
l 
NiSAN .1 

AZARTESI 
1937 

hlp ve Başmuharriri 

ETEM iZZET BENiCE 

lkncl ııl. Her yude '''"' 5 Kurus Telefon No. 20827 

•• r SON T~_LGRAF l 

1 

TUrklyenln en çok O· 
kunan ve areıftan gaze. 
teai oldu. Ona abone 
olunuz. 

ABONE OCRETLERİ: 
Bir senelik ıı. altı ay. 
lık 5,50 ve üç avlık 
3 liradır. 

Teıgrar adresi - lot..nbul: Açık Söz 

Bugün Partı meclisi grupu toplanıyor \ A 
B k·ı· . . ---:: \ nayasa 

\ Siyas~ bloklar j 1sdaklka 2 nra •• 

~ istemıyoruz! Yaz uçuşlarına dun Ye
lsa,vevil su,nıa Avustur· Şii köyde başlandı aşve ı ım~z sıyası te- hazırlanıyor 

maslarJfi) ızah edecek Yas•da t.;;. istlkli• 

Bulgar Başvekili ile yapılan 
mülakatını da bildirecektir 

Bu seyahat ve siyasi temaslar 
Münasebetlle Başvekillmlze mil· 
let!ne takdirleri izhar olunacak 

Ankara (Hususi muhabirimizden' 

Bugün Parti meclis grupu mühim 

bir toplantı yapacaktır, Bu top.

lantı, bilhassa Başvekil ismet lnö 

nü'nün seyahet intıbalarını ve Yu· 
goslavya seyaheti münasebelilt 

yaptığı temaslar hakkında verece~! 
izahat münasebetile olacaktır. 

M.ılüm olduğu üzere Başvekil 

ismet lnönü, Sofyadan geçerken 
Bu gar Başvekili Köse iv an ofla bir 
müıak~t yapmıştılar. Başvekilimiz. 

bu mü.akalın neticesi hakkında 
izahat vereceklerdir. 
Başvekilimiz ismet lnönünün izahati, 

dinlendikten sonra kendilerine bu 
·· b ti M"ll f l kd" 1 • · \ liutün Parti mec/iıi gruuunofa .. ~ 

munase e e 1 e ın a ır erı iZ• gasi ternaslaı ın: izah edecek. olan 
har edilecektir. Baıv•kilimiı J.m.ı inönü 
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Irak 
Hariciye nazırı 
Bugün bekleniyor 

ltalya, Avusturyayı 
Feda mı 
Ediyor? ---

tebarUz ettirilecek 
Cenevre 24: (A.A.) Anadolu 

ajansının huıust muhabiri bildiriyor: 
Eksperler komitesi ana yasanın 

ilk hazırlık müzakeresini bitirerek 
bu husu.ta komitede tezahur eden 
fikirlere göre bir proie hazırlamak 
vaıifesini Türk ve Fransız müşa 
virlerinin de iştirakile bir tali ko
miteye havale etmiştir. 

Bu tali komiteye lngiliz murah. 
bası riyaset etmektedir. 

Burada şayi olan haberlere göre 
komite müz~kereleri neticesinde, 
ana yasayı Halayın lam isliklAll 
dahilisini tebarüz ettirecek tarzda 
tanzim edecektir. 

Müzakereler dostane bir hava 
içinde cereyan etmekte ve projele. 
rin vakit ve zamanile hazırlanabi. 

leceA"i Milletler Cemiyeti mahafi. 
!inde kuvvetle tahmin edilmektedir 

* Cenevre, 25 (Hususi) - Hata. 
yın anayasasını tesbit edecek olan 
rksperler komitesinin işini tahmin 
edildiQ'inden daha çok evvel biti. 

ceği anlaşılmaktadır. Eksperler 
esaslar üzerinde mutabık kalmışlar
dır. Şimdi bunların madde halinde 

(Dtv~mı 2 inci sayfada ) 

ya alresetlnin esaslarını 

bu sözlerle terlt ediyor 

Bir gazıteye beyanatla bulunan 
Avusturya Başvek.ili Şuınig 

Viyaan, 25 (A.A.) - .Siyasi 

bloklar istemi) oruz, Politiseh Kor· 

responct .. ns e•zetesiııe beyanatta 

bulunan başv"kil Şuşnig Avustur· 
ya haı ici sıy•,ctinin esasını bu söz· 

terle tıırıf etmiştir. Başvekil Avus· 
tur.yanın istiklalinin esası olan Ro

ma protokolJ,ırına kuvvetle bağlı 

(Devamı 2 nci sagfada) 
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Seyyid Abdül6ziz muhakeme edildi 

Mültecilerin vergileri 
neden affolundu! 

Türkkuşu için 
sabah 

ahnan on tayyare bu 
Ankaraya gidecek 

' 

Yaz uçuşlarıncı fahri• <dilen Devlet Hat1a Yolları tayyanl<rindw 

Devlet hava yolları işletmes 1 inerek orada teşkıl oiu.ıan Türk 
b~ }'az lstanbul:uların çok hoşuna Kuşu şubesinin açılma merasimine 
gıdecek, ha va ııezinlilerl tertip iştirak etmişlerdir. 
etmi~lir. Yeşilköyde, havaların mü- Tııyyareler bu saloah saat 
sait oldııQ'u her pazar günü gezin· 7 de Yeşil köyden uçarak Ankara• 
tiye çıkmak isleyenler için bir tay• ya hareket edeceklerdir. 
yare hazır bulundurulacaktır. lzmir Kültürparkta inşa ettiril. 

Yaz uçuşlarına dün başlan. mekte olan plraşüt kule~i yanında 
mıştır. Öğleden sonra saat 15 de yirmi beşbio lira sarfile bir Tiirk 

kuşu binası yaptırılacaktır. Bu ku· 
ilk uçuşa iştirak etmiş olanlar şehir 
üzerinde cevelan yopmışlardır. Bir lüpte havacılığa hevesli gençler 
çeyrek saat devam edecek olan için eğlence ve oyun salonları ile 
bu uçuşlar için iki lira alınmak· bir hütüphane \'e bir de toplantı 
tadır. salonu yaptırılacaktır. 

Türk kuşu için Almanyadan Paraşüt kulesi fuar zamanına 
satın alınan 10 tane motörlü tay- kadar bitirilecektir. Bütün bu tcs'• 
yare evvelki gün lstanbula getiril. sat ya;:ııldıktan sonra lzmir Tür· 

Nazır, Ankarada üç 
gün kalarakftemas· 
larıda bulunacak 

Tuna devletlerinin bir 
federasyon yapmaların· 

dan bahsolunuyor 

miştir. Tayyareler ikişer kişiliktir. kiyenin sivil hava ınerke;:i ola. 

Mahalli hükumet vali/eri, Türk- ==T=a=yy=a=re=le=r =g=e=lir=k=en=E=d=ir=ne=y=e =c=ak=tı,=r·========= 
Geçitler İfgal olunmut 

1 
1 

Naci El'asıl Fransanın 
yuksek Surlte komiseri 

ile görUıtU 

'l 

~·· 

Surig• tJaıoekili Cımil Mürdün 

Ankara, 25 - Irak Hariciye Na· 
zırı Naci El'as:lin bugün buraya 
gelmesi beklenmektedir. Nazır bu· 
rada kalacağı üç gün içinde siyasi 
temaslarda bulunacaktır. Naci El
asil buraya gelirken, Şamdan geç· 
miş, Suriye Eiariciye vezıri ve Fran
sanın Sunye yüksek komiseri 
Kont dö Martcl ile görüşmüş ol -

duğu için buradaki temaslarında 

Hatay meselesınde Suriye devlet 
adamlarının görüş tarzlarına te • 
mas etmesi d~ muhtemel görül • 
mektedir. 
Haricıye Vekilımiz Tevfik Rü~· 

tü Arasın Tahranda Asya paktını 

imzalamak üzere haziranda Bağ -
daddan geçeceği malümdur. Irak 
Harıciye Nazırı bu ziyaret hakkın· 
da da görü~melerdc bulunacaktır. 

Dost Irakla kültür ve ekonomi 
sahalarında da yeni anla§malar ya· 
pılacaktır. Iraktan alacağımız pet· 

Paris 25 (A. A.) - Belçika bak• 
kındaki notanın Fransız • logiliz 
tesanüdünü teyid eden fıkrasını 

bir çok gazeteler ehemmiyetle kay• 
detmektedirler. 

Ami du Peuple ve diğer gazc. 
teler Roma • Berlin mihverinin Vi· 
yana'dan geçtiğini t11sdik etmekte 
ve ltalya 'nın Avusturya'yı Alman• 
yaya feda ettiğini yazmaktadırlar. 

Yalnız Populaıre gazetesi nikbinli· 
ğini muhafaza etmekte ve Tuna 
devletlerinin bir federasyon teşkil 

ederek ltalyan ve Alman entrika· 
!arından kurtulmağa muvaffak ola· 
caklarını kaydetmektedir. 

MUIUlllllllllllll!llllllll llllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllll!Mlıll 

Nisanın 30 uncu g UnU 

30000 
işçi 
Grev yapacak 
Cenubi ,arkl eyalelle· 
rinde otobUs grevi on 
kontluğa sirayet etti 

Londra 22 (A. A.) - Nisanın 

otıızuncu günü gece yarısınddn 

sonra hiç bir otobüs garajdan dı· 

ş.r ı çıkarılmayacak ve nakliyat 
·komitesi iş müddetinin günde ye. 
di buçuk saate indirilmesini temin 
etmezse otuz bine yakın otobüs 
şoför ve biletcisi grev ilan ede· 
cektir. 

Cenubi şarki eyaletlerindeki oto• 
büs grevı Vorwiclı'ye, Cambridııe 

de on kontluğa sirayet etmiştir. 

rola mukbil, fındık ve diğer mad • 

deler ihraç edeceğiz. 
Şam, 25 (Huousi) - Irak Hari • 

ciye nazırı Naci El'asil'in burayı 

(Dwamı 2 nci say/ada) 

Dünkü büyük maçlar 

Beşiktaş Güneşi 
1 - 2·' yendi 

Maçın birinci devresinde Güneş, ikinci 
devresincie cŞe Beşiktaş hakim oynadı 

• (Yaztır bt$incl ıahifede) 

/ere şiddetle muamele edilmesini 
ediyorlar • 

avsıye 

~. 

·"' 

Cinayetler, 
edilmek 

mabetlerden idare 
istenilmektedir 

Türkler alegltinıie tahrikı1tı. 6ulunan yob•:lcırın kov11ldulıı Antakya 

Antakya (Hususi muhabirimizden) alır.ak üzere memur edildiği ve al· 
Taraftar kazanmak için Suryedeki dıl!'ı silah [ve mühimmatı ispanya 
mülteci Naıturiler 1940 senesine hükumetine- satarak bunların bede· 
kadar vergilerden affedilmiştir. li olan mühim bir parayı zimmeti• 
Haleb hapisanesinrleki mevkuf türk· 1 ne geçirdiği anlaşılmıştır. Suçun 
!erin muhakemesine başlandığı ma• adi olduğu iyice tahakkuk ederse 
himdur. Bu hususta aldığım son mumaileyh lraka teslim edilecektir. 
maliımatı yazıyorum. Seyyid Abdülaziz suçunu reddetmek. 

Halep hapishanesindeki Türk tedir. 
mevkuflerının muhakemesi 17 ni- Diğer taraftan da iş daha fazla 
sanda yapıldı, Birçok şahitler din· azıtılmış bir haldedir. Bu hususta 
lendi gelmiyen birkaç şahidin celbi da aldıjlım son tafsilat şudur : 
için muhakeme 20 nisana talik e• Türk Sancakta sarsılmayan te
dildi. Mahkemede ifadeleri alınan sanüt karşısında yobaz şiretler 
şahitler vto bilhassa Antakya be• her türlü alçakça vasıtalara başvu• 
Jediye reisi bay Hacı Etem bir· rıırak emellerinin tahakkukuna ça• 
şey görmediğini ve bilmedijioini lışmaktadırlar. 
söylemiştir. 

Reyhaniye hadisesinden maznun 
ve mevkuf bulunanların muhake· 
melerine henüz başlanmadı. 

iki avukt.t mevkufların kefaletle 
tahliyesi için Hftlep, adliyesi nez. 
dinde teşebbüs yapmıştır. 

Bu teıebbüsler is'at edilmemiş 

bulunuyer. 
20 nisan ııecesi saat 22 de Şa• 

mın meydan mahallesinde şiddetli 
bir infilak olmu~tur. 

Patlayan bombanın meçhul eş• 

has tarafından meçhul sebeplerle 
· atıldığı anlaşılmaktadır. 

Halepte Babülhadit, Beyaza, Os· 
maniye camilerin de medrese tale
besi tarafından vaazlar verilmekte·· 
dir. Bu vaazlara mukabil softalara 

hükumet tarafından ikramiyeler 
dağıtılmaktadır. Camilerde verilen 
vaaılarıiı lıede~i Tütkiye aleyhinde 
telkinler yapmaktır. 

Cinayetler bu suretle mabetler. 
den idare edilmek istenmektedir. 

Türkler aleyhine yapı.lan bu ha· 
reketler para ile tutulmuş bir ta
kım yubuların telkini ile tahakJ..uk 
ettirilmek istenmektedir. 

Berutta tevkif edilen eski Iraıc 
! selareti sekre'eri ve Berut konso. 
1 !osu Seyyid Abdülaziz Muzafferin 

Irak ordusu içinlsilah ve mühimmat 

Mesela Şeyh Ahmet isminde bir 
serseri Sancak mutasarrıfı Hüsnü 
Parazi ve Antakya kaymakamı Ah· 

Devamı ikinci sayfnda 
1 

Göğüs_ g!)ğ$e harp 
Hükfımetçilerin perişan bir 
halde kaçtıkları bildiriliyor 

Biıkaya cephui 25 (A. A.) - ;:;/ __ _ 

Havas ajansının muhabiri Georııes 
Botto, dün Franııistlerin iki kolu• 
nun saat 16 da Ellorio'ya ııirdikle• 
rinl ve oraya beş kilometre mesa• 
fede bulunan Durango'yu mitralyöz 
ateşi altında bulundurmakta olduk· 
!arını haber vermektedir. 

Asiler, dün gece de ileri hare• 
ketlerine devam etmişler ve Barri• 
ozabal ve Sanat Mananzaro tepe· 
)erini işgal etmişlerdir, 

! 

Tepelere karşı tevcih edilmiş 
olan taarruzlar hifama ermiş oldu. 
A-undan halihazırda bilbao'ya doğ
ru inmekte olan yo~ trankistlerin 

(Devamı 2 ci sayfada) ı lspa.~yada bir kat daha dehıetlıntn 

harp manı:oralarından biri 
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Anneler Birliği balo verdi 

Çocuk bayramının 
üçüncü 

günü de neş'eli geçti 
Esirgeme Kurumu 121 çocuğu elbise 

vesair tevziatile sevindirdi 

. ' 

ihyramın llçüncü gününüde •ilence/erle, gtçlrtn gavrularrmrıdan biı grrıp 

Dün bayramın üçüncü günü idi. nönü nahiye kolu bayram muna• 
Bu münasebetle kaza1arda birçok sebeti le 78 çocuğu gi>·dirmiştir. 
eğlenceler yapılmış ve bu meyan· Ayrıca 43 çocuğa da ayakkabı, 
da Çocuk E~ırgeme Kurumu Emi· (Lııtfen sogjayı çe«irinız) 

.. 

1 
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26 Nisan 

Hadiseler içinde: 

Muharrirler ve bayiler 

Yazı )'azmanın, te: kid.in üzerinde 
ciddiı·<-tlc ve h•ssasiırt:e durulması 
lh.ımvtlrn bi- m "a~ereti vard:r. 

Hele phsi~eti:ıde az çokbir şöh· 
ret nıcv1.uu b'1.hc:ol tn adam, imzası· 
nı, velev en huyü~ madde için de 
ol<a hor ku:hrım nıak gerektir. 

Şöı ret denilen şey yıllarca ve yavaş 
y• vaş l'>p a.ıır fakat bir çam de
\ İrince li ılak k da göçer gider. 

Un· um y~tl~ Y"" yazmak mua· 
~erı:li, konuş'lıak mua~eretınden 

çok <lah:a rı iıhtOıl;ir. Çü:.kü ve~:. 

k3 111 ·r f.:oç }eni strpilen şöhret 
bJ dikket~ızlik \'e muJ~eret51z.il< 

} ı:zunden ortaya ko:ı dugu ves.ka· 
lar "·" allıııd1 m hvolmuştur. 

• ( Uv nış) mecmuasında Halit 
FalırıEOza soyun (Ki1op ve kitapcı) 
adındı l.ıir .yazı~ıqı okumuştuk. 

Hat.cc Hatip gazetemizin meşale 
sutc ·rda bu yazıya bir cevap ve 
kufi dHccede ders vermişti. Ta· 
bııcrJrn b.rinden !ıir mektup aldık. 
Bu itibarla tekrar bahse mevzu 
etır egl yerinde ve lüzumlu bulu· 
}Oruz: 

Yazı ~öhretinio Jurdumuzdaki 
k:L-?dl:cri çok kısırdır: Gazeteler ve 

Halit Fahri Ozan soyun yere batır· 
dı~ı tabıler. 

Bir damla şöhret kazanır kazan
maz; yazı~arımızın, k taplarnhızın 
kapışı masını isteriz. isteriz ki her 
kapısını çaldı ·ımız tali cebımizi 
doldur<.ın, yüzümüzü güldürsün. 

''Hddk ! değeri olan bir s•natvc. 
ya bılgi e~eri,i,. H~:it Fahri oıan· 
roy 'un tabiriuce •itip bunu bizde 
okumazlar" demesin. Alsın bassın, 
z,1r .-r elsin, ne halt ederse etsin, 
fak t şöhrete itibar etsın, para 
verı.;in. 

Ti.rk ye kiillür yürüyüşü, şölı· 

rı tl,.ri lıım«ye elnıtk hedefini çok
tan kal ul etmiş !:ulunuyor. Bir 
tabiin, ne olursa olsun husus ı ve 
dır scrmRyesine yüklenmeğe ne 
lu1um var?. 

Egcr elimizdeki Halit Fahri 
Oza~soyun dediği gibi "hakigl de
ğerı olan bir san'at veya bilgi ese
r• .,ise bunu kültür baş üstiinC' çı· 

karır. Para da verir, basarda yar• 
<:lıın da ecler. 

Fakat ha,füe böyle deı\ildir. Ta· 
bie gıdillr, • buna ne veritsin,. de· 
nııir. Tabi boynunu büker. [etki 
şiıhret yerindedir. Fakat semeresi 
para ctmiyebilir. Tabi sermayesi· 
ni diişünmek mecburiyetinde bir 
adamdır. 

Ne imarcttir, ne de şöhretlere 

l:arşılık kredi açan bankadır. Ev
vela c1 nmı düşünmek sonra şöh· 
retli c· nana bakmak mecburiyetin• 
de olan tıtbi ne yepsın? Kazanmak 

istemez, olma::. F •kat kazı.nmayııca
~ına emindir. Hele, şöhrelae d•· 
yanank sırf birkaç kuruş kazan· 
ıtıak içir. şöylece birşey çırpıştır· 

Yazan: M. D. 

mış birine karşı bıttabı vereceği 

cevap, red olur, Basamaz. 
- Vay o mu basmaz? 
El:nıi1" geçen ilk firsatta, bize 

şi•lırelimiıi h:1Z1rlayan bu mütevali 
tabiine bi:cüm ederiz, tahkir ede. 
riz, te7til ederiz. 

E~a para verir, bnsarsa, ( fazi
letli) olur. Amma hayatı, amma 

mazi.si, amma vaziyet ve de~tri 

ne olursa olusn 1 

* Halit fahri Ozan,oy, kendi ya• 
zı.,nda kendi kalemile söylemek 
i5tıı·o,ki tabıler mektep kitap:~rın
dan kaıanmı~lardır. 

O halde, demek bu~ıin k3zanç 
tarafları .kalmam·ştır, Çünk•i m~k· 
lep kitabı, aevlelin ko ntrolü altına 
"girmiş bulunuyor. Tabi b'.l şerait 
allmda dükkiı;ıı~ı kspam:şmıdır? 
Elbette b ıyır. 

Demek ki taoi, yal:ıız m~:, ı ep k;. 
topçılığı yapan ve yalnız alelade 

e'naf zihniyetile düşünen adam değil· 
d.r. Her yıl yüzlerce neşriyat ya· 
pı'ır. Tabi, çok satılan kitap ıa· 
nır.d~ yeni şöhretlerede yer •erir, 
Bunu iokar etmek ayıp olur. Yüz. 
!erce kitap meıdandadır ki imz~. 
lan bir damla bile şöhret değildir. 

Halit "Fahri diyor ki : "şimdi de 
uıl ve dolıru bir rekabeıten kor
kuyorlar. içlerinden biri, daha ge. 
çenlerde, en büyük sermayesi gay
reti, fazileti ve kanaati olan genç 
bir Türk kitapçının henüz yeni bas
tırdığı bir tercüm eserin ikinci bir 
tercümesi bir başkasına teklif edi· 
yordu." 

Demek rekabetlen korkmamış, 
Bu anlaşıln-az te>at içinde saklı 

bir hMise var bittabi. Bir tAbi el· 
bette daha iyisini yapabilir ve bu· 
nıı yaparsa memleket için elbette 
<laha faydalı olur. Eğer bu tarz 
bir dolandırıcılık ise onu Halit Fahri 
Oıansoy 'dan çok evvelf Türk ka. 
nunları düşünmüştür ve düşünür. 

'f 
Ne demiştik: 
Yazı yazmanın, tenkidin, üzerin· 

de ciddiyetle ve has•asiyetle du· 
rulması lazımgelen bir muaşereti 
vardır. 

Hele şah•iyetinde az çok bir şöh
ret mevt.uubah, olan adama, imza. 
s•m, velev en büyük madde içinde 
olsa hor kullanmamak gerektir, 

Halit Fahri Ozansoy şahsi bir 
davası varsa onu bu memlekete ta
bilerin meslek haysiyetlerine hü· 

cum ederek değil adalet muvacehe· 
sinde ve açık yapmalıdır. 

Bıı vaziyd karşısında kendisini 
müdafaa etmek lüzumunu gören ta. 
bı, gazetecilik yaparıa, Ozansoyun 
dediği gibi Mşantaj için, telvis ve 
tahki içinmi, yapmış olur? 

O mahil~r ki derya içerdir 
deryayı bilmezler. 

JSeyyit 
!Abdülaziz Hatay 

Anayasası 
(Birınci .<ahifedeıı devam) 

tesbiti ve lir kere daha gözden 
ııeçirilmesi k almışt.r. Anayasayı 
maddeler halinde tesbit edecek olan 
komisyon bugün den itibaren işine 

başlJmış bulunm•ktadır. 

JMuhakeme. edildi 
IMületiciler in vergi-

leri niye affolund u 

Bu komisyona lngiliz murahhası 
b~şl<anlık etmektedir. Türk ve 
Fransız murahhasları da komisyona 
dahil bulun maktadırlar, 

inatçı grevciler 
Paris, 25 ıA. A.) - Şımal eya

leti valisi, Lill'dc müdüriyet ile 
amele arasında grevi intaç eden 
bütün meselelerin halledilmiş ol· 
masına rağmen, grevci ier tarafın. 
dan 13 nisandanberı işgaline de. 
vam olunan bir fabrikanın tahliyesi 
için polise em:r ver mi şiir. Polis 
fabrikayı tab !iye eltirmişbr. Fab
rika polisin işııali altın dadır. 

Almanyada o tomobil 
yolları 

Berlin. 25 ( A.A ) - Almanya 
içinde otomobil yolları yapılmak 
üzere şimendiferler idaresi tarafın. 
dan lCO milyon marklık istikraz 
aktedileceği resmen teyid olun• 
mak!adır. 

kasket, çorap verilmiştır, 
Dün bu nahiye kolu tarafından 

Gülhane babçesinde çocuklara 
bahçe eğlenceleri yapılmış ve eğ• 
lenmek üzere grup grup mektep 
çocukları ırelmişlerdir. 
Anneler l.iirliği tarafından Dağcılık 

kulubünde verilen balo çok güzel 
olmuş birçok müsabakalar yapıl· 
mıştır. 

diilkadir. tarafından himaye gör
mekte ve bu mülkiye memurların
dan alJığı direktif dairesinde 
Türkler aleyhine propaganda yap. 
maktadır. Şeyh Ahmet al1ığı direk
tifle halkın dın! hissiyatına mü
racaat etmektedir, 

Ezcümle Türkler aleyhine tah. 
rikat yapm.ııt içın şu gülıınç söz. 
lori sörıemcktedır: 

Artık Turkıer Amerika ile itti• 
fak ettı. Protestanlıgı kabul ve 
müslumanlıgı m~hvetti. Kur'an tah
rıf oıunuu." 

- Mahalli hükumet tarafından 
en çok hımdye gö • .:n bu yobaz, 

Münbiçte vermek istediği vaazda 
muvaifak olamamış ve kürsüden 
kovalanmıştır. 

Gerek Suriye ve gerekse Ha• 
tayda Türkleri takip işi o kadar 
şiddetlendirilmiştir ki, Türk taraf. ı 
tarfıgının a l~metı şapka o:muştur, 

Şapka ıiyenlerin, cinayet işlemiş 
insanlar gibi takibi resmi makam• 
!ar taralındaıı da tasvip edilmek· 
tedir. Halep valisi Emir Mustafa 
E'şchap, izaz Kürt doğı, lskende· 
run mıntıkalarında }aptığı bir se
yahatta bizzat şapka meseleleri ile 
me gul olmuştur. 
Vali bu bölgede yaptığı seyahatler 
de bir çok nutuklar söylemiştir. Bu 
nutukların hemen hepsinde Türkle
re ~iddetle muamele edilmesi tav• 
siye edilmekted.r. 

AÇIK SÖZ-

İta ly a • Av ustu r ya 'ı S:hı_~ Sovy~t 
Buyuk Elçısı 

dönen Şuşnig, ı B Karahan 
neticelerini anlatıyor • 

Venedikten Viyanaya 
bu mülakatının 

Viyana 25 (A. A.) - Venedik· 
len avdet etmiş olaıı Başbakan 

Şuşnig, Corresponşalfye politique 
gazetesinin muhabirine aşağıdaki 
beya :atta bulunmuştun 
. "Venedik mülakatı bir kere daha 

isbot etmişlir ki Avll!;turyanın si
yaset vechesinde hiçbir değiş;klik 
yoktur. Avusturyanın siyasi istik• 
balinin muhafaıası her türlü eko· 
uomik ve politik teşriki mesainin 
esası olarak kalmaktadır. 

Şuşnig na:tilerin vatanperverler 
cephesine fştirakleri ihtimali hak• 
kında, ltalyanın eski prensibine 
sadık kalaı ak Avusturyanın dahili 
işlerine btiyyen müdaha1e etmeğe 
teşebbüs eyleın~diğini tasrih etlik· 
ten sonra demiştir ki : 

Muhalif Nasyonali•tlerin Avus• 
ıurya'd;ı Vatanperverler cephesi 
çerçevesi dahilınde teşriki mes.ıis i 

esasen mazknr cephenin reisi sıla. 

tiyle yapmış olduğu beyanatta tes• 
pit ediimiştir. Vatanperverler cep• 
hesinin çerçevesini daha ziyade 
genişletmek iç n bir siyasi şube 
ihdas olunacaktır. 

Fakat Giorna!e d'ltalia'uın ihsas 
etmek islediği gibi bu idarenin 
reisliğini Avus\uryada gayri kanu· 
ni olan nasyonal sosyalistliğe tevdi 
etmek mevzuubahis oalmaz. Bu şu. 
benin başına ancak vatanperverler 
cephesi reisinin ilimadı haiz olan 
birisi getirilebilir ve Avusturya re• 

jimi her türlü temerküz kabineleri
nin teşekkülünü redder. 

Partiler veya pırti mümes•illeri 
asla Avusturyada revaç bulamazlar. 

Müteakiben B. Şuşing Avustur• 
yanın harici siyas•ti hakkında be· 
yanatta bulunarak Avusturyanın 

kendisini gerek Roma porlokolleri 
gerek Avusturya ile Almaeya ara• 
.. nda münasebatı tesbit eden 11 
temmuz J 935 anlaşmalarile bağlı 
telakki ell•ğini söylemiş ve bundan 
her iki tarafıt da Alınan milietini' 
nefine olarak müsbet neticeler bek· 
lediğini ilave eylemişfir, 

B. Şuşing. sözlerini şöyle bilir· 
mi~tir: 

u Avusturya memleketin menafi· 
ine uygun bir Avusturya siyaseti 
takibine azmetmiştir. Bu işe ileride 

dahi hsrhangi bir blokun teş ekkü· 
lünıl rededer. Esasen Roma pro· 

tokolteri böyle bir şeye yol açmağı 
asla istihdaf elmemiş•ir. Avusturya 
sulbü idame i~in elinden gelen her 
şeyi yap ca ktır. 

Venedik konuşmaları beklenil• 
diği üzre ltalyao Avusturva dost• 

luğunu ve Roma protokollerini 

imza etmiş olan Devletlerin siyasi 
ve iktisadi menfaatlerinin takviyesi 

suretiyle devamlı bir sulhun ku· 
rulınası hususundaki müşterek he· 
defleri teyit ve tevsik eylemiştir. 

Para kaçakçısı 
yak~_landı 

Polis bu kaçakçıları aylardanberi 
bulamıyordu 

Viyana 25 (A. A.) - Polis, avlardanberi lsviçre, Çekoslovakya 
ve Poçonyaya mühim mıktarda para kaçırmış olan 19 para kaçak· 
çılarını tevkif etmiştir. 

• • • 
Almanya otomobil yolları için 

istikraz yapıyor 
Bertin 25 (A.A.) - Almanya içine otomobil yolları yapılmak üzere 

§İmendüfcrle idaresi tarafından 200 milyon marklık istikraz aktedileceğl 

resmen teyid olunmaktadır. 

Göğüs göğse harp 
----·----

Hükiımetçilerin perişan bir 
halde kaçtıkları bildiriliyor 

( 1 inci sa9 fatlan tlevam} 
ileri hareketlerini kolaylaştıracaktır 

Topçu kuvvetleri dün sabah 
vaktı bukilmetcilerin m !V zilerini 
bombardıman etmeğe başlamıştır. 

Mondracan'dan gelen bir kuvvet, 
saat 9 da lıir taarruz icra ve saat 
10 da Campanzar geçidini işgal 

etmi tir. 
Frankist'ler, bonu müteakip hü· 

kumetçilerin mevzilerine taarruz et• 

mişler ve gö~üs göğse yapılan çe• 
tin mücadelelere ve bük umetçile• 
rin şiddetli mukavemetlerine rağmen 
bu mevzileri işgal eylemişlerdir. 

Bunu müteakib saat 16 da Mosd
ragon ve Aram ayona ko'larının il
tisak elmelerı üzerine Ellorio'da 
işgal edilmiştir. Bu harekat esna• 
sında iıi'kumetçiler, ufak bir muka· 
vemet bile göstermemişler ve peri· 
şan bir halde ricat etmişlerdir. 

M•drid 25 (A. A.) - Müdafaa 
meclis! tebliğ ediyor: 

Ôğle zamanı hükümet kuvvetleri 
Carabancbel mıntakasında ilerle· 
meğe devam etmişlerdir. Asilerin 
Üniversite mahallesinde yeni bir 
huruç hareketi akim kalmıştır. 

Cumhuriyetciler Jarama mıntıka· 
sında asilerin bir kaç hücumunu 
püsk ürtmüş!erdir. 

Bilbaodaıı haber verildiğine 
göre cumhuriyet tayı arcltri büyük 
bir faaliyet gösterecek bir kaç 
ut tayyare fiio.u onbi r düşman 

tayyaresini takib ederek mitralyoz 
ateşi altına almıştır. 

Madrid 25 (A. A.) - Halk cep· 
hesinin murahlıasları öğleden son-

ra Sosyalistlerden Rafael de la 
Plata 'yı Madrid Belediye Reisi in• 
tihap etmişlerdir, 

D;1hil! harhin devam etmeıi Mi· 
aja'.nın askeri ve mülki yegane 

amir olarak ipkasına mani olmuştur. 
Bunun içindir ki normal kai• 

deye avdetle bir belediye meclisi 
tesisine karar verilmiştir. Bu mec
lis, Madrid eyaletinin alelade idari 
servisleri halinde faaliyette buluna
cak olan eski komiserlikleri idare 

edecektir. Miajl askeri vazifelerini 
muhafaza etmektedir. Bundan son• 
ra y;ılnız merkez cephesinin yük· 
sek kumandasıyle meşgul olacaktır. 

Londra: 25 (A.A.) - Erzak ile 
yüklü bir lngiliz vapuru yeniden 
Bilbao'ya gitmek üzere Bochell'den 
hareket etmiştir. ı 

A::ılLERIN YENi HÜCUMLARI 
PÜSKÜRTÜLDÜ 

Madrid, 25 (A.A) - Müdafaa 
meclisi tebliğ ediyor: Öğle zamanı 
hükumet kuvvetleri Carabanchel 
mıntakasında ilcrlemiye devam 
etmişlerdir. Asilerin Üniversite 

mahallesinde yeni bir huruç hare
keti ak;m kalmıştır. Cumhuriyeici. 
!er J ırama mınlakasında asilerin 
birkaç hücumunu püskürtmüşlerdir. 

Bilbao'dan haber verildighe 
göre cumhuriyet tayyareleri büyük 
bir laaliı et göstererek birkaç Asi 

layyare filosunır kaçmıya icbar 
etmişlerdir. Bir hükumet tayyarı: 

filosu onbir düşman tayyre.•ini 
takip ederek mitralyöz aleşi altına 

almı~tır. 

Pek sıımimi bir surette 
teş) i edilmi~ tir 

Ankara 25 (A. A.) - Sovveet 
Rusya büı ük elçisi olcp memleke· 
t iınizden a1 rılncağı cit.elie veJa. 
namesir~i Reis:cumhur Atalürk'e 
taktim etmiş otan Karahan yoldaş 
bu akşam ekspresle Ankaradan 
ayrılmıştır. 

istasyonda Rei,icumhıır namı na 
başyaver Binbaşı Celal 'e kalemi 
mahsus müdürü B. Süreyya, baş· 
vekil ismet lnö ıü noınına ka'emi 
mahsus müdürü B. Yed d ile 1-hri· 
ciye v•kili Doktor Tevfi'.< Rıi~lti 

Aras, Dahiliye vek li ve p11 ti ge· 
nel sekretiri B. Şükrü Kaya 
Maarif vekili Saffet Arıkan, iktisat 
vekili B. Ce'al Rayar, bütün kor· 
diplomatik, hariciye veka'eli yük 
sek erkanı ve Karahanın birçok 
şahsi dostları sabık Sovyet büyıik 
elçisioi samimi bir suretle ve ha· 
aretie teıyi etmişlerdir. ············· ........................................... . 

Irak 
Hariciye nazırı j 

Bugün bekleniyor 
( 1 inci sayfadan d•vam) 

ziyareti Suriye mahafilinde ehcm
ıniyetle karşılanmıştır. Irak nazı -
rının burada Suriye ile !rakı ala -
kadar eden muhtelif meselelerden 
başka, arap memleketlerinin Tür
kiye ile olan dostane münasebetle
rini daha kuvvetlendirmek lüzu -
munda ısrar ettiği aıılaşılmaktadır. 
Hatta bu müzakerelerde Hatayın 

vaziyeti de görü~ülmii§ ve noktai 
nazar teatileri yapılmıştır. Irak 
hariciye nazın buradan Ankaraya 
gideceği için Suriye dev !et adam
larının bu husustaki düşünceleri • 
ne de Ankarr.da tercüman olacağı 
anlaşılmaktadır. 

SHm, 2.5 (A.A.) - Fransa Yük -
sek Komiserile Irak Hariciye Na
zırı arasında bu sabah bir Suriye -

Irak iyi komşuluk itilafnamesi im

za edilmiştir. Bu ililafname ile hu· 

dut ve bcdev.Jerin muhacereti me

sel~leri halledilmiş bulunuyor. Yük· 

sek Komiser De Martel bundan son

ra Irak Harıciye nazırı Naci El -

asıl'm ~erefi ne bir ziyafet vermiş
tir. 

Ankara, 25 - Başvekil pazarle· 

si günü toplanacak olan Parti Mec

lis grupunda Yugoslavya seyahati 

hakkında izahat verecek, dost mem

leketin devlet adamalrile yaptığı 

temasları anlatacaktır. Başvekili

miz Sofyadan geçerken, Bulgar 

Ba~vekili Kö>e İvanof ile yaptığı 

konuşmalar hakkında da tafsilat 
verecektir. 

Bu münasebetle Başvekile ınille· 

tintı k dir !eri izhar edilecektir. 

Haric"ya Nazırının seya. 
hali n ısıl tefsir olunuyor 

Belgrad, 25, (A.A.) - Samupra· 

va gazetesi H•riciye Nazırı Beck'in 

seyahatini tefsir ederek bu zıyare

tin Bükreş - Varşova mihveri üze· 

rinde bir çok tezahürata vesile teş

kil edeceğini yazmaktadır. Bu ga

zete iki memleket reisinin müteka· 

bıkn biribırinı ziyaret edeceğini 

iliive etmektedir. ----Van Zeland çaltşmala· 
rına devam ediyor 

Brük•el, 25 (A.A.) - Başvekil 
Van Zeelland, Maurice Frere'i ka. 
bul etmiştir. Bu zat kendisine 
Londra ve Pads'ıe yaptığı iktısadt 
tetkikatıa neticeleri hakkında bir 
rapor vermiştir. Malum olduğu 
fızere lngiliı ve Fransız hükümet. 
!eri böyle bır tahkikat yapılma. 
sını Van Zeelland'dan istemişlerdi. 

Siyasi bloklar 
istemiyoruz! 

(Biı'iııci sayfadan devam) 
bulunduğunu ilave ederek 11-7-936 
tarihli Avusturya • Alman itilafı

na da sadık kaldığını ve bu itilafın 

Alman halkının heyeti umumiye-

sinin menfaatlerine uygun oldu -

ğunu tebarüz ettirmiştir. 

d)lŞ'/)o&f/ha. 
~~~~~-""""". =--~ 
Sağlar ve sollar 
Arasında Blum 
Hükumeti 

G eçen seneki seçimden sonra iş 
başına gelen Blum lııikı'.ınıcl 

son z.ımanlarda büyük zorlukla'. 
karşısında kalmıştır. Malumdur kı 
bugünkii Fransız hükumeti R"di· 
kal Sosyalist, Sosyalist ve Koır.ü • 
111st parlilerin;n vardımile il:tıJarı 
muhı!ua C'lmektcdir. Bu üc parti· 
den ikiı;i, Radikııl SQsyalist ve Sos
yalist partiler:, hüi<(ımeti te ıd et· 
mckted rler. Komiiııistkr de hÜ· 

kumetP dahil olmamakla b<>raber, 
bunlara parlamento ra mü z lıirdil' · 

1 lal'< Ccpl esi adı verilen bu kuı'> 

binezcın Blumun lideri ~i ~!tında 
Fransanın mukadderatını eline al· 
dıktan sonra hayli ehemmi• . tli ,·e 
şümullü ıslahat yapmıştır. rı , ' <\J 

kırk saathk mesai kanı.nu y ı mıs 
anıc-lc ücrctle:ril'i n ttırmı.s~ Fr!lO' 

S.l Bankaspı c'evkt murab}ı si a!· 
tına alm ş. Fakat iJ< haınlcıi ' ı • 
pılan bu Jieri haerk0t, sağ un,ur· 
l:ırın n1uka\ erncti karşıs ıda uıll"' 

nı kaybetti,., bir müddet sı n-q çı· 
kan mali buhran karşısında ,ha k· 
!adı. Blum sermayeye itirr_ 0 1 tel· 

kin etmek için ıslahatı;ı art,k bJI" 

duraklama devrine geldiğin: söyle· 
di ve ondan sonra da mail E 0!ıad·ı 

ancak koyu bir muhafazak&r hJ· 
kumetinin alacağı tt>dbirleri al • 
mıştır. Fakat bu duraklama devri, 

Blüm hükümetinin sol cenahı olar 
sos,yalistleri ve komü~ıstlcri sa .. 
bırsızla•ıdırmıya başlamıştır. Buıı· 

!ar duraklumaııın ebedi olınıyaca • 
ğını ileri sürerek, ilk harnltdc yh· 

pılan ıslahatı takviye edebilmek i· 
çin yeni yeni hamleler yapmak 1,i. 
zımgeldiğini iddia ediyorlar. Me • 

sela kömür ınadcnkrınin ve şimcn· 
diforlerin devletle~tiriimesini isti
yorlar. Geçen hafta i~çiler Fcderas· 
yonu reisi Jouhaux, Faris sergisi .. 
nin binaları bittikten sonra i,siı 

kalacak olan amckye iş bulma~ 

için hük(ımelin geniş mikya>ta na· 
fıa işlerine giri~mesini ve bunur 

için iiizımgelen paranın da istik -
razla temin edilmesini hükumette:' 
isleıni~tir. Halbuki Blüm durakla· 
ma devrinde yeni bir takım mas -
raflara girişmiye<:cgini ve tasarrtt"' 

fa riayet edccegini vadetmı~ti. Dı· 
ğe: taraftan işçiler hükuınclin•n 
prestijini sarsan bir t:ıkıın hareket· 

!er de bulunmaktadırlar: Geçen • 
!erde Paris Sergisi binalarının ü· 
zerine kızıl bayraklar çekmişler \'e 

hükumet günlerce bu bayrakları 
indirememiştir. 

Hükumetin sağ kolu olan Radi· 
kal sosyalistlere gelince; onlar da 
Blfunun bu sol cenah tazyiki kar -

şısında duraklama devrine nihayet 
vereceğinden korkmaktadırlaı-. Gc· 

çen hafta toplanan parti içlimaında 
bu korku çok vazıh bir lisanla ifa· 
de edilmiştir. Radikal Sosyalistler 

hükumetten; mali sahada tasarrufa 
riayet edeceğine, içtimai sahada da 

yen\ ıslahat yapmak teşebbüsünde 
bulunmıyacağına dair daha kat'i 
teminat istiyorlar. 

Blum hükumeti, yardımcılarının 
sa/la çeken sağ kolu \'e sola çeken 
sol kolu arasıııda apışıp kalmıştır. 
Fransanın bu manzarasını taş • 

radan seyredenler, kendi bakımla· 
rına göre teMrlerde bulunuyor • 
lar: Almanla: Fransanın büyük bir 

ihtilal arifesinde olduğunu iddi:ı 

etmektedirler. Bazılarına göre, kan• 
lı tir ihtilald~n sonra Fransada fa
şizm kurulacak, bazıları komünist· 
!erin galebe ~alacağına kanidir. İn· 

giltcre efk5rı, Fran5anın bir ihtU:ıl 
arifesinde bulunduğuna inanma -
makla berabeı. işçi teşkilatlarının 

Blum hükumeti üzerine yaptığı 

tazyiki endişe ile telakki eder gibi 
görünmektedirler Blum hükumeti 
dış politika5ında İngiltere ile bir 
Jikle yürümeyi kabul etmiştir. Fa
kat bu teşriki mesainin devam ede
bilmesi için Blum hültumetinin, İn

giltere nazarında ckötü misal> teş· 
kil edecek bir takım tecrübelere 
girı~mcmesi ve her halde prestijini 

koruması lazımdır. İngiliz kabine· 
~inin konservatör bir hükumet ol
duğu unutulmamalıdır. 

Blum, sağ ilç sol arasındaki bıl 

çekôşmede vaıiyeti iyi idare etmek
tedir. Kendi>!r,in ne sosyalist, ne 
de radikal so~) alist programını tat· 
bik etmek içın iktidara gelmediği
ni, ve bunların ikisi ortası demek 
olaı: bir halk cephesi programını 

tatbik edeceğini söylemekle iktifa 
etmektedir. Belki de bu maslahat 
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ilko~ul prensip- r §~lhıö ır Hc§llb> ~ıro~ -.;-ı Mürettipler 
ıerınden neler ~ = ıru ilçtima ı 

kazan d 1 k ? Gardiyanlar sorguda r - ! Paraları zaptediliyormu~ 
Çok hararetl i mu
nakaşa lar oldu 

Tedris vasıtaları mahall ihtiyaçla· 'C'ı"rarı"ler Kanalizasyon 
ra göre nasıl temin olunmalıdır ? r' lnşaa tı K aııür bakanlığı, ilkokul çocuklan~ı yetiştirmekte hedef ittihaz ettiği ı standa/dan 

prensiplerile her şeyden evvel iki büyük netice elde etmiş oluyor: Nasıl bitecek? 
1 _Okul, çocuğun kendiliğinden heveslendiği bir varıık haline geldi. VQÇQmadılar mı 

lı - ilkokul, tahsil hızını kendiliğinden yaratarak, çocuğa Üniver· ft 1 1 
siteyi bitirinceye kadar bol ve hevesli bir okuma enerjisi halketti. 

çocuğu, cüz a1ay1arile mektebe başlattığımız tarihlerin acısı baıa da- Dün arama grupla· I 
nıağ'ımııdadır. Mektep kaçağı çocuk, okumaktan korkutulmuş, mektepten rına yeniden birçok 
yıldırılmış çocuktur. Kabahat ne çocukta, ne baba ve annedeydi. Kaba 
hat, cinayet iptidai mektep sistemlerinde idı. Bugün çocuk, yaşı gel. talimat verildi 
meden evvel mektep istiyor, örnek arkadaşlarının hazzına karışmak is- Tevkifhanenin parmaklığını des-
tiyor. tere ile keserek kaçmış olan Ayaz-

lık okullarda yaratılan bu atmosfer c~mhuriyet kültürünün biiyük ağa cinayeti faili Abdullah, ile am
bir ııferidir. ilk okul, ta~sil hızını kendiliğinden yaratır. Müfredat proğ· 
ramının sistemleri, prensipleri çoçuğu, mektepden yıldırmaz, tahsilden ca katili Tevfik şiddetli taharrile-
ürkütmez. Bilakis onda bol ve hevesli bir enerji uyandırır. re rağmen bugün öğleden sonraya 

Bu itibarla kültür bakanlığının ilk okullarda tatbik ettiği prensipler, kadar da bulunamamışlardır. An -
neticeleri itibarile de muvaffak olmuş bulunuyor. cak katillerin izleri bulunmuş ve 

Yalnız bu münasebetle bir noktayı hatırlatmağı faydalı görüyoruz. son defa yemek yedıkleri lokanta 
Müfredat programının bir çok yerlerinde ünitelerin, mahalii ekono· tesbit edilmiştır. Katillerin yat -

nıi bakımından ayrıca ve daha etraflıca tedkiki ve okutulması istenil-
mektedir. Bu çok yerinde bir prensiptir. Yurdumuzun hangi tarafların- tıkları kağuşun gardyanı İsmail 
da, haııgi ilk okullarda, hanıri baislcre daha büyük alaka ve kıymet Hakkıya işden el çektirilmıştir. 
verilmesi icap edeceği yire kültür bakanlığınc.t malümdur. Bu takdirde Müddeiumumilikçe görülen lü -
bu yerlerin kültür müdürlerine bu gibi ilk okullarda icabedou ünite nin zum üzerine mevkufları zıyaret a-
fili bir şekilde tedrisi için ders vası talarıyapmak v"ya tedarik etmekte deli kaldırılmıştır. Mevkuflarla 
parça selalıiyel kabul edilmek gerktir, bundan sonra yalnız avukatları gö-

Hatta bu evvelden istenebilir. Küçük ve mütevazei bir şekilde başlı• rüşecektir. 
ya,.cak bu vasıtaların lüzumunu özretmenlerden istiyen mahalli küllür 
direktörü, sarfiyatın müsaadesini vekaletten alabilmelidir. Yakın yerler· Dığer taraftan da firarilerin pen-
de kurulmuş müesseselerden, vasıtalardan istifade edemiyecek ilk okul- cereden kaçtıkları da henüz kat'ı-
ların, mahalli ekonomi bal<ımından değerli bulduğu tedris şekli için va· yelle anlaşılamamıştır. Demiri ko-
sıta tedarik etmekte müşkülat çek memeleri lazımdır. 13u da olursa müf. parılmış ,olan pencerenin üzerindc-
redat proğramıyle istenen bence daba çabuk ve daha feyizli bir halde ki parmak izleri tetkık edilmiş, bu 
elde edilmiş olur. 

Artık karar verildi 

Batan 
Gemiler 
Çıkarılacak 
Halıçte ve lstadbul lima
nında elliye yakın batnış 

gemi var 
Gerek limanımızda ve gerek Ça

nakkale ve diğer Türkiye limanla· 
rında batmış bulunan gemilerin çı

katılması bakında kat'i karar ve -

rilmiştir. Bu gemiler hükümetin 
malı olduğundan bu hususta Ma
liye VekaJetinden lazım gelen mü

saade alınmıştır. Mayıs ayı içinde 
çıkarma ameliyelerine başlanacak

tır. Bunun için bir çok sermaye • 

darlar çalışacaktır. Yalnız bu ge

milerin bütün olarak den4den çı
karılmaları imkansız görülmekte

dir. Bundan dolayı denize inecek 

dalgıçlar vasıtasile gemiler dina

mitle parçalanacak ve böylelikle çı

karılacaktır. Bllhassa son zaman
larda demir ve bakır fiatlarının yiik· 

selmesi bu karara sebep olmuş • 

tur. Çanakkalede Umumi Harp f'S

ııasında batan ecnebi zırhlı ve .'{e

ınilerl de bu suretle çıkarılacak -
tır. Bundan başka Haliçte ve İst.ın

bul limanında batmış olan elliye 
yakın gemi vardır. 

Fransaya kontenjan 
verllmedl 

Memleketimizle Fransa arasın

da müddeti yeni biten klering an -
laşmasile nıodüs vivendi 13 Ni -

san 1937 tarihindel'l itibaren iki ay 

müddeti<' uzatılmış ve bu karar -

dün alakadarlara bildirilmiştir. Bu 

anlaşmaya göre hükumetimizce 

parmak izleri firarilere ait olmadı-
Hatice Hatip ğı anlaşılmıştır. Bundan başka pen

cere kenarında örümcek ağlarının 
11 .... __ K_O_Ç_O_K_H_A_B_E_R_L_E_R_..:I ve güvcrcın pislıklcrinın bozulma
- dığı ve kesilen demir tozlarının * Jrak maarif müfettişlerinden 

dok.tor Fazıl Ankaraya gelmiştir. 

Kültür müesseselerimizi gezecek
tir. 

* Sovyet Büyük Elçisi Karahan 
Ankaradan ayrılmaktadır. Dı.in ve 

buı;ün veda zıyaretleri yapmıştır. 

Yarın şehrimize gelecektir. * Beledıyc Yerebatan sarayını 

satın almağa karar vermiştir. * Terkos fabrikası civarında 20 

bin ton kömıiı alacak büyük bir 
kömür parkı yapılacaktır. * İstanbul deniz hastahanesi 
büyültü!ecektir. Yatak mevcudu 

üç yüze çıkanalcaktır. 270,000 li -
ralık tahsisat hakkında meclise bir 
layiha verilmıştir. 

* Galatadaki yolcu salonunu 
yapmak üzere Debi isminde bir 

Fransız mimarı şehrimize gelmiş
tir. 

* Trabzon limanının İstanbula 
bağlandığı malumdur. Liman U -

mum Müdürü Rauf Mamyassalı 

evvela Ankara, sonra mütehas -

sıskrla birlikte Trabzona gidecek
tir. 

* Kralıçe Marya ismindeki Ru· 
men torpido , ı Boğazdan geçerek, 
Akdenize çıkn ıştır. * Yüksek tedrisat müdürü şeh
rin.ize gelmi~tir. 

* Şehrimiz imar pliı.nını yapa -
cak olan Pro>! perşembe günü ge

lecrktir. Plar Belediyeye 245 bin 

liraya mal olacaktır. Yapılacak is

timlakler için de 400 hın liraya ıh
tıyaç vardır. * Karadc'lızın Anadolu kısmın
da kumlara sııplanmış olarak bu -

lunan serseri bir mayn imha edil -
miştir. 

yerinde olduğu görülmüştür. Fi 
rarilerin başka taraftan kaçtıkla . 
rına ihtimal veıılmektedir. 

Dığ~r taraftan da zabıta meç . 

hul bır kadını aramaktadır. Bu ka
dın vaktile Abdullahı görmek için 

tevkifhaneye mÜracaat etmiş fa • 

kat kaçakçılık şüphesi sezildiği için 
görüşmesine izin verilmemiş, tev -

kifhane Müdürlüğü bir istıda ile 

zabıtaya mürdcaat etmesini ve mü
saade almasını bildirmiştir. 

Bu kadın İkinci Şube .Müdürlü
ğüne bir defd uğramış, ne istida ver 
miş ve ne de bir daha görünmüş
tfr. Zabıta hüviyeti malCım olmıyan 

bu kadını da aramıya başlamıştır. 

Abciullahın görüşmüş olduğu Mu -

alli ve diğer bazıları nezaret al -
tında bulunnwktadırlar. 

Bu firarilerin hudut haricine çık

malarına meydan verilmiyecektir. 

Müddeiumumilik ve muavinlerden 

Sabri tahkikatla meşgul olmakta

dırlar. Tevk!fhanedeki jandarma 
ve gardiyanlar tekrar sorguya çe
kilmişlerdir. 

1,'-' • çıkan bir rivayete göre Ab
dullah son tünlerde fazla para 

sarfe!miştir Je hala üzerinde epey· 

ce parası olduğu tahmin edilmek -
tedır. 

Fatih Jandarma Bölük Kuman -

nı, İkinci Şubı• Müdürü Necati tev

kifhanede ~yrıca tetkikat yapmak
tadırlar. Dun ••bah ikinci şube Mü· 
dürü Necati Emniyet Direktörlü • 

ğüne gelmiş ve gruplara ayrılan 
memurlara talimat vermiştir. 

r 

Belediye her yıl bu ite 
(250) bin lira tahsis 

edecektir 
On senelik mukaveleye k o

nulan kanalizasyon inşaatı bir 
sene sonra nihayet bulacaktır. 

Fakat yapılan kanalizasyon mev• 
cud mecralara ve lağımlara na· 
zaran ancak onda bir derecesin• 
dedir. Bunu nazarı !!ibare alan 
Belediye evvelce olduğu gibi se
nede beş yüz bin lira sarf ede
rek şehrin diğer kısımlarını tamir 
edecektir. Bunun için de bazı 

Esaslar tesbit edilmiştir. Bu 
esaslara nazaren şehir planı ha. 
zırlanıp ta tatbik edilmeğe baş• 
!andıkça bu sahalardaki kanali· 
zasyon tesisatı da yapılacaktır. 

Belediye senede (250) bin lirayı 
kanalizasyon inşaatına hasrede
ccktir. Bu suretle lstanbulnn 
imarı tamamlandııı zaman ka• 
nalizasyon işleri de ikmal edil
miş olacaktır. 

'fapu mUdUrU lzmlrde 
tetkiki er yapmaktadır 
Kazalara ait tapu işlerinin daha 

süratle görülebilmesi için tal!u si -
cil muhafızlıklarının da kazalara 

naklıne bugünlerde başlanacaktır 
Bunlardan nakledilmiş olanlar için 
de daha müsait ve müstakil bına
lar aranmaktadır. 

Diğer taraftan tapu ve Kadas -

tro Mmum Mıidürü Cemal bu iş -
!er üzerinde teftiş ve tetkikler yap

mak üzere yakında bazı vilayetlere 
gidecek, bu meyanda şehrimize de 
gelecektir. 

Umum Müdür bu maksatla ev
velki gün Ankaradan İzmire git -
miştir. 

Elektrik fabrikalarından 
t kazanç vergisi alınacak 

Elektrik fabrikalarının kazanç 

vergisı hakkında defterdarlıklara 

yeni bir emir verilmiştir. Bu emir

de: celektrik fabrikası işletmesi Be

lediyelerin mecburi hizmetleri a

rasında bulunmaktadır. Ancak ti

cari muamelelerden sayılan elek -
trik fabrikası ve tesisatı, belediye • 

lerin ticari gaye takip eden mües

seselerinden. olduğu için bunlar ka

zanç vergisi beyannamesine tabi 

tutulacaklardır.• denılmekte ve bu 
kabil müesseselerden behemehal 

kazanç vergisi alınması icabettiği 

bildirilmektedir. 

Keçi boynuzuna 
arttı 

rağbet 

Son zamanlarda memleketimiz -
den keçi boynuzu satın almak üze

re dış pazarlardan bir çok müra -
caatlar yapılmıştır. 

Bu yıl, İtalya ve Yunanistanda 

mahsül az olduğu için memleketi • 
mizdcn pek çok keçi boynuzu 

tın alınacağı anlaşılmaktadır. 

sa-

Fransoya kontenjan verilmemiştir. 

Fransa münhasıran umumi ithalat 

rejimimizden istifade edecektir. 

Fransa ise bize zirai ve sınai olmak 
üzerd iki sınıf kontenjan ayırmış
tır. 

* Tckirdağda karaya oturan ve 
kuııarılon S·ı"t vapuru limanımı
za gelmiştir. 

Ekmekler kağıda sarılmıyor 

Bundan maada Türk menşeli mal

larla Fransız menşeli mallar :ıra

sında hususi takas muamelelerı va

pılabileceği de anlaşmada tasrih o
lunmuştur. 

* Polis şuh: müdürleri haziran
d:ın itıbarer vazife başır.da resmi 

ell:ıi~e giyec •i:lerdir. Merkez me -

murlarıııa da .Başkomiser. deni -
lecektir. 

* Ticaret Odalarının lağvi ile 
İktısat Odalarının teşkili projesi 

gelecek sene;•· kalmıştır. 

* Beynclnıilel Ticaret Odaları 

fıza.a salı gü-ıü tayyare· ile şehri -

mııc gelecekicrdir. 

Dir okuyucumuz bakınız ne soruyor. "Her yerde, bakkallarda, 
helvacılarda, fırınlarda, bayilerde ekmek satılıyor. (11) kuruş,(10) 
kuruş; (10,5) kuruş, (9) kuruş (35) para. 

Bu rekabet, kontrol aitında bulundukça, fena değil, kesemizin 
faydasınadır. 

Fakat ekmek, yıkanmaz, süpürülmez. Olduğu gibi yenir. 
Dünyanın her yerinde böyle şeyler temiz kağıtlara sarılarak ve· 

r;lir. Bizde hadise böyle değildir. Kağıda sarmasını söylediğiniz 
satıcı şu cevabı verir: 

- Hem on kuruşa, sat, hem de kilosu otuz kuruşluk kağıttan 
ver. Olmaz bayım. 

• 
Güzel, amma, bana ne bu işten! Ekmekci rekabet yaparken 

kontrol şarttır dememizin sebebi budur. Eğer kağıttan keserek 
ucuzlatıyorsa, bu fena bir şeydir. Pjs eli le tutar, pis ilimizle taşırız. 

Bu umum! sıhhat bakımından zararlı bir şeydir. 

Deniz yolları 
1 Teşebbüse 
Girişti 

1 Staj gören talebeler içın 
stisnaT muamele istenecek 

Ecnebi gemilerde staj görmektP 

olan bir çok genç denizcilerimiz a· 

Jakadarlara bazı şikayetlerde bu • 
lunmuşlardır. Bu gençler ecnebi ge
milerle gitİikleri yerlerde parala· 
rının üstünde buJunmasına müsa

ade edilmemesi yüzünden müş.<lil 

vaziyette kalmaktadırlar. Mesela 

Almanyada dışarı çıkarken üstleri 

aranmakta ve bulunan paralar zap· 

tedilmektedir. Bu yüzden gençler 

kendilerine lazım olan elbise, a

yakkabı ve diğer levazımı tedarik 

edememektedirler. Bu hususun te

mini için Denizyolları alakadar . 

!arla temasa girmiştir. Almanya hü
kumetinden bu iş içiıi müsaade a

lınacaktır ve bundan "sonra bu oıenç
lerin paraları Alman markı olarak 

kendilerine verilecektir. 

Taç giyme 
Merasimi 
Yaklaşıyor 

Bunun ıçın Londrada 
büyük tertibat alınıyor 

12 !lfayısta Londrada İngiliz kra

lının taç giyme merasimi yapıla

cak.. Bu biiyük merasim için gece· 
li gündüzlü hazırlıklar yapılıyor. 

Dünyanın dôrt bır köşesinden o 

merasime bir çok krallar, kraliçe

ler, prensler, başvekiller, nazırlar 

iştirak edecek. 

Londra, taç giyme merasimi mü
nascbctile en kalabalık günlerıni 

yaşıyacaktır. 

O gün Londra cadd.,Jerıl'de in
zibatı temin etmek epeyc<> bi!' me

seledir. Londra polisleri şimdlderı 
bu meseleyi göz önünde tutarak ta

limlere başlamışlardır. 1\1 erasim 

günü kalabalık c:ıddelerde inzibatı 

temin edecek atlı polısler ı,>üri:ltü
den, insan seslerinden, bağrışma· 

!ardan, alkışlamalardan hayvan -

!arın ürkmemesi için talimler ya

pıyorlar. Yandaki resim bu talim
leri gösteriyor. 

Eden 

Bir matbaa san'atk6rla11a 
birliği kurulmasına 

karar verildi 
Mürettipler Cemiıeti dün Emin. 

önü Halkevinde fevkalade kongre. 
!erini yaptılar, kongreye (150) don 
fazla mür.,ttip gelmişti. 

Kongreyi Cemiyet Reisi Doktor 
Hafız Cemal açmış cemiyetin tarih. 
çesini, yaptığı işleri vı.ziyeti izah 

eden uzun bir söylev verdikten 
sonra kongre divanı seçilm'ş ve 

konııre divanına Murat ve kalp-. 
liklere N h 1t seçildik ten sonra aza
lara söz verilmiştir. 

Birçok azalar cemiyet hakkında 
söz söyleyerek münakaşalara yol 
11çmışlardır. Bunun üzerine Müret· 

tip Bay Hamit tarafından müna• 
kaşuı olan ve evvelki idare he
yeti hakkında uzun bir rapor ve. 
rilmiş!ir. Bu rapor hey'eti umumi• 
yede okunmuş ve azalar üzerinde 
büyük bir tesir u, andırmışlır. 

Azaların ,aptıkları bir teklife 
ıröre bütün matbaa işçileri ile bir. 
!eşerek Matbaa lşçikri Birligi na• 
mile bir ctmiyetin kurulması teklif 
edilmiş ve bu teklif müttefıkan k1. 
bul edilerek yeçilecek idare heye· 
tine bu hususta salahiyet verile
cektir. Elde mevcut cemiyet ni • 
zamnamesinin tadil ve ıslah edil· 

1 

mesi isteni'm'ş bu karar da kabul 
edilerek yeni seçi'ecek idare heye
tine bu hoıusta da salahiyet veril· 
miştir. Yeni idare heyeti a1.alıkJa. 

rına seçilenle.: 

Doktor Hafız Cemal, Açık Söz. 
den Scrmürett p Hamid, A. M•h• 
met, Akşamdan izzet, lnhisarlardan 
Saim, Süreyya, Cumhuriyetten Se
lim, Devlet matbaasından Sırrı, A. 
Mün r, Son Telgraftan Canani, Cuır.• 
hııriyet Linotip şefi Kiiçü\: Ahmet 
olmak üzere 11 kişiden mürekkep 
bir heyet ayrılmıştır. 

Bu he} et elde mevcut nizamna· 
meyi tadil ve ıslah ederek ve 
(Matbaa San'atkarları Birliği ) "na-' 
mile bir nizamname vücude gcti· 
rerek ikinci bir fevkalade kongre 
yapılmasına heyeti davet edecektir. 

Tayyareyle 
Gelecekler 

Beynelml :eı Ticaret odası 
erklnı Yeşiiköyde 

kartılanacak 
Beynelmilel T.caret Oclası erkanı 

önümüzdeki Salı günü hususi bir 
tayyare ile Avrupadan lstanbul't 
geleceklerdir. Beynelmilel Tıcaret 

Odası Türkiye milli komitesi azası 
misafirler i Yeşilköyde tayyare 
meydanında 1.;a rşılıyacaklardı r. 

BrUksele seyahatinde 1 

lktısadf itlerle uoratacak 
Londra ,25, (A. A.) Hariciye na• 

zırı Eden,in naşiri efkirı addedilen 

Beden terbiyesi mUdU· 
rU geldi 

Maarıf vekaleti btden terbiyesi 
müdürü Bay Cemal lstanbula gel· 
miştir. Beden terbiyesi muallimleri yorkshire post gazetesi nazırın 

Brüksei'e yapacağı seyahat esna• 
sında bilhassa beynelmilel iktisadı 

meselelerle ve Belçika 'nın müstak· 
bel statüsü ile meşgul olacağını 

bildirmektedir. Bu gazete bir Bel. 

çıka menbaından aldığı habere is

tinaden Belçika hükümetinin millet· 

ler cemiyetine sadık kalacağını 

Belçika'nın tamamiyeti mülkiyesi 

hakkında Almanya'nın vereceği 

teminatı kabul etmiyeceğini yazma
ktadır. 

Böyle bir teminatı kabul etmek 
Mille~ler cemiyetinin hakimi yelini 
tanımamak olacatır. 

Fransa ve ingiltere 
arasında yeni 

muahede 
Londra, 24 (Husus!) - Fransız 

Harbiye Nazırı fl•ladie'nin Lon

drayı ziyaretinden bahseden g a

zeteler, Fransa ile lngiltere ara

sında yeni bir askeri muahedenin 

akdı etrafında müzakereler cere· 

1 içinde sicilleri ve vaziyetleri itiba· 
rile terfie müstahak olan!arın va-
1i vellerini tetkik ededek ve tale· 
benin daha geniş bir mıkyasta is
tifadelerini temin için m"alliınlerin 

çalışma tarzını ıslah edecektir. 

Bartınde ceza evi inşa· 
atına başlanıyor 

Bartın (Husus! Muhabirimiıdeo) 
Bartında yapıl,cık modern ceza 
evinin arsasınının Belediyece is
tim'iikine karar verildiği ve mua
melesinin tckn,ôli ıçın neticenin 
adliye vekiileline bi'dirildiği ma· 
lümdur. 

Adliye vekaleti i<limliik muame• 
lesini tasvip elmiş ve bedelinin 
sahip'.erioe ödeumesine emir ver• 
miş' i~. Yakında inşaata başlanacak· 

tır. 

Vakıflar umum dire~ 
törU geldi 

Vakıflar umum direktörü Fahri 
Kıper Ankaradan lstanbula ge!miş
dir. Fahri Kiper lstanbulda Hazi· 
randa yapılacak yeni teşkilat işle

rile meşgul olmaktadır. Direktör 

idare ~iyaseti gelecek mayısta top
lan: cak olan sosyalist kongresine 
kadar devam edecektir. Malumdur 
ki ortada sosyalist partisile komü
nist partisini birleştirmek teklifi 
vardır. Bu mesdcde sôsyalist par
tioiııin mayıs ortalarına doğru Mar

;ilyada yapacağı kongrede görüşü
lecektir. Blüm hükı'.ımetinin müs -
takbel programı hatta belki de mu
kadderatı bu karardan sonra belli 
olacaktır. 

* Muamele vergisinin gümrük ı 

vergisi ile b'dikte tahsili üzerin • 
de tetkikat yapılmaktadır. 

Ba11 yerler ka!:ıda sarıyor. Bazı yerler sarmıyor. Bunun önüne 
geçmek mümkün değil midira caba? 1' yan etmiş olduğunu bildirmektedir. 

dün cumartcsilgünü Vakıf Paralar di· 
rektörlüğüne giderek bir müddet 
meşgul olmuştur. 

Ahmet ŞUi\rU Esmer 

* İzmirde yüz yaşında Emine 
isminde bir ı-~dın sigara içerken e

tekleri tutuşmak suretile yanmış 
ve ölmüştür. 

· * Yem sene bütçesi mayıs için
de Meclise vu·iJccektir. 

Bu hadiseye biz de şahidiz. Filhakika ekmek kağıtsız satıl· 
maması lazımgelen bir şeydir. Alakadarların bunu dikkat önüne 
a'.malarak satıcılara tebliğ etmesi mümkün değil midir? Yoksa 
ekmeklerin açıkta satılma<ında, kAğılsız verilebilmesinde sıhhi bir 
mahzur yok mudur? 0Kuyııcumuz soruyor, biz de alAkadarlardan 
soruyoruz! 

Belçika bitaraflığ ı oı ilan ettik· 
ten sonra, lngiltere ile Fransa ara· 

sında yeni bir askeri muahedenin 

akdi zarureti hası !olmuştur. 
Daladie, siyasi bir nutuk söy• 

!ediği Mançeater 'den dönmüştür. 

Belçik alılar pemuk 
alıyorlar 

Belçikalılar mühim miktarda pa• 
muk almak üzere şehrimiz ticaret 
odasıoa müracaat etmişıir. 

.. 
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Olen mi kabahatli öldüren mi ? ~· Pırrı .•• Pırrr • ı --
Uzun boylu siyah paltolu bir 

rcnç, küçük bir evden çıktı, yaka· 
sıoı kaldırdı, ıslak kaldırımlarda 

koşmaya başlad~ Yaıtmur olanca 
hııı)'le y3tJyordu. Tenha yolda 
y~ adım kadar koştu ve saıdıki 
dar yola saptı. Gene koşmıya baş. 
Jadı. Nihayet büyük bir evin önün· 
de durdu. Yolda biç kimse yoktu, 
evin alt kalındaki pencereye yak· 
taştı. 

- T:kl ... tık .. tık .. 
Karanbk odada elektrik iki de· 

fa yandı ve söndü. Mcchul ıece 

yolcusu gene }&kasını kaldırdı. 
Şapkasını öne dojru iğdi ve te"· 

lıa yolda dolaşınıya ba~ladı. Yaj. 
mur daha fazlalaştı, aradan on b~ş 
dakika ıeçti, yolcunun geldi~ yol· 1 
dan bir otomobil geldi ve büyük 
evin önünde durdu. içinden şişman 
bir adam iodr ve anabtarile kapıyı 
açarak ri rdi. Otomobil hareket el· 
ti. Aradan yarım saat daha geçti, 
gece yolcusu etrafına bakındı, 

pencereye dotru yürüdü ve camı 
çaldı. 

- Tıkl ... Tık! ..• Tık!... 
Bu sefer ~lektrik bir defa yandı 

ve söndü. Cam açıldı: 
- Çok mu beklettim cicim? .. 
- Hayır! .. zararı yokl ... 
- Babam bu gece geç geldi... 
- Şimdi onu bırak la beni içeri· 

ye al yajmurdan çok ıslandım. 
- Peki, haydi, kapıyı açıyorum .• 
Gece yolcusu kapıya dojru yü

rüdü ve içeriye girdi. Karanlık ko· 
ridorda yürüdüler ve bir odaya 
girdiler.Kız, elektrik düjmesini ç .. 
virdi ve bir adım geriledi. 

- Al.. Ahmet sen .. - ne zaman 
geldin? 

- 1 .... 
- Beni beklemiyordun değil mii'. 
Kimi beklediğini de biliyorum. 

Yılmazı değil mi? 
-1 .... 

Yazan : A. Kaytan 

- Neyse, bu gecede benimle 
aşıkdaşlık et. 

Kocana bir ıeceyl çok mu gö· 
rüyorsun"? 

- Seni ~cvmiyorum ... 
- Alçak, hem bcılimle, zorla 

evlendin hem de beni aldıt. Al .. 
(Şırrak) .. 

- Vay nibayel bana tokat ta 
altın. 

- Al bir daha .. (Şırrak) .... 
- Şimdi ba~raca~.. bütün ev 

halkını uyandıracağım .. 
-· Hahhah .. istersen bağır. Fakat 

sen bajırıocaya kadar ... 
Elini cebine altı ve büyük bir 

tabanca çıkardı ve •Öyledi, 
- Bunu ben ço:-ıan haber aldım. 

Beni mah vetlin kahpe ... 
Benim tabancamın •esiyle bı~ı· 

ma toplanacaklar zaten. 
- Alçak 1. . Neye titriyorsun. 

Kahpelikıen kor~mıyan tabancadan 
ürker elbet 1 

- Bırak tabancayı katil 1 .. 
- Evet ben katil oldum ve ikin· 

ci cinayetimi de şimdi işliyeceğıın. 
Seni de Yılmazın yanına göndere· 
ce~m. 

- Ne .... Yılmaz .... 
Sözünü tamamlıyamadı. Gecenin 

sessizliji içinde patlıyan tabanca 
loş kori:lorlarda derin •kisler yaptı. 

Ahmet hızlı adımlarlra sokağa fır. 

!adı. Evin içerisinde koşuşmalar 
başladı. Hıtiyar bir kadın ölünün 
bulunduğu odaya ırirdi. 

- Ahi .. Yavrum .. Diye yere yu· 
varlandı. Kadın bayılmıştı. 

Ahmet koşa koşa karakola girdi 
ve 

- Namusum için iki namussuz 
öldürdüm? Beni tutun, dedi ... 

Aziz Kay61n 

Afyon lnhisarının mUh im kararları 

I da re bütün yurttan af yon 
almağa başlayacak 

Bir kilo gibi asgari mallarda dahi fiat 
kabulüne karar verildi 

A fyon •nh,sar İdaresi pe!C ya -
Kında butün yurttan yeni sene 

nfyon alımına başlıyacaktır. Duy

duğurr-.za göre İnhisar İdaresi 937 

rekoı ıesim Zıraat Bankası vasıta -

•ile üretmeden satın alınıya ka -

rar Hrmış ve bı.ı münasebetle yeni 
mı.hım kararlar tesbit edilmiştir. 

Afyon inhısarı verdiği ve he -
men tatbikine geçtiği bu kararlar
la afyon ek•ci ve tücı:arlarının bü-

tün endışclcrini kaldırmış ve hima
ye al.ına almıştır: Geçen yıl satın 
aima İşi yalnız 15 şubeye miinha -

sır kaldığı halde bu yıl bankanın 

bGtün şube ve sandıkları alım ya
pabileceklerdir 

doldurmak için 10, 15 kişi ı e arab

rında ortaklık yapmıya mecbur bı

rakan müstahsilı çok memnun et

mi§tır. Uyuşturucu maddeler fntıi· 

sarı bu seneki rekolte fiatların' da 

§İmdiden te•bit etmiştir. 

Temiz ve noksansız toplanmış af

yonların beher morfin derece<fne, 

cinsine göre 32, 35, 40, 45 kuruş fi

at verilecektir. Bu hesaba göre Tür

I<lye afyonlarının vasati derecesi 

sayılan yüzde 12 morfinli ince af

yonların beher kilosu 420 kuruşa 
satın alınacak demektir. Kusursıız 

alınan afyonlarda bu fiat 550 ku
ruşu bulacaktır. 

1 MÔELLiFi: Nlzamettln NazH 

1 
- Allah senden raıı olsun ... 

l 
Nazmi cüzdanır.daa üç tane beş

lik bankaııot çckıp, kıdıoın avucu· 

l 
na sıkışbrdı :, 

- Bunl&rı da ona ver .. Bık bi
zim küçükte kömürlüktcdir galiba .. 

ı Kulaklarını çıyanlar yemeden ço• 
j cutu odasına çıkar. 

Galip Lalelide oturuyordu .. Tram· 
vaya bininee: 

oldu ise, derhal bir doktora koş ... 
-- Peki amma .. Bu telaşa sebep "er 
- Çok ıt11 bir \'uilc yiıkfcn· 

difim için tı!silita girmekte" çc· 
kıniyorum. Yalnız senin bu J.ıza. 
düşkünlüliin malüm. Herkesin ıüzü 
önüne sumaşıl..lara tutunup odası• 
na lormaGd12ın bir kıı... Hatta bu 
}'Üzdcn biraz da alışmışlık. 

- Şu küçüğe bir hisiklel almalı, ı 
dedi. Zatcm dotrusunu isterse>• 
çocufun hakkı. Şu tramvaydan zer
re kadar sftrfınazar edemiyorum. 
Fıkat ne ıünmüş boııün de ... 

- Yani ne dcr.ıck istıyorsun f 
- Seninle k:ı.~ra ctıııeg-e fefme• 

ditim i~in dik dik konuşma 1 Ka
derinde varsa o!m.ıştur... Mamafi 
nibayet tıp bunu ela tedavi edebi• 
liyor. Puıır ... Kafam cıöniıyor valllahi ... 

Bcyaııltaıı te~crkcn Ömerolun 
tramvay durai< yerinde durmakta 
olduiunu gördü. Başını öbür tara. 
fa çevirdı. Bu çoc~ja karşı bir 
tiksinme dııymaga başl~mışlı. 

L Alelldcn az beride tramvaydan 
alla,ınca, büyük ah~ap bir evin 
zilin; çekti. Ehde bir idare kan• 
dilı tutan kuçülı. bir hızmetçi kapı· 
yı açt• : 

-- Calip Bey evde mi? ... 
- f.vet efendim .. . Tıraş oldu ve 

şinıdı sokağa çıkacak. 
Bu sırada ıçeriden Galibin bağır· 

dıtını işitti. 

Kim imiş o beni isteyen? 
Ben ... Nazmi! 
Nazmi mi? 
Evet .. 

Ôbür~ koşarak indi ve gülerek: 
- Hayır ola ... dıdi - sen bu va• 

kit ... benim evimde... . B11yl•rsana • 
- Yok içeri girmiyeceğım. 
Bir dost gibi mi gelıyorsun? 
-- Hem ne dost bil•en .... 
- Ôyle ise gel 1. 
Numi eve girıoce, C3lip, onu 

Calip şakrak bır kahkahs allı ve 
ırittikçe kahkahalarını şıddctlcr.di· 
rerek. katılasıya 2ülıııeje başladı, 
Nazmi; 

- Deli mi oluyorsun? .. Dedi. 
- Yo ... Y•lnı1 senin sallıfına 

şaşıyorum. Ayol bcnım Fahriinnısa 
yaşında kızlarla ne işim var? Sen 
ne zannediyorsun? Ben Fahriınnisa 
ile mi sevişiyorum? 

- ? ? ... 
- Elmasım .. Benim atzı süt ko· 

kan çocuklarla uğra~ınağa vt.kliro 
yok. Dur sana sevditim kadını JrÖ!• 
\ereyim de ani•. 

Hemen dıtarı \'.lklı ve bronz çer• 
çiveye ıreçirifmiş bir resimle döndü: 

- işte ... Benim sevditim kadın 
budur! 

- Ne'? . ., Aaa ... 
ile mi? .. 

Refika teyze 

- Tanıyor mınun? 
- Eir ~erde prnzaq\e etmişler· 

dl. Peki 2 ınma 1 ~en bur.:: bir aşk 
meklubu ... Bir htdiy• filan ırönder· 

medın? Yahut ben batırlayamıyo-

ikinci kalla üç duvarı kitap rafl3· ruın. 
riylc kaplanmış bir odaya soktu. 
Geniş ve rahat bir maroken kollu· 
ğu ırösıererek: 

- Otıır ... dedi. 
Kütüphanclerııı Ü<lÜnde iıir iki 

y>ğlı boya portre ve lıir ag randı 
fotoğraf \'ardı. 

Bırer sig4ra yaktılar. Calip göz• 
ferini ona diknıi.ı merakla bekle· 
yordu. 

- Seni dıııliyorum. 
Noz.ni tebinden Fahriınnisanııı 

rumini çıkardı : 
- S.ınu taıııyormu!un? 

Caiip güldü, 

l - Zannederım .... 
- O halde aılLlm C~lip.. Sana 

ta\'siyc. ederlm, ı11ıd1dcn c;orır1t lıu 

kızla göriişeyım deme... E~er ar"· 
nızda benim bıldığim mut .. ıberelcr• 
den fazla· bır llkıın ka;·naşmalar 

Çok güzel! 
Liman idaresi ameleye 
banyo ve lokanta açacak 

Calip bir kahkaha dah ·ı allı: 

- Mekt~pları bu bana gönderir, 
1 çiınkü o bana aşıktır ve ben bun. 

dan aldıj(ım para ile yaşarım. Son• 
ra yine bunun için sarmaşıklara 

sarılıb ba:kontara • tırmanırım .. Ba
kırköy ündeki evde bu oturur. 

- Ben Fahrtinnisa nlurur zanne .. 
ı eliyordum. Yanılmışım demek? 

Calip yine kahkahaLıı la gü!dü ... 
- O da orada vlıırur ... 
- ?? ıı ... 
- Canım bu gece .enin neka· 

ıl;ır budala.lıgın ~stünde! .. Fahrün. 
nisa Reflbnın ı..ı,,dır. 

- N•ee• ? .. 
- l~ayttl mi ettin? kaJın p~k 

genç değil mi? on üç yaş111da ev
lenmtş yavrıım .•.• 

(Devamı var) 

Soyadı 
Almıyanlara artık müh· 

let verilmlyec:ektlr 

Geçen sene idare elli kilcdan a· 

fağı afyon sandıklarını kabul et-

mediğı \'e buradan az mal satın al

madığı halde bu sene bir kilo gibi 

asgari hadlerde ':ıile yapılan arzlar 

kabul e<lilccektir. 

Bu suretle tesbit edilen fıatlar 1 

geçen senelerde tüccar ,.e muta • 

vassıtların ,·erdiği fiatlardan yüzde 

elli yüksek olduğundan bu karar

dan tüccar "" müstahsilin son de

rece memnun olıtcağı şüphesiz • 

l.ıınan İdaresi lımandaki tahmıl 
ve tahuye ve dığer ameleler iie va~ 
kından a!Akadar olmıye karar ver· 
mışlir. Bunun için bılhassa Kuc>ı· 
çeşmedeki kömür depolarında Çllı· 
şan tahmil ve tahl.ye ameleleri için 
sıhhi tedbirler alınacaktır. Un.an 
idarf>Sİ amelelf~ri iş sonunda iyiı·~ 

yıkanabilmekri için Kunıçeşm~dP 
büyük bir banyo salonu ve du~ ma
halleri yaptırmaktadır Ayrıca a
me!t>ler içın yatakhaneler ''e ucuz 
yemek \'erecek bır lokanta da ın

şa edilmektedir 

de seksene kadar çıkarılmıştır. A~" 
ni zamanda geçen sene stok toplan

madan evvel fıat verilemezken bu 

D•rn DahJlıy,. Vekaletınrlen vıla· 

yet• günderılen yer.ı bir emirle; 

soyadı alm.k ıçın t.yın <'dilen son 

nıt•ddet~n ~-7-9:)7 t&ıririnde bite -

ceğı ,., lıer Ttı rk öz adındo.n başka 

aldığı btı soy~dını da ta~ımağa, söy
lemiye ve yazmıya m~cl.ıur bulun· 

duğu h·•lde eliin buna rıa,·et edıJ

mediğinın goruldiiğij bildinlmiş ,.e 

bunların muhakkak temınt bı!di -
rilmiştic. 

Barbnde altı ayda bir 
hayvan çalınmıt 

flarlın (Hu'illsl Muhabırımizden) 

Bilhassa bu son karar, afyon mik· dir. 

tar itibarile pek az çıktığından ge- Ayrıca geçen yıl verilen avanslar 

çen sene ellı kiloluk bir sandııtı h•1 tıt!'n<• 3-4 mısli arttırılmış, yüz-
e: --- --~'"' 

Uzun umaudanberi alınan tedbir 
yıl satın alma hatları deıhal \'e s.ıye.,nde hayvan hır~ızlıjı meno
stokhır toplanmadan hat verile - ı lunabilro.iştir. Altı aydanberidir ki 
cektir. k L h h ıınc" . ~ır •vvan ır~ızlı!!'ı olmu7tır. ----== - -- ---il H A y A T E D E o ; R o M A N • 

DENEN 

ftnlerine veriyor. Mütemadıyen f E. a;nma arlık bıçak kemi~s 
kendisi.ne. 1 dayanmıştı. 

Gözlerini kırpmadan.. Kafi bu kadar arlık canım 
Her yerine ayrı ıyrı.. Tekrar etti. ... 
Dik ılık bakan - Neden 1öyfeınezmişin .. 
Bu adamı avutmak için dilinin Kız korkmuştu .. 

aczini gözlerile kapatmak iatiyor. Etrafına korku ile bııkmağa baş• 
Mümkün mertebe tatlı, acı<lıjını ladı. 

hissettirmiycn bakışlarla şişmanın Şişman devam •di;ordu. 

Y•zon,Nu5'et Sata Coşkun oyu N ! ~ 
Ha ii kızır.ın acısını unutam:ımış. 
içli bir adaına benziyor. 

Zavallı!. 

Diye düşünüyor M 

Ona kalsa daha ne düşündi;ğünü 
düşünmeden, kar,ısında daha hllll 
muammalığı kaybetmcd•n duran bu 
adamı tahlil edemeden, mütekabil 
vaıi)etlcrini hesaplamad~n dalgın 

dalgın duracaktı. 

Melodram .. 
Hi!ler b.tşl<.a .. 

Hem acı hem rülünç .. 
Adam başka şey dü~ünüyor .. 
Kız niçiıı bu odada bu lldım 

kar;ısında buluoduğuouo manasına 
pek incedsın, başka şey düşünüyor. 
Kı:t şişmanın nıütemadiyeu üzerin• 
de dolaşan gözlerıne sıcak bakışlı 
mukabele etmeğc çalışıyor. 

Çünkü .. 

Bu adam dertlidir. 
Kızı ölmüştür. 

Ben de ona benziyormuşum .. 
Zavallı baba .. 

bakışlarını karşılamaja u~raşıyor. B - Neden SÖ} f'-'me2mişsfo b• .. 
Şişman şöyle düşünüyor : _en bu~aya eıtlenmeQ-e geldim. Sc-
- Yavaş yavaş kızı teshir el- nın vazı.r~n benim emirlerimi yap. 

meğe başladım. Yüzünde beni isti· !°ak .. Bılı~or .. mu.sun ki ben senin 
ıçln tını uçyuz !ıra verdim. 

yen, beni beğenen bir mana var. Duyuyor musun .. tam üç yüz 
Soruyor birdenbire: papel verdım. 
- Sesiniz güzel mi?.. Anana ... 
Kız silklnıyor; hayretle bakıyer Boru mu bu?. 

adama: 
- fuklden ban zaman farkı Şişman ayata kalkmıştı .. 

söylerdim. Sallanar.ak kııa yaklaşıyordu. 
Kız yerınden fırladı. 

- Bana bir şarkı söyle.. G 
Şişmanın söylcyi•inde: eri geri, çekiliyordu .. 

.., Şişman yürüyor. 
--: Banll bir ~arkı söyle(misiniı, 

detıl; bana, emrediyorum bir şarkı Kız geri çekiliyordu. 
söyle diyen bir çda. vardı. Şişmanın yüzü allak bullak 0 /. 

Şaşırdı kızaf\z. muştu. 

- Şimdiye kadar biç söyleme- Sanki şiMşekler çakıyordu sJra• 
dlm. Unutmuşum.. tıoda. ileriye bir adım daha attı. 
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Yazen : AKA GÜNDÜZ 

Hanıri mıha ile karısı sÖ} lemişse 
dotrıı söylemiş : Güinıe komşuna 
gelir başına t 

lu adımlara mahsus t.eynelnıilel 
i bir kerhancdir. Kızar.;ınız da bu 

Vapurdaki m~halle kularının na· 
sıl satıldıklarını düşünürken Mühür
dardaki paşa kızının nasıl .atı!a
catı aklıma bit relmemişli. 

R~5 Feddana sinırlcnemiyorum. 

Sfnfrlenıneğ"~ ne hakkıırı var? Adam 
bana hiç torbalık etm~i ki. Paıar 
ofı Huan bey bile şunun bunun 
söıünr uyup Kadıköyüne Üsküdara 
ft.çıyor anı? Aklını başındı .anan 
koskoca lıit insanım. Zorum ncydı'? 
Dedikodudar, hak"rctlen lurtulmal: 
için yuvamdan fırladım.. Hem öyle 
bir fırlayış fırladım li nereye yu
varlaıııp dıişllitümu timdi anlıyorum. 

Ru Feddan büyük kapılarda be
yaz ~adın ticareli J••pan birisi. 
Profesyonel. Damırası üstünde. Ki• 
min ne demefe hakkı var. Prenses 
Haneşkı'ya ne demeli ki bu işi 
parası~ yapıyor. Centilmen amatör. 
bunluı vaktınde düşünmek 2erekti. 
Aferin 1.ayıt kalalı Ras Feddanat 
Olaun ve dolırun kafalı Mavişi Kal· 
pakçılar başında oyalı yemeni sa
tar ıı:ibi sallı. Sana yapacak bir i~ 
kalıyor: Memlekete dönmek. Pa· 
saportum olmar:versin, ne çıkar. 
Ben başk~ m~mleketlere gitmek 
istemiyorum ya, kendi evime dö
necej!iın. 

Bu kararımı Kont-.sc açtım. Ç&
nemi ok~ayar.lk ırülümsedi. 

Bu iyi bır karar fakat tatbiki 
güç, derli. Ancak ikinci bir lese
pase ile döntbilirsini1. Bunu da 
umumi vali ve mülelliş verebilir. 
Halbuki gördiinü1. böyle bir v•si
ka vereceğe benzemiyor. Sözlerime 
s;nirlenmemek şartile !İtinie konu• 
pbilirim. Yoksa bana birşe1 sor
mavını>. Sinirlenıniyeceksiniz .ya? 

PekalA. Br.n;nı bildiğim şudur: 
Um~ml müfellış si!den istifade 
edecektir, bir. f.mir sizi kendisine 
oihahlıvacaktır, iki. Şim~ilik bura· 
dan bir yrre gidemiyeceksiniı, üç. 
Burada memleketinizin işlerini gÜ• 
den ne bir konsolosunuz vardır, ne 
de onun yerini tutan başka bir ma
kam. dört. 

Ru Feddan denılcn ve asıl doğ· 
ru adı Abdülkadir Şırkavi olan 

1 komi•yonc.ı allı aydan önce buraya 
ufıramıyacaktır, beş, Mukadderata 
boı un eğmekten başka çareniz 
yoktur, allı. !ngiliz konsoiosbane
sıne git nıek mı? Fakat bu binadan 
d.şarı ya çık anıayacaksınız, yedi. 
H.ı}·ır, sandıgınız ıribı bu bir hay. 
dutluk, bir vahşılik de~il. Buna an
cak medeni •:ahşılik diı ebilirsiniz. 

Ben burada kamçı altında, ıorla 
zevk dağıtan kadınlar da gördüm. 
Davak yiy.:1 kadın kımi kinıe da. 
va tc!ecek? t..ledeuıyel buna da bir 
ad bulmuş, ıalHbcl hemen <aporu
nu veriyor; Sadi7.İnı. 

Ve htr kapı bir ma1erel kılidi!e 
kapanıyor. Size daha doğı usunu ı 
söyliyeyinı mı? Bu b'na bır ••ray 
değildir. llu binanın sahibi emir 
değildir. Bu bina sadece çok zen
gtn seyyahlara, ekzotık zevk ara
yanlar>, pren•lerc, krallara. ııiifuz· , 

Bu 

Fındıkçılık 
it• Vekalet bUyUk 

ehemmiyet verdi 

1 bir hakikattir, aıtlasınız da. Emir 
' deaigimız bu adam hakikaten bir 

emir \;.adar ııiiluılu, ~11v11etlidir. 

Ben mi? lıir PortcUı ;:ontesi ol
doğum halık oiçin mi buradayım l 
Madamı l!rn o kadar bedbaht. 

dpğru ö1lü bir kadınımki. Beni 
sonra .anh~ aeaksınıı. Ş;tndilik şu 

kadarı~ı Hlini:ı.: Beo 1 onlcs drgıliuı. 
Koc..ın miislemlekelcrc bevız ka• 
dırı ntan bir k.bar serseri idı. &o 
onu çok sevınıştim. Lül.:"c u~ a!ış· 

""1~\m. Be·ıim ıarım r,~ tarafını· 

dad.r'? 

Bıın•ı heniız hen bile keşfede• 

mecim. Bu 2cnırın ve debdebeli 
hayallan • isterse baş hizmeıçi sı

falile olsun - bo~lanıyorıım. llu b
dar. Bununla beral;er buraya dü
şen iüıd kızlara, ırüzel ladınlar> 

acıyorum. E~er fırtınalı, acılı, bed· 
baht bir hayal geçirmescydıın 

belki i.Cımazdım. Siz Bojaziçind•n 
vapura bin<iiüiniz gün telgrafınıL 

ırcl,li, inanınız ki sizin için de bir 
kaç saat e~lddım. 

Kendisıne nikAh edece~ine şa~ı
yorsunuz. Bundan basit bir şey yok. 
Sizi aylardanberi lulaktan tanıyor 
ve sizin ıribi birisini Ras Feddana 
iki seneclcnberi sipariş etmişti. O 
zevk sahibi bir patrondur. Karısı 

mülhiş zenırindir, Kı~kançtır. Fakal 
her şarklı gibi budaladır. Nik iıhla 
olursa kıskanmıyor da nif..alwz o
lursa çıldırıyor. Onun için eni bir 
komedya oynanacaktır. 

Buraya iki sarıklı ile koca uir 
defler ırelecektir. Size sö1üm ona 
nikAh ~.ıyaraklardır. Evet. Bu bir 
konıe<lyacır.Gelenler oe nikAh mer· 
murlarıôır, ne hoca; Kadını kışkırt• 
mamak için oyun oynaclar. 

Yapm•ı)•ınıı şer madam t Çoc.:k 
ırıbi düşünmeyiniz. Bu işlen kurtul
mak için bu işi idare etmelisiniz. 

Hangi kuvvctiniıle bu işi redde
deceksiniz. Bana nefretie bal..ı yor· 

sunuz. B~kmayınız ırüzel rnadJnı. 
Eğer size karşı in•ani hislerim 
uyanmasaydı hiç bir ~ty söylen,cı· 
dim Niıekim buraya uğrayanl"r· 

dan hiç kinı•cye bir~ey söyl•ıı·e· 

mişimdir.Siz bende büyük bir «'ır.• 
ı;ati y ptınız. Az çok hayatın ıı 

bili; orum, lıanı;i yollarla ,.e ne ı;_ort
larla buraya jüştüğüniiıü de bili· 
yorum. Ras Feddan hepsini y•z· 
mıştı. Birgün elbet!< buradan gi·· 
deceksiniı. renden başka hiç hr 
kadın uzun miiôdet burada 
barınam;ımıştır. 

Sarayın metodu hudur. 1 ııgfınkü 
Avrupa~ın büyiik ndaınJ.,n pek 
çeşnıcı mahlüklardır. Buraya ta 
Amerikadaa kadınlar da gelir. K~o· 
di isttkleri ve dolarlarile, Eır.ır 
hazretler onlara da, verdıkleri ça· 
pa sıöre erkek tedarik ederler, 
fnaonıazsanı7 siıi Pvfis Huguene 
prazente edeyim. !:.arayın öbür kö
t•sindeki dairede on gCndenberi 
mı.afiriı.ıizdir. 

===== ---
Dilencilerle 
Mücadele 
Mezarlıklarda halkı ra
hatsız eden yirmi kt,i 

yakalandı 
Edirnekapı, Topbpı ,.~ ri\·arın• 

MenJeketlmıze her yıl n.il"·on

lo.tr g tiren fındıg!n değer ni iç ve 

dı~ paz•ılardJ arttırmak, ilırac~t 

'*lerıı.ı yurda faydalı şekılde a· 
, dakı mezarlıklarda ıiilencikrôn h&IKı 

!tzla izaç ettikleri görüldügündea 
bunun önüne geç:nek ıçın belediye 
mezarlıklar ida"si ile z.abıta miiş· 

y;ırl•ııı•i< w bı!nassa kövlu ile nıii,· I 

tah. ıii mutavassıtların ~tıncien ı..u:· 

tırm..ı.k ;çın İktı at Vek5.ktınce ya· 
pılan t<-(tı l«r bttırilmıştır. 

Bu nı;ıks~tJa, fındık iolıh<al mer· 
kezımız olan Ka.rad<:'nlz bölgesin· 

de mahalll tetkikl"r '"ıpJiak her 
m<'rker.de: b'r (fındık .atış koope

ratifi) te,..kilı için ,.~kaletç<' mük· 
hassıs blr be ·et teşk'l edılmıştir 

ögren<iığiıruze göre lktısat v~
kaletı ıhracatı Teşkilatlandırma Bu

ro~u Mudtirn Ba!' Servetin Ba~ .. 
kanlık e.:lecegı bu heyet, Üçün~ü 

l'nıtınıi Mu!etıı~hk İklısat , lu7a· 
virı Bay Saffet, Zir .• at Bankası ko
c.perati[ 'ervi>iııden Şükrü Ulay ile 
iki Alms.11 n1utetıaS!.-ıl$lan mürck
keptır 

!frvel aza ' 
karadan ,c·hrımıze gell'rek doğruca 
0rdu veya Ünye ·e gıderekıerdir. 

--· 

tereken çalışmaıra karar ver.ni~lcr· 

dlr. Son bir h~fta 7.arfrnda mcz'f• 
lıldarda 20 den fazla dil<:nci yaka· 
lanmış·ır. 

Sovıretterle •ramızda 
müzakereler bilmedi 
Snvyet hükumet ti~ Mam:zda ) <.

prlmaktcı olan ycr·İ tic.uret n1üza .. 
kereleı ı henüz iknıal r·dHınem!~t!.r 

Rıı müna<;ebt>tle 1 nisa~ı 937 tari
hıne kadar uzatılmış C'la:ı 21 hazi

ran :>:H tarihlı Turkiw· - Sııvyet 

tccar~t anl.ı.şmasınrn bir a) daha 
ınerı ycıt tc bırakıln1~._ ... , k"''ırla~tı -

rılmışllr. Bu müddet <'snawıdo 

Sovveı Rı1'yadan ınemfeketimize 

ithal olunacak er:ıtea. umun1i itha· 

!at ıejıınındeıı de ı;lifade edcc<'k • 
lir. --

Düşiinüşlcr başka.. 
l•te)işler, arzular başka.. 
Tclikkiler başka.. 

Diye onu teselli edecek sözler 
arayor. Bulamıyor bu sözleri. .• 

Sonra . bütün teselliyi iladesiı 

Sonra nasıl olurda şarkı söylerim. Kız.ı kolundan yakalıyarak oda. 
- Neden söylemezml~in.. nın bir ucuna savurdu: l 
Şişman yine terliyordu. ( v~ı•amı var) 

Ceyhanda tarbon çıkmıt 
Adana (Hususi Mııhabirimizdcn)
Aldığ"ımız haberlere nazaran Cey· 

han'la Sarı bağ~e köyündeki sığır· 
!arda şarbon lıastalıtı başlamıştır. 

Baytar müdürü derhal buraya 
bftytarları gön~ermi flİr. 

Kar aeferJerl durduttu 
Belgrad 24 (Hususi) - Yugos

lavyada havalar birdc;ıbire sogu. 
muşıur. Memleketin her tarafına 
kar yağıyor. Bütün Bosna havaliıi 
kar altında kalmıştır. 

Saray Bosneda yatan kar, tra·n 
vay seferlerini fiiçleştirmiştir. 

r 
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Almanya boş durmuyor o halde biz de silahlanacağız! 

Harp Iafl rı, nasıl bir hadi
seyle suya düştü ? 

POLISTe 

Dolandırıcı 
Yakalandı 

Eğer Cemiyeti Akvam, küçükleri koruyacak 
bir kuvvete malik değilse, onlar ne olacak? 

son lngiliz 
toplanıyor 

Başiktaş Güneşi 
2 -1 mağlup etti 

----
Maçın birinci devresinde Güneş, ikinc 
devresinde de Beşiktaş hakim oynadıi 

T •hdidi tcslihattan şimdiye kadar 
çok bahsedildi. Sulhü kuvvet -

lendirmek, hem de devletlerin sır
tında ağır bir yük olan silah mas
raflarını hafifletmek her tarafça 
arzu edilır şeylerdendi. Fakat su! -
hu kuvvetlendirmek için yine si • 
liıhlı bulunmaktan başka çare ol -
madıgı görülüyor. 

Siliıhları azaltmak için bir taraf 
ne kadar arzu gösterirse göster • 
sin başka biri çıkıyor, kendini mü
dafaa ederriyen bır devlete hü -
cun1 ediver,yor. Bunun misallerini 
unutacak kadar zaman geçmedi 
daha. 
Şimdi) e kadar fngilterenin ileri 

siırduğü şey, devletıer arı>sında em
niyeti arttırmak, bunun için de si
lahları azaltmaktı. Londradaki 
devlet adamları diyorlardı ki: 

- Eğer silahlar azaltılırsa dev
letler arasında emniyet artar. Si· 
Jahlanmakta her taraf biribirile re
kabet ederse emniyet kalkıyor. Bu
nun neticesı yıne sıliıha kuvvet ve
rilıyor. En iyisi sılahları azaltma
lı ki herkese emniyet gelsin. 

Buna karşı Fransızların noktai 
nazarı aksine idi: 

- Hayır, diyorlardı, biz silah
lanıyoruz. Daha da silahlanırız. 

Çünkü Almanya boş durmuyor. 
Boş durmıyacak. Almanya bizim 
karşımızda bir tehdit vaziyetinde 
durdukça, bizim için bir kat daha 
sıliıhlanmaktan başka çare yoktur. 

Kaç sene bu münakaşalar oldu. 
Fakat bir taraftan da tahdidi tes
lihat için müzakereler cereyan edi
yordu. Fakat Almanyada Hitler iş 
başına gelince, Almanyayı bağlı
yan Versay muahedesi de parçalan
dı. Fransızlar dalıa ziyade kuşku -
landılar. Artık Almanya istediği 

gibi silahlanıyordu. Devletler a -
rasında emniyetsizlik bir kat daha 
arttı. Emniyet izlik arttıkça sil.1h -
!anma rekabeti de şiddetlendi. 

İngilizler bu işleri dikkatle takip 
ediyorlar, Avrupada bir harp çı -
karsa bunun nerelere sirayet ede
ceğini, hele Britanya adalarına ha
vadan bomba atılırsa iş nereye va
racağını dü~üüiyorlardı. İngiltere 
bir taraftan yeni yeni harp ve mü
dafaa vasıtaları yaparken d:ığer ta
raftan da Cemiyeti Akvama kuv • 
vet vererek devletler arasında müş
terek bir sulh vücude getirmek i
çin uğraşmıya başladılar. 

Cemiyeti Akvamı kuvvetlendir· 

Dünya sulhunu 
prensibi mUhlm 

korumak için en 
bir par sarrında 

Dün büyük bir kalabalık önünde 
Gü_neş- Beşiktaş maçı yapıldı. Ma
çın h'kemi Sait Sa:ahaıtin. Beşiktaş 
takı mınJa bugün iki yeni oyuncu 
var, Hüsnü de müdafaada oynuyor: 

- M. Ali, Hüsnü, Faruk, Rirat, 
Enver, Fuat-Ihsan, Rıdvan, Hakkı, 
Şeref, Eşref. 

Güneşle de ulak bir değişikiik 
yapılmış Rebi! sağ açıkla, lbrahim 
sol açıkla oynuyor: 

Cihat, Faruk, Reşat, Danış, Rıza· 
lsmai , Rehi, Necdet, Hakkı, Re bil, 
ILr •. him. 

Oyuna Beşiktaş başladı. Fakat 
Güneş hemen hakim vaziyete 
geçiverdi. ilk dakıkalarda bir kaç 
tehlikeli akın yapmalarına rağmen 
gol yapamadı:aı. Be~iktaşın bu 
tazyikten kurtulması güç o.urdu, 
Sağ açıklarının ilk dakikalarda 
başlıyan muva!fakıyelsiıliğin Eşre
fin seri ve tehlikeli akınları kapa
dı. Oyun ço1< seri olmamakla be
raber zevkli oynaması alakayı ar
tırıyordu. 

Akınlar karşılık! o'maktan ziya
de Güneşin lehınde. 

Para ile dünga nulhk .... n IHuüs edeceğini ka6ul etlen lngilterenin 
ıilôlılanmadaki yarış örneklerinden en mıJhimmi hir taggare gemisi 

Beşiktaş forvet hattında Hakkı· 
nın gayreti bir iki akın doğurdu. 
Fakat Güneşliler devrenin yarısına• 
kadar hakim oynadılar. Soldan 
yapılan Güneş akınlarda tehlıkeli 
olmakla leraber netice veremedi. 
Birinci devı enin otuzuncu dakika
sından sonra Beşıktaş bır birbirini 
takibeden hücumlar yapmaya baş
ladı. Bu akınlardan birinde Eşrei 

36 nci dakikada Beşiktaşın ilk go
lunu atmaya muvaffak oldu. İngilizler paraları nereye sarfet

tiklerini gösteriyorlar. Mesela 
şu resim, geçen hafta İngiltere 
Bahriye Nazırının refikası tara -
fından riyaset edilen merasim ile 
denize indirilen büyük bir tay -
yare gemisidir Buna (3.000.000) 
İngiliz lirası sarfedılmiştir. Artık 

hep buna göre. 
Bu geınıye Ark Royal adı ve • 

rilmıştir. Geçen sene inşasına baş
lanmıştı 22 bın ton hacmindedir 

BEYOCLU 

SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILOIZ 

SÜMER 

ı Bakir delikanlı 
:Krooştal bahriyelileri 

: Saray entrikaları 

' Tarzan kaçıyor. 
: Viyana sevdaları 
: Taşra kızı. Seven 
kadın 

: Pat ve Pataşon 

sirkte 

685 kadem uzunluğu, 94 kadem ge

nişliğ ivardır. 30 fersah süratindedir 

Bundan 7 - 8 sene evvel İstanbula 
gelmiş olan cesim tayyare gemisi 
Courageousden yirmi üç tane daha 
fazla yani 70 tane tayyare alabile

cektir. Bundan başka diğer cesim 

tayyare gemileri daha yapılmakta
dır. 

İngılizler bu 400 milyon !iryı beş 
s~nı:-de saı [edeceklerdir. 

Bu golden bir dakika sonra da 
Güneşlıler santr yapmalarile bera
ber Beşiktaş kalesine indiler ve 
Salfıhatliııin bir vuruşu ile beraber
liği temin ettiler. 1 - 1 

Bundan sonra iki taraf ta canlı 
oynama; a başlaıiı. 

Fakat bu çalışma netice verme
den birinci devre l·l beraberlikle 
bitli. 

ikinci devre 
Sak,.tL1nan S:ı.a.~attin bu devre. 

An karada 
l•tasyonu 

muazzam bir radyo 
hazırlıkları yapılıyor 

Büyük radyo inşaatı on 
altı ayda bitirilecek 

Bir radyo mühendis heyeti, An
karada etüdler yaparak döndü 

kezlerınden birı olacaktır. 

Neşriyata başlanacağı zaman, 

rnck surctile devletler arasında em ALKAZAR 
niyeti tesis etmek cereyanı bir a-

: Programı bildir-
memiştir 

B ir vapur şirketi direktörü olan 
Doktor Mühendıs Barkoy ıle 

Mühendis Küvitler ve diğer bir 
mühendisten mürekkep bir radyo 
mühendis heyeti Ankaradan şehri
mize gelerek Londraya gitmiştir. 

şehrimizin en maruf musiki sanat
karlarile hanende heyetleri buraya 
yüksek ücretle angaje edilecek ve 
tiyatro, operet ve opera, Halkevi 
sanatkarlraının da iştirakile her 
hafta temsiller, konserler verile -
ecği gibi kısa fasılalarla bir çok ta
nınmış profesör, edip ve doktor],,. 

rın, meşhur simaların sık sık kon
feransları temin edilecektir. 

ı·alık çok almış, yürümüştü. 
Fakat bir gün bir de bakıldı ki, 

bir IIabe~istan meselesi çıkıverdi. 
Daha doğl'usu dünyada kuvvetli -
!er ve zayıflar bulundukça her \'a
kıl mevcut olan mesele bil' kere 
daha başka bir şekilde tazelenmiş 
oldu. Habeşistan Cemiyeti Akva -

AN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

: Küçük Lord. Pren
ses Turandof 

: Gizli izdivaç. Çin• 
gene geceleri. 

: Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar. 
1936 Atiııa Balkan 
olimpiy•tları. 

: Kaçak ıevdalılar. 

Mülıcndiler; Ankarada inşa edi
lecek büyük radyo istasyonu hazır
lıkları etrafında yapılacak bütün 
işleri etüd etmişlerdir. 

de sağ açık, Refil de santrforvet 
mevkime geçti. Güneş akınile baş
layan oyun birinci devreni~ tama
men aksine olarak Beşiklaşın ha
kimiyetinde cereyan etmeye oaşladı. 

ilk dakikadan itibareıı tamami e 
hağim oynamağa başlıyan siyah 
beyazlılar Guneş müdafaasının ve 
fırsat kaçırmanın tes:rile sayı 

yapamadılar. Beşiktaşın iyi oyna
masına mukabil Guneş bilhassa mu
hac.mleri yüzünden muvaffakıyet· 
siz:iğe düştü. 

Vaziyetin 1 - 1 berabere olmısı 
iki tararın da galibiyeti kendi lehi
ne çeyirrnesine çalışmasını temin 
edi or. 

s :yah beyaz takımı forvetleridc gü
.el atılan iki kornerden de istifade 
ecenıeyince Güneşliler devr~nin 
ortaları olan bu dak kal ,lfdan sonra 
açılmaya b'şladılar. Devrenin son
larında tekrar Beşiktaş hakim va· 
zı yete geçti. 

Bu ara Beıiktaş kazandığı kor
nerlerden istifade edemedi o
yun tarnamıyle heyecanlı bir 
şekle girdiği zam.ın Beşikt:ışlılar 
E~rcf va<ıtasıyle GGneş kalesina 
indıler. Eşrdın orta.adığı top G ü
neş kalesi önünde bir karışıklıga 

sebep oldu. 
Bu Karı~ıklıktan istifade eden 

Şeref topu Güneş kalesine atarak 
Beşiktaş•n galibiyetini temin etti. 
Bu gol oyunun bitmesine bir da· 
kika kala olmuştu. Bundan sonra 
Güneşin gol çıkarmasına imkan 
yok demekti. 

Nitekim öyle oldu ve maç 2 • 1 
Beşik taşın galibiı etilc bitti. 

Oyun zevkli ve güzel oldu fakat 
birdenbire yağmur yağınca oyun 
biraz tavsadı. Bu maçla birinci 
devrede Güneş ikinci devrede Be
şiktaş aüzel oynadı. 

Tufan Sipahi 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Ôlle neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadi•, 13,05 muhtelif Plak 
neşriyatı 14 Son. 
Akşam nrşriı·atı: 
Saat 17 lnkılAp dersleri Üniver• 

siteden naklen Mahmut Esat Boz
kurt tarafından, 18,30 Plakla d•ns 
musikisi, 19 Çocuk Esirgeme Kuru• 
mu namına konferans Doktor Fah· 
rettin Kerim, 19,30 Afrika avı ha
tıraları S. Salihatth oğlu, 20 Rifat 
ve arkadaşları tarafından Türk mu• 
sikisi ve halk şarkılan, 20,30 Ömer 
Rıza tarafından arapça söylev, 
20,45 Sfiye ve arkada~lan ta• 
rafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, uat ayarı, 21, 15 Şe• 
bir tiyatrosu dram kısmı (Tahis) 

22, 15 Ajans ve borsa haberlerı ve 
ertesi günün programı, 22,30 plakla 
sololar, opera ve operet parçaları, 
23,30 son. 
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Yen ı eserler -
AR· Numara 4 

Karaköyde 10 r:..ınaralı kundura 
':!aeazası sah.bi Yorgi polise mli -
rac;.at edeen Galatada oturan ve 

polislikten matrut Mümtaz isminde 
birinin dükkanına gelerek kendi -
sine memur ~;ü~ü vermek suretilc 4 
adet sahte bono teslim ettiğini ve 
buna mukab'I 500 lira istediğini söy. 

lemi5tir. Polis bu şikayet üzerine 
iki on liralık paranın numaralarını 
tesbit etmiş \'C cürmü meşhut bu 
suretle tesbit e:tmek istemiştir. 

Dükkana gelen Mümtaza şimdi
lık kaydilc b ı iki onar liralık para 

verilmiş ve b , arada saklı bulunan 
memurlar m~)dana çıkarak Mum
tazı yakalamışlardır 

Cam kıron ın sonu 
.l'.rnavutkö,1ıinde Sekbanlar so -

koğında 20 numaralı evde oturan 

Hatice ile kız kardeşi Emincnin 
pencere camını kıran ,.e kendileri

ni tahkir ed.:.ı Hamit y~kalarmış
tır 

Mütearrız yakalandı 

:?aşabah.;e•lr. Şehitlik sok· gında 
1 numarada oturan Fatma ile Hü

scyinin evıne taarr..ız ederek kapı· 
sını kıran Ahmet yakalanmıştır. 

Süvarinin elbisesini 
çaldılar 

Fatihte Dcbbağ Yunus mahalle
sinde 5 numaralı evde oturan sey

yar elektrikçi Fuat dün İzmire ha· 
reket edecek olan İzmir vapuru sü· 

varisi Bay Azizin odasına gizlice 
girerek süvarıye ait 2 pantalon, bir 

caket, ve bir de pardesü çalıp ka • 
çarken yakalanmıştır. 

Şapkacı pazarları 
kapamıyor mu? 

Mahmutpaşada Hacı Köçek so -

kağında 22 numaralı şapka imaliıt

h~nesi sahibi Yani hafta ıadi. 
Jine muhalif hareket ettiği görü -
Jerek yakalanmıştır. 

55 lirasını çarpmış 
Sabıkalı Zülfü, Şehreminde otu

ran Muhsinin cebinden 55 lirasını 

yankı:-sicilık surelilc çaldığından 

yakalanmıştır. 

Yaramaz Çocuğun zararı 
Zineirlikuyı;da oturan bahçıvan 

Yergi 8 yaşındaki Celal ismindeki 
bir çocuğa taş atarak başından ya
ralamıştır. 

Kumerbezlor yokol,..ndı 
Haydarpaşada Yeldeğirmeninde 

Uzun Hafız sokağında oturan İs -

hak ile Yusuf Ziya, Hamzanın kah

vesinde kumar oynarlarken görül
müş ve yakalanmışlardır. 

Bir mütekoidln ölümü 
şüpheli görülc.Jü 

Çapada Te\•fii<paşa soka~ı'lda 

6-1 numaralı evde bekar olarak O· 

turan mütek&it Sait odasında ölü 

olarak bulunmuştur. Ölüm şüp -

heli görülmii~ ve keyfiyet Müddc
İU'l!Umiliğe hJber verilmiştir. Nö

betçi Müddeiumumi muavinlerin -

den Bay Ferhat tahkikatın adli 
k·smına bakmaktadır. Adli dok -

tor Salih HBşim de cesedi mahal
linde muayene ederek ölümünün 

hak~ki sebebini tayin için cesedi 

Morga kaldırtmıştır. 
Başından yaraledı 

Büyükdere Çayırbaşında oturan 
Ali ile Yuşan arasında çıkan kav• 
gada Yuşan Aliyi sandalye ile ba
şınd~n yaralamı;tır. 

ma dahil bir devlet olduğu halde 

o cemi ·etin azasından ba~ka biT 
devlet, İtalya ona taarruz ediyor
du. Bu Cemiyeti Akvama dahil 
olan diğer küçük devletleri de çok 
düşündürdü. Eğer Cemiyeti Ak
vam, küçükleri koruyacak bir kuv
vete malik değılst', onlar tccavÜ·· 
ze uğradığı zaman ne olacaktı? Gaz 
bombalarilc oynanan Habeşistan 
focıasının sonu ne olduğunu hep 
biliyoruz. Fakat İngilterenin şark

taki yolu üzerinde şımdi yerleşen 

Hücum filosu 
SANCAK ı Şarla asri zamanlar. 

Şirket direktörü; Londrada inşa· 

a~ içın Jazım olan şeyleri temin et
tikten sonra stüdyonun ses tesisatı 
içın Amerikaıian bilhassa celbedi
len bir mütehassıs mühendisle ya

kında tekrar şehrimize gelecektir. 
!Iükümetimizle akdolunan mu • 

kavelcye göre, şırket imzadan otuz 
gün sonra bir iş programı hazırl1-

yıp Posta ve Telgraf idaresine ve

receğinden bu programın iki güne 
kadar Londradan gönderilmesi bek
lenmektedir. 

Ayrıca Anadolunun muhteli( şe
hirlerinden mahalli havaları en iyi 
terennüm eden zeybek, Laz gibi 
muhtelif heyetler de muntazaman 
bu stüdyoda milli şarkılar sövlıye

ceklerdir. 

Çok neris bir şekilde çıkan (Ar) 
mecmuasının dördüncü numarası 
çıktı. içinde bıllıassa Arkeoloji, 
Türk heykeltraşlı~ı. Leonard de 
Vmci, sanal ve sanatkAr yaz.tarı 
çok dikkate değer kıymetli etüd- ı 

insana kazma vurulur mu? 

bir İtalya var. İngilizlel' buna se· 
yirci mi kalacak? 

Bir iki ay evveline kadar harp • 
ten, kuvvetten bahsederek - şu bi· 
zim tabirimizle - atıp tutanlar var
dı. Fakat Londra hükümeti fcvka • 
iade olarak ( 400) milyon İngiliz 
lirasını ortaya çıkararak fevkalade 
silahlanma programım gös,erıvc -
rince bu, o zamana kadar meyda
nı boş bulanları düşündürdü. Far-
kındasınız ya· Artık söz söyleme
den, her tarafa meyd.:ın okumadan 
e\•vel düşünmtk devri geldi. 

Bir elde dolu b..r kese olduktan 
sonra insanın öbür elınde de pek a
la bir teslilıat programı bulunabi
lir. Fakat para olmadan teslihat 
programı derlerse buna birimiz i-
nanmayız. 

Eski Astarya) : Maskeler aşağı 

CUMHURiYET: Biz de insanız. Vab. 

FERAH 
MiLLi 

HiLAL 

AZAK 

şi koşu 

ISTANBUL 

: Pal ve P•ta.şon 
: Kral egleniyor. Sa• 
lahaddini Eyyubi ve 
Ehlısalip muharebe. 
!eri 

: Bağdat bülbülü. 
J<ıim öldürdü 

: Beyaz Melek, En 
bilyük tehiike 

ALEMDAR : Esrarengiz Tayyare 
(24 kısım) 

KEMALBEY : Pornpeinin sıın 
günleri.Casus adam. 

HALE 

HALE 

KADIKÔY 

: Morinella. 

ÜSKÜDAR 

: Yıkılan belde San Frallo 
sisko 

BAKIRKÖY 

MiL TiY ADI : Ehlisalip mu hare• 
beleri 

İnşaatın 16 ay içinde bitirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Önümüzdeki yıl 
içinde stüdyo ve teferruatı işle -
miyc hazır bir halde hükümctimi
ze teslim edilecek ve bu tarihten 
üç yıl sonra kat'i kabul muamelesi 
yapılacaktır. Bu üç yılda stüdyo
nun iyi çalışıp çalışmadığı belli o
lacak ve şirket hiç bir karşılık ve 
masraf istemeksiiln daima kendi 
mütehassıs ve mühendislerini de 
Ankarada bulundurarak bunların 
nezaretlerini temin edecektir. 

Firma, hariçten getirmiye mec
bur olduğu mühendislerden baş

ka dijlcr bütün işçi, fen memuru 
ve sair memurlarını Türklerden te
darik etmiye mecbur tutulmuş • 
tur. 

Stüdyo 120 \'e 20 kilovat takatin
de uzun ve kısa olmak üzere iki 
dalga üzerinde çalışabilecek ve 
Balkanların en büyük radyo mer • 

Neşriyat sabah sekizde başlıya

rak gündüz ve gece olmak yzcre 
üç kısma ayrılacak, köylü, tüccar, 

çocuk, kadın, sanatkar gibi her sı
nıf halkı alakadar eden ayrı ve muh

telif naşriyat yapılacak ve bütün 
beynelmilel havadisler köylüye 
bildirilecektir Stüdyoda muntaza -
man Yugoslav, Yunan, Rumen, A

rapça ve sair lisanları üzerinde de 
neşriyat yapılacaktır. 

Bu stüdyodan sonra ikin(Ol ve mu
azzam radyo inşaatına şehrimizde 

de başlanacaktır. (Yeni İstanbul 
Stüdyosu) da fennin en son terak

kiyatına göre yapılacaktır. Bil~ -

hare şarkta ve İzmir, Edirnede de 
muhtelif yeni radyo istasyonları 

yapılacaktır. 

Yakında yeni kanunla radyo fiat
ları çok ucuzlıyacağı ve hükumeti
miz her köye radyo makineleri gön

dereceği için bu zengin istasyonla

rın da ilavesile her vatandaşın e
vinde radyo görmek kabil olacak 
demektir. 

!erdir. Tavsiye ederiz. 

• • 
Modren 

1 
Cerrahi 1 

Modern cerrahi ve Nöro-Şirürji ' 
mecmuasının onuncu sayısı çıktı. 

içinde rperatör Cafer Tayyarın. ! 

Profc•Ör Mısao Donsti nin. doktor 1 

ismetin muhtelif ve degerli yazıları 
1 

vardır. ; 

Tavsiye ederiz. 1 

' 

Tahtları De- 1 1 
1 ' 

viren Çocuk 
' 

Hayd~rpaşa da Devlet demiryol• 
!arına alt barakalarda oturan Meh• 
medi kazma ile yaralayan Mustafa 
Osmaıı yakalanmıştır. 

1356 Hicri 1353 Rumi 
Sel er Ni .. an 

14 13 . 

. 

; 
1 -Yıl 1937, Ay 4, Günll5, Kaıım 170 

26 Nisan : Pazartesi -
Sittei sevrio sonu -

Vakitler . Vuati Ezani 

aa. d. ••• d. -· 
Güneı 5 06 10 06 

Ôtl• 12 12 5 12 
ikindi 16 01 9 01 

' 

ÇOCUK ROMANI 
1 

Akşa• 19 00 12 00 .• 
Yazan: ISKENDER FAHREDDiN Yatsı 20 40 1 41 
BUtUn okuyucularımıza 

' imsak 3 12 8 13 
tavsiye ederiz 1 -

lstanbul G~mrUğU Başmüdürlüğünden : 
Gümrük satışından : 632 kilo kanuni sar ağırlıtındaki ipekli pamuklu 

menıucatın aatışı Kurun ıazetesinin 24-4.937 rünlü niiıhaaında bulun

dutu ilin olunur. (2293) 

i 

.. 

1 
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• 

ı Yüksek Mühendis Mektebi Arttır-

• 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Hepsine biçilen ederi 56870 lira 
66 kuru-; olan 117824 tane portatif 
çadır kazığı ile 140679 tane porta· 
tif çadır direği kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. İhalesi 14 Ma· 
yıs 1937 Cuma günü saat 15 dedir. 
Şartnamesi 285 kuruşa komisyon • 
dan alınır. 

İlk teminat 4093 lira 54 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 249iJ sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı bclgc!cıfo 
birlikte teklif mektuplarını ihı>lc 

saatinden en az bir saat evvel An
karada M. M. V . Satınalma komis· 
yonuna vermeleri. (652) (1708) 

1 

1 -· !!!111-••• Operatör 1 RIZA ÜNVER il 
iHTİVARLIK 

Peşinizden f:ieliyor, 

ONA KARŞI . 

1 Doğum ve kadın ha,lalıkları 'I mutahas~ısı 
Cağaloğlu Nuruo•"1arıiyc caddesi 

No. 22 Mavi yapı 
Telefon: 22683 

Hazırhkh Davranınızı Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Dıvanyolunda (104) nu

maralı hususi kabınesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 • 12• saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev teldon; 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

.Sandalya ve Mobilyanın. ~:::~:::=, 
Hem ucuzunu, hem güzelini almak için lstanbulda Rızapaşa yokuşunda ,8 ı\nkarada her dilden kitap, ga- 81 

66 No. ASRt MOBİLYA ma~azasını 7.iyaret ediniz. •§ ıete, mecmu. a ve kırtasiyeyi ucuz· ! ı 
·~~~~A~H~M~E~D~F~E~Y'..,:Z~I ~T~e:::l~·_:2~3:4~0~7:.!~~~ § olarak AKBA mü~sseses'.nde §1 - ı bulabilirsinız. Her dılde kıtap, : 
Devredilecek ihtira beratı • mecmua siparişi kabul edilir. 1 

"Keseler vesair kaplara aid is- Kadın dişcİSİ lstanl:ul gazeteleri için ilan ka. 
1

1 lahat. hakkındaki ihtira için alın· bul, abone kaydedilir. Undervodd 
mış olan 30 Mayıs 1935 tarih ve MARI SOLLBERGER yaz< ve hesap makineltri:ıin An· 
2008 numaralı ihtira beratının ih- DIŞ TABiBi kara acentesi. Parker dolma 8 
Liva ettiği hukuk bu kere başka. ı\ 8 
sına devir veyahut mevkii fiile istiklal caddesi, Lüksenburg Ap. kaleml.,rin'.n n~arada satış ye- S 
konmak için icara verileceği teklif Perşembe ve pazar günlerinden l g ridir. Tele!on : 3177 

1 

edilmekte olmakla bu hususta maada hergün saat 9 dan 12 ye ı •oo()C)OOOOOOOOOOOooocooooe 
fazla malümat edinmek isteyenlerin ve saat 14 den 18 ~ kadar kabul p 
Galata'da, Aslan Han 5 İnci kat ettiğini sayın müşterilerine bil- Dans rofesörü 
1-4 numaralara müracaat eyleme• dirir. 
leri ilan olunur. • 

o 

Parlsin 1937 senesinin 
yeni dans figUrlerini 
ögrenmek isteyenlere 

BIRE, 
1000 KUMBARA 

mUJde 
Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 

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

•• 

TARLADIR 

.. 

; ··-/ 
' • / '4 /. 

- -

. . " ......... -•. AP - - . • i. lır.- I 
~ Y.,. , .. ı~""' 

,,. 
• 

Dans merakhlarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 
renmek ıstersenız ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybetmeden dans pro . 

fesörü Yorgo·ya müracaat etsinler. 
Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 
sında Topçckenler sokak No. 31, 
birinci kat . 

1.-Lokman Hekim-
Mecmuas• 

Her muallime. her rnek· 
tepliye, her aileye, her 
köylüye, her kese pek 
IClzımlıdır. 

Bundan faydalı bir 
·mecmua bulamazsınız. 

St1.tubi ve wnuııtl ueşrjyatı ıdarc ~den 
1 • 

Ba~muharrir 

E. izzet 
"Ba'1luıh yer: !\laıhaai Ebüzziya 

ma ve Eksiltme Komisyonundan: 
1 - Yüksek Mühendis Mektebı binasının bulunduğu arsa dahilinde 

yaptırılacak "214296,, lira "7,, kuruşluk keşif bedelli pansiyon 

şası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

binası iıı-

A - Eksiltme şartnamesi ve buna merhut hu!usl ve fenni şartlar, 

pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli, 

B - Mukavele projesi 

C - Bayındırhk işleri genel şartnamesi 

D - Plan ve projeler 

l•tckl.ler bu ,artnamelerl ve evrai<ı 
mckttp idarC!inden alabilirler. 

"11. lira btdeli mukabilinde 

3 - Eksiltme 7.5.937 tarihir.e miisadif Cuma günü saat 15 de Gü• 

müşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi binası içindeki arttırma ve ek• 

siltme komi•yonunda yapılac.ktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i!tektilerin "11965,, lira muvakkat 

teminat vrrmesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmesi 
lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmıı yapı müteahhill"ği ehliyet vesikası • 

B - "50000,, liralık iş }aptıA"ına dair Nafıa Vekaletince tasdikli vesika 

C - 937 yılına ait ticaret odası vesikası 

5 - Ebiltmtye gireceklerin bizzat diplomalı Mühendis veya Mimar 

olması veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeli altında işin yapılaca• 

ğını ve inşaat müddetince işin başında buluııdurulac"ğını teahhüt el• 

mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncii maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma 

ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile ı;öııderilecek mektupların nihayet iiçüncü maddede yazılı saata kadar 

gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumıı ile C} ice ~npatılmış bulunması 

şarllır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "2143,, 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanla~ 
DENİZ ~lERKEZ SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

J - 2ıHaziraniJ937 Çar~aııba günü saat 15 de Ankarada Ve!alet 

Malzeme Eksiltme Komisyonunda üç gurup 4 parça atölye tezgahının 

grup grup ve kapalı zarf usul yle eksiltmesi yapılacaktır. 

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

vakkat teminat miktarları. 

Grup : Adet': CiNSi Muhammen Muvakkat 

bedeli teminatı 

• Lira Kr • Lira Kurw; -
ı : 20!! Silindir Honik tezgahı 7980. 00 ! 598.50 

il 2:500X 60 Takı.'ll zımpara ,, 980. 00 73.50 

ili 1:500X 200 Üniversal takım bileme 

tez2ahı 3290. 00 246.75 

3 - Her guruba aid eksiltme şartname ve teferrüatı parasız olarak 

Ank:.rnda Vekalet malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

4 -- isteklilerin her gurup için ayrı ayrı tanıim edccekl~ri teklif 

mektuplarını 2 / Haziran/937 Çarşanba günü saat 14 e t..adar Ankarada 

Vekalet Maiume Müdürlügüne vermeleri lazımdır. 

5 - Yalnız birinci gurup için teklif mektuplarını resmi gazetenin 

7. 5. 93cı tarih ve 3297 sayılı ııiisfıasında çıkan talimatnameye göre 

alınm ş 9J7 scne.i müte~lııııtlik vesikası raplcdilecektir. "922. "2099,. 
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