitesinin kanun projesi Ma,rif Ve- ncaat edilerek tevhit ışi etrafında 
kiıletı tarnfından hazırlanmıştır. bazı malılmat istenmiştir. 

1 H A y A T E D E B ı R o M A N' 12 

DENEN 
Yozon 'Nusm< saıo Coşkun o y u N ! il 

Sonra moraran ellt-rine, çıplak ı 
bacaklarına bakıyor: 

- Bu akşam nerede kalacajıım. 
Omuzl&nnı kaldırıyor. 

Dalgınlık, bu görmedilti şeyler 
karşısındaki hnyranlığı bir an ona 
açlııtını unutturmuştu. 

Fakat lıu uyanık rü'yadan ça• 
buk silkiniyor .. 

- karnı:nı dovurmılıyım. Yata• 
cak bir yer bulmalıyım diye düşü· 
nüyor .. nerede ıı~ıacak bütün bun. 
ları .. 

Para bter. 
Cebinde on parası yok .. 
- Bu soğukta nasıl sokakta ya· 

tarım. 

Yürüyor. 
Şimdi bir lokantanın önündedir. 
Büyük ve bol ıııklı vitrini dol-

duran yemekler, bakıyor .. 
Şimdi tçlıtını daha şiddetle 

hissetmektedir. 
Biraz daha yaklaşıyor. Hiç olmaz• 

sa gözlerini doyurmak istiyor. Göz• 
!eri kararıyor. Sanki midesinin 
içinde binlerce il!'nc var. 

Açlık .. 
Dizleri keılliyor. !çerden dışarıya 

kadar gelen tıbalc çatal, bıçak 
sesleri" 

Garaonlarııı teıglbtaki münaka• 
şaları •• 

:;;.ACIK &Oz-
====;; 
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• Pırrr ••• Pırrr • IFİD ... Kontes lcla~la 8eldi, """'~çle 
boynuma sarıldı: 

MÖELUFi: Nizamettin Nazif - Bugün umumi valiyi gördüm. 
Bu i~i .. talıkık etm~li .. mama· 

fih... zannetıııenı amma... Allah 
\'ere de yaoılrnış olsak... Ve bir
denbıre doırrularak rakı kadehine 
sarıldı: 

- SeB bizı ~oncnle bir•z yalnız 
bırak ... . . . . . . . . 

Ert~•i nbah, ~ok erken uyan
mıştı. Açık pencereden nııhalleye 
dalgın bir bakış atarken kentliııde 
bir lıaiifiik duydu. 

- Her halde b11 ıı-ecc ralıat 
uyumuş olacaA-1111 .. decli. Fakat btı• 
gün ne yapacaa-ıın? 

Aşaıtıya inerken sofadaki masa· 
yı temizleyen aşçı icadına rastladı. 

Nasılım .. iyi.,n ya artık. 

Say~nde !>evim ... 
Bizim enişte nı: halde. 
Şunu bir aöreyim bak.lıın ... 

1 - Ey... dt-di anlat baicalım 

1 
aşık; na.,ıl kandırdın bizim hat~n!_ı? 

. Hapishanede bir aşk. Epey buyuk 
I serencaı~.. adın ne senin. 

r 
- Sclım ... Beyım. 
Ve ııii :erek ilave etti: 

Akşam "iyi bir haber,. ie gelece· 
Jtini söyledı. Aman neş'eli ol. Bü· 
tün teshir kuvvetini kullan. 

Kontesin sevinci beni de sardı. 
Fakat ne kadar tatm, ıofruk bir 
sevinç. - "Ferhat ile Şirin.i geçlik biz ... 

Amma doırr'nsunu istersen beyim, Vali ııeldi. Gece yarı!uıdan son· 
11 .. 1 kabahat bende deıtildi.-. ra oırrendinı ki yanındaki uzun 

O kandırdı beni. boy!u. patlak goılü, ka\.;·;an •il· 
- ???... ratlı adam mii•temlekele< nazırı 
- Sizin bahçe duvarının öte ya• imiş. Bu adamlar ne tuhaf! Herşty• 

nından hapisanenin büyük bir bah• !erini büyük, miıhim bierer ıırmış 
ı çesı vardır. k ki aibi rece yarılarına adar sa ı· 

- Evet görüyorum... Bir iki 
aA'a~ta var orada... yorlar, ve rece yarılarından sonra 

- Halı ... Biz oraya ara sıra ha- bülün •aklanmı~ sırlarmı patlamış 
marn yapmaıta ~ıkıyorduk, sonra çirkef olua-u gibı me;·daıı'4 vuru· 
gardiyanın iyi bir tarafına g•ldi. yrırlu. 
Beni hamamcı }ap:ı . Akşaıııa ıretırc<"e.k• iyi b.l:>er, iyi 

Kuruladıgı tabakları b:rcr t,irer olmaktan ıi\·adc karı7ık bir teydi. 
dolaba yerleştirirken devam etti : lstanbul için tlo~rud«n doğruya 

- Birgün bahçede odun yaq. lcseı,aıe vnilemeyf'ce~i kat'i ola· 
yordum. Yorulunca belimi dofırult. rak tolıakkuk ctroiş. Bir dost hii• 

Yazan 

1 tnla~mı~t:w. 1-l•tta ;..;~,:.ş:nışt11:ı. Ne 
1 kızıyoruoı, nt: ıt:"inı.1r.rum, l!e aK ... 
j lıyonıın, ne giilüt orıım. lç,ı•ıde <'''i· 
l me dönnıck, ne şaril.ır altıada '.•ur· 
1 sa ol•u:ı döamek .llc~inden b~şka 

1 
bir ~ey ıutuşmuyor. ilen bu h•lc 
d-'?diJkten sonra isterse hütLo Ka· 
dıköy günde beş d>fa beni limon 
kabuıtuııa tutsun. Minnetle talıaın• 

mül edecegim. 
Yalnız iki wr;uklıt kar~ıla~ıyo. 

ruıı•: Acaba L-1Londa •eri·ecci< hi· 
mayc posaportu ile dogrudan dol!'· 
ruyıt lstanbulı ~ideLiic~·k mi)İnı? 
Bu belki okadar n.ühiııı de~ıl. Fa· 
kat bu evden; ;,., siislü ıı~dardan 

nasıl çıkarat•ır ( En kııntlli ıliı· 
A'Ül"l noktası burada. Ş;mdiye ka· 
dor Lc,~alı~;mııı bir şcyıleıı haberi 
yok. Kontc•le iyi idare ediyoruz. 

Yarın lıcr şey hazırlanınca ne o• 
locak. Vıli beni zorla alabilir mi 

Gcrçcktrn karısı olduA-umu:iddia eıle· 
m'z mi. V -.:i diş l(eçirebilecek n.i ? 

Bu sırada telefon çalımı'ıtı. 
Tenbel tcnbel kütuphaneye ırırdi: 

tum. Birden bir kadın •esi iş:ttim. 1 
"Bileğin mi arrrıdı? ... Ne de çok )'Onı·, luınet lıinıaye cder-e bu himaye ı 
yor.un kendini. "Başımı kaldırdım. vesikasını vize etmek kolaymış. 

Bunu kontese dÇl•m. Gayet .-l<in 
bir tavırla c~vap verdi: 

- Açıktan açıl(& buradan ç;kıp 

gidemezsiniz. !::unu ancak bir firar 
yolu ile temin edeceğiz. Siyası po· 
lis şefi bunu bıze hazırlayacaırını 

vadetti. Bu akşam gelecek. N.1••1 
olacatını inceden inceye konu~ııp 

ka rarlaştırı rsı nı z. 

Allo ..... 

Oooo .• Siımi>ıniz Abıdin bey 
cfendı'? , f.lendım... Af buyurun 
elendım ... 

- Dargınhkrnı'? ı-:~ miinasebet 
beyelendi'?lfmtihanlara ııaw la.11 yor
dum e!eodim. 

- Teşekkür eder.m Abidin Beı •· 
fendi. .. Henüz bir karar vereme· 
dim efendim.. Hele biraz dınlene• 

!im de ... 
- .... 
- Em·eder<ınl1 elendim. Zaten 

ziyaret eımek istiyNdu:a efendim ... 
Projeleriniz mı ,·ar? Hay... Hay 
beyefendi .. 

Hay hay eienoiın ... 

Muhakkak.. Muhakk<>k geli
rim beyefendi... Teşckkllr ederim 
elendim ... Orörnat beyim. 

Ellerini oğ'uşturarak sofaya çıktı . 

Karlı bir i~ kokusu almış a-ıbi ta
bakasına el atlı. Aşçı kadın hemeo 
bir kibrit çakmıştı. 

- Ell i•eniz tıpatıp geldi. Anıma 
beyim .• zavallı pek paras:z kaldı. 

Benim elime geçen paranln eti n~ 

budu ne ki? ... 
- Babam para v~rıniyor mu? 
- Ben iki a~ ı lı.lamam demıştı. 

O da siz g~linceye kadar para,ız 
çalışacağını söyledi. 

Sigarasını tütlüre ıütlure, keyıfli 

keyifli oşaiı ini .. re: 
Hapishane kaçkınının yerntk O• 

dasında kocaman bir be>.le ıslak 

tabakları sildiğini gördü. 
- Merhaba arkadaş! 
Ariam elındekiieri bir tual• bı· 

rakarak ayaklarını öpecekmi~ gibi 
eğildi. 

- Elendimsinl ne emredersen 
başım üstüne. 

- EstaA-fırullah canım, dogrul 
bakayım .. al şu ~ıgarayı .. hah şÖy• 
le ... O o o ... Aınm 1da' değişmişsin .. 
Ha ... amma .. ben seni ilk gördü. 
tüm zaman "Herhalde bu iyice bır 
adam olacak.,, demiştım. Biıim aşçı 
kadının gustosu varmış. Aldanma• 
mışım. 

Hakikaten bu, yakışıklı bir adam
di. Bileklerine kadar sıvalı kolla· 
nndan epey kuvvetli bir vücudü 
olduğu da görülüyordu. Bir iskemle 
crker~k: 

AA'zının içinde bir ekşili~ hisse· 
diyor çocuk .. 

Biraz daha yaklaşıyor camlara .. 
Büyük kayık tabaklar içerisinde 

camekanı baştan başa dolduran 
yemeklere daha yakından bakıyor. 

Dili dışarda .. 
Başı cama daha çok e;iliyor .. 
Şimdi çocuk camı yalamaktadır. 
lçerdeki masalarda bir tek boş 

yer yok., müşteriler büyük bir it
tiha lle yemek yiyorlar. 

Çatal, kaşık sesleri, mü~terilerin 

emirlerine, ırarsonların teza-5.ha hay. 
kıran seslerine karışıyor. 

- Tereyath bir pllvl 
- Keees bir döneri .• 
- Tavuk kızartması .. 
- Beyime kaymaklı bir kom· 

posto ver .. 
Çocuıruu dili camın üstündedir. 
Gdco geçen hayretle ona bakı· 

yorlar. Birbirlerinin kollarına gir
miş bir delikanlı ile bir ııeoç kız 
kahkahalarla gülOyorlar. 

Köbekli bir kadın müstehzi müs
tehıl sÜZÜ)•Or onu .. 

Bazılannın yüzünde acı, bazılı• 
rının yüzünde hayret ifadesi var. 

insanlar yer dejiştlrlyor, 

Evin ü,t pencerelerinden birinde Ok.ıdar yorulmuştum ki ertesi 
bizimki yarı beline kadar sarkmış, günü öğleden . onra uyandım. Böy· 
bana laf atmıyor mu't 11te o gün· le parlak gecelerde kocalıA'ıının 
den sonra gözüm ikıde bir sizin mutlaka mühim işleri çıkar ve be· 
pencereye kaymaga başladt. Bir nin nlesı gün akşıma kadar yftpa-
giin.. pencereden .. bir taş sarmış.. yalnıı bırakır. o gün de akşama 
mektup fırlattı. Arkadaşlara okul· kadar yalnız kalacağım içın kon· 
tum "senin için yanıp tutuşuyo-

tesle başbaşa va1.iyetı görüştük. rum ... dryıp duruyor. 
Bir kaç yabancı Konsül jeneral 

( Deramı va.r) 
~====-========= 1 ile bir kaç diplomatla tanıştııtımız 

Makineli ziraat 
Bir heyet tetkikat için 

Bulgaristana gidiyor 
Kovlüyiı makinelı ziraate alıştır

mak içın Zır aat Vekaletınce bll vıl 
kurulması takarrür eden kombina· 

1 Jar ıçın sattn alınacak tinttz ına -
kinel~ri üzerındP teık kleı ''"pnıak 1 
üzere Bulgarıstaıı \'e Romanvava ı 

bır hevet gondNılmr<ı kararla~ • 
tırtlmıştır 

Zıraat Vl'kalet Husu,i KalPm 
Müdurıi Bav Scr\'et Şefiğin rei,lı
[(ı altında Ankara Ziı aat Mııdürli 

Bay Hamdı ve nıakıne müte~assı· 

ı sı Necatıden ınıırekkrp olan heyet 
azaları bu hafla i<'ındr Ankaraclötı 

~chr.nıize ge!E-ı ek doğruca Bulga
• ıstana hnı·eket Pde.ceklerdıı 

Küçük zabitler 
Yeni talimatnameye gö· 
re kimler çavut olacak 

Küçi.ık zatnt \'e onba'ıı talımat -
name!>ının beşınc.:ı maddesının de
ğı.ştırıldıgı 'liık•daı !ara bıldıı ıl • 
miştıı. 

Yapılan venı dt·gi~ıK}ıge gôre, 
piyade kıtalarında aJ· 1 ay faıızla hız· 

mı-t ctm~k uzeı e crba~lıg<ı ayrıla

' ak oııboiı ıılanloı )d, "'kerlik hız
metı ıki 5elH' oları ~ınıflarda or,ba
sı scçilenlerdı'n bır ay kıt'ada ve 
mllcsse,elerd< onbaşılık yaptıktan 

.sonra Ji~·akat gll::ttPrenJer kolordu 
larca 11.;·ık ııisbrtındi• crba~ tahnı .. 

gahın• &C\'k '' orada diırt ·~ ta ıın 
\'e terbiye goı eceklcrdiı 

Talimg:ihto r·hlıyetleı'ı.ı ı•p;.: et
miş olanlar çavusluğa terfi oJıJna· 
t'aklardır 

Terfi . bir buçuk scnelık sı•.ıflar
da ıv::ayıs ayı lı~i"•da. diğ<' sınır
larda da ik'; cıtesrı~ "Y' başında 
apılac~ktır. 

Ona bakanlar yürüyorlar. Yer. 
terine <lig-erleri geliyorlar. Bir sii· 
rü inıan .. Kah acıyArak kAh a-üJe. 
rek kah alay ederek bakıp bakıp 
geçiyorlar. Fakat kimse dili came· 
kanı yalay.1n şu zavallı çocufra on 
para olsun uzatmak, \·eyııhut kü· 
çük bir f dakirlık yapmak lürn
munu hissetmiyor. 

Yalnız bakıyor ve geçiyorlar .. 
Dükkanın önünde halkalaşan ka· 

labalııtın farkında olan garsonlar. 
dan biri merak ediyor. Vitrine yak· 
taşıyor. 

Suratı asıktır. 
Hemen fırlayor dışarı. 

Tlituyor yakasından çocuğu .. 
- Ne yapıyorsun ulan .. Pis at• 

zını niçin sürüyorsun oraya! 
Çocuk korkuyor. 
- Birşey yapmadım atabey 1, 
Garson yakasından savuruyor .. 
- Haydi söylenme defol .. 
Elile çocuğun başına vuruluyor. 
Çocuk yürüyor. Ayaz. Burnu kı· 

zarmııtır. Çıplak ayakları tutmaz 
bir halde.. yürüyor, 

Artık onu a-ördütü fevkalade 
manıatalar alAkadar etmiyor. itile, 
kakıla .. sürüklonı ıiirükleno yürü· 

halde hıç birısme bir şey açamı· 
yorduk. Kont.-in aklın3 bir şey 
ıreldi: 
~ işi ben bııim milis ceneraiına 

yazayım. Hani ilk gece burada ta• 
nışmıştınıl. Şlmcii o Lizbondadır. 
Oradan bir himaye k:i.ğ'ıdı gönder• 
sın, valiye \'İte tttiririı. Yalaca• 
j!ım ıntktubun içine valinin bir 
kartını da koyarız. Bundan burası• 
nın muvafakat cttij!ini de anlar. 

Kontesin dediğini yaptık. Vali 
bir kartın uzerinr (kontesin ricası 
mu,·afıklır) diye yı.zıp göndermiş, 
o nu:la mektubun içine koyduk. 
Cevap bekliyoruz. Bu cevabın 

ııecikmeyeceıtını kontes temin edi• 
yor. Bekleyelim bakalım. Bekle
mek le bir teselli imiş. 

* On aün so.1ra cevap a-eldi. Kon .. 

tes bana kelime kelime lercüme 
etti. General şunları yazıyor: {muh
ter~m ~onte•, ricanııı yerine getire
bilmek 1evkini tatmak için çok zor. 
luk çektim. fakat muvallak oldum. 
Yalnız bu ı~le ı. ... bir zaman kay• 
betmeklen lı~şka zorluk kalmıyor, 

Nizamlarımııa ıröre himayemize 
g-irmek i•teyen tcnebiler toprakla. 
rımııda muayyen bir uman bulun• 
mak mecburiyetindedirler. En az 
on bır ırün topraklarımızda yaşa. 
yanlar himaye ve .. kamızı alabilirler. 

Uzun bir zaınan ve büyük bir 
kayıp de!ril. Vali hazretlerine yaz
dıın. Liıbon için bir lesepase vere. 
cek. Rom ada bulunan ya verim bir 
kaç gün~ kadar 'ize uğrayarak 

buraya ıetecek. Muhterem arkada
şınız onunla beraber gelirse her 
türlü rahatı ve kolaylıgı bulur. Yol· 
larda acemilik çekmez. Hurmeıler.) 

V1ı1i)'et endam arn•sından daha 
dü1, daha parlaktı: Generalın ya· 
verini Liıbooa kadar ho~nut ede· 
ceıtim. Lizbonda en az onbir gün 
generalı misafir olup hoşnut ede
ceırim. Vesaire ve,aire ... 

~""· Ma\'iS, 8•!ık Hdam•kıllı lnh-

yor. Yalnız lokantaların önünde 
ııayrı ihlıyari duruyor. 

- Nekadar da çok ahçı dükkanı 
varı Diye düşünüyor. 

Mide'i i•yan ediyor. 
Artık gö:r.leri de görmüyor. 
Yalnız kafasından gözlerine inen 

bır takım acayip hayaller var. 
Uçuşuyorlar, bJUn sabun kopiık

leri ıribi bıiyüyor, büyüyor, başlan 
aşağı dolduruyorlar gözlerini .. 

llazan ufalıyor, ufalıyor ve kay. 
boluyorlar. 

Yurüycnıez bir hale geldi artık .. 
Bazen omuzuna çarpan bir kol, 
Bazan iten bir el aklını başına 

getirir gıbi oluyor .. 
Silkiniyor .. 
Fakat okadar bltkindlkı kendine 

gelitile, kendini tekrar kaybedişi 
arasında an ııeçmiyer. . 

Yine bir lokantanın ö~ünde .. 

Kapıdan içeri bakıyor. Dayana· 
mıyarak artık .. yavaşça süzülüyor 
içerı .. 

l':r masanın önündedir. 
Giızel mantolu bir kadın, sıyah 

elbiseli bir erkek yemek yiyorlar. 
Yavaş yıvış .. korka korka yakla· 
şıyor. 

* On beş gün nasıl geçti, Kurlu· 
luş işini kimlerle ve nasıl müzake
re ettigimi bu gizli deftere bile 
yazamam. Bunu en geniş hayalli 
bir romancı bile dü:ünemez. Ko· 
calığımın öyle mühim işleri çıkı. 

yordu ki bu on beş gün içinde be· 
nimle ancak iki defa meşgul ola· 
bi'di. 

Nihayet Romadan hareket eden 
yaver gelebildi. E•mer, uıun boy· 
lu. Burnu biraz uzun ve çenesinde 
sivti bir sakalı' olsa Donkişota 

benzeyecek. Gayet kiLirli, pek az 
lngilizce biliyor. Başka diller de 
biliyor. fakat ben o dilleri lıilmı· 

yorum. Daha iyi. Yolda az konu· 
şuruz, ben duşünce!erimle başba:;a 
kalırım. 

Vali Liz bon içın bir lesepa.e 
verdi, 

Siyasi polis şefi hava kararınca 

gelecek. Civar Villalardan birinde 
hususi bir garden parti veri'diA'irıi. 
Valinin beni çağırdı!ı'ım, gece yarı· 
sında tekrar getireceğini söyliye· 
cek. 

- Fakat benim çantalarım var. 

- Artık on!ardan vazgeçersiniz. 
Yalnız kıymetli eşyanızı k"çfik 
çantaya koyarsınız. Onu gündüz. 
den Kontes çıkarır. Siz sadece so· 
hk kıyaletile çıkarsınız. Bu, bülün 
şüpheleri gidtrır. 

(Arkası ı•ar) 

Romanyadan keres· 
te gelecek 

Homany;;rlan muvakkat kobul sıı

ıetilc ıneınlchıımiıe kutuluk ke-

reste gctırtmck i~lerile 

Ege mıntaka~ tiıunı \'C .ncir salı~ 
kor1pl'1 ati flerine mPmur İktu::.;t '.' •4 

·ka leli İ~ Tıc•reı · Umı..m l\!üılıır 

muavıni Solah~ltın Çuhruk ehti
mııden famne gıtmışlır Bu kcıes
telerı getirtmek ıçın dün bır Türk 

vapuru öııfımüıdcki hafta Kösl<-n 

ceye harekl'l ecl~cektiı 

Ar.cak ışid.lir bır sesle: 
- Acım .. diye inliror. 
Göıleri büsbülıln kararmıştır. 

Bu sefer açlığa eklenen Lir iueti 
nefis .ızısı hi•sediyor içinde .. 

Başının içinde bir dönme dolap 
cevriliyor. Masalar, iskemleler, in. 
•anlar, bir ~ark gibi dönüyorlar 
gözünde.· 

Kadıufa erkeği bir gölge gibi 
ıı-örüyör. Kadııı yarı hayretle ka· 
rışık bir acıma ile ba~ ıyor kendi
sine. 

Erkek kaşlarını çalmıştır. Yağlı 

ağzını peçeteye silerken bir eli!e 
de çatalını labaga nıruyor.• 

G•r<onl. 
- Efondim beyim l 
- Bak buraya .. Nedir bu dilencı. 

Yemekte bile rahat yok yahu .. Dik· 
kal etsenize bunhro .. 

Garson yakuından yakalıyor \O• 
cuA'u .. 

Kadının eli çantasında .. 
Erkek mAni oluyor: 
- Ne yapıyorsun?. Bunlar dilcn

ciliıti meslek naline getirmişler. Ça· 
lış desen çalı~mazlar. Kolayını bul· 
muşlar. Beş serıdcoı, on benden vu
r·ıp geçinivorlar. 

( DeMını 1'ar) 
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Sov gel/erde çalışma 

AÇIK SÖZ-

Evlenme 
İlmühaberleri 

5 

ilk vapur dün merasimle 
Moskova limanına girdi 

:~ ... "';_ l",.; ·\ """ . - .... .'. . .· ........ . • .... -

Beşiktaş - Gençlerbirli
ği 2-2 berabere kaldılar 

paıl meselesi vekAletçe 
izah edildi 

Doğum, ölüm vak'aları ilmü
habcrleıine pul yapıştırılmaması 

hakkındaki kanun hükmünün baz; 

rüfus idar~leri tarafından yanlış 

anlaşılarak evlenme, boşanma ve 
yer değiştirme ilmühaberlerine de 

tatbik edildiği görülmüştür. 

128 kilometre uzunluğundaki kanalın ulaştığı 
Moskovada demir yolugle bağlı 17 rıhtım yapıldı 

Volga - Moskova kanalı faali -
y~te geçti. Kano otomobıller kanal 
sul:ı.rını yukarıdan aşağıya, aşa -
ğıdan yukarıya dolaşıp duruyor -
lar. 
Nisanın 17 sinde Plekanof is -

ırııııdekı üç tecrübe vapuru 1 nu
maralı bendi t'cçmı.şti. O tarihte 
kamı! bü .ln boyunca su ile doldu
rulmuş bulunuyordu. Su şimdi se
kizinci ve son bendi dahi doldur -
T'"lŞ bulurrıaktadır. Şimdi ka
nalın bütün uzunluğu üzerindeki 
i:: ,.. ~tcrd büyuk şenlikler yapıl -
r.- ... ! dır. 

Mo~krva bu kanal saycsınde şim
dı Av•up.>'lın en büyük bir nehri
ne bz,f.mınış oluvnr. Moskova ile 
Lcningrat arasındaki nehir yolu bu 1 
knnal sayesinde 1,100 kilometr': da- ı 
h~ ziyade kısalmış oluyor. Yenı ka
nalın boyu 128 kilometredir. Vu -
cude getirilen sun'i göllerin boyu 
da 19 kilometre tutmaktadır. 

Kanal Kimr şehrinin yakınından 
başlamaktadır. Burada kanalı i
nip çıkacak vapurların g"nişce ra
hatlanmaları için büyük bir göl 
vücude getirilmiştir. Bu göle .Mos
kova denizi, adı verilmiştir. 

Bu göl ayni zamanda büyük bir 
barajdır. Ve burada 28.000 kilovat
lık bir elektrik santralı da vücu -
de geitrilmiştir. Gölün sathi mesa
hası 327 kilometre murabbaıdır ve 
içindekı su 1,120 milyon metre mi
ki'ıbıdır. 

Dimitrof'tan sonra toprak y\lk
sclmektedir. Onun için buralarda 
6 bent daha yapılmıştır. Bununla 
beraber vapurlar 49 dakikada inip 
çıkabiımektedirler. 

Buııdan sonra diğer bir çrık ne
lıırlerin suları da karştığı için va
purların s yahatı d·l:ıa rahat bir 
surette temin edilmektedir, M!'se
la vapurlar 5 su ·; gol üzeriqdcn 
g dip gelebileceklerdir Bu gölle -
rin isımleri uıılardır: 

lkçınski, Pt>stovski, Pialovşki, 

Kliazminskı, K.mkinoki... 
Kona! boyurca daha bir çok e -

lcktrık s.ıntralları \'\icude ı;elinl

rnişlir. Kanal dort demir yolumm 

\•e sek•z büyük şosenin alt.ndan 
geçmekl<'dır. Kanalların, yolların 

bu şekilde tekatu ed.şlcri muaz -
zam ınşaata sebebiyet vermiştir. 

Moskova - Volga kanalı bugün 
dünyanın en büyük kanalıdır. Her 
bir tarafta çıkabılecek sakatlığı 

sür'atle tamir etmek için tcdbır -
Jcr alınm~•ır 

Moskova limanı sun'i Kimkinski 
gülünün c;,nubunda bulunmakta • 
oır. Seyyahlar için umumi iskele 
mermer ve granitten olmaK üzere 
burada inşa ed imiştir. 

Bu kanalı başa çıkarmak için 
şimdiye kadar 1,941,300 ruble s.,rfe
diimiştir. 

İlk inş.ıata 1934 senesin<le bai -
lanmıştır. 25 Nisandanberı ilk va
pcrlar Mcıskovay:ı doğru yol al -
mış bulunmaktadırlar. 

1 Mayısta Kimk•-ıski gölünü l!<'· 
çecel:ler ve 2 M ıyısta da Moskova 
önünde demir ntac:<ıklardır. Va -
purların demir .ıt ıcağı y~rin kar
~ısında kiıltür patkı vardır. Ya -
nn l\Iosk,,--.ılılar ilk VJpur.:ırı ken
di liman •r :ıda gormekten rnüte
vcll.t bir sevinç kinde cmsdsiz 
bır ba)Tam y.ı c 'dardır. 

KANALIN İKfIC::t\Dİ ROLÜ 
Yeni Mo~k va - Vol~a k "alının 

iktisadi rolü rok rr;· ~ımd.r Mos
ko\ a S •vyc• roünak·l·t un csesl:ı
rını do~i~t.recck m. hi ·ettedir. 

Blı seneden it ha.en 2,600 u:m 
malın yeni yol..ı tere h edecekleri 
•ınlaşıln.zl:tadır, r 12 şenesinde 

bu kanaldan 15 mııyon ton mal 
se' ket~~k mu. k..ın " caktır. 

Mc-' ~\ ri miktarda o-

iC. 

k 

u 
' t ı. 

rı .m 1 

st • r ~m kt d. B.ı 

.m kadar ancak 

:ı; gelmcktr 
• nr :\1 kova 

ndan k ti -

• ~ ka. ıl 

. Y~l k s 
ni ~ ' k reur, 

Ural p t sları, Voskres.>~nk fos

fo14ı., B !tık l'ıl alları hep kanal 
yol~nd~n ~Ioskovay.l gel ccklir. 

Moıkova ciovarmtfa analın üzerinden g•ç•n bır tren 

Moskova limanında 17 rıhtım ya
pılmıştır, bunların hepsi de demir 
yolu ile biribirine bağlıdır. 

Bundan başka Moskovaya meb
zul miktarda içilecek su da geliri
lrcPktir, Bugün Moskovada su sar
fiyatının miktarı adam başına 172 

litre olarak hesap edilmcktedır. Ya
ni Berlin ve Viyana kadar .. Fakat 
bu miktar kafi görülmemektedir. 
Şehirde yeniden bır çok çeşme

ler yapılacaktır. Moskova bu su -
retle büyük bır nehır lımanı ha· 
Jine gelmiş bulunmaktadır. 

_E.ski ....... Pre·n·s ................ ~ ... ~ .. -r.K'i'Ymöıı·ı ............ u .......................... . 

Nikola T aşlarıa harita 
Vlyanada tayyareden 

nasıl indi ? 
Romanya prensliğındcn çıkarı • 

lan ve şimdi sadece Nıkola Brana 
dıye anılan Romanya kralının kar
deşinin başına gelenler malumdur. 
Şimdi kendisi hanedan ailesine sok· 
mak ;,tedığı karısile beraber Viya
nada bulunmaktadır. 

Eski prensin Bükr<>şten ayrılışı 
son dere<"~ gizli tutulmu~tur. Hat
ta o kadar gizlı tutulmuştur ki. ha
va seyahatlerinde bcyn~lmilel bir 

amul olduğu halde, ı>skı prensın 
fıliin tayyare ile !ilim saatte Vıyan• 
tayyare istasyonuna ineceği aliı -
kadarlara dahı haber verılmcmış
tir. 

Bunun pek tabii neticesi olarak, 
eski preııs Viyanada tayyareden i
ner inmez, karakola götürülmüş vt> 

beynelmilel nizamlar hanemde ha
reket ettıği için hndisınden para 
cezası alınmıştır 

Tayyar.den karısı ve bir de .çe
lik mığflcrliler• e mensup bir yüz

başı olduğu halde karaya inen eski 

prens, evvelden dairesı hazırlan -
mış olan Emperyal otelıne inmiş -
tı.r. 

Bu yeıü çiftm Viyanaya gelişini 
bir gazeteci şöyle anlatıyor: 

- Madam Brana son derece şık 

gıyınmi5ti, yüzünde meyus değil, 

bılakis memnun olduğunu göste -

ren alametler vardı. Halbuki Prens 

Nıkola bilakis yorıtıın görünüyor • 
du. Yiı7unde son hadiselerin izle -

rini görmemek mıimkün değildi. 

Eski prens ve karısı oteldeki da

irelerine indiler. Rumen yüzbaşısı 

da arkalarından kendisine iltihak 

etti Bunu haber alan gazeteciler, 
otele ko,uş(u!ar. Fakat otel direk
törlü~ü Mösyö Brana son derece 
yorgun olduğu ve kimseyi görmek 

istem(diği için, kart \'izit kabul et

memesi lıu,;usund.ı kat'i emır al
mıştı 

Vindsor dükü ıle görüşmek için 

baş vurdukları ve muvaffak ol -

dukları çareye mü.racaat eltiler. 

Ecnebi matbuat mümessilleri, 

Prense müştcrck imzalı bir isti

da gönderdiler ve bu istida da ve

receği beyanatı ıılır almaz çeki • 

!ip gidecekıcrıni büdirdiler. Fakat 

prer!: Nikola bu istıdaya cevap bı· 
I" vermedi. Otel d~ "!lulıasarad n 
k• t .. !am iı 

Pr ns ve xarm Vıyanaya gel -
d11<\eri gündenoe!i lıen4z otelden 

dı~arı çıkmış değıllerdir. 

BÜKREŞTEN NASIL AYRILMIŞ-

LAR? 

Biıkreşt•·n ayrılış pek hazin ol -

muştur. Eski prens~. Bükreş tay -

iki yüz el.i kuyumcunun 
çalıştığı büyiik bir eser 
Moskovadan bıldirıldığinc rore, 

kıymetli ta~lardan vucudP getırıl

mekte tılan buyuk Sovyet Rusyu ha

rıtasının imalı bıtırılmıştır Bu ha
rıta (ııerınde ıkı yuz ellı kuvunıcu, 
ar:ıst, coğrafya mutehassısı, miı -
h~ndisler çalışmışllrdır H .ritayı 
yopm~k için on bın pJTça kıymetli 
taş kullanılmıştır Jlarıla'lın tunç ı 

çcrçevesı ıle bırlıkte s.kle•.ı altı 

trındur S)thi mesııhası n mt·tre 
mur.:ıl;b.:ııdır nu sanat cı:erındt: 

Mozayikçilığin bütun hunerlerı 

gösterılmıştır. Sovyet Sırlığını t~ş
kıl Pdcn on bir cumhurıyetın hu

dutları kuçük akık taşlarla giıste

rilmıştır Her cumhuriyetın mrrkc

zı de buyuk hır akık taşıle ı:oste

rilmıştır Payıtahtların ısımlcri 

zümriıl toşlarla yazılmıştır 

Moskovayı gostcrcn bU\iık akik 

taşının ctrnfına elmaslardan bır o
akla çckıç tersım edıJmıştır De • 
mıryolları pliıtınlc göstenlmıştır. 

Bu son derece pahalı ve dünya

da başka ınıslı olmıyan harıtaya ge

çen senenin mayısında başlanmıştı. 
Harita ilıtili'ılın yırminci yıl donu
munde açılacak olan buyük sosya

lizm sergısınde teşhir edılmek ü
zere ımal edılmıştir. 

Fakat bu harıtanın mayısta Pa

riste açılacak olan beynelmilel ser

gideki Rus paviyonunda da teşhir 

edilcceğı söyl~nmektedir 

yare meydanına kadar anc;;k .de
mır muhafız, zabitleri refakat et

mişlerdir. Hareket son derecede giz

li tutulduğu için, bu hususta za

bıtaya bıle malumat verılmemiştir, 

Tayyare istasyonunda bir küçük 

kız eski prense bır gül demeti, bir 

küçük ç".lcük da yaldızlı bir kese

ye konmuş Romanya toprağı tak

dim etmiştir. Bundan başka Ro • 

manya suyunu taşıyan bir şişe ve 

Romanya tuzu da verilmiştir. 

Prens bu manzara karşısında o 
kadar heyecan duymuştur ki, ken

dısıne rafakat etmiye gelmiş olan 

zabitelere veda etmek için söy -

liyecek söz bulamamıştır. Yalnız 
demiştir ki: 

- Yalnız sizden ayrılmıya mec
bur kaldığım için kalbim parça -

!anıyor. Fakat sizden a}rılmış bi

le ols•m, yine kendimi aranızda 
duyacağını. 

Tayyare Bükreş üzerinde iki ve
da turu yaptıktan sonra paytaht -
tan ayrılmıştır. Burjua M. Brana 

artık mücbbeden Bükreşten ve Ro

manyadan ayrılmış bulunuyor. 

Düa Ankaranın en kuvvetli ta• 
kımı Gençlerbirliği Beşiktaşla çar
pı 1tı ve 2·2 berabere kaldı. 

Maça lzmirli hakem Mustafanın 
idaresinde başlandığı :r.aman: 

G Birliği: Rahim, Ha'it, lh•an• 
Kadri, Hınn, Salahıttin • Selim, 
Asım, Rasım- N·y~zi, Ihsan. 

Beşiktaş: M. Ali • H.ısnü, Faruk 
Feyzi, Enver, Fuat - Rıdvan, Hak
kı, Muza!ler, Şeref, Eşref, şeklinde 
idi. 

ilk anlarda Rıdvan bir iki tehli
keli akından sonra G. birliği siyah 
bevazlıların kalesini sıkıştırma·{a 

b•şlad~ Bu ha imiyet Be~iktaş ta· 
kımı üzerinde çok tesirli olcu ve 
takımda d•ğışiklik yapıldı: Hakkı 
S>ntrhaf, Husnü sağ içe ve Enver 
beke alındı. 

Fakat tu bü,bütün takımın aley• 
hine olJu ve G•nçler Birlıği tana
mıle hakim vaziı ~te geçti. Bu 
tazyik neticesinde Gençier Birliği 
sol içi ilk golü kaydetti. 1-0 Bu 
golden sonra Beşiktaş takımı gene 
eski şeklini aldı ve beş on 
dakikalık müsavi bır oyundan son
ra devre ~i'zei oynıyan Genç er• 
birliğınin l·O galibiyetıle bittL 

lk,nci devreye Beşiktaşlılar baş
ladı. Bir iki akından sonra top ge
ne Beşiktaş kalesi öııüae geodi. 

F ıkıl B~şiktaşlılar kısa sü· 
ren bu taı~i~ten kurtularak h \• 
kim vaz y~ıe gtçliler. C.ençlerbir
liği aleyhıne verilen fıvul atJ~ını 
k"·leci kornere alarak kurtardı. Ee. 
şiH •şhlar bu kor .. erden de ist.f ıde 
edemediler. 

Solda~ tehlikeli ve sık sık akın· 
tar yapan Beşıktaşa Ankara müda· 
fası gol fır•atı vermedi. An· aralı· 
tar akınlarını dJha fazla ortadJa 
ve •ağdan yap'} orlar. Bugün Be· 
ş kt•ş müdafaafönda ve Y'""'' 
Hüsnü ve Faruk iyi oynayor, 

Ank raoın bır iki ıeh,ikeli akı
nı da avuıla neliceleodL Bırınci dev• 
reye nisı.et e daha iyi oynayan Be
şikl ş t.ıkın.ı bir kaç dakika tazyik 
ell•~i G. Liri gine bir türhi gol çı. 
karaınddı. 

Nil a,et Hakkı kalecinin lopu 
ttıtm,'sına rre , dan ver!".crlen guıel 
J.ır kafa vuruşu yap· ı. Şeref boş 

bir v ll'yyelle iken ö ıüne gelen 
topu kalcchin lıo~ bırak tığı kale, e 
sokarak bcral.crli_i temin elli. J. 1 

llu goıden sonra Be~ii<ta, 

hızını ka> b<'lmeden Gençlerhrl g-i 
ka,es ne b<rkaç a-ın yaptı. Fakat 
bu , kınl.ırdan rıet>ce çıkın ·dı. 

' Bu ara Ankaralılar sağ •çık• 
tarı vasıtasi e akı,Jar yapmak is
tedi'er. eunr1an da netice çıkmadı. 
Ankarn ovuncularının l:leşiktaş 1.a
le••ne yakın bulundukları bir sıra
da top Eşrefe gelrli. Eşrefin güıel 
bir pa•ııı k'p"n Hakkı şahsi bir 
al. ı ı a Ankara ka,esine indi ve gfi· 
zel bir vuruşla ikinci sayıyı da yaptı, 

2-1 Ralip vaziyete geçen Beşik· 
taşlılar bır kıç dakika daha hak.m 
oynayabildiler. Bundan sonra oyıın 
durgunlaştı. Ankara takımı hemen 
canlandı. 

l u •çılm~ te•irini gö•termeye 
lfı.}ladı. Top sık sık Siyah.Beyaz. 
lıların k •İe•İ öründe dalaşmaya 
başl.ıdı. R ısim kaptığı topu Beşik
taş kalesının yakınlarına kadar gÖ• 
türdtk en sonra guzel bir orta >·aptı. 

Baş VdZİ>elle bulunan sol iç sıkı 
bir vuruştı topu ikinci defa Beşik
taş kalesine soktu. Vaziyet 2 - 2 
berabere olunca iki tarafta galobi
yeti almak için çalışmaya başladı. 
!ar. 

Fakat bu netice vermeden maç 
2·2 beraberlikle bitti. 

Dünkü oyunda G. Birliği kuv• 
vetli ve iyi bir takım oldllğunu is
baı elli. Zaten, bu takımda Kadri, 
lhsan,Rasim,Hasan gibi iyi oyuncu• 
ları.1 bu unması G. Birliğinin kıy• 

metini meydan~ ko}makt~dır. G. 
Bırligi bugün Fener stadında Fener 
bahçe ile karşılaşacaktır. 

Tufan Sipahi 

• • 
Beynelmilel 
Futbol 
Federasyonu 
Hasılatı temin etmek 
için[ neler yapıyor? 
Şımdiye kadar görülmemiş bir 

maç yapılıyor. Beynelmilel fut -
bol federasyonu kendisine hasılat 
temin etmek ve Amsterdamda ya
pılmak üzere futbol tarihinde ilk 
defa olarak Orta Avrupa ve garbi 
Avrupa muhtelitleri arasında bir 
maç orga~ize etmektedir. 

Fransızların maruf bir münekki

di bu iki takunın nasıl teşkil edil
mesi lazım geldiğini tetkik etmiş 

ve şu neticeye varmıştır: 
Orta Avrupa muhteliti kalesi i

çin münekkit Çek Palanicka Ma -
car Szabo Avusturyalı Platzer ye 

Avusturyalı Hiden arasında Hi · 

deni tercih etmektedir. Müdafaa 

hattına İt~lyan Mauzeglio ile hiç 

münakaşa etmeden Avusturyalı 

Sestayı koymaktadır. l\Ierkez mu

avinlik içın mün.akaş.ısız olarak Ma

car Sarosıyi kabul etm.,kte yan 

hatlar için Macar Dudas ile Avus

turyalı Adamekı dıgerlerine tercıh 

etmektedir. A\ıkları bu!!'lakta sı

kıntı çekerek rııhayet Avu:;turyalı 

Hitltlt ile İtalyan Colaussıyi al -

maktadır. k mulıacımlerdcn Mıu:ar 
CS<-ch lt~lyan Meazza ve Ferrari 

Avusturyalı Stroh Çek Ncjedly 

Romanyalı Bodola üzerinde tered

düt ettikten sonra Avusturyalı 

Stroh ile Çek Nejedly'yi en muva

fık bulmaktadır. Merkez muhacim 
mevkii içın İtalyan Piolayı, Avus

turyalı Sindelaran üstün bulmak

tadır. Bu takımdan yalnız iki o -

yuncu Avustur:·alı Sesta ile Ma -

car Sarosi İstanbula gelmişlerdir. 

GArbi Avrupa takımını ise muhar-

rır şöyle tertip etmektedir. 

Dün Dahiliye Vekaletinden vi

l~yete g~len bir tamımde bu ha

rcketın hatalı olduğu ve nüfus ka

nununun 42 ve 43 üncü maddele -

rinde gösterildiği gibi evlenme ve 

yer değiştirme ılmühaberlerinc be· 

şer, boşanma ilmühaberlerine de 

yirmişer kuruş harç pulu, yalnız 

yer d<>ği~tirme ılmühaberlerine de 
on beşer kuruşluk damga pulu ya

pıştırılma ı lazımgeldiği bildirıl -
mişt,r. 

Kongreye davet 
Süleymaniye Terbiyei be:ıeni)'e 

yur<:lundan: 

Sene'ik Kongre 15 Maps Cum"• 

!esi günü salt 14 te Şehzadeba· 

şında Letafet aparıımanıadaki yurt 

merkezinde yopılacaktır. Bütün 
ü eterin iştiraki rica olıınur. 

SARAY 

TÜRK 

BEYOGLU 

: Dans dev•m ediyor 

: Hayat mücadelesi. 
Aşk şarkısı 

Kaleci: Jakob (Almanya) - Mü- MELEK 
dafiler Jame:; (Almanya), Colden- iPEK 

: Hırçın ~adııı 

: Yeni Rin Tin, Dans. 
idn yaratılmış hove (Hollanda) - Muavinler : 

Ziclim,ki (Almanya) Golbruncr 

(Almanya) Van ilce (Hollanda) 

Muhacımler Lchner (Almanya) 

Braine (Belçika) Backhuys (Hol

landa) Szcpan (Almanya) Urban 
(Almanya). 

SAKARYA 

YILDIZ 

~ÜMER 

ALKAZAR 

: Fıloı u takip edelim. 
Denizde isyan 

: Efilt üUer öterken. 
K•ryoka 

: T ,fı be'i'ı. Yıldırım 
adam 

: Programı bildir-

Belçikalı, Hollardalı, Almanya- TAN 

Iı üç orta muhacim Avrupanın en şrK 

iyi üç akıncısıdır. Şunu da ilave 

memiştir 

: Kadınlığın sırn 

: Rus - Japon horbi. 
Kan kar..:eşler 

cd tim ki Fransız muharrir, Garbi ŞARK 

Avrupa takımına tek bir Fransız 
: Singııpur postası vo 
Ailın toplayan kızlar. 

oyuncusu koymamıştır. 

BugünKÜ maçlar 
Sekiz klüp tı::muvusı tertip hc

ydinden: 
1 - Turnuvnnın iki Mayıs 937 

tarihli programı .nşağıya yazılmış
tır. 

Saha : Şeref stadı Saha komi•e

ri: Ahmet Adem Giigdün, Birinci 

maç: Beykoz - Hilal. Saat 12. 

Hakem Feridun Kıh<:: ikinci maç: 

İstanbulspor Anadolu. Saat 

13.40. Hakem Burhan Atak. Üçün-

düncü maç : Eyüp - Topkapı. Saat 

17. Hakem Ahmet Adem Gögdün. 

2 - Umumi duhuliye 15 kuru~tur. 1 

1936 Ali "' Balkan 

ASRİ 
o'irnpiyatlırı. 

: Beyaz gömlekliler 
DCşmanlar p•şiode 

SANCAK : G.orp süvarileri. M.ı-
faki Astorya) : d · m Döcarri 
<..Lt.ıHURIYET: Çın •erseri!eri. 

FERAH 

MiLLİ 

HiLAL 

Pra ga mahkümları 

ISTANBUL 

: Son Rumba, Kaplan 
kız. 

: Romeo ve Jul yet 

: Baj!'dat bülbülü. 
Kım öldürdü 
: Hazreti !sanın ha• 

yalı, Kadınlar gölü 
: Neşe ile. Günahım 
aşkımdır. 

KEMALBEY : Leblebici Horhor 
a.'a. (lürkçe sözlü) 
13 numaralı casus 

KADIKÔY Başpehlivanlık 1 

Müsabakaları HALE 
: M-1caristan gece:eri 

CıSKÜDAR 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezinin, Turkiye Başpehlivan 
müsabakası bu se1e 21, 22, :n Ma
yıs tarihlerinde Ankara stadyomun
da yapılıcaktır. Başpehlivana (50\l) 
lira mükafat ile J;i: madalya diğer 
peh'.iva:ılara da (700) lira mükafat 
\'erilecek tir. 

Çocuk Esirgeme Kurunu Genel 
Merkezinde pehlivanlarııı kaydına 

~;~~eniz vapuru! 
ispanyaya bir sefer da• 
da yapması du,unulUyor 

İspanyadaki sefaretimize sığınan 
asi multecilerle oradakı tebaamızı 
almak üzere Valencia'ya giden De· 
nizyolları İdarc~inin Karadeniz va
puru tıpanyaya varmış ve yolcu 
almıyıı başlamış1ır Yalnız bu nak
livat işi gayet ihtiyatlı olarak ya
pıldığından vapurun uzun müddet 
İspanyada kalacağı anla~ılmakta -
dır. Dığer taraftan haber verildi
ğine göre yeniden bir çok kimseler 
sefaretimize iltica etmişlerdir. Bun
ların hepsini Karadeniz vapuruna 
yüklemenin imkanı yoktur. Bunun 
ıçin hükılmetimiz yeniden tedbir· 
!er alacaktır. Bu arada Karadeniz 
vapurunun bir ıkinci sefer daha 
yapması düş•iniilmektedir. 

HALE : Roz Mari 

BAKIR KÖY 
MILTiYADI : Program gönde

rilmemiştir. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Ôjtle ne~riyatı: 

Sast 12,30 Plakla Türk musikisi, 
12,50 Havadis, 13,00 muhtelif Plak 

neşriyatı, 13 Bevoglu Halkevi gös· 
terit kolu tarafından bir temsil, 14 
son. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Plakla d•ns musikhi, 
19,30 konferans Ordu saylavı Se
lim Sırrı Tarcan tarafından (Londr:ı 

Kalası, 20 Miizeyyen ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi 98 

halk şarkıları, 20,30 Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev, 20,45 Mu· 

zalfcr ve arkadaşları tıtr11fından 
Türk musiki i ve halek şarkıları 

saat ayarı, 21,15 orkestra, 22, 15 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 

ııünün programı, 22,30 plakla solo. 

far opera ve operet parçaları, 23 son, 

• 
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KARYO:LALAR 
fabrika fiatına !latıhyor. 

ASRİ MOBİLYA Mağazası ~~~1i:io 
, 

l<tant>ul: R, zapaşa yokuşu No. 65 Tel. 23407 

.0000~0000...-00000000., 

1 
Akbe müesseseleri 8 
Ankar~da her dilden kitap, ga· § 

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz· § 
olarak AKBA müessesesinde · 

bulabi:irsiDiz. Her dilde kitap, 

mecmua siparişi kabul edilir. 

l•tan~ul gazeteleri için ilan ka. 
lıul, abone kaydedilir. Undervodd 
yazı ve hesap makinelerinin Atı· 
kara acen esi. Parker dolma 8 
kalemlerınin Ankarada satış ye- 8 
ridir. Telefo:ı: 3:177 8 

eoooc.oooocıooocooooooooooo• 

Dr. Hafız Cemal 
(wI'..Mlı.N HEKİM) 

Dahıliye mUtehassı!lı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 taL 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) DU· 

maralı hususi kabıncsinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günlerı sabah c9.5 - 12• saatleri ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon. 22398. Kışlık 

telefon · 210'\1. 

SÖZ 
Yeni nesı iyat 

Arkltekt 
Bu aylık Derginin 74 üncü sa· 

yısı zengin münde;ecJtla çıkmı:tır. 

içinde Mimar Zeki Sayarın Kala· 

ınışta bir Villası, Galata deniz garı 

müsabakasını kazanan projeler ile 

Miihendıs Dr. WJgnerin bıiy'ık Şe. 

birler nasd tadı! edilir. lzıet Kum· 

baracı ların e•kı Türk m : mar l:ı rı, 

Mimar Naci Meltemin Hastaneleroe 

tedavi kısımları adlı yalıları var:lır . 

Bel~diye ve alakadarlara ta•siye 
ederiz. 

• • 
Tahtları 
Deviren 
Çocuk 

ÇOCUK ROMANI 

YAZAN: iSKEN DER 

FAHREDDiN 

Bütün 

okuyucularımıza 1 
tavsiye 

ederiz 

• • 

'

-Lokman Hekim-
Mecmuas• 

Her muaıııme, her mek
J tepliye, her aileye, her 
ı ı köylüye, her kese pek 
11 ıazırnııdır. 
!I Bundan faydalı bir 
1 mecmua bulamazsınız. 
iıııııiııiııiimiiııiiiıiıliıiılli .. 1 

·· - -::::gr-
2 MaYJ!--,= 

ANONiM ŞiRKE.Ti 

Tamamen tediye edilmiş sermaye 

Lit. 200.000.000 

Morker.i Ur•.umi ve Müdüriyeti Umumiye: ROMA 

TESİS TARİHİ: 1880 

Bütiin dünyada şube ve muhabirleri vardır 

Türkiye şubeleri: 

lstanbul • lstanbul Merkezi, Sultanhamam 

,, Şehir bürosu •A• (Galata) Mahmudiye caddesi 

,. ,, ,; •B• (Beyoğlu) istiklal caddesi 

lzmir • lzmir şubesi, ikinci kordon 

Bilciimle Hanka muameleleri yapı-ır. 

Bütün Türkiye şubeleri, hususi takas mueme!eleri için, başlıca ecneb 
bankalarile alakadar hususi bir teşkilata maliktirler. Kambiyo mua· 
me'iitı, emtia, kredi küşadı, fınRnsman gümrük muamelatı vesaire 
Milll ve ecnebi esham ve tahvilat üzerine her türlü muamele. 

Galata bürosu hususi bir ka!la servisine maliktir. 

KAT' i LiKiDASYON 
Beyo;:tlunda Tokatlıyan karşısında 

STAVRiDiS 
Tuhafiye mağazas1 

5 J\Iavıs Çarşambadan iti?aren ve 

YALNIZ 15 GÜN İÇİN 
Biitü:ı stoklarını 

% 40 TENZiLATLA 
elden çıkaracaktır, 

t .......................... t ---------------------------
t Göz Hekimi ıl 
ı D ş·· k .. Ert . ı ı r. u ru ı . ~n. ı · Dans Profesörü 

Parisin 1937 senesinin 
yeni dans figürlerini 
ögrenmek isteyenlere 

müjde 

ı Cajialoğlu Nuruosmaniye cad. ı 
ı Cağa loğlu No. 30 (Eczanesi ı 1 

ı yanında) Te efon. '.l255b ı 

ı~ ......................... ı 
Mobilyesile kirahk 

veya satllıktlr 

Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 
dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan a~şam dokuza kadar ders· 
hanesi talebelerine açıktır. 

Çengelköy Bekar deresi cad. r-----------... desinde iskeleye üç dakika me-l Kadın dişcİsİ 'ı salede 16 No. Iu bertarafı mu· 

5 MARI SOLLBERGER şamba döşeli 5 oda bir salonu 

1 DIŞ TABiBi bulunan yeni kö7k binlerce giil· 

1 istiklal caddesi, Lüksenburg Ap. l )er ara<ında hertürlü meyva 
1 Perşembe ve pazar günlerinden 
1 maada hergün saat 9 dan 12 ye ağaçları havagazı, su tesisatı 

1 ve saat 14 den 18 e kadar kabul 1 vardır. Talib olanlar içindeki· 

ettiğini sayın müşterilerine bil· 1 )ere müracaat etsınler. 
1 dirir. 1 -------·-----11.-----------..i 

o 

BIRE, 
1000 

Satıhk hane 
Cerrapaşa Cami sokakak 18 

numara merhum doktor Zekinin 

evi. Hergün sabahtan 12 ye kadar 

müracaal 

Zayi ı 

TARLADIR 

Bursa 51 inci daireden almış 

olduğum nüfus cüzdanımı k:ıy• 

bettim. Yenisini çıkaracağım• 

dan eskisinin hükmü yokıur. 

Bursanın Yıldırım mahallesi 12 

numarada MevlCıt oğlu Hüseyin 

-- :... 

•• #.',..."' 

, .. 
~ . 

•......................... 'rı -·---------••I . , 1356 Hıcri · t Zührevi ve cıld hastalıkları ı 1 S 1 
1353 Ruı;-1 

Ni,an ... il 
Cild ve zührevi hastalıklar • •• ı . c er 

mütehassısı l ı.· Or. Hayri Omer :ı l y 
20 19 

Dr. feyzi Ahmet ıl 1937, Ay 4, Gün122, Kasım 176 
ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacam ı 

Diploma No. 1614 l karşısında No. 313 Te.efon: ı . -
ı 43586 t i .......................... 

2 Mııyıs : Pazar 

lstanbul Ankara cad
desi Na. 43 

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

Zayi 
lstanbul Lrman Riyasetinden 

almış olduıtum 15/6974 numaralı 

tayfa cüzdanımı zayi ettim hükmü 

yoktur. 

Karamustafapaşa sokak numara 50 

Dans merakhlarına 1 müjde , · 
En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 

renmek isterseniz ve ucuz bir· fiat 

ile vakit kaybetmeden dans pro • 

fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 11 

Çiçek fırtınası 

Vakitler V"sıti 

sa. t 1• 

Güneş 5 57 

Ôğle 12 1r 

lir.indi 16 01 

Akşam 19 07 

Ezani 

ca. d. i 

- , 
09 51 . 

5 05 

8 56 

ll OJ 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No. 31.. 

Yatsı 20 50 l 44 
imsak 3 02 8 ~6 

!.=.;..I .-------.;___..;___J 
l"Mllllllllllllltlllllll•llllUlll•llllllllllllltll llllllllllllllfllllllllılllll 

birınci kat. 
••- Operatör •MIElllll!! --------·------ Salubi ve umumi neşriyatı idare euon 

1 
RIZA ÜNVER 1 

Doğum ve kadın hastalıkları 1: 
mutahassısı ::J 

1 Cı!.ğaloğlu Nuruos::ıarıiye caddesi 
1 No. :n Mavi yapı 
• Telefon: 22683 

FABRiKA YERi ARAN!YOR 

Merkezi bir mahalde 500 ila 

1000 metro murabbaında, sahil 

olursa tercıh edilir. Bahçekapı 

Hasan ecza deposuna müracaat. 

Başmuharrir 

E. izzet 

Basıldığı yer: !'tlalbaal Ebüzriya 

UllllllllllltltıtHUUlllltlltllllllllllUlllllllllllllltllltutHlllllllll\IU 

•• 


