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2 ncide : Son haberler. 

3 ncüde: Meşaıe - Vodvil. 

4 ncüde: Hikaye - Aygır. 

· aş.mÜ'hafrırı 5 ncide : Milyoner Hintli 

1 Cümhuriyet istiyor! 
.. , 

ET· BENlce ,__ ___ . 
Sayı: 355 fhl~cl 71'. •·er yerde ır)ııı 5 Kurus Telefon No. 20827 Mektup adresi: Ca}aloil•, ş ... ı ... ,.., Telgrar adresi - lotan1>ul' Açık Söz 

Başvekilin Yugoslavyada sey!!!_~ ı 
1
Kamutay, Abdülhak Hami• 

Bütün Yugoslavya coşkun· din: yüksek hatırasını 
dostluk tezahürler içinde saygı ve sevgilerle anmıştır 
I smet lnönü, dün sabah Saragbosnada binlerce C H. Portisi Genel Sekreteri Bay Şükrü Kayanın 
halk tarafından büyük tezahüratla karşılandı b: · k · · ·· · J l h J k "k ·ı d"ld" ........................................................ ır ta rırı uzerıneue ce se on eş ua ı a talı e ı ı 

Yugos/a.,ya mektupları: 1 ~ _ . -
in önü 
Gelirken 

Falih Rıfkı ATAY 
Be•grarl 11 Nisan 

Belgrad, Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekilini karşılaınağa hazıclan
nuştır Gazetelerin başlıca havadisi. 
odur; radyo dün akşamdanberi 
Yugoslav halk yığınlarına İnönü -
nün şahsiyetini ve es~iı:i tanıt -
tnağa çalışıyor. İnönü adı Ata -
türk'ün eserine ve yeni Türkiye 
tarihine o kadar sıkı bağlanmıştı~ 
ki, herkes, onun seyahatlerine ve 
tnülakatlarına hususi bir mana ve 
eh<>mmiyet verir İnönü isminin 
temsil kuvveti, Başbakanlık sıfatı 

ile ölçülmiyecek bir genişliğe er• 
ınıştir 

Türk gazetecilerini hudutta kar
§ılamağa gelen basın memuru, bir 
gün evvel, Yugoslavyanın şimal sı
nırında Çek gazetecilerini uğurla -
tnıştı 1937 :kincikaııunur.dan be• i 
Bclgrad, ziyafet sofrasını toplama 
ğa vakit bulmadı. Bulgaristan Baş
vekili Köse İvanof, İtalya Dış Ba
kanı Kont Ciano, Çckoslavya Cum
hur Reisi Benes, nihayet Türkiye 
Başvekili İsmet İnönü, henüz dör
düncü ayı içinde bulunduğumuz 

~ıtııuım11111111ıı1111111111111Hnınııntt"''"''"""11ıııııııııııı1111i Ankara, 16 (Hususi Muhabirimiı. 
= c •• h • t = den) - Kamutay bugün Fikret _ __...--. 
~ Um UrJye ~ Sılayın başkanlığ-ında toplanmıştır. 
E H Jk p • • E Celsenin açılmasını müteakip, 
I_ a artısı ~ Abdülhak Hamit Tarhanın ölümü. 
; BUyUk ,aır hakkında nü bildiren Başvekalet tezkeresi 
: akunmuş ve başkan şıı sözleri söy· 
! bir eser hazırlatacak - lemiştir: -''Türk edebiyatına, Türk 
~ Ankara 16 (A. A.) - C. h. ~ kültürüne hizmet eden büyük şair 
~ Partisi Genel Sekreterliğinden ~ Tarhanın ölümünden dolayı riyaset 
~ rica olunur: ~ ' divanı adına taziyetlerimizi arzeder 
~ Büyük şairimiz Abdiilhak H!- ~ ve Tarhaoın sayın hatırasına hür-

~JWkilimi• /•mel lnönı1, Stogadino"iç, Te.,fik RüıtlI Ara• Bclgrad ~ mid'I tebcil etmek, onun ha- § melen bir dakika ayakta duruma. 
U.ggtır• fa6rikamulc Yops/a 11 mllli supu,larile ~ tırasını daima hafızalarda ve ~ ' sıoı teklif ederiz .• 

~ kütüphanelerde muhafaza et• ~ J-leyetiumumiyenin böylece bir 
Belrrad 16 ( Hususi Muhabiri• durmuştur. Miaafirler görülmemiş ~ etmek için ona ait hatıralan, fo· ~ j dakika ayakta durarak •e sükut 

mizden ) - Başbakanımızla, Dı~ bir şekilde: olan bu cuşkunlıık kar- ;_- tografları, ondan m·nkul fıkra• :_- , k 
b k · d k'I etme suretile müteveffanın yüksek a an ve maıyetin e ı er, dün, şısında çok mütehassis olmuşlardır. ;_:,!arı, nükteleri, mektupıarı bir cild ~-
5 b 1- · B 1 hatırasına karşı gösterdiği s3ygı• 

aray osnaya muvasa at etmış· ismet lno"nu· ı'fe ıefakatındakı· :_:_ halinde toplamak istiyoruz •. u. ıu- -== 1 d , an sonra,da Parti Genel Sekreteri 
!erdir. Saraybosnalılar, Türk mi. zevat, Saraybosnadan sonra Mosta, ~ susta bize yardım etmek ıstıye• ~ llay Şükrü Kayanın aşağıdaki tak· 
safirle için çok büyük hazır· 1 ccklerinden emin olduğumuz ~ 

Bokakotovska, Dubrovnik yolile, - riri okunmuştur: 
!ıklar yapmışlar ve ~elıri Türk i muhterem 1atlara şimdiden te- E 

Split, limanına gidecekler ve ora. = d k b 1 A k ' "Büyük şair ve Parti üyemiz Alı-ve Yugoslav bayraklarile donat• i şekkür e er en un arı n ara i 
d B 1 d d ·· ceklerdi• Ad · - p · G 1 S k ı - düllıak Hamit Tar hanın aziz halı· mışlardır. an e gra a one • rı. i da C. H. artısi ene e re er- = 

Tren istasyona gelince, binlerce yatik sahillerinde yapılacak olan ~ liğ'ı adresine yollamalarını rica rasına hürmetle celsenin bir çeyrek Büyük tair Abdülhak Hamlt hak· 
Bosnalı Başvekilimize karşı çok bu gezintinin pazar rününe kadar j ederiz. 1 saat lati!ini teklif ve rica eder;m.. kında kamulaya pek kadirşinasane 
büyük teıahürat yapmışlar ve devam edeceği zannedilmektedir. ~ Arzu edenlere Hamidin mektu· Takrir reye konmuş ve ittitakla bir takrir veren Parti Genel Sek-
• Yaşasın Türkiye, yaşasın Atatürkp Belgrada dönüldükten sonra 24 saat ! plarının ve fotograflarmın asıl· 1 (Devamı ikir.ci sayfada) relerimiz Bay Şükrü Kaya 
diye batırmışlardır. Caddeler insan istirahat edilecek \;e ayın on do· i ları klişeleri ahndıktan sonra : 1111 111ıoımıı11111111111111111111111111111111111uıı ııı11111101111111ııu11uı1111ııuııııouı111111uıuu1111111•UIUllHllllllllllllllHllllllllllttlllll llllll 

t~~~~:~!~nı .. :ı~~a:~=~ad~~hric~~~ ~~:~:rc~ir a~:ı;: ::ı~~~:.1a!~~~ L~!~~ ... ~.~:.~~~~.~~:~ ........... '"''""'"""""""".J Ludendorfun askerlikte 55 inci yıh 

ı;;~~;;ı· .... ·-;;;;~-;; ...... _ .. _ ......... _ ··-.. ····-·- :?e~~;~İ~uyor . ı . A ! ":' ~ n . ~i ile ti harp 
bu senenin ziyaretçikridif t 
İnoniı ziyareti, şüphesiz her ta

rafta iki müttefik devlet münase· 
betlerinin normal seyri içinde ta· • 
bii bir h<idise olarak telakki edi
lecektir Dığer üç ziyaret için hal 
böyle olmamıştır 

~ükumefçiler asıferi mu-- ;ıic 9ıym• meraaımı crok IÇID sıJablanmıştır 
muhte,em olacak - ·---------

h d• 1 Londra 16 (A.A.)- Bahriye ba. U•tt • l d d ,Ç f b "k/ı 0 
• asara e lyOr ar kanlığı kıratın taç giyme merasimi nı erın JU en Orıa e rı erını 

münasebetile 20 mayısta Spithead' h b • k d l 
ispanya sahillerinin kontrolü pazartesi 

gunu başhyacak 

da y•pıla~ak deniı ge~i.din~ 17 ar ıge nazırı, ara or u arı 
devletin bırer harp gemısı gonde-Yugosla\' - Bulgar andlaşması 

ile Balkan Antantı devrinin ni -
h~yct bulmu~ olduğunu söyliyec~k 
kadar ileri gidenler bulundu. Kont 
Ciaııo'nun seyahati hakkındaki tef
sirler hala devam ediyor: hatta bu
nun akisleri yalnız. Fransayı kuş
kulandırmak gibi, dışarda değil 
içcrde de olmuştur. Benes'in seya
hati ise, küçük itilaf'ın hayatlılığı 
en çok münakaşa edildiği zamana 
tesadüf etti. 

Vaziyeti biz Türkler daha ffı 

anlıyabilirz- Çünkü Balkan An -
tanlı devleti olarak, bizim de bu 
antanttan olmıyan Bulgaristanla 
bir andlaşmamız olduğu gibi, Kont 
Ciano'nun Bclgrad mülakatı, Tev
li!k Rüştü Aras'ın Miliıno müla
katından sonra olmuştur; hatta 
biraz da Miliıno da hazırlaruruştır 
Yugo•la,·yanın Bulgaristanla me

ıelesizleşmesinin Balkan barış ni
zamı için iyi mi, yahut kötü mü 
Olduğu münakaşasına dönmek lü 
zumsuzdur. Arada geçen zaman, 
aksine, ufak tefek tereddütleri d~ 
Yatıştırınağa kafi geldi Yugoslav
ya İtalya ile anlaşmakla, Avrupa 
barışına ve kendi emniyetine hiz
~et etmiştir. Yugoslavya İtalya 
ıle anlaşmakla, Avrupa barışına 
Ve kendi emniyetine hizmet et -
rniştir Yugoslavya, iki devleti ça -
tıştıran muhtelif meseleleri bir an
laşma ile halletti Arnavudluk sür
tüşmesi v.e Adriyatik tahkimatı ya
rışı gibi, Istirya İslovenleri mesele
si_ gibi, Ustaşi tahrikçiler davası gi
bı! Hatta Belgrad mülakatından 
sonra Hırvat işinin harici vasfı he
rnen hemen kaybolmuştur. 

Bir zamanlar Yugôslavyayı İ -
talyaya yaklaştırmak istiyen Fran
sanın, şimdi, Yugoslavvanın İtal
Yaya yaklaşmasından ,;;emnun ol
rnadığını yazan Fransızlar, bura 
gazetelerinde ve fikir muhitlerin
~ şiddetli akisler uyanınaşına se
l P olmuşlardır. Bu muharrirler. 
en birini dinleyiniz: 

(Devamı ikiııcf "1aytada) ,, . 
•• 

1 
\\ . . (.. Y" rı. 

. 

mı? • Mümessilimiz Cebelüttarıkta 

Gün geçtikçe müıkil fJaıigel• diiıtükleri anlaıılan ôsi generaller: 
Franko Mu a, Ka6nıllo 

(Yazrıt 2 inci sayfamıttda) 

rece~ini bildiriyor: Kumandanı ve 
Almanya amiral Graf Spee zırh· 

!ısını gönderecektir. A • l f 
Amerika 27.00 tonluk Nevyork mıra ı ay yare 

zırhlısını, Arjantin 22. 940 tonluk •ı f " d ·ı 
Moreno zırhlısını, Fransa 26.500 l e ge lr l er 
tonluk Dırnkerqe zırhlısını ve Ja• 
ponya da Aschigara kruvazörünü 
göndereceklerdir. 

Bir murahhas 
kayboldu 

Suikast ihtimalinden 
endiş4'l edilmektedir 
Marsilya. 16 (A.A.) - Katalonya 

generalitesi nezdindeki Fransız mu
rahl13,ı B. Philibert Casas, bir~aç 
gündenberi ortadan kaybolmuştur. 

Kendisinin gaybubeti bu sabah 
polise haber verilmiştir. 

B. Casas, yiyecek ve malzeme 
satın almak üzere Marsilyaya gel· 
miştir. 

Kendisi birkaç gün ev ıel mühim 
bir takım vesaiki ve 150,000 fran• 
gı} hamil olduğu halde otelden çık· 
mıştır. O zamandanberi ortada 
yoktur. 

Bir suikasde kurban olmuş olma• 
••nrlan korkulmaktadır. 

Beerlin 16 (A. A.) - General 
Erich Ludendorf ikamet ettiği Tun• 
zing malikanesinde, dün orduya gi· 
rişinin elli beşinci yıldönümünü, 

Berlinden Hitlerin tebriklerini ge• 
tirmek üzere tayyare ile gelen har
biye bakanı l\fareşal Von Blomberg 
kara orduları kumandanı general 
Von Frikch, donanma kumandanı 

Amiral Reader ve general Göringi 
temsılen de hava generali Kanpisb 
hazır olduğu Lalde resmen kutla
mıştır. 

Mareşal Voıı Blomberg söyledi
ği nutukta Ludendorlun umumi 
harpte gösterdiği askeri meziyet
leri :cbarüz ettirerek demi~t'r ki: 

Umumi Harbin askerleri olan 
bizler, g ·neral Ludendorfun ne 
derece yüksek bir idareci, bir şef 
ve ağır mesuliyetleri taşımasını 

bilen bir insan bir kelime ile yük· 
sek bir kumandan olduğunu, ba-

Yeni Alman ordu•unun nasıl 
olması lôzım gtleceJtinl aolatan 

general Ludındor f 
zan hata eden tarilıc'lerden daha 
iyi biliriz.., 

General Ludendorf teşekkürleri· 
nin Hitlere iblağını ziyaretçilerin• 

den rica etmiş ve sözlerine şöyle 

devam etmiştir: 

(Devamı 2 ci sayfada) 

15 inci 
Yurd içinde esasll Sovyet-Alman 
teftişler yapılacak Yaklaşması 

İstiklal Lisesinin yılı 

Vekiller, muhtelif sahalarda alınan tedbirlerin ve yeni 
teşekküllerin verdiği neticeleri yerlerinde tetkik edecekler 

Ankara (Hususi) - Bir çok ve• 
kalellerde yeni m~ll sene başı olan 
hazirandan itibaren yapılacak deği
şiklikler arasında, ezcümle, Dahili· 
ye vekilletinin iç ve dış teşekkül· 
!erindeki tebeddülAt dikkate değer 
mahiyettedir. 

Beşinci umumi müfettişlik teşkili 

yeni nizamnameler ve nahiyeler te· 

sis ve bilhassa köylerin kalkınması 
için hazırlanan teşkilat ve diğer 
bazı vilayetlerde de ita ve len sefer• 
bertik müdürlükleri ihdası gibi çok 
mühim değişiklikler hazirana tesa• 
dö;f etmektedir, 

' Şimdiye karlar yapılan işlerden 

alınan neticelere nazar.n yeni ku
( Deoamı 1 inci •agfamızda) 

Almanyanın dıt polltl· 
kası de§lılyor 

(Yazısı 2 inci sayfamır.da) 

Sovyefler 
. 

A•erikanın yardımıle bir 
donanma yapacaklar 

(Yazm 2 inci ıayfnmrul") j /lıtiklôl Liıesfnin on kıi11ci Jllılön!mü di111 mekte,te kutlulanmııtır. 
Yukarıılaki resimde merasimıle bıılen lerlılgesi gopan t•iebı iÖrlinmektedir/ 



2 A.;IK SOZ- 17 Nisa~ 

ispanya faciası 

Hükumetçi er asi eri mu
hasara ediyorlar 

Kamutay, Abdülhak Hami

J pon or 
Mc.cHsi 

u ve 

Japon parlamentosunun Haya~i 
hükum · tarafından kshi üze -
rinc ordu ile siyasi partile ı· ara • 
sında bir müddettenberi devam e· 
cicn mücadele yeni bir safhava ~ir· 
miş bulunuyor. Hatırlardadır ki ı· 

ki ay evvel aynı ihtilaf, Hirota hü
küınetinin iktidardan çekilmesini 
iı.taç etmişti. Bunu takip eden 
buhran hayli uzun sürdü. K~bine 
ıcisliği için siyasi partiler tara • 
fından ileri sürülen namzd leı· or
GU tarafından kabul edilmedt. Çün
kü kabineye girecek olan harbive 
1 azırının tayini imparatorun bir 
formanı ile orduya verilmiş bir 
saliıhiyettir. Ordu da itimat ede
miyeceği bir kabineye harbiye na
zırı tavin etmek istemediğinden 

Japon 'ırnbiııesi bir türlü kurula • 
ıvadı. Ordu ile siyasi partila ara
ısındaki .nücadelcde nihayet 
ordunun namzrdi olan buciirıün 

başvekili Haya~i'nin hükumet t~~
kil etmesile neticelendi. Hay.şi'nı:ı 

b~şvekiıkte geçmesi ordu için bir 
zaferdi. Haya~i de hükümetini teş
kil ederken partilere mensup olan 
hiç bir politikacıyı kabincoin,. ala-

ispanya sahillerinin kontrolü pazartesi 
günü başhyacak 

din yüksek hatırasını 
:~fü~;~·~::;;~::;; .saygı ve sevgilerle anmıştır 

mı? - Mümessilimiz Cebelüttarıkta 

Cordoue ccphui 16 (A. A.) -
Fuente Ov< juna'nın muhasarasına 

devJm eden hükümet kıtaları şim
di>e kadar Z<ptedemedik:eri şehre 
~akim yegane mt ohn Sierra Gra• 
ua'yı i~gal etmiş1erdir. 

Mubrebe pek şiddetli olmuştur. 
A•i tayyareleri, cümburiı etçi· 

!erin işgal ett.kleri mevzilerin bir 
kaç noktasile Andujar şehrini bom
bardıman <tmişlerdir. 

Bombardıman neıicesinde sivil 
ahal den lirkaç kişi ölmüştür. 

~ adrid 16 (A.A.) - Dün üni•er· 
site mahallesinde kısa bir müddet 
topların şi ldetle a leş ettiği işitil· 

n işt'r. Cumhuri> elçı;cr. iki günden· 
beri iioivtrsite maha:Jesinde mah· 
sur kalan Asileri iaşe etmek i~in 
Manzanares'de yeni bir cephe tesis 
etmeğe uğraşan asi kuvvetlerini 
bombardıman etmtkte idiler. 

Son z3manlarda bu mıntakada 
erzak ve cephane biriktiren asile
rin uzun müddet mukavemet ede· 
cekieri zannedilmektektır. 

Bilbacda torpil kalmadı 
Loodra. 16 (A.A.) - lngılt re 

hükümeti, Bil!ıao'daki konsolosun
dan Bask hukümetinin yeni bir 
teb:igıni almıştır. Bu tebliğde !ima· 
nın torpil barajlarından azade ol· 
duğu ve karadaki bataryaların ti· 
caret gemilerini kar.sularında mü• 
d.faa edebilecek bir vaziyette bu
lunduğu beyan edilmektedir. 

Demlryollar tahrip edildi 
Madrid 16 (A.A.) - Cumhuriyet 

taH~relr.ri, Guadalajara cephesin. 
bii) ük faaliyet göstermıştir, Bu 
tayyareler, Madrid.Saragosse de
miryolunu şiddetle bombardıman 
etmişler ve Jardaque istasyonu ile 
yol üzerinde bulunan bırçok va· 
gonları kısmen tahr'p etmişlerdir. 
T dyyareler, Mandalona ve Almad. 
rones kasabalarını da bombard1• 

man ve Sorir yolunda bir otomo
bil kafilesini tahrip eylemi~lerdir. 

BİLBAO"DA TORPİLLER TE • 
MIZLENDİ 

Bilhao, 16 (A.A.) - Brinteburn 

Ddmdaki İngiliz vapuru, dıin hıç 

miştir. Visamiral Blake lngiliz bü· 1 

yiök elçisi~le_g?rüşmek üzre Hen· c R Partisi Genel Sekreteri B Şükrü Kayanın 
daye'ı e gıtmıştır. • • • 

Safiyeddin Cebeıuttarıkta bir takriri üzerine de celse onbeşdakika tatil edildi 
Cebelüttarık 16 (A.A.) - Cebe· 

lüttarık'taki ademi müdahale kont• (Birinci sahifeden devam) 1 tekaüt maaşı arasındaki farka yüz. nunla bekeri mal?llere .~erilen bu 
rolörle"ri şefi Türk zabiti Safiyeddin kabul edilerek c~lse 15 dakika ta· de doksan zam oludur. bu la•k gayetyern dedı :

1 · · · . . • Mülkf memurlara verı en fark Daııa•ıa, buraya gelmış ır. ti! edilmiştir. , Böylece bır askeri ma ule hemen b d 
1 

k suretiyle 
(Açık.öz) - l,panya sahillerinin ikinci celse açıldığı zaman Ge· ı hemen asli m1aş derece•ine vakın md asla a~ı\ a .~~ışına. d.,.. . 

- · · k • . · ev ete hıımet ıç:n ge,ır ı 0 ı sene· kontrolu komılenın son ararına neral Kazım Sevülekin, •skeri ma• bir maaş tahsıs oluour. Mesela 10\l 
1 

• •• • • • , • 
göre paıarıesi günü başlayacaktır. !(illerin her üç senede bir tabi tu· lira as'i maaşı olan ve 20 sene er.n qır ıı.ramıyesıdır. A"erı ma· 

· ı ·ı· ı ti ki d · · ı h' · . b" . . d k lul ise harpta, darp".'a bayırda da~· Sovyetler nyı ız s yase · tuldu arı muayene eye, sıvı ma· ızmet etmış ır11cı erece as eri d b d b'. b' 'hl.k 
1·11 · d t b' t t ı tul ı dk ı·ı· · t k .. t 1 1, a, şurada ura a ın ır te ı e nl •lddetle tekid ediyorlar u errn e a ı u u up uma ı • ma u ıyetın e au oması ""m· k~ d d , h. . . _ .,. ı d k · · k 1 . 1 1• arşısın a evoe!e ıımet ıçın vu-Mo'' ova 16 (A A) - 1 ve•tıa arı hakkın aki sual ta rırı o un. ge en bır zatın ev ve ce emsa ı d 

· · F B F d Al!- . 300 ca unu yıpratmıştır. <>azetesı Bilbaonun ablokasından muş ve ınans akanı ua .. - hasılı ıle almakta klduğu maaş B 't"b 
1 

.k. f 
1

•
1 6 , . u ı 1 ar a ı ı !unı ma.u ara-

bah sle lngil~& hükume~ınin ~ldığı ralı şu cevabı vermiştir: lira o~duğ•ı ha de tekaüt maaşı !le sında mühim bir fark »iması gayet 
vaıiyeii tahlı! .ed~rek dıyor. kı: . •Tekaüt kanununun askeri ma. emsalı basılı arasındakı farkın y~z· tab iJir. Böyle bir fark olmasına 

Mesul lngılız sıyasetçılerı, ademı lüllere vermiş olduıtu hak ite müJ. de doksanı zam olunca 275 lıra • d" k" k 
1 

. 
1
.,
1
. d 

· · · k k ı ,. h k gore ır ı as er erın mo u ıyet e-müdahaleyı kendılerıne kal an ya• 1 mslüllere vermiş o au,.u a ara• kadar tekaüt maaşı verılmiş olur. . 
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1 1 ·ı· · ı · · 1 h d ,., h'I ·ı · b eden mulkı malullere a şo unan çıkmışsa terfiler nin gözetilmesini surete ngı ız seyrıse aının ve n• tasri oluu u0 u veç ı e vazı e ıca ı . . . . .. 
giliz şerefinin zararına olarak Bil· olarak birinci yahut ikinci derece· hak ıse sene hızmet etmış beaa- vaNzı _ka~un ıstıhdaf etmıştı~. 
b · · "d h ı · ·ıer de askeri malü.lerden bir zata tah· biyle tahsis o'unacak tekaüt maa• ulkı memurlardan malul olan· aonun ası ve mu a a cet gemı . 
tarafından muhasarasını meşru ad· sis olunan teka6t maaşı hizmet şına ancak } üzde 50 derecesı de lar için kanunda bu esas konma· 
devlenıenin mümkün olacağını zan• müddetine göre hesap olunacak bir zamdır. Kez3'ik daha aşağı mıştır. Böyle bir e•asın dahi kon-
ncdi yorlar. . tekaüt maaşına, tekaüt o:madan derecelere inecek olursak daha masına mahal olmadığı kanaatin· 

ln~iliz deniı makarnalı böıle evvel aldığı ma•şın emsal hasılı ile büyiık farklara tesadüf ederiz. Bu. deyim .• 
yapmakla, erzak.ıı bulunan başka • e • • e 
memleketi müdafilerini açlıkla ele 
geçirmek için gemileri ablokaya 
bilfiil iştirak eden ltalya ve Alman. 
yayı da muharib taraf olarak ta. 
nımış oluyorlar. 

İngiltere bir Akdeniz an· 
laşması yapacak 
Londra, 16 (Hususi) - "Star,, gazete•inin yazdığına göre, lngiliz 

siyasi mahalilinde, tıç giyme merasimini müteakip, lngilterenin J ıponya 
ile müzakerelere girişmek tasavvurunda olduğu teyit edilmektedir.Bir itti 
fak hedefini güJecek olan bu müzakerelerin müsbet bir netice vere· 
ccğine ihtimal verilmemektedir. 

Ayni gazete yine taç giyme merasiminden sonra, lngiltcrenin, Akde• 
nizin şark kısmındaki emniyeti tesis etmek gayesile Türkiye cumhuriyeti 
ile bır anlaşma imzalamak üzere müzakerelere girişeceğini bildırmekte. 
ve bu haberi ehemmiyetle kaydet..,,ektedir. 

• • • 
kapitülasyonları 

Başvekilinıiz 
Saray Bosnada parlak 
tezahüratla karştlandı 
Saraybosna 16 (A. A.) - Tür

kiye başvekili ismet lnönü ile Ha. 
riciye vekili Rüştü Aras bugü~ bu· 
raya gelmişlerdir. Dost ve mutte
fık Türkhenin mümessillerini Sa. 
raybosna emsali şimdiye kadar 
·görülmemiş p•rlak ve coşkun te• 
zahüratla karşılamıştır. 

Kredi Fonsiye keışide&i 
Kahire 16 (A.A.) - Yüzde 3 

faizli ve ikramiyeli Mısır kredi 
fon•iye tahvillerinin dünkü ç~kili-

şinde: 

lngiliz dip'omaıisinin işi oluruna 
bırakmak siyaseti yüzünden Faşist 
ilhakçılara bir yardım ve müzahe· 
ret şeklini alan bozuk ademi 
müdahale siyasetinin Bilbao mese
lesiıde yeni bir soytarılığına ş~hid 
oluyoruz. Gaskonya körfezi had.se• 
si birinci derecede mühim bir ha· 
disedir. işi oluruna bırakmak siya• 
•eti bütün ispanya sahillerini ablo
ka ahına almak isteyen asilerin ve 
müdahalecilerin arzusuna bağlamak
tadır. l•panyol mill~ti için yapacak 
birşey kalmıştır: Ademi müdaha· 
leden hıçbir şey beklemeksizin 
düşmanlarile olacak müdafaasını 

bizzat ken:iisi hazırlamak. 

1903 senesi tahvillerinden 566.335 
numaralı tahvil 100.000 1911 .. " 

Montrö 16 (A. A.) - Mısır kapitülasyo~ları konferan•rnn umumi 
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,, " SO.OO frank ikra• 
komisyonu içtimaında, Fransız delegesi B. Hymans, istihale devresi için 

mamı~tı. 

Hayaşi kabinesinin bu şartlar 

altında iktidara geldiği hatırda tu
lı.lacak olursa, geçen hafta parla· 
mentonwı neden feshedildiği an • 
!aşılır. İki aylık idare ordunun hii
kümeti olan Hiayaşi kabinesi ile 
~iyasi partilerin meclisi olan par
lamento arasında bir çekişme ha
Lni almıştır. İki ay evvelki buh -
ı an göstermiştir ki Japonyad'a. bir 
lıükümeti iktıdara çıkarmakta or
du parlamentodan ziyade söz sa -
Ubidir. Fakat bir defa iktıdara ge. · 
dikten rnnra hükumet de iş göre
bilmek ic;in parlamento ile iyi ge
çinmek mecburiyetindedir. Hal -
1 uki parlamentoya rağmen iktı • 
dara gelen Hayaşi hüktimcti m~rr -
lckcti idare hususwtda pr.ı:-lamcn· 

todan kolaylık görm~ği unıamaz -
dı. Gerçi ordu milli nı;idafaa irin 
istediği tahsisatı ald' •. Falta~ hi.ı -
kumet tarafından tevdi eJi,<'n ba
z: layihalar kabul edilmedi. Sonra 
hüküm.!: ikide bir istizahlarla iş

gal edild:. Hayaşi parlamentonun 
ıyi niyetlerinden şüphelendiği i • 
çindi ki meclisi dağıtmııtır. 
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Ordu ile siyası partiler arasın • 
caki bu mlicadelenen şümulünü an· 
famak için siyasi partilerin mahi -
yetini bilmek lazımdır. Ord\.tnun 
fasizmi temsil ettiği siyasi parti -

Alman milleti harp 
silahlanmıştır • 

ıçın 
• 

---·-· --
( 1 İnci •agfadan deaam) 

•Böyle bir günde, eski Alman 
ordusunun hatırasını yadetmek be
nim için bir vazifedir. O, ordu, fa
ik düşman kuvvetlerine karşı Al· 
manyanın hudutlarını müdafaa et· 
miş ve Alman milletini onu ezmek 
isteyenlerden 'ika ye eylemiştir. 
Vakıa bu büyük şin bütün ehem• 

miyctıni ve şumulünü daha şimdı 
tesbit imkansızdır. Fakat merd mu· 

hasımlarımız Alman ordusunun kah. 
ramanlığrnı takdir edegelmişlerdir. 
Bu kahramanlar bizde ya~amak 
azmini, milliyetperverliğı ve ırkcı. 
lığı yaratmışlard.r. işte bu hdssa• 
!ardaki genç Alman ordusunun te
meli olmuştur . ., 

General Ludendorf bugünkü va. 
ıiycti umum! harptan evelki vazi. 
yeti ile mukayese ederek demiş· 
tir ki : 

"- Bugün geçirmekte olduğu
muz devir bir çok bakımlardan U• 

mumi harpten evvel ki devre ben• 
zcmektedir. Eğ<r benim ordumuzu 
tamamlamak ve mecburi umumi 

hi1meti tah.,kkuk etlirmek yolun. 
daki gayretlerim o zamanlar boşa 
çıkmamış olsaydı, eğer o zamanki 

hükumet vaziyetin zaruretlerin• an
lamış olsaydı Alman milleti o za

manlar henüz maskeleri düşmemiş 
olan nasyonalistlik aleyhtarlarının 
infisah ettirid faaliyetlerine muka· 
vemet göstermek üzere müttehit 
Lir halde kalırdı. Bugün Hitlerin 
kıyaseti sayesinde Almanya tekrar 
selfımlanmıştll". 

Silahlı müteahhit ve top yekün 
harp için tc~kilatlaodırılmış olan 
Alman IJtİUeti Avrupa sulhünün bir 
garanU.idir, öyle f apınız ki, maddi 
ve manevi kuvvetli A~man ordusu. 
nun gerısinde manen kuvvetlı, mü. 
ttehit ve milli karakterini müdrik 

bir mlllet bulunsun. Benim eserim. 
den bahsettiniz. Bu benim dtil Al
man milletinındir. Devlete, millete 
ve orduya iyi bakın. 

Yurd içinde 
Esaslı teftişler 
Yapılacak 

(Bırinci sayfadan devam) 
rulacak teşekkiıllerden alınması 

matlüp faı·daları yerinde tesbit 
edebılmeleri ıçın, vekillerin bu yaı 
mevsiminde memleket dahilinde 
ııeniş bir teftiş seyahelıne çıkma. 

lıırı mevzuubahısdir. 
Hatta Başvekil ismet 

de bir teftiş seyahati 
söylenmektedir 

lnönünün 
yapacağı 

Bilhassa valiler içtimaından ve 

müfettiş umumiler topla~tısınd3n 
hasıl olan kararların tatbık şekile· 
rıni v,örmek ve neticeleri hakkında 
yerlerıııde malümat ve intıba edi· 
netilmek ·üz~re Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Bay Ş:ikrü 

Kayanın daha şumullü bir surette 
teftişe çıkacağına muhakkak naza. 
rile bakılabi ir. 

Burada rivayet olunduğuna göre 
Baı Şükrü K•\a'ya emniyet umum 
müdüru Bay Şükrü Sökmensüer ve 
nüfus umum müdürü dP. refakat 
edecektir. Ancak vekillerin yapa. 
cakları bu teftış seyahati Hazıran• 
dan sonradır. 
---------

Sovyet elçisi Japon dıf 
bakanile görUştU 

Tokyo 16 (A.A.) - Sovı•et:cr 
birliğinin Tokyo büyck el~isi B. 
Jurnel dün Moskova'dan gelmış 

ve dış bakanı 8. Sato tarafından 
kabul edilerı:k iki memleket müna
aebatı hakkında kendisiyle uzun 
müddet göriışmüştiir. 

teklife iştirak eyl•miştjr. lno·· nu·· 
Belçika, l~giltere, Am~rika, Portekiz, Danimarka heyetleri ile Mısır 

- krin de demokrasiye taraftar ol -
dukları söylenmektedir. Bn haki-
1-atin tamam olarak ifadesi değil
cir. Japcn orduswıun faşizmi Av
rupa memleketlerindeki Caşizmc 

benzemez Avrupada faşizm sol cc
reyanlaı m bir reaksiyonudur. Hal
luki J~ı,on iç politikası biri öte
kinden daha muhafazakar iki si • 
}ası p:ırtinin nüfuzu hatta ta • 
hakkümi. altındadır. Bunlardan bi
ıi koııs·lrvator ziraatçı Seyukai par· 
tisi, diğeri de liberal ve büyük en
c!üstriy·~ dayanan Mu8cito partisi
cir. Odu, Japonya'da büyük ser
mayeyi, serveti ve mürakabesiz tc
~<'bhiis:, temsil eden bu partilerin 
memle'< t menfaatini nazarı iti • 
!::ara aımıyarak şahsi menfaat na
rnına h~rekct ettiklerine inanıyor. 

heyeti ise, 12 senelik bir müd~ti t~mam~le kafi telakki eylemektedir. Gelirken 

Dost Iranda geni seçim yapıldı 
Tahran J6 (A.A.) - ll'inci teşri! devrenin nıtamı mailasebetile lran' 

da ytni teşrif intihabat yapılmı$tır. 
Tahran, 16 (A.A.) - Teirii meclis reisi Mirza Esfendivari, lngiltere 

Kralının taçgiyme merasiminde lran hükumetini temsil etmek üzere Tah· 
ran'dan hareket e imiştir. 

Sovyet-Alman 
Yaklaşması 
Almanyanın dış po· 
litikası değişiyor 

Londra 16 ( Hususi ) - lngiliz 
gazeteleri, Rus • Alman yakınlığın• 
dan bahsetmektedirler. Star gaze
tesi, Hıtlerin şimdiye kadar takip 
elliği dış siyasada değişiklik ya• 
pılmak üzere oldu!!"unu ve Alman 
ordusunda ileri gelen kumandan. 
!arın Ruslarla bir anlaşma yapıl· 
ması için Hitlere tavsiyelerde bu. 
lunduklarını yazmaktadır. 

Bu gazeteye göre, Rusya aley• 
hine şimdiye kadar yapılan pro
pagandalara nihayet verilecektir. 
Diğer taraftan, Stalin, Hariciye 
Komiseri Litvinofu başka bir 
v~zifeye naklederek, eski Paris 
Elçisi ve ş mai ki Hariciye Komi· 
ser Mualİni Potcmkini Hariciye 
Komiserliğine tayin edecektir. 

Potemkin, Alman dostu olarak 
tanınmıştır. iki devlet aruında ya• 
pılacak bir anlaşma Avrupa sul· 
hunu tehlikeden kurtaracaktır. Al· 
manya, Avrupanın bugünkü hudut
larını tanıdığını ilan edecek olursa 
lngilizlerle A\manlnr arasında müs• 
temlekrler •Ve ham maddeler me• 
selesini görüşmek mümkün olacak· 
tır. Hitıer, Londradaki Alman sefiri 
Ribenıropu Berline çağıracak ve 
Avrupa sulhunu korumak için alı 
nacak tedbirlerin müzakeresinde 
Ribenlrop da hazır bulunacaktır, 

PJr'•te çıknn Lövr gazetesi de, 

Sovyetler 
Amerikanın yardı· 
mıyle bir donanma 

yapacaktır 
Londra, 16 [Hususi) - E.vening 

Standard gazetesi, Sovyet Rusya· 
nın Uzak şarktaki nazik vaziyeti 
k.rşısında, büyük bir fedakarlığı 
göze alarak, Japon donanmasının 
kuvvetine muadil bir Uzak şark 
filosu me,dana getirmeğe karar 
verdiğini yaımaktadır. 

SOVYETLER AMERIKADAN 
YARDIM iSTEDiLER 

Londra, 16 ( A. A.) - Havas 
Ajan!l muhabırinden : 

Bahri mahafil, dün Sovyet 
sefiri B. Maiski, B. Norman 
Davis şerefine vermiş olduğu 
öğ!e ziyafetinde kuvvetli bir 
Sovyet donanması vücude geti· 
rilmesi hususunda Amerika'uın 

mesai birliğinde bulunmasını is
temiştir. 

Sovyet sefirinin B. Norman 
Da vis'e Nodrmansk'de bir üssü• 
bahri vücude getirilmesi hakkın· 

daki Sovyet planlarına dair ma. 
lumat vermiş olduğu söylen• 
mektedir. 

doktor Ş ıhtın gelecek ayın dört 
ve beşinde Paris sergi~inde Alman 
p3vyon•ınu kü,at ederken, Hit
lerden aldığı sal.i,ıiycte istinaden, 

1 j Almanya"'n Avrupa ve Çekoslo. 
·vakya hudutlarının bugünkü şek· 
lini tanıyacağını, maama!ih, müs· 
temlikelerle ham maddeler işinin 
hallini isteyeceğini yazmaktadır. 

( Biriııci sahifeden devam) 
c- Teslim etmeliyiz ki ister 

Belgrad, ister Bükreş, Ankara ve· 
ya At.na'dan oıs,ın, inisiyatifin 

Balkanlardan gelmesi, Avrupa i · 
çin, az çok hayret verici bir şey -
dir. cT11z köy!üsii> nün telefonla 
emir alma.ıı ve onun mevcudiyeti 
b<l§kalarının endişe met•zuu olma • 
sı mutad icabı idi. 

Muhakkak ki bu vaziyet ebede 
kadar devam edemezdi, zira Yıı • 
goslavya için başkaları tıualandık
ça ve diplomasi raksımtzın kaı;alı 
kendi dudaklarımızdan uzak bu -
!tındukça, daima kendi mukadderi
miz için tiril tiril titredik Her 
sabah, uyanıp gözlerimizi oğuşıu -
rurkeıı, mım mekanizmanın ya • 
bancı çemberi tazyikine ne vakte 
kadar dayanabileceğini kendi ken
dimızden sorduk. Romanya ve Yu
nan hudutlarının teşkil ettiği iki 
vaha müstesna, hiç bir tarafta sü
kun bıılaıııadık. Vcsuz bucaksız bır 
açık sınır, d4arda ölmüş bir kocu.
maıı hudut bekçi•i t'e içerde büyük 
bır ticaret açığı: bilanço bu ıdi 

Nihayet, Yugoslavyanın mevcud 
olduğu 17 yıldanberi, anladık ki Yu· 
goslaı;ların eıı iyi dostları bizzat 
Yugoslavlardır, yani henüz vakit 
varken mukadderimizi bizzat keıı-
diıııiz düşiinebi!iriz 

Sonra biribiri ardısıro, büyük bir 

siiratle, denilebilir ki şimşek hızı 
ile, Bulgar • Yugoslav ve 1talyan -
Yugoslav paktları - uzun, için için 

1 meı;cut olan, öldürücü bir korku· 
nun akışı gibi - geldiler Yugoslav
ya dostluğuna bugün bıı derece gü
venenler, nasıl oluyor da, patlı -
yacak ı;eya uzv;yet üzerinde fela
ketli neticeler tevlid edecek olaıı 

iç çıbanm işlediğini zamanında gö
reıııemi~lcrdir? Bugiin, ına.ziye 

dönmek faydasızdır 
• .. Yı•go~lat• milletinin ba~l;crı 

Japoı) a bu kadar büyük bir en
cüstri memleketi ulJuğu halde kon· 
sörvatör ye liberal partilerinin par
Jı.mentJcia dört yiize yakın mcbus
ların:ı 1'. rşı işçi partisinin e.nca!< 
vırmi lcadar mebusu vardır. Fakat 
c.rdu ne bı• zayıf işçi parti.sinin ta· 
raftarıdır Ne de demokrasiye yer 
\eren b";- rejim ister. Ordu her şe
yin ke:ıc'ısinc tabi olmasını isti • 
yor. Orriunı.ın hükumeti, ordunun 
meclisi, hatt5. mümkünse ordunun 
~.yasi partisi. Bunun içindir ki Ha
yaşi parl~mentoyu fesh ettikten 
ronra verdiği beyanatta hükümc -
tin, yeni bir siyasi parti teşkiline 
taraftar olduğunu ve bu gaye için 
çalışacakların h~r türlü yarc1ıma 

mazhar olacaklarım bildirmiştir. 

Bu itibarla 30 Nisanda yapılacak o
lan scçi·11 Lüyük ehemmiyeti haiz
dir. 

Ahmet $UkrU Esmer 

duygusu, bılmek fatiyenler ki. şu
dur: selamet ve müdafaasını bir 
ba§kasından bekliyecek derekeyc 
düşmii.ş olan milletin hali kere U•· 
datılınıştır. Bunun içindir ki Yu· 
go!laı;ya, bugiin, kendisiııi mii.sta· 
kil kılacak olan bir dış politikıı ta· 
kibine mecburdur. Mtidafaasını di
lenecek bir insaıı vazi11etine gel -
n.emek; işte ıımde budur 



F · ı K RA: 
Herkesin davası 

Ş~höır IH!c§lb~IFD~ 
al 

IFO 
Gazetedeki arkadaşlardan işitiyorum: Mesken meselesi hakkında her

hangi bir haber nrşreltikleri zaman, kendilerini telefon hücumundan 
kurtaramıyorlar. Kooperatif veya devlet teşebbüsü, herkes, şimdi bilhassa 
ortancalar ve küçükler, yuva ·aşkına bağlanmışlardır. Çünkü Ankara 
teessüs etmiştir. Ankaraya yerleşmek ve burada kalmak fikri esaslanmıştır, 

Miti! müdafaanın civar sırtlarında çalışacağı söylenen küçük mesken 
kooperatifi ile, Orman Çiftliği yolu üstünde Ankaramızın şüphesiz en. 
modren ve güzel mahallesini kuracak olduğunu bildiğimiz kooperatifin 
faaliyete başlamak üzere olduklarını duymak, bizim için en büyük bazdır. 

Başını sokacağı bir ev ve emek vereceği bir tabiat parçası: bunun: 
yalnız aile saadeti için deıtil, sükun ve sevgi bağlanılacak olan devlet 
hizmeti ve ahlakı üzeriudeki tesirlerini düşününüz! Kapitalistler komü• 
nizme karşı, fabrikalarını işçi meskenleri ile çevirmektedirler. 

Fakat ne o ne bu kooperatif, eğer bir iki binlik toplu bir mesken· 
!er yığını spekülasyon hırsını söndürmiyecek olursa, davamız başarıl· 
mıyaeaktır. Çankaya'ya doğru giderken, iki tarafınızda, geri dağlara 
kadar gördüğünüz bağ harabeleri yok mu: Her birinin metresi dört Ji. 
raya çıktı 1 Türkiye bnremi, en aşağı 2000 lira arsa fiatı üstünde koo• 
peratiflerle de çalışamaz. 

Hiç olmazsa kooperatiflere basredilmek üzere metresi birkaç kuruşa 
arsa istoku hazırlıyalım. 1937 de bu iş 1938 den daha ucuz ve kolay 
olur. Bir kaç sene sonra ise, kilometrelerce uzaklarda iptidai kasaba. 
cıklar kurulmağa başlandığını ııörece~iz. Şu Ankara da~nın arkasında 
olduğu ııibi 1 

Fatar 
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Adliya 

Adliyede şahitliğe ge
len bir kadın bayıldı 

Baygınlığa sebep olan kadınların 
kavgaları 

.... 
agız 

• • 
ımış 

Dün adliyede bir hadise olmuş 
ye bir kadın bayı1mıştır : 

Beykoz fabrikasında amele Be
sim aleyhine önce nişanlı bulundu· 

ğu 15 yaşında Kıymet tarafından 
açılan ırz davasının bu sabah Ağır 

ceza mahkemesinde görülmesine 
başlanmıştır. 

Bıı davaya şahit olarak Bey• 
kozdan Zehra, Zeynep, Leman, 

Müzeyyen isminde dört kadın da 
çağırılmıştır. 

Celsenin açılmasından biraz 

evvel bu kadınlar davacı ve hasım 

tarafları ile Ağır Cezanın koridorun
da karşılaşmışlardır. 

Bu tesadüf aralarında bir ağız 
münakaşasına sebebiyet vermiş ve 
şahitlerden Leman zaten biraz haı;. 

ta olduğundan birdenbire fenalaımış 
ve yere düşmüştür, Etraftan gelen• 
lerin yardımile kadın pencere önü· 

ne ve istirahate alın mıı ve bayıl
dığı anlaşılarak mahkeme polisi ve 

alakadarlar tarafından hemen !eda· 
visine girişilmiştir. 

RUtvet tekllf eden Onni· 

Oln muhakemesi kaldı 
Sigorta kaçakçılığından maznun 

olarak 4 üncü cezada muhakemesi 
devam eden Onnik mahkeme ka
tibi Avniye 100 lira teklif ederek 
dosyada kendisine ait istidanın 
çalınmasını istemiş ve bu teklif 
Avni tarafından müddeiumumiliğe 

bildirilmiş, bir cürmü mşehut yapı· 
tarak Onnik tevkif edilmişti. 

Dün Onniğin bu cürümden do
layı da muhakemesine devam edil
miş Onnik müdafaası sırasında: 

- Ben iş için katip Avniye ııit
tikçe benim yüzüme bakarak "ben· 
den istifade edebilirsin" diyordu. 
Hiç lüzumu olmayan zamanlarda da 
sık sık yolda kendisine rast geli
)'Ordum, demiştir.~ 

Bundan sonra Onnik hastalı
ğından bahsederek muhakemenin 
tehirini istemiş, muhakeme 21 ni• 
san çarşambaya kalmıştır. 

Yeni bir 
Sebze hali 
Kuruluyor! 
Bilhassa yumurta pav• 

yonu çok asri olacak 

K erestecilerdeki Hal binasının 
yanına yeni bir sebze povyonu 

yapılac:ıktı. Bu paviy?nun kurula -
cağı yerin istimlaki için muamele

ye başlanılmıştır. Pavyon may;; 

başında eksiltmeye konulacak ve 

haziranda inşaata başlanacaktır. Bu 

inşaat bitince şimdiki Hal binası 
yalnız yaş meyvaya ve yenisi de 

yaş sebzeye ayrılacaktır. 

Yumurta, patates ve emsali mad· 

deler için ayrı bir pavı yon yapıl

ması düşünülmüştü. Bu, şimdilik 
geri bırakılmıştır. Şehrin müstak

bel planına ait avan proje kat'i bir 
şekil aldıktan sonra da bu paviyon 

yapılacaktır. Bilhassa yumurta pa
viyonu çok asri tertibatı haiz ola

cak, yumurtaların taze ve bayatı 
ayrılacaktır. 

Kavun ve karpuza gelince, bu yıl 

yine eski meyvahoşta muamele gö

recektir. Kavun, karpuz için mey -

vahoşta demirden bir pavyon yapıl

ması için bütçede tahsisat yoktur: 

Bu da Belediyenin 938 bütçesile ya· 
pılabilecektir. ----
lstanbul teposu teftlt 

edlllyor 
Karadeniz bavalisinde tapo ve 

kadastro işlerini teftiş eden müfet· 
!iş Bay Vabıt ve Sabih teftişlerini 
bitirip raporlarını hazırlamışlardır. 

Müfettişler lstanbula gelmişlerdir. 
Burada da tapo işlerini teftişe baş

lamışlardır. 

lzmlrde bulunan tapo u

mum mUdUrU lstanbula 

geliyor 
Tapo ve kadastro işlerini ve 

grup sicil müdürlüklerir,i teftiş ve 
tetkik üzere lzmire giden umum 
müdür Cemal Arun ve fen müş~ 
viri Halid Ziya bugünler~e lstan• 
bula gelecektir. 

Umum müdür burada da teftişle• 
rini ikmal etlikten sonra Ankaraya 
dönecektir. 

Çocuk bayramı 
Kaza ve nahiyelerde de 

Yarım milyon lira 1 KÜÇÜK HABERLER 1 hazırlık var 
Be~edlye aldığı bu borçla "------------..ı Büyük M ilet Meclisinin açılma 

yoll1trı tamir edecek * Uşak kazasının bir vilayet ha- gününe tesadüf eden ve her sene 
1 çocuk bayramı haftası başlangıcı 

Vilayetin 937 bütçesine yeni yo !ine sokulması için Uşaklılar hü - olan 23 Nisan Cuma günü yapıla-
inşası ıçin 560 bin lira tahsisat ko- kümele müracaata karar vermiş - cak reerasim ve eğlenceler için bü-

ı Soruyoruz: 
Şoförle halk 
Arasına cam 
Koymak 
Tehlikelidir 

-

Bir taksi şoförü bize uzun bir 
mektupla bazı şeyler soruyor, 
şimdi biz de bunları hülasa ede
rek ıoracatız. Çünkü taksi şo
förü haklıdır. 

Belediye, taksi talimatnamesine 
bir madde koymuş bulunuyor: 
Otomobillere binen müşterilerin 
konuştuklarını şoförlerin; şoför
lerin konuştuklarını müşterilerin 
duymamasını temin için otomobilin 
ortaya ve ıoförlerle, oturulacak 
yerlerin arasına cam konulmasını 
şart koşmuştur. 

Bu camın bir kısmı mütaharrik 
olacaktır. icabında şoförle müş
teri konuşabilsin! 

Karar yerindedir. Otomobiller 
müstacel nakil vasıtaları bulun
duğuna ııöre içindekilerin de mü
him işleri takip halinde olmaları 

1 

mümkündür. Bunları şoförün de
ğil, biç kimsenin işitmemesini is
tiyebilir. Bu itibarla bu tedbir 
yerindedir. Fakat bu bir tehlike
dir de ayni zamanda. Çünkü, en 
küçük sarsıntıda bile içeride otu• 
ranlar tabii ve mihanikl bir ka· 
nunla öne fırlarlar. Bu takdirde 
müşterilcriıı kafalan, cam kır
mağa alışkın olmadıkça daima 
kafa kırılması ve yani dışarsında 
olduğu gibi otomobilin içinde de 
kaza eksilmemesi neticesi meyda
na gelir. 

Bu tehlikenin önüne geçmek 
için yapılJc~k yegane şey, bu 
camı kırılmaz camdan imal ettir• 
mektir. Bu da, bu günkü dar ve 
buhranlı vaziyete nazaran şoför
lerin altından kalkamıyacakları 
bir şart olur. 

Bu itibarla, müşterilerin biraz 
1 yav•ş konuşmaları, ve zaten en 

1 çok ınakinenin gürültüsünden mü
teessir olan yerde şoför oturdu
ğuna nazaran okadar işidemiye
ceğine göre, en kestirme tedbir 
olur. 

Bilmeyiz bu suretle bu işi, bir 
tedblriahir olarak telakki etmek 
mümkün olmaz mı? 

Ve sorarız bu şerait altında 
kaza ihmalleri için nasıl tedbir 

alınabilecektir? Soruyoruz -
Dün bir zelzele 

oldu 
Dün saat 5,20 de lstanbııl ra• 

satbanesi oldukça şiddetli bir zel· 
zele kaydetmiştir. Merkez üstü Is· 
tanbuldan 8.900 kilometre mesa. nulmuştu. 938 bütçesile de 3°66 bin !erdir. tün Kaza ve Nahiye kollarında 

lira ayrılabileceği hesap edilmişti. * Arpa ve fındık fiatları düş • çalışmalar devam etmektedir. fede tahmin edilmiştir. 
Fakat bu iki yıllık tahsisatla acele müş, yumurta bollanmıya başla _ Bu hususta Eminönü kaza kolu 

Halice 
Yeni havuz 
Yapılıyor 
Havuzsuzluk yUzUnden 

vapurlar bekıe,ıyorlar 

Son günlerde Kasımpaşa havuzla 
rında fazla iş olması yüzlinden 

larında fazla iş olması yüzünden bir 

çok vapurlar tamir olmak ve ha -

vuzlanmak için Haliçte beklemek

tedirler. Bu vaziyet bilhassa deniz 

yollarını müşkül vaziyete sokmuş

tur. İdarenin tamir edilecek ve ha

vuzlanacak bir çok vapurları oldu

ğu hald~ havuz bulamamak yüzün· 

den muattal kalmışlardır. 

Denizyolları ve Akay idareleri u

fak tamirler için Şirketihayriye -

nin Hasköydeki fabrikalarınd~n is

tifade etmiye karar vermişlerdir. 

Akay İdaresinin Göztepe vapuru 

evvelki gün Hasköy kızaklarından 

inmiş ·le Dcnizyollarının Kocaeli 

vapuru tamir için kızaklanmıştır. 

Alakadarlar, daima tevessü et • 

ınekte olan denizciliğimize bugün

kü havuzların kafi gelmiyeceğini 

söylem~ktedirler. Haber verildiği

ne göre İktısat Vekaleti yeniden 

bir havuz yaptırmak için tetkikler 

yapmaktadır. Haliçte kurulacak 

tersane ile birlikte bu ihtiyacın da 

} erine getirileceği bildirilmektedir. 

Kömür sergisi 
Konkur ve müklfatları· 
mız misilsiz bir halde 

hazırlanıyor 
23 Nisanda Ankarada yapılacak 

olan beynelmilel kömür sergisi ha· 
zırlıkları çok ilerlemiştir. 

Sergide kömürün muhtelif safha 
ve hizmetlerine aid ayrı ayrı pav
yonlar yapılmaktadır, ilk pavyon 
kömürün çıkarılışını, yayılışını, kul
lanışını göstermektedir. Bundan 
sonra sırasilet teshin vasıtaları; 

kömür yakan nakil vasıtaları, yar
dımcı nakil vasıtaları, ziraat saha· 
sın da kömür, kömürden çıkan va
sıtalar muhtelif pavyonlarda j'ÔİS

terilmektedir. 

Serglye hariç ve dahilden iştirak 
eden firmaların teşhir ettikleri eş
yalara verilmek üzere muhtelif mü. 
kiifatlar hazırlanmıştır. Altın ve gü. 
müş madalyalard~n maada bir de 
ayrıca (Sergimükfafa büyüktı) na• 
mıyle büyük bir mükafat vardır. 

lktisad vekaleti, bu mükUatlar 
için bir (konkur) talimatnamesi ha. 
zırlamış ve bütün alakadar firma
lara göndermiştir. 

Esirgeme Kurumu 

tube açtı 
iki 

yapılması icap eden yolların in - mıştır. da bir program hazırlamıştır. Bu 1 & t 1 k 1 A 1 Llee&lnde 
l 1 Programa göre 23 nisan cuma gü- müsamere Reşiktaş ve Silivri kazalarında şası mümkün olamıyacağı an aşı - d' * Adalar arasında mütema ı su- nü öğleye kadar kaza mıntakasın- çocuk esirgeme kurumunun kaza 

mıstır. Bu maksatla yu""zde altı fa- 1 1 · k 1 t ı · 1 t'kl"I L" ' · 10 1 d" · rette iş eti mesı arar aş ırı an ı- daki nahiye mekteplerinde çocuk- s 1 a ısesınııı unc~ yı O• kolu teşkilatı yapılmıştır. Beşiktaş 
izle ve Belediye kefaletile 500 bin ı b 1 1 k n" ·· ·· b ı·ı kt ı b" ki Haliç vapurunun tecrübelerin - arın ayram aşması yapı aca • sa- umu munase e 1 e me ep.e ır kaza kolu başkanlı~ına doktor Sa· 
lıralık bir borç ''apılması için de t 14 de o· ' d k" çocuk m" 1 b " 

J den iyi neticeler alınmıştır. Sefer- a ıvan yo.un a ı usamere yapı mış ve u musame- lahattin !:akar, Siiivri kaza koluna 

Aparbman hırsızı 
Bir akşam gazetesi zabıta vaka· 

larındRn birinin önüne şöyle bir 
başlık koymuş: 

" Bir apartıman b'rsızı aranıyorl" 

Eğer yeni yapılan apartıma~lar 

mevzubahissa tut kelin perçeminden 

Çünkü apartımanın dem'ri var, 
tuğlası var, camı var, tahta aksamı 
var, harcı var, var var var. 

Hangi terafının hırsızı aranıyor? 

Vapurlardan at-
1 ama k yasa~ 

Vapur iskelelere ı•anaşmadan ev• 
ve! tttlayanhr var. 

Bu suretle bir takım kazalar ol· 
muş, vapurla iskele arasında ayak· 
tar, kafalar, vücutler ezilip pestile 
dönmüş, fakat, ber mutat bu bir 
ibret dersi olmamıştır. 

Polis müdüriyeti bıı gibi kaza• 
!arın da önünü alabilmek için tram• 
vaydan atlama ve tramvaya atlama 

Mcmnuiy~tinden, örnek alank 
bu hareketide menetmiştir. Böyle 
yapmayanlar ceza vereceklerdir. 

Fakat bu işte kabahat halktaını 
bakalım? 

On beş dakikada, yirmi dakika• 

da, nihayet adalardan bir tuçuk 

saatte gelen vapurlar bazan yeni 
iskeleye cilve yapıyor. 

Sokuluyor, açılıyor, bir türlü 

göğüs göğse gelipde, sabırsızlıkla 

bu neticeyi bekleyenleri halas et• 
miyar. 

Bir an evvel ayağını karada 
görmek isteyenlerin (ya settarl) 

diyüp kendilerini fırlatup atmah· 
rına biraz bak V'Ormek lazım. 

Fakat biz bu taraftan vaz geç
tik. H~men hiç bir atlamada bu 
kadar mühim mania yoktur. Deniz 
ve pestil olmak tehlikesi. 

Bu atlayanlardaen ceza almamalı, 
· bunları derhal federasyona götü· 

türüp terbiye altına almalı! Manblı 

atlmada evvel allab rekor değil 

kafa göz kırarız 1 
Zaten bizim sporda aşağı yukarı 

gayesine erm!ş olur. 

Rıhtım çöküyorm~ 

Galata rıhtımı çöküyormuş. Bu· 
nun için çöküntü olan yeriere ta, 
atıp dolduruyorlarmış. Çü11kü bu 

rıhtıma istinat eden binaların te• 
melleri için de tthlike varmış. 

Ey gidi mavi gözlü Marmara eyi 

Rengine, suyuna, tadına tuzuna 
kurban olalım. Yaz geldi mi, bina· 

tar, rıhtımlar bile senin mavi sula. 

rında mayosuz banyoya dayan1-
mııorl Fakat aman şehirc'!erl 

Asri hamam o'mayan yerlerd~, 

açıkta denize dal:ııak yas<1ktır. 

Böyle taş filan vız ı;elir. Doniz 

hamamlarında oldul!"u gibi ken•r· 

lora cam dökünüz bakalım cı za

manda binalar, rıhtım den'ze dal
mağa kalkarmı? 

Yahud oralara birer asri plaj 

yapınız. Bak nasıl halk gibi seyir. 

ci kalır. isteği vardır amma parası 
yoktur. 

Serdengeçti 

valiye s:ıliıhiyet verilmiştir. !ere Hazıranda başlanacaktır. kütüphanesi önünden hususi otoma. rede maarif erka11ı, muallimler, ta• da doktor Sami seçilmiştir, 
937 blitçcsine konulan tahsisatla billerle çocuklar gezdirilecek ve !ebe bulunmuştur. Müsamereye Is- Yabancılar * Büyük Çekmece - Hadımköy aat 15 de t 18 k d d Ço yapılac:ık yolların programı hazır- s n saa a ar a - tiklal marşı ile başlanmış ve tale. p f •• v·t il y kA i 

yolunu ı hemen yaptırılması ka - cuk kütüphanesinde himaye eden ro esor ı man ge yor Hariciye e .. letin n mU· 
lanmıştır. Fak:ıt gerek borç ile ya- b t f d b" · •t 1 

rarlaştırılmıştır. zevata, belediye reisi ile vilayet e ara 10 an ır resmıgeçı yapı· Ayasofya müze5inde mozayik saadesi otmadan gayri· 
pılacak, gerek 938 bütçesine konu- k k · b •- kt d' kt'" - A · h s 

* B T . ld . b aza, artı aşkantarına ve çocu•- mış, ıne ep ıre oru ga ırrı işlerini idare eden profo<ör Vitman mekkul alaınıyacakl~r 
1 k 1 ir eşrınievve en ıti aren " .. 

lacak tahsisatla inşa ettiri ece yo - lara çay verilecektir. Çocuklar Levend tarafından da bir nutuk bu ay nihayetinde memleketinden 
N f V Halde lıamallık kaldırılacak, yük· 

!arın programı için vali, a ıa e- tarafından nutuklar söylenecektir. söylenmiştir. lstanbula gelecektir. 
kületile müzakerede bulunacak ve ler ve boşaltma işleri otomatikleş· 11111ıııın11111ıııııı11111111111111111uııııııı111111111111111111•••11ıı••••••nııı11111111111111111111ıuuııııııııııııııı11111111111111n111111ııııııııııııuııııııııııınuııı•ııınuuı•ııııııııııımuıuııııııııııuııı•••uııııııııııııııınıın 

Vekaletten alacağı direktif daire- tirilecektir. c•ıftç •ı ıere tevzı• ed ı• ıen 
sinde bu programı tamam!ıyacak- * Aıapkapıd·a ve Hal yanında ~ 

tır. üstü kapalı birer çöp iskelesi yapıl- aletlerı· n ta ksı·tıerı· na-
-·- maktadır . Çöpler yalnız bu iki is-

Ü~ak':'e~~l~;::.e ~;'.eden mavnalara boşaltılacak - s ı I a l ı n m a l ı? 
Eminönü kaymakamlığı binasında * Bir Hazirandan itibaren bütün 

bulunan Sultanahmet hukuk mab- t&ksi otomobilleri Gam göbeği ren-
kemelerinin üçüne bu bina dar gel• ginde olacak ve müşteri ile şofö • 
mektedir. xün arası cam bölme ile bölünecek· 

Sıkışık bir vaziyette olduklan tir. 

için bu mahkemelerin Sultanahmet * Baro inzibat meclisi Musevi 
tarafında yeni bir binaya nakille- avukat Şekip Andotu barodan çı-
rine karar verilmiştir. karmıştır. 

Bir baltaya kadar nakil ikmal * Geçenlerde Ankaraya gitmiş 
edilmiş olacaktır. 

Mektepden kaean ço-
cuklar yakalanıyor 

Mektep z, maninda Gülbane par
kında dolaştıkları ,görülen mektep 
kaçaklarından 14 kadar talebe po. 
!is tarafından yakalanark Maarif 
müdürlüğüne gör.derilmiştir. --
HAmlt gecesi tehir edildi 

Eıı i Örıiı Ha,kevinde dün akşam 
yapılması kararlaştırılmış olan Ha. 
mil' gecesi 21 nisan çarşamb:ı gü• 
nüne tehir edılmiştir, 

olan Fransız Dainler heyeti reisi 
Deklozye Ankaradan dönmüş , ; 
ılı ı Parise gitmiştir. * İhraç mallarımızın ucuz fiat
la Bulgaristan yoluyla sevkedil -

mesi için Bulgaristanla bir itilaf 
yapılmıştır. Yeni tarife 1 Mayısta 
tatbik edilecektir. * Konyada şehir stadında maç 
esnasında demir parmaklık kop -

muş, altısı ağır olmak üzere on bir 
kişi yaralanmıştır. * Bu sene yurdumuza 30 bin 
muhacir gelecektir. 

ziraat Bankası pamuk çapagı ve pulluk gibi aletler 
getirtmiş ve tevziata başlamıştır. Bankanın Ame· 

rikadan getirtdiği aletlerden Mcizler makinesine 
(145) ve pamuk çapalarına (14) lira kıymet konul
muştur. 

Bunların ne şartla çiftçilere tev1i edildiıtini bilmi· 
yoruz. Ancak esas itibarile prensibi tetkik etmeği 
faydalı buluyoruz. Türkiye bir büyiık çiftlik halinde· 
dir. YRni umumiyetle bir ziraat memleketidir dene· 
bilir. Fakat çiftfinin elindeki vesait bala karasapan, 
kavrama orak ve tekerieksiz pulluk, çakıltaşlı (döven) 
dır. Nümune çiftliklerinde kullanılan traktör, harman 
makinaları, tohum serpmo makinalannın mevcudiye
tinden bile habersiz kalan çiftçilerimiz olduğunu bili· 
yoruz. Halbuki topr~k, eski ve köhne itiyatların, 
bilgisizliklerin mahsulü olan ekincilik yüzünden her 
yıl biraz daha kudretinden ve kuvvetinden kaybeder. 

Toprak, insandan daha fazla bakım ister. Onun 
karnı insandan daha fazla acıkır ve bunun cezasını 
biz insanlar çekeriz. Mahsulümüz az olur, bire ver• 
diği miktar o kadar düşer ki toprak faydasız bale 
gelir. Çünkü gübrelemeği bilmeyiz, çünkü toprağı 
havalandırmak ve tohumu derince ekebilmek için 
elimizdeki vesait ve aletler henüz ibtida!dir. 

Bir köylünün, bir çiftçinin toprağı üzerinde bir 
günde aldığı randımanı bir makine veya bir modern 
ziraat aleti yarım ~aotte alır. 

Halbuki toprak nekadar güzel ve derin karıştın• 
tırsa mahsul okadar güzel yetişir, nekadar bol güb
relenirse mahsul feyizli olur ve nihayet harmarı ya
pılırken taneler dökülmez, mahsul çok kalıp bozul
maz. Harman yerlerinde tanelerle ta,ıar biribirine te• 
dahül etmez. Bunlar asri vasıtalara muhtaçtır. Köylü 
belki alamaz, parası olmayan çiftçiye toprak vermek 
kiifi değildir. Topraıtı tam randmanlı bale getirecek 
vesaiti de vermek gerektir. 

işte ziraat Bankasının makinelerinde, böyle şümullü 
ve mühim bir hedefin istihsali ı·ibi çok yüksek ve 
ekonomik bir mahiyet vardır. A ıcak bunların mev• 
zu fiatları çok yüksektir. Gönül :stiyor ki biraz feda· 
karlık icap ediyorsa bunu vekAlet, banka yapmalıdır. 
Mahsulün pek azıyle ödeme imkAnlarını hazırlamalıdır. 
Taksitlerin çok uzun olması imkAnları bulunmalıdır ki 
bu suretle çiftçiler bunlardan istifade edebilsinler. 

En uzak köylerin çiftçilerine kadar göndermeli 
ve usullerini öğrenmelidir. Bunun faydası sonra 
ııörülür. 

Hatice Hatip 

Tapu ve kadastro umum müdür

lüğünden tapu sicil grup müdür· 
lüğüne gelen bir tamime göre Tıir• 

kiye ile ikamet mukavelesi olan ve 
olmry"n devletler tabaasının mev. 
zuatımıza tabi tutulmak ve ayni 

zamanda mütekabiliyet esası na
zarı itibara alınmak şartile 
gayri menkule temd:ük ve tas'irruf 

edebilecekleri bildirilmekte ve bu 
hususta hariciye vekaletinin müsa. 

arlesi olmadıkça muamele yap: lamı· 

yacağı tebliğ olunmaktadır. Yalnız 

evvelce uhdelerinde müseccel gav

rimenkulleri olanların satış ve re
hin, intikal işlerindeki nıektep hak· 

lan dikkat önün 'e bulundurulacak. 
tır. Bunun için de avrıca ilam ve 
i~tillma lüzum bulunmadığı kayde. 
dilmektedir. 

Çocuklara bedava sinem 

23 Nisan çocu'< bayramında co

cuklarıı bedava sinema gösterile
cektir. 

Halkevine eklenecek bina 

Eminönü Halk .. vi binasına fü ve 

olunacak kısmın temel atma mer •• 
simi 23 Nisan cuma günü yapıla· 

caktır. 



Moıırit• R.•nad'dan : 

TALiSiZ 
Mad~m Berlooier arkasına beyaz 1 

bir iş bluzu riyinmiş, yazı yau1"!· 
du" eski camcklnh bıı kııçuk 
dükkanda, kalın deflct"in sert ki.· 
tdlan üzerinde kayan alemin ha· 
lif çıtırdısıııdan ~ ulak bir ses 
bile işidilmiyordu.. 

Bıı güzel yaz ~hında ha va da 
lıoş ve 'ICVimli bir sükiıne\ vardı .. 
dükkanın kapısı bemem hemen 
kima röriilıniycn kasabman mey• 
daııanı açılırordu., ı:l.iikkhıııı Wı1a 
zemini aulanmıitJ .. esk.i tahtalar ya• 
va§ yuaş koruyor, etrafa ı_slak 
tahta kokusile kan~k bir serınlı1' 
da~ıtıyordu .. 

Kap111111 eıitlnde. ~.boyl~, z~· 
yıl, bapna takılmış ııbi l~J ~ır 
~apka ile Madam Teslud. zozukj;ij., 
Acele etmeyen, kıuak hır aksanla 
Madam Berlonict' seslendi! 

- Ah!. E1ise.. Demek döndün. 
Par teıı ne b.avı.d· ıetird.iıı?. 

- Şimdi geliyorum. Gece treni
ne yetişdim ... Dcyen Madam Tcs· 
tudun sesinde pek gizlemej!"e ça· 
lışıa dıtı bir ekşilik ttrdı •• 

- Gelir, gelmez. Dosilara utra. 
mak.. Ne iyi.. Kuzum •. 

Berlonicr kalın deltct'inden ba· 
şını kaldırmış diikklna firen nıa· 
dam Tetuyu sakin bir tebeuü'!'le 
.ı;üzüyordu .. şapkacı madama yıne 
takılarak: 

- Pari&leTı ııc ha~r ıetirdın 
banal diye sordu:· . . 

- Sana yeni bır ha\•adis Matı!d .. 
hatırlaL Zaten ben söylemiştim .• 
madam Causron Kamili bir parisli 
ile e leııdirnıekte hata etti.. bura· 
da etrafında bu kadar ecnç var• 
dı .. onunla e;·leruneği arzu edeni.er 
sayı.sızdı.. bütün bunları s~ylemış. 
tim hatırlıyor musun? Pans evvı:• 
la çok ınak ... Bundan başka mem· 
leketten olmayan ancak bir ay din· 
lenmek için reı.n. daha evvelden 
hiç &örülmemiJ olan bir iıısaıun 
ne olduğunu nasıl anlanın ... madam 
Cansonun tahkikat yaptıtını söy· 
JiyeceUiL dotnı.·: !~t tah~ilı:at 
insanların karakterı uı:erıode bırıey 
söylemez .. bana müsyü Courtelle'in 
büyük blr bankada şef oldutumı da 
söy!eyebilirsin .• ben bunun karak· 
terle allk.uı olmıulıfı söylerim .. 
yüz kelime yerlııe bir tek sözle 
azizim senin miayü Courctı:lle'in 
Camille'yi pek müthiş ıur<"lte bet• 
baht ediyor, her ikisi de sakin bir 
evlilik ıeçirmi1orlar- bana, boşan• 
madu bahsedecekaiıı., fafDlllll... 
işte sana getirdiAim. habc;r e!lıe· 
lira pek alel!de detıl delil mı ? •• 

Madam Berlonier bütiin bir cıevap 
olarak ba.pnı bir ~ kere ~ta 
sola ııalladı. Dudafııun kenarında 
manalı bir bükülüş vardı. 

Nihayet: 
- Zavallı madam Causon, bir 

bu eksikti.. Kı:unın siltitindeıı beri 
kederinde~ zayıllarkenN Fal..at Eliıe 
sen Kamili nerede gördün •• Evine• 
mi gittin .. 

- A:ay mı ediyorsun.. Yirmi dört 
saat içinde Paristen garnitür aı. 
mık için gidilirse ne zamaıı ziya.. 
ret yapılır?. Şüphesi:ı: ki her sene 
8 • 10 günü pariste geçirmek iste• 
rim. Fakat mağazamı kim idare 
edecek. B;ına söylesene .. 

- Öyle ise ona tesadiif ettin ı ... 
- Tesadüf etmek .• lamami!e de· 

gil •.• dün öğleden sonra Rue Gra• 
mootla bulvarın köşeşinden geçi• 
yordum .. elimde o kadar çok pa• 
ketl~rim vardı ki adeta onlann ar• 
kasında kaybolnyordum.. bir çok 
otomobiller durmuştu .. Bulvarı reç• 
ınek için poliain işaretini bekliyor• 
!ardı. Kaldınımn bir lteoanııda, 
benden iki adım ileride kimi (Öte· 
yim beğenirsin. Camille ve koca• 
sını .. evvel! kendilerini selamlamak 
istedim. Fakat birdenbire müsyü 
Camille'in fU zavallı Kanım her 
renkten bir çok sözlerle aıarladı
tınuı fıtrkııa vardım. O zaman, 

<========~-~·~a~e~•.~K~s~G~z~-======---~·==:;==~==~~~==-·~~~~
llstanbullular 930 yıhnda ete doymu şiar Bir çiftlik kızı nelere kadir olabilir? 

17 Nisan 
-~==-

IBir yılda 2 milyon kilo Prens Nikola, evgili-
1 balık 18 mil· s·ni ve çocuğun . 

KADIN 
iyon Kilo et yemi şiz!saltanat11:!ed_~etmedı ! 

ı d h • d rfi t Prens red kararından evvel 
beni pakellerim•n arkasıoda göre• 
mediklerindcn, ne yaptım biliy~r 
nıusuıı? otomobilin camlarını• bır 
u ı.,..i iae durdum. Diıılemete baş
Jadım. Ab Aili.cm. hayır. nasıl 
söuleniyordu.. . 

Be e iye, şe rimız e et sa ya ı- haklarından vazgeçmişti 
nın mühim bir surette kabar-

dığını söylüyor 
:_ Am&R Allahıml. Bu kadar lti· E t fiallaı-ıııuı yüksekliği yüzündeııj 

bar bir adaaı, diye madem Berloale İsta.ııbulda az et lstlhlalt edil • 
üzülüyordu, Madam Fe~tud kuru den lstanbulda az et istilıllk edil· 
elini kaldırdı: 

_ Bu kiber1ıta mini teşkil et• diği ve bu sebeple bir çok balkın 
me:ı. Bce r..aten kaba oidutanıı id· et yerine balığı tercih etti~i hak • 
di.ı edecek dejilioı., f alr.at una kında eskidenberi yapılan neşriyat 
tekrar ediyorum. o~ öyle söyle- yeniden tazelenmiştir. Dün bu me-
ııiyor. sele etrafında yaptığımız tetkikata 

- De ki: naı:araıı belediye bu kanaate qti • 
- Madam Ber.looie eıııiniın ki Ka• dk etmemekte ve İstanbulda mev• 

mil buna müstahak delildi.. O, 
hem yuıııfak tabiatlı hem de iyi cut nü!uı; kesafetine nazaran ııe • 
bir terbiye almıştır. nevt istihUk miktarının biç d'e aJI 

- Madam Testud çok ayıp diye olmadığını söylemektedir. 
söziiııü oeticeleııdirdL. 

_ Peki.iL ~ gctirditiıı ha· :Meı:baha İdaresince resmi kayı~ 
vadis yalnız bu ıııu? .. Canım" lar üzerinde yapılan tetkilclerden 

- Şimdi öteberi almak için pa• de et sarfiya1ının şehrimizde mun· 
ura siliyorum. Adiyö Mathide tazaroan arttığı anlaşılmaktadır. 
buaüo cııma.~ Bahkçınıa eıı iyi ba. 
lıkları satıldıktan sonra varmak Belediyeden yeni aldığımız ma• 
istemiyorum.. lı'.ımata göre İstanbulda bir yıl l· 

Böylece ıııadam Testud balıkçıya çinde istihlak edilen etin azami 
rıtti.. Orada birkaç kAdııı kendi· 
lerinc sıra gelsin diye bekliyerek miktarı (18) milyon kilo ve asgari 
koınııuyorludı. miktarı da (16,5) milyon kilodur. 

- A. işte madam Teatudl .. Na• İstanbul halkı en çok (930) sene
sıl iyi bir seyahat yaptuuz mı?, Pa• ı d 
risden ne haudis getirdiniz. s n e et ye1n4tir. 

- Ôğrenditimi bir bilmiş olsay. Bu mı.ktar. (18,381,081) kilodur. 
dınıı. Hem de tesadüfen .. Kamilin Son on yıl içinde de şehirde en 
evlilik lıayab yolunda defi!- Bili• az et i&tihliık olunduğu sene 933 yı· 
yor musunuz. Camille, dul madam lıdır. 933 te sarfolunan et yekunu 
Gouson ın kızı.. Haniya Parisde 
bir bankacı ile evli... (16,521,808) kilodur. 

- lmkinı var mı... Onu zördÜ• 933 yılından sonra et sarliyatı 
nüz mü?.. her sene muntazaman artınıya baş-

- Hayır, fakat la5a vvur ediniz., 
Diye madam Tcstud sözüne baş• lamı~ ve yükselmiştir. Şehirde is-

lıdı. tfülak edilen balık, ehli kıış ve av 
Diker madam Perloroier serin hayvanları ile pastırma, ~ucuk: bu 

dükkAnına belediye r•isioiıı hem• 
şiresi madmazel Tolreau yu kabul rakamların dışındadır. Ve elde mev-

lrımıı:m etten zi.Yade balığı tercih 
ettiği doğru değildir. Çünkü bir gün 

içinde istihlak edilen et yekllnile 
balık miktarı arasında 15 milyon 

kilodan fazU bir fark vardlr. 
Meııeli geçen 936 yılında ıehri • 

mizde 16 milyon 930 küsur bin kilo 
et sarfolunmasına mukabil ayni se

ne içinde ancak 2 milyon 32 bin ki· 

lo balık yenmiştir. 

Şu hale nazaran; kilo ile S2.tılan 
bu balıklar da hesaba katılacak o
lursa is:.anbu1 şehrinde geçen sene 

18 milyon 963 küsur bin kilo et sar· 

fedilmiştir. 

Bu suretle şehrimizde nüfus ba· 
şına bir günde asgari olarak '15 

gram et dii§mektedir. Keııdilerinc 

et verilmiycn süt çocukları ve has
talar aradan çıkarılacak olursa her 

gün nüfus başına düşen et mikta· 

rının yüz gramı geçtil,'i anaşılmak· 
fadır. Belediye bu rakamlara. av 
ve kümes hayvanlarile, domw: et· 
leri, pastırma ve sucuk gibi kuru 
etlerin de !lavesile şehirde et saı· • 

fiyatını'l mühim surette kaba.rdı· 

bnı söylemekte ve bu suretle İstan
bulun ef sar!iyatının Almanya, Çe

koslovakya, Lehistan gibi yabancı 

memleketlerdeki et istihill<Atı se
viyesini bu acağını iddia etmekte-

dir. ediyordu. cut resmi rakamlara nazaran hal • 
- A .. Bonjur matmazel. Ne!============================ 

eaırederaiııiz? .. ı Yenı· pla~nlar Yenişehirdeki 
- Bir kotu mektup ltliıt ve 

.zarlı.. Şura.datinckn.. Arbk yava~ Seyfiye ,,erlerinin imarı Yangın 
yavaı oııu itiyad ediniyorum.. için tetkikler yapılıyor Evve~ki gün saat 17 de, Yenişe· 
-Şimdi, fakdim edeyim matmazel, birde Oerebovu caddesirıde 15 nu• 
Madam Bct'lonier zayet sakioane İstanbul vilayetine bağlı fakat • 

bir etajere dotru yürüdü, Beyaz Belediyıı hudutları dışında kalan maralı evde oturan 60 yaşında Ef. 
keten bluzlu kollarını üst raflara kaziıların da müstakbel imar plan· tar ismiodeki kadın ekmek almak 
dotru kaldırdı..I !arı yapılacaktır. Bu planların ya- üzere bakkala gitmiş, yanmakta 

- Şimdi baniı. öyle bir haber olan ocaktan sıçrayan bir kıvılcımla 
zetirdilet ki mat.ıııazel çok iiıiildüm. pılması için ica den masra a I· kaplama tahtaları tutuşarak kai:!ınuı 

- Ne dediniz efendiııt. liıyet ve belediye de iştirak ede • iki odalı evi ile komşusu Yusufun 
- Söylendikine bakılırsa Kamil cektir. Aıicak plan işi için bir sıra iki odalı evi tamamen 7anmıştır. Caıııon Pariste taşlar ribi pek takip edilecek ve evvela Kartal gi· itfaiye yangını büyümesine meydan 

bedbaht imiş.. Buna iııanmazsınız. 
Fakat bu böyle.. Madam Test11 bi şehrin bir sayfiye yeri olan ka· vermeden söndürmü~tür. Evlerin 
buradan çıktı.. O, kıılaklarile ifil• zalardan işe başlanacaktır. Bu gibi ikisi de sigortuızdır. Polis, tahkikat 
mi1-. Kocau öyle söyleııiyor, öyle kazalara her yıl bütçeden :ı.t,5oo yapmaktadır. 
söyleniyormuı ki.. O, utaruıııı. Yel• -----
huıl öyle oldu ki •• Daha öQ-lc ol. lira verilerek yardımlar yapıla • Celil birdenbire öldü 
madan Madam Cansan bu iyilikse• caktır. Toplıanede l<Jlıoç Ali hama.nına 
\'er mahlOklardaıı birkaçının %iya. Bu yardımla bu kazalar plan işin· yıkanmağa giden Celil ııamında 
retine ın.aıhar oldu. Geçerken fÖY• den başka kasabaların derhal elek· biri hamamda ö:muşlür. Ôiünıü 
k~~~rn~~~~~ ı 
uğramışrdı .. O tarzda konw;uldu ki triklendirilmesine de teşebbüs e· şüpheli 2örülmtiş morga ka dırıf. 
bıraz sonra kızının bedbahtisine deceklerdir. nııştır. 

aglh oldu .• Bu iyi bir kadındı. Bil- Cartelle yan yana, baş baş-·a,-balıı, diye birdenbire güzel ve sevimli 
~ çok şerkatiı bir anııe idi. Bu ı· k h 1 . . . . b' • Kamil haykırdı.. dur atıla·'ıın. Al. beklenilmiyen darbe onu mahvetti.: •Üt u, a ve erını ıçıyor, ır gun b' u 

O d k h- t d" d ıonra yapacakluı güzel bir eksi. ber o gün. ır. saat nıüslade almıştı 
ama ına ço urme e ıyor u.. kürsiyondao bahsediyorlardı, Bu bir teşebbu• ıçin .. ona refakat edi· 

Alber Kurttepeli sakin, uysal her iki gencin çılgın öpücükleri ile yordum. Son sistem bir otomobile 
vazifesini idrak edecek kadar güzel bokulan madam Canson hiç bir binmiştik. içinde radyosu vardı. 
kansına meclüp ııanıyordn.. Ab uygunsuzluk göremediğinden kızı Fransız tiyatrosunun klasik matine. 
demek bu Alber onlı.ri pek fena ila damadını görmek arzusuna mu· sini neşr•di~ordu. işte lıu radyo ki 
aldat1l14tı. kavcmet cdemiyerek gelmiş gibi ı.ıadaıo Testud Alocrin sesi zannet• 

Kızıııın evleııditindenberl hemen göründü. miş. Madam Canson, Kamil kadar 
hiç bir gün reçmemİ{ti ki madam Pekli!... bu iıe uzun uzun e-ülmcdiJ Kaşla-
Canson trene binip onların yanına fakat, Al.bet, bankasını gidince, nnı çatarak çabuk kendini toparladı •• 
(İlmeği düşünmemiş olsun .• bu se. ik; kadın yalnız kaldılar. O zamao, - Epe~ garip. Daha az garip 
fer tereddüt etmedi. Heıne'l o ak· anne, keodıni tutamadı. Bıraı: sonra olanı, senın kocan kasabada 0 ka· 
şam hareket etti~ Camille kası bada dönen sıkıcı de. dar fena tanındı ki, şimdi sen ka· 

Kendine bir !Mzı hareket plinı di ltoduy11 ögrendi.. pek üzüldü. dınların en mes'udu olsan bi!e 
hazırlayan madam Cansoo oıı 18• f k t ı kimse inanmayacak.. a a ar.nes : 
atlik bir seyahatten aoora, ona - f>eki kıtca~aıını. Perşenbe Camılle &ülmckteıı yaşaran röz. 
görmek zevki le sarhoşlaşaıı, tama• günü öiledeo soııra Gramoot soka• leriııl sılerken ı 
mile anlqmıı bir çift içine düttii· tıyle bolvıırlar köşesinde bir oto• - işte ılmi~ insanlara bahşettiği 
tünü ıörmckle oaşırdı .. bir Cumar. mobilden inmişsiniz lıte .. isbatı.. lyiUklerden bırı ... Diye söyleniyordu. 
teıi sabahı idi .. Müsyü ve aıadaıa - Perşenbe ()tleden soora mı?. Bedriye Yeglnaoy 

lıııdenıesı Aliden ba.şkuı detildi. 

Romanya Kralı Karol'un kar -
tle~ Prens Nikola, hanedan bul:u
lde, orduda aldığı vazife ve rüt· 
b~lerinden vaz geçerek alelade 
bir Rumen vatand~ı kalmak üze· 
r~ hazırlanan feragat \•esikalarını 

imz;.~mıştır. Dünkü prens, bu • 
gün bir Rumen çiftlik sahibinin da
ınaııı Brosteanu isminde bir adam· 
dır. Prens Nikola bugünkü Ro • 
manya hanedan azası arasında se
\•;len ve kendisinden hizmetler bek· 
leı:ıen bir prenstL Onu böyle, bü
< iin ai!ı>sindt>n. saraylardln. rütbe 
ve nŞınlanndan mahrum edecek 
tir karar vermiye sevkeden sebep 
acata nedir? Uzun boylu düşünmi
ye hacet var mı? Kadın .• 

Kral Karol'un kardeşi, ağabeyi
sinin rızası hilafına olarak, bir kaç 
yıl evvel güzel bir çiftlik sahibi· 
nin kızı ile sevişın.iş_tir. 

rlordcyanu isminde olan bu zat, 
Roınanyanın Buzi kasabasında 

ikamet etmekte olup, kızının Pren3 
Nikola ile sevişmesine ve en ni· 
lıayet evlenmelerine bittabi mu • 
halefet etmemiştir. Fakat, Kral 
Karo!, prensin bu kız ile evleıııne
sini istememiş ve kardeşini bir kaç 
yıldanbeı-i bu kadından ayınnıya 
çalışmıştır. Prensin, kadından bir 
çocuğu olınıış ,.e Bükreşe altını§ 

kilometre ı.zaklıkta olan Snagef sa· 
rayında yaşayan prens, karısından 
vaz geçmemekte ısrar ederek ağa 
beyisinin tavsiyelerini di~me • 
miştir. Hatta daha ileri giden prens 
Nikola, karısının hanedandan bir 
prenses olarak tanınmasını iste • 
miştir. 

Köylerde 
Fi imler 
Gösterilecek 

- --
Sıhhat Veklletl birçok 
faydah fllmler getirtiyor 

Köy ve kasabalarda sıhhi ve ter• 
bi evi mevz üzerinde propa • 
ganda yapmak üzere Sıhhat Vek~· 
Jeti tarafından A vrupaya ısmarla • 
nan seyyar sinema makinelerinin 
mühim bir kısmı gelmiş ve hemen 
kararın tatbikine giri~ilmiştlr. Ma· 
kinelerle beraber yüzden fazla muh
telif mwzulara dair sıhhi filmler 
de getirtilmiş ve daha üç yüz film 
istenra4tir. 

Ayrıcl. terbiyevi ve ;;ıbhi yerli 
filmler yapılması da kararlaştırıla
rak bu sahada tecrübelere başlan • 
mıştır. 

Yeni makine ve filmlerle beraber 
mütehassıs doktorların da köylere 
kadar giderek konferanslar ver • 
mesi muvafık görüldüğünden bir 
çok mütehassı~lar, hastalıklardan 

korunm~ t.edbirlerile ilk yardım U· 

sulleri hakkında halkımıza öğüt 

vcrmiye başlamışlardır .• 

Köylerde yatı mektepleri 
açılmasına karar verildi 

Bugünkti köy okullarının çoğu üç 
sınıflıdır. Fakat bütün köy okulla· 
rının da beşer sınıflı mektep ha
line sokulması bütçe ve muallim 
bulmak bakımlarından imkansız • 
dır. Bunun için önümüzdeki ders 
yılı başında şehrimizin dört muhte· 
lif köyünde yatılı köy okulu açıl· 

ması kararlaştırılmıştır. 

Son zamanlarda bu ısrarında i
nad eden prens Nikola, ağabeyi&iıw 
müracaatla. ya karısının pren9es 
olarak tanınıp evliliklerinin •es -
miyete girmesi, veyahut hanedan 
azası arasından çekilerek alelade 
bir Rum.en vatandaşı kalarai;ını 

kat'iyetle bildirmiştir. 
Bunun üzerine Krnl Karo:. bü

tün nazırlarla parti ııeflerfni. iki 
ordu kumandanı ve erkanı !'arbi
ye reisini saraya çağırarak bir sal· 
tanat meclisi kurmuş ve Preus N"i
kola'nın evlilik mes<'lesini müzak<'
re ettirmiştir. 

Neticede, PTcn;ın hanedandan ~·ı. 
karılmasına karar ,·crilmiştir. Bu
nıın üı~riııe A<llive N1ıırı İnku:et<. 
Prens Ni.kola'nıİı yo~adığı Snaguf 
sarayına gitmiş ve preru;e mesek· 
yi ve saltanat meclisinin \'Crciil:i 
kararı bildirmiştir. 

Bazı gazetelerin yazdığına göre 
Prens Nikola feragatnameyi ev • 
veıa imza etmek istemiyerek ba · 

zı taraftarlarilc birlikte gayrikanu• 
ni bir teşebbüce girişmek istemiş· 
se de, buna meydan verilmemis. 
diğer bazı rivayetlere göre de 
Prenı;, Adliye Nazırının getirdigi 
feragatnameyi alır almaz derhal 
imzalamış ve sevdiği karısı namı
na, hanedan hukuku, ordudaki rüt
be ve nişanlarile bütün resmi va
zifelerinden feragat etmiştir. Ru· 
Iru!ll Prensi N ikola, dünden iü • 
haren herkes gibi alelade bir in • 
san ve Brosteanu namında bir Ru
men vatandaşıdır. Prensin bu sı • 
fatla yakında Romanyayı terke • 
derek seyahate çıkması muhte ~ 
meldir. 

Fuar 
Düğünü 
Hazırlanıyor 

Bu dUAUnde (40) çift ev• 
lendlrllecek ve eAlenceler 

r•pllacak 
Temmuz ortalarında Galatasara 

lisesind!! açılacak Yerli Mallar Ser

gisile Beynelmilel İzmir Panayırı· 
na iştirak etmek üzere İstanbul 

fabrikaıör ve tüccarları şimdiden 
büyük hazırlıklara başlamışla_:dır. 
Bu münasebetle dün Sanayi birli • 
ğinde bir içtima yapılmış ve bazı 
mühim firmalar her iki sergide de 
birleşerek bfr çatı altında büylik 
pavyonlar yaptırıruya karar \•eı· • 
mişlerdir. 

Bu sene, İstanbul sergisinde (en 
güzel kumaş) müsabakası gibi ye· 
ni bir takım müsabakalar, İzmir 
Panayırında da ayrı ayrı günlerd<' 

üzüm, incir, tütün, zeytin ve pala
mut bayramları yapılacaktır. 

İş, Sümer Bankaları ınüessesalı 
da zengin pavyon ve çeşitlerle iki 

sergiye de l5tirak etmeyi kararla;;
tır~lardır. 

İş Bankası bu maksatla 100 binli· 
raya yakın masraf yapacaktır. 

AVGDR aaa 
Naımi bir taraftan onun, bir (Ö• 

ıüle de annesinin çıkışını bekleyor. 
da. Nihatet annesi yanına feliverdL 

- Haydi evlAdı•. 

kali.. Hem giyinişinden, koouşu. 
tundan kızın iyi bir aileden oldu· 
tu da aolaşılıyor •• Tuhaf şeyf va. 
purda bu kız çarşaflı idi.. Şimdi 
başı açık ... Nasıl olm11-1 bu q? an. 
ladım. 

Bu okulların göreceği rağbete 

ve verimlerine göre her yıl sayıla
rı çoğaltılacaktır. 

Ayrıca İzmir Panayırının kapan
masına yakın son günlerden birin
de (40 çift) bir günde evlendirile· 
cck ve buna (Fuar düğünü) adı 

verilecektir. Kırk çiftin şerefine bü• 
yük bir suvare tertip edilecek ve 
bunun masrafı komite tarafından 
verilmekle beraber çiftlere bazı u· 
cuzluklar temin olunacaktır. 

Vapurlara atlamak 
Vapurlardan atlamak 
Şiddetle yasak edildi 
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...................................................... 0 - Haydi anne ••• Yalnız." Pelerinini çıkarmış olacak •• Ne

reden çatmış bu pis hastalıklı be
~ile? vah yavrum vah ••• taliio var• 

Bu yatılı mekteplerin büyük bah
ceieri bulunacak ve bu bahçelerde 
talebeye ameli ziraat dersleri veri· 
lecektir. 

Emniyet Müdürlüğü hareket 
halinde olan lramvay, otobüs 
ve otomobillerden atlayanları takip 
eylemekte ve bunları cezalandır. 

maktadır. Bilhasaa bu inütemad! 
takipler tramvaylara asılan serseri· 
lerle çocukları korkutmu,, iyi ne• 
liceler alınmıştır. 

• Pırrr • ... Prrrr • f,U. ••• 

MÔELLIFI: Nlzamettln Nazif 
Bu beyhude bir iııtizar oldu. Va. 

pur Büyükada iike.leslne )'lllllflp 

adam akıllı boıanıncayı kadar yiııe 
vaziyetini bozmadı. Kiınbilir ku 
ne diller döküyordu! 

Nazmi bütün hayretine ra§'meıı 

yerinde duramam~. merdivenlerdeu 
akıın ln1111 seliniD anaforuna tutu• 
!arak itile kakıla iskeleye çıkmıştı, 
Oradau üst rügerteyc baktı. O 
ıamln: 

- Eyvah •• ·dedi· çıkısı aözJe. 
rlm iyi görmü§lcr meter- O iml§.. 

Fa.kat bu ınelwı nasıl oluyor da 
kendi.sine verilen nasihıtları din!e
nıeıneıJik. ediyor? 

Yukarıdaki çift ~;mdl yavai ya. 
vaş merdivene dotruluyorlardı. 

Kahve renrl elbiseli reııç 90k tıltb. 
Kim dt<rdi ki bu bir hanın dar ve 

yarı karanlık koridorunda o kapıdan 

bu kapıya koşan bu hademedir. 
Hademe Ali." 

Evet. uzuo fılık fesi, eııı:ıcr yll· 
:ıii ve her halile bir Mışırlı :ıeagt. 
ninl andıran bu ~ık fenç, komisyon 

- Ne oldu yine birteY mi var? 
- Yok. Ben bir Mkadaşla üç 

dakika kadar konuşııca~m. Seni 
arabaya bindireyim, git .. Arkandan 
gelecetfnı.. 

Valide lıanımın her halde iyi da
marıtutmu-1 olacakbkl bir §ey de. 
aıedi. Nazmi onu bir arabaya atın• 
ca, hemen Yatkulübe dojru yokıa
fU çıkanlara karıfb. Hademe Ali 
ile riizel kı7' bıı kafıle•ln arasında 
ldL Hem yürüyor, hem dü§ünUyordu. 

Nazmi! 
- Ne 711pmılı?. - diyor, ve 

kafasından §Unlar zeçlyordu - ne 
yapıp yapmalı bu kızı kurtarmalı... 
Bu herifin hastalı~nı söylemek 

mış ki ben rastladım size .... " yoksa, 
adıı, çamlar, ay ışıtı ve- ırençlik •• 
oh.- yı vrum fanacakbk. 

Bu sırada Ali ile kız yolun sa· 
tından soluna geçmişlerdi. 

- uplandide mi giyecek acaba? 
Demek pelerinini hunun içiıı çıkar· 
dı. Evet evet. 

Otelde orkestra bir Viyana valsi 
çalıyordu. Kabak kafalı Alman ıa. 
bitleri, tek rözlükleriııl çıkarıp ıa. 
karak, buzlu ayran içeo fİ§man ve 
7ortuıı Bulrarlar zibi ikide bir: 

- Yaalıhl Yaa!ıl 
(Devamı ııar) 

Çlfçllere pulluk dafiıtıhyor 
Ziraat Bankası tarafından Ame • 

rikadan getirtilen pamuk çapa ve 
diğer makinelerin bir kısmı muh
telif şehirlere gelmiştir. Vekfil.et, 
bunlardan Ill.eizler makinelerine 
145 ve çapalara da 14 lira kıymet 
tesbit edildiğini ve almak istiyen 
çiftçilerimizin Ziraat Bankasına 

müracaat etmelerini vilayetlere 
bildirmiştir. 

Belediye memurının 
latatl&tlOI 

Belediye vazifelerinde bulunan 
memurlann lstatistite alınması mu• 
nfık görülmü~tür, 

Emniyet müdürlüğü bu kararı 
bütün deniz nakil vasıtalarına da 
teşmil etmegi muvafık görmüş ve 
bu sabah alAkadarlara bu yo!d" 
em;r verilmi§tir. 

Vapurlar iskelelere yanaşma• 
dau ve iskeleler konmadan çıkan 
veya atlıyanlardan da nakdi ceza 
alınacakbr. Zabıta memurları bu 
akşamdan itibaren bu emri yerine 
getirmek için iııkelelerl kontrol 
altına alacaklardır. 
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Milyoner Hiııtli Nehru, Cumhuriyet istiyor! 

Gandi ihtiyarladı Hindistan 
milyonerin eline mi kalıyor? 
Mogol imparatorunun arpalıklarından milyarlar 

kazanan Hint liderini, Gandi ve 
kongre şehirli zihniyetiyle itham ediyorlar . 1 

Gandi bu adam hakkında diyor ki: ''İpi 
Hindistanı ya kurtaracak, ya batıracaktır,. 

H indistnnın şimalinde İngiliz -
Iı:rc karşı isyan bayrağını açan 

Fakir İpi hakkında geçen saytları -
mızdnıı birinde malumat vermiş -
tik. 
!lkşhur !l!ahatma Gandi, bu adam 

i~ın ~-üyle demişti: .ipi Hindistaru 
ya kurtaracaktır, ya batıracaktır.> 

İngilizlere karşı Hindistanda men
fi mukavemet sistemini tatbik et
tirmekle öhrct almış olan Gandi 
ıse, acaba şimdi ne yapıyor? 

Yerini daha genç birisine bırak
mıya hazırlandığına göre, artık a
damakıIIı ihtiyarladığına hükmet -
mek liızım geliyor. 

Gandiyc halef olacak adamın is
mini ilk defa işitmiyoruz. Bu zat, 
Javaharlal Nchru'dur. Şimdi kırk 
yaşınd• bulunan Nehru harikulade 
dinamik, koyu milliyetperver bir 
l!inllidır 

Hındi~tanda Gandi'yi istihlaf et
mek koıay bir iş değildi. 

NEilRU KİMDİR? 
Nehru, yirmi senedenberi İngi -

!izlere karşı bayrak açmJŞ ihtilal -
cilcrden biridir. Siyasi kanaatlerini 
ortaya koyduğu için şimdiye ka -
dar bir çok defalar hapse girmif, 
çıkmış bir adamdır. Fakat geçirdi
ği bütün icl5.ketlere rağmen içinin 
ate§i sönmemiştir. 

Nchru, bugün de yirmi sene ev -
velki gibi Hint Milli Kongresinin 
en mutaassıp taraftarlarından bi -
ridir. İngiliz mahkemeleri yirmi se
ne için:lc bir çok defalar hapse mah
kum etm~eı· ve Nehru bu müd -
detin altı senesini hapishanede gc
Çırmişti:. Hatta şimdi bile Hintli -
lcr Nchrunun, günün birinde yeni
den tevkif edilmesi ihtimalinden 
korkmaktadırlar. 

Milli dava uğruna çekilen bu ka
dar ıztırap ve meşakkat bir insa -
nın o davayı benimı;iyenler tara -
fından sevilmesine kafi gelir. Neh
ru bir yerde çarpJŞıldığını, müca -
dele olduğunu görür görmez der
hal ön ı.afa geçmekte hiç tereddüt 
etmiye:ı cesur bir insandır. 1928 de 
Sir Can Simonun riyasetindeki İn
giliz heyetine karşı yapılan muaz -
zam nümayişlerin başında bulun
muş ve nümayişleri o idare etmiş
ti. 

SOSYALİST MİLYONER 

Hintlilırln iıtik/41 çalıımalarını artık idare edemigecelc kadar 
llıtigarladılJ ı6glencn Gandl 

bütün varını yoğunu milli dava uğ
runa s1rf ede ede gittikçe fakir 
clüşmü?lerdi. Hatta A!lahabattaki 
saraylarını bile Kongreye hediye 
ettiler. Bunun içindir ki, Javahar
lal'ın halk kitlesi gözünde itibarı 

büyüdü. 
Javahnrlal 16 yaşında iken, ai

ksile birlıkte İngiltereye gitmişti. 
Tahsılini Harrov'da yaptı, on -

dan sonra Tcriniti Kollejine, daha 
sonra :h Kembriçe geçti. Bugün 
Kembriç Üniversitesi mezunudur. 
Tahsilde iken bilhassa Oskar Vayld 
ile Val!Pr Patcr'in tesiri altında kal
dı. Fak n Kembriç'in havası kendi
sıne Hi,1distanı unutturmadı. 

1912 de Londra Barosuna kabul 
<'dildik~en sonra, İngiltereden ayrıl
dı. Bu suretle tam yedi sene mem
leketinden uzak yai-JmJŞ bulunu -
yordu. 

GANDİ İLE NEHRU 

Gandi ile Nehru ilk defa 1916 da 
Hınt Mılli kongresinin Luknov'da
ki toplantısı esnasında görüşmüş -
!erdi. O zamandanberi birıbirle -
rini mütezayit bir muhabbetle sev
dıler. 

Nehr•ı, yirmi senedcnberi Gandi
ye karşı gösterdiği sarsılmaz sada -
kattım rnnra, şimdi kendisine şe -
!inden ~yrı bir istikamet çizmiş bu
lunmaktadır. 

Genç ~ef, yirmi senelik siyasi fa
alıyeti kinde Hindistandaki kitle
ltre uyacak hakiki şeraiti sezmiş, 

görmüş ve anlamış bulunuyordu. 

olduğu gibi, Hindistanda da çiftçi 

tabakası muhafazakardır. Hınt köy

lüsü ise sefaletini mukadderatına 

atfeder. Çünkü muhakemesi nok -
sandır. 

HİNDİN İSTİKLALİ 

Javaharlal Hındistanda bir •Köy
lü ve işçi Sosyalıst cuınhuriyetı. 

kurmak fıkrindedir. Fakat böyle 

bır cumhuriyette en ziyade teşek

külleri daha iyi tensik edilmiş o

lan işçilenn rol oynıyacağına şüp
he yoktur. Halbuki Hindistanın 

yüzde 90 nüfusu çiftçidir. Binaena

leyh Javaharlal tasavvur cttıği 

cumhuriyeti kurmak içın müsaıt 

bır zemin bulamıyacaktır. 

Gandi ile Kongre, meınleki, 

köylünün noktai nazarına göre he

sap etmektedirler. Halbuki şehirli 

olan N\Ohru bugünkü va'ziyette e

melinden çok uzaklarda bulunmak
tadır. 

Bugün için, Hindistanın göz ö
nünde tuttuğu ilk şey, milli istikla

lidir. S.ısyalist olsun, muhafazakar 

olsun, bütün Hintliler bu amaçta 
birleşmektedirler. 
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lstanbul l•inci icra Memurhı
ğundan: 

POLiSTE 

Musa 
Bedriyi 
Bıçakladı 

Galatada türbedar sokal!'ında 10 SARA y 
numaralı evde oturan Ahmet Şefik 
oğlu Bedri ile Gabtada değirmen TÜRK 
sokağında 33 numaralı kahvede 
yatan Musa arasında bir köpek MELEK 
yüzünden dün bir kavga çıkmış, 
Musa Bedriyi bıçakla başından iPEK 
ağır surette yaralamış ve bıçağıyle 
beraber yakalan mışbr. 

aıumıe t ahd it e d en 
yakalandı 

SAKARYA 
YILDIZ 

SÜMER 

BEYOCLU 
: Rüyalar diyannda 

Doktor Sokrat 

: Aşk şarkısı. 
: Kral eğleniyor. 
Günah gecesi 

: Romeo ve Julyet. 
Büyü şair Hıimidin 

cenaze merasimi 
: Zehirli sevda 
: Şirley kaptan 

: Casus peşinde Beyoğlunda Akorca ıokağında 
9 numaralı evde oturan komisyoncu 
Samueli ölümle tehdit eden pey• 
nirci Marko polis tarafından yaka
lanmıı müddei umumiliğe veriJ. 
miştir. 

ALKAZAR : Programı 
memiştir 

bildir-

Karı 

TAN 

ŞIK 

: Saadet. Moda çıl
g:nbkları 

: Gizli izdivaç. Çin· 

koca beraber gene geceleri. 

dövmu,ıer ŞARK : Singapur postası v., , 
Cibalide Fener caddesinde lske· Altın toplayan kızlar. j 

çeli Hasanın Tütün majtazasınJa 1936 Atha Balkan 
çalışan Niyazi ile karısı Süeda, olimpiy tları. 

aynı maıtazada çalışan Remzi ve ASRI : Moskova geceleri. 
karısı tarafından dövülmüşler, Yürü>en ö!ü 
suçlular yakalanmıştır. SANCAK : Kieopatra. Kızıl alev 

Arabalarda kaza yapmaAa Eski Astarya) : Dünya havadis'. 

ba,ladı CUMHURiYET: Esrarer.giz tayyare, 
Eminönüode can kurtaran Dıf

bastı sokağında 61 numaralı evde 

oturan 11 yaşında Celal oğlu Şe
rife, mektep dönüşü evine gider

ken Sultanahmetde arabacı Ömer 
oğlu Ômeriq idaresındeki araba 
çarpmış ve çocuk başından ve 
yüzünden ağır surette yaralanmış
tır. Çocuk hastaneye kaldınlmış, 
arabacı yakalanmıştır. 

iki kumarbaz yakalandı 
Dün, yeni meyve hali ya•nnda 

Hasan Fehminin kahvesındc kumar 

oynıyan Yorgi ve lstefan cürmü 
meşhud halinde yakalanmışlardır. 

Hayganu11 yakalandı 
Bayram sokagında 36 numaralı 

evde sermaye Giresonlu Fatma po
lise müracaatla ev sahibi Hayga· 

nuş tar•ftndan sandığında bulunan 
100 lirasının çalındı ını iddh etmiş 
Hayganuş }aka?anarak müddeiumu• 
m lige verıimıştir. 

YUz elli li rası çalınma, 
Beı ojtlunda Pire Mehmet soka

ğında Yusd ley Apartımanında 

oturan Azin e polise müracaatla 
evvelce beraber yaşadığı kaJıvecl 

Arnavut Receb'in odasına gelerek 
150 lira parasını çaldığını iddia 
etmiş, Rect p yakalanmıştır. 

Hamallar parasını calmıt 
Fatihte Fevıipaşa cadde.sinde 

Loid apartmanında oturan Yani 
kızı Stematya polise müracaat!• 

yeni taşınacağı •ve eşyalarını t~ı
yan lsınail ve Hasan adındaki iki 

hamal tarahndan 45 lira deıterinde 
bir altın saatile 100 lira değerinde 
ki iki ) üztjlünüo çalırrclığını iddia 
etn iş, tahkibta b~şlanmıştır. 

Yıldırım bölük 

ISTANBUL 
FERAH 

1 
: Kör ebe. Hod Gil
sonun intikamı 

l MIL~t HiLAL 
AZAK 

: l!ülbüiler öterken. 
Linç kanunu 
: Bagdat bülbülü 
: 100 sene sonra Slav 
ihtirasları(Anna Sten) 
: Sevgi;ımin ıesi. ALEMDAR 

Kadın asla unutmaz 
KEMALBEY : Çayır havdutları. 

Deli kral Golem 

KADIKÔY 
HALE : M rinella. 

ÜSKÜDAR 
: Yıkılan belde San Fraıı
sisko 

BAKIRKÔY 

MiL TIY ADI : Bir mayıs gecesi 

li ISTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

16 / 4 1 937 

FIATLA R 
C l N S 1 

Buğday yumuşak 

• sert 
Mısır Sarı 

Tiftik mal 
Susam 
.\rpa Anadol 
Çavdar 
Y~p>k Trakya 

• An:adol 
Af,on 
Zerdeva çifti 
~an sar 
Kunduz • 

• 

At•ii• Yuka. 

K. P. K. P. 
5 32 6 26 
6 17 - -
s - 5 2' 

131 - _ ! 

4 ıo 4 2.5 
5 - 5 1 

67 - -

1 

Devr edilecek ih tir a beratı Tavşan ,. 

"Ma ii maddelerin tasfiyesi. hak
kındaki ihtira için alınmış o!an 28 
Mavıs 1935 tlirih ve 2032 numaralı 
i .tir ı herdlının ihtiva ettiiıi hukuk 
bu kere boşkasına devir veyahut 
mo•kii !ii'e konmak için icara ve. 
rı eceğinden bu hususta fazla ma
lumat edi nmek isteı enlerin Ga:a

tada, A,lan han 5 net kat 1-4 nu
maralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Z. Yağ sabunluk 
Peynir beyaz 
Peynir bşar 

46 - 47 
29 15 33 25 
57 20 62 20 

, ============~======= 
GELE N 

' 

315 
75 

ton : 
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• 
• 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

Ôğle neşriyatı: 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 
12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif plak 
neşriyatı. 14 Son. 

Akşam neşriyatı: 

18,30 Plakla d•ns musikisi, 19,30 
Şehremini Halkevi namına konfe

rans Nurullah Ataç (Okuma), 20 

fasıl saı heyeti, 20,30 Ömer Rıza 

tarafından arapca söylev, 20,45 

fasıl saz hey'eti, 21,15 Şehir tiyat• 
rosu artistleri tarafından varyete 

sahneleri 22, 15 Ajans ve borsa 

haberleri ve ertesi gunun pro

gramı, 22,30 plakla sololar, opera 
veoperet parçaları, 23,30 son. 

BORSA • PIY ASA 
16-4-937 
ÇEKLER 

londra 
Nevyork 
Parla 
MllAno 
BrünıeJ 
AUna 

Cenevre 
s~r,. 

Am.1tcrdam 
Prag 
vı .. aua 
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Nehrunun bu fedakarlık zihni -
yetinin şayanı dikkat olan tarafı, 

kendisinın zengin bir ailenin evla
dı oluşudur. Nehru hanedanı 200 
senedenberi scrvetü saman içinde 
yüzmüş bir ailedir. On sekizinci a
sırda ,,fogol İmparatoru Faruk, 
şimdiki Hint Lideri Nehru'nun cet
lerini Hindistana getirmiş ve bun
lara geniş arazi vermişti. Nehru a- 1 

ilesi o zamandanberi daima lüks bir 

hayat gcçirmışler, bununla bera
ber kanlarına yabancı kan karı~ -
tırmamışlardır. 

İlk önce gençliğinde hiç görme
diği sefalet manzaralarından genç 

~ef, bu r.efretine h.'ıkim olmuş ve 

halkı istismar etmekten ibaret o
lan ve hatta kendisinin dahi işti -

rak elmiş bulunduğu sisteme is -
yan etmiştir. 

Bir borçtan do'ayı paraya çev
rilm•sine karar vır en Taksimde 
Şehit M.ıh•ar e'ddesinde 18, 1 No. 
dükdnda Bay Mustafa Hamide ait 
bir adet ~aıı makinesi 26-4 937 ta
rihine düşen Paza rtesi günü saat 
14-15 den itibaren ismi geçen dük· 
kanda bulunac. k memuru t.ırafın. ı---------·-----
dan satılac'lt• ılan olunur. Sııl:anahmet Birinci Sulh Hu· 
- - - ------------· kuk J\Ialıkenıesinden: Maliye ha• 

Buğday 

Un 
Susam 
Çavdar 
Arp~ 

Mı~ır 
Bulgur 
iç fındık 
Fasulye 
Yulaf 

60 
105 
15 • 

• 
ı • . 

" TAHViLAT 

• Açılı1 Kapanı, 

Anac!olu Pe. 1 

Nchrunun babası, Hindistanda, 

zamanın meşhur avukatlarından bi
risiydi. ;\filli harekette kendisi i -
kinci bir Mahatma Gandi mevki
indc b1lunuyordu. Öyle olmakla 
beraber, Gandinin görüş tarzını be
ğenmiyordu. Allahabatta Mihra -
cclerin ~araylarından geri kalm1ya
cak derecede muhteşem bir kona
ğı vardı. 

Nchru ailesinin serveti bir çok de
dikodulara da yol açmıştı. Hatta o 
kadar ki, bu avukatla oğlu Java -
harla! Nchrunun yıkanmak için her 
akşam çamaşırlarını Parise gön -
derdiklerini bile söylerlerdi. 

O zamanki İngiliz veliahdi ve 
§imd..i<ı Vindsor Dükünün Nehru ile 
sıkı dost olduğu zikredilir ve Prens 
Dö Ga:.n Hindistanı ziyareti esna
sında her şeyden evvel Javaharlal 
ıle giiruşmek istediği ortaya sü -
rülürdü. Halbuki, İngJliz Veliah -
tllnin Hindistanı z:.yareti sıraların
ıia Nehru hapishanede bulunuyor
du. 

PARAYA BOYKOT 
Halb..ıld, hakikatte Nehru ailesi 

Açıkça rnsyalistlığini ilan etmiş ve 
H nt meselesinin ancak bu şekılde 
h~lledil!bileceğini, artık eski feo

dal ve otokratik sistemin ortadan 
kaldırılması Janm geldığıni orta -
ya sürmüştü. 

Nehru, Hindistanda çıkmış ilk 
sosyalist değildir. Senelerdenberi 

Hindist1nda sosyalistler olsun, ko
münistler olsun fikirlerini yaymı
ya çalı~rnışlardır. Fakat Kongrede 
mühim rol oynaması itibarile Neh
ru ilk sosyalist liderdir Maamafih 

akide$i yüzünden kongrede bir ih
tilaf çı'.tarll"ak istememektedir. 
Gandi, yukarı sınıfların emlaki el

lerinde;ı alınmak suretile izmih -

lallerinc taraftar değildir. Gandi -
ye göre, zenginler kendi mallarma 

ksahüp etmelidirler, fakat ancak 

millet mümessili sıfatile... Fakat 
Nehru, lıu usulü kurunuvustai bul
maktadır. 

Kongrede ekseriyet sosyalizme 
aleyhtardır. Hemen bütün dünyada 

lstanbul a,Jiye b rinci hukuk 

mahk•ııı~sin~Pn, Giimrük ida· 
resi taraf nd.ın Diuıitri Maraş 

o[,:lıı ile Sarandi alı ylılerine 
mahkememizde 935- 852-No. ile 
açt·ğı ol ıcak dav,sınd, Saran· 

diye tehliği wuktazi davetiye

nin mezkur aderesten çıkıp 
gittiği ve hali Jı,zır aderesini 
biien kimse olwadıt'(ı mubaşi rin 
şcrlıilebilatebl g iade edilmesi 

iizerine rue?.kO.r davetiyenin H. 
U. M. K. 141 'inci maddesine 
tevfikan iiancn tebligine karar 
verilmiş oldııl\'undan mahkeme 

günü olan 20-fl.937 perşembe 
gunu s~at 14 de mahkemeye 

gelmedi~i veya tarafından ba• 

roya ka\ltlı bir vekil gönder• 

medii\İ takdirde lrnkkındaki mu. 

hakemenin gırabea görüleceği 
ve bubabtaki davetiyenin teblig 

makamına geçmek üzre malı· 

keme divanhanesine asıldığı 
ilan olnnnr. (935-852) 

zine namına Avukatı V•hit Sa-

' ın tarafından Kad:köyünde 
Yeldeıtirmeninde cami sokak 

Hasan Remzi ve şeriki Sirkeci· 
de Filbe otelinde lsak velet 
Yanko aleyh·ne açılan saman 

bedeli olarak 187 lira 50 ku· 

ruş tahsili dav:ısınd:ı müddei 
ıılcylılere ilanen teb;igat yapıl· 

dı~ı halde 26·2·937 tarihli cel

seye gelmemiş vekil daha gön
dermemiş olduklarından bakla• 
rında gıyap kararı ithazına ve 
kararın yine ilfıı;ıen tebliğine 

karar verilmiş oldoğondan du• 

ruşma 17-5-937 tarihine rastla
yan Pazartesi günü saat 10,:JO 
talik edilmiş olduğundan sözü 

geçen gün ve mahkeme haztr 

bulunarak gıyap kararına itiraz 

eylemeleri ve aksi takdirde gı• 
yaben davaya devam olunarak 
karar verileceği tebliğ maka• 

mınıı kaim olmak üıere ilan 
olunur, (9341838) 
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Devlet Demiryolları ve Limanla;;--1 
işletme U. idaresi ilanları _I 

Mulıammerı bedeli (15194) lira olan muhtelif cıns lastik malzeme 

13-~-1937 Perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 

idare binasında satın alınacak Lır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (1139.SS) liralık muvakkat teminat ile ka• 

nunun tayin elliği vesikaları, resmi gazetenin 7-S.1936 gün ve 3297 numaralı 

nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 

tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisli~ine vermelerı 

llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme ıiairr.sinden, Hıydar

pa~ada Tesell6m ve Sevk Şefliğınden dağıtılmaktadır. (2066) 
• .. . 

Muhammen bedeli (50000) lira olan 2500 ton sun'i portland çimen• 
tosu 3·5-1937 Pazartesi ııünü saat 15,45 de kapa'ı zarf us•ılü ile An• 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gl rmek isteyen'erin 3750 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettii'i vesikaları, reami gazetenin 7 -S.1936 ııün ve 3297 numaralı 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dıuresiode alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün s<'at 14,45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 

Jaz.mdır. 

Şartnameler 250 kuru~a Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde satıl· 
maktad r. (215 !) 

İstanbul iiçüncü icra memur· ·,~a•ma Operator mmİİİİİ:;;~;j 
rnğunda r.: l\lahcuz ve paraya RIZA ÜNVER 
ç~vri lın es i 11 ,. karar verilen A. E. , Doı:um ve kadın hastalıkları 
G. nı~rka ıııcıtörlü değirmen ve , mutahassısı 
vantil?tör ve sair emval 27·4·937 Cağaloğlu Nuruoı~arıiye caddesi 

• • • "b No. 22 Mavi yapı 
salı gt•nıı saat 10 dan ıtı aren Telefon· 22683 
tleşiktaşda Köyiçi caddesinde 

20 N . dükkinda açık arttırma 

sucetile satılac~ğıııdan talip O• 

!anların meıknr gün ve saatde 

mahallin:le h:.zır bulun3cak: me· 

munına müracaatları ilan olu· 

nur. (31884) 

İstanbul 3 üncü İcra Memur· 

Juğundnn : Paraya çevrilmesine 
!tarar verilen Kıttu, Tahta, Vit· 
rin, Camekan vesaire Kapalı 

Ç ı ş ı rla Kalpakçılar caddesinde 

182 No. lu dülıkAn önünde 24 

Nisan 937 tarihine tesadüf eden 

Cumartesi günü saat 9 dan itl· 

haren paraya çevrilecek: ve kıy• 

meti muhammenesinin yüzde 
y'etnıiş lıeşini bulmadığı taktirde ' 

ikinci artırmasının 26 Nisan 937 
Pazartesi &ünü aynı mahal ve 1 

saat de yapılacağı ilan olunur. 
(31892) 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehessısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

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

Kadın dişcisi 
MARI SOLLBERGER 

DIŞ TABiBi 

istiklal caddesi, Lüksenburg Ap. 
Perşembe ve pazar günlerinden 

maada hergün saat 9 dan 12 ye 
ve saat 14 den 18 e kadar kabul 
ettiğini sayın müşterilerine bil· 
dirir. .................. 

hakiki bir 

Görünmenin yeni ve kola} usulü 

5aut 6 da yoruc u 5 Ja t 6, 45 te bu ye. 
bir me\guliyetlen ni ve sihriimiz "4 te 
sonra buruşuk ve bir,. pudrayı kullan
yorgun bir yüzü dı. Bir miknatisin 
vardı . iğneleri cezbettiğı gi-
Bu yeni pudranın bi cild için son de· 

son derece yapışma rece yapışma has· 
hanası nı veren fev• sasına malik gayet 
ka1iide inceliği ade· ince bir pudradır ...... 

ta yüzünde gl\} rimer' idir. En sa· 
mimi dostlarınız bile şayanı hay-

Sa ı l 7 de şayanı 
hayret bir tenle 
genç ve terütaze 
görünü yordu. 
Yiız ve bumun par· 
laklıgı tamamen za ı l 
olmuş. hdttii bütün 
siyah b·n ler kaybol
muştur. Bir defa 
pudrala nın ık kafi· 
dir. Çünkü bu pud· 
ra cildini z içh kuv· 
vetli bir yapışma 
hass asına maliktir. 

yüzde leke ve tab3ka te~kil et• 
mez. Tokalon pudr .. ~ını, cildiniz· 
de son derece yapışma ha•sası• 
nı veren ve fevkalade ince olan 

ret teninizin, tabii güzellikıen 
mütevellit olmadığına kail ol· 
mıya~• ktır. Dışarıda, y~ğmur· 
da ve güne~te veya denız ban• 
yosunda veyahud teniş maçla
rında, içeride sıcak salo.nda 
dansta daima cazib güzellıkle bu •ihramiz "4 te bir,. pudrayı 
bir tene malik olabilirsiniı. 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter• kullanımı. Neticesinden son de• 
den kat'i yyen müteessir olmaz vt: rece memnun kalacaksınız. 

Binlerce Tokalon müşterisınden müessesemize mektub yazan
ların müşahedeleri kendiliğinden gelenen kıymetli delillerdir: 

(Tokalan krem tJe pudralarını kultanm•ıga baıladıgım gıin• 
dtnbıri cildi kımdim kr<m v• pudrasını buldu) 

Beglorbıg ..... K. caddesi..... Mu 

(Kremleriniıin bir hafta. zarfında r.tldimde gô•lırmiı oldu· 
ıu /gl teJ/rden müte11e//ld momnunigetlml isim <il adresimle 
ilan .ımeniıi ,;ca ederim) 
Betı.k.... J ,... So... No. 11 Ra .. 

Mektubların asılları dosyalarımızda saklıdır. 

HiÇ BiR İDDİA İstanbul komutanlığı ı 
Satmalma Komisyonu ilanları_ 

Aslında kıymetsiz olana 

fazla bir şey ilave etmez. 

KREM PERTEV 

ifrat ve mübaldğanın ifadesi 

değildir. Terkibi bir fen ha· 

rikası gibi velveleli bir tarz• 

da ortaya atılan güzellik 

müstahzarlarını da kendisi· 

ne karşı hiçbir zaman rakip 

olarak tanımamıştır. 

1staubul Üçiınciı İcra Me· 

murluğundan: Mahcuz ve pa· 

raya çevrilmesi mukarrer A. E. 
G. markalı motorlu değirmen 

ve vantilatör ve saire 22·4-937 

tarihine müsadif perşembe günü 

saat 10 dan itibaren Beş i ktaşta 

köyiçi caddesinde 20 numaralı 

dük kanda açık artırma ile satı· 

lacağından talip olanların mez• 
kı'.ır gı1n ve saatte mahallinde 

bulunacak memuruna mürnca• 

atları ilan olunur. (31/883) • 

Taşkışlaoın tamiratını teahhüt 
eden üstenci nam ve hesabına mez
kür tamirat için ihale günü talibi 
çıkmadığ:u<!an pazarlı.kla ihalesi 
l!6/Nisan,' 1!137 Pazartesi günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen ke
sif bedeli 900 liradıı· Şartnamesı 

her l·ün ö~ledeı; ev\·el komisyon· 
da göcülelilir. İsteklileri:' 6$ lira
lık ilk teminat makbuz veya mek
tupları ile inşaat şubesinden !hal<> 
gününd~n evvel a laca kları vesıka· 

farla beraber ih;;.le gü r.ü ı••k !! nıu

;yyeııinde Fındıklıda Korı~utanlık 
Sat ınalın-:1 Komi::iy<ın ı .. · :ı :ı ~clmeler i . 

(lP~ ' J 

Nafia Vekaletinden: 
l - 2-Haziran-1937 Çarşanba günü saat 15 de Ankarada Velalet 

Malzeme Eksiltme Komisyonunda üç gurup 4 parça atölye tezgahının 

gurup ııurup ve kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve mu. 

vakkat teminat miktarları. 

Grup: Adet : CiNSi Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira Kuru $ 

: l : 200 Siiindir Honik tez ıra hı 7980. 00 : 598.SO 

il 2: 500 x 60 Takım zımpara • 980. 00 73.50 

ili 1 : 500 X 200 Üniversal takım bileme 

tezııiihı 3290. 00 246.75 

3 - Her guruba aid eksiltme şartname ve teferrüatı parasız olarak 

Ankarada Vekilet malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - lstekliletin her gurup için ayrı ayrı tanzim edecekl~ri teklif 

mektuplarını 2 / Haziran/937 Çaqanba ırünü saat 14 e kadar Ankarada 

Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

S - Yalnız birinci gurup için teklif ıiı~ktııplarını resmi gazetenin 

7. 5. 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre 

alınmış 937 sencıi mliteahhitlik vesikası raptedilecektir. "922. "2099~ 

' 

Bu şaheser 
yaratan ve 

güzelliği 
koruyan 
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Radyolin diş ma• 
cunile_ günde iki 
defa fırçala nan 
dişler temizlenir, 
beyazlaşır, parlar, 
ebedi bir hayata 
ve sihirli bir cazi· 
beye mazhar lolur. 

Çöpü denize atmak işine talip 
olanların nazarı dikkatine: 

Belediye, şimdilik Azapkapı iskelesi ile muanen bir zaman sonra 

Hayreddin iskelesinden çöpü mavnalarla denize atmak işini bir müteah

hide verecektir. iş 14a~da yuJlı şartlar dahilinde yapılacaktır. Bu şart
larla bu işe talip olacaKların riyıuet m~kamına hitaben yazacakları taJı. 

rirl tekliflerini izahat verebilecek bir ınemurlarile birlikte 22 sıisan 937 

tarıhine kadar bizzat Temizlik Müdürlüfüncı eetirmeleri iliizumu ilan 
olunur. 

1 - Denize dökülecek çöpün mıktan yevmiye vasati olarak 280-300 

metromikabıdır. (Bir metro mikAbı çöp takriben 400.450 kilodur). 

2 - Bu çöpler şimdilik yalnız f\zapkapı iskelesinden alınacaktır. 

LAkin sonraları Hayrettin iskelesinden de almak mevzuubahis olabilir. 

3 - Son çöpler öğleden sonra saat 3,5-4 aralarında gelmiş olacaktır. 

4 - Müteahhitler her mavna doldukça mavnaları iskeleden uzaklaş. 

tıracak ve son çöp te geldikten sonra ya o g•in veya ertesi gün bu 

mavnaları Marmara denizi a~ıklarında cenuba doğru olan akıntıyı bul· 
duktan sonra denize dökcceklerdir. 

Bunun için asgari olarak, Ahırkapı feneri ile Oxia denilen yüksek Ha. 

yırsızadayı vasleden hat üzerınde ve Kınalıadanın şimal burnunu bor· 

daladığı mahalle kadar açılmak lazımdır. Uıkin çöpün tekrar sahile 

gelmesinden müteahhit nıesul olduğundan icabı halinde bu akıntıyı bu

luncaya kadar ıo. ıs mil açıklara kadar gitmek mecburiyeti vardır. 

5 - Müteahhitlerın kullanacağ"ı romorkörler Evrin, namazgah, Çe

ken, Aydın, Yılmaz romorkörıeri ayarında bir romorkör olacak ve i~e 

başlamadan bu !şe elverı~h olduğuna dair Jim3n riyasetinden bir tas
diknnme getirecektir. 

6 - Müteahhitler bu mıntakalara kadar açılamıyacak .ert havalarda 

iskele üzerinde çöp bırakmamayı taahhüt edecekler ve bunun için kafi 
miktarda yedek mavna ihzar edeceklerdir. 

7 - Mavnalar da bu işi başarabilecek kabiliyette olacak ve i~e bdş· 

lamadan liman riyaseli tarafından muayene edilip birer tasdikname ala· 

caklardır. 

8 - ihale şimdilik bir sene olacaktır. Sunun için müteahhit teklif 

cdcı:egi bedelin bir senelik tutarı üzerınden kanuni teminatı vermeğe 

mecbur olacaklardır. 

9 - Çöpün şarta muhalif olarak 5ahile gelecek şekilde dökülmesi 

ve1a sert havalarda kafi miktarda yedek mavna bulundurulmam 1sı hal

lerinde beher gün için müteahhidin istihkakından 100 lira kesileceği 

gibi bu işler de müteahhit nam ve hesabına belediye tarafından hiçbir 
ihtara lüzum kalmadan lemin edilecektir, (B) (2149) 

1stnnbul Asliye dördüncü 
hukuk mahkemesinden: l\1edi· 
hanın önce Pangaltıda altın 
bakkal tramvay caddes:nde 11 • 
109 numaralı Galeti apartma· 
nının () numarasında oturmuş 
iken şimdi y eri belli olmayan 

Nikola Kalvekoresi zimmetinde 
scnedle alacağı olan sekiz yüz 
liranın faiı ve masarifi muhae 
keme ve ücreti vekale: ve yüzde 
elli tazminatla beraber hükmen 
tahsili hakkında l\lediha vekili 
Yusuf Kenan tarafından adı 
geçen N ikola Ka vekoresi aley• 
hine açılan davanın gıyaben 
icra kılınan muhakemesinde, 
davacıya sekiz yüz lira borcu 
olmadığına ve bu bapta dava• 

cıya senet dahi vermediğine 

dair dııva olunun Nikolaya ye
min teklifi lüzıımıına ve bu 
husus için yemin davetiyesi 
gönderilmesine gelmediği ve 
davete icabet etmediği" takdirde 
yeminden imtina etmiş adde• 
dilerek davaya sabit nazarile 
balnlacağının yemin davetiye· 
sine ayrıca dercedilmesine ve 
bu tebliğ, ilanen yapılmasına 
ve dava olunana bu husııs için 
bir ay mühlet verilmesine ve 
muh~kemenin 21·5·937 cnma 
günü saat 14 de bırakılmasına 
karar verilmiş olmaklıı keyfiyet 
ilan olunur. : (31890) 

Sahıbi ve umumi neşnyatı idare eden 
Başmuharrir 

E. izzet 
Bwldıiı yer: Matbaai Ebüzziya 
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