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Avrupanın iki cephesinde faaliyet 
Taç giyme merasiminden sonra 

Londrada çok mühim müza
kereler yapılacak 

Avusturya ve Çekoslovakya, Almanyanın 
son faaliyetleri karşısında 

lngilterenin kat'i vaziyetini soracaklar 

Romada verilen kararların mahiyeti; ........................................................ 
Y11gosla".ua mtktupl arı . 6 

Sahne 
Kültürü 

Falih Rtfkı ATAY 
-Doılum Saf/ti Arıkana-

Zagrep ı~hrinin opera takı -
mı dün iki haıt~ için Adriyatik kı
yılarına harckt t etti. Fakat Kral ,, 
Alcksandr tiy.trosunda ikinci bır 

Hırvat, küçük tiyatroda üçüncü 
bir Hırvat trupu opera ve operet 
temsilleri vermektedir. Musikisiz 
oyunlar ve balet trupu da başka! 

Burası Hırvatlığın merkezidir. 
İslovenliğin mtrkezi Lubliyana'da 
aynı sahne kultürünü göreceqiz. 
Belgrad'da da Sırp opera ve operet 
temsilleri görmüştük. Yugoslav -
yanın yalnız !•iüslüman ve Türk 
parçaları fasıl heyheyleri içinde 

çürüyüp gitm~ktedir. Ah bu şark! 
Öldürücü şark' Nesi \•ar nesi yok
sa, topyekun hepsi ile bu Müsiü
man şarkı~ Hiı; bır ı·cba, bu şar -
kın bir buçuk asırlık mukavemeti 
kadar insan ı 0~ırabına ve kaybına 
malolmamıştı:. 

30 Nisan akş<.mı büyük tiyatro
da Hırvat san1ıkiırlarının ilk ve es
kimiyen eserlerinden biri oynanı
yordu. Zrirısk;! Bu, Türklerle Hır· 
vatlar arasında~ i bfr harba aittir. 
Hırvathğa tiyatro zevkini A -

vusturyalılar ,;etirmişlerdir. Bu ta

rafları cermenleştirmek için bul
dukları ilk t"ı!birlcrdcn biri, kül
türün başlıca r.eşir vasıtalarından 

biri olan sahneyi almanlaştırmak

tı. Hırvatlar 1860 tarihlerine ka
dar, bir kaç s~nc-, Viyana talebe -
liği ettiler. 1850 da Hırvat milli 
meclisi bir ka'1un kabul etti. 77 se

ne evvelki bi~· hadiseden bahsedi
yorum: Birin~i maddeye göre ti
yatro milli bi,· müessesedir; ikinci 
maddeye gor.? bit opera ve dram 
mektebi açılacak, ve Hırvat sa -
natkarları arasında eser müsa -
bakaları yapılacaktır. Üçüncü mad
deye göre mahalli hükumet Hırvat 
sahnesine tahsisat verecektir. 

Esasen yirnıi otuz yıldanberi 

garp musikisıni öğreten bir mek· 
tepleri de vardır. IIırva t milli mec
lisi, milli §UUru uyanık tutmak ve 
Hırvatlığı cernıenlik içinde kay -
nnmaktan kuitarmak için var kuv
v~tı ile sahn~y~ sarılmıştır. 

Elimdeki Z.ıgrep tiyatrosu ilan 
defterini gör·~cck olursanız, bil -

12 ilıayııd• taç gigtcık olan /ngiltere Kraliçtsi ve kıılort 

,nndra, 6 (A.A ) - Kralın tac 
gi mc merasimi münasebelile fır· 

sa tan bilistifade B. ~d ıl!;l eÇ • 

:""!toolov k.5' a ekillB"Hodza, A-
vus:urya Hariciye Nazırı B Schmidt 
ve Yugoslavya Prensi Paul'un Mer-

kezi Avrupa'ya müteallik mesel-'er 
hakkında müzakereler yapacak 1.arı 

tahmin olunmaktadır. 
Hava Ajan ı muhabirinin bu 

bapta elde etmiş olduğu malumata 

(Devamı ikinci sayfada) 
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H'.atay anayasası 
kati şeklini alıyor 

H atayın meclisi, devlet reisi, ve 
icra Vekilleri Heyeti hak

kındaki maddeler kabul edildi 
Cenevre, 6 (A.A.) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bildiriyor; 
Hatay anayasasının kali rr.üza

keresine dün başlandı. 
Hatay meclisi tarafından miınte· 

hap bir gayrimesul devlet reisinin 
idareoınue Hatay meclisine karşı 

mesul hükümet reisi ile dört ve· 
kilden teşekkül edecek olan icra 
heyeııı. ıı sa:ahiyetine ait maddeler 
kabul CGI .d . 

Mıiıakere> e buaün de devam 
edilecektir. 

Fransız eksperlerin ı n 
bazı teklifleri 

Cenevre, 6 (Hususi) - Hatay 
için tali komisyon tarafından Türk 
ve Fransız projelerine göre hazır· 

lanmış olan Anayasa üzerinde dün 
akşam başlanan müzakerelere bu 
gün de devam edilmiştir. 

yük bir Avrupa şehrinin temsil a- Anayasa kamittsl reiıl Burg•Jı. 

lemi içine düştüğünü sanırsınız. !===-;;========================== 
(Deoamı 2 inci sayfamızda) 

Nihayet bur.m bir kasabadır. iz. 
mirden ufak hir Avrupa kasaba -
sıdır. 

Hırvatlar sahneyi kurmak :çin 
tiyatroyu in.~a etmişlerdir. Bu -
gün ellerinde~i milli tiyatro, eski
si yandıktan -Onra yapılmış olan -
dır ki değme t'üyük ~chirlere da
hi şeref verir. 

Pamuk endüstrimiz 
938 de fabrikalarımızda 8.854.000 kil-0 bez 

ve 1.268.000 kilo iplik is:ihsal edilecek 
Sümer Bank tarafından endü,tri· 

!eşme davamızın son }ıllardaki in- 1 
kişafını ve devletıe bu sahada ba
şarılmış olan işleri hulasa eden 
büyük kıtada bir bro~ür ııeşredil
n<iştir. 

dan kurulmuş ue kurulmakta olan 
fabrikaları gösteren renkli bir ha• 
r·t• ilave cdimiş ve çok güzel re· 
simlcrie vt·rilc11 izahLır canlandırıl· 
m'ştır. 

Pura• 
tat oik 

• 

Hududları garanti eden toplar 

Sovyet Rusya, müttefiki 
F ransaya ateş püskürüyor! 

" Bizim hududlarımızı müda/ aa için muahe-
delere ve kimsenin gart.ınlisine ihiiyaclmız 
yoktur. Hududlarımızı ve bize tecavüz ede
ceklerin mahvını silahlarımız garanti ediyor!,, r ................................ ~ ............. ~ "Harp mütecavizin en az mukavemetli gör-

1 Frank düğü cephede başııyacaktır ve bu cepheyi 

Yu•• kseldı• Sovyet hududlarında görecek değildir,, 

Fransız hükumeti 
Bugün itimat reyi 
Alabilecek 
Paris, 6 (A. 

J 

A) - Meb'usan 
Meclisf, yarın 
öğleden sonu 
tiülcüMelİ" umuru, 
siyaseti ve bil· 
hu•a iktı~adt ve 
içtimai ıslahatın 
tahakkuk saha· 
sıoa isalindekl 
•vakfe,, hukk:ıı. 

da yapılacak bir 
takım istizahları 

müzakere ede. Fransa /Jaıfltkili 
cektiı. M. Blum 

Parlamento mebafili, bu müza. 
kerelerden hiçbir sürpriz doğma
sına intizar etmemektedir, Leon 
Blum'un evvelce yapmış olduğu 
beyanatı teyid edeceği ve umumi 
mesai konfederasyonu ve patron
lar umumf kon.federasyonu ile 
yapmış olduğu görüşmeler hakkın. 
da meclise malumat vereceği zan• 
nolunmaktadır. 

Hükumetin itimad tıkririnin ka. 
bul edileceğinden şüphe edilme. 
mektedir. 

Müteakıben meclis, içtimalarını 
20 mayısa kadar tehir edecektir. 

FRANSIZ FRANGI YÜKSELDi 
Paris 6 (A.A.) - Borsadaki kal· 

kLııma harekeli dün de devam et
miştir Fransız lrangı yükselmiştir. 
Fransız eshaını ile ecnebi eshamtrı• 
da bazan mahsu! de,,ced~ .:.ef. 
füler görülmüştür. 

Borsa, bugün ka~alı:lır. 

Bulgaristanda 
Kimya harbine 
Karşı müdafaa 

Sofya, 6 (Hususi) - Kabul ed!
len yeni bir kanuna göre, Bulgar i.>

tanda 7 yaşından 50 yaşına kadar 

herkes zehirli gaz ve kımya har • 
bine karşı şimdıde nmüdafaa hazır
lığı yapmaya mecbur tutulmakta -
dır. 

Halk, umumi bınalara zehirli ııa: 
zın girmeemsi içın yapılacak y<ıni 

inşaatta hükumet için s~nede ıki 

gün bedava çalışacaklardır. 

Bundan başka da senede 50 saJt 
nazari ders göreceklerdir. 

Zehirli gaz hücumlarında halla 
korumak, zehırlenenlerın imdadı

na koşmak ve vesair sıhhi tedb;r -
!er almak ve gazlarla mücadel~de 
bulunmak maksadile Bulgarista'1-
da büyük bir müdafaa teşkıliitı vü
eude getirilmiştir. Bu teşkilata men-

Moskova, 6 (A.A.) - İzvestiya faşisılık tazyıkıdir. Büyük garp• 
gazetesi, Fransız • Sovyet karşılıklı devletleri tereddütleri ve müteca-
yardım paktının ikinci yıl dönümü viz ile uyuşma temayülleri ile kol· 
münasebetiyle diyor ki: kklıf emniyete darbe üzerine dar· 

.Sulh teşkilatının geçen iki sene ce indirmişlerdir; Bunun netice -
içinde muvaffakıyetler temin ettiği 
söylenemez. Bil8kis evvelden mev
cut bir çok şeyler yerlerinden sn
sılmış ve zayıflamış ve yeni hiç bir 
şey kurulmamıştır. Buna da saik, 

sinde kollektif emniyet ve umu
miyet itibarile de hukuku düvel yı· 

kılmıştır. Her şeyden evvel İspan
ya'daki ademi müdahale işini mü -

( Liilftn ıag/agı ç•"irlniı ) 

Başvekilimiz iflönü 
Londra . yolunda ... 

------
Başvekilimiz, dün saat 14 de 
Sofyadan geçti. Garda Kral 
Boris ve Batvekil B. Kö· 
se lvanof ile görüfmüştür 

Solyı 6 ( A.A.) - Türkiye baş- , iki Başvekil Trenin tevakkufu 
vekili general l~met lnönü . K_ral müddetince görüşmüşlerdir 
George'un taç gıyme merasımıne E . . . 
· · k d k h ti b · ı·kt b kspresın hareketınden bıraz 
ııtıra e ece eye e ır ı e U• 1 d K 1 B . · K. 
ırün saat 14 de Sofya garından evve e, ra orıs ıle prans I• 

ıreçmis ve istasyonda Başvekil ril de, ayni trenle Sofyadan hare-
8. Köıeciv~nof ile Kral namına ket eden pren•es Mırie de Savale 
B. Gruef. Türkiyenin Sofya elçisi ile birlikte rara aelmi~lerdir. Kral 
B. Berker, elçilik erkAm ve diğer 
şahsiyetler tarafından .selamlan• birkaç dakika Başvekil General 
mıştır. ismet lnönü ile görüşmüştür. 
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ispanya faciası 
Bilbao sokakları çılgın gibi çocukla-

rile denize koşan analarla dolu 
ltalyanlar bir 
Hezimete da ha 
Uğradılar 
Bılbao 6 (A, A.) - Havas alar.sı 

MuhAbirinden: 

Bılbao'nun şimall şarkisinde kain 
bir lıman olan Bermeo mıntaka -
sında ihata edılmiş bulunan İta! • 
yan müfrezesi, almış olduğu takvi
ye kıtaatına rağme,1 müşkül bir va
ziyette bulunmakta berdevamrlır. 

italyanlar, asilerin diğer kıtaatı 
ile iltisak peyda etm~k maksadıle 
bir huruç hareketı yapmak ve Ber
meo • Guernica yoluna kadar ıler
lemek teşebbüsün<' kaıkışmışlarda 
da muvaffak olamamışlardır 

Durango mıntakasında Bask mı
lisleri, şiddetli bır muharebeden 
sonra asileri iki tepeden çıkarmış
lardır. 

bilhuo sokaklurında çocujunu, kur
tarma komittıine i•ılim için 

ko~on :ıavaılı bir ann-! 

77 senelik , arihinden sonra ti -
yatronun dev;~t yardımı olmadan 
yaşamakta olduğunu zanneder mi

siniz? Büyük :;:anat, her yerde, an
cak devl~t hiım.yesı altında dcv..<m 
edebilir. 4 milyonluk merkezi olan 
Fransa misalirıe bakınız! Bugün 
dahi Hırvat ,;,ıimesinc Maarif Ba- ı 
kanlığı 3,000.ıl00, belediye 1,000.000 

MızrapJj ve baskı bakımından 

i:ırnck teşkil edecek bir mükenıme
lıı elle olan bro iır ku~~ kagıd iize
rine bası.mı~, Sümer b"nk larafw-

en s;tı 

rakaml.ırı ı 

planın 
vctini 
,..,ide, 

u;c.ı.rak • sup olanlar üniformalıdırlar. 

Asiler, bu muharebe esnasında 
mühım rrıkt srda harp malzemesi 
elde clmislerdir. 
TAHLIYE İÇİN YENİ TEDBİRLER 

Bilbao, 6 (A'A') - Sıvı! halkın 

tahliyesi i~in pek yakında yemden 

bir takım İngiliz gemilerinin gel

mesi beklenılmektedir. İngiliz kon

solosunun leklıfi üzerine tahlıye işi gôrüyorul. 

(Devamı ikinci sayfada) (De"amı ıkirıci sayfada) 
Mekteplerdeki şubelerine, kimya 

hocaları riyaset etmektedir. (Dtvamı 7. inci ıayfada) 
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- 2 - [*] 
Size başımdan geçen bir vakayı 1 

kısaca anlatayım : 
Mütarek<. yıllarında Amerikaya 

gilmişiim. Bir gün Nevyork sokak· 
larında dolaşırken, bir lokantanın 
kapısı önünde açlıktan yürüyemi· 
yerek yere düşen bir işçi gördüm. Bu 
adam yere düşer düşmez, polisten 
önce, etrafını bir kaç kadın sar. 
mıştı. 

Bu kadınlardan b'risi harp malüı. 
leri cemiyetinin ınüfettişi imiş .• Di· 
teri dul kadınları çalıştırma ve ev• 
lendirme cemiyetinin murahhası .. 
Hasılı herbiri bir başka bayır ce
miyetine mensubmuş. Açlıktan yere 
düşen adamı derhal muayene etti
ler_ Sağ-lam buldular. Bu adam ne 
bir harp ma'.füü idi.. Ne de bir ser• 
ser~ Fabrikalarda çalışırken patro• 
nile kavga ec!ıp çıkmış .• iş boıla
nıamış bir ecnebi demir amelesi idi. 
Hay_ı~ müesseselerine mensup olanlar 
Polm çağudılar ve kendısini Be· 
lediyeye göt[rmesini rica ettiler .• 
Ve sonra bu kadınlar göıümün 
önünde birer birer kollarını salla. 
yarak gittiler. 

Bu manzaraya şaşmamak kabil 
de~ildi. Kendi kendime bunlar ne 
kadar ~onus~z insanlar diye söy· 
lenmışlım. HıQ" kim<e bu zava!ı 
addma ne para, ne ekm~k vermedi. 
Bu da bir nevi Amcrıkan garabeti 
diyerek yürü.müştüm: Bir başka 
günde ŞÖ) le bir vakaya rastladım: 

Tramvay altında bir çocuğun 
barakları kesi'mi§ti. Çocuğu has· 
tahaneye kaldırdılar. 

Bu hastahane, oturduğum otelin 
karşısında idi. Bir gün balkonda 
bekledim, üşenmedim, saydım .. has
tahaneye bu çocuğu ziyaret etmek 
üzere yüzden fazla hayır cemiyeti 
murabbası gelmişti •. her biri bir 
başka h~diye getiriyor ve çocuğa 
buyuk bır a~aka ){Österiliyordu. 

Ertesi gün gazetelerde akudum; 
bacağı tramvayde kesilen çocuk, 
babası umumi harpte cephede ölen 
bir askerin oğlu imiş.. işte Ame· 
rik_alıların çok ehemmiyet verdik. 
lerı muhtaç zürr.relerden biride bun. 
l_'.'rd~r .. yani harpte ölen askerlerin 
ok<uz çocukları. 

Dul ve himayesiz kadınlara yar
dım eden müesseselerin teşkilalları 
d:ı laşka memleketlere örnek ola. 
bıleı ek kadar mükemmelrlir. 

Bir gün l\evyorkta Türk kahve
sinde oturuyordum. :;okaktan çİ• 
çcklerfo siıslcnmiş bir sürü otomo-

gelin gidiyordu. Türk işçilerinden 

biri hayretimi görünce yanıma geldi: 
(Hiç şaşmayın, dedi, bu, fakir 

bir kadındır. Dulları evlendirme 
cemiyetleri tarafından evlendirili• 
yor.. Bütün düğün masrafını bu 
cemiyetler öder. Yatacağı yer, ve 
yiy ce~ giyeceği temin edilir. Bir 
işe konur, kocasıyle beraber çalışır 
ve böylece ıelaletten kurtularak 
bir yuva kurar.) 

Bunlardan başka Nevyorkta genç 
kıı.ları evlenmeğe teşvik eden ha· 
yır müess.,eleri de vardır. Bu ce
miyetlerin teşki14b çok geniştir. 
Gazetelerle, mecmualarla evlilik 
lehinde propaganda yaparak; genç• 
leri bir araya toplıyarak çaylar, 
ejtlenceler, muhtelif oyıı~lar tertip 
ederek, evlenmek istemeyen kızları 
evlenmeğe 1teşvik ederler. Bu top
lantılarda bir çok çiftler tanışır, 
sevi~ir ve nihayet ev.leııirler. Bu 
cemiyetlerden birinin son yıllara 
aid küçük bir istatistiğ'jni okuy"or· 

dum: 1933 de cemiyet 2714genç kızı 
evlendirmeğe muvaffak olmuştur. 

· Bir di~er cemiyet iiynİ y;ı içinde 
4362 genç kızı evlenmeğc teşvik 
etmiş ve bunlardan yarısından ço
ğuna maddeten de yardım etmiş· 
tir. Bu cemiyetler Amerikanın hiç 
bir şehrinde hükumetten yardım 
görmezler •• Ancak zenginlerin ve 
halkın yat dımlarıyle yaşarlar. 

Nevyorkta faaliyeti göze çarpan 
sosyal yardım müesseselerinden bi· 
ri de ( hastalık:ı çocukları koru• 
ma) cemiyetidir. 

Bu cemiyetin yıllık masraf büt· 
çesi dört yüz bin dolardır. Diğer 

lıüyük cem'ye•lere nisbetle tcşki. 
!atı vardır. Fakat, size misal olarak 
aldığım bu cemiyetin yıllık varida· 
trnı söylersem hayret edersiniz: Bu 
cemiyetin yılda üç milyon dolara 
yakın varidatı vardır. 

Bu parayı her yıl zenginler, se• 
verek werirler. 

işte bütün Amerikadaki bayır 
müessesderinin artması ve ömürle· 
rinin uzun olması, Chalk tarafından 
gösterilen yardımlar sayeıindedir. 

Amerikada: Öksüz çocuklara, dul 
kadınlara, harp ma.üllerine, ve 
harpte ölenlerin ortada kalan aile. 
!erine yardım, yalnız içtima! bir 
vazife değil, ayni zamanda da yarı 
bir ibadet sayılır. 

bil geçti .• En öadeki otomobilin 
etralında birçok hayır cem•yetle· ı--[-"]_D_u_u_a_z-ının bir/ıicls/ dı1nkil 
rinin armaları vardı. Bu 3rabada •ayımızda çıkmııtır. 

Hatay 
Anayasası 

\Eksperler 
ıKomitesi 

(Birinci sahifeden devam) 

Fransız eksperlerinin bu 
defaki müzakerelerde de müşkülAt 
çıkaracaklırı zannı burada hiikim
dir. Bıl'ıa5'a ekalliyetlerin hukuki 
vazi}•et!erini himaye edecek şekilde 
bazı ahkAmın kabuliinde ısrar etme
leri ile anayasaya tdm istiklaline 
biç de uygun dü ,miyec•k bazı 
kaı ıtların ılavesinde ileri gitmeleri 
göz önünde tutulursa müzakerder 
utayaca~a benzemektedir. Fakat 
anayasanın Milclletler Cemiyeti kon
seyinin l u ay sonund'l vuku bula
cak toplantısına yeliştirilmesi mu
karrer oldu~una göre, murahhas 
hey'eıimizin her hangi bir bahane 
ile müzakerelerin talik edilmesine 
mü•aade etmiyeceı}i anlaşılmak 
tadır. 

Bu gibi pürüzlerin halli için mu• 
rahhas heyetimiz Fransız ve lng:liz 
murahhaslarile müteaddit hususi 
temaslar yapmaktadır. Alakadar 
mehafil bu temaslara bilhassa ehem. 
mi}·et vermektedir. 
. 
t;ı!ca etmek Avrupa sulhunun esas
ı~n nasıl müthiş surette yıkılmış 
o.duğunu tesbite kafidir. Bu tahri· 
Lata büyük devletlerin ve bunların ' 
taşında fransa ve İngiltercnin ta
k"p ettıkleri siyaset mesağ vermiş
tır. 

Bin•cnaleyh, sulh teşkilatı geri
Y" doğru mahsus bir adım atmıştır. 
Bu sahada "n mühim rolü Fransız 
Sovyet anlaşm sını mü- ssir bir sulh 
teşkiliıtına esas olarak telakki et
miyen Fra'lsız siyaseti oyr amrştır 

Bit,abi bu, Sovyet Rusyanın da bu 
plkta karşı elan vaziyeti üzerinde 
tc~irirl gı>,termcktcn hali kalma -
m~tır. Sovyct Rusya bu karşılıklı 
y'll"dım paktının her hangı bir harp 
ba angıcının önün" geçebilecek bır 
sul? ~ ,kll~tı CoJOru olarak gor - : 
ıncıt ısterdı. Harp miıtecavizın en 
az mukavemetli gördüı;:i. cephede 
başlıyııcaktır. Bu cepheyi her halde 
bizim hudutlarımızda görecek de -
ğildir. Bizim hudutlarımızı müda
dafaa için ne muahedelere, ne her 

Kuvvei adliye ve amme 
hukukuna dair madde· 

lerl kabul etti 
Cenevre 6 (A.A.} - Anadolu 

Ajansının husu~! ır. ubabiri bildiri· 
yor: 

Eksperler komitesi bugün anaya. 
sanın müzakeresine devam ederek 
kuvvei adliye ve amme haklarına 
dair maddeleri kabul etl~ Geriye 
ilk intihabatın ne şekilde yapılaca~ı 
hakkındaki ahk4m kalmıştır. 

---·---
Vindsor Dükü 

Taçglyme merasiminden 
15 gUn sonra evlenecek 

Tours, 6 (A. A.) - B. Rogers, 
gazetecilere beyanatta bulunarak 
Dük de Windsor'un izdivacının 
kralın taçgiyme merasiminden 15 
gün sonra icra edileceğini söyle. 
miştir. 

ha~gi İılr kimse tarafında~- garan • 
tiye ve ne de umumiyet itibarile 
kollektif emniyete kat'iyyen ihti • 
yacım z yoktur. Hudutlarımı~ı biz 

bizzJt kendimiz garanti edebiliriz. 
Mütearrız da bunu pek ala bilmek-
1cdir. Sulhu bir teşkilata raptet -

mck demek her şeyden evvel en za
yıf noktayı ortadan kaldırmak, te
cavüze muvaffakiyet şanslarını 

bertaraf etmek demektir. Halbuki, 
Fransız siyaseti Bartou'nun gilt • 

müş olduiju sulh teşkilatı siyaö€ti
ni takip ctmcmişt r. Bunun netice
sınde bugun Avrupanın sulhu kol

lektif errrıyete değil, fakat silah

lar arasındaki ni~bete dayannıak -
tadır. Filvaki silahlar btr zaferi ga

rdnti edebılir. Nasıl ki, bızim siliih
larımız da bugün Sovyet Rusyamn 
zaferini ve bize taarruz etmiye ce. 
saret edecPklerin ma"vını garanti 
etmektedir. Fakat silıihlar batlı 

başlarına sulhun muhafazasını te
min edemezler .• 

Bulgar 
iz mir 

demiryollarında 
fuarına tenzilat 

lzmir 6 (A.A.) - lzmir enternasyonal fuarını ziyaret edip memleket• 
!erine dönen ziyaretçilere Bulgar demiryollarında yüzde 50 tenzil4tlı dö
nüş bileti verilecektir. Fuarda teşhir edilecek nümuneler de dönüşle 
ücretsiz nakledilecektir, Tunada işleyen Bulgar devletine ait vapurlar ,da 
ayni tenzil4tı tatbik edeceklerdir. Buli&r vapur kumpanyası ma<rafını 

kapatabilecek kadar yolcu ve eşya temin ederse lzmire vapur uğrat• 
matı ve yüzde 50 tenzilAtlı tarife tatbik etmeği teabhüt etti~ıni fuar ko
mitesi riyasetine bildirmi~tir. 

• • • •• muna-Marsilya - Karadeniz 
kalatı başladı 

. Moskova 6 (A.A.} - Taas ajansından : Theophile Gautier adındaki 
Fransız gemisinin dün Odesa'ya muvasalatı, yirmi senedenbcri münkatı 
olan J\:larsilya • Karadeniz mün:ıkalAtının yeniden başladığını· göster• 
mektedır. 

Bu hat üzerind~ her ay seferler yapılacaktır. 

Av~upanın iki cep
hesinde faaliyet 
(Birinci sahifeden devam) 

nazaran B. Hodza ile B. Schm.dt, 
Almanya'nın Merkezi Avrup~ ıa 

hulül ve nüfuzu karşısında İngfüe
re'nin hattı hareketinin ne olac~ğı 
hakkında Londra hükumetinden sa
rih \'e kat'! malı'.ımat istiyecekler 
ve garp demokrasilerinin Avustuı· 
ya ve Çekoslovakya'nın mukadde • 
ratına karşı daha ziyade bir aıa:.a 
mı gösterecekleri, yoksa Roma • 
Berlin mihverinin Merkezi Avrupa 
da hükümran olmasına müsaade 
mi edecekleri hususunu istifsar e• 
deceklerdir. 

Almanlar ne diyorlar? 
Berlin 6 (A.A.) - Gazeteler B. 

Von Neurath ile ·ltalyan siyaseti 
zimamdarları arasında Roma'da 
vukua gelen görüşmeler netayicin· 
den büyük memnuniyet izhar et
mekte ve Alm•n·ltalyan iş birliğinh 
kuvvetlenmiş olduğunu ve bu ziya· 
retin Berlin-Roma mihverinin bi· 
hakkın mevcut bulunduğunu lsba 
eylemi~ olduğunu tebarüz ettirmek· 
tedir. 

Deulsche Allgemeine Zeilung ga. 
ı.etesinin Roma muhabiri diyor ki: 

" Bu ziyaret esnasında, tam bir 
fikir beraberliği halinde, bütün bü. 
yük Avrupa meseleleri gözden ge• 
çirilmiş ve her meselede bugün ta· 
kibedilmte olan hatti hareketin 
idame ettirilme•İ kararlaştırılmıştır. 

ispanya mseelesınde Roma ve 
Berlin, noktai nazarlarında tam 
surette devam azmindedir. Zira. 
Roma ve Berlin, bolşevizmin Av. 
rupanın garbindo yer almasına 

ııöz pumamazlar. 

Avusturya Cumhurrelsl 
döndU 

Viyana 6 (A. A.) - Avusturya 
Reisicumhuru B. Mıklas, refakatin. 
de başvekil B. Şuşnig ve Hariciye 
Nazırı B. Schmidt olduğu halde, 
Budapeşte'den Viyanaya dönmüş 

ve istasyonda bütün hükümet aza· 
ları tararından karşılanmıştır. 

Roma görUtmeıerinln 
mahiyeti 

Paris 6 (A.A.) - Alman-ltalyan 
müzakereleri sonunda ne.~redilen 
tebliğ hakkında Pelit parisien di. 
yor ki: 
"Fransanın ve lngiltereııin yeni 

bir dörtler misakı daveti karşısın• 
da bulunduklarını anlamak için 
kehanete lüzum yoktur. 

Berlin ve Roma, iki numaralı 

Lokarnoyu ve Avrupa iş birliğini 
ancak bu şekilde anlamaktadır. Bu 
Fransayı ve lngiltereyi gayri kabili 
talcsim sulh ve kollektif, emniyete 
muhalif bir siı aset içine hapsetmek 
ve bu iki devleti dostlarından ve 
müttefiklerinden ayırmak için evvl. 
ce de yapılan teşebbülerin bir 
kere daha tekrarıdır. Filhakika, Ro. 
ma tebliği ile bildirilen yaklaşma 

arzusunu kaydeyleQlek şayanı 
memnuniyettir. Fakat bu iki tota• 
!iter devletin, garb demokrasileri• 
ni ilhamlıyan umumi sulh idealine 
dörıdükleri hakkında da her türlü 
yanlış ümitlerden de ayni zaman• 
da tevakki eylemek lazımdır. 

Musollnlnln ısrar ettiği 
nokta 

Petit Journal diyor ki: 
"Sözüne inanılır menabiden alınan 

haberlere göre, B. Van Neurath, 
yenı _lokarno ile meşgul oıu,ması 
bahsınde şiddetle ısrar etmiştir. 

B. Hitler'e göre, lsp~nya harbi, 
artık Almanya ve ltafvanıo bütün 

dikkatini .valnıı kendi üzerine cel· 
betmelidir. B. Hitler namına B. 
Von Neurath. hatta bitaraf büyük 
bir devletin, meselii lngilterenin. 
tavassutta bulunmasını mucip ha· 
rek~tta bulunu'masını dahi Romaya 
l11vsıyeyc kadar vermiştir. 

B. Mu•olini ise, bu fikre şiddetle 
muhalefet etmiş ve Franconun 

ya Ma<iridde yahut Bilbao'da 
böiyük bir muvaffakıyet kazan• 
masından evvel ltalyan asker• 
!erinin ispanyayı terkedemiyecek· 
!erini, yeni Lokarno meselesinde 
ise acel•Y• mahal olmadığınL bil. 
dirmiştir. 

Avusturya kUçUk itilafle 
anlatacak mı? 

Oevre gazetesi ise diyor ki: 
Son baltalar zarfında ve hasse• 

ten B. Şuş·ıig'in Venedik'den av. 
delini müteakip ve B. Göring ve 
Neurath'ın Roma mülAkatlarından 
sonra, Avusturya gitikçe d~ha 
fazla olarak Çekoslovakya ile bir 
yaklaşmaya doğru teveccüh etmiş
tir. 

lngiltere krah ilk 
balosunu verdi 

Londra 6 (A. A.} - Kral ve 
kraliçe dün akşam ilk saray balo• 
sunu vermişler ve baloda taçgiy • 
me şenlikleri için gelen bir çok 
davetliler ve bir çok k·ır diploma· 
tik azasi da hAzır bulunmuştur. 

ispanya faciası 
( 1 inci ıayfadan duıam ) 

ile meşgul olan gemilerde kızılhaç 
işareti bulunacaktır. 

Bu işaıet, gemilerin tekneleri ü
zerinc1e sapılacaktır. 

Bask ordusunun yeniden tensi· 
kine, siyasi fırkaların ve amele teş
kilatlarının iştirakile devam olun
maktadır. 

Bilbao Hükumeti, milislerin mer
kezi kvmitcsir.I feshetmek k1rarı
nı vermiştir. Kc ı.ıitenin saUhiyet
lcri, erkanıharbiyey'? mtikal et -
mektedir. 

Bilbao, 6 (AA.) - Ha\•as Ajansı 
Muhabirinden· 

Şehirden tahliye edilenlerin ilk 
kafilesini teşkil eden, 2.300 çocuk-

tan mürekkep olan kafile, Habana 
vapuruna binmiştir. Vapur, bu sa
bah hareket edecektir. 800 çocuk 
Oleron adasına, 1.500 çocuk da bi
arritz'e götürülecektir. 

Tesbit edilmiş olan saatten hayli 
müddet evvel, yUzlerce çocuk Bil
bao istasyonunda bulunuyor, an3 -
ları, babaları ise heyecan uyandın· 
cak 

0

bir sükut içinde trenlerin ha -
ı eket saatleı ini bekliyorlardı. 

Muayyen sa•tte kafikkr hare -
ket etmiştir F 0 kat tam hı. es ad 

tehlike dıidükleri çalmıya başla • 

mıştır. Çünkü asilerin tayyareleri 
şehrin üzerinde u~mağa başlamı~ -
]ardır. 

Çocukların duçar oldukları p:ı -

Hindistanda 
Harp 

Londra (A. A.} - Hindistanın 
şimal batı .. hududundaki Veziris
tan bö:gesindeki muharebelerde, 
asiler 23 nisandan 3 mayua kadar 
200 kadar ölü vermişlerdir. 27 ya· 
ralı vardır. lngilizlerin ~ayiatı pek 
azdır. 

Sahne 
Kültürü 

(Birinci sahifeden devam) 
ve hususi idare 1,000,000 dinar tah
sisat veriyor. Bir dina.rı 3 kuruş he· 
sap ederseniz, bu tahsisat bizim 
paramızla aşağı yı.ıkarı 150 bin li· 
ra tutar. 

Dost meml~k~tin ikinci şehrin • 
den geçerken yazılmıi küçük bir
mektup, fakat i~indeki notlar bi
zim işimize yarıyabilir. Bahusus 

garp musiki v~ •&nal kültürünü al
maksızın garp İl.eminde yer tutup 
yerleşmemiz imkAnsız olduğunu 

bilenler için!! 

Falih Rıflu ATAY 

nik, tasviri gayri kabil derecede ol

muştur. Nihayet sükun iade edil • 
miş ve hükumet memurlarının her 
birine birer paket bonbon vermiş 
oldukları çocuklar, başka bir ha
dise zuhur etmeksizin hareket et -
mişlerdir. 

GERNİKA'NIN TAHRİBİ MESE
LESİNDE BİR KOMİSYON 

Londra, 6 (A.A.) - İspanya Se
firi B. Azcarate, B. Eden'e B. Del
vayo'nun bir notasını tevdi etmiş· 
tir. 

Bu notada ademi Müdahale Ko -
mitesinin Guernica'nın tahribi me
selesi hakkında tahkikat icrasınu 

memur bir komisyon teşkil etm:si 
istenilmektedir. 

Berlin, 6 (A.A.) - Bilbao'daki 
sivil halkın tahliyesi meselesi do • 
layısile Alman gazeteleri, İngiltere
ye şiddetle hücum etmektedirler. 

Berliner Boersen Zeitung, diycr 
ki: 

cBu tahliyeyi yapmak için insani 
bir takım mülihazaları \'esile itti
haz etmek, riyakarlıktır. İngilizl~
rin insaniyeti, kendilerinin muahe
delere sadakatleri zararına olaark 
tezahür ediyor. Hinihacette insa•ıı· 
yetperverlikten dem vurmak İnı;;i
liz siyasetinin bir ananesidir. Ade
ta insanın Londra kabinesinde tah
liye işinin ademi müdahalenin ve
cibelerile kabili telif olup olmadı
ğını düşünmiye vakıtları olmıvan 

bir takım insaniyet muhiblerinrl~'l 
başka kimse bulunmamakta old..ı
l'!unu söyliveccği geliyor. 

Bask mlll11lerl ilerliyorlar 
Madrid 6 (A. A.)-Biska\·e cep. 

besinde Ba•k milisleri, A.neton da. 
ğı ile elrafınd•kl mevzileri zaptet• 
mi,ler ve asileri ağır :z.ayiata ug.. 
ratmışlardır. 

Ar•ıron ve Asturic cephelerinde 
topçu düellosu olmuştur. 

S•nlander cephesinde mi'.isler 
ufak bir hareketle asilerin Bricia~ 
mıntaka•ındaki bir siper hattını ele 
geçirmişlerdir. 

Taıro cephesinde: Toledo ile cı· 
varındaki kasabaların tenviratını 
temin eden elektrik fabrikas nı 
tal r•p ettik. 

~cıklı manzaralar 
Bilbao 6 (A. A.) - Dün akşam 

Tahliye büro•unun önünde büyük 
bir ana ve baba kalabalığı vardı. 
Ana v~ babalar, çocuklarını, bu 
sab ıh dört bin kad•n ve 30C ço
cuk ile Fransız sularına do9ru ha· 
reket etmekte olan Habana ve 
Goizekoizorra tahlıye gemilerine 
götürecek olan eştıaıa teslim eyle
mekte idi. 

'Hoparlörler, her çocuğun ismini 
ayrı ayrı bağırmakta ve bunu acık· 
lı ayrılı~ sahneleri takip etmekte 
idi. Çocukların eks~rıyeti, fakir Si• 

nıflara mensuptur. Çocııklar bila
h•re treıı'ere bindirilmekte ve bu 
trenıer, Nervlo:ı ırmağını takiben 
gemilerio bu.unduf:u yere götürül· 
mektedir. 

Katal onya asilere kartı 
biri etti 

Val~ncia 6 (A.A,) - Bazı ecnebi 
radyolarının neşrıyotına cevap ver• 
mek isteyen dah.liye nazırın.a bir 
tebliğinde son saatlerde haleldar 
olmuş olan nizam ve sükunun bo. 
zulur bozulmaz süratle iade edilmiş 
olduğu beyan oiunmaktad;r. 

Bilbao 6 (A.A.) - Bilbao rad. 
yosu, valencia hlikümetinin Gene. 
ral Pozas'ı Kata!onya'nın her ta· 
rafında umumi intizam ve emnlyeti 
temin edecek kuvvetlere başkuman-

dan tayin etmiş olduğunu bildirmiştir. 

. 
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Pamuk 
Endüstrimiz 

(Birinci sayfadan devam) 
Bilhassa pamuklu endüstrisi sa• 

hasında Sümer Bank eliyle kurul•, 
muş olan devlet fabrikaları hakkın•, 
daki malümat çok enleres;ondır. 

Bugün Sümer Bank'ıo elınde !la• 
kırköy {10,000), Kayseri (33,000) 
ve Ereğii {16,200} fabrik !arının 
mecmu iğ adedi 59;'.vO ü bul• 
muştur. Bu fabrikalar yılda p ı a• 
saya 017,500 kilo iplik ve 6,55J,000 
kilo bez vernıektedider. 

Bu üç devlet fabriKası, Türkiye 
iğ mevcudunun 0/034,42 ıine p•· 
muklu mrkanik dokuma tezgah 
adedinin %51.09 una, pamuklu en• 
~üstrisi işçilerinin 0Jo40.24 üne mı,. 
lık bulunmaktadır. Turkiye p •muk• 
lu istihliikiıin %38.60 ını almakta, 
iplik imalatının %8.53 ünü, bet· 
imalAtının da %60. 74 ünü, vermek• 
ledir. Bu nisbet:er daha ilk adım
da devlet hissesinin nasıl süratle 
inkişaf etmiş olduğunu ifade et· 
me tedir. • 

Nazilli ve Malofra pamuklu fah
rikaları da tamamlanarak faa'h ete 
geçtikten sonra 1938 de devlet 
p 1muklu endustrisiııin hususi en· 
düstriye nazaran vazi;eti ~ huı;tısİ 
pawuklu endüstrisinin 1935 vaıi· 
yet ni muhafa:a ettiği farzedilerek 
• şöyle kıyaslanacaktır: Devlet pa• 
muklu fabrikaları husu•! endüstri• 
nin 1935 neticeleri •abit farıedil• 
diğine göre Turkiye iğ mevcu1U• 
nuo % 47 sine tezgah adedhıı.0/0'>4 
üne işçi adedinin %49 una m.ılik 
bu unac•ktır. 

lstıhlak edece~i pamuk miktarı 
Türkiye pamuklu endüstrisini o O 'o 17 
~ini, Aip!Hc İme\13tının 0/0t6 sını, eı 
ımalalının 0/068 ini teş•il edecek· 
tir. Türkiyenın 1933 seneler vasa i 
P .. 'm~.k _istih~a:i 34 bin ton olduğu 
goz onunde tutulur<a 1938 Je Tur• 
kiye pamuk u endüstrisin•n istinlak 
edeceği pamuk miktarının 24 bin 
tona yükse:mesindtki ehemmiyet 
dikkate çarpar. 

1938 de tamamen faaliyet halin• 
de bulunacak olan beş drvlet fao· 
rika$ının umumi ı.ez istıhsali 8.85~. 
000 kilo ve iplık ist.hsalı de ı.;ıoB. 
000 kiloyu bulacaktır. 

Devlet fabrikalarının bu tarihte 
iğ mevcudu ıoo.oı.ıo e ve teıgah 
mevcudu da 2868 e yukseıece«t.r. 

Sümer Bankın Leş yıllık enuusıri 
progran:ıı ıııuciLince bugiıne ~ ı<J1f 

tam.ınlanarak faalıyet haline girmiş 
olan f aorikaları ~unlardır: 

Bakırköy bez fabrıkası, Kayseri~ 
ve Eregli bez fabrikaları, lzmı t ka· 
ğıd fabr.kası, Keçıburlu kukıırt 

f.ıbrikdsı (Eti Banko devredilnı.ştır), 
l•parta güly ağı fabrikası (iş Ban• 
ka•ıyle müşterek). 

Sümer Bankın 1938 senesi so
nuna kadar inşaatı tamamian.ırak 
işitmeye başlıyacak oıa.ı fabr.ka• 
ları da şunlardır: 

Nazilli bez fabrıkaşı, Malatya bez 
falmi<ası, llursa Merinos fau: i
kası, Gemlik sun! ipek laori, ası, 
lzmıt ikinci kiigıd fabrikası, ve 
Sellüloz fabrikası, Sıvas çin.e .to 
fabrıkası ve bılh~ssa Karauu.,te 
temeli yeni atılmış bulunan endiıs· 

triyel kuruluşumuzun en buyuk 
ünitesi demir ve çelık fabrikaları. 

banka a>rıca Seramık en<,Jusırısi 

branşından porselen fabrikası, ıe 
kimya endüstri branşından nıuh• 

telif fabrikaların tesis proje.eri 
üzerinde faalıyetle çalışmaıarına 

devam etmektedir. 
Sümer Bankın bunlardan başka 

Beykozdıı bir deri ve kundura fab
rikası, Bünyanda bir :yünlü labri• 
kası, Fesh•ne ve Herekede yunlü 
dokuma fabrikalarında, şeker fab· 
rikaları şirketinde ve daha birçok 
endüstritel kurulutlarda muııim 

mıktarda iştirakieri mevcuttur. 
Sümer Bank bu kadar genişliyen 

ve mi!li ekonomide bir düzenleyici 
rolü görnıiye namzed lulunan en• 
dü•triyel çalı~malarınd"- kulla .• ncağı 
ışçiler ve usta!ar için mektepler 
ve kurslar açıııış olduğu gıoi, Av• 
rupada muhtelif endustri branş.o 

tarda ihtısas yapmak üzere bir 
talebe okutmaktadır. 

lpllk için Veldlletten bir 
tamim gönd rilcıi 

Fabrilrntörlcrin iplığc olan ihti • 
yaçları !le yakı ,d n aliı.kaJar olan 
İktrsa \\ k<.,.ti bütıin Ticaret O -
dalarına bır tnı.ıiın göndertniştır. 

Bı.;nda. l,>lik satışı ile uğra~an 

!abrikalRrın nC:mkiın olduğu ka • 
dar •pEk ;htiyacım karşılaınağa 

çalışmaları bildiri!ırckte \"e bütJn 
iplık ihtiyacını iç<?riden t•mi?ıe im
kan bulunmadığından -yeniden ku· 
rulacak fabrikalarımız faaliyete 
geçinciye kadar - Tüccarların U • 
yı:§ttırucu maddeler inhisarına baş 
vurarak diledikleri numaralarda ip 
lik istemeleri tebliğ olımmaktıı . 
dır. 
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Orta okuldan sonra tahsilini bırak· 
mak Cumhuriyet evl6dına yakıtmaz 

Dün Fotilıte • M. Yılmaz" adlı 6ir okuyucumuzdan şöyle iir 
mtklup aldık: 

"19 yaşımdayım şimdilik halamın yanında barınmaklayım orta tah•ilimi 
geçen sene bitirmiştim. Eeni de daha iaıla okutacak kimsem yoktur. 
Artık evden de bana yüz çevirmeğe başladılar. Benim de _çok gü~üme 
gidiyor, kendime münasip bir işte bulamıyorum. Bütün emelım kendı. e~· 
meğimi kendim kazanmak ve kimseye muhtaç olmamaktı~ •. Kend!mı~ 
hamdolsun elim ayağım tutar ve sağlam bir vücuda sahıbım. Şımdı 
bunu size yazm•ktan maksadım bu vaziyelte ne yapayım? Ağlr laf gö• 
liiremiyorum. Acaba bana bir istikbal yok mudur. Luıfen bana akıl öi• 
re tiniz 1.n . 

Bugünkü rejim, böyle vuiyetle.-; evvelden hesap ederek en ııuzel ve 
en emin çareleri bulmuştur. Orta okul tahıili ile iktifa etmek, malüliyet 
ve hastalık gibi sebepler taallük elmedi~i takdirde, on dokuz yaşında 
bir Cumhuriret evladına yakışmaz, Orta okulu bundan bir yıl önce bi· 
tirenlcr ise olgunluk imtihanlarına girebilirler ve bu takdirde ancak ha· 
yatlarını kazanmak imkanlarını elde etmiş olurlar. •Okutacak kimsem 
yoktur" sözü, Kültür idaremizin şefkat ve himayesinden bihaber olma. 
rıın bir hük.oüdür. Vilayet, belediye ve bilhassa Kültür idarıi, kimsesiz 
çoc•,kların tahsili vaıifelerini, büyült bir memleket hizmt'ti olarak Üzerle
rine almış devlet müeueseleridir. 

Buralara müracaat edip te tahsil hayatını kurtarmamış veya himaye 
görmemiş bir memleket evlldı olabilecetine inanamayız. 

Orta tahsili bitirir bitirmez. h;ıyata çıkabilmek imkanlarını düıünen• 
fer ancak henüz başı keınıl bulmamış, hayalperest çocuklar olabilir. 
Orta okul, insana conıiyette muvaffak olabilmek için hiç bir kudret 
vermiş olmaz. Yalnız lisere hazırlar. Ancak lisedir ki, ihtısas mektebi 
demek olın üniversiteye ııitmeksizin dahi, mütevau olmak şartıylo fakat 
cemiyetle bir rnuvaffakı)ele imkanı batıılayabilir. 

Evt- veyahut şuna, buna darılarak bir ıı•~cin hayatını mahvetmesi 
budalalık olur, 

Bu mektubun sahibi okvyucumuz Yılmaza S'Jn sözümüz ve öğrel.e· 
ceğimiz akıl şudur: Hayatta yılmaz olmak lazımd.r. Azmetmek gerek\lr. 
Bütün imkinlar mevcuttur. Bir Türk evladı için (gayrimümkün) yok 
olmaalıdır. Bizden akıl veya şundan bundan nasihat beklemektense, 
biı an evvel devletin yüksek hedef'! kültür idaresine ba; vurarak 
hayalını kurtıır. 

Hatice Hatip 
tıııı11111111111ııııııııııı111111111111111111111111111t1111111oıııı111111111111ıoınıııııı•ı•ı111111111111111111111.tııııııoıııııııınuı11111111ııı111111uuuııııııu 

Adliye de: 

Yazılması menedllenleri yazan gazeteler 

Ahmet Eminin zorla gefiril
kararverildi • 

mesıne 

Hasan Rasim de ihzaren getirilecek. 
muhakeme on mayısta görülecektir 

-A ÖZ 

Fen reisi 1•••1111111111111111tıııı111111M1111111111111111111ııııuııııuıııııı111] Şehir telefonu 
- , 

Bugün i Tahlisiye 1 Kendiliğinden 
Almangaga il Vesaitinde il Çalışan · 
Gidiyor 1 Sıkı kont~~ ; Telefonlar 

-·- - ,~ Her gemide muhakkak ~ 
Gemiler birer ay fasıla ile § § Halk beş kuruş atıp iste· 

iki ı~~n~~~l~~;a~=~a~es- . _ı.: ~:;,:~~e b~~us::uer~ı~::~ :1 ~~~:f~~ei;a~:s~şu:~~~cy:~cr· 
deki telefon muhavere ücretini beş 

Deniz yolları ve diğer müessese- I ~ Tahlisiye vesaiti hakkında hazır-~: kuruşa indirmek için tetkikler yap-
lec· namına Almanyanın Krup fab- : 1 t 1. t · t tb'k e·dı·1ı·p: maktadır. Bu takdirde para atıııca . . . = anan a ıma namenın a ı = 
rikalarına ısmarlanan ge':'.'ılerın ın- ~edilmediğiyakında sıkı surette kon-~ işleyecek otomatik telefon makine· 
şaatlarına nezaret etmek uzere De- : 

1 1 b 1 kt i lcri tedarik edilmesi ve umumi 
.. "- -1 ro a aş anaca ır. • 1 b 1 k 1 d- u-niz yolları fen heyeti reısı =rver • T 1. t .1 d . u··s : yer ere un arın onu ması uş • 

.. . . ! a ıma name ı e enız • i nülmektedir. Bu itibarla otomatik bugun Al manyaya gıdecektır. i 1.. d f d b"" t·· apur : 
• un e se er e en u un v • i telefon hücrelerinin şehrin nerele• 

Bir müddd. sonra d~ "'..!manya • ~ motör, kayık gibi vasıtalarda lü ~ rine ve ne şckıldc kurulm&!ı icap 
ya bn· makınıst heyctı gonderıle 1 zumu mıktarında tahlisiye vasıtası ~ edeceti de ayrıca tetkik edilmete 
cektır. Şımdt Alm~nyad~ .bul~n- İ bulunması mecburidir. Bu mıktar g başlanmıştır. 
m~kta o.lan Akay ıdaresı ınşaıye j yolcu vapurlarında alabilecekleri ~ -·~ 
muhen~ısı Mahmut .da bu çalışma· İ yolcu adedine müsavi olacaktır.: Biletsiz 
Jara ışlırak edecektır. Vapurların ı A . d k .. f d h·ı· de se ;; 

• ynı zaman a or ez a ı ın -
1 
KızcaAızın inşaları bittikten sanra buradan ir d 1 h ı unda W er e en vapur arın er sa on 

gidecek bazı mütehas~ıslarla bera- İ bir ve posta vapurlarının her ka- ! Kork USU 
ber b~ heyet gemılerı ~eslım ala • ! marasında olmak üzere yangın E Onu ejder he terenin 
caktır. Vapurların hepsı Alm~nya- ısöndürme makineleri bulundum • ~ tekerleklerl altında 
nın .Ki~l llmanın~a-le~!im e~ılecek- 1lacaktır. Talimatnamenin en mü - ~ btrakacaktı 
lerdı.r .. ılk vapu.r onumu~dekı şubat him noktası her .rıemide muhakkak~ Hanife adında bir kız biletsiz 
ayı ıçınde teslım edılmış olacak • f .rurette musademe paletleri bu • ~ terenle Sirkeciye ııelirken kontrol 
tır. llundurulmasıdır. Musademe pa - ~ memurlannı ııörmilş korkudan 

~ü.tüıı gemiler birer ay ~asıla. i· ı !elleri büyük gemilerde ikişer ve ~ terenden atlamak iıtcmiştir. Fakat 
le ıkı senede tamamen. te~lım edıl· ıi küçük gemilerde birer tane ola _ ! yere düşerek bafındın atır surette 
miş olacaklardır. Gemılerın para • 1 kl ; yaralanmıştır. Yaralı Hanifeyi tabibi 

. ca ır. : adli doktörü Salih Heşım muayene 
!arı teslim olundukça peşın olarak ·ı-1 Bunlar herhan<ıi bir musademe • ~- edılerek Huekikadın hastahanesine 
ödenecektir. · · ' " ı 

~ deyaralanan geminin yarasını ka- ~ yatırı mıştır. 

!~ patmağa yarayacaktır, bu suretle; ~ -.---
\haraya kapanan paletlerden ge- ~ ı Kedlrşınashk Tevkifhaneden 

Kaçanlar 
Henüz gelmedi 
Müddei umumillğin teı. 
grafına da daha cevap 

verilmem ittir 
Tevki [haneden hçarak Ad~,.~. 

da yakalanan Tevfik ile AbdulJa. 
hın ş~hrimize getirilmeleri bekle· 
nilmektedir. 

Mevkufların yola çıkarılması ta
rihinin bildirilmesinee dair Müddei· 
umumilikçe çekilen telegrafa h,. 
nüz cevap gelmemiştir. Mevkufların 
bu günlerde lstanbula getirilmesine 
intizar edilmektedir. Adanada mev-

!im nin içine su dolması ırenedilmiş~l •• Dolayısiyle 
i Qlacaktır. = U ·versiteye Cenevreden ~ u111110111111ıımuıınııııııııııı1111111111111111111111ıııııııııııııııııııı= n 1 

rM"h d' TetekkUr mektubu geldi t U en 1$ Geçende hastalanarak tifodan 

M kt b
• vefat eden Fen Fakültesi hayvana~ 

1 e e 1 profesörü Bay Navilin cenazesı 
1 ailesi tarafından Cenevreye gönde· 
ı Altı seneden beş seneye rilmişti. Cenevreıle yapılan mera. 
indirilmek Uzere tetkikat sim esnasında Türk Üniversitesı 

yapılıyor profesörü ve talebelerinin profesör 
Nalıa Vekaleti mühendi• mek· Bay Navile gösterdikleri kadirşi· 

tebinde ders müddetini aıtı sene· naslıktan dolayı memnuniyet beyan 
den beşe indirme~e karar vermiş- edilmiş ve bu hususla Üniversite 
tir. Bu hu•usta alıikada~ların. muta- idaresine bir teşekkür mektubu 

Müddeiumumilikçe yazı I mas ı 
· men edilip bütün ııazetelere tcbli~ 
: edildiği halde, tevkifhaneden kaçan 

katil Tevfik ve Abdullah hakkında 

sine ve 35 lira para cezasına mah• kutların isticvaı:.ııa devam .,dil-

:::;:~;:;• :rilmişlır. J m;:::ir~urarak a~ır cerh 

laalarına . '.'1üracaat .. edılmış~ır. ~u gönderilmiştir. 
seneden ılıbaren Yuksek Muhendıs -·-. 

. . 
tahkikatı işkal edici mahıyette 

, birer yaıı yazan Haber ve Tan 
gazeteleri aleyhine matbuat kanu. 
nunun 35 inci maddesi hükümlerin• 
ce açılan davalara Asliye üçüncü 
ceza mahkemesinde dün başlan· 
mıştır. 

Haber gazetesi sahip ve neş
riyat müdürü Hasan Rasimin, 
gelmediği görüldüğünden, ihzaren 
celbine karar verilmiştir. 

Tan ııazetesi sahibi Ahmet 
Emin Yalman da davada bulunma• 
mış, mahkemeye gelmiş olan neş• 
riyal müdürü S. Salim duruşmaya 
devam ~dilmesi için mühlet iste• 
miştir. 

S. Salimin bu isteğinin yerine 
getirilmesi, Ahmet Emin Yalmanın 
zorla getirilmesi ve her ikisinin 
de sabıkıılarının sorulması için 
muhakeme 10 Mayıı pazartesi 
günü saat ona bırakılmıştır. 

Hırsız m~hkOm Oldu 
Unkapanı civarında muhlcliffdük· 

kAn ve evleri soymak surctile 
hırsızlık yapmaktan suçlu Mehmet 
Sultanahmyt ikinci Sulh ce zamah· 
kemesinde 9 ay hapis ve 850 kuruş 
mahl<eme masrafının alınm3s:na 
mahkum olmuştur. 
Askeri çiQneyen vatman 

Harbiyede asker Hüseyini çiğ· 
neyerek öldürmekten suçlu Vatman 
Hüseyinin nakzen 4 üncü cezada 
bakılmakta olan muhakemesine de-

. vam edilmiş dün ehlivukuf dinle
nerek kazanın ne şekilde cereyan 
etli~i ve tramvayın altına bir adam 
düşlüğü halde nasıl olup ta görü· 
lemediğine dair malumat sorulmuş 
ve muhakeme başka güne bırakıl-

. mışlır. 

Dokuz ev soyanları 
mohkOm olduıar 

Geçen ramazanda halkın lera· 
vide bulundukları saati gözeterek 
Fatih, Edirnekapı civarında 9 evi 
so1 maktan suçlıı Burhaneddin ile 
arkadaşlarından Hüsameddin, Is. 
mail ve Muharremin 4 üncü cezada 
yapılan muhakemeleri nihayet bul
muştur. Bunlardan Burhaneddin 3 
sene iki ay altı gün hapse, Hüsa· 
meddin iki yerde gözcülük ettiğin· 

den 7 ay hapse, Muharrem hırsız
lık malı bilerek alıp sallığlndan 

dolayı 7 gün hapse ve yedi lira 
para cezasına mahkum olmuşlardır. 

' Hakaret eden de mah
kOm oldu 

Polis memuru Bay Osmana ba· 
karcı etmekten suçlu sabıkalı Ali 
Rızanın 4 üncü Cezada yapılan mu· 
hakemesi neticesinde 35 güc hap-

Başına 
Taş 
Düşen 
DUn hastahanede öldU 

fakat cesedi morga kal· 

dırıldı 
Berkoz taş ocaklarında çalışan 

ameleden 60 yaşlarında Salih ev· 
velki ırün başına taş düşmek sure. 
tile yaralanmış ve tedavi için Be. 
yoğlu erkek hastahanesine kaldırıl. 
mıştı. Dün Salih hastahanede öl. 
müştür, Tabibi adli Salih Ha~im 
muayene etmiş ve ölümü şüpheli 
ııörerek morga kaldırılmasına lü
zum göslermıştir. 

Bir azılı kavgacı yakalandı 
Kumkapıda oturan Mis1i ile aynı 

yerde oturen Filyos arasında ka. 
dm yüzünden çıkan kavgada Filyos. 
Misaiyi çakı ile omuzundan yara· 
lamıştır. Gavgayı ayırmak üzere 
araya giren ve ayni yerde oturan 
Ohanesi de gene Misayi odunla ba· 
şmdan yaralamıştır. Her iki yaralı 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl
mış suçlu Filyos bıçakla birlikle 
yakalanmıştır. 

Bir kız curnbadon düştü 
Beyo~lunda saatçi Sadi yokuşun• 

da oturan Mustafanın kızı Cemile 
evin birinci kat cumbasında oynar• 
ken muvazenesini kaybtdcrck so
kata düşmüş vücudünün muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Çocuk 
tedavi için Şişli çocuk hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Kumarbazlar yakaland; 
Unkapanında Tuğlacılarda Mch• 

medin kahvesinde Rifat ile Meh· 
met kumar oynarken görülmuş ve 
yakalanmışlardır. 

Her ikisi kahveci ile birlikte 
mahkemeye verilmişlerdir. 

Yaramaza baki 
Şişlide Meşrutiyet mahallesinde 

Keucr sokağında 64 numaralı ev• 
de oturan bayan Fethiyeyi, Nişan• 
taşında oturan Raif ismindeki çocuk 
d~mir atmak suretile başından ya• 
ralamışlır. 

Karısını taşla mı yaraladı ? 

Üsküdar'da Durbali mahahllcsi 
cami sokak 9 numarada oturan 
Alinin kızı Yaşar polise müracaat 
ederek kocası Hasan tarafından 
taşla başından yaralandı~ını SÖY• 

lemiş ye suçlu koca yakalanmıştır. 

Beşiktaşt<i Hasrırı.. coddesindc 
14 numual. Hilminin kahvesônde 
Mehmet ile Müşterilerden Naşit 
arasında ç•kan kavgada Naşit kafa 
vurmak suretile Mehmet Aliyi bur· 
nundan ağırca yaralamıştır. Yaralı 

Cerrahpaşa hastaııesine kaldırılmış 
ve suçlu yakalanmıştır. 

Kim çaldı? 

Mercanda oturan lbrahinıin ta• 
mir edilen apartımanındaki kur
şunlardan dört kibsu Bayazııta 
hurdacı Yorginin dükkanında bu· 
!unmuş ve kurşun pvlis tara[ı:ıdan 
geri alınmıştır. 

§ Kuıqkapıda Havuzlu haına:n •O· 
kağında 9 numaralı evde o•uran 
ve Beyo ~tunda kunduracılık yapa~ 
Knço Floryadan Yeşilköye gider· 
ken trende bulunan ampullerden 
birini çalarken görülmüş ve yak•· 
lanmıştır. 

Alışmış bir defa 1 
Sabıkalı kör Hü•eyin Beyoğlu 

Galip dede caddesinde 20 nu:r.aralı 
gra'llofoncu lıyasın dükkanından 
yol ker,esini çalıp kaçarkM gör;ı. 
müş ve yakalanmıştır. 

Mektebinden mezun olanlara •En· 
jenyör Diplom., ~e Nafıa F~n M~k· 
tebinden çıkanlara d:. "Enıenyor,. 
unvanı verilecektir. 

Bu sureli., memleketin muhen 
dise olan il.ıtipcı karşılanmış ola
caktır. 

Katmerli 
Kaza 
Yaralı nakleden imdadı 
sıhhi otomobili de bir ka· 

za geçirdi 
Dun Köprü başında yük arabası 

çarpışından yaralanan Sami imdaılı 
sıhhi otomobili ile Cerrah paşa ha!
tahanesine gütürülürkcn ikinci bir 
kaza olmuştur. imdadı sıhhi olo· 
mobili Sultan hamamdan geçerken 
sokaklardan birinden birdenbire 
çıkan şoför Tabirin idaresindeki 
3985 numaralı l;amy vn ile çar· 
pışmıştır. 

Bu çarpıt 1,3 ı:nt oldıığu için im· 
dadı sıhhi otomJbilinin arka ça· 
murluğu parçalanmıştır. yaralı has• 
taneye gönderilmiş ve ou hususta 
tahkikata b1şlanmışlt 

r .SORU-YORUZ : . . . - . ----"' 
Konyada sinema ko.,trol edilmez mi? 

Son Telgraf rı/ikımııda Konyadon ocrilmiı bir haber okuduk, 
burada d•niliyor ki: .. . 

Konyada pazar günü akşamı Li lananlar olmuştur. Perde kapan • 
se tarafından Belediye sinemasın • mış, salonda ve merdivenlerde üç 
da müsamere verilirket bir panik çocuk, üç te yaşlı kadın bayılmış
olmuş, yaralananlar, bayılanlar tır. Bunların tedavisile uğraşıldığı 

sırada sahnede de iki kız talebe ba-
olmuştur. . .. 

'd' · d b 1 nan bir mu- yılmış, bır muddet sonra yanııın Ha ıse yerın e u u . . 
. · · · 1 t ğ ·· e vak'a · veyahut kaçılacak her hangı bır 

harrırımızın an a ı ına gor , . . 
t . 1. hadıse olmadığı, sınema kapısında 

•öyle cereyan e ıruş ır: . . ki k 
• 1 t f d (Hı"mmetin bırıken yaramaz çocu arın apıyı Talebe er ara ın an . . .. 

dl r ·k· · perdesi zorlıyarak ıçerı gırıp koşuşmaların· 
oğlu). a dilı .okperebı~ ıd~nbc~rdenbire da nileri geldiği anlaşılmıştır. 
temsıl e ır en ına " ı Ô . . . 

·· .. ICI koşu•malar olmuş esa- AÇIK S Z: Bu ııı.bı. hadıscle-
guru u er, • , ' rin vukubulmaması ıçın, sık sık 
sen temsil ~ırasında salon lambala- sinema, tiyatro 11ibi müesscsele
rı yanmadıgından halk. ne olduğu· rin teftiş ve kontrol edilmesi 
nu kavrıyamamış ve bır çok kını· ı• d 

azım ır. 
seler yangın var diyerek dışarı fır· Bu paniğe sebebiyet veren 
lamışlardır. Di ger seyirciler de bun haleti ruhiye, böyle bir ihtimal 
!arı takip etmiş.salonda bağırıp ça- düşünebilmektir. Eğer emniyet 
ğırmalar. ağlaşmalar ve bir panik görülürse olmaz. Bu itibarla 
zJhur etmiştir. Bilhassa balkon ve böyle kalabalık olan yerleri da· 

üst kat localarda oturanlar kendile- ima kontrol gerektir. 
rini merdivene zor atmışlar, bu sı· Bu hadiseyi okuduktan sonra 
rada pek dar olan merdivenlerde Konyada bu ihtimam yapılmıyor 
itişip kakışmalar yüzünden yara - mu diye, hakkımızdır, soruyoruz! 

Kar,ıyaka tramvay yol· 

larr tamir edlllyor 
Üsküdar, Kadıköy ve havalisi 

Halk Tramvaylara şirketi Hazi • 
randan itibaren tatbik edilmek Ü· 
zere bir faaliyet programı hazırla-
mıştır. 

İdare bütün hat ve yollarını esas
lı şekilde tamire başlıyacaktır. Ay· 
rıca otomatik kapılı tramvaylar • 
dan alınan iyi netice üzerine bu a· 
rabaların adedi çoğaltılacaktır. 

Hattın İç Erenköyüne kadar u • 
zatılması da tetkik edilmektedir. 
Bu civar halkı gerek şirkete ve ge
rek belediyeye müracaat ederek 
hattın bir an evvel iç Erenköyüne 
getirilmesini istemişlerdir. 

Bu iş için şirket yakında esaslı 
keşif ve tetkik ler yaptıracaktır. 

Prensip itibarile hattın buraya ka· 
dar temdidi kabul edilmiştir. 

Lyon Universltesi profe
sörU Fransaya döndU 

lstanbulda iki konf•rana ver• 
<iikten sonra .ı\nkaraya çağırıimıı 
olan Lyon Üniversite i mub1eseli 
hukuk profesörü Lamhet dün 
Ankarada;\ gelml, ve Fransaya 
dönmüştür. 

Profesör Türki; ~yi rnuic.•yeselı 
hukui< branşında tetkike değer 
bir mevzu olarak bulduğunu, 

gerek lstanbul ve gerek Ankarada 
gördüğü hüsnü kabulden çok mü• 
lehassis olduğunu söylemiştir, 

Lambert Ankara hukuk ilmini 
yayma kuru.mu feh. i <1z-ltına 
seçilmiştir. 

Acenteler memuriyete 
çevrildi 

Deniz yolları idaresi bazı ta
sarruf tedbirleri almağa başlamış
tır. Bu arada önce aidatla idare e· 
dilmekte olan bir çok acenteler me· 
muriyete çevrilmiş ve buraya mer· 
kez kadrosundan maaşlı memurlar 

tayin edilmiştir. 
Bu arada liiresun, Mersin, Geli

bolu ve Tekirdağ acentelikleri de 
vardır. 

İdare geri kalan bazı acenteleri 
de bu şekilde memuriye\e çevirmek 
için tetkikler yapmaktadır, 

Davet 
lstanbul Müddeiumomiliğinden: 

lstanbulda bulunduğu anlaşılan Ber• 
oama icra memur muavını Hasan 
Zekinin hemen memuriyelimize mü· 
racaalı. 

Bu işle , 
Mücadeleye mı <AM 
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1 Başlandı?___ ·i~~:~ 
Sıhhat Direktörü 
bu husus etrafında 
çok dikkate değer 
şeyler s ö y 1 ü yor , 

Son zamanlar:la memleketimizde· 
satılan bazı fırçaların diş ve diş 
elleri üzerinde fena tesir yapan 
muzır mcvaddan yapıldığı ve bu 
yüzden bir kısım halkın dişlerile 

diş elleri in bozulduğu bazı diş 
doktorları tarafından görü'müş ve 
bu vaziyetten diş tabipleri ce:ni• , 
yeti haberdar edilmiştir. Cemiyetle 
bu hususta mücadeleye başlamıştır. 

Fak at bu mücadet güç olduğun. 
dan fırçaların kontroiundan şimdilik: 
sarfınazar edilmiştir. S hhat direktör· 
lütü bu vaziyeti ehemmiyetle na• 
zarı itibara alarak kontrol yap;!. 
ması için kaza hükdmel doktorla· 
rına emir vermitlir. 

Sıhhat Direktörü Ali Riza Bayaır 
bu hususta demiştir ki : 

Memlekete iatirilizc dışarıdan 
diş fırçaları gctireuler bunlarıne 
istirlize edild klerine dair vesika 

göstermefe mecburdurlar. 
Bu vesikalar ırürorükten me_l çı• 

karken daima dikkat ile tetkik 
olunmaktadır. 

Türkiycde yapılan yerli diş fır· 
çalan da kullandık 1arı kılların 
isterilize edildiklerine da;r aynı 

şekilde vesika ibroz etmeğe mec· 
bur tutulmaktadırlar. 

Bir bütün diş fırçalarının fenni 
kağıda sarılı olarak satışa çıkarıl· 
malan lfızımdır. Bunun için bele· 
diye zabıtası talimatnamesine bır 

madde koyduruyoruz. Bazı diş fır· 

çalarının gayri sıhh! olduklarım 

biz de biliyoruz. Diştabipleri Cemi. 
yeli ayrıca nazarı dikkatimizi ce:p 
etmiş deği'dir. 

Kendimiz kontorol ytpmz. Ş:p. 
, e ettıklerimizi tahlil ettiririz. Fena 
oldukları fennen sabit olunca ec
za alırız, malları müsadere ederiz. 

Gerek hariçten gelen ~e gerek· 
se yerli diş fırçalarının şaffaf 

kajtıda sarılı olduğuna kani olma. 
dı~ımız için encümenden bugün· 
!erde talimatnameye maddenin ili• 
ve•i çıkacaktır. Ve derhal tatbikata 
başlıyaca,·ız. Halen satılmakta olan 
fırçalar hakkında ticaret serbest o!· 
duğu için b'r şey yapmak imkanı 

yoktur. Ancak yukarıda söylediğim 
gibi maddenin ilavesindcn sonra 
tatbik etmek imkanı hasıl olacak· 
tır • demektedir. 

111111111111111111111111uınııı111111ıııııııııııııııııııııı111111111111111ııuııt 

Yerli ,arkılar toplanıyor 
Halk türkülerinin armotize edıl

mesi etrafında her vilayetin cev -
resindeki yerli türkü ve şarkıları 'l 
toplanılması Dahiliye vekiıl•!tince 

vilayetlerden istenmişti. 
Vekalet şimdiye kadar trsbit ve 

cemedilen bu kabil şarkıların mun
tazam bir şekilde yazılarak gön • 
derilmesini bildirmiştir. 

Bütün hava ve şarkılar toplan· 
dıktan sonra içlerinden en güzel • 
leri seçilerek toplu bir kıtap ha • 
!inde neşredilcccktır. --
Bir adam sekteden öldü 
Beyoğlunda Durama aparlıma. 

nında oturan Avvan Baron adında 
biri odasında ölü olarak bulunmuş· 
tur. Yapılan muayenesinde kalp 
sektesinden öldüğü anlaşılmış ·ıc 

gömülmesine müsaade edilmi~lir. 

GUlhane mUsemerelerl 
Gülhanenin tıblıl müsame:cleri• 

nin (10) uncusu bu ayın 7.5.937 
Cuma günü saat 17,30 da yapda
caktır. 

HeklmllQin içtimaı vazl· 
felerl 

Bu yıl için düzenlediğimiz ~eri 
konferansların onsekizincisi 7-5-937 
Cuma günü saat (18) de Evimizin 
Cağaloğlundaki merkez salonunda 
Dr Bay Ahmed Asım tarafından 

(Hekimliğin içtimai vazifeleri) mev. 
zuu üzerinde projeksiyonlu olarak 
verilecektir. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebi. 
lir. 

Denkbazlık piyesi 

oynanacak 
Evimizin Gıısterit şubesi, Gül. 

hane p3rkı içindeki Alayköşkü bi· 
nasında 7-5-937 Cuma günü gece• 
si saat (21,30) da (Denkbazlık) pi· 
yesini temıil edecektir. 

Arzu edenler davetiyelerimizi 
Caııatoğlundaki mer';ez bürosun
dan alabilirler. 

J 
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GiTTi! 
Dün gecedenberi olanca .ııt1yıe 

yağan yağmur, biraz hafifledi. l•· 
lak yollarda kimseler yok!.. 

Geniş bir sokak, küçük bir bir•• 
hanenin üst balkonu ... 

Hasan bira içiyor .. past~, çiko. 
lata yiyor .. Siıara içiyor ... Saatine 
bakıyor. Butulu camdan sokatı 
görmeğe çalışıyordu ... 

Siireyya saat dörıtc söz vermişti, 
beşi geçtifi halde daha gelmedi .. 
Bu kadar ıeç kalmak, bekletmek 
ııyıp 1 •• Acaba ıelmiyecek mi? Kalbi 
çatlayacakmış gibi çarpıyor. Sıkın· 
tıdan boğulmak üıeredır ki: Bira. 
hanenin kapısı açıldı. 

Süreyya başını önüne iimiş bir 
halde süratle içer iye girdi. 

- Çok ,ükür 2elle bildin. Bu 
kadar geç kalınır mı ayol?. Az daha 
meraktan çatlıyacaktım? 

- ~aba hat bende değil annemde. 
Ev\"cla !Okağ'a çıkma dedi. Sonra da, 
aşağıaı çok kalabalıktı içeri girme• 
dım. 

Üç dört kere bir aşağı bir yu• 
karı dola;tım. Sıkıldım kapıya yak. 
!aşamadım ... 

- s!ı..ıtacak ne var canım?. 
- Korkuyorum.. Burada tanı. 

dıklHdn birisine raslar·m diye 
oJüm kcpuyor. . . . . . . 

- Beni sokaktan b.ılunmuş bir 
kadın gibi buralara getirdin.. 

- Rica ederim.. Bu sözlerinle 
beni tahkir etmiş oluyorsun •. 

- Sen beni buralara getirmekte 
tahkir ellini 

- Cicim, ne kadar zamandır 
yalnız kalmadık. Şimdi boş sôılerle 1 

vaktimizi geçirmeyelim! .. 

Yazan: A. Kayl4n 

Kucaklamak ister, Süreyya iter!.. 
- Hayır, rica ederim, şimdi ol· 

maz, beni bırak ... 
ı . . . 
Gelmemeli idim 1 .. 
Neden canım?. Sinirlenecek, 

korkacak ne var: sen eski Sürey· 
ya değilsin artık • 

- Hayır ben değişmedim. Fakat 
sen değişınişsin!. 

- 1 •• 
- Eskiden böyle değildin!. 
- Eskiden neysem gene oyum!. 

Asıl sen başkalaştın .. 
- Korkuyorum Hasan, korku. 

yorum. Her şeyden korkuyorum. 
Hatta kendimden bile .. 

- Beni •evmiyorsun artık sa. 
reyya J. 

- Bil'akis J.Seni eskisinden da· 
ha çok se•iyorum .• 

- Öyleyse? .. 
- Bırak Hasan gideyim ..• 
- 1... 
- Başka zaman gene buluşu• 

ruz olmaz mı şekerim ... 
-1 ... 
Süreyya birdenbire ayağa kalktı 

ve şimşek gibi kapıdan çıktı ... 
Hasan, kararan gözleriyle onun 

arka•ından uzun, uzun baktı, vücu· 
du titreme~e bJşladı. Sinırden lit· 
riyen parmaklarını gerdi. Yı.mruK· 
larır.ı "ktı, dişlerini gıcırdattı, ma· 
•anın üıerıne mulhiş bır yumruk 
indırdi. Bira bardakları yerlere yu• 
varlanırken dişlerıni ,sıkarak tüku· 
rür gıbi, giıtıl.. Dedi. 

GiWI.. 
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1;ok gllzel ve yerinde bir tamim 

Köylünün yetiş iri me-
si için hızl~_ça ı ılac 
Vali ve kaymakamlar, vilayet 
merkezinde toplantı yapacaklar 

Kararların tatbikine her s h•da 
,birden geçilece i söyleniyor 

K olüyu kumar, içki iptiiası gibi 
fena şeylerden kurtarmak \'e iç 

t•n.ai sevıyesini yükseltmek gayesi
lı- lx>raber köylerde iktisadi, zirai 
Eıl:lıi \'e sair bütün \'aziyetlerin yük

reltilmesi için vilayetlere bir tamim 
gönderilmiştir. 

Bu münasebetle bütün viliıyetle

rirrızde köylünün ı-ı~ köyün kalkın· 
ması ıçın devam eden çalışmalara 

)'Nıi bir hız \'crilmiştir. 

ğı•ı hedefini, ziraat va.-.talarının le· 
mirıi çarelerı fidclıklcr, fıdaniı dar, 
korubklar. kava.·.ıklar t<>si. to . 
hum ve fidan ted rık çarcle ı 

l' öylerdc ıktısadi vaz yetin ıs a • 
hı ve iktisadi rc(1•.ın temıni ıçın bir 
program ç zll,..,,,~si 

Köyluye !!'ede. i mesk n ,.e J J

ya t tcmını Sı'ıhat işlerı her kc'vc 
su. clekt"lk getırılmc ın.n umu .! 
pla. !arı. l\faariC ,.e mektep me~e • 

l&si Arıcılık. ı;ıek oocekçııığı. :ıa· 
mukçuluk, kümes ha)T&I!c ırı iş • 

!eri. Köy ıota '" ıklerı, köylere te
lefon leminı. Kumar ve ı,kı. in 

1 

kuylcrden uzakla~tırılmazı. 1 
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Kız kapıları!ın birini çaldı. Sir 
taşlığa iki üç men koltuk koymur 
lardı. Kapıyı açan hizmetçinin ko
latına bır şeyler fısıldatı. Ondan 
İ)'.İ ~öşenmiş bir ye'llck nlonuna 
ııırdıler. Galibe: 

-Sana .. - Dedi. kim• gösıerece· 
~mi bir dü~ün bakayım. 

- Sürpriıin bu mu? 
- Evet ... 
- Vallahi görür görmez b~nde 

hayret uyandıracak bir;ni hatırla. 
yamadım. 

- Büyük söyleme ..• 
Sonra başını tavana kaldırarak 

bağ'ırdı. 

- Haydi çabuk ol canım ... 
N•zmide yavaş yavaş bir mc• 

rak uyanmata ba$1amıştı. Yukarı. 
dan seı soda çıkmayınca o da bir 
perde daha yük.ek bır sesle hay· 
kırdı: 

sahibinin otlu, bir çeşme başında 
keleklern içini O)'arak bardak ıibi 
kullanır, kendi yaşında bir kıza 
su içirirdi. . • 

- ??? .••••• 
- Çiftlik sahibintn bir ikinci me• 

rakı daha vardı. Kümes hayvanları 
yetişlirmeyi severdi. 

Hele bir hindi cirt3ini ok adar üret• 
mişti ki, bunların bpkı koyunlar 
ve keçiler gibi bir çobanı vardı. 

- Felek ... 
- ... Ve bu çoban topaldı. 
- Evet. .. Topal Felek .. 
- Güneş batarken. büyük büyk 

güllelerle dolu çardağın altına top· 
!anılır ... 

- Kız .. Sen .. 
- Ve on beş yirmi adırr. ötede, 

sıra sıra ahırları dolduran Macar 
kadanalarınıo, bir iki uap tayının 
Y". .~amızhk aygırların kişnemeleri 
ışıtılırkeıı }emek yenirdi. 

7 r.n.yı • 
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Yazon: 

Bir doktorla kamı. Bir tacirle daha açık mor. Mühürdar .. Miihür• 
karısı ~e iki km. iki sivil riyinmi~ dar eflltunla penbeye, sarı, beyax 
ıenç zabit. Bir nıektep muallimi karı,mıı... , 
genç hanım. Sakalsız, bıyıksız, iziııli Mühürdar .. alı Mühürdar .• 
gelen bir ihtiyar konsolosu... Ben mi ona ko,uyorum, 0 111u 

- Sen kimsin? dedi onlar bana. bana 1..ucak açmış y~klaşıyor? 
Ses çıkaramadım. Ben kimim? Yirmi iki yaıında seni bırakan 

Kim otdujunu nasıl söyfeyebilfr. Maviş, otuı dokuz yaşında şana 
dim? Kekeledim: kavuşan bir yıpranmış! 

- On altı, on yedi senedenberi Yeter bana mı 1 Defterlerim~ ha• 

K\·~t~rıı1na hasret bir hemşerinizl : yatımı, hafınmı, uıaceralarımı koy• 
ımı skendcriyeden, kimi Bombay. numa sokmalı ve sonra. .. Ve sonra 

~an, kimi Mersinden, lzmirdcn ııe· 1 bu benim mavi sulanma atılmalıyırnl 
lıyorlarmış. Yeter bana bul Yeler bana buırünl 
Adımı sordu~ar. On yedi •enede l Küpeşteye yana~tım. Parmakla• 

ilk def.< ıısyledım : rımı tutdum, Sağ bacıjınıı haıır-
- Dürruuoisı. tadım. Vatanıma, vatanımın sudan 
Sakalsıı, bıyıksır, ihtiyar konso• bı~rında kavuıaeatırıı. Hazırlan• 

los şöyle bir düşündü, ya·ı tarafına dıın. Atılıyorum, ı.tılıyorum işte .... 
baktı ve sordu: :ıı,.. 

- Siz Naim paşa adın(la birisini Bir küçük el kolumu !utlu. Bık· 
tanıyor muıunuz? lım. Muıliim Hanımın elii.: 

Rol oynadım, düşünür gibi yap- --! :e kadar dalgın!ınız. Rıhtıma 
tını ve omuzlarımı sılkerek dudak· yaklışıyoruz. Eşyanızı hazırladıoı?. 
larımı büzdüm: mı, size yardım edeyim? 

- Hayır, hatırlamıyo:unı. Üşüme növbetine tululı.nların 
- Birisine benıetir ııibi oldum da. hareketile cevar• verdim: 

- Be elendim. Ceı ~; •. k ... Kım. 
sin, nesin? in mi•in? ı;ırl rnı,~ı;? 
gör~yim bakalım .• 

- Emredel>ınız t•rclo ıdı ... 

- Benim, memlekette kimsem - 13ir el çantasından başka ..• 
, yok. · - Hamallık eşy~ .. 

Genç mektep maalümi hanım Ben taşıyabilirim. 

- Kız ... Anladım .... Dur! Bir de ı 
kara sakallı şalvarlı adam vardı. 

·- Çalar bir saali vacdı. Kula. 
ğımıza dayardı, babım .• Bu cevap bal gıbl t..ılı bir aesle 

verilmişti, Hayretle kapıya bakıı . 
- A kız.,. Hiç 5CS çıka.•,...adct.w 

nasıl indin merdivenden?. 
_Gelen bir kııdı. Sade. fakat ç:ık 

duzgün giyinmişti. Koyu l.iciverl 
elbisesi yakasile kollarındak, kola· 
lı ke!en. parçalarından anlaşılıyor· 
du kı bır mektep üniforma-. idi 

Esmerdi. Koyu kumralla sıyatı 
arasında düı saçları vardı. 

H bir tarafında cımbız atma 
kabartması görülmeyen ince kaş· 

ları, biraz solgun yanakları ve ye· 
şıl gözleriie bu kız çok manalı. in· 
ce ve olgun bir !esir yapıyordu. 
Nazminin içıni hoplatmı~tı. 

ikisinden de bir se~ \ıkmaJı'lını 
görıince Galibe. 

- C b h lı? • dedı • eiendı.· na· 
sıl tJıll} abildin mi? 

- Vnllahı hanınıefendıyi bır yer
de görJ.i~ümü hatırla; amıvorunı ... 

- Amcam ... 
- Çevrilen çevırmelerin kekik. 

lerini, denizden gelen yosun koku· 
larını halA duyar gibi olurum .... 

- ismet... Küçük Jsıret. .. Ne de 
büyümü~sün: Ne de ııü,elleşmi,sin 
lsnıet! 

- Büyüdüm tabi, ... Ben o zaman 
on ıki yaşında ıdim. Aramızda ıki 
yaş fork vardır. Ben senin büyü. 
ğünunı. 

- Ne gArıp :Cıuın -d.ye •Öylen· 
' <li Galıbc- iki yaş büyüknıü~ .. 

H;ç de göstermıyorsı:n .. 
Nazmi gözlerini kızdan ayıramı· 

yordu Bir şey •ôylemiş olmak için: 
-Ne mükemmel ık rabalıkl·dedi· 

ınsan bır Kere olsur aıncasına 

u~ramaz mı? Babam •oni ı1J,.e 
kım bılir ne kadar meıı ı•~ olur .•. 

lsll'et güldu: 
Ü>ic oıt zanneder1ın? 

( DeL"'lmı ı>ar) 

atıldı: - Ner~ye gideceksiniz. 

- Nasıl yok? dedi. Kurtulmuş 
bir valanınızla, müstakil bır milleti
niz var. Ben; onları da ağlatacak 
kadar derın bir hıçkırıkla ağladım. 

:ıı,.. 

Benim memleketimin sahıllcri, 
dagları, dumanlı tepelerı bu kadar 
yeşil miydi? B~ uzak çayır•ar bu 
kadar çiçeklı miydi? Bu denı!ler 

eskiden de bu kadar mavi miydı? 
ŞJ geçen balıkçı kayıklmnın yel· 
hnleri bu kadar beyaz miydi? 

ı .. ız, Hayırsız adalar birer mad 
pırlanta olmuş. 

Adalara zümrüt mü kaptanmış? 
lstanbuluıı binbir kubbeli, :nha· 

reli, damlı siluheti n•dtn bu kadar 
m3viye karışık penbe. 
Sağdan güneşin alnı göriınüyor. 
Kızkil!esi tersine ve bembe} at bir 

(!) i~•rdı 
Üsküdar koyu mor. Haydarpa~~ 

- Kadıkoye, Mühürdara. 
Ben de oraya geçeceğim. Fa· 

kal ben Göztepeye. Beraber gide· 
lim. Sız çok müteessir ııoruriiyor· 
sunuz, Kadıköyüne kadar si1e yar• 
dım etmekten büyük bir ıevk dıı· 
yacatını. 

• Siı bilirsiııiz. 
Rıhtıma çıktılj'ım zaman bana bı. 

ı ürkeklik gcldı. Sırtımda bır <;hrşaf. 
yü1ı.i111ôc bir peçe arıyorum. Şıp• 
brıı bir .ıcak tas giLi lıJ~ıroda .• 
Muallım lıanımd bakıyorum. J....os• 
tıım tayyar ve tul! tıır ş•p<a,.. 

l.:cc kız dıışürdük!eriıoı anlıyor. 
Giı;ümsüyor: 

- Tereddüdüniı1dr haklışını7, 

az zamanda inanılnııyacak inkı.iplar 
oldu. Bıır;ıdan gitt•ğiııiz gü:ıu, r\t • 
tGrk Tiirkiyc~iııden orı }Cdı ) ıl 
değil, on yedi :t~ı, geride b·ıla· 
cakSll'IZ. 

• diye kekeledi Naımi • · 
--=====~~ Rıhtıma } an tık H rkesın b;r 

- Ben dedını Y"·· Kus,.una 
bakma lsmeıl Bu oğlan ihtiyarla· 
ıııağ.ı baş! dı. 

llıraz oluraiım baka ım. !kiki 
l.rn<Jilil!inden loıı ur Sen de amma 
L.adıfe!ı gelin g.Li duruyo.-un a ku. 
zu11 .. B.r .. ı çıtlat ... 

ismet, Gtılibcdrn )aşlı gorünii· 
yordu. 

Yemek nıas•sın.n rtr.1lındakı •s· 
lemlel re olurunc~ giiliım•edı 

- On Oır sen~ e vvf:"ı nered"! 
idinıı? 

- Kavalad4 id>ın. 

- Kava lada bır çıftlik 
Denıı ~1y15ınıla . 

- Evet .. 

vardır. 

- ır çıftlık ki poıar gun:erı 
Kımlar orao:lakı .ııyaz:u;ıı.a gelirler.

- Evet. Kola:uı .a ç•ltliğı. 

- Orarıın sabıbı karpuı ekrnege 
mer~ ldıdır T ~a. O y~rbekırden 
tohum ve Çind~n l{İJ•ercin gilbrt•i 
gclırdi6:n• ,övlcrlerJı. 

- Babarru .. · 
- Hemen her sen~ bın eınekle 

ckılen tarlaları sı:l ba"'' ve çı', ik 

Vilayetlerin 
Prvgramları 

jsu hususta Jeşekkul eden 
1<.onıısyonıar ıetkıke oaşladı 

Dalıi'iye Vek81etincc bütün vi
layetlerden be}er senelik bayındır· 
1 tıToW"mt c k1' ınm p16nı 

ıstcııa ~ını yazmı§tık. 

Kırka yakın vıhiyet bu program

ları sun1tle lıazırlıyarak vekalete 

gorıdermı<ler '"' bunların tetkiki i

çııı bır kCJmısyon t(,kıl edilmı~tir. 

Ôıümü1.deki ay ıçinde bütün vilii· 
yetlerimızin p!iir. •e projelerinin 
tetkikı bitirilmış olıcaklır, 

Y•pıl•cal< ışlerde bılh&S>a ba • 

yınJırlık, kuıt• r, zır•at ve sıhhat 

f•"lıyetırı~ buyuk bu yer ayı ılınış

tır 

Bergamada 
Kermes Eğlenceleri' 

, akrabası, bir bılJii., bir aradıjı, 
bır btk edi2i rıhlınıda mendıl sat. 
lıyor. Ser.im >:ı ır:sem yok Benı 1 
şimdı kim lilir ne kadar cıkımı~ 
bir evimden bı~ka beni bekli;en 
yok. Neden yok? Lüt>irı bu g!izet 
vatan benim dtfl ıni? Ta~ı. loprag~ 

Bu mu.-.asebetıe şenrımiz· 
den gıaecekler ıcın her tür-

1 
ıu tedbırler alınmıştır 

E hı de "i e,;1•· cc'erlni ıbya et· 
mrk ve h ı ·ın 22 sınd< n 

28 irıe k.ıdill 'lllrllıck UZC!P Berg.ı. 
n·ıdcL.ı tik d~·fa l\.ı·rffıes P~Jc~nct~lf"'ı i 

ll'rlıf.ı f-'dtlnıı tir. 

F.glenct· giınlı·ı ı,d~ 11t k''~ula:ı, 

löbut c1rı'J ka.kuı:ın o\ unl!lrı oy -

ropoldeki Kadım. tıyatruda iıı; ~c-

ce tenısıUer "ertleç..- lıi.tır. 

Bu mi.ı naS{:Üf~t le; 

Kcrmc5e gdt·c:·kl~re 

şohrJmmfr.n 

de ht'r tür~ 

lı•vası, su~ıı benı b~ktemiyor ın~·ı 
Ben onun batrında delil nıi;i;ıı? 

- Muall!m hanını ! Dedım. S•zi 
de kımse bekl~miyor. 

- Hayır, dedi gülümsi~erck, lı•· 
yır 1 Bizi sııııfl.mmmlaki yavrucu:.. 
lar •·c ha} attaki t.l.aülli:kler bek· 

ler. Az ~ey mi bu ? 
( Deı·amı ı: ·r J 

_. ...... ,J ... H•lllHHIUlllllllılll11115'11111UU11Uifll_,*"UIW111MtUlf' 

Bu i~le bizzat valiler m~gul ola
rak her kaza kaymakamının iştira

Vile vilayet merkezlcrınde yapıla • 
cık toplantılarda köylümüzü yetiş

Lrmek ıçiıı esasıı kararlar verecek • 
ller biri ay ı ayrı ve müstakıl bir 1 rı•e ve '" ıı.ı hay"~ ve tı&şe· e· 

1 
"" \·a_.ıtdlaı ındd VP. otcllerd(' ten?i· 

Plarıl<ırcla, ışlctnıe lıususıyelleri 

vt- <~kuııonıık ~fJsyel tezahUrleı i bir· 

bl' ıne b<'nztyı-n .ehırlerımızın a -

'" hatları bu planl&rın l•ıbıkı SU· 

ıetıit k~,Jwıması·Hn lemını cıhc • rı k 
1 1 

1 ırcvzu olan bu işlcrın lcsbitınden lcr·, r. ı..cadelc koı ucıılar v .. sıh· . " ·ara'.. ıır a yakın zamanda kôy- b k lü kol~ylıklar gösterıktcği naklı -
cul:.ı:ğun yukscbnesinde millıim ba- aş a ayrıca bu toplantılarda koy bat konıcul•rı lçın kurslar açılma-

bürol.ırı tqkı1<itı v:ız.fe taiımaına- Proı·nı .. 1 ın B•karılar lal yapı""r.ık ayrıc• oıc!leıdı n 'ıas-
ş.ırılar elde edilecektir. sı gıbı '"" b r çok muh m me'Cı.,. c c Ikyetınce 

tır• sıd.lmtkt•dır 

mcsi h.ızırl.ınacak ve belediye ·-~- ı.a ı d el ı ki ı ·' ı B "rlim la d b··ı k. 1 1 • ırın d .. ırt mal arda kar'r , .... ı- •~:;cııkır d~r ı.orıra, vılayetıert ia • A • e . er .. ~ .,. ••. ar emın (•uı • 
u ı, a r a, a ıassa oy ü • ı nunları lıfıkumlcrine gôre koyler ' ' "' ~ c d.~ı odayı b ldır mi.lir. 

nun irşad ve tenviri işinin pliinlaş- arasında hangı ışler için birlik le- I• ~ek•i. ele ed 1 < k hPmtn f•alıyete g ;. . 
= içı·n bır program çı'zil~ek \'e B k ı kl r A'·roı ~ııle 1·'ıdc 'il ~ sis "dı!eccı;ı tcsbit olunar~k bunun u ar arların ıaıbıkına; her sa- ec(· ı · " •v • u ıı \ u ar \'C O· 

koylüyıi alakadar ed('n şu mühım için umumi .:rette ııızaırnameıer 1 ıda bırdcıı eçi1>celf. bu suıetle Bu suretle be~ yıl sor.ra vılayet- turulacak verler temız eıııp tes,·i -
m"' zu'ar halledilecektir: yapılacaktır. Tuık kôylusü en mutckilmil bır in- lerımı:ın çehrcleıı lamarrıen dcği- )C (•d Jrnı, ır Akropole telefon lı.ıt· 

K ı"lercle ziraat işlerinde .Yenili- KoMylerde b • ;. h t ı k k _ '" ~ ı ı çe ·iımesıne <I<.- baılanmıştır. .--'-----------............ .....::.... __ .... n;e.;.3~·,,.,:.:o~'a~ç;,,,;,·;a;s~;'~,,_.,.,,;,·=~:..,,;n;l<l~r;a,::,_~v:eı:·:·~·r~i:JP~ct":::::_k~ti:r_.,...~-·~'·tır k 
,--------------------.;,;;.,;;.,.;;,;:,::;::...;_ inmemi•tir... Kasa .. ·ıJ•ft ael.·rken ===,....,,=---====--;=,,.....;,_-----.,..,..:.._=,;,,;.:,,..:=,,, 

R E N K L E R 
• .,., - • ıı~aret içrn 1\.lmabı gayrıl:.abıl bir Sabah erkenden iıim köyü gn· 

koca bır çınar vardır, Ômernden arzu vardı. Ben de sadık lir MCi· mek oldu... Gü ıe~h ;ık ışıklarıle 
saolık dilcıcn lılr l.oylü muradını min ııibi o a~ırlık çınarın oyulan 

S O L A R K 
k 

,.. b gozlerinı açan Akçaköy iki ,urrrut 

- Edebt Roman: 3 -
rastlaşmışdım J anına varıp düğü~ 

haberini !alınca " ağaM selam 
.söyle b~n köye ne de köy düğününe 
yaraŞll'.!lm. Al bunu gelinine arma• 
gan clsun dedi •·e parmağındaki 
yüziiğü gönderdi., .1tfırtmaç bütün 
bunları soluK almadan sôyle}erek 
eliııi kalın kuşa~tJa götürüp mavi 
taşlı güzel bir yüzüğü uzalll. 

Ali Beyin gözleri pek kıymetli 

bir h•diyenin sürurile parlamış gibi 
büyürken yüzünü titrek avuçlarına 
alıp uşnta: 

- Sağolsun... Üstümüzden duası· 
nı eksik etmesin diyip bol cepke· 
•inden çıkardığı l.,ir avuç gümüş 

parayı sıkırtmacıu eli:ıe sıkıştırdı.. 
O bu hesap.sız mürüv,·eti koyacak 

yır araynrak yanımızdan uzaklaşır• 
ken merakla: 

- Kim bu Deli Ômer diye sor
dum .. 

E N 
onun ovu 5 una ırakır... gövdesine bir parça ekmek koya 

B 
dağ arası:ıda çok şirin .. 

unları söylr.rken uzunların Ati catım ... Kararmış kalbimi1 p1sını 
bey iirpcriyordlL. ona diz çö~erck si eceğim... Dekor akşamın aynı_ Yine a~nı 

Yazan . H. Z. DIRMIL -
Ali bey gözlerıni ı:füler•me dikti. 

Ve 1-enım lıayretimi ayıblar gibi 
yüzüme baktıktan sonra. 

- Tanımazsın değil mi? .• 
- Hayır .• 
Bir lahu durdu.. Ve elindeki 

mavi taş1 ı yüzüğü parmak lan ara• 
sında oynatarak ... 

- Çok okumuş ... Alım ... Tanrım 
bilir büyük bir veli.,. Deyip ilave 
etliM • 

- Seneler ,·ar ki yalnız ve kim• 
sesiz dağlard•, kırlarda yaşar •.. 

Kim ve kimin nesi olduğunu bi· 
len yok .. kendisi pek az görünür M 
insandan kıÇir.,. Çok okumuş de· 
dim evet bütün köylüler ona ne. 
rede rastlasa akıl danışır. Dediti 
yoldan giden için saadetin kapıları 
açıkbr .. onun iltifatı duadır ... Ha. 
yır dır.M Senelerce doktor bey se• 
nelerce bu dağlardan, balkanlardaıa 

Koca çınar ... Amlık daUarile de· Oturd~~unı çardağın altında gözle• sı~ırlmaçl.mn tı 7 •e•lerı .. Euz ti•· 
li Ômcrin malıuf hayaltne gölge rim buianmaia !>atladı. Meydanda rın kıvrak oynoyı,ları " çanlar ... 
veren koca çınar... ışıldayan kandillerin... Fenerlerin Giınle beraber kbyleıe hayat 

Anladım 'mdı arab11cımın. ı renkleri soluyor .• Zeybeklerin va· ırc 1ir 
- [Haniya bu bir uğur da ??il! ... ] kur akislerinde Deli Omerin saıı· Gecenin hak;rni köpel,; ulumaları 
Diyen titrek sesindeki manayı.. det mırıldayan .... 0 , duyar gibi kesilir. 
Deli Ômer bu iki kelime dilime oluyo.-um... Kara s p.rnlara çekilrni~ mazlü-rı 

öyle bir sarmaşdolaş olmuş ki bü. * bakışlı öküzleri }eden beş yajın· 
tün bir düğ n ı:ecesi mavi taşlı yü· Penceremi sara~ salkım çı·çekle· d k' F d a ı atma an tuton da yeni sÜ· 
zükte oııun ifade olunamaz şeklini · ı rın n kokusile kafam ağırlaşmış gibi.. rülen arialar da ıolcıın pe~inde 
görür gibi oluyorum ... 

Kalkmak istemiyorum .. Tatlı bir koşan leylekler~ kadar herkeste 
Ali beyden sonra Deli Ômerl 

kimlerden sormak istedin sc daha güneşin parlak hıızmeleri odamın hayata sel'gi dolu bir ba~lılık var. 

fazla bir malümaı alamadım, yalnız kerpiç duvarlarında pırıldarken dal· Şehirlerin pis havalarından bu:ıa-
bu köye ırelirkeu Ha.an dayıtım larda uç14an ır·inimini serçelerin "ınlar_. Şehırlerin i~renç dcdiko. 
hufllla zivarel ctıigi batrı deşilt babar cıvıltıları duyuluyor... dolarından bıkanlar ... Hayata küsen 
çınarıo Deli ÔmC.iıı bir tavaf Tuhaf bir lembclfik içinde gözle· bedbin mcdenilcrM. Köylere ko-
nokta11 olduğunu öğrendim.. rim saman çöplü tav~ dikilmiş şun ... Köylere koşun ... Orada bin 

Saadete erişmek için Deli Ome. yalatımda iıarekewz bakıyorum... renk var... Orada Deli Omerin 
1 

re inanmak... Deditinl yaµmaklft Bilme!?'• neden gecenin ağır kib~· ufukları yaldızlaya., renkli teseUieri 
klfi imiş.. su beni o kadar bendetmi, ki... var. 

Gönlümde bıa ümll derıiiunı • ( Deı•amı var) 

st.nu ınııkt<'<i ı r. 

* ll!acansta'I Tu k"·ey, ucı..z de 
mır sata 1 ılec.cği~ı lıı dırmı..o!ı. • * !'. ofeı;ôr Ba kster Su ta nah • 

mette teknır hafrıyata ba<lamış -
tır 

* Sokak .arı tPmıllıyuı çôpc,u'C'· 
re modenı el a.abaları \C'rı)m..,;i 

muvafık goriilmıi tur 

* Adliye \'ekiı.-'ı hhımkre bir 

tamım gönd-rnuş ,.e .'.'l•thuat cı:ı. 

valarının ça!Juk r eticPbndiriJme • 

sini bildirmiştir * G~mi Kurtarma !jİrketiııin 511. 

tın alınarak Deniıbıınka bağlan • 

ması kararla~lırılmı tır . 
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lngiltere ve Amerika birleşirse ne olu!.! 

Amerika, milletleri umumi bir sulh 
konferansına çağırmak mı istiyor? 

0 
v 

8 
.k 

ogansporyarın eşı • 
Reisicumhur, dünya su/hunu sağlam _ıem~llere taşla karşılaşıyor · 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Öğle neşriyatı: 

Saat 12,30 Plakla Türk musiki51, 

12,50 Havadis, 13,0S muhtelif Plak 

neşriyatı, 14 son. 

Son zamanlarda eski fırsatını 
kayıbeden sarılacivertli'er, lzmirli
leri kendi sahasında ve kendi se· 

istinad etlirmek emellerini beslıyor. --
Bu hafta milli kiime maçlarının \ 

en mühimleri lstanbulda yapılacak 

Akşam neşriyatı: 

D ünya ışıerini düzeltmek mese
iesi derin derin düşünülürken 

Amerikanın Avurpa işlerine karış-
ması bahsı her vakit tazelenir, du
rur. Fakat 20 sene evvel Amerika 
Avrupa harbine karıştı. Zaferle i
şin içinden sıyrıldı. Karlı ve ka
zançlı çıktı. Ondan sonra Ameri -
kalılar bir daha Avrupanın işle • 
rin~ karışmayı doğru bulmaz ol • 
dıılar: 

1 n g 11 tere ile Amerika an'a!ması 
ötede beride yapılan lttlfeklardan, 
&öy!e'1en h3raretll nutuklaroan daha 
müessir ve pek tumullU olacaktır 

- Bir daha harbe gireme,iz, Av-- . 
rupahlar yüzünden şuna, buna kar-
şı teahhüt altına girip de başımı
za iş açamayız. 

Kabilinden bir muhakeme ile 
keııdilPrini çektiler. Almanya ile 
galipler arasında akdedilmiş olan 
Versay muahedesini kabul etmi
yen Amerikalılar, harbin ve sul
hün Cumhur Reisi olan (Vilson)u 
bi!~ ça.çabuk unutuvermişlerdir. 

On diirt prensibi ile dünyayı kur • 
taracaitJn ıvadeden bu meşhur Reisi 
Cumhur hayattan bezgin, yorgun 
biı· halde dünyaya veda etti. 

Fakat Amerika gibi dünyada çok 
miihim bir mevkii olan bir mem -
leke! dünya işlerine karışmaz ol
ı un, bu kabil midir? Er, geç Ameri
ko ister istemez bir takım teahhüt-

kr< girecek, vazifeler alacak, me
suliyetler yüklenecek, bir çok şey
lere ancak o suretle hak kazana -
t"ak değil midir? 

Şimdiki Currl:ıur Reisi R'losevelt 
te eski Vilsonu, mensup old"ğu de

mokrat f.rk~sınJ memupt..ır. Şim -

dikı Cumhur Re ınin de dünya 
sullıünun sağlam temellere isti • 
nad ettirılmcsı ıçin y ıksck emel • 
!er besice! ı;ı iyi~ ,;yor. 

İ kirci cle!a ınt.hap edilen bu dev
let adamı şimdı) c kadar s:iylemış 

ol"u "u b Z1 nutuk!Jrla ke11c. üze
r' ne nazarı dıkkatı cclbctmiştir. A

T"h.'l'i~J.da yaptı~ ... ı lrri de mrthe· 
d.J crla··. Fak • biz bugün unl<n 
yaln•z mi:.lctl~rn:ası işknr.dcki va

ziyetini giızdc.ı gc~irm~k i5teriz. 
I!r·o.nvelt dunyada su'iıün tesisi i
çin 'KtsaJi V<' mal! çarelerin ka

liyyen ıhrnal edilmemesi liı.zım o!
duğu kara lıle bu yolda adımlar 

atmak istiyor. Ondan sonra mil -
lctleri umumi bir sulh konferansı
na ca':ırmak emelinde olduğu söy
leniyor. 

Reisicumhur Aın~rıkaııın dünya 
işlerine uzun z3man seyirci ka -
lamıyacağını takdir etmektedir. 

Bunun içindir ki kendisine bu yol

da hir cok tasavvurlar atfediliyor, 
hatta bazı itimad ettiği adamları 

A,,upaya, şuraya buraya gönde

rerek müstakbel te,cbbüslerine h~
zırl:k olarak .::ıdide.1 tetkikat yap
tırmakta bulunuyor. Bunu bir ke
re daha teyid eden bir şey karşı

sındayız: Reisicumhura ArnPrika 
parlamento azasından biri tarafın
dan bir layiha verildiği Amerika 
mal buatında mevzubahs oluyor Bu 
layihayı M. Roosevelt yaz tatilin
de lı tkik ed c-ck, du~üneccktir La
yıhada zikredilen noktaların ruhu 
şudur ki, İngiltere ile Amerika a

rasında bir anlaşma olacaktır. Bu
na göre Amerika donanması Bah
riınuhiti Kebirde toplanabilecek, 
Bal rimuhiti Atlasinin müdafaası 
nıcselesi de İng!ltere i~in artık dü

şıı ,ıtilmiycccktir. Bu suretle iki 
Anclosakson devlet· dünya deniz

lerin taksim etmiş olacaklardır, 
Tal.idir ki her ikı taraf git gide 

silahlarını arttırarak donanmala -
rını kLvvetlPndirdikçe kuvvetlen
direceklerdir. 

Böyle bı · anlaşma hasıl old1.ğu, 

yani lngil,z ve Amerikan doran • 

malan dun yada !aaliyE!Ue, ini bi • 

rit .• rlerine yard m suretinde tan • 
zim ettik'cri z;..rn~n ioo bunlarla 

r~Kabct imkfinı b"'-aları için ka • 
lı!' kalmıyacağı h~ltikaten dü,ü • 
nülecek bir meseledir. Şimdiy 
kanar İngiliz ve A11'crika rekabeti 
başkahırma çok yarmlı. Bundan is

tifade edenler vardı. Fakat Roo -
sevelt eğer şu önümüzdeki üç dört 

lngili~ lıarp gemisi We/sorı 

senelik riyaseti zamanında İngilte-
• re ile böyle bir anlaşmıya muvaf

fak olursa, Amerika için de, İn -

gıltere için de büyük bir mesele 

hallt•dilmiş olacaktır. 

Amerika ile İngiltere arasında 

böyltlikle bir ademi tecavüz misa

kı akdedJecektır Amcrıka İngil

teuden bır tehııkc gelmiyeceğine 

emın olarak donanmasını Bahri ... 

muhiti Kebırd< toplıyabılecck, İn

gi tere dP B .hrimuhitı Ath;i ci 

h~tuıden Amer ~:.r.ade:ın korkmıya • 

caktır. Fakat bu ademi tecavüz mi 

sakı öyle gürültü ile, nümayiş i)., 

yazılarak merasimle imzalanmak 

suretile yapılacak değildir. Şinıdi 

den söylendiğıne bakılırsa iki Ang

losakson devıeıinın kağıt üwr·n~ 

geçecek değil, .zımni> kalacaktır. 

Dıkkat cdelım ki hiç bir nümayiş 

yapılmaksızın, hariçte, şurada bu

rada ne tet.r bırakJcağım düşün -

miye lüzum gorıneksızin yapılacak 

bövle sessiz, kfıgıda yazılmıyarak. 

fakat fıüyat sah3'ına çıkmış bir an· 

la'm~ olursa, iıt~de beride yapı -

la.ı ittifakl.ırdan, söylenen hara -

retlı nutuklardan daha müessir ve 

pek şümullü olacaktır 

===="""~===============c=====================>=<..-;""'==.c=o= 

Parisde bahar bayramı neş 'eyle geç mi' 

iki genç kız Mayıs 
Kraliçesi seçildi 

Bu gülüşü kızların neş' esi ve 
görülmemiş şeymiş 

-p ari;te 1 Mayıs bahar bayramı, 
her yerde olduğu gibi, büyük 

neti·e ile kutlulandı, yapılan bir çok 

eğlenceler arasında, bir de •Mayıs 

kralıçesi• seçilmiştir. Yanda resim

lerini gördüğıinüz iki genç ve gü

zel kız 1 Mayıs kraliçesi seçilmi~

lerdir. 

Bu kızlar, bahara benziyorlar -

mış. Neş"elerilc, gülüşlerile, tatlı 

ve hoş guzelliklerilc tıpkı bahar gi

bi imişler .. Sevgililer nasıl bilmiyo

ruz. Eğer, bu kızlar İstanbulun ilk 

baharına benziyorlarsa, çok yazık .. 

Çiınkü İstanbulda ilkbahar çabuk 

geçer. D.emek ki bu kızların da sev

gisi çabuk geçer ve onlarda vefa 

aramak beyhudedir. 

Bu seçim yapılırken, daba han

gi noktaların göz önünde bulun -

durulduğunu havadis veren Pari.s 

gazetesi koydetmiyor. Bahar kra

liçelerinin güzelliğinin ve sevgile

rinin, uzun ömürlü olmasını dile

mek samimi bir arzu olur. 

istanbulda bahar kraliçeleri se -

çilmedi. Belki bugün Hıdrellez 

münasebetile Kii.ğıthaneye giden

ler. orada, kendi aralarında birini 
seçerler. 

Pariste seçilen ve resimde gör

düğünüz kraliçelerden solda Le:t 

Constant ve sağdaki de Monny'dir. 

PRrisrle seçilen lıahar kr1lifclerl 

olanlarıdır. 

Çünkü bundan evvelki karşılaş· 
maıarda Beşiktaşlılar lzm;rdc Do
ğansporla ancak berabere kaldılar. 

Güneş ise yenildi. 
Kendi sahalarında lstanbul ta

kımlarına karşı güzel oynayan lı
mirlıler acaba lstanbuld, da aynı 
ne.iceyi alabilecekler mi?.. Doğan 
sporlular herhalde kendi sahaların
da aldıkları neticeyi alamıyacak· 
!ardır. 

Evvela siyah bcy~zlılar lzmirdeki 
berabcriiğin acısını çıkarmak için 
her zamankinden daha eyi oyna
) acaklardır. Binaenaleyh hmirli:erin 
burada Beşiktaş ve Fener'>ahçenin 
karşısında lzmirdeki neticeyi alma
ları pek muhtemel değildi. 

Doğansporlular Ankara da, gerek 
Ank•ragücü ve gerek Gençlerb'r· 
Jiği karşısında uğradığı ağır mağlÜ· 
biyetler bize buraoa da iyi derece 
alamayacaklarıııı gösteriyor. 

Siyahbeyazlııar her halde iyi bir 
netice alacaklardır: 

Sarılarcivertlilere gelince? 
Herıüz lzmir seyahatlarını yap.. 

makla beraber lsıanbulda yalnız 
Üçok takimile karşılrlştılar ve an. 
cak b:r sıfır kazandılar. 

Yugoslav 
Talebesi 
Diln memleketlerine bU· 
yOk intıbalarla döndüler 

Geçen cumartesindenberi şeh· 
rimizde bulunan Yugoslavyalı ta
lebe ticaret müesseseleri e bankaları 
gezmişler ve buralarda kendi'erine 
icap eden izahat verilmiştir. Yugos
lavyalı talebe dün de Gülhane parkı, 
Kapalı çarşı gibi yerlerde bir ge

yircileri önünde eyi bir derece al· 
mak için yenmeğe çok çalışacak
lardır. 

Pazar günii Fener bahçe takımı111n 
şöyle çıkacağı kuvvetle ~m;t c>dil· 
mekteiir: 

Hüsam, Yaşar, Lebip, Cevat, 
A~tan-R<'şıd, Niyazi, Esat, A.Rıza, 
Naci, Fikret - en kuvvelli Sarıia
civert takım ancak bu şekilde ol
malıdır. 

Son zamanlarda fazla maç yap
ma~tan dolayı Sürantrene olduiar. 

Forvet hattındaki oyuncular laı· 
la dir p ıng yapmazlarsa ve kale 
önlerindeki fırsatları kaçırmazlarsa 
lzmırliıeri herh ılde ke ıdi .. ınla· 
rında maglübiyete uğratabilır:er. 

Fakat şura<ı da muh •kkak ki Do
~ansporlular da bazı mnerctleri 
ortaya ctabilirler. 1 • Se; ahat yor
gunluğu, 2 • Saha acemiliğ~ 3 • 
iki m;;.ç yapmak. 

işte görü:üyor ki bütün bunlar 
gerek Ftnerbahçe ve gerek Be
şiktaşlılar içın avantajhrdır. 

Yarın ve pazar günu Doğ"nspJr
luların yapac"klar; maçlar tütün 
spor sevenleri n;akad ır etmektedir. 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 

iPEK 

Tufan Sipahi 

BEYOGLU 

ı Dans devam ediyor 

:Hayat mücadelesi. 
Aşk şarkısı 

ı Koron of incileri 

: Serseriler kralı. 

Saat 17 lnkıl.i;) dersleri: Oniver• 

siteden naklen Hikmet Bayur tara• 

fından, 18,30 Pıakla d•ns musikisi, 

19,30 Sanaıkar Naşidin iştirakile 

Şehir tiyatrosu arti. tleri tarafından 

bir ko:n~di. 20 Türk mu iki heyeti 

20,30 Ömer Rıza tarafından arapça 

söylev, 20,45 Vacide Pıza ve ar

kadaşları tarıt!ından Türk musikisi 

ve halk şarkıları saat ayarı, 21,15 

orkeotra, 2'.!, 15 Ajans ve borsa ha

berl~rı ve ertesi giiniin p:ogramı 

2230 p'lakla sololar opera ve ope• 

ret parçaları. 23 Son. 

1 BORSA • PIY As7: 
6·5-937 

ÇEI.:LER 

Açııış 1( ı · 1 •iŞ 

Loııara 624. 625, 
Nevyok 0.79:4 279 
Paris 17.6175 17,59 
Milano 15.015 15.0112 
BriıKssl 4 6li5 4.f·775 
Ati na 87.58 87,44 
Cenevro 3.4575 3, 1525 
Sol ya • 6ı.1025 64. 
Aınsterdam l,442ı) 1,3916 
Praır 2-ı.i15) 22 6683 
Viyana 4,2163 4. 2• 9o 
MaJrit 14,JC25 14.08 
[1,•rlin 1;9683 1,9650 
Varşova 4,1714 4, 165) 
Budnpeşte 3, YSl5 3,9730 
Biıkreş 107;6925 IJ7;02 
Be1grat 34,:!95 34,24 
Yok ohama 2,7530 2.7486 zinti yapmışlardır. 

Talebe akş~m : Filoyu takip edelim. memleketle· SAKARYA Mo•kova 23,555 2:ı,595 
Sıokholm 3,1085 3,lUG rine Gönmüşlerdir. 

rl S TAN BU Lıı 
1 

Ticaret ve Zahire 
: Borsası 

6 ! 5 1 937 

FIATLA R 
C 1 N S I A~ajı YukJ. 

-- --
K. P. K. P. 

Buğday yumuşak - - - -
" 

sert 6 13 6 19 
Yulaf - - 1 -, 
Mısır beyaz 4 35 - -.. sarı 5-
Arpa 4 2 4 5 
Çavdar 4 20 4 25 
Kuşyemi 9 35 --' Afyon ince 520 560-1 
iç fındık 43 - -
Peynir B. 26 18 31 -
Keçi kıh 42 20 48 -
Tiftik mal 125 - -.. deri 101.20 - _ , 
Yapak Erzurum - - - 1 

Z. yağı ekstra - - - -. 
Pamuk yağı - - - -

GELEN 

Buğday 375 ton 
iç fındık - " Susam - " Çavdar 15 • : Arpa - .. 
Mısır 9 • 
Pamuk 43 : 
Keten tohumu 7 • Bulgur - • 
Un 98 • 
Kepek 30 il 

1 Fasulye 35 • 
Tiftik 14 .. 
Beyaz peynir - " Zeytinyağı - ,. 
Yapak 5 ., ' 

G 1 DE N 

Razmol 200 ton 

1 Nohut - • 
Tiftik 10 • 
Keçi kılı 8 • 

1 iç fındık - • 
·· Çakal • - " Sansar " - " 

' 
DIŞ FIATLAR 
Bu2day: Liverpul 6,49 Kr. 

.. :Şikago 6,02 • 
• :Vinipek 6,20 • Arpa :Anvers 5,19 

" Mısır :Londra 3.71 
" Keten T: .. 8,11 
" FındıkG :Hamburı 87,67 .. j 

L " 
Lı 

·-
n 87,67 --1 -

YILDIZ 

Husosi teşki:atın 

cür t ve cesareti 

ı Sevişmek arzusu. 
Adalar şarkısı 

SÜMER 

IALKAZAR 

: Tatlı bel:i. Marinellai 1 
1 

: Prog,aını bildir· ı 

memiştir 

1 

TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

; Kadınlığın aırrı 

: Rus - Japon harbi. 
Kan kardeşler 

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

: Beyaz gömlekliler 
Diişmanlar peşinde ; ı 

SANCAK : Arijona kahraman• 
Eski Astorya) : ları. Margarita. 

CliMHURlYET: Çan serserileri. 
Pranga mahkümları 

ISTANBUL 

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 

AZAK 

ALEMDAR 

HALK 

KEMAL BEY 

: Son Rumba. Kaplan 
kı:ı. 

: Romeo •e Jul yet 

ı Bağ'dat bülbülü. 
Kim öldürdü 

: Hazreti !sanın ha• 
yatı. Kadınlar gölü 

: Neşe ile. Günahım 
aşkımdır. 

: Canavar avı. Kara 
addnın esrarı 

: Leblebici Horhor ı 
ağa. (türkçe sözlü) 
13 numaralı .:asus 

KADIKÔY 

Hı-.LE 

PARALAR 

1 Sterlin 
1 D lar 

20 F rnk 
20 Liret 
20 Bel. Frangı 
29 DrJlımi 
20 ı •. Frangı 
20 L•va 

1 F orin 
20 Kron Çek 

1 Şilin A VUS• 

Pereta 
1 Mark 
1 Zloti 
1 Pengo 

20 Ley 
20 Dinar 

Yen 
1 Kron lşveç 
1 Altın 
l BanKnot 

Aış 

620, 
123,50 
ıı ı. 

120, 
80, 
19, 

570, 
20, 
63, 
70, 
21, -. 
25, 
20, 
21. 
12, 
48, -. 
30, 

1058, 
'.153, 

ESHAM 

iş Bankası Mü. 

" N. 

• Ha. 
Anadolu şm. 

yüze 50 Peşin 
Anadol.ı şm. 

yiizde 60 Va. 
Anadolu şm. 

100 de 100 
Aslan çimento 
M"rk~z H,ın. 

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

-.-
14,20 
91,-

l::>TIKRAZLAR 

s ' ş 
62:>, 
126, 
113, 
l'..!5, 
84, 
22, 

580, 
23, 
66, 
75, 
23, -. 
LB, 
23, 
24, 
14, 
52, -. 
32, 

IC59, 
254, 

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

-.-
.-

14,20 
91.-

lp11HŞ 
: Bakir delikanlı 

ÜSKÜDAR f----ı---

HALE : Roz Mari 

BAKlRKÔY 1 

Türk borcu 1 P. 
.. ., 1 v. 

MILTiYADI : Program ırönder
memiştir. 

' • ,. il P. 
• • il v. 
• ,, IJl P. 

1 :===:.:=::::::=====:::ı 11 - '' ~ • ııı v. 
1356 Hicr! 1353 Rumi Erganı 

Seter Ni ,an ı . Sı vas Erzu. J 
25 24 : 1 w • il 

Yıl 1937, Ay 5, Gün 121, Hızır 2 " ., ili 

1 

Şark şm. 
7 Mayıs: Cuma Yüzde5 Hazi. 

Baharın sonu 
., 2 .. 

20,95 
20,77~ 

-.-
20,4~ 

-.-
95,25 -.-.-
,.-.-.-

TAHViLAT 

Vak itler Vaıati 

ıa. d. 

Ezanı 

ıa. d. Anadolu P, 1 

09 40 .. VL 1 

4 59 " P. il 
., Va. il 

8 53 • P. IIJ 

~Açıış 

39,90 
40,-
39,90 
40,-
-.-

5 51 

12 11 

16·05 

19 12 

20 57 
12 oa • v. ııı -.-
ı 46 1 

,. Mümes.P. -,-

20.95 
20,90 

-.-
20,6 5 .--.-
95,25 
-,-.-.-· .-.-.-

,K ·panış 

39,90 
40,-
39,90 
40,-

-.--.--.-
2 53 7 42 l .. • v. ı 44,so 

ıı.... ................... -..-.-.---------=-~~.'----......................................... ....... 
44,50 

Güneş 

Ôğlo 
ikindi 

Akıaıa 

Yatsı 

imsak 

J 

I 

1 



KASA.DA 
S,a..ICLAOIÖINI~ 

PAO..A 
KURU· 
BiR 

(~$M[ 
VAZIY[TİNO~DİQ 

ONU f"AİZL~ 
OANIGAYA VE:PİN}Z 

uuçusl S'ARTLARIMIZI 
SORUNUZ 

J(AQAl(ÔY PALAS- ALALEMci 

Kiitahya Vilayetinden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan Kütahya Merkezinde 

yeniden yaptırılan Hastahane binasının 15102 lira 80 kuruş ı<eşif bedelli 

Kalörifer lesisatınm iha:esi günü olan 30-4-937 tarihinde talip çıkmr.dı
~ından 2490 numaralı ihalat kanununun Kırkıncı maddesi mucibince bu 

işin bir ay içınde pazarlıkla yaptırılmasına karar verilmiştir. 

2 - Şutname, Proje ve keşifnamesi bir lira mukabilinde VilAyet 

Daimi Encümen Başkat pliğinden istenebilir. 

3 - Pazarlık Kütahya Valiliği Makamında toplanaci\k Daimi encü. 
men huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1155 lira 50 kuruşluk mu. 

vakkat teminat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış Mühendislik ve

sikası ve on bin lira değerinde bir kalörifer tesi~atını iyi bir şekilde 

yapmış oldu~una dair bir vesika ibraz etmesi şartıır. 

Taliplerin bu bir ay zarfında dördüncü maddede yazılı vesaikle bir

likte Vilayet Daim! Encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. "2488" 

Ankara Belediyesinden: 
Ankarada, Belediyece gösterilecek yerde bir ekmek fabrikası yaptı

rılacaktır. Bu fabrikn 24 Saatte 100 bin ekmek verebilecek kabiliyette 

olacak, yerli kömürle veya şehir cereyanıyle çalışacaktır. Alakadarların 

tekliflerini, şartlarını ve bu fabrikaya ait resimlerini Mayıs-1937 sonuna 
kadar Ankara Belediye Reisliğine vermeleri veyahut ııiindermeleri ilin 
olunur. (1109) (?304) 

Dans Profesörü jr----------
Parısin 1937 senesinin ı Kadın dişcisi 
yeni dans figUrlerinl MARI SOLLBERGER 
ögrenmek isteyenlere DIŞ TABiBi 

mUjde istiklal caddesi, Lüksenburıı Ap. 
Beyoğlu lıtiklal caddesi Türkuaz Perşembe ve pazar ııünlerinden 

dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Herııün ubab 

ondan a.cşam dokun kadar ders
hanesi talebelerine açıktır. 

maada herııün sut 9 dan 12 ye 
ve aaat 14 den 18 e kadar kabul 
ettitini sayın müşterilerine bil
dirir. 

L------------111 

KUMBARA 

Hendek İcra Memurluğundan: 
İstanbulda ':'op başı Oğlu Ahmet 

Hamdiye 1600 liraya borçlu ve re

hinli gayrı menkulünün paraya 
çevrilmesine karar verilen Kırvalı 

oğlu Ali Rızanın Başpınar mahal -
lesınde sağı Mustafa veresesi, so

lu Ali Rıza ve İbrahim ve Meh -
met, arkası Mt>hmet önü yol 
ile mahdut üst katta iki 
oda rırta kalta iki oda sofa 
ve heliı ve alt katta iki oda ve bah

çesinde kuyu ve meyva ağaçlan 

mevcut 31/1/9~1 tanh ve 19 No: 

lu tapunun ihtiva ettiği bir h•ı> ha
ne bu kerre b:ı inci açık arttırma i

le 8/5/937 C.ımartesi gününden 
7 /6/937 Pazartesi günü saat 15 de 

Hendek icra dairesinde paraya çev
rileceği ve haddi layikini bulma

dığı takdirde ikinci açık arttırma 
ile 22/6/937 Salı günü saat 15 de 
Hendek icra d•:resinde paraya çev· 
rileceğinden ayni haklara irtifak 
haklarına ve sair haklara malik 

olanlar 20 gün zarfında evrakı müs
bitelerini ibraz etmeleri aksi tak
dirde paylaşmadan hariç bırakıla

cakları talip olanlar yüzde yedı bu

çuk depo akçesi ve yahut banka 
mektubu ibrE etmeleri daha fazla 

malumat almak isteyenler Hen -
dek icra dairesinin 937 /715 No: lu 
dosyasına ml\! acaat etmeleri ilan 
olunur 

(937/715) 

o 

BIRE, 
1000' 

TARLADIR 

- ·'<f'-- :J 
- 1 - ,,, 
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SÖZ 

:rKADIN DIŞÇl--
1

1 Hacer Nuri Ergun 
Pazardan ııJRda lıergiin sHt, 

8-12 ve 13•18 e kadar İstan· 
bul Ankara caddesi vilayet 

karşısında No. 37 H3tmaıı 

ap. nında sayın hastalarını ka· 
bnl eder. -

İstanb;ıl Üçüncü İcra Me
murluğundan: Kadıköyünde E
sat paşa sokağında 5 numaralı 
köşkte mukim iken elyevm ika· 

metgabı meçhul olan Vehip 
paşa ve kaymakamlıktan matrut 
Perteve; M. M. Vekaletinin a• 

vans bedelinden ziwmetinizıle 

matlubu olan 101432 lira 70 
kuruşun temini için Vehip pa• 
9Rnın mülga itibarı milli ban• 
kasının 136807 ila 137006 ve 

376310 ila 376389 ve 31)0477 
ita 360496 No.Ju bisseside lıa• 
ciz edilmiş ve icra iflas kanu• 
nun 103 üncü maddesi hükmü
nün ilanen tebliğine karar ve• 

rilmis olduğundan işbu hacza 
bir diyeceğiniz varsa tarihi il An· 

.dan itibaren bir ay içinde dai• 
remize mürac~at etmeniz ve bil

dirmeniz aksi takdirde icraya 
devam edileceği ilanen tebliğ 

olunur. (932•1466) 

--- --·---- """" - - .___,.... 

7 

Vatandaş paıara 
ha&tce ~rnemek 
tam,~ • 

EMiR e • e Tr:aş Bı.ç~ lwU.ann\QJJaolur 
hu Y"~ cua. 

Y~rlıTraşBıç~ı' çpercıkcrnde ıo tanq!,i 1~ kuruştur .. 
~ .~~a.bJ:ı ~ ~wmıı· 

l ıstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 
Samatya'da 
Topkapı'da 

Bakırköy'Jnde 

Ycşilköy'de 

SamJ.tya'da 

Samatya'da 

Boilt'ta 
Foner'de 
Cib ,,;'de 

Kunıkapı'da 

Samalya'da 

Salkımsöğüt'te 

Edirnekapı'da 

Fener' de 

Samatya'da 
EJirnekapı'da 

Lonca 
Langa'da 

Yea:kule'de 

Balat' ta 
Edirnekapı'da 

Fener 
E<lirnekapı'da 

Fener' de 

Allımermer'de 

Eğrikapı'da 

Samatya'da 

Vefa'da 
Salmatomruk'da 

Fenerde 

Eyyüb 
Samatya,da 

Eyyüb de 

Gedik paşa' da 
Kumkapı dışında 

Yeşilköy'de 

Samatya'dı 

Fener' de 
Kumkapı'dı 

Kumkapı'da 

Topkapı'da 

: Aıulipsis kilis~si vakfı. 

: Ayanikola n ,, 

: Ayayorgi ve Anal'p<is kiliselerile mekt~blcri vakfı. 

: Ayaslefanos kilıse ve ilk Okulu ve mezarlığı vat..fı. 

: Ayani<ola kıl sesi v·ıkfıı. 

: Ayayorgi .. 
: A)·astrati kilisesi ve l'kme!<tebi vakfı. 

: Rum Patri~hanesi dahilinde Ayayorgi kffsesi vakfı. 

: Aynikola kilisesi ve ıuektebi ve anhanesi ve Aya• 

haraliı'1lbos kili•esi ve A) azması vakfı. 

: Ayakiryaki ve Panaiya Elpıda kiliseleri ve mck-

tebi vakiı. • 
: Ayakoslanlin kilisesi ve mektebi ve Kazlıçeşme'de 

Ayapraskovi kilisesi vakfı. 

: Ayalrapi Ayaıma ve mektebi vakfı. 

: Apyorgi kilise•i vakfı. 

: Kiltibmuslah:ıddin maha:Iesinin Ayayorııi kilisesi vakfı. 

: Ayamina kiı;se3İ vakfı. 

: Sarmaşık'ta Ayadimilri kilisc.•i vakfı. 

: Ayadinıilri ve Ayalaiıern:ı kilise•i ve mektebi vakfı. 

; Ayıtodori kLisesi ve mektebi vakfı. 

: Balıklı R•ım Ortodoks hastanesi v .. kfı. 
: Balina kilisesi vakfı. 

: Rum ilk Muhtelit mektebi vakfı. 

: Rum mektebi kebiri vakfı. 

: Tekfursaray Hançerli Panaiya kilisesi vskfı.' 

: Maraşlı Rum ilk mektebi vakfı. 

: Meryemana kilisesi vakfı. 

: Meryemana kilisesi vakfı. 

: Belgrad Meryemana kilisesi vakfı 

: Panaiya kilise ve Ayazma vakfı. 
: Panaiya kili .. esi vakfı. 

: Yuvakimion Rum Kız mektebi vakfı. 

: Surp Asvazazi kilise, mektebi ve mezarlığı vakfı. 

: Anarat Higütiüm kilisesi vakfı. 

: Babahaydar'da Surp Agya Ermeni kilisesi ve mek-

tebi vakfı. 
: Ermeni Protestan kilisesi vakfı. 

: Surp Harityum kilisesi ve mektebi vakfı. 

ı Surp lstepanos kilisesi ve Kapamacıyan mektebi 
ve mezarhtı vakfı .. 

: Sulumanastır'da Surp Kigork Ermeni kilisesi ve 

Sahakyan Nunyan mektebi ve mezarlıll'ı vakfı. 

ı Meryemana namı di~er Kanlı Kilise vakfı. 

: Kazııanisadı mahallesinde Meryemana kilisesi <aklı. 

ı Meryemana Drasörleri kittsesi vakfı. 

: Surp Nikoııos kilisesi ve Leon Vartuhyan mektebi 
ve mezarlıtı vakfı. 

Narlıkapı'da : Surp Ohannes kilisesi vakfı. 
Gedikpaşa'da : Surp Ohannes kilisesi ve mektebi vakfı. 
y edikule haricinde: Surp Pırgiç kilisesi ve hastahanesi vakfı. 
Balat'ta : Surp Herşdagabet Ermeni kilisesi ve Horanyan 

mektebi ve mezarlı~ı vakfı. 

--------------! Yenika pı'da 
Hendek İcra Memurluğundan: Balat 

1 Tatios Partaııimeoı kilisesi ve mektebi vakfı. 

: Musevi cemaati vakfı. 
Ölü Mehmet veresesine bir kıt~ 

Balat ipotek senedifo 127 lira ve masa -
Salma tomruk 

: Musevi hastahanesi vakfı. 
: Musevi Sinagonu vakfı. 

rifinin itasına oorçlu Başpunar ma-
hallesinden Yorgancı Ali verese
sinin Başpunar mahallesinde vaki 
sağı Riza, sol·ı sahibi senet, ar -
kası, Recep, önü yol ile mahdut 39 
No. ve 328 Şubat tarihli tapunun 
ihtiva ettiği maili inhidam ve iki 

evlek bahçeyi müştemil iki katlı 
bir bap hane bu kerre birinci açık 
arttırma ile 3/5/937 tarihinden 2/6/ 
937 tarihine ktdar açık arttll'ma
ya vaz edilmi~ olup saat 15 de Hen

dek İcra dairesinde paraya ÇA?V

rileceği ve haddi Jayikini bulmadığı 
takdirde ikinci açık arttırma ile 
17 /6/937 Perşembe günü ayni saat ta 
Hendek İcra ,ıairesinde paraya çev-
rilcceğinden ayni haklara irlifak 
haklarına ve sair haklara malik o

lanlar yirmi gün zarfında evrakı 

müsbitelerini ibraz etmeleri aksi 
takdirde paylaşmadan hariç bıra

kılacakları talip olanlar yüzde ye
di buçuk depo akçesini veya ban
ka mektubu ibraz etmelıeri satış 

peşin para ile ve bu günden itiba
ren şartname herkesin görebileceği 
daha fazla m;!ıimat almak iste -
yenler Hendek İcra dairesinin 937 / 
684 No. lu dosyasına müracaat et
meleri ilan ~ıunur. (937/684) 

ZA Yl - 2765 numaralı yük ara· 
bamın 936 senesine aid kazanç 
veriisi makbuzlarile sair evrakımı 

zayi ettim. Bulanın adresime 
göndermesini rica ederim. 

Hatapkapı iskelesinde arabacı 
Kasım 

Tekfursaray ı Musevi cemaati vakfı. 

Cemaatlerde idare olunan vakıllardan semtleri ve isimleri yukarda 

azılı vakıflar, 2762-Sayılı Vakıflar kanunile nizamnamesine ve olbabtaki 
:alimatname hükümlerine tevfikan tek mütevelli t1yin edileceğinden ala· 

kalıların 23-Mayıs-937-Tarihine kadar lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne 

alelusul müracaatları ilan olnnur. (2558) 

1sunbul Yedinci İcra Me
murluğundan : Bir borçtan do· 
layı nıalıcuz olup satılmasına 

karar verilen bakkaliye eşyası 

ve bir adet beşibirlik altun mü• 

ıayedeye çıkarılmış olup 12·5-
937 çarşanba saat 12·13 e kadar 
bakkaliye eşyasının Nişantaşı 

Mnşrutiyct caddesinde Ahmet 

bey sokak 50 numaralı dükka• 
nın önünde h~zır bulunacak me• 

nıuru tarafından ve yine bir adet 

beşibirlik altun ayni tarihde saat 

14 den itibaren lstanbııi san<lal 

bedesteninde satılacağı ilan olu· 

nur• (32438) 

İstanb·ıl Üçiinciı İcra Me· 
murlt(;un,hn: Sıt ılnnsın.ı ka• 

rar verilen iki karyola ve bir 

şilte Arnavutköy tramvay cad• 

drsi 97 No.I n Lili "PHtmnnın 

önün-le 12-5·37 tarihine tesa

düf eden Çarşamba günü saat 
15 den 16 ya kadar satı la cağı 
ilan olıınıı r. 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 

Büyükadada Çınar caddesinde sa
kin ıken elyevm ikametgahı meç
hul Marikaya 

Nuri ile şay;an ve müştereken 
mutasarrıf bulunduğunuz Büyüka
dada Balıkcıl caddesinde ve Pa -
lamu~ sokağında katn 48 - 11 kapı 
ve 5 - 6 Parsel No. Ju dükkanın 
gayri kabili taksim olduğundan a
çık arttırma ile satılarak şuyu -
nun izalesi hakkında sözü gıeçen 

Nurinin aleyhı.ıize açtığı izalei şu
yu davasının dvruşma gününde is
batı vücut emıediğinizden ilanen 
tebliğat icras,ııa karar verilmiş • 
.tir. İşbu ilanın reşri tarihinden"bir 
gün sonra b1~lamak üzere bir ay 
sonra yani durıısma günü ofan 8/6/ 
937 tarihine müsadif Salı gü -
nü saat on dörtte bizzat g<'l -
mediğiniz veya bir vekıl gön • 
dermcdiğiniz tı.kdirde gıyabınızda 

muhakemeye bakılacağı tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan (J]u
nur. 

Sahıbi ve umumi neşriyatı idare c<len 
Başmuharrir 

E. izzet 
Bastld.ı'1 yer: !lfatbaal Ebiiz:ıiya 
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