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Millet Meclisinin ilk açıldığ 
.. ... . . 

ı gun 
17 sene evvel bugün büyük Türk 

letinin temeli atılmıştı 

1 

................................................................................................................ ························································ 

dev- rl .. .. ' Şenlikli Mülakat · 

Yine bugün, yarınki neslin,i 
yavrularımızın bayramıdır 
Türk tarihinde! 
23 Nisan 

1920 de Büyük Millet Meclisi An• 
klra daaçıldı, hakimiyet milletin eline 
geçti. Yeni ve büyük, hür ve müs• 
!akil Türk Devletini bu tarihte 
(mecli~ lıükümeli) halinde görürüz, 

Siyasi inkılabımız sür'atle inki· 
şaf etmiş ve bu açılışdan (3) yıl 
sonra 29 Teşrinievvel 1923 de 
cumhuriyet ilan edilerek türk dev
leti son ve sarsılmaz şeklini al• 
mı}tır. 

1920-1937 yılları arasındaki 17 
$enelik dar mazi içinde atılan te. 
kaınül ve iakilap adım'arının fc· 
~izli tezahürlerini iftihar ve min· 
netle tekrar yadederiz. 

Büyük Millet Meclisinin açıldığı 
gün;in yıl dönümü o'an '.:ıugün, 
ayni zamanda çocuk bayramıdır. 

Çocuk da, değerini cümhuriyetle 
buldu. Çocuk; cümhuriyeti, inkılabı, 
tekamülü, memleketi emanet ede• 
Cej!'ımiz yarının taze neslidir. 

Cümhuriyete kadar çocuğun bir 
mı.1.tin yeküou içindeki değeri 

anla; lamamış ve çocuk bakımsız 
kalmıştır, 

Cfmhuriyet çocuğun dej!'eri üze. 
rindcki l:assasiyetini ona bir bayram 
la} inile de göstermit bulunuyor. Bu 
İlibar!a Lugün iki bayram birden 
kutıulanır. 

Çocuk bayramı asıl 
kutlu la nacak 

Bir haltadanberi hazırlanan ço• 
cuk bayramı programlan bu sı-ün. 

den ıtibaren tatbika başlanacaktır. 
Bayram münasebetile mektepler 

ve resmi daireler dün ög-leden 
sonra tatil edilmiştir. 

Resmi daireler yarın, mektepler 
de pazartesi sabahı açılacaktır. 

Çocuk bayramının ilk günü olan 
hugün şehrimizde yapılacak şenlik
ler Bcyr.ğlu ve htanbul olmak u
ıcrc iki mıntakay;ı ayrılmıştır. 

Heyorjlıı yakasında : Sabah saat 
11 dc Beyoğlu, Kasım paşa, Galata, 
Şişli, Maçka taraflarındaki ilk 
mektep takb<'si ınuallimlcrite be
raber Taksım meydanında abide • 
rıin önünde toplanacaklardır. Bu 
sırada İstanbul Çocuk Esirgeme 
Kurumu tJrafından hazırlanan ve 

çocuk mümessillerinden ibaret o
lan biı· otomobil kafilesi Taksime 

(Devamı 2 ci sayfada) 

Çocukları 
Esirgeme 
Kurumu 
yavruleıra bayramlarını 

kutluluyor 
Ankara 22 (A. A.) - Çocuk 

Esirgeme Kurumu genel merke
zinden: 

Çocuk Esirgeme kurumu ge. 
ııcl merkezi 23 nisan çocuk bay. 
ramıyle çocuk haftasını bütün 
memleket yavrularına kutlular. 
Hepsine sağlık, dirlik, ve canlı
lık diler. 

Atatürk çocuklarının ulusal 
egemenlik bayramıyle birlikte 
kendi bayramlarını çok neşeli 
ve sevinçler içinde geçirmel~ri 

kurumumuzun en kutlu dileğidir. 
Cumhuriyet çocuğunun neş'esi 
ve sal!'lığı yurdun tükenmez kuv
vet ve kıvancıdır. 
--·--~~~~~~~~~-11 
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Hükumetçiler T oledoyu 
geri alıyorlar 

Asiler arasında isyan çıktı 
----·---

ispanyaya yeniden 50 bin ftalyan askeri 
gönderilmiş. lngilterenin Frankoya bir ihtarı 

lıpan11ada asilere cephane taııgan 61r tren 
( Yazuı 2 inci sayfamızda) 

Hatayın ana yasası 
----

Eksperler komitesi dün içtima
/arına tekrar başladı 

Cenevre, 22 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Halayın anayasasını 
tanzim edecek olan eksperler ko
mitesi bu ııün içtimalarına tekrar 
başlamıştır. 

Numan Menemencioğlunun riya· 
setindeki heyet dün buraya gel
diği gibi, Sancaktaki Fransız mii· 
messili Düryö'de iki gün evvel 
buraya gelmi~tir. 

Bu a-ün başlanan müzakerelerde 
Fransız eksperleri komiteye yeni 

bir proje vermiılerdir. Bu proje 
Türk projesi ile karşıleştırılacaktır. 
Her iki projenin birbirine uyan ve 

yahut uyması mümkün görülen 
noktaları tesbit edilecek, taarruz 
eden kısımlar üzerinde bir anlaş• 
ma formülü tesbitine çalışılacaktır. 

Söylendiğine göre, Fransız pro• 
jesinde yine itiUlfa-iriz mahiyette 
bazı noktalar bulunmaktadır. Bu
nunla beraber, Türk heyeti murah• 

(Devamı 2 nci .. !lf•Ja) 

nonu Avusturya, küçük itilAf 
Ankarada [ devletleri ile ayrı ayrı 
e~~::~:~ bku:,~~ıa~~~a- an 1aşma1 ar yapa c ~ k 

Ankara, 22 ( Telefonla ) - -----·-
Başvekil ismet lnönü Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Aras, Milli 
Müdafaa Vekili Kazım Özalp ve 
diğer zevat bu sabah Ankaraya 
geldiler ve nadir zamanlarda 
tesadüf edilen coşkun tezahürat 
ile karşılandılar. istasyonda 
avrıca resmt merasim yapıldı. 

• Başvekil her zamanki müte• 
bessim çehresile trenden indi, 
kendisini karşılamağa gelen 
Vekillerin, Meb'usları'I, yüksek 
devlet erkanının ayrı ayrı elleri!li 

ltalya, Habsburgların saltanata geti· 
rıımelerine nihayet razı mı oluyor? 

Fakat anlaşmaların kollektif 
Emniyet 
Sistemi dışında 
Kalması şart 

sıktı, kendisini selamlamak üzere Venedik, 2ı (A.A) - Muso• 
bekleyen askeri müfrezeyi teftiş !ini ile Şuşnig arasındaki mü• 
ettikten sonra, otomobillerle lakatın geçen sene bu iki dev• 
şehire hareket ettiler. !et adamı arasında Duçe'nin Roc-

~~.;..;.-·----------1 ca Delle Caminate'deki şahsi ma• 

Atatürk'e 
Başbakan ismet lnönU 

mufassal maruzatta 
bulundu. 

Ankara 22 (A.A.) - Bugün şeh· 
rimize dönmüş olan Başbakan Is· 
met lnönü'nün başkanlığında ve 
Başvekilimiıin Çankayadaki köşk• 
!erinde Kamutay başkanı Abdülha· 
tik Rendanın da iştirak ettiği bir 
vekiller heyeti toplantısı yapılmıştır. 

Bu toplantıyı müteakib Çankaya 
köşkünde Atatürk tarafından kabul 
edilmiş olan Başbakan ismet lnönü 
Cumhur Reisine mufassal maruzatta 

bulunmu~tur, 

Frank yine 
Düşüyor 

Paris 22 (A. A.) - Dün Paris 
borsasında farangın yeniden düş
mesi, beynelmilel eshamın mahsus 
derecede terelfüüne sebebiyet ver· 

miştir. 

Fransız eshamı, düşmüş ve bu 
düşme hazan pek mühim olmuştur, 

lngiliz lirası, lll'de kapanmıştır, 
Evvelki a-ün 110.45 idi. 

Bu sabah frank gene düş:;k ola• 
rak 111, 18 ıız.:rinden açılmıştır. 
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Kısaca: 
. Küçükler bayramı
nın büyük manası 

likAnesinde nümayışsızce vukua 
gelmiş olan telaki hilafına olarak, 
bu defa iki memleketin dostluğunu 
tezahür ettirecek bir şenlik mabi· 
yetini alacaıtı söylenmektedir. 

Bu sene Musoliniye Ciano, 

(Devamı 2 inci sagfada) Avuılurya Başvekili Şuşnig 
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Vali - Hüseyin Cahit 
davasınd~ _şahitler 

Eski Adliye nazırı Necmeddin Kocataş 
dün dinlendi. 

kimin ya 
"Akşamcı" imzall yazıyı 
ını bilmediğini söyledi 

cAkşam> gazetesinde çıkan <Bi • 

riken para> serlcv_!ıalı bir yazıdan 

dolayı Vali Mu· 
hiddin Üstündağ 
ve Hüseyin Ca· 
hit tarafından bi· 
ribiri aleyhine 
açılan ve tevhi· 
den lzmit mah· 
keme.sinde a-örü· 
len ve dava şa

hidi eski Kasta• 
moni meb'usu ve 
Adliye Nazırı 
Necmeddin Ko. 

cataşın dün sa
bah şehrimiz ikin· 

ci Ceza mahkc· 
me,inde istinabe Hıis•yi:ı Calıll 
suretile ifadesi alınmıştır. 

\ 

Celse, Hüseyin Cahit ve vekili 
Kemal Hikmet, Muhittin Üstünda· 

. ğın vekili Faruki, Belediye avu • 
katı Hamit Nazım ve Akşam neş -
riyat müdürü Enis Tahsin hazır 

bulundukları halde saat ona an ka
la açıldı. Necmeddin Kocata~ çağ
rıldıktan sonra evvela İzmit malı -
kemesinin 13-4-937 tarihli istınabe 
varakası okundu. Bunda; Hüseyin 
Cahidin Akşam gazetesinde cAk
şamcı• imzasile Vnli Muhittin Üs
tündağı, gazete yazısı ile tahkirden 
maznun olduğu iddi edildiği ve bu 
hususta eski Kastamoni saylavı 

Necmeddin Kocataşın sahit sıfati
le mahkemeye celbi ile mezkür ya
zının Hüseyin Cahit tarafından ya
zılıp ~'37.ılmadığır-ın sorulması ta-
kp ediliyurdu. 

( Detıamı 4 n'ü •aqfada} 

Mesuller aranıyor 
Bugün hem küçüklerin, hem bü· • • • 

y~kıerin b~~ramı~ır.Türkiye Büyük Tevkıfanedekı fırar ha-
Mıııet Meclısı bugun açıldı. Bu açı· 

hşın Türk hayat ve tarihindeki de- d •ıs es·· nası I o 1 d u? 
ğerini, yerini bilıniyen Türk olamaz! • 

Her yıl bugün döndükçe, türk 
cumhuriyetinin varhıtı. feyzi, 
kudreti bir yıl daha gençleşir. 
Cemiyet, ferdin hayatıyle maküsen 
ölçülür, Ferd bir yaş ibtiyarlarsa 

cemiyet bir baş gençleşir. 

Veznedarın katili ile arkadaşı 

Ve fakat, unutmamalıdır ki bugün 
bir çocuk bayramıdır da. Yani ih· 
tiyarlayan Türk gençleşen cemiye. 
tini, onunla büyük evladına emanete 
hazırlanır. 

Bizde bunlar zincirleme bir yıl 
dönümü mazhariyetidir. Çocuk, her 
yıl bütün varhıtıyle gençleşen ve 
gürbüzleşen cemiyetin, üzlügünde, 
nusgunda beslenip büyüttüğü ha· 
kiki müdafaa ve hayat unsurudar. 
Bugün bayram içinde bayramdır. 

..... * 

ameliyathanenin 
maklığını kese
rek gaiplere ka
rışmışlardır. 

lstanbul tevkifhanesinden ild 
mahkum n kaçtıtını dün yazmış

tık. Bu hususta aldığımı? tafsilatı 
da bugün yatıyoruı: 

Firar hadisesi, iç içe dört kapı 
da bekleyen jandarmalar ve gar· 
diyanlar arasından tevkifhanenin 
umumi vaziyetine hiç bir halef 
getirmeden yapılmıştır. 

~ O kadar ki tevkifhane müdür 

Mayıs Bahar bayramı 
gUnU göğUslerlnlzl TUr 
Maarif Cemiyeti rozet
lerlıe aUsleylnlz • 

ve memurları sabahleyin mutad Ü· 

zere binayı teftiş ettikleri zaman 
her şeyi yerli yerinde görmüşler, 
hiç bir şeyin farkına varamamış

lardır. 
ilk nazarda akıllara 

ren bu işi becerenler, 
ayni şekilde iki büyük 

hayret ve
vaktile de 

cinayet iş· 

pencere par-

Katil Abdullah 
!emiş kimselerdir. Bunladan biri•i, 
tafsilatı henüz hepimizin pek iyi 
hatırladığı Karaköy postahanesi 
veznedarı Hiisnüı ü Maslal-;ta 
bir tuzağa düşürerek öldüren Ab
dullah, digeri de cinayet işlemekte 

(Dwamı 2 nci ıay/ada) 
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l ~D Günün içinden ID 1 
--~---.ı.ı.------

23 
Bugun, büyük Türk milletinin 

hakimiyeti eline aldığı ve bu ha. 
kimiyeti bütün dünyaya duyurdu
ğu mes'ut \'e tığurlu günün yıldö

nümüd[r. 23 N,sandan sonra ge
len }ılların hergün, Tilrk milleti 
için yaşayışa, o günler her sabah, 
güneşe tizim inancımızdan aldığı 

büyük iman ve sarsılmaz kuvvetle 
kavqmuştur. 

23 Nisanı takip eden günler ve 
bu günleri kovalayan yıllar, Türkün 
yeni bir nferi~i. yeni bir kalkınma 
hamlesini, Türkün >eni bir canlanma 
eserini lüyük bir gurur ve iptihaç 
içinde bütün bir hırs ve husumet 
dunyasının, &!pta ve hasetle parla
yan rözlerin:n önüne koymuştur. 

23 Nisan ve onu takip eden gün
lerin içinde, ge,ç, Türk milletinin. 
zafer, inkılap, kültür, ekonomik, 
hakimiyet •·•erleri vardır. 

23 Nisanı 1920 de Ankarada Bü
vük Millet Mec:isi ilk toplantısını 

yaparken, lstanbulda da padişah de· 
nilen bir hc1ula, bir düşman dal
kavuğu devriliyordu, tarihe gömü
luyordu, 

Türk birlij!inin Atatürk iradesile 
\'Ücut bulduğu, hayat kazandığı, 
realite oldu~u bu günde, mutlak bir 
kurtuluş imanı da beraber doğmuş, 
beraber yaratılmış, ve bu kanaat 
kafalarımızda ve gönüllerimizde 
sarsılmaz bir azim ve imanla bir· 
leşmilli. 

O günden bugüne k3dar geçen 
18 yıl içinde, ne harikalara aza• 
met, ne ileri hamlelerine heybet, 
ne muvaflakıyetlere dil verdiğimizi 
bilm~ye 1 bir Türk vatandaş var 
mıdır?, 

Bunu yalnız biz mi biliyoruz ? •• 
Hayır, lıunu bizimle beraber bütün 
dünya da Liliyor. Güneşin etra• 
fında dönel\ bütün dünya ülkele· 
rindeki millcller de bu harikaları 
---· - -

iSA 
duymuş ve Atatürkün bu çok bü· 
yük eserini hayranlıklarla alkışla· 

makta tereddüt etmem'ştir. 
23 Nisan 1920 de l.tanbulda, 

Türkiyeyi öldürmek, kahretmek 
için uğraşan eller, bu uğurda fıt· 
neler icat eden, tezvir dokuyan 
kafalar vordı. O günlerde, Türk 
vatanını kendi haritalarının iıine 
almak için didişen, çırpınan düş
manlar, Türk milletinin kanına 

ve canına susamış bedbaht millet
ler vardı. 

Yirmi Üç Nisandan sonra gelen 
yıllarda, o eller kırıldı, o k 'alar 
ezi:di, o düşmanlar kahredildi, ve 
türkü cihan haritasından silmek İs· 
leyen milletlerin kötü fikirleri bir 
rüya ve hulya oldu. Artık o laflar 
bir efsane ıribi dillerde dolaşmaya 
başladı. 

Bugün hür bir Türkiye, mes'ut 
bir türk milleti, başı dik ve gÖğ•Ü 
iftiharla kabaran, milli varlığını her 
ulusa tanıttıran bir türk ulusu ta• 
rihe yol gösteriyor 1 

Unutmayalım ki, Atatürk de
mokrasisinde 23 Nisan bir tarihtir, 
Ve bu tarihden birçok yenilikler 
doğduğu gibi, bir de : 

Çacuk Bayramı 1 
Doğmuşdur. 

Yurdumuzda çocuğa verilen 
ehemmiyet ve kıymet Türkiye ciım
huriyeli hudutları içinde, her yıl 
}'avrularımıı için tamam bir halta 
süren. bayramla, çocuk bayramı le 
ıabıttır. 

Yarının büyükleri, Türk ulu•unun 
yarınki yükselticileri, Türk kahra· 
manları, müd1fileri ve entellektü
elleri aralarından yetişecek olan 
kıiçiik ve fakat büyük ümitlen 
seliimlamak, onl•rın ve hepmizin 
bayramlarını kutlulamak hepimiz 
için bır borçtur. 

Münir Süleyman Çapan 
--

Tevkif ha ned eki firar 
hadisesi nasıl oldu? 

(Birinci sayfadan devam) 
ond4n aşağı kalmıyan ve Halayda 
bir Türkün kanına girdikten sonra 
tekrar sınırlarımıza giren sabıkalı 
Tevfiktir. Bu iki gözü kana susa· 
mış kafadar, ı~ledikleri cinayetin 
he<abını vermemek için günlerden. 
beri bir plan düşünmeğe başlamı~
lardır. 

Tahin garip bir cilvesi olar~k 

ayni koğuşa düşenAbdullahla Tev· 
lik aralarındaki dostluk çoğaldıkça 
zihinlerinde kurdukları tatlı hülya· 
)arı da hakıkat sahasına ırötürmek 
için araştırmalara başlamışlardır 

Nihayet tali bu iki gence burada 
da yar olmuş ve önlerine ırüzel 

bir fırsat açmıştır. 
Tevkifhane müdürlüğü, tevkil. 

hanenin üst katında, yangın yerle
rine bakan arka cihetinde bir 
ameliyathane ve hastahane yaptır· 
maktadır. Buranın inşaatı geçen• 
terde sona ermiş, kapısı kilitlenmi~· 
t:r, Ameliyalhane ve hastahanenin 
bu günlerde kabul kal'i ınuameles 
yapılac,ık ve ondan sonra hura.ı 

açılacaktı. 

Bütün zeka ve şeytanetlerini 

kötü yolda sarfelmekte mıimarese 
sahibi bnlunan Abdullahla Tevfik 
buradan istifade etmenin kendilerı 
için yegane kurtuluş çaresi oldu• 
ğunu kestirmişlerdir. 

Bunun üzerine, henüz mahiyeti 
anl.ışılamıyan bir faaliyete koyul. 
muşlar, hergün kapısı kilitli bulu· 
nan ve nezaret altında bulunduru-

lan ~meliyathancnin kapısına 

anahtor U}dcrmuşfardır. 
iş bu kadar kolaylaşdıktan son· 

ra artık planın üçüncü safhasına 

geçiliyor. 
Yangın yerine bakan per.ccre -

lerdC'n birinin demir parmaklığı 

kcsıliyor ve bır de aşağı inmek ı

ç.n ip hazırlanıyor. 
Herşey bu suretle yolunda git -

tikten sonra artık sıra tevkifhane
yi terk etmeğe geliyor. Bu düşün
cckrini de jandarma devriyeleri • 
nin yangın yeri tarafında sık sık 

dolaşmalarına rağmen sabaha kar
~ı sant b~e tatbik mevkiine ko • 
yuyorlar. 

Abdullahla Tevfik şu dakikada 
İstanbulun henüz anlaşılmıyan bir 
yn.::ıc g!zlenmiş bulunuyorh• 

Haıiise evvC"la nazarı dıkkati 
celp etrr:iy.,r, sonradan yapı!&n 

yoklamada bu iki şeririn mevcut 
olıradıgı görülüyor. Derhal araş • 
tırmalar yapılıyor. Etrafta hiç bir 

ize rastlJıırnıyor, nihayet ameli -
yalhanc ak.a geliyor, hala kapı ı 

kilitli eılan burası açılıyor. i~tc o 
zaman her şey meydana çı~ıyor. 

Bunun üzerıne mesele derhal müd
dcıumumiliğe •·e zabıtaya haber 
verıliyor, iki cepheden tahkıkata 

clkonuyor, 
Henüz suç·lular yakalanmamış • 

tır Zab1ta btr taraftan şehirde ve 
limanda sıkı takyidat ve takibata 
başlamış, dığer taraftan da Müd • 
deıumumilik tahkikatı adli cep • 
heden derinleştumeğe koyulmuş
tur Alakadar bir çok kimselerin 
malümatıarına müracaat edilmiş 
olup henüz bu firar hadises•nden 
•uçlunun kım olduğu tesbit edıle
mf'miştir. 

Yalnız tahkikat esnasında ala • 
kadarlan rn ziyade meşgul eden 
nokta, daima kililli duran ameli • 
yathanenin istenildiği zaman açı • 
labılmesi, gardyan ve jandarmala
rııı naz3retlerine rağmen parmak
lığın kesilip bunların iple sokağa 
rahatça inebilemeleri mesel~sidir. 
Talıkıkat bilhassa bu noktalar üze
rinden t1 crinleştirilmektedir. 

Bu mesele hakkında malünıatına 
müraca~t cttiğımiz Müddeiumumi 

Hikmet Onat bir muharririmize 
demiştir ki; 

- Firariler henüz yakalanama • 
mış ve suçlular da henüz tesbit e
dilememiştir. Şimdilik nazaret al
tında kimse yoktur. 

Hfidisede suçlu görülecek olan. 
lar şiddetle c.,zalandırılacaklardır. 
Bu suçluları saklayan ve bulun· 
dukları yeri bildikleri halde haber 
ver.meyenl~r hakkında da şiddetle 
takıbat yapılacağı tabiidir. 

iz mir 
Sergisinde 
Me9hur bir orkestra ta. 

kımı getiriliyor 
lzmir 22 (A. A.) - Brüksel en

ternasyonal fuarında birinciliği ka. 
zanan meşhur sanatkar Viyana!• 
Dok tor Rozcnfeldin idaresindeki 
dokuz bayandan mürekkep bir 

• orke•tra heyeti, lzmiz enternasyo
nel fuarının devamı müddctınce 
Fuar gazinosunda ve Şehir gazino· 
scntla çulı,mak üzere ang•je edı!. 
miştir. Bu heyet sekiz mayısta ~eh
rimizde bulunacaktır. 

Paris elçimiz 
Delbosla görüsdü 

Paris. 22. (A. A.) - f!ariciye 
na7.ırı Delbos Türkiye Büyük El· 
çisi Suad Davazı kabul etmiştir. 

AÇIK SÖZ --

Yeni lngiliz büdcesinin bir tarifij Hatay 

''T 1 ..., d Ana Op,, ereyagın an Yasası 

daha mühimdir,, 
Londra 22 (A.A.) - Avam kaınara•ında bütçe müzakereleri sırasında 

milli müdafaa vergilerine ınuha'if işçi parti.i mebuslarından bir çoklorı 
müzaheret göstermiştir. Ma'.lla!i bu verR"ilerin evvel beevvel silan ima· 
!atından istifade edeceklere tatbikini istemişlerdir. 

Muhalefetin işçi lideri Attle dün akşam radyoda söylediği bir nutukta 
yeni bütçe projesini şiddetle te ·kit ederek demiştir ki: 

"Bütçe şo dört kelime ile hulan edilebilir: 
"Top tereyağından daha mühimdir., 941 milyon lngiliı ı:r.:lık masra• 

fın 550 milyonu geçMiş ve gelecek senenin silahlanmaya tahsis e<li'iyor. 
Silahlanma programı mutlak surette birçok maddeler fiatının artmasını 

itap ettirecektir. 

• • • 
Dicle ve Fırat nehirleri taştı 
Tahra'1 22 {A.A.) - Dicle ve Fırat neh'rferi sularının yilk!elmesi, va• 

him feyezanlara ve mezruatın mühim surette. basan uğram~sına scbe· 
biyet vermiştir. Dicle üzerinde 300 metrelik bir bend çökmüşse de 
hemen tamir edilmiştir. 

• • • 
Trabzon - Tahran yolu açıldı 

Tahran 22 (A.A.) - Dün 610 kilometre uzunluğundaki Trabzon • 
Tahran • Herat yolunun küşad resmi yapılmıştır. 

Bu yol, Herat'tan ayrılan bir kol ile Türkistan ve Hindistan yolu ile 
Çin'e doğru gieecektir. 

• • • 
Hükômetçiler ilerliyor 

Madrid. 22. (A. A.) - Neşrerli- Henderson 'un sordujtu bir suale 
len bir tebliğde hükumet milisleri- cevap veren Sir Samuel Hoare, 
nin mevıilerini tahkim eylemiş ve Asilerin bir gemi•inin velev lspan· 
Teruel mıntakasında Caladis'in yol kara su'arında dahi olsa bir 
garbindc yeni bir takım mevziler lngiliz gemisine taarruz etmek ve 
elde elmiş oldukları bildirilmek· onu batırmak hakkını asla kabul 
tedir. cdemiyeceıtini tasrih etmiştir, 

Milisler, birçok harp malzemesi, Bundan sonra gene amele fırka· 
12 bmyon \'e lCO es r almı~!ardır. sında•ı B. 51.inwell'e cevap veren 

M.ıdrid, Teledo ve Asturies cep- Sir Samuel Hoare, lngiltere'nin ge-
hclcrinde topcu düelJogu olmuştur. neral Fronco'ya kendı harp gemi-

Grcnada cephesinde Fr>nkist'le· leri yüzünd!n lngiliz ticaret gemi• 
rin bir bölüğü ;,;an etmiştir. Is. !erinin gerek lspanyol karasularında 
yan tenkil için süraıle takviye kı. gerek açık denizde uğrayacakları 
Laatı sevk.,dilmiştir. zayiat ve hasardan mes'ul tutula• 

Bilbao 22 (A. A.} _ Bask cep. cağını bildirmiş olduğunu söylemiş• 
hesinde Lequcitio mınt•kasınd~ tir. 
topçu düellosu olmu 1tur. 50 bin ltalyan sevke· 

Sahil bataryaları, asilerin gemi· dilmlş 
!erini 'kaçmoğa mecbur etmiştir, A 2 (A A) K d'k ndujar. 2. • • - a ı s 

Mılisler Doledoya üç kilometre üssübahrisine mensup üç bahriye 
mesafededirler. silahendazı kaçmışlar ve Guadal. 

lngilter.;nin ihtarı duivir'i yüzerek gecmişlerdir. Sila· 
Londra n (A.A.) - Don avam herıdazbr, Kadiks'e 50.000 italyan 

kamarasında Sir Samuel Hoarc'a askerinin çıkmış olduğunu teyid 
ispanya sularındaki lngillz gemile- etmişlerdir. lunfar, aynı zamanda 
rinin vaziyeti hakktnda birçok su- birçok ltalyan yaralılarının ltalya• 
aller sorulmuştur. ya gitmek üzere hastahane gemi• 

Amele fırkasından B. Arthur !erine bineceklerini de görmüşlerdir. 
... .. _ .. ,ınıu.ıııuntUllHftllll•l-•ttllflllllllllllllUOHlllllfllltıllUllllllllllllllllllllllllltııııı111ı11111111111ııııııııı1111111111111111111nıuıı 

rSorlTelgraf' 

(1 inci sayfcıdon devam) 
ha~ası reisi Numan Me.,~m?ı.ci. 

oğlu, kom lenin tu ddaki toplan· 
li~ında mı S!ltsini ·rürk tezir]e uy

gun bir şekilde titirme~i ve 24 
Mayı~ta toplanacak olao Millellcr 
Cemiyeti kon•eylne verılmek üzere 
anayasa projesini hazırlaınagı la
zım ged,ğini söylemiıtir. 

Murahhaslarımız müzakerelerin 
en kısa zamanda Litirilmesinı isti
yecek erdir. llu defaki toplantıl.r
da Frcınsız eks: ı erieri geçeq defa 
oldu 6 u gıbi }İ ıe kaçamlklı yol· 
lara sapmak isterlerse, heyetimiz 
huna müsaade etmiyeceklir. 

IJuradoki H.ıtJy Tiirk teziıin be
hemehal galip ge'.eceği inlıbaını 

bırakı} or. 

Eksperler komitesü 
Dun ö§!eden sonra 

toplandı 
Cenevre 22 (A.A.) - Anadolu 

aıansının hususi muhabiri bildiri yor: 
bu sabah eksperler komilesin· 

deki Türk delegesi B. Numan Me· 
nemencioıtlu ile milletler ce. 
miyeti nezdindeki daimi delege• 
miz Sadık Mılletler Cemiyetı katibi 
umumisi Avenol'ü ziyaret ederek 
komitenin mesai şekli hakkınd• 
müdavelei efkarda bulunmuşlatdır. 

Komite ö~leden sonra bu dev. 
renin iik içlimaını akdetmiştir, Me· 
sainin süratle ilerlemesi ve bir ne. 
tıceye varması için ana; asa hak· 
kında umum! şekilde fikir teatisin• 
den sonra baıı esaslı meselelerın 

telkiki için Türk ve Fransız mü. 
tehassıslar:nın iştir. ki ile ıki lali 
komite teşkiline karar vermiştir, 

Komitelerden birisi lngi'iz m,. 
rahhasının riyaseti altında anaya,a· 
nın tanzimi ve diıt~ri de Hol anda mo
rahhasının riyaseti altında iktısad! ve 

mali me•elelerin teknik kısımları 

ha:.kında rap'lr hazırlayacaklardır. 

Komite yarın saboh ve öğleden 
sonra toplanarak anayasa hakkında 
wüzakerelere ba1l~yacaktır. 

Millet Meclisinin 
ilk açıldıgı gün 

( Lirinci sayfada~ de.,am) 
gelecektir. Kafile gelir gelmez ev • 
vela şehir bandosu tarafından İs -

tiklii.l marşı çalınacak, sonra Esir
geme Kurumu namına Muazzez 
Tahsin ve Beyoğlu Halkevi adına 
başkan Ekrem tarafından birer hi
tabe irad edilecek, sıra ile de ço • 
cuk mümessilleri çocuk haftast 
münasebetilc duyduklarını ve neş

elerini anlatacaklar, büyüklere ta
zım telgrafları çekecekler ve mey· 
dandaki direğe merasimle Türk 

bayrağı çekilirken yavrularımız 

250 Çocug"'a • bayrağımızı selamlıyacaklardır. 
zengın Öğleden sonra saat 14 de Tepe -

h d • l • başında mekteplilere Beyoğlu 

e ı ye er verl.l/Or.. Halkevi tarafından bir müsamere 

V 2 b •• •• k verilecektir. e.. uyu romana, 1 !stanbu! yakasında: Öğleye ka. 

h 
• • • d ı • , dar mekteplerde çocuklar bayram-

şe 1 r 1ç1 n en resi m 1 !aşacaklar ve kendilerine şekeı da-
ğıtılacak. Saat 14 de Çocuk Kü-

ro•• por aı·ıara başlıyor tüphanesi önünden otomobillere 
binilerek şehirde bir gezinti yapı-
lacak, saat 15 den sonra kütüpha • 
nede Belediye, Parti erkanile di -
ğer çocuk arkadaşlarına çocuklor 
tarafından bir çay ziyafeti verile • 
cektir. 

Son Telgraf ok!Jy~cularından gördü 1ü büyük yardım ile Türki· 
yenin en ~ok okunan ve satılan gazetesi oldu. 
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SON TELGRAF 
Nisanda cocuklar için büyük 

mUsabaka hazırladı 
bir 

1 Bu müsabakaya iştirak edecek olan küçük 

1 
okuyuculardan 250 si çok hoşlarına gidecek 
birer hediye kazanacaklardır. Kendi haftalarının 
daha çok eğlenceli geçmesini isteyen çocuklar 
"Son Telgraf .. ı okumalıdırlar. 

Yeni roman ve röportajlar 
Son Telgraf, 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren de iki 

büyük tefrikay~ hıışlıyor. Bunlard,m bıri: 

Kanuni Süleyman 
Diğeri: 

x 13 ün esrarı ... 
Adlı iki büyük ve feı·kaladc merak uyanrlır cak eserclir. 1 
Bu iki heyecanlı, meraklı eserden ba~ka şehir içınd•n ve ınahal. 

lelerden de resimli röportajl~r ~oyacak, küçük hik~yelcrini daha 
k uvvetlendirecck tir. 

Son Telgrafı okuyanlar başka gıızete okumakt3n kendilerini 
mü•la~ni biliyorlar. 

Yedek subay okulunda 
me·asim 

Bugün Yedek Subay okulunda 
da iki bine yakın talebeye diploma 
t~v1ii merasimi yapc.lacaktır. Bu 
müna ebetle mektep önüne dikilen 
Atatürk anıtının açıhş töreni de 
yapılacaktır. 

"'Ş~~'iik:'ii"""'""'I"'"'"'"''"'""""'"'''" 
~/Iülakat 

( 1 inci sahifeden devam) 

Alfieri ve l:irçok ltaıyan ricali 
refakat edecckı:r. 

Görüşmeler, lıit.lıassa tezyin edil
miş olan Prefektörlük sarayında 
yapılacaktır. 

Bu akş:ım yemekten sonra Mu· 
solini ile Ş ışnig, sarayın bal
konunda bü:1uk bnalda yapılacak 
olan deniz şenliklerini seyredecek· 
terdir. 

Cuma günü, Saint • Marc mey. 

23_ Nisan;:::o 

Amerika da 
Ve sermaye 

~ say 

Ameri'.ca yüksek mahkemesi ge
çen gün i~çilerin sermayedor ile 
kollektif ı azar lığa gırisınek icin 
teşkilat kurmalarının kanuna uy· 
gun old ığt.na karar vcrmi~tir. Bu, 
iki sene !:.ıdar evvel, Amerika rnec· 
!isi tara<ından l'.abul edilen W1g -
ner ka,ıunilc tanınmış bir haddi. 
Fakat A.·.ıcıib yüksek mahkemesi· 
nin, diğ •r iktisacii kaikın!!l3 ted -
birleri g ::ı., bunu da anayusava ınu 
halif s~yl!c~g .. nd.ın kor~ı. lmakta 
idi. Yük,c'< m ,hkcme, cumhur baş· 
kanı Rnu~v 1 "in nzc.;lrrını genç .. 

Jcştirm"' yolunda girış.it ı ~,eb
büstc:n r ''1ra sermaye ile sd.y ara ... 
sındaki münasPb<:ll~rin tonz,mi gi
bi çok ehcmmıyetli bir gaye istih· 
dal eden tu meselede deha geniş 
ve zam ı"ıı ruhuna daha uygun bir 
tefsir y 1luna yürümüştür. 

Amer·ka ·ri.~ks.:.k m~hkPr.ıe':iini.ı 

teşkiliıtı, ::~lfıhiyelleri, tefsirleri ve 
kararla ·ı ı •.dtn dünya kamııyunu 
bu derec~ &lakadar ediyor? Çünkil 
bu Am':ıikanın yarınki rejimi ile 
alakada.- bir meseledir. Her Avru· 
pa men.lekeli, sfry ile sermaye a
rasında':i münasebet meselesini 
kendine mahsus yolda tanzim et -
miştir. l:lazı memleketlerde devlet 
sermay·~ ,k say arasındaki müna
sebetlerı'l tanzıminde hakem ro -
Jünü üzerine almıştır. Bazı mem-
leketlerde endüstri devletin 

elinde bulunduğundan böyle 
bır prob'.cm yoktur, Bazı memlc -
ketlerd~ icçiye sermayedar ile P'" 
zarlık y ı,)abilmck için teşkiliıt kur
mak saliıhıyeti verilmiştri. 

Acaba Amcrıka bu meseleyi na
sıl hal Pdrcektir. Ve hal edemeyip 
te anaqi devam edecek olursa, iş 

neye va<"&cak? işte bütün dünya bu 
nunla alakadar olduğu içindir ki 
gcizlcr Amerika yüksek mahke -
mcsinin üzerine çevrilmiştir. Çün
kıi mahkem<', işçiler tara!ınd 0 n y1-
pılacak tcşkililtı tefsire göre, iş -
çinin ~,cı maycdara karşı hakkını 

koruma•< için yaptığı bir kurum 
tcliıkkı tdebılccegi gibi, sermaye
darı zarara sokmak için yapılmış 
b·r komitccilık de telakki edebilir. 
Ve şunu, söyliyclim ki Amerıka
dJ her ıki no:-tai nazarı da kuv -
\'etle ımidJ faa eden hukukçular 
vardır. Amcrıka yüksek m4lı!'"m~si 
şımdıye kadar iktisadi kalkınma 

tedbirlerinin bazı hükümlerini tef
sirde d'ır yoldon yürümüştür. Bu 
yuzdcndir ki cumhur başkanı Roo
sevelt ıle mahkemenin arası açıl

mıştır. Aııa;ı'asanın her iki şekilde 
de tefsire müsait olduğunu gören 
cumhur başkanı Roo<cvelt, mah -
keme azasından inkilapçı bir zihni
yetle hareket etmelerini bekliyor. 
Ve mahkemenin genç azaları da 
böyle 'Jir zihniyetle hareket etti
ği içindiı ki mahkemeyi gencleş
meyi gençleştirmek kanunu henüz 
ayan meclisinin bir encümeninde 
tirmcğc karar vermiştir. Mahke -
müzakere edilmektedir. Wagncr 
kanunhrının anayasaya uygun ol
madığı hakkında verilen kararın 
cumhur başkanını, giriştiği tc~cb

büsü ileri götürmekten men ede -
ceiiı şüphrlidir. Maamafih malı • 
keme !l!şkilatının deği~tirilmernc

sinc tarafdar olan! r bu kararı si
lah olarak kullanmaktadırlar. Bun
lar diyorbr ki, meseli! gençlik, ih
tiyarlık mesel<.'Sİ değildir. Anava • 
sayı tefsir i idir. Wagner kanun -
!arı lnkkındaki tefsir gösteriyor ki 
ihtiyar ha.kimler de genç kafalı o
fobilirlcr. Eğer bu \'aziyet mahke
menin r:cnı;lcştirilmesine mani o
lursa, ileri fikirlerin ilhamile veri· 
len bir karar, geriliğe hizmet et -
mck gıbi maküs bir netice do~u
racaktır. 

Ahmet ŞUlrrU Esmer 

danıoda büvük bir nüm•y ş ı~PI• 
lacaUır. Burada Musolini'nin oir 
nutuk söyleyeceği zannolunmdk• 
t•dır. 
MUSO LINI • HITLER MOLAKA Ti 

Berlin 22 (A. A.) - Siyasi ma• 
hafi!, dün Roma'ya hareket etmiş 
olan Göerinır'ın "yakında yopı· 
bcak olan Musolini • Hitler mii:a. 
katının tarih ve teferru:ıtını lesbite 
memur olduğunu beyan etmeUedir, 

Avusturya ve kUçUk 
antant 

Paris. 22. {A. A.) - Jour gazc· 
tesiııin Berlin muhabid, siyasi af• 
man mahafilinin İtalyan siya•etinde 
vukua gelmiş olan tahavvülden 
memnun olduğunu ancak bu ta· 
havvülün Avusturya, Macaristan 
ve Çckoslovakya'nın tekrar bir 
araya gelmesi gibi bir netice ver• 

mesinden korkmakta ol~uklarını 
bildirmektedir. 
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GELiN 
' İkı gündür olanca hızıyla yağan 
yağmur biraz hafifledi. Arabamız, 
iki tarafı tarla olan bir yoldan ge
çiyor. Önümüzde bitmiyen ve şe
rit gibi kıvrıla, kıvrıla uzanan yol, 
arkamızda gene, kıvrıla, kıvrıla kay· 
belan yollar var. 

Çisileyen yağmur, toprakta kü
çük oyuklar açıyor. Altın gibi sa
rı buğday başakları hafif esen rüz
garla sallanıyorlar. Derin bir ır -
mağın üzerine kurulmuş uzun, çok 
uzun bir köprüden geçiyoruz. At -
Iar kendi keyflerinc bırakılmış ya
vaş yavaş yürüyorlar. Araba te -
kerleklerinin tatlı gıcırdısı; bana, 
ınemleketimden ayrılmanın acısı

nı hatırlatıyor. Gidiye.. um, her da
kika sevgiden, doğduğum memle -
ketten uzaklaşarak gurbete yakla
şıyorum. 

Zirvesi bulutlarla kaplı bir dağın 
cteği:ı,•n geçiyoruz. Yılan gibi kıv
rımlarla uzanan yolun sonunda bir 
küme ağaç ve bir kaç ev görünü -
yor. İhtiyar ve tecrübeli arabacıya 
soruyorum: 

- Veli ağa, şu görünen köy ne
resi? 

- Ali köyü derler oraya çok so
ğuk suyu vardır. 

- Orada kalacağız değil mi? 
- Eh! ... Atlar dinleninceye ka -

aar. 
Köye girince evvela köpeklerin 

sonra, çocukların hücumuna ma -
ruz kaldık. Köy evleri küçük bı -
rer katlı kulübelerden ibaret. Veli 
ağa yere indi çocuklardan birıni 

tutarak: 
- Muhtarın evi n_resi? dedi. 
Çocukta - Iah ! İşte karşıdaki 

gocaman ev' .. diye iki katlı be -
yaz bir evi göstcrdı .. 

- Beyim, ben atları çözeyim siz 
de muhtarın evine gid n. 

Arabadan inrJm, r .ıhtarın evi
ne ctkan yokuşu yavaş, y.l\'aş tır
manır~ya başladı!?' 

Muhtarın evi jn k .. ;ıısı ard na ka
dar açık, evin avlu,und.ı ;ıtqler ya- , 
~ ılmış ;:azanlar kaynıyor. H"rhald 
davet vardır dedim ve kapıyı fi -
liin çalmadan içeri :rdim. Kar~ı
ma uzu 1 boylu esmer keskin bakış
lı siyah sakallı 40 yaşl.ırında bir a
dam çıktı. 

- Kimi arıyorsun;;:z? dedi. 
- Muhtarı arı; oru. ... 
- Muhtar benim, buyt.xun. 
İlbaydan aldığım tavsiye kartı -

ALAYI 
Yazan: A. K•ylln 

- Haydi beyim gelin alayı ge • 
Jiyor. 

- Bu tabancalar onun için mi? 
- Evet karşılamıya gidenler a-

tıyorlar. 

Oturduğum yerden halktım. Muh
tarla bir kaç ihtiyar ve gençlerle 
beraber yürümeye başladık. 

Bu sırada muhatrın yaıı:na bir 
genç g~ld i ve bir şeyler fısıldadı 
Muhtar kızdı, bana dönerek: 

- Beyim, dedi. Oğluma getirdi
ğim kızın bir nişanlısı vardı. As • 
kerde öldü diye haber gelnıiştı. Son
ra kızı dz istedik. Şimdi ise o genç 
askerdea dörunfiş. Kızı kaçırmak i
çin arkadaş toplıyormuş. 

- Şimdi ne yapacaksınız? 
- Tabii, kızı vermiyeceğız mü-

dafaa edeceğiz. 

Muhtaı, yanındaki gençlere bir 
şeyler •oyledi; gençler bir anda da
ğıldılar. Biz gene yavaş adımlarla 
yürümeye başladık. Muhtar çok 
hiddetliydi, elindeki kamçıyı ha • 
vada bir kaç defa şaklattı: 

- Görüşürüz onunla, dedi. 
Büyük bir meydana geldik. Bu

rası çok kalabalıktı. Kadın, crk 0 1< 
genç, ihtiyar otlar üzerine oturmuş . 

davul çalıp şarkı söyliyorlardı. 
Bizim geldığimizi gören halk "· 

talarınch biraz yer açtılar. oturd·ık. 
Aradan yarım saat geçmemişti ki, 
yine silah s~slr.ri işıtmeye başla 

dım. Köylüler arasında bir kav -
naşma oldu. 

l\Iuhtar; 
- Geliyorlar beyım, dedı. 
Brn çok dalgın bir halde, ne o • 

lacak diye düşünüyordum . 

- Kim geliyor diye sordum. 
- Gclın alayı geliyor. 
Aranan bıraz daha vakıt reçti. 

Kalaba1 ık alay bıze doğru yaklaş••· 
krn gene silahlar patladı. atlar, at
lılar kr,şmıya b ,,1. iılar. l\!eydan 
bır mah~eı e dondü Bu sılah şakası 
yarım ~l:'at kauar devaın elti. Bir 
çok ki~i yaralen..:ı, öıdü, 

N.lıavet ınuh~ r tar~lı galip ~el
di F~k.0,t guvnyi ve gelini; eski Di· 
şa !ısı ŞJ§kın ikı kurşunla ölmüş· 

lerd •. 
GP!in tarafı ve muhtnrl.ı aile

si l>ünı;ür, hü"lg' r ğlarkcn, şa

hit oldıık,um bu vak'adan mütees
sir olarak arabama bıncl.im ve ora· 
dan ayrıldım 

Gene yo!lara gu,bct y'l!brırıa 
düştüm. 

mı verdim. Okudu, yerlere kadar i- ı==========,1===i~=K=-a=y=lc=·n= 
ğılerek, beni, eski tarzda fakat te
miz döşenmiş bir odaya aldı. 

- Beyim, dedi. Meşkalemizin çok 
olduğu bir zamanda geldiniz size 
ikramda kusur yapacağız. 

- Estafurullah bayım, fakat bu 
kazanlar niye kaynıyor, sorabilir 
miyim? 

- Ktiçük oğlumu e\·lendiriyo •• 
rum. Civar köydeki muhtarın kı
:rını aldım. 

- Çok güzel, Allah genç evlileri 
mes'ut etsin. 
· - İsterseniz, gelin karşılamıya 

siz de gelln. 
Böyle toplantılara çok merakım 

cılduğu için bu teklifi kabul ettim. 
Bu sırada dışarda davul çalınmıya 
ve silahlar atılmıya basladı. 

O da söylenmej!'e başlaaı: 
On beş yaşında .• 
ilk defa geliyor 
lstanbulda eşi yak •• 
Cazip .. Kıvrak .. 

Şişman elini cebine attı. Portme· 
nini çıkardı. Altı tane elliliti ka· 
dına uzattı ı 

- Rakı da isterirıJ. 

• • 1 K 1 N C 1 S A H N E .•• 

Sena tem 300 llra verdim! 
Rak• ,naıan .. 
Şif111H mGttorı; 
Teaelll vereıa kız ... 
Ye.. melodram _ -

Şişman caketinl çıkardı. 

Arkadaşımız 
Sadettini 
DUn mezarına çelenkler 
koyarak tekrar yadettik 

Dün eski gazetPri arkadaşları
mızdan ve Tütün İnhisarı memur -
!arından Sade:tinin ölümünün yıl 
dönümüdür. Bu ınüuasebetle Sa -
dettinin gerek gazetelerdeki, ge • 
rek İnhisardaki arkadaşları bugün 
öğleden sonra Karal:öyde topbn • 
mışlar, Arna\•ııtköyüne giderek 
merhumun mezarına çelenkler koy
muşlardır. Saclcılin.11 her iki mes
lekteki arkadaşları tarafından müş
tereken yaptırılJn mezarının da 
yapılması bitmış bulunmaktadır 

Müth~ bir ter kokusu .• 
Koltuk altlarından dirseklerine 

kadar uzanan ı.laklık ve kirle te
rin karışmasından hasıl olma bir 
koku .. 

Masanın başına geçti. 
iri ve tombul ellerini uğuşturdu. 
Gözleei rakı masasını bir çırpı· 

da dolaştı: 
- Güzel diye mırıldandı. Kuı 

sütüne kadar her şey var •.• 
Sonra birdenbire yüzündeki ışık. 

lar söndü. Düşünmiye b~ladı: 
- Acaba üçyüz lira çok mu ver. 

dim? lkiyiiz elliye inmez miydi!? 
Yavaş yavaş tekrar yüzü aydın

landı. 

• 
-A~IK sOz- • • 

-Vali. Hüseyin Cahit 
davasında şahitle rAV®D a a a 

(Birinci ~aıı;jeden d"t'am) 1 nin kadar 'TlUtt-:C ,'.jtriri~. Ilatta g~ -
t'en t'.il_ln bız izrrilte ik~n benint kı-
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şahac!et bır hali ol ınudıg, tcsbit e - i 
dildiktcn soma· ' 

Reıs - Izmıtten gelen tezkereyi 
okudunuz. Bu hususta bildiğinizi 

söyleyiniz dedi. , 
Necmeddin Kocata~ - Namus ve 1 

şerefim üzerine söz ~'erer~k !'.;Öy -

lüvorum. 
Bahs buyurulan yazının H<lse -

yin Cahit Yalçın tarafından yaııl
dığına şahadet edecek derecede bir 
malüma~ ve kudrete sahip değilim. 

Valinırı avukatı Faru1'1 - Kendi
leri Bay Hüseyin C'alıit Yalçın ile 
bu hususta gÖl üşmüşler midir lüt
fen onu sorunuz Bay Reis. 

Reis - 'Evet siz Hü~eyiıı Cahit 
Yalçın Ka~·a ile .. 

Bu sır~dd Hüseyin Cahit atıldı: 
- Benim ismim Hüseyin Cahit 

Yalçındır Kayası yok Bay Reis 
Reis - Pardon Hüseyin Cahıt 

Yalçın 11~ görüştünüz mü bu hu -
susta? .. 

Necmeddin Koc<iluŞ - Arzede -
yinı Bay Hü:;eyııı Cahit 40 senelik 
bir dostumdur. Fakat bu dostluk 
kendısinin me.~galesi üzerine suıe
ti mahsusada bir maliımat •lmağı 
icap ettırmeı. 

Reis ~ 8.ızan ıcap Ptırir ... İn . 
dclirap. 

Necmeddin Koc<•taş Et~ırme-

, .. 
zımla eski ark~da:ı olan valinın kı
ıı bize gelmiş. O da nıütcessirmi~. 
Tabii bıiti1n ~ilemiz de müteessir
dir. Fakat şiddetli bir hücuma ma
ruz kald•m. Davadan sarfı nazar 
edemiycceğim. Beni affet. :\fazur 
gör ... Dedi. ı 

Yine ısraı· ettim istersen >ana va-
kit bırakayım düşün dedim O , .• - ı 

kil !una: 
- Gerçi benim aleyhimde dava 

açmışlar fakat bu doğru değildir. 
Ve benim aleyhimde dava ;kame 
edemezler ... Çünkü matbuat kanu
nunun 27 inci maddesi namı müs - ! 
tearla yazılan yazılardan dava açı- \ 
lamıyaca~ını natıktır. Dedi ve ay
nı madd<'yi beraber okuduk. Tek -
rar ısrar ettim o vakit: cRica ede- 1 

rım bu bahsi burada keselim .. De
dı. Ben de ayrıldım ve valiye müs
bct bir netice almadığım için b•.ı· 

güne kadar birşey söylemedim. 
Kendisini de görmedim. 

Burada val<nin avukatı soze ka
rıştı· 

- Bu muhavere esnasında ya -
zıııın k 0 ndileri !aralından yaLıldı
ğma dair Hüseyin Cahit bir şey 
söylenı".'di mi'? ... Diye sordu. 

Necmcddin Kocat;ış buna şu ce· 
vab1 verdi: 

- ıı~na yazdım da yazm;;dım dı 
derr.edı Çünkll hu yaLıyı ı azıı:ı 
yazmadı(?ını sorrnacL.m \'e k~rıdisl 
de bu hususta bana bır şey söyl" -
medı .. Hakik;.tın boyle olduğunu 
ş<'ref ve n~n1usumla temin eclt~ranı .. J 

Bu ız.ıh.ıt kalı giirıildu. HL ,,vın 
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MÜELLifl: Nizamettin Nazır 

- Haydi ... doğru Köprü! 
- Tırrl! Tu-rt! ı 
Koşarlik parmaklıkU.n geçli ve 

v.ıpura gircrk~ıı kıza yetiştı. Fa -
kat bir şey söylemedi. Zaten bu sı
rada güverteden eğilen Aliyi gör
müştü. 

Frengili hademe: 
- Canım Fahrünnisa ı:crede kal

clın? diyordu, kaç saatta aldın bu 
biletleri.. az kalsın yetişemiye • 
Lektin. Bilseydim kendim alırdım. 

Fahrünnisa! 
Falı ... rünnisa ! 
Falı . ., rün-ni ... saa'. 
Bu ismi bir yerden hatıdıyordu. 

Hay Allah cezasını versin .• Ne da
lınık 'rnfa:;ı vardı.. Fahrünnisa, 
1 ahrünnisa çok de(a duyduğu bir i
simdi bu! 
Alnını sıktı, koıfasıııı ka:1ıdı, si

gara içıi, vapurda döndü, dolaş -
tı.. tam bir ı.aat bir çeyrek düşün
dü, fakat kafası inad ediyor, ısrar 
ecliyor .. 1 ;..; türlü bu ı.;mi hatırla
mak istemiyordu. 

Şüphesiz, İstanbulda yüılerce 
Fahrünnısa vardı. Bu Fahrünnisa, 
~dından ıaman zaman bulunduğu 
)'Crlerd~ bahsedilen Fahrünnisa ol
ınıyabilirdi Fakat şu Fahrünnisa 
n mını ,ıereden işitmi~ti? Bunu bul
m:ık ist ı vordu. 

KöprJ;•e çıkınca yine arkalarına 
<!Li -tti. Bu seft'r kat1i kararını ver
mı~ti: 

Gümrütiin önündcıı yuaş yavaş 
Sirkeci garına ulaştılar. 

Bir Banilyö treni hareket etmek 
üzere idi. Kız biriııı:i mevki kom
partımana binerken lo~omotif_ ~"'. 
solutunu koyuverdi. Alı m_e~dılin'. 
bir iki kere salladı sonra duşancelı 
adımlerla ıar lokantasına .. ırirdl. 
Balkan lr•ninin hareket saatinı bek· 
liyeıı yolcular biltün masaları do!
durmuşlardı. Oturacak bir yer bu· 
lanıayır.ca Ali tezıı:ah baııt:ıa ritti 
easesioden ayrılmayan Nsımi he· 
ıoen ona yiikla~mıştı. Hademe; 

- Bir rakı! 
Der demcı: 
- Çift ol•un! • dedi - mezesi de 

bot.. 
- Oo ... Sizmi siniz Nazmi Bey 

- Benim ya 
- Abidin Bey sizi dün vo bu· 

gün bir kaç dcla ıordu. 
- Nasıl olur? Sen dün ,.e b!t· 

gün Büyükadada de~il mi idiı? 
Ali güldü, 
- işte bu tuhaf ... Yoksa sir. de 

Büyükadada mıydınır.? 
- Tabii!.. ve seni bir kız ile 

beraber gördüm. 
- Evet cumadanberi Adada 

idik, amma ben dün sabah da bu 
sabah ta dairede idim. 

- Güzel. 
Tezgahtar rakıları uzatmıştı: Naz· 

mi kadehim onun kadehine vur. 
madan; 

diği :I~ olur .. (devamla) Bu r.eşri

yatı ben de ~azetelerde gördüm. 
Gnek (Akşamcı) \'e gerek V;linin 
yazıları cıktıktan ve mütekabil d•
va.lar açıldıkt•n sonra Bay Huse · 
yin Cahıd~ hı\ müsJdif olmadun 
Yalnız bır gün .. 2 JY kadaı rv\•e\ 
kPndi ş~h'i işim :çin Vahyi ııy.ı -
rele "İltım Kf'ndisl rahatsızcıı o 

l"akat tf>lefonli4rı işliyor ve clair'! 
şeflerı yanına girıp çıkıyor:lu O 
•ırada ~elefon çaldı ""li lelefor·u e
line alarak seslcn<lı 

Calut zap•ın tekrar okutulrr,J.!:\tnı 

ı rıca ('tlı S•ındakı ciımle bıraz k<,. 
t .ı ışık vc.zılını~tt I-ILl~cyira C~hit bu
ı nutı ta~hıh edılm sını rıra etti. VL 

"Aliyi yakalayacak ... Ve ona bu 
genç km 1ehirlemesine müsaade 
edemiyeceğ'ini •Öyliyecekt'. 

Kızın asabiyetini Aliye olan de
rin aşkına hamlediyordu. 

- Şerefine! -dedi, bir yudumda 
dikli • sonra gırtlağını yakan alko
lun şiddetinden gözleri yaşarır ıribi 
homurdandı. 

- Abidin beyi bir tarafa bıra• 

kalım, sen nasıl bir genç kızı al•p, 
Adada günlerce beraber kalabili
yorsun? 

cBay Faruki siz rnısıniz.? Be -
nim davan11n esası; k:ınunsuz vc-rgı 
almak •ebcbıle benım aloy!ı:md.

lıa:kın hısumetinı tahrik p. Jı-cek 

mahiyette ne;rıyattır l\1ahk0mı?d·• 

bizzat isbatı 'ücut ederek hissı
yatımı da •Öylemek isli} orum. 
Fakat i ş 1 e r i m var. ilk cel· 
sedc bu.unamı~acagım Acaba el· 
seyi tchır C'ttLrnıck mumkl.:ı r"' 1? • 

Ve teldoııu kapadı 
Bunun üzennf' v· lıye h•'r ıı;.i,ırı• 

de tanıyıp SC'Vdl,bllTil rffyJedı.:n \"t' ı 

araların. bulmak icin tnvussl•t n:ti 
saad~si istc· dırı V ı.ı bunu vapınll 
v<'ya yJprn1;-m l <ic!r' ( 'lı 'ı'alnız 

ınusbf:t bir v:ızivct cıldı [-~ıınu k ... -
bul telakki rd•rrk yanınd.ın ayrı · 
dırn 

f-'akat rrıunec;ip bir ~c·{ıı bul.ırn -
cl ı m Bilfıhara ,·alının a\·ukatı Ne -
catıyc telefon ettim çok rnııva!ı~ 

oiur dedı ve ıkı tarafın dJ ınahke · 
meye gitmiycrek rlavanın duşme
sinin biliıhara da benim Pvimde v · 
ya bir çayda valı ıle Hüseyın Cahı
di kaışılaştırıp barı~tırmağı karar
la~tırdııc 

Aradan bir veya ık ıgün p,eçlık

ten sonra Hüseyin Cahide gittim 
Fakat bu yazı senın mi veya değil 
mi? diye sormağa gitmedım. Çün -
kü vali ı~ ,' Hüseyin Cahit yaz -
mıştır demişti ve vali de ayrıca bu 
yazıya bir cevap vermişti. Yani bir 
istimzaç mevkiinde değildim. 

Hüseyin Cahidi fazla müteessir 
\'e müteheyyiç gördüm. Kendisini 
teskin ettim. Ve vali ile olan mü -
laka:ırr.ı a;ılattım. O bana: 

- F:ınin ol bu da\•aya ben de se-

- Adam sen de .. kaç aydır has
retim. Ne olur sanki.. kız güzel 
olsun da .. 

Son cümleyi bir daha tekrar etti. 
iş, kız güzel, cilveli ol•un. Ve. .. 

DüşündJ.. 

Acaba ben nasılım yaL. 
Karyolanın üzerine attıfı ceke· 

tini yakaladı. 
iç cebinden kırık bir ayna çı· 

kardı. 
Baktı. 

Uzun uzun .. 
DikkaUi dikkatli .• 
ince, ince.. baktı baktı, kendi· 

sine.. .. 
Dudaklarının kenarından başla• 

yan bir tebessüm bütün yuzunu 
dolaştı. Kollarını omuzu hizasına 
kadar kaldırdı: 

- Tanı erkeğim, diye mırıldandı. 
Tam, olgun Lir erkek çapısı var 
bendeL. 

Afzına gireni kirli, siyah bıyık• 
larıoı burdu, pantalonunu yukarı 
çekti. 
Çıplak kafasını, ensesini kaşıdı. 
Mezelerden birer lokma aldı. 
Kapıyı bakıyordu; 

- Nerdc kaldı ya?I. 

son cümle i..:ılP.gı uıcı iı 1 e denışt, -
ril<lı 

l\llıddeıunıumi evr"kın İznı:t 
rncthktıncsır.e hcn·,en gcinde:rilnır

siPi •~lep etli 
Ş•hit \'(' da\'ac!lar Ç<>kıldileı 

------c=- --~-=-

Böyle korkunç bir iddia karşı• 
sı:ııJa zavallı kız, ne yapacağını 

şa ~.ır mış olmalıydı... A.~k bu ... Bel. 
ki de kendini tutama1, bile bile 
ate,e atılırdı. 

Ali kızı bir arabaya bindirdi. 
-= r 

Mühim bir tamim geldi 

Mahsulü bozulanlar
dan vergi alınmıyacak 
ek ilet bu terkin muamelelerinin kangi 
nevi üzerinde olduğunu tesbit etti 

M 11 ,, J. ı h.1.::1rc.ı u 1rdv .... n ~·öyliı İ 

ve ırıu .-.ı. h~ılltr1.n \'("Igılc1ın1n 

tcı k··1 er.ılrııc ı ,,,lr dun ~f~ıtıyc \'t'-
kc.l<'tı 1 t-r \ıil ..... yC!tlc.:ırc rı1ahım bır 

lar-1111 "oı.d ,. 1ılrnıştır Bu tan1im -
d,..n arı' ldıgı u lte ~~.1gJ;ul• ke
ILme-sı V'.ılı1tl 1.~ıl 1 L'n' atrnak su,·ctilc 
ycııştırı)en hububata 1'1,ı.ınhas1r ol
ıııwıp te ·tın ı·c ı q va gibi ağnç
l'JI dar- 11.:;. ıl oı,an mahsullerın ver
gısı de hu teı kının daırC't şun)ufunC' 1 

girınek'<'dir 

Vekilıı·t, l•u \'ergıicrin hangı şart- ı 

l;;r dahılınde terkın edılebııcce -
aine d .. ıı· bir çok noktaları da tes
bit Nnıı, ve bu !ilmimle bildirmi~
tır Te.>b:t olunan hususlar şunlar
dır · 

• l Vuku bular. ha~ar. tohum 
ekmek suretile yetiştirilen m"h -
•ulfıta taalliık eylediği takdirde tf)
huınlann atılmış olmasından son
ra vuku~ gelmesi ve fevitaliidc im
zadan tohumların zarar görerek 
mahsul verme imkanının münse· 
!ip olması lazımdır. Tohum atılma-

Geldi&iııdenberi kapılar açılıp 
kapanıyor, fısıltılar duyuluyor, kı
sık kadın kıhkahaları kula!!'ına 
kadar geliyordu. 

içine bir merak düştü .. 
Bu eve gelenleri, gidenleri gör

mek istiyordu. 
Odadan dışari"çıkması dojiru de. 

kildi. Başkalarının kencfüini görme• 
sini istemiyordu. 

Amma başkalarını görmek isli· 
yen bir merait vardı kendisinde .. 

Kapının anahtar deliğinden bı..ktı .. 
Bir şeyler göremedi •• 
Bitişik odada bir hareket sezdi. 
iki odayı birbirinden ayıran du. 

varın ortasında bir kapı vardı. 
Usulca masayı çekti. 
Kollarını bpıya yasladı. Gözünü 

anahtar delitine göre ayar etti. 
Gözünü uydurduğu deHk içeriki 

odanın köşesine kadar uzanıyordu. 
Genç bir kadın sokak elbisesile 

oturuyordu. Çene•i, dizine J:ıyalı 
olan kolunun avucu içindeydi. 
Yanında gençce bir erkek vardı. 

O da düşünceli görülüyordu. 
Şişman sırıttı: 
- Acemi ~ıklar. 
Göıünü delikten çekti. Kulafını 

dayadı, kadın söylüyordu: 

d ll\ evvelki arızalar dolayısile \'er
gı terk .., edılemiyecektir. 

2 H•sar, zeyrtn. fındık, elma 
ve sair mey\11 ağaçlarının mahsu
lfıtına taallük eylediği takdirde de 
kvkaladc arızanın. bu agac;lardan 
ımhsul «lınmıyacağını tahakkuk 
<'tlırıniş bulunması lazımdır. 

3 - llenüz mahsul \•erme >.amanı 
gelmeden hasıl olan fevkalade arı
zalar d,;layısıı<' terkin cihetine gi· 
dilebılmcsi için mahsulün idraki 
zamanı beklenecektir. 

4 - Arıza yüzünden mahsul alı
namaması hangi mali senede vaki 
ise tcr~in de yalnız o sene ıçin ya
pılabilec~ktir. 

5 - Zeytin ve fındık gibi bazı 
mey\•a ağaçlarının senesine göre 
mahsulün tabiatı iktizası hazan az 
hasılat ,·ermesi, vergi terkinini ica
betlirmiyccektir.• 

lstanbu\ vfüıycti ziraat müdür
lüğü t~mami!e emredilen noktalar 

etrafınd:ı derhal tetkiklere başla-

- ln•n banal. Sana bugün im. 
kansız diyorum, saat yedide beni 
bekliyecck ... 

•Erkek konuşuyordu: 
- Yediye daha yarım saat var_ 

Hem pek Ala asabilirsin .• 
- Olmaz diyorum çocuk .. 
Erkek inatçıydı: 
- Olur diyorum sana sevgilim., 

ne olur bugün başbıışa kalalım •• 
Kadın gülüyordu: 
- iki saat den beri berabcriL. 
Erkek hırçınldşıyordu: 
- Ben bütün hayabmı~ca bera· 

her olmamızı istiyorum. 
Kadın sakindi: 
- iyi amma yavrum benim va. 

ıiyetimi unutuyor mU!un? 
- Aynll 
- Na"11 olur?. 
- Basbayajl'ı .. 
- Memnunum!. 
- O halde_ 
Kadın felsefe yapıyor .• 
- O sadece erkek.. Sen, herşe

yim .. 
Onda §Cfkat buluyorum, inıan

lıj!'ı buluyorum, sende sevgi ile ar
zulanmın karşılığını.. Vücudüm, et 
ve kemik olarak onun .. 

Neye kalamıyacakmışım? 
- Açık konuşalım... senin yap• 

tıjl'ına düp~düz cinayet derler ... 
- Aman neler söylüyorsun Na•• 

mi Bey? 
- Evet ... pisll tezgahcı ... iki_'ra

kı daha ... doktora gidirormu s"Jn? 
- Ogüoden _ onra üç defa da· 

ha gittim muntazam devarıı ed:
yoruın. 

- Peki doktorların söyledik
lerine neden kulak asr:ıayorsun? 
Yazık değıl mi ya, bu genç kıza da 
bulaşdırır isen? 

(Dwamı fJ.ır) 

Pazar günU yapılacak 

maçlar 
lstnnbul futbol ajanh~ından: 
Milli küme maçlarında Beşiktaş -

Güneş karşıla~ması 25 nisan 1937 
pazar günü Beşik taş Şeref stadında 
olacaktır. 

1) Maça saat 16 da bnşlailacaklır. 
2) Maç hakemi Bay Soit Saliibat· 

tin, yan hakemleri Samim Talu ve 
Süleymaniye kulübünden Say Ta
rıktır. 

3) Fiatlar: Tribün 50, duhuliye 
25 kuruştur. 

. mış bulunmaktadır. İstanbul Ziraat 
MüdürFiğü hudutları dahilindeki 

müstahoillerin vaziyeti bu bakım

lardan tetkik edilecektir. Vergilen 
terkin Pdilmek liizım gelen köylü 

varsa, banlar, bir liste halind" tes
bit edilecektir. 

Ruhum ve hislerim •ensin .• 
içeri ev sahibesi girdi. 
Şiıman dotruldu. 
- Sizi bekletiyoruz ammaw ma-

lümfya kandırmak kohy deki! L 
Şişman gülüyor: 
- Ziyanı yok!. 
- Sıkılmaduıız yal .. 
- Hayırw içerisini dinledim biraz! 
Kadıo ah çapkın seni, der sribi 

~ını ıaUayor. 

- Kim bunlar? 

- iki aşık.. Haftada iki ırün bu-
rada buluşurlar. Kadın sahipli f 

- Nasıl olur ? 
- Basbayaiı.. Memnun değilse 

ne yapsın .. 

Sonra bilgiç bir tavırla başını 
•allayor: 

- iki türlü gü~ahlca.r kadın var-
dır. iki gözüm, diyor. 

Biri amatör 
Diğeri profesyonel .. 
lkincisini bilirsin.. Bunlar yaşa-

mak için etini salmak mccburiy.,.. 
tinde olanlardır. Birinciler ekseriya 
sahipli kadınlardır. 

Bir takım kadınlar da vardır ki 
sırf zevk ehlidir. 

(Devamı ı:ar) 

• 
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- A ÇIK SÖZ-

"Hayatt• ~m~~~ ~!.~!.~ ~c:k, ••· 75 re Y 
1 .:.ıı.,;n emıı•ı "'\[ Bir banka 

lecek nesillerin ,erefi, varlığı, saadeti Sandığı Maliye mühim Şubesini 
için çalışmakta bulunabilir. ATATÜRK,, v 

ı n..onuyor Bir tamim v d 
stanbul kültür direklör:üğü (çoc11k odaları) açmağa karar vermiştir. n.. apa ı 
Son Telgraf relikinıizin halk filosofu, bu teşebbüsü "Maarif müdür· Gönderdi ----

ILğünün balkseverlikte gösterdiği emsalsiz babalık, yüksek insanlık,, Bu sandıklar on kazaya Buna sebep işlerin azal. 
olarak \asfelmektedir. konacaktır Firarilerden kalan em. ması imiş 

Çünkü: Eyüp kazasının belediye hudut• lc"ik göçmenlere ve hal- Memleketimizde iş yapan ecnebi 
Atatürk, Romanya Hariciye Nazırının Ankarayı ziyareti rnünasebetile !arının tesbiti ve yeni bir belediye ka satılabilecektir 1 bankalarının muamelatı çok azal -

b'r samimi hasbıhal sırasınJa diyor ki: şubesi ihdası için kanunen reyiam Memleketimizden firar eden rum- ıruştır. Bunların ekserisi bu sebep-
• Bütün insanlığın varlı~ını kendi ş~hıslarında gören adamlar bedbaht· yapılması icap ettiğinden 9 mayıs !ardan metrük kalan arazi hakkın· le kadrolarını asgari hadde indir -

dırlar. Be•belii ki, o adam fert sılatile mahvolacaktır. Herhangi bir şah· pazar günü saat 9 dan 18 e kadar da Maliye Vekaletinden vilayetle· mişler; masraflarını daraltmıslar -
sın, yaşadıkça memnun ve mes'ud olması için laıımgelen şey, kendisi vilayet hududu dahilindeki 10 ka• re yeni ve mühim bir emir gönde· dır. · 
için değil, kendisinden sonra ııelecekler için yaşamaktır. Makul bir zadan reyler toplanacakır. Bunun rilmiştir. 
adam ancak bu suretle hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve saadet, için: Bunda, her vıliıyette bu gibi Rum 
anca1c, gelecek nesillerin ş.refi, varlığı, saadeti için çalışmakta bulunabiir.,, Eminönü kazasında 14, Beşiktaş l ıardan kalan bağ, bahçe, fidanlık 1 

Biz bugünkü nesil, belki, !lkıntıdayız, beiki, kültür idaresinin çocuk kazasında 6, Sarıyer kazasında 10, tarla, arsa gibi yerlerin borçlanma 
odaları açmağa mali vaziyeti müsait degildir ve belki bu tahsisat if· Beyoğlu kazasında nahiye merkez· suretile yerli halka ve göçmenlert 
razıyle birkaç öğretmene yapılması mümkün olan zam yapılmıyacaktır !erinde, Bakırköy kazasında 2, Fa• satılabileceği bildirilmiştir. 
fakat, •hayatla tam zevk ve saadet, ancak, gelecek nesillerin şerefi, var• tih kazasında 14, Kadıköy kazasın• Esasen göçmenlere ve yerli halka 
lıtı, saadeti için çalışmakta bulunabilir.,, da 3, Beykoz kazasında 5, Üskü· dağıtılması ~vvelce kararlaştırılan 

Çocuk; Cumuriyeti, hedeflerimizi, yurdu, emniyeti, ba,rağımızı tevdi dar kazasında 10, Adalar kazasın· bazı vilayetlerdeki bu kabil arazi • 
edeceğimiz yarının sahipleridir. Türk çocutunun ideal nrlığı, ideal in• da 4 olmak iizcre 75 sandık ko- den maada, geri kalan vilayetlerdt 
kişafı, ideal tekamülü, ideal kudreti, kuvveti, dermlnı, benligi, bilgisi, nalaktır. şimdiye kadar satış haricinde bu· 
Türkiye cumuriyetinin müstakbel varlık ve hlkimiyetinin en yüksek ve ~unan topraklar da bu yeni emir· 
en şamil mesnedi, müeyycdesidir. (Çocuk) diyip bir istihfaf haleti ru• Ki • den sonra, takdir edilecek bedel • 
hiyesile bir kenara atılan varlık ap ayrı, bir ve bir kaç ilim bazı ve erıng terle halka ve göçmenlere verile· 
milletlerin, milliyetlerin, tarihleriıı, ünlerin öz növesidir. Anlaşmas• bilecektir. 

Çocuğu, cumhuriyetle idrak ettik. Onu, arsa köşelerinden, hammal Temdit edildi -------------
küf~leri altından, boyacı kutuları başından, çamur ve toprak içinden Avrupaya 
ç~kıp !Ayık olduğu hassasiyete ve alakaya kavuşduran cumhuriyetin lktısat Veklletl keyfiyeti Domates 
rınesansı, psikolojisidir. telgrafla TUrkofise 

Çalışan kadın, hayat ihtiyaçları karşısında, çocuğunu ihmal eden bildirdi Göndereceğ iz 
anadır. Fakir büdceli baba, ııeçim güçlükleri muvacehesinde, çocuğunu 

başı boş bırakan adamdır. 
Nüfus, yarın ve bütün hedeflerin muhafız ve varisi bu varlığa, 

cumhuriyetin eli uzanmak gerekdi, 

işte bunun büyük hamlelerinden ve bir kaçından ve en mühimlerin• 
den biri de ( çocuk odaları ) dır. 

İktısat Vekaletinden Türkofisi 
şehrimiz şubesine telgrafla bildi • 

rildiğine göre evvelce feshi i• bar 

edilmiş olan Türk • Macar ticaret 

ve klering anlaşmaları bu ayın 16 

Domateslerimiz her yer 
de çok makbul görUI• 

mektedir 
Bu yaz mevsiminde Avrnpaya 

taze domates ıhracı içın hazırla • 

Fakat bu Hemsalsiz babalık, yüksek in,anlık. yalnız çocukları tahta• sından itibaren Haziran iptidasına 
nılmaktadır Bunun için ihracatçı -

!ar hususi bir ambalaj nümunesi 

aramaktadırlar. Çünkü dometesle-
dan bir arsa mahiyetinde kalacak odalara hapsetmek olmayacaktır kadar temdit edilmiştir. 
şüphesiz. 

Bu odalar, mektep çağına gelmeyen mini mini yavruların ( ana mek· 
tebi ) gibi bir programla idare edilmek gerektir. Bunu kültür idaresi 
bizden daha tecrübeli olarak devolope edebılir. Biz yalnız bu şefkatt; 
kemal bekliyoruz. 

Hatice Hatip 

POLiSTE : 

Halk heyecana düştü 

Ekspresin tekerlekleri 
arasında 

k a n l ı et p a rç a 1 a r ı 
Bu kaza az d•ha bUyUk bir faciaya sebep olacakmıt 

Avrupa ekspresi dün sabah 
bir saat ııeç kalmıştır. Tren &'ara 
girerken lokomolirin aralarında 

kanlı et parçaları görülmesi gar. 
dııki halkı heyecana düşürmüştür. 
Yapılan tetkikata göre tren lspar• 
ta ile Sinekli arasındaki dik bir 
yerden inerken yol üzerine on bir 
manda çıkmıştır. Mandalar bat bo. 
yundan çekilemediği gibi tren de 
durdurulamamış ve mandalardan 
bir kaçı çitnenmiştir. Fakat man
daların mukavemetile tren devril· 
mek tehlikesi göstermiş ve iyi bir 
tesadüf eseri olarak böyle bir fa. 
ciaya meydan verilmeden manevra 
yapılmıştır. 

• • 
Kepenkler 
Kesik mi 
Kırık mı? 
Ancak tahkikat bu hl· 
dlsenln esrarını ÇÖ• 

zebllecek 
Dür\ sabah Sultanhamamında 

büyük bir tuhafiye depo ve mağa· 
zasınd> esrarengiz hir hadise ol. 
muştur: 

5ultanhamamında dörtyol ağzın· 
da(Ege tuhafiye ticarethanesi) mtls• 
sabah dükkAnı açmıya geldikleri 
vakit, dükkanın büyük kepenginden 
yan caddedekinin bir metreden 
fazla tamameıı kesildigfoi ve kalın 

camların parçalandığını hayretle 
görmüşlerdir. 

Biraz sonra dükkanın diğer ke
pengini muayene eden müstahdem. 
ler bunun da yandan kesilmiş ol· 
dıığunu görmüşler ve hemen po· 
lise haber vermi~lerdir, 

Zabıta memurları derhal vaka 
mahalline gelerek tahkikata baş
lamışlHdır. ilk olarak isticvap 
edilen mahalle bekçisi Mevlut gece 
yarısındau biraz sonra son süratle 
gelen bir otomobifi.n kaldırıma çı
karak dükkana çarptığını ve bu 
musademe ile kepengin kırıldığını 

'iddia etmiştir. 
Bekçi bu meçhul otomobilin 

numarasını görememiştir. Kazadan 
•onra şoföre durmasını ihtar eden 

bekçinin ihtarını dinlememiş gaz. 
lara b~sa~ak so~ sü~'atle kaçmış· 
lır. Dukkan sa1ııplerı ve civardaki 
komşuların bir çoğu ise bu iddiayı 
kabul etmemektedir. Tahkikat 
devam ediyor. 

Kadını dövmUt 
Karısı Binnaz ile ayrı yaşamakta 

olan Hasan Co.ıtalo.ıtlu yokuşunda 
kadına tesadüf ederek dövmüş ve 
yakalanmıştır. 

Camları kıran yaka'andı 
Fatihle Malla çarşısı 10 nu. 

maralı dükkanda demirci Haydar 
ile alacak yüzündan kavga ederek 
dükkanının camlarını kıran Mustafa 
yakalanmıştır. 

Kendine yapm ıt 
Fenerde Salihlipaşa caddesinde 

oturan çilingircilık. yapan Muzaffer 
sarhos olarak evinin pencere ca
mını yumrukla kırmış fakat elinden 
yaralanmıştır. Yaralı Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Tavcıla r yakalandı 
Sirkeci otellerinde misafir Uşaklı 

Mustafa oğlu Şabana tavcılık su
retile 18 liraya saat satan Sofya, 
F alma, Hüseyin, Kadri, Şerif ya. 
kalanmışlardır. 

Birlblrlni yaralamışlar 
Kara~is~rlı _Yakup ıle ayni cad. 

dede konourcu Mehmet arasında 
kadın meselesinden dolayı kavga 
çıkmış her iki•i birbirlerini döverek 
el ve ayaklarını yaralamışlardır. 
Yaralılar ha~taneye kaldırılmışlardır. 

Kadın döğen çoğaldı 
Galatada serçe sokağında oturan 

AAadisin kızı Arşalozu döğen ber. 
ber Hayim yakalanm:şlır. 

Sa r ı Ihsan yakalandı 
Sabıkalı Sarı Ihsan Mercanda 

rast geldiği Erzurumlu Franuş is
mindeki birinin 3fı lir~sını dolan• 
dırdığından yakalanmıştır. 

• • ADLiYE 
Çocuftu dUşUrenln 

muhakemesi 
1"ahtakale caddesınden geçmekte 

olan hamal Mehmet, Ali Osman'nın 
4 y•şındaki çocuğunu düşürmüş 

suçlu 3 üncü sulk ceza mahkeme. 
sine verilmıştir. !Muhakemelerine 
başlanmıştır. 

Türk Fransız ticaret ve klering 

anlaşmalarının da iki ay daha tem-

didine teşcbbus edılmiştir. 

Hükümetirnizk Poloya hükô. -

meli arasında mevcut ve mtiddeti 

bitmek üzrre hulunan Ticaret mu

ahedPsi, iki ay müddetle uzatılmış 
ve dün alakadarlara bildırilrıtiştir. 

rin gelişi güzel ambalajlar içinde 

bozulduktan görülmektedir. Ge -

çen sene nümune içın bazı Avrupa 

m~mlP.kellerine gönderılen doma

teslP.rimiz çok beğenilmiştir. Bu 

yıl muhim ınıkdarda domates ih • 
racatı yapacagımız tirnıt cdılmekte

dir 
Nahiye mUdUrlUkleri ar:ı

sında t ayinler 
Kasımpa~a nahiye müdürü Fuat 

terfian Kocaeli nüfus müdürlüğüne 
tayin edilmiştir. 

Devlet demlryolları le· 
nezzüh seferleri 

hazırlıyor 
Devlet Demıryolları İdaresi 15 

Mayıstan ıtıbaren tenezzüh sefer

ini tertıp etmcğe başlıyacaktır. 
Bu tenezzüh seferleri Sapanca 
lzmıt ve Adapazarına olacaktır. 

Dcmıryolları idaresi, geçen sene -
ler bu seferterın çok rağbet gördü
ğünü görerek hususi surette te -
nczzüh seferleri ıçin bir tarife ha

zırlamaktadır. Bu tarife ile aile -
terle ve toplu bır halde tenezzüh e

deceklere mühim tenzilat yapıla -
caktır. idare, halkın göstereceğı 

rağbete gorc de tren seferlerinı 

arttıracaktır. 

Kasımpaşa nahiye müdi\rlüı:üne 

de Heybcliada nahiye müdürü 
Talat, Heybeliada nahiye müdür· 
lüğüne de Galata nahiyesi birinci 
komiserlerinden Şükrü, Beyazıt na• 
hiyesi müdürlüğüne de Galata bi· 
rinci komıstrlerinden Naim ipek 
terfian tayin edilmi~lerdir. 

Bir amele başından 
yaralandı 

Galatada do~ru yolda 2!6 nu· 
maralı evde oturan Tahmil ve tah
liye ame!esinden Mehmet Ameri· 
kan vapurunun anbarından yük 
çıkarırken kazaen ayağı kayarak 
an bara düşmüş başından yaralan· 
mışlır, Y~ralı Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıştır. 

--
Heybelide bir 
Havuz yapıhyor 

-- Marmara civarındaki kuçük ve -
Bir işçi parmaftını saitın sığınabilmesi için Heybeli-
makineye kaptırdı adada bı.iyı.ik bir havuz yapılmasına 

Çarşıkapıdl Makasçılarda cami başlanmıştır. Havuz Adanın ıskele 
avlu.unda ökçe fabrikasında çalı· tarafında eski dalga kıranın oldu-
şan Kirkor sol ayağının baş par• ğu yerde ınşa edılmektedir. Bu 
mağını mlkineye kaptırmak surelile yaz bıtecek olan havuza her türlü 
kesmiş ve ha<taneye kaldırılmıştır deniz vesait• girebılecektir. 
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Taksim meydanının 
Şerefin i neler ihlal ediyor? 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
"Taksim, Cumhuriyet nieydanıdı•. lstanbıJun en mutena ve en 

şerefli hadiselere sahne olan bu meydanı maalesef çok bakım. 
sızdır. Asfaltları parç:ılanmış, filan !ilan. Bize bundan fazla doku· 
nan bir nokta var: 

Bu civarda ve meydana yakın bir yel'de sakiniz: 
Havalar biraz ısındı mı, ayak yolundan çıkan koku pencerele• 

rimizi açmağa mani olacak kadar şiddetleniyor. 
Zaten meydanın şerelile hiç birleşmeven bu açık ayak yolunun 

yeraltına sokulması zamanı gelmeyecek mi?,. 
Bıı kariimizin sorduıı;u çok defa sorulmuş bir hadiseye temas 

eder. Fakat hakikaten bu cihet ehemmiyetlidir. 

Taks;m meydanı bakımsız gibidir. 
Tahsisat nekadar gayrı kdfi olursa olsun bu meydanın 

kendine has hususiyetini dikkat Önür.de bulundurarak daima 
mütemadi tamirat ile temiz ve sakatsız tuiurc!uru!man 
lazımdır. 

Ayrıca şu ayak yolHnu da artık ya kapamalı veyahut yeraltı 

ayak yol 1 arı haline çevirmelidir. Zaten meydan büyük değildir. 
Merasim ve büyük günlerde burası okadar kalabalık olur ki halk 
birbiri üzerine istif edilmış hale gelir. O zaman bu ayak yolunun 
ne demek olduğu, mazarratı, fenalığı dal\a fazla meydana çıkar. 

Bu işin artık bu yıl hallolunması da mümkün olmayacak mı? 
Alakadarlardan soruyoruz. 

1 

Memleketimizde eskidenberi iş 

yapan b&nkaların başlıcalarından 

biri olan (Selanik Bankası) Türki
yedeki masraflarını kısaltrnıya, ka
rar vermiş, bu meyanda bankanın 
İzmir şubesini lağvetmiştir. 

Bu kararın tatbikine evvelki gün 
başlanmış ve şube kapatılmıştır. 

Muamelatı ve mevduatı Osmanlı 
Bankasına devredilmektedir. 

Bankada paraları olup da çek -
mek istiyenlerin müracaatleri de 
derhal is'af olunmaktadır. 
Şubenin liığvilc acıkta kalan Mü

dür Bay Fuat La•tP.; Bankanın şeh
rimiz şubesi müdürlüklerinden bi
rine nakil ve tayin edilmiştir. 

Tasarrufun sebebi 
200 bin lira Dçık verilmiş 

olmasıdır 
Deniz yollan idaresinin 936 pi

lançosunu 200 bin lira açıkla ka· 
p>tması yüzünden kti.at Vekaleti 
bu dairede tasarruf yapılma.,na 
kara_r vermiştir. Bu karara göre 
Denız yolları umunı müdür muavin. 
!iği, Ticaret şubesi müdürlüğü lağ· 
vedilıı-i' olduj!"u gibi daha bir çok 
şube ,.e kalemlerde kaldırılmak· 
tadır. 

Bundan başka yüz liraya kaı.lar 
maaş a:anbrdan yüzde bes 200 
liraya kadarki maaşlardan '~üzde 
on, üç yüze kadarki!erden yüzde 
on beş ve bundan yukarı olanlar• 
dan da yüzde yirmi nistetinde tev· 
kifat yapılacak ve ayrıca bütün 
işletme masrallarında nıü!:im tasar. 
rullar yapılacaktır. 

Trabzon limanının ıslahı 
Vcki lcr heyeti Trabzon lim1n 

iş:eıme idaresini lstanbul liman 
işletme idare•ine bağlamış ve 
bu k:ırarını dün alAkadarlara bil. 
dirmiştir, bu karar, her iki limanın 

bir elden ve modern usullerle ida
rı: edilmesi_ maksadile verilmiştir. 
bır kaç gun sonra buraı\an bir 
heyet Trabzona giderek oradaki 
liman idaresınin yaptığı işleri ve 
orada bundan sonra neler yapıl. 

ma<ı lazım geleceğini tetkik ve 
tcsbit edecektir. Trabzon limanın• 
da da bütün vesait asrileştirilecek, 

yeni ve modern antrepolar yapı· 
lacak, rıhtım inşa ed.lccek tir. 

Liman Halice doğru 
genişliyor 

lstanbul ıimanının asrlleştiril· 
rnesi için de üç yıllık bir çalışma 
programı hazırlanmıştır. Bu proje 
mucibince rıhtımhr uzatılacak, asri 

antrepolar kurulacak,tahmil ve tahliye 
işleri asrfüşlirilec~k ve üç yılda 
yapılacak bütün bu işler için yedi 
milyon lira hMcanacektır. 

ikinci üç yıllık programları da 
lıman Halice doğru genişletile· 
cektir. 

BakırköylUler bugün 
tezahürat yapacaklar 

Y drtn Şark Demiryolları Banli· 
yösii için ye11i yapılan tenzilatlı 

ıarıfenin tatbikine başlanacaktır. 
Şimdiye kadar bu halla misli ->Ö· 

rül memiş derecede ucuzluk ya~ıl· 
ması has•bile hat boyu haikı ve 
bilhassa Bakırköylüler büyük teza. 
hürat }apac,klardır. 

Köy kalkınması 
Bunun için vilayet büt· 

cesine yeni tahsisat 
kondu 

Vilayet, 937 bütçesinin tatbikile 
köy işlerine ve köy kalkınmasına 
ait teşebbüslere büyük bir yer ve
recektir. Bu arada ziraati himaye 
ve ıslah, mahsul<ita arız hastalık

larla mücadele, köyleri ağaçlan -
dırma, meyva fidanlıkları tesisi 

' kümes hayvanları, sığır ve at ırkı-
nın ıslahı işleri vardır. 

Bütün bu işler için 937 bütçesine 
132598 lira tahsisat konulmuş olup, 
bütçe gelir gelmez hazırlanan prog
ram daıresinde çalışmalara başla
nacaktır. 

Bundan başka müteakip her yıl 
köylerin kalkınması için bütçeden 
150 bin lira ayrılacaktır. 

Soğuk hava 
Depoları 

lktısat vekaleti 
müh:eti uzattı 
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Ankara: 22 (A.A.\ - Tiirkofi•· 
ten bildiriliyor: lımir'den başlıya· 
rak memleketin muhtelif y~ı !erinde 
te<isine karar verilen soğuk hav.1 
depoları hakkında alakad"r· 
!arın teklif yaı malan için 30· Ni· 
san 1937 tarilıine kadar iktısat 

vekAleti tarafından vuilmi; o:an 
mühlet 15 Maı ıs'a kadar temd.t 
edi;miştir. 

Fatih Gençlerbir liijinln 
m üsameresi 

Fatih Geoçlerbirli~inde iki h:.fta. 
danberi devam eden (Bir Kavuk 
Devrildi) piyesi halkın umumi ar• 
zusu üzcriae bir hafta daha oyna
yaca:,tır. 

Bu piyeste rol alan bütiin arb. 
da\lar soMuz bir var:ıkla çalı 0 ımş 

ve bü~ ük muv:ıffakıyetler g<isler
!'1işlerdir. 

--- --
Harcırah 
Gelmeden 
Bir memura tayin emri 

tebliğ edilmlyecek 
Nakil ve tayin edilen memurla

ra; harcırahları gönderilmeden ye
ni tayin emirlerinin tebliğ edil • 
diği ve bu suretle bir çok memur -
!arın işındcn ayrılarak günlerce 
harcırah beklediği görülmüştür. 

Maliye Vekiileti buna manı ol • 
mak üzere dün vilayete yeni bir 
emir g5nderrıtiştir. Buna nazaran; 
nakil veya tahvil edilen bir me
mura ait harcırah tediye emri gel
meden kendisine tebligat yapılmı
yacaktır, Tediye emrinin verildiği
nin aliikııdar memura tebliği ayni 
zamanda tahvil veya tayin emrinin 
tebliği n.ahiyetinde tel3kki ı dile
cek ve yeni vazifesine hareketi için 
tayin edilen on beş günlük mt;ddet 
de bu tarihten itibaren başlınrak 
o zamana kadar tahakkuk edecek 
maaşı da usulü dairesinde Jdene
cektir. 

TUccar gemiler imlzn kad
rosunu arttırmak için 

tedbirler alınıyor 

Her sene bir kaç geminin eskiye-
rek gayri faal bir vaziyete gir

mesi ti"aret filomuzun kadrosunu 
noksanlaştırmaktadır. İki sene ev
vel 213,890 olan ticaret filomuzun 
umumi tonajı bu yıl iki yüz bin to

nun çok aşağılarına düşmüştür. Bu
rada deniz yollarının Vapurculuk 
şirketinden devir aldığı bir çok va
purları hurda olarak satmasının da 
tesiri olmuştur. Bu şekilde zayıfla
makta olan ticaret filomuzun tek

rar kuvvetlendirilmesi için alaka -
darlar bazı tedbirler alınmak lüzu
munu hissetmişlerdir. İktısat Ve • 
kiıleti bu hususta tetkikler yap • 

maktadır. Buna göre bilhasa husu
si teşekküllerin hariçten gemı mü
bayaa edebilmesi için bir çok ko
laylıklar yapılacaktır. Bu arada ha
f"içten alınacak gemilerin 15 sene
den yaşlı olmaması hakkındaki ka
rar 20 seneye uzatılacaktır. 

Ayrıca ecnebi firmalar klering ile 
gemi satmadıkları için hükumet 
hususi bir döviz müsaadesi vere -
cektir. Bunun için bir formül a
ranmaktadır. Esasen bir kaç sene
denberi hariçten gemi alınamama
sının sebeplerinde bu güçlük!Prden 
ileri gelmektedir. Onun için alına
cak tedbirler ile ticaret filomu -
zun yeniden kuvvetl-eneccği tah· 
min edilmektedir. 

Yeni şe\ıi r plAnına göre 
mezarlıklar 

İstanbulda mevcut mezarlıklar 
üçe ayrılmıştır. Birincisi tamamıle 
tarihi kıymeti haiz oldukları icin 
olduğu gibi muhafaza cdilmel~ri 
lazım gelen mezarlıklardır. Bunlar 
şehrin her neresinde olursa olsun 
içleri tarh ve tanzim edilmek. et • 
rafları düzeltilmek suretile behe
mehal muhafaza olunacaklardır ve 
bu gibi mezarlıklar yeni şehir pla
nında yer alacaktır. 

İkincisi tarihi kıymeti olmıvan 
mezarlıklardır. Bunlar, Maçk•daki 
meşhur Şeyhler mezarlığı da da
hil yeni şehir planında yer alma
makatdırlar. Bu gıbi mezarlıklar 

planın tatbikine başlanmazdan ön 
ce k1ldırılacaktır. 

Üçüncüsü içinde kısmen tarihi mı 
zarlar veya mezar taşları bulunan 
mezarlıklardır. Bu gibı mezarlık

lardaki tarihi taşlar da muayyen bL 
yerde toplanacak, mezarlıklar or
tadan kaldırılacaktır. 

c: 
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Yarım asırlık Hitler nasıl muvaffak oldu? 

H
. l · · ,.. h d· _ ··ı Karacasu modern bir 

Muhabir mektupları 

ıt erın sıyası ayatın a ro şehir haline geliyor! 

oynıyan adam kim? 
henüz otuz 

deli 
iken muvaffak 

bir adamdı 
yaşında 
zannedilen 

Karaca suda asayiş yerinde 
Badem, ceviz ve çam ağaçlarıyla sUslU yay· 

lilarda gUzel bir yaylapalas Yapılmıştır. Hitler, 
olmamış, yarı 

Hltler kan dökmekle değil, Almanların kalbi_ne girmekle 

Nazilliye kırk beş, Kuyucuktan 
"şimendifer. istasyonu ve nahiye 
merkezi dem;ryolu hattına otuz se
kiz kilometre kadar tahmin edilen 
bu kazanın "Karacasu~ yun bu ha
valide nadir bulunabilecek, Kara
kubk suyu ayarında su ve gayet 
latif havasile, yazın şiddetli sıcak· 
larında civar halkını sinesine çe
ken ve Karacasuya dört beş kilo
metre mesafede çamlıklarla, badem, 
ceviz vesair semere veren ağaç

la muhat bir yay'ası ve yaylasında 

şık bir yayla palas evinde temiz 
mobilyalı gecede yirmi beş kuruş 

kadar cüz'i bir p:ıra ile yabancı· 
!arın barınması için mevcut oteli 
olan sanatoryom denileetk m,.nz:ı
ralı bu ya}liya civ civli sıcaklarda 
her taraftan gelen yüzlerce halk 
tenezzüh ve teferrüç ederler. 

köprüsünü beto'l yaptırmak için 
yıktırmış ve inşaata başlatmıştır. 

Beledi}er.İn dar büdçcsi ile Reis 
A'.ı var kuvvetile kasabanın güt.el· 
leştlrilmesine çalışınlktadır. On se
kiz l.ö, ü ve ı irmi bin nüfusu olan 
Karacasu merkez kasabası altı bın 
nüfus ve 1500 den fazla haneyi 
muhtevidir. Karacasu ahalisi umu• 
miyetle reçber olup pek çalı;;kan, 
munis kimselerdir. 

davasını kazanmış bir politikacıdır. -
A lmanya Başvckılı H.~llerin kırk 

.._kizincı do~um gununun yıl 
dönümü müP1sebdile bütün Al • 
manyada v" başka memleketler • 
deki Alnıan kolonılcri arasında bir 
çok merasim ve geçit resimleri ya

pıldı. 
Bu miınasebctlc Hitlerın Alman

yada bugiinkü mevkiini temin e
den hadiseleri kısJca gözden geçi
receğiz: 

Ilitlerin baba5ı bir gümrük me
muru idi, kendisi ta:-ı manasılc bir 
hristiyan ve Alı:-ıan terbiyesi al • 
mıştı. BJbasının vazifesi dolayı • 
sile, o zamanlar. hJyatı Alman ve 
Avusturya hudutlarının ik itarnfın
da geçmişti. 

Avusturyada ilk tahsilini yapar
ken, m~ktepte tahammül edilmez, 
kavgacı bir talebe olarak tanınmış
tı. Oyun yerine arkadaşlarını mu
hayyel muharebelere scvketmek is
terdi. 

On dört yaşında iken babası ve 
'.iç sene sonra da kederinden annesi 
öldü. 

Hiller yalnız kalınca hayatını ka
zanmak için Viyanaya gitmiye ka
rar verdi. 

1909 •cııesi. Bitler elbiseleri pa
ramparça ve yamalı bir halde Viya
naya gc1di. Beş ser.e bir çok dük -
kfınlard~ çıraklık etti, nihayet du
var boyac;lığındJ ihtisas sahibi ol

du. 
Hıtleri'1 kvmıınist ve Yahudi a

leyhtarlığı o tartblcrdm başlar. 
ilk scvdiğı kadının, kabarelerdcn 
birinde l::ir Frnnsız şantözü oldu -
ı:u SÖ)•lcnir Hıtler bu münasebe -

tinden ar.cak acı ve inki.sardan baş
ka bir r-Y duy,.,..aınıştır. 

Fnkat Hitkr çalıştığı binal.mn 
iskclele.i aıtmda bir taarftan Ka.nt'ı 
bir taraftan da l\farks'ı okurdu 
Ak lan ~pcraıım üst ve ucuz 
katında Vagner'i dinlemiye gider

di. 
Hitlcr, Avushıryalı olmaktan iz

tırap duyardı. O daha o zaman -
dan Almanyayı kendi vatanı bilir
di ve hakikaten Avusturya ordu

sunda hizmet etmek zamanı geldi
ği gün, gizlice hududu aşarak Al -
manyaya kaçmış ve Miinihe var
mıştır. Orada da duvar boyac1lıiit 
yaparak geçinmiştir. 

Nihayet 1914 yılı gelip çatınca, 

Hıller d;,ha yüksek bir Almanya 
gôrlll(:k hususundaki cmelleriııiıı ar
tık tahakkuk etmek üzere olduğu
na inanıyordu. 

Umumi harp başladı, Hillcr mu
harebelerde iki defa yaralandı 

Harp bitligi zaman, Hıtlcr gözl~ri 
göremez ve kendisi cansız bir hal
de hast~hanede yatıyordu. Alman
yanın hczi~ tini ancak dah ı çok 
sonraları öğrenebildi. 

* Almanyad;.ı cumhuriyet il.in edıl-
mişti. Kayser kaçmış, eski sus~-al
dcmokrııt fırkası vaziyetin scvkilc 
kcndısıni ıkt <!ar mevkiinde bui

ınu~lu. Yakla~kta olan Rus ilıt•· 
!fili de Almanya'nın havasında ara 

sıra şimşekler çakıyordu. Ile·mm 

her yerde amek ,.e ası<er baş kal

dırıyor ,.e A!manyada Sovyct ida · 

r ini .ırnrmıy.ı çalışıyorlardı. Bir 

rok umwni binalarda kızıl b3)Tak
Jar görimüyordu. Memlekette mut

lıiş bir scfolct hüküm sürüyordu. 
Galipler, zafcnn verdiği ilk ne~·e 

içindı:>, pek tabii olarak mağlup mıl
lete el uzatmayı akıllarından bile 
geçirmiyorlardı. 

Hitlcr, askeri erktin/o göri1şi1rkın 

ma çağ•.rıyor n: bilhassa komünist- ! 
aleyhtadJğı yapıyordu. Kwr.an -
dan13T, 1'-endisıni yan deli bir adam 
diye telakki ediyorlardı. 

Hıtler o zamanlar, otuz yaşın -
daydı. Henüz ne yapacağına ka -
rar vcrm<"mi!jti Fakat kendısini ya
hudı ve konıünısl aleyhtarı hisse
dıyordıı 

kurmuştur. Fakat bütün bu hare
ketler mahalli olmak hududundan 
henüz aşmış değildi O sıralarda Lii,
dcndorf, Münih civarına yerleş • 
mi.ş bulunuyord..ı. Bir gün Hitleri 
kabul elli İki adam, hiribirlerini 
anlıyamadılar. Fakat müşterek he
dd marksızmi ezmek ve Almanya
nııı ılıbarını iade etmek olduğuna 
göre, bırlıklc bir iş yapmak miım -
kun olduğunu duşündüler. 

Kazanın çalışkan ve muktedir 
eski idarecilerden olan kaymı>

kamı Şefik ışık lazımgelen ve ma
alesef zamanı memuriyetine kadar 
bakımsız kalan ka.ab~ ve Jaylaya 
ehemmiyet vermiş, elektrik tesisatı 
için teşebbüsata girişmiş, belediye• 
ye, memlekete gelecek yabancıların 

Karacasuda vuku1tııabıta pek 
nadirdir. Kanunun tathiki ve ada· 
lelin tenı.ii, işlerin sürat!e intacı hu
susunda çalışan müddeiumun;t 
H.lmiOral ve hakim Ahmet Bilgin 
bu iki kıymeUi ve muktedir Adli· 
yeci bütün balkın sevgiluini ve 
hürmetlerini top'amışlardır. Hüsnü 

muamelelerıni gören halk müşkül

lerini, dertlerini kendilerine anllt
makta hiç tereddüt etmediklerin
den çok memnundurlar. 

Muhtelif mahsul yetiş·iren rec
berler, tabiatın kendilerine bahşet• 
tiği nimetten istifade yolunu bilen 
ve yorulmayarak çalışan refah ve 
neş'e içinde hayat ıreçiren sıhhat• 

!eri tam bir halktır. 

llıtlerin <"ski alayında Fcder is
mınde bı.r zat' .lrclı ki, bu zat, alay
da ara sıra ekonomi dcr>l rı ve -
rirdı İ~tc bu Fedrr, Hılkrın haya
tında muhım rol oynamış bır adam
dır Fed("t bır giin Alman Amele 
Par( inde bir konferans v rnıış v~ 

Hıll<•r d(.! rnc okla hu konfeıa1ısı 
dit lrmıyc gıt ..,,~ıı. Konferans mu
r;ıkoşa lı geçti, lJotkr islızahlarda 

llıtler, &rkadarı emniyetini le • 
ınin •.dırıce, replıcdcn harekete geç
ti. 

kıırııcaıugun Y ııglapalcııı 

hu1undu ve hattl kun.Ü\'e çık..a • 
r k mukabdcıle bıılundu. 

barınması için bir otel yaptırmasını 
temin etmişhr. 

Karacasu ile Kuyucuk arasındaki 
şo~ayı tamir ettirerek düz ve arı
zasız bir yol yaptırılmasına ve bu 
kere fÖ!l;fcrditi ehemmiyetli lüzum 

ıJlerine kış ııirmcdcn Menderes ahşap 

Kaymakam Şefik Işık, beledıye 
reisi An ve mesai arkadaş'.arırun 
duruıaksızın ça.ışmaları neticesinde 
Karacasuyun yakın bir atide mo
dern bir şehir haline ırirecegıni 
ümid ederim. 

HiDAYET tRKAN 

Kc·ınlı~ini partiye almak istediler, 
k3hul etmedi. Fakat bır akşam bir 
küçuk ı ... hvcdP, eski arkadaşların -
d"n bir kaçı ılc buluşmu~tu. Bun -
lar bıra ıçiyoriardı, Hıller de ma
nen suyu ... Fakat Hıtlcr bir müna
scbtlini ,:<'lirerck, masalardan bi
rinin üz,,ı:ır c çıktı ve bır nutuk siıy· 
l~i. Masadan, saçları darwacıa~. · 
n:k ve l<ıpkırınızı bu halde aşa -
i;ıy.1 in<liği .z;ım.rn. Nasyonal Srıs

yalıst partısi d11ğnııı~tıı ve l!it.lec 
de hu partinın mukadder şefi cıl· 

1922 •.cnesinde ellerinde bayrak
lar l• ıy.rn ı:•·nçlerle Münih so -
kakl~rı· <'a dnlaşrnıya çıktı Hükı1-

ınct, bu hard•etın öniıne geçmek 
is1Pdi, {aknt ı;:<-ç k:ılrn.ştı Hıtler ar· 
kas1uda l1urJuvozıyı, al}tı s::ınayıi ve 

hnttii orduyu tulmıya muva!fak ol· 
muştu. 

Jlillcr, kazandığı bu za!cri t<:ş

kıliıl altına atmıya koyuldıı Hıi -
cum kıl'aları ll'şkıl tttı. genç taıaf
tarlarına ürııform~ v~ ıyi bir dı~ıp· 
lin verdı lfatta ordu, genç rıatı!e

rin ma!'Wlrifını hile Odi.ıyordu 

~ ı_ıs_ı_a~-~-~!_a.ı_~_aı_~~-~-':_r:_k_er-i ...:1 

muştu. 

Üç ay sonra partinin azası otuz 
l;r~ı bulmuştu Kasoda ellı mark bu· 
tu.ıdıığıı lıir gün Münihtc bir ııa:te· 
ıe ıcla.rt"İ!anesındc toplantJ 1~pıJa~ 

cop ilan cdıl<ii. llıtlcr o akşam yüz 
yıı mi >eş ki~irıın önünde ".utuk 
Yİ\ temek fırsatıııı bulduğu için se· 
v tocındon k~bııı• sıjımıyordu Par-
1ı.)'P y.J1 dırrı J(i:ı ian toplandı. pa· 
ı alar sa.,yıldı Taın ~)00 rn.:ırk! 

Çok 1'' çıncdcn a?.3 aderlı ıkı rrııs· 

!ine çıkıroış ve yiızba~ı Rom 60 nu
m.l.a ile partiye gırm şti 

Kendı parlı>ırıı ı.lk n.ızarıyecı un
~ırlardan ttmızleılı Zıtını mute -
rnadıyen bu µartıyı kuvvellendn -
m~kle mc~guldü l\lamet olarak ga
maJ ı lı&çı seçti. 

Rüm hndısıne çok yardım E'di -

yordu L'1derıdorf Hıllerle açık~a 

hemfikir göriın!lyordu. 

l\lmaııyada korkunç bir ıklısadi 
buhran vardı Mark, kağıt (j;,tı bl
le ~lmıyordu .l:!ir kılu ınJ>k• bır 

dılım ekmek bulunmuyordu. So -
kaklarda insanlar açlıktan ölüyor -
'rlu Hç;rkes ktmscdcn· mcmn•.ın <le· 
ğUdi O zaman Hıtlcr, harekele geç
ti. Kcrıdı kıl'al ırı:~ e ıkın~ıtcşrin 
1923 I<' Munıh Bcledıyc daırcsını iş

gal ~ttı Bavyera hükümeti azasını 
hav.c attı ve Ludendorfla bırlıkte 
mu,·akkat bir hukiımet kurdu. 

Fak•t Alnıanyada kımse bet dar
Alman iıtbl&bının tarihi ü; dev· benın arkasından yürümiye cesa • * 

re ikı Jıuliıs~ edılebılır: Birincisi 
y;.ıklamdk, ikıncısi siyasi bir meı- ret edcmcdı, ordu çekırıdı ve ·tu su· 

ı b 
retle Berlin hükümeti asilerın hak· 

ıe in dvğıışıı, tıl;lıncüsü de bunun 
h 

kından geldi. Hıtkr arkada~larile 
1Z~ 1.. 

.En so:ı <ıl~rnk tcşı ii intih;,batla yakalandı. 

BE.YOCLU 

SARAY 
TÜRK 

Ml:.LEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 

SÜMER 

ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

: Bekir delikanlı 

:Aşk şarkısı. 

: Saray entrikaları 

: Tarzan kaçıyor. 
: Viyana sevdaları 

: Taşra kızı. Seven 
kadın 

: Pat ve 
sirkte 

Pataşon 

: Programı bildir
memiştir 

: Sovbat. Saadetim 
sensin 

: Gızli izdivaç. Çlo • 
gene geceleri. 

: Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar. 

1936 Alina BaL1<an 
o!ımpiy.tlar.ı. 

: Moskova geceleri. 
Yürüyen ölü 

SANCAK : Şarlo asri zamanlar, 

Eski Astarya) : Maskeler aşağı 

CUMHURiYET: Biz de insanız. Vah. 
şi koşu 

kazanışı bır dcvır olarak sa•·mJk Fakat divanıharp g~yet mti>ama-
doğru <l :ıldir llıller kan dokmek- lıakar davrandı ve Hıtlerı altı ay 1 S TA N BUL 
le dcğ.J, Almanların kalbıne gir . hapse mahkiım eltı D rbe mu · FERAH : Kör ebe. Hod Git. 
meklt- dı:.\·a ·nı kazanmıştır. Mil • vaHak o'.ımamıştı. Fak.ıt Almanya sonun intikamı 
yorlaıca Alman, selamelı Mıcak da kolsuz katmıştı. MiLLİ : Dans için yaratı:. 
H tkrd~ bulacaklarına kani clduk- Hıtler hapishaneden çıktıktan mı~. Niçeo 
!arı gündur ki, JMler kazanmıştı. sonradır ki, tecrübelerinden istifa- HiLAL : Ba~dat bülbülü. 
Ondan sonrası artık normal ve meş~ de ederek, yavaş yavaş yürüdü ve Kim öldürdü 
ru bır seyir takip etmiştir. dokuz <~r·e sonra Rayhştag<la kendi AZAK : Beyaz Melek. En 

Her bir metresine b:çilen ederi 

26 kuruş olan 200 ila 350 bin metre 

çamaşırlık bez kapalı zarfla alına

caktır. Şartnamesini 4~5 kur ı,. 
almak ve örneklerini görmek iste

yenlerin her gün Komisyona getm~ 

leri. İlk teminat mıktan 5800 lira

dır. İhalesi 26/4/937 Pazartesı gı·,. 

nü saat 11 .:le dir. Münakasaya gi
receklerin 2490 sayılı !kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesikaları ilk etmınallarile birlik

te teklif mektuplarını ilı:ıle s~a . 

tinden en az bir saat ev\•el Anka

rada 1\1. M. Vekaleti Satınalma Ko

misyonuna vermeleri. (667) (17591 

* /.nkara Garnizon Kıt'at hayva -

nda için 450 bin kilo arpa veya yu· 
laf 27 /4/937 Salı günü saat 15 de 

kap~lı zarfla alınacaktır Arpanın 

tutcrı 18 bin lira olup ilk teminatı 

1350 lirarl1r Yubfm tutarı 202~0 

lin olup ilk teminatı 1518 lira 75 

kun•ştur. Şartnamesi Komisyonda 

parasız görülür istekliklerin kanu

nun 2,3 <incü madde!?rindeki ve

sika ve kminat makbuzk.rını ha

vi :.:arflarını yazilı gün ,.e saatten 

bir sa3t evveline kadar Ankara 

Levazım amirliği satınalma Ko -

mısyonuna vemıe!e.ri. (668) (2016) 

RUGÜl'ıKÜ PROGRAM 
Ôğ!e neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk musiki•!, 

12,50 Havadi•, 13,05 muhtelif plak 
neşriyatı, 14 Son. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Plakla d•ns musi
ki•i, 19 Çocuk Esirgem~ Kurnıu 1, 1• 

mına konferans Doktor Fethi ta
rafından, 19,30 Spor musahabeieri 
Eşref Şefik tarafından. 20 Türk mu

siki heyeti. 20,30 Ömer Rıza tara· 
fından arapça söylev, 2 J,45 Vedia 
Rıza ve arkadaşları t1ra~ından Türk 

musikisi ve halk sarkıları saat ' . 
ayarı, 21,15 orkestra 22, 15 Ajans ve 
borsa lıaberlerı ve erte•i günun 

programı, 22,30plakta sololar, opera 
ve operet parçaları, 2~.30 son. 

BORSA • PIY ASA 
22·4-937 
ÇEKLER 

Loodra 
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PARALAR 

Kapanış 

,23, 
o.no> 
J".'.67 
ıs.o 175 
4.68M 
87.756J 
'i,4614 

~3.91 

1.4114 
22,6615 

4,'l')S 
JJ, 1675 
1,9t.6'l 
•.1390 
3,9~1~ 

107,5875 
34,4440 

2,7530 
24,07•5 
:ı, ı 1S4 

~ ~ 
ı Sterlla tıs. 

1 Ool•r 123. 
20 Frank 107. 
20 Liret 120. 
20 Belçika Fraogı 80. 
?O Drahmi 18. 
20 in içre r rangı 56S. 
20 L~Ya :n. 

1 Florin 63. 
20 Kron Çek 70. 
1 Şllln Avu•turya21. -

Pezeta -. 
1 Mark 25. 
1 ZlcıU 20. 

62~. 

126. 
113. 
12~. 

81. 
n 
S7S, 

23. 
~6. 

7~. 

:J. -. 
:ıs. 

22. 
1 Penıro 

20 Ley 
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21. ı .. 
12. u. 
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Yen -. -. 
1 Kron laveç 
l Ahın 

30. 32. 
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Yıl 1937, Ay 4, Gün113, Kası.:i'67 

23 Nisan : Cuma 
Mün ' şehri bir dehşd ıi.lemi idi. 

Çeteler ~ehri mütcnıııdiyen yağma 

etmekle nı gul bulwıuyorlardı. 

Rus)-a lıile geçlrdığı ihtilale böyle 1 

manzaralar görmemişti. 

1921 :!e Hitkr orduyu terh!li ve partisine kahır,bir ekseriyet temin büyük tehlike 
kendısini tamamile polıtıkaya ver· eden ıntihabı kazandıktan sonra, ALEMDAR : Sevgilimin sesi. 
di Alın.ın işçi paı·tisinin propagan- Almanyanın mukadderatını eline Kadın asla unutmaz 
da şeflığını iız01foe aldı. Partinin aldı • KEMALBEY : Pompeinin son 

Devredilecek ihtira beratıl 
•Mdyii maddelerin tasfiyesi. hak-

1..ındPki ihtira için alınmış olan 28 
Mayıs 1935 tarih ve 2032 numaralı 

ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 

bu kere başkasına devir \'Cyahut 

mevkii fiile konmak için icara ve. 

rilecef;inden bu hususta fazla ma

lumat edinmek. istelenlrrin Gala. 
tada, Aslan ban 5 nci kat 1-4 nıı
maralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

1 Mi\let Meclisinin açılma" 1920 1 
-

Bu sıralarda HiUer ne yapıyor -
~u? Bitler henüz tcreddiıt ediyor
du. Fakat 1919 bclıarında merkezi 
t.üktimct tcth ,çıleri biraz yola gc
tırip de. ortalıkta I'isbi bir sı:künet 
bsıl olduğu zaman, Hitler, kışiala
rın içinde peyda oldu. Nutuklar 
söylüyo ·, herkesi nizam ve i,1tıza-

diğer erkanı b yeni gelen ad•mın, l=======--===-=-=-=I ırünleri.Casus adanı. 
6Öy1cdiği nutuklarla parti ka,asına -Lokman Hekim- K AD 1 K ô y 
para kazardırdığını ve parlıyf' ya- HALE : Marinella. 
zılan azdillJI çoğald.ğını görünce, 0 • Mecmuası 
nı..n mevcudıyetini kabul etmek va- Her muallime. her mek- O S KOD AR 
zıyetirc.e kalmışlardı. tepi iye, her aıleye, her HALI:: 'Yıkılan belde San Fr.m• 

Bu nutuklar tevali ettikçe Bitle- köylüye, her kese pek sisko 
ıazımlıdır. 

r. in ismi de duyulmıya bo~lamıştı, B BAKIR K ô y unden faydalı bir 
Işte o sıralardadır ki, Hitler nas· ' ( ( 1 mecmu bul J M L T YAD : Ehlisalip muhare-
Yona 1-Sosya li• t Amele partisini ı iıiıiiıiıiiiiiiilaiıiiiilıai.imiiiailzilsiiiıiln~ı.;zii'.11 beleri. 

Vakitler Vasati Ezani 

oa. d. ıa. d. 
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iHTİYARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Size: 
Akisleri müteharrik zİyAd or parlak hir havuz teklif eder ... 

Hazırhkh Davranınızı Latif bir ziya altında hoş manzaralı çiçekler .. . 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
l!detme U. idaresi ilanları 

\ luhammen bedeli (50000) lira olan 2500 ton sun'i portland çö.men· 
tosu 3.5.1937 Pazartesi günü saat 15,45 te kapalı zarf usulü ile An· 
karada id.re binasında satın alınacaktır. 

Eu ije girır.ek i' teyen erin 3750 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
ta;in ettiğ ı \esil.a lan, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 numaralı 
nü•lı a sında in tişar e tmiş olan talimatname dAiresinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün sl\al 14,45 c kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler 250 kııru~a Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde satıl-
mnktad.r. (215!) 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - 2/Haziran/1937 Çarşanba günü saat 15 de Ankarada Velalet 

Malzeme Eksi .ime Komisyonunda üç gurup 4 parça atölye tezgahınıo 

ıırup grup ve kapalı zari usoliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cıns, muhammen bedel ve mu. 
vakkat teminat miktarları. 

Grup: Adet : CiNSi Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira Kuruş 

1 : 200 Siiindir Honik ıezgahı 7980. 00 598.50 
il 2: 500 X 60 Takım zımpara ,, 980. 00 73.50 

lII 1 : 500 X 200 Üniversal takım bileme 

tezgahı 3290. 00 246.75 

3 - Her guruba aid eksiltme şartname ve teferrüatı parasız olarak 
Ankarada Vekalet malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

4 _ istek lilerin her gurup için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif 

mektuplarını 2 / Haziran/937 Çarşanba günü saat 14 e kadar Ankarada 
Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

5 - Yalnız birinci gurup için teklif moktuplarını resmt gazetenin 
7. 5. 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre 

alınmış 937 senesi müteahhitlik vesikası raptedilecektir. "922w "2099" 

İstanbul Asliye İkinci Tica• 
ret mahkemesinden: Hazine na• 

mı na !stan bul mu hake mat mii• 
diiriyeti tarafından Ekisminister 
gemisi acentesi T ophane Güm· 

rfık karşısında Hayri Araboğlu 
ve m'!zkitr ac.?ntc suvarisi Je• 

kopson al ey lılerine ikame oln• 
nan davanın cereyan eden tah· 
kik.atı sırasında: M. aleyhler• 

den J okopona vaki tebligata 
rağmen ma lıkemeye gelmedi· 

ğinden hakkında gıyap kararı 

ittihaz ve iki ay müddetle iU •• 
nen tebligat ifasımı ve tahltika· 
tın da 1·6-937 tarih Salı saat 
14 talikine karar verilmiş ol
makla keyfiyet tebliğ makamı• 
na kaim olmak üzere ilan olu
nur. (35-1414) 

Devredilecek ihtira beratı 
•Keseler vesair kaplara aid is

lahat" hakkındaki ihtira için alın· 
mış olan 30 Mayıs 1935 tarih ve 
2008 numaralı ihtira beratının ih. 
ti va ettiğ'i hukuk bu kere başka· 
sına devir veyahut mevkii fiile 
konmak için icara verileceği teklif 
edilmekte oloıakla bu husu•ta 
fazla malümat edinmek isteyenlerin 
Galata'da, Aslan Han 5 ioci kat 
1-4 numaralara müracaat eyleme. 
!eri ilan olunur. 

Dans meraklılarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybetmeden dans pro • 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler, 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No, 3Jı. 
birinci kat. 

Gözlerin zevkile şenlenen bir mesken .. . 
Camekanınız için dayanılmaz bir cazibe ... 

Fiyatı taksitlerle öden ek 
şartile 325 LiRADIR. 

Kadıköy Vakıfları Direktörlüğü llinları 1 
Anadoluhisarın'da barutçu sokağ'ında 12], 12/2 sayılı 2 oda bina 

Merdivenl:.öyünde Mimi caddesinde 2 parça tarla 

Yukarıda mevki cinsi ve numarası yazılı emlak bir sene müddetle 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 26-4-937 Pa

zartesi günü saat 15 dedir. isteklilerin Kadıköy Vakıflar müdürlüğüne 
müracaatları. (2088) 

Dr. Hafız Cemal 
(LVKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
1stanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı husus! k~inesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 • 12> saatleri ha

kiki fı~araya mahsustur. Muayene

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

e-ooooooocıooocoooc aıcoe 

8 Akba mUeaseseleri 
, An karada her dilden kitap, ga-

oiarak AKBA müessesesinde 
bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 

mecmua sipari~i kabul edilir. 

8 lstanbul gazeteleri için ilan ka. 8 
8 bul, abone kaydedilir. Undervodd 8 

1 
yazı ve hesap mRkinelerinin An- 8 
kara acentesi. Parkcr dolma 8

1 
kalem!erinin Ankar3da satış ye· 8 
ridır. 'i'elefon : 3'.i77 g ı 

• DOO DOOCI CCI CIJOOCICOOOCIOOOC. 

ıHER H:IRU:I iZAl-IATI GıŞELEQ;MıZOE:N ALiNiZ 

Jstanbul Asliye B.riııci Ti· 
caret ~lalıkeınes : n den: Uiil g ı 

bahriye neu reti vekili u mumi• 

s:nin ikame e~· lediği dava ne· 

t:cesinde 110721 Kuruşun Talı• 
sil ne nıiitedair ticareti bahriye 
ınalıkeııı csinden sadır ollan 11 
tenııuıız 331 tarihli gıyabı ilam 

aleyhine vaki olan ve 36/141 
No. 1 u dosya ile walıkeıneıniz· 

de rüyet edilmekte bıılunan 

itiraz davası ııınn ! ndn muteriz 
ve müteveffa isken Saral<yan 
varis:eri İstanbul h Kınalıad1da 

Alsancak caddesinde 15 No. lu 

evde karısı Menıpar kızı Eb· 
ruhi ve oğlu Vaheııin Parise 

giderek oradaki ikanıetgiihları 

ve di!nüp dön;::ıiyece~ leri belli 

olma.lığından davetiyeleri teb
li)l' edilemenı iştir. 

Mahkeme bıı tebliğin iL\n 
yoluyle yapılmasın1 karar ,·er• 

nıiş ve muhakemeyi 28·5·937 
cuma giınü saat on döcde bı· 

rakılınıştır, bu günü g füteren 
davetiyeler nıahkeme divanlıa· 

nesine nsılnııştır; 11uteriziina• 

Jeyh varislerin o güıı ,·e c sa• 
atte mahkemeye gelıııeleri liı· 

z:ımu ilan olumır. (36·1414) 

• Operatör mn ""'~ 1 RIZA. ÜNVER 

1 
Doğum ve kadın hasta'ıkları 

mutahassısı 

Cağaloğlu Nuruos::uııiye caddesi 
No. 22 Mavi yapı I! 

Teleton: 22683 

KEQPETEN Gi&..i.d 
SiKEft " 
AT.Alil.. 

Sah.ıbi ve uınuıni neşriyatı idare edı:n 

Başmuharrir 

E. izzet 
Ba.,ltlı(ı yer: Matbaal Ebüıziya 
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