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Başvekilimiz dün sabah!r·-~1ı-sır ___ _ 
Pariste hararetle karşılandı Kapitülasyonu 

Dünyada kapitü· 
Fransız Başvekili, ismet lnönü lisyonlu yalnız 
şerefine bir ög~ le ziya .fefi verdi iki me!'1leket kal· 

J 
1 

dı; Çın ve Fas 

F R • • h B L b Montreux, 6 (A. A.) - Mıaır ransa eısıcum Uru e run kapitülas:ro~brını ilga eden ~u· 
• J kavelename de saat ll,30'da ımza 

Başvekı•ıı•mı•zı• kabul ettı• cd~~:ı~ti~ (A.A.)-Madam Ge .. 
nevive Tabouis, Oeu .. re gazete-

wJ·: ....... J ............ A ....... J .......................... , Paris, 6 (Husu•i) - Başvekil sinde diyor ki : 

ta ya, manya lımet lnönü ile refakatindeki zevatı "Çin murahhısının Monlreux 
hamil olan tren şimdi buraya geldi. konferansını büyük bir dikkatle Ve komünizm Sefirimiz Suat Davaz, heyeti takip etmesi nazarı dikkati ceı. 
Fransa hududunda karşılnmış bulu- lıetm ~lir. 

Diplomasi oyununun incelikle • 
rindenbiri de milli siyasetin hedef
lerini bir takım yüksek medeniyet 
ve insaniyet prensiplerinin arka -
sına saklamaktır. Bu oyun, bü -
yük harp içinde itiliıf devletleri ta
rafından muvaffakıyetle oynandı. 
İtilaf devletlerinin medeniyet için 
harp ettikleri ilan edildi. Ve iti • 
lafçılar, medeniyetin koruyucusu 
sıfatını takındıktan sonra karşı ta
ra( da medeniyet düşmanı vaziyeti
ne düştü. Bu, Amerikada o kadar 
ısrarla ileri sürüldü ki, bir kaç se
ne propagandası yapıldıktan son
ra dünyanın en ileri milletlerinden 
biri olan Almanların, kuyruklu 
maymun gibi ormanlarda dolaştık
larına inanan Amerikalılara tesa • 
düf ediliyordu. Medeniyet Ye in
saniyet alemdarlığının arkasınd~ki 
maksat ancak büyük harpten son
ra anlaşıldı. 

"!3u diplomasi tabiyesini §imdi 
Almanya kullanıyor: Almanyad~ 
ve Almanya ile birlikte yürüyen I
talyadl gün gççtikçe komüni>tlik 
korkusu da artmaktadır. Alman Dı~ 
Bakanı Von Neurath'ın Romayı zi
yareti münascbetile yazı yazan İ
talya gazeteleri, ıki devleti bir a
ra~·a getiren amilın komünistlik 
korkusundan ibaret olduğunu •e
barüz ettirmekledırler Coriera dd- • 
la Sera gaztesi dıyor ki : 

<İtalya - Almanya dostluğu siya
si bir tek hedefi istihdaf elmei<
tedir: Avrupa medeniyetini her ne 
paha ·ına olursa olsun komünizm 
tehlıkesıne kar~ı müdafaa etmek.> 

Mısır'da kapitüıfi.syonları kal• nuyordu. 
dırın muahedenin imzasından lnönü istasyonda Fransız baş. 
sonra bütün dünyada bu rejime 

''ek:l.leti, hanciye nazırı, ve daha 1 tabı ı alnız i:d m•mbket kalmış-
bir çok Fran<ız lıükiımet ricali, 

ur. Fas ve Çin.Çininde yakında 
Türk •efaret erkanı tarafından pek 

kapitü'hyonların kaldırılmasını 
parlak bir ;ekilde karşılandı. 

uteyeceğino kimse şüphe etme· 
Ba•v.,kil beşu• bir çehre ı!e d. • • mekte .r. 

trenden indi. Son derece ınü\ehos-

1 

Monreux 6 (A. A.) - Mısır sis bulıınyordu. Karşılamıya ge-
kapitiili> yonlarının ilgası hak-

lanlerin ayrı ayrı ellerini sıkarak kındaki mu~hede bugün saat 
iyi bir yolculuk yaptığını söyledi. 

l 1,45 de imzalınmıştır. 
~ Ve Fransız topraklarında bulun. '-------------..ı 

duj!'u şu dakikada ç~k memnun I Is an a harbı 
Ba~vald/lmize dün 6ir öll• ziga/•tl bulundujuııu ıl4ve ettı. 1 P Y 
'""" Fran"• b.,v•lr.i/i 8. /ilum Devamı 'l "ci sayfoJa A • ı 
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Hindenburg faciası 

Havada elektriklenen balondan 
gere atılan kablo-

lar kontakt yapınca infilak oldu 

----·~~-

Balori yarım milyon in· 
gillz lirasına sigortalı 

Hezimete 
Uğr~~ılar 
Barselonada 
ihtilal bitti 

Madrid 8 (A.A.) - Toledo'nun 
cenubunda bir huru~ hareketi ya· 
pan asi kıt'aları e\·v•IA mevıilerini 

ıslah etmeğe muvaffak olmuşlarsa 

da derhel harekete geçen milisler 
zırhlı bir tren sevkederek asileri 
bozguna uğratmı1ludır. 

Bu tren tam bir saat Franco kuv. 
vellerini kesif bir ateş altına al. 
mışıştır. Hükünıet avcı tayyareleri. 

nin müdahalesi, düımanın taarruzunu 
tam bir hezimete çevirmişt i r 

(0-flaıru 2 inci ıagfaJa) 
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Fransız 
Başvekili 

1 

Ti.irkiycn iıı e•ı r:o'< o
kunan ve ara:\an g::ıza
tesi oldu. Ona abone 
otunuz. 

ABONE üCRETLERİ: 
Bir S!' , elik 11, altı ey
i ık 5,50 ve üç aylık 
3 lirddır. 

Te ıgrar <!!dresl - lotanı.uı: Açık Sôz 

Kulelide dün 
diplomaları 

240 gence 
verildi 

Memlekete bu yıl da 
bay namzedi 

240 genç su. 
kazandı

ran mektepte dün merasim yapıld• 

Ojn salt 14 de Kuleli A•keri 
Lisesinde bir merasim yapılmış, 
bu yıl Kuleliyi muvaffaKıyetle 

bitiren 240 gence diplomaları 
verilmiş, birinci. ikinci ve üçüncü
lükle mezun olanlara mükafatlar 
dağıtılmıştır 

Yapılan merasimde şehrimiz· 

deki askeri erkandan ço~u h'2ır 

bulunmuş merasime lıtiklal Marşile 
başlanmıştır. 

Muhtelif spor ve beden hare• 
kelleri ve geçil resmi yapılmış, 
meklsp müdürü bir nutuk söyle. 
miş, buna meıun gençlerden biri 
cevap vermiştir. 
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ltalya • lngiltere gerginliği 
• • 
Italya, lngiliz gazetele-
rinin girmesini menetti 
Almanlar,/ngili. · ~-larf,.· 
ci ye nazırını yalancı· 
/ıkla itham ediyorlar 

• • 
Çekoslovakya Almanya 
ile müzakereler6a bu· 
lunmağa hazırmıt .. 

Roma 6 (A.A.) - Reuler ajan• 
sının muhabiri bildiriyor: 

lngiliz rızttelerinin ltalyıyı gir· 
mesi menedilmiştir. 

Resmen bildirildifine göre üç 
tanesi müstesna olmak üzere bütün 

Bütün ltılyın gazetelerinin Lon• 
( Lll/en IO!Jfagı ç•virlniı ) 

Olur şey değil! 

Gariptır ki koıniinıslliğe karşı 

cephe birliği yaptıklarını bildir~n 

İtal~·a ile Almanya, büyük devl•!t
lcr a.ra!'>ında, komünist Ru!'lya" ı ilk 
önce laııı.vnn iki devletti. İngiitcrc 
ve Fransa Sovyet Rusya aleyhıne 
bir Avrurıa bloku teşkiline çalı~

tıkları sıradıdır k, Almanya, Ni • 
s.ııı 19:!~ Rafallo muahedesile, Rus
yavı taıı•yarak garbi Avrupada >Ü

~·ük heyecan uy,111dırmıştı. Gerçi 
Almlnyııd.ı rejim değişmişt:r. "'a
ka\ yal:ın znmanlara kadar fa?i>t 
İtalyanın Sovyet Rusya ile müna
sebetleri daima korekt, hatta dc,i
lebilir ki samimi olmuştur Al -
manyada komünistliğe kar§ı takip 
edilen slyasetin değişmesi, reji -
min değişmesilc bir dereceye ka
dar izah edilebilı -se de İtalya si -
yasetdeki ani tebeddül komünist -
lik korkusile izah edilemez. t;in 
i<: yuzü §Udur kı İtalya, bir takım 
politika müliıhazalarının tatbiki 
altır.da Berlin ile anlaşmak ve be
raber yürümek mccburıyetinde kal
mıştır. Ve bir defa buna karar \"cr-

HindenLurg balonu son ıef•rin• çıkarken 
(Yaem 2 inci ıagfamıııla) 

Yarının hava kahraman· 

:;,·.~~-.~~~ ~~·::.~.::::~ 
1 
2000 genç talebe 

Par:~:·~:.':) ~·:;:~~leden 1 400 kıza saldırdı 

Ahmet ŞUkrU Esmer 
IDtvqmı 2 nci sa~/ada) 

tmıııııııı11ı1111111ıııııuı11111111111111111111ıınuıı1111111111ıı1111ıııuuı 

Türk - Rus 
Dostluğu 
Dostane münasebetlerl 
teşv iş eder mahiyette neş. 
red ilmlş konferans ,alma• 
negı satışından menedildi. 

A ıkara, 6 (A. A.) - Türkiye 
Cuml.uri ~et ile Sovyet Cumhriyetleri 
ftı;Jı•dı ara•ındaki dostane müna. 
sel..c•lcri t şviş etmek gayesini ta
kiı> eder mahiyette n•şrediJ:miş olan 
Kafkas almana~ı namındaki ·Jlitap 
matl>uat kanunııo 51 inci tıi'adacsf 
mucıbince vei<illur neye!i klrarzyle 
aatıştan menedilmiştir. · · ~ 

f • 

başında farı 
1 

iŞ 

Dün Rami sahasında Türkku
şu talebesinin sıçrama uçuş· 
larına marasimle baslandı 

. . 

Tale6• pltinöra uçıırmak için çekuktn 

Geçen ayın başında üniversite 
meydanında merasimle açılmış olan 
Türk kuşu talebesinin planör uçuş· 
)arı, muvazene ve role talimleri 
bitmiş "ve sıra sıçrak tarzında uçuş
lara relmişlir. Bunun için Rami sa-

hası müsait görülmüş ve talebe ile 
pi!auörler oraya nokledilmiıti. 
Yeni sahada sıçramak uçuşlarına da 
dün merasimle başlanmıştır. Türk 
H~a kurumu, yeni talebenin şimdi· 

(Dcı:nmı ilcınci sa~fada) . 

ronra parlamentoda Başvekil Blum 
hükümetin ıçtimai ve iktısadi si · 
yasetı hakkında izahat verdikten 
sonra halk cephesine mensup bü -
tün mebuslar, ayağa kalkarak ken
disini hararetle alkışlamışlardır. 

Başvekıl, işçilerle patronlara hi
tap ederek bunlara millete karşı o· 
lan vazifeleriin hatırlatmış ve de
miştir ki· 

c Bu, bir adamın veya bir hü • 
kumetın daveti değil, bizzat mem
leketin davetidir.• 

Parlamento müşahidleri halk 
cephesi mebuslarının bu mü • 

(D~vamı ikinci ıa9fada) 

Doğa nspor Be- 1 

şiktaşla 2-2 be
rabere kaldı 

(Yazısı Spor kısmımızda) 

• • 
Ankaragücü- Üçok 
2 • 2 berabere kaldı 
Ankara 6 (A A.) - Bugün cu• 

martesi ve havanın da oldukça 
yafmurlu olma~ı dolayısile çok u 
bir kalabalık önünde Üçok takımı 
Ankarıa-ücü ile ilk maçını yaptı. 
MRç 2-2 l:erarerlil le ndic•l•ndi. 

Kızlar pansiyonunu basan 
sarhoş üniversiteliler 

bu 

Sabaha kadar pansiyonda yapma· 
dıklarını bırakmadılar, Polisle çar

pıttllar, binayı da 
atetledilerl 

• • 
Paris 6 ( Hu•us!) - Bura R•• 

2etelerine Nev Yorkdan bildirildi· 
tina göre, Amerikada Birleşik Hü. 
kümetltrin Masaçuzel şehrinde 
2000 üniversite talebesi, geçen ge· 
ce şehrin meyhane, birahane ve 
bRrlarında içip adamakıllı sarhoş 
olmuşlar ve etrafa saldırmafa baş
lamışlardır. 

Nihayet a-ece yarısından sonra 
şehrin haricinde 400 genç kız ta. 
!ebesi bulunan bir kızlar pansiyo. 
nunu işral etmeğe Ye burada 
beraberierinde ırötürecekleri içki• 
)erle kızlarla eflenmeği kararlaştır• 
mıtlar. 

Bu karar üzerine. 2000 azgın 
ve sarhoş erkek Üniversite tale
beıi dntruca a-itmişler, şehir bari• 
cinde bu kızlar pansiyonunun kapı• 
)arını zorla kırarak içeriye ıirmiş· 
!erdir. 

Pansiyonun idare heyeti, kcn• 
dieine aelin~e VI p•Jiı çatırıncaya 

(Dev.mı 1 inci 11ıf•Mrıi•) 

Gec• ga1131nılon •onra •oritoı v• 
a%ftn llti bin ilni,...,.oitelinin 6u
kınıne ufr•11•n Amerilr.on kıs ,.,. 

ldftlnion 6lr ırur 1r..,ut10 

• 

1 
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Başvekilimiz dün sabah Pa
r iste hararetle karşılandı 

(1 inci sayfadan deamD) 
Başvekıl ismet lnönü Fransız 

bükı'.ımtlinin mis~firidirler. Başvekil 

kendı!erine tahsis edilen Parisin 
en büyük otelindeki hususi daire
lerinde bir müddet istirahattan 
ıonrd Başvekil Leon Blumu re"" 
men ziyaret etti. 

Fransı< Başvekili ile çok samimi 
gör•şmeler yapıldı. Blum ismet 
l ıönü şerefine muazzam bir öğle 
ziyafeti verdi. Ziyafette Paris dip
loma•i muh.tine mensup güzide 
simalar vardı. 

ismet lnönü öğleden sonra, 
f•ansız reisicumhuru Lebrön tara
fından kabul edilecektir. 

Başvck.J l•met lnönünün, Parisi 
ziyareti muhitte çok iyi bir tesir 
u , andırmışlır. 

Paris görü~melerine hususi bir 
ehemmiyet atfedilm ' ktedir. 

Hatay dav mız ctra'ındaki son 
prcjelerin Parısi ziyarethde halle
dı,ec•ıti muhakkak nazarile muta
la1 olunmaktadır. 

Diğer taraftan başvekil Blum ve 
bayanı bışvekAlette ismet lnönü 
şereline bir öğle ziyafeti vermi~ 
!erdir. 

Fransız matbuatı 
ve Başvekilimiz 

Paris 8 (A.A.) - Türkiye 9~
vekilinin Paris'de ikameli hakkında 
Pöti Parizyen gazetesi diyor ki : 

Dirijanlanmız yeni Türkiyenin 
bu kadar aelahiyetli bir devlet 
adamile }lpılacak bu temastan 
ancak pek ziyade memııuo ola• 
bilirler. Fransa • Türkiye dost
luğ'unuıı bu ııörüşınelerden kuv• 

vetlenmiş olarak çıkacağına hiç 
şüphe yoktur. 

Le journal'da Saint Br•ce yazıyor: 
Ba kadar vaktinde düşen hiçbir 

:ıörüşme mevcut olamaz. Kanunu· 
sanide lakenderun meselesi hKkkın· 
da Cenevrede y2pılan anla~ma bir 
çok teferruat noktaları tesbit edil
mek üzere bırakılmıştır. 

Ce0 evredeki nıunhhas hey'eti-
m•zın , aşkanı olan Hariciye siyasi Keza, Fransa ile Türkiyenin 
nıü•teşarı Numan Menemenci oıt- Suriye ve Sancak hudutlarını zıı-
lu da bu müzakerelerde hazır bulu- man altına alacakları ve Sancak 
n··caktır. l"ürkleri ile Suriye arapları arasın• 
Ralslcumhur Lebrun da iyi anlaımanın teminine ihtimam 

B lfVekillmizl kabul etti edecekleri muahedenin de tesl:iti 
Parıs 8 (A.A.) - Reisicumhur ica~tmektedir. Bu muahede Anka· 

L•lrun, TiırKıye Başvekili ls .. .et radaki büyük elçimiz tarafından 
lnö ,ü'nü ydnında Turkiye büyük hazırlanmıştır. Son bir tetkike tAbi 
elç <i oldnğ ı halde kabul etmiş•ir. olacaktır. -lfllHlltllHlllH•llllllllNltlllllıtlllllllll••tUllllJUllllllllllllllllUlııtMMlllllllllllflHllltllllltlll•lllUIHHH"'"'"''"'"'"tllllUHlltlftllllllltlll 

ltalya, Almanya 
Ve komünizm 

(1 inci sa~Jadan dtvam) 
dileten sonra eski Almanyanın de· 

ğıl, Hitier Almanyasının komü • 

nistliğe karşı takip ettiği siyaseti 

benimsiyerek her tarafı kızıl gör

meğe başlamıştır. Almanyaya gc • 

lince, mallımdur ki Hitler rejimıni 

iklidara getiren mevhum bir ko -

münistiık tehlikesinin telkin etti

ği korkudur. Bu korku, haJa se~p

leri eoTar perdesi arkasında gizli 

kalan Rayişlag yangını ile en had 

bir raddeSıne \"armıştı. Bu yangın 

havamnın dehşeti içinde Ilitlerin 

partisi Almanyanın mukadderatı

na hakim olmuş ve memlekette 

birleşmek için de aynı korku ile 

beslenmiştir. Bugün, Alman hu • 

dutları içinde muvaffakıyetle tut

bik edilen politika tabiycsinin en

ternasyonal münasebetlere de teş

mil edilmesi düşünülmektedir. Ko

münistliğin Avrupa için bir tehli

ke olmaktan çıktığı ve Sovyct Rus

yada bile ehemmiyetli istihaleler 

geçirdiği bir sırada İtalya ve Al • 

manya, Corriera dclla Sera'nın ;d. 

dia ettiği gibi tehlike)i bertaraf et

mek için değil, politika manevr:ısı 

çevhmek için birle ·miş görünü • 

ye rlar. 

Ahmet SUkrU Es"1tıl' 

dra mun1oırı.orı gen çagırılaeoıkııc. 
lta:ya;a ırirınesi•1e n.iisaade edilen 
üç gazete ,unlardır: 

Dllyly Maıl, Evening ews ve 
O ?server. 

Eden yalan mı aöylemit? 
Berlin 8 (A.A.) - Edeıı'in avam 

kamarasında Guernica'nın tahribi 
hakkındaki b~yanatı siya•! mah
fellcrde hoşnut.uzluk tevlit elmıştir. 

Correspondnnce politique el dıp. 
lomatique gazde•i diyc.r ki: 

"Kızıllar tarafrnJan yapılan ifti
raların tekzibinden sonra bu hu· 
susta mtizıkerede bu'.unmata lü
zum ka:mamıştır. Yapılacak şey 
tahkikattan ibarettir . ., 

Berliner TageLlatt Eden'i yalan 
ıöy 1emekle İtM>n etmektedir. 

AZmanya ve ltaly ara
sında bir takas 

Pa İ! 8 (. • A.) - Le Jour ga
ıete•i diycr ki: 

"Siyasi mabfellerde dol.lşan ıa· 
y"a'ara sıöre Almanya ltalyaya ti. 
roldelc hl.nan kar tonlıh ını terke
derse Rona da Avu tu. yayı ter
k~cec -kt"r . ., 

Çekon.ovakya ve 
Alm nya 

P ... s, 8 \.\. A.) - Çekoslovakya 
vazı.<' ı t•tk.!< edeıı T~ırps gaze
tesı Ç ~ hu• iımchnın, AJma!lya ta• 
raır ıd •• ı r..:j.li tc rıinat altına a.ın .. 
m ~ ~J r ~ı •. e, .6-lman lıükumet:yle 

ıı-.uz akcıe ere amade olduıSunu biJ. 
dirm.'<tedir. 

1 Fransız 
Başvekili 

(Birinci sayfadan devam) 

nasebelle Lcon Blumu ittifakla 
alkışlamış olmalarının bugün mü
zakerelerin neticesinde hükumetin 
hır ekseriyet kazanacağına delil ad· 
detın<?ktedirler. 

Blum. beyanatında hükumetin 
şimdiye kadar yaptığı i~lcri hatır· 
]atmış, iktısadi kalkınma harek •t -
]erinin bariz bir şekilde görülmek
le olduğunu C'hemmiydle kaydet • 
miş Ye , tevakkuf devre>i> nin va
pılan ıslahata alısılma ı veya ye • 
ni ıslahatın hazırlanması için la • 
ıım olduğunu söylcmiştır. Fakat 
hükumetin halk ccphcsı progra • 
rnınd:ı derpiş edilenlerden ba~ka 

ı>lalıat tasavvur ctmcdıği nokta • 
sında ısrar etmıştir. 

Ba~vekil, hükümelin mühım iç· 
tirnai tcdbırler teklif etmek niye • 
tinde olduğunu sôylıyerck zıraat • 
çiierin borçlarınııı ycnıden tetki • 
ki. ihlıyarlara maaş lah•isi ve zi· 
raalçilerin maruz kalabilecekleri 
felıiketlere karşı tedbırler alınması 

gibı hususatın bu meyanda bulun
du1i:uııu ilave eyl•miştir 

Bliım, hukı'.ımetin yeni masraf • 
lal'a girmPk istemedığıni ve bu iti· 
barla halk cephesine mensup bazı 
zümreler tarafından teklif edildii?i 
veçhıle nafıa 1,ıerine 10 mılyar tqh
sisal veremiyeceğini kavdetmi~tir. 
Bununla beraber Başvekil 1937 se· 
nesi içınde nafıa ışleri için 8 mil
yar sarf..clileteğini ilave etmiştir. 

l,eon Blum, vergilerin daha iidi· 
!.in•• bir şekilde taksimi ve suiisti· 
mailerin izalesi için yeniden bazı 
mali tedbirler ittıhaz Pdileceğini ha
ber verrnış ve bu tedbirler sayesin· 
de tahsısatın artacağını vP. yaşlı işçi 
]ere maaş tahsisi ışınin kolayla~a · 
cağını ümıd ettiğini söylemiştir. 

Başvekil , serginin muvaffakıye • 
tini temın Ptmek için patronlarla 
işçılcrden her türlü münazaadan 
tev,.kki etmelerini rica etmiş ve 
amele tf!şekküllerinin Matingnon 
konturatları:-ıı tf•md d etmeğe mu
vafakat ettiklerim hatırlatmıştır 

Yarını ı hava 
Kahramanları 

Binnci ıahifedeıı det•am) 
ye kadar aldıkları dersleri ne kadar 
yiıksck bir kabiiiy~tle başarma<ta 
oldı;:.Jarını ve yenı sıçrama u~uş
larını yakından görm~i- üzere ga-

1 ıet cileri Rımiye d:ıvet etmişti. 
Hava kurumu reiai ve idare heyeti 
Türkku,u erkanı ve 2'azeteciler 
dün otcnıobrtler e Rami sabasına 
gitmişkrdir. 

Sah1da talr.b..ıı'n i" ~ planörle yap• 
lıkları muhtelıl uçu~ hareketleri 
ıevl.le seyredilmiş •e Türk yavru· 1 
!arının daha ilk dersl.rd~ ~Ôsler· 
dikleri çok yuksek kabiliyet tak• 
dirlerle karş:lanmı5tır. 

Türk kuı~nun bu devreı;nde iiç 
kız olmak üzere 45 talebe }"eliş
mektedir. 

Ramid~ki dersler haziran niha· 
yetinde bitecek ve muvalfak olan 
gençlere (A) l>ro,e<i Hrik~ektir. 

-AÇIK SÖZ- 9 

Sergi mUnasebelila 

Vatanın tebsatını 

t(ömür ısıt.mı 
Kurtaracak 

Yazan: Fal!n Rıfkı A -r A 1 

Romanya çıkarılan ha- \ lngiliz kralı 
1 Mebuslarla beraber 

1 

berleri tekzip ediyor Lond~~~:~.)ye~!arator-

AnküraJa a,ı'.a:ı he ::c'ıni:e: ~o· 
mlır sergisinin, st·giin;n de:\.· .. Hll 

gördük. 

ınüdJetince çıkardığı m~cıııu,·i3 
"könıiir • münaseb.tile F.<lil• R,lkl 
Alay'ın dihkate de,:er Lir ya11>1nı 

Bükreş 8 (A.A.) - Rador ajansı bildiriyor: 
Bazı Rumen ve yabancı pzeleler, Romanya - Polonya arasında yeni 

siyasi anlaşmalar yapıldı2'J hakkında baıı yeni fantazist haberler ne~et• 
mektedirler. Bu gazetelere göre, bu anlaşmıların hedefi, iki mem'eket 
arasındaki ittifakın bünyesinde deltişiklikler vücuda getirmektedir. Yine 
ayni ııazeteler, Roroanya ile Mıcaristan arasında bir anlaşma vukua gel• 
mesi için Polonyanın araya gireceıiini de bildirmektedır. 

Bu haberler, tamamile asılsızdır. Ve giıli maksıtlar taşımaktadır. 
Zira, Romanya-Polonya ittifakının esaslarında hiçbir değişiklik olma. 

mı" ve B. Beck'in Bükreşi ziyareti esnasında iki memleketi müşte. 
reken alakadar eden nıeselelerde iki memleket siyasetinde değişiklikler 
yapılMası da görüşülmemiştir. Bu esnada Romanya.Macaristan müna• 
sebetlerine Polonyanın bir müdahalesi veya tavassutu ihtimali de ka· 
tiyen mevzuubahsedilmemiştir. 

• • • 
Kızılay toplantısı 

Sıhhat Vekili Doktor Refik 
Saydam reisliğe seçlidi 

Ankara 8 (A.A.) - Bugün loplanarı Kızılay Genel Merkezi içtimaınıla 
idare heyeti intihabı yapılmış, Sthha t ve lttimai Muavenet Vekili Dok· 
tor Refik Saydam birincı reı•liğe, Ki.ltür Büanı Salfet Arıkan i"e Ka· 
mutay ikinci l!aşkanı ve Trabıou saylavı Hasan SPka ikinci reiıliklere 
Sıhhat ve iç lırai Muavenet V•kiıleti sıhhat işleri dalros re si doktor Asım 
Arar umumt katipliQ'e, Çorum mebusu doktor Mustaıa umııml mületli,lite. 

Devle•demiryolları sıhhat dairesi reisi doktor Vehbi Demir vezne mürakip
liğine yeniden intihap ve münhal bulunan muhasebe mürakiplitine de 
divanı muhasebat azasından Mehmet Ali Apak seçilmiş ve 1937 kon· 
gresince tasvip edilen Kızılay cemiyeti • 1937-38 bütçesinin tatbiki için 
yeni heyete selahiyct verilmiştir. 

• • • 
izmir fuarı için 

Suriye demiryolu şirketi de 
tenzilith tarife tatbik edecek 

lzmir 8 (A. A.) - Ege lıalyan ada'arı mahalli hüküm~tinin lzmir 
enternasyonal fuarına iştirak edeceği gıbi, Suriye demıryolu şırketinin 

de fuara gelecek ekspozanlarla zıyaretcılere \'C teşhir için getirilecek 
eşyaya da tenıilallı tarife tatbik edeceği bıldıri.mıştir. 

• • • 
Yeni Sovyet büyük elçisi 

Moskova 8 (A.A.) - ~ovyeller B.rlıgınin Ankar3 büyük elçıligine 
tayin edi:en B. Karski, Jb97'de Voronege"de doğmu~ıur_ Kendisi yük
sek hukuk mektebini hilirdiklen sonra 1922"dc harıdye komiseri ğine 
girmiş ve 1926'dan 1930'a kadar birinci gartJ seksiyon'unda ev~ela di· 
rektör muavinliği ve sonra dıreklöı lük yapmıılır. 

1930 dan 1936 ya kadar Sovyeller Birligınin Litvanyadaki orta cl
çısı olmuş ve nıhaycl geçen klinuıı"evVtldenberı de hariciye komiserliği 
birıoci garp seksiyonu dir~ktör 'u ~ünii yapmakta bulunmuştur. 

• • • 
Grevciler sinemalara 

ameleyi koynıayacak 
Hollywood 8 (A.A.)- Grev halinde bulunan 6.00CI stüdyo mÜ•tahde

nııninin lideri Lessing, pazartesinden itibaren Amerika'nın büti>n şrhir• 

!erindeki sinamaların hp.larına nöbetçiler ikamt edileceğini beyan 
etmiştir. 

Nöbetçi ikamesi işi, ıırevcilere karşı sempati ııosteren muhtelil amele 
teşekküllerinin menıubları tarafından tertib edilrcektir. 
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facı ası 

luk parlomento konferansı dün 
we•tminister bir öğle yemeği ver• 
miş ve )emeğ'e kıra! da iştirlk 
etmişfr. 

Kral bir nutkunda hükümdarın 
lmprntorun teşrii heyetlerinin mü
messillleri yle i.k defıl olarak yemek 
yediğıni kay dev lern.şllr. 

ou••••••••••••••••• 0
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İspanya 
f'acıası 

(Birinci Sllhifeden devam) 
Hük 11met tayyareleri bundan son·• 

ra To'edo } o unda maskelenmiş 
30 kanıyo1d.m mürekkep bir kola 
tesadüf ederek kamyonlardan bir
kaç tanesini tahrip etmişlerdir. Bu 
tay)'arelcr lvillahuenca islası onun
da bulunan içi asker dolu bir treni 
de bombardıman etmişlerdır. 

Barselona'da vaziyet 
dUzeldl 

Perpignan 8 (A.A.)- Barcelon ... 
dan tan are ile gelen yolcular, Lu 
~ehirde ıükfinetin hemen tam .. men 
avdet ettitiııi teyid elmektedirıer. 

Tramvaylar ile otobüsler tekrar 19. 
lemete başlamışlardır. 

Milisler lf'hrın merkez sokakla. 
rında vücuda getirmiş oldukları 
barikadları terketmektedirler. 

Bununla beraber birçok Milisler 
ıilAhlarile birlikte evlerine dönt
rek amele teşekküllerinin emirleri
ni beklemektedirler. 

Torrassa ve Hospitalet'de gale
yan devam etmektedir. 

Barce!ona ile Fransız hududu ara
sında şimendöfer mün•ka:atı tekrar 
başlamıştır. Telefon nıuhaberatı ye· 
niden tesis edi!mişse de şimdilik 

yalcız resmi muhaverelere müsaade 
edilmektedir. 

Komitenin bir tlk6yetl 
Londr .. 8 (A.A.) - Taii ademi 

m~dahale kom lesi bir nota neşre· 
derek komite ve tal! konıitenin 
celseleri hakkında salahiyettar ol• 
m•ı aol .ır tarafından verilen lıabtr· 
leri pt ate to etıni~tir .. 

Notada, yalnız resmi tebliglere 
doğru bir haber nazarile lıakılabıle• 
ceği be)·an edilmektedir. 

4 bin çocuk kurtuluyor 
Londra, 8 (A. A.) - Bilbaoda 

İngiltereye gönderilecek dört bin 
çocuğun gemilere yüklenilmesı için 
tertibat alınmaktadır. 

Cerbere 8 (A. A.) - Figueras • 
dan bildirilidiğinc göre, anarşi>t • 
ler San -fernando garnizonundaki 
milislerin yardımı ile bu !jehre ha
kim olmuşlar ve ııevkülcey~ nc.k -
talarına mitralyöz yNleştirmı.jler

dir. 
San-Fcrnando'nun belediye mec

lisi azaları ka~m:~lardır. 

Madrlt :aniden bom
bardıman edildi 

Brlgraddan yaza~ Fa'ı h Rıfkı 
Atayın bu yazısırıı cheır.mi~ etine 
Linaen aynen alıyoruz: 

Kömtit serg;mitin açı~d;g'ıt )'u,. 
goslavyada iken öğrenrn.n. KömU. 
rün bin fa•,.daiınnı yanında, Vf" 1

.}t lki 
başınd1, Türbye orınanl.ırının kur· 
tııluşunu görenlerdc!lim. 

l•taııbu un talırib s.1ha<ını briki 
düşünmemişsinizdir. Şişliden çı a• 
r k etrafa b~kınız: Di'ny•nın en 
Ri zel ikiin1 ve ~uları orta!'ı~da 1 U 

çölü na-.1 vücüda ı:etir•ni~·ıl· A'" 
!.ara merkez o.duğundao beri. <i• 
maldaki ormanlar kı~ılanncio·ı ı ı· 

şedilm.,~e başiandı; ş':ı coi ~ k ar 
)eni devlet merkezi h m ı:ır .•Ç 

orman-dağı,kendi etrafına l>o ız' ı:;. 

Fakat Anadoluda bütün ka<ıb ı• 
lar Lir bii};ir; acminolu nekl , t 
işlerini kolay l•ştım or: 1 un•br 1ı.·r 

bakımdRn müj e, yai<ıız bir lnk. ın• 

dan kara haberdir: hep cırman ta • 
r;bini<l sRhası:ıı biiyuitüıorl ;.,,.ı• 

raydan an bile dol:ru Lıır ı ol aı ima~ 
üzare idi. Antai)alı bir dostun: 

- Yazık olacak orm~nlar ı, cıeıii 
ş mdiye k.ıdar yol olmadı!tı i in 
içine müteahnid ve köytü, g.remi· 
yordu. 

Yani bütiin Anadolunun bayır.• 

dırııtı yalnız orma .J arın a eyı ioe 
idi. lmdi, ye~il o.ınayaıı vatan, gL• 
zel olur mu? 

Vatanın taliatini kömur ısıtımı 
kurtaracaktır. Ancak Lu su ~tıc 
ormanları yallnız fen ni •ş•dme.er-' 
bırakacağız; ancak bu surt'L"! t:.iİ 
ormanlama p!anıarıoı başara ile· 
cegıı 

Y.kayan ve temizliyen h~!l'amlar, 
ekm~k pışiren lırınlar, ısı a ı o cık· 

lar, Luı ar arlık lııze vata nın t lıi· 
atini ken.ireıı korkunç clev a ız rı 

karanlığı ile gör11nmi rc"k; h va aı 
serin'ediği va it, ya!:r 1kla·ı ı:;3ra• 

raıı aj!açları, .. cal:a b·r dal. rö -
bılecek mi, iz? diye k ıı;ı a>a:ı 1 • 

ClğlZ. 

Bütün bunlar edebiyat, d'v•l mi 
Fakat medM yetin bir k k ıJ ri 
var mıdır? Orman talırıp o u ~n 
her yerde, köylü er bu de.re r tı ı· 

mtktedirler. 
On !ene eve! Bolu tarafhr dl 

başınızı kaldırdııtınız vak.t ı:c.;. gö
reıneditiniz orman ların l r ı , • 

şiındi, ıııüba"A '• ediyo um s 1 '• 

yınız, trzek yanığı koku or ve dı

varlar kerpiçte<1 örJI •)'Orl 

Ankarada ci~kt k ve te7.ek t•. 
zodı Pr"sında bir kııonıetr ii ı:·ı .. 
mesafe yokt•ır. Bu tezadı aıı~·k 

kömür kaldır .ı bi ir. 
Kömür Anadolunun her lıusu tı 

medeniyetçis-, terl-İ)eCi•i, } üı a,.ır • 
tıcısıclır. 

Vindsor Dükü Hindenhurg 
........- Madrid, 8 (t\.A) - Modrid ye- I Af ·g 

Lakehurst 8 (A. A.) - Lakehurstı 
tayyare meydanının garajında sı

ralanmış olan Hındenburg kabıli • 
sevk balonun infılakı kurbanları • 
nın cesedleri öntinden, geçen ak
§am bu yolcuların bütün dostları 

geçmişlerdir, 

La!;elıuıst Suhasını bcğcnmedık - niden bombardıman edilmiştir. Muh· Bal ay arını rt a a 

Gece radyo istasyonları facia hak
kında tafsilat \·erınışlerdir. Yol

ları tıkamaları ve hasta ve sıh· 
hi ımdat arabalarile it!aiye a -
rabalarına yol vermeleri içın spea

kerler otomobilcılerden Lakehurs· 
ta gıtmemelerini rica etmişlerdir. 

Giln doğaı ken askerler halıi an· 
kaz arasında ara,ıırmalar yapmak

la meşgul idiler. Duman yüks~l· 

müte devam etmektedir. 

Tahkık komisyonu derhal i~ 
başlamıştır. Kaza mahallıni kor • 
don altına alan askerler, müteces • 
sirlerin balonun enkazına yaklaş • 
malarına mani olmaktadırlar. 

Balonun. enkazı yam yassı ol • 
multur Yalnız kırılmış olan per • 
vane yanmış demir ve aleminyum 
yığınlarının arasından yüksclmek
tedır. 

Kumanda mevkiinin son bakiyesi 
c . .ır madeni iT' sa vE i~kcmleler de 
göze çarpmsktadır., 

Yoiru >rın üç gün içınde seya • 
hat ettıkleri t.eknenın yeıine iım· 
di sıcaktan bükülmüş pencere çer
çeveleri görıilmektedir. 

D. EknH ile Hindenburgun za • 
bıtleri şimdiye kadar bir kaç kere 

ıerıni soylemı~lerdı Cklecek sene- tehi mahallelerin üstüne :ıo kadar geçirecek 
lut la dü)mÜşliir. Takriben 60 

den ıtıbMeı. balonun başka bir Lono'ra, 8 ( f ,usu;!) - D vli 
kişı ö!ır.üş \e yaralanmıştır. , 

meydanda yere inmesı kararlaştı· ========x===== Telııraf'ın bildirdiQ'ıne p,ö•e, A ri• 
rılmı~tı. Q} kada lngiliz müıtcmle kc ler nden 

Lakehurs•. cıvarındakı sahıl. ~ıd· Ur şey Keniya'da, bir evi.ı, Vind or D k ü 
ddlı cereyan:ara maruz bulundu . D .., •ı namına k:ralannıası ı; n muı k r • 
.~u ve ekserıya bır sıs tabakasile egJ ye giri:;ilmişlir. Ev, •Saadet \a isi. 
örtülü olduğu içın bu havslıde sık (Birinci sahifeden dernm) denilen gıizel bır göıtin sa ınoe 
>ık kazalar vukubulmakt;,dır kadar üniversiteliler genç kıı arla bulunu)ormıış. 

4 nısan 933 te Akron ısmindeki istedikleri gibi içip eğlenmeğe baş- Ev, evvelA 6 ny için l;ıra n:ı-
kabilisevk balonu da bu cıvarda lamışlar. cak, Liliıhare de saiın al n ca t r. 
dcnıze düşmiış ve bu kaza netice • Otomobillerle gelen zabıta kuv- Sabık lngiltere !aalı Edvud t; •a· 

~·etlerine de üniversiteliler, müda· J"h ti "ı zamanıaıld "e ıp "" ındc 75 kışi ölmüşlli. ya, ve ı a 15 o •·• 
hale etmişler ve sabaha kadar dermiş. Dük, bir müddet burada 

3 eylül 1934 tarıhinde Morrocas- pansiyonu ellerinde tutmuşlardır. da ~aşıyacaktır. 
t!e vapuru, burada yanmış ve yol· Pol:ıle çarpışma esnasında pek 5 b k k ı · ı· F d a ı r;;, şım · ı, ra s .ı 

d 132 k . · ·ı d çok üniversiteli yaralanmıştır. Tan 
cuların an ışı tı müş i ı. 1 sevgilisi ile lıeraberciir. ı:u un.:! L-yeri ağarmata baş adıtı zaman ni· 

24 şonkanun 1935 te de gene bu· . 1.1 k 1 !arı şehirde daha ne k der k ' • hayet, üniversıte ı er genç ız ar 
rada Mohawak vapuru batmış ve k 1 ca'·ları b~l'.i de":ldır. iz lıva l.'UO• panıiyonunu tutuşturara temel e· h b 
45 kişi boğulmuş ıdi. rini yakrr.ışlardır. 200 kiti tevkif terinin çok yakı ~IJşmış old ğu ır.u· 
RADYODA İZAHAT VERİLDİ edilmiştir. hakkaklır. 
Berlin , 8 (A. A.) - Zeppelin kum- ..;...,,.,..:.. ___ ,,,__,, __ _,,...,, .... ~ ...... .,,...__,....,,,,,,.......,,-=":"'"""" .... 
panyası reisi Dr . Hugo Ekner, rad
yoda Lakehurst faciası hakkında 

tafsilat vermiftir. 
Ekenr, bidayette bir an bir kun

dakçılık hüdisesi karşısında bu • 
lunduğunu z:ınnetmış ise de §ımdl 
Amerika hükiımetınin mükemmel 
olan teşkilat ve servisleri sayesın
de bu ihtin><ılı laınamilc uzaklaş • 
tırmal< lazım geld:ği kanaatinde bu 
lunduğunu be\.;n ederek şunları 

ilave etmiştir: 
.Dalı~· ~iyr.dc ahvali ha\·ı.iyeyc 

isnad edilebilecek olan buı elek • 
trik hadiselerinin bu faciada bir 

rol oynadığına ihtimal verılebılir.> 

Sigortacıl•r yandı! 
Londra 8 (A. A.) - "Hinden• 

burır. hava sefinesi 500.000 •ter· 
!ine sigorta edilmişli. Bunun 225.000 
lirasına lnııiliz kumpanyaları iştrak 
etmişlerdi. Balonun Hidrojenle ~·~ 
şirildiğinden Haberdar edıl•~ bu 
kumpanyalar buna ratmen balonu 
sigorta etmişlerdi. 

Yolcularla balonun mürettebatı 
mi'him meblitlar mukabilinde si· 
gorta edilmişlerdi. 

Lnkehurst. faciası ıiııorla kıım
panyalarıııın tazmin etmek mect:u. 
riyetinde kaldıkları en büyük hı va 
kazasıdır. 

Ealontın k P anı ö,dü 
Lakeh:ırs' 8 (A.A.) - l,cf ı><;ı.:ı 

kumpan1,asının ınu.tbw..ıl ıuc tır\J 
, " d . Harrv Bruno, ,,.n enuour~ u ı .. ap. 

tanı Err.,st Lehwann ın dı.ıı •· t 
18.0S'tc • Amerika •bti • vebt et• 
tlQ'ın 1 hal:er vernıı~tır. 

Yeni kı rb nl r 
Nvwyork, 8 (A. A.) - Uun gc· 

ce vefat cd n kaptan Lehma ,.•. 
dan sonra bu Qece Hındcnourıı 
bava ~Hoesi murct\eoatmd o bır 
ki i daha ölmüş•ur. 
k~za kurl.ıanlarmı.ı re mi bılao• 

çosu. şimdilik 11 y;ılcu mııreae at
tan 2 l kişi ve Lakchu; s. ta. ya e 
me)'du 11 mustahdımlerinden ol•n 
bil" kişiden ibuettır. 
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A a1ara Akaydan 
ne gibi himmet 

beklenebilir? 
kurulması hem mUea• Göç bUroları 
halkın menfeetlnedlr sesenln hem 

T iirkiyen iıı en g ii zel yer!er:nden biri ve' en lüks sayliye:erinden bulu• 
nan adalar, buıriine kadar masruf olan himm<llen fazlasını bekle. 

ıııektedir. Bir taraftan •Adaları Güzelleştirme Cemiyeti., bu sezonun çok 
yüksek etlence:erle ıreçmesine çalııırken öblir taraftan bazı ve bili 
yen ilmeyen ıcüşküller sarfedileıı emek ve mesJiyl sıfıra indirecek kadar 
üzücü bir hale ırelmektedir. 

Sayfıyc, bir keyif ve etlence yeri de~il, yornlrnu1 ve bütün bir kış 
şehrin bunaltıcı hayalı içinde bccalıyarak yıpranmış iş adamının sıhhi 
ihtiyacına cevap \"erecek dinlenme yeridir. Bütün düayada ve mede?.I 
milletlerde. ' sayliyeler hükumetin, belediyenin. resmi ve allkıdar mu• 
csseselcrin el blrlitile inkifaf ve ümranında el birlilti ellili yerlerdir. 

Bizde hali, sayfiye, yalnız zcnırinlcrin etlenme imklnlarını bol bol bu•t, 
labild:kleri lokaller gibi telakki olunur. Halbuki bu zenırin ve fakir, her 
çalışan insan için uzvi, liziyolojik ve bittabi psikolojik bir ihUyaçhr. 
$urada enerji tazelenir, kayıplar tellfi olunur. . .. 

Yeniden girilecek kış mesai sezonuna. yeni hayatiyet kuvvetlerı birık· 
tirilir. Bu takdide sayfiyeler ıreli~iaüzel bir halde bırakılmamak gerektir. 
Belediye, hukQmet ve al&kah ır.iicsscseler, bu it için kurulu cemi7eller, 
t~şekküller, sistemli ve proırramlı bir lı.alde çalışmalıdırlar. 

Adalar' her yıl binlHce intanın tıklım tıklım doldutu, latanbulun 
birinci sınıf sayfiye yerleri oldutu lıalde, hlli bııraları için aiıteıııll 
bir çalışma proframı yapılmlf detildir. 

Adalar veya umumiyetle sayfiyeler için Akay idaruinin de omuzl• 
nna aldıtı bir hiımet yiikü vardır. Seri vapurlar iti bir talılİaat me
lesi olabilir, biraz ıreclkebilir fakat, talıaiaat işi olnuyaa tedbirleri alo 
maktn tereddüt edilmemek ırerektir. 

Ezcümle, Akay idare.inin yolcu etyaıı nakliyatı aibl, muayyen bir va• 
ridat olmaktan ziyade ( muhtemel varidat) addolunabilecek bir faıhnda 
biraz ümilıizliti kabul etmesi ile kuvvetli bir tedbir ıbnmıt olur kan .. 
atindcyiz. Halk, cıyasını, tahıis olunabilecek muayyen yük vapurlarile, 
emin ve ı;cuz sevkedebilmt;idir. 

Çok ucuz olması, Adalara veya sayfiye ycrletiae ratbeti arttırır. 
Math1p olan da budur. Çünki bu ıuretle yolcu artar, blnaetlce temel• 
tüü bir cebinden öteki cebine, daha büyülterek koymak olur. 

Hatta evlerden, sayfiyelerdeki evlere kadar bütün nakil umurunu 
üzerine almak üzre Akay veya nakil vasıtaları müesseselerinin birer ıröç 
büroları olabilir. Bu suretle ve belki bu •uretlerle halk yıldıtı nakil yor· 
gunluğundan ve masraflarından kısmen kurtularak, sayliyelerin inki~afı 
arıu ve hedeflerimiz daha emin bir şekilde tahakkc:k etmiş olur. 

Avrupada bu iş, temenni ctlitimiz mütevazı çalışma yanında hay. 
retler uyandırabilir. Dünya turuna çıkan adamın eşyası arkasından ve 
ayrı bir misafir gibi muamele görür. Bastonunu sallıyarak çıkıp ırid•n 
ecnebi seyyah eşyaaı için elindeki teahhüt ilmühabcrinden başka şey 
düşünmez. Bu medeni çalışma yoludur. Buna da muhtacız. Fakat bu 
oluncaya kadar, buna alışıncaya kadar (ıröç büroları) na da razıyız. Tek 
bu kadarı başlasa! 

Hatice Hatip 

Poliste 

Şehir Halbeırne ır Ü -,I · Azap~apıdan 
Beyogluna 

Garip 
Üniformaları 
Dealz adamlar1 •ınıt we 

rUtbelerlne glfr• elbl•• 

1ırecekler 
Son zamanlarda ı•mi adamları

nın deniz nizamlarına uymıyan Ü• 

niformalar giydikleri görülmekte· 
dir. Bu arada bazı mürettebatın 
bile zabitan vaya süvari ünifor

masile dolaştıkları anlaşılmıştır. 
Deniz ticaret direktörlüğü bu vazi· 
yeti doğru bulmadıiından bu gibi
ler hakkında takibat yapmıya ka
rar vermiştir. 

Bundan sonra bütün deniz adam
ları sınıfı ve rüıbelerine göre el
bise ve şapka giyet>eklerdir. Aksi 

harekette bulunanlar için idari ce
zalar verilecektir. 

K•ç•kl•r 
BugUn 
Geliyorlar 

... 

Adanada yakalanan katil Ab
dullabla Tevfik hakkında Adana 
adliye ve zabıtaaı tarafından ya
pılması icabeden muameleler ikıııal 
dilmiıtir. Kaçaklar dün sabah altı. 
da Adanadan kalkan trene bindi· 
rilmişlerdir. 

Abdullahla Tevfik mevkuf o la· 
rak bu akşam saııt 18,30 da 
Haydarpaıaya ırelecek trenle şeh· 
rimize ıreleceklerdlr. 

Denizyolları umumi· 
heyeti 

Denizy ollarının geçen seneki bi
lançosunu tetkik etmekte olan_ he

yet işini bitirmtştir. Heyet bu • 
günlerde bazı formaliteler i de ik

mal ederek Ankaraya gidecektir. 

Bundan sonra bu ay sonlarına doğ

ru Ankarada Denizyolları umumt 
heyeti senelik toplantı&ını yapacak 
ve bilançoyu tasdik edecektir. 

--------

-
Asfalt Cadde · BUJUk•da Yat kulUltu haziranda açılıyor 1 .zıt 

Adanın derdi olan su 
işi halledildi Prost yeni tet· 

Plaja mot~rlerl-;;;~-;~uzca nak-, Gk!~1~!~ün~~~!:~ıve 
l . f l cak 1 geniş cadde ineceği ve bu cad-
ıya yapı a j delerin köprünün her iki başında 

Spor kulUllU, GUzelleftlrme Cemi· : açılacak meydanlarda nihayet bu-

ıetl etlenceler için tertlb•t eldı ' Jacağı yazılmıştı. Şehircilik müte· 

Büyükada Yat kulübüıü, Ana• ı mektedlr •. Yalııız motörle~le i;!~ l:~ssısı Prost, yanında Belediyımin 
dolu kuliibü ııatın almış ve bıtra• leden pllp mllnakalc temın fen adamları olduğu halde iki gün· 
aını bir ıube baliae .-etirmete ıı .. j nıiş olacaktır. . denberi bu mesele ile meşgul ol -
rar vermiıtir. Bu şııbe ayrıca tan. Adanın en büyük dertlcrındea 
ıiaı edlmiı ıtatii ile idare edile- biri olan, aeyrüıeler iti de halledil-
cektir. Hui ran birden itibaren mek üaeradir. Yaz tıırilesi ile bu 
Anadolu kulübü Büyiikada ıubeıi cilıet ele temin edilmiş olacaktır. 
faalliyete reç•it olacaktr. Yeni tedlıirlere nazaran, Adadan 

Anadolu kulübü idare heyeti, karııyakaya sık sık seferler olacak 
bu itle -•ruJ olmak vı:ı icıbeden ve vapur kaçıranlann vaziyetleri 
tetkikleri yap .. k üzere bir hey'et eınniyet altına a!ınmıı bulunaealıtır. 
intihap etmlıti, bu heyet Ankara• l!u yıl için deniı yarıtları, biıik· 
elan lllaabula lıareket etmiı ve let yarııları ve mühtellf ıpor et
Büyilkadaya riclerek mahallinde lenceleri yapılma11 da mukarrerat 
EtlUerine batlamııtır. cümlesinden bulunmaktadır. 

Bu yıl, adalann yükaek. ve proır· 
raınh etlencelerlne şehir halkının 
iıtirakini temin etmek üzere gerek 
Adalan Güıelleıtirme Cemiyeti ve 
gerekıe Belediye tarafından ica
beden tedbirler alınmıflır, 

Ayrıca şehirlil<!rin Adada ikl· 
metlerini teıhil etmek üzere hu,uai 
teşebbüsler yapılarak çok yüksek 
olan ev liatları mutedil bir nisbe· 
te tenzil olunmuştur. 

Bir taraftan inşaatı ikmal edil· 
mekte olan Yürükali plajı da Hazi· 
ran an beşinden itibaren açılmış 

olacak ve ·Ada iskelesi ile irtibat 
le.is edebilmek üzere motörler kul. 
lanılacak ve çok ucuz tarife tatbik 
edilecektir. 

Bu motörlerin karşı yakaya ve 
diter adalara da işletilebilmesi 

imklnlan üzerinde çalışılmaktadır. 
Maahaza Akar idaresi seferlerini 
bu suretle tadil edeceQ'i cihetle, 
alikadarlarca, ayrıca motör sefer• 
lerlne lüzum kalmıyacağı söylen· 

Ada Spor kulubünün, tenis mey• 
danı ihzar eltijfi haber alınmıştır. 
Aynca parti binası içinde Pıar• 
Ponr müıabıkaları yapılmak üzre 
yer bazırlahlmaktadır.Çiçek bayr .. 
mını müteakib her haftanın en aıa• 
tı bir iki rününü doldurmak üzre 
muhtelif e21enceler, kır baloları. 
ırarden partiler, koşular, müsame• 
reler hazırlanacaktır. 

Adanın ı:adde ve ırörünür yer. 
lerindeki evleri bvyanmış ve yol· 
lar yapılmıı, su me"'lesi de kısmen 
halloluıı l'DllŞtur. 

Bu yı~ sıcaklara tesadüf eden 
susıızlutı1h izalesi için Belediye sı· 

J..ı bir kontrol yapacaktır. Ayrıca 

Güzelleştirme Cemiyeti de Adanın 
mevcut sularını ve sucularını bu 
işte herhanıri bir idaresizliA"e düş• 
mekten kurtarmak için tedbirler 
almıştır. 

Adaya bu yıl, her zamankinden 
fazla raQ'bet vardır. 

maktadır. Köprünün her iki başın-

dan hazırlanmıştır. Prost, bu pro

Belediye İmar Müdürlüğü tarafın-

dan haşırlanmıştır. Prost, bu pro

jeler ÜU'rinde bazı deiiıiklikler 

yapmış ve dün de bu projeyi ma

hallinde tatbik için A:ıapkapı ve 

Unkapanında etüdler yapmıştır. 

Bu tetkikler esnasında her iki 

meydan için yapılacak istimlakin 

hudutları ayrılmıştır. 

Bundan başka Azapkapıdan Be-

yoğluna çıkacak yolun güzergahı 

ile meşgul olunmu~tur. Uııkapanı 

• Şehzade yolunun g~ 'ergiıhı aşa-

ğı yukarı tekarrür etmi~ bir vazi-

yettediı". Fakat Az&pkapı - Beyoğ

lu yolu böyle değıldir . Bu yolun 

nereden geçi p nerede nihayet bu-

lacağ ı noktas ı lı enliz halldilrme-

mi4tir. YePi yolun ~imdiki l\1eyy:t 

yokuşundJn ~·kırr tılıp Şi;h•nedc 

nihayet bulması fi kri pl'k '"'ı;ru 

görülmemektedir. Daha zipd" b'1 

yolun Tozkoparan yolu ile b i rk~

tiril mesi mevzubahstir. 

Gerek Azapkapı • Beyoglu gerek 

Unkapanı • Şehzade yolları şehrin 

en gen iş yol larından biri obcak, 

asfalt döşenecek, bunun için mey· 

Otomobil kaçıran bal- Mali_y~ 
ayı meraklsı döndO ~~:1!!b•h .. hrbnl•• 

Muamele 
• • 

j Sirkecide yolcu 
Salonu 

danlarla beraber tam dört yüz bin 

lira sarfedileccktir. Yalnız her iki 
meydana dikilecek heykeller ile 

yapılacak diğer tezyinata ait mas
raflar bu yekundan hariçtir. 

Beyoğlunda güzel bir kadına tu- ı 
tulan Halid adlı bir şoför, bu ka

dınla metres hayatı yaşamaya baş

lamış, fakat her şeyden önce bir 

bal ayı seyahati yapmayı tasarla • 

mış. Halid bir garajdan lüks bir o

tomobil aşırmış, sevgilisile bera • 
ber Edirneye gitmiştir. Fakat ora

da parasız kalan Halid, yavaş yavaş 

otomobilin bazı parçalarını söküp 

satmış ise de nihayet buraya dön· 

meğe mecbur kalmışlardır. 

Zabıta Halidi yakalamış. İskelet 
halinde kalan otomobili de sahibi· 

ne teslim etmiştir. 

Bir çocuk kamyon 
altında ezildi 

Münirin idaresindeki kamyon Or· 
taköy tramvay cadd,..ainden ıreçer• 
ken Ortaköyde oturan 7 yaşında 
MevlQt ismindeki çocuta çarparak 
ağır yaralamıştır. Kamyonun iki ön 
tekerleği çocutun üzerinden geçti• 
tinden çocutun hayatı tehlikeye 
ırirmiş, Şişli çocuk ha•tanesine kal
dırılmıştır. 

4 yeşınde delikanlı fışek
ıe oyner mı? 

Erenköyünde hat boyunda otu. 
ran 14 yaşınka Feridun yerde bul· 
duğu bir lişeQ'i taş ile ezmekle 
iken fişek patlamış ve parçaları 
karnına ve muhtelif yerlerine sap
lanmıştır. Yaralı ırenç hastaneye 
kaldırılmıştır. 

25 kuruş için bir yaralama 
Balatla o:uran Murdahay ayni 

sokakla oturan kahveci Nesim ile 
25 kuruşluk bir alacak yüzünden 
kavga etmişlerdir. Bu kavıra neti• 
ccsinde Murdahay Neıimi çakı ile 
yaralamıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

Ayagına balya düştü 
Anadoluhisarında Yeni mahalle• 

de oturan ve halat fabrikasında 
çalışan Mustafanın fabrikada aya• 
tına kazaen balya düşerek ezmiş 
ve Haydarpaşa hastahanesine kal
dırılmıştır. 

Hastane kapısına bırakı· 
lan yaralı 

Henüz meçhül iki ıahıs bir oto

mobil jçind~ Yunan tebaasından 

Andiryadis isminde birini muhtelif 

yerlerinden yaralı olduğu halde O· 

tomobille Balıklı Rum hastahane· 

sinin kapısına bırakıp savutmuş • 
!ardır. 

Hasta, hastahaneye alınarak te
daviye bqlanmış, zabıta da işe el 

koymuştur. 

Bir Kaza 
Şoför Tahirin idare ettiti 2138 

numaralı otomobil tünelden ırelen 
340 vatman Mehmed'ln idareaindeki 

tramvay arabasile Parmakkapıda 

çarpıımııtır, Otomobilin kapısı kı
nlmıt ve karoseri çok Zf:delen• 
miştir. 

• • 
Adliyede 

Polisi tehdit 
Etmenin sonu 

Evvelki akpm üzerinde Afyon 
bulundutu için merkeze ırötürülmek 
iıtenilen Deli Yaıar adlı sabıkalı 

kendisini aötürecek memur Hıynyı 
bana Deli Yaşar derler; beni bırak, 

sonra karışmam fena yaparım ıeni. 
Diye tehdid ve tahkir ettitinden 

dördüncü cezada yapılan muhake
me sonunda dört gün hapis ve 46 
lira para cezasına mahkum edil
miştir. 

zorbe Sşık hapis yatecak 
Mahmulpaşada çorap almakta 

olan profesör Akil Muhtarın biz. 
metçhi Fatmayı "benimle oturmaz. 
san seni dünya yüzünde yaşatmam" 
diye tehdit eden Unkap~nında 173 

numaralı pastacı fırını tablakar la· 
rından Dadaylı Mehmedin muha· 
kemesi dün Dördüncü Cezada ya. 
pılmış ve dinlenen şahitlerin ifadele. 
rile Mehmedin suçu işlediği sabit oJ. 
duğundan üç ırün hapse ve 30 lira 
ağır para cezasına mahküm edil. 
miştir. 

SabıKalı Şükrü tevkif edlfdl 
Kapalıçarşıda Sadık ' •minde bi• 

rlıini yaralayan sabıkalı Şiikrü meş• 
hud suçlara bakan Sultanahmel 
birinci sulh ceza mahkemesince 
tevkif edilmiştir. 

gel dl 
Maliye Vekili Fuat Atralı bn 

sabah Ankaradao ıchrimiıe ırel· 
miş, Haydarpaşa iataıyonunda ı .. 
tanbııl Maliye erklnile dostları 

tarafından karfilanmııtır. 

Vekil burada bir kııç ırün kala• 
rak iıtirahat edecektir, 

Şiddetli bir kontrol el· 
tına ahndılar 

Belediye memurları, otobüscü • 
!eri sıkı bir kontrol altına almış • 
!ardır. Bilhassa belediyenin son 
koyduğu yüzde on nisbetindeki 

resmin tahsiline ehemmiyet ve • 
rilmektedir. 

Muhtelif belediye tenbihleri hi
lafına hareket eden otobüs sahip

lerinden derhal ellerindeki ruh • 
satiyeler geri alınmaktadır . Son bir 
ay zarfında · muhtelif hatlara işli· 
yen otobüslerden üçünün bu se -

beplerle vesıkaları istirdat edil • 
mittir. 

Her ne sebeple olursa olsun bir 
defa işten medeilen otobüslerin 

tekrar işlemesine izin verilmemek
tedir. 

it bankasının Hatay 

tubeal 
lı Bankası Halayda bir ıube 

açmava karar vermiştir. Banka 
müfettiılerinden Sait Antakyada 
tetkiklerine başlamıştır. 

Halk iş Bankasının şute açma. 
ya karar vermesinden çok mem• 
nundur. 

36 gene; san'at mektebin· 
den mezun olacak 

İstanbul san'at mektebinde 26 
Nisanda başlıyan mezuhiyet im • 
tih a nları 11 Mayıs Salı günü ni
hayet bulacak ve bu sene san'at 
mektebınden 36 genç mezun ola • 
caktır. 

Kurslara devam eden 
mualllmler 

Gazi Terbiye Enstitüsündeki 
kurslara devanı eden ilk mektenp 
muallimleri bu kurslar devam et -
tiği müddetçe mezun sayılacaklar 

ve bu müddet kıdemlerine halel ııe·ı 
tirmiyecektir. 

vergısı 

Anlııarada te111eetar d .. 
vam edlror 

İstanbuldan giden sanayi heyeti 
Ankarada aliıkadar Vekillerle mü
him temaslar yapmaütadırlar. He· 
yet İktısad Vekili Celil Bayarı zi
yareti esnasında bilhassa muamele 

vergısi matrahlarının değiştirilme

sini ve iptidai maddelerden vergi 
alınmasını istemi§lerdir. 

Bu talep vergi mıktarını azalta· 
cak bir şekilde olmadıjı gibi satış 

kıymeti üzerine de tesir yapacak 
gibi değildir . 

Ht'rıüz bir karar verilmemiıtir. 

Kadastro lŞleri 
Berotıundakl itler bit· 

mek Uzer• 
Beyoğlu Kadastro mıntaka mü -

dürlüğü çalışmalara devam etmek· 
tedir. Beyoğlu merkez nahiyesin· 
de 5 Eylül 935 senesinde başlana

rak 1 Mayıs 937 tarıhine kadar ta· 

til günleri hariç olmak üzere 400 
gün zarfında 9 mahallede 174 ada, 

3710 parselin muamelesi yapılmış· 
tır. 

Bundan başka 5 mahallede 1934 
parselin hukuki ve fenni muame • 
leleri ikmal edilmiş, ve Beyoğlu 
sicil muhafızlığına devredilmiştir. 

Merkez nahiyesi kadastrosu, 
Tomtom, Şahkulu, Firuzağa ma • 
hallelerınin kadastroları yapılarak 

ikmal tdılmiş olacaktır. 

Kemerburgaz 
Şehitlerine ihtifal 

Mütareke yıllarında Kemerbo • 
gazda üç jandarmamı.ş şehit edil -
mişti. Eyüp jandarma kumandan
lığı bunların mezarlarını buldur • 
muştur. Bugün bu üç jandarma ne· 
!erimizin şehit edildiklerinin yıl

dönümüne rastlamaktadır. Bu mü
nasebetle bugün Kemerburgazda 
saat 14 de bir ihtifal yapılmıştır. 

Bu münasebetle oraya dikilen bir 
anıt da bugün törenle açılmıştır. 

Bu iki merasim de Eyüp kazası 
kaymakamı ile Eyüp Parti erkiru, 
jandarma kumandanı, mektep ta· 
!ebeleri hazır bulunmUf, mıtuldar 
aöylenmift.ir. 

P•r• •rraldı 1 J•kınd• in· 
t••t• b•tlanacak 

T ürkiye sahilleri dahilinde se • 
fer eden vapurların yolcuları· 

nı §ehre çıkarmak için Sirkecide 

bir yolcu salonu yapılması karar

la§m14tır. Gümrük ve liman tflet

mesi tarafından yapılan tetkikler

de Sirkecideki eski Gümrük Bai· 

müdürlüAü binasının bu işe elve

rişli olduju görülmüştür. Bu bina· 

nın alt salonu yeniden tamir ve 

tadil edilecek ve gfüıel bir yolcu 
salonu haline sokulacaktır. 

Binada yapılacak inşaat ve tadi· 

lit iti için liman itletmesi haziran 

bütçesinde yeni tahsisat ayırmak

tadır. Salonun inşasından sonra 

Sirkeci tarafına yanaşacak vapur

ların yolcuları i('hre bu salondan 

çıkacaklardır. Ayrıca salonun iki 

tarafına diişen ve şimdi kırtasiye 

ambarları halinde kullanılan sa • 

lonlar da boşaltılarak antrepo ha

line getirilecektir. Her iki tadilat 

temmuz ayı içinde tamamlanmış 

olacaktır. 

Yeni bütçe tatbikatına başlanır 

başlanmaz. inşaat ta bqlayacaktır. 

-··-
Adllr• slya•I mU•t•t•r1 

geldl 

Adliye VekAleti ıiyasl müsteıarı 

Sellh dün sabah Ankaradan ıehri· 
mize ıreimiştir. 

Selah latanbul adliyealnde bazı 
tetkikat yapacaktır. 

Betinci MUfettltlik 
Şrkta ve cenupta kuvvetli ve i

dari otoriteler yaratmak maksadi

le Dahiliye Vekaleti yeni tedbir • 

!er almaktadır. Bu arada merkezi 

V anda olmak üzere yeni bir Umu

mi Müfettitlik ihdası için kanun 

projesi hazırlanmıştır. 

Bu müfettişlik mıntıkası birinci 

ve üçüncü müfeltişliklerden ayrı • 

lacak viliyetleri ihtiva edecektir. 

Gazi köprüsü inşaatı, diğer ta .. 

raftan devam etmektedir. Kazık • 

!arın çakılmalarından bazı netice

ler elde edilmiştir. Son olarak. 28 

metre derinliğinde kazıklara ihti
yaç olduğu anlaşılmıştır. 

Köprü mahallinde yapılan son

daj ameliyesi raporlarını Alman -

ya'ya götüren Belediyenin köprü

ler mühendisi Bay Galip te, yakın

da şehrimize gelecektir. Bay Ga

lip, Almanya'da, bu sondaj rapQr

ları hakkında mütehassıs köprü • 

cülerin fikirlerini almıştır. Müte

hassıs ltöprücülerin fikirlerine gö

re, köprünün esaslı inşaatına der· 

hal girişilecektir. 

Köprü başları, Avrupadaki en 

modern köprülerin başlarındaki 

meydanlardan daha mükemmel 

şekilde geniş ve müzeyyen olacak

tır. Meydanların tezy inalı için ay

rıca projeler vücude getirilecek, 
bu projeler için müsabakalar açı

lacaktır. 

Gazi köprüsü ve köprünün baş

larından açılacak yeni yollar, _şeh· 

rin ana hattı mesabesinde olacak· 
tır. 

llllllHlllllltlllllHHllllllllfllllll!llllllllllllHlllllllllllllHJllllllHIHll" 

Halkevlnln çeyı 
Beşiktaş Halkevi sosyal yardım 

şubeıi tarafındLn dün ırece verilen 

çayda muhtelif oyunlar ve etlen• 

celerle pek ırüzel vakıt geçırilmiş. 

tır. 

r""'""'~:;;;;:;;:~::-~:~~ 
settlrmek lstlyen o· 
kuyucularımıza: . .. 

Kitap, 1tı•cmua ouafre gi6i tah

iıet v• n•ı•tgal mı1naıebeti11I• 
goaı ga:ımamıı:t lıtfq•n ok11.11u• 
~ularımıı: .,. wıi/eue.,/er 611 
eıer <H1ga mecmua veya neşrfga

tınılan 6ir•r nuslıasını tolırir 

ırı ıltlllrl ıJ frlne gönıl•r mellılirltr. 

Yolnıı: il.Snrnı gönıl•rmelr. ıure

tlgl• iktifa •ılenl••• 1tıaaleaef 
arıu •ttilr.t•rt lıiı:mıt 11opıl•••ı:. 
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Bugiln reyiam f Açık Söz'ün Roman Tefrikası: 80 Yeni bir mesele Sanat ,.,.. ~ 

mektebi -İngiliz ve Amerika 
filo1arı birleşirse 

Meydana gelecek deniz kuv· 
vetli akıllara deh,et vere· 
cek bir azamette oacaktır 

Civard•ki 6 p•rç• em; 
ilk alınarak mektebe 

illv• edlldi 
Sultanahmetıeki İstanbul ının • 

takası San'at mektebınin geni~le • 

tilmeai için mektebın civarındaki 

allı parça evin l1azine namına is• 

Yapılacak 
Yeni Eyilp kuaımıda belediye 

teşkllltı vücude getirilmesi için 
9Mayıs Pazar günü, İstanbu!un hü· 

tün kazalarında reyiima müracaat 

edilecektir. Halkın rey atması sa• 

balı saat dokuzda baılıyacak, ak • 
şam saat on sekize kadar sürecek • 

tir. Re~· sndıklarının bulunacağı 

- Bilmem. Ben ıinemay& ridi· 
yorum. Anneme ıorunuı. 

Yama yamalayan ihtiyar kadına 
sordum. Biraz tereddüt ellikten 
sonra: 

Yazan : AKA GÜNDÜZ 

Yalnız o mu? Bunun aibi bir çok 
oyunlar oynamış. 

- Demek elinden bır şey ı!ma• 
nın imkbı y~k? 

lngiltere bu iş birliği için Ame
rika ile müzakerelere girişmiştir· 

!imlik edilmesine karar veril • 

ıni ·ti. Bu 6 parça emlik hazine na• 

mına istımUk edilmiş ve tapuya 

rapledi!me•ine başlanmıştır. 

Mektep idaresi burada ış atöl • 

yeteri, ambarlar, mutfak yaparak 

mektebi lev•ı edecektir. 

yerler tı•spit edilmiştir. 

Lise ve Orta mek· 
teplerde imtihan 

- Bekleyiniz; dedi. Fakat ne va• 
kit relecetini bilmem. 

- Herhalde ıellr sanının. 
- Elbette dışarda kalmaz, ÇO• 

cukları mektepten ıeldikleri için .•. 
Oturdum. Kadın hem yamalayor, 

- Kendiıi ortada yok ki. Bir 
aralık Sait Moll• ile Kıbrısta oldu. 
tu eşidildi. Molla ölnnce onun d:ı. 
izi kayboldu. Hem meydaııa \'k'a 
ne alınacak? Elinde mühürlü, pu:iu, 
koskoca bir vekaletname nr ki 
bununla alır, satar, ~İr&)a \erır, 
ne yapana yapar. U mumi ıı.u·pten kalan bıly:.ik 

me.seleler vardır kı bunların ı
çiııde hiıl"- bır ncliteye bağlana • 
mamıs olanlar da göz ~arpar: !".u 
borçlar me-eleoi gibi. Avrupa dev· 
!etleri, yani lngiltc"e ve Fransa gi· 
bı galıp dtvlclkı· h0<1 p csnasınd~ 

Amerikadaıı bun; paralar aldılır. 

Bu paraların bir kısmı ödeniyor • 
du. Fak~t sonra dtınyanın hali 
deği~tı, bılh·or-unuı. Öyle bir ta· 
kım zoriukLır çıktı ki, paralarını 

borcu vcrel'ler ıol;.caklarını ala • 
rnaz oldu. Boı-çlulol' da bır şey vt· 
rcmi)'eccklcrini ıliın etiller. Bun • 
!arın yer yer liirlü türlü misalle· 
rioi gördiik dei(il mi? Fransa da 
Amerikaya olan borçlarını, Amc· 
rikalıların i tedigı gtbi, veremiy~
ceğit, fakat keııdısiııın vercbile~c
~L kudarııu ancak öciev!!bileceğini 

;;; •lpml~li İngiltere de borçlar 
me•elcsina bir neticeye ba~lana • 
rak vuklııı hafiflem<'si lazım g•l
dı~ı fikr ııdc•dır. f'akal bu dl!··· 
!etler borçlaı mı \'ermemek değil, 

bugünkü şeraıte göre hafıfkte•ı: r 

odemek !azın• gc!ılıgl f·kri~de•i'r
ler 

Huia.a Avrupa ıle Amerika ara
sında bu ıııescle \'akıt \•akıl ken· 
dısınden çok bahsedilir bir ·ey O· 

lur. Bazan da meseıel'.'''l had oldu
R'-i zan1anLı.r vardır 

Sinıdi 'İne borçlar mP;;elesind_.,,_ 
bahsedıidi.~ini görüyoruz. İngill~ • 
re ile Amerika kendi aralarında rı::ı 

n.zlıi bir me. ele bırakmamak eme
lındcdırler. 

Öyle görirnlıyoı kı bugünku dün
~·J vuıyctı bu ,ki Anglosakson 
rcmleketııi bırıbirı"!e daha ziya· 
de bağlıyor. lngilterr, b,>rçla ını 

ödemekte dev•m edecek, fakat bun
larn uzun vıdelere bağlanması liı· 
z geldiğıni ıleri surüyor. Er geç 
bu •olda bir itıliıfa \'arılacakt•r 

Amerika Rcısıcumhuru, dünya -
ela suliı;ııı yerlrşmcst için bır ~y
lrr diı,Unüynr. Ancak her spy • 
de., (>\'\'el fngill<'r<' ile Amerika 
anlaştıgı takdirde bunun kabil O· 

labir.,ceğıni her iki taraf da sak
Jarnıyor 

Haıp borçları meselesi İngilte • 
re"lırı ıstcdıği gıbı ralled<lirsc, iki 
me<nlckel a•a ı"!da ileriye dogr.ı 
~ok sağlam hır ad m atıllT'tŞ ola • 
Davis ar•sında son zamanlarda ya
pıian bır muliikattan bahsedıh • 
cakt•r 

lrgı.tcrc Malıyt• Nazırı Nevıl 

Ç••mbcrwyıı kı Batd\'iıı, g<'lecek 

a' çekı '~cc başHkaleıe gelcce~i 
muhakk•k ~a,-.lı, or - le , 'orman 
)Cr 

l'~oı man Davıs 'kımdı.r? Dünya .. 
ciakı şeker ıstihsalaıı icin topla • 
r,,ı, konfe· .rns ve ılesıle Avrupa

).ı gc mı~ Amerikalı murahhas. 
Faka· bu mt :ah' ası ayrıca va • 

ı::.tfeıcrı old!.!0 ~ok g ç -ıcde11 an-

J.ışııctı. Amerika Rrısıeumhuru Ruz
\ Cll bu mıı.oht JS \'a ıtasıle Av
ruııada l@tkik.ıl \ •)llıı rr ıkt1d , f. 

leıi gelen devlet adamıarile görti· 
şen murahh~s Avrupada yapllacak 
~u \·eya bu teşebbüsün neye vara· 
caj\ıııı tetkik etmektedir. 

Ingiltere ılc Amerika ar~sında 
büyük ve dev;ım!ı bir anlaşma mev· 
zulıahs olurken. iki devletin donan· 
malan arasında bir te~riki mesai 
lannı olduğu da düşünülüyor.Öyle 
ki, bunu kağıda yazarak imzala • 
mak suretile de~il, fakat filen yap
mış olacaklardır 

tngılt~ı tnin en ziyade ehemmi • 
yet Vt'rdıj!ı ıkı noktanın ljU olduğunu 

göniyoruz: N,.,.il Çemberl:ıyn ile 
!'forman Davis arasında son gün • 

lerdı• yapılan mülik•tı h•ber ve· 
· r~!'ler İngiltereııin Bahrimııhi'i 
Atla•id,.ki Pmnıyetini düşündü • 
ğünü siıylüyorlar. Yani e~er Av • 
rupada bir gün bir harp olursa İn
giltPrf!, Bahrımuhiti Atlasi cihe
tınden, yani Amerika tarafından 

hem emin olmak istiyor hem de 
kend'•i bır A\Tupa harbile meş • 
gulk<'n Amerika taraft.,d'-11 ia,.e
sinin tem. "1 edilmesini bekliyor 
Amerıka bu teminatı verecek o

lursa, İngilte•e ile Amerika ileri•i 
için diınya yuzünde pek mühını bir 
rol ry an'.ya hazırlanmıs olacak • 
]ardır. Zaten ıstıkbalc matuf olan 
ta avvurlarını imdiden ve fili bir 
takım başlangıcı görülmüyor de • 
ğildir. 

Milletler arasında iktisadi tah-

didi teslıhat b;ıhsi de böyle değil 
midır? İktisali anlaşmıya iştirak 
etmek ıstıyecck dıl!<'r devletler de 
vardır. Hatta Ameı tka boy le bir 
hatve atars.ı kendısi de konfe • 
ransa ışıırak edeceğını Hıtler de 

geçenlerde söyledı Lakin ıktısadi 

anlaşnuya gelecek olan devletlere 
ev·veıa siya:ıi vaziyetlerınl dülel
terc1< ıleridc her hanııi bir ihti • 

1 iıf çıkaı acak nıescleleıı daha ~v
vd hal etmeleri teklif edilecektir. 
Bu ise fayel şi'ımulludür. İş vara 
vaı a Cemi.vetı Akvama varacak 1 

Ccnevredekı beynelmilel müesse· 
sen n, son hır ıki senedir sarsıl • 
mış olan mevkimi tamir cihetinn 
gidılecektır Zaten Almanyaya !ek· 
rar Ccın•y•·li Akvama girmesi kaç 
defa tek.ı! edildi' 

CemıyHı Ak\'ama gırmi~ de çık· 
mış, yahut ,. kmadıkları halde ç >K 

aykırı vazıyetlel' almış olan de,· 
!etlere tekrar müracaat edile:ek 
Ceııcvreye gelmeleri ve Cemıyeti 
Akve:1ın nu·s;ıkının mü.essir olacak 
surnltc tııtbıkil'de cıddi birrr ~mil 

olmaları i lell<'ceklıı Bu nokta-
lar kabul edıldıkt<>n \'e her d~v
lclin Ccne,·reye gelmcsı temin e • 
dıldıkler. sonra, dıger pek nıı.ihım 

oları bır noktaya ı<elecektir ki, bu 

t•hdıdi lesıih«tlır Fakat t~hdidi 
lcslı'.ıat projol<'riııden şimdıye ~.l
d<ır hır şey çıkmadı Habeşislanın 

akıbelı de harbin kanun harici ;. 
lıin t>dilmiş olması önünü almJ\•a 
kıifı olmadığını gösterdı. Şımdıkı 

h~ ·ric daha kim bı:ir kaç sene tolı 

,.~----~---------------------------RENKLER 
SOLARKEN 

- Edebi Roman~ 5 - Yazan . H. Z. DIRMIL -
Yırtık gömleginin gö üs tar.fın· 

dan ucu lırla)an (ve hala neden 
töı!o otdu~ıınu anlııamadıjtım) be-

1 
!ine 'olrnlmuş kalınca lıır sopa düş. 
tu2'u ıanıan çene•inin a·tını ı armış 

•C halifce ııza 1 kan sakallarına 
kbrışıp kurunıuştu ... 

Ufak bir muaı tneden SONa do
narak öidii~ünü te•bıl etlim, Yüz· 
başı cc•tdh yanında daha !azla 
duramıyarak geriye döndü.. Jan· 
darmalara olüyü defn ruhsatile 
beraber koy ihtiyar hey'eı:ne tes
lim c'ıne erinı tenbih edip ayrıla· 
cağım <ırada pantalonunun kabJrık 
duran sağ tarafı nazatı dikkat:mi 
celbetti.. Cep olmadııtındno elimi 
kirli fanilcsinden içeri soktum .. 
Avuçlarım kadavranın buz kesilen 
ıert vücudü üzerinde dolaşırken 

sert~e bir paket parmaklarıma ta· 
kıldı.. Üıerı dül!"iımlii 5icimlerle 

sarılan ciizdan gibi yapılmış kirli 
bezi açınc3 yağlı ve pek pis bir sürü 
kıi~ıl parçaları ayRklarımın dıbine 
döküldü ... 

Birdenbire aklım başıma gelmiş 
ve Deli Ô:ııerin hatıralarını sakla
mak ı!.timali olan bu kağıtları top. 
lamağa başlamıştım ki arabada 
yerleşen Halit bey bnA-ırıyordu. 

- Doktor ç;ıbuk ol vazifen bitti ... 
Geliyorum diye cevap verip ce· 

sedin her tarafını daha dikkatle a. 
rama~a başladım. Başka hiç bir şey 
yoktu. 

)(Ağıtları cebime itina ile yerleş• 
tirdikten sonra arabama döndüm,n 
içimde büyük bir tecessüs çıbanı• 
nın sızlatıcı ba11 vardı .• 

Onun urar dolu hayatı artık 
bence malum olacak. 193.5 seneıl 
KAnunusaninin müthiş bir fÜnünde 
kurt sürüsü dolu bu karh tepeler• 

Bund;ın batkı mektep dahilinde 

olup da evkafa ait bulunan mutfak 

ve fodla fırını, ambarlar, Evlcaf • 
tan satın alınmıştır. 

Kabili sevk 
Balon seferleri 

Sovyeller, kendi memleketlerın· 
de bu yıl içinde geniş mikyasta ka· 

bili sevi< balon se!erlerını açmıya 
h;ızıılanmaktadırlac 

Çar Rusyası Umumi Harp içinde 
hıç bır kabili5evk balon ııniıl et • 

memı~ti. iıevsk fabrikalarında ilk 

d .. ıa ol31ak girı,ıleıı teşebbüsler 

yarıda kalmıştı. 

İhlilıi.ıden < vvel Rusyada Fran· 

sız ını•lıitından bir kaç balon var· 
dı. Bun:ar da ıyi kullanılamadık • 

tarı için mah\'oldular 
f"•kat Rusvada balon imalıne e· 

·asit lllretle 19:10 senesinde başlan· 
mı,tır İlk seneler içinde ecnebi 

Orta mekteplerle liselerin birin· 
ci ve ikinci sınıflarında dersler 26 
mayısta üçüncü sınıflarında 20 
mayısta kesilecektir. 
İmtihanlara 21 haziranda başla· 

nacak 3 temmuzda nihayet verile· 
cektir. 

Olgunluk imtihanları sualleri Ve
kıHetten gönderilecek, yalnız fel· 
sefe ve içtim•iyat sualleri komis • 
yonlarca tesbit olunacaktır. 

Ankar a Hukuk FakUlteal 
gen ltletlllyor 

Ankara hukuk fakültesi için en 
son mimari tarzlara uygun yeni bir 
bina yapılması kararlaştırılmıştır. 

Yeni bina 500 yatılı 1500 de ya· 
tısız talebe alacak ve her türlü kon· 
for ve asri tertıbatı haiz buluna • 
cak şekilde yapılacaktır. Bu bina· 
nın projesi için Avrupanın tanın • 
mış mimarları arasında bir müsa· 
baka tertip edilmiştir. Yeni bina 
yapıldıktan rnnra Ankara huku • 
kunun kadrosu genişletilecektir. 

Bugün Ankara hukukunda 250 
yatılı 750 yatısız talebe okumak • 
tadır. 

hem konuşuyordu: 
- Siz klmlerdeıuiniz? 
- Ben Bayan Nefiıenin annesi. 

nin tanıdıklarındanım. 
- Galiba dıtardan reldinlz. 
- Evet, Anadoluda idinı. 

ôtle vakti. içeriye koca bir de· 
likanlı ıirdi, Tanıdım: Osman! Ne• 
fisenin ta kendisi. 

- Sen Oıman aıısın yavrum? 
Islıkla bir tanıo çalarak başını 

(evet) diye etdi. Nakadar büJÜ• 
müı. Tıpkı babası ribi neı'eli, mek· 
tep kasketi de nakadar yakıımı~ 

- Annen ne vakit tolecek? 
- Eve geldifi vakit relecek. 
Delikanlı üst kata çıktı, 
Arkasından biri on, biri yedi 

sularında iki kız çocutu daha rirdi. 
Bunlar da Nefisenin kızları imiş. 

Sevip oktadım. 

* -AlA!AI 
Dizini şiddetle dürterek: 
- Sual Dedim, Noliseye. Böyle 

yaygaraıı tanışmak İstemiyorum. 
Çocuklar mekteplerine gitsinler, biz 
bize kalalım. 

- Burada cmllki filin yok mu? 

- Dedim ya, para etmez, ve~a· 
let muteberdir. Fakat bu11un bir 
yolu vardır. Ankaraya gitme!~ 

Büyük makamlara baf vurnıalt. 
Emniyeti suiistimal ettitini meyda
na çıkarmalı .. Hem •İzin işiniz bu 
maırafa detmez. Pa~nın \'arisi 
bile ortaya çıkıp hakkını arama· 
mış. Aradııı on boş on yedi yıl 
feçmit• 

Fakat ben kafama koydum. Ce• 
bimdeki parayı heupladım. A•ıka
raya ıidccetim. Takip edece§inı. 
Yapacak başka işim, ıidecek baş
ka yolum yok. 

Burada çok kalamam. Nefiseııin 
vaziyetini anladım. Kocası şeyh 
Sait isyanında şehit olmuş. Üç çır 
cuklu bir dul kadına nasıl )' ük ola· 
bilirim. Şimdiye kadar mukadderin 
ön ünde sürüklenmedim mi? 

miltehass11lardan ı~tifade edilmiş- Jp:=:=:=:====~====~~I 
tir. Fakat ~imdı Sovyetler ken • ı KÜÇÜK HABERLER 1 
di baJo.,Jarını kendi mütehassıs • ıı------·-----ı 

Zavallı kadın fÜÇ halde kendiıi· 
ni zaptetti. Yalnız kalırkalmaz at• 
lafa hayk.rmata başladı: 

- Ne oldun ba? Ne oldun böyle 

Rahmetli babamın her \'3lcil tle· 
diti ~'ibi : Tanrı göre'.im ne)'lcr, 
neylerse giizel eyler. Ben güzel 
eylemesini İ•t•miyorum. Bir şey 
eylesin de islrr çirkin eyle•in ister 
kötü. 

Devlet Demiryollarının ucıız bi· 
letlerinden üçüncü mevki, ayl.jtına 
bir bilet aldım, Yarın gidiyorum. 
N•fise dofru bir şey sordu; larına yaptırmaktadırlar. * Belediye ve maarif idareleri 

Son yapılbıı kabilisevk balonlar 
lamami1e ma Jenidir Az zaman i· 

çinde Moskov• ile uzak şehirler a
rasında muntazam kabilise\•k ba • 

lon seferlerine başlanacaktır. İlk 

olarak Moskova ıle Ural'ın sanayi 

merkezi olan S\•erdlovsk arasın

daki hava haltı açılacaktır 

Son seneler ıçınde Sovyet kabi
li•e\·k oalonları Moskova ile Ar • 
kan;el, Kıef ve Kazan arasında 

ı.ecrub" uçuı;l•rı yapmı !ardır. 

, V. 6. adındakı balon 45 saat ha
vada k;ılmıştıı. 

lbni Sina için ihtifal 
1307 r~nesinde vefat eden Türk 

h<·kimı lbni Sinanın 900 üncü ö
lüm yı!d()nümü münasebetile 21 

Haziran Pazarteoi günü içın Türk 
tarih encumeni tarafından bir ih
ti!ıll programı hazırlanmaktadır. 

dıdı leslihal sözleri nazariyatta 
kalımya mahkumdur! .. Çunkü İn

glltPre dıl;er devletlerin rekabeti 
karşısınaa hPpsınden ilerı geçerek 

•ılahlanm• yoluna tekrar girmiş -

tir. Bu ise kolay kolay duracak bir 
yarış değild ır Fakat görülüyor ki, 
İngiltere bir taraft3n silahlanır -
keıı. diğer taraftan da bir Avupa 

lıarhı çıktıj!ı halde Amerika donan· 
masının kendısıne yardımını te -

mını çok hesaplı buluyor. Netice, 
[nglllere buyük bir harbin her tür
lü akıb~tlerıni düşünüyor. Harb~ 

mıinı olmak için ise bütün reka 
betleri kıracak kadar kuvvetlen -
nek errıPJil'dediı 

şehrımizde tamaınile fenni ve asri 
tertibalt haiz bir kitap sarayı yap· 
tırmıya karar vermişlerdir 

Bu saray yapılınca bütün kütüp
hanelerdeki kitaplar burada top • 
tandırılacaktır 

*Silolar için bır ücret larrifcsi 
tebit edilecektir. Buııun için Ti • 
caret Odası hazırlıklar ı•apmak • 
tadır. * Denizyollarının Tophane rıh· 
tımı üzerındeki alelyesı. oraya çir
kınlık verdlği !çın başka yere nak-_ 
ledilmekledır. 

* Floryanın 1936 yılı imar pro
gramı mucibince yapılması tazım· 
gelen işler önümüzdeki lıJft~ so • 
nunda tamamlanmakt · ır 

* Cerrahpaşa hastah~nesıne i • 
tave edilecek paviyonun projeleri 
Sıhhat Vekaletince tasdik edilmiş
tir. İnşaata ay başı başlanacaktır. * Hindistanın eski Bombay va
lisi Hind eşrafından Hamid Ali ile 
eşı şerife dün şehrimize gclmışler • 
dir * Hava istasyonlarında birer 
yolcu salonu kurulması kararlaş

tırılmıştır. * Şehrimizde müskirat satan 
yerlerin nıınlakalarının genişletil
mesi ve açık !:alma saatterınin u • 
zatılması için yPni bır proje hazır -
lanmıştır * lktısad Vekıilcli sınai mül-
kiyet hakkında bugünün ihlıyaçla
rına uygun yenı bır kanu projesi 
hazırlamıştır * Hukuk Fakültesinın tekrar üç 
seneye indirıleceği hakkındakı ha
b~rleri Maarı! Vekiıleti tekzip et -
mektedir 

--~-~-·--

de kımsesiı hayata gözlerini }U· 
man ve Deli Ömer namile anılan, 
bu zavallıyı, elime geçen bu kitıt
larla iyice tanıyacaktım ... 

• H•tıtal•rı netredenden .. 
Onu okumak fQtfunda 

bulunanlara ... 
Deh ômere ait olan bu hatıra. 

lar, o bedbahtın hakiki hayatıdır ... 
Onları incitmeden bu uyfalara ıe
çirebildimse benim için ne mutlu ... 

Zira Münir isimli bir arkadaşına 
hitabederek yaıdıtı notların sı
rasını takip için çoğ'unda tarih 
yoktu.. 

Aynı zamanda yaprakları kopuk 
ve pek periıan bir vaziyetle idi .. 

Gençlik zamanına ait ve çok es
kiden yudııtı parçalar katıtlarile 
berabtr harap ve bazı yerleri ta. 
mamife silinmtıte yüı tutmuıtu ... 

Müteaddit kere okuyarak yerli 
yerine koyınaaa ve tarihleri olma· 
yan bir kısım parçaları inıklh n:,. 
betinde tasnife çalııtım .. 
Onları hırpalar ve zavallının mu· 

ızıeı ruhunu rencide ederim dlyo 

kendımden hiçbir ~ey 'lave elmedım 

Yaptığım yalnız; bütün bu sa• 
tır!ara sahibinin yaşadıgı hayata 
nisbetle bir isim vermek oldu ... 

"Renkler soıarken •... 
Ômu hi~ Ur vakit deli delildi 
O;kora lcı~ın sotuk tipisinden zlgade 
Geçirdill müthlı facianın atoılnıle 
donarak manen intihar elmiş bı7yülc 
bir muzlaripdi. 

• Dellnln defteri 

BİRiNCi KISIM -

Moktııplar .. 

Münir!. 
Ben bugüne kadar, tabiatın kat. 

bine kulağımı dayamamış onun de· 
rinliklerinde vuran Se!inı •şıtme· 
miştlm. 

Hastanın nab2ını yoklamadan 
ölüdür diye gömülmesine müsaade 

eden bir doktorun duyıbi!ecett 
azapla kıvrandım bugün .. 

Hatırlıyôrum şimdi, sana bunları 
yezarken üstüne yaslındıtım 

ataç çocukluğumda çitlenbik 

küçük hanımcığım!? 

- Onu sonra konuşuruz. Şimdi 
sen burada olup bitenlerden haber 
ver. 

Olup bitenler ÖJ le mü hım şeyler 
de~ildi. Pek basitti. S..n kaybolduk

- Ankara'da kime gidecehin. 
Öyle bir afallayış af il: adım ki ... 

evet, kime gidec~firn. Bu p1ra ile 
han odasında hile oturamam. 

( Deı:aııı ı car) 

tan iki ay sonra • tarifinden Ras l===="'- -~- -=-.:.-=-
Feddan oldutunu anladıfım· uzun Ankara vapııru 
boylu, iriyarı çıkulata renginde biri 

gclmiı. Vekilim olan adamla· guya 70 b • /" 
benim emrim üzer:nc- neyim var ne· , 1 ın ıra ya 
yım yok hepsini iğnesine çopüne 'T'amı"r edı"ldı" 
kadar satmışlar, bir daha görünme• .l 4 
mi'iler. Buralarda o :zaman dolaşan 
söze ıöre ben uzak ve yabancı 
bir diyardı evlenmişim de buraya 
bir daha dönmiyecekmişim. 

Vay Feddandan böyle birşey 

bckliyebilirdim. Fakat vekılim olan 
tanınmış avukat bunu nasıl yapardı? 

Nefi.eqin komşularından bir avu• 
kala ayrı ve uydurma bir iş var. 

• mı~ gibi vekilimi sorduk. Hatırladı. 
Bana şu cevabı wrdı: 

- Bayanl O adam meşhur vatan 
haini Sait Mo!ianın arkadaşı idi. 
Milli ordu lstanbula girmezden bir. 
kaç gün önce memleket dışma 

kaçtı. 

Kendisi yüz elliiiklerden olma
makla beraber onlardan berbat idi. 

Siyasi ma•kara!ıkları-dan ba~ka 
bu gibi dolandırıcılık!arı, ıra~ıplıkları 
öyle yapmış ki Milli hiıkümet bu
rada kurulunca tabiatıle duramazdı. 
Sizin üç ı.lört yüz liranı1a kim bo
kar? O herif ko~koca Naim paşa. 
nııı çerinden çöpünc~n tütün em· 
lıikine, maline mülkunt varıncaya 

kadar hepsini satmı~. bır Sudanlı 
ile paylaşnıış. P,ı,a~ı: t • tek va
risi varmış, o da ecnebi memlekette 
fmiş. Nasıl•a buna nkaı,,ı verı.ıı~. 

loplar. ık için da'ından, d.1lına 

uçuşluğumu7 a~aç .. On be~ sene 
sonra onu da oldukça budak ~nnıı} 
gördüm .. 

Yeşil kalan dallsrı rkll!ar az ki.. 
Hatırlar mısın bana bır zaman 
derdin ki (göllerin ye~ıli ,olunc" .. ) 
ben de ş"ındi diışünüyor:ım.. Ve 
korkuyorum. Demek arlık çitler.lıi. 
itimin ölümü yaklaştı öyle mi? .. 

Seneler var ki onu görmiıyordum. 
kalın vu~uduna doianaıı ieylaktan 
iz kalmamış .. HalLuki boy le mi ol
malı idi .. Her ne ise bütün bunları 
bıraklım da ... 

Sana ne diyorum?. lla aklıma 
geldi .. Tabiati bugüne kadar doya 
doya seyretmemiş, onun a bugü. 
ne kadar baş başa ka mamı~tım. 

Halbuki; rat.bin, ne güzellikler 
varmış onda .. ne güzelliklerin ana. 
sı imiş.. Çimenıerin,, koyu ~eşili 
içinde serpilen düğün çıçeklerinin 

mor renkleri.. hele o nazlı gelin· 
ciklerll ... 

Biliyorsun ya: bahçemizin arka 
tarafında bir havuz vardı .. haoi 
seninle bir günümüzü feda ederek 
kenarına çimentodan sıva yapmış• 

D ·nızyol d;. l idare ·ıııin ıkı ,,- .. 

danberi Ka.,mpasad•ki labrı•a ha

vuzlarında ıaınıı· eaıinı<'ktc ııun 

Aııkara vapuru dı.in H•.i~le. ~ık
mı~tır. Vapm, 70 bin lira ır.ıl~ 

ycnı d<'nccek ~Pkılde· csasiı bir ta
mırden geçırilmi~tir. Gt•rf>k m Ki

nelerle kazanlarında '' g<r<>k e 
güverte ve kamlr•ları~cta , e111 • -

dilıit \'e de~ışikliklcr v1pılm"'ır. 

Birinci \'C diğec rrıevk le· ın c ki 

mcfru.şaıı da yeni!Pnnıi"lir Dion 
lecriibelc-ri yapılan Aııkara vapu

runun ~ür•atındP bir bucıık miJ ka

dar bir fazlalık göriılmli~dıir V ı

pur bugürtlerdr Kar.ıclrniz sder
lnır.c c.şl•yacaktır --

Halkevinde konser 
Eminönü Ha!kcvioden 
Evimizin orkestra<ı 10 • 5 • 'J.17 

Pazartesi günü akş•mı saat (21,30) 
da Caı!'aloıl'lu merkez salonumuzda 
bir konser verecek ve bu ko:ıser 
radyo i'e de neşredilecektir. 

Yer darlıgı münasebetile hazır. 
lanaıı davelıyeleri arıu edenler 
Evimiz bürn'1ı'ldan olal>ilirler. 

tık. arlı:~ ııe o SJVdUarı hayır ka!
r.ıış; ne al.,:acık d:ırnrındao .. yiııe 

cski•i gibi dun" y;kılmış taın 1.Jir 
(;ürriyete ka\."\l~.an suları ta~ını~ •• 
ya~ılırnş .. !ı.,r larJf lıın bir çeşit, 
bın bir kokulu vah)i otlJrla kap!ı.. 

Yüzlerce hrbağ r:eniş yapraklı 
n::urrrlcrin üstünde renkli gôrle· 
rini p,yıldalıyor" 

lns~n eli ne ı:addar .. HJlbuki bir 

lamanlar biz o kurbağaları atıp ha· 
\'Uzun suyunu boşaltmış, boru ~i

çeklerini yo'up ıçine kırmızı bllık

lar atmıştık.. Şimdi ne o b~lıklar 
kalmış ne de etrafındaki larıı .• 

Yine eski<ı gibi..... Anlıyorum 

in.an ne pp rs• yap•ın t~lıiat mu· 
hakkak n oıeli kanununu icra ede
cek ... 

Hurriı rtiıı~ kavuş1cak ... 

Geçen yılların ölü yaprakları 
ayakilrımın altında derin hışırtılarla 

bana yol veriyor.. Senelerce ba. 
kılmamış ağaçlar alabildijtine dal 

budak salmış... birbirine girift 
olmuş.. biiyük 1.Jir sükunet 

(Devumı ı·ar) 
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Tayyareyi insanlara kuşlar Doğanspor Beşik· 
mı ilham etmiştir? taş 2 - 2 berabere 

~ ı"l:ı ·.il' .• ~ ~ - ,' ' ' :ı,' .... : :ıa. 
1 

ÇEKLER 
======7===== 
Londra 

ı Nevpok 

1 

Paris 

Açılış Kıpanış 

625, 625. 
0,7890 0.789J 

17.6025 17,6;)25 
15,0112 15,0112 : 

Tayyarelerin birçok hususiyetleri kuşlara ben
zetilmiştir. Fakat kuşlar uçuş ve 

manevra itibariyle tay yare/ere çok faiktir/er 

1. nsanlara uçmayı öğreten, ha • 
vada uçma fikrini ilk telkin e

den kuşlardır. Şu hepimizin bildi • 
ğimiz kuşlar ..• 

İnsanlar, ilı< defa, uçmak fikrini 
kuşlardan aldılar ... Nitekim, deniz
cilik fıkrinc de balıklar örnek ol
muştur. 

İlk zamanların insanı, uçma hu· 
susanda daha mistik hayaller kur
muştur. Melekleri, peygamberleri, 
havvarileri, e' liyayı uçurmuştur. 

Gittikçe dünyaya ısınan, alışan, ol
gunlaşan insan zekası, havada uç· 
ma imkanını daha müsbet bir sa
haya nakletmeyi, uçmayı tecrübe
yi düşünmüştür. Uçuculuk, hava • 
cılık fikrinin nüvesi, rüşeymi de bu 
fikirdir. İşte bu fikirdir ki, havacı
lığın temelini atmıştır. 

r 

• 

Gı1n ıeçdikcı dalıa lıügük lıir cmnipıt içlndı •Ç.,. ın lıügük 
dıtım tagyar.ıe,•ın bir kaçı 

dir. Bu ustalığı yalnız otojirler ya
pabiliyorlar. 

Dotanspor takımı Beşiktaf& kar. 
ıı faik oynamasına raıtınen Ji:&libi· 
yet kazanamadı. Bunun sebepleri 
lzmir takımının fırsatlardan iıtifade 
edememesi ve takımın yeknes"k 
oynamamasıdır. 

Beşiktaş dün çoktao beri gör. 
meditimiz en kötü oyunlanndan 
birini oynadı. Üst üste seyyaha! 
ve maç yapan takımlarda görülen 
yorgunluk a'lmetlerini siyah beyaz· 
lılarda da &'Ördük. 

Maça baf:amıdan evvel iki ta
kım arasında kısa süren bir ıero
mani yapıldı. Maçın hlkcmi Gala
tasaravlı Nih1t. 

Beşiktaş: M. Ali • Hüsnü. Faruk· 
Feyzi, Bü.ent, Fuat Muzaffer, Rıd
van, Hakkı, Enver, Eşref. 

O.spor • Mahmut - Adnan, Fethi 
• Mehmet, Turan, lsmail • Reıad, 
Ali, Hakkı, Fuat, Sabri. 

Birinci devrenin başlangıçlarında 
Dotansporlular güzel oynamıya 

başladıklan halde Beşiktaşta dur. 
srunluk ve fena bir oyun ııösterdi. 
Nihayet ar.uncu dakikadı Do
tanspor saıt içi Ali ilk golü yaptı. 
Bu ıol iki tarafın da, oyuııu üze
rinde müessir olamadı. Oyun baş· 
langıçtaki ahenksi:tliltini ıııuhılaza 
etmekte, o~vam ediyor. 

Be~ktaı takımı ortadan ve 
soldan yaptığ"ı akınlardan netice 
alamıyor. Oyun 1.c Beşikllşı'l m:ığ'· 
lübiy. tile cereyan ederken Rıdvan 
bir fırsattan istifade ederek bcra• 
berlik golünü yaptı. 

1-1 vaziyet berabere olunca oyun 
biraz hızlandı lakat Beş'ktaşın çok 
fena oyunu gol çıkarmak! •n mah· 
rum bulu'1uyor. Doğansporlular d:ı 
gol çıkaramad~n devre l·l bera· 
berlikle bilti. 

ikinci d vre Beşiktaş takımında 

esaslı bir detişiklik yapıldı takım: 
M. Ali-Faruk, Enver-Bülent. Hüsnü, 
Fu1t, Feyzi, Rıdvan, Hakkı, Muzaf
fer, E,ref şeklıle bu devreye baş
ladı. 

' Milano 

1 

Brüksel 
Ati na 
Cenevre 

, Sofya 
Amsterdam 
Prag 

1 

Viyana 
Madrit 
R•rlin 

4.6768 4.6768 ; 
87.44 87,44 ' 

3,4525 3,4525 
64, 64, 

1,4396 1,4396 1 

22,6688 2'.l,668g 
4,:.!096 4.2096 

13,84 l:<,84 
1,965 . 1,965 ' 
4,165 4,165 
3,9760 3,9760 

lik on beş dakika iki tarafın 
neticesiz ııkınlarile geçti. Oyun 
birinci devreye nisbetle, birıız da

ha ıevkli cerevan etmeye baş1adı. 
Doıtanspor sağiçi Ali ikinci 
golü de }&ptıktan ~onra oyun biraz 
daha canlandı ~e Doğansporun go· 
!ünden dört beş dakik:ı sonra 
Hakkı güzel bir kafa vuruşu ile 

l I Varşova Bud~peşte 

1 Bükreş 101;52 101;;2 
" 

beraberlilli temin etti. 1 

Be'grat 
j Yokoham• 
• Mo•kova 
Sıokhofm 

34,24 34,21 
2,7486 2,7486 

23,62 2.l,6! 
3, 1036 3. 1)36 

2-2 beraberlikten sonra her iki ' ' 
taraf la galibiyet go:ünü çıkarm ,k 
ümidi'e çalışmaya b:ı~ladılar. Fakat 

PARALAR 
' 

gol yapılamadan m' Ç 2-7 beraber• I 1 Sterlin 
li.de bitti. Nihat Bckdik oyunu iyi 
idare etti. ' 1 D ,!ar 

Doııanspor bue-ün KadıköJ si&• 1 20 F ank 
dında Feoerle karşılaşacaktır. :: 20 Liret 

Tufan Sipahi ı 20 Bel Franrı 
· 29 Dr .ı! mi 

• • . 20 Is. Fr~ı\f> 
Sekiz kulUp turnuvası 

1 20 Leva 
Sekiz kulüp turnuvası tertip he· ı 

11etinden: • 
Turnuvamızın dördüncü hafta - l 

sına 9/51937 Pazar günü Şeref sta- ! 
dında devam edilecektir. 

Alan gözcüsü Ahmet Ademdir. 
Birin~i maç : İstanbul Spor • E· 

yüp saat : rı Hakem: Ahme-t A
dem. 

İkinci m;,ıç : Beykoz • Anadolu 
Saat : 13,~0 hakem : İzzet Muhid
din Apak. 

Üçüncü maç : Hilal • Vefa saat: 
15,20 Hakem: Burhan Atak. 

1 Florin 
20 Kron Çek 

l Şilin A vus• 
Pczeta 

l Mark 
l Zloti 
l Pengo 

20 Ley 
, 20 Dinar 

Yen 
l Kron l~veç 
l Altın 

1 Banı:not 

Aış 

620, 
123, 
110, 
1 o, 
80, 
19, 

570, 
2'1, 
61, 
70, 
21, -. 
25, 
20, 
21, 
12, 
-18, -. 
3'), 

1059, 
253, 

Dördüncü maç : Süleymaniye • 
Topkapı saat : 17 Hakem: Feridun , 

ESHAM 

.-Kılıç. 
Umumi duhuliye (15) kuruştur 

1 İ iş Bankası Mü. 
ı " N. 
1 -.-

s t•, ' 

626, 
126, 
114, 
125, 

!14, 
'.l2, 

575, 
23, 
66, 
75, 
23, -. 
~8. 

23, 
24, 
14, 
52, 
- • 
32, 

!06), 

• 5 '· 

-. 
-.-

1 

' 
İçtimai iş Lölümünün rnaddal • 

!aşma ve inkişaf etmesi, havacılık
ta da yeni yeni şube ve ihtisaslar 
doğurmuştur. Bu ihfüas şubeleri • 
nin pioniyeleri, her biri kendi ihti
sası bakımından ve rüyet zaviye • 
sinde bir çok tecrib ve müşahe • 
delerde bulunmuşlardır. Bu tecrip 
ve mü~ahedeıer neticesindedir ki, 
kanatların kavisli olması lüzumu 
anlaşılmıştır. Düz bir satıh halin
deki kanat, hem ileri hareketi ak -
satmakta, hem de uçuşun bir ka • 
rarda kalmasını temin edememek
tedir. YinP. kuşların uçuş hareket
lerinin tetkiki neticesinde şu kana
ate varılmıştır ki, ensiz ve uzun ka
nat satıhları, enli ve kısa satıhlar
dan ziyade uçuşu kolaylaştırmak -
tadır. Kanatlar uzun olduğu nis -
bette, ha\ anı:1 yanlardan hücumu, 
dolayısilc de, havanın mukaveme
ti azlsmal:tadır. Silüeti bir kuşu 
çok andıran -('kor planörleri de bu 
esasa, bu kai:ıcyc göre hazırlan • 
mış, şekil almış bulunmaktadır. 

Bunlardan liri, kanatların uç -
!arına dogru ve arka tarafta olan 
kapaklarla (dümenlerle) bir nevi 
ha va freni yapmak. Diğeri de, ka· 
natb.rın ön tarafına ve üst kısmı
na baştan ba,a ikinci bir yardımcı 
kanat takmak. Bu sonuncu tarzda 
biribıri llzerine olan ıki kanadın dar 
aralığından hava cereyanı temin 

edilebilecek bir S!.l!'ette tertibat a
lınmıştır. Bununla elde edilen ne
tice şu olmuştur: 

Tayyare kuon bir İngiliz, bizim 
karşılaşmakta olduğumuz zorluk • 

larla vaktile tabiatın da karşı -
Jaşmış olduğunu söylemiştır. Ta -

bıat ta bu davayı halledinceye ka
dar on bın ler :c, yüz binlerce yıl 

sabır etmıştır. Belki, biz de kuş -
lara yetışırız. Bu davanın tefcrrüa· 
tında şımdılıl: epey muvaffak ol
duk Nı\Pkım planörler, bazı ba

kımlardan ku tara üsti.JndUr1cr! Fa
kat ne de, olsa onlardan gene çok 

ı ı-\-S_T __ A_N_B_U_L_""'il ı 

Tıcaret ve Zahire : 

.. Ha. 
Anadolu şm. 

yüze 53 Peşin 
Anadolu şm. 

-.- -.-
-.- -.- : 

Plönörlerin başka bir hususilik -
!eri de vardır: Onların kanatları 

ortadan içeriye doğru basıktır. Bu 
suretle d<'.', kanallara kafi derece

de satıh •erbestliği temin etmek 
imkanı hasıl olmaktadır. Fakat bu 
tarzın asıl enemmiyeti, bu te-;kil 
neticesinde ''mniyetin ziyadeleş -
mesindedir. 

Kanatların ortası basık olan bir 
tayyare, virajları , düz satıhlı bir 
tayy arcde çoic daha büyük bir em
niyet. ve çeviklikle dönmeY.tedir. 
Nitekim, kuş da kanallarını kıvı -
nrken aynı maksatla h.reket e
diyor. Fakat, kusta, bizim yepma -
mı7l imkan olmıyan diğer bir ka
bi!iyet vardır ki, o da, kanallarını 
sinıelr ik olmayan bir §ekil de ken

dine doğru çekip toplayabilme -
sidir. Ilu suretle, v•raJlim çok da
ha kolaylıkla alıyor. Her halde 

bu hareketleri yapmak bızc nasip 
olmayacaktır. 

Hafif spor tayyartlerile bir ki
şilik avcı tayyareleri, vıraj alma 
hareketini korumak dümeni ile yap
maktadırlar: 

Bu hareketi yapmak için, kanat 
uruna doğru ~·nlcştirilmiş olan yan 
dümen kaldırılarak tayyarı> bir ya
na yatırılıyor. Bu hareket esnasın· 
da irtifa düm n!nde yard.nıı do -
ktınU? da, asıl rol kana•l.:.ra dü
şüy~r. 

Kuş da aynı !Y',ınevrayı yapmak
tadır. Yalnız ne var ki o. çok ha
ıcketlı olan kana•larıle hava kuv
ve ' nnc 18.aıtı ole~ tcılaziirsliz

lıi~ e ,.i ajın içine doğru yasla

nı; 1 • .ı ça mk temin etmektedir. 
Ve hLr an manevrnsıııı kesip kısa 
bil! ekte ·r. Halbuki, tayyareleri
rr , fe~kaladc denecıck derecede 
mük r: ~'leş rek sürat~ri art • 

tı <tan r.. l, ınşaiy~rikr·miz, tay
yareleri aerodınamık liakımdan 

kotüjc:-tu mek mecburıyetınde kal
ri ı" r' 

Tan relere d le iniş k~biliyeti 

VLrm<'k lazım geliyordu. Aksi tak
dir 1- dar sahabra inmenin imka
n. kalmıyord'l. Eunu temin d -
mck için, ;.y, ı ayrı yahut bir &rada 

olmsk fü.ere, iki çareye ba;ı vur
mak liızıındı: 

Hava cereyanı, kanatların sathı
na muvazi olarak gelmekte v u· 
çuş sürati çok azaldığı bir anda 
bile, tehlikeli anaforlar yapmak -

tadır. 

Bu yardımcı vasıtalar her ku~ta 
vardır. Onlar bu vasıtaları buyuk 
bir ustalıkla kullanıyorlar. Kuş -
Jarda daha bir hüner vardır kı. o 
da. durdukta:ı sonra konabilmekte· 

gerıyıı Şunu da itiraf etmek mec
burıyetındcyı~ kı, canlı bir mah • 

lükun tabıi bir sevkle yapabıldi

ğını makınen'"I yapmasına imkan 
yoktur Ancak, bur.a rağmen Öğ

renmek durm«dan öğrenmek he • 
def ve gayemizdır. 
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Mersin mektubu 

• 

BEYOGLU 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 

iPEK 

SAKARYA 

YlLDIZ 

: Dans devam ediyor. 
Patronum kocam ... 

:Bir Mayıs gecesı.12; 
numaralı ekspres 

: Koron of inci!eri. 
Ç pkıa ge~ç 

: Lorel Hardi serse• 
ri'er kralı, Halk 
kahramanları 

: Fı:oı u lak'p edelim. 
HusJ<i tcşki.atın 

cür l ,.e cesareti 

: Sevişmek arzusu. 
Adalar şarkısı 

: T amara. Marınella 
Nahiy nin te kiline k 

• <üMER 

ça kcı l ık sebep ol m uycr ~LKAZAR : Programı bildir• 
memiştir 

19 ltfaqısın kut/ulanması işiyle 
konıisgon çal:şıgor 

t 9 uncu senfoni. Gö
nül istediğine gider 

: Rus - Japon harbL 
Kan kardeşler 

M~rsin, (Hususi Muhabirimiz. 
den) - M•rsin Voli•i ve Parti Baş
kanı Lay R kııe:tin Nas ıhio~lu 
gazeteci ere, vılatct işleri hakh:da 
iz ılı at \•erdi. 

idari teşk i:Att3 hasıl olan deği· 
şiklikler münuebelile gazetelerde 
yazılan •ebepleri doğru buimıyan 
Vali diyor ki: 

- idari leşkilAt ar:ısında ihtiya· 
ca göre nah•yc teş<ili dıı.ima h· 
bildir. Bu arada iktisadi mevki! 
itibarile \·e pamuk zeriyatı bakı· 

mından mühım olan menuuh>lıs 
s;ıbda (Mer•in Tarsı•s arası) bir 
nahiye !eşit.ili ıe:,ı;r ec!ildi. Eğer 

kabu!edilirse K~zan .. J, bir nal!i)e• 
knu k ca~. <ır. 

l•taob~! gaz~tekrinde b:ı nııhiye 
nln teşkiline k çal.çılıtııı s~bep 
olduğu mrvzuubahs oluf orsa da 
>Öyledigim gıbi buna ikısadl ve 
ıırai bakımdan liizum görtilm•1ş

lür .• 
"Tarcs V6 Mcrshde teşkil 

edilen hars komitr!•ri e•as 
prensipleri ddiresinı.Je çalı<malct:.· 

dırlar. Bu çalışma ·ııı ileri«e , :ıha 
çok verimli ili ca ı m.ıhak, ü !ır. 

Esasen m~vzu heı ke!~n ı. r: )edijİ 
hır mevzudur. 

H_ 19 mayı~nn l·ut:a ı nH?sı için 
teşkil ettiğimiz ene ır. ı rı.e.,isine 

devam etmekted;r, r f müdür• 
lüa"ü, beledıy<, • vı, spor 

Profjram bUtU!1 mülha· 
kata da sam;ı olacar:tır 
mıntaka•ı ve idman yurdu kendi
lerine ait programları ve lazımge· 
len hazır.ıkl,rı yrpmakla meş;.ul

dür1er. 10 Mayısla programlar ge. 
l•ctk ve birleştirilerek umumi bir 
program hazırlanacaktır. 

K~za!arda ve merkez nahiyele. 
rinde kutlama işleri için lazımgelen 
tertib ' lııı 2lmması Kaymak•mfı•lara 
ve Parti teşkilAtına bildiri:miş of. 
duj!'undan 19 Mayıs mülhakatta da 
me,.-1u 11n ehemıniyetire 

ş.ki:de kt tı3~:>c klor. 
mütenasip 

ŞARK 

ASRI 

: Sıngapur postası ve 
Altın toplayan kızlar. 
1936 Atha Balkan 
olimpiy,tları. 

: Kadınlar gö~ü. Vah· 
şiler hücum ediyor 

SANCAK : Anjona kahra.,,an· 
1 J:.<ki Astorya) : ları. Mar~ariia. 

CUMHUXIYET: Çan ser!erileri. 

1 
rERAH 

MiLLi 

Pranııa nıahkümları 

ISTANBUL 

: Küçük prenses. 
Vahşil•re karşı 

: Romeo ve jolyet 

HiLAL 
·Yeni ticaret muka~ 
1velelerg müzak~resi ' AZAK 

: Bağ'dat büibülü. 
Kim öldürdü 

Fransız h.yctile yeni ticaret.mu
kavelesi akdi için müzakerelere 
başlanmıştır. ' 

Sovyetlerle yapılan müzakere -
ler son safhaya girmişti·. Macar • 

!arla olan müıakcrel~ hugün ya • 
ı·ııı L tınek üzeredir. Jap ılarla bü

tün noktalarda mutabık kalınmıs -· 
J~p'ln elçısi mukaveleyi imz"- i~:n 
sal3hiyet istemic-!ır. 

YUksak iktisat gaı:lai 
Ha\·al~rın kna gı r•«eoi dolayısi

lc 9 M<,yıs Pazar g:.inü Ada ve B·ı

ğ&za y"p:I·c .. k gı»i 16 Mnyıs Pa1ar 
gür,U1 "" ~ 1 r r c. rn '"!:-. 

: Küçük Lord ve 
Sefiller 

ALEMDAR : Kasta • Diva. Bos
na sevdaları 

HALK r avı. Kara 
esrarı 

KEMALBEY : Leblebici Horhor 
ağa. (tiirkçe sözlü) 
13 numarAft casus 

HAL& 

l tı.ALE 

KADIKÔY 

: Bak'r delikanlı 

ÜSKÜDAR 

: Gidi veıika 

BAKIRKÔY 

MILTıYADI : Program gönder· 
nı«·; ı ;tır. 

Borsası 

8 f 5 1 937 

Fl/\TLAR 
C 1 N S 1 

Butday yumuşak 
sert .. 

Y"laf 

A,ajı Yukı. 

K. P. K. P. 
6 20 6 30 

) üzı.le 60 Va. 
Anadolu şm. 

100 de 100 
Aslan çimento 

' ' Merkez Ban. 

-.-
-.-
-.-
14, 15 

bT!KRAZLAR 

-.-
-,-

1 .-
14, 15 ! 

-.-

Aılı 1 K.p "' 

Türk borcu! P. -,-
' Mmr beyaz 

san 5 2 
4 .5 

5 5 1 1 

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

2J,45 
'..!0,'.!0 
20,'.!J 

20,50 
20.2\l 
20,225 

' 

.\rpa 
4 28 

10 20 
500 

4 30 Çavdar 
Kuşyemi 

Afyon ince 
Zerdeva derisi 
S1nsar n 

4200 4700 
2750 
350 Kokarca 

Tıftik mal 49 - 52 -
• deri 

Yapak Anadol 
Z. yağı ekstra 
Pamuk ya~ı 

GELEN 

Buğday 

k fındık 
SuS1m 
Çavdar 
Arpa 
Mmr 
Pamuk 
Keten tohumıı 
Nohut 
Un 
Kepek 
Fasu:yıı 
Tiftik 
B yaz peynir 
Pa•nuk 1 ağı 
Kaşer 

702 

30 
40 
44 
7 

60 
1 

14 

21 

G 1 DEN 

Razmol 
Arpa 
Tiftik 
Kıl 
Al yon 
Çakal ,. 

Sansar ,. 

• 

ton 

.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
n .. 
• 

ton 

" 
" • 
• .. 
• 

DIŞFIATLAR 
- =-'==============' uu.:day: L.ver;>ul 6,54 Kr. 

• :Şikago 5,90 
,, :Vin:pek 6,08 • 

Arpa :Anvers 5,25 
.1ım :Londra 3,74 

i ........ ·ı T: .. 8,22 .. 
1 ı.ı~ıkG : Hamburg 88.05 n 

.. ı. JI 1~8.05 n - ---

" • ][ v. 
" ,, il! P. - ' • 

~ ,. ,, 111 v. -,- -.- ', 

1 

1 

1 

Erganı 
Sıvas E~zu. 1 

" il .. 
-,-
96,-

-.-
-.-
96,-

.. ili -.- ,-· 
Ş3rk şm. -.-

: Yüzde 5 Hazi. -.- .-;, 2 
1 ! • n -,- .-
' 

: 

' 
' 

! 
'i 
1 
1 

'" 

TAHViLAT 

Anadolu P, 1 
,, Va. 1 

• P. 11 
• Va. il 
., P. 111 
.. v. 111 
,. Mümes.P. 
.. • v. ı 

Aç:il; jK panı~ 

-.-
-.-
-.-
·-,-
-.--.-
-,-

-.-
-,-
-.- 1 -.-
-.--.--.-

! 
,, 

i 

: 
' -,- ' 

!-Lokman Hekim •

1 Mecmuası 
Her muallime, t1er mek-
tepliye, her aileye, her 
köylüye, her kese pek 

laZ<m hd". 1 
Bundan faydalı bir 
mecmua bulamazsınız • 
Seneli~i. (12) adedi (60) ku. 
rıışlur. Div1nvolu numa•a 104 i 
~ - - ' - .. - -

' 1356 Hicri 

1 

1353 Ruınl 
Seter NLan 
27 26 

' Yıl 1937, Ay .5, Gün 129, Hmr 4 

9 Mayıs : Pazar 

i Şark ruzgarının esm~si 

-
1 VaklUer v .. ati Ezaıu 
' ... "· '•· d. -

Güneş 4 49 09 36 ' 

' i 
ÔA"le 12 10 4 57 
ikindi 16 os 8 51 
Akşam 19 14 12 üJ 

' ı 

Yatsı :n oo l 47 ' 

lms~I: 2 49 7 36 1 -- - ' -

-

1 

( 

i 

r 

• 

• 

1 
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BİR CAZiBE VAR: 

EvET ciciM .' 
PERLODENT oi~ MAconu 
~AYfSİNDfDIR. 

Temin ve bu iki nimeti hayatın 
sonuna kadar garanti eder. 

KADIN DiŞÇi--
Hacer Nuri Ergun 
Pazardan mada hergün saat, 

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

karşısıııda No. 37 Hatman 

1 ap- nındasayın hastaluını Jı:a. 
1 bul eder. -.......................... 
ı Zührevi ve cild hastalıkları ı 
ı .. ı 

ı or. Hayri Om er ı : .ı 
ı Ôj!'leden sonra Beyoğlu Ağacamı ı 
ı karşısında No. 133 Telefon: ı 
ı 43585 ı 

.......................... 

Diş 

şaheaeri 

Jerinizi 

macunlarının iociıi 

olan Radyolinle 
günde iki defa 

ve l çalayınız ne mikrobların, ne 
di,. de rahatsızlıkların tahribatın• 
fır· 1 dan korkmayınız. 

Daima Radyolin 
Devlet DemiryoUarı Limanları ve ı 

işletme U. idaresi ilanları 

HiÇ BİR İDDİA 
Aslında kıymetsiz olana 

fazla bir şey ilave etmez. 

KRE.M PERTEV 

ifrat ve mübalağanın ifadesi 

değildir, Terkibi bir fen ha· 
· rikası gibi velveleli bir tarz. 

da ortaya atılan ıüıellik 

müstahzarlarını dn kendisi• 

ne karşı hiçbir zaman rakip 

olarak tanımamıştır. 

Yeni neşrıyat 

it verenin ve itçinin k•• 
nunf hak va ödevler1 
Bütün fabrika ve imalathane ~a· 

llİp ve mü•tahdemlerile ?ütiln 1f: 
çilerin mutlaka edinmelerı gerekh 
olan bir ~erdir . . 

iş verenin ve işçinin bilm~lerı 
ve 1apmaları ııerekli her JeY~. ':'." 
yasakların da hepsini, i,lerin yuru-
yüşü sırasilc prabk ve ~ual cevaplı 
olarak ııösteren açık lısanla yazıl· 
mış bir rehberdir. fi. 50 Krş. ı .. 
tanbul inkılap kitabevınde satıl• 
maktadır. 

• Yeni Adam 
17!> inci sayısı çıktı. Bu. ~ushıf: il~ 

Epikür'ün Bahçesi ilavesmın S ıııcı 
formasını veriyor. lsmail Hakkı, Se. 
nıiha Uzun Hasan, H. A vııi, Adnan 
Cemil, Rıza Ôzt~kel, Dr. lz~d~~ıı 
Şadan Kerim Sadi, Andre Gide ın 
yazıla;, ile Hlmit anketine lsmail 
Habib. Yuzuf Ziya ve Raif Nec• 
det'in verdij!'i cevaplar vudır, 

' 

iHTİVARLIK 

Peşinizden Gellyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhklt Davranınızıl 

Dr. Hafız Cemal 
(LVKMAN HEKIMJ 

Dahlll7e mUteh•saısı 
Pazardan başka günlerde öjila • 

den sonra saat (2~ tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesınde hasta • _ 
!arını kabul eder. Salı , cumartesi 
günleri sabah . 9.5 - 12• saatlerı ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22398. Kıtlık 
telefon : 21044. 

i .......................... ı 
i Göz Hekimi ı 
ı Dr. Şükrü Ertan İ 
ı Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. ı 
ı Cağaloj!'lu No. 30 (Eczanesi ı 
l yanında) Te•efon. 22S66 ı 
ı .......................... ı 

ZA YI - Galata ithali! güm· 

rükünden 28383 numaralı beyan• 

Muhammen bedeli 1918 lira 85 kuruş olan 497 adet muhtelif ebatta 

çam kalas 540 adet çam tahta ile 9 adet ihlaıııur kalas Bursı • Mu

danya hattı istasyonlarından bir veya bir kaçında vaılon içinde tesli m 

şartile 17 • S • 1937 pazartesi günü saat 15 de H. Pafada gar binası 

dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu 

ite girmek istiyenlerin 143 lira 93 kurutluk muvakkat teminat ve kanu· 

nun tayin ettij!'i veıaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo

na möracaatlan !Azımdır. 

Bu i,e ait şartnameler H. Paşada ır•r binuı dahilindeki komiıyon• 

da Mudanya • Bursa işletme amirlitiııden parasız olarak dağıtılmakta• 

dır. 2338 

r-------------.-Dans merakhlarırıa K d d" . . I 
müjde a ın ışcısı 

MARI SOLLBERGER 
DIŞ TABiBi 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 

renmek isterseniz ve ucuz bir Iiat 

ile vakit kaybetmeden dans pro • 

fesörü Yorıo'ya müracaat etsinler. 
Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sın da Topçekenler sokak N o. 31 " 
birınci kat. 

istiklal caddesi, Lüksenburıı Ap. 
Perşembe ve pızar ııünlerinden 

maada hergün saat 9 dan 12 ye 
ve saat H den 18 e kadar kabul 
ettitini sayın müşterilerine bil· 

d~~ ' ________ .,_, 
name ile Alman 411236 numara ve Satlhk hane BUlbUI 
W-12-936 tarihli 2623 lira 4 kıı· Cerrapaf& Cami sokakak 18 Bülbül mecmuasının dördüncü sa. 

ruşluk makbuz zayi olmuştur. Ye. numara merhum doktor Zekinin yıaı çıktı. Güzel yazıl•r dolu olan 

niıi çıkartılacatından zayi makbu- evi. Herııiln sabahtan 12 ye kadar bu miıah ııazetesini okuyucuları· 
mıza tav~iye ederiz. _z~u:n~h~ü~~~m~tt~k:·~lm.;;..:,ım,;;;_;"~tı~r._.~K~.~A~·-•v_•_~~-m-•_•·_·_c 1_'_"~~~--~~~~~~~~~.;....~~~~~~~~ 

KUMBARA 
o ~ 

fil~~ 1 

TARLADIR 

.Sabibt ve u.nuıııi ııeşrıy.ıtı ıJı: J 

E. izzet 
Ba11ldttı yer : Matbaai Ebiini:ra 
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