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so·N T~LGRAFl 
TUrklyenln en c;olc o

~unan ve aranan gaze· 
tası oldu. Ona abon• 
olunuz. 

ABONE OCRETLERİ: 
Bir senelık 11. altı ay
lık 5.50 ve ·üç ay"k 
3 liradır. 

Sayı: 372 ikinci yıl. Her yerde "'"' 5 Kurus Telefon No. 20827 Mektup adresi: Cat•lollo, Ş•rof ao'<a'< Telgr.:ır adresi - İıtanbul: Açık Söz 

Avusturya, Berlin - Roma 
mihverine cephe mi alacak? 

Bu ne vahşet 
Franko, kadın ve çocukların kurtarıl-

Avusturya Cumhurreisi, dün Peşteye gitti. ltalga masını protesto etti 1 
ve Almanya, müzakereleri dikkatle takip ediyor . b. '"'l""'b. 

·············y~~~;ı~~;:··::;;;~·~·i~;;·i··5·· 

ltalgan kıta/arı yenı ır mag u ıgete uğradılar 

Alman Hariciye Nazırı Romada !.J:.~~!.'!.~ ..... !!..~!.~~?..!!..~ da yakacaklarını söylüyorlar 

Ağaççılık 
Falih Rıfkı ATA. Y 

- Bosna ormanlarında bütün 
hususi konturatları tasfiye ediyo • 
ruz. Maksadımız bu ormanlarda iş
letmeyi devletleştirmektir. Tec • 
rübc bize öğretmi~tir ki müteah
hit ormanı işletmez, yer! Hadise 
yalnız S.ovenya'da değişiyor. A -
iiaç vergisi onların kalblerlne sin
miştir. 

7Urkiye hükumetine, orman ~
~etmelerini devletleştirme hakkı
nı veren kanundan bahsettiğim va
kit, mütehassıs; - Bizden daha 
mcsutsunuz, dedi. Bizde daha kes· 
tirme bir çare bulamadık. Fakat he
nüz satın alamadığımız bir çok 
kontratlar var. 
Mütehassıs şunu ilave etti: 
- Yeni devlet işletmelerimiz 

deki tccriıbelcre göre size bir tav
siyede bulunayım: Baltayı çıkar -
dığınız ormanlara bürokrasiyi sok· 
mayınız! Bu ç<'şit devlet işletme· 
!erinde ticari zihniyet ve geniş bir 
hareket serbestliği hüküm sürme
lidır. Bıı hala mcmuriyctçilik za. 
rarlan çekiyoruz ve hususi teşebbüs 
sahıblcrinin tcnkidkrine hak ka· 
zandı~ımız oluyor. 

Devlet i.,letmelerine ticaret tek
niğini tatbik cd!'n bankalar siste
rni bulununcaya kadar, bizde de bu 
korku vardı. Şurası muhakknktır ki 
her şeyi ytiz".lc yüz devletleştiren 
Sovyctlcr dahi, ticaret ve endüstri 
işlerini kapitalist i,lctmclerin tek
nığine tC'slim etmeğe, onlarla dev • 
!etin dıgcr hizmetleri arasındaki 
zaruri farkları tasdik etmeğe mec
bur kalnıı~lardır. 

Yugosl l\',Va orman koruma dev· 
l'ini tamaınlamıştır: henüz osman -
lı iıtlellcri içinde yaşayım cenup 
viliıyctlcri isli:na olunursa, Yu ... 
goslavyanın diğer taraflarında ge
niş orınanlama planları tatbik o • 
lunmaktadır Yugoslavlar bir çok 
gayrctlcrın iflas etmiş olmasına 
ı-ağmcn. sarp ''e kayalı Dalmaçya 
da[:Jarını bılc agaclamak için elle
rinden gclı.-nı yapm3kt~dırlar. Te
§cbbü lt>ri bu daglıkların \'~di kı

sımlarıııd• inuvuffak da olmuş -
tur. 

Hemen Jı .. ,. t ıufta gene orman
lıkların, bG, ıınıc;c. rctışmcğe bı
rakıldıgı görülüyor. Bclgrad §Clı -

rinirı bütun etrafı için mühim ve 
geniş oı manluma ptanının bir kısmı 
başarılmıştır. Bclgrad şidddli rüz
gar soğnaklarından rahatsızdır: or
rnan, sular gibi, rüzg:ir!Jrı da tan
zim eder. 

Bclgrad §Chri 1914 de bır Ye iki 
katlı binalarla dolu bir Balkan ka
sabası idi. Gördüğümüz bütün ye
ni şehir, Ankara ile hemen hemen 
Yaşıttır. Gerçi ilk zamanlarda t:.m 
bir plan yapılmamak ve inşalar o
nun değişmez esaslarına uydurul • 
nıamak yüzünden bir çok cchidler 
Ve paralar ziyan olmuştur. Fakat 
nıimarlar &rtık plıin dısiphnini kur
rnağa muvaffak olmuşlardır. Eğer 
lic!ıırad'daki binalar, on seneclen
~ri böyle bir disiplin içinde ve 
daha iyi 'anatkıirlara emanet edi· 
lerek yapılmış ohalardı, Belgrad 
Şimdikıniıı bır kaç misli Av·nıpalı 
olacaktı. Geçerken şunu söyliycyim 
ki Belgrad'ın bu hali, onu, İstaıi
bul'un cumhuriyetten sonraki ye
ni mahal'elcrinden yüz kat daha 
garplı olmaktan menetmiyor. 

Fakat \'idinya \'e Topçudere sırt· 
!arından şehre ve etrafa bakıldığı 
Vakit, yeşıllik'e verilen ehemmiyet 

(Devamı ikinci sayfada) 

Al manyaya 
Habeşistandan 
Toprak mı 
Verilecek? 

Budapeşte, 3 (A.A.) - Avuslur· 
ya Reisicumhuru Miklas ile reli • 
kası bugün saat 10.30 da buraya gel· 
mişlerdir. 

Miklas , Buyiık Harptenberi Bu· 
dapeşteyi ziyaret eden ilk hüku -
met reisidir. Bır kaç hafta sonra 
İtalyan hükümdarları da Peşte'yi 
ziyaret edeceklerdir. 

Siyasi mahafil, bu ziyaretlerin 
Roma protokollarının hayatiyetini 
isbat etmekte olduğunu kaydet • 
mekte iseler de bazı mahafil de 
Avusturya • Macaristan ricalinin 
Prague'a yaklaşmak meselesini dü· 
şünmekte olduklarını söylemekte • 
dirler. 

Bu mahafil, başvekil Schuch • 
nigg'in Avusturya hesabına böyle 
bir yaklaşmayı arzu etmiş olduğu· 
nu ve Daranyi'nin de kabul edil· 
mesi müşkül olmıyacak şarltarla 

Macaristan için bu yaklaşmayı u
trdiğinı ılave etmektedirler. 

Buna mukabil salahiyettar mah
afil, J\liklas tarafından yapılan 

ziyaretin geçeıı sonteşrinde Amiral 
I!orty tarafından yapılan ziyaretın 

B• ag içimle Pe,teıi zigaret etlıcek 
•l•n ltalgan Kralı Victor Emanotl 

iadesinden ibaret bir protokol zi

yareti olduğu noktasında ısrar et
mektedirler. 

Bu ziyaret neticesinde mühim bir 

(DıtJamı 2 inci ıo.rıloda) 

Mali 
Piyasalar 

--
Geçen hafta büyük 
Bir fırtına hüküm 

sürdü 
Paris, 3 (A. A.) - Geçen hafta 

bütün mali piyasalarda, hakiki bir 
fırtına büküm sürmüş n Budapeşte 
ve PraK1ıe a-ibi ikinci derecedeki 

piyasaları da silip sürmüştü. Bo 
şehirlerde silah müesseselerinin es-

( D•vomı 2 inci sagfamızda) 
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Kamutay da 
Kurtoaıunun mezbatası 

tasdik edlldl 
Ankara, 3 (A. A.) - Bua-ün Filı:. 

ret Sılay'n başkanlıJl'mda yapılan 
Kamutay toplantısında Siirt mebus· 
!uğuna seçilen Mehmet Ali Kurdol!'• 
!unun intihap mazbatası tasdik edil• 
mış ve ruznamede görüşülecek 

başka bir madde olmadıJl'ından 
toplantıya nihayet verilmiştir. 

Kamutay Çarşanba günü topla· 
nac•ktır. 

Irak Hariciye Veziri dUn Vekale~ erkanı 
memleketine dondO Amelelık 

Yapacak 

Misafir lra'lr. Na~ırr di1n ufurlanırken 

Üç a-ündenberi şehrimizde bu. 
lunan dost Irak hükumetinin kıy· 

metli Hariciye Nazırı Naci Asil dün 
sabah saat 9 da Toros ekspresine 
bağlanan hususi bir vagonla mem• 
leket.ne hareket etmiştir. Naci 
Asil ile birl.ktc !rakın Ankara 
sefiri Naci Şevket te Ankarayı 

a-itmiştir. Dost Hariciye Nazırı bu 
sabah otelden çıkarak Tophane 
rıhtımından hususi motörle Haydar• 
paşaya geçmiş ve burada Vali 
Muhiddin Üstündağ ile Vilayet 
Belediye ve askeri erkanla birçok 
zevat tarafından uJl'urlanmıştır. 

Nazır doğruca Halebe gitmek
tedir. 
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T ekirdağında ölen Macar 
asılzadesi için heykel 

Dün Peştede yapılan törende elçimiz 
B. Behiç de 

ouıundu ve şerefine bir ziyafet verildi 
--·---

Budapeşte, 3 (A. A.) - Macar 
ajansı bildiriyor: 

Dün Kral naibi B. Horly'ııin 

huzucu ile bundan tam ikiyüz sene 
evvel Tekirdağında ölen Dük Fr· 
ar.çoia Rakoçzignin at üzerinde bir 
he~keli açılmış ve bu açılış töre. 
ninde küllür nazırı B. Homan bir 
nutuk söylemiştir Türkiye Elçisi 
B. Behiç heykele bir çelenk !..oy
muştur. Başvekalet müsteşarı B. 
Barczy bu münaseletl • Türk elçisi 
B. Behiç şereli:ıe b r o• e ziyafeti 
vermiştir. 

Açı Söz - Dük françois ~R ık· 

oczi; Türklerin Viyana ~apılarına 
kadar ilerilediti devirde Türklerin 
yüksek esaletini takdir ederek Os
manlılara iltica elmişti. 

Osmınlı hükün:darı tarafından 
çok büyük bir hüsnü kabul güren 
Dük Rakocziye Tekirdağında ika· 
meli tercih etmiş vo son günlerini 
de burada geçirmişti. 

Malum olduğu üzere 1933 de 
Ankaraya gelen Müteveffa Macar 
Başvekil Gömböş de Tekirda:ıoa 
gıderek Dıik Rakoczinin oturcluRu 
ve öldüğü evi ziyaret cdeı d.. lı .. • 
tırasını taziz etm.~iı. 

Berlın, 3 (A. A.) - Propaganda 
Bakanı Göbbels, bakanlık erkAnı. 

nın sıra ile iki ay tam bir amele 
a-ibi muhlelif işlerde çalışmalarını 
emretmiştir. Bunlar munhasıran 
amele ucıetleriyle lleçişmek mec· 
buriyetinde olacaklar ve hiç bir 
imtiyazdan istifade etmiyeceklerdir. 
Amel elik işlerin deki muvaffakıyet 
dereceleri terfilerinde müessir ola
caktır. 

Madam 
Simpson 
Boşanma katiyet kesbetti, 

yarın evleniyor 
Londra 3 (A. A.) - Mrs. Sirnp

son'un taliıkı kesbi katiyet etmiştir. 
Viyana 3 (A.A.)- Windsor dü· 

kası Paris'e gitıııek üzere Appel· 
ıbach şatosundan ayrılmıştır. 

Avusturya Reisicumhuruna bir 
telgraf göndererek Avusturyad& 
ııördüğü misafirperverlikten dolayı 
derin te4ekkürlerini bildirmiştir, 

Dükün bu sayahatı Fransa'da bu
lunmakta olan bayan simpsou ile 
yaptığı bir telefon neticesinde ka· 
rarlaştırmıştır. 

Kaçan katiller 
Dun Adanadan yola 

çıkarıldılar 
Adana, 3 Mayıs (Hususi mu• 

habirimizdon) - lıtaubul tevkif. 
hanesinden kaçan katil Abdullah 
ile Tevfiğin şehrimiz müddeiumu• 
milil!'inde yapılan isticvapları bit
miştir. 

Firarilerden TevfiJl'in üzerinde 
çıkan hüviyet cüzdanı Akşebirde 

doA-muş Mehmet Kemale, Abdu!. 
lahın i•e U~aklı lsmail isimlerine 
tanzim edilmiştir ve ikisi de sah• 
•edir. 

Katiller bu sabah Jandarmaların 
muhafazası altında hapishaneden 
alınarak lstanbula gönderilmek üze· 
re trene bindirilmişlerdir. 

Baıkların tarllıi ıılırl G•1rnic• şimdi lıt• bu lıarakdtr 

İspanyada Gernika şehrinin tah
rip edilmesi İngilterede büyük bir 
infial ve nefret uyandırmıştır. A
vam kamarasında mebuslar bu cMu
azzam cinayet. hakkında Hariciye 
Nazırından istizahlarda bulunmuş
lar ve bu hususta tahkikat açmasını 
kendisinden istemişlerdir. 

Bütün gazeteler Gernika cinayet
lerini şöyle takbih etmektedırler. 

Bu sebepten iki muharip taraf 
arasında bir tavassuta girişilmesi 

fikri günden güne yol almakta ve 
kuvvetlenmektedir. Bundan hir 
müddet evvel Vınston Çörçil'ın or
taya atığı tavassut tcklıfi, şimdi 

zihinlerı daha zıyade nıesgul et -
mektedir 

cDeyli Herald• gazetesi, Gerni
ka'ya yapılan hava baskını hak • 
kında diyor ki: 

- Bu baskın merlıametsızce bir 
sürat ve isabetle yapılmıştır. Aca
ba Almanlar yeni yaptıkları tay. 

yareleri bu §ehrin üzerinde tec • 
rübeye mi kalktılar? Böyle bir it
ham \'arit olabiiir .• 

Bilbao'ya gelince, bu şehirdeki 
kadın ve çocukların tahliyesine de· 
vam edilmektedir. İngiliz filosu • 
nun tahliyeye yardım etmesi temin 
edilmiştir. Çocukları yerle~tirmek 

için Frnnsa ve İngiltercde büyük 

binalnr kiralnnmı tır. 
(Devamı Hciııci sayfada) 

Bayrağa saygı 
~-...;...~~-"·~~~~~-"'~ 

Bayrak kanununa ait 
hazırlandı • 

nızamname 
-------

Karada ve denizde, resmi daireler, evler, harp ve ti
caret gemileri Türk bayrağını nasıl çekecekler ? 

,.. - Yazısı 4 üncü sog/amızcla -

• • • 
Greta Garbo aç kaldı! 
Holivutta dokuz büyük stüdyo 

kapılarını kapadı 
- Yazısı ikinci sayfamızda 
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Va/dehanı cinayeti 

Dostunu öldüren 
cinayeti inkar 

kadın 
etti 

Tıbbı Adli raporu ölümü intacaden yaranın maktul 
tarafından da yap·h~i:eceğini bildiriyor 

Şahitler 
Hidiseyi 

· Anlatıyorhır 
Bu sabah Ağır Ceza Mahkeme· 

sinde esrarengiz bir cinayet dava • 
sının görülmesine ba ·!anmıştır. Kat
lin suçlusu Emine Nedime isminde 
36 yaşlarınrl.ı genç ve güzel bır ka
dındır ve Mercan yokuşunda Valde 
hanında metresi ayakkabıcı İrfanı 
bıçakla öldürmekten maznundur. 
Davanın bu sabahki ilk celsesi 

münasebetile Ağır Ceza salonu 
merdivenlerine ve aşağı salona ka
dar kalabalık bir dinleyici.ile doi
muştu. 

Saat on buçuğa doğru Nedime; 
baştan aşağı siyahlar giymiş ve ba
şına siyah biı· başörtü örtmüş ve 

Nedimenin dostu m4klal lr fan ölil 
olarak di1ıtüRıJ otfaırnrn Önıinde 

müteessir bir vaziyette jandarma -
( liltfen 109/ogı çevirini: ) 

• 
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Ti'T)unı'l yük•ek elkapla Beya
ııda lıitap eden ve azami tevazu 
gösteren me~tubu padi~ahın guru· 
ru~u art•ırmık~•n başka bir iş 
ııörmemi~li, T.muruıı sefirleri bün
k~~;n tehdidamiz itapları ve mu
b3 kKırane bir cevabı ile geri çeoril
dıkrl 

Timur, cevabı alınca •bu işin hal 
yolu muhakkıtk kılıca dayanacak" 

demekten kendini alamadı_ Mamali 
Yıldırım ile muhaberPyi de kesme-

di ••. Gönderdiği ikinci mektubuna da 
padişah birinci cev•bı tekrar etmek 
surelilc mukabele gösterdi. Halla 
bu m .ki ubun bir cümle~i "biz" Üs• 
ır>anlı Türkleri, ülkemize sıj!'ınan 

zavallıları geri vermemek Adetimiz· 
dır: Amma ki sen islerim deyu 

inat edersen bak, kendine güvenir
sen gel ve al! . .,, şeklinde yazılmıştı. 
Bu yazı Timuru kızdırmak için kil· 
fiyd~ Fakat, prensipleri.,., Turklük 
uğruna horeket elliği fermanları 
ne o ac.1k tı ? ..• 

T.murla Yıldırım arasındaki me
ıe1e ve muhalere dünya üzerinde 
alika ile takip ediliyordu •.. Osman• 
lılara civar biikÜmellerde Yıldırımın 
bu yersiz ve şekilsiz gururu, tuhaf 

telakkisi allo.ışlanıyor, Tim ur ülkesinde 
de, şehinşahın Sultanı Rum ile mu• 
hobcreye girişmesi, umumi bir hay• 
ret uyandırıyor, Timurun diletinl 
zorla yerine getirmesi IAzımgeldij!'I 
d~dikodu muvzuu oluyurdu. 

* Timur üçüncü bir mektup yazdı: 
bu mektubunda yine mutat tekrim 
elkabını sıraladıktan sonra tale· 
bhden de fedakarlık gösterdi ve 
Yıldırıma: 

• Tah•rleni ille bana vermem 
der•ea •en hudutlarının dışına 
at yahut kendin muhakeme ederek 
ccz .. ını ver: Bugün beni tahkir 
etlen } onn da seni tahkirden batta 
nıiı<ail fır~at bulursa sana karşı 

hlrd.et etınekton çekinmiyecektir .• 
rPS:!odc 'ik:rl~r de yürüttü. 

!aıın ı ı.'ı~fazk ında suçlu yerine 
getır~Ji. 

ilk "vr kon okU"'!.a~ ,dan snnra 
r~1> Ncd nwn n hüviyetini tesbıt 

ettı V<: <n:dtı: 

I.!etrooin frf.r.ı öldürl"'üşsı·n .. 
Katıl lic ma7J.unsun, ne diy~cek -
sin? 

K11dın a ır agır ııyağa kalktı \"e 
k.ıl' bir !i· nlr~: 

- Ill r dendir. ... dedi. Yalan .• 
Brn i)!Jü .. 'dirr. Hem çok sevH -
di • oc, onu ... N:ısıl öld~rürum? .. 
İr!" bcıdm br buçuk senelik met
rrsimdir. İlk kocamdan ayrıldık -
tan sonra onu ~vdim, berub~r ya
şamıya başladık .. Ben, Yenicıımide 
keb pç• düUaoı işl<tirim, mal!ah bi 
b~n:ın ve ~n kendim çalışırı'11 ... 
Vak'a akşnmı saat on sekiz bu~ııkta 
Valide hanındaki odamıza geld·nı. 
kopımızı çaldım .. Odadan ayak se· 
si duyulmadan kapı açıldı .. İrfan 
kapının ara1ı~ından üıC>rime yı .. 
ltılclı ... Sarhoş z:ınnettim ve cNc ol· 

du lıfancığım .. sarıl boynuma• eti· 

ye haykırdım. Kalkmadı ve kapı 

açılır açılmaz ycer yuvarh11'11 De· 

mek baı odaya gclmeJcn evvel ya· 
ralanmış ... 

Suçlunun bu inkarından sonra 
reis istintaktaki ve hazırlık tahki

ka1ındaki ifadesini okuttu. Nedime 

ilk ifadesinde; cüda kapısı sü·meli 

idi • diyordu. Mahkemede ise ka
pı kendi kcndi;ıc açıldı. demişti. 

Rds bu iki ~ıt ifadeye işaret etti. 

Maznun kadın mahkemedeği ifade
sinin doğru olduğunu söyledi. Bi

lahare adli tabı bin ve Morg Müdür

luıtünün, Adli Tıp İşlcıi kimyager
liğinin raporları okundu. 

llu raporlar, ucu sivri bir bi· 
ça!ı'ın 1,5 sanlimetre derinlikte bir 
yara ile •ş;ryarıı reevi,.yi keserek 
ölümü intaç etliğini ve maktulün 
ölümden evvel rakı İçmiş bulun
duğunu bild:riyor ve yaranın vazi. 
yetıne göre mevti intaç eden ya• 
ranın ~bizzat maktul tarafından 

yapılabilecej!'ini. kaydediyordu .• 
Bu raporların okunması maı. 

ııun Nedimeye rahat bir neres al. 
dırdı. Son ciim'.eler: işidince yüzü 
biraı güldü, fakat bu çok sürmedi. 
R 'İ•, Nedime ile beraber oturan 
Hamide ismindeki şa'1idin ifııdesinin 
okuaaca~ını bildirdi. 

Bu ifade, kadının söılr-rini ve 
raporlan cerhedi)ordu ,.e tama
mca ~uçh ... u ı a' }'1 ;n :le 

Bundan 'O 

masına ha 1• :ı ı . .. 

Hu•ey;.l \'ık. ' ... ı ~u.u 

ğu.cü sö,lcl!i. Mu~Jı<enı. ı,,,, .... 
tın deı·amı için bo~ka gune bır.i 
kıldı. 

Mt ktupi•nn teadüdü, Timurun 
büınü ııiyetle hareket edi~i ufak 
fakat ateşli Yıldırımın gururunu 
artırdıkça artırdı. Bu ıon mektuba 
verdi~i Ce\'apta ( • ki son cevap 
olmuştur • ) kendi elkabını dal• 
londıra dallandıra mektubun baş 

tarafına altın yaldızla yazdırmış 

bunun alıma da Tlmurun unvanlan• 
nı tezyif mnhi~etinde siyah mürek
keple ufacık, •ilik olarak geçir· 
mişli. Son mektubunda Yıldınm 

kendiainin böyle malayani sebeplerle 
rahatsız etmemesini, bir isteği varsa 
~er meydanında. kendisine cevap ver. 
meğe hazır olma.ını, bundan sonra 
yollayacatı elçilere layık oldukları 

ceuyı vereceğini bildiriyor, ve tah· 
kir mahiyetinde birçok küliırü de 
sözlerine ekliyordu •.•• 

Bu üçüncü mtklubu alan Timur, 
topladııtı askeri kurultayda kum,n• 
danlarına hazırlık emrını verdi .•. 
ve birkaç gün •onra da coşkun bır 

sel halinde yurüyüşe geçen büyük 
Asya ordu•u cihangir kumandan• 
ları Timur'un kumandasında •Rum. 
e.lerı.nc doğru akmağa başladı ..• 

Ankara ovasında karşılaşan ikı 

ordunun muharebesi ancak bir gün 
ıürdli ..• Güneş. ııfka çekilir~en ay
lardır uzayan muhaberelerin sonu 
ııelmiş, galip Timur ordusunun ıa. 
fer şenlikleri mağlup ve esir Be
yazıdın önünde acı levhalar res
mellirmışti. Tımur önce Beyaııdı 
(ı •ptığı tahkirlere raj!'men) bir hü· 
kümdara yakışacak şekilde izaz 
ile misafir tuttu.... Bu muamele>i 
de suiistimal ile, kaçmaj!'a teşebbüs 
eden Yıldırıma lA yık oldu~u ceva• 
bı verdi ..• bir demir kafese kapa· 
tılan Yıldırım esir bir kartal ıribl 

h iirriyetine ajtlaya aj!'laya bu ka· 
f r.stc hayal verdi. 

-SON-

(') öirinci 9a:tı dünk.ıJ ıaqı• 
rn • adadı,. 

Yug ulovya m•k. uplar. . 5 

Ağaççılık 
(Bırinci .~alııfedeıı devam) 

bı.ırada çalı~anlara karşı ınsaoda de

rirı bir hur met h.-,sı uyandırıyor 

Alabildiğıne ormanlar, h~nuz bı· 

zım Orman Çıftlığının ağaçları ya

şındadır Ağaç dikır.c ve yctıştır· 

me, herkPse, bilhassa m .. ktep ço· 
cuklarına vazife oJ;;ıuk v•ı ılmı~•ır 

Topçudere'den şehre dönr:rı<crı gtç· 

tiğımiz bir caddenın ıkı sıra &· 

ğaçlarından her bırı o cıv~rdaki li· 

senın hır talebesı tarafırıd;ın dıkıl· 

mış. bakılmış, buyultülmuştiı . Bı· 

zim Ankara ve dığer şehir mekttp· 

lerın;n bahçelerınde heı talebeye 

her sene bır agaç yetıştırmek vazı
fesıni veremez mıyı?.'! Bu yalnız 
bahçelerı çıpl~klıktan kurtarınağa 

değil. çocuklara agaç sevgısını ~

şıl amağa ve ağaç yetiştirme tekni· 
ğını ciğretmeğc yarar. 
Belgradın etrafında ağaçlama 

gayretını İstanbul etrafında da gö~· 
terıniz Şışlıden Boğazıçıne doğru, 

Topkapıdan Filoryaya doğru, Vl' 

Üsküdar arkalarında! Tuna rutu
bctinın bir kaç senede vücude S?e· 
tirmeğe kafi geldiği bu tabiatın 
Boğaz, Marmara ve Haliç havas, 
içınde, daha pek güzelini bir k~ç 
senede elde edebiliriz! Halbuki no
ğaziçi koruları bile hfıla tenhalaş
makta devam ediyor. Ankara için 
dahi bugünkünden çok daha mas
rafsız, fakat çok daha geniş ve şü
mullü ormanlama usulleri bulma
mız lazım. Bizim mütehassısları -
mız, Yugoslavya ormancılarının. en 
kurak yerlerde bile h;ç su masrafı 
yapmaksızın elde ettikleri mü • 
kemmel neticelerden ve derin t~c· 
rübc erinden istifade- edebilirler. 

F. R.ATAY 

Bir heyet 
Geliyor 
Letonyalılar hUkOmetı
mlzle · bir ticaret anlat-

ması yap ca lar 
Memleketımi n ; =: ülkcleTJe 

olan t c i n .tct •• ri g>lnJen 
gjne ge ;le~ K ~ .r. 

B ıı cur ' d n c lmak ıi.:.crc ör.ıi -
Liıdeki hJfta ı k d<.fa olarak ~-

d n ' .. irn.""I>- bir tic~rct he· 
c ktır. 
.z ' n İstanbulda kısa bir 

t< '• kkı.f " sonı a; hükumctimizle 
bır t'c · • ,., l<. ası yapmak üze-
~-... /\ ' r 0 l ~·tektir. 

-AÇIK sOz-

Greta Ga!_~o aç kald•! 1 Çinde 
Holivutda dokuz büyük stüdyo 

kapılarını kapadı 
Holywood 3 (A. A.) - Film 

payitahtı, tesis edildilti günden bu
güne kadar görmedij!'i ilk mühim 
ıırev hadisesi karşısında kalmıştır. 

Studyolar muattal bir haldedir. Bü· 
y~k sinema firmalarının kapısında 

nöbetçiler beklemektedir. Hükil
met, polis kordonlarını takviye 
etmiştir. 

Şimdiye kadar aktörler, serbest• 
çe sludyolara girmektedirler. Dün 
Greta Garbo, Clark Gable, Willi
am Poukell, Jean Harlov, jeannet• 
le Macdonald gıbi bazı artistler 
kaptdaki nöbetçilerin önünden ııe• 
çerek studyoya girip çalışmışlardır. 

Fakat stüdyo restoranları bir 
tesanüd ~revi i!an etmiş oldukları 

Bu ne 
--

(Birinci sahifeden devam) 
Paris, 3 (A.A.) - Eko dö Pari ga

zetesine göre, yabancı gazeteciler 
Guernica'da yaptıkları tetkıkalta 

şehrin Marksistler tarafından tah· 
rıp edılmiş olduğuna kani olmuş
lar ve hıç bir tarafta bomba deli
ğıne tesadüf edememişlerdir. 

BILBAO'YU DA YAKACAKLAR 
Londrı, 3 (A.A) - Bilbao'yu 

t>hrıp edecej!'ini söyleyen General 
Mola'oın bu sözleri hakkında iza. 
hal isteyen in giliı Seliri Sir 
Henry Chilton'a cevap veren 
Sahmanca makakamıtı, general 
Mola'yı tekzip etmemekle ve gene· 
ralin lngilız notasında yazıldığı gibi 
27 Ni•anda radyoda nut"k söı le· 
memiş olduğunu kaydetmekle iktifa 
ey emektedir. 

Sa 1amJca hiik Umetinin 
hakkında şimdilık başka 
•lınamamıştır. 

cev•bı 
malümat 

Bu ne vah,et? 
londra J (A.A.) - frankist Is· 

pan>ol hükürııeli, Henda>e'de bu. 
fun3n lngıliz sefirine zdınde Bilbao• 

dan kadı~ ve çocukların çıkarılması
na yardım edil ıncsı kararın• pro· 
testo etmiştir. 

Pek inşan! olan bu karara karşı 
yopılan bu proıesto, haricıye ne
zareti mahafılınde n aboş bir tes:r 
bırakmıştır. 

Londra 3 {A A.) - Daily teleg
raph gazetesinın bıldirdiğine göre 
Hendaye'dek i lnıriltere büyük el· 
ç,.i, Salamanka makamlannıo, bil. 
bao'nun ıahliycsine yardım etme• 

için artistler, öj!'le yemeğini ylye
memişlerdir. 

Halk, aktörler sendikasının ka
rarını büyük bir alika ile bekle
mektedir, Çünkü sendika, ilk dala 
olarak bir iş ihtilafında karar ve• 
recektir. 

Hollyvood 3 (A. A.) - Müben• 
dislerin, kurşun mamulatı yapan, 
terzilerin, lokantacıların ve m. ki
nistlerln sendikalanna mensub 6,000 
amele, grev ilan ederek evvelce 
grev yupmış olan dört sendikaya 
döl sendikaya iltiha~a karar ver• 
rriştir. 

9 Büyük sinematograf studiosn• 
nun bu gün kapılarını kap,,mıı.ları 
muhtemeldır. 

vahşet 
leri hakkında lngiltere tara!ından 
yapılan teklifi reddeyledklerini dün 
Hariciye Nezaretine bildirmiştir. 

Times gazetesi, bıı mesele hak
kında diyor ki: 

General Franko, bu meseledeki 
red cevabına sebep olarak şunları 
göstermektedir: Basklar beynelmi
lel hukuku ihl41 eylemi~lerdir, Bil· 
bao, abluka altında bulunmaktadır. 
ve aynı zamanda müh'm hava ha
reketlerine de sahne teşkil etmek· 
tedir. Dij!'er taraftan, Valansiya 
makamları, vaktiyle, Notre-dame·de 
la-c:ıboza manastırında bulunan ka
dınlar ile çocukların tahlivesi bir 
hileden başka bir şey değildir. 

General Franko, mukabil bir tek
li!te t ulunmakta ve Bilb>o'da, bey
nelmilel Kızılhaç teşkilatının kon
trolu altında, muharih olmıyan!ar 
ıçiıı b.r n:ıntakıı a} rılmasını ilerı 

sürmektedir. 
ltalya kıtaları mağiup 

oldu 
Bilbao 3 (A.A.) - Biskaya cep

he!lincle Bermeo mıntaka~nnJa mı· 
lh!iler halyanların dün perişan eclıle· 
rek dağııımış olan "siyah ok,. a. 
dıodaki mülreıelerınin bakiyesinı 
imha etmiş:erdir. 

ltalyanlar, 400 ölü bırakmışlar, 

aynı ZRmanda dört k•m}onu do!
duracak kadar malzeme lerketmiş

lerd;r. 
Gucrnica ve Durango mıııtaka. 

sında asilerin yapmış olduklan ta
arruzları tardedilmişt:r. 

Avusturya, Berlin - Roma mihve
rine cephe mi alacak? 

(Binnci ıayfadıın devam) 
karar ıttıhaz edilmıyecegı ve bir 
teblığ neşr.,dılmıyeceğı söylenmek· 
te ve Berlın • Roma mıhverı hari· 
cınde bır kombınezon yapıiması ih· 
tımalı mevcut olmadığı ilave edil· 
mektedir. 
VON NOYRAT R01.1AYA VARDI 

Roma, 3 (Hususi) - Geçenlerde 
burayı zıyaret etmiş olan Alman 
Hava Nazırı Göring'ten sonra, Al· 
man Huiciye Nazırı Von Noyrat 
da bu sabah şehrimize gelmiş ve 
merasimle karşılanmıştır. 
Nazır bir müddet istirahat ettik· 

ten sonra, Venedik sarayına gide
rek, Başvekil Musoliniye mülaki 
olmuş ve müzakerelerine başlamış· 
tır. 

Bu müzakcrel~re buradaki siyasi 
mehafil hususi bir ehemmiyet at • 
fetmektedirler. Bu müzakereler 
Orta A vrupada İtalya ile Alman • 
yanın iktısadi ve siyasi vaziyeti ta· 
mamile tesbi t edecek bir mahiyet
tedir. Alman Hariciye Nazırının 

Fransa ve İngiltereye karşı takıp 
edilecek müşterek politikanın esas
larını tesbit etmek üzere Mussoli
ni şahsan görüşmüş bulunacak • 
tır. İtalya ile Almanya t.rasında ak· 
dedilecek cskeri itıifokın bu görüş
melerde tali .safhada kalacağı ve 
b müzakerelerle mukavelenin im
zasının yakında buraya gelecek o
lan Alman Harbiye Nazırı Mare~al 
Von Blomber,·e bırakılacağı zan· 
n~d..ım kt .. dir., 
iT Al YA ALl\iANY AYA HABE. 
ŞiST AND/.N TOPRAK VERECEK 

P.ıris, 3 (A.A) - Von Neurath 
rnüstPmleke işlerinde bir teşı iki 
m.sai lemini nıe,.eksinı görGşecek· 
tir. !talı Ha~~~istanda Almanı· aya 
mü him inı ıy.ıılar V<'r~cek belki de 
erazi ttrk rre tir. 

Buna mukabil Almanya ltalya'ya 
iktisadi menfaatler ttmin edecektir. 

MUhlm tefsirler 
Budapeş!e 3 (A. A.) - B. Mik· 

las'ın ziyareti hakkında mütalealar 
yüriit•n müşahitler, Avusturya Re
isicumhurunun Budape~ıe'ye gel
mesinin B. Von Neurath'ın Roma 
se~ahati ile ayni zamana tesadüf 
etmekte olduğunu ehemmiyetle kay• 
dellıkten sonra bu halin Almanya 
ile ltalyauın Avusturya ve Mac•• 
risl•n arasındaki müzakereleri dık· 

katle takip etmekle olduklarını 
farzcttirmekte olduj!'unu beyan ve 
Avustur~a ve Macaristan zimam. 
darlarının pek mühim a-örüşmeler 
yapacaklarını iUıve etmekte ve fakat 
her iki tarafıq Roma,BerJ:ne karşı 
U.tıyallı davranmaları lüzumuna bi· 
naen bu görü,meler hakkında leb. 
liğlerin neşredilmesini bekleme• 
mekıedirler. 

Kraliyet taraftarı ga%•teler, 18 
aenelik ayrıhjta rağmen, Avusturya 
ile M11carıstın arasında mevcud 
olan s;}·asi, iktıgad! ve hissi rabı· 
laların pek kuvvetli olduzundan 
bahseylemektedir. 
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Bir mühendis 
Almanyada 

ısmarlanan vapurların in· 
tasında hazır bulur.ocak 

İktısat Vekaleti Alrr ·nyn.ın 
K rup fabrikasına ısmarlanan va -
purlarımızın inşasında !,u!unrr:ak 
üzere Akay İdarcsı bşaat mühen
dıslerındrn Mchmedi A \"Tupaya 
gör.dermıştir. Bay llhhınet Alman
yaöa gerek Denizyolları ve gerekse 
Akay Vt' İımir Körfezleri için ıs· 
marları. ı \' ,ıır tarın inşasına neza. 
r f ! 

İngiliz-Japon 
T eşrikimesaisi 

Londra, 3 (A.A.) - Sunday 
Times a-ı.zeteıi, uuk doıı-uda lngi
liz. Japon tcşrıki mesaisinin tekrar 
tesisi için yakında lngiliz hüküm•• 
tile japonyanın Londra Büyük 
Elçisi ıırasrnda müzakerelere bar 
!anacağını iddia ediyor. 

Gazeteye göre, büyük elçi, pek 
yakında Çinin ekonomik ve mali 
umranı meselesini müzakere edecek 
vaziyette olaca~ını müsteşara bil. 
dirmiştir. Japon pla ıı mucibince, 
Japonya Çıoin tnprak bütünlüğüne 
riayete mecbur olacak ve Jıpon• 
yanın ş'mall Çhd•ki ekonoınik •C 

slratej'k menfa •tleri tanın,cak, bu· 
nunla beraber bu bal Ma.ıÇuko'nun 
tanınmasını behemehal istilzam et· 
miş o l m ı y a c a k , Çine bir 
lngiliı • J ıpon • Fransız • Amerika 
ık razı yap.ıacak ve Çin i'e J ıpon• 
ya arasında dostluk münasel>eti 
daha aıkı kültür münascbellerilc 
inkişaf eltirilecedir. 

• • • 
Italyan prensesi 

DUn ak,am Eofyaya gitti 
lstanbul, 3 (A. A.) - o~ ~ün

cienbcrı şebrımiıde bulunmakta 
olan ltalva kralının küçük k zı 
Prenses Marie de Savoie bu akşam· 
ki ekspresle Solya'ya hareket 
etmiştir. 
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Mali piyasalar 
( 1 inci •ag/adın d•vam) 

hamının düşmesi, büyük bir buh· 
rana sebeb olmu~lur. 

Paris borsasında harici piyasa· 
daki buhranın aksülame i görıılmüş 
ve dahil! un<urun tesirleri de buh. 
rana inz,mam elmiştır. 

Pazartesi gü:ıündenbcri bor-
sada bu iki unsurun tesir!eri 
görü me~e başlanmıştır. 

Evvela geçen cumartesi günü 
J1haux, V nc•nne•'<le bır ıı•ıluk 

söyliıerek hüKÜııetin büyük n3fia 
iş eri için tas.u ruf p1rası 11fan 10 
milyar frank temın elm"sini i.ı ... 
n İ'ilir. ~o:-ırı Anıcrikan piyıs l~t, 

zayıf kalmakla deı-am etnı ş ve 
beynelm.lel piyas larua d-, ipti<lai 
maddelerin kı, meli inmiştir. 

E • lesi günü na?1rlar heyetinin 
toplanuak cet ren istik raz yap,_ 
lamıyacağı hakkında karar vermesi 
rantl rda holil tir yük•elme temin 
etti!!'i için p•yasa biraz ke;ıJi ıi 

toplamı~tır. 
Çarşanoa günü borsa, fransıı 

k•ymetlerhin i>i bir va<yette ol· 
duğıınu teyid etmiş ir, Fa<at b~y· 
nelmilel kıymetler ve bılhassa c~. 
nuLt Amerik' kıymetleri suratle 
duşmüştür. Bunun uhirl sebebı. 
Johannesburg'da ve Londrada ya. 
pılan ve saglam görüımcyen spe. 
küiisyon muameleleri oldugu aöy· 
Jenmektedir. 

Banka 
Hisseleri 

Cumhuriyet Merkez Banka"' his· 
sedarlarına; 93ô sene>ı ir;ın brher 
hisse: başına (645) kuruş tem~ttü 

dağıtılacaktır. Karın; tevzııne ya
rın sabahtan itibaren bankanın bu
lun şubelerinde başlanacaktır. 

Merkez Bankası şubesi bulunmı
yan şehir ve kasabalarda bulunan 
hısse sahipleri de 15 mayıstan iti
baren Ziraat Bankası şube ve san
dıklarına muracaat ederek temet
tülPrinı alabilecrklerdd'. 

03mgııı P"r!J cez:"lerını 
icra dEıire'e-1 alacak 
Adlıye V•ka!ctinden alakndgr!a

ra ghduilen yeni bir tamirr,J~; 

damga kanununda yazılı para ce
zalarının icra dairelerince tahsil e
dilebileceği bildirilmişlir. 

Mlite'!e'ii olmAk lstlyon
lor rıamzetlifiinl koyacak 

Yeni V1kı.lar Kanurııı muciiıincc 
E.vkaf IJore<ı, ~ehrimiZ'!eki Rum, 
Ermenı ve Mıı~evılcre ait vakıfia• 
rın ıdare<i .c d koymuştur. Bu 
ayın 19 .,a kaJn her semti~ va
kı'ları için mütevelli o ım .ı. ••te
yenl~r n ... nzetliklnini koyacaklar• 
dır. Evk•f !deresi uu namıeller ara
sınu~nbir ki~iyi s<çcccktır.Bu s ıretle 
şimdiye kadar birer he;t:t t • ralın• 

dan idare eciılen ekallı;~l vakıfları 

bundan sonra Evk ı lın n.urakabesi 
altınd3 ve F.vköl l<l•resınin dircK• 
tillerile mülevelhler tarafından 

idare olunacdktır. 

4 M~rıı1 
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lngiltere ve Fransa 
İn~ilterc ve Fransa B•+;il:ayn 

müşterek hır nota vererek bu dev· 
leti Lokarno muk•vclchl ve 1935 
Mart anl~~!ııası il!: giri;f:{i tcatıi . ül 

!erden serbest b .. -... ırnııil:ırdır. 1936 
Mafrt anlaşması malumdur ki, Lo· 
k.ıriıO nı· ah Jesinın Alnı ınya rara• 

fındn yırtılması üzerne, Londrada 
1r ;;i!tere, Fransa ve Belçika tara· 
fından karşılıklı yıırdım için ya· 
pılmış bir itilaf idi. Beş Lokarno 
devletinden Almanyaıun mukave· 
leyi yırtm?sı ve İtalyanın da Ha • 
beş me:;-,,Jesi yüzünden gücM..rck 
her hangi bir tedhhü t altına gi ı mck 
istememesi üzerine, Lokarnot uI"1· 
üçe ir..mişti. Şi!nJl Belçikada Lo • 
karnodan çekildikten sonra g•"P is· 
tatükosunıı muhafaza için 1 ~35 se· 
ne'iinde yapılan geniş ankşmad~n 
ancak bir Fransız .. İngiliz. itiliı"ı 
baki kalmıştır. 

Gariptir ki İngiliz - FL"ansız :mü· 
nasebetlcri, on sekiz srnelik bir is· 
tlhaledcn sonra 1919 sen~si H:ı. • 
ziranındaki vaziyete geri <teimi<tir. 
Fransa Vcrsailles sulh miiz~k,,re • 
!eri devam ederken, Ren nehri boy· 
!arını Almanyadan ayırmak iste • 
mişti. İngiltere ve Amerika bunn 
razı olmadılar. Franea, kendi em· 
niyeti bakımından bu arazinin Al· 
rnanyadan ayrılmasında ısrar e • 
dince, İngiltere ve Amerika, Fron • 
sız topraklarını Alrr.anyaya k::rşı 

garanti etmeği vadetmiş!erdi. Bir 
taraftan Versailles muahedesi im· 
zalanırkcn, diğer taraftan da biri 
İngiltere ile Fransa, digeri ele A • 
merika ile Fransa arasıncla iki mu
kavele imzalandı. Bu mukavele ile 
Amerika ve İngiltere Fransanıu hu· 
dullarını garanti ediyorlardı. 

1920 Haziran muahede-ıini Ame
rika liyanı tasdik etmedi. İn~illl'rC 
mı.:k3vcleyi tasdik €.l'11ckle b,·•3· 
ber Lu,,un mer'i olm~sı da Amf' -
rik~ mukavele~'nin tosdih'lc b.ığ
lı oldui;ıından o da suva dü 1tü. Bi
nncn~·lC<yiı Fransa açıkta kal.,,ıstı. 

İngiltere ıle bir garanti muk ıve si 
imzabmnya muvaffak olaml\'an 
Fransa, bu.nd"'"n sonra f•r ..,i\<.: ıııi, 

kıiçiik devlctlC'rle y";ıtı~ı L t,.
kım ittıfaklard:ı aradı. 

Fransanın 1021 s~n"~ i 1e 19·?5 
senesi arıosında Avn. ıd. kurdı u 
g>'.'niş ittifak şcbc.t.si in b .'lleti 
bu idi. Fnkal Frans'." için en e ... 
h<:mmiye~li <" nniyet f, li lrg;I • 
tercı>in ~ ııntisi idi. Di!ha>s in -
giliz yardımının ne dcrr .. ·.:f' n·J· ss: 
olduğu büyiik harpte- ;nJo.· ;.Jı~t:m 

S<lnra .. Fakat İngiliz!e riki luraf
lı ittifaklara grri~mektrn ka"ındı
lar. 

Nihayet Rur mıntakn~n·., i•ga
li üzerine husule gele nkarış'k '~
ziyeti tasfiye etmek için İngil:r.<, 
y:ılnız bnşına değil, fakat Ali' ,, y ı 
Bclçik:ı \•e İtalyanın ii' lritkjlc Fı 1!1' 

sanın h"duthır1n1 l!'•ranti P .. rr."·ğe 

razı oldu. İşte Lok~rno yalnız ,, ı • 

mrınv .1.1r•a k::ırsı Frun~nıı t_L:.rlntla
rmı gnranti etmiyor, Fr"'nSa)' • k ~r
şı Alm~nyanın hudu1.la:·ını da ga· 
ranti ettijiıne gör~. İnqilterenin yap 
maktan kaçındı~ı ittifa!dar:ı ela brn 
zemiyordu. Lc•ratno on s~nc d °''\"tlm 
etti. Bur.don s<'nra Almanya mua
hedeyi yırttı. İtalya çekıldi. Br·ki
ka teahlıiıtlHdcn l:uTtulll'ak lste
dı. Binacrral<"Ylı İngiltere k~ndı ka
rarına rojl:rıen, lıugun yalnız başı

na Fransanın = ,ı hudutlarını ııa

ranti etmiş bulunuyor. Yarli Ance
rıkasız ı;irişm"k istemedig, 19~a 

Haziran teahhüdüne bugün ı;iıiş • 
miş bulu:ruyor. 

Filhakiku Avrupa politiklsının 

yeni istihalesi ingi!iz • Frnnsız 
teşriki me:,aisi Habeş harbinin son 
salholarından başbr. Büyük mik
ya.:ta Lnval'i'ı becerjksizHJiıalen 

doğan bu rrı"!'-"'e~e. hen1 İngilteıenin, 
hem de Frarısanın vaziyetini zor .. 
laştırdı. İtalya İng;iterı,ye karşı 
tehditkar bir vaziyet ald!. F: •n~a, 
İtalya ve Ingilterc arasındaki te
sanüdı.in yani Streza cephe~inin 

bozulmasından istifade eden Al • 
manya, siliihlandı. Lokurno mua • 
hcdes'ni yıı ttı. Sonra d4l Berlin -
Roma mihveri kuruldu. Bu Karı -
şık ve tehlikeli vaziyet k&rşı~ında 
İngiltere ile Fransa beraLer yürü -
me kliızumunu hissettiler. Lokar
nonun yır:ılmasına kar<ı mütehh:t 
cephe aJd;lar. i ·panya işinde ber~
be• yiıriic' kr. Bel\ikanın ayrıl • 
m~sı bile İngiliL - Fransız te<anii -
diınıi t•kv" ,.~rd1m etmiştir. 

Fr~nsı~ .. bakanı Da-
Jrdıcr ~ke•i l~şriki 

mc nde göri.ışınek 
iç·n . ,., gıtmıslir. Bu aske· 
ri güı .. rır-ltı in> iki 'l'Y!t·rrı~eket ara
~ındakı .yası anl;tc:mayı tak•ıiye hu· 
sus" ıch ne dcrere ehemmiyetli rol 
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En basit muaşeret ada
bına bile riagetsiziz 

Gebeye, çocukl1.1 kadına, ihtiyara, 
aıııe, hastaya şefaltat gösteriniz 

r Ş~lhlöır IHJc§llb>~ırD~ıröJ 
•~--=.--------------:-~-- Grevin önune ge

çilmezse harp o!url Yoklamalar bitti 1 r'------- - ""\ Yugoslav talobesl 

A nkara bclediye•i, nakil vasıtaları içinde çocuklu ka<lı?lı.ra yer ve· 
rilmesiııi mecburi kılmış. 

Gönül islrrdi ki, bu mua,eret, bu nezaket ve va2ile kendiliğinden. 
fllsun. Çocuklu kadın, kebe kadın; en yüksek ı•urt vazifesini üzerine 
almış veya üzerine alm1Jı'a hazırlanmış in!andır. Memleketimizin birinci 
hcddi nüfus işidir. TaLiatırı k8c'.~wa bağ:ş 1 adı~ı bu yüksek vazife kar• 
şı•ında cemiyete düşün h5rm et yaiııız yu vermekle k~lınamağı daha 
Üsliin hlfeket clmeği amird r. 

Gebelik, tıb ilnıi~de, taLii lı~sla~ık addolunur. Binnenaleylı gebe ka. 
dın bir taraftan da ha•ta iıısanc!ır. Hastoya, rr.a!u!e ;dkat göstermek 
\·azilesi beyr.el::ıild bir cen.!yet nma~eretidir. O halde gebe kadın, he'.'1 
ha,ta bir ins~.n ve hem }Üksek memleket vazifesini üzerine almış bır 
ana olınuk bakımluın·!an iki defa hürmet, şefkat, ve himayele muh· 
taçtır. Çocuklu kac!ın için de vaziyet aynıdır. 

Dünyanın her yerinde en basit muaşeret kaidelerinden biri bulunan 
gebeye, çocukluya, ihtiyara, alile, hastaya yardım cebren tatbik oluna· 
maz ve olunması lazımdır. Fakat bununla Ankara belediyesinin kararını 
tenkit etmek i~leıniyoruz. 

Çünkü esefle söylemek l!tıındırki, bizde bu gibi mu.~şeret kai~ele
rine riayet eden aztır. Bir kaç dakikalık istirahatını, boyfe medenı ve 
beşeri bir vazifeye tercih eden, cemiyet nazarında ahlakın suçludur. 
Ahllk, hukuktan apayrıdır. 

Bu hadise belki ceza ile önijne geç:Jmesi dotru olmayan bir vicdan 
işidir. Fakat iş, azıtınca cemiyeti rencide edebilecek ka~~r ~ühimleşe• 
bilir. Bunun önüne geçmek için de hukuk müdahale ellırılebılır. Fakat 
yine günı.l istiyor ki, bu bir den ol.sun da bütün memleke timizde y&· 
aaksız, cezasız kendillğinden teıis etıiııl 

Hatice Hatip 

Sular idaresinin b•• yıllık programı 

Şehre akıtılan su mık
d ar ı fazla lastırılacak! ·----·_ .. __ 

Talebenin 
Çoğu fena 
Not almış 

L iselerrle ikinci yazılı yokla -
malar nihayet bulmuştur. Şeh

rimizdeki liselerden bazılarında, 

birincı sınıflarında, yani dokuzun
cu sınıflarda, talebenin yüzde 70 i
nin kırık not aldığı anlaşılmıştır 

Bu imtihanda kırık not alan tale
be, sene sonunda kanaat ve söı!ü 
imtihanlarında da kırık not alır -
!arsa, sınıfta kalmış olacaklardır. 

Kanaat notlarının . verilmesine 
de 15 gün sonra başlanacaktır. Bu 
iş Haziranın ilk haftasına kadar 
devam edecektir. Scizlü imtihan -
Jara da kanaat notlarının ikmalini 
müteakıp başlanacaktır. 

İkinci sözlü yoklamalarda tale • 
benin ekseriyetle kırık not alması· 

nı bazı eski hocalar, orta mektep· 
!erden liselere geçerken, talebeı>in 
zayıf olmasına hamletmektıedir -
ler. 

Vekalet de bunu nazarı dikklte 

alarak, orta mekteplerde gelecek 
yıl Fen Bilgisi ismi altında toplan
mış olan fizik, kimya derslerini a-

1 
yırarak okutmıya karar vermiştir. 
Talebe orta mektepten itibaren lıu 
müsbet ilim derslerile temasa [!eç
miş olacağından, faydalı neti~Pler 

alınacağı ümit ediliyor. 

j K o misyonlar kuruldu 

Tahrir işleri 
Su yıl 
Bitecelc 

Yanlıt muamele yapan 
komisyon reisi ve aza· 
lar ı hnkkını:la cezai mu· 
amele tatbik olunacak 

Evvelce :ıncak 1938 yılında bıtı· 

rilebileceği tahmin olunan arazı 

tahrir islerınin bu mali sene ırind€ 
> • 

ikmal edilme•ine Maliye Vekalt· 
tince karar verılmiştır. 

Vekalet bu maksalla bugünden 
itibaren çalışmıya başlamak üzere 
bir çok vilayet ve kazalarda yeni · 
den tahrir komisyonları kurmuş ve 
bu komisyonların kadro ve lahsi -
sat cetvellerini vilayellere ~ön 
dermiştir. 

Ayrıca bütün viliıyetlere yo11a · 
nan yeni ve müstacel bir tamimle; 
kanun ve talimatnamelerin sarih 
hükmüne rağmen noksan ve yanlı~ 
muamele yapan tahrir komisyonla 
reis ve azaları hakkmda cezai mun· 
mcleler tatbik edileceğini, tahri" iş 
!erinin sıhhat ve se!ametle yürü· 
mesi ve en kısa bir zamanda b·li· 
rilmesi içın hususi idare direktcir· 
!erile kaymakamların ve diğer a-

On i versitede 
Dostane nutuklar 

! Söylendi 
Mısafir talebe her t,e.::di <
ierı yerden mem nunıve" 

lerınl bıldırdıier 

ı Şehrımizde bulunan 'hıgo;lav t:. 
lebe;ı dön :;abah mtklqıkrimızı zı· 

,\,,adulıı Aj.ın<ı b·r lıa~.-· \'eti· 
yor: 

c ıdüst·r 1i ıde 
çalışa!"'! 0nbin işçi, t:>~cr sen~,s. ı! rı 
ta•ı:ılin1 \ıs:ı., ~rt.\' .·an edece~· 'erıni 

~; t'i ıır.:' e IJJldirq .,ur. 
İ)J:t o;c;:{iı~:.ı. } ani 0c.t..ı: ,.,, r• 

Jc:-, re .. c:aın a:-, l:crı \..• ıer \e t.ıt• ı l:l• 

ta: !Jr Rrcv ı.ar:ına ~i:;ıcideı t? .... 
m·~l rdır. 

' ttJJ't·,,J!lr önii· ~ !:...tkı;i er ve 
tözc~ı'er '•İt.tııı~Jrr ?i ... 

1 

yaret etmi~Jeı dir. Dosl tak be so.l 
9 de Çapa Kız Muallım l\lcktebrni 

1 gezmişlerdir. Keııdilernıe mektep 
! hakkında ınallımat verılmışt.r Buıo · 

dan sonra saat 9,5 ta Selçuk Kız So
nal Mektebi gezilmiş ve dost tale· , 
beler gördüklerı ıııtızamdan çok 
memnun olmuşlardır. Tam saat 
10.5 ta da üniversiteye gıdilmıştir. 

AL.:ıörierin bu gr \ c .~t r k ... Lp 
ctrr.i;'ı trk:tri d:ı.aa 1 t-!;i dı..·ı{·t ~ r. 
i\ıi .. .?m:ıfıh ak'ör l.ir;ıJı, bu ıfıl nal 
i!2eriodc nıi:1akcrelerc:!e t ıı.lı •. nı ı~· 
tur " 

Bütün düıııa}ı bundon d:ı~.a faz :ı 
a'akad"r eden bır ~rcv ol nı.ız ı.;•· 
bi geliyor biul Sti·dı oları~ kap:i.ı
rını olsan bekli,·ebilmek i,in l.aç 
ııönülliı bekçi, bütiin dünıaııM ınuh. 
telifırcins milletlerinden, ~kın akın 
gelebilir. Tek •tüdyolarc.a, si
te~i'llcr. Sonr tı ne olur, sinema 
aktörleri ya studyo'ar -endikular 
kabul cLı m<7s• diıe niçin buJ..adar 
üzüntiiler? Ve dünyayı ateı ••ra
cak, mtcl:.Jacımıyur lar mı? 

Ödenecek borçları, eksik bla·ı 
aparlıınarıları var:;:t Uunları ö<le· 

, rec~k. biıirecek koç p :raiı "'' pa. 
ra.ız ""a•ı bulunabi!ir. Mesdıl bç 
zenç kız, aktörler birliği azası~danı 
Jlngralort:un ugruna can vernıez? 
!\:aç ateşin genç, ı ine lirlik ,>za. 
sından ı:"ri• Kar of için ka•ket.ni 
sa~:naz. Terkos 

malik 
gölünde elektrikli oto
fertibat yapılacaktır 

aliıka!ı memurların dikkatle bu iş: 

takip etmeleri. etmiyenlerin ağır 
bir mesut.yet yüklenecekleri bil · 
dirilmışlir. ı;.._._...;.._._ _____________ ~ 

Başta Üniversıte Rektörü Cemil 
Bilse! olduğu halde bir çok profe
sör ve talebe dost iınıversitelıleri 

karşılamışlar v~ Üniversıteyi gez
mişlerdır. Bu ar~da Cemil Bilse! ile 
Yugoslav ünıversitelilerin kafile 
reisleri arasında dostane nutuklar 
söylenmiş ve bu arada gençliğın 

bu şekildekı temaslarının kıyme -
tinden bahsedilerek bu temasların 
ileride de devamı temeı:ni edilmi.~
tir. Yugoslav talebesi Ünıver;ite · 
den sonra da Ticaret .Mektebıı i geı.
mışlerdir Burada kendıler111<.' karşı 
yüksek alaka göste: ılr.ıı~tir Bun -
dan sonra öğle yemegin Gal3la -
saray Lisesinde yıyen m:safır t;;Je
be saat 14 te de Asarıatika. Topkapı 
ve diğer myUzeJeri ziyaret ,..tmiş

leı dir. Yugoslav Üniversıtdı:eri se
refıne bu gece Galatasaray Lise . 
sıııde bir müsamcr" \'erilecekr;r. 
Yarın da Boğaziçinde bi.. gezir;ti 
yapılacak, bu arada otle yeınei(i 

Beykoz Klübünde yenilccektır. Ya
rın Jkşam da Ticaret Meklebi ta
lebeleri tarafından Tokatlıyan ote
liı,de bir 7.İyafet verilecektir. 

Sonra bunlar Liç düşiinmedilermi 
kt, t;u arev o.ıırsa, dün} a fhınSİl ka
lır. Dl:nı a llin·,'.z kalır.a, üınoksız 
kalmak:Rn dah:ı mü~! .. .jf, d;,.ha va. 
hiın ı:·ınıınıar.ı ılü~er. Moda biter 
s~> ölur. Kadın ne ~·;.plC' 'yını şa· 
şıror. Geoç laf ataır.a<. Dunya aJ. 
bk bul:~k obr. 

Yalnız mutatdan gayrı yılda be•· 
yUzbin lira sarfın• lüzum görUIUyor 

Üçüncü 
Müfettişlikte 

Yedi incir 
Koopera '.iti 

1 st:ınlıul ıleledıyesine bağlı Su
lar İdaresi beş yıllık bir çalış· 

ma programı yapmıştır. 
Program beş kısmı ihtiva etmek

tedir. Birinci kısım halen 'l'erkos şe

bekesi bulunan yerlerde yapılacak 

yenilikleri, ikinci kısım su olmı
yan yerlere 'l'erkos isalesi, üçüncü 
kısım Tcrkos fabrlka ve tesisatında 

yapılacak işleri, dördıincü kısım 

vakıf sularının ve beşinci kısım da 
bend ve çeşmelerde yapılacak ıs· 

lahatı göstermektedir. 
Birinci kısımda yapılacak. i.Jler 

arasında yangın mu•luklarını ço

ğaltmak ve büyültmek, şebekede 

mevcut ve henüz geniş kuturlu bo· 

rularla değiştirilmiyen eski dar ku· 

turlu boruları kaldırmak, şehre a
kıtılan su miktarını çoğaltmak var
ilır. 

ikinci kısma aöre, İstanbul ve Be
yo~lunun henıiz Terkos auyu geç
mtyen bütün semtlerine tesisat ya

pılacak ve beşind sene sonunda şe
hir hir örümcek ağı gibi Terkos şe
bekesile örülmüş olacaktır. Bu me
.yanda bilhasas Bakırköyüne su isa
le edilecektir. 

Terkos fabrika ve müesseıatın • 
da yapılacak yeniliklere gelin~e, 

bi!lıasu Terkos Gölünden suyu :ı

lıp galeriye sevk için elektrikle iş
ler otomatik tertibat yapılacak, şim· 

diye kadar ancak iki kolu ıslah e· 
dilen ter fi borusunun 1200 metre U· 

zunluğunda olan üçüncü kolu 600 
milimetrelik font boru ile değiş

tirilecektir. Yalnız bu iki iş Beledi
yeye 300 bin liraya mal olacaktır. 

Bundan başka Edirnekapıda, ge-

çeıı >ene Metris köyünde yapıldığı 
gibi 7500 nıefrt mikıiplık bir su ha· 
ziııesi inşa cd!lecek, bu almamlan· 
dıktan sonra bir de Feriköyünde 

ikind bir haziT.e daha yapılacak -
tır. 

Bu hazinelerin yapılması bittik
ten sonra şehrin her tarafına her 
saatte gayet bol miktarda su verne

bileceği gibi daimi surette ihtiyat 
su da bulunacaktır. Bu suretie Ter
kos merkezinde bir kaza olsa bile 
ıehre az miktarda su verilmek şar
tile bu noksan ikmal edilinciye ka· 
dar suıuz bırakılmamış olacaktır. 

Vakıf sularının İdaresi için yıl
da 60 bin lira sarfetmek lazımdır. 

Diğer tesisat ve ıslahat için mühim 

miktarda para harcanacağı cihetle 
Belediye bu beş yıl zarfında vakıf 

sularında hiç bir yenilik yapmıya
cak, yalnız a1tmlJ8r bin lira sar • 

file oldu~u ıııbi idare edecektir. 
Ancak ikinci beş yıl için yapılacak 
programda vakıf sularının ıslahı 

için mühim bir tahsisat ayrılacak
tır. 

Programın be~inci kısmını teşkil 

eden bend ve çeşmelerde de mü
him bir yenilik yapılamıyacaktır. 
Bendler beş sene dayanacak şekil
de tamir edilmiş bulunmaktadır. 

Yalnız çeşmelerin ıslahı düşünül -
mekte ise de bu da bütçede tasar • 
rufat olursa yapılabilecektir. 

Çünkü bu programın ilk üç kıs
mını tatbik edebilmek için Sular 
İdaresi her türlü ve mutad mas
raflarından gayri senede 500 bin li
ı·a harcamak mecburiyetindedir. Bu 
suretle yalnız beş yıllık su planı
nın tatbiki Belediyeye 2.5 milyon 

Yapılan program mucibin· Evvelki gUn bu koopera· 
ce lnı,aata havalar düze- tlfler teşekküllerini 
llr dUzelmez başlanacak ikmal etmiştir 

Müf P.tti~lik merkezi olan Erzu - Ege mınlakasından bu sene incir 
rumun şarkın en modern bir şehri ve uzum ıhracatı satış kooperatıf-
haline konulması için yapılan prog- len tarafından yapılacaktır. 
ram mucibince hsvaların düzel - Bu müna>"Cbetle evvelkı gün yedi 
mesile inşaata başalnmıştır. incir satış kooperalıfı kurulmuş -

Bayındırlık bakanlığı bu inşaatı tur. 
iki tertibe ayırmıştır. Birinci tertıp 15 güne kadar üzüm koopecalif-
binalar üç yıl içinde ikmal edile · lerı de kurulacak ve bunların ade-
cektir. Bu kısma dahil olan inşaat di şımdilik 4 Lane olacaktır. 
için ceman (720) bin lira sarferlile- Bu teşekkü11erden sonra bir d~ 
cektir. Bu paranın (108) bin lir"sı (Ege Tarım Satış Kooperatıfleri 

ile hemen bir Umum Müfettişlik Birliğı) kurulacaktır. Bu birlikle -
binası, ve (125) bin lirasile (Kolor- rin umum müdürıle daimi kontro-
du Komutanlığı), 65 bin lira sarfile lörlerini İktısat Vekaleti t•ıın ede-
Mıntaka Jandarma Müfettişliğı da- cektir. 
iresi yapılacaklır. Ayrıca bu iki üç 
yıl içinde (45) bin lira ile bir (Posta 
Telgraf dairesi), (65) bin lira ile (Er 
zurum Halkevi), (45) bin lira ile 
(ilk mektep), (40) bin liraya (şe

hir oteli), (25) bin lira ıle (Umum 
Müfettişlik evi), ve 20 şer bin lira 
ile (Kolordu komutanlığı evi), ve 
(Müstahkem Mevki Komutanlığı 
evi) yapılacaktır. 

Mubadıııer ln vi zesi 
7 nci İzmır Beynelmilel panayı

rına Yunanıstandan gelecek mü • 
badillere kolaylıkla vize verilmesi 
için Dahiliye Vekaletince Haririye 
Vekaletine müracaat edıldiği ala
kadarlara bildirılmişlir. 

Komlserllk ler i çin hususf 
bir bina yapılmas ı 

kararlettı 
Metro \'e Merkez Rıhtım hanla • 

rında çalışmakta olan Nafıa Baş 
Komiserliğile, Tramvay, Elektrik 
ve Tünel şirketleri komiserlikleri 
şirkeller tarafından Taksimde tutu
lan yeni binada işe başlamışlardır. 
Mukavelede Komiserlikler içi" ye
ni bir bina yaptırmak hakkında ka
yıt olduğundan Nafıa Vekaleti şir
kellere taahhütlerini yerlerine ge
tirmelerini bildirmiştir. Müsait bir 
yer bulunmasından sonra hususi 
bir bina yapılacaktır. Bu Tünel ci
varına yakın olacaktır. 
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Küçük esnafa kurs açmahl 

Bir okuyucumuz yazı or: 
Bizden mUhim miktarda 

pamuk alıyorler 
Fransadan maruf bir firma Türk

ofis Müdürlüğüne müracaatte bu -

lunarak memleketimizden yün ve 

yapağı, Belçikadan bir ithalat şir

keti de mühim miktarda pamuk al· 

mak istediğini bildirmiştir. 

Ofis bu müracaatleri alakadar 

tüccarlarımıza haber verecektir. 

oynadığını harpten evvelki İngi

liz - Fransız erkanıharbiye görüş -

meleri anlatmıştır. Gıcır gucur gü

rültü ile dönen Roma - Berlin mih

verinden çok bahsediliyor. Fakat 

hadiselerin t:ızyıki ile geçen s0m• 

i~indc bir de Londra - Paris nıih • 

ı:eri kurulnıu~.ur kı, İspanya me

selesinde görüldüğü gıbi, Avrupa 

politikasını, h117 gürültü yapmadan 

etrafında dönc..,iı:en mih\•er de tu
dur. 

Ahmet Şükrü Esmer 

Pamuk mUstahslllerlne •Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, faket, yine olan oluyor, yine eski 
yeniden yardımlar yapıl· hamam eski tas. 
maaına k arar verlldl Şahsen ben küçük 
l'amuklarımızın ıslahı ve malı- Onların mınımını 

sulü çoğaltmak için müstahsile ye- de birindeyim. Fakat 

esnafı çok severim 
sermayelerini himaye eden müesseselerden 

hadise esnaf hadisesi detil, bir bilgi ve 
fÖrgü meselesidir. 

ni yardımlar yapılacaktır. ı · ı · 
Yiyecek şeylerin içinde yıkanmayanları, temiz l!nemıyen erı 

Bu cümleden olmak üzere bu yıl vardır. 

Adanı ve havalisi pamuk yetişti - Bunları açıkta satmak, halkın sıhhatilc oynamaktır. 
ricilerina masraflarını koruyacak Küçük esna[ bunun neticesini takdir edemiyor. Bilmiyorlar ki 
derecede Ziraat Bankasınca borç böyle yaptıkça halk kendilerinden sotuyor. 
verilmesi kararlaştırılmıştır. Borç Bu gibi yiyecek şeyler; simid, çörek, çekirdek, leblebi ve 
verme usullerinde ayrıca kolaylık- sairedir. 
lar da gösterilecektir. Toz, toprak içinde.duran bu şeyler yiyenlerde sonra nasıl mi. 

Bu hususta talimat verilmek üze- deden, sıhhatten iş beklenir? 
Bu küçük esnafa da kurslar açılması mümkün deıtil midir?. re bankanın Adana şubesi Müdürü 
Bunu Ticaret Odası veya küçük esnafın kayıtlı bulundutu ida. 

Ramiz merkeze çağırılmış ve te- reler yapamazlar mı? 
maslarını yaparak geri dönmüştür. Yapsalar ve onlara satış ıruaşeretlerini, usullerini, temizliıt~ 

Ziraat Vekaleti tarafından köy • terbiyeyi, küçük sermayeleri biiyütmek prensiplerini, müşterek ça. 
lüye dağıtılan yeni cins pamuk to- lışmaları, birkaç küçük sermayeyi tevhit ederek büyücek bir iş 
humları köylü tarafından çok is- yapmak usullerini, hayal bilgilerini, kendilerine lazım kanun ye 

nizamları öjtretseler fena mı olur? tekle karşılanmış ve kısa bir müd • 
Bunu yapmak faydalı değil midir acaba? w • det içinde hiç me\'cudu kalmamış-
Okuyucumuzun fikrini gezci buluyoruz. Müttefikan küçük eı• 

tır. nafa böyle kurslar açılmakla büyük neticeler elde edilebilir, 
Bu rajbet karşısında yeni tohum 1 Alakadarları tarafından bu cihet etüt edilemez mi, soruyoruz! 

getirtilecektlr. Jli---------·---------------------------ıı 

200 kişi 
Namrna dava 
Memurların hakiorını ko· 
rumak ıçln Na!ia Vek.§le-

ti de il ti hak edecek 

Eski Ş1rk şimeııdiferl~ri şirke
tinden bin kisi da\.'aCr bufunmak
tadır. ilk parti olarak 200 kişi na
mına bu şirkrt alcı hine dc\'let şü
rasında bir dava açılmıştır. 

Bu bin memurun veki11eri e<ki 
adliye vekili ve saylav Mahmut 
Esat Bozkurtla. e•ld adliye baş 
mıifeltişlerinden Şevket Ergündür. 

Mr.murların hoklan·ın korun. 
ması için davaya Nafia vekaleti
nin de iltihak etmesi için teşebüs
ler yapılmaktadır. 

Bekçilik 
Teşkilatı 

l s lah edllmak lçin tetkik· 
ler yapılıyor 

Yeni bekçi teşkilatının ıslahı için 
tetkikat yapılmaktadır. 

Bekçi kadrosu yeni ve genç ele
manlarla takviye edilecek ve bek
çilerin okuyup yazma işinde teka
müllerınin temini için kurs aç:la • 
caktır. 

Ayrıca haftanın muayyen günle
rinde bekçilere talımler de yaptı
rılacaktır. 

Bu talimier ve kurstan sonra bek
çiler bir imtıhana tiıbi tutulacak -
!ardır. 

Ayrıca bekçiler için mesleki 
kurslar açılması da düşünülmek -
tedir. 

Dofiumlar vaktinde 
b lldlrllecek 

Dahiliye Vekaletinden vilayetlere 
gönderilen l:lr tamimde, bazı yer
lerde doğum vakalarının vaktinde> 
nüfus idarelerine haber verilmedi· 
ğiniıı görüldüğü bildirilmiştir. 
Bademı doğum vakaları doktor 

veya ebe müdahalesine mahrum 
ve vakit kalmadan dahi vaki olsa 
bile en yakın belediye hekim ve 
ebesine derhal haber verilecek •e 
bunlar tarafından, doıtan çocuk 
için ilzam relen tedbirler alınacaktır. 
Doğumları vakit geçirerek ve 

erken haber vermiyen:er hakların• 
da kanuni takib~t yapılacak ve 
aile reisınden de ceza aiınacaktır. 

Sulh mahkemeler i 
tatınıye1r 

Eminönü kaıasında bulunan Sulh 
mahkemeleri Mayısın 8 ve 9 uncu 
Cumartesi, pa•11r günleri ıarhnda 
Divaılyolundaİ<i yeni binalarına ta. 
şınacaklar. 10 Mayıstan itibaren 
yeni binada vazifelerine başlıya. 
caklardır. 

BunıJn için 
vudun ı.Jegıl 

ol~r. 

bu grev y;•.lııız Hofi. 
IJülün cihc:n:n yeısi 

liaıa anlaşılmadımı ki, ~ .. ·cı1i iııs.ın 
oğlu ekmeksizl,j!"e eyvali•h der de 
lilimsizliğe boyun ei:"emc1. 

Aman milletler, milieLer ce-
miyetine lifa,ı vakit bır.ık· 
madan bir fil:msi2 ik hııhrani:e 
dünyala ateş ya,ılmaJ•n, bu grevi 
önleyinizl 

Hem ~e mQte\·azı bir birlik lıuf 

A~aba bilı:ır}or!nr mı diye ha~ret 
içindeyiz. l.ivayi li:m; 1 ~'dır"alar, 
arkalarına taklitleri ır.ilyMiarca 

j!enç kıı, prc5t:.ş.~flrl:ırı y~izi iııier• 
ce ihtiyar, l'Cr.zcrl~ri bir o}adar 
kadın, erlek ve farkında olmadık· 
!arı me,!ıul mil, onlnrcJ d~lıkaıı

lı dü~er. 

Kozan kaldırmak cllecinJedir. 
itiraf ctmeliyiıki, bütl:n cHi.,ya bir 
sinema !.Cnar} osudt.:r, ir:sanlar bu 
senaryonun ya ht\'esi 5.:-ı, ya pr
re!!lişkArı, ~·a tezı;d!1d:ırı. y-1 ~u
l;edebazı, ya hokaba•ı vdfi>sıl 

hep~i o yolun az çok yolcusu ho
livut perestlerdir. 

Bu grev mühimdir, mühim. Kimse 
farkında değil kaınay•n kaza·ıın! ,,. 

Mahaza eker 
yeni bir ~tiid;o 
raf ettirebilir. 

önüne geçilmezse 
bu tehlikeyi be ta. 

Yeni \e muazzam bir stüdyo ve 
yüz binlerce artist, figüran ve bir 
buçuk milyarlık bülün dcnya nüfu. 
sundan toplu bir se}·irci kalife3._ O 
zaman onlar film yapmazlarsa, dıin• 
ya için eğlence bitn:iş olmaz. 

Bir az k1onlı, biraz can yakıcı am. 
ma millelleri eğlendiriyor: 

Sağolsun ispanya 1 

Serdengaçtl 
·= 

iki bin 
Lira teminat 

Yeni proje kanuniyet kes. 
bettikten sonra komisyon· 
cuıara tatbik edlleecek 

Hükumet gümrüklerde ıslahata 
baş!Mken gümrük komisyoncuları• 
nı da bir nizama bağlamayı ve bu 
işte çalışacaklarda bir takım esaslı 

vasıflar aramayı d üşü n müştür. Bu 
maksatla bir kanun projesi yapıl
mış ve kamulaya verilm:ştir. 

Bu proje kanuniyet kesbettikten 
sonra komisyoncular ikişer bin lira 
teminat akçesi verecekler, komis
yonculukta kalabilecekler ayrılac&k 
ve bunlara yeni birer ycsika veri· 
lecek, muntazam sicil tutulacaktır. 

Şimdi gümrük komi~yoncuları• 
nın sap., 180 olup bun~n haricin· 
de fümrüklerde gizli olarak iş gö• 
renler de bir tu fadn varc"ır.Yeni 

kanunla bu mikdar tahdit edilecek 
ve birliğe dahil olmayan!.ır kaıi
yen çalıştırılmayacaktır. 



SEFALET 
latanbula ııclcii iki ay clmuşlu. 

Sultanaiınıett• dolaşırken, tiır ba. 
yanı, esk: tanıdıklarııııda<ı !;irinin 
bayanına benzettim. Tanıyab:lmek 
için epeyce ııiiçlük çektim. Arka· 
daşım Rıfat büyük bir ticareiha· 
nenin sa bibi id~ Bu ba) anı üç se• 
ne evvel Macaristandan ııetirmi~ti. ı 
O zaınanlar zenııinli~iyle şöhret 

bulan Rıfat, karısının ııüzelliQiyle 

de Beyo#'lunun kibar Aleminde biı· 
yiik bir yer almıştı. O zaman 500 
lira kıymetinde bir kürkü ancak 
iki ay giyen bu bayan karşımda 
soluk bır mantoyla duran bayan 
miydi ac,.,ba? 

Biraz tereddütten sonr yanına 
sokuldum ıelam verdim. 

- Nasıl•ınız 1:-a}an •M ... .,l 
Yabancı sandığı bir erkeQ-tıı ~:-· 

zından İ•mini işidince bir ad,m ge• 
riledi çukurlarına gömiilmil~ gözle· 
rini açtt. 

- Fakat tiz lı:imsiniıl 
- Bay RJhtın &rkada~ı •K ..... 
Göılcroni kapftdı. Belki geçen 

•enelcrdcki hayatını, hatıralarını 
a7aştırıyor. 

- Al. .. Taks,ıııdc cıturuyordunuı 
değ-il mi'? 

- Evet elendim. 
Göı!eri daıtlı, derin, derin içınl 

ÇCktL 
Ah!.. Ben arıık Rılatın karo" 

d~l(ilim. 
- Ne! .. Sız f.lılatt .. o ayrı!dın11 mı? 
- Evet. 
Bu nil;ınc v~rilccıek C.,..\'ap 

çok uıundur. Ben hayaıta pek az 
ııütdüm. Sefalet içınde doğdum, SC• 

falcı ıçınde büyüdüm, güzel oldu· 
gum için zengin lıır kocaya vardım. 
Biraı gülme:, isterken kocam o 
muni• Rıfot lıcnı aldaltı, başka bir 
.ma kur yaptığını görd 3m. Evvela 
sesimi çıka~mndını. Nihaye.t hayı,. 

ı.ımız intızaınını laybetti. Koı.am 

bütün varıru o kıza yedirdi ve en 
sonunda illa• etlı. O kıı da ba.ıka 
biriyle evimdi ve kocama ~·ÜJ. vcr
.ııedi. Rılut oradan yıiı bı.iamayın· 

ca yanıma geldi. 
fakı dcntlarımır yü1.iimüıc bak· 

madılar. S.!aletm koynuna atıldık! ... 
Ahi f ilmuoın llar. K.... iki sene 

böyle selıl, buı gunler aç ,·akit ııe\:İr
dik. Kocam lıaslalarıdı. Onun ha•· 

talığına Lakacak doktuı a verecek ve 
ha~talığını ıyi et!eı:•k ılaç almak 
için paramız yoktu. Ben, bir ahba
bın i1tima•iyle küçük Lir ticaret· 

Yazan. A. Kaylln 
haneye dakti:o oldum Nihayet 
hastalıklar biribirini takip etti, ko· 
cam bu kı~ gecesı, soıtu"- rür· 
garların kırık pencereden odaya 
doldutıı bir sırada "ate,, "C.•k!ık 
i•tiyorum. diye inle}e inleye, oldu .• 

Sustu, ııözleri ııene doldu, uzun 
kirpikleri ara<ından ıkı damla ya~ 
parladı. 

- " Koc~mdan üç ııün •onra kü· 
çük çocuğum de açlıktan öldü.Şim· 
di gene seialet, açlık, perişanllk 
yakamı t.ırakmıyor. 

- Memleketınize mektup yaz· 
madınız mı? 

- Hayır yazmadım, hem kıme 
yaıat.ilirim, orada kimsem yok ki. 

- Evvel amma, sankibır ahbaba 
fil.ln ne kadu oı,a memleketini?• 
dir. 

-!... 
- ı. ... 
- Müsaade edıni1 de gideyim 

tramvay geliyor. 
- Hay hay elendim. Fakat, 

lütfen adresinizi verirmisiniz? 
·Ak sarayda ... ., 
Teşekkiır ederım. 

Aliah• ısmarladık elendim. 
Güle, giıle .. 

Bu dinledi~im hıkaye beni çok 
müteesAır etti. Keşke lstanbula ~el
mez ol ftydım da bu vakayı işitme• 
seydim ı;özltrımın önüne Mert Rı· 
lalın orta boyu .-mer ve sevimli ı 
yüıü, kar.sının ıaril lıali ve bir de 
sefalet içinde olan bir adamın Rı· 
!atın lıaya!i, biraz evvel yanımdan 

ayrılarak tram vaya binen •efil 
kadının vezı~eli geldi. 

Bir pozar günü Ak"rayda ar· 
kadaşım Rıfatın karısı nın evine git 
tim. Burası tavuk kiım~si gibi ~ıp· 

ranmış bir evdi. ~~apıyı tan:rrındı· 

ğım bir kadın açtı ve: 

- Kımı arıyor.unuz dedi 
- Ba~·an • t\1 .... in evi burası 

değıl mi. 
Kat!ır.c•ğıı ıçlnı çektı. 11ozler!nt 

k•padı ve: 

- Buruı di, takaı onlan ıl<i 

gun enci burada ölu bulduk. 10 
yaşındakı oğluyle beraber açlıktan 
ö:miişl~r 

- !~tr. dedını memlekelınde aç 
vr sefil de> an, memleketime gele· 
rek en iyi arkadaşımın hıyanetine 

kurban gıden gene aç ve selıl olan 
b.r zavallı bayan ve bir hıyanet. 

!iğin acı hakikatı. 
~-

Bayrağa saygı 

Bayrak kanununa ait 
hazırlandı • 

nızamname 

Karada ve denizde, resmi daireler, 
caret gemileri Türk bayrağını 

evler, harp ve ti
nasıl çekecekler? 

Muhtelif bakan;ıkların delegele
rinden müre-kker olmak üzere 
Mılli Müdaf.ıa Bakanlığında teşkil 

olunan komisyon, bayralr. kanunu· 
nun tatbık şekUni gösterir nizam· 
name proıcsini haıır!amıştır. Milll 
varlığımmn sembolü olan şerefli 
batraıtımıza gö•terileeek sarı• ve 
sevgi şeki;erıni teshil eden proıe 
şu esa$ları ıhtiva etmektedir: 

Türk bftyrağı, Türkiye Cumhu
riyeti devletini temsil edecektir. 
Türk bal rağı husu•I şekilde altaç 
veya mJdenden yapılnıı~ gönder. 
lere ıuıılaelktır. 

Millı bayramlarda, umumi talı! 

ıriinlerinde resmi daire ve müesse
selere çekilecek temsil bayratı bu
yiik, ı ağmurlu zamanlarda ve sert 
havalarda çekilecek tem"l ba)rağı 
küçck olacaktır. 

Türk bayraJ:ı resmi dairelerin, 
mÜC'.<e•elerin ~arelli ve 2österişli 
bir yerine, polis, jandarma, hudud 
karakolları, müstakil ve daha yu
karı a•keri karargahlarda amuda 
y~kın bir şekilde (bulunacak. olan 
göndcr!ere nsı 1 ac~ktır. Temsıl bay· 
ra~ı har b, muavin ve ticaret ge
mileriyle, resm 1, lııısu• i gemilerin 
motlir -. i•timle nıüteherrik de
niz usıtalarının kıç tönderlenne 
yelkenli'erın randa yeıkeninh çör· 
dek yal<uına, kllu vasıtalarının 

Laş tara il rına, meyd• nlarda h•1<u<! 
yapılmış yerlere asılacaktır. 

Hava 1-uvvetleri bayrak kullan. 
mıyacaklar ve tem•il keyfiyetinı ay 
yıldız nısbet:eri göz önüne alınmak 
suretiyle Loya ile yapacaklardır. 

Harb muavın, ticaret gemileriyle, 

1 
resmi ve hususi ııemiler seyir ha. 
li~dc ıken tem.il bayrağını giz de
mlen yere t kacaklardır. Şerefi ih. 
lal edece~ ı erlere bayrak rekilmi. 
yecektir ' 

lemsıı bayramının cekıtış 

ve indıriltş şeKli 
Ordu kuvvetlerindeki törende 

bir zabit kumandasında silahli bir 
ditı veya bir manga bulunacaktır. 
Borazan varsa çalacak, • muzika 
varsa milli marşı çalacaktır. Bu eı· 
nada asker resmi ıe!Am alacak ,za. 
bit elle •elAm duracaictır 

Küçük harp ııemilerinde, mua·,fa 
a~milerde muzika ve borazan vok· 
sa •il;. re denilen düdük çal;a'mak 
suretiyle bayrak çekilecek veya 
indirilecek, ayrıca silahlı asker 
bulunmayacaktır. Poli , ıandar. 
ma gibi ku ı·vet bulunan resmi 
da ırclerde tören tüfekli olanlar 
varsa ordudaki usule eöre, tüfek. 
siz o!anlar alnı meraaimi yaparak 
elle selamlamak suretile yapacak· 
!ardır. 

Mektep'erdekl törende miimküm 
olduQ-n kadar çok talebe bulunma• 
"'na çalıŞılacak ve i•tiklAI marşı 
ıöylemek ıureU:e yapılacaktır. De. 
niz kuvvetleri dışında kalan rcsmf 
husus! \e ticaret gemilerinde tören 
miirettibat çıkarılarak elle selim· 
lamak suretiyle yapılacaktır. Resmf 
dairelerle, köy ihtiyar heyetle-
rinde, yabancı mekteplerdeki 
resmi ve milli binalarda ve sair 
yerlerdeki tören de bu suretle ya. 
pılıcaktır. 

Bayrak sabahları saat sekizde 
çekilecek, ıuru'l anında indirilecek• 
tir. Temsil bayratı tatil ve bay• 
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MÜELLIF'i: Nlzamettin Nazif 
Öğleden biraz sonra Abidin Be· 

yin yazıhaneıine çıkarken kim bilir 
neden Selimi hatırladı. Sevdiği k&• 
dından ayrı yaşamakdansa, onu 
kıtır kıtır kesmeyi tercih «den bu 
ııarip Ferhat herhalde çok geri 
kafalı olacaktı. 

- insan ıevdiğinı naııl ôlüdurebi· 
lir ? Diye mırıldandı. Bu işin zora 
uyar tarafı yoktur. Bir kadın se· 
verse sev•r... Sevmezse sevmez. .. 
Fakat şu ahçı kadın aşk mektup
larını kime yazdırıyordu? Pek me· 
rak ettim. 

Abidin bey onu görünce· 
- Neredesin a canım? • diye 

bağırdı • Hiç sormazsın.. aramaz• 
ıın... Az evvel evden telefon et· 
mişlerdi. Geleceıtini söyledim. Ha· 
oım mutlaka seninle konu~mak 
isliyor. A.ç şu lelefonul 

- Emredersiniz efendim 
Bir dakika sonra hanımefendiye 

dil dökmete başlamıştı. 
- Ah efendiciğim.. Bılmezsıniz 

imtihanlar beni ne kadar yordu ... 
• diyordu • bitti.. bitti amma ..• 
ben de bitti .. . 

- Geleceğim efendim ... Elbette ... 
Sizsiz nasıl olabilirim hanımel<:ndi ... 

Ve şüphesiz ana ile babaya bir 
nezaket y~pmış olmak için sordu : 

- Calibe nasıl efendım '? iyi 
mi ? Telefonu ona verir misiniz? 

Birden yıizü •arardı. Telaşlı le· 
taşlı , 

- Ne dedınız lıanıme!endı I Ne 
dediniz • diye bağırdı • Calibe 
bir haftadanberi l'ahrünnı•alarda mı? 
Oh hanımefendiciğim ... Onu Bakır• 
köye nasıl yalnız bırakabildiniz? .. 
Bu akşam oraya mı gidectksirıiz ? 
Ben ? ... Bilmem kı efendim . . Re!Oka 
hanım tenden pek haz etmeı ııibi 
geliyor da ... Ne dediniı ? 

- Hayret ederim.. Bu kadar 
lehimde mi bulunuyorlar. Peki elen· 
dim peki ... 

Tleefonu birakırken Abidin Bey 
onun şaşkınlığını larketti: 

- Tabii kızı arayıp sormaı.ın ... 
Dua et ki yine mektep arkadaşiarı 
kızlarla düşüp kalkıyor. Bir ba~ 

kası ol•aydı başına bir r•kip çı. 
karırdı. 

Ve oııun bir cevap vermesıne 
meydan bırakmadan!.. 

- Şimdi.. dedi otur da ciddi ko· 
nuşalım. Vesiko işi suyunu çekmek 
üzeredir. 

- Nezareti mi müdahale elto? 
- Yok canım... Alnıanyanın bu 

ay çok mal çekmiyeceği an.aşılıyor. 
- Neden? 
- Ya at!uka şiddetlendi. Yahut 1 

- Biz dayanabiliriz amma ... mem• 
lekeıte açlık var. Teşkilatsızlık, yol
suzluk, vasıtasıılık bizi adeta felce 
uğratmış gibidir. Bu vaziyet karşı· 
sında gemisini kurt~ran kaplandır. 
Biı de gemimizi kurtarmağa bakalım. 

..... 
- Ben şimdilik ... Bütün memur. 

!ara yol vermete karar verdim. 
Yalınız sen ben... ikimiz baş başa 
çalışırız. Mütareke olunca idhala\ 
işlerinde çok para dönecek.. Ha· 
zırlanmalıyız. Elhamdülillah bir uır 
kaşık kaşık yesem gene sermayen> 
bitmez. . . . . . . . . . . . . 

Abidin bey saatlerce söylemişti 
Fakat Nazmi ancak bukadannı 
duyabilmişti. Sonra oturduğu ytrde 
kımıldamadan, hatta nefes almadan 
gözl.:riııi halının çiçoklerine daldı· 
rarak derin bir düşüne-ye dalmıştı. 

Bazen Abidiıı bey yer nden kal
kıp ololaşmı~, kafasına iyi gir.'n 
diy~ olacak omı;ıunıı durte dürte 
konuşmuş•u. P.azan yar. ıu ottırmuş, 
gi1lı proıelerindcn birini kım•~ 
duymasın di;·e kaşlarını, ı:öz!eriııı, 

ellerini oyn lt~rak ehemmiyetle ku· 
la.:ına hsıldaını.şh. f.;skat bun!arın 
hep•i Nazminin bir kulağından gir. 
miş, öbüründen çıkmıştı. Ancak 
geç vakit tıır;ikte sokağa çıktıkları 

zam n bu dalgınlığından Liraı 
kurtulur gıbı oldu. Abıdin Le1ın; 

- Riistemi na~ıl '>hırsa ba~ıın· 

dan atarım .... dediğıni duydu • 
Sonra tüccar, 
- Al!aha ısmariadık yavrum ... 

·d<di. bu gunlerde beklerim 
artık .... 

- Al aha ısm~rladık Abirlin t,ey 
elendi ... 

Hanımclendile telefonda konuş
ması bütün neşesini, 1evkinı. her 
şeyini kayb~ttıronışti. Ca'.ibe bir 
ha!tadanreri Rdika hanımın evinde 
bulunuyorıfo hı? Ve .. Fahrünnısa 

ıle her halde or "' senin , buras ıte• 
nim do!a~ıı orlardı da.. . Son gece 
Belekkkı yalıdnn aı rı!ırken, kızın 

yastığı altına oakladı~ı '1uvorı.Jalar 

kdeksi}onunu hatırlamıştı. Acaba 
Calibe ko;ek'1y·onuna başlamışmı idi? 

Bıran Relık:ı~t tıayalinde yirmi 1 

Stıle eençleşt.r4ı. Sonra orıu birer 
birer, resıoılcrioi görduğlı sevııili· 

lerıle kalasın-la karşılaştırıp <Jo. 
!aştırdı. OntarJ R fı<anın yirmı •C· 
ne ı~e s ıracak bır takım muhanel 
maceralar ı aş>ttı. Beyni neler do· 
ğurmayordu .. bırdenbire Calitıeye 
atladı. Bütün bu ıııaceralar• bu <e· 

ferlde fJna y.ışal\ı Sonra'onun 1ir-
01ı seoe ~onrakı tıalır.ı ıasarlama~a 

ça•ışdı 
Oh! Oııun da t.ır Fat.rünnisası 

mı olacaktı ? 
Serscrı ve lıedels11 . sokak so

kak tlut şdığın• '1ederı •onra far. 

itilaf Devletleri Daninıar~a vapuru· 
nun düşman devletlere para ka· 
zandırmasını ıstemediler. Müşterek 
bir teıebbüs yaptılar. Bu a1 ~o. 
misyon vesika dağıtmağa liizum 
görmü~or. Alıcı yok ki ... Da~ıtsa· 
da vcsıkalar alanların elinde kala
cak ... 

1 ke \ ve ~urJuğu yer• tıır &Ö> 
atınca hayrc le ırkı:Ji. Ayakları, 

onu "Garp .. in kapısı orıunc kadar 
ı;et'fnıi,dı. 

- ..... 
- Dlışünnıe canım ... başka ış ya. 

panz. Hem mütarekenin de eli ku
lağında. Bu'ırar cephesi sarsılmak 
üzeredir. 

- Ne diyorsunuz. 
- Kader ... harbi kaybedeceğıı. 

Avusturya zaten inhilal etmiş ııibi. 
Bir Almanya tukadar düşmana kar
'' ne yapabilir. 

- ... 

ramlarda. tatil ve bayramın başfa. 
dıQ"ı saatte çekilecek tatil ~e bay· 
ramın devamı müddetince geceli 
g~ndüzlü çekili kalacaktır. Hergün 
bayrak çekilmesi, en büyük mülki· 
ye memurunun miisaade•iylc olabi· 
lec•ktir. Vapurlar seyirleri müdde
tince bayraklarını indirmiyeceklerdir. 

Bayrak bııia çekilecek ağır atır 
indirilecektir. Teoısil bayra2tnın 
indirme ve çekme beraberli!!"i için 
muhitin kolaylıkla duyabileceği, 

görebileceği münasip bir yer hü· 
kOmetçe işaret mahalll olarak les· 
blt olunacaktır. Denizde ise en bil· 
yük komutanın bulundutu gemi
den verilecek işaretle bayrak çe
lı:llip indirilecektir. 

Türk bayragına saygı 
Türk bayrağı çekilir ve indir!. 

lirken hiç kimse yere bakmıyacak 
ve yakında bulunanlar yüzlerini 
bayrağa dotru dönerek t!lren müd
detince hareketaiz durarak sayııı 

ııöstereceklerdir. Tören eıoasında 
(tren müstesna atlar dahil) bütilıı 

kara vaaıtalan da hareketsiz du· 
racaklardır. Motörlil iıtimili ufak 
deniz vasıtaları, 

0

motörlerinl durdu· 
rarak yelkenliler yelkenlerini laçka 
ederek, kürekliler de küreklerini 
denize muvazi bakacak bir şekle 
koyarak ıayııı ııöıtereceklerdir. 

Bayrak ym 019.rak çekllmiye
cektir. Yu allmeti olarak çekile. 
cek btyrıklırla, bunların devam 

G•lıp Rakırkö1undeki evın ıçınl 
erı ıyi bilen adam 1 -d:ye duşündü
ıuna bır sor anı ı '? 

O arıda mltnı yakan bir Ateş 
duydu Pancar gıbı kızaran yüzüne 
ikı avucunu Y• pışhrdı Ve birden 
gerıye döndü, utanmıştı Calibtnin 
nasıl ya~aclı~ını o~renmek ve hatta 
Ga:ıpten öğrenme• IU-ri ona pek 
ağır gelmi~ti. 

( Arku.ı var) 

müddeti protokolca tesbit oluna
caktır. Temsil ve !Üs iç!n kullanı
lacak Turk bayrağı, yırtık, sökük, 
delik, kirli, soluk ve buruşuk oln. 
mıyacaktır. Husu•! alAmet ve 
fi Ama çekecek resmi daire. res
mi ve hususi müesseseler tem· 
sil bayratını u~a. hususi aııı. 

mel ve f!Amayı sola çekeceklerdir. 
A.15.met ve flamalar temsil ba)ra· 
~ından büyük olamıyacaktır. 

Bayrak tezyinat ıçin kullanılabi· 

lecektir. Bu takdirde, bayrak süs 
bayratı olacaktır. Türk bayrağına 
ecnebi devletler bandralarına ben. 
zememek şartıyle süs bayratı ya· 
pılabilecek, kullanılabilecektir. 

Türk bayrağı büyüklerin ölüle· 
rinden başka hiçbir yere örtülcmi· 
yecek, 1&rılamıyacaktır. 

Türk bayratının renk ve biçi
minde İ§lenmiı balı ve sair eşya 
yapılmıyacak ve hiçbir yerde, lıer 
ne suretle olursa olsun kullanıla· 
mıyacaktır. 

Süı için ay ve yıldızın kullanıl
m111 halinde, ay vo yıldızııı kanun 
ve nizama uyııun olmasına dikkat 
adilecektir. 

Nizamname projesinde bunlardan 
ba1kı fon, gidon, fl4ma ve flan
dralanıı tekilleri, boy, en ve nlı· 
betleri ve kullanıı wekllleri etrafın. 
da renlt lıahıt vardır. 

Pansiyon sahibi iındadırna yetişti. 
işlerim düıelince ödemek şutiyle 
bana elbiseler, ıyakkopiarı aldı. 
Senet ımzalatdı. fstanbuldaki avu
katıma iki telınf çektim. Cevap 
yok! Patrash lstanbulda tanıdıtı 
bir hemşerisine telgraf çekti. Ge· 
len cevap bütün hayatıaıı, kökün· 
den yıkan bir CC\aplt: Arnkatı 
gördüm. llöyle bir kadın tanımı· 
yorum dedi! 

Poliı oıurmamı biraz daha uza\· 
tı. Bunun için rüşvet verıldi. Se· 
nedini imzaladım. Üç gün hasla 
yattım. Doktorların masraf sene• 
dini imıalaJım. 

Nihayel bir gün, Patras!ı dos
tum bana herşeyi açıkca anlattı: 

- f.mır dediğin adam seni na. 
.. ı Ras l'eddandan satın aldıyıe 
masrafını ve karını çıkar lıktan 
sonra fazla karı ile bizim pansiyon 
aahibinc sattı. Generala yazılan 
mektup, yaveri Don Tapto, Emi
rin bilmeıliıi'i lıep, hep yalan. Be· 
yn kadın ticarelt büyük bir şe· 
bek~dır. Her tarafda büyiık yar· 
dımrıları vardır. Sen de orola. 
rın ~!ine düştün. Pan~iyon sa .. 
hibi •eni kendi hesabına almadı, 

~ebeke ~uabma aldı. Sen ~imdi bir 
çok borçlandın. Menıleke tini ak• 
lından çıkar 

Be.n taş kesilmiştım. Bütün bu söz· 
lerinı b'r ruzgar ııibi b ,na çarpı• 
yordu. inler gibi sordum: 

- Se:ı de mi satıldın. 
- Evet. Fakat aramızda fark var. 

Ben bılerek satıldım, sen bilmeyerek 
Ben meml~kelinıde kimsesi1 bir 
kızdım. 

Bizde drahomasız evlenilmez. Ça• 
lışıp kaıanmak, drahoma toplıya· 
rak evlenmek isledim. Her giltiğ-im 
kapına Leni tezgahta, büroda tleğil, 
~atak oda•ında çalıştırmak istedi· 
fer. Reddettim. Tabii aç kaldım 

Birisi çıktı (ben seni drahomasıı 
alacağım) dedi. Yemin etti. Evine 
gölürdu. Dır ay sonra kovdu. Yir
nıi ) aşını bitırmi~ bir kızdım. Hiç 
bir mahkemeye gidemezdim. Bu 
teşki:aı kar~ıma çıktı Bir dakika 
dü~- nd·im, ve, kendı kendimi 
sattım. 

Üç <enedir orada~ oraya dola~ı· 
yorum Şimdi Portel..iı müslemli· 
kelerine satıldım . Ay sonu, yani 
bir kaç gün sonra vapur var O. 
nunla J(idcccjliın. 

- Ya ben ne yapacağım? 
- Patrona sorayını. Bakalmı 

seni n~rey e ~önderccekler 
- Ya ten gitmezsem 
- Ço"ukluktan vaz geç. Ôyle 

tatlı tdlı gidersin kı sonunda sen de 
şaşa•sın. 

- K ·;rldımi dcnıze atarınıf 

Uzu~ "~~n güldükten sonra: 
- Bir ınsan birçok para verip 

bir p rl r.ta •alın alır. o rırlanta· 
nııı l..ayl.ıolm~-.na, denize düşmesi· 
ne, ~alı 'Dasını göz )Uın~r mı? f.f. 
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bette göziinü ciöı t açar.Ağıyormu•un? 
ferahlıktır ajtla, Ben kendi kendi· 
mi snıtıfım hftlıle a~lıyorunı, fakat 
gizli ııizli atlıyorum . Gö' , a~ının 
verdiği ferablıklaıı sonra içme bir 
tahammül kuv.cti grliyor. Reıı;nı 
diinyada kimsem yok. Seoi belki 
beııinı ırideceğim y~re ~ öndernıet· 
ler. Fakat ben artık p,ofeıyon•lim 
rica ederim, ister mis:n? Rica ·de· 
rim, beni !enin gideceğin yere 
2öndersir.ler. Hrp beraber yaşar11, 
hep beraber girli gizli ağlarız. 

Beraber olursak Oirb•rirniz~ ra:• 
dun ederir. Sana bir na•ihat d3ha 
vereyim : Her şeı i bil ve bildiğini 
etrafına bildir. Bu suretle •an~ 1.ı· 
yan veren enlrikalardüıı k•ırltıl11r

sun. Bunu önce 1apmış ol•ardın 
fİmdi ne par an, n~ t'lmaJların ehn ... 
den giderdi. Gitmezdı de on!Jıü 
memleketine mi giderdin'.' Yı::< 
hayır. Onu aklından çıkar. Hu ~e· 
beke öy!e bir lc~i<ilal şebekesidir 
ki onun :ı~ından kurtulmak miim· 
kiın değildir. Ôyle binb:r entrika· 
lar bulurlarkı gittikçe kıırıııldcağı· 
na ııitıikçe batarsın. 

Karşı dnrnıagı aklından çıbr. 
Kim ne der.c ...ıe,.n. Hangi ,cfrrcet 
bağırırsa baıtırsııı. Ben şunu öz· 
rendim: Kadın zayıftır. Kadın en· 
trika çevirdiği zaman ku\velii gÖ· 
rünür. Dikkat el, ku,vetlidir d~mi· 
yorum. kuvvetli görunür dıynrıını. 
Fakat kadın u:ısal olduğu zamaı1 
kuvvrtlidir. 

- Uı •al.. Ya.11 bir ka,. ı;ı;k 
parça" mı olayım. 

- Derinine aklım ernıe7. Ben 
hayatla anlayabildiklerimı ,;-,}'liı o• 
runı. Düştüğümüz bu •elin öııünd • n 
kurtulup karaya çı\..mak bir ham 
ha}aldir. Biıinı yapacağınııL ~ey Lu 
selin içinde sadece buğulmaıııağa 
çalı~maktır. Boğulmazsak, lıer scliıı 
siirül..lediği kütüğü bir kenare at. 
lığı gibi biz de bir gün bir kt} ıya 
atıhr:1 .. Ogünıın adına da "St:\'Hı~;li 
kurtulu~ !(ünü., diy<·bi'.iriz. 

Patrona rica etli. Benim ~ıkan 
çıkaraınayacajtıını, uy• .. llılırnı aıı• 
!ayan patron memnun olmuş. f'al· 
rastı ile beraber gidece~iz Nereye? 
ıster!c cehcnneınc ul-ıun. 

Şanghayın öııcc kibar, <onra 
yerli, daha •onra gcmiı:ı >e külbıı. 
beyi barfarında süruü~u rn r.aınan

lar cüzzaına lııluldum. O guııden 
bugüne kadar > ıl!ar ı:eçti. 

Hiç bir ş•y yarnı~dını. o.ı.ı 
doğru'u yaramadım. Çünkı... Ne 
yazabilirdim. EQ-er yazmış olsaın, 

ve bir gün bu defterleri ba~ko k11. 
lar okumak bedbahtlığına u~r.ı.alar 
ne olacak? llopsini dimağlarında•ı, 
kalblerinderı ve hayal farından c11z. 
zaına lullurınayaca~rru yırni' Bana 
}'8pılanları a!fedenıt:ycn tıcn, ba~-
kalarına nasıl feııa!ık edeLi:irhı? 

( Deı·aın , 1'11 r) 
- --=-=~- -----

Cun~r~e~ida:Lkküonf::~~=ızda il KÜÇÜK HABERLER ı. 
ndyodJ verilen ııaulecilik hak
kıodaki konferan rııüna•ebetile bir 
yuzl çı1to.ın1şh. Bu \iazının menlin ve 
şunıulir.Jeki hedefin yanlış an!a
ş•lmı~ olduğunu halk evi ne~riyat 

lı:ob 3 3sından Nusret Salanın bi· 
ze gönderdiği bir mektuplan anla
dık. Arı<adaşımıı ezcümle diyar ki: 

• Beı. radyoda Eminönü Haikevı 
ncşrıyat kolu namına yeni cserlerı 
tanıtır, bu arada muhteliı r.ıevzular 
eıralrndo koouşmalar yap.ırım. 

Arkadaşlarım bu işe kimin verile. 
c<fılnı, nasıl yapılaı:ağını bilen in
sanlardır. Bu işin genç \'t tecrübesiz 
bir kimseye verilmiş iddia"' ben• 
de~ col: onları müteesir elti. Ben 
kcnfransımda guetecili~ rencide 
edecek tek kelime soylemiş değl· 

liı:ı. Tekn'k teferruatından da bahs 
etmedım .• 

Görülüyor ki o yazı ıamamcn 

yanlış :ır.laşılmıştır. Evveli hadi•e 
şahsi Lir dava halinde değikUr.Ga· 
zel.,ınizin en yüksek prensiplerin• 
den birı de şahısla meşgul olma• 
mak ve yılnız cemiyeti alakadar 
eden umumi mahiyette hadiseler 
üzerind~ neşriyat yapmaktır 

Saniyen, o yazıdaki hedef, ihti• 
sas:ı yer veri.memesinden tabasfül 
elmiş haklı Lir ştkiyet ve itirazdır; 

radyo gibi bütün dunyaya baQ-la. 
nan bir konferans kürsüsünden, 
her ne türlü mesele olursa olsun, 
ancak mütehassıskrının tensip ve 
1ardımlarile söz söylenmesini le· 
mine matuftur. Herşeyden evvel 
ııazetecilik hakkındaki etüdler 
matbuat cemiyetinden talep olun· 
mak ger'ktir. 

Bu fzJlıdao sonra, ortada tees• 
ıürü mucib bir nokta kalmamı,tır, 
sanıyoru~. 

* Şelır.mizde bulunarı llaly:ı. 
Krntırıın kızı Çı.ııılıc;ıda Kral lla
rıedarıır<t ait bir pııeln• ınatla!yt
s~nı kb.)'bt::trnIŞ, aY.l·ım u~tu zııbıta· 

ya hahl'ı vt:rnıı~ rrıc-ıdctl};:,. de hal 
bulunup kendısıııe verılmistır. * Şeiırımııi gt.•lmc·k uzere \ .. t 
bir o:.omobıJ!r ~O Bulgar r ıen1uru 
gelmi~tır 

* İsıar.bul<.lakı lngıhzle ıJ •n ~·o
gu tiAC gı)me n;l'raslminı seyrtt -
nıek Uzere Loııdraya gıtmıyc.- h"'~

larnışlardır. 

* F:lektrık ı.., ı:>at hlerinde ser
lıesl ve nıils\1ıkıl ~alışanlar üç sı

nıfa ii)''rılmı~tır Bunlara iıntilıan 

ed;Jdıkterı soıııa bııı:r vesika ven· 
!e~ekt 

* tsıaııbulda tik yanılan cami 
olan Ruml'lıhısaı ı camıuıirı esaslı 

suretli' ıamırı kararlaştırılmıstır. * Şirketi Hayriye ılkbahar tari· 
fesıı'i tatbik~ baslamıştır * Ankara Beledh·csi sakat pı

sanlarla çocuk tasıyan bdınlara 

nakil vasıtalarında yer verilmesini 
mecburi tutmuştur. • * Gayri mübadiller Cemi.veli, 
Gayri J\Iubadiller komisyonunun 
lıiji' edı' mesi ıçııı te~ bbtislerc bas· 
lamışlardır * Yalov:ı kaplıralaıı dün acıl • 
mışlır. 

yok. Kadri bek oyrıuyor. SDROSt * Eski İngıliz Kralı Vindsor Dü· 

kü F'ransaya hareket etmıştir. Kan
de Şatosunda eoki ı Iadam Simpsoıı, 

şimdikı ~fadam Valıs ıle edene· 

cektır * İtalyanlar Afrika müslemle -
keleri Nezaretınin bütçesini bir bu· 
çuk milyara çıkarmışlardır. 

.. 
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Şayanı dlkKat bir makale başhğı: 
Söze bakllmaz fiile bakdır 1 

Kral Viktor Emanoel veli
ahdı neden kucaklamıştı 

Müslümanlar bunu tecrübe etmiş ve öğrenmişler
dir. Bir daha bu hud'a.11a kurban olmak istemezler 

13 Nisan 1937 tarihli .Elbelağ• 

gazetesi faşist hükümetinin Trab

lusgarpta yapacağı geniş reform -

lar hakkında, .ttalya ve İslam a -
lemi; söze bakılmaz, fiile bakılır• 

başlıklı dikkate değer bir makale 

ne~ertmektedir. 

.FJbelağ• diyor ki: cBir kaç gün 

evvel Musolini Libya'yı ziyaret et

nüş bu sebeple de büyük tezahürat 

yapılmıştır. Bu ziyaret mücerret 

müstemleke yolunun küşadı için 

yapılmamıştır. Esasında mühim o -

lan bu başarısından başka bir ka'l

cti daha vardı ki, bu, gözlerden kaç
mamış ve müteaddit ihtimallere 

ve tehlikelere yol açtığından do!a

yı siyasi muhillerin endişesini u -

yandırmıştır. Bu da fişist İtalya'

nın İslam alemi üzerine nüfuzunu 
yaymak emelini beş]eJIM?sidir. 

••• 
Mı•ırlılar 

diyorlar ki: 
11 Ara p 
Milletlerl 

Her 
Z•mandan 

Dahaı 

Ziyade 
Tedbirli 

Ve 
MUteyakkız 

bulunuyor,, 

••• 
İslam akmi mazide bir çok hud'a- M . l .,. 61 1 . • •-ı· 1 l , ıon reılmlertnd•n biri 

1 
uıolıntn n ~ ı • ıııu ryar• ı munaıe&ı"S ıg e a ınm ı 

!ara uğrı.dığı cıhetle her hangi bir 
devletin kendi hakkında gösterdiği lus muharebesi, Ouchy muahedesi İtalya emanet aldığı adaları geri 

ile nihayet bulmuştur. Türk1ye, vermedi? Bilakıs bunu fırsat bı -ccmıleden ç<:kinir. Çünkü sırf a -
sabı yumuşatmak için, siy~set a -
]eminin yaptığı tafsilatlı vaadler 
İslam aleminin gözlerini boyamak 

kabilinden şeylerdir. İslim alemi 

Balkan devletlerinin Trablus har- !erek onları tam bır surette isti-
i:ıinden istıfade ederek ayaklan - la ve ilhak ettl. 
masına karşı bu muahedeyi im • Şu isbat eder ki müstemlekeci ri-
zaya mecbur kalmıştı. Muahede cal ağzındaki vaadlerın hıç bır kıy-

söz istemez, fiil isler. Faşist İtal
ya'nın vaadlerine inanılabilmesi i
çin İslam fılcminc ilk takdim ede-

mucibince Onikıada B.ılkan harbi- metı yoktur Bılakıs bu vaad onla-
nin sonuna kadar !talya'ya emane.t rın ağzında müstemleke koparmak 
ediliyordu. Büyük harpten sonra ıçın bırcr vesılerhr Müslümanlar 
Anadolu harbı oldu. İtalya. adala- bunu tecrübe etmış ve öğrenmr;-

ceği şey bunların hangisidir? rı işgaJJp devam ediyordu. Lozan lerdır Bır daha bu hud'aya kurban 
Musolini f8iist İtalyanın Trab - muahedes! ımza edilirken neden olmak ıstemezier • 

lus~arpta camileri ı:esaire)~ ih)•a tlllllllUllUtllttUlt"IOllUU•Ullllltntlllfl•llllllllllllllll"llHllllllrUlllUUIHUı"ııtllllllllllıUUlll••lllllUllllllUllllllll'llf"lllllllllllllO!lh ; 

ederek hliım tılemine yanaşmak ar-1 1 S T A N B U L 
zusunda bulunduğunu söylüyor. Bu 

' •, 111\D ·~ .::._~~-lındJi zatında güzel ve şayanı tak- ı-.,. ,,. -• 
dir bir harekettir. Çünkıi İtalya -
m-.ı İslfun teb'alaı ırun sevıyesine 

yükseleceğine delalet eder. Şurası SARAY 

g~ıiptir ki İtalya müstemlekeci bir TÜRK 
devlet olmak itıbarıle müstemle • 

BEYO(,LU 1 

: Dans devam ediyor 

: Ha~·al mucadelesı. 
Aşk şarkısı 

kelt·rindc islah siyasasının Evvel· MELEK 
iPEK den semerelerini toplaayn ilk dev-

: Hırçın kadın 

lct 'r. Musolıni, İtalya'nın Mont- SAKARYA 
rcux kaı:ıferansına iştirak edeceği-

: Yeni Rin Tin, Dans 
için yar atılmış 

: rıloyu takip edelim. 
Denizde isyaıı 

ni söyleıniştir. Bu iştirak, matbuat YILDIZ : Bülbüller öterken. 
Karyoka ve Propaganda Bakanı Sinyor Al· 

ficrı'nin kavlince .İtalya UZU'1 

müddet siyasi konferanslara ~ti

r8.k etmedikten sonra vukua gel -

miş olmakl:ı İtalya tarafından Mı

sır milletine karşı gösterilen sa -

mimiyet ve b"ğlılığın bir delildir.• 

.Mısır milleti; bu güzel hisse mü

teşekkir olmakla beraber imtiyaz

ların kaldırılma nın Mısırlıların 

gönlünü almak için değil, asrıhazır 

ruhuna tevafuk etmediğinden i -
cap ettiğini, dtişünmeklcdir. 

Mü•lümanlnr, bu beyanat karş1-

sında tereddüt halınde blıyor -

)ar ve bunda mazurdurlar. Çünkü 

unutmamışlardır ki 1911 de İta! -

SÜMER : Tatlı be'li. Yıldırım 
adam 

AL KAZAR : Programı bildir. 

TAN 
ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

memiştir 

: Kadınlığın sırrı 

: Rus - Japon harbl. 
Kan kardeşler 

ı Singapur postası ve 
Altın toplayan kıllar. 
1936 Atiııa Balkan 
olimpıyatları. 

: Bevaz J:Ömlek!iier 
Düşmanlar µ.,şinde 

SANCAK : Arijona kahraman• 
Eski Astorya) : !arı. Margari:a. 
{;l.JMHURIYET: Çan serserileri. 

Pranga mahkümları 

lSTANBUL 
ya, Trablusg3rbı sırf istısmar kay- , FERAH : Son Rumba. Kaplan 

k12. dile, istila eylemiştir ve bunu en 

büyük resmi devlet adamlarının 
beyanat ve vaadlerine rağmen yap
mıştır. 

MiLLi 

HiLAL 

: Romeo ve Jul yet 

: Bağdat bülbülü. 
Kim öldürdü 

Bu sözlerimizi izah edı.>lım. Os- AZAK 

maıılı veliahdı, devletinın mü -
: Hazreti lsaiıın ha. 

yatı. Kadınlar gölü 
messili olarak Londra'ya beşine 

George'un taç giyme merasınune 

gitmişti. Avdetınde Roma yolu ile 
dönüyordu: Kral Vıctor Emanuel 

ıınu istasyondan karşıladı ve u -
mum muvacehesinde kucakladı. 1-
talya - Türkiye arasındaki dostluk 

münasebatının her zamankinden 

kuvvetli olduğunu temin eyl~di. 
Osmanlı Velıahdı İstanbul'a dö -

ALEMDAR ' Neşe ile. Giınabım 
aşkımdır. 

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

HALE 

KADIKÔY 

: Macaristan gece:eri 
0SK0DAR 
: Roz Mari 

BAKIRKÖY 
ııünce kralın bu teminatını bildır- MiL TiYADI 
di. İtalya Trablusgarp hakkında bir : Pro2nın ırönde

rilmemiştir. 
takım ısteklerdc bulunuyordu. Os- !=;;============= 
manlı h!ikümcti ihtıyat kuvvetleri Ördeği 
göndererek İtaly-nın istilil:;ına im-
kün vermemek lçın tedbir alacak
ken veliahd İtalyanın hüsnüniye
ti hakkında teminat verdi. Fakat 
Victor Emanuel'in teminatından i

ki hafta geçmeden İtalya Türkiyeye 
4ll saatlik bir ultimatom vererek 
Trablusgarbı tahliye etmesini is

tedi ve harple tehdit eyledi. Trab-

çatan mahkQm 

1 
oldu 

Kınalı adada oturan Yek la ismin
de bir kııdın sok ak ta gezen bir 
ördeği çalıp ı:.tkısına sararak ka
çarken örde~in sesini duyan polis 
memuru tarafıodan tutulmuş suçu
nu itiraf eden kadın 3 üncü Sulh 
Ceza mahkemesine verilerek 20 
ffin hapse mahkılm olmuştur. 

1 

ı ı 

ı ı 

Tıcareı ve Zanıre 
Borsası 

3 1 ~ 1 '137 

FIATLAR 
C 1NS1 Atpa ·ı 

Buğday yumuşak 

• sert 

Yuk . 

11 Yıılsl 

K. P K. f' 
(ı 12 6 25 
(ı 12 (ı 17 
4 ?O - -
4 35 - -

" 
Mısır beyaı 

.. sarı 

Arpa 
Çavdar 
Tabak yünü 

4 36 
4 8 4 9 
4 27 - -

68 -
• natürel 6 20 - -
., • J. cı Yemek 57 - 60 -

Peynır B. 24 15 T7 -
.. K. 4 - 52 -

1 Yün ___ _ 

1 Tıftik deri 106- - -
• • 2 el • 

1 Z. yağı ekstra 
' 

54 - 55 
6l - 65 -

Pamuk vag'ı 

GELEN 

Buırday 

Kepek 
SusJm 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Pamuk 
Yular 
irmik 
Un 

605 
45 

ton ' 
• 1 

! 

" 
• ı 8:> 

90 
37 
29 
30 

" 1 

Ke~dir tohuma 
Fasulye 
Tittik 
B•yaz pevnir 
Zeytin ı ığı 
KaşJT 

91 

47 
58 

2 • 

• 
n .. 
n 

n 

• .. 
" 

1 

<;:=~=G=I =D=E===N== 1 

Ra7mrl 75 
, Nohut 95 

1 
Arpa 
Tiftik 
lç fındık 

Çakal " 
Sansar ,, 

' 

ton 

.. .. .. .. 
• .. 

'DIŞ FIATLAR 
ıi 
! l:lugday: Lıverpul 9, 3 Şili;ı 

1 

,, : Şikago 13:!, &nt ,. 
• :Vınipek 13'.l, ,. 

j Arpa :Anverı 124, B. F. 
1
! 

' Mısır :Londra ıs, 3 Şilin 
1 Keten T: ,, 13, Sterlin j 
~ FındıkG :H-burr 173, R_ M. 1 

ı • L: • 173, " / 

Bir gazeteci l•panya herbl hakkında 
Şayanı dikkat bir makale nefretti 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Germika'nın tahribi 
gibi fecaat görmedim 

BUGOt>ıKO PROGRAM 

Ôfle neşriyatı: 
Saat 12,30 Pl!kla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,05 muhtelif Pli.k 
De§tiyatı, 14 son. 

iki saatte koca bir şehir ateşler Akşam neşriyatı: • 
Saat 18,30 Plakla d•ns musikisi, 

19,30 Eminönü Halkevi sosyal yar
dım şubesi namına konferans, 20 
lklma ve arkadaşları tarahnd m 
Türk musikisi •e halk şarkı.arı, 
20,30 ômer Rıza tarafmdan arapça 
söylev, 20,45 Cemal Ki.mil ve arka
daşları tar11lından Türk mu•ikisi 
ve halek ~kılen saat ayarı, 21,15 
orkestra, 22, 15 Ajans ve bor• 
sa haberlerı ve ertesi gü·ıün 

programı, 22,30 plakla soiolır 
opera ve operet p1r~aları, 23 son. 

içinde cayır cayır yandı 
Yaralılar; kadınlar, çoluk çocuk 
Mahv ve mUnhedlm oldular 

Pari - Suar gazetesinin Bil baoda 
bulunan muhabıri şu malumatı ve
rıyor: 

.Altı aydanberi İspanyada çok 
feci manzaralara şahit oldum. Fa -
kat Bask hükümetinın eskı payı • 

tahtı olan G<-rnııka şehrinin tah -
rip edilişi kadar müthiş bır şey 

gcirmtdim. Biliyorsunuz kı, gene -
ral Frankonun emrındeki ecnebi 

tayyareleri bu şehrı bır iki saat i
çinde cayır cayır yaktılar. 

Bıı gece hiıla yanmakta olan şeh
rı dolaştım. Yanan evlerin hanbe
leri altından şımdıye kadar pek 

çok ceset çıkarılmış bulunuyor. Bu 
cesetlerin çoğu tanınmıyacak hal -
dedır. Şehır ahıılisinden en aşağı 
ikı yüz kişi de, alçaktan uçan avcı 
tayyarelerinın mitralyoz kurşun • 
larile telef edilmişlerdir. 

Kızıl haç tarafından vücude geti
rilmiş olan Jozefina hastahanesırıin 
arka tarafında uzun mıiddet kal -
dım Bu hastahanenın enkazı al -
tında kırk iki yaralı askerle on has
tabakıcı kadın diri diri yanıp go -
mülmüş bulunuyorlardı Bu zaval
lılar bir türlü hçıp kurtulmağa 

muvaffak olamamışlardır. Yatak -
latında sonki yıldırımla vurulmuş 
gıbı olmuşlerdır. 

Şehre atılan bombalardan bin -
den fazlası yangın çıkaran bomba -
!ardı Ayrıca yüzden fazla h~va 
torpılı de atıldı. 

Bu feci hava baskınının kahra -
manı Aronat~gi i•minde ihtiyar 
bir köy papasıdır. Tayyareler şeh
rin iızerinde peyda olur olmaz, bu 
papas halkı başlıca mevdanlardon 
bırıne t"plamıştır. Kendisı de 
meydanın cırtasında bulunan bır a
bıd<'nin üzerine çıkmış ve topladı
ğı şehır halkını takdıs ettıkten son
ra, panıfıe sebebıyet vcrı'memesı i-

Çocuklar 
Devlet himayesine 
Ah nacak 
Bu ı, için çocuk himaye 

milessesf!lorl tesisi 
dUtünil.mel<tedlr 

Aldığımız m uümata göre yur. 
dumuzdaki fakir ve yobul çocuk
ların h•ma; e ve )Ctişdir.Jmesi içın 
esaslı tetkiklere girişilmiştir. 

llu hu•u~t\ aiaKadarlıra ve bü• 
tün vPkalctiere nııiraca1t edilerek 
bu Mevzu etrafındaki f,kir ve nok· 
tai nazari ırı sorulmut ve cevabo 
lar gönder.lmeğe başlanmıştır . 

Bu mü~ im iş üzerinde düşiınülen 
en ba~lıca tedbir: memleketteki 
fakir ve yoksul çocukları devlet 
hımayesı altına ıılmaktır. 

Buna nazaren; 7 yaşına kadar 
kimsesiz çocuklar kuruiacak bu· 
su•i mües eselerde yotıştırilec kler• 
cır. Bu kabil çocuklar 7 yaşına 
kadar sıhat vekaletınin şefkat ve 
hımaycsi altında bulundurulacak 
ondan şonra maarif vekaletine ıfev• 
rcuil cektir. 

Bu iş için belediyeler ve vı!Ayet 
biidcclerinden muayyen bir tahsi· 
sat a; rılarak sıhhiye vekliletıne 

ıcönderılecek ve bu suretle kuru
lacak olan (Çocuk himaye mües
seseleri) vekalete bağlı müstakil 
bir müdürlükle idare edilecektir. 

çin nasihat ta bulunmuştur. Bir kaç 

dakıka sonra, papas yanan bir ev
dekı çocukları kurtarmağa çalı~ır

ken, atılan bombalardan bırının 

parçasıle vurularak ölmüştür. 

Sekiz kilometre kadar muhitte 
sağlam kalmış bır çiftlık yoktur. 
Tarlalarda, kırlarda öJiı hayvanlar 

yatmaktadır. Atlar, koyunlar, ö -
küzler, inekler de bu haileden kur
tulamamışlardır. 

Bu on bin nüfuslu gü7el Gerni-

---·- -
Bir gazete müdürünün 

evinde yangın 
Bursa sokağında hırt l:ey ap·r

tımanında oturan Jurnal Don a·ı 
gazetesı müdü.rü U:.>tctinin evind "'fi 
yangın çıkn ış ise de detl>JI söndf
ri; lmuşlur. Ev <igorta:ı oldu~u ıçi~ 
tah'<ikat yapılm1Kla ır. 

ka şehrınde taş üzerınde taş kal • 

mıştır. Bu şehir beş asırdanberi 

Bask hükümeline merkez olmuştu. 1 
Şehir bır yortu gününde, herkesin BORSA • PIY ASA 
sokaklara döküldüğü bir zamanda l 3 • ., • 9"17 
can vermiştir. 

Şehirde ancak bir tek bina sağ - ' Ç E K L E '{ 
lam kalmıştır. O da eski parlameıı- J 

to bınasıdır. Daha bır kaç saat ev-
1 

, 

ve! sükunet v<: güzellik manzarası 1 : 

gösteren şehrın şımdikı harab.,si- 1 

ne hayran hayran bakar gıbı dur - i , 
maktadır. ' 

Londra 
Nev,uk 
Paris 
Mı.an o 
Brüksel 
Ati na Gernika'nın bombardımanı n;u- i 

harebeleri İspanya muharebeleri 1 Cenevre 
i S'>lya tarıhinin en kanlı ve en kötü sahi· 

fesı olarak kalacaktır. 

Diğer taraftan iısiler Gernikanın 

yakılması hakkındaki ithamlara 
kRrşı şu cevabı vermektedirler: 

1 

Amsterdarn 
P•aır 
VitM!l 

, Madrit 

- Gcrnikanın İspanyol ihtilale!- n.rlin 
!eri tarafından yakıldığı iddiası va- 1 VArşova 
landır . Biz Gcrnikayı ,yakmadık. Budopeşte 
Franko İspanyası yakmaz. Bu şth· 1 Bukrcş 
ri ıspanyanın ellerınde kalmıya • ı , Be"grat 

' 1 Yokcıhama cağını bilen kızıllar yakmışlardır. 
.1f.. Mo~kova 

S:oklıolm 
Eybar şehrinde de yangın evle -

Açı,•ş Kap,1 ş 

b:l6. 50 1621, 
07079 o. 7870 
11s:25ı ı7,5575 
14.967) 14,955 
4.667~ 4.t 6 8 

87 23 87,16ı0 
3.443j 3,4410 

63.8467 63,79'8 
1,4363 l.43SQ 

22.6656 2~.6475 
4,)186 4 215 

13,b866 13.8155 
1,96 1.9)8) 
4,1644 4, 161J 
3,97~4 3,9712 

l01;'l62.S 107; ~"il 

34,3175 34,29 
2.7425 2,74 

1
24, 105 24, P5 
3,0\170 3,0944 

rin dortte üçünü yakmıştır. İtfai- Pl\RALAR 
ye bu muazzam felaket karşısında 

hıç bir iş gbrnmemıştır, Eybarda~i 
bın kadar evden ancak otuzu sağ-

. lam kalmıştır. 

POLiSTE ı 

Birdenbire 
Patlayan 
Dinamit 

1 Sterlin "ı 
ı , 1 Dolar 
ı ' 20 F ank 

li 2G Lir<'t 

1 
, 20 Bel. Frangı 

29 Dr ıl mi 
20 k Frangı 
20 Leva 

1 F <·rİn 
20 Kron Çek 

1 1 Şilin Avus0 

Pezeta 
Bekçiyi yUzUnden ağır ı ı Mark 

surette yaraledı ı Zloti 
Davulpaşada Kem ıl ismhde 1 Pengo 

bir beKçı bugün Öğle üzeri deniı 

1 

20 Ley 
k narında bahk avlarken, elindeki J 20 Dinar 
dinan it birde.ı bire pıtlamış sol 

A ıı 
1>22, 
122, 
ı 10, 
ı~o. 
80, 
19, 

570, 
20, 
63, 
70, 
21, 
-, 
25, 
20, 
21, 
12, 
48, 

s :ıi)-

6~ 7, 
126, 
113, 
125, 
84, 
22, 

580, 
23, 
66, 
75, 
23, 
-, 
~8, 

23, 
24, 
14, 
52, -. -. elini Lileq-inden, sağ elinden Je üç Yen 

parmağını koparnıı~tır. Bekçi yüıü- J 1 Kron lşveç 30, 32, 
nün sol tarafından d> ağır suretle 1 Altın 1058, 1059, 
yaralanRlışlır. Yaralı ifade veremi- ! 1 Banırnot :.!53, 254 
yecek bir halde Cerrabp1şa hasta• ·ı-==-===-==:====..'.:=='= 
nesine kal:lırılmış,ır. ESHAM 

Bir cocukk düştü yaralandı 
Kumk•pıd 1 llayramçavuş m.ıhal- 1 

lesı 16 numaralı evde oturan 6 ya. ' 
şında Nişan evin parmaklığından 
düşerek ağırca b•şından yaralan• 
mış, tedavi için Cerralıpaşa hasta· 
1 an ••ne kaldırılmıştır. j 
Bır cocu(lun kolu kırıldı '! 
S rkecıde lbnikemal sokağında j 

15 nu ıara!ı evde >!uran Z«lıri is
mindeki çocuk arkadaşı Bedri ile ı 
top ovnarken düşmüş sol kolu kı- 1 1 

rıımışlır. Tedavi için hastaneye 
ka:dırılmıştır. 

Sır kavga ve cerh 
Kantarcı! ırda oturan Mu<a, yu. 

murtacı Halil ile kavga etmişler ve 
bu kavga neticesinde Halil, Musayı 

! elinden yaralamıştır. Yaralı ba,ta• , 
h neye kaldırıimış suçlu yumurtacı 
Halı! de yal..alanmışlır. 

I~ Bankası Mü. 

" N. 

" Ha. 
Anadolu ~m. 

yüze 50 Peşin 
Anadolu şm. 

> ü1de 60 Va. 
Ana<lolu şm . 

100 de 100 
Aslan çimento 
Merkoz ll•n. 

Türk borcıı I P. 

" 1 v. 
,, il P. " .. 

Açıiış ıKap ıış .- -, 
-,- -,-
-.- -.-
-,- ,-

-,- -,-

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

-· ' -• 2v, ıo 20,175 
-• ,-

' 

' 

: 

Yunus Emre g~ce•I 
Büyck h.ılk ş.ıiri Yunus Emre için 

12 M:ıyıs çarşamba günü akşaıhı 
saat 20,30 da Eminönü Halkevinin 
tarih, edebiyat şubeıi tarafından 
bır gece yapılacaklır. Buna ait bir 
program da ba:ırlarımııtır. 

Bir otomobil devrildi 1 ,. ,. li '· 
Beyoğlunda Su terazi sokağında j n " ili P. 

-,- -·= 1 

-·-
Zehirli gazlar kursu 
Enıinönü Halkevindc poıis me. 

muru kom;serlerı:e jandarmalara 
verilen zehirıi gaz kurs dersine 
dun de devam edilmiştir. 12 ma
)Uta denler nihayet Lulacaktır. 

Blllkondan dUten Ömer 
dUn ö'dU 

Bundan bir müddet evvel Nııru. 
osmaniye civarındaki evinde kaıa
en pencereden düşerek a~ır suret• 
le yaral~n:.n ve Cerrahpaşa has
tanesine k~ldınlan Ômcr ismindeki 
4uuru muhtel yaralı dün ölmü§tür. 

oturan ~unduracı Andon, nişanlısı ,, ,, lll V. 
Mari ile kenrlilcrine aid husus! oto. ' Erganı 
mobil ile Sarıyerden gelirlerken ı Sıvas Erzu. ı 
numaresı her üz anlaşılamayaıı bir i ,. ,, il 
otomobil ile karşılaşll':ılar ve bu 
otomobile çarpmamak için yanılan i " " lll 
yanlış harekette ı dolayı devrilmiş- Şark şm. 
!erdir. Her iki~i d"' yaralanmıştır. ' Yü1.de 5 Haz!. 
Yaralı nişanlılar Ş'şli hastahanesıoe 
kaldır:lmı~lardır. 
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Bir motosiklet kazası TAHViLAT 
Dün saat 14 r"ddelerinde köprü 

üıtünde bir motosiklet kazası 
olmuştur. 

Ôl!'rendil!'imize göre Belediye 
motosikleti postacılarından Kadri 
köprü üstünden geçerken Ahmet 
isminde ameleden birıne çupmıştır. 
Ani olan bu müsademede her ikisi 
de tıalifçe yara.anmış ve teJavi 
için Cerrahpaıa haslahaneıine kalo 
dırılmı§tır. 

' Anadolu P, 1 
.. v . 1 
,. P. 11 
,. Va. fi 
., P. ili 
" v. 111 
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Tıraş bıçajj'ı yerine başka bir 

bıçak verirlerse aldanmayınız 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Gaziantep Memleket hastanesine ait 102 kalem cerrahi alat ile 56 

kalem kulak boj!"az burun ve 5 ad;t takım cihazı açık eksiltmeye ko· 

nulmuştur. 

1 - Eksiltınc: 5 Mayıs 937 Çarşanba günü saat 15 de Caıtaloğlunde 
Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüj!"ü binasında kurulu komisyonda 

yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat: 1927 liradır. 

3 - Muvakkat Garanti: 144 lira 53 kuruştur. 

4 - istekliler ~artname ve listeyi hcrgün Komisyonda görebilirler, 

5 - istekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu\ 01kkat garanti makbuz veya 

Banka mektubu ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri "2242~ 

fstanbul Defterdarhğından : 
Lira Kr, -

Küçük pazar : Uzun çarşı caddesinde eski 77, Yeni 320 

Sayılı dükkanın 6/20 payı. 900 00 

Beyoğlu 

Beyo21u 

Aksaray 

Beyojj'lu 

Büyükada 

Kuzguncukta 

Fcntrde 

: Taksim Ebufadıl mahallesinde defterdar 

caddesinde eski 49 yeni 61sayılı111,37 met• 
re murabbaı arsanın 2/5 payı. 

: Tatı1Vlada Şahin sokağında eski 46 yeni 50 

sayılı 90,78 metre murabbaı arsanır tamamı. 

: Katipka<ım mahallesinin Alboyacılar soka· 

jj'ında eski 82 yeni 96 sayılı ve 66 metre 

murabbaı arsanın tamamı. 

: Taksim kazancı mahallesinde saatçı soka· 

jtında eski l, yeni 3 sayılı ve 98, 25 metre 

murabbaı arsa ve derununda bulunan ku· 

lübenin tamamı. 

ı Karanfil mahallesinde Karanfil sokafında 

yeni 19 sayılı ve 264 metre murabbaı ar· 

sanın tamamı. 

: Eski tarla yeni ikinci sokakta eski 9 mÜ• 

kererr yeni 14 sayılı 172,38 metre murabbaı 

arsanın 1/5 payı. 

: Dobağyunu< mahalleıinin Mimarcı çeşmesi 

sokaıtınd ı eski ve yeni 1 sayılı evin 1/3 payı.' 

Çcngelköyünde: Maslak caddesinde eski ve yeni 9 sayılı 

evin 1/4 payı. 

Kuzguncukta : Konçina sokağında eski 98 J eni 25 sayılı 

evin tamamı. 

Çengelköyünde: Çeşme sokaıtında eski 719 yeni 11/13 sayılı 

Knndillide 

maa arsa barakanın tamamı, 

Eski yeni mahalle Mektep, yeni Derman 

sokağında eski 1 yeni 1/3 sayılı evin tamamı 

Çengelköyünde: Kaldırım caddesinde eski 10 yeni 18 sayılı 

Küçükkpazar 

Kuzguncukta 

Kandıllide 

Kuzguncukta 

Kandıllide 

Kumkapıda 

Kanddlide 

ve 91,35 metre murabbaı arsanın tamamıd. 

: Rii•tempaşa mahallesinin Uzunçarşı cadde. 

sinde eski 109 yeni 292 sayılı dükkanın 

9J/240 payı ..• 

: Konçino sokağında 36 sayılı ve 172,28 

mtlre murabbaı arsanın tamamı 

: Kilise ve üçüncü sokakta eski 49 yeni 10 

sayılı 63,20 metre murabbaı arsanın tamamı. 

; Bahçe sokağında eski 19,'21yeni17/l sayılı 

evin tamamı 

: Kilise sokağında eski 75 yeni 51 sayılı evin 

1/2 pıyı. 

1 Şe)'h Ferhat mahallesinin Musalla sokaıtın· 
da eski ve yeni 14 mükerrer sayılı ve 

168,30 metre murabbaı arsanın tamamı .• 

1 Ayazma arkası sokağında eski 16 yeni 12 

sayılı evin 2/24 payı .... 

: Eski ve yeni sarnıç sokaıtında 33 mükerrer 

310 36 

81 70 

99 

491 '25 

127 00 

• 63 

100 00 

120 00 

300 00 

35 00 

600 00 

91 50 

468 75 

43 13 1 

15 87 

400 00 

60 00 

673 00 

20 85 

Burgazda 
sayılı ve 135 metre murabbaı arsanın tamamı 54 00 

Kumkapt : Kürkçübaşı Süleyman aj!"a mahallesinin taş• 

çılar caddesinde eski 30 yeni 40 sayılı evin 

14/176 payı... 63 64 

Yukarıda yazılı mallar 14-S-1937 Cuma lı'ünü saat. 1_4 de ~eşin para 

ne satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili % 5 faızlı h.azıne tah~il· 
leri de kabul olunur. Taliplerin % 7,5 pey akçal~r~nı .v~ktı mu~yyenın_
den evvel yatırarak Defterdarlık Milli Emllk Mudurlüfunde muteşekkıl 
satış komiıyonuna müracaatlar~ (F.) (2405) 

Dr. Hafız Cemal • Akbe. • mUeeeeeeleri 

(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye 111Uteheseısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu• 
maralı hususi kabinesinde hasta • 

tarını kabul eder. Salı, cumartesi 
günle:·i sabah c9.5 • 12> saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene· 

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044 

Ankırada her dilden kitap, lı'a• 

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz• 
olarak AKBA müeuescsinde 

bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 

mecmua sipari~i kabul edilir. 

lstanbul gazeteleri için ilan ka. 
bul, abone kaydedilir. Undervodd 
yazı ve hesap ml\kinelerinin An· 
kara acentesi. Parker dolma 
kalemlerinin Ankarada satış ye
ridir. Telefon : 3:177 

ı• • 

İstanbul İkinci icra memurluğundan 
Naciyenin tasarrufunda olup b·rinci derecede Emniıet S3ndıgtna ipo· 

tek ettiği ve tamamına (2000) lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Ka· 

merhatun mahallesinde karnavulo sokaj!"ında eski 30 yeni 38 No.lu ta• 

rafeyni Habibe menzili ve kadımenteş bahç.si ve bir tarafı Taııtaran· 

dan intikalli El. menzili ve tarafı rabii tarikiam. Yol ile mahdut ma.a· 

bahçe evin evsafı aşağıda yazılıdır. Mezkur hanenin bodrum katı zemini 

çimento döşeli bir mutfak ve çamaşır yalaj!"ı ve ocaj!"ı haraptır. Zemini 

kısmen malta döşeli bir taşlık üzerinde bir hela bir kömürlük ve kapısı 

gayrimevcut bir oda ve arka cihette bir aralık vardır. Birinci kat: Bir 

sofa üzerinde sabit yük dolap birisi cumbalı ıki oda bir hela vardır. 

ikinci kat ufak bir sofa üzerinde sabit yük dokp ve zemini ahşap ufak 

bir mutfak bllkonlu bir oda ve zemini çimento ve etrafı demir korku. 
luklu bir tarası ihtiva etmektedir. 

Mezkur haneye çift kanatlı demir kapıdan girilir burada zemini mcr• 
mer döşeli bir antre ve a}rıca bir camekanlı kapıdan geçilir. Zemini 
ahşap döşeli bir sofa üzerinde mermer yalaklı bir musluk taşı ve iki 
oda vardır. Mezkür gayrı menkulun döşeme, tavan ve merdivenleri ah· 
şap dijler aksamı karğirdir, içinde terkos ve elektrik tesisatı vardır 
ve zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. Umum mesahası 66 m.2 
olup bundan 56 m' 2 bina ve kalanı bahçedir. Evsafı yukarda yazılı 

ırayrı menkul tapudaki kaydında oldu~u gibi açık artırmaya vazedilmiş· 

tir. 

Artırma peşindir. Artırmaya iştirrak edecek müşterilerin kıymeti mu• 
hawmcncnin % 7,5 nispetinde pey akçesi veya mili! bir bankanın temi· 
uaı mektubunu hamil olmaları icap eder. 

Arttırma şartnamesi ı2.5.937 tarihine müsadif çarşamba günü 

Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 14-6-937 

tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar 

icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ıni 

buldultu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın ıe•h· 

hüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 

29.6-937 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede 

yLpılacak ikinci artlırma neticesinde en çok arltıranın üstünde bırakı· 

\acaktır. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 

hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla dij!"er alakada· 

ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma

sarife dair olan iddialarını ilAn tarihinden itibaren 20 gün zarfında 

evrakı mübitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak

dirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinb paylaşma. 

sından hariç kalırlar. Müterakim verıri, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret 

olan belediye rüsumu ile dellaliye resmi ve Vakıf icaresi bedeU miiza. 

yededen tenzil olunur. 

20 Senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aitdir. Daha fazla 

malumat almak istiyenlerin 934/1768 numaralı dosyada mevcut evrak 

ve mahallen haciz 

olunur. (2503) 

ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilan 

İstanbul Deniz 
Ticaret Müdürlüğümden: 

Dcnizyolları işletmesinin Marmara hattı postalarının 937 senesi nav. 

!un tarifelerinde bu kerre mühim tenzilat yapıldığı gibi aynı veçhile 

Marmara havzasında bu vapurlarla gelen ve mütekabilen giden mallara 

münhasır olmak üzere yükleme ve boşaltma işleri için lstanbul Liman 

işletmesinden verilecek nakil ve cer ~asıtalarının tarife ücretlet"lnin de 

yüzde elli indirildijj'i ve ton başına alınm~kta oldn on kuruşun da beş 

kuruşa tenzil edildiği alakıdarana iliin olunur. "2465" 

Dans Profesörü 
P•rlsin 1937 senesinin 
yeni dan• flgUrlerlnl 
ögrenmek • isteyenlere 

mUjde 
Beyojtlu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 

Bayere müracaat. Hergün sabah 

ondan a..:şam dokuza kadar ders

haneıi talebelerine açıktır. 

. ------------· 
Kadın dişcisi 

MARI SOLLBERGER 
DIŞ TABiBi 

lıtiklAI caddesi, Lüksenburg Ap. 
Perşembe ve pazar günlerinden 

maada hergün saat 9 dan 12 ye 
ve saat 14 den 18 e kadar kabul 
ettijj'ini sayın müşterilerine bil. 
dirir. 

------------~ 

Şehrin en mütenevvi ve mükemmel 
çeşitlerine malik bulunan 
Yalnız GALATADA meşhur 

EKSELSYOR 
BUyUk elbise ticarethanesinden tedarik ediniz 

Bayanlara mahsus MANTOLARIN enYal 

ve külliyetli mlkdarda ÇOCUK 
KOSTÜMLERİ vardır 

Rekabetsiz fiyatlarla yalnız 

Galata'da EKSELSYQR da bulacaksınız -

Kütahya Vilayetinden : 
1 - Kapalı zarf usuoiyle eksiltmeye konulan Kütahya mPrkezinde 

yeniden yaptırılan Hastahane binasının 15402 lira 80 kuruş keşif bedelli 

kalorifer tesisatının ihalesi günü olan 30.4-937 tarihinde talip çıkmadı· 

ğından 2490 numaralı ihalat kanununun kıı kıncı maddesi mucibince bu 

işin bir ay içinde pazarlıkla yaptırılmasına karar verilmiştir. 

2 - Şartname, proje ve keşifnamesi bir lira mukabilinde Vilayet 

Daimi Encümen Eatkatipliğindcn istenebilir. 

3 - Pazarlık Kütahya valiliği makamında toplanacak daimi encÜ• 

men huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1155 lira 50 kuruşluk mu

vakkat teminat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış mühendislik ve• 

sikası ve onLin lira dej!"etinde bir kalorifer tesisatını iyi bir şekilde 

yapmış olduğuna dair bir vesika ibraz etmesi şarttır. 

Taliplerin bu bir ay zarfında dördiinçü maddede yazılı vcsaikle 

birlikte Villyet Daimi Encümenine müracaat etmeleri i!An olunur. (2488) 

Ereğli Kömür Havzası Sağhk 
Komisyonu Başkanhğından: 

1 - Zonguldakta Kömür Havzası Saıtlık teşkilatı için 4988 lira 35 

kuruş muhammen bedeli 267 kalem eczayı tıbbiye pazarlıkla satın alı• 

nacaktır. 

2 - isteklilerin 375 lira teminat akçesile birlikte 6. Mayıs-937 Per• 

şembe günü saat on beşde Zonguldak Maden Dairesinde top:anacak 

Saj!"lık Komisyonuna müracaat eylemeleri ılan olunur. •2498" 

1
-Lokman Hekim-

Mecmuas• 
Her muallıme. her mek
tepliye, her aileye, her 

1 köylüye, her Kese pek 
ı ı~zımlıdır. 

1 Bundan faydall bir 
1 mecmua bulamazsınız. 

Mobilyesile kjrahk 
veya satıhktır 

Çengelköy Bekar deresi cad· 

desinde iskeleye üç dakika me

safeie 16 No. lu bertarafı mu• 

şamba döşeli 1) eda bir salona 

bulunan yeni köık binlerce gül• 

ler arasında hertürlü meyva 

ağaçları ha va gazı, su tesisatı 

vardır. Talib olanlar içindeki· 

lere müracaat etsinler. 

••- Operatör • I 
RIZA ÜNVER 1 

Doıtum ve kadın hastalıkları 

1 
mulahassısı 

C:ığaloğlu Nuruoı::ıaııiye caddesi 
I No. 22 Mavi yapı 
İİll-İI Telefon: 22683 

Zayi 
1936 yılında lımir 

okulundan ald:g-ım 

zayi ettim. Yenisini 
hükmü yoktur. 

Bölge sanat 
tasdiknameyi 
alacağımdan 

Bü y ükada Karnfil 
mahallesi No. 7 

ŞEREF 

İstanbul Asliye altıncı hukuk 

mahkemesind·n: 

Hazine tarafından Firari R'd· 

van oğlu Tederi zevcesi ma• 

dam Angeliki esaleten ve kızı 

Sefya ile o~lu Dimitri namına 

velayeten alerhinde açılan ve· 

raset senedinin iptali davasının 

yapılan tahkikatında ":.rezbure 
Angeliki., Kurtuluşta Bağ so• 

kağında 126 numaralı lıınede 
oturmakta iken halen ibmct· 
gahının ın:çlıuliyeti hasebi!~ 

da vetirenin on beş giın müd· 
detle ilanen tebliğ;ne ve talık;· 

katın 8-6-937 Salı saat 10,30 a 
talikine karar vcrilmi5 ve da· 
vetiyenin bir nushAsı da malı· 

keme divanhanesine asılmış 

hulıınduğundan muayyen giin 

ve s~:ıtta İst:ıııbul Asiiye Altıncı 
hukuk mKhkemcsinde hazır bn. 

lunması aksi halde gıy:ıbınJa 

Dans merakhlarına tahk~kata devam. edile~c~i tebliğ 
yerıııde olmak uzere ılan olunur. 

· müjde (934/1042) 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybetmeden dans pro • 

fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler şokak No. 3J,. 

birinci kat. 

FABRiKA. YERi ARANIYOR 

Merkezi bir mahalde 500 ila 

1000 metro murabbaında, sahil 

olursa tercih edilir. Bahçekapı 

Hasan ecza deposuna müracaat. 

Satıhk hane 
Cerrapaşa Cami sokakak 18 

numara merhum doktor Zekinin 

evi. Hergiin sabahtan 12 ye kadar 

müracaat. 

- 1353 Ru,;;ıl 1356 Hicri 
Seter 

22 
Ni,an ... 1 
21 

~~~~~~--~~~~~ 
Yıl 1937, Ay 5, Gün124, Kasım 178 

4 Mayıs: Sah 

Fırat suyunun artması 
~·~~~~~...-~~~.,,...._ ~~ 

-

Vakltler v ... u Ezanı 

ıa. .ı. ıa. d. 

Güne~ 5 54 09 46 

Ôjj'le 12 11 
ikindi 16 04 

5 03 

8 45 

Akşam 19 09 12 00 I 
Yatsı 20 53 1 45 

imsak 2 58 7 50 1 ---- ·:.:::·. ========-
Sahıbi ve umwni neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

E. izzet 
Basıldıiı 701: Matbaai .Ebiiz1.rya 

} 
' 

1 

····· 

B 

ki, 
.... 
zi 
di 
m 
ya 
vu 
dı 

ya 
te 
ya 
m 

kı 

lu. 
la 
ki 
da 
bi 
\'(1 

de 
da 
t 

m 
rn 
VP 

i ll 
ta 
tu 
ya 
ni 
da 
tJ 

ya 
ta 
li 
s~ 

ti 
na 
vu 
Sıı 

ra 
dü 
da 

ma 
ka 
sı 

cal 

yat 

l,'C< 
haı 

atı 

bir 
kaı 

sef 
istı 

kal 
rna 

sin 
l 

de• 
fos 
la 
istı 

Na 
dı:-

ra> 
tin 
lıst 


