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TUrklyenin en çok o
kunan ve aranan gaze
tesi oldu. Ona abone 
olunuz. 

ABONE OCRETLERI: 
Bir senelik 11, altı ay
lık 5,50 · ve üç aylık 
3 liradır. 
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ltalyan - Alman ittifakı ~mutayda Başvekilimizbugün 
Romada ispanya işi de konuşuluyor 35846000 şehrimize geliy r 

ispanya harbi, Almanya ve ltalya- Liralık 
nın istedikleri gibi bitirilecek 1 Tahsisat 

ı Ismet lnönü bu 
,'. Londraya 

akşam he yet le 
gidecek 

·Bir ltalgan gazetesi bu iş için diyor ki: .................................... "''''''·~-.... 
Balk.anlann ''ispanya 
Belçıkası: 

Arnavutluk iken 
Romadan bildirildiğine töre, t. 

talya Dış Bakanı Kont Ciano, Ti • 
ran'a gitmiştir. İtalya !le Arnavut
luk arasındaki münasebetlerin uzun 
tarihinde ilk defadır ki bir İtalya 
Dış Bakanı Arnavutluğu ziyaret 
etmektedir. Bu ziyaret anlaşılıyor 
ki, İtalya - Yugoslavya itilafının im· 
zası üzerine husule gelen yeni va• 
ziyeti Arnavutluk hükl'.ınıetine bil· 
dirmek için ve Yugoslavyanın da 
muvafakatlle yapılıyor. Yugoslav
yanın bu muvafakati, Ciano Arna
vutluğa hareket etmezden evvel bil
dirilmiştir. Ve Arnavutlukta İtal
ya tarafından yapılacak bir siyasi 
te~bbüstin arifesinde Yugoslav -
yanın da muvafakatinden bahsedil-

meselesi ortada 
sulh olamaz,, 

1 

\ 
1 

1 

Müstacelen muza. 
kere edilecek 

Büdce ıı.e beraber dıQer 
mühim bazı ıayihalar 

Komutaya verııeceK 

Ankara 4 ( Son Telgraf reli~•· 
mizin Muhabiri b;Jdiriyor) -Hü-

Hükumetin bazı mühim kararlar 
ılmak arifesinde bu!undujtunu 
ve yeni ba11 önemli kanunlar 
hazırlandıjtını, bunların başında 
Milli Miidafoanın geldijtini •Son 
Telgraf., & haber vermiştim. Bu lj 
mühim karar ve tedbırlerin ilkı 1 

l i olarak Kamulaya 36 milyon 
liralık fevkalade tahsisat isleyen 
bir lAyiha gelmiştir. Teferruatı 
ile 35,846,000 lira tutan bu fev. 
kalade tahsisat milli müdafaa-
mızın zaruri ışleri ile ordumuzun 
molörleştirilmesine ve memleke
tin diQ'cr mühim ihtiyaç 1 arının 

teminine hemen hasreclilecektir. 
Bütçe Encümeni layihayı derhal 
tedkık ve müzakere ederek lev· 
kalı.de tahsisat talebini tama· 

Başvekil Ankarada 
Hararetle 
Uğurlandı 

• • Başvekil İsmet lnönü bu akşam 
Ankaradan har<ket edecek ve ya. 
ıııı sabah ş~hrımıze gelecektir. 

İniınü Haydarpaşada men.simle 
karşılanacak, akşama kadar istira
hat edec<·ktir 

İnönünün uaşkanlığında Orgene
ral Kazım, Amıral Şükrü ile İtfa
iye i\!udürü İhsan, bir doktor, bi." 
eczacı, bır hava zabıtinden ve diğer 
zevaaan mürekkep olan 17 kL<ilik 
h<:yet _yarın :ıkşaınki ekspresle Sır
k<:cıdun Londraya hareket edecek-
tıı 

Sirketı istosyonunda merasimle 
uğurlanacak olan heyetimiz tren
le doğruca Fransanın Manş kıyı -
larındaki Kale limanına gidecektir. 

lsmet Inön i orada kendisinı bek-

tır mesi iyiye aiiımettir. Rowıaııla mllhim m L'ıc/..aıl<ıdt lufrr.•n 
İtalya ile Yugoslavya arasında - ·ı · d ık b ı i

. !emekte olan Kocatepc muhrıbi -
'., mıze geçecek ve Londraya gıdecek

Lon.Iroga h•rrlat ed•cek ulun 
Boıu~Jclliruiz lsrrel ınönü 

siminde devletim1zi temsil edccei< 

olan İsmet İnönü bu merasim bit-

tikt<'n sonra Londra ve Pariste ha-

zı siyasi temaslar yapacaktır. 

Bu suretle İsmet İnönünün se -

yahati on be5 gün kadar sürecek -

tir. 

Vali Muhittin Üstündag, Anka -
(D<uamı ıkinci soy/odu) llal11ıın s.,.,,Jcill 8. Muıollnf A/m•n Haridgı Nazırı Nograt mı e yerın e ve mu va ı u -

ki ıhtilafın bir safhası da Arnavut- muş!ur. Layiha Meclis heyetı 
luğa dayanmakta idi. Bu, Yugos - Berlln, 4 (A.A .) - Gazeteler, İn· paganda teşkıl etmekte olduğunu umumıyesinde müstaceliyet ka· 
lavyanın kııı ulu,undaıı da daha es· gilter2ye şıddetle hücum etmekte ilave eylemektedir rarı ile müzakere olunacaktır. 1 

Ingılız Kralının tac giyme mera. 
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Yazıyı kim yazdı? 
ki ve Balkan muharebelerine ka - ve İspanya meselesinde hattı hare· Deutr.che Allg-·meın Zeitung, dı- Bu tıahsettijtim miihim kararlar. 
dar geri giden bir meseledir Sır - ketinı cleğiştırmış olmakla muaha· yor ki'. dan ve teklıflerden tiridir. 
bistan Osmanlı ordularını Komano- ze eylemektedırler. .isp[ınya etrafında çevrilmekte Banu takip edecek difer mühim 
rn'da maglfıp cdıp <le Adriyatik Gazeteler, Eı.baodan ortaya atılan olan bulun bu manevralar, esaS<;n llyihalar da peyderpeyKamulaya 
dctıi7.•"]( dogru ilcrıeyiııce kaı;ısın- yanlı• haberlerı sislcmalık .;urette günün mühim meselelerinden bu· gelecek-tir.Bilhassa hükümet bıitçc (Yazısı 5 inci ıag/umızda) 
da İtalya ve ı\vusturya - Macaris- rıc~rerirı. İngiliz matbuatına da hü- lunan ve vazıyeti umumi surette 1 proıesi ile birlıkte bu kararlarının I ==-====== -=-======-============= 
t ı ill"p ıratorlugunu g· rmiiştü. cum etmekte ve bu neşriyatın Al- tetkik ve icabeden terjbirleri itti- : b11 a,_zılarıı~..!$ .. amutaya arıedecek- · ı lspanga -"acı"ası 

Gömu ı • mebu u İ ma·ı Ke - manya ıle lt•l,YJ aleyhinde btr prn· (Devamı ıkinc'i sayfada) ~ _ _ J l 

~jf ~:~~::~~~~~!~:~:'.~i~~t, ii'eŞie·ı .. ete· .... m .. ühim-· .. ko: 1 '-ı-a··0·~-k·u·s·ı·;-1·e·n-------- Kadın ve çocukla-
tar .. faızlı.ı;ını il.fııı eımı~tı A\'US -

1 nuşmalar yapılıyor rın nakıı·ne başlandı tuı ya .ı. italy,ını" Arnavutluk si- A"' Jet 
ya'l?ti, SırbtstJn·ı Adrıyatık de -

ni•ine ,·ıkarıı., mak noktasına ka. Avusturya ve Macaristanın Küçük itilaf T ·-b I r muvaff _ 
dtr gidi;or \' Ornya \"ardıktan SOi • "I •• b t '' d • "I" ecru e e a he munase a ı gQz en geçırı ıyor kıyetı·ı net·1• ra iki <k\lct .. yrılıyordu· Avustur- -

ya, Balon ııııvaztncsinclc Sırbis· Celer Verdi 
tana ka <ı kullanmak için kun·N· iki devlet 
li bir 1\rıı.nutluk i•li~or. ll•h" ı· 
SC', fır~ ll ,ıi<ınca kendi ınc mlckC"

tine ilhak etmek için zayıf bır Ar: 
narntluk i ti.vordu. İtalya ile A -
vustur~'f.ının ıgır b n1aları üzcrinC' 
Sırbistan Ad ıyatı· denizine ,ıka
madı. Arn•vııtl•; • n hudutları d.ı 

Loııdra kc:ıf<ıa,ında çizi di. 
Fakat devk• rr-ckanız. 3S. ku -

. rulmazdan C\·vel bü} ük harp gel
di çatlı. İlalv,ı, ilıl•f devlctlcrı ta
rafına iltihak ctm~ kı•ı., ileıı sur
dügi.i ~artlar 1:rı:ı~ na Arnavutlu~u 
da koydu. \",, N ~Jn 1915 Lvndra 
muahedesine şöyle bır kayıt kOJ ı..1-
du · A\·lona limanı vcbunun as -
kcri cıh~ttı·r1 müdafaasını temin 
için yap•lncak istihkamlara 
mahsus olarak limanın etrafında 

küf; mikdar .ırazi ve Saser.o ada
sı kati surett,• İt,ılyaya bırakıla -
caktır .• 

Valona'yı almakla İtalya, Adri -
yalik denizinın Cebeli Tarık'ını ele 
!,'Cçırmi) oluyordu Fakat İtalva 

harpten çıkar çıkmaz anarşi iÇine 
atıldı. Bu zayıf vaııyetıe umduğu 
bir çok ~eyleri elde edemedi. Fa -
kat 1921 senesi Teşriniewelinde 
~cfirler konfeı ansı denilen heyete 
istikbalde işe yarıyacak bir kayıt 
kabul ettirdi: İstiklali ve mülki ta
mamiyeti tehlikeye düşecek olur -
sa, Arnavutluğu ırnrumak vazife -
s!ni üzerine aldı. 

Mille:kr Cemiyetine aza olan bir 
devletiıı ıstı •liılın; koru•aak vazi
fesini korn.ıu hir devlete bırnkmak
la ı;efirler meclisi. korunacak olan 
istikliılı 1' 
lllasıl kı f 
dış polıı 

lıhcve duşurmekte idi. 
J; !yanın dinamik 

ı hakka dayana -
tak Ar.ı• · 11 ıl~ ·münasebetle -
tine ye nı l • ~ ıgır vermeğe ça -
lışt'. Arnavullt.gurı iki komsusu sı-

Ahmet ŞiJi\rU cs;_,er 
(Devamı ikinci sayfada) 

Reisinin 
Nutukları 

• • 
Budape~te 4 (A.A.)- Avusturya 

Reisicumhurıınun ziyareti müoase• 
beliyle Macar ve A\·usturya dev. 

!et ~damları ara!ında birçok mü· 
lakatlar vukubulacaktır. Şıışing 

Macarlara Vened 'k mülakatının ne-
tıcelerini li!direcektir. Fakat asıl 
o'an mühim noktai nozar taatileri 
merkezi Avrupa vaziyeti ·:e iki 
men.leketin küçük antant ile olan 
n.ünasebalı üzerinde yapılacaktır. 

Uah1 dünden itibaren Horthy 
Avusturya başvekilini ve hariciye 
rı ıırını onbeşer dakika kabul et• 
mış ve Miklas da Macar başveki· 
!ini \'e hariciye naıırını Kabul 
ederek görüşmü~tür. 

Macar naibi 

Oijter taraftan Macar baıvekili 
Daranyinin Avusturya başvekilinin 

(Devamı 2 inci ıogfamızda) 

Beklenen evlenme 
Vindsor Dükü Fransaga geldi 

ve hararetle karşılandı 

Vind•or {)ükü v• Madam 
Simpson 

Belediye reisi 
Nikaha hazırlahdı 

• • Tours, 4 (A.A.) - Bir çok ga -
zeteler s!r.eır.;.cılar, fotcgraf muha
birleri, r. !l 1 DPr ı' .. ,,. ":dsor'un 
gelmesi L Cende 
şatosuna r. ~ ur~ 

dır. 

Öğrrnıldi ,: de Wınd· 
sor'u hiıır.il o " ' ı', n;('çhul bır 

yerde duracaı< \'C Duk, bur<.dan doğ 
ruri~ doğruy.ı oı<lmobıııe ~&toy~ 

j 
gi.dcctktır. ı 
. (Devamı ' 2 inci soy/ada) 

Londra 4 (A. A.) - Farnbo
ronght tayyere meydanında yeni bir 
helikopterin tecrübeleri ikmal edil
miştir. Şakul! olank yükselen bu 
aletin birbirinin üstünde duran ve 
ay~i mihver üstünde dönen üç 
pervanesi vardır. 

Alet havada dakikada 200 metre 
süratle yükselmektedir. Canibi sür• 
atı saatte 20 ili! 200 kilometre 
arasında tehalüf etmektedir. Mu· 
harrik kuvvet 85 beygirlik iki mo. 
tör tarafından temin edilmektedir 
Alet, şakuli olarak yükselmekte ve 
ayni suretle karaya inmektedir 

Göring 

( Pronı Pol Gôr\ag ) 

Berlin 4 (A.A.) - General Go. 
ernig'in Venedik'ten Almanya'ya 
dönerken Yııgoslavya'nın ltalyan 
hududundaki sayfiye ik bir kasaba 
olan Bled'e uğnmış oldujtu, iyi 
malumat alm3kta bulunan mahalilde 
teyit olunmaktadır. 

Genaral Göring, orada yazlık 
ikametgahındı naib prens Paulu 
ziyareı etmiştir. General . uzun se
nelerdenberj Prens ile şahsi müna· 
sebetler idaıne etmektedir. 

lngiltere ve 
rer liman mı 

Fransaya bi
teklif edilmiş 

Bilbao, 4 (AA) - Reuter Aıanoı 
muhabirınden: 

Bask'lar dün Bcrmeo ile Munda· 
ca an;ındakı yol üz<.>rırıde bir k~p
rüyu dır.amıtle berhava ederek bu 

sureti~ İtalyanlara İspanyolların 
kumanda etmekte oldukları cenup 

alayını tecrıde muvaffak olmuşlar
dır 

Beı meo'yu ışgı.I etmekte olan 
rrıehafıl. Bılbao'daki sivil ahalı -

2 000 ~si Garrna adınduki sılahla 
teçhiz edilmiş balıkçı gemisinın 

gttırmış ··lduğu malzemcyı almış

lardır Bu gemi, bıı Lop bataryası 

ile. bır mitralyöz ve müh ımmat ka
raya çıkarmıştır. 

T:\HLİYEDE MÜŞKÜLAT 
Paris, 4 (AA.) - Saliıhıyellar 

mahafil. Bılbao'daki sıvı! ahalı -
nin tahliyesini kabul etmiyen Ge
neral Franco'nun lngıletre'ye vu
kubul;n teblıgatı hakkında tefsır-

]erde bu:unmaktan ıçtırıap etmek-
teciirlcı· 

Bu m•hafi! İngiltere ile Fran
s•n ın açık denızdc bulunan tica -
rcl gcmil~rinı lıımaye etmek hak-

kına malık ı,,1,lurıduklarını beyan 
rlmc.~le ıktıfu etmt•kte ve Bilbao'

dakı ıhtiyaı turla kadınları ve ço
cukları taı:lıve ~d~n vapurların iı-

s!lerın 1Jdr ı uzuna uğrıyacaklarını 

zannt·•nıc nıckted rtcr. 
İlk ıfııille<:ı kalılt•sıle hareket e-

den Sorrıme ısnıındcki Fransız aYi

zosunur. Soınt-Jcan-Luz'a gelme • 
1 .ıne ntızar ~dılmt'ktcdır. 

lngiltere ve Fransay bireı 
Uman mı teklif edllmit 
Londra 4 (A.A.) - Cebelütıarık 

tan bildırıliyor: 

General Queipo de Hane, dün 
akşam Seville radyo•unda Londra' 
dakı lsp1r.yol •efırinın B. Eden'i 
ziyaret ederek lngilterenin V .ılen• 
cıa hükumetine yapm:~ olduğu , ar
dima mukabil lngillcre'ye Bern.ea 
lıınanını teklif etmiş olduğundan 

( Lllt/m ıagfoyı çeviriniz ) 

,,-RENK EL~ 
SOLARKEN •• 

1 '" 

ı---fHadise Anadolumuzda·cereyan ediyor! 

Yazan: 

H. Z. DiRKil 
Edip muharririn bir ömur saffede
rek hazırladığı bu roman büyük bir 
heyecan ve aliikayle takip edilecektir 

BUGÜN . BAŞLIYORUZ! 
--··---•• Dördüncü sayfamızdadır: ..,...! 
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Kabahat kimde? 
Kalemde mi, mürekkepde mi? 

Rey"~ !u <inc ... d an yle lstan bu' 
~~ın tıot'.c ki •'nemalarda, Se)rrltiğ'İ• 

rn' filimlrrde, hergün muhtelif 
~•pta a~I: sal oelerile, platçı , ıt; 

~~'da ma c~ralarıyle karşıl • şıyorııı. 
y,, ı,unla•ı bi:pik bir zc'k ve hr · 
... u.' :\·ncJ,.. se)ro:-oiyoıı:ı. 

Ç~n l<i!: 

; lıyol dü ı kü rı ü, mo!Ankolik bir 
t~T'Ç İ<ı"ın kafacıı.ında yer bu ah ııı! ı l· s

l 'l..._b ~I n :.şa nlı.. t ı pin dc hir f'=IIÇ 
:ı: 'tı&ı, l' ÜJ..>:Je, ın ~i-.. tep k~ .. k · rıl i 1;r 
kznl r nıa .ı:ılle çocug u ,ıJıı kalasında 

ide'" I hır L · - ı r . «.o ra !..: }"f'}-ty-ıtn si.iL· 

s_ ı;n ve Lcır;;k rö ıl ü, dolgun kal. 
ç r l· ve moti dudaiclı bir y ıldız· 

.kJ L i.ı in nlcvla;ı.<l P. ısıtıp büyüttüğü 

sı . mı ve s~r• ile k ol larınııı 
ar \ ) ına 3l.1·c r. Uzun uıun inliyerek 
i lth.içlı lÖJ ilsltr 11eç ' rc:~" öpcyor. 

Ve bu ınanzaradan, m ~ia:ıkolik 

ge:ıç kızla, zi•ppe mektep kaçkın 
hn •c neş' duyuyor. 

Haklımıdırl .r" bilmem, ihtiras, 
geeç ruiıların ve ı;enç adalelerin 
ha ~ l.ı oldujtu dü;üoülürse, buna 
veri:ecek cevap kendilif.nden mey• 
dana çıkar. 

Ben yalnız burada başka bir nok· 
ıa ., a işaret cdeceğ'im. 13öıle ihli· 
iaçlı, ihtiraslı ve iltihap:ı bir sah
neyi, herha . ıgi bir roman cımlz1 bir 
IHhaye muharririıniz, romantn ı n \'e 
ya 11,nın Lir ~e y !a ve sütununda 

ı t.i , kaç kalem dar bası içınde ıesvire 
kalksa, ah ilık kaidel~rine uygunsuz 
ve müstehcen bir iş yapmış ola· 
caktır. 

Hele gazino, bar gibi umuma 
mahsus yerlerde yapılan buna ben• 
zer varyete numaraları, müstehcen 

telilkki edilen haıı gi yazıdan hangi 
romandan geri kalır. 

Rıı kat il numaraların, rast gele 
birin i, şıı sütunlara geçir.ek, hiç 

şu pn•sıı yine ahlak kaiı:lelerıne aı·· 
kırı ve müs tehcen sayılacaktır. 

Belki: 

- Sarı' • t t a ohlak yoktur 1 
Dı"eıı' cr, benı haks11 bul~rtar. Bu 

bir tc'Akkıdir. Ve bu b:ı l ,51 letl<ik 
elm~~c bu kÜ~iık sütunun kııdro•u 
mll .. :l değıld i r. 

Benim a .. 1 hayret ettiğim nokta. 

telakkidcki te ih:zli '<l r. BJ nun için 
kendi kendime sorcqorum 

Kabahat kal~rnde mi, mürekkep· 
de mi, yoksa fazilet, sinema se· 
yircilerile, bar ve gazıno patron· 
larının karaklerlerınde ki yüksek 
mü•l~ırıalık ve büyükl~kte mi? .. 

Matbuat kunutıunun tadil edileceği

soylend iği şu günlerde, bu nokta 

nın üıcrinde durmak laydalı ola
caktır. 

MUnlr SU:eyman Çapan 

mühim ko
yapılıyor 

paştede 
nuşmaıa.-

( Rırinr i sahifeden devam) 
o--••lıne verdiği ziyafetle, Macar 
rır .. linden ba~ka Alman ve l ı alya 
e1()1~ri de hazır bulunmuştur. 

Macar ve Avusturya dev· 
let reialerinln nutukl rı 

B•ıd.pe~te 4 (A. A.) - Naıp 
1 Lrtby ve bayanı l•rafınoan Avu .. 
l!ırya Reisicumhuru Miklu şertfıne 
vtıilr.n ziyafelle, Naip Horthy, bü· 
lü'l M~car milleti namına Avu•l~r· 
) a Rci <ıcumhurunu yllnız rcgraf! 
h~d ut ile değil !akıt uırl.ırca 

sU:e~ nıüşrek tarih, kültür ve eko
n,1:ııi nııjnaıeb~tleoiyle de yakın bir 
ı; , em:e '. etııı şefi olarak muhabbetle 
~ '• t.mluoış •e demiştir ki: 

"Macarlslan ile Avn5turya biiyük 
h•rpte sadık arkadaş olarak yan· 
yı<ua harp etmiştir. Gunün mesele· 
f•r•ni halletmek ve milletlcrimizi 
dıtıa mes'ut ve daha sakin bir is
li~t>ale sevkelmek kudretini mni• 
nin det6!erınde~ alıyoruz. 

Mus!ibane bir inl:i.)&f iiindeoeüne 
iki devletin siya•etlerinde ltalya ile 
olan ao lı;şmalara mühim bir temel 
teşk i' eder. Daha me.ut bir atinin 
ni,an c'İ olarak kudretli Alman im· 
parato·· lu!!'u ile olan dostluk nııı~a· 
scbetieriro'zi de Aikretmek fıterim, 

Naip Horthy ':lin nutkuna verdi· 
ği cevapta, Avuılurya relıicumh•J· 
ru M.:.ı~s hararetle tefekkür et• 
tıKten ıoııra dcnıiJlİr kı: 

"il r:"c y~plı~m ilk resmi seyıı· 
halin b•n i M ca ristar. ~ •evketmı, 

ma Ü'llal ı.ı m , ş t,u luoduıtun:ı beya l 
elmekted • 

Parls'leK !• ;ı 11ya 3ofiriclo Fran• 
ta hııricı •e7.areli ne.d:nde buna 
m Cıma il b. r ı obü•te bulunm11Jtur. 

Hatırıar ,J ı-' . r ki, bu iıler olup 
blta.rlı.cn Go:ıeral Franco'nun kıta· 
alı Barmeo lımanını işgal etmiştlr. 

olmuı bir tesadüf eserı değildir. 
Macar!atana yalnız N~ip Horthy 

nin ziyaretlerini iade etmek için 
defi! !akat ayni ıamanda Avu>lur· 
ya milletinin kendisine yüzlerce yıl· 
lık müşterek tarih ve menfaat bir· 
likl~rılc 11kı sıkıya batlı bu 'unan 
Macar milletine karşı olan samimr 
du ı gulaını getirmek için geldim. 
Umumı harbın müşterek mücade

lelerini hatırlatan Miklls Ma.:aris. 
tanda Avusturyanın maus tali'ınin 
ll'em'eketlerinin tarih ve bayat 
futlırının bil;nmemcsı yüzünden 
ke•1dilerine yükletilen zelilane va
ziyetine ratmen asıl an~neyc s;ıdık 
k•i.ır &k ve mazinin derslerinden 
t •n• vYÜr ederek ırünün büyük me-

l selelerin! halletmek kudretini iten• 
df ıerinde bulduklarını söylemiştir. 

İngilizKral 
Ailesinin 
Tahsisatı 

L oodra, 4 (A.A.) - Hazine! Has· 
sa husu~ı Krımlteıılnin dün öğleden 
sonra netrolunan vesaya•ına göre 
Kralın ta!ı:ıi~atı 410.000 İngiliz ıı. 
ıa&ı ula.ı:ıık ipka edilmekte olup 
Prcn1es Elltabeth'in senelik tahsi
satı 21 ya§ır.a kPdar 6.000 ve ıılnnl 
rii4dden e.onra bir Duc de Corno
naillea'iıı dünyaya gelmetil talı:di

rtnde icabedan tadillt yapılmAk 

kaydl ihtiyatiıııle 15.000 ve Pren -
ııea Margaret Roee'!n sinni ril.jdden 
sonraki U.hilsatı 6.COO İngiliz li ra11 
olarak tesblt c.dilmJ;tir. 

Vall:le Kral! nln tahsisatı 70.000 
tn,ılız lirası olarak ipka ed!lmlş • 
tir. 

Duo de Gloucesl.er'in tahsisatı, 

211.000 İııgillz lirasından 30.000 İn· 
glliz llraaına çıkarılm~tır. 

Duo de Wlı:ıdsor'dıuı bahis yok· 
tur. 

Karasaz bataklığı l Rüştü Aras 
v Tahrana 

saglık ovası oluyor 
Aksaray • Konya 4 (A.A.) - Aksaray civarındaki Karuaz bıt:ık· 

lığını kurutmak üzre açılan 13 kilometre uzunluğundaki kanal 10 binden 
fazla ağaç dikilmiş ve hepsi de tutmuştur. Bu ağaçların yeniden 
yapılan göçmen köyü için ileride büyükbir varidat menbaı olacağı söy• 
lenmektedir. Yine bu batak lık üzerinde 10 bin hektarlık eraıi sürü• 
terek yeni gelen göçmenlere tevzi edilmiştir. 

Aksaray kazası dahilinde geçen Ajtusıos içinde kargir olarak inşa· 
sına başlanan 25 ilk okulun yapı işleri litınek üzeredir. Temmuz ni. 
hayelınde bu ırekleblerin tedrisata açık bulundurulacağı anlaşılmaktadır. 

Bu sene için Aksarayda Halkevi tarafından bir sinema binası yap. 
tırılacaktır . Bu binanın projeleri nazırlanmış ve inşaata başlanmak üzere 
bulunmuştur. 

ltalya ·Alman .ittifakı 
( 1 inci say/adan Je.,am} 

haz içın bir ~ırsat teşkil edecek olan 
Voıi Neurath'ın Roma ziyaretine 
daha buyük bir ehemmiyet izafe 
etmektedir. 

Havas Ajansı muhabiri, bu mü
nasebetle diyor ki: 

•Almanya Hariciye Nezareti ile 
sıkı bir teması bulunan baş mu • 
harrir Kari Silex tarafından imza 
edilmiş olan ve Almanya ile İta! -

yanın Berlin - Roma mihverini baş
lıca hedefi tspanya harbini kendi 

arzuhrına göre takip etmekten iba
ret askeri bir ittifaka tahvil etmek 
lstemeKte olduklarına dair ortada 
dolaşan şayialar ı teyid edecek ma· 
hiyettekl bu makaleye büyük bir 
ehemmiyet etfedilmektedir 
ORTADA İSPANYA MESELESİ 

OLDUKÇA 
Roma, 4 (A.A.) - Giornale d ' İ

talia 'da B Von Neurath'ın Roma 
ya muvasalatından bahseden Gay

d.'.I diyor ki: 
. Ortada İspanyol meselesi bu

lundukça Garbi Avrupan ın sulh ve 
salaha kavu~rıası meselesıni h all~t

mıy" uğraşmak mevsımsiz olur. 

tedir Yalnız, ecnebilerin İspanya
da zorla çıkarmıya uğraştıkları ko
münist ihtilaline mani olmak iste
mektedirler. 

Romeda göru,meler 
Rama 4 (A. A.) - Kont Ciano, 

bugün ö~ledtn sonra Chiırl sara• 
yında Yon Neurath ile uzun bir 
müllkat yapacaktır. Akşam Villa 
M;damadıı Kont Ciano. Alman ha· 
riciye nazırının şerefine bir ziyafet 
verecektir. Bu zitafette iki nazır, 
nutuk söyliyeccklerpir. 

Roma 4 (A.A.) - Dün saat 17-15 
de başlıran ve 18·55 de biten ilk 
Mussolini-Ciano-Von Neuraln mü. 
lalı iyi malumat alan mahafilde be. 
yan edildığine göre çsk samimi 
olmuştur. 

Neurath halr• krallle 
görUttU 

lfoma 4 (A. A.) - Yon Nevrath 
bu sabah kral tarafından kabul 
edi'miştir. 

Fransa donanmasında 
.cM hareket 
Toulon 4 (A.A.) - Akdeniz fi. 

tosu, bu ayın 11 inde Bizerte'e gi• 
decektlr. Birçok gemiler, Cezair, 
lsp1nya ve Fas sahi:lerinde ceve• 
Ulnlar yaptıktan sonra Brest'e gi· 
decek ve 9 Temmuzda Toulon'a 

Muha:-rir. İta lya ile Almanya 'nın 

İspanyu'da ~ arazi bakımından, ne 
de siyasi hiç bir menfaat bekleme· 
mekte olduklarını ilave eykmek-

~--__;;,,__:--...:..:.:_:.:.....;,:.__:~;.;;..;;:,;....;;;._~;.,;_~ 
dönecektir. 

Beklenen 
( 1 inci say/ad m devam) 

Cande Şatosuna müntehi olan 
yollar. miihım polı s ve jandarma 
kuvvetlerinin muhafazası altında

dır 

İzdivaç t3rihi, henüz tesbit edil· 
!Tl<!mı~se de bu işin her halde kra
lın tac giyme merasimindf!n sonra 

y«pılac;ıgı öğrerıılmıştır . Cande şa
tosunun tabi c.lduğu Monts kasaba-
51nın belediye reisi Dr. Mercıer, 
izdivaç merasıminl ifa etmek üze· 
re Adlıye Nazırından hususi sala· 
hıyet ve talimat almıştır. 

K<ırı, kocanın evlendikten sonra 
1talyaya gidelekleri istihbar edil· 
mıştir. Duc de Vlindsor'un Cande 
-şatosunu satın almış olduğu tekzip 
edılmektedir. 

NEREYE YERLEŞECEKLER-? 
Viyana, 4 (A.A.) - Dük de Wind

sor, lnnsbruck'dan geç miştir. Dü· -
Londradaki 
Grev 

Londra, 4 (A.A.) - Otob· .._ 
vinin üç gündenberl devam etmesı, 
Londralıların neşesini bozmamıştır. 

Halk, işlerine Metro, tramvay ve 
taksilerle gıtmektedır. Bazı ·kimse· 

!er de havanın güze!Hğinden isti • 
faik e<M!rek yaya olarak işlerinin 

başına gitmeyi tercih etmektedir • 
!er. 

Sokaklar kalai'>alıktır. Kaldırım
larda yürüyenler çoktur. Taksiler 
ı;üratle gidip gelmektedir. Bisik • 
Jetle gidenler i926 senesindeki grev 
esnasında görilldiiğü kadar çok • 
tur. Biıiklet tacirlerinin kArı yerin· 
deail'. BUkfot kiraları da yüzde yüz 
yükselmiştir. 

YUce Ülkü llaesinin 
mUoamereai 

Yüc.e Ül"ü liseıi son s:nıl ıa :e 
be!ı-ri bu ayın 2:2 ncı cumarıe ı al: 
§an.• Daıtcılık ku'ubiinde t ı:r ''•ed• 
gocut. tortf~ etmişlerdir. G.mçler 
o gece mektepten ayrılmaları mü· 
nasebeliyle mektepteki arkadaşları 

•e hocaları ~ereline muhtelif tcm
s.ll:r ve konserler vereceklerd:r. 

1 

Evlenme 
kiin , i zdivacını müteakip, üç hafta 

sonra Avustwya'ya avdet edeceği 

zaıınolunmaktadır. Dükün Carin • 

thıe'de kAin Wasserleonburg şato • 

sunda yerleşeceğı rivayet edilmek

tedir. 
Paris 4 (A.A.) - Windsor Dükü, 

bu sabah Verneuil-'le Tauıı'da Pa. 
ris'e 53 kilometrehk bir mesafede 
bulunan Vorarlberg-expresa'den 
hareket etmiş ve Cande Şft.losun a 
fİlmek üz.re otomobile binmiştir. 

Tours 4 (A. A.) - Mr. Rogcrs, 

1aıetecilere Vlndıor Dükünün Öğ• 
leye doğru Cande f~tosuna gele· 
c~tini haber vermiştir. 

' 
Dük, bir kaç giin M. ve Mme. 

Bedauk'nun misafiri olacaktır. 
Mme. :;impson, bu sabah Ver• 

neuil'de Dükü karşılamağa gitme• 
miştir. 

Kömür 
Sergimizde 
ı,ttrlk eden ttrmalert mu 

hlm slpıırltler alıyor 
Ankara 4 (A. A.) - E nternas. 

yona! kemör scrgiıini n verdiği 

müıbol neticeler gün geçtikçe da· 

ha fazla göze çarpar bir hal al• 
m akladır. Sergiye iştirak eden 

firmalar yapbkları itlerden mühim 
ıipari4ler almaya başlamıılardır. 

Şimdıye kadar yalnız 20 tane kat 
kaloriferi sipari~i ve maden aletlcı• 

lerinne ve maki nelerine dair müte• 

addil siparişlerden başa viliyet• 
!erden gelen soba ve kömür ya. 
kao vasıtalara ait esaslı talepler 
başlamıştır. 

Mu hlarlara bir anket 
açılıyor 

Köy m ıht ar l a . ı !&rafından ihti· 
yaç he li nde ı<öyluyE: \'erilen muh

tclı ! \"E:.u.kaıa ı •iwll ' koy i L tıyeıı mec· 

lısleı , t o. r'9. f nJ'1rı he:r kOyde ayrı 

bir Ü cı e "!:re .• ı görülmü ştür. Vi-

l v ' (J 1. 1 •<1 l erı bir tarıfc ile 
. . Bu ırak..;atla, 

Gidiyor - . ..,, 
Tahraıı .J ( A. A.) - Gueteler 

Türkiı e ha>'İci: e veLili Rıi~lu Ara· 
sın Mayıs son!an~da Tabra~a ge· 
lec<>ğini yararak, Turan • lron mu• 
&bedelerinden sc-nra bunun iki 
memleket noktai naz"' arasındaki 
birliği gösterc!i~ini ehemmiyetle 
tebarüz ettiriyor.ar. 

----
Balkanların 
Belçikası · 

· Arnavu l1uk, 
• , (Birinci sayfadan d~am) 

fatile Yugoslavya \'e Yunanistan, 
Arnavutluğu, istiıdalinin bu ko -
ruyucuo;WMia!l korumaya uğraşt ık· 

ça, faşist İtalya bu memleket ü -
zerindekı nüfuzunu takviye etti. 

Nihayet 1926 senesi Teşrini~ve
linde İtalya ile Arnavutluk anıcm
da Tirana mukavo?lesi imzalandı. 
Ertesi sene de bu mukavele yirmi 
sene müddetli bir askeri ittifak ile 
takviye edildi. Bundan sonra İtal
yadan Arnavutluğa para akmıya 

başladı. İtalyan mütehassııılar 
Arnavutluk ordusunu talim ve t~r
biye etmeğe koyuldular. 1931 sene

s inde yapılan yüz milyon altın 

franklık faizsiz bir istikrazdan son
ra artık Arnavutluk iktisaden İtal

yanın nüfuzu altına girmiş bu:u
nuyorda. İtalya Arnavutluğa te -
baasının serbest muhaceret hak -

kını tanıttı. Petrol madenlerini iş· 

!etmek ımtiyazını aldı. 

Yugoslavya bu vaziy ı: ti uzaktan 
cnd ışe ile s~yrediyordu. Ve harıta

ya bakılacak nJ ursa, Y ' ii"•t•vya -
ııın bir tecavü ze k.ır~ı en has:-as o
lan mıntakası Arnavutluk hudu • 
dur. Arnav ut: ,.ırun mukadderntile 
yalnız Yugosla •ya deği l, Yı. .. ıknıs

tan da :ıl ! kadardır. Hatta bu .ı.~sc· 
le bütün B1lkon l ctrı alakadar "den 
Arnavutltık Balkanlar1rı Bel kası 

vaziyetindediı.Amavutl•,k da kencıı 
istiklalınin kn.-uy ı..cusundan endı

§C etmeğf' ba.1lamı> olacaktır kı Ti

ran muahede_ "'" müdd.,ti bitti ği 

zaman bunu tcmdid etmek isteme
di. İtalya krediyi kesti. Askeri he
yetini geri çekti. Bundan sonra da 
tehditkar bir vazıyet al~ı . Büyük 
bir mali müzayaka içine atılan Ar
navutluğa kimse yardım elini u
ıatmadı. Çünkü İtalyadan çekin • 

diler. Nihayet Arnavutluk kendini 
1ta!yaya teslim ctmeğe mecbur 
kaldı . Ve bundan ~onra da Arna • 
vutluk İtalyanın aşağı yukarı mah
misi vaziyetine düştü . Arnavutluk 
ordusunu İtalya zabitleri yetiştiri
yor. Arnavutluk memurlarının ma
aşları İtalya parasile ödeniyor. İ· 

talya Arnavutluktan istratejik e
hemmiyeti haiz imtiyazlar alınış • 
tır. Arnavutluğun ihtiyaçlarına gö
re on miali büyük olan Dıraç li
manı İtalyanlar yaptı. İtalyanın Ar
navutluktaki icraat ve faalıyeti, 

yalnız Yugoslavya için değil, bü
tün Balkanlar iÇi!l de t,ehlike teş

kil etmeğe başladı . Arna,·utluk is
tiklalinin İtalya içın elıemnıiyct!i 
bir mesele olduğu inkar kabl.il et
mez. Ve İtalyanın Arn~vutluk ü
zerindeki alakası, bu iı;tiklalin ko
runmasına münhasır i<aldıkça kim
senin bir diyeceği olamaz. Ha tta 
bütün Balkan devletlerı bu mese· 

lede İtalya ile teşriki mesai ede -
bilir. İtalyanın Arnavutlukta ta • 
kıp ettiği siyasette belki de bir de
receye kadar Yugoslavya ile ara
sının açık olmasından ileri geli • 
yordu. Eğer İtalya - Yugoslavya 
anlaşması, Arnavutluğun istiklali 
ve mülki tamamlığı meselesini, yal· 
nıı. bir İtalya meselesi olmaktan çı· 
karmış da bu işle zaten alakalı o • 
lan bütün Balkan devletlerine mal 
etmişse, sulhun istikrarına yardım 
eden değerli bir itilU olmak ge • 
rektir. 

Ahmet ŞUkrU E•m~r 
bÜtün k'öy muhtarları ne::<linde, 
vesikalar için alınmakta olım bu 
ücretin ne miktar olması lazım ıe· 
leceği hakkında bir anket açılacak· 
tır . 

Ge1"cek cevaplardan sonra teabit 
edilecek tarifeden fazla para alan 
rnuhtnriar tecziye olunacaklardır . 

5 Payıs 
. - . ·-=· .. ··-~··=~--=-.. -=-
GörüşJe-r: 

1 Mus2hipzade 
1 c~ı.aı gecesine 
Dar ... 

! l~i Ü(. nk ... ;ım ö1..:~. s~h~~tnlnı 
Halkc\'i Üfit ;'t ~~uc;ah:?Z' ı~ ç .. ı .,..;e 
g•.iıel v -:. ınü~e .. ,~ .. i bir ge<.:e _, .. p 1_1. 

8 1J 8' "' tC , , ,, maı·~st bfıytikhı. (1 

g~~e H'ikevi gl'!nç!eri~~:;ı b r. ' ~· 
rJfından da ifıdc ed i;d!ti g?;..i tJc.!• 
kı salon küçük, belki sllnd!y a a· '."· 
di kili deıl'i!di. hkAt !:er ş~y ı'. ıo ı 
C\' VCİ t. u c ~ n ı tei·•' i.: i.ı !. ; :: zel :.· : 
m~lc<et la j ı y or, ı;;i 'd Lir li!.re 
h . zmeı ı:di}orc!ıı. 

Başına . t.1tJi J tın daha ç,'\ '"il 1-"• 
hedi;-e etligı ek saçl ·lr ·i a ı 5r ::ı 

b.r s•nıt halesi ile Ü•IH 1.'.J ,., :p 
ıa <fe :•izde b t:iba ılı ı,, ir J ın. io . ı· 
rıcik nıiimes~iliJir. 7\J ya~ ı ı a t a•:
m' k Gzere h :, IJ'lan ü. :atl 19 ~ ·· • 
rin omuıfarına yükledi .~ i şerd ii 
ağırlık altında bi 'e yorgu r•T ,.,,. 
ıniyfjr. Oııu }'akı n dan tan >• 1. 1 .:ı r 
) •ı: u r r-t1 a k. ve hırp . iaunlak tıı mr)' rıl 

Ç.lf ı şm:? he \'esinin J.aıa yir zr. i " ı :· 

nın hc v ec .t runı laş•riığını ~A; ' ı_ı tır· 

!ar. Şehre:nini ha 'kevinin oii~c,: 1> 
ve yüksek bir hi•ıe terliline lr:· I•· 
bii• elt: ır; b11 gt>ı:.c h • kiı-i 1 ir ,.. 
nıimiy"'t \ -C :rıuhabb~t itinde ~-!it.i 

erdi. Yine o ~<c<: iddia roild . ~i 
gihi Müsahiplade C~lfıi b;ziıı. hJ.• 
k'~a'.en Molyer ırıizdır. 

Molycr, nasıl za'Jlanını'l tuhol 
taralL-rın•, ka•al:teritl'k c ~eı' : nni 
karık1türize e>iıvor, bir İ> \ ihza ve 
i~tihfaf ademe•i.,den g~ç. i• l nrsa 
ustat Tiırk •dcbiratınıl ı a,.nı 

!şeyleri, aynı muval!ak'~ etle başa•m:ı· 
1 ğa muvafl•k olmuş bulu"'" or. 
j Ankaradan güzel bir ) ım :-t; , . 
1 drren Yd şar NJbir.iil ş~Lcı:.d 

H;dkevi b;ı~k9nı Ba)an 1- ~c\' • ni: 
ligaz tarafı ,\ôan ı;1'unan ynı .. nd.o:ı 
işaret ettiği giLi !.ıu, o hip zader. il 
yalnız orı~ oyunur.u r.ııhı.eı e \.r.y• 
du~urıu %;\R edenl~r aldanı>o•l•r. 

Sov; etlerin biiyük iı·k·'·'ı:• r.n• 
daıı sonra yartıkları ııili, .-~i · :fr· 
renin ak~a) on tnratiarı nı, kötti ko· 
şeierin-i, kangrent.' ,,lınuş, i~ 1 eme-; r:t 
mu•llal ciheıl • dni gôs.er .. rt: n•r 
iıı k ı ab muh•rrir:ni:ı borcw!:r. \lu· 
sahib zade C<!!! yuJıkl•ru:ı Lilı le 
b: r~cyi c, · t cr.~ rek :- ıı ıo a ıı ı~ ol. .• 
biiır. Güı~. l&ı Lurad rt.:Sır:.. : ; İ.J!tlal 

~!:I eseri ile baş3rı!m,sı 7br .ır,. o::a.n 
bu amclıycyi ço;kt~n yu;:ıııış bı· 
lun;ıyor, 

Oau!l bir münasebetle söledigi 
gibi kendine has bir tıyatro t•k· 
niği mevcuttur. Avrupa muharr•r. 
lerir.iu il · Iİ}ar rttiklr:-i tiyatro tar• 
zına Hç ilı bar elmo~:ı; olan üsud 
bazilcrinin işaret Cili!li ~ bi hiçte 
orta o~· unu lu, soh;ı .. 'e~rlırmiş dt• 
~ildir. MüaRl.ip Z;. ceı,;c, tip.eri eı· 
kıyi halı:!ı}ar.lc.r için tı;.~.· kit,;!r"f'r, 

yaşamı~l•rdır. 

Ke!imelerile harekdlerile ni'kle• 

mazide nefes a!ıııış ömür si' rır.üş 
olan bu carılı tipler uıladın h"y•t 
veren nükteli ka:emi ile cl.c•Iİ\ ele 
mal ediimiilerni•. 

Kıı metli bir leşebhüsiin m•h mlÜ 
olan bu gece içir. diişıı'ld~kıer.miz 
li ı ık <'lduğu bu ll'Ütev ,z\ h ·tı<ia• 
nı~ın Musahip z3de Cela! ı~m rü· 
tün VUZtıJ..u ile ITI&iHl'.ı ve (,İt-~('rli 

oluşudur. Kc•di-'M b6ı b b.r le• 
şebbii,Jf\ ilk f:~:r~r'-~i hat:er ve· 
renlerin k:ırtıaında gOıl~ri y:ı;d7 _\• 
cak kddar b ;ırik b r hos•a•h ~t 
gösteren büı ük iistaJın degeı i : , ın 
bu gec~ n ~ddi llcaftan be l<i ı·uic

san, fakat "'~ıı~,r lor•ftar> nıu~·k· 
kak ki duyru ver ti idi. 

Eir arkadaşımız" enJô1•'eri .e hiz 
taraftar çıkmak i•lcıniyon:z. Snın 

üstadı bu get·e.JA-11 f;onra Uı)Ul :'c ık 

d<ıtiliz. Üstadı b•tırlatm•v• u•he· 
rine alan lopluluk r~u11y) lf"n ıa11u1.n• 

!arda bunu bir va1ite ııihi lı<c •e· 
ne tekrarlasalar iyi e<le6cr. A'lc.<k 
Mu•ahipzade Ceial la•itıın ın ı, i.r. 

Tarih bazan nankörlıiğiı ,, .. ııe• 
tinde kadir bilici ve deter ' lt a· 
yıcıdır, Mus 1hipzadeyi in,,,,,,ar 
unutsalar bile, tarih onu •on••ızlu<• 

tan bir ıes gibi cemiyetın k ııaıtı· 
na haykırnc•ktır. Bu zaruri hir 

neticedir. insan ogulları l•" z"url 
neticelerin Cöqüne bir ~,ı~el 
ıribi gerilmek cesaretini hiç bir ıa· 

man kendilerinde bulaınamışlor.ıır. 

70 yaşını bitirme~e iki ayı k' an 
ustadın daha uzun yıllar yaşama• 

sını dilemekten ve h&fa Y"rulma· 
dan yazan müellifin pok fakir olan 

tiyatro edebiyatımıza daha pek çok 
eserler hediye etmesini beklem~lr.· 
tın b9fk• elimizden ne ge:ir. 

Biiyle bir receyi düşünerok fiil 
aabaıına muvılfakıyltlc çıkaran 

Şehremini Halkevlnl kutlamak hem 
borç, hım vuifedir. 
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Liselerde ikinci 
yazılı yoklama
ların neticeleri! 

ralebenln orta mektepten liseye ge
çerken zayıf olmalarının sebebi nedir? L isel~rde ikincı yazılı yoklamaların neticesi, Kültür Bakanlığını yeni 

ledbir;cr İltihallna ,evkctmiş bulunuyor. Dokuıuncu smıllarda • yani 
füc birde• talebenin yüzıle 7etmişi kırık not almıştır. Bunun ifade etti~i 
ınan•, orta mtk•epleri bitiren talebenin lisenin birinci sınıl ıedrisatına 

tai.anınıül r.Oemeyişidir. Nitekim. eski cğrelmeı>!cr, "talebenin, ortadan 
füe}e ~eçrrkor. zayıf olmasını. yegane sebep telakki etmektedirler. 

B'ı vaziyet karşısında Kültür Bakanlığı, Orta mekteplerde tnhidi sis
t~mle okunulan Fen bilgisi derslerini kimya fizik ırilıi müstakil derslere 
ayırmağıı kari vrrmiş bulunuypr. 

ru vaıiı el karşısında birka7 söz söylcmeilti muvafık ve faydalı ııörü
yor uz: 

lık ckullarm müfredat programı lcikik edildilti zaman ırörülecekdir lr.i• 
en büyük lıeddlerden biri yetiştirilen ilk okul ta !ebesinin, orta mektebe 
ı;eçtiği zaman, bağlancaltı derslere tahammülünü hazırlamaktır. Bunu, 
dersleri adım adım yükselterek ve basitten güçlülte do1tru sistemli bir 
tekamülle hazırlayan ilk okul müferdat proırramının prensipleri, orta 
okullar içinde bir temel olınak lüıumunu meydana getiriyor. Bu takdirde 
tahsili, üç devreye mütevazin ve çocutun bütün kudretlerinin tekAmill 
ve inkişafı dikkat önünde bulundurıılarak ayırmak ve böylece müferdal 
hazırlamak lazımdır. 

Orta mekteplerin müfredat programları da bu ıuretle liselere bat· 
lanınış olacaktır. 

Tahsil, çoccğun inkişaf ve tekamülünii takip etmedikçe lıer hınri 

bir devrede fena bir tezahür tevlit edebilir. 

Nitekim len bilırisi böyledir. Derli toplu ve çok basit bir ~ekilde 
nrilen fen bilrisi, liselerde birdebire ayrı ayrı ihtısas derılerı haline 
gelir. Talebe, bu usulün emrô vakii kar1ısında ya faıla enerii aarfede· 
rek muvaffak olabilir. Yahut zaruri ve mut.ak olarak kötü bir netice verir. 

Görülüyor ki kabahat ve hala talebede dei!il sistemdedir. 
Bu ilıbarla Kültür bakaplıjtının bu kararı çok yerinde olmu~tir. Ancak 

bu hadise umumi bir tcşhiz mahiyetinde teleki blunmak ve yalnız len 
bilırisir.e taksir. olunmak lazımdır. Müfredat programları ilkten ortaya 
or.adan liseye, liseden ünversiteye birer haıır!ılc halinde olmalidir. 

Hatice Hatip 
--================~-===================-_, 

Mezat satıt yerinden öQrenlllyor : 

Çini sobaların fiatları 
çok aşağı düştü 

Son 1 ayda 655 parça halı satıldı 
B elcdiye Mezat idaresine k•rşı 

halkın gösterdiği rağbet aydarı 

aya artmaktadır. 
Mezat satış yerine her gün şehrin 

muhtelif yerlerinden yüzlerce cins 

<'~ya getirilmekte ve satılmaktadır. 
:Müracaatın çokluğu_ ve satışların 

ziyadeliği yüzünden mevcut satış 

Ye hesap memurları ihtiyaca kifa

yet edeınemektedir. 
Satılmak üzere getirilen ieylerin 

ekseriyetini mücevherle gramofon, 
oda takımı, eski antika eşya ve ev 

kvazımatı teşkil etmektedir. 

Satılan bütün bu eşyaların ye• 
küııu her ay yükselmektedir: 

Ezcümle bir ay evvel mücevher 
kısmında (3416) lira kıymetinde 

(289) parça altın, gümüş avani ve 
kıymetli taş satılmışken yalnız son 
Lir •Y içinde satılan bu kabil taş· 
]arın adedi (512) ve kıymetleri 

(3152) liraya çıkmıştır. 
Yine bir ay evvel eşya daireıinde 

(914) parça eşya mezatla satılmıı 

Ye bunların değeri (4620) lira tut· 
muştur. 

Yalnız son ay içinde ise bu eşya· 
!arın yekunu (2185) e çıkmış ve 
hepsinin satış fiatı (11847) liraya 
yükselmi§tir. 

Mezat salonlarında çok muamele 
olmasına rağmen diğerlerine na • 
zaran en az satılan halıdır. Yalnız 
son bir ay zarfında (5128) lira tu
tarında 655 parça halı satılmıştır. 

Son aylarda, satılmak üzere ııe· 

tirilen e~yaların en başhcaların • 
dan biri de çini sabadır. Odun ye

rine kömür yakılması hakkındaki 

karardan sonra herkes bu kabil so
balarını &atmıya başlamışlardır. 

Çini sobaların çokluğu yüzünden 
soba fiatları da çok düşmüştür. Es
kiden 35-40 liraya bile alınamıyan 
nadıde ve büyük çini sobalar şim· 

di mezatta 5 liraya bile müşteri 
bulamamakta, günlerce müzayede 
salonları koridorlarında alıcı bek
lemektedirler. 
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Ad 1 iye de: 

Bahçevanı öldüren 
muhakeme edildi 

Muhakeme, bazı şahitlerin ih
zarına talik olundu 

Mevlahanekapısı dışarısında bah. 
çrvan Perikliy i öldürmekten suçlu 
olarak mevkufen Aıtırceza mahke· 
ınesinde muhakeme edilmekte olan 
bahçevan Ali Rızanın Muhakeme• 
sine dün devam edilmiştir. 

Dinlenen şahitlerden Nazif şun· 
lan söy lemiştır: 

- Bir gün Merkez efendide bah· 
çesi olan bahçovan lsmail bana 
, eldi.. "Bektaş nerede oturur ? 
Tanırmı~ın? Rakı içermi?. diye sor• 
du. "Onunla göıüşmek islerimi,. 
dedi. Ben, "bi;mem!. diye cevap 
\'er d m, bildi~im bundan ibarelir. 

Naziften sonra dinlenen Perikli
nin kardeşi 22 yaşında marangoz 
Anastas da dedi ki: 

- Bahçeye, Öledenberi gider 
2elirdim. Ağabeyim öldürüldükten 
sonra, birgün, Silivrikapı da Sadı• 
~ın kahvesine girdim.. Oturdum. 
Bektaşi oradaydı. 

Kardetim Periklinin öldürülmesi 
icin A i Rıza tarafından kendısine 
teklif yapıldıl!'ını anlatıyordu. Ga. 
zete okur gibi yaparak bütün söy. 
lenenleri dinledim. Sonra kalkıp 
kardeşim Spiroya gittim .. Meseleyi 
anlattım. 

Ertesi gün, Bektaşi ayni kahve

de, baıtcı Şakirle konuşurken ırör. 

düm. Berber Raşit le oradaydı. 

Söylediklerini o da duydu. 

Ben, cami avlusunda Bektaşı 
para filan vermedim! 

Anastas dinlendikten sonra Bek· 

tatla berber Raşit yüzleştirilmiştir. 

Bektaş, tıraş olduğu berberin Ra. 

şit olduıtunu sölemiştir. Berber Ra· 
şit de demiştir ki: 

- Hasan, Nizameltln. ben otu• 
ruyorduk. Laf dönüp dolaştı. Riza. 

oın meselesine ıreldi. Hasan müd· 

dei umuminin Rizanın beraatını 
istedil!'lni söyledi. 

Müddei umumi muavini KAşif 

burada ismi ıreçen Hasanın amme• 

şahidi ol ,rak dinlenmesini istedi, 

Hasan ifadesini verdikten sonra, 

ıreçen celselerde dinlenen bazı şa. 

hitlerin muvaciheleri yapılmak üzere 
iqz~ren celplerine karar verilmiş, 

muhakemenin devamı başka güne 
bırakılmışbr. 

-Ac;ıı söz 
c 

rŞ~hüır Hab~ırD~ırö 
Şefkat sandığı 

270 Kişiye 
Dört bin lira 
Ödünç verildi 

Son bir ay zarfında müra. 
caat edenler epeyce bir 

yekGn teşkil ediyor 
Küçük ve acil ihtiyaçları karşı· 

lamak ve paraya lüzumu olanlara 

yardım etmek üzere Belediye:e ku

rulan (Şefkat Sandığı) büyük bir 
rağbet görmektf!dir. 

Elbise, halı, mücevher, kıymetli 
taşlar ve saire müteferrik eşya re· 

hin bırakılarak mukabilinde hemen 

para verilen ı;andığın muameleleri 
her gün artmaktadır. 

Yapılan bir istatistiğe göre bu
raya en ziyade cep saati, yüzük, al
tın ve kıymetli sofra tabakları, el

bise gibi şeyler bırakılmaktadır. 

Son bir ay içinde Şefkat Sandığına 

(270) kişi müracaat etmiş ve bu 

kadar muamele yapılmıştır. Bun

laruı (228) i kıymetli taş ve saat 

ı:ibi iCYler rehirı bırakmışlar, (42) 
si de muhtelif e§ya terhin emişler
dir. 
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Fransız heyeti 
Ankareya 
Gitti 

~· 

TUrk • Fransız Ticaret 
Mukavelesi Uzerlnde 

görüşecekler 
Türk - Fransız ticaret mukavele· 

sinin müddeti bu ayın on üçünde 
bıtmektedir. Bu itibarla iki taraf 
arasında bir mukavele aktedilecek 
tir, Bu mukavelenin esaslarını gö 
rüşmek ve mukaveleyi tanzim et . 
mek üzere •• şehrimize Paristen 
bir heyet gelmiştir. 

Fransız heyeti Fransız Ticaret 
Nezareti Ticari Anlaşmalar Mü . 
dür muavini Suyriac, Fransız Ha· 
riciye Nezareti müdürlerinden Dro 
uin ve uzun müddettenberi mezı 

nen Pariste bulunan Fransanın 
Türkiye ataşe kommersiyalinden 
mürekkeptir. 

Heyet tk f<!hrin görülmiye de· 
ğer yerlerini gezmiş, akşam teref
lerlnc tl'nyon Fransezde verilen zi· 
yafetle bulunmuştur. Heyet eke. 
presle Anlıaraya hareket etmiş- ı 
tir. 

POLiSTE 

Trabzon limanı 

Umum müdür 
Trabzona 
Gidiyor 
Mum~'anede en sun sis· 

tem Bntrepo yapılacak 
Trabzon Liman Şirketinin satın 

alınarak İstanbul Liman İdaresile 
birleştirilmesi hakkındaki forma • 
lite ik"1al edilmiştir. 

Ankaradan • şehrimiw dö • 
nen Liman Umum Müdürü Bay Ra· 
ufi, yanında mütehassıslardan mü· 
rekep bir heyetle bu pazar Trab
zoııa giderek tetkiklerine başlıya • 
caktır 

Liman idaresinin mesai progra
mı hükumetçe tasvip edilmiştir. Bu 
programa göre ilk yapılacak işler 

arasında Mumhanede en son sis • 
tem tesisatla mücehhez yeni an
trepo inşası vardır. 

Liman idaresi bütün vasıtalarını 
temin edebilmek için Kasımpaşada 
dünden itibaren büyük ve modern 
bir fabrika yaptırmıya başlamıştır. 

Yeni yolcu Salonunun projesi ya· 
kında ikmal edilecek ve hemen in
ıaata başlanacaktır. 

Bu proı:ramda kömür mıntaka • 
sında yapılacak yenilikler de da -

Kasapla!" ayın en be
tinden itibaren etiı.ı:ot 

koyacak 
Bu ayın on beşınden itibar"n 

kasaplar, etlerinin Üzerlerine cinsi 
bildiren etiketler kaymağa mec
burdurlar. Bizi düşündüren bir 
nokta var: 

Acaba kasapl:ır etlerin cinslerini 
nasıl tefrik edecekler. 

Hüseyin Cahit davası 
Vali Ü>tündal!' ve Hiise;·in Ca

hil Yalçın arasıneaki dava yine 
bitmedi. Ve bu delaki celsede bir 
çok şahitler dinlcndil!'i halde (Biri· 
ken Para) yazısını yazan (Akşam• 
cının) kim oldul!'u anlaşılamadı. 

Madem sahipsız bir yazıdır. 
insana öyle ıreliyor ki : 
- Yazan benim. Deyip ortaya 

çıkıvırmeli ve tahrir ücretini alıp 
yan gelmeli! 

Bu ioe yirmi senelik Akşam 
idare mLdilrü Kazım Şinasi de 
hayrette kalır. inek ölür, dava da 
biter. 

Stüdyolarda grev 
Holivuıtaki bütün •tüdyolann 

ırev yaptıltınr elb•tte öQnndiniz. 
Gazeteler, şu artist, bu artiıt aç ka
lacak, şöyle olacak, löyle <>lacak 
diye yazıyorlar : 

Bunların ne hükmü var? 
Asıl dert şurada ; 
Peki amma, şimdi kızlar kime 

benzeyecek ? 

Serdengeçti Bu muameleler neticesinde 270 
ki,iye 3924 lira ödünç verilmişt'.r. 

Boş sandahn 
Açıklarda 
işi ne? 

hildir. Fakat bu hususta her şey - !=--=---===-====== 
Evvelki ay ise Sandığa (112) si 

kıymetli mücevher ve saat gibi şey
ler ve (2) si halı, 58 i de mütefer
rik eşya olmak üzere (232) parça 
eşya bırakılmış ve 3000 liraya ya
kın borç para dağıtılmıştır. 

Beykozda yeni depolar 
yaptırılıyor 

Belediyeye ait muhtelif mevzuat 
Ue müşteil mayiatın muhafaza ve 

yangın tehlikesinden korunması 

için yeni tedbirler alınmaktadır. Bu 
~ada neft sendikat tarafından be· 

lediye hesabına 7 ile 8 bin ton hac
mında olarak yaptırılan Çubuklu 

depolarından başka Beykozda da 
yeni depolar yaptırılmaktadır. Bu 

depoları Şel isimli bir İngiliz kum· 
panyası yapacaktır. 

Neft Sendikal depoları 200 bin 
lira değerinde olup Belediye bu • 
nun bedelini yılda 16700 lira üze. 
rinden taksitle ödeyecektir. 

Şel kumpanyasının yapacağı te
sisat ise 250 bin lira kıymetinde o
lacaktır. 

Şel kumpanyasının transit geçe
~ hava nakil vasıtalarına vere • 
ceği mayi mahrukat resimden istis
na edilmiştir. 

Denlzyoll•rı memurları· 
nın maatl•rı meselesi 
Denizyolları İdaresindeki açığı 

kapatmak için maaşlardan da esas
lı surette tenkihat yapılması mu • 
vafık görülmüştü. fktısat Ve1<aleti, 
maaşları üç yüz liraya kadar olan
ların maaşlarını olduğu gibi bırak
mıya, fakat üçyüzden yukarı maaş 
alanlardan yüzde yirmi nisbetinde 
tenkihat icrasına f·arar vermiştir. 

ee,ınci ,ube keyfiyeti! 
tahkik etmektedir. 

Ada açıklarından geçen bir motör 
denizin ortasında boş bir sandalın 

sulat'larafından sürüklendijtini gör
müş ve derhal yanınagiderek yede· 
ğ"ine almıştır. 

Motör kaptaııı tarafından san
dal derhal Emniyet Müdürliil!'ünde 
beşinci şubeye teslim edilmiş ve 
tahkikata başlanmıştır. 

Sandalın ne suretle böyle boş 
bir halde deniz ortasına sürüklen. 
diği araştırılmaktadır. Üzerindeki 
yazıdan sandalın Yenikapıya ait 
oldul!'u anlaşılmıştır. Beşinci Şube 
ehemmiyetle tahkikata devam et• 
mektedir. 

Deniz kazas 
Az daha bir kaç 

çocuk boğulacaktı 
Dün Samatya açıklarında bir 

deniz kazası olmuş dokuz çocuğun 
doldurduğu bir sandal devrilerek 
içindekiler danize dökülmüşlerdir. 

Dokuz arııadaş bir sandal salası 
yapmağa karar vermişler ve Ak· 
saraydan bir sandala binerek Sa. 
matyaya do>tru açılmışlardır. 

Naılıkapı önlerine geldikleri za
mun sandalınyanında bir den bire bir 
Yunus balıl!'ı belirm'ş bu çocukları 

büyük bir telaşa düşürmüş hepsi 
birden ayal!'a kalkınca sandal da 
devrilmiştir. 

Çocuklardan yedisi yüzme bil
mekte, ikisi de bilmemek tedlr. Bu 
vaziyet karşısında yüzme bilenler 
bilmiyenleri su üzerinde tutmaya 
çalışmışlar ve sahilden yetişen san. 
dallar kendilerine yaklaşıncaya 
kadar beklemişlerdir. Çocuklar 
kurtarılmıştır. 

Çocuklann ifadeleri alınmı,tır. 
Kaza geçiren çocuklar şunlardır: 

Ahmet, lbrahim, Adil, lbrahim, 
Vasıl, Raif, Necdet, Ihsan ve Ferit 

r _SORU'(ORUZ :··· -----"' 
Bayrağımız hakkında bir 

. sorguya cevap 
Bır okuyucumuz yazıyor: 
''Bayramda: seyranda şöyle bir sokakları, caddeleri dolaştığı. 

nı.~ .~am_a~. gozünüzü tırmalayacak en fena hadise ne olabilir diye 
duşundunuz belki ı ' 

Ben düşünmedim, fakat gördüm. Anladım 
irili ufaklı penc J k ı k 1 ' • • ere ere, apı ara, enar ara, nak ıl vasıtalarına, 

· şuray1a buraya ası:ı bayraklarımızın bir çoğu yırtık soluk eski 
parçH anmış bir haldedir. ' ' ' 

. ~ir ev veya bir dükkan veya bir müessese nihayet bir veya 
ıkı bayrak asacak. Bunun maliyet dejteri ne kadardır ki, yırtık 
ve solu~ bayraıtı asmaktan çekinmiyorlar.) 

Şkere1 !1ı bayraıtımıza bu kadar llkayit olanlara ajtırca ihtar yap. 
ma azımırelir kanaatindeyim. 

Bııyrak kanununa ait hazırlanmış nizamnamenin mevadd1nı okudu· 
ıum zaman, bu gözleri tırmalayacak münasebetsizliklerin men0 • 

lundujtunu görerek ıbüteselli oldum. Fakat nizamnamede "temsil 
ve süsü için kullanılacak Türk bayrağı, yırtık, sökilk, delik, kirli 
ıoluk ve buruşuk olamıyacaktır.,, deniliyor. 
• T~msil ve süs için olmayan bayraklar hakkında bir kayıt ırö

rulmtıyor. Bu huııısta beni tenvir etmez misiniz? 
AÇIK sozı " 
.Nizamnamede mevzu ahkam sarih bir surette göstermek. 

ledır kı. bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eder. 
Mev7uuıoda temsil mana ve hedefi mütemerkiz olan bayraıtımızın 
heı zama ı ve her yerde temiı, kanuna uygun, yeni olması ve 

asla soluk, yırtık, buruşuk olmaması IAzımdır, 
Bayrak kanununun tatbik şeklini göıteren nizamname tatbik 

mevkiine girdikten sonra böyle riayetsizliklerin önüne kat'ı şekilde 
geçilmiş olacaktır. 
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den önce İngiliz mühendislerinin 
avan projeleri beklenmektedir. 

İstanbul ve Galata Limanlarının 
da bu programda gösterilen yerle
re kad·ır uzatılması işi için yine İn
giliz grupunun planları bitirmele· 
rine intizar olunmaktadır. 

Farelerle 
Mücadele 

On binlerce tarla faresi 
ltllf olunmuttur 

Ziraat Vekaleti muhtelli vilayet

lere bir tamim göndererek yeni 

mahsul mevsiminde ziraate çok 

muzır olan farelerin it!Uı için esas

lı mücadeleye giri~ilmesini bildir
miştir. 

Bunun üzerine bulaşık yerlerde 
lıemen faaliyete geçilerek yalnrz 

Adana, Trakya ve Malatya mınta
kalarında on binlerce fare öldürül· 

müştür. 

Kuvvetli savai neticesinde bütün 

arazinin yüzde yetmi§ beş, seksen\ 
temizlenmiştir. 

Yakında ikinci bir tarama dah.ı 

yapılarak bu muzır mahlUkların 

bakiyyesi de tamamen imha edile· 
cektir. 

Temyiz 
Tasdik 
Ederse 

Haliç tirketlnln feshine 
karar verllecektlr 

B eledıye tarafından 110 bin lira-
lık aidat borcu hakkında bir 

müddet evvel eoki Haliç Şirketi a
lehine açılarak Belediyece kaza
nılan davanın Temyız mahkemesi 
tarafından bir neticeye bağlanması 
kararlaşmıştır. Temyız Mahkemesı 

Haliç Şirketinin mahkeme kararı· 
na itirazı üzerine 21 eylulde bu hu· 
&ustaki muhakemeye bakmıya ka

rar vermiştir. Haliç Şırketi şimdi· 
den noktai nazarını müdafaa etmek 
için hazırlıklarda bulunmaktadır. 

Şirket idare meclisi, evvelki gün 
fevkalade bir toplantı yaparak ta· 
kip edecekleri yolu kararlaştırmış· 
!ardır. Temyiz Mahkemesinin ka • 
rarından sonra neticeye göre şir

ket hissedarları fevkalade olarak 
toplanacaklar ve şirketin mukad· 
deratını kararlaştıracaklardır Tem
yiz Mahkemesi şirket aleyhindeki 
kararı tasdik ederse hissedarlaı· şir· 
ketin feshine karar vereceklerdir. 
Aksi takdirde işletmeyi tekrar ele 
almak tasavvurundadırlar. 

Halit Ziya gecesi 
Eminönü Halkevinden : 
Büyük sanatktır Halit Ziya Uşak· 

lıgilin sanat hayatının (5) inci yıli 
münasebetile S.Mayıs-937 Çarşan
ba günü saat (21,30) da Evimizin 
Cağaloğlu merkez salonunda ya
pılacak toplantının programı aşaya 
çıkarılmıştır. Bu toplantıya dave. 
tiye ile gelinecektir. Aynı zamanda 
lıtanbul radyosu ile neşredilecektir. 

1 - Konferans: Agah Sırrı Le· 

Ten~ilatlı 
Tarife 

Oh beş Mayıstan itibaren 
tatbik o'.unecal:tır 

D enızyulhınııın Jktısat Vekaleti 
tara!ınd~n buyuk tenzilat ya

pılarak halıı lanan yeri ııavloi1 ve 
yolcu tarıfcl<'rı 15 Mayıstan itiba

ren tatbik edılecektır. Ycı i tarıfc
nin bir çok kısımlarında gerek yol· 

cu ve gerekse navlon iicretlerinde 
mühım tenzıliıtlar vardır. l>1arma

ra iskeleleri arasında ev\•elce 100 
kuruştan aoo kuı uşa kadar olan 

nakil ücretleri şimdi 40-100 kuruş 

olarak indirilmiştir. Böylelikle yüz. 

de yetmiş beş nisbetinde ucuzlıya
bilmiştir. Yine Mersın hattında 

navlon ücretleri yüzde S<'kS<m nis

betine kader ucuzlatılmıştır. Bun
dan başka İzmir-htanlıul arasında 
ekspres postalarında güverte fıyat

ları 350 kuruştan 280 kuruşa ten· 
zil edilmiştir. Bundan başka Tıab

zon • Bartın arasındaki iskelelerle 
Marmara ve Akdeniz iskeleleri a· 
rasındaki yolcu flyatlan da bütün 
mevkilerde yarı yarıya indu ı;mış
tir. Asgari iki kişiden mürekkep 
aileler için gidip gelme lııl.,tlcri 

için de yüzde 30 tenzilat yapılma'1 
kararlaşmıştır. 

--···-
Yugoslav 
Talebesi 

Bugün oankaıarı ve mü· 
esseseıeri gezeceklerdir 

Şehrımızcte bulunan Yugoslav ta

lebelı>rı bugüıı de Boğaziçinde hir 

gezinti yapmışlardır Dost talf'be

ler bu s.abah saat 9 da Köprüden 

Şırket vapuruna binmışler ve Ana

dolu sahilini lakıben Beykoza ka • 

dar gitmişlerdir Talebeler burada 

Beykoz Derı ve Kundura Fabrıka

sını gezmişler ve öğle· yı>meğinı de 

Beykoz korusunda yemişlerdir. 
Bundan sonra Beykozun muhtelif 

yerlerini gezmiye başlamışlardır. 

Talebeler akşam üzffi geç vakıt va

purla ve Rumelı sahilini takiben 

Köprüye döneceklerdir Bu akşam 

saat 20,30 da Tıcaret mektebi tale

beleri tarafından Tokatlıvan otc. 
deki mılll bankaları ve mües 
!eri gezeceklerdir. 
cektir Talebeler yarın da şehrimiz
linde Ş<'reflcrine bir zivaret verıle-

vend tarafından 
-~ 

a) Servetilünun edebıy&tı 
b) Servetifünun nesri 
c) Halit Ziyanın eserleri, edebt 

şahsiyeti romanlarının vasıfları ve 
kahramanları 

2 - Konser: Evımiz Orkestrası 
tarafından 

3 - Hatıralar ; Hüseyin Sıyret 
tarafından 

4 - Hatıralar ; Ali Karni 
5 - Hatıralar ; izzet Me'ih 
6 - Eserlerinden bazı parçalar; 

Muvaffak 
7 - Hitabe: Meliha Avni Sözen 

tarafından 

J 

• 
~ 

1 
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t'iediseler içinde: -------------.ir------------------------------~ 
KRfası kendisinden intikam alan profesör 

Okuyu~ularımlldan birinden çok 
dikkate dcfrcr bir mektup aldık. 
Bu m~ktup bizi, bu makaleyi yaz· 
mnıca sevkctti. Okuyucumuz di· 
yorki: 

"Ben, ızeçinme yükünü çok ııenç 
hattll çocuk denecek yaşta omuz
lanma yüklennıefre mecbur olduk
tan sonra okuyamadım. Tahsilimin 
azlıtı, bcm çok dar bir büdceye 
mJl!ekir bıraktı. 

Bir iş üniversitesi yoktuki, orada 
hayalımı daha emin ve daha mii· 
sait şartlarla leyid edecek bir mes· 1 

lek sahibi olabileyim. Biraz hesaba 
istidadım vardır. Bunu lenmiye et· 
mck imkar.!arını aradım. Bir mu· 
hasip imt.hanında muvaffak ola
bilmek için kit~pçı kitapçı dolaştım. 
Aldığım e•er!criıı hepsi ~zun bir 
tedcrrü• hayatı geçirmiş talebe 
için \'e çok mudil \'e mu*lak 
lisana yazılmı~. 

Bu, ~ni becibin edebilirdi. Fa· 
kat urar ettim, azmettim, Profesör 
Kirkor Kömürciyar.ın "erlerini bul• 
dum, okudum. imtihan \'erdim, 
şimdi bır şirkette muhasibim. 

Her hangi bir kitapçıyı reklam 
etme~e tenezzül etmem. Biliyorum 
ki bu eski ve emektar hesap hocası, 
kendi kitaplarını kendi yazar, ken
ci taslırır ve halli kendi satar. 

Buna minnet borcumu ödemek 
için bir güh >iyarel ettim. ihtiyar 
ve gıyaloi hocam, ralıatsızlığ'ından 

beni üzmemiş olmak için, ba•to• 
nuna dayanup zorla yürüdügü hal· 
de, gülerek: 

Yazan: M. D. 

"Yeni muhasebe usulü,, adlı te. 
lifini ezbere bilirim. Muhasebe te

orı 'leri içinde en kati ve müıbct 
nelice veren ve talbiklerioden en 

büyiik faydalu alınan {merkeziyet 
usulleri) üzerinde ıreniş tatbikata 

ilave edilen bu eser, yeni muh•· 
sebe usullerini öarenmek isteyen• 

lere vülırarize edilerek yazılmış, 
diaktik yeı:ane telif addolunabilir, 

Prore•Ör, kitabında, ilk malumatı 

verdikten sonra fenni tedbirler; 
muhaoele; hesap; buit usulü; 

nıuzaaf "sul. il. i usule ızöre böyle, 

defteri kebir ve miıanların şekil· 

teri: ticari defterler: muhtelif mu· 

hasebe u~ullcri; 1 • Tecrübi usul, 

ll • Yardımcı defterler usulü, 111 • 
Merkeziyet usulü, iV • Amerika 
usulii, muhtelif usuflerin çizgi ile 
iracsi: hesapltrın t•ksim \e tas

nifi; müstemir usul yevmiye mad· 

delerinin başlıca şekilleri; bilin• 
ço ve huıusatı; hesapların ka. 
patılması ve tekrar açılması, tica• 

rethane tertibatı. (münferit ye•mİ• 
ye ve merkeziyet usullerine ait ge

niş tatbikat) i!ave~i sureıile bütün 
muhasebe bilgilerine temas etmiş 

bulunuyor. 

Çok büyük emek mah•ulü olmak• 

tan sarfınazar, hemen halka yazıl· 
mış. Bankacılara, memurlara yar• 
dımcı mahiyette hazırlannıı, biricik 
eserdir denilebilir. 

Bu müellif hocamın eserlerinden 
biridir 

AVGDR a a a 
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MÜELUF;, Nlzamettin Nazif 
Bir ~ey düşunmeden, bir şey sö;• 

lemeden, ko~ar gibi uzaklaştı. Ci· 
§'erleri alevli ateşle kavruluyorm11f 
gibi, bir azap duymuştu. 

Mari odaya ırirdi2i zaman, o: 
- Ah ne fena! ah ne kötü! ne 

1 ayıp! .. 
1 

D' - ı · d 1 ıye soı enıyor u. 
1 U.lelideıı Galataaaraya ııclrr.iş 
· ters aşafı Galataaarıydan Bonmar· ı 

1 şeye kadar ve Mari e\'inde giyindik 
ten ıonaa apatmana kadar ırelmişti. 
O hail Galibin e•·i önünde doydu· 
ıru acıyı onutamamııtı. 

Marinin taze ~e ı~k elini öper• 
ken titreyerek hapishane kaçkını 
Selimi hatırladı. 

Acaba onun korktuau aşk buh· 
ranı bu mu idi? eö }le bir azaba mı 
dayanamaya.$\ı için nıi aşçı kadının 
damarlarını pallatacafını söylemif• 
ti? Marn ali on dakika sonra ne 
kafasında dalııınlık, ne içinde y~· ı 
kıp kavuran ateş ve ne c!e beyninde, 

1 aaatlerden berı Boomar~enin oyuncak 
reyonunda, vantilltörün rDzgıirına 

tutulmuş hacıyatmazlar gibı birbi· 
rine vurup birbirinden ayrılan Re
fikalar,Galipler, Callbeler kalmıştı. 

M arinin içlerınde neş'e kaynayan 
gôzleri, tatlı ve iç aıcıklayan bay• 
gın bakışları, ruhunu yoran kabus• 
!arı dağılıvermişti. 

Onu, her adımda yanına bir par· 
ça daha sokularak, Beyoglunun 
kalabalığından ııeçirdi Vinter bara 
sıötürdü. 

Başı boş bırakılınca taıarak, co· 
şarak dört nalı koşuyor ve remi 
hafifce çekdlmi dtrhal oldu§'u yerde 
kalıyor veyıı istenilen iıtikamete 
yollanıyordu. 

1. .. ra ... de ... siz .. leı ... miıli ... 
Süt ve su ile yaıamata başla· 

dığı günün Ü.terinden bir halta 
rcçmi,ti. Bir ptrşembe sabahı ev• 
den çıktı. 

O gece Mari gclmedıği için yal· 
nız kalmıştı. 

Tünele kadar yurüdü. 
Karaköye inince biraz deniı ha• 

vası almak istedi. Deııizi düşünün· 
ce hatırına upurlar reldi. Ve bir 
v.pura binmek isteyince kendini 
Ada iskelesinde buldu, 

O zaman: • Ayı • deni • Büyük 
adıı kim bilir bııırün nekadar sıii· 1 
1eldir ... Ner:manı alır tura çıkarım .. 

Neriman •..• 

Gün~,tea yanmış kolları, huyalı 
bakışları, güldüğü zaman otuı 
ikisi Lirden gözüken 'temiz dişler! 
ve kıpkırmızı dili ile Nerimanı gö
rür aibi oldu. 

- Ben de ne sersemim ... • diye 
düşündü. • bu kızı ihmal et ... Mari 
ile meyhane meyhane dolaş. yok 
Calibe Bakırkllyde imiş diye dü• 
şün; üzül ... 

Eli kendilitinden ipekli mendiline 
ızilti, 

(Duamı 10ar) 

- Benden kafam intikam aldı 

evladım. Fakat bende hiç bir Ut• 

v~mu onun kadar su'i•timal elme• 
dım d.di. Yarını asır kadar hi7· ~ 
met etmiş profesörü. 

Yurt evia<Uiırındaıı ierek bizzat 
tc•is rahlesinde bulunmu~ veya 
k'.taplari'.e yetişmiş olmak üzere 
Dil b:nbrc~si tanır. Bu zat, eserle· 
rini kendi için değil memleket için 
yazmı$1ır: 

Buna benzer ve bundan Ü•tÜn 
me.aını olan profesörün bir eserle
rini memleket ,namına himaye ti• 
mek lazımdır. 

ve yine 
!erini gören oldu. 

SARAY 
TÜRK 

BEYOCLU 

: Dans devam ediyor 
:Hayat mücadelesi, 
Aşk şarkısı 

Böyle kitaplardan Halkevleri 
kitap odalarında birer tane bulun· 

durmak ve benım gibi tahsili yarım 
kalmışlara, bu eserleri belki edine
m: }ecddere bu •uretle yardım 
etmek mün kı.ndür. 

Bu husust1 ne$rİyal yapmanızı 

ric ec.~rım. Bu, bugün her şe~·den 
müstağ'ni miilekaiı hocamııa değil 

memle elimııe bir hizmet olur •• 
Profesör Kömürciyan benim de 

hocamoır. Yarım asra yakın öaırünü 
ve enerji'lini, ın:mlekete, mektep 
!ere ı.hsis eım;§ olan hocamın Le• 
nim muvaffakiyetlerimde de hakkı 
ve hissesi vardır. 

Bir çok eserler telif ederek, ha. 
yalını yalnız ilme vakfeden profe. 
sör bir giın bana demişti ki : 

• - Çocukların ısrarile bızan 1 
sinemaya giderim. Bilmem bende 
zevk ve eırlence denilen şey yal
nız bir taraflı teşekkül etmiş. Ben, 
sinema 2ibi büyük bir lokali bir 
konferans alanı olarak düşünürüm. 
Bir kürsü ve bir siyah tahta ba. 
şın~a, talebemin talebelerine tak
rirlerını ha,.al ederim. 

Ufa!: tefek remarklar yaparak, 
lütün ömrümün mesai mürüvvetini 
tadar gibi c.lurum. Bu hayal ile 
u; kum ır•lir. 

Ben, mesai hayalımın feyizlerini 
görmüş hocayım. Kııç zaman ıre· 

çırdigim, krizlerde, başımın ucunda 
t~lebemin veya talebelerimin baba
larını, şöhretfi doktorları, heyecan 
ve üzüntü ile çalışır gördüm. Bu, 
lıemen az hocay:ı nuip olmu5 bir 
iftıbar kaıaı;cıdır,, 

Bu aralık hocamın bir eserinden 
balı•i favdalı bu'uyorıım. 

Hakikaten kariimizin dediti gi• 
bidir: 

" -Prosöför, eserlerini kendisi 

için yazmamıştır.. halk için çalış• 

mı;lır. ,. O halde bunları halka 

müfit kılmiik vazifemizdir, 
.. _ ......... uılllffHllllUHIUUlllllUllllU•111ııııııut1ıtıııııııııtıolll 

Etlerin 
Cinsi 
su oyın on beştnden iti• 
baren üzerlerine asıl.!!cak 

etiketle bildirilecek 
Kasap dukkanların<la ctlHın Ü· 

ztıinc ciıısıı ı gösteren Je\'lıalar a· 

sılması kararı bu ayın on beşinden 

itibaren tatbik tdılecektir. 

Bu tarihten 'onra halk bu gibi 

\e\•ha bulunnııyan dükkanlardan 

içınde keçi eti satılmadığına kant 
0

0\arkk •erbestçe alış veriş edebıle
ceklerdır. Levha bulunan dükkan· 

larda da parça veya tamam etler • 

dekı kuçuk .evhal•ra d:kkat etmek 

lazım gekcektır. 

M•arııafııı bu sun tedbirlere baş 

\'drulmadan önce dahi Belediye ... 

niıı lıu gibi hilelere levessut eden 

kasapları sıkı bir kontrol altında 

bulundurulması vü,ünden keçi eti 
sarfivatı azalmıya başlamıştı. Ez

cuınle ııehrıınizde en çok keçi eli 

sarfedilen 1934 ~·ılında 350590 kilo 

keçı etı ıstihliık edildiği halde 1935 

te lıll ınL1<tar 291798 kıloya ve 1936 

da ıs" 187337 kiloya düşmüştür. Bu 

eon tedbirlerle 937 de bu ·ekOnun 

yarı yarıya du,eceği sanılmakta -

dır. 
- - -

l
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SOLARKEN 
!... Edebi Roman : 1- Yazan : H. Z. DIRMIL _J 

Başlarken .•. 
Bir buçuk saatlenberi yolsuz dağ· 

!arda kafrnı ile -Hasan dayının ta• 
biriyle- ırga landık durduk. 

Kasabadan ayrıldığımızdanberi 

arabacının sesinden başka bir 
sese, onun yüzünden baıka bir yii· 
ze hasretim. 

Bir köy düğününe gıtmekten 

doğ'an büyük bir zevkle bindiQ'im 
kağnıda •aatlerce gittikçe uyuşu· 
yorum. 

iri bir taşlan, derin bir çatlata 
dü.;en tel<erleklrrin akisleri bey· 
beyrlmde çallayor. 

Hasan dayı durmadan söylüyor. 
Bu yollarda geçen gençlik, çoban. 
lık hatıralarını anlatıyor .. Yorgun• 

luk ve sarsıntıdan kapanan gözle
rimle onu dinler gibiyim. 

Ne bir ot, ne bir yeşil diken, her 
taraf kuru, kupkuru. Toprak ve· 
remlinin son nefesi gibi soluyor. 

Ha.an dayı elindeki övenoireyi 
ileri doğru uzatarak bağırdı. 

- işte beyiıo garşıki depeyi go• 
ruyonmu.. aha .. gorı depe .. oraya 

varıverdin mi akça goy görükür .. 
dehe... Kaırnı yeni bir hamle ile 

ileri atılı} or... tekerlekler kuru te
peyi kucaklı)ıvermek için gıcırdaya 
gıcırdaya dönuy<•r ... 
. . . . . . . . . . . . . 

Yorgunluktan bu~ulanan gözlerim 
yeni lıir manzura, yeni bir ufukla 
aralandı. Sıcak bulutları eteklerine 

sıyrarak semanın mai derinliklerinde 
• kaybolan bu genç risi kurt tepenin 

sarp ve yalçın zirvesini güneş al· 
tın bir çerçeve a-ibi sarmış .. 

On gün sonra saat dokuz bu· 
çukta barırı ikinci kat localarına 
çıkan merdivende her adımda bir 
garson tarafından se!Amlanıyordu. 

Bar sahibi şampanya kovasını 
getiren garsona oturduğu locanın 

kıpısını kendi el ile açmıştı. Y altlı 
müşteri... 

Mari şen kuşlar gibi ıakrak hah· 
kahalarla gülüyori 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 

YlLDIZ 

SOMER 

: Hırçın kadın 
: Yeni Rin Tin, Dans 

için yaratılmış 

: Filoyu takip edelim. 
Huausf teşki!Atın 
cürd ve cesareti 

: Bülbüller öterken. 
Karyoka 

: Tatlı bela. Yıldırım 
adam 

Arıisıler numaralerını yaparken 
hep ona bakıyorlar; 

Orkestra ~eli ızöıünü locadan ALKAZAR 
ayırmıyor; şampanyanın biri gelip 
biri aidiyordu. Artık Galatasaray• TAN 
daki güçücük apartımanının kapısı ŞlK 
ancak yatmak için açılıyordu. 

: Programı bildir• 
memiştir 

: Kadınlıgın •ırn 

: Rus - Japon harbi. 
Kan karde~ler 

Nazmi para yiyordn. - ŞARK : Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar. 

Mır; ...... 
Varsa yoksa Mari. .... 

Sarışın rum kızından ayrılamıyor 
onıuz bir saniye duramıyordu. 

Artık içkiye de alışmıştı. Sabah
ları kııdar içiyordu. l\iyordular .. 

Yemeklerden evvel aperelif diye 
şişelerle rakı; yemekte; )·emeğine 

ııöre şarap.. Sonra şampanya, yi. 
ne ,arap, viski, konyek, yine rakı. 
Küp aibi bir uyku... Ve uyanır 
uyanmaz limonlu bir rakı daha ... 
Yokuş aşafrı giderken freni kopmuş 
bir tramvay ııibi alabildiğine hızla 
ııidiyordu. 

Ôyle ki Mari onu bu halinden 
ürktü: 

- Ne oluyoruz kutum dedi. Bu 
kadar içki içilemez. Yanup kav
rulacağız. Güzel kadın bir gece sa· 
baha karşı apartımana dönerken 
yolda !Öylemişti. 

Ve bir sütçüye girdiler. 
lkindi}e doğ'ru uyandıkları za. 

man M3ri, Terazeyı sütçüye aön
dermişti. Ona yine süt içirdi. O 
Rkşam yemekle Nazmi ıudan baş· 
ka birşey içmedi. Tuhaf bir haletı 
rulıi\•c içinde vaşıvordu. 

Kağnımda doğruldum; onun bağ· 
rını deşen büyük bir şelAlenin kö
püklerini seyre dalıyorum .. Birbiri 
üzerine kı\'rıla, kıvrıla kayan kaba• 
rıklı bir sütun.. Hayretim gözle· 
rimde toplanıp dudaklarımd'l dü· 
~ümlenirken sordum: 
Hasandayı, bu tepe çokmu yükıek. 

- Yüskek de JU mı? Her yıl 
oralarda avlanan kaç delikanlı yok 
olur bilsen; bundan ötürü ona Gurt 
tepe derler ... 

Ku~ağ'ının arasından çektiti t•• 
neke tabakasından bir sıııara sa• 
rarkcn ili ve- etti .. 

- Şu suyu iOruyon mu begim 
Sultan Pınar derler... Yedi düve• 
lin enginlerine yayılırmış. 

Manuranın rüıelllğ'i karşısında 
donan gözlerimi otuşturdum sır• 

malı beyaz pamugun Kurutepe sırt• 
!arını yıkayarak kayışını seyreder• 
ken arabacım devam etti: 

- Başını atrıtmaısam sana bu 
Sultanpıııarın esrkrını anlatam da 
dinle brıci:n ! 

Elındekı sia-ara11 derin bir ne• 
fc:" t- çt·Kt·rek .• 

ASRI 

1936 Atina Balkan 
olimpiyatları. 
: Beyaz gömlekliler 
Düşmanlar ptşindo 

SANCAK : Arijona kabraıııan• 
Eski Astorya) : tarı. Margarila. 
CUMHURIYETı Çan serserileri. 

Pranga mahkumları 

ISTANBUL 

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 

AZAK 

ALEMDAR 

: Son Rumba. Kaplan 
kıı. 

: Romeo ve Julyet 

: Bağdat bülbülü. 
Kim öldürdü 

: Haıreti lsanın ha· 
yatı. Kadınlar gölü 
: Neşe ile. Günahım 
aşkımdır, 

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

KADIKôY 
: Macaristan geceleri 

0SK0DAR 
HALE : Roz Mari 

BAK 1 R K Ô Y 
Mil TiYADI : Proııram göndc

rilrnemistir. 
- -

Bu tepe e~kiden böyle çam. 
lık detilmiş.. Sarp kıyadan başka 
ııöze dcQ'en yeri yokmuş.. O za• 
mantar buralarda Dayıoğlu denen 
bir derebeyi yaşarmış, kendisi av 
ıneraklısi olduA"u için her yıl yap
tıkt bllyük süreklere güzel bir meş• 
bur şehzade de gelir onunla avla· 
!anırmış .. 

Dayı otlunun yosun yeşili ııüzel, 
kelebek sarısı saçlı fidan boylu 
bir kızı varmış; güldükçe gül 
açar, atladıkça ırmaklar coşar, 
konu~tukça bülbüller şaklarmış .. 

işte o şehzade bu ııüzel kıza 
sevdalanmış... Kız da şehzadeye 
gönül kaptırmış... Gel zaman git 
zaman mesele arıla~lmış ... Padişah, 
oğ'lutunun böyle bir periye tutul· 
duğunu eşidince hiddetinden ku· 
durmuş ve otluna bu sevdadan 
vazıreçmesini bir köylü kıza gönul 
veren tehzadenin sarayda işi ola· 
mıyaca§'ını anlatmış!. 

Bir av sonu ieçmiı şehzade ııel· 
aıiş .. kıı beklemiş .. ikinci av sonu .. 
yine irelmemiş ... Kız aa-lamış .• Yıllar 
ııcçınit kız oolmuş .. 

Dün lskendedye limanında ödGın 
patlayacaktı• Ôyle korktum ki .. 

Cın ıceneralı Wan°Tik-Suıı'a rast 
ırefdlm. Beşyüz dolarını aşırdığım 
general. General Wan. Tik-Sun'a 
Şanırhayda tGnışmı~tım. ipekli ve 
saten üzerine iş yapan bir tüccar 
diye kendisini bana tanıtan bu a· 
dam, Çinin meşhur adamlarından 

Yuvan-Mi-Kayın hususi katibi ve 
arkadaşı idi. General olduğ'unuda Av· 
rupa trans pasifitinde öğ'renmiştirn. 
G•çenler ızözlerinıin önüne ıre•iyor. 
Şankhayda Ôropeen-Bar da ça

lışıyorum. Bu; kısa boylu, boynu· 
nun ve alnının ötesi beri•i sanki 
boya ile boyanarak morlaştırılnıış 

ellerinin üstünde mantar gibi ka. 
barcıklar olan orta yaşlı adamı o 
barın bir hususi salonunda tanıdım. 
Bar direkUlrü kula§'ıma: 

- Dikkat eti dedi, çok zengin
dir. Bura~a yılda bir ikı defa gelir 

Amma on yıl her gece ırelmiş gilıi 
para bırakır. 

• 

Porl•aide geldigfaı vakit p'anıı:'. 
kararım tamamdı. Varıır bir kaç 
saat duruş hareket eclectkti. Sn· 
gilim isl.eielere çıkmıyordu, ı \..• 
mak şöyle dursun, kamaradan •Y· 
rılma}ordu. Ben üç odalı liık~ da· 
iremi1e girdim: 

- Biraz dışarıya çıkmak isti· 
yorum. 

- Geç kaln:a, vap"r üç 
•onra hareket edecek. 

- il.i sut bile sürmeı. Uzua v' 
tükenır.ez dcniıler canımı sıklı. 131-
raz kara görmek, karada yünırnel. 
istiyorum. 

- Küçük çantadan vüz dolar al 
lazım olur. 

- Yiiı dolar çok. 
- Sen bilirsin. 
- Elli dolar a!acatım. Bel~' ;ı:11 

\'eriş ederirn. 
Yalan söyleıniş'im. Hır.ızlık e:-

1 tin1; dolar paktt:trindcn bır t:'.ı 

dolar ile bir beşyüz dolar cıkar<l."1. 
Beş yüzlüğü hemen kurstjıo.a s~k· 
ladıın, elliliği go•t~rdim. H<t f ıı,r 

Mor lekeli adam çok saf görii· 
niiyordu. Direktörün dediğinden ı 

çok sarlediyordu. Sabaha kaqı 
içimde bir merhamet uyandı, red
dettim. şehir e:bi.csile çıktım. Fakat el 

çantamın içindeki Çin pasaportı:· 
nıı dı almağı unu\maJım. 

- Niçin beni reddediyorounuz? 
- Bilmem, öyle. 
- Siz hastasınız. 
- Ne biliyorsunuı? 
Bunu sorarken heyecana düşnıüş 

ve korkmu,tum. Çünkü yakalanır· 

sam (Cüınmlıları tecrit adası) na 
ırönderilebilir dim. Oraya girenlerin 
bir daha çıkmadıklarını da bili· 
yordum. 

- Fakat kalbinizden h .. ta de· 
frilsiniz. 

Evet, değ ilim. 
Amma hastasınız. 
Ne biliyorıunuı? 
Çünkü bende hastayım. 
Kalb hastası mı? 
Hayır, sizin gibi. 
Benim ne huta'1 olduı,:umu 

biliyormusunuı'? 

- Benim hastalığımla hastasınız. 
- Siz ne hastasısınız? 
Morlchlerini, mantar gibi ka

barcıklıırını gö•tererek: 
- Sizin lıastaluğ'n12dan, ırörün• 

ce tanıdım, çünkü biz bütün ai!e. 
ce etleri dökülmiye mahkum a
damlarız! 

Titredim, korktum, boynuma Si• 
rıldı. Bir cüzzamh erkek bir cüz. 
zamlı kadını, bir cüzzamlı kadın 
bir cüızamlı erkeğ'i görmesin, 
yan yana ve yalnız kalmasın. 

Dilnyanın en vahı1, en sü. 
rekli, en akla gelmez, an tatlı, en 
titretici hayvanlığı budur. Cüzl\• 
mın seksapel ve hayvant ihtiras 
üzerinde sönmez, tükenmez bir 
hAkimllğ'i var. En ateşli bir sani• 
yede söz aldım. · 

Beni Avrup:ıya aötürecek. Bana 
bir Yuvan-Mı-Kay hükumeti pasa• 
portu tedarik etti. Vapurda anla· 
dım ki Yuvan-Mi-kayın hem hu. 
sus! katibi, hem ıreneral imiş. Şi
mal ordularına karşı kendi orduları 
için silah ıedarikıne çıkmış. Bey. 
nelmilel birtaraf sayılan bir mem· 
leketin labrikalarile anlaşım, silah. 

ları tesellüm etmeğ'e gidiyormuş. Ko
ca vapurda bizi bal ayınıı çıkmış 
çılgın aşıklar sanıyorlardı: Lüks 
dairemizden çıkacak vak;t bulamı· 
yordku. 

Benim bütün idealim Avrupaya, 
hatti Afrikaya kapağı atmak. Elim· 
de Çinin bilmem hangi hükilmeti
nln hakiki bir pasaportu olduktan 
sonsa lstanbula gitmek işlen bile 
detil. 

Sevgilim (!) Wan • Tik- Sun'ı iki 
haftadan fazla qfiren bu yolculukta 
bana bütün varlıtile aşık olmuş ve 
inanmıştı. Ben de bu duyguyu 
kuv,·etlendirmek iç;n elimden ge· 
len her kolavlı!!'ı srösterivordum. 

Çıkar çıkmaz treni sordııın. IY1rr 
saal sonra olduğunu söyiediler. 
Fena halde canım sıkıld,, Fakat 
ben htmen buradan uzal.laşma!ı 
idim. Bir şoföre yak 1 aştım. 

-Tiren dört saat •onra ka!kırr>r. 
Beni dört saatlik bir istasyona ı:~
tiirürmisin? Terene oradan bincy -rı. 
Hem zamen kaybetmem, hem ~o!
larda etlenmiş olurum. 

iri y•rı, ızenç şoför gödcrinıia 
içine bakarak : 

- Bu gibi egltnce:eri seyalı.ıt· 

!arı her \·akıl biz yaparızl deCi. 
f Hay hay bininiz! yıldırım luzıyle • 
ı '!riltik. Çöl, vaha, hurmalık, suluk, 

bataklık .. geçtik. Güzel Ur hurma
lıkta durduk. Yolun yarıs:nda inıi· 
şiı. Şoför atladı, kapıyı açtı, nazik 

bir sesle: 
- Burası, dedi, ecnebi n1addm .. 

!arın en çok bctendikleri e~lcnce 
yeridir. emrinize hanrı mi 

- Ne emri? 
- Yani bütün arzuların:ıa. Bıl· 

hassa Avrupalı Amerikalı nıadam
lnr, matmazeller bu mahrem e~
lencele için buraya gelirbr. 

Dedi ve cevap vermeme mr}·d,ııt 
kalmadan beni eğlendirme:, ıçın 

ne llzımsa hiç birisini am3rke el· 
ınedi. Ses çıkarmak i ;iıne gelmez· 
di. Bana ne olduuğumu. pasapor· 
tumu, hüviyetimi sormadan ı ola 
çıkaran bu adamdan i~tifade etmeli 
idim. Nihayet müthiş bir ı·orgu; luk 
içinde istasyona geldik, yuz dol.ı
rımı alarak beni trene bindirdi. 

( Deı·amı car) 

Hisselerden maliyede 
alıyor 

Gemi Kurtarm.ı Şirketinin Deniz 

Banka bağlanması kat'i olarak ka

rarlaştığından hususi ellerde bulu

nan yüzde yiı·mi şirket hıs.;esini11 

de Maliye Vekaleti tarafından sa

tın alınma.ı kararhştırılll'ı1tır Mı· 

!iye Vı:kaleti ı;iı keti t~maın<>n sa

tın aldıktan sonra bütun hwscleri 
İktısat Vekaletine deı•redec~ktır. 

Bunun iı;in b!r kanun projesı ha· 
zırlanmaktadır. Ayrıca Fenerleı İ

daresinin de İktısat Vek.iietinc dev 
ri için bır kanun projesi hazır• rn
mı~ ve Meclise !evkedılm•stir 

l;i f,;~eden~ -b~ba;ı dayı -~~ti~. 1 athyarak ~elli.leye clckru il;;l:d m. 
av meraklısı şehzadenin sarayda Kayalardan yuvarlanan su'arın 

sararup toprak olduğunu kııına arasında fışkırmış m·n:k çaır.ların 
anlatmış: üstünde yczlerce kuş onun köpük· 

lü nefhasına besteler'ni uydurarak 
Kız ilk önce meraklanmamış ... Bir 

cı ~ılda il yor. iki gün susmuş ... Dolaşmış ve nihl· 
k 1 • Onu tutmak, o köpükl.ırde ~erin· yel yo o uvermış ....... 

Onu son defa bu Kurt depeye, lemek ıçm ko,arken arabacım 
haykırdı. 

şehzadenin avlandıtı balkanlara lır• 
manırken gören köylüler dayı ot· - Dikkat et ağam. otlar uçu-
luna ne haber götürmüşler... ruınu kaplamıştır .. 

Babası kızın peşine adamlar sal- Birden bıre o!du~um yerde mıh· 
mış ... Gidenler ıreri dö,memiş ... Ve landım. Arabacın:ııı ikuı olınsaydı 
bir gece bii1ük bir uğultu ile Kurt bir adım ıonr~ bende Kurt depcnit 
tepenin bafri deşilmiş ve bu aır- yuttuğu delikanlılar ma,alın1 karı· 
mı boyalı billur pınar onu yıkama. şabilirdim .. 
ğa başlamış. Çamlar yeşermiş, or- D•riılığini kavra}'amad:ğım kes• 
manlar boylanmış, kız dönmemiş... kin bir yar beni şelaleden ayır· 

O gün bugün bu tepeye Kurt mışlı. Uçurumun dibinde Su;tan pı· 
depe .. ırörüken şu pınara da Sul- narın köp:iklü suları lıüyük bir 
tan pınar derler. Dehe! ufrullu ile kaynıyordu.. Bu kor-
Arabacımın bir ninni gibi anlat· kunç manzara beni durdurdu. iki 

tıtı bu masala inandım •• ve bu pı· adım geri:ed im ve her güzele iri· 
narda o a-üıel sultanın göı yaşla• şebilmenin ırılçlüğii karşısında dJ· 
rını ırörür gibi oldum. yulan bir ~zapla oldufrum yerde 

KaQ'nım orayıı raklaşınca dur· çömelerek onu seyre daldım ... 
durdum, Bu yeşil otların üstüne r Devamı .-ar) 
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18 yaıında Uç defa paratUtle athyan adam 1 Anadolu mektupları ı-=-. - ---

Hayatı ve ölümO bOtOn dOnyayı Aydın bakkallarında j==;~=:=·L9=::==-= 
işgal eden kuş adam şeker 28 

BORSA .. PiYASA 

Açılı' Kapanış 

Londra 

Bu şöhretli tayyareci, Amerikada (300) defa kuruşa satılıyormuş, ~:;;:0k 
paraşütle tayyareden atlamış biridir ~:~~:~1 

624. 50 625, 
0.7904 0.7895 

17.5625 17,58 
15.02 15,00SJ 
4,6810 4,677S . Aydın mlllt bankasında toplanan ı Atina 

Ölümü karşısında babası dıyor ki? incir ınUstahsillerl kooperatif zirai 1 
87.51 87,44 

''Oğlum, ku,ıarı taklit etmek l•terdl. Halbuki tablalln kr dl kooperat"ıfine iltihak ediyor '1 
mükemll)ellyetlne eritmek için mesafeler çok uzak,, e i : 

Cenevre 
Sl)fya 
Amsterdam 
Praır 
Viyana 
Madrit 
[l•rlin 

3.455 3,4520 
64 0512 64, 
1,44.ı5 1,4394 

22,6870 22,6688 
4,:1225 4.2192 P aris civarında Vesan tayyare 

karargahında geçen hafta ya
pılan hava nümayişlerinde Ame -
rikanın mc~hur cKu~-adam> ı on 
binlere<> insanın huzurunda bir ta
l":r• akrubasl numaraları yapmak 
isterken, düşüp ölmüştü. Bu habe
ri bildirmiştik. Dün gelen Avrupa 
gazeteleri .Kuş-Adam> hakkında 

bazı tafsilat \'ermektedirler. Bu 
tafsilata göre: 

1 1 
! 

I '!, Varşova 

1 • Bııdapeşte 
1 

1 
~' Bukr~ 

Be'grat 
Yokohama 
Mo•kova 
Stokholm 

1 Sterlin 

13,9310 13,92 
1,9660 1,9644 
4,1633 4, 16 
3,9792 3,9760 

l07;~JnO 107;>2 

34,427 5 34.~0 
2,7510 2,7486 

l 
24, 1515 24, ı n5 
3,106? 3,l0j8 

PARALAR 

A ış ~ lt~ 

Can KJem daha çocukken tayya
rcd iğe hews etmiş bir insandı. 

Kendi kendine uçabilmek için ken
di elile kanatlar yapar ve bunlar
dan istifadeye çalışırdı. Fakat bu 
çeşit kanadın fayda vermediğini 

anlayınca, paraşüt kullanmak la
zım geldiğine karar vermişti. 

Aydında yapılan Hamit gecui 1 l 1 Ooiar 
626, 629, 
126, 50 1 :26. 50 

18 yaşında iken üç defa paraşüt
le tayyareden aşağıya atladı. An
nesi büyük heyecanlar geçirdi. Oğ
lunun spor diye ortaya attığı te -
ı;ebbüslerini beğenmiyor ve onu be
hemehal bu spordan vazgeçirmeğe 
uğraşıyordu. Fakat Con Klen an
nesini teselli etmekle beraber, bu 
zevkli merakı da bir türlü bıraka
mıyacağını anlıyordu. 

\ 

Can amatör sıfatile böyle bir kaç 
tayyareden atladıktan sonra, pro
:fesyonel oldu, artık Amerikada her 
hangi bir hava nümayişi olursa, 

.;Ol fncl c:lugııınd feci biı ıuıclte ö n, hıJ•ün dünyaya hayret Con'un tayyareden atılışını, yere 
.,., 1 tayyare Klen ~atıut kuş adum 

in<"rken yaptığı akrobasileri gör - !===--=========================== 
mem~k mümkün değildi. 
Babası Mişigan hükümeti dahi - Vali • HUaeyln Cahlt davası 

!inde bir polis memuru idi. Con ş h •tı k • 
Klen böyle havadan atlama tecrü • a 1 er yazın 1 n 1 me 
:;:~t ;::~~~e~~li~~~~:~~u ;~~~~~. ait o 1 d u gv un u b i mi yor 
sun ı kanatlardan da istıfaoe et -
mek imkanı olup olmadığını ara:ı- ---·----

tırnuya koyuldu. lzmifte davaya ayın on dör-
İLK TECRUEE 

dünde devam edilecek 
Hüueyin Cahit1 ben k•'.im gaz~tesine 
yazı yezdığımı aaklamıyorum ki! 1,r:edl 

içtımaıleri ve şerefleri vardır, ye-

Aydın (Husust Mubabirimizden)
Aydın'da bir baltadanberi teker 
eksi•liği hissedilme <tedir. Buna se
bep lzmirde de şeker bulunmama• 
sı ve şeker ıretiren vapurun 
gecikmesi imiş. Bu yiizdea bak
kallar şekeri 28 kuruşa satmak
tadırlar. 

Koopeı atifier 
Aydın incir mLi<tahsılleri koope. 

ratillcr. ittihadının tasfiye edildiğini 
bildirmiştim. lttihRda bağlı olan or. 
taklar, Germene k, Erbcyli, Kara· 
pınar, Um,ırlu, Köşk ve Ôdemiş 
istihsal kooperatifler.nin kredi kı

s·m'arı maha i zırai kredi ~ oopc· 
rati!lerine ilıih•k kararı verdik. 

BUGÜl"lKÜ PROGRAM 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 Piakla Türk musikisi, 

12,50 Havadi~. 13,05 muhtelif Plak 
neşriyatı, 14 son. 

Akıaın neşriyatı: 

Saıt 17 lııklap dersleri Üniver0 

siteden nak en Hikınet Bayur tara
fından, 18,30 Plakla d•ns musikisi, 
19,30 Mando:in orkestrası Berk ve 
aı kıdaşl ırı, 2il Nrzilıe \'e arkadaş
IMı tarafından Türk musikisi ve 

hı.Ik ş.rkı aıı, 20,30 Ömer Rıza 

Con Klcn 24 Şubat 1934 de vü
cudü!lc kuşlara benziycn kanatlar 
taktıktau sonra, ilk de!a tayya -
red n at! ın tccrü · · tı. e 
kanalları sayesinde istediği yere 
inmek mümkün olduğunu gördü ve 
bu ilk tecrübesinde de muvaffak 
oldu. 

Akşam gazetesinde "Ririken pa. 
ra. serlevhalı bir yazı yüztinden 
V.ıli Muhiddin Ü<tün Dağla mu• 
harrir Hüseyin Cahit ar •sında çı· 
kan davanın diğer şahitleri de bu 
sabah şehr:miz ikinci ceza mah· 
kemesinde diQ!enilmişlerdir. 

tarahndan arap,..a söylev, 20,45 
ıniıı ettıler.. lütfen bu mevzu etra- bimen ş m ve arkadaşları tarafın· 
fında Huscyin Cahitle gcirüşmüşler dan Terk musikisi ve balek şar-

Artık ı rnç paraşütçünün ismi 
cKuş adam• diye Amerikanın her 
tarafında malüm olmuştu. Gazete
ler her fırsatta ic sayfalarında re
simlerini neşrettiler. 

Klen simdiye kadar Amerikada 
300 defa tavv areden aşağıya atla
mış bir adamdır. 

Son defa İngilterede Gatvik ka
rargahında bir iniş yapmıştı. San
ki bu iniş feci akıbetinin bir ih -

tarı mahiyetind<! idi. Tayyareden 

aşağıya atladığı zaman, birinci pa
raşüt açılmadı, fakat bereket ver
sin, son saniyelerde muavin pa -
raşüt açıldı ve Con bu suretle ha
yatını kurtardı. Hayatını kurtar -

dı amma, bir kolu da kırıldı Ken
disini alkışlıyan seyirciler cKuş 

adam. ın ne ıztıraplar geçirdiğin 

farkında d<!ğildiler. 

Con IGen bu son atılışını bir ih

tar mahiyetinde telakki etm~di. bi· 
Jbis! Paristc son defa yaptığı tec

riib<>de kendisinden son deı·ece e
min görünüyordu. 

Fakat Amerikalı dostları öyle 
söylemiyorlar. 

- Klem gerçi kendisinden emin 
götiinüyordu amma, biz ond:ı s:ın

ki kendisini Lekliyen feci akıb('ti 

l1issetmiş gibi bir hal Si.'zdik. 
Babası göz yaşları i~inde şoy: 

söy! ;Y lf: 
- Ol;lum, kuşları takht etr:.ck 

i•t'yord".J. Hatta sıkletini araltn •k 
iı;ın mütemadiyen ejiın ya;,m.lı. 
Faknt insanların, tabiatın mu"em
meliyctıne erlinıelcri için me:;d!P -
!er daha ne kadar uz 1k' 

rKADIN DiŞÇi--
Hacer Nuri Ergı.ın 

P zardan wada hergun s3at, 

8-12 ve 13•18 e kadar İst~n· 
bul Ankara caddrsi vlayet 

karşı,ında No. 37 Ha nı.ın 
np. nıncla sayın hastalarını ka· 
hnl rd r. 

-[ 

Cel•e saat on buçuğa doitru 
Hüse~in C•hit ve \ekıli ile Vali 
ve Be'.cdiye avukatı Necati hazır 
bulundukları halde açıldı. ilk diıı

lenen ıahit •Akşam. sahiplerinden 
Kazım Şin ui oldu. 

K4ıım Şinasi şunları söylemiştir: 
- Ben 20 seneden beri sırf ga

zetenin idari işlerile uğraşmm. Ga
zeteyi tesis etti~miz zaman yau 
işlerile meşır ıl olmak vazifesini 
Necmettin !::adık üzerine almı •tır. 

Mevzubahs olan • Akşama. 
sütonJna aıuhtelıf muharrirler yazı 
yazmıştır ve ~azmak tadır. Bu da
vaya esas teşk.J eden ya~ıyı anc1k 
Vali Muhiddin Ü<tündaıt tar•fın-

dan dav• ikame edıidiKten soora oku
dum. lli~aena.eyh Hiise; in Cahil 
tarafından yazıimış veya azıima
ır.ıştır diye bır şey söıl~mek ıçin 
elımde ma lümat yoktur. 

Bu i!adede.ı sonra Mü "de:umu
mi sordu: "Mcvzubahs yazını~ çık• 
tıjtı tarihiercıe o sütun.arda yazı 
yazanları tesbit ed•bihrier mi?., 

Şahit: 

- Muayyen bir şeyi yoktur. 
Muhtelıl eşhas o sütu.ıiarda yar.• 
mı)tır. Hazrn bende yazonm. Ne~ 
riyal muôüru de yaz~ır aıuna 
"Akşamcı. imzasını atarız. Bu ıra· 
ıetenin keııdi malı bir isimdir. 
Dedi. 

Reis - O tarihlerde Hüseyin 
Ca~it yazı yazıyor mu idi ? .. 

Şahit - Muıtari en öyle bir 
~eyi yoktur. 

Vaiiııin :ıvukatı - Şahit afaki 
ol'?•k dediler kı: Yazıyı okuJum. 
Madem kı; akşamın müdürülürler, 
IJoıırudan doıl'ruya gazetesıni ila· 
kadRr tden Lu husus hakkında 
k ye bır şey •orm:ım şiar mıdır. 
Tel ıK et eın.~.er n.idıı? 

R ıs - llu•.u sorduk ya.. 
Avuk:ıt - E\'el soruldu. F:ıkat 

sual er pek ~lak! oiuyor. Bu cih:· 
tin ta~r, •ni ısterim. 

Kfuıın Şin:ı•i - Beni alAkadar ' 
ede" nJkta. yazı imzasızdır acaba 
bundan bir mes'ı:li1et ırelır mı 
gelmez mi? idi. Kımin yazıp YılZ· 
ıaadııl'ını Maı buat kanunu muci
bince tetkik etmek lüzumunu his
setmedim. 

Avukat - Kendilerinin mevkii 

mıdır? Şahsi kanaatleri nedir? kıiJrı saat ay .rı, 21,15 orkestra, 
Kiızım Şınası - Kendısıle dava 21,30 Ha.it Ziya Uşaklının 55 ınci 

işını goruştuk, fakat sen mi yazdın sonat yı:dönüır.'i nıünasetetile E· 
veya yazmadın? dıye sormadım. minönü Ha·kev.nde )apı.acak me• 

Şahsi kanastım. bu yazıyı Hüse-
1
.,.•_•_s_i"',...i,.."...,,"_a_li. ___ _, ___ .. _-__ ,_ __ ..,..__ __ ,.,__..__,.._,.._ 

yın Cahıt yazmış da, yazmamış da 
olabilır. 

Bundan sonra gazetenin eski ser· 
mürettıp muavinı Beşıktaşlı Fevzi 
dinlendi. Fevzı gazeteden bir bu

çuk sene evve~ ayrıldığını,.binaena
leyh bır şey bılmediğinı söyledi. 
Bilahar~ çağırılan üçüncü şahit 
sermürettip İzzet de: 

- •Yazılar bana tomar ha1inde 
Vf'riiır Kımin tarafından yazıldı -
ğını tetkik elmt-me irnkan yoktur.> 

dedi Avukat Hüseyin Cahidin Ak
şam gazetesıne yazı yazıp yazmadı· 

ğının ş&hıtten sorulmasını istedi. 
Şahit 

- Hliseyin Cahidin Akşama yazı 
yazıp yazmadığını da bilmiyorum. 
Şahsi kanaatim hakkında bir şey 
dıy<'mem, dedi. 
Burad~ Hüseyin Cahit söz istedi 

ve: 
- Polis İkinci Şube Müdürlüğü 

acaba ~ahitten bu m~se'cye clair 
b.ı tahkikat :,.apmış mıdır? Lütfen 
soı ulsun, dedi. 

Rei.:; - Bunun ne lüzumu var? .. 
Hüseyin Cahit - Suça llizumu 

vaı d•r. Bilahare arzedeceğim. 
qermürettip İzzet kendisınin po

lise çağırılmadığını söyledi. 

Dordiıncü §ahit Musahhih Şev
ket d·' bir şPy bilmedığini söyledi. 
Avukal Hüseyin Cahidin Akşam 
gazele•indc yı.zı yarıp yazmadığı
mn bu şal:i: ten sorulmasını istedi 
Burada Hüsryın Cahıt asabiy~tle 
soz ldı: 

- Bu dendileri boyle suallerle 
diğer !~rafın tazip etmesine akıl ve 
mantık mlisa~de etmez. Ben Ak -
, .. m g~zetcsinde yazı yazctığımı in
kir ~tmi}oruın ki şahitlere soru -
yorlar ... Esasen s>k>• nı:c b1r ı;ey 
yoktur .. . 

Avukat - Bu saklanmış, gizlen
miş olmıyan şeyler hakkında ser
mürettip, musahhih hep birden a-

demı malumat beyan eders~ bu ala· 

kasızlık nazarı dikkati eeibetmez 

mi? V c bu calıbı alaka halde bız 

tevakkuf etmıyelım mi? 

Sözlerile münakaşaya girışti. Re

i~ münakaşaya lüzum olmadığını 

ıhlar etti. 

Musahhih Şevket de Polis İkinci 

Şubeye çağıı ılmadığını Hüseyın 

Cahidin sorgu ric;ısı üzerıne söy • 
ledi. 

Be~inci §ahit ve diğer musahhih 

İhasn T~k de hiç hır şey bilmedi

ğini, kimin yazısı olduğ11nu dahi 

el yazılarından tanıyamıyacağını 

bildirdi. Bel~diye avukatı: 

- cAkşamcı. sütununa kimin 

yazı yazdığının bu şahitten de so

rulmasını t3lep etti. Bu istek üze
rine müdediumumi: 

- Bu gibi suall,.rle davanın ha

ricine çıkılıyoı. Davanın mevzuu 

bu yazıyı kim,n y?zdığıdır ... rica e
der:m ... 

Sözleri'e saded haricin~ çıkılma
ma:;ını istedi. 

Altıncı ve son şahit gazetenin i
clare memuru Nazım da cKendisi
nin p~Jr ~l.;ı v~rme işlerile uğraş
tığını ve Hüseyin "•hidin yazı13-

r·ndan dolayı Akşamdan p~ra al
madığını, ~skiden çıkardığı cFikir 
Hareketleri, ,,.ecmııasından gaze • 

teey borçlu bulunduğunu ve yazı
larının bedellerinin bilahlre bu 
borçla mal,sukn ödene0eğ:.ni söy

ledi. Ve kaç yazı yazdığı hakkın -
daki suale de tahakkuk etmiş bir 

Listed< ki şahitleri.'l hepsi dinlen
mişti. İstinabe evrakının İzmit Mah
k~mesine gönderilmesine karar ve
rilerek mahkeme bitti. 

İzmitte davaya bu ayın 11 inde 
d<!vam edilecektir. 
şey olmadığı cevabını verdi. 

' 

!eri ıribi, halen satış koopc- ı 
rati!i adını alan, istihsal koopera· : 
tilieri idare hey'etleri de dün Ay
dın Milli bankasında toplanarak 

lzmirde kurulan birliğe iltihak ka
rarı vermişler ve tescil için ilbay• 
lığa rnüraca1t etmişlerdir. 

20 Frank 
20 Liret 
20 Bel Franırı 

113, l JJ, 
ı::o, 125, 

80, 84, 

Her yerde olduğu gibi ilimizde de 
iktı'8di vaziyette gittikçe artan bir 

salah ırörülmektedir. Geçen yıl 

mahsıı 1 üa rekolte bakımındın nok-

san olmı.ına roğmen fiatların mü
sait olması köylünün satınalma ka• ' 
biliretıni yükseltmiş ve bütün tüc
carbrm yüzünü güldürmüştür. 

! 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

4 / 5 1 937 

FIATLAR 
C 1 N S 1 

/ I 
1 ı 
' 

,, Buğd1y yumuşak 
sert lı • 

Yulaf 

K. P. K. P. 
6 14 6 18 
6 7 6 17 . 
- -- ı 1 

M"ır bcyaı - - -
,, sarı 4 36 

.~rpa 4 5 ' ' 4 10 
Çavdar 4 23 4 35 
Kuşyemi 6 25 9 34 

" natürel -
n. I.ci Yemek - -

Peynir B. - -

" K. - --
9 20 Keten tohumu 

Tı!ıik sarı 

,,.2.ci • 
110-

__ , 
Z. yağı ekstra 
Pamuk yağı 

54 - 55 
62 - 65 -

' 

=========~= GELEN 

I Buıtday 
iç fındık 
Susam 
Çavdar 

11 
Arpa 
Mısır 

Pamuk 
Nohut 
irmik 
Al yon 
Keıdir tohumu 
Fasu!ye 
Ti!Lik 

Razmol 

1 

Nohut 
Arpa 
Tiftik 
iç fındık 
Çakal ,, 

Sansar ,, 

278 
12 

75 
30 
30 
41 

135 

1 

ton 

n 
,1 

• ,! 

= 1 .. 

: 1 

• .. 

ton 

" • 
• 
• 
• 

' 
1 
1 

1 

' 

1 

1 

' 
1 

1 

29 Dr.ıl.mi 19, :n, 
20 Is. F ran&ı 570, 580, 
20 Leva 20, 23, 

1 Fıorin 63, 66, 
20 Kron Çek 70, 75, 
1 Şilin Avus. 21, 23, 

Pezeta - • - . 
1 Mark 25, '.l8. 
1 Zloti 20, 23, 
1 Pengo 21, 24, 

20 Ley 12, 14, 
20 OiQar 48, 52, 

Yen - • - . 
1 Kron lşveç 30, 32, 
1 Altın 1058, 1059, 
1 Banı:not 253, ~54, 

ESHAM 

iş Bankası Mü. 
Açılış ;,,:,.p ı·ş 

" N. 

" Ha. 
Anadolu şm. 

yüze 50 Peşin 
Anadolu şm. 
yüzde 60 Va. 
Anadolu şm. 

ıoo de ıoo 
Aslan çimento 
M_·rkn R~n. 

-.-
-.-
23, 70 

-.-
-.-
-.-
14,20 

-.-
bTIKRAZLAR 

-. -.--.-
23, 70 
,-

.-
14, 20 

~~=====7=r-=;;;r=== 
A,ılı? K 

Türk borcu l P. 
n " 1 V. 
,. ,. il P. 
.. .. il v. 
,. ,. 111 P. 
• • ili v. 

Erg anı 
' Sıvas E~zu. 1 

" .. il 

• • ııı 
Ş>rk şm. 

Yüzde 5 Hazi. 
• 2 • 

20,ı5 

.-
19,9j 

19,85 

95,50 .-
,
,-

.-
TAHViLAT 

Anadolu P, 1 
u Va. 1 
,. P. 11 
,, Va. il 
., P. ili 

" V. ili 

-.--.--.--.--.--.-
,, Mümes.P. -,

• v. 1 -.-• 
Yeni 

Varlık 

p ılll) 

20,325 

20,05 

19,85 -. 
95, 25 .-

·-· ..-.-

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

neş iyat 

ı Mayıs 1937 tarihli ve 92 inci 
nnmarası Yaşar Nabi, Nahit S:rrı 
Nurettin Art•m, Umran, Na1if, Ca. 
lıit ~ ıtkı. Ham t, Macit, Reşıt, Ce
ma~ Yakup S: bri, Ahmet Rahmi
nin makale, hikıi} e ve şür•eriyle 
ve Fransız, Ruı ve Fclemenke ede
biyatından tcrciimelerle çıkmıştır. 
okurlarımıza tauive ederiı. 

.. I · ı 
1 

13S6 Hicrf 1353 Rumi --ı 
D 1 Ş F 1 A T L ~ R . I Seter Ni.an 
.... ~ L 

1 

, 23 22 1 
uuı: •B/ : ıverpul 6,44 Şilin :::"'."'~=~:--~~-=--,..--- 'I 

,. :Şıkago 6,8 Sent Yıl 1937, Av 5, Gün125, Kuım 179 

• :Vinipek 6.9 ,. 1 IS Mayıs : Çartamba 
'' Arpa :An\'er& 5,27 B. f. 
\ t.'Jsır : Londra 3,65 Şilin 
1 Ketrn T: • 8,2 Sterlin 
1 hndıkG :H•mburı 88,35R. M. , 

lı • L~- ,. _ -~·35_ n , i Vakili ar 

Satıhk hane 
Cerrapaşa Cami sokakak 18 

numara merhum doktor Zekinin 

evi. Herııün sabahtan 12 ye kadar 
müracaat. 

1 
Güne1 
c,ıc 
lkındi 

· Akşaıa 
1 

j ı Yallı 
! l __ lııısak 

.... ı 
sa. 

s 53 
12 11 
16 04 
19 10 

20 S4 
2 S6 

Ezani 

a. d. 

09 44 

5 01 

8 54 
ı~ i).) 

1 4S 

7 47 

• 

1 
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Devlet Demiryolları Limanları ve 
işletme U. idaresi IUiınları 

Muhammen bedeli (44120) lira olan 3 muzaaf 10 basit makasla 2 

kruvzman 11-6-1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı ıarf usulü ile An· 

karada idare binasında salın alınacaktır • 

Bu işe girmek isteyenlerin (3309) liralık muvakkat teminat ile kanu· 

nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7·5-1936 gün ve 3297 No. lı 

nushasında intişar etmiş olan talimatname d11ircsinde alınmış vesika ve 

tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeieri 
llizımdır. 

Şartnameler 220 kuruşa Ankara ve H•ydarpaşa veznelerinde satıl· 
ınakladır. (2321) 

" • * 
Muhammen bedeli 1918 lira 85 kuruş olan 497 adet muhtelif ebatta 

çam kalas 540 adet çanı tahta ile 9 adet ihlamur kalas Bursa • Mu

danya hattı i•tasyonlarındım bir veya bir kaçında \'agon içinde teslim 

şarlile 17 • 5 - 1937 pazartesi günü •aat 15 de H. Paşada gar binası 

dahilin deki komisyon tarafından a~ık eksi!tme ile salın alınacaktır. Bu 

işe girmek istiyenlerin 143 lira 93 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu

nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü sualine kadar komisyo
na müracaatları lazımdır. 

Bu ise alt şartnameler H. Paşada gar 

da Mudanya • Bursa işletme amirliğinden 
binası dahilindeki komisyon• 

parasız olarak dağıtılmakta· 
dır. 2338 

Ü"küdar 1 inci S. Hukuk 

m1bkemesinden : 

Paşa Limanı ve caddesinde 

sak"n Nazmi 

Usküdar asliye hukuk hl· 

kimliğinden : 

Sıdıka ile Abdurrahman Nu• 

reddin arasında miıtevekkil bo

şanma davasında yapılan talı• 

kikatta Abdurrahman Nuretti• 

nin ikametgahının nıeçhuliycti 

hasebile ilan~n lebliğat yapıl· 
nıasına karar verilmiş ve 

yapılan tahkikat neticesinde 

15 • 9 • 931) çarihinde boşan. 

malanna ve çocuklarının hakkı 

ve15.yetinin anaları Sıdıkaya 

tevdiine karar verildiği ve Ab
durr:\hman Nnrettinin ikamet• 

g:ihının meçhuliyeti hasebile 

ilam sureti divanhaneye talile 

edildiği gibi tebliğ makamına 

kaim olmalı: üzere gaze:e ile de 

keyfiyet ilan olunur. 

İstanbul Asliye ikinci hu· 

DEVREDiLECEK IHTİRA 
BERATI 

.cerrahi veya s•ir maksatlara 
mahsus tulumbalar·, şırıngalar ve 
benzerlerine aıt islah•ı• lı•kkında 
kı ihtira için alınmış olan 17 Ni 

san 1936 tarih ve 2165 numaralı ;h. 
tira beratının ihtiva ettığı hakkın 
başkasına devir veyahut mev -
kii fiile konmak ıçin icara verilme
si teklif edilmekte olmakla bu hu· 
susta fazla malumat edinmek iste
yenlerin Galata'da, i\slan han 5 :ıci 
kat 1-4 numaralara mliracaat ey· 
ıemeleri ilan olunur. 

!s~an bul Belediyesi tarafııı· 
dan aleyhini7.e ikame edilen ve 

tahtı işgalinizde bulunan Üskü· 

darda Abdullah ağa mahalle• 

sinde Gümilş suyu eaddesinrle 

25 ci ilk mektep binası miışt~ 

milatın:lan 65 numaralı dük· 

kanın fiızülen işgali davasından 

dolayı ibmetgllıınız meçhul 

bulunmuş olmasına binaen ila· 

nen yapılan teblijata rağmen 

mahkemeye gelmediğinizden 

gıyaben icra kılınan muhakeme• 

de müddei vekili tarafından 

gösterilen şa bitler mahkemece 
ve istinabe sııretile dinlenmiş 

olduğundan Eplip mahkemesi• 

ııe gönderilen talimatname dahi 
gelmiş bulunduğundan muame• 

leli gıyap kararının tebliğine 

ve mezkı\r dükkanın mahallen 

ecriın'sil takdirine ve keşfin 

11/5/937 salı günü saat 10 
da icrasına ve muhakemenin 

19 • 5 • 937 Çarşamba günü 
saat ona talikine karar verilmiş 
olmakla tarihi ilandan itibaren 

beş gün zarfında itiraz etmedi· 
ğiniz ve yevm ve vakti mez. 
kı1rlarda mahalli keşfe gelmedi. 

ğiniz takdirde gıyabınızda lıe• 

şif yapılacağı ve muhakemeze de 
gelmedfğiniz surette şehadeti ve 

vakıaları kabul TC ikrar etmiş 

add ılunacağınız ve mahkemeye 
kabul edilmiyeceğiniz muaıııe• 

Jeli gıyap kararı makamına 
kaim olmak üzue İlanen tebliğ 

kuk mahkemesinden : ••- Operatör •• j 
İstanbul maliye muhalı:emat 1 RIZA ONVER 1 

olunur· ( 32390 ) 

müdürlüğü tarafından eski hesap Doğum ve kadın hastalıkları 1 
memuru Kamil karısı Koca Mus• mutahassm 

tafa paşada Sancaktar Hayret. 1 Cağaloğlu Nuruoı~aniye caddesi 
. . 1 No. 22 Mavı yapı 
tın mahallesınde 243 numaralı Telefon: 22683 
hanede mukim Bedriye aleyhi· 

ne açılan 987 lira 67 kuruş 

alacak davasından dolayı ilanen 

tebligata rağmen 29/4/937 la· 

rihinde yapılan tahkikatta ispa• 

tı vücut etmediğinden hakkında 

gıyap karar. verilerek duruş· 

ması 15-6-9'37 tarihine bırakıl· 

mış ve gıyap kararı mahkeme 

divanhanesine talik edilmiş ol. 

duğundan mezkur günde malı. 

kemede bulunması nya bir ve· 
kil ıöndermcsi illin olnnur. 

(936 • 110) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERA Ti 

.Tayyarelere mahsus makineli 
tüfek kanallarh hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 5 Mayıs 1932 ta-

rihv e 2567 numaralı ihtira beratı
nın ihtiva ettiği hukuk bu kere 

başkasına devir veyahut mevkii fii
le konması için icara verileceği tek· 

lif edilmekte olmakla bu hususta 
fazla ma!Umat edinmek isteyen • 
]erin Galata'da Aslan han 5 nci 
kat 1-4 numaralara müracaat ey • 
lerneleri ilan olunur. 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

, 

TARLADIR 

. -

• . ı 'r..,. 
.h - -... A~ ..... - :. .,!-ıl., 

.... .... . 

İshnbul Vedıncı icra Memur· 
l•ıgundan 

S~mihanın Osman zimmetınde 

ikıncı d"r~cede ıpotek bedelinden 
atacağı ?lan 5')0 •ıranın temıni zım
nınd• Emnıyet Sandığına 1100 li
raya birıncl derecede ıpotekli o • 
lan B~yoğlunda Şehıt Muhtar ma· 
ha ilesi Tarlabaşı s· kağında 36 ve 
36 mükerrer yeni t2 (numerotaj 
34 dükkan 36 hane) sayılı tahtın· 
da dükkanı havi kargir hanenın ta
mamı _deynın temıni zımnında a· 
çık uttırmaya Vd<'edilmiştir 

HUDUDU : Tapu kaydına naza. 
ran şark ev 2 şimal ev 9 garp ev 4 
ve cenup yol ile mahduttur. 

MESAHASI : Umumi 53 metre 
murabbaı olup b"r•dan 49 metre 
murabbaı bina ve mütebakı 4 met· 
re murabbaı aralık mahaldir 

EVSAFI : Gayri menkul kar -
gir hane ve dükkan olup elektrik 
ve terkos tesisatı vardır. Hane ay
da 35 lira ve dükkan ıse 7 lira ki
ra getirmektedir. Bına ~ephesinde 
şahnişi vardır. 

BODRUM KAT : Bır taşlık, bir 
kömürlük, bir mutfak ve arkada •.1· 
fak bir aralık. 
ZEMİN KAT: Cephesi demir yap

rak kenekli zemini bir sofa, bir ki
ler ve bir odadır. 
BİRİNCİ KAT : Bir sofa, iki oda 

ve bir helası vardır. 
İKİNCİ KAT : Bir sofa, iki oda

dır. 
ÜÇÜNÜCÜ KAT : Bir sofa, iki 

oda ve üzeri kap3lı bir tarasadır. 
Kapı ve pencereler yağlı boyalı • 
dır. 

KIYMETİ : Ehli vukuf tarafından 
tamamına 4240 lira takdir edilmiş· 
tir. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya iş· 

tiriık edeceklerin kıymeti muham
menin % 7,5 nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir banka teminat mek
tubunu hamil olmaları icabeder. 
Müterakim vergi, tanzifat ve ten
viriye ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Arttırma şartnamesi 5/ .. 5/37 
tarıhinde Çarşamba günü daire
de mahalli mahsusuna talik edile· 
cektir. Birinci arttırması 9/6/937 
tarihine müsadif Çarşamba günü 
dairemizde saat 14 den 16 ya kadar 
icra edilecek birinci arttırmada be· 
del birinci derecede ipotek ala • 
caklısının matlubunu temin et -
mek üzere kıymeti muhamınenin 

% 75 ini bulduğu takdirde üstte 
bırakılır aksi takdirde son arttır -
manın taahhüdü baki kalmak ü • 
zere arttırma on beş gün daha tem
dit edilerek 24-6-937 tarihine mü • 
sııdif Perşembe günü saat 14 den 16 
ya kadar dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde arttırma be • 
deli birinci derecede ipotek ala • 
caklısının matlubunu temin etmek 
üzere en çok srttıranın üstünde bı· 
rakılacaktır. 2004 numaralı icra ve 
iflas kanununun 126 cı maddesine 
tevfikan hakları tapu sicilile sabit 
olmıyan ipotek alacaklılarile di • 
ğer alakadaranın ve irtifak hakları 
sahiplerinin haklarını ve hususile 
faiz ve masarifc dair olan iddiala· 
rını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müsbitlerile bir • 
likte -dairemize bildirmeleri la -
zımdır. Aksi takdirde hakları ta
pu sicillerile sabit olmıyanlar sa-

Hale girecek <şyanın ardive reıuni t1'ifesiniııi tıııııııui 

sin 15·4-937 t~rilıli toplantısınd~ nşa~daki )Ü ldo ta '!l 
alakadarlara ilan olunur. 

ıu ... c;i .. 
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Kılol.ır 

En az f~n (Ok 

A - Paketler, kutular, 
sandıklar: 

1 - Kulular 

2 - Kutular 

3 - Kulular ve t•k portakal pa• 

kcl'ori 

4 - K .çük sanılıkfar 

5 - Şeker sanc!ık:rırı ve en1sa1i 

6 - Orta ~andık ·r 

7 - Biiyiik sandık'.ar 

8 - Büyük sandıklar 

9 - Yumurta sandıgı (720 lik) 

10 - Yumurta sandığı (1440 lık) 

8 - Sepetler ve küfeler: 

1 

4 

9 
21 

31 

51 

7h 

'lJ 

1 - Küçı k çilek sepetleri 1 
2 - Karadeniz çilek sepeti ve 4 

bcnıeri 

3 - Kelet, kebir, Adana ve ufak 16 
lzmir sepetleri 

4 - Top1ç ve }anm arka 36 

5 - Arka ve kapelya 61 

C - Torbalar ve çuvallar: 

4 

8 

2') ' 

30 

50 

75 

90 
150 

. 3 

ıs 

35 

60 
ı5n 

0,50 

1 

3 

4 

6 

8 

ıo 

6 
• '\, 

'2 

6 
8 

1 - Kuru yemiş torbaları 1 4 

8 

30 

45 
75 

100 
15() 

(l,~.J 

l 2-
3-
4-

.. 
" 

• 

" 
S - Küçük çuvall"r 

6 - Büyük çuvallar 

7 - Hararlar 

" 

D - Tenekeler,fıçılar ve 
1 - Yoğurt ten ek el eri 
2 - Orta yoğurt tencke!eri 

3 - Büyük yoğurt tenekeleri 

4 - Yarım gaz tenekeleri 

5 - Bütün gaz tenekeleri 

6 - Tenekeler 

7 - Fıçılar 

8 - Fıçılar 

9 - VarOller 

10 - Vari;ler 

4 

9 

'31 

46 
76 

101 

variller: 
1 
J 

4 

9 
12 

31 

51 

101 

151 

301 

8 
11 

:•o 
50 

uo 
150 

300 

500 

2 

3 
5 

8 
10 

0,25 

0,50 

1 50 
2 

4 

8 
10 

15 
25 

E - Kavun, Karpuz,Bal ve Helvacı kabaklar1 
1 - Bir ton (küsurdlın her JOO 

kilosu tahakkuka esa• tulu• 

lur.) 70 

ı - Hale girecek eşyadan yukacıdaki tarife mucitıince ardiye re•m' 

alınır. Bu resim umumi ve busu•i p:11.ı< yerlerinin işgal edildiği mıid· 

detle mukayyet değildir; bir ay ıçıu<.Jor l'u ıdirldelten fazla duran ~ş· 

yadan her ay için ayrıca tarifede yanlı ""~d · ı '" ) acısı kadar arciiye 

resmi alınır. 

2 - Meyvalar 100 kilodan sebzeler 150 kı:ouan fazla kaplar içinde 

geldiği takdirde bu mıkdarları ıecavüı eden kısmın her 50 kilosu için 

ayrıca beş kuruş ardiye resmi alınır. (küsurat SO kilo addedilir). 

3 - Ardiye reami, kabın cin• ve ebadına göre tahakkuk ettirilir. Ve 
eşyanın H;ile getirlmesini müteakip tahsil edilir. Kabın cin•i tarifenin 
hangi maddesindeki kap ismine uyarsa bu maddede gösterilen resim le· 
hakkukaaesas tutulur. Kabın cinsi yukarıki maddelerde yazılı isimlerden 
hiç birine uymadığı takdirde büyüklüğü ve ağırlığı tarifede yazılı kap· 
!ardan hangisinin vasalf büyüklük ve ağırlığına uyarsa (esas olan kabın 
büyüklüğüdür.) O madde üzerinden resme tabi tutulur. 

4 - Cinsi ve şeklinin husu•iyeti dolayisiyle yukardaki tarifeye göre 
resme tabi tutulması mümkün olmıyan eşya ve sairenin Hal meydanında 
işgal e:tiği yerin her metro rnurabbaına 24 saat i~in 10 kuruş resim 
alınır. 

S - işbu tarifenin tatbikina 1 Huiran 937 tarihinden itibaren 
başlanacaktır. (B) (2~14) 

İstanbul 3 Üncü Mıntaka 
Kadastro Müdürlüğünden: 

Kadastrosuna başlanan Falib kansı dahilinde Muralpaşa ve Sofular 

mahallesinde tahdidi ikmal edilen gayri menkullerin merkez komisyonca 

20 Mayıs 937 tarihinden itibaren tasarruf tetkiklerine başlanacaktır. 

Mülk sahiplerinin Sultanahmettc tapu ve kadastro dairesinin iist 

katında kurulu 3 üncü mıntaka kadastro komi•yonuna baş vurmaları 

2613 No. lu kodastro ve tapu tahriri kanununun 22 inci maddc•iniıı A 

fıkrası mucibince ilan olunur (2532) 

FABRiKA. YERi ARANIYOR 

Merkezi bir mahalde 500 ili 

1000 metro murabbaında, sahil 

oluna tercih edilir. Bahçekapı 

Hano ecza deposuna müracaat. 

hş bedelinin pa~·la~masından hariç 
kalırlar. 

Müterakim vergi, tanzifat ve 
tenviriyeden ibaret olan belediye 
rüsumu ve vakıf icaresi bedeli mü
zayededen teıızıl olunur. 20 sene

lik vakıf icaresi ve taviz bedeli 
mlişteriye aittir. 

Daha fazla malümat almak isti· 
yenlerin 937 /573 sayılı dosyada 

mevcut evrak ve mahallen haciz 
ve takdiri kıymet raporunu görüp 
anlayacakları ilan olunur. 

İstanbul 6 cı icra m:murlu• 

ğundan : 

Dairemizin 937/383No.J;ı dos

yasile mahcuz .olup bu kere pı• 

raya çevrilmesi ne karar• verilen 

bir adet Kelvinatö' 7 • 5 • 937 
Cunı:ı. günü saat 10 dan itiba· 

ren Be) ot(lu Osman heyde 22 l 
numarnlı Şilı süt hanesinde il:.: 

açık Arttırma ile satılacağınd•n 

taliplerin yevmi meıiırda hazır 

bulunacak memuruna mıirncaat• 

!arı ilan olıınıır. (3237 J) 

Sahıbi ve umumi neşriyatı ıdare eden 

Başmuharrir 

E. izzet 
Basıldıiı yer: M.atbaai Ebüzziya 
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