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SON TELGRAF! 
TUrkiyenln en çok o· 

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

ABONE üCRETLERI: 
Bir senel ik 11 , altı ey
l ı k 5,50 ve üç ay l ık 
3 lirad ı r. 

Telgrar adresi latanbııl : Açık Söz 

Ort Avrupada vaziyet değişiyor ' ....................... ............................................................................................................................................... .. 

ÇekoslovakyaParis-Londra Irak Hariciye Nazırı d_ün 
mihverinden tecrid ediliyor sabah Ankaraya geldı 

Hatay meselesi için Suriye erkanile yaptığı dost 
Roma ve Berline geni miittefikler bulmak hu

susundaki faaliyet sar/ediliyor. Göring 
dün Romada görüşmeler yaptı 

temasları anlatan memleket Hariciye Nazırı bu 
Perşembe şehrimie gelecek-

:("';;;.,,; ,.;"';111;1 .. ;..,; .. i: ... : ... : ... : ... : .. : ... : ... : ... : ... : ... : .. : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... :"""'\::-

1 ~:~:asası li 

Ankara, 26 (telefonla) - Irak 
Hariciye Nazırı Nacielasil maiye -
tindeki zevat ıle birlikte. b u sabah
ki Toros ekspresıle şehrimize gel • 
mıştır. Irak Hariciye müsteşarı Ce
mil, Şark işleri müdürü Nusret 
kendisine refakat etmektedirler. 

~~~~~~~~~~ 

Orta Avrupada 
A 

Italya ve 
Almanya 

Versailks sulh müzakereleri ya
pılırken Lord Balfour, orta Avru
pa hakkında hazırladığı bır rapor

da demiş kı: 

' Musolini bugün Berlinde 
Hitler'le görüşecek JJ Türk projesi esası Uza· i 

~ rinden tetkiki bitli ~ 
__ i Cenev re 26 (A.A.) - Ana• _i 

Nazır istasyonda Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü, Irak elçisi ve sefa
rethane er k5.nı, bazı meb'uslar1 

merkez kumandanı, Emniyet Mü· 
dürü taraflarında n karşılanmıştır. 

Bir müfreze asker selam resmini i
fa etmiştir. 

l 

- Eğer Avusturya ve Macaris • 
tan imparatorluğu parçalanıp da 
yalnız Alman olan kısmından müs
takil bir devlet meydana getirile
cek olursa, bu devletin ergeç, Al
manyaya iltihakını hesaba katmak 
lazımdır. 

Bu sözlere bakılacak olursa, ye
ni Avusturyanın mukadderatı on 
sekiz sene evvel de malum imiş. 
Bununla beraber, harpten sonra bir 
çok seneler orta Avrupada statü
konun ıdamesilc alakadar olan dev
letler, Avusturyanın Almanyaya il
tihakından ziyade Habsburg hane
danının geıı gelmesinden korkmuş
lardı. Ve ilk seneler zarfında alı

nan tcdbırler bu korkudan mül 
hcmdır A\·usturyanın Almanyaya 
ı ltihakı teh i.kesi Alrr ınya kuv -
vctlcşlikçc Jıclirmeğc başladı. V c 
1931 senesinde ik i Alman devl ~li 
aralarında bır gümrük il tıhadı yap
mıya çalı~ınca, bütii'l Avrupa ayak
landı. 

Bu iktısadi lıı.lik teşcbbusü. Av
nıpayı saran mali ve iktısadi buh -
r an içine ka,·nadı gitti. Sonra Al
maııyad:ı !fitler iktıdara geçti. A
vust..ıryaya kar~ı takip ettiği şid

det siya.eti, bu dcdetı İtalyanın 
kolları ı:ra .na altı. İlalya da orta 
A\Tupaıla Avusturya ıstikliilinin 

hamısi roıunü oynamaga başladı. 

1934 scı $ı yazında Nazı'ler tara
fından ı;cç dinde bcklı\·en İtalya 
aökl•rkrirıi hareket<' getiriyordu. 
Uir tanrı ır Avusturyanın btik -
lf1 linc güz kn\ia.n Alın:ınva, diğer t~1-

rrfta d 1 Avu.,t"ırvunın istikl<llıni 

koruyan it.ılv >. Ilabcs harbına ka
dH r::k ip\·~ -ycttt k.ıld lar. 

H.ıbc lıarlJJ cıktıktan sonra 
v-.,ıyct tlcgi. li. A.manva ıle anlaş-
m .. kıan c ..lh.ı c;.. Lor ... u ilnlaşır gibi 
gorü ı . '.lcn f )dı. u;n.ın İtalya, 

Al 'lar y } ı kı. y.ıpm<.v.ı ba~ladı. 

Giiriı J R ıma:l'a gıtti. Cuno Beri "' 
Zİ) aret llt Bır zi~ r , bir z.yıı -
ret dah<1 Nı l) et A m 'lY• ile İtal
ya, aııl ıştık 3rını ~jnya) ilan et
tiler 19:36 st·nc . Tcmrr ızunun on 

biı •nci giinü ete İtulyeTJın .ıracılı~ı 
ile Alnı~nya Avust,ırya ile artık 

me~hur ula. itıl5fı ır: _J ad Bu ili-
1 5'~ göre, Alın,ny.ı A'·usturyaııın 

iç işlerine karışmamavı teahhüt e
diy ırcıu. Fakat şu şırtla kı Avus

turya <!ı bir cE mc devleti oldu
ğu'lu u-J:mıyacaktı Ar.ıdan geçen 
bir senelik zaman göstermiştir ki 
bu ihlırnzı kayıt l•akkındaki Alman 
gorü ~ıl ı~c Avust~1rya görüşü biri

birine .uymuyor. Avusturya. iç iş

lerini~ S<.·rbcsttır d. iye Habsburg 1 
. hanecfoıııııı geri getirmeği düşiin

du. Almanya, burıa razı olmıyaca
ğııı ı bılc!ırdi. Ve AvustU'rva istik
l<ilil'i kcruyan İtalya da böyle bir , 
harckctın mevsimsı ol.acağını ilan 
etti .• '\ ruı.turya kab:'.'3es. ~in te' -
kil ndc bı.e Berlın soz sahıbi a'ı . 
m~k iddi .nd ır AllY'anya A \'US

turyay.ı demek istıyor kı· B··r m 
istediğim g bı hareket etm~ ~le de
vam ettikçe, iç ve dış işlerınde ser
bestsın. Başka türlü hareket edince ' ** (d-. amı ik inci M•tfad~) 

l 
dolu a jan sının husu•i mu habiri 

,I bildıriy or : t 
, : Anayasanın Türk projesi esası = 
'ı i üzerinden ilk tetkiki b ugün eks· i 

i
l perler komi tesinde bit mışt i r. Ya· I! 
~=- "'! komite Statünün kati müza- ~-== 

kere ve tahr irine başlıyacaktır. 

li Bu esnada iki tali komite ana• ~ 
~ ya.aya ait projeleri hazarlıya. ~ 
~ c~kt ı r. ~ 
fuwıı11111Hmıu ıı 1111Hlll l MUUU11u1111111111',lllllt 1111111111111111111 1111~ 

Belçika 
Üzerinden 
Tay yareler ge-

Nazır halkın alkışları arasında 

otomobıle binerek, misafir edildi • 
ği Ankara Palasa gitmişt ir. 

Nazır Ankara Palasta kendisin 
. hoş geldiniz• dıyen gazetecilerle 
görüşmüş vr; şu beyanatta bulun -
muştur: 

- !rakın büyük dostu olan Tür ki
ye cumhuriyeti merkezini ziyaret 
ettiğimden dolayı cidden memnu -

num . Ben ve Iraklı bütün vatan -
daşlarım Türkiyenin yeni hayatın

da büyük adımlarla parlak bir is
tikbale doğru yürüdüğünü kemali 
ıftıharla takip ediyoruz. 

Deuanu ikinci ıagfnda. 

•• -'oı 

Irak Hariciyı Nazırı Naci Elası/ 

Atatürk 
Irak Hı.rlciye Nazırını 

kabul buyurdular 
Reisiciimhur Atatürk Irak Harİ• 

ciye veziri Naci Asil'i kabul buyu• 
rarak nezdlerinde bir saat kadar 
alıkoymuşlardır. 

Hariciye vekili doktor Aras da 
bu kabulde hazır bulunmuştur. 

Aorupogı ikigı lıöld•1ğü oı Froıı sııgı m4tıefllr. lır indın agırdıfı ileri 
sürülen Berlin - Rom• ınihve,fni aOst•r•n harita 

çerse ne olacak?j 
Eden, BrUkselde bunu da 

tesblt ediyor 

leh - Rumen itti/ akı 
Milletler Cemiyeti Pak
tında tadilat isteniyor 

Roma, 26 (Hususi) ·- Alman H a
va Nazırı General Göring Napoli 
yolile şehrimize gelmiş ve bugün 
Ba~vekil Musolini ile görüşme • 
lerien b :lamıştır. 

Bu mülakatta Musolini ile Al • 
man devlet adamına Venedikte 
Avusturya Başvekili Şuşnig ile 
yapmış olduğu mülakatın netice • 
sıııi anlatacaktır. Bu görüşme es. 
ııasındJ yeni muttefikler bulmak 
surctilc Roma - Berlin mihverini 
takvıyc etmek hususunda sarfedi· 
len gavrctlcr mevzubahs olacaktır. 

l'ransamn müttefıki olan Çekos· 
lovakyarıın Parıs - Londra m ihve ... 
ıinden uzukalşiırılar.ık tecrit edil
mP.si lıdkkında Duçe taarfından ya. 
pılaıı le.ş<obbüslcri Şuşnigin ne su- Bir habtre göre bugün Berlin 'de 
ret' k ı~ .. ad gı IT' ılüm değildi r. Mussolini ite görüıeoek o/on Al· 

(/Jwamı 2 nci •ay / ada) man devlet reisi 8. Hilltr 

·~!:~~:!f ;;~1~·~· ---.. 1· ... M'i'i;~-~-... -......... -
Li r a lazım 

~·---------- _, _ _, 
Dün ıehrimize gelen Pıtnse• 

Marya Vi So ,,oia 

lt alya kral hanedı.ıuna mensup 
olup l;ir sayahate çıkmış bulunan 
Prenses Marya Di Sovoia yanı nda 
huıusi ka tibi ve maıyeti erkanı ol· 
dıı u holde dün sabah şehrim i ze 
gdıııişt ir. Prenses Sirkecide husu· 
si ~ure tte k arş •l anm !§ ve doğruca 

• Perapalasa inin iştir. Oğrendigimize 
göre Prenses burada beş ıı-ün ka• 
lacak ve şehrimizi ıezecektir. 

Vali Üstündağ 
Ankara ya 

bunun için 
gitti 

Vali ve leled iye reisi Muhittin 
Üstündağ d ü n akşam An karaya 
hareket etm işti r_ Muhi tt in Üstün· 
dağ yeni Belediye ve Vilayet b üt· 
çesi le Belediye ve hususi id are• 
nin beşer y ı ll ı k çalı şma progra· 
mı hakkında Ankarada alakadar· 
!ara izahat verecektir. 

Bundan başka Muhitt in Üstü n· 
dağ lstaııbul Belediyesi hesa• 

bına Belediyeler Bankasından 
bir milyon liralık bir borç almak 
üzere teşe bbüslere grri şeceklir. 

Bu paranın 201) bin lirası müs
takbel lstanbul planına, 400 bin 
lirası ye ni yapılmakta olan Gazi 
köprüsüne inen Azapkapı·Beyoğlu 
ve Şehza debaşı-Un k apanı yoll arının 
açılma ve inşasına 200 bin lirası 

Yenibahçede yeni yapılacak stad· 
yomun inşas ına harcanacak, geri 
ka t;ın iki yüzbin li ranın mühim bir 
kısmı program nıucıbince yeniden 
yapılması veya' asfalta çevrilmesi 
ica beden yolların yapılmasına ve 
diğer bazı müteferrik imar işlerine 
aarfolunacaktır. 

Londra 26 (A. A.) - B. Edenin 
Brüksel sey ahati hakkında tcfsi
ratta bulunan Observer gazetesi, 
seyahatin yeni şerai t dahilinde çok 
dostane bir temas tesisine malul 
oldu~unu bildirmektedir. 

Sunday Exspress gazete si, Fran. 
sız - lngiliz beyaonamesinden son· 

(De11amı ikinci sayfadu) 

Çocuklar 
Sinemaya 
Götürüldü 

Dün çocuk haftasının dörd üncü 
giinii idi. 

Erkanı harbiyeler 
Arasında 

Görüşmeler 
Yapılacak 

• • 
Roma 26 (A. A.) - Hariciye 

nazırı Beck, Ste fa ni a jansının Bük· 
reş muhabirine demiş tir ki: 

" Her Avrupa milletinin hakiki 
tekamü l fikrini derpiş edememiş 
ola n Mi lic tle r Cemiyeti paktında 
değişiklik le r yap: lma s ı lazımdır. 

(Devamı 2 ci sayfada) Leh Ma,.şa/i Rldz • Smigli 
Program mucibince muhteli l 

mıntak a l arda ki mek tepliler mual
limlerile birlikte diın sabah para• 
sız olarak si nemala ra g ötürü lmüş· 

l """""'"""''''""'"'''''"'''""'""'"""'''''"'''"'"""'''""'"'"'"'"'''''''"'''""""''""'""""'"'"'"""'"'"'"""""'''""''" 
Franko protesto ediyor: 

!erdir. 
Bu gü n de gidemeyenler götürü· 

lecck ti r. 
Buıdan bJ şka evelce hazırlanan 

bayram ye rlerinde eğlentile re de. 
va m edilm i şti r. 

Bayramın pJr!ak eğ lencele rle 
d olu il k üç günü bittiği cihetle 
mektepler tek rar a çılmış tı r. 

çla r (ti erzak getiren 
·vapu r la rı limana g ir

eden çevir ek istedi 
========='f a kat, asi kruvazör, lngil iz donanmasını 
Kısaca: /görünce kaçmağa mecbur oldu 

Üç ayhklar 
Sermayeye 
Çevrilmeli r 

Yetim t•e d1'lların, miitekaitlerin 
aylıkları üç aydan üç aya E ytam 
Bankasırıda kırılır. Bu bir sefer ;._ 
çindir. Çok mühim hadiseler ol- -
m ak ge rektir ki te/wrr yüzde. beş, 
on ı.isbetinde kırılabilsin. 

Halbuki. yurdun küçük sermaye
lere, küçük işlere t•e hinaenaleylı 

küçük sermaye ve kredi açacak 
bankalara, himayeye ihtiyacı v ar -
dır. 

Eytaın Bankası, bu üçer aylıkla· 
1 ra karşılık olara1; eli kolu tutar, 
·iş edinmek isıiyeıılere para veya · 

m al kredisi açsa da şu üç aylıkları 

ı-erimli bir hale geti ' : 'daha do!i· 
?'U olmaz lnı? 

** 
... 

.., 

BIMaoJakl aç halka' ersalr. göl/fren lngiliz vapurlarını çeoirmef• 
kalkışan a.C /spanıol kruvazörünü kaçırmak için ufukla g5rDnmelerl 

kafi gelen Akcleni:cleki lngl/i: filosundan birkaç ,,arça 
(Yazısı 2 nci sa/ıifede) 

... 

1 



-AÇ1K SÖZ- 27 NlsanA 

Orta Avrup~da va
zi e değ·şiyor 

İrak Hariciye 
Nazırı dün 
Ankaraya geldi 

(Birinci sahifeden devam) 
u~lccck haftalar zarfında Kont Ci
ano muhtclif hükumet mcrkezlcrı
ni ziyaret edecek ve bundan sonra 
Hitleılc Musolini Bcrtesgaden'dc 
buluşac.klardır. 

Musoliri ile Güring arasında bu
gün tetkıK edilecek mevzular ara 
sınd:ı İ>panya mesclcsilc dört sene 
Jik Alman plün:!lın da gözden ge -
çirilİ-ccği ştiphesizdır. 

AVRUPAYI iKIYE AYIRAN 
Mi il VER 

Entran~ig~ant gazetesine göı e, 
Bl'rlın-Roma mihveri Avrupayı ı· 

k;ye (Şarki, garbi) ga,·esıni istı 

clai etm~ktedir. 
Fransanın dostları olan Çekos -

lovakya, Lehistan, Sovyet R.ı;y~. 

Romanya ve Yugoslavya ile olan 
münakale hatl:rını kesmeyi islin
cla( etmektedir 

Karada ol2n bu mirverin biri yu
k •ıda Şıı,-al de'lizinde, diğeri ıışıı
gıJa Akdcnızdc olmak üzeer uza
tılmak suretık deniz münakale yol
larını da kesmeyi istihdaf etmek -
tedir. Bu de~ir irtibatlarını hava 
irtibatları da tıımamlıyacaktır. 
Bcrlın - Roma mihveri, Faris -

Londra mihverine karşılık te§kıl 
etmektedır. Bu iki memleket Bcr
lin - Roma mıhvcrinin bir tarafın
da kaldıkları.m göre, ayni m"hi • 
ycttc kararlar a .rnak mecbutıye
tindcdırlcr. 

Bcrlindm Rom:ıya k.ıdJt bir o
toııtobıl yollt da yapılacaktır Bu 
yol Almanyada Laypçıg, Nurnb<.>rg, 
Münih, Avusturyada İnburg bur • 
r:.:na geçıdilc İtJ!yada Bolzano, Po
knya ve Flor,ınsada'l geçerek RıJ
may vaı ocaktır. 

Un.ik.cl, 26 (A.A.J - l\fatbu.-t, 
ur.ıumıyet!c İngı;·z - Fra'"!sız be • 
Y<ınn.ımcsınclcn m<"•ı.nun gorıin • 
wckıı :J,. Yalnız sosyalistlcıın n l
şıı ı'f' ·ı Le P uplc gazc c,ı, bu 
ht • ,tJ hic bır mütaıea dermcy ., 
C'rr emekte ve müir,t sag ccn .. h fır
k.ıl •ın , orgaııı ol ın La Nat 1:'1 

Uc' : g zcksi de erJWrıharbıyrlcr 
"" • '"!da <ı ittifakların artık m<'v -
cu olm.ıdıgın.ı tec üf ctrr.~kt.ed r 

Başvekilin naşir; ikan addedı 
le'! İndep .•dancc Bı lge gawtc.ı 
gazc t i dıvor ki: 

B lrrka, lıı'.'r zanran lfıe\-cudıye!inı 
ilan <'ttigi Milletler Cemiyeti paktı 
müstesna olmak üzeer, tam bir is
tikliılc ıraliktir. Ve hic bir müda
faa sistcmien dahil d;ğildir. 

Tecavüzi sistemlerle de ııi<ik.ısı 
yı.ktur. Vaziyeti şimdi Hollancla • 
Musolinl bugUn Berline 

mi gidiyor 
Londra 26 (A.A.) - Daily tele

graph gazetesinin iyi bir menb~dan 
ö~re,di !he görel Hıtler ile Mus<o. 

Leh 
Ruınen 
İttifakı 

(Birinci salıijedeıı devam) 

Mevcut nizamname hakikata uyg~n • 
değiodir. Bu hususta beynelmilel bir 
içtim~ akdedilmesi ururidir. P0-
lonyo ya gelince, bu memleket, 
Mıaetler Cemiyeti çerçevesi içinde 
kendine ait meseleleri halletmek 
imkıinını bulamamıştır. 

Görüş birliği 
Bükreş 26 (A.A.)- Siya<i mah- 1 

fellerde, Kral Karolun B. Bekle 
mülakatına hususi bir ehemmiyet 
atledilmektedir. Lehistan • Rom ın
ya ittifakının takviyesi beklenmek-
le ve kralın her zaman bu ittifakın 
bir prop,gadisti oldugu kaydedil
mektedir. 
Teb!iğin müteaddit meseleler üze

rinde noktai nazar birliği tesbit ve 
müşahede edildiğine dair olan kıs- • 
mı tebarüz ettiriyor. Resmi ziyaret
ler meaelesinin hallinden dolayı bil
hassa memnuiyet gösteriliyor, Le• 
histan cumhur başkanı 6 kaziranda 
Romanya şenliklerinde hazır bulu
nacak ve Kral Karol da bu ziyarete 
aynı ayın sonlarına doğru muka-
bele edecektir. • 
Romanyanın en güzide şahsiyet-

liııi yarın Ber'in'de görüşeceklerdir. 

SAY ANI DIKKA T E!R NUTUK 
•Londra, 26 (A.A.) - Hull'de 

~ulh lehinde tertip edilen bir nüma
yiş csna.ıncla bir nutuk söyleyeıı 
T.mes gdı<clesinin eski direktörü 
\\ı cham Steed, ltalya i:e Almanya 
Lorarından gösterilen faaliyetin en
dişeyi mucip olduğ'unu kayde
derek, kuvvetle siliı.hlanıııış obıı 
l.Ju ır.cmleketler:n bir nya birkaç 
nıemlekcte birden hucum etmek 
içı» bir fı. sat kolla ıklorını ıd [d 

clmiştir. 

Hat p demiştır l:i: 

Vidin şehrinde 400i~Franko 
a protesto 

evı sular bastı ediyor. 
Sofya 26 (A. A.) - Yajran lasılasız ya2morl.tr Tuilanın bş;ı1'1na se

bep olmuş ve nehrin eherrmiyetli surette yükselen sevi;esi Vidin şeh· 
rinin alçak kmmlarınaa 400 evi su altında bırakmıştır, 

insanca zayiat yok•a da hısar çok nıiıhinıdir. Y "dım te~ .. ılatı yap
mak üzere alak~dar memur:ar tuğyan ; erine ı,iln.iş"erılk. 

Nazıt 1ar heyeti de yardım meselcsiri ıeak.k i\ın dün fevkalade bir 
le.pi :rntı yapmıştır. 

• • 8 

(1 inci sayf.,dan '"'var) 
Iraklıların hususile AtatürY~ 

karşı kalblerinde taşıdıkları hilr • 
met ve muhabbet hissinin hududu 

yoktur. Filhakika Atatürk yaınıZ 
Türkiyenin değil bütün Şark mH· 
!etlerinin inbiası hayatına sebcbı· 
yet vermijtir. 

''E':ter harp tchlikeşi mevcut 
olmamı.ı olsaydı, l ıgiltere si aıı:a!l
mak içırı l.J.r buçuk mil; ar slerling 
sarfetme~i göze :ı!ınaz~ı." 

ı Viyanada elçiniıı 
/ Vıyana 26 (A. A) - Vıyanaciakı P.ıragııay orlJ eı,is.ııin kızı bay1n 

kızı öldürüldü\ 

Salamanca,26 (A.A.) - Milli 
radyo idasyonu, Purgo• hüküme• 
tinin lng;jtere hükü~1etir.e şiddetli 
bir prolcslo notası gönderdiğini 

bil<lirı~ektedir. Burgos hükumeti, 
lngiliz harp gemilerinin Biloao ab· 
lukasını 2orl ımak isleyen bir lngi
liz h. rp gemi•inin bu hareketine 
mani olmaya teşebbüs eden Almi· 
rante Cervera kruvazörünün vazı. 

le•ine müdahale etmelerinden şi

~a> d etmektedir. 

!rakın hariciye veziri sıfatil~ 
Türkiye cumhuriyet!nin harici iş • 
]erde takıp ettıği dürüst siyaseti~ 

meftunu~·um. İnşallah Türkiye. 
cumhuriyeti ile Irak arasındak• 

münasebatın daha samimi ve rnüt· 

tehit bir şekil alacağına bütün ka:· 

bimle eminim. Bu sözleri yalnız 

uıvu olduğum hükumetim namına 

değil, biilün Iraklılar namına söy • 

liyebilirinı. Sizin mütemadi mu • 

vaffokiyetlcriııizi bütün kalbimle 
tcmennı ederim. 

Wickhum Slced, silahlanmak 
için ltalya ile Almaııya'nın •ivil 
alıalınin zararına olarnk ifıas elm•ş 

olduklarını, lilh3ss~ tebarüz ellıre• 
rck şunları sôylemişt:r: 

•J le bu sebebledir ki Lans
bury'nin beyr.elm(e\ bır ikt:sat 
koıı,ftraıısı toplamak hakkındJkı 
teı"ıfı, Hitkr tarafından derhal 
kabul e lilmıştir. ,. 

Sulhun muhafazası için Steed, 
şunları \€·klif etmcktedır 

1 - Harp vukuunda İngilterenin 
bıt~·ııf kalmıyacağının sureti kat'ı
yeed ıliını, 

2 - lngıltercde izci teşkilatına 
müşabıh ve bütün sınıflara ve si· 

yasi teşekkullere mensup adam -

!ardan murdckep bir sulh hareket 

lngrid Ncunkırhcen'e üç kilometre mesafede otomobil nin iç.nde ölü 
olarak lulunmuştur. Başında kurşun yara'! \'MCır. 

Vivaıı; 26 (A.A.) - BJ)'a.ı Wiengreenin k 'ti' h1kk.,d1 alınan nı '
IOmata göre, cinayet so, mık mı k.;ad•le y apılnıışt.r. Orm,nda maktu 1i;n 
bir bavuhı buluomuşlur. Cesedde üç kurpn ;ao:ısı rnr ır. lla;a~ Wi
engreen ı,astaneye nakledilırken ölrnuşt"r. BJb,sı aylnrt! •. beri mozu
nen Paragua,.da bulu ıuı ordu. 

• • • 
Eğri bel geçidi temizlendi 

Ş. Karalıisar 26 (A.A.) - Sonl>Jhardan beri medc•i ,. sııte yol ver
miyen Gıresun Karohisar ara,ındek. E~ribcliıı ka11 altııılarak ) ol açtı

rılmış ve dün Karahisıra kamıoı ge:mı~lır. 

• • • 
.s·ov yet ikinci planı da bitli 

Moskoca 26 (A. A.) - Ytki"ınu €6 mi) ar 400 ıııılyon rubleye ba· 
liğ o!an ikınci beş sene'.ik enıiüslri pliıı müddetinden 9 ay evvel ola
rak nisan 1937 de ikmal edilm ~ lmhnmakta:iır. 

300 mi:; ar ton-kPon·eırelık demir yolları nakliyatına ait ikinci beş yı'
lık plan ve yü2de 7.7 bzlasile bir sc·ıe evvel ikmal edilmiştır. 

o • • 
Romanyanın nüfusu 19,400,000 

[ükreş 26 (A. A) - Ren-arya rtifusur,un 230,000 kadar la1ıataştığı 

1936 senesinde nrşrerlikn s tal slıkkrde" anla5ılncakt .dır. 
l •oıl.aı.un 19:07't< Rrnaııı.'nır ıiılu.<t• 19 ını';cn 4l0.COO kışi ola• 

rak le• .it edi'm·~lir. Tnhm ı edii<lı2m~ gö. e, iiç se:ıc sonra RomaojJ• 

Purgos Lükılmeti, bu müdaha· 
lenin lilarıliık pren•iplerine bir 
tecavüz n:ahiyetinde olduğunu ;.ı. 

<•i e. ınc•kt~ ve hgiltere hükiıme
t i•ı t.u gibi hadiselerin tekerrÜ• 
rune mani olacak tedbirler alma
sıoı istemektedir. 

Ookuz lgi iz va,,uru er. 
zak yeıişlirdi 

Sabmanka 28 (A.A.) - - Bilbao· 
dan r.e C:> haberlere göre } iyece!< 
yı·klü üç l.ıg•liz vapuru daha ba<k 
lim:ı 11 ırına varınış ve bu SllreUe 
~imdiye kaJar ablokayı dokuz h
giJız vapuru yarmı~tır. 

Veı.iyet düzeldi 
Bilbao '26 (A.A.) - Havas aj1n• ı 

sının muhabırinden: 

Erzak yüklü vapurların gelmesi 
halkın iaşesi noktai nazarından en
dişe orzctmekte olan vaziyeti ıelah 
etmiştir. 

Askeri vazicette de salah hasıl 
olmu~tur. Hüküo et kı•aları asiledn 
Cıiıar, Clorrle ve Elgucla mınta
kal.rında )'aplıkları ta ·rruzlara 
an ıclane muknvl'n et etmektedirler. 

HATAY DAVASINDA TAVAS. 
SUT MESELESİ 

- Şamda iken gerek Suriye Rf• 

isicumhuru ve gerek başvekil Ce· 
mil Merdem beyin kabine nzasilC 
Türk - Suriye münasebetlerindcı' 

bahsettık. Suı·iyclilerin Türklct< 

karşı ol.ın samimi muhabbetlerin • 

den şüphem yoktur. Bunu da mulı· 

telif ve müteaddit vesilelerle tc • 
yit eylemi~lcrdir . 

Türkı!'e ·Suriye arasında ihlitıif· 
lı meselelerin her iki tarafı tatmir. 

ve memnun edecek bır •urette ha'· 

li için gostcrilmesi lfız.mg len ••" 

tidattan geri kalmıyacaklarını his• 

scttim. 

1 nııı nüfusu 20 milyonu tecavüz ecl•c kt·r. 

ClPHELERCEN HAi ERLER 
M drid '.<6 (A, A.) - Neşrcdi· 

len bir tebl•gde e1cıimle şöyle de
nilrMkte Jır. 

Bir Arap olmak sıfatile Şarkın 

medarı iftiharı olan Türkiye cum· 

lıuriyetile Türkiye ve Suriye ara· 

sındaki münııscbctlerin samimi ol· 
masını tabii temenni ederim. BU 
hususta bir hizırette bulunabilir • 

sem An•urndaki ziyaret. neler ı -

tifadr.ı ederek k mali mc::-mı .: 
yelle bunu ya )m~ ~ ı haz, ım. 

• • o 

Gandi • • 
gerınz Nehruya bıraktı " Eiıskaye cephesinde cumhuri

yetçi.er k"hramlnca mukave ınet 
Nap.pur., 26 (A.A.)- Hındı~t

urnl.iın VJ ısi ile Lı mü'a at te e:.>· 
bJ• edip etmıyeceJıoe dair soru-

şa ·•• varsa 0 da kongrenin reisi etmekte ve asilere mühim telefat 
f'd ·it Nrhru'Jur.. \tr..ıirnıeKtcdirlcr. 

\ EZiRıSTANDA FAKIR IPI Ovıe o, Santandcr ve Tolodo 

ŞARK MİSAKI 
t - Ş rk m .s!Jk,:>ın bı ;ın evve· 

• lan suale Gandi rr.eı fi ce.\·rıp ,·er .. iLE MUHAREBELER cephelerinde cumiıuriyct topçulrn 

imzalanma• kabiMmizın pro n· 
ır.. ıdaıiır. Siz. pek muhterem \'C 

degerli Haricıye Vekılinizin Ba~

datta haziranda \'aki olacak ziya· 
r ·tlerlnı. kl herkes.. bu zıvaretl ke· 
mali i~tıyakla bekliyor, müteakip 

ümit ederim ki. Şark misakı inp· 
allah Tahranda imzalanacaktır. 

Orta A vrupada 
İtalya ve 
Almanya 

(Birinci sayfadan devam) 
sNbrstlik kalmıyor. 

Habsburg hanedanını geri geti • 
remıycc<·ğini anlayan Avusturya, 
son zamanlarda Çekoslovakya ile 

bir kombinezon yapmaya teşebbüs 
etmiştir. Bunu haber alan Alman

ya, Avusturya aleyhine, geçen Tem

muz anl.11masından evV'dki za -

manian hatırlatan bir mücadele 

açtı. 

Habeşistanda henüz sağlam yeı·

lcşmiyen ve İspanyada da üzerine 

ağır mesuliyetler alan İtalyanın 

son zamanlarda orta Avrupadaki 

vaıiycti haylı zayıflamıştır. An -
!aşılıyor ki Almanyanın son po • 
litika tabiyesi, İtalyayı böyle Av
rupa dışında işlerde meşgul ede - 1 

rek, orta Avrupada hegemonya te
sis etmek noktasında toplanıyor. 

Musolini'nin, Afrika seyahatinden 
geri döner dönmeı, Dış Bakanını 

Yugoslavyaya yollaması, bu Al -
man tabiyesinin hedeflerini anla • 
dığına delalet eder. İtalya orta Av
rupa vaziyetile meşgul olabilmek 
için bir zaaf unsuru olaiı pürüzleri 
tasfive etmek kararını vermiştir. 

mış ve demiştir k"; 
.. Ben la ha n • or":.Jm. 

Ora la kongrenin icra komılesi 
yarın • top' anacak anaya"' ilıtiı;,rı 

karşısında alacağı hıtııhareketi le•· 
bol edecektir. 

t a.<: me,zilcrini kesif bir ateş allı· 
Simla, 26 (A. A.) - k;nci pi-- n·-'4··"!\Jm ,tardır 

yadc liva11 Veıiristanda ipi fa~i· 50 lngiliz msbusunun tel.' 
rinin taraftarlarına kaqı temizleme ı 
harekatına de\':ım ederek Kaisora grafı 

Londra 26 (A. A.) - Bütiiıı ı 
vadisi istikametinde haH bir mu· 

* P'rtilere mensub 50 mebus, gc.ıe- 1 
kavemet görerek ile•'emektedir. 

Eğer valii umumi tarafından ral Franco'ya bir mektup gönde. 
bir davet vuku bu'ursa gidip vıli Muhasım kalilelerin lsmail Han rerek Mal3ga'nın zaptından so1ra 

Dost meınleket nnzırı bu sabah 
saat on birde· Hariciye Vekilini, on 
bir buçukta başvekil İsmet İnönü· 
nü, on ikide Milll'I Meclisini zi~·a• 

ret etmiştir. 

ile görü~i'p görüşmiyeceği hakkın· köyüne hücum ederek iki Hintliyi tevkif edilen Newis Chronine mu-
da da şunu söylemiştir: ı yakaladıkları ve 30 kadar da dük· habiri macar tebaasından Arthıır 

"Benim resmi hiç bir sıfatım:ı kanı yağma ettikleri bildirilmek- Koostltr'in tahliyesini talep etmiş· 
yoktur. Davet edilecek bir tek tedir. !erdir. Misafir nazırın At~tiırk tarafın• 

dan kabul edilmesi de muhtemel • 
Yüzde altmıı; nisbelinde tenzlUH 

Şark Demiryolları bü
yük gayret~~ çalışıyor 

lstanbul • Edirne arasında memleketi 
tanımak ıçın tenezzüh trenleri ihdas 
olunacaktır. 

H ükiimetçe satın alınan Şark 

demiryolları banliyö hattı üc
retlerinde yapılan büyük tenzilat • 
tan sonra İstanbul - Edirne, Al • 
pullu • Kırklareli hatlarında da 
yeni Ye mühim tenzilat yapılmış
tır. 

Yeni tenziiiitlı tarifenin tatbi -
kına banliyöde başlanmıştır. 

İstanbul - Edirne ana hattı üze
rinde yapılan tenzilat yüzde (50), 
gidiş - dönlişte yüzde altmıştır. Gi
diş - dönüş bileti almak ·şartilc bu 
tenzilattan istifade etmek istiyen
ler birer fotoğraflarını, biletler Ü· 

zerine yapıştırılmak üzere gişelere 
vereceklerdir. Gidiş - dönüş bilet -
!erinin dönüş kısımları 15 gün mu
teber olacaktır. 

sabahındJn itibaren muteber ola • 
bilec~klir. 

Bu karnelerden Üniversitede bu
lunan ve 25 yaşını geçmiyen genç
ler de istifade edebilecektir. 

Mekteplilere mahsus karneler -
den son banliyö istasyonuna kadar 
ol~n mesafe için bir aylıklarının 

bedeli üçüncü mevki için (500), i
kinci mevki için de (750) kuruş o
larak tesbit edilmiştir. 

Ktınıkapı, Yenikapı gibi yakın 
istasyonlar için bir aylık üçüncü 
mevki tal~bc karnesi (100), ikinci 
(150) kuruştur. Diğer ara istasyon
lar, aylık talebe karneleri de 125 -
300 kuruş arasındadır. 

Banliyö trenlerinde biletsiz tu • 
tulan yolculardan mevki ve mesa
fe farkı gözetilmeksizin (26) ku • 
ruş alınacaktır. Tren dahilinde 
mevki değiştirenler de (16) kuruş 
mukabilınde yeni bir bilet almağa 
mecbur tutulmuşlardır. 

dir. Burada kültürel ve ekonomik 
iki mukavele imzalanacaktır. Na· 
zır çarşamba günü buradan İstaıı· 
bu la hart' ket edecek ve 4 mavıs:ı 
kadar İstanbuldn kalarak Berut ve 
Suriye yolile mcmlel<ctiııe döne· 
cektir. 

Yeni Bu~gar pulları 
Sof ya 26 (Husu i) - Bulgaıista

na seyyah ceibi için Bulgar dev
let ma baası, Bulgari•tanın tabir 
güıellikl.rini ihtiva eden mauzaralı 
bir nevi hususi posta pulları bas• 
maktadır. Bu pullar küçük Bulgar 
pren•esinin ve Slav:=alfabesi m;·es
sıil erinden Metodi ve Kiriı'ıan Irak H~riclye Nazırının 
pulları tükendikten sonra piyasaya ziyaretleri 
çıkarılacaklardır. Ankara 26 (A. A.) - Bu sabah 

Butgarlstanda gizli komu. Toros ekspresiyle şehrimize gelen 
nlst matbaaları Irak Hariciye Veziri Ek•elıns doktor 

Softa 26 (Hususi) -Z.bıta Rado. Naci A•il ikametlerine tahsis edilen 
mir kazasında bir mağarada yeni bi Ankarapalas oteiinde kısa bir isti· 
komünst matbaasını me)'dana çı-r rahatlen sonra birbirini müteakip 
karmı~tır. Ayni kazada Loboş kö- dış işler bakanı doktor Tevfik 
yünde evlerde y•ptığı araştırmaları Rüştü Aras, Başvekil !~met lnönü 
neticesinde b r çok komünist ki. ve Kamutay Başkanı Abdülhalik 
tapları ele geçirmiş ve geniş mik- Rendayı ziyaret etmiş ve bu ıiya• 
yasta tevkif at yapılmıştır. Bununla retler kendisine iade edilmişlerdir. 
Bulgaristanda son zamanlarda mey- Muhterem misafir bugün öğle 
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Tayyareler geçer· Hava 
se ne olacak? 

(1 inci saqjadan devam) Tehlikesi 
Vazife ve selAhiyetlerl 
gösteren bir program 

hazırlandı 

lerinden biri kralın davetnamesini 
cnhur başkanına vermek üzere 
mayıs içinde Varşovaya gidecektir. = 

Devlet Demiyolları bundan maa
da mütckabilen şehrimiz ve Edir
ne halkının Edirne ve İstanbulu ve 
Trakyayı yakından görüp tanıma
ları için hazirandan itibaren bu 
hatta pazar günleri gayet ucuz 
bir tarife ile tenezzüh katarları iş
letecektir, 

Yeni tarifede sivil yolcular için 
üçüncü mevki Kçükçekmeceye ka
dar yalnız gitme (12) gidip gel -
me 17 kuruştur. İkinci mevkide ise 
gitme (16) gidip gelme (23) ku • 
ruş olarak tesbit edilmiştir. (İstan
bul • Yedikule) üçüncü mevki yal
nız gitme (7), gidip gelme (10) ku
ruş ve ikinci mevki de yalnız git -
rıie (9) gidip gelme (13) ve birinci 
mevki için yalnız gitme (12), gi
dip gelme (17) kurnştur. 

ra B. Eden Belçikanın üzerin· 
den düşman tayyareleri geçti· 
~i takdirde Londra ve Parisi 
haberdar etmesini istediğini ve 
Belçika bitaraflığını tehi ikeye sü
recek bir hattı harekette bulunma
mak için Belçikanın üzerinden Al· 
man şehirlerine taarruz maksidile 
düşman tayyareleri uçtuğu takdir

de Almanyayı haberdar etmesi 
hakkında nıutabık kalınması muh
lemel bulunduğunu yazıyor. 

Muhtemel bir bave tehlikesine 
karşı belediye yeni çalışmalara 
ehemmiyetle başlamıştır. Bu me• 
yanda şehre ait teşkilatı hava ko• 
runması bakımından vücutlandır• 
mak ve techiz etmek, bu sahada 
noksan olanları yeniden kurmak 
ve bu te•kilAtta çalışacaklara vazi· 
felerini öğretmek gibi, ilk fakat 
esaslı işlerin ne suretle başa· 

rılacağı hakkında bir program 
yapılmıştır. 

Erkanı harbiyeler görüşmerinin 

mayısta vapılacağl ve bu suretle 
Lehistın erkAnı harbiye resinin 

yeni Romanaya crkAnıharbiye rei•i 1 

general Ş'şitini ile ilk mülakatını 
yapacağı bildirilmektedir. 

Bek, döndU 
Bükreş 26 (A. A.) Hariciye, na-

zırı Beck ıle refikası dün akşam 

Raal 20 de Var;ova'ya hareket et
mişlerdir. 

Hareket etmeden evvel Beck, 
Bükrcş görüşmelerinin sar.ıimiyeti 
dolayısile memnuniyetini izhar ve 
Polonya ile Romanya arasındaki 
daimi tesanüdden ehe:nmlyelle bah. 
setmiştir. 

İstanbul - Edirne arasında yapı
lacnk bu (t<'nczzüh trenleri) nden 
maada ayrıc;:o İstanbul - Çorlu, E • 
dirne - Alpullu - Uzunköprü gibi 
yakın yerler için de tenezzüh se -
!erleri tertip edilecektir. 

Bu hatta; mektepliler için ihdas 
edilen ve ayrı tenzilatı bulunan ay
lık abonman karneleri 1 mayıs 937 

Erüksel 26 (A. A.) - Hariciye 
Nazın Eden, refakatınde lngiltere 
Sefiri Sir üvey ve lngiliz eksper
leri oldu~u halde saat 10,30 dan 

12,45 e kadar. ' 
Başvekil Van Zecland ve hariciye 

nazırı Spaak ile görüşmüştür. Ko
nuşmalardan sonra lngiltere sefa. 
retiode bir ziyafet verilmiştir. 

Bu işle itfaiyeye mühim hiz· 
metler düştüğünden bu teşkilatın 
bu bakımdan techlz ve tevsii de 
tekarrür etmiştir. 
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Bir sıhhat koru-\r ~ a H ~ o a 1 

ma mOcadelesiı Ş®ır uDlr c§lıg,®fr ®lrD 
zamanı gelmiştir 

LAğım:arı, çöpleri, ölüm getirici mahiyet
ler inden, işe yarar hale çıkarmak bir 
yurt ltl olmalıdır. 

Y urdumu7Un lırçok yerlerınd• tifo görülür. lstanbul da da pek nadir 
olmaksmn bu korkunç hastalığa rastlanır. Tifo, pis sulardan geçer, 

açık lağımlardan, !Aı:-ımlcnn aUığı tarla ve bahçclerd~ki yeşilliklerden 
ürer, türer, <algınl•şır. 

Salala, sudan, yemd.ı~.ı korkanların, erı~ ve meyve yemekte kötü 
ihtimaler düşi:nenlerir. •ayısı y.ıksektir. Bu tiırlü mahsullerin satışları 

önün~ de geçen bu hale lir nilıa~ "t 'crr;;el. nman• ~oktan geçmiş 
bu!unuyor. 

Afyonkarahi,arhlc• Amerikadan bir nıiıtcha.sı.; getırtmişler. Rayt 
adındaki bu sıhhat mühendisi, tedkikat l• buhı;ır:ıuş, laj!'ımları görmüş 

ve nihayet demiş ki: 
"Şehrin biraz uzaj!'ında septik ~uyular yapmalı •e buralara akıtmalı. 

ru kuyl!lardaki suları da tarlalara ve bahç•lcre vermelidir. Bu _su_retle 
laıtımbrın mazarratı ortadan kaldırılmı1 ve la~ım sularından da ıstı!ade 
edi:miş olur . ., 

Mütehassısın bu dediği sıhhat kitaplarında da vardır. Maksat bunu 
bir mütehassısa mı söyletmeklir ? lslanbulda lağımlar denize karışır. De· 
niz suyu .eptik miclir? Deniz suyu hastalıkların geçmesine bır vasıla 

olmaz mı? Mütehassıs söylemiş veya söylememi$ bulunsun, 
Çöpler, laj!'ımlar, ekincilikte istifade edilmesi lazımgelen g~bre ser: 

vetleridir. Kana liıasyon olmıyan yeri erde ·halta lstanbul cıvarındakı 
sayefilerde bile- kuyular açılır. Kanallar buraya akar, o dolar. öteki 
açılır. Bu işi düzeltmLk ve bütün yurda şamil bir sıhh~~ k?ruma müc~· 
delcsi programı hazırlamak ll!zımdır. Bu programın bırıncı ''e e•1 mu• 
him hedefi, laj!'ımları, çöpleri bugünkü ölüm getirici maziyetinden, i~e 
yarar bir hale getirmek olmalıdır. Sıhhat koruma mücadelesı bugünün 
en üst işi o1m \k gerek lir. 

Hatice Hatip 
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ADLiYE 

Cinayet ihbarında 
Fena maksat 

yokmuş 

Bu ltibarle muhbirler 
dUn beraat ettller 

Karacabey orman memuru olan 
Ali tedavi edilmek üzere lstanbu· 
la gelmiş ve Sirkecide büyük Ka
radeniz otelinde ma aile kalmıştır. 

Fakat Ali birdenbire hastalanmış 
ve ölmüştür. Doktor muayen~ et· 
miş ve kalp sektesinden öfdüğ'üne 
dair rapor vererek defnine ruhsat 
vermiştir. 

Bu sırada abçı Osman oğ'lu Ali 
ile Karadeniz oteli müsteciri Ha
nın eski ortağ'ı lsmail polise ve 
müddeiumumiliğ't' müracaat ederek 
Alinin ölmediğ'ini ve öldürmek su• 
retile cinayet işlendij!'i ve bu işin 

gizlice kadatılmak istendiğini söyle· 
mişlerdir. Bunun üzerine polis ve 
müddeiıımumtlik tahkikata başla. 

mış ve Alinin namazı kılınmak 
üzere Hacapaşa camiine getirilmiş 
iken bu ihbar üzerine cesedi morga 
kaldırılmış ve yapılan otopsi ze
rine kalp sektesinden öldüj!'ü an. 
!aşılmıştır. 

Yalan ihbar maddesinden do
layı aşcı Ali ile lsmail yakalanarak 
müddei umumilij!'e verilmiştir. Dün 
üçüncü ceza mahkemesinde yapı· 
lan muhakeme neticesinde fena 
maksat ile ihbarı yapmadıkları an. 
!aşılarak her ikisi de beraet et• 
mişlerdir. 

Yeni bir 
Dolandırıcılık 
Tarzı 
Eski ve yeni paraların 
birbirine benzemesin· 
den istifade ediyorlar 
Beyoğlunda bilhassa kadın işçi. 

fer çalıştıran bazı yerlerde, garip 
bir soygunculuk haber verilmekte· 
dir. 

Her hangi bir alış verişle bulu· 
nan müşterilerin verdi~i gümüş ı;. 

ralar derhal saklanmakta ve uki 
bir yirmi beşlik verilmiş gibi ha· 
reket edilmekte ve müşterinin 
mahcubiyetinden istifade oluoarak 
soygunculuk yap.lmaktadır. 

Son zamanlarda çoj!'alan bu va· 
katar, yeni yirmi beşliklerin on 
paralık verilmiş gibi hareket olun· 
ması suretıle daha ziyade artmış 
görülmektedir 

Açık Söz - Bu 2ibi hadiseler 
karşısında mahcubiyet göstererek 
önünüze kasanın veya cebinde top· 
lanmış paranın hepsini sererek 
"işte yok bakınız. diyenlere aldan· 
mamalı ve derhal keyfiyett polise 
haber vermelidir. 

Polis, bu 2ibi hadiseler karş1"ın· · 
da, halkın mahcubiyot ve nezake· 
tinden istifade eden do!andırıcıları 
mahcup etmekte icabedeni yapar. 

Mahaza Emniyet müdürlüıtümüz
den de bu cihete laıımgeleo alaka ve 

hassasiyeti tavsiye etmesin• dılcriı.t -----

Sahir işleri r '"'' Bir tirket kuruluyor 

1 

Ne9riyatımızı n isabeti f K 
Beş yıllık, 
Program 
Vekalete gönderildi 

Programda hava taarruz· 
!arından korunmağa alt 

kısımlar var 

D ah:lıye Vekaletince; her vıla
yetlcn b·~~ yıllık çalışına pro -

. gramı ist,,ndiğini yazmıştık. 

1 

Bu emir üzerine vil§.yetimizce 
hazırlanıp Ankarnya gönderilen 
heş yıllık pMgrarnın Vekalette ted-

1 kikine başlJnılmıştır. 

Muhtarlar ı arsa 
Kurslarda! 

1 Bir heyet 
Yetiştirilecektir. 0 . . 
Trakya ve ka:ı:alarında i U ıd ıyor 
muhtar kursları açıldı ·ı -·- · -

Köy muhtarlarının bilgilr•rıni C.enh hayvan ve hayvan 
aı ttırmak ve· kendılerıne hüklımcı mahsulleri satışının İn• 
vazifelerini ıa,ıkıyleö~retmek mak- \ kişafına tçalıtılacaktır 
sadile mu.~telif nııntakalarda (mu! 

1 M ~mtcketimizden harice yapı -
t~r kursları) açılması kararlaştırıl· lan canlı hayvan ve hayvan 

mıştır. mahsulleri satışının inkı~afı için 
Bu kararın tatbikine hemen ge· y~ni bir anonim şirket teşkil edil -

çıtmış ve Trakyanın bütün vilaye' mişlir. Bu yeni teşekJ,ülün başına 
ve kazalarında bu kurslar dün açıl· vozifesine ilaveten Emliık ve Ey-
mıştır. Her kurs 13 gün devam e- tam bankası şehrimiz şubesi mü • 
dccek ve alakadar daire reisler 1 dürü Bay Muhittin Osman Omay 
ders vereceklerdir. tayin ~dilmiş ve bu hususta ikti • 

Programda bılhassa Bayındırlık, 
Maarif ve zirat işlerine çok ehem
rrıiyet veriJn1iştir. Buna nazaran 
yapılacak Bayındırlık işleri meya
nında Yalova . Hamatıt, Bakırköy 
• Kazlıçeşıne ve Üsküdar - Şile yol· 

ları esaslı surette tamir olunacak 
ve Maltepe • Kartal yolu asfalt 
kaplanacaktır Ayrıca Kartal - Ya
kacık yolu da asfalt olacak ve Üs

küdar - Beykoz şosesi de tamir o
lunacaktır. 

.Samsunda 
Sergi 
19 Mayi& Çarşanb• gunü j 
açılacak dördUncU yerli 

mallar sergisidir 

sat Vekiıletıle temas etmek üzere 
Ankaraya gitmiş olan Bay Muhit
tin Osman Omay dün İstanbula 
dönmüştıir . 

Yalova • Bursa şosesinin de ta -
miratı bitirilecektir. Her sene köy 

kalkınması içın ( 132,598) lira sar
ledılQccktir. 

H~lcn yürütülmekle olan üç yıl
lık bayındırlık programının kalan 
iki yılı ıçın (926) bin lıra sarfolu -
nacaktır. Zıraat faslında da; her 
sene sığır ve at ırkının ıslahı için 
aygır salın alınmak üzere (33,168) 

ı lira tahsis olunmuştur. 

Kümes hayvanlarınırı ı~lahına 

da her sene (2880) lira ayrılmıştır. 

tır 1 
Vilayet hududu içinde (4) yatılı 

ilk mütep açılacaktır İlericie bun- I 
!ar arttırılacaktır Bu mckt€plere 

gei€cek taleh~ler yiyeoeklerini bul- 1 

gur, un, yağ gıbı eşya olarak köy • 
!erinden gPtireceklcrdir. 

Son yıl içinde İstanbul vilayetin
de (150) yeni mektep yapılmıştır. 
Bunlara ilave olarak. vilayet büt • 

çesinde her seı.e elde edılecck ta -
sarruf ve fazlalık mektep binası 

yapılmasın~ ayrılacaktır. 

Be yıllık programla hava taar -

ruzlarından korur.mak için alına

cak tedbirlere de (2a,000) lira har
canacaktır. 

Olgunluk ikrnal ir.lti· 
hanları başladı 

Geçen tedris yılı sonundaki ol· 
gunluk imtihanında bir dersten 
muvaflak olamıyan talebenin Üni· 
versiteye devamlarına müsaade 
edilmişti. l:lu kabil talebenin bugün 
lstanbul Kız lisesile Kabataş lr· 
kek lisesinde ikmal imtihanlarının 

yapılmasına başlanılmıştır. Bu im· 
lihano kazananla, üniversıtcdeki 
mtihanlara girebi:eceklerdir. 

Atalürkun Samsuna ılk ayak ba•· 
tığı tarih olan 19 May.. çuşanba 

günü Samsun'da büyük bir yerli 
mailar sergi•i açılacaktır. 

15 gün müddetle açık bulunmnı 
kararlaştırılan sergiye iştirak et• 
mek için ıncmleketimiılo ınuhtelif 

şehirierinden birçok müracaatlar 
yapılmıştır. Sergide satıı ta yapı· 
lac•ık ve bütün eşya üzerine m;ık. 

tıı Ltıketlcr :Conacaklır. 

Serı:iıe getirilen malların ancak 
salılan 1arından iskele resmi alına. 

caktır. Satılmayan mallar hiç bir 
resme U.bi tutulmayacaklardır. 

·Gerek tüccar \'e ziyaretç•Icre 
mahalli Ticaret vo Sanayi odala· 
rından alacakları, eşya ve eşhas 

vesikası mukabilir.de Devlet Demir 
ve Denizyollarıııda tenzilat yapıla· 
cak lokanta ve otellerde mümkün 
olan her kolaylık aösterilecektir. 

Sergide muvaffak olanlara da 
madalyalar verilm<Sı kararlaştı· 

rılmıştır. 

Mal mUdUrlUğUnde 
tayinler 

EminOnı.i mal rrüdürfüğü zat ma
aşları tevzi memuru iken terlian 
Tarlaba ı maliıe tahsil şubesi ta· 
hnkkuk memurhı~una tayin edilen 
Bay Kenanın yerine muhasebe kıi
tibi Bay Cevdet terfien tayin edil
miştır. 

Cevdetin yerine de bay Cemal 
tayin edilmişlerdır. Bay Kenan, bil
ba•sa yetim ve •Jul maaşlarında 
çok hayır dua almış, kıymetli ve 
enerjik gençlerimizdendir. Yeni va
zifesinde de muvaffakıyet göstere
c~ğinden eminiz. --

Biçki yurdu binası 

mahkeme oluyor 

Ayrıca; Ekonomi Bakanlığı ih -
racatı teşkilatlandırma direktörlü
ğü müşaviri bay Muammer de Ve
kaletçe şirketin statüsüne ait iş -
lcıle uğraşmağa memur edilmiş ve 
~~hrimize gelmiştir. 

Bay Muhittin Osman Omay ken- J 

disile görüşen lıir muharririmize 
şu izahatı vermiştir: 1 

,_ Yeni şirketimiz bilhassa Ş:ırk 1 
ve Cenup vilayetlerimizde hayvan 
ve hayvan rrıahrnlü ıhraç işleri ü
zcrınce çalıpcaktır. Bu maksatl:ı 1 
Şarkta tedkiklercle bulunmak ü -
zere cumartesi günü Karsa hare -
ket edeceğim. Umumi tedkiklerdcn 
snnra hemen bir çok yerlerde şu -
beler açılacaktır. tstanbulda da bir 
şube açılıp açılmaması o vakit bel
li olacaktır, Bankadaki vazifem yi-
ne devam etmektedır.> 

POLiSTE -
Seksen beş 
~<aşındaki ihtiyarın ! 
Suçu! 

KUçUk kızları dUkk6nının 

arkasına götUrUyormut! 
Uıunçarşıda 85 yaşında Meh

met Kasım isminde bırisi 9 yaşında 
Sabahat ve sekiz yaşında Şeyda 

i~i nli iki kızı igfal ederek dükka
nıoın arkasına almış ve burada 
pek şeni bir hareketle bulunmuş, 

aynı zamanda iki yavrucağa hasta
lık ta aşılamıştır. 

Suçlu adliyeye verilmiş, kızlar 

muayeneye se\ kedilnıiştir. Aynı 

zamanda •uçtunun recliyete malik 
olup olmadııtının da tesbitine lüzum 
görülmüştür. 

Kızların başka bir yerde bir 
tuzağa d~şüriılerek bu adama iftira 
etmiş oldukları da iddia edilmiştir. 

Kadın yüzünden 

On sekiz sene· 
denberi dayak 
Yiyen adam 

Hasan adında Lir adam, l\füd. 
deiurnumiliğe müracaat ederek de· 
miş k': 

"Pen cvlendhn t\'IPncli tvm on 
seKiz senedenberi karımda, day•k 
yerim. B.ktım bu day:ıkta~ artık ..• 

KJrıı:;ı Naciye dt", da} ak nlt:!;ı:ıı 

inkar elmış. Yarabbi ne mesut çift i 
O' sekıı ~e'1~ ev:i bir k~r· koc:ı 

tu •l:lı.adl hıhr ın iç ı;de pıra ve 

kırtlak endişelerinden az ıde, d •a• 
ka'1 ılc yaş:ıdılır. Bu olur şey, gÖ· 
rünmez iş, düşünüi<l'ez saadeıt'r. 
Görüyorsunuz ya, H•san, ne diyor; 

- Bıktım bu dayakt •n artık! 

Bay •ndan bıkmamış demek. Bu
na müddei umuıııi ne yap"n ? 

A Bay Hasan, on sekiz s•nc 
dayak yiyecek kadar seocle E. üp 
sabrı vardı da neden [el~diyeye 
müracaat ed'p lstanbulun imarı 
plar.ına bekçi kayıt edılmedin? 

Asri erkek tipi 
Bir gazetenin "hangi tipleri be· 

ğeniyorsunuz" mealindeki anketine 
Beş'.ktaştan bayan Nezihe adındJ 
bir okuyucu şöyle cevap veriyor: 

"Uıunca boylu, beyaz. ba ık 
e'inde, kara koş ve kara göz, uzun 
ve kıvırcık kirpikli, kuzguni si. 
yalı kıvıı cık saçlı eli eri, ve ayak
lan vücudıle mütenasıp, kıskanç ve 
hırçın olmalı. 

Tultuğ'unu kop.ırmalı, fazla asrı 
olm"malı, balodan, çaydan geri 
ka:mamalı, fakat yalnız deıtil a!b 
ıife. Ya asker! doktoru VC}ahut da 
denız doktoru olmalıdır,, 

Bayan Nezihe, böyle bir erke:!i 
Uzunçarşıdaki m~rangoLlar:ı tah· 
tadan bile çekdiremez. 
Hıydi hepsi oldu, kıskanç oldu, 

hırçın ol:lu. Hele tutluj!'urıu da ko
parabilirse o halde zalen asri ola. 
nıaz demektir. Fakat bö;le olur, 
asri olmaz da nasıl bJlodaı, çay. 
dan geri kalmaz, işle bu olm•z. 

Sonra, darıimayın bayan Neline, 
asri olmayan bir adam karısı;le 

bir baloya gider ve tuttuğun • ko· 
parıcı, kıskanç ve hırçın olursa, 
ev~lallah, Bayan sabah akşa'n da· 
yak yer. 

Dünya evine girmiyene böyle 
erkek hoş~görüni:r amma, Kınma
nın koyunu sonra çıkar oyunu 1 

Karışık yağlar 

Son Telgraf bir haber veriyor: 
•Karışık yağ'ları şurad~ burada 

ve bilhassa mahalle b.ıkklllarında 

halis yağdır diye sürenlerden şi. 

ki.yet olunuyormuş. Bu gibiler mah· 
kemeye verileceklermiş. s~ı yaj!' 
satılması hakkındaki talimatname 

ancak gelecek şehir meclisi içtimaında 
müzakere olunabilecektir. Ozamana 
kadar halis de bir, halt etmek te bir. 
Mahkemeye dej!'il sürgüne uğrasa
lar, halt edenler yılmazlar. 

Huy c1nın altındadır. Ar yılı de
ğil kar yılıdır. Adına tereyaj!' di. 
ye bil de istersen sivri !!bekten çıkar. 

Serdengeçti 
Çöp derdi 

Kısmet olursa 10 Mayısta 
bitmif olacak 

Yolcu salonu 
Mütehasasıs bugünden 

itibaren işe başladı 
Yeni yolcu salonunun projesini 

yapmak üzere Dep isminde bir 

Bııtkalorya kursları 
Beşıktaş Halkevinden: 

Eminönü Kaymakamlık binasında 
pek sıkı~ık bir vaziyette bulunan 
Şult~nahmet birinci, üçüncü 5 nci 
hukuk mahkemeleri ıçin Divanyo· 
tunda eski Biçkı Yurdu binası ki. 
ralanmışlır. Buranın lemizlendiril· 
ırıesıne ve tadilat yapılmasına baş• 
lanmıştır. Mahkepıeler mayısın ilk 
haftasında buraya taşınacaklardır. 

Balatda kapdanın kahvesinde 
o~urmakta olan ••bık lı yüzü ke· 
sik Kanıil ile Arap Osman arasın· 
da kadın yüzünden kavga çıkmış 

arap Osman, yüzü kesik Kamili 
döj!'müş ve bir dişini kırmıştır. Os· 
man yakalanmıştır. 

lillç ycrıne 
ı· Doğru değiİI 

İstanbul çöpleri 15 mayıstan iti

baren denize dökülmiye başla!1a -

caktır. Belediye bu hususta yap • 

tığı tetkikleri bitirmiştir. Bu iş ya· 

kında açılacak münakasa ile bır mü

teahhide ihale edilecektir. Çöpler 

Ahırkapının 5,5 mı! açıklarına dö

külccc·klir. Yalnız lodos havalarda 

~uplcrin sahillere yay;lmaması için 

lıususi anbarlar yapılacak ve çöpler 

buralarda havanın duzelmesine ka

dar bekletılecektir Ada çöpleri de 

15 mayıstan 

dcikülcccktir. 

ıtibaren açık denize 

Şarbon aşısı 
l'atbik edilen yerlerden 

iyi neticeler alındı 
Hayvanlarda mühim telefat ya -

pan, hatta hazan insanlara da sira

yet eden şarbon hastalığına Ziraat 

Vekaletince yeni ve çok müessir 

bir aşı keşfedilmiştir. Hastalığa kar

şı uzun müddet muafiyet bahşe -

elen bu aşı bazı vılayetlerde tat 

L._· edılmış ve iyi nctı;eler alın • 

lr1'ştır. 

Aşının mülhakatımız ile Ege ve 

Trakya mıntakalarında da tatbiki 

i1;ın Vekalet laboratuar şefi Bay 

Muzaffer ile iki mütehassıs arka

daşı Ankaradan hareket etm.şler

dir. 

• 

Fransız mütehassısı gctirılmişli. 
Dün bu mütehassısın iştirakile 
Uman idaresinde bir toplantı 
yapılmıştı~. Toplantıya alakadar 
dairelerden birer mümessil iştirak 

elmiş ve yeni salonun n~ şekilde 
olması 1.3.ıımgeleceıti hakkında her 
mümessil kendı dairelerini alaka· 
dar eden cihetten 
iıahat vermiştir. 

mütehassısa 
Mütehass:s 

tugünden ilibaren projeyi yapmıya 
başlıyacaktir. 

Liman idaresi yeni ye
rinde işe başladı 

Liman ve Rıhtım umum müdür. 
lüğ'ü dünden itibaren Galatada 
eski merkez rıhtım hanındaki yenı 
dairesinde işe başlamı~tır. 

Liman müdürü Raufi yarın An· 
karaya gidtcek. Trabzon limanın· 
da yeni yapılması icabeden tesisat 
hakkında Ankarada alakadar ve· 
kaletlerle terııas edip direktifler ala. 
caktır. 

Rau!i buraya döner dönme> ı 
bir mütehassıs heyetle beraber 
Trabzona giderek letkii<aı yapa-

caktır. 

Evimııde orta okul son sın,f ta
lebesınio riyazıye bilgiledni arıtır. 
mak ve kendilerini bakalar ya im• 
tihanına hazırlamak üzere bir ri
yaziye kuı su açılmıştır. Kurs salı 
ve cuma i ünleri saat 16 dan 18 
ze kadar devam edecektir. Birinci 
ders 27 nisan 19:l7 salı günü saat 
16 da başlayacaktır. 

Suliı hakimi mUfettit 
oldu 

Bakırköy sulh hakimi Cevdet 
adliye müfcttışliltine tayin edilmıştir 

r 
1 

tstidamıza niçin cevap verilmiyor ? 
Bir kariimiz yazıyor : 

• Yenişehir Göl başı sokaj!'ında bir dükkAn ve evimiz var. 
Bunu ipotek yapacağız. Alakadar daire bizden ( 20 ) senelik ta. 
viı bedelinin verilip verilmcdij!'ine dair kayit istiyor. Evk:ıfa gidi· 
yoruı. istida veriyoruz, tahşiye et, diyoruz. Memurlar yapıyor, 
direktör durduruyor. ( 30 ) kuruşluk da pul yapı şlırıyorlar. 

Soruyoruz; müdür diyor ki: 

" Bir Roko p , Jokop meselesi kar kasında sekiz yıl mahkemede 
dolaştım. Yanlışlıkla ( R) harfi ( J) olmuş. Ben böyle bir tezyif 
yapamam. ipotek yapacak daire sorsun!,, 

- Mal bizinı. istida bizim. Biz bu parayı vermedikmi?. Verdik· 
se ej!'er istidamıza yazmayıp da ipotek yapacak bir üçüncü şahıs 

Profesör konferans dem~k olan müesseseye nasıl bildireceksiniz? Bu doğ'rumudur? 
verdi dedik. Fakat ısrar karşısında ipotek yapacak yerden sordurduk. 

Şehrim!ze gelen Liyon Hukuk •Taviz bedeli verilmiştir,. diye cevap verdiler. 
Fakültesi mukayeseli hukuk Pro- Bu nasıl iştir ? 
fesörü LAmberd diııı ak~am saat 
ıs 30 da Oniversilo konferans sala. Niçin r.e,·ap verilmiyor. Soramaz mıyız?,, Eter hil.dise okuyu• 
nu'nda umuma mabsuı bir konlrans cumuzun söyledij!'i gibi ise, okuyucumuz haklı, idare haksızdır. 
verilmiştir. Konferansa Üniversite Kendi malına ait sorgusun2, hele istida ile kanuni merasime 
Rektörile profesörler.. doçenllcr riayet ederek müracaat yapılmışsa, cevap vermek gerektir. 
ve talebe iştirak elmiştır. Bu suretle iş hem uzar, hem güçleşir, kırtasiyecilik olur. Hak• 

Konferansın mevzuu Amerika 1 
kanunları ve Amerika esas kan u. ll'-•f"ı•m-ıy.ız_,_h.ak•s•ı•z .. m-ıy•ı•z•a•la•k•a•d•a•r•la•r•ın•d•a•o-s•o•ru•y•o•r•u•z--------ı 
nudur, 

Kum~<apı "da oturan Mustafanın 

kızı 22 yaşında Meliha .!Aç zanne· 
derek içtiği elbise boyasından ze
birlenme ala.imi göstermiş, tedavi 
için hastahaneye kaldırılmıştır. 

Sarhoş bir kaptan 
Saat 22 de hareket ede~ bir 

vapur ile Çu~ukluya gi.Jecek iken 
sarhoş olma<ı dolay1'ile vapurda 
uyuyan ve ı:;.,ykoıa çıkarılan İngi
liz bandıralı ~az ı:emisi kaptanı 

[Jert Çubukluya çıkarmadıkbrın· 
dan dolu.ıı vapur memurlarına tıa• 

karelte bulunmuş ve d~yak aı. 

mı~tır. Suçlu yakalanmı~lır. 

AÇJaçdan a şagı ! 
Fındıklıda Mebusa:ı caılde;inde 

6Y numaralı evde oturan Mustafa. 
nın 15 yaşındaki oğ'la Cevat çıktı· 
j!'ı erik ağacıadan düşerek ağır su. 
relte yaralanmıştır. 

Tehlikeli meraK 
Beşiktaş'da Şcnlikdede mahalle. 

sinde dere sokağında oturan !-la. 
san Fchmi'nin 9 yaşında Kemal is· 
mindeki çocuğu sandıkta saklı bu
lunan babasına ait tab.ıncayı eline 
geçirmiş ve bunuııla oyaam.ya baş. 
lamıştır. 

Bu esnada tabanca ateş almış 

Fehmi sol elinden yaralanmıştır. 

Yanan çocuk öldü 
Ortaköyde Sıdıka adında 3 :(~· 

şındaki bir kız çocuğu bundan oır 

iki gün evvel vücudünün muhtelif 
yerlerinden yanarak y~ralanmış ve 
tedavi için Şişli çocuk hastahane• 
sine kaldırılmıştı. Sıdıka evvelki 
gün hastahanede ölmüştür. Cesedi 
Tabibi adtr Enver Karan muayene 
ederek defnine müsaade etmiştir. 

Ticaret Odası zarar hak
klndakl şayiaları müba.i· 

galı buluyor 
İki hafta evvelki soguklardan İz

mir havalisiııdeki bağlarda yüzde 
yetmiş nisbetinde zarar görüldüğü 
bir gazete tarafından vazılmıştı. 

Bu hususta Ticaret Odasından 

aldığımız malümata göre bu haber 
çok mübaliıgalıdır. Zarar um~ımi 
olmayıp ynlnız Manisanın bir kısım 

yerlcrindr- yüzde yirmiyi gı?<:r.ıe .. 
mektedir. Faknt bağlardd yerıi fi. 
lızlcr sürmekte olduğııncian bu zr.. 

rarı da te!Ufi etmek mul1'kün t;ô
rünmektedir. Yeni doı,uşler. ç0k 
iyidir. Bundan sonra da •iliz:er s:i
reccği için Ege ınıntJkn:,ı i.i?ı.i.111 rc
kcltesınin" ~c-c;rn cenckı ınıktarı b"·~ 
lacağı kuvvetle tahmin edilmek • 
tcdir 
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Elini makineye Kapdırdı 

Y edikulede Kazlıçeşmede San• 
tral mensucat fabrikasınd~ çalışan 

Süleyman, elini makineye kapdıra• 
rak yaralanmış, hastlneye kaldırıl· 

mışlır. 

Tramvay çarpmış 
451 numaralı vatmanın idaresın• 

deki 157 numaralı koşu arabası 

Tünele iiderken istiklal caddesinde 
Süleyman isminde birine çaıp3rak 
yaralamıştır. 

Bisiklet kazası 
Taksim caddesinde Canbaz çık· 

mazında oturan Raza ismindeki 
kadını bisikletle ieçerken yarala
yan Hayim yakalanmıştır. 

.. 
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Oç kişiye k_arşı bir kişi i 
Yazan: A. Kayl6n 

Karanlıktan ve sigara d~manla• ka<ını giydi \e yolda gezir.ınc~_e 
rından göz gözü görmiyen mcyha· başladı. Tam labrikanm kapısı o• 
nenill içerisi çok kalabalık. içen· nüne geldi ve orada duran .haydu• 
1 1 1 G 1 1 dua yanına yaklaştı. Haydut hiç er,.. sarhoş o an ar,... e en er,.. 
Gidenler, .• sürüyle. Eir köşede, kü· bir şeyin farkında def(ildi, arkadaşı 
çük bir masanın etrafındaki küçük sandığı takibciye selanı vermek 
ve arkasız ham sandalyalara üç i•tedi fakat !ıir yumruk vuruşuyle 
kişi olurmuş yavaş yavaş konu~u· yere yıkıldı bir mendille ağlı lı• 
yorlar. içlerinden reisleri olması kandı. Takibci etrafına bakındı 
muhtemel olanı: kendi kendine: 

ka. - Bu iş le biıti, gelelim üçüncü 
- işte böyle. sen kapıda 

1 '-- B O d ko··. h~yduda .•.• aca .... ın. ire sman, sen e 
1 d d 1 k t hrk sez Cebinden saatini çıkardı. 

şe er c o nşaca sın e 1 c • ı G ı ı· 25 d k"k 1 d di zınce ıslık çalaraın olmaz 1111 abim? - e e ı a ı a o_ muş e 
- Baş üstünel. ve yava~ adımlarla . la?rıkanın ar• 
~ Baş üstüne, fakat !:an çıkarsa? kasına i•den yola ıırd~ Bu sırada 
- Nereden ulan, kan nereden karşısına bir bekçi çıktı ve: 

çıkacak, 

- Yani, lulurular filan ırelince ... 
- Tabii gözCm, tabii, kendini 

m~dafaa edeceksin. Oğlum Sinir 
aradan yarım saat geçince arka 
pencereye gel. Ben eşyaları atarım, 
sen de alır kaçanın. 

- Olur ağam. 

Emirleri veren adam saatine baktı 
ve 

- Haydi Sinir, ya~ it geldi kal· 
kalım. 

- Kalkalım! •.• 
- Oğlum Pire, bugün çarptığın 

elli lirayı bozdur da şu bor"u öde ... 
- Canınız sağ olsun ahim ..• 
Üç kişi yüksek merdivenlerden 

yavaş, yavaş çıktılar, sokakta kim· 
seler yoktu, yakalarını kaldİrdılar 

Şapkaiarını iğdiler ve kolkola 
girerek tenha yolda yürümeğe baş• 
ladı:ar. Biraz· sonra meyhanenin 
kapısı gene açıldı, içeriden iri yarı 
bir adam çıktı ve üç kişinin arka· 
sını takip etmiye başladı. Öodeki· 
ler herşeden bihaber, arkadaki 
ise gözlerimi dört açmış, yürüyor• 
lar. Eöylcce 500 adım kadar git
tiler. 

Öndeki !er büyük bir fabrikanın 
önünde durdular ve derhal vazife. 
!erine başladılar. Rci!leri bir may. 
muncukla kapıyı açtı ve içeriye 
g:rdi. Bu üç kişiyi takibeden adam 
sokağa doğru çıkıntı yapmış olan 
dııvarın arknsına saklandı ve sO• 
kakla kalan iki kişiyi 2özetlemeğe 
ba,,ladı . Aradan 10 dakika g çtl, 
hırsızlardan bırisi takipçinin bu· 
lunduğu tarafa doğru geldi. 

Fakat şiddetli bir yumrukla yere 
yuvarlandı. Takibci, haydudun üze• 
rine ntladı ve ağzını bir menclil'.e 
tıkadı. Sonra onun paltosını, şap. 

- Nereye? •... 
- Sıısl ... Şimdi bir lursız çetesi 

yakalıyacağız, bak bir tanesi şu. 
rada kapının önünde yatıyor, ve 
bir tanesi de köşenin başında; on• 
lan ben bayılttım, şimdi üçüncüsü 
fabrikada, üç dakika sonra arka 
pencereden eşyalar atılacak. Onla• 
rı sen alırsın ve karakola iÖtÜ· 
rür iki polisi~ geri gelirsin. 

Ben de içerideki hırsız çıkınca 
yakalarım. Sonra, tululan bu üç 
haydudu karakola götürürüz, 

- Sen kimsin? 

- Dün vazifesinden ayrılan Ga1'p 
- Vay Galip! .. Neye bu işe ka-

rıştın. 

- Sus... Vakit geliyor. Haydi 1 
vazifene iit. Sakın çaktırma ..• 

- Peki .. 
Bekçi fabrikanın arkasına giden 

yolu yavsı. yavaş geçti. Orta katın 
penceresi açıldı, ancak aradakinin 
işitebileceği bir sesle : 

- Simi sen misin ? .. 
Bekçi vaziyeti kavradı. O da ha· 

lif sesle : 
Benim .•• 
- Al eşyaları :~ 
Büyük bir çuval ve onu mütea. 

kip küçük bir çanta yere düştü. 

Bekçi pencereden atılanları aldı 

ve ieldiği yola koşmıya başladı. 
Ertesi iünkü iazetelerde "iki gün 

evvel vazifesini suistimal ettiği ıçın ı 
azledilen bay Galib, bir fabrikayı 

soy ulmaktan kurtarmış ve üç hır· 
sıza tek başına karşı koymuştur. 
Komserlik büyük bir miikafat ol. 1 

mak üzere kendisine başka bir va• 
zile \"e soyulmaktan kurtulan fab. 
rika ıahibi de 1000 lira mük~lal 
vermi~tir .• 

Heyet bugUn geliyor! 

Çarşambaya Ticaret 
O asında toplantı var 

Beynelmilel Ticaret Odasının husu .. 
si tayyaresi Yeşilköye inecektir 

Bc.ynelmılcl Ticaret Odası biı ın· 

ci reisi Holandalı F. H. Fentencr 
Van Vlissingen Odanın Umumi Kıi· 
tip Muavini İsviçreli M. Alec W. 
Barbey. Büyük Britanya komiseri 

Owcn Jamcs ve Almanya komi -
seri Dr. Gerhard Riedbcrg Bey • 
nelmilcl Ticaret Odasının hususi 
tayyaresile bugün 16,15 te şch· 
rimize geleceklerdir. Hususi tay -
yare Yeşilköye inecek ve misafirler 
hava meydanında merasimle kar-

şılanacaklardır. Aksam saat 20,30 
da Beynelmılcl Ticaret Odası Tür -
kiye Milli Komitesi reisi Mitat Nem· 
li kendi evinde misafirler şerefine 
bir zıyafet vercccktu·. Bu ziyafst
te Milli Komite azaları misa!ırlerle 
tanıştırılac~ktır. 

Bundan başka heyet ııerefine di· 
ğer günler muhtelü ziyafetler ve • 
rilecek, fehir gezdirilecek, çar • 
şamba gün Ticaret Odasında bir 
toplantı yapılacaktır. Bu toplan -
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DENEN 
Yozan 'Nusce• Sa<a COS<un o y u N 1J 
-Anlıyormus~n kaltak,senin için 

üç yüz papel verdim. Senin için.. 
Yoksa nazını çekmek için değil •. 

OYUN BAŞKIYOR J 

BİRİNCi BOLUM J 

Lif yok, dü9 önümüze 

H~nuüz 
Baba, 
Ana, 

Aaa; baba ve çocuklar·· 
Ovey ana -Polialet •• Gidit 

yemeg"ı:: oturmuşlardı .• 

iki de çocuk .. 
Erkek, 45 yaşında tahmin edl· 

Jebilir. Zırıf, çatık kaşlı asabiyülmi
.ıaç bir tip .. 

Kadın, çok genç ve oldukça 
güzel .• 

Fakat bu iÜzelliğine uğmen in· 
sanda hiç te iyi intıba bırakmıya• 
cak kadar mübalağ"alı boyanmış" 
Hareketleri sun'I.. Kendini be~en. 
mişe benziyor. 

Çocuklar, 
Biri erkek .. • 
Biri kız •• 
Erkek on, kız rekiz )"8şlarında 

var .. 
B:ıba sofraya oturdu~u zaman 

hiddetli idi. Hoş, ıat~n onun yü• 
zünde bir kere bile hafif tebessüm 
görüldütü vaki de2"ildi. 

sGz . . 

AVGD a a a 

'%1 

"' IA çık Söz'ün Roman Tefrikası: 69 

........... ....._ ~ ... 'W'l-l'r::i', ~ 
Yazan : AKA GÜNDÜZ BÜYÜK EDEBi ROMAN 72 ........................................................ 

• Pırrr ..• Pzrrr • için •• .' Açı k rözlerimin üzeriııizde birini dü~uniip yaparsanız yine k."ır 
edersiniz. nikah komedyasınd"ı 
sonra yjne 2örüşüriiz. 

MÜELLiFi: Nlzamettin NazU İyi bir tesir biraktığını goru· 
yorum. itidalinizi ve muhakeme
nizi ne kadar muhafaıa cd.,rseniz 
o kadar çabuk kurtulursunuz. Size 
sempatimin emredeceği dostlukları 
esirgemeyeceğim. Söz veriyorum. 

Nazmi ne diyec~ini şaşırmıştı. 
Bir kaç saniye kadar sustu. 
Sonra: 
- Peki amma Galip.h Dedi ·sen 

bu kadının para.ile yaşadıeını 
söylüyorsun. Halbuki Refika ha· 
nım • biç le ıenrin de~ldir. 

sabası çizdi ki, her yerinde mermer 
fıskiyelerden su fışkırmaktadır. Ve 
her yapı yemyeşil çimenlerle süs· 
lüdür. 

Benimle geliniz. Size baz• şeyler 

- Zenrin sayılabilir. Bir çok 
zeniin dostları vndır. Bilhassa en 
başta .şu meşhur Sadun beyi say 1 

Sonra Fahrünnisa da cpi kaza• 
nır. Benim Fahrünnisanın da ni· 
şanlısı rolünü oynamamın da sebe· 
bi bu Sadun beyin işimizi çakm~· 

O ıece aparlımana döndügü 
zaman odasında bir türlü ısınama. 
dı. Gözleri Kütahya çinisile ... islü 
duvarlar ve mermer ağızlardan j 
fışkıran serin sular ııörmek isli· ı 

ı yordu. 

iÖslereceğim. Şu sedef kakmalı 
dolabı görüyor musunuz? Bunun di
şarısı sösliıdür. içinde dünyanın en 
kuvvetli kasa" vardır. Bakınız 
Bunun anahtarı bendedir. Şu pija· 
malı a1aını tanır mısınız? Yanın· 
dak ı Mari· Luiı· Maletti adında gÜ· 
zelliıti ile meşhur bir Napolili ça· 
maşırcı kızıdır. imparator meşhur 

Beynelmilel Emir hazretlerı en 
süslü entarisini, mavi çuha şalva
rını, sırma püsküllü pabuçlarını, el• 
maslı kemerini, ipek püsküilü kır· 

muı takkesini ieyinüp kuşanmı~·· 
karşıma oturdu. Bir çoıc iltifatlar
dan sonra bana önce kulakla· 
rıyle, sonra ~özleriyle, şimdi d<' 

kalbile aşık olduğunu söyledi. Ka· 

ma11 içindir. 
- ? ? ... 
- Sadun beyi tanıyor musun? 

- Belki duymuşsundur auıma 
unulmuş olacaksır. Geçenlerde Be
yoğlunda koskocaman bir evi sattı, 
parasını olduğu gibi Refikaya ver· 
di. Zaten aramızdaki ırürüllü de 
bu para yüzünden çıktı ya ... 

Sadun bey eve •ık sık ırelmeğe 
başladı. Bunun üzerine Refika bir 
müddet benden kurtulmak i•tedi. 
Fakat parayı da kesiverdi. 

Ben de tabancaya sarıldıgım gi· 
bi topunu önüme kı>.ttım. 

Nazmi duvardaki yağlı boya re· 
simlerden birine gözlerini daldır· 
mıştı. Sözünü bilir ince Galibe sordu: 

- Bu kim? 
- Büyük babam Nasrettin Pa. 

şa ... Trablus valisi imiş ... Ölümün
den az evvel müşir olmuş ..• 

- Ya bu? ... 

- O da anamım babası Sakıp 
aıta ... Esnafdan bir adammış ..• 

- Ya şu? 

- Babam ..• 
- Bc~enmediğin itilA.fcı. .. 
Nazmi yavaş yavaş yerinden 

kalktı, arkadaşına yakhşlı. 

Hatip Kütahya kadınlarının da 
portresini yapmıştı. Mariye baktı ..• j 
Baktı... Hatibin portresine benter 1 
bir tarafı olmadııtı için kaİıapeye 
uzandı, yatlı. 

Kim bilir neden güıcl ve aleşill 
rum kızına bir türlii ı•mamamışlı 
bu ırece ..• 

imtihanların bu serkeş talebe 
için kölii neticeler verecefini tah• 
min eden muallimleri birer birer 
hayrete düşürdüğü günlerden bi· 1 
rinde tünele doğru giderken Aliye 
ile burun buruna geldi. Müthiş bir 
yoriunluk ve dalgınlık içinde idi. 

- Ne tarafa Nazmi ? ... 
- Hiç ıerseri serseri dolaş•· 

yorum. 
- Benim de yapacak bir işim 

yok. Bizim imtihanlar bugün bitti. 
- Benim daha bir iki tane 

var ... Fakat mademki senin yapa• 
cağın bir başka iş yoktur, tavsıye 
ederim serseri serseri dolaş. 

- Yalnız mı dolaşayım? .. 
Aliye ırayet zayıf bir sesle ko· 

nuşuyordu. Fakat bir şeye fena 
halde hiddetlenmişe benziyordu. 

Yumrukları sıkılmışlı. 
Dişlerini gıcırdalıyor.. Ve bur• 

nundan soluyordu, Gencin gözleri· 1 
ne gözlerini dikerek bir daha sordu; 

- Yalnız mı dolaşayım? 
O zaman Nazmi, ne demek İS• 

tediğini anlar iibi oldu. Gülümse-

Tanca seyahatinden Akdcnize ge. 
çerken bir ııece, küçük bir motör· 
le ııizlice buraya rıi<tı \"e iki gün 
bu sarıwda kaldı. Yalının kaptanı 
bile imparatoru kamarasında r~· 
hatsız biliyordu. Yahut öyle emır 
almıştı. 

Bu fotoırral bu sarayın foto mü• 
fehas~ısı tarafından rizlice çekil· 
miştir. Bu, kibrit kralı Krokerdir. 
Her senenin bu ayını burada ge• 
çirir. Neye dikkatli bakıyorsunuz, 
tanımayan \·armı? Klemanso işte. 

Kaplan avından dönüşünde burası• 
nın havasını beğendi, birkaç gün 
kaldı. Bu, lord Vidingtondur, lanı· 
mazsınız. Meşhur uslan ve güze!lik 
avrısı. Bu ölen kralı siz de mutla· 
ka tanırsınız. Bütün bu fotoğraflar 
kendilerinin haberleri yo~ken ÇC· 

kilmiştir. Geldiğiniz geceki eğlen· 
tinin de bir çok pozları çekildi. 
Eınirin kuvveti buradadır. Bu \'e• 
sikalar elinde iken ona kimse bir 
şey yapamaz. Beynelmilel bir skan· 
dal çıkmasından ürkerler. 

Prenses Haneşka her sene bura• 

1 rısı da bu aşka razı imiş. Bunun!> 
berabr.r bu aşkı gayrı me~ru yol· 
arla elde etmek faziletsizliği elinden 
gelmezmiş. Onıın için bcoimle şe· 
riatça ve gönül rızası ile evlenmek 
is ti yormuş. 

Kontesin sözleri l:ulagımda ~·ın• 
lam,~a başladı. Hemen komdıa· 
nın bana düşen rolünü oynadım: 

- Muhterem Emir hazretlerı, si· 
zin iibi yüksel< bir zatın benim 
gibi bir yabanc. ı ile evlenmesi si• 
zin için nekadar büyük bir tenez· 
zül ise benim için okadar biiyük 
bir şereftir. Fakat bilmem ki ben 
buna !Ayık mıyım? 

Şüpheli bir gözle baktı. Ben çok 
ciddi rol yapıyordum. Komedyasına 
budalaca inandığıma ve sözlerimin 
samimi olduguna inandı. 

Elile başını okşayarak: 

- Calip .. benim kardeşim ... 
Diye mırıldandı, Bunların içinde 

! meğe çalışarak; 

va uRTar. Sinema yıldızlarının ço. 
ğu degişik adlı pasaportlarla bu
raya gelirler. Gandi gençli~inde 
buranın havasını pek beğendiği 
için üç ay tebdilhava için ~almış ...• 

Siz benim'e dost olunuz, dedik
leri mi yapınıı, hiç zarar görmez si. 

Sanki benden bu ce\·abı alacagııu 
biliyormuş gibi el çırpt<. iki beyaz 
iki kAra harem ağası içeriye gircii. 
imamla katibin gelirilmesini söyledi. 
Bir kız da başıma baş örtüsü örttii 
ve sırtıma bir sırmalı maşlah ge• 
çirdi. imamla katip bitişik odada 
imiş 1 Geldiler. Yan gözle baktım. 
Yuvarlak karısı bir kapının aralı
ğından gözetlemekte... ı;erçekten 
nikah oluyor lmu olmuyor mu diye. 
Katip koltuğundaki koca defleri 
açlı. imam o'.,udu üfledi. Dört ha· 
rem ağası ikimizın şahtdi oldular. 

hiç Refik.aya benzer bir kadının 
parasını sızdırmış olan var mı ? 

- O nasıl laf ? 
- Demek ki böyle bir vaziyeti 

bunların hiç birinin şerefilc uygun 
bulm~yorsun ..• 
- .... 
- O halde Galip ... Bunlara layık 

olmağa çalış •.. Bir romatizması tep· 
mı bir \htiyar aıbi ayaklarına 
güçlükle basarak sa:lana sallana 
odadan çıktı ..• E vdcn çıktı. 

Bunun'hademe Aliden daha be. 
ter bir illete tutulduğun anlamıştı : 

Ruh frengisi... . . . . .. 
Artık hiç birisini rörmüy·ordu. 
imtihan başlamak üzere idi. 
Dersler kesilince kitaplarını, def. 

terlerini almış ve C.alatasaraydaki 
apartımanına çekilmişti. Şimdi sa· 
batı akşam harıl harıl çalışıyordu. 

Mariyi arasıra çağırıyor, birlikte 
sinemaya gidiyorlardı. Pokerde his· 
sesine düşen çeklerı kırdırmak için 
bankaya gitmişti. 

lstanbul tarafına on gün hiç in· 
memişti. Bir gün dönüşte tarihci 

Hayrettine rastlamıştı. Hayrettin: 
- Gel ocağa ~öyle bir uğraya. 

lım .• • dedi· iyi bir konferans var. 
Bu konferansı dinlediler. Konuşan 

düzgün konuşuyordu. Küıahyadan 

çinilerden bahse iti. Dinleyenlerin 
gözü önüne öyle bir Anadolu ka· 

tıda Beynelmıif:l Ticaret Odaları· 

nı al~kalandıran meseleler göı u • 

şülccck, müıekabil nutuklar ven -
lecektır. 

Heyet per~embe buradan harckd 
edec~ktır 

Gülmeyen bir adamdı o .. 
Daima düşünceli gözükür. Daima 

hiddetli konuşur. Daima hiddetli 
hareket ederdi. 

Masanın başındaki sandalyayı 
çekip oturduğu zaman gözlerini ço· 
cukl;mna dikti. 

ikisi de babalarının , bu korkunç 
bakışı karşısında her uman oldu· 
Q"u iibi başlarını önlerine eğdiler. 

Ananın yüzünde iblisane bir 
v:ırdı. istihza vardı. 

Oh olsun diyen bir mana vardı. 
içi rahat eden, muradına ermiş 

kimselere 1U• hareketler vardı su• 
ratında .• 

Baba kök gürültüsüne benzeyen 
bir sesle haykırdı : 

- Ya bu deveyi güdersiniz, ya 
bu diyardan gidersiniz anlıyor mu• 
sunuz? .• 

Sana söylüyorum Selim •. Kaç de. 
fa lenbib etmedim mi anneni üzmi· ı 
yeceksin diye .. kardeşinle bütün gün 
size saçını süpürıe eden ananızı 
niçin hırslandırıyor, üzüyorsunuz?. 

Çocukların ikisi de yavaş yavaş 
başlarını kaldırdı!ar. 

ikisi de aynı adammış gibi aynı 

- Yalnız ne demek "arslanım ... 
• dedi. hallalar varki birbırımizı 

unuttuk. 
- Kim kimi unutıu? 
- . . . . . 

Ben imtihanlara hazırlanıyo• 
rum. 

Ben de ..• 

- Demek 
yok ... 

ikimizin de kabahati 

-~-~Bilmem. 

Kızın koluna girdi. Taaaa Hüri· 
yeli ebediyeye kadar yürüdüler. 
Sonra bir laramvayla Galatasa
raya geldiler. Aliyenin halA ken· 
disinden ayrılmak niyetinde ol· 
madığını görünce: 

- Gel ... • Dedi, beraber bir çay 
içelim ..... 

- Nerede? 
- Nerede olacak? Benim Evim• 

de ... 
Kız oyun bozanlık etmedi. 
Merdı vetıleri tıpış tıpış çıktı. 
içeri girince bir kuş gıbi sekerek 

çantasını bir tarafa, •iyah pelerini· 
ni bir tarafa fırlattı. 

Yumruklarını sıkıp kollarını ile· 
riye doğ'ru ftrlallı. 

niz madam. Bu satırları beş günlük bir ya· 
landan gelin hanım sıfatile yazıyo

rum, ve yazarken hiç kızarmıyorum. 
Buradan gitmek fırsatı çıkınca 

nereye isterseniz oraya gitmeniz 
için elimden gelen yardımı yapmağa (Deı·amı ı•ar) 
söz vcriyorJm. mıııııııuıııu11ı1•••••111•••111111rııı11111111ıuıııııuııııııı1111•••111'"'' 

Bütün hi<lerinizi, fikirlerinizi, islı• 

İpsalada 
Bir facia 

raplarınızı saklayınız. Nelsinize ceb
rederek, zulmederek saklayınız, tek 
emre hoş görününüz, Ona boş gö. 
ründükten sonra alt tarafı ko·ay. 
Sizden şüphe etmeme i. uyu icabr 
her şeyden hemen şüphelenır· Çün· ! Halil le Naile birbirlerine 
kü kendisinde doğruluktan zerre sarılarak boğuldular 
yok tur. lpsalada acıklı bir vaka olmuş• 

Aramızdak1 münasebeti sezme• tur. Halil isminde bir genç 15 ya· 
mesi içLı ara sıra benden şikayet şında Naile adlı bir kıza aşık ol· 
ediniz. Suratı asık, az konuşur bir muş, Fakat neClt'nse bıı kızla ev• 

· kadm olduğumu söyleyiniz. Ara· 
mızın iyi olmadığını gördükçe lenmeye muvaffak olamamı~lır. 
memnun olacaktır. H>lil kızı delicesine sevdiğin• 

Buradan çıkıp gitmek mı? Pasa- den üç arkadaşile beraber bir ge· 
port 11lıncaya kadar bir otelde ce kızın evine girmişler, annesinin 
kalmak mı? Bunlar iyi hayallerdir. mukavemeti üzerine kı.dmı yara-
Çantaldrınız, elbiseleriniz odanız· lamışlar ve kızı kaçırmışlardır. 
dadır. Ciyininiz, hazırlanınız. tecrü· Bunlar Fevzi bey köyiiııe gitmiş 1 er, 
be ediniz. Bir labirenette iibis;niz. şiddetli bir yağmur atlında araba 
Bütün kapılar kapalıdır. Nereden ile dereyi geçerl.rken araba İ<ırıl· 
çıkacağınızı bulamazsınız. Haydı mış, köprü çökmüş, gerek kızla aşıkı 
diyelim ki çıktınız. En iyi oteller• gerek arkadaşları dereye dökül· 
den birine gittiniz. IJk dakikada müşlerdir. Kızla Halil kurtulmak 
sizden pasaport ve hüviyet isliye· 
cekler. Birşey gösteremediniz mi, 

.1 
adli poli!, idari poli•, siyasi polis, 
gizli polis, hepsi yakanızdadır. Ve 

========~ ı hepsine kendinizden birşey dağıt• 

Tashih mak felaketi baş iösterecektir. 

Bacaklarını gerdi ve başını sae
omuzun" doğru ej!erek derin bir 
nefe' aldı. 

(Devamı ı:ar) 

için çÖk çırpınmışlar. Fakat azgın 
ıuların şiddetli akıntısına karşı 
koyamamışlardır. Haıil bir aralık 

büyük bir gayret sarfederek 
Nailenin yanına gitmiş biribirlerin• 
kenetlenecek dtrecede sarılmışlar, 

bu suretle son bir gayrNle 
sahile varmak için yüzcrlcrkc'l 
şiddetli bir akıntıya tutulmuşlar 

Dünkü nüshamııın ikinci sahi· Ondan sonra da sıhhiye müdürü. 
fesinde çıkan makalenin başlığı nün emrile kenar bir mahallenin 
"muharrirler ve bayiler" değil "mu· kenar bir evine atacaklardır. 
harrirler ve tabiler. dir. Bir tertip 
sehevi olan bu hatadan dolayı af Size bugün o kadar çok şeyler 
dilrriz. •Övlcdim ki bunhrdan onda 

hare.ketle annelerine baktılar. Bu 
bakışlar, sanki: 

- Yine mi bizi babamıza çe• 
ki~tirdin, biz sana ne yaptık?~diye 
konuşuyordu. 

Baba süzüne devam ediyordu: 
- Bu son nlacak anladın12 mı? •. 

Bir daha ananızı üzdiiQ"ünüzü his 
etliğim dakikada ikinizi de evden 
kovıırıuı; nereye giderseniz iİdin. 

Benim kendi derdim kendime 
yetiyor. 

Sizinle utraşama11. 
Ananızı üzmenıze razı degilim. 
Nankör köpekler ... 
Bakımsızlıktan canınız çıkıyordu. 

Kadın .sizi kendi evlatları g-ibi 
ba~rına bastı. 

Biliniz mi kanlandı? 
Amma, tekrar ediyorum, bu son· 

dur. Ananıza of dediğinizi duyar• ' 
sam vay halinize •. 

Eşek sudan gelinceye kadar dö· 
ver .. 

Sokağa starım sizi .. 

Arılıyorınu sunuz? •. Size söylüyo
ıum • 

Erkek ağzından köpükler aaça• 

rak bağı ıyordu. Kadııı memnun .. 
Hain hain çocuklara bakıyor. 

- Nasıl ? .. Ben yaptım mı böyle 
)aparım işle •. Siz benimle başa çı· 
kab.ilir misiniz? H Diyordu aanki. 

Erkek çocuk ba~ını kaldırdı. Bu 
sözlerden izzeti nefsi yaralanmış 

gibi idi. 
Gözlerinden sızıveren iki damla 

yaş yanakları üzerinde bir çığ gi. 
bi büyüye biiyüye yuvarlandı. o. 
muzlarına diklik veren bir isyanla, 
hıçkırdı. 

- Baua diye, erkegin yüzüne 
baktı. B•ba. dedi, Senin ölünü iıpe· 
yim ki bi·ı bir~ey yapmıyoruz. An· 
nemizi üzmiyelim diye .. 
Ayaklarımmn ucuna bas .. basa 

dola~ıyoruı. 
Kardeşim Lu!aşık yıkayor. 

Ben lııhla ·silıyorum .. 
Ne islerse dakika.ı dakikasına 

yapıyoruz. Amma ne yapalım an· 
nemız sevmiyor bizi .• 

Başımın belaları, siz olmasaydı· 
nıı ben ne rahat olacaktım diye 
bağırıyor. Senin üzülmemen için is· 
tersen teyzemizin yanına gidelim. 
Annem de öyle söyliiyor zaten .. 

• ve böylece birlikte bo<tulmuşlardır. 
----· !23 

Daha hala defolup gidemediniz 
diyor •• 

Çocuk hıçkırarak daha devam 
edecekti. 

Fakat kadın yü2iir.dcki bütün 
hatları, müstehzi ifadeyi bir lahza. 
da silerek )'Nine masum, iftiraya 
ugramış insanların mimiklerini ika
me ederek haykırdı: 

- A ... A .. Duyuyor mu<un neler 
söylüyor. Utanmadan ifıira!da edi· 
yorlar. 

Kadın şimdi lııçkırm ık tadır. 
Ne çabuk da topladı. hu kadar 

yaşı gözlerine .. 

- Ben arlık oturamam bu ev• 
de .. ne yapsam yaraııamıyorum. 

Adım üvey ana .. Kendi çocuk· 
!arım giti bakıyorum yine nali!e .. 

Ayrılalım biz .. 

'Sen çocuklarınla kal kocacığım .• 
Henim zı.len talim yoktur. 
Saçımı süpürge elsem yine hiç'. 
Duydun mu siıylediklerini .. 

Bufdşık yıkıyor, tahta siliyorlar· 
larmış l 

Ben hıç toy le şey yaptırır mıyım? 
(Deı·amı ı·aı) 

= 

( 
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Hindistandakl siyasi hadiselerin iç yüzü Anadolu mektupları 

Gandi bugün niçin lngiltere Adanada bir Atatürk 
.
1 

k. t" mahallesi yapıllyor! 
BUGÜl'-ıKÜ PROGRAM 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 Plaklıı. Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,05 muhtelif Plak 
neşriyatı 14 Son. l e uyuşma IS ıyor Adanaga gelen ~meleye çadır

lar kuruldu. Amele memnun! 
Ak:am neşriyatı: 
Saat !7 lnkıllıp dersleri On:ver

siteden naklen Mahmut Esli Boz
kurt tarafınıJan, 18,30 Plakla d ns 
musiki•i, 19 Çocuk Esirgeme Ku'll• 
mu namına konferans Doktor lb
rahim Zati, 19,30 Eminönü Halkevi 
neşriyat kolu namına Bay Nusret 
Safa (Yeni neşriyat). 20 Belma ve 
arkadaşları tarafından Türk musı
kisi »e ha!k şackıları, 20,30 Ömer 
Rıza tarafından ar pça söı !ev, 
20,45 Cemal Kamil ve arkada~lırı 
tar. fından Türk musikisi ve h;ılk 
şarkıları, saat ayarı, 21,15 konser
vatuvu korosu Fransız tiyatrosuo
rla~ naklen 22, 15 Ajans ve borsa 

Son zamanlarda Hindistanda vücude gelen ana 
kanun buhranı ne güzden çıktı? 

Hindistanın bir çok yerlerinde halkla hüku· 
met kuvvetleri arasında çarpışmalar oluyor 

S on günlerde Hindistan'dan ge
len bir takım ajans telgrafları, 

bu memleketin şimal hududundaki 
Vezirislan bölgesinde Fakir İpinin 
idaresi altında bir ayaklanma hare
keti olduğunu haber vermektedir. 

Bundan daha evvel de gene Hin
distanda yeni ana kanununun kabliı 
ve kongre seçimi dolayısile bir ta
kım har,.ketler olmuştu. Bu itibar
la Hındistandaki vaziyete genel bir 
bakışla bakıp bu hadiseleri ve ne
ticelcrıni gözden geçirmek faydasız 
olmıyacaktır. 

Dutun bu hadiseler ta Büyük 
Harpten başlar O zamanki İngil
t<'re hükumeti Hindistan verece
ği para ve asker karşılo,;lı olarak 
muhtariyet vadetmişti. Fakat harp 
bitince muhtariyet yerine 1919 se
ncsınde ancak gayet mahdut bir sa
liıhiyet bağışlıyan ve her on sene
de bir defa tadil edilecek olan bir 
ana kar.un tekli[ olunmuştur. Bu 
teklifi kabul etmiyı>n Hint milli 
Kongresi o zaman tam bir istik -
liıl elde etmek yolunda gösterilere 
başlamış, İngilizler de her türlü 
toplantıyı, konferansı yasak etmi.?
lcr Hattiı bir defa Amritsar şehrin
de bu yasağı dinlcmiyerek yapılan 
bir toplantıda halkı dağıtmak için 
uzerkrine ateş edilmiş, bu yüzden 
600 Hıntli ölmü~tü. 

Bu kadar sıkı tedbirlere baş vu- ' 
rulma ·ına rağmen yine hareket dur
mamış, yıirıimüştü. 1920 de Gandi
nin başkanlığı altı~da bir • ' şbirli
lii!i clncmek • non coopcralıon ce
reyanı baş!all'!·~tı. O z:ıman bu ha
reketın başında buluU< n liderlerle 
40.000 ki,ı hapse atılmış, fak:ıt yi
ne hareket durmamıştı. Gandının 
prcnsipi bu hareket; hiç kan dök
meden yürütmekti. Buna rağmen 
Çor çaı-i ka abasında 20 İngiliz 
polisi halk tarafından öldüıülünce 
Gandi, hareketi durdurmak iste
di, İngilizkr de bu ayaklanmanın 
ününü almak üzere Gandiyi hapse 
attılar. 

Hintlisiandakl fakir lpı· teıkilıitigle mllcadele eden hllkumet 
kuvvetl•rin ılın bir grup 

on bir eyalet meclisinden altısındJ 
çoğunluğu kazanmış ve kabine}~ 
kurmak hakkını elde etmiş, fak~t 
valiler..n veto hakkı kalkmadıkça 
bu k binelcı i kurnıJktan istinkaf 
etmiştir. 

Son zam.ın:Jrd.ı Hind•st. nda vü· 
cude gclcT' ana kanun buhranı bu 
yüzden çıkmıştır. 

tngilızlcr, şimdi bu eyalet meclı
sınd<'ki azınhk p:.ırtilcrini kabine 
teşkilınc davet etmişler, bu teklıf 
de kabul olunmuşsa da bu kJbınc · 
lcrtn çogunluk partileri tarafından 
kolayca verilmesi mümkün ve mu· 
hakkiıktır 

distan şehirlerinde halkla hüku -
met kuvvetleri arasında ibtila!lar 
çıkmıya, halla çarpışmalar olmıya 
başlamıştır. 

Vaziyet tam bu merkezde iken 
Hındistanın şimali garbi hududu -
nun orta ve cenup kısmını teşkil 

eden Vcziristandaki kabileler, Fakir 
İpi adı verilen bir ihtilalcinin re
isliği altında ayaklanmış ve İngi
lizler iç_in yeni hır gaile çıkarnuş 

bulunyorlar. 
Her ne kadar bu asilerin elinde, 

hükiıınl·tin bUti.in modern harp va-

sıtaları karşısında kullanmak Ü· 
zere alelade tüfeklerden başka si

lah bulunmamakta ise de tuttuk -
!arı arazinin sarplığı ve çetinliği 

bunlra karşı hareketi güçleştir -

mektedir Son ajans haberleri Fakir 
İpinın öteki kabileleri de ayak -
!andırmak için beyanname neşret • 

!iğini haber verıyor. Eğer bunlar 
da bu davete icabet edecek olurlar-

sa o zaman vaziyet biraz daha m~
külleşebilir. 

Gandi, bugı.in bu mes~lede İngi
lizlerle uyuşmak taraftarıdır. Fa
kat yedi defa hapse girmiş, bu u
ğurda bütün servetini kavbetmiş o
lan yeni Milli Kongre reisi Ceva
hir Lal Nehru, gençlik, köylü ve 
amele kitlesıle birlikte hareket e
derek bu kanuna karşı koymak ve 
Hindistana tam bir istikla temin 
etmek yolunda yeni bir mücadele
ye girmıştir. Bu yüzden, bazı Hin-
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Adananın Klevland pamuğun
dan yapllan işler hayret uyandırdı 

Adana (Hususi Muhabirimiz -
den) - Bilindıği üzere büyük sel
den evsiz, yurtsuz kalanlara evler 
yapılması takarrür etmiştı. Bu ev
lerin toplanacağı mahallelerden bi
rinin adının da (Atatürk mahallesi 
olması muvafık görı.ilmüştü. Bu 

mahalle Kızılay tarafından temin 
edilen para ile vücuda getirilecek

tir. Daha önce bu mahallenin Şi
nasilerin fabrikası şimalinde ve 
tren hattının üzerindeki yerde ya
pılması düşünülmüş ise de burası

nın münhat ve kısmen bataklık ol
duğu gôrülmüş ve buradan sa-f,_ 
nazar edilmiştir. Bu mahalle, er -
kek öğretmen okulu ile tren hattı 

arasındaki yerde yapılacaktır. Bu
rası daha yüksek ve havadar bir 

mevkidir. Mahallenin bir tarafı 

Seyhan ırmağına bakacaktır. Ce
nup kısmı tren hattından başlı

yacaktır. Her paviyon bir dönüm
lük bir arsa ortasında bulunacak 
paviyonun her köşesindeki daire 

bir aileyı barındıracak ve böylece 
dört evvazifesini görecektir. Ata
türk mahallesi bütün sıhhi şart -
!arı haiz modern bir mahalle ola-

1 
m~ ve tulumba da çaktırılmıştır. 
Hemen 15 gün zarfında bine vak'n 
amele bu çadırlara gelmiş ve git
miştır. Geceleri de Kızılaydan te
darik olunan fenerlerle burası ten
vir edilmektedir. icap etEkçe ve 
pavinyonlar yapılıncaya kadar bu
radaki çadır miktarı arttırılacak

tır. Amelenin bu vaziyetten mem
nun kaldığı görülmektedir. 

Adana pamuğu 
Sümer Bank tarafından işletmi

ye açılan Ereğli bez fabr!kasının 

Adananın Klevlant pamuklarınd2r 
dokuduğu patiska, masa örtülüğü, 
çamaşırlık, poplin ve bil'umum in
ce numuneler Ticaret Odası sa
lonunda teşhir edilmiştir. Bu nü -
munelerle beraber Ereğli bez fab
rikası dırektörü Bay Celal da şeh
rımıze gclmış bulunmaktadır. Bü
tün tüccarlarımız ticaret odasına 
bu çok nefis imalat örneklerini gör
müşler ve hayran kalmışlardır. 

Ereğli bez fabrikası senede 8000 
balya işlemektedir. Bunun 2500 
balyası Adananın Klevland pa -
muğundan ve mütebakisi başka 

bölgelerimizden alınan pamuklar
dan yapılmaktadır. 

, hılıerleri ve ertesi günün progra-

1 
mı, 22,30 plakla sololar, opera ve 
orereı parçaları, 23,30 so~. 

1 

1 

BORSA • PiY ASA 
26. 4. 937 

ÇEKLER 

londra 
Ncvyork 
Pa..-ft 

Mil.ana 
Brükael 
Atlna 
Cenevre 
Sof ya 

Am•terdam 
Praır 
Viyana 
Madrlt 
Bertin 
Varşova 
Budape.Jte 
BlikreJ 
Belanı 
Yokohıma 
MoakoYa 
Sto•holm 

,Acı 1ıt 

62•.~0 

0.789& 
17.80 

15, 
4.67~7 

57,SI 
3,4S'.•2 
64.S 12 
1,4420 

22.6580 
4,2UO 

13.7710 
1,96~ 

4, 1637 
3,9792 

107,U60 
S4,427S 
1,n 

23,91 
3, 107S 

Kapanı' 

624, 50 
o. 78J0 

17.93 
ıs. 
4.6765 
87.51 
S,4!>lS 
M,512 
1.014 
22,6580 
4,2ı~ 
13.7710 
1,96S 
•.1617 
5,979l 

107.4.ıto)O 

34,4275 
2,75 

23,91 
3, 1075 

PARALAR 

~ ~ 
l Sterlin. 
1 Dolar 

20 Frank 
20 liret 

640. 
123.SO 
108. 

llS. 
126. 
113. 
12~. 

84. 20 Belçika 
~O Drahmi 

120. 
Franırı 80. 

l& 
570. 

20. 

20 f&Yi(re Frangı 
20 Leva 

1 Florin 63. 
20 Krem Çek 70, 

l Şilln Avuıtury•21. -
Peaeta -. 

l Mark 
1 ZloU 

SM. 
21. 

1·6. 
n. 
23. ---

Tr7rkigemlzin ın verimli 6r7gük ~thirlerinden Adanamıı 1 . l Pengo 
1 20 Ley 

20 Dinar 

25. 
:ıo. 
21. 
ıı. 

43 

28. 
22.50 
24. 
14; 
62 caktır. inşaat da eksiltmeye 

nulmuştur. 

Amele lşl 

ko - r:::::::::::;:::::::=====-

~ • 
Yen 

1 Kron lı\·e.ç 
1 Altı• 
1 Banknot 

so. 
1052. 

2S3. 

ESHAM 

-. 
32. 

1os:ı. 

2Sf. 

BEYOGLU Açıht Kapaaııı 

lı Bın!r.•ll Mil.-- -
: Bakir dclikanh SARAY 

TORK 

MELEK 

iPEK 

SAKARYA 

YILDIZ 

ı 
• • N. 9,SO 9,83 

ıKronştat bahriyelileri· • • H•. , , 
l ı Audolu ım. 60 OIO P"fla 

• ı Saray entrikalan, 
Linç kanunu 

'Tarzan kaçıyor. 
: Denizde isyan 

• • ı 1 
1 • 

.. ,.... 60 0(0 v •deli 

" ., 100 de 100 
Aslan çlmooto 
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Halk yığınları bu suretle lider
siz kalınca aralarında din ihtilafları 
baş göstermiş, bu ihtil&.'lar, Hin
distanı karmakarışık bir hale sok
muştu. 1919 senesinde Hindistanda 
tatbik edilen idare şeklinin değiş
tirilebilmesi için geçmesi ieabeden 
10 sene bitmek üzere idi ki, İngi
lizkr Hindistaan Simon'un baş -
kanlığı altında bir heyet gönderdi
ler. Milliyetçi Hintlilerin boykotaj
la karşıladıkları bu heyet, memlc • 
kette tahkikatını yapnuş, raporunu 
vermiş ve bunun üzerine Londrada 
muhtelif Hint partileri bu raporu 
incelemek ve kabul etmek üzere bi
rincı yuvarlak masa konferansına 
çağırılmıştır. 

Zirai 
Kombinalar 

Vilayet, amele işini tanzim ede
cek talimatı hazırlayıp ziraat ve -

kiı.letine göndermiştir. Bu talimat 

yakın günlerde tasdik edilerek ge

lecektir. Amele paviyonları, Karşı
yakadaki eski mezarlık verinin bir 

tarafında yapılacaktır. Bu paviyon
ların planlarını Ziraat Vekaleti is

temiş olduğundan bı. pliınları to
hum ıslüh istasyonu mütehassısı 

Amerikalı Bay Klark haz,rlamak

'I KÜÇÜK HABERLER 1 tadır. Paviyonlar beton üzerine in-il·--------·-----....: şa edilecektir. Pamuk mevsimin -
SOMER 

: Taşra klZI. Seven 
kadın 

: Pat ve Pataşon 
sirkte ve iki yav• 

iSTiKRAZLAR 

AÇllıJ Kıpanıı 

Ancak gelecek harman 
mev&lmindan itibaren 

çalışacaktır 
Ziraat Vekaleti köylü ve ziraat

cılerin terfıhi için bunlara ait muh
telif meseleler üzerinde ehemmi • 

• yetli tetkikler yptırmaktadır. 

* Doktor ve imdadı sıhhi teşki
latı bulundurmıyan plajların a
çılmasına müsaade edilmiyecektir. 

* İktısat Vekfileti idari Müsteşa
rı Faik Kurdoğlu şehrimize gel -
miştir. 

de Ziraat Vekaletinin pamuk ve 
çiğitleriniıı muhafazasında kulla

nılacak ve çapa mevsiminde de a
mele oturacaktır. Zaten amele za-

manında pamuk ve çiğit kalmaz, 
Mamafi şimdilik amelenin t·arın -
ması için burasına çadırlar kurul -
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Hint Milli Kon!(resi bu konfe -
ransa delege göndermediğinden 

bundan bir netice çıkmadı. Ayni 
zamanda Hındıslanda vaziyet teh
likeli bir şekil aldığından İngiltere, 
ikinci bir yuv.u·lak masa konfe -
rasını davete !lleebur olmuştu. 

Bu konferansta Gandi, Milli Kon
greyi temsil ediyordu. Milli Kon
gre yine tam bir istiklal noktasında 
ısrar ettiginden bu konferans do. 
akim kalmıştı . 

Bu maksatla; tohum üretme ve 
ıslah ista~yonları teşkili ve çoğal
tılması, nebat ve hayvan hastalık
larilc mücadele, fidanlıklar ve mey
v•cılık müess~seleri, devlet çift -
likleri, hayvancılık , umumi ziraat 
faaliyeti gibı müstakil ve mühim 
ı~lcrin hN birı için ayrı ayn (937 
yılı ~·alışma programları) hazırlan

maktadır. 

* Belediye şehir içinde deve ile 
nakliyatı yasak etmiye karar ver
miştir. Bozuk yağlar 

Belediye mamur ve dok· 
torları sık sık teHtt 

edecekler 

: Singapur po•tası ve1 

Altın toplayan kızlar. 
1936 Atfoa Balkan ' 

• • 
Şark tlaı. 

1 
ıı 
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* Türkiye limanlarında batan 
bütün gemiler mayıstan itibaren 
hükumet hesabına çıkartılacak -
tır . 

* Tapu sicil muhafızlıklarınm a
lıikadar kazalara nakledilmesi ka
rarlaştırılmıştır. * Bır müddettenberi Avrupada 
bulunmakta olan Cumhurreisliği 
Umumi Katibi Hasan Rııa lstan. 
bula gel ı iştir. 

Bilhassa Balıkpazarı ve civarı ta
raflarilc, kenar mana!le bakkalla

rında karışık yağların halis diye 
halka sürüldüğü hakkında Bele -

diyeye şikayetler yapılmıştır. Bele-
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olimpiy tları. 

: Kaçak sevdalılar. 
Hücum filosu 
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SANCAK : G.ırp süvarileri. Ma· , \ 
Eski Aslorya) : dam Dobarri 

CUMHURiYET: Çan serserileri. ~ 
Pranga mahkümları 1 

ISTANBUL 
diye bunun önüne geçmek için ba-
zı tedbirler almıştır. FERAH 
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G .• bu yolculuktan döııüste 

yine halkı İngilizler aleyhine • a
yaklandırdı. İngilizler de bütün 
Milli Kongre teşkilatını ortadan 
kaldırmak ve Gandi ile birlikte 
binlerce kişiyi hapöe tıkmakla mu
kaoclc ettiler. Öte taraftan da Hin
distan merkezi hükumetine geniş 
bir saldhiyet ve Hint eyaletlerine 
dahili muhtariyet vadeden bir ana 
kanun hazırlanıyordu. Bu kanuna 
nazaran her ey aletin teşl"ii birer 
meclisi ve mecliste çokluğu teşkil 
eden partıler tarafıl'ldan kurulmuş 
birer kabineleri bulunacaktı. Fa -
kat Milli Kongre, eyalet valılerine 
umumi emniyeti ihlül edecek mec
lis kanunlarına karşı veto hakkı da 
verdiğinden milli Kongre bu ana 
kanunu da kabul etmiyordu. 

Diğer taroltan zirai kombinalar 
teşkıli faaliyeti de ilerlemiş ve bı.ı

nun içın doğrudan doğruy;, Bakan
lığa merbut olmak üzere bir (kom· 
bina bürosu) kurulmuştur 

* Belediye Eyüp - Köprü ara -
sında doğru seferler ihdas edecek, 
otobüslerle rekabet edecektir. Bi
letler de ucuzlatılacaktır. 

Belediye doktor ve memurları 
bu gibi dükkanları sık sık teftiş e

decekler ve karışık olduğu görülen 

yağları imha ederek faillerini he
men mahkemeye vereceklerdiı·. 

lahaddini Eyyubi ve ,~======-;;;~~~===:;~ 
Ehlisalip muharebe· ~ -

Bu yeni ana kanun bu sene ni -
san ayında yürürlüğe girmektedir. 
lliilli Kongre se~ime iştirak edip 

Yeni büro, kombinaları rnlhsus 
traktör ve diğer ziraat makône -
!erinin vasıflarını tesbite başla -
mıştır. Kombinalar önümüzdeki 
harman mevsiminden itibaren ça
lışacaklardır. -----Bir kaçak 
Katil 
Kasımpa,ada bir evde 

yakalandı 
Bir katil suçundan dolayı 

Edirne hapishansınde mahküm 
olarak yatmakta bulunan Çakıcı 
Hüseyin birkaç giin evvel hapis
haneden kaçmıştır. Vaki müracaat 
üzerine şehrimizde yapılan arama 
neticesinde Çakıcı Hüseyin Kasım
paşada saklanmakta old~ğu bir 
evde yakalanmıştır. 

* Ziraat Vekaleti Avrupadan bir 
orman mütehJssısı getirtecektir. * Muamele ve;gisinin kaldırıla
rak gümrüklerden alınması hak -
kındaki tetkikat ilerlemiştir. Bu 
vergi ithalattan senede 12 milyon 
dahıli sanayiden beş milyon li;a 
tt..tl".ıktadır. 

* Gümrüklerde biriken eşyanın 
mayıs &onuna kadar çıkarılabilmesi 
için gümrüklerde yeni bir servis 
kurulmuştur. 

* İktısat Vekaleti Türkiyedeki 
balık sanayii, balıkların cinsi ve tu
tulan miktarları hakkında vilayet
lerden bir istatistik istemiştir. 

Türk Maarif 
Cemiyetinde 

Türk Maarif cemiyeti Ankara 
merkezinin her yıl vermekte oldu
ğu (Çiçek Balosu) nun bu yıl da 
8/Mayıs/1937 Cumartesi günü ak
şamı Ankara Halkevi salonlarında 

verileceği haber alınmışt.r. 
Cen.iyet idare heyeti ile Anka

nın tanınmış Bayan ve Baylarından 
mürekkep komite ilk toplantısını 
yapmış ve balonun eğlenceli ve 
nezih olması için ııereken tedbir 
almıştır. 
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: Esrarenııiz Tayyare 
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TARLADIR 
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j -Lokman Hekim·...;. 'ı1 
Mecmuası 

1 Her muallime, rer meK· 1 

tepllye. her aıleye. her 1 
Köylüye, her kese pek j 
lazımlıdır. 

Bunden faydalı bir , 
mecmua bulamazsınız. 

.......................... , 
ı Zührevi \'e cold hastalıkları ı . 
ı .. , ı 

: or. Hayri Omer ı ; 
ı ıı : Öğleden sonra Beyoğlu Agacam ı 
ı karşısında No. 313 Te'e[on: ı : 

ı 43586 :! .............. " ........ .. ·---,-----··· 
.- .. ,..-1 ı 

Göz Hekimi 
Dr. Şilkrü Ertan 
Cajtaloğlu Nuruo,mani ye cad. 
Cağaloğlu No, 30 (Eclanesi 
yanında) Te efon. 22566 
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Zayi 

!star.bul 11 ınci ilk meklepden 
aldığım 209 numaralı şehadetnameyi 
zayi ctlığimden yenisini alacağım• 
dan hükmu yoktur. 

Falih Alpazarı Kayseri 
aparlımanı Ihsan 

Dr. Hafız Cemal 

Vatandas •.. • 
Beynelnıilet Kömür Sergisi 23: 
Nisan Cuma günü Ankarada 

1 Açı1dı. Sergiyi görmek hem 
, 

senın 

dir. 

1 

hen1 yurdun için faideli
(2263) 
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- Bu""tu""n Du""nya .al. Eyüp suııı Hukuk ııaı.im· 

(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUteha•sısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den $Onra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 • 12• saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev te!efon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044 

,.. 
Dans Profesörü 
Parisin 1937 senesinin 
yeni dana figürlerini 
ögrenmek isteyenler• 

müjde 
Be}oğlu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan a<şam dokuza kadar ders· 
hanesi l !ebelerine açıktır. 

-. liğinden : 

P O K E R •:1 

Bakırköy emrazı akliye har 

tahanesinde tedavide bulunan 

kocası Ahmede vaai t•yinini 

Dans merakhlarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ
renmek isterseniz ve ucuz bir !iat 
ile vakit kaybelmed~n dans pro • 

fesôrü Yorgo'ya müracaat etsinler. 
Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 
sında Topçekcnler sokak No. 3lı. 

birincı kat. 

istemesiyle müsted'i Seher tara. 

ftnüan verilen istida üzerine: din • Operatör • .. a•I · ı RIZA ÜNVER 1 
!enen şahitler ve polis komser• Doğum ve kadın hastalıkları 

Hr:lnden yapılan tahkikatla Se· ı mutahassısı 
herin vesayete ehil ve vasilik Cağaloğlu Nuruos:::ıarıiye caddesi 

yapmağa muktedir ve kocasının No. 22 Mavi yapı 
Telefon: 22683 

hasta olup dinlenmesinde faide 

olmadığı ve aralarında mal ztd• 

dı yeti bul unmadığt anla~ıldığın· 

dan mumaileyh Ahmcde k•rıeı 

Seherin vasi tayinine kabili 

itiraz ve itizar olmak üzere 

16-4-937 tarihinde verilen ka· 

eooooooooooooooorOOOOOO<>O. 
Akba mUes•eseleri 8 
ı\nkarada her dilden kitap, ıra· 8 ----------------------------

?ete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuı· ~f 
olarak AKBA müessesesinde 8 
bulabilir-iniz. Her dilde kitap, 8 I 
mecmua sipari~i kabul edilir. 8 
lstanbul gazeleleri için ilan ka- ı 
bul, abone kaydedilir. Undervodd 
yazı ve hesap makinelerinin An
kara acenıesi. Parker dolma 8 
kalemlerinin Arikarada satı.7 ye- 8 

8 ridir. Telefon : 3'.177 g 
eoooaooocıoooooooooo• 

----------
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Muhasebede münhal bulunan daktiloluk için 7.4.937 tarihinde yapılan 

müsabaka imtihanında kimse kazanamamış olduğundan 3~4-19:i7 Cu· 

ma gunu saat 14 de yeniden imtihan yapılacaktır. Taliplerin orta mekte? 

mezun'.! olmaları meşruttur. isteklilerin tahsil vesikalarile bir istida ile 

müracaat ederek imli· hana girmeleri lüzumu ilan olunur. "B. "23 48. 

• 
Kadın dİŞCİSİ Çarşnmba pazarının halen kuru

4

1ı:akıa olduğu yer dar olduğundan 
MARI $0LLBERGER bu pazarın Tetiimmeler ve imam soka~ında ve Ha•ckide Haseki kadın 

DIŞ TABiBi sokağında kurulmakla olan pazarın da eski Alipışa caddesin~e kurul· 

istiklal caddesi, Lüksenburg Ap. \ masına Umumi Meclisçe karar verildiği ilan olunur. (B.) (2344) 

Perşembe ve pazar günlerinden 1 :===::-========================• 
~;as~:th;~~enn ;~a~ 9k:::r ~!:u~ \ ı Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
elliğini sayın müşterilerine bil· 1 işletme u. idaresi ilanları 
dirir, ·----------------·-----------•' - Muhammen ~edeli (·M 120) lira o!an 3 nıuzaal JO basit maka•la 2 

--------·------! kruV1man JJ-6.J937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
Yeni neşriyat : 

AŞK MEKTEBİ 
Yusuf Ziya tarafından yazılan 

ve Muhlis Sabnhatlin tarafından 
bestelenen AŞK MEKTEBi operc. 
tinin en güzel musiki parçaları 
notaya alınmıştır. Nefis bir suretle 
basılan bu nNaların tevzi merkezi: 
lstanbul Ankara caddesinde 95 
numarada Nünıune Matbaasıdır. 

• • 
Tahtları 
Deviren 
Çocuk 

ÇOCUK ROMANI 

YAZAN : iSKEN DER 

FAHREDDiN 

Bütün 
okuyucularımıza 

tavsiye 
ed~riz 

karada ıd&re bino<ında salın alın~caktır. 

Bu işe gırmek isıc;enkrln (330~) lırolık muv~kkat !cır.inat ile kanu

nun tayin elliği vcsikalorı, rcsıni gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. lı 

nu!l'a~ında ıntişar etmış olan tnlıuıatn;ımc daire ~ı ıdc alınınış vesika ve 

ıeldif'erioi aynı gün saat 14,30 a k;.tlar Konıısyon Re"liğınc vrrınc!eri 

JtlZı."lJdJ. 

Şartnameler 220 kuruşa Aıık "" \•e H,ıydarrıa~a vezoelcr:nde satıl. 

maktadır. (2J21) 

1 Deniz levazım Satınalma Kom:syonu lli'ınları 1 ____ ___:_. ___ , 
Milli t.1ü-tiafaa Vekaleti Deniz Merkez 

Satan Alma Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (66.000 ve teminatı 4.55:) lira) oldn "3000,. 

ton mikdarında kardif kömürünün kapalı zarlla eksiltmesi i!O-nisan-937 

Cuma günü saal 14 de Vekalet binasında miıleşd.kıl koır.isyonuınuzca 

yapılacaktır. Şartnamesinin "330,. kuruş mukabilinde komisyonumuca 

verilmekte olduğu, 

2 - Ek!iltmcye gireceklerin 2490 sayılı kanunun gereğine vesaik ve 

teminatlarını havi kapalı zarflarını saat 13.30 a kadar komisyona ver• 
miş bulunmaları ve postada teahhür vukuundan doLıyı vaki müracaat• 

ların .kabul olunmıyacagı. (13.30) dan soııraki miiracaallar kabul olun· 

mıyacaklı (1402) 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idore eden Başmuharrir 

E. izzet 

!)asıldığı yer M ~ '"'~lıı F..biizzıya 
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