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2 ncide : Son haberler. 

3 ncüde: Meşale - Vodvil. 

4 ncod~ Hikaye. Aygır. 

5 ncide : Beş devletin bu
lamadı~ı ses. 
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Başvekilimiz Belgrat dönüşünde Belçikanın ) ~-~-~ ~~~,,,---

Bulgar Kralı ve Başvekili Bitaraflığı 1 

~~~~ 
ile bir ınülakat yapacak~:i;i;;,:~~;;;:~~~~ 

Londra 1S (A. A.) - lngiltere 
V l • [ ile Fransanın Belçikanın bitaraflı· ismet lnönü 

heyeti 
ı ugos av hududunda hır Bu gar ıtına ait olan müşterek beyanname 

metninin önümüzdeki hafta zarfın· 
tara ~ından karşı/ana- da B. Edenin Br~ksel~ ~eyahatin· 

J 1 
den evvel neşredıleceıtı ıoylenmek· 

cak ve Sof yada 
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b • •• "'[ • /ı f • •ı k tedir. 
ı r 0 g e zıya e l verl ece Diplomast mahafili, Belçika'nın 

Tarafsız 
Belçika 

Son günlerde Orta Avrupada Yu
goslavya siyasi faaliyet merk<'zi 
~lduğu gibi, Garbi A vrupada da 
Belçika aynı faaliyete sahne ol • 
maktadır. Belçika geç~n .>0 nnnin 
nıartından beri kararsızlık icinc'c
dir. Hatırlardadır ki Martta Alma~ 
:Va, Lokamo muahedesini yırta;al= 
Ren nehrinin boylarını r->kerileş
tırdi. Lokarno muahed~sile F:&nsa, 
Almanya ve Belçika karşılıklı o • 
h.rak biribirinin hudutlawıı ga -
ranti etmi~lerdi. Yani Belçika hem 
l·udutları garanti altına alınmış.hem 
de Almanya ve Fransanın hudutla
ıını garanti eden bir devlet vazive
tınde idi. İngiltere ve İtalya da ken
di namlarına Lokarno nı:.:a oeı:'esıni 
ı;':lranti etmişlerdi. 

Almanyanın Lokarno mua'..A·if· 
r.ini yırtması üzerine Belçika Fran
s& ve İngiltere Dış Bakanlar a
rasuı a blr içtima yapıldı ve hu
:tada Lokarno ile girişilen teahhüt
ler t<ıkrar teyid edildi. Yani Fran
sa veya Belçika bir Alman taarru
zuna uğrıyacak olurlarsa, üç dev • 
kt biribırine yardım edeceklerdi. 
Belçika bundan sonra bir takım 
dahili ve harici politika düşünce • 
lerinin zarureti karşısında büyük 
harpten evvelki tarafsızlık siya • 
setine geri dönmeğe karar vermiş
tir. Yani gerek Lokarno ile ve ge
rek Londrada giriştiği te~hhütler· 
den kurtulmak istiyor. Belçika. ken
di hudutlarının Almanya, Fransa 
Ve Ingiltere tarafından garanti e
dilmesine razıdır. Fakat kendisi 
riç bir devletin hududunu gardn
ti etmek istemiyor ve garbi Avru
pa barışının korunması meselesin
de Milletler Cemiyeti ile giriştiği 
teahhüdlerden başka bir teahhu
de girişmcğe muvafakat etmiyor. 

Harpten evvel, Belçikanın ta • 
rafsızlığı meselesi İngiliz ve Fran
sız dış politikasının en essah um
delerindcn biri idi. Çünkü Alman
~anın Belçika topraklarından ge • 
r:erek Fransaya taarruz edcceğiıı

~en korkuluyordu. Fakat bugü•ı 

'liaziyet değişmiştir. Almanyanın 

• iyasi hedefleri garpten ziyade şark 
i.zerinde toplanmış gorunuyor 
Fransa ile Sovyetler arasında bir 
karşılıklı yardım paktı yapılmış 
ı,lduğuna göre, Fransa bir taar -
ruza karşı Sovyetlere yardım et -
mek mecburiyetindedir. Bu yar -
dım da en müessir şekilde Belçika 
:Volile Almanyaya karşı taarruz et
mekle yapılabilir. Belçika toprak· 
larının tarafsızlığı kabul edile.;ek 
olursa, Fransa, bu topraklardan is
tifade hakkından mahrum k.ıla • 
caktır. Yani Belçikanın tarfsızlı -
ğı kabul edilecek olursa, Fransa, bu 
topraklardan istıfade hakkından 

mahrum kalacaktır. Yani Belçika
nın tarafsızlığı haı:pten evvel Frarı
•anın işine elverirken, bugün AJ
nıanyanın işine elverirken, bugün 
Almanyanın işine elveriyor. Bu -
nun içindir ki tarafsızlık siyase • 
tine geri dönmek için Belçika kra
lı tarafından geçen sonbaharda ve
rilen karar Fransada heyecan u • 
yandırmıştı. Fakat geçenlerde kral 

Ahmet ŞUkrU Esmer 
(Devamı ikinci sayfada) 

Fransız • lngiliz tebliğine cevap 

B k•ı• s B vermesi lüzumunda israr etm!kte 
aşve 1 ın ar ay - esna ve her. iki ~~·~kanın ayn'. zamanda 

neşredılmesını ıstemektedırler, 

h t• d d• Halbuki Belçika, halihazırda Bef. 

seya a 1 evam e lyor çika'.nın milletler cem!yeti ba11 
sıfatıle ve mezkur ceımyet mu'.<a. 

lımot lnöniI Bclgrarla giderken Sofgada Bulıar BaıfJelcili 
Köıe foanofla b:ıı6ıışa 

Sofya, 15 (Hususi) - Ba1vekil 
General ismet laönünün ayın yir· 
minci günü Sofyada bulunacatı 
kat'i olarak anlaşılmıştır. Sofya 
sefirimiz Şevki Berırer ile, Bulgar 

Emniyet Umum direktörü Golübof 
ye Bulgar Hariciye Neşriyat umum 
müdürü, misafirler~ Oragoman is
tasyonuna gönderilecek olan hususi 

(Devamı 2 inoi ıagfamıztlo) 

Yabancı memleketlerdeki lspanyo!!!!' 

Her iki taraf şeflerine 
komplo. hazırlıyorlar 

-----------
ki tarafın Generalleri ile gizlice uyuşa· 

rak bir hükumet kurmak istiyorlar 
- -·--- -

Avam kamarasında son kararın tenkitleri 
yapıldı.HUkümetçiler adım adım ilerliyorlar 

Londra 15 (A. A.) - Daily tel 
graf yaziyor: 

ôvendiltimize göre Valencia ve 
Burgos hükumetlerini ortadan kal• 
dırarak bitaral bir askeri komite 
teşkil etmek maksadile bir komplo 
tertip edilmiştir. Komitenin vazile
si, memleketi sullı ve salaha ka• 
vuşturmak olacaktır. 

Yeni hükumetin reisi olarak 
Madrid müdafii general Miajanın 

ismi ileri sürülmektedir. Bu plı\n, 

ecnebi memleketlerde bulunan bi
taraf lspanyol politikacılan, mali· 
yecilerl tarafından tasavvur edil· 
miştir. 

Bunlar, her iki tarafın ıreneral. 
!eri ile daha şimdiden gizli surette 
temasa gelmişlerdir. Bu plı\nın 
esuı, ııeneral LFranco ile Largo 
Caballero'nun ellerinden iktidar 

( DefJamı 4 üncü Hgfotla) 

ispanyada karulocak geni hükü· 
melin baıtno geçirilm•k iıtenilın 

Maclrld müdafii General Miaja 

YENİ 
.. 

TEFRIKAMIZ 

Hayat denen oyun 
Hayatı bUtUn açıklığı ve çıplak• 
lığı ile ortaya koyan ve insanlığın 

iç yUzUnU tahlll eden realist bir eser 

Y a.~ında (Açık Söz) sütunlarında 

' l 

... ·, 1 · Yazan: Nusret Safa Coşkun 

.. 

velena mesinin 16 ıncı maddesi mu• 
c ibince ifa etmeıi lazımgelen veza• 
i fi ihtar eden bir formülü alenen 
kabul etmeğe mütemayil buluumak· 
tadır. Belçikanın bu babdaki tered· 
düdünün zecrr tedbirlerin tatbiki 
halinde orduların Belçika arazisin· 
den geçmelerinin otomatik mahi· 
yette olmasını kabulden imtina ey. 
)emesinden ileri gelmekle olduğu 
söylenmektedir. 

Rus yada 
Gizli Konuımalar 
Plağa ahnmışl 

Paris ( Hususi Muhabirimiz· 
den ) - Staline karşı suikast h'l• 
ZJrlamalC ve ~ui istimaUerde bcilun• 

makla maznun olarak tevkif olunan 
eski Çeka reisi ve posta telırraf 
komiseri Yagoda hakkında yeni 
bir çok ifşaatta bulunmaktadırlar. 
Moskova postahanesi direktörü 

Nasi~enski, Yagodanın emrile, Sta• 
lin ile Litvinof ve Kağanoviç ara
sında cereyan eden mühim telefon 
mükı\lemelerini gramofon plakları· 
na aldırmış ve bu plaklardan bir 
kısmı harice se•kedilmiştir. 

Devlet müddeiumumisi Vişinski, 
Yagodayı hapishanede görerek is
ticvap etmek istemişse de, Yagoda 
müddeiumumiyi odasından kovmu, 
ve hıç bir şey söylememiştir. Sta· 

(Devamı 2 ci sayfada) 
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lngilterede 
ihtiyat erzak birlkdirme 

faally•ti ba,ıadı 
Londra tS (A.A.) - Milli çift· 

çiler birliğinin teşvikile halihazırda 

buğday ziyaretinin inkişafını tes
hile matuf hararetli bir propaııan. 
da yapılıııaktadır. 

Evvelce bu propaganda, iş~izliğe 
karşı mücadı:leyi istindaf ediyordu 
halihazırda ise, bilhassa yeniden 
silıihlanma programın1 ve grev ha· 
tinde halkın ihtiyaçlarına kıifi ge• 
lecek ihtiyat gıda maddeleri bir!k· 
tirmek zaruretine istinat etmektedir. 

Abdülhak 
Hamit için 
21 nisan çar•amba gUnU 

bUtUn halkevlerlnde 
toplantı yapılacak 

Ankara 15 {A.A.) - Haber al. 
dıfımıza göre bütün yurd içinde 
en derin bir teeısürle karşılanmış 

olan Abdüllıak Hamit adına 21 
nisan çarşamba günü bütün halk. 
evlerinde bir toplantı yapılacaktır. 

Edebiyatımızın en yüksek şah. 
siyeti olan Hamid'ın hatırasını ta· 
zim ve taziz için mevcud 167 hal
kevinde yapılacak olan bu toplan. 
tılarda büyük şairin hayatı ve şah. 
siyeti etr .. fında konuşmalar yapı· 
lacak ve eserlerinden muhtelif par. 
çalar temsil edilecektir. 

Ünioerılle lconferanı aalonuncla dı1nkl!. ihtifale/en bir görünüı 

Gençlik dün H8midi 
saygı ile andı 

Profesör KöprUIU Fuad ve ediplerimiz, gençlerimiz büyük 
HAmidin hayalını ve eserlerini anlattılar 

Profuör Köpri/lfJ Fu•t ıırıs 
nutkunu fJerirl(en 

Hain tabiatin aramızdan cismini 
ebediyen aldııtı fakat ismi ebedi
yetlere kadar kalblerde hürmet ve 

Şehir meclisinin bir 
kararı ve taziyeti 

huşu ile yaşayacak olan şiir ve 
edebiyat alemimizin en büyüğü Ab
dülhak Hamit için memleketin her 
tarafında ihtilaller tertip edilmek· 
tedir. Bu münaseb~tle dün akşam 
saat 17 de Üniversite konferans 
salonunda gençlik tarafından bü· 
yük bir ihtıfal yapılmıştır. 

Bu ihtifale kız ve erkek binlerce 
üniversitelı ve liseli ile maruf ediı>
lerimiz, profesörler ve mu,zzam 
bir halk kütlesi iştirak etmiştir. 

Merasime istiklal marşile başlan. 
mış ve bundan sonra derin bir SÜ• 
kOn ve hOzlio içinde dinlenen ma. 
tem havasından sonra profesör saylav 
Köprülü Mehmet Fuat tarafından 
bir açış söylevi verilmiştır. 

(Lut/•,. aagfagı çeİfJrinls) 
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Siyasi zigarellf!!:. 

Musolini Berlinde Hitleri 
ziyaret edecek 

Alman Dış, propaganda ve hava nazırları 
da italyaya resmi ziyaretler yapacakıar 

Avusturya Başvekili Berline hareketin-
den evvel Musolini ile Venedikle görüşecek 

Sekiz gi1n aonra ıöıll~ıcek olan iki devlet 
millôknlıntla alınmı, bir ıeıim/eri 

reiıinin 934 

Roma 15 (A.A.) - Havas ajan
sı muhabirinden: iyi malumat al• 
makta olan mahalil, B. Musolininin 
Venedik'te B. Schuchnig'e mülaki 
<>lacağı ııünün ferduında yani bu 
ayın 24 ünde B. Hitler'e mülıiki 

olmak üzere Almanya'ya gitmesinin 
muhtemel olduğunu beyan etmek· 
tedir. 

Bu mahafil, O. Mus•olini'nin zi· 
yareti sırf b. Hitlerin 1934 sene
sindeki ziyaretini ıade makladile 
yapacağını "" iki devlet adamı 
arasındaki ~ öriışıı e'erın mevıuunu 

ltalya ile Alıııaıı) a Ltı ııiı;de mev• 

cut dostane münasebetler teşkil 
edeceğini ilı\ve etmektedir. 

Diğer taraftan bu mahalil, bir 
takım Alman •iyaset adamlarının 
bilhasıa B. Von Ncurath ile B. 
Goebbels ve B. Goering'in haliha. 
zırda Alman mıısai cephesi şefi B. 
Ley'in yapmakta oldu~u gibi ltal
yaya resmi ziyaretler ~apacaklarını 
tahmin eylemektedirler. 

Şutlng'in mU16katl 
Viyana. 15 (A.A.) - B. Schuc

hnigg ile, B. Guido schmidt, 22 
Nisanda Venedik'te B. Mussolini'ye 
mülıiki olacaklardır. 



wAÇIK So.ı:;-

''~~-x_~__.J~) __ ,_G __ o_n_o_n __ ıc __ in_d_e_n ____ ı~ı--~~--...:ı: 
Bu günkü hekimliğin l 

manası 
Yazan: Prof. Dr· Tevfik Remzi KAZANCIGIL 

Hekimliğin tekamül ıar ihinde en 
çok dikkate değer hu~usiyd 

şudur ki ~er devrin hekimli)ti, o 
devirde hakim o·an felsefi telakki
lerle, dünyayı gö:üş tarzının tesi
rine maruz kalmıştır. Sihirbazlık 

Theologie devirler: nde v • sonra 
fe'.sefl terbiklerin bakim oldu2u 
devirlerde, inliLah de-rinde hekim• 
lik, O devrin düşünüşü ve zihoi0 

yetile aşılanmış cemaat ve cem ye· 
tin ideal ve ıştiyakları ile alaka· 
lanmıştır. 

Platon ve Aristotaliı'in tesirleri 
Calinos vasıtaS1 ile orta zamana 
kadar intişar eder. Leiçnitz'in Me· 
J1ade nazariyesi Friedrich Haffman• 
n'in tıbbi sisteminin kurulmasında 

amil olmuştur. 
!9 uncu asnn fikir aleminde ha· 

kim olan düşünce; ki tecrübi z h
niyet, rationalisme ve determinism'e 
itimat etmek gibi bazı karakterler 
bu asır hekimliğinin düşünüş ve 
inkiş.hnda amil olmuştur. 

Bu telakkiye uygun olarak bize 
harp sonu dünyasında her hekimli• 
Ain fikrıyatını ve karakterlerini 
arayalım: 

a) On dokuzuncu asrın mekanist 
tahlilci biyoloji.ine mukabil, bui'Ün• 
kü biyoloji terkibci bir bütünlük 
taraftarıdır. ı~san bir mekanizma 
olmayıp bir uzviyettir ki, bedeni ve 
ruhu ile bir tamlığı, bir bütünlüğü 
temsil eder. Hastalık ta bir biyo
loji tezahürü olduğu için, hastalığı 

arayan bilgi (hekimlik) dinamik bir 
bütünlük içinde mütalea edilmeli· 
dir. Hasta insan ayni Z3manda bir 
lerdiyet ve bir vahdettir. Hekim 
bu ferdin bir tek bir fert olmak 
haysiyetile haiz olduğu şahsi bü· 
tünlüğü yani vabdet'ini anlamalı, 
bu ferd'in derinliğine gitmeli, onu 
statik vasıfları içinde ararken, dün• 
yanın reaksi) onlarını bulmalı. Bu 
bilgi ve düşünüş ona bağlı ikinci 
mefhum.ı ·beraber sürükler: Ruhi 
hayaL. 

Şahıs mefhumunda ruhi hayal ta 
gizlıdir. iyi bir tedavi ancak fer• 
diıcımi>, ve hastanın her şeyine 

tetabuk elmiş olan bir tedavidir. 
Bu da ancak bir hasta şahısta &a
hıı I rcaliteninin altındaki gizli olan 
derinliği aramakla yapılabilir. 

b) Bugünkü hekiml,k, hastanın 

gösterdıği realiteleri mütalea eder· 
ken, onun ruhi, beden! reaksiyon• 
lan yanında, içt.mal ruhi reaksi· 
yonlarını ihmal edemez. 

insanda meslek, hay at ve endi· 
şcleri cin•iyet velirelerine ait teza· 
lıurier ıhma! edilemez. Başka bir 
tabirle hasta insanda içtima! tesir· 
ler de rol oynar. 

Hasta insanı psikoloji ve sosyo
lojisi ile t irl.kte mütalea eden he· 

Bu ilk sö;levı sırasi.e, doçent • 
Ali Nıbat, lsmail Halip, M·lhat 
Cemalin, yaşayan bü;ük ölü hak· 
kındaki hitabeleri takip etmıştir. 

Bu h;tabelerden sonra gençlik 
namına da Ocı,versiteli Turkmen 
ve diğer bir talebe hararetli nutuk· 
lar söyliyerek umum! kessür ve 
ihtırama terci.iman olmuşlardır. 

Nutukları takiben Edebiyat Fa· 1 
kültesinden lbrahim Kutluk Meh· 1 
med Kaplan ve Nıhat Hamidimi· 
zin şiirlerinden bazı ateşli parçalar 

1 

okumu~l.ırdır. 

Şehir mecllalnin bir 
kararı ve taziyeti 

lstanbul Şehir mcc.isinin dünk(i 
topl"ntıseında verdiği karar üze• 
rine Şehir meclisi birinci reis ve
kili Necip ~erdengeçti, ikinci reis 
vekili Tevfik Türe, azadan ressam 
Cemi Cem, ve Refik Ahmet Se· 
vengılden mürekkep bir heyet dün 
akşam Maçkapalasa giderek Ha. 
midin refikası Bayan Lüsycni 
ziyaret etmişler, fmeclisin teessür 
ve taziyetinl ve ikametgahının kira· 
sını~ eskisi gibi belediyece veril• 
uıesı hakkınoaki kararı bildirmiş
lerdir. 

Bayan Lüsyen Cümhur reisinden 
itibaren bütül\ milletten gördüğü 
derin ve samimi aıAkadan dolayı 
duyduğu minneti ifade etmi,, lstan. 
bul şehir meclisi azalarına te~ek. 
kürlerinin bildirilmesini istemiştir. 

Halkevlnde bu aktamkl 
ihtifal 

Büyük şairin hatıraaını taziz mak· 
sndile bu akşam Eminönü Halke· 
vi salonunda da bir toplantı yapıla
caktır. 

kim, daha şümullü bir manada in• 
sanın kainattaki mevkiini bir nevi 
tıbbi antropolojisini de yapmak 
m~cburiyetindedir. 

c) Yeni hekimliı;in en dikkate 
şayan hamlelerinden birisi de içti
timai tıb'ın ortaya çıkmMıdır. Ger• 
çı tatlik! tıb, ancak hastayı ferdi 
mütalca eder. Prophilaxie veya te• 
davi usullerile ferde yardım eder. 
Lakin ferd bir uzvu olduğu cema• 
atin bir cüzüdür, ona tabidir. 19 
uncu asırda insan cemaatlerinin 
tetkiki ilmi sociologie ortaya çıka· 
lıdanberi,. cemiyet hekimlikten ken· 
disine aid müşterek bazı tedbirler• 
de yardım bekler. hsan kütlesinde 
sıhhatin varlığı saadet ve refahı 
davet eder. 

içtimai tıb, bir taraftan tecrübi 
ilimlerden diğer taraftan socioloji· 
den yardım görerek cemaatin aza. 
misıhhal balind• kalmasını temin 
eder. Bugünkü manasile hekimlik, 
cemiyetin bir vazifesi, bir uzvu ha· 
line gelmesidir. Bir cemiyetin kud. 
ret ve nüfuzu ferdlerinin mikdarı 

ile alakalıdır. 

Diğer taraftan asıl mühim nokta, 
ferdlerin keyfiyetidir. Bir insanda 
hakim olan şey irsi evsafında giıli 

olan hususiyetlerdir. Bugünkü bı. 

yo ojide müsbet usullerle öğrenilen 
veraset i'mine ait bazı bilgiler, in
sanları kemiyet kıymetleri yanında 
kalite kıymetlerini artırmak için 
yardım ediyor. Irk hıfzıssıhhası de. 
diğimiz bu mevzu, social tıb ile 
ferdi tibbın müşterek çalıştıkları 
sahadır. 

Hekimlik ile cemiyetin bu kadar 
sıkı rabıtası ancak 19 uncu asrın 
terakkileri sayesinde mümkün olu. 
yor. Hekim hastanın nabzı altında 
cemiyetin nabzını tutuyor. 

Bugünkü hekimliğin karakteristik 
Üç noktası üstünde muhtasar ma• 
lümat verdikten sonra bugünkü 
Türk hekimi mevzuuna geçiyorum: 

Türk hekimi bütün tarihinde sa
adeti, vazifeye intıbakta bulan bir 
insandır. Türkiyede hak ve şeref 
mücadelelerinde Türk hekimi daima 
ön safta bulunmuştur. 

Tfrk hekimi pendisini ha~tı 

ferde ve cemiyetin hastalıklarına 

vakfetmiştir. Milliyetçi, devletçi ve 
terkibçi olan Türkıye Cümhuriye· 
tinde genç Türk hekimi, Türk mil• 
!etinin şerefli tarihine layık olarak 
çalışıyor. Onu tahrik eden kuvvet• 
ler, memleket aşkı, vazife bissi ve 
!era;ıattir. 

Atatürk Türk iycsinde memleketi 
ön sala götürecek olan yüksek 
celıidde rolü olan Türk hekimi, 
vazifesini ifaya layık olduğunu şim
didiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da bbııt edecektir. 

Rusyada gizli 
Konuşma.ar 

( Bitlnci ıayfuuan Jeuam) 
!ine bir mektup gönderen Yagoda, 
şayet öldürülecek olursa, arkadaş. 
!arının i'izli olan bir !akım •iyasi 
evrakın hariçle neşrolunacagını ve 
bu suretle miı thiş siyasi iskanda!. 
lar meydana çıkarılacağını bıldir. 
mişlir. Yagooa, Komiser bu'undu. 
ğu sıralarda Amerikalı sermaye· 
darlara büyük rüşvetler mukabi in· 
de taviıalta bulunmuştur. Kendisi· 
nin Am•rikanın Fıadelfiya banka· 
sında mühim miktarda parası bu
lunduğu tahakkuk etmiştir. --

16 Mayıs şenlik ha· 
zırltkları başhyor 

Dün saat on beşte vilayette 
Vali muavini Hüdainin b3şkanlı • 
ğında bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıya Parti ile şehrımlzd.ki 
bütün resml daireler ve diğer bü • 
tün teşekküllerin ve Fedcrasyo • 
nun birer mümessili iştirak etmiş
tir. 

19 Mayıs spor bayramı, ayni za. 
manda mütarekenin kara günle • 
rinde Atatürkün Samsunda kara • 
ya yak bastığı ilk gündür. Bu iki 
büyük bayramın lıiyık olduğu ~ • 
l:emmiyetle kutlulanması için dün 
kü toplantıda müzakereler ya
pılmış, büyük ve parlak tezahüratı 
ihtiva edecek programın esasları 
l:azırlanmıştır. 

Bıllıassa gençlik ve spor bayra • 
mı olan 19 Mayıs bayramına hal • 
kın da geniş mıkyas'a iştirakıni te-

1 

ını:ı için tertibat nl unası karar • 
laştırılmıştır. 

Bu gece yirmi buçukta yapılacak 
olan (Hamit gecesi) nde Aialı Sırrı 
Lcveıı t, Niza mellin Nazif ve Halid 
Basri büyük ustad Abdülhak Hamit 
hakkında birer hitabe de buluna
caklardır. 
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Bundan başka Bedriye, Sevim 
Levent, Naki Tezel Hamidin eser-

l• rinden muhtelif pırçahr okuvacak· 
lar, gö•terit kolu ba:kanı Doktor 
Celal Tahsin de Eşberden bir puçaı 
temsil edecek tir. 

Sovyet Rusyada buse
ne nekadaryerekildi? 

Moskova 15 (A. A.) - Ziraat komiserliğinin istatistiği, 10 Nisan 
tarihinde 14.568.000 hektar araziye ilkbahar buğdayı ekilmiş olduğunu 

göstermektedir. Geçen sene 12.420.0ilO hektar arazi ekilmiş idi. 

• • • 
Doktor Şaht Berline döndü 

Berlin 15 (A.A.) - Dr. Schacht, bu sabah tayyare ile Brük<el'den 
gelmiştir. Doktor, bu sabah Berline gelmiş olan ltalya bankası müdürü 
B. Azzodini ile görüşeceı<tir. 

• • • 
Lehistanda kitle halinde tevkif at 

Varşova 15 (A.A.) - Lehistanda komünist tahrikatmın artmakta 
ve yeni bir şekil almakla olduğu görülmektedir. Birçok fgazetelere n.ı· 
zaran komünistlerin yeni tabiyeleri, demokratların spor veya kültür leş· 
kılatlanna sokulup girmektedir. 

Her sene l Mayısın takarrübü dolayısile yapıldığı veçhile sol cenah 
müntehas. mahafilinde birkaç haftadanberi kütle halinde tevkifat yap:l
maktadır. Ancak bu defa bu teklifat, sendikalistler mabafiline de leş.o 
mil olunmuştur. 

• • • 
Habeşler murahhas gönderirlerse 

Cenevre 15 (A.A.) - Mısın kabul etmek için milletler cemiyetinin 
akdedeceği fevkalade içtima, mayıs ayının 26 sında yapılacaktır. 

Haile Selassie 'nin bir heyet gönderip göndermiyeceğı malum değil· 
dir. Gönderecek olursa, Hat>:ş heyetinin salAhiyetlerinin muteber olup 
olıoadıgını müzakere etmek uzere hususi bir komite toplanacaktir. 

• • • 
Roma'da 1941 dünya sergisi 
Roma, 15 (A,A.) - Nisanda 19·H dünya sergisinin inşaatına başla· 

nılacak ve bu mijnase~ctle m'rasiın yap ldcakti r. 

Merasıme, serginin kurulacajtı mıntakanın bir noktasına Akdeniz 
mıntakasında yetişmiş büyük bir çam dikilmek suretile remzi bir mahi· 
yet verilecektir 

• • • • • 
B. Hitler ve 
B. Mussolini 
Görüşme tarihi henüz 

tesbit edilmemiştir 
Roma 15 (A.A) - Yabancı ga. 

zele müme•siilerine satahiyellar 
makamlardan verilen cevaba göre 
B. Hitler ile B. Mussolini arasında 
vukua gelecek bir görü,m~nia ta· 
tarihi henüz te,bit edilmiş deği'dir. 

Mamafi, B. Mussolininin B. Hitlere 
iadei zıyarette bulunmasının pek 
tabii uldu~u tasrıh edilmiştir 

• o 
Almanya Avrupa 
ıStatükosunu 
Tanıyor mu? 

/ ~indistan 
1 isyanı 
Şiddetli tedbirlere rağ
men hA A bastırılarnadı 

Londra, 15 [Hususi] - Veziris
tanda vaziyet günden güne karış· 

makı_adır. lhffalder veniden lngiliz 
zabıt ve askerlerini öldürmüşlerdir. 

Peşaverden l,ildirildiğine göre, 
lngil!z~er İht•liılcilere !..arşı askeri 
horcK §.ta başlem.şlarsa da, çok l;;ü-
~·ük zayiat vererek geri çekilmeğe 
mecbur olmuşlardır. lngllizler şim· 
dıye kadar ölenlerin bir cetvelini 
neşret mi ,!erdir. 
. Ô'~nle_: arasında bir Miralay 
ıle ıkı yuzbaşı ve bir çok zabit 
vardır. ihtilalcilere karşı atılan 
bombalar hiç bir netice vermemiş. 
tir. Müzakerelere başlanması için 
y p lan teşebbüsler de akamete uğ. 
ramıştır. 

Paris 15 (Hususi ) - Doktor R f • tJ • 
Şaht 4 ve 5 Mayısta Parise gele- ı Uffiell aŞIS erJ 
rek beynelmi~I sergıdek~ A'.man Prens Nlkola ile beraber 
pavyonunu kuşat edecektır. Dok· Londra 15 [ Hu•u i ) .. D r 
tor Şabt Hitlerden al~ığı _ salahİ· Telgraf,, g;zetesinin ·y~zoığına e~~ 
yetle, Almanyanın bugunku Avru• Roman f · . . · g 
pa hudutlarını ve Çekoslovak~anın re, , ya . sşıslle~ı lıderı Gene. 
tamamiyet mülkiyesini tanımakta ral Kdantakkuzıno bır beyanname 

.. . . neşr ere , Prens Nıko anın hane. 
olduğunu soylıyecek, yalnız cskı danlıktan çıkarılması t 1 1 
Al .. ı k ı · · · d · · nı pro es o". man musteın e e erının ıa esını miş ve bütün Rum ·ıı 1· · 
· d' · · d ·ı · d k . en mı e mı~. 
ıste ığını e ı ave e ece ·tır. Prensle birlik oldu~unz ilan elmıştir. 

• • • • 
Sterlinin Özbekistanda 
Fiatı İs} an çıktı 

Londra, 15 ( A. A.) - Avam 
kamarasında hiıkümetin 'ptidal nıad
deler fiatindeki yüksekliği durdur· 
mak için sterlinin kıymetini artlı· 
rıp arllırmayacağı sualine cevnp 
veren Maliye Nazırı Çemberlayn 
bu meselenin hük ı1metin şimdiki 
siyasetine dahil bulunmadığıoı, 
ve işlerin takrar harekete gel· 
meılni durduracak herhangi bir 
tedbirin muvafık olamayacağını 
sövlemıştir. . 

Filistin lsvlçre gibi kan-
tonlara ayrılacak 

Kudüs 15 (A. A.) - Londra ga· 
zeteleri tarafından neşredilen ve 
Filistinin lsviçre modeli kantonlara 
taksim ni istihdaf eden >eni plan 
Arap mahahlınde oldukça iyi bir 
surette karşılanmıştır. Bu yeni plana 
gÖre,Filistin,bir kül halinde kalacak, 
faka dahilen muhtar bir idareye 
sahip muhtelit eyaletlere taksim 
edilrcektir. Her eyalet. kendi mı'
haceret siyasetıni ve toprak rej:• 
mini, kendisi tayin eyleyecektir, 

Bu eyalctldrdcki, arap olsun 
Yahudi olsun, ekalliyetler eya• 
letlcrin idare makanizmesinde lem• 
sil oluracaktır. 

Her eyalet, lngİliz manda ma
kamlarının kontrolü altında bulu
nac1~ •e Fılistin hiikiımetôni te~kil 
eyliyecek olan yüksek konseye 
mümessiller gönder<cektir. Mave. 
rayı şerianın da bu kombinezona 
idhal edilmesi gayri mümkün de. 
~ildir. 

Rigo, 15 (HJsusl) - Moskova
dan t<!yil ed ldiğ'ine göre Taşkent· 
te c~ıi_di karışıklıkbr o.m~ş. G. P. U. 
teşkılat memurları halk i.zerine ateş 
etm•şlerd~r. isyan ba•tırılmış, pek 
çok tevkıfat ~-apılmıştır. 
fransada bir may•sda 

büyük nUmr- yi,ıer 
yapılacak 

Paris 15 (A.A.) - Le Soir gaze
tesi 1 m•yısda Sendikaların büvük 
nfmayişlerde bulunacaklarını bildir· 
mektcdir. 

Bükre,te ticari muza• 
kerelere ba.-andı 
Bükreş, 15 (Hususi) - Türkiye 

ve Romanya murahhasları iki devlet 
arasında yeni bır ticaret muahedesi 
akdi için, diin sabah müzakere 
lere başlamışlardır. 

Sovyetler Amerlkaya 
altın gönderiyorl•r 

Londra, 15 ( A. A. ) - . Sovı et 
1.Lrlin vapuru mühim miktarda 
alim ; üklü olarak Tilbori've gel
miştir. Beheri bir kentallik kırk 
altın külçesi Londra; a sılahlı mu• 
hnfızhrın nezareti altında naklediL 
miştir. Bu altın Nevyorka gönde· 
rilrcnkt;r. 

5000 metre irtifada 
on ton 

Roma, 15 (A. A.) - Tayyareci 
Mario Si ~pp•ııi, 10 tonluk hamule 
ile denii hy )'Rr~leri irtifa rekorunu, 
3 motörlü a•keri bir tayyare ıle 
4863 metre yükselmek suretile 
kırmıştır. 

İktısat 
Vekaletinin 
Tebliği 

Çimentonun idhali· 
ne müsade olunuyor 

Ankara, 15 (A. A.) - lktısal 
Vekaletinden : 

Tesis sermaye•ini ucuzlatmak 
maksadıyle alınmış olan aşağıdaki 

prensip kararı alakalıların bilgisine 
sunu~ur. 

1 - Teş,·iki sanayi kanunundan 
i<tifadesi kalul edilm'ş sonayiin te
sıs ve tevsii i1in lüzum görülecek 
tesis malzemesinden çimentonun 
Klering veıa benz<'rİ anlaşma mev. 
cud memleketlerden idhaline mü· 
saade edi eccktir. 

~ - A akalıların •uir • kararı 

bjk. m erine tevfikan ırüsa•ce 

islihsali için iktisat v kaletiııe mu· 
racaat etmeleri lazımdır. 

3 - ?ıııluracaahn, "gir klı.rarı,, ve 
teşvik sana~i kanunu hükı: mlerine 
tevlıkan yapılması icabeder. 

4 - Bu prensip kararı Anadolu 
ajnnsı ile neşri tarihinden itibaren 
tatbik oluMcaktır. 

Tarafsız 
Belçika 

(Birinci sahifeden devam) 
Leopold, Londrayı ziyaret etmiş ve 
Belçikanın böyle bir siyasete geri 
dönmesini icap ettiren sebepleri 
tngiltere hüküınetine izah etmi~tir 
Kral avdet ettikten sonra İngil · 
ttre ve Fransa, Bclçikanın taraf
sızlık siyasetini tasvip etmeğe ka
ı-ar verdiklerini bildirmişlerdir. 

Bu bir kaç gün içinde neşredile
cek bir beyanname ile Belçika • 
nın Londra anlaşmasile girişttiği 

teahhüdlere nihayet verilecekıir. 

Bundan sonra İngiliz dış bakanı B 
Eden Brüksel'e giderek garp dev
h ileri arasındaki münasebc-tleri 
tanzim edecek olan yeni Lokarno 
i~inde Belçikanın vaziyeti üzcrin
C:c görü, ·c ktir. ünkü arafsız ol
sun taraflı olsun, Belçika daima 
garbi Avrupa devletleri arasındaki 
n ünasebetlerin mıhveri olmakta 
devam edecektir. Belçikanın ta • 
r~fsızlık siyasetine geri dönmesi Al
manyanın da terviç ve hatta ısrar 
ettiği bir mesele idi. Ve İngiltere 
ile Fransa bunu tanımadıkça, Lo -
karno müzakerelerine girhınekte 

bile bir fayda olmıyacağı anlaşıl • 
mıştı. Binaenaleyh İngiltere ve 
Fransanın Belçikayı serbest bırak· 
mak hususundaki kararları Alman· 
yayı da mc-mnun etmiş olacaktır. 

Bugıinlerde Schacht Brüksele git
ti. Alman iktısat vekilınin bu se
yahati, belki de gümrük manialnrı
nı kaldırmak için Belçika Başvek ' li 

Van Zeeland tarafından girişilen 

teşebbüs hakkında fiki,· t"ati et • 
mek için yapılmıştır. Fakat her hal
de tarafsızlığa geri dönen Betçi • 
kanın garp Lokarnosundaki vazi -
yeti etrafında da görüşülecektır. 
Belçikaııın bu yeni siyJsi ··a iyeli 
etrafında da görü\ ülecektı·. Bel • 
çikanın bu yf'ni c:iv:ısi valivctı. vu
zuha dogru bir gidiş midir' :'oksa 
daha çok vuzuhsuzluk mu doğura· 
cak? Burası pek belli değil. Fakat 
şu muhakkatır ki bununla garp Lo
karnosunun imzasına mUni olan 
engellerden biri ortadan kalkmış 
oluyor. 

Ahmet ~ UkrU Esmer 

350 lira mükAfot nasıl 
verilacek? 

Ankara Elişleri Sergisinde dere
ce kazanan iilcıin sahiplerine, İk· 
tısat Vckfılcti tarafından verilen 
350 lira mükafat, Beyoğlu Akşam 
Kız Sanat Mektcbınde bir miısa
mcre tertip edilerek tevzi edilecek
tir. 

Kon trol teşkilAtı 
geni(lliyorl 

Memlekettekı ıhraç madd•lerini 
dış piya•alarda daha iyi tanıtm:.k 

ve mevcut ra~betini art !ırmak 
mak~adile kurulan lhrac:ıtı kontrol 
teşki.atı takvıye edilecektir, 

rvı. mk ket . <in muhtel f 1 erlerin-
1 

deki konırol men.urları arasındatla 
bazı drğışikl·kler yapı mıştır. Ma
yısla un:un,j bir ko•.!rol lapılacok 
ve mcmuric.rın kontrol etme tarzı:l:ı 
gözden geçlrileceklir. 

16 Nisa~ 

Başvekilin .. 
Saray - Bosna 
Seyahati 

(birinci sayfadan deunm) 
trtnle birlikte giderek, isnıet lıı
önünü orada karşılayacLklardır. 

Başvekili~ husu<i va'{onu b~ 
trene rnptolun~caklır. Tren saa 
on ikide Sofyada bulunacaktır. 

Köse lvanof, başvekilimiz •.e 
yarıındakiler şerefine bir öğle ıı· 
yafeti verecektir. Bu ziyafetin, Bul·. 
gar kralının Sofya civarındaki 
Vran}a sarayında verileceği dt 
söylenmeklrdir. . 

bulgar Kralı Boris ile Haş,ekı• 
limiz arasında lir görüşme yapılın~· 
sı da muhtemeldir. Ayın yirn:incı 
günü Sofp ve civarında beş saat 
kadar kalacak olan misafirler şere
fine sofyada büyük lıazırlıkiar ya• 
pılnıaklarlır. 

Bulgarlar bu ziyarete çok bü• 
yük siyJ•I ehemmiyet verır:e~tedır• 
!er. Yüksek Askeri Şuranın bU 
gün Solyadaki içtiınaını, manidar 
bulanbr da v•rd.r. 

Bu"gar gazeteleri baş muharrir• 
!erinden bazılurı daha şimdiden 
Belgrl<:a g tın•şlcrd:r. Bunlar ııaı• 

veki'iimııle birlikte Sofyaya ciÖ
ncce~ıcrdir. 

Ayın yirminci günü saat beşte 
misafirler eksprese bağlanacak o· 
lan hvs~sl vagonlarına yerleşeı ek 

hudull.ırımıza doğra yollanac.ıklardır 
llaşvckilimizle yanındakı:trı gör
mek maksadile Buigaristanın bir 
çok yerlerinden Bulgar ve Türk.er 
Sof}aya gelmeğe başlamışlardır. 

BAŞVEKiL DALMAÇYA VE 
SARAY • BOSNADA 

Belgrat, 15 [ Hususi muhabiri• 
mizden telefool.ı] - Başvekil ismet 
lnönü ve refakatındeki heyet dun 
öğleden sonra, burad. n D .tmaçya 
kıyılarında dört gün kadar sürecek 
bir seyahate çı mış Lulunuyorlar. 
Başvekil Dalmaçıa kıyılarındaki 
buı kasabalJrı ve adaları ziyaret 
ececek, dö"üşte Saral·Bosnaıa da 
uğrayacaktır. 

Yugo~;av Ba,vekili Stoyadino• 
viç'te llaşvekılinıizle birii•te sey~· 
hat clmckted r. Heıet Trcjevo Kro 
kaceveı-. adaları" rla gezecol<t ir. 

BULGAR BAŞVEKiLi DE AN• 
KARAYA LELi YOR 

Sof ya 15 (Hususi) - Bulgar 
başvekili Köse lvanof iki ay S•>nra 
Aıkara~ı resmen ziyaret edeccg;ıni 
söy !emiştir. 

" TA YM!S • iN nlR YAZISI 
Londra, 15 [ lıususi] -: Gene• 

ral ismet lnönü ile doktor RuşLÜ 
Arasın Bel~radı ziyaret:erı ha•kın· 

da b r makale ne~reden "Tayını.• 
gazete•i, Bdgral ziı·arctinin ale a le 
b•r nezaket eseri olmayıp, Balkan• 
!arda so.ı zam nldrd:ıkı laalıyetler• 

den •onr•, çok Lüyiık bir siy.ısı 
lıa füe olarak kal ul edılmesi ic.ıp 

ettiğini y87ınaktadır. • Taymis n 

Belgrat görüşnıe'erinucn sonra Tur· 
kıı e ile Yugoslavya arasındaki 

do"tl~ğun daha fazla kuvvetlendi• 
gini .•oı·leyor. 

Bazı ını.ıhaslnlerin he· • 
sap.erında yanlıtlık 

görU.dU 
Şoförler ve terzi.er cemiyetile 

di~er bazı cemiyetlerin hesap.arı 

üz rinde l;,eledi} e müfetıi ;lcrı ta• 
rafından l apı an klkıkat bıt.ri.mış 

ve hazırlaran raporlar ticaret odası 
esnaf şubesi müdiirlüğüne veril· 
mişlir. 

Müdürlük bu raporları tetkik 
etmektedir, Bazı cemiyetlerde yol· 
suzouk yapı:dığı ve bir kısım mu• 
ha• p 'erin açık wrdikleri anlaşılmış· 
tır. bu paralar kendilerinden ist.r• 
dat cdııecektir. 

Hamalla pazarlık yok l 
Vapw·larla gelen yolcufar eşya

larını taşıtmak için artık hamal • 

!arla pazarlık etmiyeccklcrdiı·, 

Yalnız C§yasını alan hamalın nu • 

marasını alacaklar, sonra eşyaları

nı gümrük muayene odasından a· 
lırken e\'veliı bir makbuz muka • 

bilinde taşıma ücretini yatıracak

lar, sonra eşyalarını alıp gidecek • 

lcrdir. Bu usulün dünden itibaren 

tatbikına başlanılmış, çok iyi ne • 

ticeleı· alınmıştır. 

Hamallaraüç numara verilm'ştir. 
Bu numaralardan biri ramalın gö~· 
sünde bulunmakta, diğeri e~yaya 

takıldıktan sonra üçüncüsü de yük 
sahibine verilmektedir. 

Böylelikle yolcular eşyalarıyle 
alakadar olmaksızın salona girmek· 
de ve ellerindeki numaralara göre 
eudlarını bulmakladır:ar. 
Hamallık ücreti de m ıkbuz mu• 

kabılicdc sa'ondııki bir memura 
verilmektedir. 
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Vakıt m~a_na!'.." satı~ila- il' (§ta\ t;ı ö ir G=fl c§llb> <@ ırD <@ırö., 
rındakı ıhtılaf nedır? ~\S -·-----ı 

\fakfiyeti 
ayrı iki 

olan malların müşterileri ayrı 
daireye de yirmişer senelik 
para verebilir mi? 

E vkaf idaresile Belediye arasın
lla uzun zamandan beri devam eden 

, ihtilaf son günlerde tefviz ve in· 
1 • 

tikal muamelelerine de sirayet et• 
tniştir. Bu yüzden bir çok şikayet· 
ler vaki olmaktadır. 

Malum olduğu üzere bazı emval 
üzerinde (Vakfiye\) vardır. Bu ~i

ti emvalin satışında evvelii vak!i
Yet kaldırılır ve emval alelade mülk 
haline getirilerek tefviz veya in
tikal ettirilir. 

Tapunun üzerinde vakfiyet hakkı 
bulunan emvalin intikalinde, bu 
vakfiyetin kaldı.rılclığmı müş'ir bir 
ınakbuza istinad ettiği ve bu olma
yınca intikal muamelesini yapma
maktadır Her hangi bir satışta, ü
zerinde vakfivet bulunan bir ma -
lın vakfiyeti~in ref'i ile alelade 
ınülk haline getirilmesi için, o mül
kü veya malı alan belediyeye mü· 
racaat etmekte ve (20) senelik vak· 
fiyet ücretini tesviye ederek tapu· 
ya müracaat etmektedir. Halbuki. 
Evkaf tapuya gônderdıği bir tez

l:erede, vakfiyet harcının Evkafça 
tah~ilini müş'ir bir vesika bulun-

~--: ___ _ 
Adliy~ 

madıkça intikal muamelesınin ya

pılmamasını istemiştir. 

Arada tahassul eden bu ihtilat 
tefviz ve intikal muamelelerini fev

kalade güçle~tirmekte \'C halkı za
rara sokmaktadır. 

Bıttabi müşterı, her iki daireye 

de ayrı ayn (20) şer senelik vakfi· 
yet parası veremez. 

İki daire, bu ihtilaf yüzünden u
zun zamandanberi muhabere vazi· 

yetindedirler. 
Nihayet hangi türlü vakıfların 

hangi dairelere ait bulunduğu tes

hil olunmak gerektir. 
İkı daire arasındaki ihtilafın hal

kın işlerine sirayet edebilecek bir 

mahiyet almasına müsaade olun
mamak gerektir. 

Ahiren bu ihtilafın halline doğ· 
ru gidildiği ve iki 9aire arasında 
vakıf olan emval ve emlak sa • 
hiplerinin tayin ve tesbit edildiği 
~öylenmekte ise de halen bunu müs· 
pct bir netice olmadığına göre he· 
ııüz tahakkuk etmemiş bir haber 
mahiyetini geçemiyor. 

Oton1obil çamurluğun~ 
da kundaklı çocuk 

Nüfus -r-------"' 
mem~r Soruyoruz: 

/arına ikramıye En işlek yola 
verilmiyor I Işık konmaz mı? 

Beşiktaş Abbasaıta Gazi Refik 
Vukuat cetvelleri gUnU sokağı, Hasanpaşa deresi Adile 
gününe nUfus dairelerine anılan ve çok kalabalık olan bir 

verilecek yerdir. 

D oğum, ölüm, kayıp ve evlen -
me gibi vak'aları nüfus idare

leriııe yazdırmayanları haber ve -
rnnlere; alınacak cezanın yarısı 

-tahsisat aranmasına ve başka me
rasim icrasına lüzum kalmaksızın. 
hemen tediye edildiğinden nüfus 
dairelerine yapılan bu kabil ihbar
lar çoğalmıştır. 
Bazı işsiz kimseler bu ikramiye- • 

den istifade etmek için mahalle ve 
civarlarındaki bu gibi nüfus vuku
atını dikkat ve itina ile takip et • 
mektedirler. 
Diğer taraftan bu ikramiyeler • 

den gizli nüfusları bizzat haber 
veren nüfus memurlarının da isti
fade edip edemiyecekleri hakkında 
bazı yerlerde tereddüde düşülmüş 
v" keyfiyet Nüfus Umum Müdür
lü~nden sorulmuştur. 

Müdürlük, Dahiliye Vekaleti 
kanalile yaptığı yeni bir tamim ile 
nüfus memurlarının üzerinde hem 
chaber veren• hem .haber verilen. 
sıfatlarının birleşmesinin müm -
kün ve muvafık görülemiyeceğini 

çünkü gizli vak'aları haber almak, 
bunlar hakkında takibata girişmek, 
nüfus memurlarının asli vazifeleri 
icabından olduğunu bildirmiş, bu 
münasebetle nüfus memurları,-,ın 

~lınacak para cezasının yarısından 
istifadelerine. kat'iyyen imkan bu
lunmadığını tebliğ etmiştir. 

Vesaiti nakliyenin yukarı ile 
irtibatını bir yol temin eder. Yu. 
karıya doıtru kıvrılan yeri hava 
karardı mı kararır. Ôyle ki, ora· 
da çalışan biçare bakka~ hava 
kararır kararmaz kepenklerini 

1 indirir. Çünkü yürümek imkiinsız 
hale gelir. 

Senelerdenberi burası böyledir. 
Yol bozuktur ve bilhassa yolun 
yarısına kadar gelen ışık orada 
kalmış. bir tilrlü ileriye götürü• 
lememiştir. Işık için, yukarıdan 

ceryan gelirse ancak yapılabile· 
ceıti söylenmektedir. 

Peki amma, yıllardanberi yu
karıdan ceryan gelmediğine ve 
gelemiyeceıtine göre bu yolun 
hali nice olacaktır? 

Eter yol boz\lk olmasa ve 
kıvrımlarında tehlikeli yerler bu· 
tunmasa haydi ışıksız olmasına 
ses çıkarılmasın! 1 

Buradaki evler bile kendi mas· 
raflarile sokaklara ışık koym11ğa 
gayret etmişlerdir. Halbuki bun· 
lar ne derec~ye kadar böyle bir 
fedakarlığa tahammül edebilirler? 
Netekim bir çok akşamlar sokak 
karanlık kalmaktadır. 

Acaba bu sokak, şehrin yol. 
!arından değilmidır? Bunu ışık· 
)andırmak mümkün olamaz mı? 

Bu cihetleri alakadarlardan 

Odanın sanayi 
Müdürlüğü 
Kaldırılıyor! 
Yeni te,killt Haziran 

birde işe başlıyacak 
İstanbul Sanayi Birliği bir Sa-

r. ayi Federasyonu haline sokula -
taktır. Bu yeni teşkilat önümüzde: 
ki Haziranın birinde çalışmıya 

başhyacak ve sanayıe ait bütün 
muameleleri bir elde tophyacak -
tır, Federasyon işe başladıktan 

sonra Ticaret Odası Sanayi Mü • 
dürlüğü de kaldırılacaktır. 

Haksız ahnan 
Paralar 
Geri verilecek mi? 

Halktan fazla veya fuzuli ola • 
rak tahsil edilen yol paralarının 5 
senelik müruru zamana mı yoksa 
borçlar kanununun haksız alınan 

paralar hakkında tayin ettiği bir se
nelik müddete mi tabi tutulmak 
lazım geldiği, bu paraların mükel· 
leflere ne şekilde geri verileceği 

hususunda belediyelerce tereddüde 

düşülmüş ve keyfiyet Dahiliye Ve
kaletinden sorulmuştur. 

Erkek tipi 
Nasd olmahdır? 

Lutfiye evinde bir bayan, erkek 
tipi hakkındaki fikrini bir ankete 
cevap olarak şöyle bildiriyor: 

Vücudü esmer. bakışları sevgi 
dolu .. Siyah gözler ve o gö!lrrl 
çerçeveleyen kıvırcık kirpikler. 
Şişman olmamalı. Sıhhatli, orta 

boylu, dik rürüyüşlii olmalı. 
Tabiatı: Aileye muti, şen ve ter• 

biyeli, kimsenin kalbini kırmaı. 
Giizel söı söylemesini bilir, mert 

ve kibar. Tahsili: Yüksek tahsil.» 
A sayın bayan, böyle bir kocaya 

ayda ayrıca (300) lira bir ücret 
vermeıte hazır kaç zevce vardır. 
Doğrusu ağzınızın tadına diyecek 

yokl 
Bir çocuk kaybolmuş 

Sütlücede Karaağaç mezbahası 

civarında (17) yaşların"da Agop 
isminde biri esrarengiz bir suretle 
kaybolmuş. • 

Zaııta Agobu aramaktadır. Ne 
olur ne olmaz. Henüz etler dam
galanmadan şu mezbahaya da bir 
bakıversen izi 

Abidin Oavere nişan 
Yu'ğ;i;.vya Nı~abet Meclisi ar

kadaşımız Abidin Davere Yugos. 
lavya tacı nişanının üçüncü rütbe· 
sini tevcih etmiştir. 

Bu yaştan sonra nişanlanmak 

her tabayiğitin kiirı değil doğrusııl 
Teneke diş 

Mısır çarşısında, müracaat eden 
hastalarının dişlerine altın kron 
yedne sarı tereke kaplayan lsrnail 
Hakkı isminde bir diş kalfası ara· 
nıyormuş. ş·mdiye kadar epeyce 
adamı böylece dolandırmış. 

Kabahat kalfada de:,ıil ki.f Bukadar 
hileli şeyi yiyebilmek için hildi 
ağız olmak gerek. 

SerdengeçtJ 
Otomobil kadıncağıza çarpınca yavrusu 
elinden fırlamış ve ölümden kurtulmuş 

Dün, Asliye ikinci Ceza mahke· 
ınesinde mevzuu itibarile gayet 
garip ~e görülmemiş bir davanın 
rüyetine başlanmıştır. 

kemesinde yapılmış, Mikail bir sene 
Cağfer 8 ay hapse mahküm olmuş; 

Temyiz mahkemesi de dördüncı1 
ceza dairesi Mikailin cezasını tas. 

eik, Cağferin cezasını nakz etmiş 1. 

Tamimde ayrıca, her ayın 10 un
cu gününe kadar geçen ayda doğan, 
evlenen, ölen ve boşananların def
terlerinin köylerde muhtarlar ta
rafından nüfus idarelerine veril • 
mesine dikkatle devam olunması da 
bildirilmiştir. 

soruyoruz( 

Oda memurları 
Vekilet yeni tetklllta 

göre kadroları 
deği,tirecek 

Vekalet, bu münasebetle bütün 
belediye ve vilayetlere bir tamim 
göndererek muhasebei umumiye 
kanununun 118 inci maddesi; mül
hak ve hususi bütçelerin hesabat 
ve muamelatının hususi kanunla -

rında muharrer kuyut mahfuz kal
mak üzere bu kanun ahkamına ta

bi olduğu kaydını ihtiva etmekte 
olduğuna nazaran belediye ve hu • 
susi idarelerce mükelleflerden faz· !,;~~~~~~~~~~~~~~ 
la alınıp senesi içinde ödenmiyen KÜÇÜK HABERLER ~ 
paraların da ayni kanunun 93 üncü 

maddesi mucibince ve paranın ge
ri verilmesinin tahakkuk ettiği ta

rih mebde ittihaz edilmek suretile 
5 senelik müruru zaman müddeti
ne tabi tutulması lazım geldiğini 
bildirmiştir. 

Davaya mevzu olan hadise şu· 

dur: 
Refik isminde bir şoför, otomo

bilile 30 kanunusani akşamı, Ka• 
aımp~şada Bahriye caddesinden ge: 
çerken karşısına bahriye askerlerı 
çıkıyor. . • 

Relik onlara bindirmemek ıçın, . . 
otomobili yolun sol tarafına çe~ı· 
riyor fakat, bu sefer de, lbrahım 
karısı Güllü, önüne, birdenbire, ku• 
caıtında küçük bir çocukla çıkmı~ 
bulunuyor, bu suretle Relik otomo
bili durduramamış. sol ön çamur• 
lukla kadına çarpmıştır. 

Bundan sonra, otomobili sürerek 
firar etmiş, Şişhanedeki garaja ge. 
lip bırakmıştır. Otomobili gazaja 
bıraktıktan sonra da, şöyle bir ge
zip gelmek üzere sokaıta çıkmı.ş~ır. 
Kadın, otomobilin çarpması tesırıfe 
ölmüştür. 

Refiıtin otomobilini bıraktığı ga• 
rajın sahibi lvan Aleksi, ttep~ 
denilen, otomobilin yan tarafındakı 
yedek tekerlekle karoser arasında 
beyaz birşey görmüştür. Yanı a 
gidip de ya.undan bakınca, bunun 
kundakta sarılı, mışıl mışıl uyuyan 
küçük bir çocuk olduğu.nu a~l~~ıştır. 

Bunun üzerine, garaıın kalıbı ça• 
tırmış, polise haber vermesini söy· 
!emiştir. 

Daha polisler gelmeden, Relik 
garaja avdet etmiştir. Yedek te
kerleğin üzerindeki çocuğu göriin· 
ce şaşırmış, tevile u~raşmıştır. 

Fakat, biraz sonra gelen po-
: !islerin yaptıkları tahkikatla işin 

içyüzü ö~renilmiş, çocuğun, o• 
tomobilin annesine çarptığı sırada 
kucağından oraya fırlayıp sıkıştığı 
anlaşılmıştır. 

Reliğin mevkuf olarak ve muha
kemesine dün başlanmış, garaj sa· 
bibi lyvan Aleksi ile garajın katibi 
şahit olarak dinlenmişlerdir. 

Relik, otomobilinde dört müşteri 
bulunduğunu, bunlardan birinin de 
kahveci lsmail olduğunu söylemiş, 
onların şahit olarak dinlenreelerini 
istemiştir. 

Mahkeme, kahveci ile diıter üç 
kişinın şahit olarak çağırılmasına 

karar vermiş, davayı başka güne 
bırakmıştır. 

Mehkeme eski kararda 
ısrar .etti 

Kurban bayramının ikinci akşa
ıııı, izinli olarak Is tan bula gelmek· 

te olan jandarma Bektaş, bir kam
yonun marş piyesinde iken, karşı• 

dan gelen Mikailin icıaresindeki 
kamyonun sürtünmesile iki kam. 
yon arasında ezilmiş, ölmüştü. 

Şoför Mikaille Beklaşın bindiği 
kamyonun şöförü Cağferin muha· 
kemeleri asliye üçüncü ceza mah· 

Dün, asliye üçüncü ceza mahke
mesinde, Caferin nakzen muhake· 
mesi yapılmışlır. 

Müddeiumumi Feridun Bagana, 
eski kararın isabetli oldu;ıunu, bu 
kararda ısrar edilmesini istemiştir. 

Caferin vekili de müdafaasını 
yaparak müekkili hakkında be. 
raet kararı verilmesini istemiştir. 

Heyet müzakereye çekildikten 
sonra, yine temyizi k~bil olmak 

üzere eski 8 aylık cezada ısrar et• 
miştir. 

lhtllls suçlusu Hadinin 
muhakemesine devam 

edildi 
Beyoğlu belediye tahsildarların• 

dan Nadi, ihtilAs suçule Altır Ceza 
Mahkemesine verilmiş. mahkemede 
delilik iddia ettiğinden ehliyet ce. 

zaiyesi olup olmadığı hakkında 

Tıbbı Adliye, müşahedeye gönde· 
rilmişli. Müşahede netieesinde ge· 
len ehliyeti cezaiyesi olmadığı yo• 
!undaki raporua sahte olduıtu an• 

!aşılmış, hattA bu yüzden Raife 
işten el çektirilmiş, Vekalet em

rile, müddei umumilik tahkikat yıı. 
pdrak evrakı Vekalete göndermişti. 

Mahkemede, asıl Tıbbı Adlinin 

verdiği raporun bir suretinin geti· 
rilmesine karar verilmişti. 

Dün devam edilen bu davada 

raporun suretinin gelmediği gö. 
rülmüştür. 

Nadinin üzerinde ihtilh yaptığı 
iddia edilen makbuz dip koçanla· 
rının celbi ve gelmiyen rapor su. 
retinin gönderilme•i hakkında te
kiden talimat yazılması ıçın mu. 
hakeme başka giine birakılmıştır. 

Palto çalan mahkOm oldu 
Galata civarında sahile yanaş

mış motorlardan birkaç palto çal
maktan suçlu olarak Sultanahmet 

Birinci Sulh Ceza mahk eme sine ve
rilen Mehmet ismınde birisi, bu 
mahkeme kararile tevkif edi'erek 
mevkufen muhakemesine başlan
mıştı. Dün, Mehm• t. iki ay iki gün 
hapse mahküm edilmiştir. 

Tevkif kararı verildi 
Şeker çalmaktan suçlu olarak 

dün Sultanahmet iki~ci sulh cczo 

mahkemesine verilen 'ı' usuf'un mev• 
kule" muhakemesi yapılmak üzere 
tevkifine karar verilmiştir. 

Bir ayda meşhut cUrümler 
Mart ayı içinde Beyoğlu Meşhut 

Suçlar Mahkemesine 169 iş gelmiş, 

71 eVTak hakkında ademi takip ka
rarı ve 78 suç hakkında da tecziye 
kararı verilmiştir. 

Morg raporu 
Orhanın beynine kemik 
girmesinden öldUğUnU 

tesblt etti 
Bir müddet evvel, banilyö hat• 

tındaki posta §Ubelerine datıtmak 
üzere çantasında bulunan pa. 
radan 1800 lirasını çaldıran posta 
tevzi memuru Orhan, bir kaç gün 
evvel, müşahede altında bulunduğu 
Tıb adlide, ölmüş ve cesedi, otopsi 
için morga nakledilmiştir. 

Morg, Orhan hakkındaki rapuru 
dün vermiştir. Bu raporla, Orha· 
nın, kafa tasından kırılan bir ke· 
mik parçasının beynine saplanması 
neticesinde öldüğü lesbit edilmek· 
tedir. 

Ticaret odasının büdçe ve kad
rosu Ankaraya gönderilmiş, fakat 
henüz yekaletçe tasdik edilmemişti. 
Haber verildiğine görtı vekalet ls
tanbul ticaret odasından başka 
memlekette mevcut diğer bütün 
ticaret odalarının bütçelerinide he• 
nüz tasdik etmemiştir. 

Vekalet büdcelcrl toplu bir hal· 

de tetkilı; etmekte ve bilhassa kad· 
rolar üzerinde durmaktadır. 

Önce de yazlığımız gibi büdcele· 
rin gecikmesi yeniden kurulacak 
iktisadi teşkilatla alakadardır. Ve· 
kalet yeni teşkilata göre iktisat 
odalarının kadrolarını tesbit ede· 
cektir. 

Bu maksatla ticaret odalarında 
çalışan memurların sicilleri de isten· 
nıiştir. Vekalet memurların sicilleri· 
ni tedkik etmektedir. 

Bütün otomobillerin 
pllaka borcu mu var 

Yıllardanberi plaka borçlarını 

vermemiş otomobillerin sahipleri -

ne son defa olarak Haziranın bi -

rine kadar mühlet verilmiştir. Bu 

itibarla evvelce bu borcun tama • 

mını vermediğinden dolayı hacze· 

dilen otomobiller dün serbest bı • 
rakılmıştır. Fakat bir Hazirana ka

dar bu borçlar def'aten ödenmezse 
Belediye Haziranda yeni mühlet 
vermiyecektir. 

Çocuk bayramı hazırlıilıı Çartı esnafının idare in· Yapılan tedkiklere göre hemen 
23 Nisan çocuk bayramı günü tihabatı hararetli oldu remen bütün otomobillerin plaka 

ve haftasında yapılacak eğlenceler Buyük Çarşı Emniümran cemiye• borçları vardır. 
ve merasim için Kurum teşkilatı tinin senelik intihabatı dün bitmiş. 
tarafından hazırlıklar devam et· tir. intihabata (1500) esnaf iştirak 
mektedir. etmiştir. 

Dün saat 17 de Anneler birliği intihabat münakaşalı ve hararetli 
idare heyeti toplanarak her sene olmu~tur. Yapılan tasnii neticesinde 
olduğu gibi bu senede çocuk ba· idare heyetine mobilyacı Seyfeddin 
!osu veJmeğe karar verilmiştir. Bu Tercan, şapkacı Rahmi Giizen, yiin-
baloda gürbüz çocuk müsabakala· cü Hasan Cafer, başlıkçı Cemil, 
rıda yapılacaktır. Birlik namına mücevherci Feridun, elbiseci Sait, 
ayrıca da 28 Nisan Çarşanba gü· halıcı Kamil, haiıcı Baha, kuyumcu 
nü saat 14 de Eminönü Halkevinde Leon, elbiseci Ali, antikacı Salih 
profesör doktor Tevfik Remzi la• tuhaliyeci Abdi olmak üzere 12 
rafından (kadın ve ana) mevzulu kişdik bir heyet seçilmiştir. 
bir konferans verilmesine karar --
vermiştir. Verem mücadele kon• 

Kazaların önlemek için 
yeni arabalar çoğaltılıyor 

Tramvay Şirketi kendi atölye • 
lerinde yaptığı yeni arabalardan 
bir kaçını dün tecrübe etmiştir. Bu 

ar.abalar bir müddet evvel işlemiye 
başlıyan otomatik kapılı tramvay· 
Jarın aynidir. Tecrübeler muvafık 
netice verdiğinden bu yeni araba
lar da bugünlerde hatlarda çalış
ınıya başlıyacaktır. 

Şirket, kazalara da mimi olan bu 
çeşit arabaları çoğaltmıya karar Rozet dağılacak gresi toplanıyor 

23 N .. · ç k E · vermiştir. Eskimekte olan bütün a-ısan gunu ocu sırgcme Verenı mu··cadele cemivcti sene. 
f d · d' rabaların makine aksamından isti-Kurumu tara ın an rozet tevzı e ı· lik kongresi 24 nisan 'cumartesi 

lecektir, rozet kutuları ile rozetler günü etıbba odası sı:lonunda ya- fade edilerek karoserileri bu şekil-
okullara gönderilmeğe başlanmıştır. pılacaktır. de yeniden inşa edilecektir. 
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Sesli sinema.nın köy 
kalkınmalarındaki ~~,·;· 

~ ' ~ > 

.::. . değerli yeri 
S ıbhat Vekaleti, köylerde sesli ve seyyar sinema- 1 yiimiı ticaretimiz, maliyemiz vesaire gibi yurt çalış. 

!arla sıhhat işleri~e a~l filimle~. göstermeğe karar mala~ı~ın. hedefleri, neticeleri, köy bir!;kleri, ka~aba-
vermiş bulunuyor. Bız yıne bu sutunlarımızda sesi! lık koylerın faydaları, pazarlar, yumurta, kumes 
sinema makinelerinden n:.ısıl istifade edilmek mümkün 1 hayvanı ve çayır hayvanı yetiştirme usulleri, ve bun• 
bulunduğunu yazmış ve bilhassa köylerin kalkınma· !ara benzer köy kalkınmaları, umran ve inkişafı için 
ıarında, ilk okullardaki tcdri• vasıtalarının arasında icabeden direktif, telkin, usul ve yollar bir sesli sine-
ınühiın bir yer tutması icr.p ettiğini iddia etmiştik. ma .ile h~m. çok seri ve hem çok müessir bir halde 
Köylerin kalkınmaları, iç işler:mizin ana bedellerin· temın .e~ılmış olur. 
d b. 'd'r Bunun için en kestirme vasıtalar arasında Seslı' nemaların bundan başka faydaları da vardır. 

en ırı ı . ' E .. 1 b. • ı·ı· 1 , -
bedava dağıtılacak broşürler, yerinde konferanslar ve , z~um e .t.er 'Y.evı ~ ım ~rın, r~şama tarzını gosteren 

· b 1 ld ,., 'b· b'lh b" ··k d ,., d ıçtıma! fılımlerın gosterılmesı ıle de konferanslardan 
musana e er o u,.u gı ı ı assa en uyu ~,.er e 1 b'I k t' 1 d d h ·· b t ı· ı . . . I . a ına ı ece ne ıce er en a a mus e ve ame ı ay• 
telakki olunabılecek de scslı sıııemalardır. stenılen d 1 t. 1 1 b"' V lh 

1 
s hh t v k·ı l. · 

. . .. . a ı ne ıce er a ına ııır~ e ast ı a e a e ının 
Şeyi telkin ~tmek içın bundan daha serı ve muessır b k k · d d' Ok d k' d'"' k"I t 

k - k"I ·b·d· u ararı ço yerın e ır. a ar ı ı,er ve a e • bir vasıta bulma hemen muş u il ı ır. 1 · · · d b · · 1 1 · · b'lh K"lt-
B ki ki t • a ı r efrencı' hastalık! r erımızın e una ımtısa etme erını ve ı assa u ur ata ı ar. sı ma, ,ar r a ı; a , .. . . _ .. . . 

yap~ıjtı tahribat, mılll günlerimiz ve sebepleri, mo. Vekaletı~ın. buyuk bır ehemmıyetle yavaşça el koy. 
dern çiftçilik, bağcılık. bahçecilik, tarlacılık v_e umu- masını dılerız. 
mıyeı itibarile ekincilik, inkılabımız ve eserlerı, sana- Hatice Hatip 

* İzmirde 13 yaşında Kemal, öz 
anası Hediyeyi tabanca ile öldür
nıüştür. Cinayete sebep anası.11'1 

gPt('nlerde babasını t.;rkedip ba?
ka bir erkeğe metres olmasıdır. * Uyuşturucu Maddeler İdaresi 
bu yıl afyonları 420-480 kuruştan 
alacaktır. * Atina Üniversitesi yüzün -. 
cü yıl dönümü merasiminde bulu
nacak Vnıversite lieyetımtz Ati -

naya varmıştır. * Elektrik ve Hava gazı tarife 
komisyonları bu hafta, tramvay ta· 
rife komisyonu Mayısın ilk hafta
sında toplanarak yeni üç aylık ta· 
rifeleri teshil edecektir. * Son g;.inlerde sokaklara bıra
kılan çocuklar artmış olduğundan 
Darülacezenin çocuk kısmı kad. ·ıst 
genişletilecektir. * İstanbul deniz müesseselerilc 
limanda da tedkikler yapmak üze
re İktısat Vekili Celal Bayar ya' -
kında şehrimize gelecektir. * Yaşı ilerlemiş olan mahelle 
bekçileri tasfiye edilecektir. * Ölçü ve tartıların yıllık mu -
~yenelerine bir Mayısta başlan• • 
caktır. * Nüfus hüviyet cüzdaııbrı 
bund3n sonra yalnız nüfus daire -
!erinde satılacaktır. Hariçte fa1la 
fiatla satanlar cezalar.dl' ılacak"r. * Şirketi Hayriyenin Has~ ~
tölyesinde yaptırmakta olduğu va· 
r-urlardan biri Mayısta denize in· 
dirilecek, Ağustosta işlemiye baş • 
lıyacaktır. 

* Maliye Müsteşarı olan Cez • 
minin yerine İstanbul defterd·ırı 
Kazımın tayin edileceği teeyyüt 
etmektedir. 
* Ecnebi ve azlık mekteplerii1 -

deki Türk muallimlerinden biri • 
nin müdür muavini seçilmesi içir: 
Maarif İdaresi taraf:ndan bu mek. 
teplere 48 saatlik bir mühlet veril· 
miştir. * Mütenevvi kaliteli şaraplar 
h,.zırlanması için beynelmilel şa • 
rap mütehassıslarının yardımları • 
nın temin edilmesine karar veril • 
miştir. 

* 23 Nisan bayramı münasebe • 
tile mektepler 22 Nisan saat on ÜÇ· 

ten, 26 Nisan sabahına kadar ka • 
palı kalacaktır. * Giresunda son üç ay içinde 
2320 domuz öldürülmüştür. * füzeden Hopaya kadarki mm. 
takada gayet iyi çay yetiştirilmi~
tir. 
* Vilayet bütçesinde yapıl"" 

tasarrufla kıdem zammı alan 7r,o 
muallimin birikmiş paraları Mayıs 
içinde verilecektir. * Trakya Umumi Müfettişlil':i 
için Edirnede yeni bir bina yapıl -
ması münakasaya konulmuştur. 
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GÜLEN ARTİST 
Yazan: Altdullah Ihsan Şenııoy 

O, çok alkışlanan bir oper~t aı:· 1 - Arlık sahneyi terkediyorum, 
tisti idi. Sahneye çıktığı vakıt, bır dedi •• 
artist tabirile, tam manasıyla rolü· - Terk mi ediyorsunu~? 
nüu derisine girmeci bilir, aynı ro. E t , la - ve •.• 
lün heyecanını, heyecı..nlı an rınm Fakat evet derken birdenbcrc 
tees!ürlerini seyredenlerin ruhlarına kırık kanapcnin üzerinde öksürür· 
na~derdi. ken bırakmış olduğu ya\TUsu batı• 

Hayatta, ölen kocasından sonra k 
yegane ümit b;ığladıtı varlığı be· rına geldi.. Kazanmak, bu gece i 
nüz yedi yaşında bulunan sarı buk. kazançla ona ilaç almak laznngcf. 
lelerle altından bir taç giymiş his- diğini düşündü. Bir an için titredi .• 
ıini veren, öksüz kızı idi. Kızgın bir alev vücudunu sarmış 

Yalnız ve yalnız bu biricik kızı· gibi idi, gözleri karardı, buhran 
nın istikbali ile meşııul oluyordu. geçiriyordu, kısık kısık devam etti: 
Bu öksüz yavru onıın berşeyi idi. _ Evet.. Çıkmıraca~m, artık 
Zaten el'an sahnede dimdiri ayakta 

urabilme"si onun verdijtl ilahı ve sahneye çıkmıyacajtım, fakat bu 
d gece son da!a olarak çıkmıya ıuec:. ebedi mahiyette olan bir şefkatin, 
muha6betin, sevginin tesirile idL burum, bunu bildiğiniz için bukadar 

Zaten bayatta ana olmaktan daha sert davranıyorsunuz, dcR'I mi? An· 
~tün ne tasavvur edilebilir ki?. lıyorum" Herşeyi anlıyorum. 

En bedbahtından en bahtiyanna Ben daima artist kalmak ister• 
kaaar, yavrusunun derdile meşgul dim, halbuki bende ümit ettiğiniz· 
olınıyan bir ananın mevcudiyeti den fazla bir kabiliyet gördüğünüz 
akla bile getirilemez.. Hayat eğer için, bu kabiliyetimi istismar etmek 
anaya yavrusu üzerinde bu derin istiyorsunuz. Ben bir artist isem 
muhabbeti vermemiş olsaydı, insan. aone olmamalı mı idim? 
lık, kendi vasfının mevcudiyetini Birdenbire geri döndü... Yavru· 
bulamazdı. sunun yanına gitfi, öksürmekten * boğulur dereceye gelmiş yavrusu-

Bu gece bu ana artistin yavrusu nu kucakladı. Ôpdü, öpdü. Ve son• 
hastalanmıştı •. Dehşetli bir boğma. ra acı acı gülrrek: 
ca öksürüğü altın bukleli yavrusunun - Sen yat... uyu.. ben sahneye 
bütün ciğerlerini bir ahtapot gibi gidiyorum, şimdi gelirim. •• diye ço• 
kavramıştL. halbuki zavalh artist cuğunu kanapenin üzerine bıraktı. 
kadın bu gece en neşeli bir rolün Çocuğun: 
derisine girmek mecburiyetinde ve Ann ·ım ·ı 

h 1 - c, anne ..• gı e •.• gı me ... her geceki gibi alkı gü dürmek, 
neşelendirmek ve onlann zevk his· diye yalvarmasını dinlemedi. Hiçbir 
)erinden doiacak alkış tufani!e pat. şey işitmiyordu. Derhal makyajını 
ronun kese•ini doldurmak vazife- yaptı, nöbetini beklemeğe başladı, 
sile mükelleftL sabırsızdı; bir çılgın gibi kolislerin 

Vakit yaklaşıyor ... Yarım saat arasında dolaşıyordu. Sırası geldiği 
sonra rolünü becermek kaygusu vakit bütün kıvraklıtı ile sahneye 
artist ananın kalbine saplanıoı~ bir atıldı ... halk dehşetli bir alkış tufa. 
ok gibi onu mecalsiz bırakıyordu. nı koparmıştı, sahneye çiçekler 

Makyajını yapmadan evvel bir yağıyordu. 
kırık İı.oıtuğun üstüne yerleştirmiş Her taraftan takdir sesleri ge. 
olduğu yavrusunun yanına geldi; Jiyor, kulaklardan kulaklar• bir 
onun solan yüzünü, öksüre ölı:ıürc şeyler mırıldaniyorlardı: 
kızaran gerdanını ve anne diye in- B k ff k ,,Ju. 
!iyen dudaklannı öptü. Ve sordu: - u gece ço muva a 

- Yavrum, nasılsın? yar .• Tam kabiliyet.., 
- Fena oluyorum anne.. - Bu gece fevkal3.de oynuyor, 
Artısı annenin gözleri yaşarıyor. ne güze~ ne güzel-. 

du. Biraz sonra kendisini alkışla· - Mükemmel bir artist, mükem• 
mak için bekleyen halk, göıünüıı mel bir kadın, roliinün tam kahra• 
önünde, hayatla aiay eden bir yı- manı. 
ıtın tırpanlı Eırail gibi ayaklandı. - Sahnemiz bu kadını muhafa. 
Yavrusunun gözlarinin kapandığını, za etmeli, sahnemiz bu kadınla ne 
mavi ince kanatlarıle geniş ve ber· kadar iftibar etse azdır. Artık jü• 
rak bir ufka doğru uçtuğunu gö. bilesi yapılmab-
rür gibi oldu: Halk kahkahalarla a-ülüyordu, ar. 

- Yavrum. .. Şimdi nasılsın? tist kahkahalarla giilüyordıı.. Fakat 
- Boğazım yanıyor anne... yalnız gülmiyen birisi vardı; o da: 

Yabancı memle etlerdeki İspanyollar Zenginlik bir istidat mıdır? 

H"er iki 
komplo 

taraf şeflerine ·Bir milyarder, zengin· 
hazırlıyorlar :liğin sı~larını bildiriyor 

1 Bir doları kazanmak bir milyo ... 
(Bırnıcı sayJadaıı devam) 

1 
mevkiini almaktan ve içinde hiç 
bir sıyaset adamı bulunmıı·an bir 
kükıimet;teşkil etmekten ibareltır. 

oahak "tmeklt' ıtham edilmP ııiz j kazanmaktan e • daha 
gibi bir netice \'CrebiJi.r. nu nıçın 

Komployu tertip ede.,Jer, ı~tpan· 
yada boğuşmakta olan iki taraftan 
birinin tam bir muzafferiyete nail 
olmasının nncak l ıpanyanm harap 
olması ile mümkün olacagı ve bu 
harabiyi •beyaz,, .. eya "kızıl,, ted· 
hişin takip edeceii mütalaasında 
bulunmaktadır. 

kı~~~l~~:la~h~~c:~:iş:i~~lf'ri 1

ak- güçtür, bilir misiniz? 

Penarroya cephıısi. ıs (A.A.) -
Hükümet ku\·vcılcri, hatlarını Pc· 
narroya ve Fuente Ovejuna'y.a bi. 
rer kilometre mcsalede tesıs et· 

mişlerdir. 

Bu beyanattan dolayı mlll~e~ - . . 
sif değilim. Filhakika İngiltere, is- M e;hur .bir Al ını:ık~al'.l mılyoner. ' 

bır mılyon a ı ·ı mı yon ara - 1 
~an:oı fütil~m:ı haüme._çı:,kır.•.k sındaki mesafenin yalnız bir tek 
ımkanına sahıp olsa ıdı, buyuk hır 1 adım olduğunu söylemiştL Halbu· j 
fr.timam ve büyük bir faaliyeti •'U ı ki, bir tek onları kazanıncıya )<a· 

İNGİLİZLER iSPANYOL CUM - ki, insanın bu mes:ıfeyi katedebil -
•§C girişirdi» dar olan mesafe o kadar uzundur, ! 
HURİYETİNİN Y1L DöNÜM'Ü • mesi için pek crık zahmetler çek -

NÜ KUTLULADJLAR mesi liızıındır. 1 
CebeJLittarık, 15 (A,A.) - T.:.ı • Bu iddianın dogruluğunu ispat 

mül lıı!ifına olarak, dün Ccbeıüt

tarıkta bulunan İngiliz harp gemi· 

>eri, İspanyol cumhuriyetinin yıl 

dönümli munasebetile top atmamış 

!ardır. Yalnız İspanyol konsolos -
hanesi, İspanya bayrazğını çekml';, 

etmek için iki Amerikalı milyo • ı 
nerin kendi ağızlarile naklettik -
lcrini kısaca anlatacağız. Londra 15 (A.A.) - Dtin Avam 

Kamarasında yapılan müzakereler 

esnasında muhalifkrin bliyıik bir 

cidal istidadı gösternıt; oldukları 

<.hemmıyetlc koydcclılmektedir. 

B. Clıurchill'in teklifleı i hakkın· 

da bir çok mütalealar ı!eri sürıik • 
lemektedır. Bir çok zevat, B. Chtır• 

chill"ın hükumet namına mı söz 

~öyledıgi, yoksa kcndı şahsi te>ieb· 

büsli ile mi beyanatta bulunduğu 

hususlarını suale ~ayan görmekte· 
dirkr 

1 

ispanya cumhuriyetine kar~ı m•.ı· 
habbet h<>slemektc olan yüzl°"rce 

İlk doları nasıl kazandığını, A- ı 
merikaııın g:u:etecılik kralı Hörst 

anlatırken, mesleğine gazete mü • 1 
vezzii olarak ba5lıırnadığıru söyle - / 
mi~tir. 

Babası Ayaı• aıasındaıı olan 
Hörst, 1877 yıİında Harvard! Üni • 
ver>ıtesini ikmal ettikten soma ga
zeteciliğe merak etmi§ ve babasına 
müracaatle, zarar eden bir gazete· 
yi ucuz bir fiatla satın almasını is· 

tcmiştlr. Babası, bö)·le zarar edip 
de kapanmak tehlikesin(' manız 

bır gazete olup olmadığını oğluna 
'ormuş, o da San Fransisko Eksa -
ıninur gaı·etesinin satış yapamadı· 

gı için zarar etmekte ''e bunun için 

kimse de yakalarına İspanyol re ık· 

:erinde rozetle!" takmışlardır 

iNGfLTERE ASİLERLE MÜZ<\ • 
KEREDE BULUNACAK 

Londra 15 (A.A.) - Resmi ma • 
hali!. İspanyadaki İngiliz tic~·r.t 

B[U,.u mın•aka;,a sul .. rına koncı!· 

m..ıı; oLrn maynlaı· meselesi hakkın· 
da yapıl · '\ •<kitlere cevap'" ren B. 

Ede. , öyle demiştir; 

ataşesi B. P.ıck'ın Bılbao'nun ab • 
1 lukası yuzündl!n İngiiiz gemileri • 

nin seyrıl seferi için lıadıs olmuj Qo 

lan vaziret hakkında müzakcr • 

.Gcmılerımızın seyru sdt>ııni 

hımaye için bu mıntakada koru! • 

muş olan mayoları kaldırmak 7.a • I 
ruri olsa ,di, hükumet bu meseleyi 

naza ı dı~katc almaga amade bu. 
lunurdu. r·akat Avam kamarası 

unutmamalıdır kı. bu i? büyuk bir 

i§tir ve bizim lspanyol i~lenne mü-

!erde bulunmak Lizere Salamaıı~a· j ~atılmak üzere olduğunu sövlemiş-
ya gidcceğı haberinin yanlış ol-iu· 1 tir 
ğunu temın etmektedirler. 1 Hörst, dlı bin dolara bu gıuete· 
Madrit dörd!JncU defa I yi babası satın alacak oluna, ti • 
olarak bombardıman ı rajını üç sene zarfında beş mislir.e 

çıkartacağını. ve buna muvaffak 

- - -

edildi 1 olamadığı takdirde babasından bir 
Madril: 15 (A.A.) - Geçen pa- daha tek bir dolar bile istemiyece-

zardanberi dördüncü defadır ki ğini vadetmiştir. Babası oğlunun 
Madrid topçu ateşile bombardıman bu teklifini kabul etmiş, elli bin 
edilmiştır. Bir çok kimseler ölmüştür. d 1 · h ld '"'·nu ·· o ar \'ermıye azır o u5 u soy -

Marmara için hazırlanan 1 Kavak servettir 
nakl~yat talimatnamesi Müsait yerlerde bolca 

tamamlandı yeti,tirılmesi villyetlerel 

kmiştir. Fakat. Hörst. gazeteyi 
kendine mal etmek istemediğini, 

yalnız bu gazetenin baş muharriri 
tayin edilmesini ve satı~ı üç sene 
zarfında beş misline ~ıkarmıya mu· 
vaffak olduğu takdirde gıueteye 

kendisinin sahip olmıya hakkı ola
bilcceğıııi söylemiştir. 

G iıınrükler İdaresi dahili ticaret tamim edildi 
mallarını yeni talimatn~mr. ile D h·ı· v k·ı t k k ğ a ı ıve c a e r, ·ava a acı muayene etmeden serbest bırak • · 

yetıştırılmesinc ehemmiyet vere -
ınıya başladığından ithalat eşyası· 

Hörst'lın ba~ muhanirliği al -
tında iki sene çıkarılan gazete. ,a
tışıııı altı kere çoğaltmıstır. Bu • 
nun üzerine Hörst'ün babasıJ oğlu
nu çağırmıs ve bin dolarlık hı• çrk 

ile birliktr bütün gazt'teyi hedi
ye etmiştir. Amerikanın gazetecı -
lik kralı llöro1; ilk doları işte bıı su
reti<' kıuanmı~tır. 

Otomobil kralı Dliran ise, ilk do· 
ları seyyar ilaç satıcılığile bzan
mıştır. Düran'ın ailesi efradı Ame
rikanın Mişigan eyaletinde l<'Jiııt 
kasabasında yaşamakta imişlı'r. Diı· 
ıan'ın fakir bir çocuk olarak dün -
yaya gcldigi bu kasabada •iındı 
Buik otomobil fbrikaları çalıımak
tadır Gayet fakir olan bu aile he

nüz çok kıiçük yaşta iken IY.iranı 
b1r sebzerinin yanına çırak ,·ermiş
lerdir. Fakat bu işden ilk dolan 
kıuanamamıştır. Çünkü, Dü.an'ın 
ailesi para yerine sebı.e almıy~ ba~
lamışlardır. Bu işde muvaffakivet 
gôsteremiyen Düran, bir değir~e
ne amele olarak girmiştir. Dü·~n'ın 

ailesi bu sefer para yerine d'eğu· • 
menden un almıya ba~lamışlır. Bu· 
nun üzerine Düran, geceleri ecza· 
hanede şişeleri temizleyip yıkamı. 
ya başlamıştır. 

17 yaşına varan bu müteşebbis 
çocuk, bir gece genç bir adamla ta· 
nışmı§ ve bu adam yeni keşfettiği 
bir ilacı civar köylerde satma-,, için 
Düran'a teklifte bulunmuştur. Dü. 
ran bu teklifi ~serretle kabul .,. 
derek, eczahanedeki işile değirmen 
ameleliğinden vaz geçmi~ ve aile· 
sini terkedcrek köylerde ilaç sat • 
mıya b~lamı.ştır. Bu suretle iik be~ 
doları kazanmıya muvaffak olan 
Amerikanın şimdiki otomob;1 kra
lı Düı an, dunyada en çok zeyk duy. 
duğu günün, ilk beş dolan kazan -
dığı gün olduğunu ve şimdi elinde 
olan milyonların kendisine h;ı: bir 
duygu ilham etmediklerini söyle -
mcktedir. 

nın şclu-e çıkarılması için Eminö • 
nündeki büyük gümrük antrepo • 

suııda tadil:ıt yapmıya başlamıştır. 
Evvelce dahil! eşyasile beıabcr bir 
itkeledc dışarı çıkarılan ithali'ıt eş- 1 

rek her musail yerde bu nqaçlar • 

dan geniş miktarda dikilrrn>•ini d
laretlere bildırmiştir. 
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Serseri mayinler j Hayvan 

1 
yası bundan soma bu antrepoya çı-
kanlacak ve muayene, kontrol • 
dan sonra serbest bırakılacaktır. 

Kavak ağacı, yapı İn.)aatıııda tah

ta olarak, kuru meyvalar için kubı

lar. kağıt Ye sun'i ipek. kibrit çö-

piı, kıbnt kutusu ve barut kömürü 

·apıln' ısında değeri olan "" or • 

Deniz seferleri yapan ihracatımız artıyor 
vapurlar tertibat alacak Yurdumuzdan haric menıleketle-

Son gürılerde Karadenizde sık sık -
re yapılan canlı hayvan ihracatı 

Artist ana bikes kıvranıyordu. Kalbi, yavrusunun ciğerini par• 
O böyle ateşler içinde yanarken çalayan öksürüğün ve rejisörün acı 
sahne diraktörü yanına geldi: sözlerinin derin ısbrabı ile delinen 

Bunun için antrepo içinde muaye
rıe yerleri ve diğer te<isat yapıl • 
maktadır. 

mansı.z yerlerde de odun ihtiyacı
nı karşılamak hususunda çok fay-

serseri maynlara tesadüf edilmesi 

alakadarları bu hususta yeni ted • 

birler almıya sevketmiştir. Bilhas

sa görülen nıaynlarm haber v~ • 

son hafta içinde artmıştır. Dün Pi· 

reye hareket eden bir Yunan va· 

fUriJe ÜÇ bin kadar koyun \"e k «'-ll 

gönderilmiştir. 

- Rjiseör sizi çanğıyor.. hakiki anne. ... 
- Derhal mi? 
- Evet 
Artist anne sahne direktörü ile 

birlikte reji•örün yanına gitti. Re· 
jisör pür hiddet artist anneyi baş. 
tan a~ ağı süzdü: 

- Ne? .•• Daha makyajını yap. 
madın.mı? Çabuk •• Derhal sıra sa• 
na geliyor. Bazı malümat için ça. 
tırmıştım, halbuki daha makyajını 

bile yapmamış-.n ... Bayan •• Kendi· 
nize bu kadar güvenmeyiniz. insan 
en kuvveUi zanneltiti anda mcslc. 
ğinin en aşatı derecesine de düşer, 
bunu ı:nutma .• Gıırur burnuna bü. 
yütmesin.. 

Artist anne sarsıldı.. ili< defa 
olarak rejisörden böyle bir ağız 
işitiyordu; isyan arzulanna galebe 
çal ımadı: 

r Askere davet 

lstanbul vilayetinden: 

l - Deniz sınıfına mensup 
eratın şubede toplanma ve sevk 
günü 16·Nisıın.937 ve bu sınıftan 
bedel vereceklerin 15·Nisan-937 
günü akşama kadar kabul edi· 
leceği. · 

2 - Piyade, Gümrük, Jandar. 
ma ve muzika sınıflannın toplan• 
ma ve sevk fiinleri 21Nisan-937 
ve bu sınıftan bedellilerin de 

21-Nisan·937 akşamına kadar alı• 
nacığı ilan olunur. -

r--------------------------~ 
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MÜELLiFI: Nlzamettin Nazır 
Üstadın gözleri birdenbire ufalı

vermiş ve Ômerofun mavi gözleri 
kRnlanmıştı, Hilmi de çubuğu Naz. 
miye tutuşdurmak istedi; 

- Ben istemem.. 
- Bir nefes de sen ç~k canım ... 
- Pek pis kokuyor •• 
- Alışınca bu kokuyu duymaz• 

sın. 

- Neye alışayım efendim? Ba pis 
kokuya mı? 

Bu münakaşa üstadın canını sık· 
mış olacaktı, hiddetle elini uzattı: 

- Ver bana, ver veri Siırara 
boşuboşuna yanıyor. 

Ve ağzına bir şeker kamışı def• 
direcekmiş gibi yutkunarak çubuğu 
dudaklarına dayadı. Derin bir ne. 
fes daha çekti. Sonra başını tava-

na bakar a-ibi kaldırarak cijterle. 
rini bo~altb : 

- Pufff. 
Bu sigaranın yağlı bir dumanı 

vardı. Üfleyince havada adeta bir 
hortum gib~ bir iki saniye kadar 
daıtılmadan duruyordu. 

Artık ne Go•podioin, ne Hikme
tin, ne de Ômerofun sesleri çıkı· 
yordu, başlarını önlerine eğmişler, 
düıünıir gibi durarak susuyorlardı. 

Nazmi bu sessizlik içinde ağız. 
dan ağıza ulaşan yasemin çubuğun 
ıeyabatini bir müddet seyre daldı. 

Sonra yavaş yavaş bu yaflı du
manın odada nefes alacak hava 
bırakmadıtını his~etti. O zaman ye• 
rinden kalktı; 

- Ben gidiyorum .•• dedi; üç ka. 

Mallar, mavnadan rıhtıma ve o· 
radan da açılacak yeni k.ıpı ile an· 
trepoya nakledilecektir, 

Blitiin muamelelerin tamamlan· 
rnasından sonra rıhtımdan gi.recek 
otomobillere yükletilip sokak ta -
raiınd;;kl kapıdan şehre çıkarılacak· 
tır. 

Gümruklcr Vtkalı?ti tarafıııdan 
Marmara ha\'zası için hazırlanan 
yeni naklıyat talimatnamesı de ta

l,! mamlanmıştır, 
Buna göre Marmara iskelelerin· 

den gelecek \'e bu iskelelere çıka· 
cak e~yalar için M bir beyaı~ame 
verilecek ve ne de hiç bir muamele 
yapılacaktır. Eşyalar serbe,tçe na
kil edilecektir. Yeni talimatname-

ladardan cevap çıkmadı. Hilmiyi 
dürttü: 

- Ben gidiyorum .• ...... 

l dası olan bir ağaç olması itıbarile 
her bırı en az 10-15 lira ttmıokte -
dir. 

\"ekaicl aync"· Lilhassa köylü -
ler içın i)·i bır gelir kaynağı olan 

bu ağaçların yc·ti~tirilmesi. çeltik 
hazırlanması. terbiye ve çoğaltıl -

ması yollarını gö,teriı- bir ıı.ıhna· 

me de hazırlamış ve bu yolda aza· 

mi faaliyet gösterilmesi temenni -
sile vilayell<'re göndermiştir 

- -nin en miıhim noktası evvelce yol· 
cu beraberindeki eşyalar için alı -
ı,an beyannamelerin kaldırılm~sı

ı:iır. Bundan sonra yolcular bera -

berinde nakledecekleri eşyalar i~in 

Leyanname almıyacaklardır. 

Annesi çarşaflı kadınların otur· 
<luğu yere geçtiği için üst güver• 
tedc, durmadan fındık yiyen Kara. 
manlı, biti,ik kaşlı, balık etinde 
bir tazenin karşısında, çıplak kof. Ômerofun beline bir tekm'e vurdu 

- Ben gidiyorum Ômerof •• - ..... . 
- Ulan ne oldu bu adamlara? 
Ve yarı şaşkın, yarı kızgın, lam• 

bayı kapıp od:ıdan çıktı. 

1 
lu, dolgunca kalçalı iki Alman kı· 
ıının arasına sıkışmış, yalnız kal· 
mıştı. 

Hiç, "nereye ııidiyorsun?,, diyen 
olmadı. 

Taşlıkta, "belki bir kedi devirir 
de yangın çıkar" diye 11mbayı söndür. 

dü. Bir saniye sonra Sangüzelio 
karanlık sokaklarında bastığı yere 
bakmadan koşuyor, arlradaşlarırun 
oturdukları evden, içinde manasını 
ve sebebini araştırmaıta lüzum 
görmediA-i bir azap duyarak uzak· 
!aşıyordu. 

Bir gün sonra, Adalara saat bir 
postasını yapan yandan çarklı va. 
pur, modayı, kalamışı, Feneri ge
ride bırakarak Kınalıya d<>t'ru dü
men tutarken kah Hayırsızada a
çıklarına, enginlere klb Anadolu 
kıyılarına göı: daldıran yüzlere 
yolcu arası:ıda Nazmi de vardı. 

Gemi kalabalıktı. 
insanları erkekli di~ili, küçüklü 

büyüklü eksilten, yiyeceği, giyeceği 
her şeyi her şeyi azaltan harp, bi
linmez ne garip bir seherdir. 

Büyükada yolcularını sulh sene
lerinin birkaç misli arttırmıştı. Şap. 
kalı, fesli, başı açık, bol saçlı, az 
aaçlı ve cavlak bir kalabalık şarkı 
ıöyliyerek, konuşarak, gülüşerek, 
bağrışarak Adalara gidiyrdu. 
Haydarpaşa önlerine kadar ge. 

!erek gemi torpilleye bilen düşman 
denizaltı gemileri; yan mahallelerde 
Yesika ekmeklerinden dizanteriye 
tutulup ölenlerin kötü haberlari, ne 
kapı kom,ularından biribirine sev• 
ııiUnin kim bilir hangi cephede öldü• 
fünü bildiren kırmızı bir şehitlik 
kl~dı verilmiş olması, ne de para• 
sızlıkm Evet, parasızlık bile cephe 

rilmesilc imhasına gidilmesi ara -

sında geçen uzun zamanlaı· esna. 

sında suların tesırile yerlerini de-

ği )itmesi \"e bu yüzden de arama. 

!arın bop çıktığı görülerek Kara-

deniz Boğazı dışında bir ınayn im· 

ha istasyonu kurulması kararlaş

mı~tır. Bu ıstasyonda daimi surette 
müfrezeler bulunarak ve görüle -
cek mayoların derhal imhası ka -
bil olacaktır. 

Ayrıca Boğaz haricinde bulunan 
tahlisiye istasyonları da denizde 

mütemadi mayn araştırmaları f3· 
pacaklardır. Blmdan başka Kara

deniz seferleri yapan vapurlarda 
da mayn imhası için levazım bu -
lundıırulmJ~ı dli~üııülmektedir. 

gerisinde kalanlardan bir çoğunun 
Cuma, pazar eıtlerıcclcrine mani 
olma yordu. 

Kalay, bakır para 'ediyordu ya 1 •• 
Hiç de düşünmüyorlar, mutfakla· 

nnda ne varsı Bitpazarlarına yıjlı• 
yorlardı. Jlunlardan sonra fazla 
halıların, sonra kalan halılann, da. 
ha sonra iç çamaşırların, yatak. 
çarşafiımnıo, perdelerirı sırası geli
yordu. Onları da satıyorlar savuru. 
yorlardı. Ve bunlar da kalmayınca 
kim bilir neler yapıyorlardı. Her 
halde bir çaresi bulunuyordu ki 
Ada vapurları yine kalabalık, yine 
şık insanlar! dolu... Marmarayı 
çarklarıyle dö~trek, tentelerini rüz· 
garlandırarak çamlıklara doğru 
yollanıyorlardı. 

Bugün ana oğul Sadun beylere 
gidiyorlardı. Valide hanım sabah 
ıabah yine sinirlenmişlerdi. Nasıl 
sinirlenmezdi zavallı kadın ki per• 
şembe günü akşamı saat beş 
va.,uruna mutlaka yetişmeliyiz diye 
sıkı sıkı tcnbilt ettiği halde mah. 
dom bey kendisini ancak cuma 
a-ünü saat bir vapuruna, o da "kaç• 
tı, kaçıyorl,, diye binbir tela§ için· 
de bindirebilmiştil Bir goün evvel gi. 

Ayrıca diğer bir vapw·la da 2 
bin baş sığır ve öküz yollanmıştır, 

Canlı hayvan ihracatı için Yuna· 
nistandan en çok müracaat yapıl· 

makta ve iyi fiat verilmektedir. 

GUmrUktekl kursun da· 
lmf olması kararlaştı 
Gümrıiğc yeni girmiş genç me· 

murlar için 30 kişilik bir kurs açıl
ınıştır. Bu kursta gümrük mevzua
tına dair dersler verilecektir. Kurs 
iki ay sürecek ve yapılacak imli • 
handa muvaffak olacakların sicil • 
!erine yazılacaktır. 

Kurs daimi sw·ette çalışacaktır. 
Böyleli'tle yeni memurların güm

rük i~lerini çabuk kavramaları te
min edilmiş ohcaktır, 

- -

decekleri yere bir gün sonra ıridl
yorlardı. Valide hanımın canı bur. 
nuna gelmişti. Vapurda el llem i
çfode avaz ııvaz bağırmamak için 
kendini ırüç tutuyordu. 

Bir ka5 defa yerinde duramaz 
olmuş, kalkmış kalkmış oturmuştu, 
Bereket ver.in, beraberlerinde 
ge tirdi~i Hüseyin Rahminin bir 
romanı vardı ..• 

Döt beş adım ötede 41zun boylu 
endamı fevknlAde güezl, karakaşlı, 
büyük kııragözlcti abanoz karası 
uzun kirpiklerinin arasından insana 
yiyecekmiş gibi bakan bir kız, emu. 
zundan sarı meşin kılıflı küçük bir 
foto~raf makirıe.•inin kayışı sarkan 
açik kahve renği kostLınlü bir 
gençle konuşuyordu. 
Onl~ra doj!ru kalabalığı yarıp 

ilerlemek istedi. Fakat buna imkan 
bulamadı. Bir elile bacaya yakın 
bi.r tente d~mirini tutmuş olan gen• 
cın arkası Nazmiye dönüktü: 

- Benzettim mi? Yoksa o mu? 
Fakat iyi gördüm gibi geliyor ba. 
na ... Mel'un bir daha dönsen e bu 
tarafa •.• 

(Deı•aıııı va1) 
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Beş devletin bulamadığı esrar
n ere den • 

engız ses geliyor 

Bir radyo merkezi Hitlerci- Bu haftaki milli küme 
lere ateş yağdırıyor ? maçla r ı 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Ôğle neş,iyatı: 

Saat 12,30 Plakla Türk musiki•i. 

12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif plak 

neşriyatı. 14 Son. 

Bir otomobil ve ya 
içinde kurulusanılan 
zi komünistler idare 

motosiklet 
bumerke

ediyormus 
A lmanyada kanun harici adde • 

dilen komünist partisi, henüz 
hangi memleket dahilinde olduğu 

belli olmıyan bir radyo merkezilc 

Hıtıercilere karşı muharebe ilan 
etmiştir. 

~!manya Propaganda Nezaıeti • 
nin müracaatı üzerine, Avusturya, 

Çd:oslovakya, Lehistan ve Maca· 
ristan toprakları dahilinde yapılan 
şidclctli ara~tırmalara rağmen ko· 
münist propagandasını yapan bu 

giz!• radyo merkezini meydana çı· 

karmak şimdiye kadar mümkün o

lamamıştı!'. 

A;manya dahil olduğu halde beş 
devlet dahilindeki bü:iin elektrık 
ve radyo mütehassısları seferber 
edilmiş v~ bu merkezi meydana çı

karmak için aratılmadık yeı:_?ıra
kılmamıştır. Yalnız Avusturya top

ı-aklarında keşfedilen gizli husu • 
si bir radyo merkezinden başka, 
hi.; bfr merkez bulunamamıştır. A

vv• .. uryada bulunan gizli radyo ise. 
araı.ı!an merkez değildir. Başka 
maksatla hükümettcn gizlenmiş 
bir merkezdir. Komünistlerin rad -
yo ile propagandaya başladıkları 

günden itibaren Alman Gestapo 

tP~lıiliıtına mensup memurlar Çe

koslovakya ve Almanya hudutla
rında sıkı bir tarasutta bulunmak

tachlar. Fakat yapılan bütün t::..

ı assutlar hep boşa çıkmaktadır. 
Bazı Alman mutehassısları rad

yunun bir otoınboil içine yerleş • 

tirildiğıni ve bazıları ise bir mo • 
tc,siklct üzerinde bulunduğunu id

dia ctmiş~rse de, bu ıddi da boşa 
çıkmıştır. Çürıki.it ko~ünist ra.i· 

Y'"" çnlıştığı esnada, radyonun ge

tır:'iği sesler ırasında, oda içındP 
dolaşan bir adamın ayak sesleri 

işitilmiştir. 

Bunun, koıntınist propagandası -

na dair radyoda söz söyliyen a • 
darr.ın yürürken ayaklarından çı

kan ses olması mııhtcmel .görül

müştür. Bundan <. Alman komü

nistlerini gizli raclyo merkezleri -
nin bir oda içinde bulunduğu an
la~ı!mıştır. 

Bazı Leh gazeteleri bu gizli mer

kezin V arşova ile Lotz arasında 
bir evde yerle;tirilmiş olduğunu 

yazmışları;a da, bütün htıküınetler 
dahilindeki ar<Lllırmalar bir netice 

vermemiştir. 

Alıcı bir çok radyo merkezleri 

nıuteharrik antenlerle sesin geleli· 

ği tarafı anlanuya çalı~mışlarsa da 
yine muvaffak olamanıı~lardır. 

Sal ·hiyet sahibi telmisiyenlerin 

fılu-ine eörc, Almanya aleyhine a

tıp tutan bu gizli radyo merkezini 
nıevclana çıkarabilmek gayd zor· 
dur. Çünkü kısa dalgaların geldiği 

ta:·v(ı anlıyabılmek miimkün değıl 

dir. 

Nereden geldiği aglordanberi anlaıılamıyan propagandalor~an 
kurlarılamıyan Alman radyo merkederind•n biri 

ze başlaını~tır. Bu esnada Prusya

da yeni kurulan Gestapo merk~,; 

çalı~tırılmıya başlamış ise de ko· 
miınist merkezinden gel<fcn dalga

lar Alınan hiikümet merkezinın 

söylediği sozleri karıştırmıya ve 

anlaşılamıyacak bir hale soknuya 

başlanuştır. Çok cüretkıir olan ko

münist Spiker, kendıne has olan 

cesı:rane sözlerle, Almanyada 

gün çalıştırılan amelelere ait 

bu
ha-

vadislcri ve umumi vazıycti an -

!attıktan sonra sözlerine şunları 

il5.ve ctmıştır. 

.Aziz dinlQyiciler, Gcstapo'nun 

bizi bulmasına imkan yoktur. Bu, 

çok boşuna bir zahmettir. Bizim
le muhabere etmek istiyenler de

mokratık rejimlerle idare olunan 

bütün memleketler dahilindeki ko

münist partileri vasıtasile bizi bu-· 

labı!ırlcr. Bizi meydana çıkarabil

mek için aramızdan bir kişinin 

bizi ele vermesi icap eder. 
lfalbuki hiç bir antifaşist ve 

komünist mücadelecisi bu -

nu yapmıyacaktır. 'Yarın akşam 

W.8 veyahut 30,5 dalgasile buluş • 

mak üzere ~imdilik Allaha ısmar

ladlk.• 
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Poliste 
Otomobil bir çocuğu 

yarala ı 

lı S TAN BU 

Şoför Sa!ımın ıdarcsindeki stılar 
idaresine ait 311 numaralı otoı~10-

l:.ıl, dün, Cıbalıden geçerken Nali

de ısmınde beş ya~ında bır çocuğa 
çarparak yaralamıştır. Çocuk Etfal 

ha.>lahanesine kaldırılmış, şo[ir 

yakalanmıştır. 

Elektrikçinin 
ezildi 

parma§ı 

Devlet Dcmıryolları Haydarpa

şa şubesinde elektrikçi Nafi, dün, 

garda, vagonlaı· arasından geçer

ken sağ eli iki tampon arasında 
kalmış, üç parmağı ezilmiştır. 
Demirler nasıl çalındı 
Nazilli fabrikası için Avrupadan 

getirtilen demirler buradan izmı -
re gönderildiği zaman bunların üç 

ton eksik olduğu görıilmüşhır. Va
ziyet derhal telefonla şehı ırniı<' 1 
tildırilmiş, işe polis el koymuş, 

bu demirleri İzmire taşıyan 

vapurun kaptanı Ömerle tayfadan 
sabıkalı Kahya Mehmet sorguya 
çekilmişlerdir. Neticede hırsızlığı 

Mehmelle arkadaşlarının yaptı~ı 

anlaşılmı~. Azapkapıda hırdavatçı 

Mihal ve Dımıtri; ve satılan de -
n.ırlcr musadere edilmiştir. 

Tıcdreı ve Zah :re 
Borsası 

'I ' :s ı 4 / 937 
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Almanyarun Gest.ıpo teşkılatın

da o;alıştınlan radyo mütehassısla

~ı b ı mü~kül vaziyette,.,, çıkabilmek 

içh mukabil harekete geçmek su
reti:e, komiinistlık propaganaala -

rına miıni olmak istemişlerdir. Bu 
maksatla şarki ~rusyada yeni bir 

rad) o merkezi kurulmuş ve bu mer
kc~ vasıtasile komünist merkezin· 

den gden dalgaların karıştırılma -
sına teşehbiis edilmiştir. Geçe" 
h:ıfta ilk defa olarak bu merke~ 
faal;yete gcçirılmiştir. 

10 ııracıını çal"'ışlar 
Peynirci Marko isminde birisi 

Beyoğlunda Kaymakam sokağında 
ot.ıran Madam Kadon isminde bir 
kadının evine dün gece misafir 
gitm~~tir 

!liarko misafir bulunduğu evden ' 
sabahleyin çıkarken cebine el at
mış ve on lira parasının yerinde 
yeller estiğini gi:ırünce derhal po-

• lise müracaat etmiş ve Madam Ka-
doıı cürmümeşhut mahkemesine 
verilmiştir. 

Şehremini halkevlnde 
iki konferans 

iç fındık 
Fasulye 
Yulaf 
Kendir toiıumu 
Kepek 
Tiftik 
Afyon 
Pamuk 
Peynir B. 
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11 iç fındık 
Yapak 

ı Kedi 
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• 
n 

" 

ton 

" 
" 
" • 

DIŞFIATLAR 

13ugday: Lıverpul 6, 68 Kr. 
,, :Şikago " • :Vinipek • 

Arpa :Anvers • 

Akşam neşriyatı: 

Neticeler nasıl olacak ?1 

17 inkılap dersleri Üniversiteden 
naklen Recep Peker tarafından 

18,30 Plakla d•ns mu•ikisi, 19,30 
spor musahabeleri Eşref Şefik ta· 
rafında~, 20 Türk musiki hey'ti, 
20,30 Ömer Rıza tarafından arap· 

ca •Öylev, 20,45 Vedia R,za ve 
arkadaşlan tarafından Tiirk musi· 

kisi ve halk ş orkıları saat ayarı, 

21, 15 okestra, 22, 15 Ajans ve bor• 

sa h•berierı ve ertesi günüo ~ro

gramı, 22,30 plak a sololar, opera 
veoperet p•rçaları, 21,30 son. 

Milli küme maçlarına bu hafta 
her üç şehirde birden devam edi
lecektir. 

lstanbulda iki ezeli rakip olan 
Fener • Galata!Aray karşılaşacak. 
Güneş lzmirde, Beşiktaş ~nkarada 
oynayacaklardır. 

!inde. Fakat her ne olursa olsun 
Fenerbahçe t3kımının şöyle çıkması 
daha muvafıktır: 

Hü•am • Yaşar • Fazıl • Reşat, 
Cevat • Niyozi, Şaban, Esad, 
Bülent, Fikret şeklinde oması! daha 
doğrudur. 

Fakat hiç şüphe yok ki en mü• 
bim alaka da lstanbulda yapılacak 
oı.n Fener • Galatasaray karşılaş
ması olacaktır. 

Fenerbahçe yaptığı ilk maçında 
Beşiktaşa maıtlüp oldu. Fakat An· 
karadaki iki karşılaşmayı kazandı. 
lstanbulda Üçoku yendi. 
Galatasaray ise henüz Ankara ve 
lzmir seyahatlerini yapmamıştır. 

Sarı kırmızıya gelince: Ş;mdiye 
kadar Galatasaray takımını sahada 
görmedık. Yalnız ilk maçta Güneş
le berabere kalması, bize bi.r fikir !--------------

BORSA • PIY ASA 1 
15.4.937 
ÇEKLER 

vermedi. Evvela saha avantajlı son• 
ra kendi seyircisi olma~an bir sa• 
hada karşılaşscJklardır 

Bu sahaya alışmayan san kırmı· 
!l!ılar biraz yadırgayacaklardır. 

Her iki tarafta bu maçı kazan• 
mak için bütün enerjilerioi sarfede
ceklerd r. 

Fenerbahçe nasıl 
çıke.cak? ... 

Bu mühim maça sarı laciTet?iler 
acaba nasıl bir takımla çıkacaklar• 
dır?. 

Fenerbahçeliler son zamanlarda 
gol çıkaramıyan muhacim hatlarını 
değiştirmelti düşünüyorlarmış ... Bu• 
M mukabil de sarı kırmızılılar bir 
kaç aydanberi takımda görünmiyen 
Gündüzü takımlarına alarak kuv. 
vetli bir kadro ile ezeli rakipleri• 
nin karşısına çıkacaklarmış. .• 

Fenerliler kalede Hüsamettini 
oynatacaklar. &kleri gelir.ce Yaşar 
FAzıldan ibaret olması kuvvetle 
söylenmektedir. Fakat diğer bir 
ihtimalde Fazılın yerine Lebibin 

getirilmesi düşünülüyor. 
Bazı Fenerlilerin söylediklerine 

göre, bu hattın Yaşar. Cevat şek· 
linde olmasını istiyorlar. 

Fakat bizce en doğru hal 
çaresi bek hattının Yaşar • Cevat 
şeklinde olmasıdır. Çünkü yaşar 

bazen çok mühim anlarda fazla 
ileri çıktığı vakit Faııl Yaşarın boş 
kalan yerini sonk kanlılıkla dol• 
durur. Binaenaleyh bu suretle Fener , 
geri taralı kuvvetli bir şekil almış 
olur. Hal bek h ttana gelince : 

Bıı hat şüphesiz lstanbulun en 
kuvvetli hattıdır. Mehmet Reşat, 
Aylan, Cevat şeklinde olan haf 
hattı kuvvetli bir şekilde sarı kır• 
mızı formalarını durduracaktır. 

Hücum hattına gelio ce: Son za• 
maıılarda fazla gol çıkaramıyan, 

Fenerliler hücum hattına yeni o
yuncular alarak şöyle bir şekilde 
çıkmak ihtimali vardır: 

Fikret, Naci, Bülent, Şaban, Ni• 
yazi. Fakat bunıt rağmen Fener 
hücum hattı gizli doluyor. Dönen 
bir rivayE-te görede bu hattın şöy• 
le olacağı da söyleniyor : Orhan, 
Fıkrel, Muzaffer, Şaban, Naci şek· 

Fakat buna rağmen iki üç sene 
evvelki bir maçta en kuvvel1i bir 
zamanda kuvvetli rokiplerine dört 
rol atarak galip gelmişlerdi. Eğer 
Fenerliler bu maça nasıl olsa yıne 
yeneriz diye çıkmazlarsa netice de
ğişebilir. 

Galatasaraylılar da o büyük e
nerjilerini sar!ederek ve Fener hü· 
cum hat'arını i;;i tutabilirlerse bu 
maçı kazanabilirler. 

Dostluk kupasında eksik bir ta• 
kımla yani genç takımla çıkan sarı 
kırmızılılar kuvvetli rakiplerile be
rabere kalmışlardır. 

Galatasaray için Danya~ Haşim, 
Gündüz, Bülent Necdet şeklindeki 
hat en kuvvetli hücum battı olur 
kanaatindeyiz. 

Sipahi 

• • 
DUnya motosiklet rekoru 

Budapeşte 15 (A. A.) - lngiliz 
Fernihough, bir litre silindirelik bir 
motosikletle, bir m·ı mesafe üze· 
rinde hareket anından hesap edil· 
mek surelile sür'at rekorunu kır· 
mıştır. 

Bu rekora esasen kendisi sahip 
bulunuyordu. 

Müddet: 3'.! saniye 86-100, yani 
salte 176 kilometre, 258 dir. 

Bu rekor, dünya rekorudur. 
8. 1. T. o. K. dan: 
1) Milli Küme maçlarından Gala· 

tasaray • Fener bahçe maçı 18 Nisan 
937 Paz~r güoü saat 15,30 da Fe
nerbahçe stadında yapıl~caktır. 

2) Maç hakemi Adnan Akın, yan 
hakemleri Feridun Kılıç, Samim 
Taludur. 

3) Tribün 50, duhuliye 25 kuruştur. 
4) Akay tarafından ara vapur 

postalıırı işletilecektir. 

SUmerapor kongresi 
Samatya Sümer Spor klübünün 

senelik koegresi 18 Nisan Pazar 
günü saat 14 de Samatyada C. H. 
partisi sa:onunda yapılacaktır, 

Sultanahmet üncü Sulh 

Hukuk mahkemesinden: 

Aç-ılış 

bl&•o 

Kapanış 

londra 
Nr•,ork 
Parla 
ft.U~rıo 
Brükoel 
Atina 
Crne•re 
S'>fya 
Amıterdam 
Prag 
Vlyan.a 
Madrit 
&rlin 
V•l'ŞOY8 
Budapeşte 
BG~reş 
Belırrat 
Yokohama 
Moako•a 
Stoi<bol,. 

621 

o. 7913 
11. 785 

15,0768 
4. 7 83 

18, 5? 

~. 4810 
64. 3492 

1, 4483 
22, •217 
4, 2338 

12. '!032 
1, 9G85 
4, 167S 
3, 9920 

107, 90J2 
54, 5160 

1, 76S 
2, 76S 
3, 128' 

PARALAR 

~ 
t ,!=:terlta 616. 

1 1 Doler 123. 
20 Frank 109. 
20 Liret ııo. 
20 Belçika Frangı sn. 
?O Drahmi ll, 
20 Tı1vl-:re Frangı ~6.i. 
20 Leva 20. 

1 Florin 63. 
20 )( ron c .. k 70. 
1 Şilin AYuıturya21, -

P~z~ta -. 
1 ... rk 25. 
1 Zlnll 20. 

0.79o2 
ı:.so 
ıs.oıst 
4.6~ 

ss.6142 
\,4664 
1;4,0'!0 
ı.oJO 
22,795 
4,2475 
\4,4oıı 

1,9745 
•.1sıı 

4.S'sil 
10,, ,51s 
34,6 3~ 
ı,7Hl 

23.SI 
S,1387 

Setıı 

621. 
ne.. 
113. 
1ı~. 

84. 
21. 
57S. 
23. 

"6. 

7'. 
ı:ı. 

-. 
28. 
22.~o 

ı Peaıo 

20 Ley 
20 Dln•• 

2ı. 24. 
ı2. 14. 
411 5l 

Yen -. -. 
l Kron lsve~ 
1 Altın 

30. 32. 
1044. lOH. 

1 Eonluıot 2sı. ısı. 

ESHAM 
Aıçıht 

I t Bank•st Mü. 
.. • N. 

• • 
Anadolu 

Ha. t , 

,.., 60 0/0 Petlıı 
-,- -.-

.. " ylbd• 60 oıo v adell 

" 100 de 100 • Asl•n çimento 14,90 14.90 
t.\erkez Ban. 94 1 9~ 

ıSTIKRAZLAR 
Açohş Kepaınt 

TUrk Borcu 1 Peıin -, - , 
" 1 Vadeli 20,85 20. 7' .. 
• il P•şln ~ 710 nıımarolt beyanname ile 

muamele&i yapılan gümrük res-
minden noks:tn alınan 65 lirıı• 
nın lstanbııl gümrüğünde mıı• ' 
ayene me-rourıı Mehmet Ziyaet• 

• 
• • U V •deli 2<1,35 20.35 

BEYOCLU 
SARAY 

TÜRK 

MELEK 
, iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

: Rüyalar diyarında 
Doktor Sokrat 

: Dokuzuncu senfoni. 
Şehirler dlev içinde 
: Kral eıtleniyr 

: Romeo ve Julyet 
: Zehirli sevda 
: Şi rley kaptan 
: Casus peşinde 
: Saadet. Moda çıl· 
gmhkları 

; Gizli izdivaç. Çin• 
gene geceleri. 

; Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar. 
1936 Atina Balkan 
olimpiyotları, 

: Güzeller resmigeçidi. 
Dertsiz arkadaşlar 

SANCAK : Kleopatra.Kızıl alev 
Eski Astorya) : Dünya havadisi. 
CUMHURiYET: Esrarengiı tayyare, 

Yıldırım bölük 
ISTANBUL 

FERAH 

MILLl 

HiLAL 
AZAK 

ALEMDAR 

: Kör ebe. Hod Gil· 
sonun intikamı 
: Bülbüller öterken . 
Linç kanunu 
: Bağdat bülbülü 
: ıoo sene sonra Slav 
iht•rasları(Anna Sten) 
:Alıın kelebek mum• 

yalar 

tin ve gümrük muhosiplerin· 
den müteveHa İsmail Hakkı 
varisl•rinden oğlu Necmi hak· 
larında yangından sonra da ye• 
nileme suretile 934/179 numa. 
ralı dosya ile ikame olunan da· 

vanın cari müteaddit mulıake• 
melerde ıııüddealeylılerin ika• 
metgablart bulunamamış ve 
mahkemece bizıarur ilanen teb· 
ligat icrasına ve müddei hazine 
avukatı Yusuf Nuri tarafından 

mübrez ve resmi kayıtlara müs• 

tenli vesikalardan bahisle mil• 
ameleli gıyap kararı ittihaz 
olunmuş ve muhakeme 19·5-937 
saat 10,30 talik edilmiştir. 
l\.1üddea!eylılerin il~ndan itiba• 
ren 5 gün içinde itiraz etmeleri 

muhakeme günü ishali VÜ• 

cnt eylemeleri ve aksi takdirrle 
mührez vesikalara istinaden 21• 

yapların la karar verileceği ma• 
lilmları olmak ve tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere 20 gün 

ıııüddetle mınen keyfiyet olu· 1 
nur. (934.179) ı 

-- ----

• 
,. W Peşim • , 
- 111 V edeli 20, 20 

• 
Erııenl 

.. . 
1 
il 

ili 

100 IGO 
~s 9S ~iv .. ~n\ll'UID 

.. • 
• • 

Şark tim• 
Yüıdo S tla%hıe 

.- .-
ı • . 

" TAHViLAT ' 
Açılı, Kapanıt 

Ana~olu Pe. 1 
va. l 

" p~. il 
va. il 
Pe. 111 

• 
" 
" v ... uı 
• ., Müraeıail Pe. • 

Vı. 44,90 44,90 

1356 Hicri 1 1353 Rumi 
Seler Ni.an 

4 3 ----------....,---Yıl 1937, Ay 4, Gün106, Ka1101160 

16 Nisan: Cum:. 

lı~--__;,K~u~~~u;_;f~ır~tı~n~a~•ı;....__~I 

Vakitler V•s•ti EıaDI 

... "· •a. cL 

s 21 10 33 

12 14 5 27 
15 58 9 10 

,\yni g ce, mutad olduğu üzere 

sa~t 22 de, Alman gizli komünist 
partisi merkezi yine çallj!mıya ve 
Almna işçileri namına propaganda 

JC~iskrine başlanuştır. Komünist 
Soı~er prop.ıganch nmku arasın • 

da, radyo dalgalannı bir kaç san 
tırıılc uzatmak ır.ecbunyeti hasıl 

blduğunu söylemi~ \'e tekrar sö-

Şehremini Halkevinden: 16 Nisan 
1937 Cuma günü saat 16 da genç. 
lcrdeo Sami Oktay tarafından gÜ• 
zcl sanatlarda tekamül ve ltalyan 
röoesansı adh ( projekyonla )bir 
konferans saat 17 de Mes'ut Cemil 
tarafından münakaşalı ve muhtelif 
parçalar• dınlelerek ik;nci bir kon• 
ferans verilecektir, Herkes fele· 
bilir. 

Mısır : Londra 
Keten T: .. 

6, 40 
6, 57 
5, 81 
3, 83 
7, 91 : 1 

KEMALBEY : Çayır haydutları. 
Deli kral Golem 

KADlKÔY 

HALE : Yıkılan belde San Fran• 
sisko 

BAKiRKÖY 

Giineş 

Ôğle 
ikindi 

Akşam 

Yatsı 

imsak 

18 49 12 Ol 

83, 56 

83, 56 _ _:_1 FındıkG :Hımburı 

,, L: ,, 
-

HALE : Şovbot. Hafiyeler 
kralı. MiL TIY ADI : Bir mayıs a-ccesi 
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ı · Ademi iktidar 
Bel gevşekliğine 

en tesirıi liaç SERVOIN'dir. l!ı. 
liyarlara gençlik, yorgunlara dinç· 
lik verir. Taşraya posta ile 185 ku· 
ruşa gönderilır. Sirkeci Merkez Ec· 
zanesi. 

İstanbul Beşinci icra Memurlu. 
ğundan: 

Bayazitte hakaklarda (52) N.h 
kitapcı diitkanmda icrni lic~· 
ret rtmektc iken halrn ika
metgah ve ticareth·ıne•i meç· 
hul Haşim oğ'fu Hikmete: 

Şekerci tıalız lvluıı.ttıııden kira· 
lauıııııuı ve 1-6 .>:>, ·ı. ueıı ıuııaren 
bu »t:UC lllUOUt:t•e ClUf\.:SI } Uhal aa 

ya'11ı (52J N. >;ıtapcı au .. ><a.ıım ıs• 
UCM&ll•;ı\,oidol Soura kvlitUfJldaK. 

mı.ı.(Jdetuı hıLauııua ıııeı,,uı uıccuru 
ldııuye eııııcu.guıız ıçın ınucır lVI• • 
bıtti.1 tard.lındJ.n dtıırcmıze ınura .. 
C<\ctt olurıaraK ınecucun lahuycsı 

ıçın lar.ıhnLZJ. ve .ı .... rt:sınız~ 1'Vıı· 

<lerı.en Oucme coırının arKasıua 

muUd.şır vctı...ı~ı u,e~ruu.;1.tla ıncztı.ür 

m..!curun cictııi ıuoe o.n1..ıdıgınız gıcu 

nereue buıuucıuguııuıun Cld uıeçı.uı 

oldu~u aıu..tliıılu.a~ ve td.nııye en1cı· 

nin ııanen ve lı.ı •Y m.dJetıe leb
Jiguıe K4ra. vcr.,uuit.r. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

1,uu Lıır ay zarJıııda ınez. Ur me• 

curu taıılıye ve tcsıım ümeııız ve· ı İstanbul Üniversitesi Arttırmıt ve Eksiltme ı 
yahut nıukaveıeııın uzatııaıı:ma daır p J k K • ı· 1 A 1 azar ı omısyonu an arı 
tahr.ren veyd şiıahcn da.remızı ----- --- - ---- -"""-----··-- - - ---• 
haberdar etmenız ıaııındır. Mı.id· Az Çok Muhammen bedeli 

Bahçekapı'da Zemin ka. 
4·cü vakıf bnda 
hanın 

" " " " " " 

• " " 
4-cü ,, 

" 
Bahçekapı'da 

Şeyhmehmed Sebzehane. 
geylani 

Sultanahmed Fuatpaşa. 

Üçler 

Çarşı'da Uncuoğlu. 

" Perdahçı han. 
ilahçekapı'da 

Şeyhmehmed 

geylani 

No. sı 

s 

8 

1,8 

4,6 

2 

44 
21 

Cinsi 

Mağaza. 

Depo, Dipten ikinci 20 
direğe kadar. 
Penceresiz oda. 7 

Dükkan ve iki oda. 20 

Mektep mahalli. 5 

Dükkan. ı 

Dükkanın nısıf hissesi. 2 

Hidayet camii yeri. 2S 

Bahkp•zarı Limon iskelesi Ortaköy, Pazarkayı. 47 
Alııçelebi ğı iskcleıi. 

Yukarıda yazılı mahaller 938-Senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya 

verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılm~tır. istekliler pey paralarilc 
beraber 26-Nis:ın-937 Pazartesi günü saat lS· c kadar lstanbul Vakıflar 
Başmüdürlüğü binasında akarat kalemine gelmeleri. (2113) 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Kiitahya Vilayetinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: Kütahya Memleket Hastanesi kalörifer 

tesisatıdır. Keşif Ledeli: 15402 lira 20 kuruştur. 
2 - Ebiltme 30-4-937 tarihinde cuma günü saat "15,. de Kütahya 

Vilayeti Hükumet konağında Daimi Encümen huzurunda kapalı zarf usu• 
lile }~p:lacaktır. 

3 '- Eksiltme şartnamesi, lıialasai keşif, Nafıa Vekaletinin kalörifer 
talimatnamesi ,.e buna müteferri evrak bila bedel Kütahya Nafıa Mü· 
dt:rliığünde ve Encümen kaleminde görülebilir. 

deli içınde tahliye etmez vey4 iti
razda bulunmaz;anız icraen ve 
zorla tablıyemn icra olunacafı'I ilan 
oluııur. (31855) 

-

KE11PETEN Gi&I 
S9 KEllt 
AT.Al'l. 

4 - Eksilt meye gire bilınek için taliplerin l 155 lira SO kuruşluk mu. j 1ı;;;;;;;;;İİİiİİİİ;;;;;;;;iiii;;;;;;İİİİ9İ~--,-;:::-=::-;-;:;--;~;--
,·ak kat teminat vermesi ve Nnfıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ve. Yenı• Çıktı 

Göz Hekimi sikasını haiz olması ve 10000 lira değerinde bir kalörifer tesisatını iyi 

bir şekilde yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. Dr. Şükrü Ertan Tahtları De-
isteklilerin teklif mcktublarını 2 inci maddede yazılı ihale saatinden Cağaloilu Nuruosmaniye cad. / 

bir saat evveline kadar yani tam saat "14,, de Daimf Encümen Reisli. Caialoğlu No. 30 (Eczanesi 1 • ç k 
Qine makbuz mukabilinde vermesi şartbr. Bu saatten sonra mektub ve yanında) Te'efon. 22S66 VI ren QCU 
postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "204S. 

İstanbul İkinci İcra Memurlu • 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı paraya çev • 
ı ilmesine karar verilen Taksimde 
~;chıt muhtar caddesinde 18 , 1 No: 
oükkanda Bay Mustafa Hamide ait 
bir adet yazı makines( 24-4-937 ta
rihine düşen Pazartesi günü sant 
14-15 den itibaren ismi geçen dük
i<ünda bulunacak memuru tar:ı • 
ı,ndan •atılacağı ilan olunur. 

İstanbul İk'inci İcra Memurlu • 
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi
ne karar verilen fincan, çaydanlık, 
şekerlik, defli masa ve saire l inci 
açık arttırma ile 22/4/937 Per -
şembe günü saat 10 dan itibaren 
çarşıda sahaflarda 95 No: antikacı 
dükkanında satılacaktır. Mahal • 
!inde tayin olunan gün ve saatde 
mahallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. (!)~5/1842) 

ZA YI ÇOCUK ROMAN! 
lstaobul Belediyesinden kiralamış Y azan: ISKENDER FAHREDDINt 

olduğum Fatih, Çifte ayak medre· B UtUn okuyucularımıza 1 
sesinin miizayedesine iştirak etmek t avsiye ederiz 1 
üzere 2·2-934 tarih ve 9611 sayılı ı ·.-.. -.. -.. -.-.-.......... .;;... .. .;;;•~:...:.. .. .;...;.; .. ;;... .. -.. -.- ı 
54 lira ve 1-3-934 tarih ve 9611 

' sayılı 27 liralık terQinat makbuz• ı Zührevi ve cild hastalıkları ı 
larım ziyaa u~adığından Belediye- f Dr. Hayrı· o·· mer ıı 
ye olan borcuma mukabil malı.sup : ı 
muamelesi yaptıracağım cihetle ô 

ı ğledeıı.sonra Beyoğ-lu Ağacam ı zayi makbuzların hükmü olmadığı 
ilan olunur. ı karşısında No. 313 Telefon: t 

l\.lü•tecir : Fahri ı 43586 ı 

, ......................... . 

Ton-500 Ton-800 Lira-15,5 Kriple maden 
kömürü. 

Üniversiteye alınacak olan miktar ve muhammen bedeli yukarda 
yazı!ı Kr:ple maden kömürü 3-5-937 Pazartesi günü saat ıs de Rektör· 
lükte kapalı zarfla ihale edılmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

T Jliplerin 2490 sa) ılı kanunda yazılı vesika ve 930 liralık muvakkat 
teminatlarile ıarfl~rını ih.ıleden bir ·saat evvel Rektörlüğ'e vermiş olma• 
ları IAzımdır. Şartname hergün Rektörlükte görülür. (2120) 

* * * 
Tıp Fakültesi ikinci Hariciye kliniği için alınacak ve muhammen be

deli 14000 lira tutan demir levazımı 26-4-937 Pazartesi günü saat IS de 
ihale edilmek üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 2490 sayılı kanuna uygun vesikaları ile 1050 liralık mu. 

vakkat teminat ve teklif m~ktuplarını ihaleden bir saat evveline kadar 
Rektörlüğe vermiş olmalıdırlar. 

Liste ve şartname her gün Rektörlükte görülür. (1950) 

EMiR e e e T~aş Bı.ça.ğ&. lwl1.annıclJa olur 
• h.u yud4 aıa. 

YczrlıTraş Bıçagı r Q"erakende ıo tane$İ ı:> kuruştur. 
~.~~~~ 

Beyoğlu ı inci Sulh Hukuk Ha- paylaşmasından hariç kalırlar. 
kimliğinden: 6 - Şartname Mahkeme divan-

Setrak ile hazinenin müştere - ·1 anesinde herkesin görebileceği ye. 
hn mutasarrıf oldukları Beyoğ • re asılmıştır. Fazla malumat alma!-'. 
funda Çukur mahallesinin Kalyon- i~teyenlerin 937 /11 sayısile baş ka
cukulluğu sokağında eski 70, 70 mü- tipliğe müracaatları ilan olunur. 

kerrer yeni 102, ve 104 No: lu ve eooooaooooooooo,.,..00000000. 
(3000) lira muhammen kıymetli 8 Akba mUesseseleri ı 
altında dükkanı müştemil evin ta-
mamı şuyuun izalesi için açık art- Ankarada her dilden kitap, ıra· 
tırmaya konulduğundan 25/5/937 zete, mecmua ve kır tasiyeyi ucuz• 8 
Salı saat 15 den 16 ya kadar Beyoğ- olarak AKBA müessesesinde 8 
lu Sulh Mahkemesi baş katipliğin- bulabilirsiniz. Her dilde kitap, § 
ce müzayede ile satılacaktır. mecmua siparişi kabul edilir. § 
Arttırma bedeli muhammen be • 8 lstan hul gftzeteleri için ilan ka. 8 

delinin % 75 ini bulursa o gün iha- 8 bul, abone kaydedilir. Undervodd $t 
le edilecektir. Bulmadığı taktirde i yazı ve hesap makinelerinin An. 8 
15 inci günü gelen 9/6/937 Çarşam- kara acenıesi. Parker dolma 8 
ba saat 15 den 16 ya kadar icra o- kalemlerinin Ankarada satış ye. 8 
Junacak ve en çok arltırana ihale 18 ridir. Telefon: 3:177 8 
edilecektir. • OODOOOOMoooooooooocooooe 

l - Gayrı menkulün evsafı mah
keme baş katibi nezdindeki 937/11 
No: lu dosyada yazılı olduğundan 

~nlamak isteyenler oradan okuya
bilirler. 

2 - İhaleye kadar birikmiş ma
liye, belediye vergileri vakıf icare
si, tellalıye ve 20 senelik vakıf ta
viz bedeli müşteriye aittir 

3 - Arttırmaya girmek isteyen
ler muhammen bedelın '"~· 7,5 nis
betinde temınat akçesi veya ulu • 
sal bir bankanın teminat mektu -
bunu getirmeleri şarttır. 

4- Arttırma bedeli ihaleden i
t:barcn 7 gün içinde mahkeme ka -
~asına yatırılacaktır. Aksi taktirde 
ihale bozularak farkı fiat, zarar ve 
ziyan ve faiz bila hüküm kendisin
den alınacaktıı. 

• - 2004 Neı: lu ıcra illas kamı -
ı;unun 126 ıncı maddesine tevfikan 
~.ıyrı menkul izerindch ipolek sn· 
hibi alacaklılar ile diğer alacak • 
lılar gayrı menkul üzerindeki hak

l&rını hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını isbat için ilan gü
ı ünden itibaren 20 gün içinde ev
rokı miisbetel;>rile birlik~ satış 

memuruna müracaat etmelidir. Ak
si taktirde hakları tapu kütüğü ile 
sabıt olmayanlar satış parasının 

Dr. Hafız Cemal 
(L0i<MAN HEKİM) 

Dahlliya ınütehassısı 
Paza.rdan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 • 12. saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

Üsküdar 2 inci Sulh Hukuk 
Malıkemesinden: Üsküdarda Sc
limiyede Cami sokağında 50 
N o. l u !ianede oturan Saime 
ile mülazım Macit'den evlilik: 
ha rici doğan Mehmet Metin 
çocuğa mahkemenin 10·4· 937 

ltari lili kararile Baronun 864 
No. sında mukavyed Avukat 
lhsaıı Kayyum tayin edilmiş 
olduğundan itirazı olanların on 
gün içinde malikemeye müra• 
caatları ilan olunur. (31851) 

Salubi ve umumi neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

E. l:rzet 
Basıldıiı yer: Matbaa! Ebürzlya 

.. 


