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SON TELGRAF l 
TUrkiyenin en çok o· 

kunan ve aranan gaze· 
tası oldu. Ona abone 
olunuz. 

ABONE OCRETLERI: 
B ir sen e lik 11, altı ay
lık 5,50 v e üç ayl ık 
3 lirad ır . 
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Franko, Faşl!I uıall •ı lıim v•rirken 

(Yazısı 2 nci sahifede) 

lngiliz nazırı diyor ki: 

'' 

r Bugün ~ 
il Yapılacak maçlar 
Şeref stadında 

Dünya bir volkan 
üzerinde duruyor 

Beşiktaş • Gün;; (Milli kü. 
me) saat 16 da Hakem 

Salt Salahattin 

lngiltere de silAhlanma faaliyeti 
baş döndürücü bir hızla ilerliyor 

Londriı 24 (A.A.) - Üç kabine 
azası, dün muhtelif yer lerde, silah· 

Tak simde: lanma meselesi hakkında nutuklar 

Şişlı. T. Y. Y. Kurtuluş,Pcra, vermişlerdir. 
Arnavutkö)' kulüpleri ara· Barown Ja nutuk söyliyen rnÜ• 
sanda bir günlük turnuva dafaa nazırı B. lnskip ezcümle de. 
(Çocuk E•irgeme Kurumu miştir ki: 
hesabına) /} · lngiltere, Britanya imparatorlu· 

l 'mı"rde •, . . 
1

, g~nun bekçisidir ve bu sebeble 
... ej;er bir tecavüze ugrarsa asıl dar· 

• 

111

1 be kendisine indirilmek istenecektir. 
Galat ısaray. k 
H•kem : Adn •· AA:.ın Eğer lngiltere sarsılırsa, imparator• 

~===.!i ~~k ölüm tehlikesine maruz kala bi· 

lir. Bu sebepten lngiltere silahlan• 
ma programını tam surette tatbik 

. t!yllyecektir. 
Bununla beraber, bütün gayretle· 

rimizi, müşterek menfaatlar ile 
. muşterek idealleri sıyanet edere~ 
Avrupayı teskin bedeline tevcih et• 
mek lazımdır. 

Hava nazırı Lord Swinton ise 
lpswich de söylediği nutukta billıas~ 
sa şu noktaJ-ı tebarüz ettirmiştir: 

"logilterenin gayesi, aynı zaman, 

( Dcvıımı 2 inci sayfada) 

bir türlü esaslı vazifesini yapmıyor. 

Bütün Avrupa radyolarını bit -
lıassa bizleı· gibi inkılap geçiren 
italyan , Rus, Almatı milletlerin in 

Kaçan katiller 
Hala bulunamadı 

merkezlerini dinleyiniz. Oradan bir 
takım fikirler ileri atılıyor. O 

memleketin lıdkim kuvvetinin nok· 

tai na:arı, umdeleri ileri sll.riiliiyor 

Mi!lete terbiyel'l şeyler öğreti! -
miye çaltşıhyor. 

Ahırkapıdan bir motör
le kaçtıkları söyleniyor 

Söz bitip de mıısiki ba§layınca, 

mutlaka ::evki tatmin edici, yük -
seltici parçalar çalınıyor. 

Bizde ise bu yok. Bıı olmadığı 

gibi , ekser radyo san'atkarları, bi
lakis insanda fikir namına bir 5ey 

bırakmayıcı. zevki tırmalayıcı e -
serlerle ortaya çıTcıyorlar. 

Tevkifhaneye sık sık ziyaretler yapan MuallA 
esrarengiz kadınırı rolü var mı? 

1 Polla, katlllerln firar sa· 
f bahı tehlrd•n çıkmıt ol· 
dukları hakkındaki iddi• 
aları reddediyor. Katil· 
ler tehir içindedir. Hat• 
ti yemek yedikleri ve 
dolattıkları bazı yerler 
tesbit edllmlt bulun• 

Fi krinı.izce bu hali~ı önüae, yi~ 

ne bizzat radyo dairesi geçmelidir . 
Onun başı1,da zevkine, fikri rı e gü

ı•end iği mi:: arkadaşlar 1'ar. Ktıl -
landık/an wısıırları , bunlara söy

lettıkleri söz ve şark;la-ı daha isa- ı 
betli seçmelidir. Ve seçebılırler 

maktadır , Bugünlerde 
yakalanmaları bek lene. 
bilir. 

de,. · 

** 
(Yazm 3 üncü soyfamıula) 
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Almanya Avusturya 
i e birleşiyor mu? 

Roma, 24 (A.A.) - Giornalc d'İ
blia gazetesinde Gayda, şöyle ya

zıvor. 

-. Vataııpcrvericr cephesinde na· 
ziler vak nd.ı mes'uliyet yükü al • 
tına gireceklerdir. Bu, nazilerin A
vusturya hükumetine iştirakleri • 
ııe doğru atılan ilk adım olacaktır. 
Nazır Zermant'a muavenet et -

mek üzere bir nazi müşavir tayin 
tduecektir. 

Yeni rnuşdvir, Avustury ı nazi -
kri! va .pı>rvcrler cephesi ara
s:-ıcfıı çıklbıle~ck ihtiıanarda ha -
kem.ık vazifesini görecektir.> 

Du ~· ~ t\,;, Rora - Bcrli11 r ihve
.ı ,c R , ı "\'rotokcil'annın ruhu \'e 
pycsılc henı~renk olaruk Avus -
tı... yıı - Ah dr ya mi.Jtıdscbetlerini 

kuvvet . ,dırmek ıstcyip İtalya -
n;,;ı arzın: le bu netic~ye varılmış 

oldugur.ı .•·ve eylemektedir. 
Rom .. , 24' (A.A.) -.Siyasi müşa

t 'l~ , :'lfo. ılini - Sc:-.lschntıre mü-
1 katının pek sıkı bir Avusturya -
Alm~nya teşriki mesaisi ne müncer 
olacağını tahmin ctmekkdırler. 

Filhakika mülakat esna•ında, Çe -
koslovakya ile bir itilaf akdetmek 
gibi, Almanya aleyhinde addedile
bilecek her tiırlü hareketlen icti • 
nah edilmesıne ve Avusturya nazi
Jcri~in memıeketin dahili siyase -
tinde te~riki mesai etmelerine ka
rar verilmiştir. 

Viyana, 24 {AA.) - Havas ajan
sı muhabirinin, Viyana'nın siyasi 
maha(i!indc öğrenildiğine göre 
Gıornale d'İtalia gazetesinin Avus
turya nasyonal - sosyalistlerinin 
hükiımetle teşriki mesai edecekle -
ri hakkında verdiği haber hakika
te tevafuk etmemektedir. 

Venedik, 24 (A.A.) - Nasyonal 
sosyalistlerin Avusturya hükume
tine iştirak edecekleri hakkında 
yarı resmi Giornale d'İtalia gazc -
tesı tarafından verilen haber, si -
yasi mahafilin nazarı dikkatini 
cclbctmiştir. Bıı mahafil, Musso -
liri'ı in başvekil Schuschııigg'e bu 
~c:.. ide bir karar vermesini tavsi
ye cdecc;ıinin Venedik mülakatın
dan C'VVel şayi olmuş olduğunu ha
tırı.aı maktadırlar. 

gir şmek için müsaade edildiğini 
yazıyor. 

Macaristanda heyecan 
Bu.;apeşte 24 (A.A.) - Hovas 

ajcınsıoın muhabıriııden: 

Avusturya kabinesine Nozilerin
gir.ceği hakkında Gayda tarafından 
verılen haber, burada derin bir he· 
yecan uyandırmıştır. 

ı Har•cıye nazın Kanya, lıalya'ııın 
Pudopeşte sefiri ile göriişttkten 
sonra kabineyi içtomaa davet et
mi ;tir. 

Siyasi m~hfe'ler, Deranyi'nin 
ı mü(ri~ sağ cecıah par~ilerinıu faıiİ· 

yelme fae.iyc ı.oe karşı şıddcHi 
tcd uirler aldıjtı şu sırada macar 
ııazılrrınin ecneHler tarafından 

tc~vık edıldiğini kaydeylenıektedir. 

lnglllzlerin noktai nazara 
i.ondr.a: 24 (A.A.) - G:ızctel•r 

Venedık görü~n,eleri hakkıod~ 

uıun tafsilat vermekt~1ir 

T mes ı;azeteshın hususi muha· 
biri, teblijti şu suretle te!sir et
mektedir: 

" Su ciheti tebarüz ettirmek 
lazımdır ki, tebliğ Avusturya i~tik• 
liilinın muhafazası lüzumu hakkın· 
da her zaman görüşülen k•ydi 
ihtıva ey'cme~i~i 2ibi bu tebligde 
HabsLurglann tahta yeniden çıka
rılm.ısı hakkında hiç lir kelime 
mevcut değildir. Venedik mii akat
larının en bı;riz neticesi, ltalya 
Almanya dostluğunun bugün her 
zamankinden daha kuvvetli oldu
ğunun gözükmesidir. 

Dayli Telgraf gazetesinin muha· 
biri de ayni fikirdedir. 

Morning post ııazetesinin Roma 
muhabiri ise, nasyonal sosyahstle
rin vatanptrver cephe esıı.s komite• 
sine girmeleri hakkında Giornale 
d'lıalya da Gaydan'ın beyanabnı 
tebarüz ettirerek diyor ki: 

"Bu, nasyonal sosyalist mebus. 
!arın Avusturya kabinesine girmesi 
yolunda ilk adımdır •• 

Röyter diyor ki: 

"B. Şuşnig, B. Mussoliniye bu 
mülakatlar esnasında, Avusturya
nın Fransa ve Çekoslovakya ile 
herhangi bir bloka girmiyeccğl 

hakkında teminat vermiştir .• 
V<'nedik, 24 (A.A.) - Guido Seh

mi!. Ver.edik giirü.~melcri hakkın -
ela gazetecılcre demiştir ki: l Atman gazeteterının 

mütaıaaıan 

AÇIK SÖZ 

manya isveçe si- Irak dış 
ıah sipariş ediyor Bakanı 

Fransa ile lngilte· 
re ar ında i~ 
bir as eri anlaşma 

( . . h"f d- de1'~rrı) Bırincı !ta ı e ~, ... 
niş mikyastadır. il· 
- . . . Nazırı 

Kral, Ingiliz Harıcıye ·iı);al· 

Edeni kabul etmiştir. Bu mı..· -.•fıl 
. - ." ..ıınu,• 

ta Belçika mesclesı goru bulu · Bu müracaatın sebebi ispanyada kul
lanılan Alman silahlarının sağlam 

iyi çrkrr.aması olduğu bildiriliyor ve 
(Lodra 24 (A.A.) - iyi h1ber a:an mahfellere gö"e. Almanya hükümeti 

büyük bir lsveç si'ah firmasına mfiracaat ederek mamu:atıoın beş sene 
mıHdctle Almanya'y,ı tahs,. e ilmesini İ•lemi 1 tir. 

Bu müracaatın sebeti, lspa~ya'da kullanılan Alnıan malzemesinde gO
rulen noksanlar oldu~u söylenmektedir. 

lsveç lirma~ı. bu tekl:li kabul etmemiştir. 

• • • 
20,000 Hamal grev yaptı 

New•york 24 (!\.A.) Şimendifer i la•yonlarınd' çatışan 20,0QQ ha. 
mal yevmiyeleri artlırıfmadığı takdirde l:.ugün öğl~ zamanı grev ilan 
edeceklerini bildırmişlerdir. 

• • • 
General Göring Romada 

Roma 24 (A. A.) - General Görıng ve relikası, Pompeiyi gezmişler 
ve halkın büyük tezahürüne vçsile olarak karşılanmışlardır. 

111111•11ıııuımuuoıı1111ıt11111u111111ınu111ıı11111uııumımıııııt1uı1111u111111111111111ııım11111111.ıııtııuıııııııı11tııı11ııuı11ınıı11111111ıııı 

Kömür sergisi ve ecnebi 
gazeteler 

Ankara 24 {A.A.) - Daily tel· ı Ankaraaaki Beynelmilel kömür 
ıırah muhabiri B. Walton ile "Paris sergısı tavsif edilmiyecek de. 
ftoir. muhab:ri B. Langas Sezen. 1 recede büyük bir muva!lakıyetir. 
kömür sergısi ~akkındaki inlıbala· Ecn~bi _zıy~ratçilerin intibaı _en ~~-
rıoı şöyle leıbıt etmektedırler: zel bır surp•ız olarak yld edılebılır. 

•Paris soir. muhabiri B. Langas Herkes bu scrg;niı> büyük Avrupa 
yazıyor: merkezlerindeki sergiler ayarında 

Beynelmilel kömür ve kömür olduğunda mütıeliktir. 
yakan vesait &ergisi bu nevideki Başlıca nazarı dikkati celbeden 
ilk teşebbüs olmasına rağmen bü. serginin artistik mbnzarasıdır ve 
yük bir muvaflakıyettir. Türkiyede yeni bir ıekilde yapılan ve en mil· 
modern sergicilık tekniğinin istekle· tevazi ziyar•tçiler tarfından kolay• 
rine göre bazırlaomış ilk sergidir. ca anlaşılabilen istatistikler gayet 
Pavyonların, mevzuların intihabı ve alaka çekici bir şekile konul· 
bilhassa dalı il dekorasyon fevka· muştur. 

IAde orijinal ve şayanı alakadır. 1 Görünüyor ki bunun teşkilat ve 
Hakikaten Türk ve ecnebi za. tahakkuku ile meşgul olanlar biç 

lrlerin tüyük bir kitle halinde ge• bir gayreti esirgememişlerdir. ve 

--
Ankaraya hareket etti 
Şım 24 (AA.) - Yüksek ko• 

mi,er, evvel~i akşam lrdk hariciye 
nazırı doktor NJc ülasl'ı kabul el· 
miş' sonra her ikisi de Suriye h'· 
riciye nazırının şerel'.erine v•rdiği 
bir ziyafette hazır bulunmuşlardır, 

S>ırİ>e l.arıciı·e nazırı, hır nutuk 
söyliyerek Suriye ile Irak a'8sııı• 

daki görı.ş bırliğini tcl.ıarüı ettir
mişlir. 

Or. Naciülasıl, 

na' ta buluııarı.k 

eserleri görmekle 
nu bildirmiştir. 

malbuata beye.· 
Suriyede terakki 
labtiy11r olduğu• 

Naar, bugün Ş>mdan a~rılarak ı 
Beruta oradan da Ankaraya gide
cektir. 

Üç taraflı misak bu seyahat es· 
nasında değil, fakat yakında imw 
edilecektir, 

tv:is"klar akdetrrek suretile sul· 
hu ıdame etn ek isLiı en Irak, Tür. 

kiye hakkında samimi ve derin 
dosiluk hisleri beslemekle ve Tür

kiye • Suriye münasebetlerinde de 
ayol hislerin bakim olacağını ümıt 
etmektedir. 

• • 
Hitlerin 
Vaitleri 

\lngilterede tereddüt ve şüphe 
ile karşı tanıyor 

Londra 24 (A.A.) - Lansbury' 
nın Hitıer'e yap:ığı ziyarete dair 
ba4vekil Baldw.n tarafından avam 
kaınarasında söylenen sözler par• 
la mento maha!ilinde umumiyetle 
tasvip olunmaktadır. 

B ··kseıde Bay Eden yarın ru ariil<· 
nacak ve .. salı gününe kndar 

sel'de kalacaktır. SC" 
F•an··ız 

Brüksel, 24 (A.A:) - . ~ Sil' E~· 
firi Laroche, İngılız sefırı . , " • 

· 1 .k b•rirll mond üvey ve Be ı;ı a - 1, •• ı d· ne' zırı Spaak, bugün s3aİ' 1 c za-
"birıce 

ka'yı Locarno paktı rnucı . ah • 
. '"'; ,ı ta rnin devlet sıfatile g.ır..,-, _ jogı· 

hülcrden kurtaran Fra!1sıı_ -Jet 

ı . b . . . a c•ıı:ı, 
ız eyannamesı nı ımz · 

dir. . .. 1 
f"'C" . 

Fransız - İngiliz. bcyannD ı;J\'le • 

mı:trile Be!çika'nın bcy.S.fl 
010 

ni~ kabulü htkkmdak• ,·csika~ ,
3
• 

metni bu ak•arn saat 22 de aynı " 
• •Ja manda Parist'te Londra 

Brtiksel'dc neşredııeccktir. -
Romanya 

--·· ~ •"' Yeniden silahlardt 
arttırmıya başie .. 

• habırı 
Bükreş, 24 (Hususı ınu . ·ere

- harbıl mizden) - Leh erkanı JıJıl • 
isi füdz - Smigley burada bU rbi• 

. • 1 J13 
maktadu". Iki devlet erkan ,·c· 

ik"ast~ . 
yeleri arasında geniş m ' 1<tad•'· 
ni anlaşma esası hazırıanın3 biJJl3s· 
Bu anlaşmanın öneminden af • 
sa bah~edilmektedir. Diğer ~ırıl• 
tan Romanya silfıhlarının ar tif· 
masına yeniden germi ,·erınıŞ 

1 
ıc• 

.. h·mrııa Rumen ordusuna mu ı ;den 
mini maksadile Fransaya . getin• 

ınaQ Romanya hava nazırı ve .. bıJ' 
k . gun 

de bulunan heyet, evvel ı or • 
raya gelmiştir. Nazır, Rumen ırı:ı:ı· 
dusunun silahlanması için R~cee~· 
yaya yardımlarını esirgeını) fP>" 

!erini bildiren bütün FraıJSJL ,.,;ı 
• rıı >"· 

hafilinden memnun kaldıgı ısı" 

!emiştir. Fransız silah fabril<'pıı • 
Romanya tarafından yapı1.arı rrıJI': t 
ün askeri levazım ve m_uhı eect' Avusturya harici ı;iya>etinin 

son zoıııanlarda tereddüt içinde bu
lunduğunu iddia edenlere karşı 
Venedik, sağlam memleketler ara
sında sulha, genç milletlerin btik
baline ve A\Tupa medeniyetinin 
kurtulması 15zım geldiğine sami
miyetle in:ınanlar için hakikatin 
b:ışk:ı Liı· §Ckilde ve daha güzel ol
du!!tınu göstermiştir .• 

Berlirı. 24. (A. A.) - Alman 
ııazeteleri, Venedik görüşmelerini 
büyük bir alaka !le tahlil ctmeıc.· 
ted!r. 

Deusche Allgemeine Zcitung di. 
yor ki : 

tip milli Türk !&nalının sanayiinin ! onlara en hararetli tebrikleri borç· 
bu teklmül 6rnctini görmelidir. l ıuyuz. Sera-iye iştirak edenler do 

Bu eser milletin halk partisi reji· ı mükemmel eserler ortaya koymuş· 
mine karşı gösterdiği itimat ve lar ve bu akşam ö~rendim ki şim· 
ümidin ne kadar yerinde olduğu• 

1 

diden bir firma iki bin sobalık bir 

t nun yeni bir örneğidir, ve büyük sipariş almış bulunuyor. 
çahşkan Türklyesinin yarattıjtı mu- I Hiç şiipe yok ki bu sergiye vaki 
azzam ve metodik mesainin derin , olan davete icabet etmekten mah· 

Hitler'in bef nel:nilel bir k onfe· 
ransa Almaoyanın iştirak edeceği 

hakkındaki beyanatı bazı mebuslar 
üzerinde büyük bir tesir ydpmış 
ise de ek.eriyet azası ve birçok 
ı,çı mebu•I" gayet cöddl bir ha
zırlık yapılmaddn evvel böyle bir 
konferans toplansa bile muvaffakı· 
yel ümitler az olduğıı mütala asın· 
dadırlar. 

siparişlerini zamanında ıta ed butı 
]erini vadetmişlerdir. şayed ··J<a • 
mümanaat edilirse, Fransa .11:n13n· 
meti, Rumen ordusunun sıl·hiırı • 
dırılması için elzem olan ınu ıııı • 
matı kendi ihtiyat mühiının3 

Fransızlar endi,elçlnde 
Pari• 24 {A. A.) - Fransız maı. 

bualı, Venedik görüşm~leri hak
kında uzun tefsirlerde bulunmak. 
ladırlar. 

journal gazetesinden: 

"Almanya ile tamamile mutabık 
kaldıktan sonra, faaliyete ı:eçen 
balya, vas.Lf Avrupanın Roma -
Berlin mihveri etrafından muvaze. 
nesini tem!n etmeğc çalışmaktadır. 

Avusturya isler istemez bu kom
binezona uymağa mecbur olacaktır .• 

Humanilc gazeltsinden: 

"A\'U•lurya, esir olmakta devam 
ediyor. Au•lurya meselesi, şimdi 
daha \'ahim bir •alhaya girmi~tir.,. 

E~celsior gazetesinden: 

" Başvekil Schuscbnig projesi· 
nin, Musoliııi laralından kalül edil. 
memesi teessüfe şayandır. Ouçe, 
bıı hareketile Küçük itilafı dağıt· 
mak i,tediğ i hissini veriyor. ,, 

Jour gazetesinden : "Schuschnig, 
ellerine rnrulan zincirleri kırmak 

tcşehbü<üncle bulunac•k mıdır?., 

le;;;;;· f.k,l orada buıunan talebe· 
!er nıuharririmızi bizzat lıasta bu· 
luııan arkadaşlarının yanına götür. 
muşler, zehirlenrr.e !ıadi•esinin 
vuku bulduğu kalaysız sahanı gös
termişlerdir. Fılhakika talebenin 
elinde bulunan ve son hadiseyi 
meydana getirdıği söylenen kap 
kalaysız ve dibi yeşil bir haldedir. 

Son zehirlenme hadisesinin 
kahrnmanları olan Bayan Güzide 
ve Şehbal bu kapta pişen yumur· 
tayı yiyince zehirlendiklerini sÖy• 
leme ktedirler. 

Bu vaziyet karşısında yurt ida· 
resi de talebenin son zamanlarda 
bazi sebeplerden dolayı Yurda 
karşı cephe aldıklarından bahisle 
hadisenin doğru olmadığını iddia 

etmektedir. 
Republique gazetesi, Vıyana'ya 

diğer Tuna devletlcrile müzakereye 

Berlin - Roma mihveri ve Roma 
protokolları, Vened!k ııörüıımeleri 
ile yeniden leyid edilmış bulun
maktadır. 

istik bale de, Roma lkrlin mih
veri, 11 l•mmuz pakb ve Roma 
protokolları, gi~tikçe daha ~üy~k 
bir kuvvetle nızam ve emnıye\ıo 

esas unıurunu teşkil eylemekle 
devam edecektir. 

Berliner taııeblet ta diyor ki ı 
" Venedık mülakatlarının oeU

ccsi şunu isbat etmiştir ki, ııarp 

devletleri, orsa Avrupa mıntıkası• 
nın bünyesinde kunelli bir SU• 
rttt~ yer etmiş olan realittlerl 
ıarsmak kudretinde delildir. 

Cenubi Şarkide inki,ahn baş. 
lıca şartını teşkil etmi ı e başlı yan 
küçük devletlerin istik!Ali, ancak 
ftalyan - Alman dostluğunun ya
rattığı hava içinde kabilclir. Vene• 
dik milllkal• nın neticesi, Prag 
tarafından düşünülmüş olan karan• 
!ık projelerin bir neticeye varmı
yacağını ka!i derecede ispat etmiş 
bulunmaktadır. 

Haber tekzib edlle cek 
Viyana. 24. (A. A.) - Havas 

aj,nsının muhabiri bildinyor: 
Salahiyyeıtar mahleller, naziluin 

yakın da Avusturya kabinesine gi
receği haberi hakkındaki haberi, 
kat'ıyetle tekzib etmektedirler. Bu 
mahfeller, Gayda tarafından ya• 
ıılan makalenin Venedik görüşme. 
!erinin neticesiııc tevafuk elm !
dediğini beyan ~tmektcdırler. . 

Bu mal. ale, Vıyanada nahoş hır 
te~ir bırakınıştır. Avusturya hiıkii· 
meli, bu hususta resmi bır tebliğ 
hazırlamakla meşguldur. 
lteıvan gazeteleri israrda 

Roma 24 (A.A.)- Vencdık teb. 
li~ı hakkında telsirlerde _ bulunan 
Popolo d'italia gazetesı,şoyle yaz. 

maktadır: 
••Görünüşe göre, yakında naz! 

cla~anları Avusturya'da iktidar 
mevkiine gelerek vatanperverler 
cep r.esi ricali ile birlikte çalı ma~a 
davet edileceklerdir. 

Bu hadise dahilde, bir enschlııs• 
mahiyetinde değildir. 

S:lde~~ tarallarlarının çokluğu 

ve haklı bir haı ranlık mevzuu ve 1 rum kalan firmalar büyük teessür. 
misali olarak bu sergiyi önümüze 1 !er içinde kalacaklardır, 
nlabiliriı. 1 8. Ccla'I Bayar veklletinin ve o 

Daily telgrapb mubab'ri B. Wel· 1 vekalete mensup elemanlarının bu 
ton yaııyor : 1 muvııffaklvetle matrur olmalıdır. 

Fransa, lngiltereye bir 
nota verdi 

Temerilfe 24 (A.A.) - Radyo 
ile neşredilen b~ tebliğde, ezcümle 
denıııiştir ki : 

•General Franko, lngiltere'ye bir 
nota aöndererek kızıl ispanyanın 
bütün liıranlarına torpil serpilece• 
~ini bildirmiştir. 

D ğer cihetten tebliğde Cordoue 
civarındaki Vierge de la Cabeza 
manastırının miliiı erin ellerine düş• 
tüllü hakkındaki haber tekzip edil• 
mektedir. 

HUkQmetciler ilerliyor 
Madrid. 24. (A. A.) - Resmi 

itibarile hükumetle hissesine düşen 
mesuliyeti yüklenmek hakkını baiz 
olan bir partinfo meydana çıkmış 
olmasıdır.,. 

Avusturya 'nın harici 
hakkında bu ııazete, şu 
i!Ave ediyor ı 

siyaseti 
satırlım 

bir tebliğde ezcümle şöyle deni!. 
mektedir. 

Biskaye cephesinde cumhuriyet 
top;u kuvvetleri asilerin Eterrio 
mıntakasıo<'aki mevzilerini müessir 
surette bombardıman etmişlerdir. 
Eiban mıntıkasında bir keşif ,ü. 
rüyüşü yapılımışbr. 

Alm,.ria cephesinde Lujat ma. 
denlerini i_şgal •ilik. Aragon, Avila 
ve Madrıd cephelerinde piyade 
ateşi teati edilmiştir. 

Cordous ceahesinde asilerin vil
laharta mıntakasında yaptıkları bir 
taarruz geri püskürtülmüştür. 

Loiede civarında muharebeler 
devam etmektedir. 

Bı.bao ekmekelz kaldl 
Bilbao 24 ( A. A. ) - Havas 

ajansının muhabirinden : 

Dün ilk defa olarak Bilbao ek. 
meksiz kalmıştır. Bununla beraber 

•ltalya ve Almanya'nın iştiraki biri 4, 000 ton arpa yüklü olan 
'Uin edilmedıKçe, Tuna havzası• 1 ı 

, 3 ngi iz gem i\ir.in getireceıti er• nın tanzimi imkansızdır. Fransa k · · -
za , vazıyetın suratle düzelmesine 

ILe Çekoslovakya iştirak elmeıeler yardım edecektir. 
bile bu havzanın tanzimi kabildır.,, 

Ayni ııazete, Yougoslavya ile Zehirli gaz kullanacak. 
Romanya 'nın Roma protokollarına lar mı? 
girmeleri mümkün, çün!.ü bu pro• Seville 24 (A. A.) - Radyo ile 
tokolların Tuna devletlerine de neşredilen bir tebliğde, General 
açık bulunduğunu kaydetmekte, queipo de Llano, lngiltere'nin mu. 
fakat Almanya aleyhinde bir siya· zir gazlar hakkındaki notasını tef. 
ıet lakib eden ve Sovyetler bir· slr ederek ezcümle demiştir ki: 
!itine kavv:tle bağlı bulunan Çe• •Zehirli gaıler kullanmağı düşü. 
koslovakya'nın l:.u protokollara nüyoruz. Fakat Kızıllar bu gazları 
girmesiaô imUn olmadı2"•nı ilave kullandıkları takdirde kendilerine 
eylemektedir. derhal mukabele edebilecek vazi· 

Şuşnlg döndü yelteyiz,. 

Viyana 24 ( A. A.) - Başvekil . Amerlka'da 
Ş:ışnig, buraya avdet etmiştir. Nev· York 24 

bir nUmarlt 
(A.A.) - 1,100 

• • 
Kont Ciano 
Arnavutluğa 
Gidiyor 

Belgrad 24 {Huou•i) - Lüblana 
da çıkan hukümet • Slovenels,. 
gazetesinin bildirdiğine göre, Baş· 

vekil Stoya dinoviç, ayın 3:1 unda 
Romada beklenmektedir. Üç gün 
kalarak Yugoslav • ltalyan paktı
ndan sonra Arnavutluğun vaziyeti 
hakkında mühim siyasi· ııötiiımeler 
yapılacaktır. 

Daha evvel ayın 27 vcyı 28 
inde lıalyaıı dış bakanı Kont Cia· 
no'da Tiran'a eiderek orada iki 
gün kalacak ve dö ıüşle Stoyadi
noviçi kabul edecektir. 

SBllhiyeıtar mahalil, Arna-
vutluk meselesile, kültür meselesi, 
Venedik eyaletindeki Yugoslav 
aleyhtarlığı hare~etlerinin tenkili 
ve Yugoslavya'da lt,Jyan aleyhtar
Iıtı hareketlerinin tenkili meseleleri 
hakKında diplomasi yolile ltalya ile 
Yugosllivya arasında tam bir an• 
taşma temin edildiğini bildirmekle• 
dirler. 

lnglltere Hariciye 
Nazırı diyorki 

( 1 inci sayfadan d•uam) 
da hem muazzam silahlanma pro• 
gramını tatbik etmek hem de büyük 
bir endüsteriel kalkınmayı başar• 
maktır.~ 

Nihayet, müstcmlekat müsteşarı 
Lord de la Warr, söylediği nutukta 
şu lik_ri ileri . sürmüştürı 

lng.ıltere hukumeti, dünyanın ha• 
len hır volkkn üzerinde durmakta 
olduıtunu tamami'c m üdrikdir, 

Amerikan ünıversite ve tal! mek~ 
tep !erine mensup bir milyon talebe 
dün harbi protesto etmek için bir 
kaç saat mekt~pleri terketmiştir. 

Bu münasebetle yapılan nüma· 
yişlerde söz alan hatipler ~1usso• 
lini'ye ve Franco'ya hücum ederek 
Valencia hükumetini alkışlamışlardır. 

Talebeden birçoğu Valencia hü· 
kOmetine bir sermaye temin etmek 
için tebcrruatta bulun mu ıtur. 

dan temin edecektir. d< 
Yine Rumen hava nazırının iıl" 

diğinc göre, nazır, Fransad3 (Je ~i 
ırıer"" 

ri 1500 kilogram tutarında vı'. 
atacak bir kaç bombordıman re • 

v)'~ yaresi ısmarlamıştır. Bu ta. ~· 

!erden her biri çok pahalı olfll~ar' 
zere 14 milyon leye mal oıac içı~ 
dır. Bunları kullanabilmek i, 

Rumen tayyarecileri FransaY3 g 
dir· J 

derek orada talim görecek!/ 

Musolini • Sch&J9' 
chnıgg müUikatı 

(Birinci sayfad.an deı·a.:; gr • 
görüımek i~·indır kı Vencdı., a ~· 

. . A t ., AlmanY mıştır. \'US urya ı.c ~· 
ıaşırı 

rasındaki Temmuz 1D36 an sif' 
t k . ahr.11 

sından sonra talya es. ı m it' 
Almanların ellerine bırakrnış ııl).i 
görünüyor. Geçenlerde Alın3 rı avı 
Bakanı von Neurath'ın Viyarı : ' 

teı• 
zi,·areli sıralannda yapılan · • 

, ~el' 
hürat Avusluryada nazi h 3 re J3~ 
niıı kuv\'etini tebarüz ettird 1

• rd>? 
tezahürat o gündenbcri devartıııe·i'1 

gitmektedir. G<'çen hafta flı .9~ k kO) 
babasının mezarına çelen tiP e' 
bir Avusturyalı hakkında ter .ı~ 

·i11it1 " dilen ceza Alman gazeteler p.I• ,.e 
detli neşriyat yapmalcrına 05uı'~ 
man hükiımetinin de protcsl 

\'esile olmuştur. ,.,.Qr 
Hitler'in doğum •günü de cid C' 

tuyada büyük tezahürlerle te- ~ı· 
dilmiştir, Almanya, Habsburı: f8ıı 
nedanımn geri getirilmesıll~e gr 
olmıyor. Avusturya kabines b,ıe 
recek olan vekiller hakkında. s~· 
söz sahibi olmak iddiasını iler~ı.ıt· 
rüyor. Ve biıtün bunlarda A"~v~s· 
vanın istik!Allnl tanıyan ve •'" 
" artı ... • · turyanın iç ışlerıne karışın 

36 
ıtı' 

teahhüt eden ll Temmuz 19 h~ • 
lafnamesıle telif ediliyor. sc··ı·t 

1 iJıl schnigg Venedik'te ~russo 

havlı dert dökmüş olacaktır.•' 

Ahmet ŞUkrU E•.., 

) 

r 

• 
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~~~:rnçi:~~=~~: 1 Ş~ !hı ü ır H ©llb> ~ ırD ~ ırö ~ KaÇa 
si neClir7 İstanbulda 1 -====:==~-----1 Katil er 

Enteı:ektüalizm devletin elinden tutup Ç k Eksı" k Hasta bakıcılar ---
yükseltmesine muhtaçtır. . ir in resimler T f•h Zabıta Yernek ye-

M 1 

er ı dikl_eri ve g-zdı"K· 
edeni ~ıilletlerin her sınıf işçiye kanunlarla kayid altına alddığı çekı·ıiyor Kı"brı·tıer 1 ~ 
b.r ce ııı ye t ıprantı.i vardır. işçi ne olursa ol•un, nerede bulu· . Edilecek lerı yerleri bu ldu 

~~rsa bulunsun, devletin himaye ve kontrolu altında tam bir emniyet 1 ıçınde bulunur. VekAlet tebligat yaptı, Kutulara bandroi Sıhhiye VekAleti bu 1, lşde kadın p~·;;~~a-gı ıla var mı? 
iş kanunu Türkivedc de böyle mesai emniyeti tesis edecek en belediye tedbir alıyor Konulması çares"ı ı V kt"' ı · ' çln yeni esaslar hazırlıyor . a 1 e ış cdı~i çırkın ve r . 

)'eni ve en fayizlı hedeflerden biridir. Her sınıf işçi, iş kanununun ka· M emnu mıntakalarda askeri mev- •• cınayetle efkarı un,umi~eyi g • •cı Yttları altında az çok yarını, mesaisi, hayatı ve herşey için emniyet ka· ki ve garnizonlardan maada Düşünülmektedir Q ğre_ndi~imize göre, Sağlı~ ve ce işgal eden kalil AptuilJh u~ıer. tanmış olacaktır. Fakat işçi sınıfının en ön safında bulunan fikir ve ka· yerlerin fotoğraflarının alınması _ Son günlerde kibrit kutuların Içtımaı Muavenet Vekaleti, •füi:-ıden d•h" beter olaıı kafa,J~ı~ 
lem işçileri içın i• kanununda vazıh bir emniyet müeyyidesi yoktur. • . 

1 
h daki kibrit adetleri yine eksik çık· hastahanelerimizdcki hemşire ve Te\fık ~.u •efer de firar hadises le 

• na manı o unmaması akkında vi- ay ı k d h k · 
Muharrirler, gazeteciler gibi fikir işçileri için ayrı bir talimatname . . . . . mıya başlamıştır. Bu yüzden bit hasla bakıcıların terfihi ve istik • n şe · ı. e er esı ve ıabılal'ı ~aıırlanaca2'ı söyleniyor. Elbette bu talimatname hazirJna kadar yetişti• layetlerdekı emnıyet teşkılatına ev- çok şikayetler olmaktadır. Kutu - b~lle:i hakkında bazı esaslar tes· :~:;,m~~~:~:kı~Ji'r~ul etmekte de-

rılecektır. Yeti•tirilmesi gerektir. velce bir tamim yapılmıştır. !ardaki kibritlerin bayiler tarafın· b"t t . • B h l"f ı d k 1 e mıştir. Bu mevzu üzerinde Zabıta Beyoğlu, lstanbul ve Üs-
Fak t b' ı f d h 

1 
(M b t B' ı·><") k d bahse u tamim i a ına olarak bir çok an mı, yo_ sa .. şı_·_rket tarafından mı a ır ara tan a azır anan ~t ua ır ı,.ı anunu a - tetkikler devam etmektedir. Ya • küdar yaka!arr1da teşkil ellilti üı;er 

~ıe:·ıudur. Çıkacak talimatname il~ bu kanunun taaruz etmesi ihtimalleri yerlerde, zabıtanın seyyahlara ve alındıgı hır turlu belli değildir. Fa- kında, bu hususta kat'ı" kararlar grupla tarama surel!le eraştırma· 
onune geçileceği de haklı olarak heklenen bir neticedir. Fakat her şey• halka fotoğraf çekme işlerinde mü- kat sokaktan alınan kutuların için· !arda bulunmakla beraber henüz 
de_n evvel fikir işçileri, i• kanununun şümulü içinde ve kat'! delil ve ki J den daima muayyen miktardan \'erilecektir. ikisini de yakalıyarnamı<tır, llıü • • d h d' b" 1 d" dahale etti eri en aşılmıştır. Bu noksan kibrit çıkmaktadır. H b Ot 1 l • enıdelerle mesai ırarantisi isterler. Bülün dünya a a ıse oy e ır. münasebetle Dahiliye Vekaletı· vı· _ asta akıcı ve hemşireler, has- t, ıan, pansiyonlnı a ı apı• 
Bu.,· k d f · · t .,.. t. · Maliye Vekiıleli bu vaziyete bir la t bl">< l b' 

n 

.• une a ar ikir iıçisi, sermayelerin ıstımsar e tı5 ı ıraran ısıı vıı cm· 
1

• 
1 

b ta hanelerde bin bir çeşit hastaya n e • .. atta u gi ı yerlere yal• ıyetsiz, yarınsız !ıir .ınıf olarak kalmıştır. Devlet bunu yı>pmakla entel• ayet ere yeni ir emir vererek, nihayet vermek içir. tetkikler yap· mak veya oturmak için gelecek· 
lckt• memnu mıntakalarla askeri mev- maktadır. Söylendig"ine göre kibrit bakmak, onlara şefkat göstermek lcrin her kim o:ıırsa olsun behemt• 

ualizmi elinden tutarak yükseltmiş olacaktır. • Hatice Hatip ki ve garnizonlardan maada bila kutularına bandrol konulması ka- mecburiyetindedirler. Bu mühim hal zabıtaya hal.er vcrılm~si Li.di-
'"• rarlaştırılacaktır Kı.brı·t Şı"rketı" a vazı"feyı· yapan Tü"rk k"dın ve kız· ri'miş_tir. Vapıır, •ı"ruendı"fer ve 

""'"""""'"'"'""'"""'"""'"""'""""""'"""""""'""'""'""""'""""""""'"""""'"""""""""'"""'"""'"-' kaydü şart her yerde herkesin fo- · Y ~ ' 
ni zamanda bugünkü kibrıt kutu· ı d otobusler sıkı bir konlrola ti.t.i 

Adliye de: 

Resmi evrakı yok ettir· 
1 

mek için 
rüşvet v eren adam 
Dün Onnik lp lik çiyan bir 

mahkQm oldu 

ay hapse 

Sigorta dolandmcılığı davasının 
Elebaşılarından olan ve bu mahke

llıeye ait bir evrakı yok etemk icin 

l'iotere 100 lira rüşvet verirken 

cürnıümeşhud halinde yakalanan 

C?nnik İplikçiyan) ın muhakeme -
:ıne dün Asliye Dördüncü Ce
a nıahkemesinde devam edildi. 

.1\eis kararın okunacağını söyle-
dı Bund ·· • · a ruşvet verme suçunun 
§ahitıerin şahadet! ve tahkikat ile 
Sübit olduğu bildiriliyor. Ancak 
anasır - · ı currruye mevcut olmadığ"1-
~an üç ay hapis cezasının üçte biri 
lnd· · -ırılcrek bir ay müddetle hap -

Sine ve 16 lira 60 kuruş para ceza· 
. sına tnahkunı ediliyordu. 
ı Reis bu .1 d"l . cezanın tecı e ı emıye • 
ce" · gını ve ayrıca masarifi muhake· 
ıne · nın de kendisinden tahsil olu • 
naca' gını ancak suçlunun elinde va-
kalana n paradan 100 liradan fazla· 
sının k .. .. endısıne iade edileceğini 
soy}ed· 

ı. 

• • 
Askeri çiğne gen 
1'atmanın 
Muhakemesi 
as~ki _hafta evvel Harbiyede bir 
beb~rııruzl çiğneyerek ölümüne se• 
le .'~et vermekle maznun olan Hıi
d~ının muhakemesine dün Asliye 

Ordü ·· Va ncu ceza mahkemesinde de· 
ııı edildi. 

4a~i~l s~bahki celsede, evvela vaka 
bcı .erı; yedek subay okulu tale· 
Oğ"J°rınden Necdet, Şem'i Cemai 
de u Alkay ve tanzifat amelesin• 
bir~ _Rıza oğlu Is mail çağrıldıysa da 
kaı nın gelmediği anlaşıldı. Bilahara 
ara~ Yapan tramvayın arkasnıdaki 
d' 

1 
anın biletçisi Fethi oğlu Zeki 

ın endi . 
Zeki, . 

ı-ıa,; 'framvay vasat bir süratle 
tan ~ma doğru gidiyor sağ taraf. 
Şarkı ed_ek. subayı okulu talebeleri 
•ırada s~ylıyerek geliyorlardı. O 
rafta bır kaynaşma oldu. Bir ta• 
Yiiks:ıd7~rş bir taraftan feryatlar 
llllah ğ"ınden vakayı göremedim. 
Ö~re ~~ bir asker çiğnendiğini 
kaıa \•m. Dedi. Müddei umumi 
Vukuf akkında rapor veren ehli 
i'elın· Un mahkemeye celbini ve 

1Yen h 1 ıııa51 • şa ıt ere tebliğat yapıl· 
kabu~ı ıstedi. Mahkeme bu taiebi 
•aat ı:derek davayı bu pazartesi 

e bıraktı. 

i •• 
skarpin 

lsınarladı 
So rı r 
8ire a gizlice dUkkAna 

1<.a:Ue!< kunduraları çaldı 
Oğlu N~um_rükte kunduracı Hasan 

ıyaııye Ali oğlu Hayrettin 

isminde biri kösele getirerek ayak· 

kabı yapmasını söylemiş ve kun· 

durr. yapılmıştır. Fakat Hayretti· 

oin bu kundurayı alacak parası 

olmadığı için çalmağa karar ver 

miş ve evvelki gece saat 21 de 

Niyazinin _kundura mağazsında 
kilit halkasını zorla açmak suretile 

içeri girmiş kendisi için yapılan 

ayakkabı ile bir gılase deriyi çalıp 
kaçmıştır. 

Niyazi dükkAnının açıldığını gö· 

rünce ve Hayreddinin ayakkabıla· 

rını bulamayınca hırsızlıj!ı Hayred· 

dinin yaptığını iddia etmiş Hayred
din yakalanma~ ve suçunu itiraf 
etmiıür .. 

Suçlu a dliyeye ıretirilmiş ikinci 

ceza mahkeme.ine verilmiştir. 

• • 
Baba katili 
Babaaının ba9ına keseri 
nasıl vurduQunu anlatıyor 

Küçükçekmecede baba.ı Mekme· 
di öldürmek maksadile keser ile 

başından ağır surette yaralamak. 
tan suçlu olarak aran ılan Hasanın 
jandarmah.r tarafından Çorluda ya· 
kalanarak Adliyeye verileceğini 

yazmıştık. 

Hasan cürmünü itiraf etmiştir. 

Suçlu demiştir ki: 
" - Babam bize bakmadığı için 

hndisini öldürmeğe kırar vermiş· 

tim. Mandırada hepimiz yattık. 

Babamın uyuduğunu zannederek 

keseri kafasına vurdum. Fakat 
babam uyumamış hafifçe başından 
yaralanmışiır. 

Fuhşa teşvi l< 
Eden kadın 

Dün, dördüncü ceza mahkeme• 
sinde genç kızları fuhşa teşvik et• 

mekten; umumhanesinde 21 yaşın· 

dan küçük kız bul unrfurınaktan 

suçlu Muazzez isimli bir kadının 
davasına başlanmıştır. 

Muazzez suçunu inkAr etmiş ve 
umumhanesinde yakalanan 17 ya· 
şındaki Meziyet isimli kızın Reşat 
namında bir taharri memuru tara· 
fından cebren umum hanesine so • 
kulduğunu ve bu suretle cürüm 
isnad edildiğini iddia etmiştir. Da· 
vai şahitlerin celbi için 20 mayısa 

bırakılmıştır. 

A ntalyadan b ira zılt 
getir ildi 

Dün sabah İstanbul müddei umu· 
miliğine Antalyadan bir mahküm 
getirilmiştir. 

Antalya civarında eşkıyalık ve 

yol kesmekten 7 buçuk seneye 
mahküm Konyalı Nazmi mahalli 

hapishanede rahat durmadııtıncian 
İstanbul hapishanesine sürgün gön· 

derilmesine karar verilmiş 
liyeye teslim edilmiştir. 

ve ad-

toğraf çekebileceğini ve esasen düğ

me kadar küçük fotoğraf makinele 

rinin kullanıldığı bir asırda böyle 

bir şeyin önüne geçmek istemenin 

çok gülünç olacJığını bildirmiştir 

Diğer taraftan Belediye, şehrimize 

hemen her seyyah gelişinde cere • 

yan eden çirkin bır halin önüne 

geçmek için tedbir almaktadır: Ba· 

zı açık göz kimseler, memleketi -

mize ilk defa gelen zengin seyyah

lardan bol bahşiş koparmak için 

onları Şark aleminden sahneler (!) 

göstermek vadilc şehrimizin en ha· 

raıı kenar yerlerine, mesela Sulu

kule, Teneke mahalleleri civarına 

götürerek oradaki yıkık ve köhne 

teneke kulübelerin, harap mahal • 

lelerde oynıyan üstü başı perişan 

çocuk sürülerinin, çarşaflı ıhtiyar 

ve düşkün kıyafetli kadınların fo

toğraflarını çektırdikleri sık sık 

görülmektedır 

Belediye Seyyahın Burosu İstan

bul hakkında hariçte çok fena te

sir ve intıbalar bırakacak olan bu 

gibi hareketlerin önüne geçmek 

için sıkı te birler almaktadır. 

Veremle 
Mücadele 
Cemiyet son sene için· 

de neler yaptı? 
lstan!:>ul Verem mücadele cemiyeti 

dün saat 14,30 de Etıbba od•sında 
senelik kooaresini yapmıştır. Kon• 
greyi cemi;cet başkanı Ganeral Dr, 
profesör Teviik Sağ am açmış 
çalışma raporu okunı.ıu~tur. 

Raporda Eyüpteki verem dispan• 
serinin inşaatı tamaml•ndıiı , Eren· 
köy senatoryonıuna ;:ave olarak 
inşasına başlaınp bodrum ve bırin· 
ci katı meydana getirildi~i halde 
d ğer kısımlarının para~ızhktan dolayı 
ikmal edilemediğini E üp Dispan· 
serine 1936 senesinde 327 erkek 
501 kadın o:ıı;ak üzere 828 ve· 
remli muayene ve tedavi edildiği, 
Erenköy Sanatoryomunda 936 se· 
nesi içinde ( 49 ) kadın, 135 
erkek olmak üzere 184 hasta 
bulnnduğu '135 senesinden müdev• 
ver 28 hastayı ilave ed,nce 936 
senesinde sanatoryomda 212 hasla 
tedavi olundnğu yazılıyordu. 

Bundan sonra hesap raporu oku· 
narak kabul ve idare heyetine te
şekkür edilmiştir. Eski idare heyeti 
aynen ipka edilmiştir. 

1 Y en i veka l~tler 
Kurulm ıyacak 

Fazla masraf yapmamak için ye

ni vekaletler kurulmasından vaz 
geçildiği, yalnız kabineye alınacak 

devlet bakanlarının sayısının ço
ğaltılacağı tahmin edilmektedir. 

Bir p r o fesör \lehrimize 
geldi 

Liyon Üniversitesi Hukuk ensti
tüsü direktörü profesör Lamber 

dün Dalmaçya vapurile Kahireden 
şehrimize gelmiştir. 

Profesör Pazartesi günü saat 
18,30 da Üniversite konferans sa

lonunda (Amerikan kanunıı esasisi) 

mevzulu bir konferans ile ayrıca da 

Hukuk Fakültesinde mukayeseli hu· 
kuk diye bir konferans verecektir. 

arı aha sağlam esaslara dayanan tutulmuştur. 

tarını daha ziyade yassı yaparak b" ır şekilde mesleğe boğlanacaklar- Gece ve gündiiz hiç durm,J.ın 
dır. dinlenmeden taharriyat yapılmasın~ kolayca taşınmaSJnı temin edecek· ı 

-
tir ........................ ..:! , ra~ ıncn ne birinin ne ötekisinirı 

Diğer taraftan Sıhhiye Vekaleti, h"I a a ; akalaomama<ı, bunların firar 

Poliste değişiklik 
Y eni bir usulde vazife 

tak simi yapı laca!< 
Aldığımız lıusu<i malumata göre 

!stanbul emniyet teşkilatını daha 
kuvvetli ve seri vaz'fe ifa eder 
bir hale yükseltmek içm Haziranda 
tatbikatına başlanmak üzere genış 
mikyasta bazı ıslahat tasavvur 
edilmektedir. 

• Bu husustaki proje ile Vali 
Q,tiindağ bilhassa alakadar ol· 
maktadır. Şube Müdürleri, kısım 

amirleri, sivil teşkilat üzerinde 
yapılacak bu değişiklikte şahsi 

v a1.ifelcrde bilhassa tebeddü le 
uğrıya~ı.k, randıman bJkımındln 

vaıife bksimi yeni bir usul ve 
trı5nifo tabi tutulac1ktır. 

-·-
Yrabzo n l imanı 
Devrahndı 

Trabzon limanının lstanbul ı;. 
man idaresine bağlanma!! üzerine 
Liman Umum Müdür~ Rau!i üç gün 
~on ra T ra bzon• gid ecektir. Rauflye 
bir mütehassıslar hey' eti de refakat 

edecektir. 
Bu heyet Trabzon limanının 

yeni ba~tan yapılma!•, Lir men· 
direk inşası. ve limanda tahmil 
ve tahliye işlerinin makineleştiril· 
mesi için tetkikler yapacaktır. 

Bu hususlara ait inşaatın l•tao• 
bul limanını } , pnıayı tizerine alan 
hsrılız grubuna verilmesi çok mub. 
temeldir. 

Ev k af bankası 
Tahakkuk etmiyor 

Evkaf Umum Müdürlıiğünlln bir 
banka haline sokulacağı hakkında
kı hnbı•~ler tahakkuk etmemiştir. 
Yalnız Evkafa ait baıı ıslerirı daha 
ticari mahıyette idaresı.ıçın müte
davil sermaye ayırrrıak üzere bir 
kanun projesi hazırlanmıştır. Bu 

proje~e gö_~·e htanbulda olduğu gi. 
gı dıger buyuk vilayet merkezle . 

rinde vakıf paralar mlldurlüğünün 
birer şubcsı açılacaktır. 

SUmer Bankta yeni 
tayinler 

Sümer Bankın Bakırköy fabri
kası müdür vekili ltıralıim Akçura 
Sümer Cankın Avrupadaki talebe 
müfeltiş!iğine, Hereke fabrikası 
b_aşmühendisi Nihat Bakırköy fab. 
rıkası miidürlüğüne, eski meb'us· 
larJan Vasıf Hereke fabrikası 
baş-tıühendisliğine, Kayseri fabri
kası m·d·· ·· F ' ' u uru azlı Nazilli fabrikası 

müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

lstsnblu .- Edirue Yolu 
Kış mevsiminin bitmesilc; İstan

bul-Edirne arasındaki büyük asfalt 

şosenin inşasına dc\'am edilmiye 
başlanmı~tır. 

Yol un ağaçlandırılması için yeni 

yapılan kısımların iki yanına mun

ta'~~man meyvalı ve meyvasız fi· 

dan v' ağaçlar da dikilmektedir. 

Yclun heyeti umumiyesi asfalt 

olmakla be\'aber yalnız Çorlu ile 

Lüleburgaz arasından geçen kıs • 

mına parke döşenmektedir. 

Bu ara güzergahtaki bütün köp

rüler de eski mimarisine uygun 0 • 

!arak yeniden tamir ve inşa olun
maktadır. 

hazirandan itibaren, hastahaneler- ettikl~ri . g_iin şeh rdcn uzaklatlık• 
de baş hemşire, mütehassıs hem- ları lııs.ıııı vermektedir. 

Esasen Tevfiğin evveldenbcri 
şire olarak çalışmakta olan ecnebi münasebette bulunduğu Mualla is· 

hasta bakıcı kadınların vazifelerine 

nihoyet vermek için hükumete bir 
teklif yapmıştır. 13u teklif kabul 

edi!ırsC', hazirand~.n itıbarcn ccnehi 

homşırelere yol verılecek, onların 

yerine müstait Türk hcm~irder a

lınacaktır. 

Her yıl haz ıranda } apılmakta o

lan Kızılay haftası, bu sene daha 

göstNişlı bir şekilde olacaktır. Bu 

hafta icin bilhassa sağlık müesse

seleri hazırlıklar yapmatlktadırlar. 

Aksaıaydakı Hasta Bakıcı Hem -

şirrJer Mektebi talebeleri, hasta • 

hanelerdeki hasta bakıcılar, kız ve 

erkek talebeler, diğer Kızılay men

tupları Fatıhten Taksıme kadar de-

vanı etmek üzere büyük bir geçit 

r~Smi yapacaklardır Geçit resmıne 

binlerce hemşire, hasta bakıcı iş

t rıık: Pdcceklır. Geçit resmı Tak • 

simde Cumhuriyet meydanında ni

hayet bulacak, burada abideye bü

yük bir ç~lenk konacaktır. 

Kızılay haftasında , şehrimizin bir 

Çf)!t yerlerinde müsamereler, top -

!anlılar tertıp edilecektir. 

Memleketimizin her tarafında ya

pılacak bu merasim için, s~ğhk mü

e3;eseleri ve mensupları hazırhk

l•r yapmaktadır. Bu yıl Kızılay 

lıaftasında, hnJka, sağlık nıtiesse • 

&elerimizin gördüğü hizmetler, fa

aliyet hakkında izahat verilecek, 

müesseselerin vaziyeti hakkında is

tatistikler neşredilecek tir. 

On b i r çocuk lu a ile· 
!ere ikramiye 

izmir 24 (A. A,) - lzmir çocuk 

Esirgeme Kurumu ıaralından '23 ni· 

san çecuk boyramı münasebetiyle 

fazla çocu~lu aılelcr arasında bir 

müsaba a lert'p etmiştir. Bu mü· 

sabakaya fazla çocuklu bir \Ok 
ileler iştirak ctmişlerd;r. Kurumun 

1 merkeı bitıa<ındı yapılan müsaba· 

1 ka neticesinde birinciliği 11 çocuk 

I
' babası bahçıvan Mustafa, ıkincıliği 

yine 11 ·;ocuk anası Bayan 2inl1az 
üçünoülügü de yine ı t ;ocuk ba. 

1 b:\sı Şevket kazanmışlır. Kenı.Idc. 

1 

;ıne münasip b.rer kramiı• .1 · ... vcrı. 

miştir. 

Bay Tahsin Uzer • ... n. 
karaya gitti 

Üçüııcü Umumi M"" ufetliş Tah . 
Uzer, Ankaraya gitm'· .. sın 
erkfınile tema•'ar ·~. hukumet 

" a b 
Tahsin Uzer Ank aşlanuştır. 

arada b' 
kalacaktır. ır müddet ---Yerebatan 6 Bel adi areyını 

ye alıyor 
Yrrebatan 5 lediye t arayı haziranda be-

arafınd . . 
cektir. 3.0 ıstımlak edile• 

Burası tenıizl 
sokula kt enecek, asrı bir hale 

ca ır. 

mindeki kadın!~ son günlerde fazla 
temasla bulunm>sı ve bu kadının 
sık .ık tevkifhaneye gidip pelmesi 
kaçış hadisesinde de kadın p ·r· 
magının ~nühim bir rol oynadığı 
hak~ındakı zanları kuvvetlendir· 
mtklrdir. 
Bınaenaleyh, alakadarlar yaptık· 

!arı tahkikatı bu cihetten de derin· 

Jcştirmcğe lüzum görmüşlerdir. 

Zatrn parmaklıkları kesmek için 

kullandıkları dcstere ile aşağıya 

s.r:.Otıkları ipi ne suretle tedarik et

tı_kleri bılhassa dikkate şayan gö • 
rulmlış \'e bunda tevkilhancdeki 

bazı kimselerle bu kadının da suç 

ortağı olduğu zanlarını ortaya at • 

mı~tır. 

Bunların firar ettikleri gün İs • 

lanbuldan da uzaklaştıkları hak • 

kında muhtelif şayialar vardır. Bu 

arada her ikisinin Ahtrkapıda ev • 
'telden Mualla ve:nte~ile temin et4 

tikleri bir motörc binerek açıldık
ları söylenmektedir 
Fakat gerek zabıta gerek adliye bu 

şayiaları gülünç bulmakta ve bun

ların halen İstanbulda bulunduk • 

l~ı ve yakalanmalarının artık 

bir gün meselesi olduğunu salah·. 
yelle iddia eylemektedirler. ı 

Müddeiumumi Hikmet Onat 

btr muharririmizc demiştir ki: 

- Firariler henüz takip edilme1<
tedir. Gezdikleri ve yemek yedik

leri yerler meydana çıkarılmı ·t r 
~ 1 • 

!{ cndileri adım adım takı"p 1 o unan 
fırari katillerin yakalanma! . arı hır 

gün meselesidir. 

Şimdilik nazaret al tına aJınaıı 
kimse yoktur .• 

Zabıta bu sabah Abd 11 h u a ın Ni-
şantaşında oturan k b . . . . a ra asından 
bırının ve bu hadise . . ye ısını kan _ 
şan Mual!anın F.d" k . · ırne apıdaki e-
vınde ani a l raş ırmalar yapmıs f· . 
kat 111·· b ·' a 
. us et bir şey elde edememiş

tır. 

Göçmenler 
~elclz .. sene içinde borc:
arını Odiyen'ere tenzilat 

yapılacak 
HtikCımettcıı emlak ve arazi sa

tın alan muhacırlcrın borçları hak

kında i\IaliY" Vekaletinden vilii -
Yete mühim bir tamim gönderil • 

mişt.ir: 

Buna n<Jzaran, iskıin kanununun 

neşrinden önce isk5n muaınclele • 

rindcn dolayı hükümete borçlu 0
-

Jan göçmenler sekiz senelik ödeme 

ve tecıl bitmeden, borçlarını bir -
den ve tamamen ödedikleri takdir

de yüzde elli tenzilat ve aftan isti· 

fade edeceklerdir. 
İskan kanununun neşrir.den iti· 

baren iskan edı!cnlcr, iskanların • 
dan itibaren S('kiz sene müddetlr 

hiç bir ödeme ile mükellef tutılı : 
madıklarından bu sekiz senelik 
müddd içinde kendiliklerinden 
borçlarını ödedikleri ıakdırde borç· 
!arının yarısı atfedUecektll". 

• 
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Ne aldanış bu! 
Yazan: 
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MÜELliFi: Nizamettin Nazif 
Zaten hiddeti geçmişti; 

-'=~=----·-= ---

- Allo, allo ... 
....... 

- Siz misiniz? . . . . . . .. 
- Nasılsınız, Türkan? 
- ....... . 
- Hani bize relecektiniz. . . . . . . 

Necmettin Veysi Aksel Yerde, datılan ka~ıtlar arasından 
bir resim, bir kız resmi alarak 
doğruldu, 

Oo Murat nereye? Işı~:. tutarak dikkatle baktı. Bak-
Scdada ıridiroruın. tıkça hayretten ıröz.lcri büyüdü ; 

- Çok !Yi, ne yapacak~ı~?I - Bu ne benzeyiş ... Bu ne ben· 
- Konuşmak, ııezmek ıçın ... Is. ıcyi~! 

lersen beraber gidelim. Sonr .. birden; 

- Olur._ . . - Acaba? • diye haykırdı• sa• 
~adık~yun~ g~~lıler, Moda cad. 1 kın ... o olmnııın? 

desındekı cvın zıune bastılar Kapı \ R · · • · d. 
açıldı, Karş-larında Sedat, teİa,ıa : u· es~ıdevırıpbi~evır ıh. b" "t 

- Peki ... peki .... dedi• •ana ba
~şlıyorum. Yalnız :ı.ç kapıyı bir 
kere göreyim... Bir şey söyli~c· 
eeğ'im. Ahçı kadın doğrulunca 
Nazmi onun iki gözü iki çeşme 
atlamakta oldu~unu görünce bay. 
reli büsbütün arttı. Hele kuşafın. 

da sallanan anahlarfa kilitli kapıyı ı 
açıp arkasına dayayınca az kaloın 
dılin yutuverecekti. Şaşm kaldı. 

- Ben açık konuşmağı se\"crinı. 

Size bir takım hakikatleri olduiu 
ıribi anlatayım. Sizin pasoportunuz 
bir pasaport detildir. S3dece ,.e 
bir dcla>·a mahsuı olmak üzere bu· 
ruı için vcrilo;i5 ba•\t bir lesepa· 
sedir. 

- Bir defaya mahsus mu ? 
- E\·et. Buradan herhangi baş-

ka bir yere ıritmck İ•lerseniz ay
rıca bir P••aport almanız lazım f1'1İr. 

- Ôyle bir pasaport alırım. 
- Söyleme!l kolay fakat al· 

nıa•ı pek ırıiç. 
- Bu çarşamba eniştemler Ye· 

şilköye ııidecek .. Ben evde yalnızım. . . . . . . 
- imtihanlar Jallaşh, derslerimi 

bahane ederim. . . 
- O gün saat 15-16 ... Olmaz mı 

canım. 

- . 
- Söz mü? 

- . 
Teşekkür ederim, buseler ... Gü· 

zelim. 

- .... 

- O! .. Umulmuyan misafir, bu. stun e n~ . r tarı , ne ır ı • 
yurıın, hal, ne de bir ımza vardL 

1 · · d"I O zaman bu resınin dört beş 
çerı iır ı er, hoş be~ten son.ra, gün evvel postadan getirditi zarf. 

Sedat dışarıya çıkmıştı. l O dalcık& ... 
gecti, odaya gelmtmişli. Nerede lardan b!rını ~·~ılıı_ştı!an kartpos• 
kaldı Sednt diye Murat s•lona çıktı. tal olabılcccfını duşundu. _ 
Ne görse 1.. Karşısında Türkan, Hemen yerde ne kadar J..ağıt 

- A ... Türkan. Ne arayorsunuz varsa, hummalı bir telaş ile top. 
burada? !adı. Masanın üstünü aradı . 

- Şaşacak ne var, Murat; siı Çekmeceleri açıp baktı. 
ne arıyorsunuz? Hayır •.. O zarftan çıkan ,.e bir 

- Sedat benim arkada~ım, beyaz klğıda sarılı olan kart 
- Benim de dayımın oğlu... meydanda yoktu. 
- Yal.. Hani bize ıelecektiııiz, Mektupları bir daha elden ge. 
- Dur anlatavım, annemi kan- çirdi. Bükiılüşünden ince bir kırt 

dırıp sokajt~ çı_k~c~gım sırada .. d~· postııl sarıldıe-ı anla,.ılan bir beyaz 

Na,mi, nasıl olur da hayret el· 
mcz ve şaşırmazdı ki; aşcı kadının 
odasında, bir yatağa sırt üstü 
uzanmış, horul hnrul uyuyan sakallı 
bir adam görüvermi1ti. 

O zaman işi biraz ~nlar sribi 
oldu. Aşcı kadına; 

- Sen bunu mu seviyorsun?. 
Dedi. 

- Evet benim ... 
- Demek beyim sana bsgışladı· 

tım budur. Mesele yok öyle ise ... 
Kardeşimi dövmeme karışmayor• 
sun öyle mi? ... 

- 1 il .... 
Kadın bu son sualden birşey an-

Murat telefondan uzaklaştı. Se· ı 
,·incine ölçü yoktu. Yandaki odaya 
geçti. Düşünüyoı du: 

Türkan ıretecek, sevırilisile baş 
başa \'erecek, nel~r konuşacaktı, 
O ırün bava ırüzel olsa da bol bol 
ırezseler, eğlenseler ... 

yımlar ııeldı .• B_ızı sın em aya goıu_- kağıdı bulunca derin bir yese 
recekmış; kalır, Sedat ııelmedı, düştü: 1 
h•ydi kızım. sen ııit, şu çocuğu al _ O olacak... Mutlaka o ola• 
da, gel; dedçı... cak. ltilğlcının oğluoa gelen mek· 

-· Ya... ok giizei, ıiz de bur~ k · b ı k 

lamamıştı. Çünkü o Nazminin bıd· 
detle aşatı indifini ııörünce keşfe· 
dilmesinden korktufu sevgilisi için 
kendini ortaya almıştı. 

Nazmi uyuyan adamın sakalının 
toz toprak içinde oldufuntı ıı-ördü. 
kadına: 

* - Murud ırelmiyecekmisin bizimle? 
- Ablacığım, biliyorsun imtihan. 

lar yaklaştı ; siz ıridin, ben derse 
çalışactğım. 

- Aman Murat! Her •aman der· 
si öne sürersin, büyüdün, üniver!İ~ 
leye geçtin, Ula küçük mektep 
talebe•i gibi ... 

- Tabii değil mi ablacığım, 
tahsilde olana çocuk gözile bak·I r. 

- Ayol, çocuk evlenir mi? Ni· 
şanlını unuttun galiba ! 

- Ne yaptım ablacığım, Tür· 
Hını sevdim. Güzel, terbiyeli bir 
kız! .. 

* - Murat, sende hiç akıl yok .. 
Bir kere mekteııini bitir de sonra 
evlenme •.. 

. . tııptan çı an resım u o aca .. 
ya gefdıoız. Şu mektubu bulalım bakalım ..• 

- Evet 1 • Acaba ... Acaba Fahrünnisa onun 
-. !lana şimdıye. ~a~ lr Sedat· ismi mi? ... 

lan nıçın b•hsetmedınız Mele lubun bulunması uzun sür• 
- B'r n ıinasebet duşmedi ki... medi ve son satırının altına ba· 
Türkan sokak k~p!sın~ dotru kınca gözlerini, lir yıian ıribi kıv· 

yollanırken Seclat gorundu. 1 d · d b" ·· ddet 
_ M T rk. 1 tanışıyor rı mış uran ımza an ır mu 

~rat, u an a ayıramadı; 
musunuı t O . · z il G .. ı z - ımı,.... ava ı aııp. ...a .. 

-Evet· vallı Galip! Diye sö;lendi. 
" Beoim nışanl:m., derneğe kal· Şimdi, ona karşı zaman zama.n 

madı Sedat : sin.denip hiddetler.digine de bır 
- Murat. Türk.in benim oışan• pi manlık duymaya başlamıştı· 

t m takd"m ederim. - Ne ııeni~ omuzları vardır ... 
Murat şaşırmıştı. O an dünya ba· Hele yüzGndeki o saflık! ilk bakışta 

şına göçmüşti.ı. bir koca bebek •anırsınız. Zavallı 
- A, a! ... o benim nıŞanl_ım_. siz Ga .ip. Sen hademe Alinin rakibı 

dayısını~ çocuğu ..• diyebılmışlı 1 h o asın a ... 
Sedat: Fazla duramadı. 
- A .. A ... ne mıinasebet .. Tür. Derhal odadan çıktı hayretle 

kan yalnız benım nısanlım. bakan babasilc mısal.rlerinin }"3· 

Murat : nındaıı fJ ldır kLldür geçti. Aşağı 

- Elimde değil 
viyorum Türkanı .. 

Çamlıcaya tenzi
latlı tarife 

- Aman, ne aldanış b~.. ınınce taşlık!• lıisiklelinı aradı, 
ablacığım, SC• - -- bulamadı. 

- Zaten hatırın olmasa ben 
o kızı yanaştırır mıyım içimize ... 
Hatırın İçin Murat, hatırın için ... 

- Teşekkür ederim, ablacı~ım .. 
- Demek bizimle gelmiyeceksin. 

- Evet, şu imtihanları bir ntla· 
tayım, sonra sizden ayrılmam ... 

M r~t evde yalnız... saat 15 
balkona çıkıyor, sokağa bakıyor. 
Saat 16,5 nldu, blli sevgilisi gö
zükmedi. Kendi kendine: 

Türkan nedense ablamdan huy· 
!anıyor. Hakkı da var, bu kadın
dkn yüz bulamıyor ki .•. ııü<el bir 
kız, beni seviyor, ben de çıldıra• 
aıya onu." Bugün hava da güzel ... 

Zavallı Murat hazırdı. Türkana 
neler ikram edecekti, neler konu• 
şacaktL Duclaklarile sevgi1isinin 
kalbine ne sırlır akıtacaktır .. umut· 
!arının boşa gitmesi onu çileden 
çıkarmıştı. 

Saat tam 17, aklına Sedat geldi. 
Onunla tanışalı henüz bir ay ol. 
muştu. Ne cana yakın bir arka· 
daştı. Kadıköyünda oturuyordu, 
o ... 

- Seda.da giderim, onunla Mo
da kıyılarında gezerim, Marmara· 
nın mor tüle sarılı güzelliklcrile te
selli bulurum. 

Diye mırıldandı. 5,45 vapuruna 
yetişti. Vapurda arkadaşı Turana 
rastladı. 

Şirketi Hayriye ve Üs· 
küd r tramvay •irketi 

tetkikat yapıyorlar 
Belcdıy 'e di 'C· alakadarlar, 

Çanüıearıırı guzcll şmcsi ıçın ça -
lışmı} a karar ve.mışlerd · . lst"n-

bulun bu en guzcl mırnzaralı verı

nin guzcl bahçeleri, gazinolar: bıle 
bugün 1-ıarap bir haldedir. Bu ·ıl-

dan itıbarcn buraları imar edi!m.

ye başlanacaktır Ayrıca Bclcdı\'e 

buı·aya büyük bır park ) apml' a v~ 

ayrıca da bir gazino inşa ederek kı· 
raya vermiye clüşunmekted<r. Bun· 

dan başka Şırkcti Ha ·rıye w Üs

küdar Tramvay Şırketi Çamlıcayı j 
gezmiye gidecek İstanbul lı;.Jkı i

çin tenzilatlı müşterek biıctler ih· 

das etmeyi duşünmektedirfer. Esa- 1 
sen fazla masraf yıizıinden rağ • 

betten düşen Çamlıc.anın bu suret- ı 

le rağbet göreceği \•e canlanacağı 

ümit edilmektedir. Küçuk Çıımlıca

dan da Alemdağına bu yıl munta
zam otobüs seferleri vapılacaktır. 

il HA y AT EOEBi ROMAN•. 

DENEN 

y~::~;~:'.•' Sa>a cos<un ?..,~,;~,.~ ! Ilı 
- Başka kimseniz yok mu?.. Genç kıı teselli ihtiyacını duy. 
Şişman içinden söylendi,. dil ı 
- Eh, sıltdın artık be.. - Üı,ülmeyin .. ne yppa.ım. Bir 
Cevap verdi: gün hepimiz ölecek dcıtil miyiz? .. 
- Hiç, hiç kimsem yok.. Şişmanın içi sıkılıyordu. 
Kız içini çekd;; Nereden çıkmıştı bu ölüm me• 

sefe,i canım!. - Yazık!. h 
Şişman bıyık altından güldü: Ş mdi böyle şeylerden ba set. 
- Enai_ menin sıra mı idi. Aylardır etlen• 
Bir dakika sustular.. ceye hasretti .. 
Kız konuşmak istedi. Amma ce• işte önünde ala bir rakı soiratı .. 

saretsızdh Karşııında enfes bir kadın vardı .. 
- Çok acıyorsunuz değil mi?.. Vardı amma ae çuc" 
Şişman dudak büktü: Aralarında histen duyuştan ve 

Jesti hayırl arzudan yana kilometrolarca 111e11fe 
vardı. 

Cevabı evet diyordu •• 

- Belki yemek oda~ında bırak· 
mışın;dır ... • dedi • 

Fakat ora'Ja da bulaınadı. Bıı 
mada kardeşile Ane sokak kapı· 
•ındaiı içeriye girmiş'crdi: 

·•· Bisikleli nereye ko}dur.? .. 
Dcrdemez J..nrdeşi bodnıma inen 

roer~i\'ende gözden ka} bolu verdi. 
- Ya? Demek b•ı se!cr ma. 

kineyi adam akıllı benzettin öyle 
mi? Şimdi gÖ•te•İrim ben <ana! 

Ve derhal bodruma ındi. 

Bodrumda bir mutfak, bir kô· 
mürlük, bır hamam, bir de aşçı 
kadının odası vardı. Hamam ka. 
pısını açdı, birşey göremeyince 
yanındaki tokmağa el attı. O anda 
mutfaktan aklını k~çırmış gibi fır. 
!ayan aşçı kadın : 

- Aman küçük be}• 1 
- Ben tı!i:im yapacagı~ıı ... Çe. 

kil önümden .... 

- Allabını SeVer!en küçük bey ... 
Bana b3ğışla ... 

- Odana sakladın degıl mi ? .. 
- Allahını seversen küçük bey ... 

Çek seviyorum .•. Bana bağışla ... 
Aşçı kadın o kadar çok lal varı. 

yordu ki; Nazmi biraz ievşiyiver· 
mişti. Fakat onun çok seviyorum 
demesine bir mana verememiıjli . 

Kardeşini bu kadın ne diye bu 
kadar çok sevecekti. Bir şefk alt~~ 
değil bir aşkdan bahseder gıbı 
ı~t7. ,.folu~u w~t'\"' vnru'll., rli vrırdıı. 

Aksi aksi ba~ını salladı .. 
Kız kesik, ke ik devam ediyordu. 
- eenim de annem yok .. b&bam 

ha;ıis .. kardeıim kayıb .• 
Ya,ından büyük la~lar söyleme· 

te kalkmıştı im .. 
- Siz erkekıiniı .• sonra oldukç• 

yaşlısınız.. Halbuki ben bayatı 
yapyalnızıml .. hem ... 

- ôvcy annen var ya .. 
Kız başını salladı; içini çekti .. 
- Evet var" Fakat yarın bu· 

radan gideceğim .. 
Şişman doğruldu: 

- Niçin? .. 
Etrafına bakındı.. Söyliyecefi 

şeylerin dııyulma,ından korkan bir 
hali vardı. 

- Çünkü .. 
- Evet, çünkü .. 
Saf kıı, masum kız, zavallı kız.. 
Hala karşı .. nda yüretinden ya. 

ralı bir adam var sanıyor. 
Ve y~e sanıyor ki bu adam 

kendisine dert ortatı olacaktır. 
Babacan bir adama benziyor. Ken• 
disine acıyacaktır. 

- Çrınkü .. Bu ev tuhaf bir yeri. 
Şiıwan ali.kalı: 
- Ne gibi •• Mesela?. 
Kıı röılerini odanın içerisinde 

ıeıdinyor: 

- Kilitle kapıyı ...... - Dedi. Ve 
sonra sordu: 

- Peki amma bunun saçı sakalı 
neden böyle toz toprak içınde ? ... 
Kadın der;n bir götüs geçirdi : 

- Ne olaca: Leyim? On iki 
ilın toprak altında kaldı?. Kendisi 
mahpustu yeri kaıa kaza karlı. 
Daha ı edi arkadaşı varmış.. On· 
lar uçmuşlar ... Ru bana geldi. sak. 
!adım. Ne yt.payım? Se,·iyorum. 
Nazmi tabakasını çıkardı : 

- Al bir si1rara lMkalım .. Ya
hut al şu p.ıketi .. Yok. Yok. 

Ver pahlı bdna ... bıı <aatıe •i· 
gara bularnam, l.Ju adan1 evı._.e!ce 
sJkallı mı idi? 

- Evet beyim ... 
- Ôyle ise Ane}e söyle benim 

ı leli versin. bir p"ça bıyık ?.·r•~· 
tır•r. Geri kalanlara bassın l•lelı ... 
anladın mı? Hem kuzı ııı s'z nerede 
ıe\·i,tiniı? Meır.lekdte ... tauıi bir 
köyderı mis:niz?. . 

- Yok lıeyim... J.u ış burac.la 
oldu. Senin odandao bakışa bakışa 
içını k yoadı. 

- I:senirn odc mdan n11? Btniın 
odamdan h<p·shaııe giıziıkür nıc? 

- Aı·na ~ihi ... 
- Dt•eııe ki uen nıohall deki 

kızları, sw de erke ieri ~foetleıip 
duruyor"'"· ne nıiıbJrek oda imiş 
Lu ... Her ne hal ıse ... Sonrd ha· 
nıaını kııdır. lhı aUaınj yıka... Be ... 
nim bır lentKli clbi~·em \·ardır onu 
da Aı şc ' 'ersin. Sana... Soran 
o'urs:ı Narmi Bey göndermi; der· 
sin. Usla lir ahçı bulduk der, ev. 
dekilerc yultururuz olınaz mı? ... 

(De ·oırıı var) 

==~- -=·= -=----" 

Liman idaresi 
Taşınmıya başladı 

~lcrk!'Z Rıhtım hanında yaµııan 

tadilat bıttığıııden Liman İdaresi 
vent biıı olarıni:l laştnmı~·a b la -
m1.:-;tır 

Kontrol müfetti<lı(;ı hanın ıı~ün
cü katına nakletmiş ve orada r;a • 
lısml\'3 basl~mıştır. Bütun büro -
la~ın bu ay •ununda yenı ·eı !erine 
naıdctmc>i bıtmı, olJcaklır Liman 
İdaresi hanın 1 2 ,.e 3 ün~ii katla
rına tajınmakladır. Haziran ba ın

dan ıtibarcn bu üç kattan bırı D -
nız BJr.ka tahsis ediJeceklır 

1 - N• bileyim.. mesela.. iiren 
çıka o belirsiz .. birçok kadınlar, er· 

1 

k.ck'cr geliyorlar. Yı.lıııı odalara 
kap.ını yorlar. Bazan içiyorlu, 

Anneme som yorum. 
Ba:ıan cevap vermiyor. 
Bazan akrabalar diyor! 
Bazan ben keyif ehliyim kala· 

balıkt•n, misafirden lıo5lanırım d i· 
yari 

Annemin ne çok tanıdıkları var! 
- Fena mı kalabalık arasında 

eflenirsin 1 
Ancak eşdilir bir sesle cevap 

veriyor: 
- Hiç etlenemiyorum. Sıkılıyo

rum. Yarın ıridecejtim .• 
Şişman içinden gülüyor: 
-Seni zor bırakırlar. Yine susu· 

yarlar .. 
Şişman iki kadeh içiyor. 
Yaıtları çenesinden akarak bir 

kaç lokma meze atıyor ağzına .. 
- Seni hiç mis•firlere çıkardı· 

tar mı? .• 
- Çıkarmak istediler amma ben 

çıkmadım. 
- Bu akşam nasıl oldu? .• 

K1110 ırözleri parlayor, heyecan• 
lanı yor .• 

Dediler ki sizin kızınız ölmüş .. 

- Ne sövhıyorsunuz Emir haz. 
relleri ? 

- Hakikati söylüyorıım. Bir pa· 
uporl isterseniz size kim ve han· 
iİ teb'adan oldugunuzu sorar!af. 

- Söylerim. . 
- Bunu vesikalandırnı•nızı ıs-

terler. Fakat yelmcz. Ondan .rnnr~ 
size pasaport verlUp verilmlyece~ı 
hakkında uzun bir t•hkikata eirİ· 
şirler. Ne kadar sürer bilmem. 
Farzediniz ki pasaport verdiler. 
Gideceğiniz memleketlerin knnso· 
losi arı vize e<leme~ler. 

Kendi hariciye \ e dahiliye oe· 
zaretlerine yazarlar,o7aları da ince· 
den inceye soruştururlar, münasip 
ııörürlerse cevap \'erirler. Yalıut 
hiç cevap \ermezler. Evet amma, 
bu zorluklar son zaman!.arda çıktı. 
U>un harp seneleri esnasında mil. 
!etler biribirlerine karıştılar. Şimdi 
her devlet durulmasını i.tiyor. Bü· 
tün bunları bır tıırafa bırakınır, siz 
n.aglüp bir memleketten geliyor· 
~U'lUZ. 

- Demek ben bııradao bir } ere 
gidenıi~eceğim. 

- Gidersini1.. Fakat deoiıtim 

gibi. Bu muameleler olup biter 
sonra. 

- Ne kac!ar zamanda olup biter. 
- Bilinmez. Be~ki bir ayda belki 

bir >enede, belki hiç. 
- Ras Feddan bunları bana 

söylemedi. 
- O ıun vazifesi söylemek de· 

~ildi, sızi buraya getirmekti. 
- Bu insanf \"Jziles<ne teşükkür 

ederim. 

- Yanlış konu,cyorsunuz hanım 
efendi. Rds F edda 111 • azifesi s • 
dece ticari lir va,,fedir. 

- Anlıyanıadıın. 

- R,ıs Feddan, ze,ıgin, itibar•ı. 
n~fuılu adamlara iÜzel kadın te· 
darik etn•ekle geçinen beyııelmil~I 
bir tacirdir. 

-- Şaka ettiğiniıi sanıyorum. 

- Çok ciddi ac.lanıım hanım· 
efendi. Rıs Feddan sizı Leııııı için 
aradı, buldu, ııetircli. Bu iş bana 
ıKİ bin ingiliı lirasına tnal o!du. 

- Beni site saltı demek. 
- Heyecanlanmaı·ınıı. Ha) ır, 

sizi lıana ve kıın C)e satmadı. Raı 
Feddan iki turlü ticaret yapar. !liri 
kıı alıp satmak. Bu her zı;man 
içm yaplıg-ı Lir i lir. 

Eiri de bcnım gibıleri ıçın ııikalı 
edi:ecck, aile kuraca~ kız bU!· 
m:ıktır. 

- Ban;ı karşi çr:.,k kibar, ınsnn 
ve centilmen davrannıı5tı 

- Vaııfesi idi. Çünkü ::-;ııi sa. 
tı•ık Lir k" diı e ara} p bulm·ıdı. 
Ben kendisine emir vermiştim. Ka. 
rım hastalıklı, ailem bozullc:ık, ba· 
na benim istediğim gibi bır hı}at 

eşi bul demiştim. Bulacagı böyle 
biri•ine larşı elhtte kibar, terbi. 
yeli hartket ede kti. Size ettiği 
hi"ırmet aynı ıamanda bana idi Siıi 

bana )'azdı, anlatıı. Çok muvafık 

buldum. Telıı-raf r;ektinı. Geldiniz. 
Hiç ha}rele dü,meyiniz. Hakikat 
budur. 

- lmparalorlarl• dostlugu olan 
hıı adamın b;; 9 ihi ... 

bana çoi< ten1ıyormu~. Dertlı bir 
babayı avutmak insani bir vaıife· 

dir. Onun ıçrn, size dert orta;ı ol· 
mak içın geldim. 

Scs;ni deği,tiriyor: 
-Üzülmeyorsunuı ya .. ben de •i,lıJ 
bir kızın•z:m .. Şi~manın lıiı.ldett•n 

patl~yac•ğı icliyord<ı. 

Panlalonunu ııev~clti. 
Bu hokkabazlık daha ne kaJar 

devam edecek diye ınırı!Jaııdı. 
1 lokkabazlık bu ! 
Ben buraya \Ocıık e~lendirıııeye 

ıı-elmedim .. 
Aylar var ki eğle ıniye ha.rdiııı. 

Allah cezasını versin .. 
Keşge başka kadın is•eseydınıl 

Enaılik bende cıldu. 
Sonra karşısında bir ınekl•p ta· 

lebe&i gıbi oturan, genç krza göz· 
ıeri takılınca gevşiyor. Asabı yu. 
muşa yor. 

Vücudünde bir ürperme, dizle· 
rinde bir kesiklik hissediyor. 

ihtiyarı elinden ııidiyor. 
Kızın .• 
Siyab bukleli saçlarına .. 
Birer kuyu kadar derin, manalı 

iÖtlerlne .. 

25 Nisan 
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Yazan: 
- Anlıyorum ki siz Ras Fedda• 

nın bana yaıdıjtı gibi pek saf, peK 
toy bır kadın'1nı7, imparatorlar 
dediğiniz kimler oluyor? Habeşiıı 
hailei Selasiyesi llli? Püf! onun RJs 
Fadcfaııdan kalır ııeresi var? Toy. 
yare il• Adisababayı< gıdi ıniıı 

•cLcbini biliı or nıu•uııuz? Ne dost
luk; ne ~i}asf \"azife. .. Sadece kar• 
şılıklı tkaret. E \"et, bana ınanınıı. 
Ra• Feddan lmpara:ora beyaz kn· 
lar ~ütürüb ut1r. 

lmp<ratcr ıia buuları bir kaçar 
fün sonra yüzıle yıiı karı ile vali
lerıne raslarıııa ~tar. Bu, ticaretin 
bır ı-üzüdür. Ôbür yuzü de var. im· 
paralor da Rasa ıı-enç Habeş kızla. 

rile genç Habeş delikanlıları '3tar. 
o kadar sar olnrayınız hanıın efen· 
di. Esoret A ''ropadao k alktt anıma 
başla yrrl•rderı kalkmadı. Bizim 
lsiam S.lrmi, lıele geri kalmış mın· 
takahrda hi.1a esir alıp satarhr. 
Hal! kô!el,k sürüp ı<itmekted:r. 
1,te benım sJrayını. 

Ne dediniz? bir ımp~rator Lıınu 
yapar ım dediniz? Si1 ah;deıı çok 
safını~<ınız. lmpJrator dediı;iniz 

.adam memıeketini, milletini ka'lp 
kavuran \'e bir i"Ün nı.miekeli~in, 
mi'letinin baş•n~ bin hir bclaLr 
getirecek ol. n· miikemr.ıei bir •er. 
seridir. Bir ı:-iin memleketi istilaya 
uğrar"" paralarını sandıklara yrr. 
leşlirecek " defolup kacaca'-tır. r·ı 

(Devamı \'ar) 

f "J işte bu •ki Habeı imp>ra· 
torr: Haire .)'e/tisiye hı,. Türk düşma• 
nıdır. llafag n~sel~sinde türkler:n 
ve A:ıkuran:n aleghirıd• g1z~telere 
çok ulepsi:e< beycn1tla bulun· 
muıtıır. ( Müellif ) 
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Kara bükte 
Tayyare 
İstasyonu 

Karabiikte bırtayvare isin vonıı 

;. apılmıya ba !Jnm~tır, ısta on 

haziranda açılucuktır. 

Meddi) koyündc bir tst s' n 
) pı!masındı<n uızgcı ilm stT Yal

ııız Dörtyol ,.e Edirr: de vap' ::a'.< 

t. ıt hava ist onları~ın hazır -
' l.k!arı \i1p1ım"ktadıı 

Te cı:ü ma ş arı 
M üılıak bütçe ııc id e d ıı 

daıre \ 'C ıtıue se 't çal n ınÜ· 

ıı ke

sı. n c 1 K ı .ı ta :ıfu d. n t s11 

..>utctı k .... rarlaşlı,1 ""ıışt..r. 

Türk Mürettipler 
Cemiyetinin fevka
lade topSantısı 

7 a,k 11ıirt!Iİpftr Cerrıt9~ti Ra$ .. 

k'Jn't~rocian: • 

'r'tni ıeyeli iı.lareuin kararı; le 
•arılıi kongrcııın fe•·knlaı.le içt.maı 

bugun Ca~'loj!lında Enıııı1hu 1-1 ı. 
kcvind" sa•t 13 te yapılaca_ı-ınc.ları 
Lüt · n aı...anın gelıne\eri ric:ar olun r. 

Mı1zok"' olun c. k moddolrr: 

l - Heyeti id.ıreni ı ıebiigi, 

'2 - Ceo İ \ ~l rıizamn:un siı.in la• 
dil veı a ıslahı veyahut yeni bir 
nizamname 'llpılması için he) ~ti 
idareye n.üşaçırJer la}ini, 

3 - Ltızıım ~örü'.ürse }eni lıe
,·etı 'dare intihabı. 

E.ntari inden la}an gögsüne.. 

s.ndalya üzerinde oturduğu yer• 
dt·n dirlerine kad.r enl ıri altında 

kalan bir res<aın fırçasından Ç•k· 
mış ı:bi inhinalı hatlarL. 

N<haveL. 

Muntazam ve uzun bacaklarına 
Bakıyor, bakıyor.. Yine \'Öcudun. 
da b:r iirpcrm~. içinde Ur kesik· 
tik .. Ka:binde on ~etiz yaşında b:r 
dtlikanlı gibi heyecan hi sediyor. 

Aklına içmekten başka bir şey 
gelr.ıi\ or. Beyaz, suya deaince ak· 
laşan nınyi ona istediği cesareti 
ver mi} or. 

Umduğunu bulamamaktan mele· 
vellit l;ir hiddet.. Kıza yi) ccek 
gıbi bakıyor. 

Fabt bakarken gözleri kama
şıyor sanki. 
Yayaş yavaş bakı~larındaki scrl• 

lik yumuşayor, yayıklaşıyor. 

Gözleri kızın her tarafını kucak. 

lıyor. 
Kıı mulereddit, şaşkın, hayretle 

siözüyor cnu .• 
Tuhaf tuhdf bakıyor bu adam .. 

(D~ı•amı var) 
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ıs a a aciasında alınan 
A a e e edbirde 

POLiSTE 

Azılı 
Delikanlı 

BEYOGLU 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Ô~le neşriyatı: 

aliba müessir olmıyacak! 
Kendisine varmayan kızın SARAY 

yüzünü ve Kulağını kesti TÜRK 

: Bakir delikanlı 

'Kronştat bahriyelileri 

' Saray entrikaları 

Saat 12,30 Pıakla Türk musiki&i, 
12,50 Havadis, 13 Beyoğ lu Halkevi 
neşriyat kolu tarafından bir tem•il, 
14 Son. 

-~~~~~~~~~~~~~ 

Şimdiye kadar alınan neticeler ispanya etrafın
daki ablukanın fay dalı olacağını sanmağa hiç le 
müsait görülmüyor. Boğuşma ne zaman bitecek? 

ispanyanın donirtlın kontro/One İ#irak eden lngiliz ıırhluı Rodneg 

I• spanya hudutlarının karadan 
ve denizden kontrohına iki 

gündenberi başlanılmış bulunu -
) or. Acaba kontrolun bu üç günle
rinden ne neticeler elde edildi? 
Şu dakıkada 27 millet bu kontr'J· 

la i ~ tıriık etmiş bulunuyorlar' Muh· 
telif devlellerin filolarına komrol 
edecekleri mmtakalar tahsis edil -
mi~ bulunuyor. Artık İspan.,a•ll''I 
etrafına böyle bir kuşak kuşatıl -
dı'<tan sonra, ne dışardan içerıye 
n e yeni gönüllü, ne yeni silah , l'"P· 
hane veyahut herhangi bir harp 
malzemesi girmemek icap eder. 

İspanyanın içinde kalan iki mıı
ha~ım taraf, ne halleri \'arsa ~5r

sünler? 
Şimdiye kadar aldıkları yard,rn

cı rönüllülcr ve cephanelerle daha 
bir müddet boğazlaşsınlar. Fakat 
hazıne tükeninc ne Dlacak? El -
bette birisi, ötekinin hakkından re
lccek veyahut her hangi bir tavas
sut zamanı hulul edince, bu kar -
deş kavgasına bir nihayet vermek 
çareleri bulunacak! 
Düşünen böyle düşünür. Baz3n 

tedbir takdire uymaz, fakat baz3n 
takdir tedbire uymuyor. Nitekim i
ki günlük tecrübe hemen kendisini 
gösterdi. 

KONTROL NASIL TATBİK 
EDİLİYOR? 

Kontrol şöyle tatbik ediliyor: r,Pr 
hangi İspanyol limanına uğram~k 
iStİ)·en bir vapur durdurulur VP. 

kontrol servisine memur bindik•~n 
sonra vapur yoluna devam eder, 
istediği limana varır. 

Bu kontrol memurunun, vapur .. n 
her tarafını yoklamak, icap eden 
vestı.iki görmek, suııl sormak, c.;
vap istemek ve hatta lüzum gö • 

rürse yolcuları sorguya çekmek 
hakkıdır. 

Eğer bu meınur, kontroluna me
mur edildiği vapurdan şüphe edi
yorsa, yahut kaçak mal, silah, gö
nüllü vesaire götürdüğüne kanaQt 
hasıl ederse, ııe yapacak? 
Yap~ğı şu: Suçlu kaptana ve 

Londradaki merkezi organizmaya 
vaziyeti bildirmek. 

Kontrol memuru vapura girdik· 
ten sonra, direğe hususi bir bay -
rak çekilmektedir. Bu bayrağı gö
renler, vapurda kontrol memuru
nun bulunduğunu anlamaktadır -
!ar. 

Herhangi bir vapur İspanyol li· 
manlarından birine uğramıyacak
sa, mutlaka 18 kilometre uzaktan 
geçmiye mecburdur. 

Bu kontrol işini temin edenler 
10 idareci, 6 delege, 550 deniz su -
bayı, 135 kara Sltbayı, hu!ıisa top 
yekun bini geçmiyen insanlardır. 

günden itibaren müşkülatla kar -
şılatmıştır. 

Saratore ismindeki İngiliz va -
purunun kaptanı, gemisini kontrol 
etmek istiyen hatta İngiliz har p 
gemilerine mümaneat etmıştir. 

l<'akat tehdit karşısında kontrol 
memurları vapura girmışler ve Bil· 
bao'ya çıkarılmak üzere külliyetli 
mikdarda nikel ve zahıre bulmuş -
larciır Nikelin İspanyaya ithalı ya· 
saktır, çünkü harp malzemesinden 
SJ · ılınaktadır Gemı sahile yanaş· 
tırılarak, bütün yukü dışarıya çı· 

karılmış ve yeni talimata intızaren 
varurun hareketine müsaade edil
mem:ştir. 

Dığer bir habere göre de btr İn
giliz vapuru abluka hattını geçe -
rC:c , Prierta Mu,el ıskelesine ya
naşmı ştır. 

Valan•va hiıkurnetı ablukanw 
tatbik tarzından memnun değıldir. 

Bu hali Londradaki komite nez
cinde protesto edecektir. 

İspanya hükıimeti bu protesto -
sunu fili bir şekilde izhar etmek i
çin. kendi limanlarına gelmek is

li yen vapurlara müdahale edecek 
olan kontrol heyetlerinin tanınma-

Çocuk 
Bayramının 
İkinci günü 

Dün çocuk bayramının ikinci 

günü idi. sabahleyin saat 10,30 da 

Akay idaresinin bir vapurile bir 

kısım yavrularımız gezmeğe götü· 

nilmü~tür. 

Öğleden sonra iki büyük eğlen

ce· tertip edılmıştir. Bunlardan bi

ri Taksim bahçesınde verılen bir 

gardenpartidir. Gardenparti saat 

14 de başlamış olup geç vakte ka
dar sıirmiiştii•, Burada çocuklann 

hoş vakit geçirmesi için muhtelif 

eğlence ve oyunlar tertip olunmuş
tur. 

DıCTeıi de, ş·ehıadebaşında Turan 

t!yatrosunda güzel bir temsil ve • 

ı i lmi~lır. Bu ıniı,a mcreyi çocukla

rımızdan her istı~·enin görebılmesi 

için 14 le ba · lıyan temsıl 18 e ka

dar uzattırarak tekrarlanacaktır. 

Burada monoloğlar söylenmiş, ll

lebelcr tarafından söylevler de ve· 

rilmiştir. 

Bundan başka Alemdar nahiyesi 

tarahnclan Divanyolunda Şenbah

çede bir eğknce tertip edilmiştir. 

Şişli Halkevinde büsbütün baş -

~ını tamim etmiştir. Bu tamim hü
kumet tayyare fılolarına ve donan
masına da bıldirilmıştir. 

* Görülüyor ki vaziyet daha baş-
langıçta müşkül bir safha geçiriyor 
İspanya gibi koskoca bir mem

lcketın kıyılarını bu kadar mahdut 

memurla kontrol etmek ımkanının 
nasıl tahakkuk edcbıleceğini dü -

şünmek de yerınde olsa gerektır. 

Gelen bazı haberlerden anlaşıl

dığına göre, kontrol memurları, 
muayenesine memur edıldikleri 

vapurlara girmekte tereddüt et -

mektedırler. Çllnkü otorıtesı ancak 
Londrada komıtcden aldığı sala -
hiydc baglı olon bır adamın kont
rol vaz ı fesını ya parken, herhangi 

bır suik sde ın ruz olma ı ihtı -
mali de varit görulmektedir. Ya
hut bu adamların para mukabilın· 

de satın alınmaları da gayrivarit 
görülmemektedir. 

Bütün şu \"aziyct İspanyayı ku

~atan kontrol işınin umulan neti -

ceye varabılecq;inde şüphe hasıl 

rrJ iyor . 

KÜÇÜK HABERLER 1 
* Dün seyyahlara ruhsatiyelni 

olmadığı halde bazı şeyleri antika 

diye yüksek fiatla satmıya teşeb -

büs eden bir kaç yahudi yakalan
mıştır. * Şimdiki Üniversite konferans 

salonu yıkılmak ve arkasından yer 

katılmak suretile 2 b1n kışılik yeni 

bir konferans salonu yapılacaktır. 

* Mayıs birden itibaren ondii • 

liisyon n1~kinch.::ri muayene edıle

cek, sıhhi ve fenni şartlara uyan

lar damgalanacak, diğerleri pıya -
sandan kaldırılacaktır. 

* Kuçükmustafapaşada yeni blr 

ilk mektep inşasına başlanmıştır. 

Samatya ve Fenerde de birer or

ta mektep açılacaktır. 

* Samsunda kızlarını kullana -

rak gizli randevu evi işleten Dil -

her yakalanarak mahkemeye ve -
rilmi~tir. * Fatihte de bir Çocuk Kütüp -
hanesi açılacaktır. 

* Mekteplerde musiki dersleri-

nin ıslahı kararlaştırılmıştır. -
Haliç 'ırketi tenzlllt 

yapecak 
Haliç Şirketi biletlerde tenzil!t 

yapıııak üzere tetkikata başlamış· 

tır. 

Eski Alipaşada mektep sokağın- MELEK 
da oturan Hayriye kendisine var- iPEK 
ma~ i•temediğinden dolayı Muhid- SAKARYA 
din i!minde bir çocuk tarafından 
ustura ile yüzünden ve sol kulağın· YILDIZ 
dan yaralanmıştır. Muhiddin kaç-
mıştır. Z"bıta tarafından aranmak• SÜl.1ER 
tadır. 

Dlreksıyon taliminin sonu ALKAZAR 

Üsküdamı Bağlarbaşında oturan 
şoiör Hagan idare elliğ i otomobi- AN 

: Tarzan kaçıyor. 

: Viyana sevdaları 

: Taşra kızı. Seven 
bdın 

: Pat ve 
sirkte 

Pataşon 

: Programı bildir-
ın c n1işti r 

: Kü çük Lord. Pre~· 
ses Turandof 

Akşam neşriyatı: 
Saat 18,30 Plakla d•ns mu•i· 

kis', 19,30 Çocuk Esirgeme Kurnıu 
namına konferans Ordu sayJavı 

Sclirn Sırrı Tarcan, 20 Müzeyycı 
ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 20,30 Ömer 
Rıza tarafından arapça söylev, 
2ll,45 Muza!!er ve arkada~l arı t \• 
rafından Türk mus·kisi ve halk 
şar~ ı : arı, saat ayarı, 21,15 orke•lr:ı 
22, 15 Ajans ve borsa ha~erlerı \'e 

' Gizli izdivaç. Çin· ı 
tene gc ceoerı. crte<i ırunün progrımı, 22,30 pliık . :ı 

linin direhiyonunu mü~leri olarak 
otomobiıde bulunan Muammere 
tc<1im et;ni,tir. Fakat direksiyon 
t alımi yap·.n müşt erı Üsküdar cad· 
d~..:in ~en geçer i< en 1 odorinin ara• 
basına ça rpmış, araba nın makas ve 
okunu kırmıştır. K"rıhn ok şek erci 

1 Sırıgapur postası v<: so'olar, opera ve operet pır çal ırı, 

A . tın topla yan kızlar . 1 -;2:1~·3:u=s:o:ıı.=::=====::::::;-
l \IJ5 Ali a Balkan ı -

1 dül kiif'ın c rr. ~k cinına çar p a! ak 
dükkanın büyük vit•in c .1nıı ile 11 
r cço l l a van oz unu p -rc;a parça e t· 
miş ir. Mun:nmer ile şo fö r HJsnn 
h kkında tü ı ba t a ba .;ıı nınışlır. 

İki Kadın bir erke (:; i döğdü 

o .ı ıı . piy tları. l s· T A N B U L 
ASPl : Ka ı a;. sevdalılar. Tıcaret ve Zahire 

1 Hi.ı cum fılosu 
S ANCAK 'Ş rlo asri zaınanlar, Borsası 
L ki Asıoryn) : l\f ı<ke ler aşa~ı 24 ! 4 I 931 
Ll.MHURlYı:.T: r iz de ir.sanıL. Vah. 

şı koşu f 1 R 
Ll gaJa oturan HarrpusLm, 

aynı ınohallede oturan Mer ıem ve 
Giılz:ır tara flarından teknıe ve 
tokatla döğulerek yÜ7ünden yare
larımışltr. Ka<lınlar }akolanmı lardır. 

ISTANBUL 
y ·kh' 

9aşından yaralandı 1 

FERAH 
MLLLi 

Üsküdarda Belediye otelinde o- 1 
turan Fahrettln tütün deposunda HiLAL 
asansöre bakarken, başına asansör 
çarpmış, ağır surette y:ıralanmış • 
tır. 

Şüpheli blr ölüm 

IAZAK 

ALEMDAR 

: Pat \e P la~on 

: Kr.ıl eğ leni, ur. Sa· 
lahaddini En ul:i ve 
Ehlısalip muiıarelıe

ltri 
'F.ağdat bülbülü. 
Km öldürdü 

: Beyaz Melek. En 
büyük leh ike 

' Esrarenıriz Tayyare 
(24 kısım) 

KEMALBEY : Ponıpein n son 
ırunler •• Casus adam. 

. KADIKÖY 
HALE. ' M , rinella. 

l ı 

Buğd9y yuıruşak 
,, sert 

Mısır Sırı 

,, beyaz 
Arpa yemlk 
Arp• Anadol 
Çavdar 
Yulaf 
Afyon kaba 

" ince 
Fmdık içi 
~nur 

Kunduz H 

K. P. K. P. 
6 18 6 22 
6 13 
4 35 

4 17 
5 1 
~ 10 

2S5-
55J-

6 15 
5 5 

4 18 
5 2 

--. 
' 

Emınönünde Yarımhanda otu -
ran Kumkaleli leblebıci Hasan Zin
dankapısından geçerken, yere düş
müş ve bıraz sonra ölmü•tür. Za -
"bıta öhimü ~üpheli gördüğünden 

tahkıkat yapılmaktadır. 
CıSKÜDAR 

Tavjan ,, 
THtik deri 

1 

Peynir beyaz 
Peynir kışar 

-- --, 

Kadınlara 
M .. "d ' UJ e. 

'Yıkılan belde San Fran• 
ıisko 

BAKIRKÖY 

MILTiY ADI , Ehlisal p mu hare• 
bel eri 

ı ı GELEN 
I'================= 

885 lon 
30 • 

lpekll iç ÇPmaşırları. ço• 
rap va saire ucuzluyor H ükumct tarafından senelerden-

lstanbul ikinci 
noterliğine 

,, Buğday 
Kepek 
Susam 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Dırı 

Yubf 

37 1/4 • ı ' 

beri gümrükte bıriken eşyala
rın memlekete ithalıne müsaade e

dilmesi üzerine piyasada şimdiden 

bazı hareketler baş göstermıştır. 

Gümri.ıkte 1931 yılındanberı topla
nan ecnebi malları arasında bılhas
sa ip€klı kumaşlar, ipekli kadın iç 
çamaşırları ve çorapları vardır. 

Bundan başka bır çok moda eşyası 
da bulunmaktı:.dır. Bu arada ıs -

karpinlcr, el çantaları, eldivenler, 
hazır elbıseler, pardesiıler, elbıse 

kumaşları ve saire çoktur. İki mil· 
yon liraya yakın kıymette olan bu 

eşyanın ı:tımrükten çıkmasile piya-
sadaki cinslen üzerınde mllhım te-

sır yapacağı muhakkak gorulmek· 
tedir. Bunun ıçın yerlı fabrika ve 

muessese sahipleri şimdiden bu mal
lara! rekabete hazırlanmaktadır -

!ar. Bu yüzden yakında bu çeşit eş- ı 
yaların fiatlarında bir ucuzlama 
görülecektir. Bunun yalnız şehri - .. 

mizde değil Türkiyenin her tara-
1 

fında akisleri müşahede olunacak
tır. Çünkü İstanbuldan başka İzmir 

ve diğer Jımanlarda da bu şekilde 

kül!iyetli miktarda ecnebi eşyası 

bırıkmiştir. 

Yolcu salonunu 
mUteha&5ıs 

yapacak 
gel dl 

Müsteciri Lulunduğ· ım lslanbul. 
da Yeni Po,tahane s ra.ında kaın 
3 numaralı Şıpka imalett.aoesinae 
mevcut olup ş1pkll imaline mah· 
sus maa motor bi.cüm!e al.it ve 
edevat ile mamul ve gayrı mamul 
bilı•mum şapkaları ve imalethane· 
nin hakkı icar ve lnli!aında ve 
ne de mevcut a at ve edevat ve 
sair cll'val ve c~yada bir güna 
h4k ve alakam kalmadığının gaıe· 
teile ilanın dclAlet edilme•ini dıle-
rlm. 22 / 4 / 837 

ADRES: 
Mezk Ü< imal!thanede 

Hukkı Me•al 
Dairedeki nushnına mutabık 

bulunan işbu ilan ber mucibi talep 
bera" neşir ve i14rı Açık Söz ır~· 
zctcsine gönderildi. 24 Nisan 1937 

lıtanlul ikinci Noter müh•ü 

-Lokman Hekim-. 
Mecmuası 

Her muelllme. r-er mek
tepliye, her aileye. her 
Köylüye, her kese pek 
ıazımlıdır. 

Bunden faydall bir 
mecmua bu:amazsınız. 

......,,...~~~-...,,,.,...~~~ 

1356 Hıcr! 1353 Rumi - ·, 
Seter Ni .. an 1 

13 12 
~--,..,.,..,.,...,,_.;.,..,.,..,. ___ ~ 
Yıl 1937, Av 4, Günll5, Kasım 169 

. 

25 Nisan : Pazar • -
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. 
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Galatada yapılacak yeni yolcu 
salonunun projesini yapmak üze
re! şehircilik mütehassısı Prost • 
dan bir mütehassıs istenmişti. Prost \ 
Def isminde birisini seçmiş ve key- ' 
fiycti Belediyeye bildirmiştir. Mü- i 
tchassıs Def dün şehrimize gelmiş 
ve çalışmalarına başlamıştır. Ken· 
disi salı günü projeyi yapmıya baş· 
lıyacak, 15 mayısta bitirecek, in • 
şaat mayıs sonunda ihale edilecek- 1

·• 

tir. 

Vakitler Vasati 

••• • •• 

. 

ıa. d. 
- 1 

' 10 10 . 

s 15 

120 • 1 

1 mik 
Yulaf 

105 
30 
15 
30 

30 

" 

• 

" 
• 

Keıdir tohumu 
Fasulye 

41 3 '4 • 
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Tiftik 
Bulgur 
Kuşyemi 

Kabuklu ceviu 

5 
15 

1 
GiDEN 

1 Çavdar 490 
1 Razmol 50 

Arpa 200 
Tıftik 9 
iç fındık 
Çakal ,. 
Sansar ,. 

bugday 'Lıverp~J 
• :Şikaıro 

• :Vinipek 
Arpa •Anvers 
Mısır : Loodra 
Keten T• • 

6, 45 
6, 07 
6, .6 
5, 59 
3, 79 

• 
• 
• 

ton 

.. 
• 
• 
• 

.. 

.. 
• 

• 

1 

·. 

' i 

1, hodıkG •H•mburır 

.::::L:::::-. :::::::L_' =· ==::::::::::.:_I 

79 
44 
44 

7, 
87, 
87, 

lstanbul Defterdarhğından: 
Muhammeo bedeli 

L;ra Kuruş --Portekiz beynelmilel kontrolu ka
bul etmemiştir. Ancak İspanya hu

dudunda bir kaç İngiliz müfetti -
şinin bulunmasına müsaade etmiş -
tir. 

ka türlü bir toplahtı yapılmıştır. "=~™"""'""'"""""""'™"""""""'™,...,,..,....,,.,,.,,.§ 
geç va te kadar sürmüştür. 

Beyoğlu cihetinde ve bilhassa Şiş· 

Oolmabahçede mülia lslablı Amire blnbında 
mevcut muhtelif markalarda teferruatı noksan oto· 

mobiller ile otomobil malzemesi (hepsi 63 kalemdir) 

Ahırkapıda lstanbul Nakliye Taburu ırarajında 

mevcut 512 model Fiyat marka köhne binek otomobili: 

230 25 

Fransız· İspanyol hududu ise 130 
memur tarafından kontrol edil -
mektedir. 

* Yeni bir haber: 
Paris, 24 (Hususi) - İspanya su

larında beynelmilel kontrol daha üç 

Bakırköyündc de ayrı eğlenceler 
Ji, Maçka, Taksim, Beşik taş, ve ci· 

tertip edilmiş, bu ınmtakada bu -
varındaki mekteplilerin iştirak et-

tiği bu toplantıda çocuklar arasın

da bir bilgi ve okuma müsabakala
rı yapılmıştır. Bu müsabakada bil· 
g:id~n, okumadan, yazmadan bi· 
rıncı gelenlere ayrı ayrı hediyeler 
datıtılmıştır. Bu müsabaka akşam 

lunan mektepliler sinemaya gön -

derilmiş, sonra muhtelif oyunlar 

yapılark eğlendirilmiştir. 

Kartalda bu akşam Parti denizi 

binasında bir çocuk balosu verile • 
cektir. 

40 

Yuk1rıda cins ve bulundukları mevkiler yazılı otomobil ve malzeme• 

ıl hizalarındaki bedeller üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. J1• 

teklilerin ve tediye ıeraitlni öğrenmek iıliyenlerln 10.S-937 Pazarte,;I 

a-ünü saat 14 te yüzde 7,S pey akçelerile Millr Emllk Müdürlüi\inde 

I toplanan Komısyona gelmelerı, M. (2297) 

.. 

1 
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1000 KUMBARA 

TARLADIR 
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Dr. Hafız Cemal 
(LvKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta -

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle~ i sabah c9.5 - 12• saatleri ha

kiki fıka:ayd mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

• Operatör •ı ... ıaıl!I! 1 RIZA ÜNVER 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mutahassısı 

loğlu Nuruo•::ıaııiye caddesi 
No. 22 Mavi yapı 1 

Telefon: 22683 

Adapazarı Elma istasyonu 
Satınalma Komisyonundan: 

Arif iyede tesis edilen Elma istasyonu için satın alınacak "6400" metre 

dikenli tel "3200. metre iki buçuk milimetrelik 2alvaniz düz tel "1600. 
metre bir buçuk santimetre kutrunda 0,!10 ilA 1,20 eninde kafeı tel ek• 

siltmeye konulmuştur. Talipler muhammen bedel olan 856 liranın %7,5 

teminat akçesini verecekler ve ihale tarihi olan 29-4-937 günü saat 
14 de Adapazarı Malmüdürlüğü dairesindeki komisyona ve şeraiti anla. 

mak isteyenlerin Arifiye istasyonunda Elma istasyon miidürfüğüne mü• 

racaatları ilAn olunur. •2290. 

(Satılık Duba) 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

Haliçte bağlı buhınan su kesiminden yukarısına kadar Bakır kaplı(6) 
adet ağaç Dubaya verilen fiat haddi layik rörillmediğinden arttırma 

müddeti 28· Nisan -1937 Çar4amba günü saat 15,00 c temdit edilmiftir. 

isteklilerin 0Jo7,5 güvenme paralari3 le mezkür saatle Akay Şefler encü· 

menine gelmeleri. (2283) 

lstanbul Levazım Amirliği ı · 
Satınalnıa Komisyonu hanları 

İstanbul okulları için beş adet 
Bursa lisesi için bir adet Erzincan 
As. Orta Okulu için bir adet ki 
cem'an yedi adet bulaşık yıkama 
makinesinin 3/Mayıs/937 tarihinde
ki mtinakasası 13/Mayıs/937 Per
şembe günü saat 15,30 d<t İstanbul· 
da Tophanede satınalma Komis 
yonund·ı kapalı zarfla cksilt:nesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli beher 
makine htanbul için 3001J lira Bur· 
sa i~in 3200 Erzincan için 3400 li -
radır. Şartnamesi komisvonda gö
rülebilir. 

İsteklılerin kanuni vesikalari!e 
beraber teklif me1<tu!'lar:nı ihale 
saatind~nbir saat evvel komisyona 

ermeleri Hepsinin te:nin&tı 1620 
lir~dır ( 403) 1166.3) 

istaTih:ıl llördüncıi icrn ~le· 

murluğırndan : 

BANKO Dİ ROMA 
ANONiM ŞiRKETi 

Tamamen tediye edilmiş sermaye 

Llt. 200.000.000 

Merkezi Umumi H Müdüriyeti Umumiye: ROMA 

TESİS TARİHİ: 1880 

Bütun dünyada şube ve muhabirleri vardır 

TürkiJe ,ubeleri: 

lstanbul • lstanbul Merkezi, Sultılınhamam 

,, Şehir bürosu •A• (Galata) Mahmudiye caddesi 

,, ,, ,, •B• (Beyoğfu) istiklal caddasl 

lzmir • lzmir şubesi, ikinci kordon 
Surıye ve fd;·ıllnle o'an muameli\tımızın ifasını, bu memleketlerde 
her türlü Banka hizmetleri:ıi yapabilmek için laıımgelen tertibatı 

haiz geniş bir şuh• şebekesine malık olan BANKO Dl ROMA 
en iyi şeraitle de•uhte eder. 

Galata bürosu hususi bir kasa servisine maliktir. 
Bi!cumle Türkiye .;ubeleri, hususi llkıs m•ıarncleleri için bd;;lıca 

Avrupa bankalarıle irtibatı olan husus! bir te~kilata ınalikt' r. 

L J 

Yeminli üç ehii vııkııl tarı• 

fındrn tam nıına 237 lira 50 
kuruş kıymet takdir diimiş 

olan ve tapu kaydına göre 
Sultan Seli nıde Cerra lı Hamza 
mahallesinde Aroıuth soka~ın• 
rla ev arsası bir ı•rolı J\hıstafa 

lsmet hanesi bir ıaraft Lr,i<· 
macı soİ<ağı bir tarafı Ah<lül 

Vahit ve Kazım beyleriTI vere· 
seleri bahçe'i taralı rabii tariki 
anı ile mahıluı 1 No. lı yanmış 

ev ar;;ası olarak gösterilmi~ ise 
de evrakı icrayi meyanında 

malıltıı helediy~nin verdiği 41 
ada ve 1310 harita No. lı çap•' 
ta üç tarafı :ıhere ait arkalan 

ve ön taralı 15 metrelik yol 
Fatihte yangın yerinde Hoca 
Hayrettin ıııahallesiııd~ Esir 

N e~ari zokağında esas 26 mü• 
kerrer yeni 34 kapı ve 1934· l 
harita No. lı olarak geçen ve 
daha yedi mutasarrıfıoda tafsil 
edilen ev arsası sahası on 
dokuz metre murabbayi ve 16 
desi:netre murabbaidir. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır111a 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Açık artırmaya vaz edilmiş 

olduğnndan 26·5·937 tarihine 
müs~dil çar5amba günü sut 14 

den 16 ya kadar dairede birinci 
utırması icra deilecektir artır• 

ma bedeli kıymeti mubammene• 
nin yüzde yetmiş beşini bolma• 
dı!\"ı takdirde en son artıranın 

teabüdü baki kalmak üzere ar• 

tırma 15 gün müddetle tem· 
dil edilerek 10·6·937 tarfbine 

müsadif perşembe günü saat 
14 den 16 ya kadar keza dai• 
remizde yapılacak ikinci açık 

artırmasında artırma bdeli kıy· 
meti muhamınenenin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı taktirde 
satış 2280 No. lı kanun ahkıi.· 

mına tevfikan geı i bırakılır. 

Satış peşindir, artırmaya iştirak 

etmek ist iyenler;n kıymeti mu• 

lıamıııenenin yüzde 7,5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir ban· 
kanın teminat mektubunu hamil 

bul unınaları 15zııııdtr• Hakları 

tapu sicili ile sabit olmayan 
ipotdtli alacaklılarla diğer ala· 

kadaranın ve irtifak hakkı sa• 
hipleriııin bu haklarını ve hu• 
susile faiz ve masarife dair olan 

iddi:ılarıfll evrakı müsbiteleri 
ile ilan tarihinden itibaren nİ· 

hayet yirmi gün zarfında bir• 
likte dairemize bildirmeleri la• 

ztmdır. Aksi takdirde hakları 
tnpu sicili ile sabit olmayanlar 

satış bedeli paylaşmasından 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenvidye ve tanzifiyeden mütc• 

vellit belediye rusumu ve vakıf 
icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Daha fazla maltı· 
mat almak istiycnler ilfin tari· 
hinden itibaren herkesin göre· 
bilmesi için dairede açık bulun• 
durulacak artırma şartnamesi 
ile 34·4921 No, lı dosya ile 
mlıracaatll\ mezkur dosyada 
mevcut vesaiki görebilecekleri 
ilan olunur. 

Dans Profesörü 
Parisin 1937 senesinin 
yefll dana figUrlelni 
ögrenmek isteyenlere 

mUJde 
Beyog-lu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan a~şam dokuza kadar ders• 
hanesi lllebelerine açıktır. 

Gaıiantep Memleket hastanesine aid 102 kale.n cerr>lıi alfıt ile 56 
blem ku!ak boğaz burun ve 5 adet takım cıhazı açık eksiltmeye 
k •nulmuşlur. 

1 - Ekaıltme: 5 Maysı 9~7 Çarşamba günü saat 15 de Cflğaloıtlun
d.a Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlii~ü biııa.>ın~a kurulu Komisyon• 
da yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat: 1927 liradır. 

3 - Mllvakkat Garanti: 144 lira 53 kuruştur. 
4 - istekliler şartname ve li~teyi hergün Komisyonda görebilirler. 
5 - l.ttkliler cart seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazı!ı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti maki.mı veya 
Banka mektubu ile belli gün ve sa1tte Komisyona gelmeleri. (2242) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ! ıanları 
MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

DENiZ MERKEZ SATIN ALMA KOMiSYONUNDAN 

1 - Tahmin. edilen bedelli (2180 lira 40 kur'1ş) olan "l896n 

kilo mikdarında yağ ınüberrit borusu ile (19 lira 20 kuruş) mu• 
hammen bedeli "2000 metre uzunluk, 1,5 m/ın kutur ve 32 kilo" 
m·kdarıııda bul unJn pirinç telin ikisi bir arad~ kap ılı :ı:lffl:ı ek• 
siltınesi 28 • Nisan • 937 çarşaınb1 günü sut 14 de Ankarada 

komisyonu nın7.c~ yapılacaktır. 

2 - F.:..siltıııeye gireceklerin 2490 sıyılı kanun lıüküm'eri 

dahilinde (165) liralık: bank teminat mektuplarını havi te.dif 
mektuplarım mukarrer saate kadar kllınisyona verm'.ş bnhınm1lan 

ve şartnamenin hergün kowisyonda görıilebilcceği. (1400) 

Ankara Belediyesinden : 
Ankarada, Eclcdiyece 2österi:ccek yerde bir ekmek fabrikası yaptı• 

rılacaktır. Bu fabrikn 24 Saatte 100 bin ekmek verebilecek kabiliyeite 
olacak, yerli kömürle veya şehir cereyanıyle çalışacaktır. Aliikai.ırların 

tekliflerini, şartlarını ve bu fabrikaya ait resim!eriııi May:s-1937 sonuna 
kadar Ankara Belediye Reisliğine vermeleri veyahut göndernıe:e·ı ilan 
olunur. (1019) (7340) 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Ba~muharrır 

E. izzet 

Sasıldığı yer : Matb<ai Ebüzziya 
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