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TiJrkiyenin en çok o· 
ll:unan ve arar.an e~ ze· 
tesl oldu. Ona abone 
olunuz. 

ABONE OCRETLERI: 
Bir senelik 11, altı ay
lık 5,50 ve üç aylık 
3 liradır. 

Sayı: 366 1kıaci ,,ı. Her yerde .. ,,.. 5 Kurus Telefon No. 20827 Mektup adresi: Cayalozlw, Serol ••'<•'< Telgraf adresi - lıtanbul: Açık Söz 

Kont Ciano· 
....................................................... \ 
Bay Eden 
Brükselde 

fngiiız Dış Bakanı B:.y Eden, 
Belçika hukumetinin davetı uzeri
ne bugün Brukse!'e gitmiştir. Bel
çika'nın bu davetini kabul zımnın
da ı:eçen hafta İngiliz Dış Bakan
lığı tar;ıfından ne~redilcn tebliğde ı 

denilmi~ti ki: .Bu ziyaret, Dış Ba
kanına. Van Zceland, Başvekil 

Sp;.ak ılc Cenevre ve Londra'da 
başlıyan temaslara ılcvam etmek 
fırfiatını verecektir• 

İngili< Dış Bakanı, Bcl<;ıka,yı, 

dış mün.ıscbctlcrinın çok ehcmmi
Yctlı inkılilp geçırdıği bir dcvır 1-
çinac <iyarcl ctmcktcdır. Gcç"ıı 

senenin m.ırtındanben Bc[cıka- • 
nın cntcrııasyonal ,azıyetı buyük 
devletler arası .. ıda muzJkcrc ınev
zuudur Gtçcıı •enenin Martına ka- ı 
dar Bcktk.ı L()k.ırno devletlcrındMı 
biri ıctı.' Yani hem kcndı hudutları 
garJııli altır alınn11 , hem d<' ken
disi Frdl'>a ve Almanv,.'ıun hudut
larını garanti altına almış bir dev
letti. Almanya Lokarno muahede-
siııı yırttıktan ve Ren nehrinin sa
hillerini askerikştirdikteıı sonra 
İngilt<'re, Fransa ve Belçika Lon
dra da, Lokarno ile girışilen tcah
hütieri teyid eden mu\•akkat bir 
mukavele imzaladılar. Binaenaleyh 
bu mukavele ile Belçika, Alman -
Ya'ya knr~ı. İngiltere ve Fransa'nın 
ittifakına ı:irmiş bir dc\'let vazi
yetine düşmÜ)tÜ. Londra muka 
velesi, Almanya'nın ansızın taar- ı 

ruza geçrnesine karşı ve yenı bir 
Lokarno muahedesi yapılıncaya 

kadar imzalanmıştı. Aradan aylar 
geçtikçe anlasıldı ki yeni bir Lo
karr,o'nun imzası sanıldığı kad..ır 
kolay olını~·acak, bunun icin Bel
çika kendi yaziyetini tavzih etmek 
isttdı. Buııu yep.ırken de Edçika 
iç polıtika düşüncesine ve dıs po
litika anancsıne uymuştur. 

1 - Bclç lw'nırı büyük bir ekal-

bugün 

va ad aldı 
Belçika, yeni vaziyeti etrafında Almanya 
ile müzakereye girişmiyecek. Yeni bir 
lokarno hazırlanmasına çalışılıyor. 

Paris 27 (A.A.) - Brükseld~' 

B. Edenle Belçika 21mamdarları 
arasında y~pılan, görüşmeler h~k· 

kında Excelsior ııaıetesi diyor ki: 
•!ngiliz- Fransız- Belçika anl;;ş

masına artık )Cniden dönmek ih
tim~li ~oktur. Bununla beraber, 
Fransa ve lngiltere hükumetleri 

yeııi Lir Lokarno anlaşmasının mü· 
zakere v' imzasına taraftarlıklarını 
muhafaza etmektedir. 

Bu yeni pakta iltihak edemiye· 
cek ise bu pakttan Belçika alakası
nı tamamıyle kesemez. Belçika, 
filhakika hareket serbeslisini mu• 

(Devamı 2 nci •ogfada) 

liyet teşkıl eden nufusu Alman - Kocatepe 
ya·y~ me\·yaldı O halde Fransa J 

ile ıttıfoka turaftar d<'gıldır. Son s~- -·-
dün gitti 

nekr içinde bir de ra~istlcr peyda Londraya giden torpidomuz dün donanmamız 
olınu~tur Bunlar da ideoloji kar-
dt•şliği dolayısile Almanya'yı ter- tarafından Hardarpaşa önlerinde uğurlandı 
cih ediyorlar. Diğer taraftan Va -
!onlar Fransa'ya d•lrn yakındırlar. l 
Belçika'nın Fransa 'e yahut Al -
nıanya'nın ittifakına girmesi. mil-
li bırlik namına kötü bir netice ve
rebilirdi. 

2 - Belçika'nın karaıı üzerine 
fınıil olan ikinci mülahaza da ana
nedır. Belçika müstakıl devlet ha
Yatına tarafsız olarak ayak bas -
nııştır, 1830 senesinden büyük har· 
be kadar da Belçikalılar tarafsız 
bir devlet halinde yaşamışlardır. 
'I'Jrafsızlığa o kadar alışmışlardır ki 
harpten sonra Fransa'nın ittifakı
na girdikleri zaman, bu yeni va
ZiyH kendilerini rahatsız etmişti. 

İşte bu iki düşnücenirı tesiri al
tında Belçika, bütün teahhütlerin
den tecerrüd ederek eski tarafsız
lık siyasetıo;e geri doıımeğe karar 
\·erdı. 

Bır kc~' hafta evvel Belçika Kra
lı LeopolJ, Londra'yı ziyaret ede
re){ İngiliz hul:iımctini bu noktai 

Ahmet ŞUkrU Esmer 
1 Devcımı 2 ci sayfada) 

• 

Diin Londrqyo giden Kocatep• torpidomuz • 

lngiltere kralının taç giyme 
merasımı ~nasında yapılacak 
deniz şenliklerinde Türk do· 
nann ası adına iştirak etmek üzere 
Kocatepe torpidosunun lngiltereye 
gönJerilmesi kararlaştırılm,ştı. 

Mükemmel bir surette hazırlan· 
mış olan Kocatepe muhribi 
Haliçten çıkmış, Haydarpaşa önün• 
de demirlemiştır. 

Günlerdeoberi Heybeli önlerin~ 
de bulunan donanmamız başta 

Yavuz olmak üzere dün saat 

on dörde doğru Heybeli önlerinden 
hareket etmişler ve 1-Jaydarpaşa 
açıklarına ielmişlerdir. 

Haydarpaşa önlerinde Koca\epe 
muhribimiz ile donanmamız ar :sın• 
da selllmlaşma resmi yapıldıktan 

sonra hareket edilmiştir. Bu sırada 
· sahillere birikenlerle sandallarla 

bu töreni iÖrmejte gelmiş yüzler• 
ce meraklı halk kütlesi taraiından 
donanmamız çıliınca alkışlanmıştır. 

Kocatepe torpito muhribile bu 
torpito kunıanda heyetinden başka 
donanma filotilla komodoru da Jn. 
iİltereye ııitmektedir. 

İstanbul 
Nasıl 
Korunacak 
Belediye umumi sıgnaklar 

için faaliyete başlıyor 
Belediye, muhtemel bir hava teh

likesine karşı yeni ve ehemmiyet
lı tcdbırler almaktadır. 

Bu hususta bütün halkı ve Bele
diye dairelerini yakından alükadar 
eden mühım hükümleri ihtiva ey
liyen bir program hazırlanmı~tır. 

Bır kaç kısma ayrılan bu pro • 
grama göre yapılacak işlerden ön 
safta gelenler arasında umumi sı -
ğınak yerlerile binalardaki hususi 
sığınaklar meselesi vardır. 

Evvela binalardaki sığınak iş • 
!eri sıkı bir kontroldan geçirile • 
cektir, yeni binaların çoğunda "' • 
ğınak yeri planda gösterildiği ve 
inşaat esnasında yapıldığı halde 

sonradan buralarının çamaşırhane, 
kiliır veya kapıcı, hizmetkar daire
leri gibi işlere tahsis edildiği an • 
!aşılmıştır. Bu hal sığınaklardan i
lerde beklenen istifadeyi selbede • 
cek mahiyettedir. Binaenaleyh Be
lediye zabıta memurları mıntaka· 

(Devamı ikinci sayfada) 
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Tan gazetesi 
Dün toplattırıldı 

Yazılması şimdilik muvafık iÖrü
len bir tahkikat meselesi etrafında 
kendisine tahriyen de tebligat ya• 
pıldığı halde, neşriyatta bulundu· 
tundan dolayı "Tan,, ııazetesi Cum• 
huriyet müddeiumumiliği tarafın· 

dan dün üçüncü Sulh Ceza mah. 
kemesine verlmiş ve mahkemeden 
alınan karar üzerine gazetenin ' dün• 
kü nushaları pÖlis vasıtasile lop
lattırılııııştır. 

Siperde harbeden lıpangollar 

lngilfere cevap verdi: 

Bilbao' daki açlara 
yardım -~esilmiyor 
Frankoya karşı askeri bir isyan çıktı. Fakat bastırıldı 

Cephelerde kanlı çarpışmalar oluyor 
Valencia 27 (A.A.) - Emin bir 

menbadan alınan, fakat henüz te• 
eı•yüt etmiyen bazı haberlere göre, 
p3Zar gunu Gırnata'da mühim 
hadiseler cereyan etmiştir. Fran• 
co'ya karşı askeri bir isyan baş• 

ladığı zannedilmektedir. 
Gırnata'nın oir çok mahallele

rinde tüfek sesleri i~itilmiş, bun. 

dan sonra uçan 12 tayyare, şelır'n 
bu mahallesini bombardıman et
miştir. 

Bilbao, 27 ( A. A. ) - Reuter 
aj1nsmın muhabirinden: 

Son harp tarihinin kaydetıiği 
eo şiddetli hava hücumlarında:ı 

biri net'cesinde Bask h~kumelinin 
C5ki merkui olan Guern:ca şehri 

( Detıamı altıncı sayfada) 

Irak Hariciye nazırı 
Dün de Ankara'da temaslarda bulundu 

Miıafir Naıır, Hariciye Vekilimirl• Ankara istasyonunda 

Ankara 27 (Telefonla) - Irak ' 
Hariciye Veziri Naci Elasil'in Reisi 
Cumhur Atatürk tarafından kabul 
edilmeleri \'e kendilerilc bir saat -

ten fazla görü~müş olmaları sıyasi 
mahafilde geniş ve Ş1rk milletleri
nin vakın istikbali noktasından çok 

(Lütftn say/"Y' reviriniz) 
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Karısını arkadaşının 
koynun~-~ öldürdü 

Katil şoför 1 sene 11 
ay hapse mahkum oldu 

Güzel F atmanın rakı için zina elti anlaşıldı 
i Yazrn linci sayı/ada) 

Dün esrarengiz bir facia oldu 

Bir gümrükcüyü yolda 
hurduhaş buldular 

· Tara ç •dan 
atılan adam 
böyle külçe 

haline oelmiStl 
1 

Yaratı yalnız "beni bacağımdan· tutup 

taraçadan attılar,, diyebilmiştir. 

-·· 

! 
aır çocuk, mu-

J
harrlrlmlze hil 
diseye ·anla· 
tıyor. 

lYaztıı ikinci ıahif•mizd•) 

... 

1 

• 
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Diln esrarengiz zir hidlse oldu 

Yaralı, beni bacaklarımdan tu
tup tarasadan attılar diyebildi 

HAdise etrafında bir takım 
birbirine mütezat iddialar var 

Dün sabaha 
mani} ede lkb:ıl 

şısındaki Halk 

karşı Nuruos· 
kıraatbsnesi kar

apartımanında 

esrarengiz bir hadise olmuş ve 

apartıman sakinlerinden bir güm
rük memuru apartımrnın kapıs: 
önünde vCcudunun muhtelif yerleri 
elllmiş, diş.eri kırılmış ve kaıılar 
içinde b:r vaziyette yarı ölü bir 
h"l le bu!u mu~tıır: 

sından dışarı çıkmadığını söylemiş

tir. 
BAŞKA BİR İDDİA 

Diğer taraftan komşulardan ve 
apartıman sakinlerinden bir çok • 
\arı da büsbütün başka bir şekilde 
ifade vernı~lerdir. 

Bunlar; yaralı memurun esasen 
asabi karakterde olduğunu ve ara· 
sıra buhran geçirdiğıni söylemiş -
Jcrdir. 

AÇIK sGz-

Avusturya altın'la tedi- Eski Romanya 
yeyi yasak etti Prensi .V~ya

Viyana 27 (A.A.) - Kabinenin aldığı bir karar mucibince, islr 
Avusturya şilini üzerinden ister yabancı dövizler üzerinden olsun, her 
türlü ııltınla tediye kayıtları, artık bundan böyle mutebere değildir. 

Kabine, Çekoslovakya ile Avusturya arasındaki tediye anlaşmalarını 
bir sene deha temdide de karar vermiştir. 

• • • 
''Allah Rüzgarı,, Romada 

Roma. 27. (A. A.) - ~Allah Rüzgarı,. tayyaresinin rakibleri şerefine 
Japon sefaretinde verilen ziyafette bir nutuk irad eden hava müsteşarı 
Genemi Valle, ltalya'nın yakında bir Roma • Tokio seferi tertib ede· 
ceğini ve bu sefere birkaç halyan filosunun iştirak edeceğini söylemiştir. 

General, ltalyan hükümetinin Roma ile Tokio arasında bir hava ser· 
visi ihdn• etmek tasavvuruoda bulunduğunu ilave etmiştir. 

•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUlllllHIHIOlllll!Ullllınm11111111111111111tuııı1111111111111111111111u111uııını11111111111u111111111111 

naya gıttı 
Viyana, 27 (A. A) - E•ki Ro· 

manya Prensi Nicolas, dün ö.rle

den sonra hususi tayyare ile 
buraya gelmiştir. Pren., buradaki 
makarnalı, geleceğinden hoberdar 
etmeJiği için para cezası vcrmiye 
mecbur olm.ıştur •. 

Prens Nicola., bundan sonra 
Graod-Hotei'e gitmiş ve orada 
trenle gelip kendi•ini bekleyen 

zevcesine 
beyanatta 
etmiıtir, 

mülaki olmuştur- Prens, 
bulunmaktan içtinap 

• 

28 Nisa!!.-,, 
= 

Fransada 

ıTelaş 
Başladı 

(Birinci sahifeden devamı 
Peris. 27. (A. A.) - Oeuvre 

gazetesinin bildirdiğine göre, 3 
mapsta B. Musolioi ile B. Van 
Neurath arasınd;.ki görüşır.el•rde) 
Çekosiovakya hariç bırakı nı>k su· 
ret'yle Tuna anlaşmalarının vücuda 
gd!r<lme<i konuşul ca . tır. 

Roma, 27 (Hususi) - Alman hn· 
va nazırı Göring bugün Musolinı 
ile görüşmelerine devam etmiştir. 
Görüşmeler hakkında bugün çık~" 
gazeteler fazla tafsilat vermekle 

beraber, bazı mahafilde Orta Av · 
rupa vaziyetinin mühim bir arife 
geçirmekte olduğu saklanmamak • 
tadır. 

Bu hususta yaptıj! ıııız tahkikata 
göre haJisc şö)·le cereyan etmiştir' 

Halk apattımar ın ikinci katında 
Ör; er ismwdc 35 yaslJrındJ bir 
gunuilk mc'll ur oturmaktadır. 

ÖI!'c hu z .. m. ::ki gibı dün ak- ı 

Şc,, c l mut.ıd '3Jlindc odasın.ı gcı· 
mış ve yemek yedıkten sonra yat • 
rrı ·t r Hatta yatın dan evvel kom· 
şul.ırılc bermutad konu;:nuş w !il· 
tifc:l~r ttmiştir. 

Bunlara göre, Ömer yatağında U· 

yurken birdenbire asabi bir buh -
rı;.nla uyanmış ve sokak kapısı ki· 
litlı, anahtarlar da kapıcıda oldu· 
ğu içm kapıcıyı kald;rmıyarak en 

Üst klta, t raçaya çıkmıştır. 

TERLİKLER NE OLDU? 
Fa!<al telaşh çıktığı için ayağı 

kaymış ve aşağı yuvarlanmıştır. 

i ao'd 
yardı ıra 

çlara Fransız 
esilmeyor Bar~ek~u 

Bılbao'yu bombardıman ederek Çe ı/mzyor .. 

ki 
Roma-Berlin mihverinın bu mıl· 

lakatlnn her za mand"n d2';l 
ziyade kuvvc:li çıkac· ı ümit eı:'il· 
meı<tedir. Parıs ve Londr«dan ı;e· 

len haberler bu mülakatın vann sı 

muhtemPl nct•ceicri karşısında te· 
laş hasıl oldtıgl'.ru göstermekte ve 
hıidiselerın ha!f!asiyetıP. takip cd,l· 
diği bildirilmektedir. 

G~ce yarı>ından sorra sabah s1at 
dcirdc karşı apartı.nan sakinleri en 
üst katta bir kapının şiddetle a~ı • 
Jıp k;ıpanı. ııHı benzer bir gürültü 
ile uyanmışlar, sonra bunu sukakta 
ac. bır feryat ve inntilcr takip et
m~ tır. 

Hem n od:ı:.ırından fırlıy-~ ki -
racılard".ı ))ir kısmı gürülti,injn 
I!: ~digi en. üst kata, diğerleri de 
sokaga koşmuşlar ,.a yukarıdakiler 
taraça kapısıııı agzına kadar açık 
bu!onuşlardır. 

A .ıgı inenler ise; kaldırııdarda 
ve tam taraçanın altında zavallı 

guı:ı. uk memurunun bihoş bir hal· 
de ve kanlar içinde y.ıttıgım hay • 
retle gürmüşl~rdır 

Vak'a hemen poiise bildıriJrrj;ı 

ve CG:ıkurtaran otomobili istenl"1 ı· 

tir. 
Bu .ru'ık ılk olı:rak vak'a mahal· 

lınc gelen n.Jhalle bekçisine yara· 
lı Or-er: 

- Bcııı taraçadan aııı;ar ... Ka • 

pıcır:ın o~ıu (Yıpram) bacaklurıııı· 

dan tutup a ağı !ırl;\ttı ... Diyebil • 
miştir. 

Biraz. gonra gelen otomobille has· 
tahancye kaldırılmış ve orada ver· 

digi ıkınci idadcdc; bu iddiasını 
tekrarla kendisi kapıcının oğlu ta
raçadan ittiğim söylemiştir. 

Bu idia üzerine Yıpram dethal 

yakalanmış ve kendisinin hiç bir 
şeyden haberi olmadığını ve oda -

Ilıt kısım kiracılar da gürültüyü 
i;ttiklerı zaman en üst kata çıkar
ken üçüncıi kat merdivenlerinde 
iki terJ,k gördüklerini ve bunların 
gümrük memuruna ait olduğunu 
sfykmekt,d"ler. Polisler gelme • 
den ve evde araştırma .Yapılmadan 
biraz evvel bu terlikler esarengız 
hır suretle kaybolmuştur. 

Meçhul bir el terlikleri ÜÇÜ!1CÜ 

kattan almış yok etmiştir. 
Polis, bu iki zıd ifade karşısında, 

vak'anın, esrarlı bir şekil aldığını 
görerek apartıman kapıcısının kıı· 

rıs:: madan Nazaryan ile diger bir 
iki kı,.yı malümatlarına müracaat 
etmek uzerc karakola davet etmış· 
tir .. 

Son dakıkada yaptığımız tahki • 
kat.ı göre yaralının bir tecavüze 
uı'l'adıi,'ı şeklil'd<!kı iddiası bir 2 

garip görülmektedir. Her iki tara· 
fı da tanıyan komşular buna h'ç 1 

bir sebep gfarıemektedir. Bunlan 
güre yaralı memurun asabi bir buh· 
ran geçirdıği ve düştüğü muhak -
kaktır. 

Bundan bir müddet evvel mu • 
maıleyh Ömer, yine bir buhran es· 
nasında odn ı daki s\liıhını m 
yene için duvardan almış bu esna • 
da karı~tırdığt silah patlamıştır. 
Bir tesadüf eseri kendisine bir şey 
olmamıştır, 

Tahkikat elfın devam etmekte -
dir Vak'anın iç yüzü bu gece belli 
olacaktır. 

Karısın ı arkadaşının 
koynunda öldürdü 

Bundan epey zaman evvel Tepe• 
başında bir facia olmuş, Tramvay 
şirketi otobüslerinde şoförlük ya• 
pan lzzat Çakır, genç ve güzel 
karm Fatmayı, samimi zrkadaşı 
Tramvay şirketinde amele çavu~u 
Yunusun evinde ve karyolasında 
Y' kalı yarak ö'dürmuştü. 

Dün Ağrceza mahkemesi o ıa· 
nıandan beri muhakemesini ~aptığı 
bu facia hakkındaki kararını ver· 

miştir. 

1 

de kıvranan karısını öldürmüştıir. 
Bu sıı·ada Yunusun kaçmağa teşeb
büs ettiğini görünce onun da arka· 
sında üç el ateş etmiştir. Fakat çı· 
kan kurşunlar Yunu'su öldürmemiş 
ancak yaralamıştır. 

Bundan sonra izzet gelen polis
ler tarafından yakalanmış ve yapı· 
lan ıetkikatta sofada üstü meze ve 
içki artıklarile dolu bir masa, ya
lak oda.•ında içinde kir.i au blu· 
nan bir ley an ve bunun yanında da 
maktul Fatmanın iç pantaloou bu
lunduğu görülmüştür. Bu sur~tle 
Fatmanın Yunu ı'la beraber içtik

Muhakemede ş~hillerin ifadeleri 
ve yapılan lahkil<at neticesin?': 1 

had'senın şu şekılde cereyan etıığı 
sabit olmuştur : ' leri ve sonra zinada bulundukları 

izzet, bir gün mutadı hilafına 
evine erkene: gelince karı-.nı bu. 
lamamış, canı sıkılmış ve evde 
yalnız bLklemekdense ar~ndaşı 
Yunu•un evine giderek vakıt ge
çirmcğe karar vermişt r. izzet, Yu· 
nusun Tepebaşındaki evine gelince 
kendi•ine kapıyı don gömlekle 
açan Yunusun telaş ve heyecanın· 
dan şüphelenmi~ ve onu iterek 
içeri girmiş ve odadaki karyolada 

karısı Fat 'tlanın yalnız bir gecelikle 
uzanmış olduğunu görmüştür. 

Neye uğradığını şaşırıp iradesini 
kaybeden izzet hemen tabancasını 

çekmiş ve üç el ateş ederek kar. 
yola üzerinde yarı çıplak bir hal-

müsait ve nikbinane tesirler ve 
tefsirler uyandırmıştır. 

Irak • İran • Efgan ve Türkiye a· 
'rnsında akd ve imza edilecek olan 
Asya Paktı Dİ-. Arasın Tahran'a ya· 
pacağı seyahat esnasında imzala -
nacak, ağlebi ihtimal bu pakta Sov
yet Rusya da girecektir. 

Irak Hariciye Veziri bugün de 
buradaki siyasi temaslarına devam 

etmiştir. 

anlaşılmıştır. 

Ağır ceza mahkem~si, izzeti 
hartketine uyan Türk ceza kanu· 
nunun 418 nci maddesi mucibince 
18 sene a'.;rır hapsine fakat, ~•mi· 
mi arkadaşı olan Yunusun, karısı 
H tma ile işlediği zina •uçuodan 
dolayı izzetin h4reketi 468nci mad. 
denin hükümlerine uyduğundan 

cezasının 2 seu 3 ay hapis cezası· 
na çevrilmesine Yunusu öldür· 
miverek yalnız yaralayabildiği 
için nakıs kalan bu teşebbüsü 
yüzünden de cezasının altıda 

biri indirildikten sonra takdi. 
ri hafifletici •~beplcr de göı önü· 
ne a!ı.narak cezasının bir sene on 
bir ay ağır hapse çevrilmesine ve 
22 lira muhakeme masrafının da 
gendisinden alınmasına karar ver. 
miştir. 

Fransız maarif nazırı 
Belgratta 

Bclgral 27 (A. A.) - Matbua~ 
Fransız maarif nazırı J~an Zay 'in 
l!elgratıa bulundu~unu haber ver. 
mek te ve n azı rın beyanatını n eşre t· 
mektedir, 

( 1 inci sayfadan devam) 

alevler içinde yanan bir harabe 
_bali~e gelmiştir. 

Asi tayyareleri Guernica'nın Ü· 
ıcrine biliiınkıta üç buçuk saat 
bomba yağdırmışlardır. Şehrin a• 
halisinden bir kaç yüz kişi ölmüş. 
tür. 

Guernica ahalisinin büyük bir 
kısmı dü~man tayyareleri gökte 
görünür görünmez ıer ahında ya· 
pı.mış husu•i sığınaklara iltica 
ederken bır kaç yüz kişi de şaşkın 
Lir halde kırlara doğru kaçmağa 
başlamışlardır. 

E<ki ba.k P'rlamentosu ile 
ônUndeki a!ırdide meşe, mucize 
kabilinden olarak sap.ı<ağ<am dur• 
maktadırlar. Bina ile ağaç bomba· 
ların ve a!evıerin tesirinden kur
tulmuşlardır. Fakat şeh:r, bir yığın 
taş ve topraklan ibaret kalmıştır. 
Yıkılan evler, hemen bütün .ok k· 
lan tıkam:,tır. 

Madridin tebliği 
Madrid 'l7 (A. A.) - Asi topçu 

kuvvetlerı M1drid ceph•sinde cum· 
huriyetçilerin mevzilerini gece ya· 
rısı bombardıman etmeğe b1şla. 

mışlardır. Ağır cumhuriyet bat.r. 
yaları mukabele elmişlerd r. 

Dün asi tayyarelerinin Mad· 
rid'f om ar ıman cim ri """ 
licesinde 17 kişı ölmtiş ve 45 k·· 
şi yaralanmıştır. 

Almeria cephesinde asilerin Si
erra Lujar mıntakasında yaptıkları 
bir taarruz şiddetle geri püskür· 
tütmüştür. 

Asturie cephesinde cumhurlyet 
topcuları düşmanın Arado ve Pi· 
nes mevzilerini bombardıman et
mişlerdir, 

Ba•k cephe•inde düşmanın Elbar 
mıntakasında yaptığı ş•ddetli bir 
taarruza cumhuriyet k ıtaları mu· 
kavemet etmişlerc>ir, 

Asi tayyareleri cumhuriyetçi· 
ferin sevkylceyş mevzi'erini ve 

Istanbul 
Nasıl 
Korunacak 

(Birinci sayfadan devam) 
lan içindeki mahalle mümessille 
rile birlikte şehirde ansızın ve sık 
sık kontrollar yapacaklar, binala • 
rındaki sığın~klardan başka şek:!· 
de lst;fade edenleri ·ıesbit edecek· 
!erdir. 

Bundan başka evvelce inşa edi • 
ten fakat sı~ınağı bulunmıyan bü · 
yuk han ve apartımanlarda yeni • 
d<0n birer sığınak yaphrtılması i • 
çın yap:lan tedkikler müsbet neti· 
cc vermıştir. Bu gıbi blıyük han ve 
apartım.ınlar;'l en alt katlarında 

Belediye tarafından ayrılacak kı • 
sımlarda, bına sahipleri fennin i -
cap ve talimatnamenin emrettiği 

şekilde birer sığınak yeri vücuda 
getirec klerdir. 

Bu tadilatın bu kabil binalarda 
ne zaman ve ne şekilde yapılacağı 
Belediye tarafından a!Akadar bina 

sahıplerine tebliğ edilecek ve ken· 
dilerine bu inşaat ve tadilatın ya· 

pılması için bir mühlet verilecektir. 
Diğer taraftan Belediye bilhassa 

İstanbul cihetınde umumi sığınak
lar vücuda getirecektir. 

Bu aradJ evvela Xeıebatan sa -
rayı satın ı.!m-cak \'e burası hem 
); r gez.ntı yerı, hem de icabında 
bır sığınak yeıi olabilecek şekilde 
y;.pılacaktır. 

Dığer taraftan Belediye teşkila· 
tı da bu bakımlardan vücutlandırı· 
lacak ve takviye edilecektir, 

bırkaç kişinin ölümüne sebeb ol· Parıs 27 (A. A.) - Dahılıye 
muşlardır. bakanı sosyalist gurubunun bir toıı-

Eibar'ın silah fabrikaları birkaç lanlısında söylediği nutukta başve• 
ay evvel tahliye edilmiş olduğun- kilin istifa etmek niyetinde oldugu· 
dan Eibar şehrinin ıısiler taralın· na dair çıkan şaıial,rı tekzıp et• 
dan ıaptı sevkülccyş noktasından miş ve işçi sınıfını teh'.ikeli dema• 
hiçbir ehemmiyeti haiz değildır. ~ojiye düşmekten tahzir eylemiş· 
Çünkü cumhuriyet kıtaları ~ehrin tır. 
arkasında evvelce hazırladıkları Bulgar ordusunda genç 
mevzilere yerleşmişlerdir. zabitler 

Bilbaoyu yakacaklar Sofya 27 (Husus!) - işini b:ti-
Saint-jean·de-luz 27 (A. Al - ren yu:Csek asktri şüranın toplan· 

Diplomatik mahfellerde öğreni'di· tılarında, orduyu alakadar eden 
ğine göre general Mola, Bask hü· meseleler arasında bazı zabitler.o 
kümetine, Bilbao şehri teslim ol. ordudan çıkarılması da göı üşıildıi· 
mazsa lamamile tahrip edileceğini ğü söyleniyor. Bunların yerlerin•' 
t:.ildirmiştir. Bulgar ordusunda 6 Mayıs hayra. 

lngllterenln cevabı mında terfi ettirilecek zabitler ge· 
Londra 27 (A.A.)- Resmi mah· tirilecektir. 

fellere göre, lngiltere hükümetinin Paris sergisi 
S>lamanca'ya vereceği protesto 
notası lngiltere'niıı karasuları hu· 
dudunun sahile 6 değil 3 mil!ik bir 
mesafede bulunduğu h1kkındoki 

prens pini muhafaza etmekte old~· 
ğunu hatırlatacaktır. 

Halbuki üç millik mesafe bari· 
cinde asi gemileri Hamsterley ve 
Stanoroco isim!eri ndcki l rıgili z. va. 
purlarını sorguya çekmiş erdir. Ve 
gene bu mesafe haricinde bir asi 
balık\'ı gemisi Macgregor vapuruna 
ateş etm.ştir. 

lngiliz harp gemileri, ticaret ge
milerinin açık deniıde himaye edil. 
mesı hakkındaki lngiliz siyasetine 
tevfikan müdahaleye mecbur ol
muşlardır. 

lngilter e 'nin yardımı 
ce vam e diyor 

Cebelüttarık. 27. {A. A.) -
Greathoµe V •puru Londo" kruva. 
zörunün himaı·esinde olarak bu 
gün buradan h ·oreket etmıştır. 

Bay Eden 
Briikselde 

( Binnci sahifeden devam) 
nazarı kabule ımale etti. Ve İngil· 

tere de Fıansa'ıı kandırdı. Ya neş· 

redılen yahut da bu hır kaç glın 1• 

çinde neşredilecek olan bir beyan. 

name ıle İngıltere ve Fransa, Bel· 
çıka'yı Milletler Ccmıyeti ile giriş· 

tığı tc..ıhhutlcrden bJşka dığu bağ

larından ~erbost bırakacaklardır 

Bu beyannamenin metni üzerin 

de mutabakat hasıl olmuştur. 

Paris 27 ( A. A.) - Başvekil, 
dahi:ıye bakanı ve sergi komiseri 
arısında } apılan toplantıda Porıs 
sergisinin 24 maıısta reisicumhur 
taralından açıiması kati olarak ka· 
rarlaştırılmıştır. 
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elçika_c~ 
Görü~meleri 

(Birinci sayfadan devam) 

halaza etmektedir. lakat kendi le. 
hıne olarak tecelli tdecek Fransız· 

lngil z garantisinin işliye"i ihtimal· 
leri yakından dikbtli bir sure te 
tetkik etmek yine kendisinin men· 
faatı iktızasında oJır. 

11 Ü(ure,, gazetesi ise diyor ki: 
Sanıldığına göre, B. Eden, Bel· 

çika kralı ile olan mülakatları es· 
na.ında çok enlere.an bir neticeye 

vııımışlır. B. Elen Belçikadan, Bel· 
çikanın yeni sıy,sl vazıyelı hakkın· 
da bır A'.man beyannamesının lan· 

ıımi hakkında Almanya ile tim· 
dilik müzakerelerde bulunmaması 

vadıni almıştır Anlaşılıyor ki Bel· 
çika Almanya'dan oldukca kork• 
maktadır ve kendisı ile Fransa ve 
lngiltere arasındakı teknik anlaş• 

maların ıdarr"•ine büyilk bır elıem. 
miytt atfeylemektedir. Avrupa em· 
niyelınin teşkıatlandırılması bakı· 

mından, siyasi sabada, parti kay. 
bedilmiş telakki obnamaz. 

Bir tebliğ neşredildi 
Brükstt 27 (A.A.) - Son lnglliz 

Belçika müzakere.erini muleak ıb 
saaı 12,45tc neşredilen bır teb:iğde 
eıcümle şöyle den:lmekledır 

Dünkü ve bu sabahkı görüşme

lerı esnasında Eden. Van Zeeland 
ve Spaak başlıca Avrupa sulhu 

meselelerile bir garbi Avrupa emn:· 

yet paktının imzası. imkanlarını ve 
Zeeland'a tevdi edilen vazife ıle 

alakadar iktısadl meseleleri tetkik 
etmişlerdir. 

lngiliı • Belçika görüşmeleri, ma. 
zakereden ziyade teatii efkAr ma. 

hiyetinde te!Akki edilmektedır, Sa· 

mim! bir bava içinde cereyan eden 

bu görüşmder. iki memleket arasında 
görüş birlığı olduğunun · teyidine 
>esile olmuştur. 

Romada İtalya ile Almanya .'.!ra· 
sında görüşülen mühim meseleler .. 
den birisi, Tuna havzası, iktıs.ıo: .. 
yatın iki memleket ~rasında pa~· • 
!aşılmasıdır. Dununla beraber, İ · 
talyanın Avusturyayı Almanyanın 

avucuna terketmesine razı olabile· 

cegi hiç de zaııncdi\memektedir. 
Bununla beraber Avusturyada; 
cLangsaı 1 abcr Z.i.Chert y.1ni cya .. 
vaş, fakat emin bir şekilde. siyP.sİ 
fa~liyet gcisterılmekledır. Hatta A 
vusturyadaki nazilerin yakın!orda 
Avusturya idarEsinin mes1uiiyct .. 
!erme iştirak edecekleri d~ acıkça 
söy,enmekterlir. 

Göringin İtalyan ba~\'' :<ı.i ile 
Vened,kte yaptığı müliık •t , ŞLls" 
nig'" nasyoral sosya .A bır mu • 
vin vetilr rsi esası k ·~rla:;ıırıl· 
nuştır. 

Dı er t r.ıftıın .t ı'yan gaıctele· 
ri Çekoslnak mesel< ınde Avus · 
ü,ryaya bazı irt rlarda bul• m k· 

tad ·!ar. Bu gazeteler diyoı lar kı' 
Çek o ov,ky •ile Ticaret y -ı nı. z.· 
rarı yok. Fakı! politika vapmryı • 
nız. Çunkü hem Alm.nlann alcy • 
hınt>, !'!em dt' Fransızllınn- pek le> • 
hıne olur .. 

Göring'in, bumda Mu;olininln 
H itler 1e yap&cağı ziyaret iades!ni 
tiıcil etm~si hu,usunda da ısrarda 
bulunaca~ı söyleniyor. 
ALMAN HARBİYE BAKANI DA 

ROMA YA GELİYOR 

Roma, 27 (A.A.) - İtalyan im • 
paratorluğunun yıl diinümü olan 9 
Mayısta Alman harbiye bakanıma· 
reşal Van Blombcrg resmen Ro -
ma'yı ziyaret edecektir. 
KONT CİANO YARIN TİRANA 

GlDiYOR 
F..oma, 27 (A.A.) - Kont Ciano, 

refakalinde bazı yiıksek memurlar 
bulunduğu halde yarın Tirana ha
reket edeLekıir. Nazır, kral Ah • 
med Zog·o ıle başvekıl Kotta tara -
fından klbul edii~cek, fakat hiç 
hır sıyasi vcs;ka ımza elmiyeceku··. 

Yarı resmi bır notaya göre bu zi· 
Yoh1t H Ja mevcut dostluğu teyid 
~tmek maksaciilc yapılmaktadır. 

-·-
Çiçek balosuna hazırla· 

nıyorlar 

Bundan sonra Belçika'nın en 

ternasyoral vazıyetı ne olacak? 

Hıç bır ittifakla ve itilafa girme . 

mış olan mıistakıl bır devlet, yani 

İngıltere Fransa ve Almanyaya kar

şı ayni vaziyette. Nazari olarak va· 

ziyet lıu şekilde olmakla beraber. 

Belçıka'nın lngiltere'ye karşı olan 

sempatisi çok derindir Bu da bir 

ananeye dayanır. Çünkü Belçika 

bazan Fransa'nın hazan Almanya'· 

nın i$tilıisına uğramıştır. Fakat İn· 

giltere daima Belçika istiklalinin 

koruyucusu olmuştur. Binaenaleyh 

İngiltere Fransa ve Almanya ile 

olan resmi bağların, çözülmesi, İn

giltere ile resmi olmıyan bağların 
tak\·iyesinc yardım edecektir. İş • 
te B. Eden, İngiltere'nin de kıy -
met verdiği anlaşılan bu bağları 

takviye etmek içindir ki bugün Bel· 
çlka'yı ziyaret ediyor. 

Habe' 1 hek ı da konuşu l- 1 

Türk maarif cemiyeti Ankara 
merkezinin her yıl vermekte ol • 
duğu .Çiçek balosu• nu:ı bu yıl da 
8 Mayıs 937 Cumartesi gunü akşa

mı Ankara Ha!kevi salonlarında 

verilecegı haber alınmıştır. 

Ahmet 'UilrU Esmer 

du mu? 1 
Briıksel 27 (A.A.) - Diplomatik 

mahfellcr, hariciye nazırı Edenin 
başvekil Van Zeeland ile Habe. 

şistan ilhkkının tanınması meselesi 
hakkında görüştüjtünü haber ver. 
mektedir. 

Cemıyet idare he7eti ile Ankara· 

nın tanınmış Bayan ve Bayların -

dan mürekkep komite ilk toplan -

tısını yapmış ve balonun eğlenceli 
\'e nezih alınası için ger~kerı ted -
bil'i alını~tır. 

I< 
biı 

a 
bi 

ın 

d 
di: 

bi 
lık 

eg 
leı 

p 

M 
r 

g 
il 
d 
ti 
k 
iç 
k 

k 

la 
c 
r 

1 
li 
ş 

d 
ş 
m 

Si 
c 
k 
ç 

a 
ç 
si 

ç 
y 

v 



-AÇIK & 
--- -=---~~ 

.. -
Anadan doğma 
körlükler için 

kan un 
f Ş~lhıöır ~©ılb~ırD~ırü' 

"Bir çok milletlerin kanunlarında bu 
tedbir mühim bir yer almıt bulunuyor" 

Heyet geldi 

Tayyare 
Meydanında 
Karşılandılar 

l """' Bir mektepte 
Mühim bir t amim 

Körlük, arıi zo•du~ugi bi anadan doğma da olur. Bu i1 bizim branşımız 
değildir. Fakat bir noktayı tavzih etmek için bu hadise üzerinde 

birkaç söz söylemeği muvafı k buluyoruz. 
Çocuk doğarken gözlerinde bir takım Bakteriler olabilir. Ve işte 

annd~n doğma körlüğü meydana getiren bu hadisedir. Bu o kadar basit 
bir bilgidir ki orta okullarımızda biyoloji dersler!mizde öıtrcniriz. 

Birçok mil letlrrde bu bakterilerden hasıl olma körlüğün önüne geç
mek için, yeni doğan çocuğun gözlerine birer damla Nitrat darj an 
damlatılır. Ve ebeler, doğum doktorları, bunu yapmak mükellefiyetinde· 
dir!er. Bunu bildiren kanun vardır. 

Halbuki birçok yerlerimizde doğumlar daha fena şartlar içinde olur. 
Çocukların, henliz cenin halindeki taazuvları da daha kötü şartlara la· 

bi olabilir. Bıitün bunlar biz~eki anadan doğma körlüklerin, bakımsız· 
lıklan hasıl olmuş bulundıtuna kanaat verir. Velevki böyle olmasa da, 
eğer filhakika iki damla Nitrat darjanla bütün hayat müddetince çeki· 
Iecek bir malüliyetten kurtulmak mümkü!c • ki fen böyle diyor· bunu 
~ apmak ve yaptırmak ve bunun içi:ı de bir huicuk kaidesi vazetmek 
2erektir. 

Hatice Hatip 

j Perapalasta misafirler 
,ereflne ziyafet verilecek 

Beynelmilel Ticaret Odası Reisi 
ve Umumi katip muavinile Alman 
ve lnı;iliz murahhasları dün saat 
16,30 d3 tayyare ile Yeşilköye 
gelmişlerdir. 

Misafirlerimiz Yeşilköyde lktı· 
sat Vekaleti adına iç Ticaret 
Umum Müdürü Mümtaz ile Beyne!· 
milel Ticaret Odaları Türkiye Ko
mitesi Reisi Mithat Nemli ve 
Umumi KAtibi Galip Bahtiyar tara· 
fından karşılanacaktır. 

Kendileri Yeşilköyden doi• 

POLiSTE - ---
Bir tiren 
Kazası 
Oldu 

ruca Perapalasa ııötürül~cekler 

1 KÜÇÜK HABERLER ı ve akşama kadar orada istirahate. 
• deceklerdir. Akşam şereflerine Mil• 

,., ________ ·-----• hal Nemli tarafından verilecek 

M akinist karnından ya
ra landı ve hastahaneye 

kaldırıldı 
Dün .abah saat 11,30 da Sirkeci 

garında manavra yapan makinist 
Ihsan makinist Tevfik'in idaresin· 
deki lokomotife çarpmı~ lokomo
lifın tamponu kırılmış ve lhsan'da 
karnından yaralan:o:ıstır. Tedavi 
için Ccrrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Bir çocuk kezzapla yandı 
Dün Balıkpazarından kezzap şi• 

şesile geçmekte ~lan 16 yaşlarında 
Rofail isminde bır tocuğun ayağı 
kaymış kezzap şişesi kırılmıştır. 

Dökülen keıznp çocuA"un ayak· 
!arını yakmıştır. Çocuk tedavi için 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldı· 
rılınıştır. 

Bir çocuk düşdü 
Kasımpaşa 5 inci ilk mektep ta

lebesinden olup muallimleri ile bir• 
likde Melek sinemasına giden Ya· 
şar ismindeki çocuk balkondan 
düşerek yaralanmıştır. Tedavi için 
Ş:şli çocuk hastanesine kaldırıl· 
mıştır. 

Birinin de eıı yendı 
Fatihdc Fehminin l!stik fabrika• 

sında çalışan Latif ismindeki ço
cuk lastik parçalarını kazana atar• 
ken eli yanmış ve tedavi için Şişli 
çocuk hastahanesine kaldırılmıştır. 

Otomobil. tramvay 
çarpıştılar 

Tünelden Şişli ye ıriden vatman 
Hüscyinin idaresindeki tramvay 
arabası, Asmalımcscit ıokatından 
tıkan ve şoför Vel~demirin idarc;
sindeki Ankara plakalı Sovyet ti• 
caret mümessilliğine ait otomobile 
çarpmııtır. Otomobilin çamurluJtu, 
tramvayın da sol banmatı hafifçe 
ezilmiştir. 

At çifte atmış 

Kadıköyde lbrahim ağada oturan 
Sabiha hayvanları otlıı.tırken ltıun 
isminde birine aid beyırir çifte al• 
mış ve zavaitıyı kolundan yarala· 
mıştır yaralı hastahaneye kaldırıl· 
mıştır. 

Sahte memur yakalandı 
Kadıkö ründe Y eldcğirmenindc 

Uzun Hafız sokağınd:ı 125 numa• 
ralı evde oturan Kasım Yeşilköy 
rum mektebine giderek kendine 
memur süsü vermiş ve yakalan· 
mıştır. 

Bıçakla yaralama 
Tahtıkalede seyyar börekçi Ali 

Seyyar satıcı BilAI arasında kavga 
çıkını,, neticede Bilal çakı ile Ali
yi sağ tarafından yaralamış su~lu 
yakalanmıştır. 

• • ADLiYE 

Bir vatman 
ik i seneye 
MahkQm oldu 

Bundan iki sene kadar evvel 
Pangaltıda Kurtuluştan gelmekte 
olan arabasilc Hamam civarında 
Hikmet ve Gerem adlı iki çocuğa 
çarparak Hikmetin ölümüne ve 
Ekremin de devamlı malüliyetinc 
!ebcp veren Vatman Kamilin ya• 
pılan açık duruşması dün nihayet 
bulmuştur. 

Kamilin dikkatsizlik yüzünden bu 
kazaya sebebiyet verdiği •e kaza. 
yı müteakip arabayi 40 metro u· 
zakta yolcuıarın müdahalesi üzeri
ne durdurduğu arabayı' kaza e<na
sında mutat sür'aıten fazla bir hızla 
sürdüğü sabit olduğundan 2 sene 
müddetle bapsinP "" 200 lira para 
cezasile cezalan7,rlJmasına karar 
verildi. 

Bir yankesici mahkum 
oldu 

Hasan isminde biri YenicamHen 
geçerken yankesicilik suretile cüz· 

* Mütekait Mareşal Abdullah ziyafette hazır bulunacaklardır. 
85 yaşında olduğu halde, İzmirde 

Buııünde Ticaret odasında bir Karşıyakada vefat etmiştir. * İktısat Vekili Celal Bayar, toplantı yapacak, akşam şerellcrine 
kendir fabrikası hakkında tedki • vilAyct makamı tarafından verile. 
katta bulunmak üzere Kastamonu- cek ziyafette hazır bul~nacaklardır. 

lktısat vekAleti iç ticaret umum 
ya gidecektir. A k d 

müdürü Mümtaz dün n ara an * Ankaraya giden Macar tica • . 
ııelmiş, hazırlıkları ııözden ııeçır· ret heyeti ile müzakerelere ı' ı ı 
miştir. başlanmıştır. * Pari - Suar muharrirlerinden 

Blanşar şehrimize gelmiştir. * Tahranda vazifesini bitirmiş 
olan Türk heyeti avdet etmek ü -
zere yola çıkmıştır. * Almanyadan satın alınarak 

# 

şehrimize gelmiş olan on mektep 

tayyaresi • i • ı Ankara Türkkuşu 
alanına inmiştir. * İnhisarlardaki memurlar için 
yeni bir barem hazırlanmaktadır. 

Haziranda tatbik edilecektir. * Üniversite kimya talebe ve 
doçentlerinden mürekkep elli kiş i
lık bir kafile kömür sergis ini gör -

mek üzere Ankaraya gidecekler • 
dir. * Süleymaniye civarında kili -
seden çevrilmiş Molla Gevrani ca
mündeki mozayikler meydana çı -
kartılmaktadır. * Bütün esnaf ile ailelerinin pa
rasız tedavi edilmeleri için esnaf 
cemiyetinin yeni binasında bir dis
panser açılacaktır. * Kurbağalıderenin Haziranda 
temizlenmesine başlanacaktır. * Badema tiyatro ve sinemalar
da locaların numaralı koltuklara, 
evvelce bilet alanlardan gayri kim

selerin işgal eylediği görülürse za
bıtanın müdahale eylemesi vali ta
rafından emredilmıştir. * Lise talebelerinin gelecek se • 
ne tedris yılından itibaren hava 

kapmlarında çalıştırılması karar -
laştırılmıştır. * Piyasada yine narlıdan fazla
ya iplik satışı başlamıştır. Tahki -
kat yapılmaktadır. * Hava tehlikesinden korunma 
kurslarının köylere kadar teşmili 
kar ar laştırıl mıştır. 

* Ekalliyet mekteplerinde mu
siki derslerinin de Türkçe verilme
si muvafık görülmüştür. 

danı çalıiımışllr.- Sııçlu olarak teş• 
hi! olunan lbralıim ya~.alanmış ve 
adliyeye verilmiştir. Uçüncü sulh 
eczada yapılan mahkemesi netice• 
sinde cürüm nbit görülmü, suçlu 
3 ay, 10 gün hapse mahkAm ed il. 
miştir. 

Ahmet tevkif ol u ndu 
Ahmet isminde biri tüccar Veli· 

nin dükkAnından bir caket çaldı· 
ğınd ın dolayı pol ;s tarafından ya· 
kalanmış adliyeye verilmiştir. 
Üçüncü sulh cezada yapılan muha. 
kemesi neticesınde Ahmet tevkif 
edilmistir. 

Hakaretten mahkum oldu 
Mahmut isminde biri bekçi Ha· 

sana, ve zabıtaya hakaret madde. 
sinden dolayı yakalanarak adliye
ye verilmiştir. 4 üncü Asliye hu· 
kuk mahkemesinde yapılan muha· 
kemesi neıicesinde bir ay hapse 
ve 30 lira para cezasına mahküm 
olmuştu~. 

Mahkeme evraKı kay. 
bolmuş 

• Suzan isminde bir bayan Asliye 
Uçüncü ceza mahkemesinde 3 aya 
mahküm olmuştu. Bayan davayı 
temiz etmiş fakat evrakı temyizde 
iken dosyası kaybolmuştur. Mah. 
kemenin zabıt katibi Refik ile ba· 
yan Nezihe Suzan 4 üncü cezaya 
verilmiş dün duruşmaları yapılmış• 
tır. Karar bugüne bırakılmıştır. 

Yeni bir 
Yat 
Satı n a lı ndı 
Yat modern vesaitle mU· 

cehhez ve suratı faz ladır 
Al d ıJtımız hususi malumata 

göre lngilteredr.n Ertuğrul yatı 
büyüklüıtünde yeni inşa edilmiş 
bir yat satın alınmıştır. 

Yat önümüzdeki iki ay içinde 
limanımıza gelmiş bulunacaktır. 
Yat modern \"esaitle ve kuvvetli 
motörlerle mücehhez bulun makta 
olup sür'ati de fazladır. 

Polisler 
imtihan 
Oldular 
Polis te,kllAt IAyihası 

Kamulaya verildi 
Haziranda tatbikına geçilmek ii

zere hazırlanan yeni polis teşkilatı 

kanun layihası, dün Meclise veril
miştir. İstanbul kadrosu için ye -

niden görülen ihtiyaç üzerine me

mur alınmağa başlanmıştır. Dün 
sabah 30 namzedin yazılı ve öğle
den sonra sözlü imtihanları Emni
yet Müdür muavini Bay Kanıra -

nın başkanlığı altında toplanan bir 
heyet tarafından yapılmıştır. 

- ··-
Hava yolları 
Villyetlere bu hususta 

yeni bir tamim gönderildi 
Hava yollarına ait işlerle mu· 

haberelcr hakkında vilayetlere yeni 
bir tamim ıı önderi imiştir. 

Bunda; hava yolları devlet iş· 
]etme idaresinin yeni bir teşekkül 
olması ve g~nişletilmesi üzerinde 
çaiı,ılması ve bu servisin incelik 
ve hayatı bakımından olan ehem
miyeti göz önüne alınarak bu da· 
ireyc ait bütün muhabere ve mua• 
melıltın her şeye tercihan sür'atle 
neticelen dirilmesi, gecikmelere ka. 
tiyen meydan verilmemesi ehem· 
miyetle tebliğ olunmaktadır. 

Bir Mayısta 
Her yer kapalı kalacak 

Önümüzdeki Cumartesi gunu 
Mayısın biridir. Bizde bir Mayıs 
•Bahar bayramı,. diye kabul edil
miştir. 

Evvelce Kamutayda kabul edilen 
ve tatil günlerini gösteren bir kanun 
mucibince o gün resmi daire ve 
müesseselerle mekteplerin ve cu• 
martesi günleri saat 13 ten sonra 
kapalı kalmaları icabeden yazıha• 
nelerin tatil etmeleri• lazımdır. 

Bu itibarla mayısın birine tesa· 
düf eden bu cumartesi günü sa• 
bahtan itibaren her yer kapalı ka· 
lacaktır. 

DiJn bir ecnebi p refesör 
ge!dl 

La hey Üni venitesi Profesörlerin. 
den Şel1evık bugün şehrimize gel• 
miştir. Kendisi istasyonda Üniver. 
site erkanı tarafından karşılan. 
mıştır. 

Profesör perşembe akşamı ilmi 
tarih ve ilmi cot<;rafya mevzulu 
bir konferans verecektir. 

Tifo çıktı 
Mek tep der hal t atil 
edilerek mecburi atı 

t atbikine batlandı 
Son ııünlerde şehrin bazı semt· 

)erinde tek tük tifo hastalığı gö· 
rülmeğe başlanmıştır. 

Bu meyanda Süleymaniyede 
küçük pazar yokuşundaki ilk 
mektep talebeleri arasında bir 
çocufl:un da tifoya tutulduğu Ma· 
arif idaresince haber alınarak 
derhal lbım ııelen ııhhi ted· 
birler alınmıştır. 

Bu mektebin bütün muallim 
ve talebelerine bu sabahtan ili· 
baren mecburi aşı yapılmıya 

başlanmış ve ayrıca mektep da· 
hilinin dezenfekte ve tathirine gi
rişilmiştir. Görülen lüzum üze· 
rinede mektep iki gün müddetle 
tatil edi l miştir. 
Diğer taraftan haber aldığımı· 

za ııöre Maarif Direktörü bütün 
mekteplere bir tamim ııöndercrek 
bu ders senesi zarfında talebe· 
!erden kaç çocuA-un hastalandı· 
A-ını ve bu hastalıkların i!i m· 
!erile çocukların ad, yaş ve sı· 

nıflarının derhal bildirilmesini ve 
hastalıktan ölen talebe varsa O• 

nun da adresinin iş'arını bildir. 
miştir. 

Bir ihtilas 
Suçlusu 

DUn m ahkQm oldu 
•thtilii.! suçundan maznun olup 

mevkuf bulunan lstanbul belediyesi 
gayrı menkul mallar delliirından 
33 yaşlarında Salih Hamdinin Ağır 
cezada yapılmakta olan muhake
mesi dün nihayet bulmuş, maznun 
Hamdiııin sattığı mallara ait mak· 
buzların dip koçaıılarıoda tahrifat 
yapmak suretile 62 lira ihtilas 
ettiıti s a b i t o 1 d u A' u n d an 
3 sene 10 ay hapse ve 2 sene 4 ay 
da memuriyetten mahrumiyetine, 
ihtilas ettiği parayı ve muhakeme 
masraflarını ödemeğe mahkılm 
edilmiş t ir. 

lnkı lGp dersleri 18 
mayısta kesilecek 

Bazı gazetelerde Tiirk inkılabı 
Tarihi derslerinin 1 mayısta kesi• 
leceği yazılmıştı r. 

Türk inkılabı Tarihi dersleri ala· 
kadar fakültelere ve yüksek mek· 
teplere de bildiri:diği gibi 18 ma. 
y ı s 937 salı günü kesilecektir. 

Irak Maarif milfettitl ya• 
kınba lstanbula gellyorl 

Türkiye Maarif Teşkilatı hakkın
da tedkıkat yapmak üzere Anka -

raya gelmiş olan Irak hükümeti 
maarif müfettişlerinden doktor F'a

zıl Cemali bugünlerde İstanbulda 

beklenmektedir. Irak maarif mü -
fettişi istanbuldan sonra İzmi~, 

Bursa, Aydın ve havalisinde de 
tedkikat yapacaktır. 

Konser ve Konferans 
Ş i şli Halkevinden: Nisanın 30 ncu 

Cuma günü akşamı .aat 21 de 
Halkevimizde muharrir bay Ômcr 
Rıza Doğrul tarafından (Bermekiler) 
hakkında bi r konferans verilecek 
ve bayan Eın~I inal ve arkadaşları 
tarafından da Türk musikisinden 
seçkin parçalar çalınacaktır. Her• 
kes gelebilir. - -

MUııahipzade gecesi 
Şeb,emini Halkevinden : 
1-5-1937 Cumartesi gecesi saat 

20 yi 30 da kullu 'a~ac•k olan te
maşa müeliiflerimizden Müsahipzadc 
CelAl gecesine ait program aşa· 
ğıda yazılmıştır. 

1 - Ônsöz Nusret Safa Coşkun 
2 - Folklor ve etnof!:rafya ba. 

kımından Müsahipzade Celal. 
M. Baha Gökoğlu 

3 - Temaşa bakımından Mü. 
sahipzade Celal Selami izzet 

4 - Müsahipzade Celal. M. 
Turhan Tan 

On dakika dinlenme. 
5 - Müsalıipzadenin operetleri: 

Zühtü Tine! 

6 - Muzik. Atlı Ase! bestekarı 
F&hrinin başkan'ığında Atlı Ases 
\'e Lale operetlerinden par~alar. 

7 - Aynaroz kadısı. (1) inci 
perde 

8 - Aynaroz kadısı (2) inci 
perde 

9 - Çay 

10 - Davetiyeler bir kişilikti r. 

Ecnebi 
· Mutahassıslar 
Ne yapıyor? 
Alınan randıman ve de· 
ruhte ettikler! işlerdeki 
muvaffakıyet soruluyo r 

N afıa Vekaletinde \ ·e Nafı a Vei<.3.
' Jetine baglı bütün daire ve mü· 
1 esseselerdc istihdam edilen ecnebi 
müşavir ve mütehassı slar hakkın-

da alakadarlara bir tamım gönde-

rilmiştir. 1 
Tamime göre bu kabil ecnebi mü

şavir ve mütehass ı slar deruhte et
tikleri vazife ve hizmetlerin cins ve 
nevine göre ne dereceye kadar mu
vaffakiyetle çalı şmakta oldukları

nı ve ne gibi i ş l er yapabildiklerini 
veyahut muvaffak olamadıklarını 

birer raporla ve mart, haziran, ey
lül ve kanunu evvel aylarında ol
mak üzere her üç ayda bir doğru -
dan doğruya Nafıa Vekaletine \"e 
vekilin şahsına bildirecekler ve ilk 

! raporlarını bu ay içinde göndere
ceklerdir. 

Tamimi.o altında bu sorgunun 
maksat ve sebepleri de izah olun
maktadır. Bu izaha göre; verile -
cek cevapların tetkikile ecnebi mü
tehassı s ve müşavirlerden şimdiye 
kadar ne kadar randıman alındığı 
anlaşılacak ve çalışmakta muvaf -
fak oluyorlarsa amilleri, muvaf -
fak olamıyorlarsa sebep ve illet -
!eri tebarüz edecektir. 

Devlet memurlarile kendi arala· 
rında iş noktasından beraberlik ol
makta veya olmamaktaki sebepler 
de ayrıca anlaşılacaktır. 

Lüks 
Vapurlar 
Yapılan mUzaker e ler 

esas ltlbarile bitti 
Denizyolları idaresile Alman 

grup tezgahları arasında beş bin 

tonluk üç vapur için yapılan mü -
zakereler esas itiba.rile neticelen ... 
miştir. Gemilerin projeleri tama -
men hazırlanmıştır. Büyük posta

lara tahsis edilecek olan bu va -
purlarda son sistem tertibat ve tec
hiz.at vardır. Güverteleri ikişer kat

lı ve lüks kamaraları havidir. Ge -

rek birinci mevki ve gerek lüks ka
maralarda banyo salonları da bu -

lunacaktır. Aşağı katta bulunacak 
yemek salonuna yukaridan asan

sörle inilecektir. Gemilerin sür'ati 

13-14 mil olacaktır. Vapurlarda yüz

me havuzları için hususi tertibat 

yapılacaktır. İstenildiği zaman am

bar kapakları yüzme havuzu hali

ne konulacaktır. Vapurlar bir bu -

çuk sene içinde teslim edilmiş o -

lacaktır. 

Milyonlarca 
Evrak 
Tetkik edildlkten sonra 

imha o lunacak 
Gıimrükler Vekaleti tedkık mü

dürü Recai şehrimize gelmiş ve 

tedkiklerine ba~lamıştır. Recai bil

hassa gümrük mahzenlerinde se -

nelerdenberi birıkmiş olan eski ev
rakı gözden geçirmektedir. Bunun 
için ayrıca bir komisyon da teşkil 

edilmi ştir. Toplanmış olan bu ev -
raklardan imha edilmesi lazım ge
lenler ayrılacaktır. Yapılan tedkik
lcre göre imha edilecek olan e\'fak 
adedi milyonları geçmektedır. 

Bir ihtif al geri kaldı 
Yunus Emre için dün Emin· 

önü Halkevindc yapılacak ihtifal 
geri hıra kılmıştır. 

Halit Zi)·a gecesin inde 5 mayı! 
çarşanba akşamı yapılması karar
laştırılmıştır. 

O gece evvela 1-lalkevi başkanı 
Agah Sırrı Levend tarafından Ha. 
lit Ziyanın eserleri tahlil edilecek
tir. Agah Sırrı bundan sonra Ser. 
veli Fünun Edebiyatı ve Serveti 
Fünun nesli edebisi hakkında 

bir konferans verecek, sonra şair 
Hüseyin Siret ve Ali Karni tara• 
fından Halit Ziya, bayatı şahsiyeti 
ve eserleri hakkında birer kon
frans verilecek, bazı edebiyat mu· 
allimleri tarafından da Halit Ziyanın 
eserlerinden parçalar okunacaktır. 

Toplant.ya bir konserle nihayet 
verilecektir. 
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Eşek grev~" 
Kır köyüntle olura, ~lelıı. . . 

12 y•şındaki oğlu Muhiddin, k><l, 
lad .ı çift •Ürmeğe giderken, bia"k 
ği eşek onu sırtından atmış ve sü
rüy oreic öldürmüş. 
Eşek haklı galıta! 
Eğer, J,tan buldıki eşeklerin iş· 

len ın•n olunduklorını ,.c ,. rıık 

eşe\c' erin nakli} atta kullam '. m ') a
caklarını haber almışsa, boğzzı:ıa 

tak diren te ,·ek kü ünü bırakıp, ıi s
tiindeki se ıne· i fır : atacak ve e: tı et

te p 1 lanını k •ı paac aktır. 
Yalnız eşek bu lıa r eket i nde i:cri 

aitmiş. 

Eh, bu da çok tab:iJir. 
Eşek grevi böyle olur! 

Bir doktor ne <Jiyor ~ 

lokman Hekim imıasile yazı ya. 
zan bir doktor eşek etinden bah. 
sediyor. 

Bu bahse göre, e~k eli pek le
ziz bir ~imiş. -güya biz bilmiyoruz. 
ancak hayvanları bir az dinlendir
mek lazımmış. Bu takdirde •ti 
gevrek o'urmuş. 

Bu itibarla işten bırakılan eşpk
lerin mezbata~a gönderilmesi la· 
zım geliyormuş. 

Bir de eşeklerin büyük bir fazi
leti daha varmış: Süt anneliği ya· 
parmış. Çocuklarını em zire mi yen 
analar, temizlemek şartile yavrula
rını eşek memesine dayayıp ar•lan 
ııibi yapabilirnılş. 

Yani eşeklerin dişilerini birer 
(süt nln · ) 2ibi kullanmak muvafık 
olurmuş. 

Yok muhterem doktor. Etini ye
riz. Zaten yiyoruz. Bu mühimce 
bir şey deği:. Yalnız hiç o:mazsa 
hayvanları biraz din'endirip etle. 
rini daha gevr~k yapmak hakkın· 
daki ııa•ihatlerine eyvallah! 

Fakat, eşekten süt içmek, yani 
eşeğe süt ninel'ği yaptırmak. llu 
olmaz doktor! 

Sonra çocuk büyüsün, tam ha
yata çıkacağı, işe başlayacağı za· 
man, Şehir meclisinin kararı karşı· 
sına çıksın 1 

işten, güçten olsun .. Hatta nak· 
liyat i şlerine bile bakamasın. 

Muhterem doktora hatırlatırız ki: 
ŞJ veya bu eşek işten menedil· 

miş değildir. Kayıtsız ve şartsız 
eşek nesli medeni hayat hakkını 

kaybetmiştir bu kararla! 
Y irminci asır 

Şahap imıinde bir zat, bir ga• 
zete anketinde, befl:endi,ti kadın 

tipini t1rif ederken diyor ki: 
"Tahsili : yirminci asrın \ıütün 

yeniliklerini kavrayabilmek" 
Bunun için kadının hayalı kafi 

gelmez a birader 1 Yirminci asrın 
yenilikleri diyip geçme 1 Bunu le • 
derrüs etmeJte topu birden az gc• 
lir. 

~liçde bır vak"a 
Haliç vapurlarından birinde Hı· 

zır isminde bir yo'cu, içmi~ ve va· 
pıır, köprüye yanaşırken nekadar 
tahlisiye simidi varsa hep!ini de
nize a!mış. Hızı rı yaka paça kara• 
kola, oradan mahkemeye götür• 
müşler. Beş li raya mahkum olmuş. 

Bilmeyiz amma, hadise bir cürüm
dür. Fakat çoı.. maindar bir cürıim. 

Acaba Hızır demek isterremiş 

midi r ki: 
Nasıl olsa Haliç doluyor, nası l 

olsa vapurlar karada yüriitülecek 
nasıl olsa arlık boğulma tehlikeleri 
yok. O halde ne lüzumu var bu 
simitlerin? 

Kurbagaıı dere 
temizleniyo~ 

Belediye, Kadıköyüncieki Kur
bağalı derenin temizlenmesine ka• 
rar vermiştir. Fakat bu iş bir se. 
nede olamıyacakmış. Ve tamamen 
t~mizlenme işi - bermutad • tahsi. 
sat işi imiş. Yavaş yavaş yapıla. 

C3kınış. 

Ey Kadıköylüler! 
Biz Ha"içten tec,übc sahibiyiz. 

Eğer Kurbağalıdere ,köşk yapılabile. 
cek bi r yerse vo hoşu o uza gidi• 
yorsa, dereyi parça parça satın 

alınız. 
Çünkü; }'akında Kurbağalıdere, 

kurbağalı çayır haline gelecektir. Ke
ra.net göslermiyoruz. Koca Haliç, 
HJliç meydanı olursa m ni mini bir 
dere dolmaya başla}ınca neden 
çayırlık olmasın 1 

Deve ile nakliyat 

Belediye şehirde deve ile nakli
yatı menetmeği kararlaştırm•şt r. 

Bunus için meclisten karar alı· 

nacakmış. 

Deve ile nakliyat zaten şehirde 
yapılamaz, merak buyurmayınız. 

De•,enin · ayağı yumuşaktı•. Yol· 
!ar böyle oldukça deveye yalvar• 

~ sak da yür<iyemez. 
Deve sıcak memleketlere, kum· 

luk yerlere duz yollara alışmıştır. 

Bu yoıtara sekmek bize vergi 
ancak! 

Serdengeçti 

.. 

1 
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AVGDR a a a 
BÜYÜK EDEBi ROMAN 73 ........................................................ Yazan: 

Veremlinin ölümü 
, J\'ecm ı1 Al( kı balu>undJ 

Yazan: A. KaylAn 

• Pırrr. •• Pırrr .. lçln ••• Aylardanberi pasaport peşinde· Emir hazrelleri müthiş bir ko • 
yim. Bu uzunca zaman içinde ko· medyarı. Hiç bir şey olmamış gibi 
calığımd an başka umumi vali ve davranıyor. Fakat hadise ortad3 
müfettişle, siyasi ve idari iki polis olduğu için saklamak ta zor. Bunu 
baş müfettişi ile, !üç nazır, birkaç başka türlü anlatıyor. Bir casus 
meşhur diplomat ve bir çok harp kovalıyorlarını,. Kaçmış. Saklan· 

MÜELLiFi: Nizamettin Nazif 

- Vardır. 

- Vallahi yoktur.· 

tanı:mışl•rdı. Neemiye 17 yaşla - 1 
rında ıay1f, uzun bo~:lu. sa.rJjlll, 
mavi goıli.ı, kumral dJlgalı ı;açlı 
şirin bir kLzdı. Ali İS<? e>meı, sıyah 
saçlı 18 yaŞ:;ırında şaır ruhlu ınce 

bır gen\tL 

Alının gozleri V"-?ardı, öyle dedL 
.oy1e, se\lp se\'ıp uyrılmo>ı güç ı 
ol..ıyvr• hele benim gıbı aidatı • 1 
;arak scvılen ve çıldırarak seven C'l1 

sorunda yalnız kalan, ,·erem olar 
h.1 ·tahanelere düşen ..... • 

- Oiıl ·Dedi • ne güzel koku
vor ı .. Bekar evinin kokusu bu de
mek •.• Hürriyetin kokusu bu ... Olıl 

Ve birden ateşli bir sıçrayışla 

gencin boynuna kollarını doladı 
ve ... sustular. 

Sabiha yıtanımı)·or musun? ... 
- Naşıl bir kıı bu? dur, dur, 

ıızun boylu, zayıl, esmer,I büyük 
a~ı?h bir kız mı? ... 

zenırini ile tanışt.m. Başka başka mak için saraya iltica etmek iste• 
milletkrden olan bu adamların hep· 

miş. Biiyük bpı önünde yakalan· 
•i de benim pasaport işimi en ya-

Samiını arkada<lık!Jrl sevg.ye 
ve daha sonra çıldI'a.ıya sevgiye, 
n~ka çevrildi. l\~cmiyc ile Ali •r· 
tık her gün bırbirleı ini göriı~·or -
lar ve uzun, uzun konuşup sevı· 

tiyorl;ır \'C soatlerce ber;,bcr gczı· 
yor!Jrdt. 

Aradan hattalar. ay\.,r geclı bir 
gun Ali. Necmiyeden kısa fakat 
zehir gibi bır mektup aldı. O mek· 
tupta şunlar varcıı: 

Bedbaht SPvenıın, 
Ben eni hi~ bir zcanjan sevmcdirr 

,.e sevemedim de çü~kü benim bir 
sevgı lım. bir nişanlım vardı. Ona 
nisbct olmak üzere seni seviyor gı· 
bı göründüm ve rolümde muvaf· 
fak oldum. Bir ay rnnra nişanlım· 
la r\•lcniyorum. Selamlar .. • 

fılec,niye 

llll'ktubu, tcrlıyt·n avucu İ9<:rİ· 
sındc buru~turdu. Oturdugu san • 
dalyadan yava •• ·avaş ap.ga kalk· 
tı, kalasında bir çok iikirler c;a· • 
pı~ıyor, gözlen kararıyordu. Odadan 
çıktı, merdi\•enlerdcn vavaş, yavaş 
indi, gözleri ya,ardı, bogaıına bir 
şev tıkandı. Ağlamak istedı fakat 
muvaffak oları.adı Kö~kün hah -
çesine çıktı, bir ar,acın altına otur
d'ı. zıhnini topl.ımıva calıştı soğuk 
hır riııgar saçlarını dağıtıyordu. O
rada saatlerce kaldı. Gözleri de -
niziıı ınavilik:erıne daldı. Gözle i • 
nin önüne bır kaç gün evvel, kcn· 
di güılcrilc beraber ağhyan ve gi.ı 

kn ikı göz, ıki mavi göz geldı. Ak· 
~anı olmu~tu. Ay çok güzeldi. A -
yaga kall<t. s:ıı a-:ıar,ık ko~ke girdı. 1 

Yavaş yavaş yuruyordu. Yukarı • 
dan ıır esi bagınvordu: 

Alı, n redesın Ali'. 
Bu sozler~, manasını en· la an

larnıdı. so~ra hızınetçı kız yanına 

geldi. 
- Ktı~·uk brv, hast..sın galiba, 

di)«'rck elinden tuttu ve yukarıya 

~ıkarru. 
Ali, annesine hasta oldugunıı ve· 

mek yemed"n yatecnğıru sövledi ve 
oda,;tra çckıldı. s.ıyuııdu, yatağına 
girdi. 

Vücudü tıt•ıyor kalbi ,;adetle çar
pıyor. Şakakları zonkluyordcı. uy
kusu yoktu. Kafa,ında bir ~ok is· 
tıfhamlar dolaşıyor, bir cok cüm • 
leler biribırıle çarpışıyordu. 

Bir kaç gür sonra Alinin hasta· 
lığı şiddet1endı, soğuk, soğuk ter
ler dökmiyc ve kesik kesik öksur
mi ·e basladı. Doktorlar bir hasta
haneye kaldıralım dediler Ye kal· 
dırdılar. 

Kafası birdenbıre kanıtı gozle
nnclon sel gibı yaşlar akmıya bas
ladı Boğazına bir şey tıkandı, ök· 
~ıirmiye başlad Tam bu sırada ko
t;uşıın kapısı açıldı \"e içP.riye, si • 
ya'ı bır manto ile Necmiye girdi. 

Hıçkıra hıçkıra Alinin boynuna 
atıldı. 

-- Ali ... sana ben ettıın ... seni 
ben hasta ettim ... kendi saadetim 
ıçin s<'nin verem olmana sebep ol· 
dum, beni affet. 

Ali şa!jkına donmıişlü hem ağlı· 
yor ht'm de: 

- Gıt.. gıt, gelme ... seni gözle· 
r.m görmek istemiyor .. diye mırıl • 
danıyordu. 

Necmiye karyolanın üzerıne o
tuı du, kana. kana ve hıçkıra hıç
kıra ağladı. 

- Ali, ne olur benı aff~t. Yal • 
\'itrırını sana. 

- Gıl.. git kocana, beni verem 
cttın, bari kocana sadık kal.. 

Gene oksürıiği.ı tuttu. Ağzından 
pıhtıla,mış kan parçaları fırlıyor· 

du. 
... rt..·ccnıve ne yapacağını şa~ırdı, 

Alıııın lızerine eğildi, dudakların • 

dan öperken hasta son nefesini ve
nyor gözlerinı hayata ebPd\yyen 
kapıyordu. 

'ecmiyenin hıçkırıkları odayı 

dolduruı ken Alinin ceseti yavas ya· 
\as soğuyor kom~unun gramofonu 
geııe. 

Demirciler demir döğer tunç olur 
Serip, eV•P ayrılması güç olıır,. 

arkısım çalıyordu. 

Harcırah 
Bunu gösteren harita 
yapılıp tevzi olundu 
Harc·ırah ve ye,·mıye tavini he • 

saplarılc Sllr hususa ta kulla ılan 

lıaritalartn nisbeten e~ki olduğıı 
görülerek Dahiliye Vekaletince: i
dari taksimatı gösterir 1,200,000. eb
adında yen, hır harita Lastırılmış· 
tır 

Büyük emeklerle hazırlanan bu 
haritada Umum miifettişlikle, \'i -
liiyel ,.e kazaların hudutları son de
ğişiklikl<'rc göre tanzim edilmiştir. 

Nal>iye ve köy ısimleri, demir -
yolları, köprüler \'e kara yolları 

açıkça göstNildii(i gibi adları de • 
gışen nahiye ve köylerle diğer yer

lerin eski isimleri de kolaylık ol • 
mak iızere yanlarına yazılmıştır. 

Yeııi idari harita yakında; köy • 

!ere varıncaya kadar her yere gön
den ecektır. 

-·-

ilk öpüşme !er pek tatlı gelmişti. 
Sarhoşluktan 11;üç ayıldılar. 

F;.kat on dört saatten biraz faz· 
la süren bu sarhoşluk duşun 
altında biterken Aliye, birdenbire 
damdan düşer ıribı sordu: 

- Nazmi.,. Sana bir iıtne ver· 
miştim ... Ne oldu? 

- iğne mi verdin bana? 
- Canım ne çabuk unuttun? 
Hem hiç de lena bir iğne de. 

itildi. 

- Haa •.• Evet." 
- Ver ş::nu bana da... Birkaç 

rün sonra reri veririm. 
Nazmi duşun altından çıkınca ıs• 

lak ellerile ceplerini karıştırmajta 
başladı: 

- Burada de~il ialiba Aliye ... 
- Ya nered•? 
- Ôbür evde kalmış olacak her• 

halde? 
- iyi düşün birine vermiş ol· 

mı yasın? 
- Ne münasebet yavrucuğum .. 
- iyi düşün diyorum. • Ben ya· 

landan hoşlanmam ... 

- Kime •ermiştin? 
- Vallahi kimseye vermedim kız. 
Fakat bu kıı birdenbire dc~şı· 

vermişti. Bir1 gün evvel sokakta rast 
geldiği zamanki gibi dişleri gıcır
damaıta başlamış •e kaşları çatıl· 
mıştı. 

- Hdysiyetsizl • diye bağırdı • 
- 1 laysiyets z kim'?. Ben mi? 

Aliye ırözlerini dikmiş bed bed 
bakıyordu. 

- Kuzum ne oluyorsun? 
lg-neyil başka lal dinlemiyo· 

rum. 

. . . . . 

- Tam kendisi? 
- Mesele anlaşıldı . ., Ben senden 

ı.ynldıktan sonra o ır•ce Sarıgü· 
zelde bir arkadaşımın evine git· 
miştim. Ne oldu ise orada oldu. 
Ya bir şey çıkarırken cebimden 
düşürdüm, yahut aşırmış olacaklar. 

- Yine yalan söylüyorsun ... Se· 
nin böyle hırsız arkadaşlRrın ola
maz. Farzedelim ki düşürdün ... Sa
na iade etmeleri lazımdır. 

- . . . . 
- Fakat uıl neye acıdım bilir 

misin?... Seni çoktan görmedi· 
jtim için bir mektup ıröndermek 
istemiştim. Onu verirken bir de 
ne bıkayım? Bizim ijtncyi memura 
hanım iÖğsüne takmamış mı? 
NHanım • dedim • ne ırüzel şey 

bu? Kim verdi bunu size?. 
Kadın yılışık yılışık gülümseye• 

rek ne dese bejtenirsin? 
#Nişanlım verdi, efendim, demez 

mi?. Hemen ijtneyi çekip yırtarak 
göğsünden aldım. Tabii o bağırdı. 

Etraftan koşuştular. Müdürün odası· 
na çıktık. Arkasında markamı gö
rünce iğneyi bana verdi, amma 
ikimiz de reril o:duk. 

Na,,l beğen:lin mi y"ptıjtın işı? 
- HA a inat •diyorsun? 
- Senin nene inanayım ... Bizim 

sınıfla Fahrünnisa derler bir kız 
var. 

- Fahrünnisa mı? 
- Tabii tanı)'orsun .... Sevgilile· 

rioiıden biri de bu kaltRk. Meşhure. 
lerdenmiş ... Mektebe iki gün evvel 
polis haber vermiş. imtihanların ya. 
rısına girdiği halde eline bir tas
dikname bile vermediler. Adını def· 
terden sildiler. 

- iğneyi kime verdin çabuk Sorsana bana o gece altın kös· 
söyle! tekle odama atlığın kağıtdaki ran-

Ve birden hiç beklemediği bir. 
şey oldu: devuya niçin gelmedim. 

- Sahi neye gelmed;n? 
Kız yaradana sığınıp . Nazminin 

ıslak çenesine şiddetli bır yumruk -Çünkü o sabahmektebe gelince 
indirdi: Fahrünnisa hanım efendinin uzun 

- iğneyi diyorum sana!.. bir meklup okumakla ıneşgul bulun-
- . . . • ı duklarını gördüm. Lutfed:p bana da 
- Cevap vermıyorsun de*il mı?.. gösterdilcı. Allında bir Ga ib imza ı 

Hıh ... Hıh... vardı. Fakat aldanmadım tabii .. , 
- ... 
- Çünkü iğneyi, benim haysi· 

yetimı bir an düşünmeden bir başka 
sevgiline hediye etmişsin değil mi 
hain? ... 

- Yalan 
- Yalan 

sensin 1 

söylüyorsun cicim . ., 
sôyleyen, biri varsa, 

- Ben ifneyi evde unuttuğumu 

söyiüyorum. Sen aksıni ne ile i~ 
ı bat edebilirsin. 

Bu suali kendisinden •on derece 
emin bır tavırla söylemişti. Aliye 
güldü. 

Masanın üstünde duran mektep 
çantasını acele acele açtı: 

- işte ... • Dedi • bununla .... 
Nazmi'niu ıröıleri dört açıldı. 

iğne kmn avucunda duruyordu. Ma· 

Yazı senin pusuladakının ayni idi .. 
- .... 
- Neye susdun? 
- Ne diyeyim bilmem ki ... Söy-

lesem inanmıyacaksın? 
- Yoksa arkadaşlarımın aşk mek" 

tuplarını ben mi yazarım diyeceksin? 
- Eh ... Bu böyledir 

(Devamı ı·ar} 

Yakında mUzakereler 
batlıyor 

Aradan 6 ay gcçt1. !Iastahanenın 
küçıik bir koğusunda küçük kar
yolasıııın içinde veremli Ali, za· 
\•allı Ali. seYgilisinden •yrılan A· 
li yatıvordu. 

ÜskUdarda Hl mit gecesi 
mali birdenbire toparlandı. 

- Anlaşıldı ... Cebimden aldın. 

Müddeti pek yakında bıtmekte O· 

lan Türkiye · Macaristan ve Tıir • 
kiye . Fransa ticaret anlaşmalarını 

yrn ılemek üzere yakında Ankara

da müzakerelere baılanacaktır. Bu

nun için 3 Mayı>ta Fransa • 

dan ve 16 Mayısta da i\laco.ristan • 
dan ıki mütehassıs heyet şehrimi· 

ze gelerek Ankaraya gidecekler • 

dir. Ayrıca memleketimiıle Al • 

manya arasında yeni ticari ve kle· 

ring anlaşması yapılması için 1 Ha· 
ziranda !T'Üzakereleri başlanacağı 

kuvvetlP sövlenmektedir 

Hastahanenin yanındakı evle • 
r.n birinden gra,nofon ı-esi geli • 
yordu. 

Derrıirc:iler deutir dörer tunç olur 
Serip scı:ip ayrılması güç olur. 

-- - -

'Lski.ıdarda Halk Partisınin lllu • 
ral Reis ocağında bu gece saat 
yirmide Büyuk Hamit için bir ih

tifal tertip edilmiştir. Toplantıda 

e\'vela Hamıdın ahsiyetinden ve 

eserlerinden bah~edilecek, eserle • 
1 rindcn bıri temsil olunacaktır 
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DENEN 
\'•=n 'NUS<et Safa coskun oyu N ! il 

Erkek kadını teskin etti. 
- Dur dedi, böyle btrdcQbire 

bırakma kendini .• 
Ben bilmiyor muyum sanıyouun .. 
Ben kendi mallarımı bilmez miyim. 
Pıçler analarına çektiler. 
ikisi de ahlAksız, iftiracı .. 
Amma ben onları adam etmesini 

bilirim. 
Erkek çocuk, her ~eyi göze alan 

kimselerin feragatile ayajta kalktı: 

- Benim anam namuslu kadındı 
baba!.. Biz onun komşularıyız. iftira 
etmiyoruz. 

Çekti~imiıi çocuklara sor •. 
B~ba hiddetle yerinden fırlayor. 

Elini tok"at atacakmış ıribi havaya 
kaldırıyor. 

- Köpek .. Bana karşı mı ırell· 
yorsun ha ... Şimdi seni ayaklarımın 
altında ezerim. Utanmazın zoruna 
bak .. Zaten bütün rahatımı bozan 
o komşular dejtil mi_? •• 

işleri iÜçleri dedikodu .• 
Seni onlar kışkırtıyorlar. Seni 

anana onlar düşman ediyorlar. Bu 
kadar ı.cıyorlarsa yanlarına alsınlar 
sizi .. 

- Bizi komıular fı~1'ırtmıyorL. 
- Daha hfıli söylüyor. 
Çat.. 
Babanın havada 1..olu bir yarım 

- Hayır ... Sev2ilinin göl!'sünden 
aldım. Hem de müthiş bir iskanda! 
yaparak-.. Postahanede yüzlerce 
adamı rcıil, kepaze oldu. Nazmi· 
nia hayreti bir kat dalı a artmıştı. 
Şaşkın, şaşkın söylendi: 

- Benim postahanede tanıdığım 
1 ir hanım yok .. 

d~irc çiziyor \'e kocaman eli kü
çük çocuğun suratına bütün dehşe• 
tile iniyor. 

Çat .• 

O anda çocuıtun yanıltı kıpkır• 
mm oluyor. O beklemediği bu to
kat karşısında ancak ateşler 11;ibi 
yanan suratını küçük ellcrile kı· 
pata biliyor. 

Kardeşi ycıinden doğruluyor. 

Küçük kolları ajtabeysininin omuz
larında ... 

- Baba, ağabcymin hiç kaba· 
hali yolc.. onu döjtme .. isterıen ba· 
na vur tt 

Adam da şaşkındır. 
ilk def~ olarak, hayatında bir 

tokat atmıştır çocu~una •• 
Hem nadim, hem bu tokatın lü. 

zumuna kani.. Yan gözle karısına 
bakıyor. Kadın memnundur. 

içinden bir tokat ta diğer yana• 
tına vursa di)IC düşünüyor. 

Çocutun küçük kafasında sükGt 
etmeğe artık tahammül edilmez bir 
hale relen bu yaşayışın son bajtla· 
rını da koparacak olan is1an his
lerini birbirllc çarpıştırıyor. 
Batırmak istiyor. 

---
Benim asıl anam namuslu bir 

kadındı. 
Senin timdiki kırın orospudur.~ 
Sen yok iken eve adam alıyor. 
Bunun için bizi istemiyor evde .• 
Diline kadar ırelen bu cümleleri 

haykırmak istiyor. Düşünüyor. 
Çünkü.. Babası.. Karısını deli 

gibi seviyor. Onun ihanetini haber 
alırsa .. 

Muhakkak ölür bu adam .• 
Babasız kalmak .. 
Anasız yaşayanlar, babasız kal· 

manın da ne acı oldujtunu bilirler. 
Ya babaları da ölürse .. 
içinde taşan hiddet, isyan nehri 

yavaş yavaş mecrasına giriyor. 
Hayır!.. 
Söylemiyecek .. 
Tokat yiyecek, evden kovulacak, 

her akşam tahkir görecek. 
Fakat söylemiyecek .. 
Ziyanı yok babam lokal vursun .. 
Onu muztarip etmemeli .. 
Baba, hiddetle yerine oturuyor. 
Birbirine karışmış ulan hiddetli 

IUl"&tının iki noktasında sükün var: 
Göslerinde •• 
Ôlen, biten, bayılan, yanıyo• 

kın zamanda halledeceklerine ayrı mış. Zaten saraya da girmiş olsa 
ayrı söz verdiler. Fakat ortada ne imiş, muhafızlar tarafından öl~ürü· 
pasaport var ne lesepase. Bir gün• lürmüş. 
lük, üç ırünlük bir ahpaplıktan ve Ben hiç bir şeyde nhaberim yok· 
bir çok yorgunluklardan sonra yi· muş gibi davrandım. O da buna 
ne eski h~nıam, eski tas. inanır göründü, 

Bana olacaklar olmuştu. Şimdi lstanbula y. zdığım mektuplardan 
kontes benden çok üzülüyordu. hiç bir cevap alamıyorum. Ôace 
Bütün öğütlerine itaat ve riayet mektuplarımın verilmediğini san• 
ettiıtim halde biç bir şeye muval• mıştım. Fakat üç mektubumu Kon• 
fak olamıyorduk. Kaçmııktan baş· kendi eli ile postaya verdi ve mak· 
ka çare kalmadığına kentesle ittifak buzları da geldi. Vekilim olan meş· 
ettik. Fakat nasıl? fakat nereye? hur avukatın imzasını tanıyorum. 

Umumi harpte orduların konser• O imza. 

ve müteahhitliğini yapan ve şim· Yalnız kontesin tavsiyesi ile 
diki adı konserve kıralı olan biri• 

mektuplarımcıa kaçmak meselesin· 
si ile de tanıştım. Husust katibi ba· den hiç bahsetmi yo•um. Sansüre 
na aşık olduıtunu söyledi. Yalan· 
dan aıtlıyarak: tabi. Sadece işlerimi soruyorum. 

- Benim kocam var. Dedim. Satırların arı.sırdan da bana bizim 
- Aptalın bir şeyden haberi hariciyeden bir yol vesikası gön· 

olmaz, dedi. Beraber kaçalım. derilmesini yazdım. Saıısur ilişme· 
- lmkAnı yok. diği halde buna da cevap yok. 
- Ben bulurum. lstanbuldan retirdigim paralar ile 
- Bunu yapabilirseniz sizinle birkaç parça elması oldukları gibi 

ya1arım. duruyor. Fakat bu kadar az lir 
- Söz veriyorum. şeyle iş görmek kabil değil. Bu 
işi Kontese açtım. Sevincinden binanın içinde para büyük rol oynu-

boynuma •arıldı. yor ve para hiç bir rol oynamıı or. 
- isterse yapar, dedi. Tabi ol· Konteı paramı saklamaklığımı 

duğu hükGmet büyüktür, kudretli- tavsiye ett~ Verdiği sözü yerine 
dir. Ona bir şey yapamazlar. getiremediği için çok üzülüyor. 

Çocuk bir pasaport hazırlamış. Gizli gizli çalıştığını seziyorum. B;r 
Hükumetine gönderdijti için oto. plan tertip etti. Bu sayade umumi 
mobille sarayın kapısına dayandı. vali ikide birde gelme2e başladı. 
Az kalsın a;lahlı bir mücadele ola· 
caktı. Yarım saRtlik. bir çekişmeden Anlıyorum ki herifi yumuşatıp elin· 
sonra çocutu zorla tutup b;r polis den bir lescpa~e koparmak isliyor. 
otomobiline atmışlar. Kontes hem Tabii ben de bu tertibe yardım 
ağlıyor hem anlatıyordu: ediyorum. Aşişteliğe nekadarda is-

- Zavallı delikanlı! yakasını güç tidadım \·armış! Tuh senin suratına 
kurtardı. Casusluk şüphcsile hu dut Maviş 1 
dışına atılmakla kurtuldu. ( De»amı ı·ar) 
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Yüksek j Akay 
Mektepler Şirketihayriye ile 
Ameli derslerini Anado· \Müşterek bir bilet usuıU 
ıunun muhteilf yerlerin· tetkiklerine başlamışlar 

de görUyorlar 
Ziraat, Orman, Mühendis gıbi 

yıiksek ihtisas mekteplerimizın 
son sınıO rınd 936-93'7 yılına ait 

nazari dersler tamamen bitirilmiş

tir Talebeler şimdi ameli sahada 
ders görmek için Anadolunun 
muhtelif vilayetlerinde tatbikat ve 
tedkik seyahatlerine çıkmağa baş
lamışlardır: 

Ezcümle İzmire gittiklerini ha • 
ber verdiğimiz Mühendis Mektebi 
son sınıf talebesinden bir grcıptan 

sonra (Su ve makine şubesi) tale • 
belerinden ayrı bir grup ta Kon • 

ya ovası sulama sahasında tedkik· 
!er yapmak üzere dün Konyaya ha· 
reket etmişlerdir. 

Talebeler buradan Balıkesir, Su
surluk ve havalisine gidecekler ve 
biliihara şehrimize dönerek mezu

niyet imtihanlarını vereceklerdir. 
Mektebin dığer sınıflarına ait 

bir kaç grup ta önümüzdeki hafta 
içinde Anadoluda muhtelif terlkik 
seyahatlerine çıkacaklardır. 

Ayrıca ziraat enstitüsü nebatat 
talebeleri de profesörleri B. Krai· 

se'nin nezaretinde 12 günlük bir 
tatbıkat için Uludağa gitmişlerdir. 

Bu maksadla (Ayancık) hlvali • 

rum sana, hep bunlar seo'n için 
diyen bir bakışla süzüyor karısını .• 

- Nasıl beğendin mi 1. 
Diye soruyor ırözleri .• 
Kadının suratı asık •• 
Tekdiri, dayağı kAli bulmadı an

laşılan .• 
Ses yok.. Kimse yemeğe elini 

uzatmıyor. 

Baba önündeki ekmekten bir 
lokma koparıyor. Ajtzına atacak .• 

Kapı .• 
Kapı çalınıyor .. 
- Çat .. çat, çat •• 
Bu ne biçim kapı çalış?. 
Bu çalışta : 

- Kapıyı açar mısınız diyen 
bir mana yok .• 

Bilakis •. 
- Kapıyı açınız yoksa.. diyen 

bir tehdit vardı. 

Hepsi birbirlerinin yüzüne ba
kıştılar. Bu bakışlar tekrar önle· 
rindeld sahanın kapağının kulpun· 
da birleşti. 

- Çat.. çat .. 
Dışardan içeri akseden sesler : 

Arkaya bahçe kapısın• iki 
kişi •• 

Akay \'C Şırcl<t. Ha) riye IJ2rc· 
lcri yaz rıeYsımind tatbik ede· 

cekleri mi.ıştere:.: bilet usulu için te
maslara ba lam~lardır. Haziran -
dan itibaren tatbıkine başlanacak 

bu usul ile mesehi Bü.vükderedcn 
Adaya gitr ·k istiyenkr gerek Şir
keti Hayriye ve gerekse AkJy va
pur bıletleriru Büyükdere ;skcle -

sinden alabilecck!Nclır Ayni za • 
manda bu hilelerde yüzde 20-30 a
rasında tenziliıt \'apılacaktır Atfa 
veya diğer l\l rmar~ bkclel<'n ıd<' 
oturanlar da ayni usulden istifade , 
debıleceklerdir. Her ıki ida <' ,·a
pur seferleri tnrifolerini de biri -
birlerine uygun olarak ha -

zırlıyacak ıar, Adadan koprlıyc ge

len yolcular Boga7içi vapurunu ve 
Boğaziçinden Kôprüyc gelen yol
cular da Adalar \'C diğer hatların 

vapurlarını hazır bulacaklardır. Bu 
suretle Köprüde bütün ;eferler r ir· 
bırine aktarma verecektir. Bu u"ıtl 
ile her iki idare varidatının mü -

him surette artacağı ümit olun
maktadır. 

sındeki ormanları tedkık ed~_:
man fakültesi talebC'leri d!' y.'..ı.ı

da Bolu üzerinden ş~l:rimizc• döne
ceklerdir. 

- Açmazlarsa kırın., 

llaba sapsarı kesildi •. 
Titriyor •• 
Etrafına bakındı. 
Sendeliyerek kalktı: 
- Kapıyı açın •. 

Erkek çocuk fırladı .• 
Hepsi birbirine t>akıyorhr .• 
Ne oldu ? Ne olııyor ?. Kapının 

açılışı.. Merdivenlere hi'cum eden 
tok ayak sesleri .. 

Evin içini dolduran gürültü .• 
- Baban nerd• .. 
- Bu tarafdan gelin! •. 
lçerde, polis komiseri, muavin, 

polisler, bekci .. 

- Seni arayoruzl.. 
Babanın sarkık omuzları .. 
Kendini bıraksın .. 
Ağızdan tereddütle çıkan bir 

cümle: 
- Beni ne yapacaksınız? .. 

- Fazla laf yok, düş önümüze •• 
Kadının sorusu: 
- Ne oluyor, niçin iÖtürüyor• 

sunuz ..• 
Komiıerin manidar gülüşü .. 

(Devamı var) 
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Taç giyme meras·ıni eski nadolu mektupları -
A i e .. 

dil r·ni e l1s·s c r 
lngiltere hükumeti bu merasimin bütün misillerin- pı an ası a i • 

1 alı o"' 

BUGÜf\ıKÜ PROGRAf.I 
Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk mus'kisl, 

12,50 Havadi•, 13,05 muhtelif Plak 
neşriya:ı 14 Son. 

den üstün olması için her fedakarlığı yaptı Nazillinin en meşhur şeylerin-
Daha şimdiden lngiltereye merasim sey- den biri de tandır kebabıdır 

Ak~aın neşriyatı: 

Sa•t 18,30 Plakla d•n9 mmiki•i, 
19 Çocuk Esirgeme Kurumu namına 

konferans Doktqr Ali Şükrü, 19,30 

Mandolin Orl· estr•sı Berk \'C arka-retmek için binlerce insan akın ediyor Nazilli Halkı şehirlerini yük· 
seltmek için çok çahşıyorlar 1 Önümüzdeki 12 mayısta İngiltere

de yeni kralın taç giyme merasimi 
yapılacak. Merasimin pek muht~
şem olması için hiç bir masraftan 
ve hiç bir zahmetten kaçmıyaca1<
lar. Fakat hemen söyliyelim ki bu 
merasim için evvelce düşünülmüş 
olan programlar şimdi çok değişti
riliyor. Merasimin bir çok cihet'e· 
ri programdan çiziliyor. Bir iki haf
tadır Londra sokaklarında önümü~
A!llardan beri hazırlanan hiuit: Yen 
kralın taç giguk•n ta~ıyacağı ıır 
malı elbiselerden biri lıaz•rlanıgo 

d•ki 12 1\1ayıs prugramının ta•bi· 
katı yapılmaktadır. Saltanat ara • 
bası yerine bir araba, çift çift bey
gi. ler. araba'1ın önünde, arkasınıh 
kiınlerh gideceği vesaire vesaire .. 
hepsi şimc!iden ve dakikası dakika
yesiııe •la' tutularak elde krono
metre, öylece tesbit ediliyor. Suat 
kaçta kiliseye gidilecek, kilisede k1Ç 
dakika kalınacak, yeni kral. başın· 
da tacını kaç dakika tutacak .. t~ıc 
bun.arııı hepsi şimdi inceden ince
ye hesap ediliyor. Ta ki o gün me
rasimde hir yanlışlık olmasın diye .• 

Bir d..- Londraya gelecek misafir-
1<.>r var. Diinyanın her tarafından 
gekcck bir çok misafüı ağırlamak 
kola\· iş değil. 

Bu merasıme Ingilizler neden bu 
kadar çek ehenuniyet veriyorlar? 
Bir kern, hatıra ge;diği gibi taç giy
me merasımi dini mahiyette değil
dir. Tar•hten ögrenild jj!ne göre 
;ok eskiden İngilterede papazlar 
buna dilli bır mahiyet vermek su
ret le k~ndılerine de hır pay çı -
karmak • kmişler, sank, krala ~aç 
gı~d •• mcklc cnu, !Wı~nin nüfu, 
ve tesir. 2ltında tutmı:k hdyasıın 
kı:pılı- ·!·r$a da, prc.t st·rılık çı\<· 

tıkla" tcnra k• ısenın bu hulyıu· 
na meydan bırakı!"Uamış, bir çnk 
şey gibi o da maziye karışın ı;· t· 
ııııştır. 

Taç giyr: c mtrnsirr. 'lin şimdı i· 
ki man5.s. vardır: E..'.·i b" an'ar ~

yi korumak. İnı;;llfakr•n cskı:len 
kalırış 1·nııek e çok riayet et -

tikleri meşhurdur. İşte bu da öyle 
Şekillerin muhafazasına çok riayet 
ettikleri için asırlardanberi gelen 
bu merasimi de yerine getirmek -
ten kendilerini alamıyDrl r. Yok>.• 
taç giymeden evvel de tahta çıkmı:ı 
olan bir kral hukünıdar demektir. 
Krallığın her tiirlü hukuk ve ve· 
zaifine maliktir. Faraza hıç bu •aç 
giyme merasimi yapılmasa kral yi· 
ne kraldır 

İşte eski bir an'ane ·e riayet <'t -
mek gibi bir manayı ıhtiva eden bu 
sına değil dı', adeta saniyesi sanı
merasimin ikinci bir manası dnha 
vardır: O da, kilisede kral ile kra

liç<.>nin kendileıini cmillelin hiz • 

metmc tahsıS> etmelerıd.r. Yeni 

Kral Altıncı Corc da ökn pederi 

gibi pek dindar olmakla maruftur. 

Onun içın kilisede yapı.acak me
rasimde kral ve kraliçenin böyıe 
kendilerini cm ilet n hizmetine ~1-
sis> ctn1clcri n1ana ve ehemmiyetı 
var sayılıyor. 
Şimdi bunlar bi rtaTJf;. bııakı· 

lırsa, m€rasimin b11 çok calıbı dik· 
kat noktaları vaı·dır~ İngiltereyc 
bu kadar misafır ı.;clccek, ingil z 
ihtisamını herkes gc. cc(k, bu ve

sile ile siyaset aılal"'lcrı arasındı 

bir çok goriışeme ~r olacak, fılm
lcr alınacak, dunya'lın her tarafın· 
da bunlar gôsterilerek, dedığ;miz 

gibi, İngilteı en n ihtişamı muhtelıf 
memleketlere arzcdılecek. Hulas• 
parlak olması iç·n hiç bir şeyden 
çekinilmiyecek. 

Londra b14papazı tnafından kral, 
halka takdim edilecek. 

- İşte meşru hükümdarınız, İn
giliz İmparatorluğunu idare edecek, 
resmi din olan anglikan protestan· 
lığını İngillcrede koruyacak, meş • 
rutiyete riayet edecek olan hü -
kümdarınız!.. 

Der gibi bu takdiın merasiminin 

bir manası \'ardır. Kral bu tarzda 
yemin de edecektir zaten. 

Sonra kralın başı, göğsü, avuç
larının içi başpapaz tarafından o
ğularak kendisine muhtelif göm
lekler ve hil'atlcr giydirilecektir. 
Ondan sonra taç konacak. 

Sonra kralın bir eline bir asa, 
dığer eline de yuvarlak bir cisim 

ı aç giyme mera.imi provaları Londrada yapıldı. Bütün halk gece ya• 
rıırndan itibaren sokakları doldurarak hu provayı segretii/er 

verılcccktir, Bunlar hep saltanat ve 
dünya hükümdarlığı manasınadır. 

Kra! bunlara malik demektir. 

çok geçen başpapaz kilisenin ken
disinden sonra gelen diğer iki mü
him erkanını krala takdim edecek-
tir. 

Bundan sonra diğer asılzadeler, 

fakat b~,kaları tarafından taksim 
edilecc1<, diğer papazları da diğer 
reisleri krala tanıtacaklardır. 

Nazilli (Hususi Muhabirimizden) -ı 
Nazilll garbi Anadolunun pırlanıa.,, 
servet kaynağı, şirin Nazilli gün· 1 
den güne daha şirinleşmekte, tam 
manasile asri bir şehir olmaktadır. 

Yukarı ve aşağı Nazilli n3mile 
iki kısma ayrılmış iken nüfusun ek· 
seriyeti ve ticarethanelerin karni• 
len istasyona karip olan yukarı 

Nazilli de temerküz etmesi ha· 
sebile bugün bütün faaliyetin 
merkezi sikl~ti olan Naz!lli ka· 
sab"sı cidden törülır.eğe layık 
asrt binalar, oteller, rnunta· 
zam caddeler, mükemmel parklarla 
bezenmiş Gltbl A03dolunun en 
güzel ve en şirin bir kasabası ha· 
lini almıştır. 

; 

Nazi:linin geniş caddelerı akasya 
ağaçlarile donatılmış ve bu mev • 
simde bu çiçeklerin Hitif kokusu 
bütün memlekette muattar bir ha va 
yaratmıştır. 

Nazillide büsbütün vaziyetin de
jtişmesine ve ticaret ve faaliyetin 
artmasına Sümer Bank dokuma 
fabrikasının da mühim bir rolü ol
muştur. Bu muazzam fabrikada ça• 

haber vermeli veyahut ıitima;ld 
yatak tedarik edebilirler. 

daşları, 20 Nezihe ,.e arkadaşları 

tarafından Türk mus;kisi ve ha'k 
~a: kılan, 20,'.lJ Ömer Rıza tar lf• .• 

Belediyenin bu rcneki çalııına 
proı;ram:nda esa.lı birçok iş:cr 

vardır . Bunlard~n en önde geien 
elektrik iıidir. Mcvcul cle!<tr k ka,·i 
gelmediğinden daha kuvvetli bır 
sa;tlral tesi! etmek arı! o!u.1uyor. 
Ahalinin beledi>e reisine ıt.m3 .• 
ları, Be~cdiy·e rei~·nln de ke·ıdi 
nefesi e mc~ai rırkad:tşlart"a gü· 
ver.i oldu~uodan • lıu lı•:s.ıstJ dJ 
tu sene koiayıtkla başarıl cazı 

dan arJp\a •öylev, 20,15 Bimen 
Ş n ,.e arkada~ları tarafından T rk 
ıııusikisi ı·c h lk şarkıları, saat 

ayarı, 21,15 orke•lra, 22,15 Ajıns 

ve bo"a h3hrl~ri ve erle•i gii· 

nün pr~gramı, 2'.l,>O Şrn Baıao 

M yd t larafındaıı, :n son. 

'.~=============. 1---CoRSA . PiY ASA l 
kalidır . 

Çok çalışı<an olan N ıı.ıi ha kı 1, 

un.umiyttle reçLer<lir.cr, S nrni ı 
muhtelif zaman arında m>Jh:e.if 
mahsul alırlar "ıncir, tütün, parnuk, 

1 

l.ububat, portakal vesairedir,,. 
l ı 

BuRünkü Nazılli yirmi ix'ş sene 
evvelki Nazilliden çok farklırlır. 
Yarınki Nazilıi ise bacalarından 
servet ve varlık tütecek muazzam 
faLrıkalarla, fenni bir suretle istih· 
sal edilmiş mah<ulatile memleketi. . 
mizde birinci .derece kasabalardan 
addedileceğinde şüphem yoktur. ' 

H. Erkan 
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S?fya 

Amıtcrdanıı 
Praq- 22.6SlJ 

4,ll:i:> 

13.7710 
1,9691 
4, l63l 
3,9.,92 

21,6;80 . 
Vivan:ı 
Madrit 
n~rlin 

Var,ova 
Eudapc,te 
&GL::rc7 101,4160 

34.4•75 
23,81) 

3, 1075 

4,213J 
u 7710 
J,9;H 
4.ı6 3 
3.9.9! 

JQ7,0',0 
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23,s ~s 
3, ıoıs 
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. 
Belırrat 
Yokohaaıa 
Moikova 
Stokholm 

1
1 PARA;,~~' 

1 

'ı.rr.· t ~terltn 6~4. 
l Dolar 123. 

20 Frank 108. 
20 Liret 120, 
20 Belçlh F""lfl 80. 
20 Drahmi 18, 
20 Jsvlçre Fr.aniı 570. 
20 Leva 211. 

l Florin 63. 
20 Kron Çek 70, 
1 Şilin Avuıturya21, -

P~ı.eta -. 
1 Mark 25. 
1 Zloti 20. 

126. 
113. 
12'. 
84. 
22. 

581. 
23. 
1\6. 
7'. 
23. -
-. 

. 

Bunlar arasında kılıcı da untmı • 

yalım. Kra! bu fılamctlcrle tahb 
otı..rac l:, ondan sonra asılzadelerin 
birer bırN tebrikiıl.nı kabul eyi ye
ccktır. En başta gelen a"ılzade kra

lın sol yıınağını öpecek, elıle taca 
dokunac~k. dığer 2 ılZdılelPri yen 
l ..ıktiırdJra takdir.-. ed< cektir En 
baş e,ılzadc kını >labilir? Tabiidır 
ki krolın keı:ıdisındcn sonrd gelen 

Ü'ldan sonra kral ve kraliçe ki
lı~den çıkacaklar, araba ile şeh
rin muhtclıf sokaklarından, baş -
!arında taç olduğu halde geçecek • 
lc-rdır. Ondan sonra kral sarayına 
donccek, tacı çıkaracak, bir daha 
p r ."mento açı dı ı zaman ilk nut
kunu o~urkan başında bunu taşı
y;ocaktır. Bu da böyle bitecektir. 
İşle İngiliz matbuatını meşgul e • 
den mühim bir me:ele. 

Nazllllnin fevkaldd• n•flı parkı 
2L 
12. 
40 

28. 
27.50 
24. 
14. 
62 

' 

' 

' k .ı rdcş i dcg il mi? · 

Gloııc{ . ..,ter Dükü unvanını taşıyil.n 
bu birader bu işi yaptıktan sonra 

Anglıkan kilısesinin Sekizinci Ed
vard'ın tahttan ayrılmasında ismi 

---
nekador bina var 

tışan bugGn dort bine yakın işçi 
ve bir kaç yüze varan mühendis, 
mütehassıs gibi münevver kimselerin 
bulunması içtimai hayat üzerindede 
büyiik tesirler yapmıştır. 

Fabrikaya pek ya' ın bir mev· 
kide açılmış olan pamuk istasyonu 
asırlardanberl metruk ve istifade 

Şe h r I• mı• zd e 3157 apar edilmemiş bul~~an Nazilli-~ozdoğan 
• • kazaları dahılınde ve bır kısmı 

ti m an tes b I
• t o 

1 
un d u Menderes civarındaki tarlaların işlen. 

71708 ahşap binaya mukabil 69189 
kagir ve 5485 yarı kirgir bina var 

j stanbulda bına inşaatı son yıl-
larda azalmıya başlamıştır. 929 

da ~<'hirde lıirdenbire apartıman in· 
şası çoğalmış, 931 de 224 ve 932 de 
d<· 468 <ıparlıman yapıl.ırak İstan· 
buida ınşant rekoru kırılmıştır. 933 
tcrı ·onra ınşaat azaJmıya başla • 
mıştır. Yalnız son ikı yılda Anado· 
lu bn!'liyö hattıle Kadıköy-Suadiye 
tram,·~y hattı güzergahında fazla 
mı <daral bina •apılmıya başlan • 

sündc son yapılan insaat dahil de-
ğildir. ' 

Yeni kanuna göre tren hatları
nın her iki tarafında otuzar metre 

açıklık bırakılacaktır. Fakat, bu 
kanundan evvel yapılan bir çok bi
nalar vardır ki, vaziyetleri meş -

kiıktur Bu hususta son sözü şehir
cılik müt~hassıs Bay Prost söyliye
cektir. 

111111111ııoıırıııııııııı111111111·111ıııııııııııı1111111ııııııı11ııı11ııı11111ııııı 

mı"'tlr 
Yapılan bir istalistıge göre şeb· iki yazıhane tamamen 

rımizde mevcut butün binaların sa- yandı 
yısı (146379) dur Bu binalardan Balıkpazarında tüccardan Şamile 
104319 u ikamete mahsustur ki bu· ait Ndfia hanının[üçüacü katında tü
ııun 93159 u ev, 3157 si apartıman, cardan lzzelin sigortasız y3zıha-
12 sı panoıyon, 174 u otel, 777 si han, nesinden dökülen eterin ateş alma• 
243 ü bekar odası ve 1797 si bara- sından dolayı yangın çıkmış ateşin 
kadır. birdenbire parlaması yüzünden lz-

J8405 ı sanat ,.~ tıcarete mahsus zetin odası yandıktan sonra yangın 
) erler o up bunun 29 u banka, 142 altındaki 11 numaralı avukat Mu. 
si irket. 64 basımevi, 963 fabrika ammerin yazıhanesine sirayet et• 
ve imaliıthane, 31604 ü dukkirn ve miş ve söndürülebilmiştir. Han 
mağaza, 1353 ü ardıyE ve depo, 288 i sigortasızdır. Tahkikat yapılmak· 

mesine ve bu ~üzden hayli mahsul 
alınmasına ve pamukculuğun lnki· 
şafına badim ve Amil olmuştur. 

Nazillinin tandır kebabı pek meş· 
burdur. Güzel otelleri bilhassa 
"Nazilli Palb. lımirden sonra bi· 
rinci derecede otali olan Nazilli'nin 
tam konforlu banyo ve duşlu, lo
kanta ve mükemmel gazinolu bir 
otolidir. Bu otelde yolcular yer 
alabilmek için ya bir iki gün evel 

t~dır. 
garaj, 35 l i fırın, 1500 ü hamam, 1 ~-~iiiiimmmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİii;;İİİİİİİİİİmmİİİİİİİİİİİİiiiliiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ' 
34 ü eczahane, 1199 ü kahve veya 1 

gazino, 101 i muayenehane ve bii
ro, H ü $incma ve tiyatro, 2004 ü 
ahır ve mandıra, 79 u samanlıktır. 
Bundan başka şehrimizde 441 mek
tep, 44 kışla, 651 hükumet binası, 
302 belediye binası, 68 hastahane, 
sekiz dispanser, 104 karakol, 631 ca-

İstanbul Tramvay Şirketinden: 

i LAN 
mi, 109 türbe, 203 kilise, 31 havra, 
752 çeşme veya S<.>bil, 91 be!5., 20 
kütüphane, 81 kayıkhane, 23 sefa
rethane, 96 medrese olmak üzere 
3655 de muhtelif iş binaları vardır. 

İstanbul Traınvııy Şirket{, Üzerinde M 

de muteberdir ,, kaydı bnlt•n1n ve 

tekmil şebeke-~ 
tenıiıiıtlı tarifeden 

Dinar 
Yon 

1 Kron lsveç 
1 Altın 
1 Banknot 

-. 
311. 

ı~ı. 
253, 

ESHAM 

-. 
32. 

JbSJ. 
25~. 

Kapaııı' 

BEYOGLU 

1 

1 
Açıltt 

lı Bankası Mü. 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 

iPEK 

SAKARYA 

YILDIZ 

SOMER 

ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 

ASRI 

: Bakir delikanlı [ 

: Kronştat bahriyelileri 

: Saray entrikaları. 

Linç kanunu '. 
: Tarzan kaçıyor. , '' 
: Denizde isyan , 

: Taşra kızı. Seven 1 
kadın 

• " . " 
Anadolu 

N. • 
Ha. , , 
9m. 60 0/0 Peşin . . 

" 
,, yü1do 60 0/0 V adell 

' 
,. 11 100 de 103 
AılaA çimento 93,SO 93.7S 
t.ierke& Ban. • 

\STIKRAZLAR 

: Pat ve Pataşon '· Açılış Kapanı, 
sirkte ve iki yav• 

1

. tnrk Borcu 1 Pcth , , 
rucuk , • " 1 Vadeli 20,25 20. lıl 

ı Programı bildir- ' 
memiştir 

ı Küçük Lord. Pren. 
ses Turandof il 

: Gizli izdivaç. Lüi \ ı., 
sütçü 1 

• 
• 
• 
• 

t:.rıan\ 

" J1 Pt,İO -;- -,-

,, il Vadeli -, -. _ 
., 111 Peş:in ~ • 
., 111 Vadeli , , 

95 9S 
~lvaı Er&ıJrum 1 

il 
h.5J 9S,>O 

• • ,-
" " 

111 .-
Şark tim• 

' 

: Singapur postası ve 1 
Altın toplayan kızlar. il 
1936 Atina Balkan 
olimpiyatları. 

'Yüxde S Haztn6 j 
"' ı ,, 12,~9 72,25 

: Kaçak sevdalılar. 
Hücum filosu 

TAHViLAT 
Aç1h' 

1 

: SANCAK • G ·rp siivarileri. Ma-
Eski Astorya) : d~m Dobarri 

Aoa<'.olu Pe. 
va. 1 ' 

" re. ıı 
Va. il 
Pe. 111 

' 
, CUMHURiYET: Çan serserileri. 

Pranga malıkümları ı 
" 
" 
" v ... llJ 

!FERAH 
MiLLİ 

ISTANBUL • " •· 1\1\iroei.iil Pe. 

HiLAL 

AZAK 

ALEMDAR 

KEMAL BEY 

., JI 

: Pat ve P.ıtaşon l ı Va. - ... - -,-: Kral eğleniyor. Sa
Jahaddini Eyyubi ve ıı..~..---~~~------~~-- ..... ....ı 
EhlisJlip muharebe
leri 

: Bağdat bülbülü. 
Kim öldürdü 

: Beyaz Melek. En 
büyük tehlike 

---~·~_..,,,..,,,,,,,,,,..,,,.~-~-=--~~~~ 

ı:ıs6 Hicri 1353 Rumi 
Sel er 

16 
NLan 

15 
------~------Yıl 1937, Ay 4, Günl18, Kasım 172 

\ 28 Nisan : Çer,amba 
: Esrarengiz Tayyare \ -
(24 kısım) 

: Leblebici Horhor 1-
ağa. (türkçe sözlü) • ı Vakitler 
13 numaralı casus 

J<ADlKQY 

Va11ti Ezani 

------·1-'1::;•;;.· _.ı.'-1 _•a_._c!:_ 

OSKÜDAR 
Bu yekunun 71708 ini ahşap, 

69,189 unu kargir ve 5485 ini kıs· 
men ahşap, kısmen kargir binalar 
teşkil etmektedir. 

Bu istatistiğe Anadolu banliyö· 

istifade etmek hakkını veren kartların mer'ıyeli yrni tedris 

senesi başlangıcına kadar uzatı!Jı;ını, bu kaıt!~rı lıaınil bu· 

lunan Yüksel.: Mektep T31ebcsiııe bildirir. 

D1RF.KTÖRLÜK 

1 

HA. LE : Marinella. 

BAKIRKÔY l 
11ALE :Bütün güzelleri severim 

, MILTiYADI : Ehlis~lip mu~are-

•••••••••••••••••••••ım•t:tı:m•ıır:o:~"Ç 1 bekri 

Güneı 

Ô~le 
ikindi 

Akıaıa 

Yallı 

1 lmaalı: 

5 02 

12 12 
16 02 

19 02 

20 43 

3 09 

10 00 

5 10 

9 00 
12 OD 
1 42 

8 ~7 1 -

1 



6 AÇIK SÖZ 28 Nisan 

soc+ Or. IHSAN SAMI ~°'8 
8 Gonokok Aşısı ~ 
8 B~soğukluğu ve ihtilatlarına g § ~arşı pek tesirli ve taze aşıdır. ~ 

-Lokman Hekim~ !I Beyoğlu Vakıflar Direktörıuğu iltnıarı [ 

Mecmua•• '----------------------------------------------

Neden ~~a~:=u=ı Dans meraklılarına 
müjde 

1 

Her muallime. her mek- ı 
tepllye, her aileye, her 
köylüye, her kese pek 
ıazımlıdır. 

Bunden faydalı bir 
mecmua bulamazs11ı1ız. 

Kirahk Emlak: 
Taksim Ayazpaşa mahallesi Selime hatun sokakında 1 No.lu ev. 

Yukarıda yazılı ev 31-Mayıs-938 sonuna kadar kiraya verilmek üzere 
arttırması uzatılmıştır. 

lsıeklilerin .3-Mayıs-937 pazarteıi günü saat 14,30 da Beyoğlu Va• A . . ? 
spırın .j 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybetmeden dans pro -
fesörü Yorgo'ya muracaat etsınler. 

!I••• operatör •ı.,.mll! 
1 
_k_ıf_la_r_D_i_re_k_to_· r_l_ii~_u_· _a_k_a_ra_t_k_a_ı_em_in_e_g_e_ı_m_e_ıe_r_i._(_2_Js_7_) ______ _ 

1 RIZA ÜNVER 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlu soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen Ejj marka

sına dıkkat ediniz. 

İstanbul Üniversitesi Arttırma Eksiltme ve ı 

Doğum ve kadın hasla ıkları 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka · 

sında Topçekenler sokak ·No. 3J, 
birinci kat. 

1 
mulaha<Sm 

Cağaloıtlu Nı:ruos::ıaııiye ca·ldesi 
No 22 Mavı yapı 

· Tetelon ı 22683 

1 

DAİM ON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 ila 600 metre ışık veren 

• 
1 MO DA 

Fenerleri gelmiştir. 
iyi •••k almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
ile 

D A i M O N Ampullarını 
Kullanınız ve her yerde D A 1 M O N 

rnarkasına dikkat ediniz. 

1 

Az 

Ton-500 

Pazarlık Komis onu İlanları \ 

Çok Muhammen bedeli . , ı••-••••••ı•ım•••••••••••--•-••ıii l 
Ton-800 Lira-15,5 Kriple maden 

kömürü. ı Nafia Fen Okulu 
Üniversiteye alınacak olan miktar ve muhammen bedeli yukar_da 

yazılı Kriple maden kömürü .3-5-937 Pazart.csi günü saat tS de Rektor- Direktörlüğünden: 
Jükte kapalı zarfla ihale edilmek üzere eksıltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 2490 •ayılı kanunda yaıılı vesika ve 930 liralık muvakkat 
teminatlarile zarflarını ilrnleden bir saat evvel Rektörlüke vermiş olma

CiNSi Mık tarı 

Adet 
Tıılımıni bedel 

L Kş. 

ilk teminat 
L. Kş. 

Eksiltme 
Saati 

ları lazımdır. Şartname hergün Rektörlükte görülür. (2120) Yatak 100 

120 

160 

1100 

Dr. Hafız Cemal 
(LVKMAN HEKİM) 

Oahlllye ınUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra 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 telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

~oocıocıoocooooooe. 

1 
Akb• müesseseleri g 

An karada her dilden kitap, ıra- 8 
zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz• 8 

1 olarak AKSA müessesesinde 1 
bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 

mecmua siparişi kabul edilir. 

lstanbul gazeteleri için ilan ka. 
bul, abone kaydedilir. Undervodd 
yazı ve hesap mnkinelerinin An
kara acentesi. Parker dolma il 

· kalemlerinin An arada sal•~ 7c- ' 
ridir. Telefon : 3'.i77 r 

8000000000000000000000000• 

Nevresimli yorgan 
Kılıflı yastık 

Battaniye 
Karyola 

90 

50 

840 

ıso 

765 
.650 

166 50 

57 37 
48 75 

15 

ıs 30 
16 

Nafıa Fen okulu artırma eksiltme komisyonµ Başkanlığndan: 

Yıldızda eski şehzadeler daıresi binasında bulunan Oku!tımuz ihti

yacı olan yukarda cins ve mıktan tahmin bedelleriyle ilk teminatları 

ve eksiltme saatl"i yanlarında yazılı eşyanın ihale•i üç ayrı şartnamede 
yıpılmak üzere 10-5-937 pazartesi ıı-ünü açık eksiltmeleri yapılacaktır. 

isteklilerin numune ve şartnameleri görmek uzcre hergün mektebe 
ırelmeleri ve teminatı yatırmak ve eksiltmeye girmek içın de belli gün 
\.'e sa.alta bu işleri ~ apllklarına dah· rµhsal ünvan lcz.kereleriyle ve 

teminatlarını yatırmış olarak lstanbul' Erkek Lisesı bınası ı·anında Yük· 
sek Mektepler Muhasebeciliğinde toplanan komisyona gelmeleri. (2294) 

Satıhk hane 
Cerrapaşa Cami sokakak 18 

numara merhum doktor Zekinin 
evi. Hergün sabahtan 12 ye kadar 
müracaat. 

---~~-----Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu -
kuk Mahkemesinden: 

!stanbulda Süleymanıyede Şey -
hü!islam caddesinde 26 numaralı 
evi adres göstererek maliye vekfı. 

!eti muhasebei maliye müdürlü -
ğünde hesap memurluğuna tayin 
edilerek almış olduğu aile harcira
hından hazineye otuz yedı lira 12 
kuruş borçlandığından bahisle Rüs
tem Necip aleyhine ikame olunan 
dava üzerine cereyan eden muha· 
kemede mumaileyhin gösterdiğı 

yukarıda yazılı adresinde bulun • 
mamış olduğundan ilanen tebliğat 
icrasına ve muhakemenin 28/5/937 
saat 10,30 talikine karar verilrn~ 

olmakla tebliğ makama kaim ol -
mak üzere ilan keyfiyet olunur 

(936/2127) 

IHTIY~R(.;l.,q 

Peşinizden Geliyor, 
ONA KARŞI 

Beyoğlu birinci sulh buk uk 
!ıakiıııliğinden : Selim Kohe· 
nin Gala tada rıhtım caddesi ade 
Kara l\Iustafa sokağında Hova• 
gimyan hanında birinci katın• 
da 1·8 N. da Fonzi Crüsiani 
Kintiao yazıhanesinde müstalı• 
dem Feliks Pelegrino aleyhine Hazı_r:lıkll Q..av.r.car:unıııt..f . ~-~ ' açdığı alacak davasının cari 
duruşmasında : müddeialeylıiıı 

ikametgahının meçbuliyetinc 
mebni yirmi gün müddetle iliı· 
nen tebligat icrasına karar ve• 
ri!miş olduğundan muhakeme 
günfı olan 26·!5·37 saat 14 de 
:nalıkerueye gelmekliğiniz v~· 

YI\ bir velcil göııderwekliğinir. 
tebiiğ makamına kaim oluı•k 
üı~re ilan olunur. (32154) 

ö;ç-.lorin muayenesi hakkında 

I LAN 
ô:çüler riz~mnomesinin 17 inci maddesi mucibhce 937 sene•i ikinci 

kanun aı ı içinde ka>t edi'miş ve sahiblerinc müracaat kagıdı verilmiş 

olan ölçülerin 937 senelik nıua~eneleri 1-5-937 günunde başlıyacaktır. 

Muayeneye getirilecek ölçüler: 

1 - 1935 ılk veya senelik muayene damgasını taşıyan bütün ölçüler. 

2 - Senelik muaıene damgası silinır.iş veya okunamıyacak kadar 

bozulmuş bilihıum ölçüler. 

3 - Snhibleri tarafından ayarından veya damgasından şüphe edi

len ölçüler. 

ô:çü sahihlerinin müşkilata maruz kalmamaları ve i~leriııi çabuk yap
• lırmaları için ellerindeki müracaat kağıdında ) azı 1 ı olan üç maddeye 

çok dikkat etmeleri !Aıımdır. 

Aşağıda yazılı günlerde ayar memurları, mıntıkaları içindeki semt

lerde ölçüleri muayene edeceklerdir. 

EMiNÖNÜ GURUB MERKEZi 

1-5-937 den 31-S.937 gününe kadar Leyazıt nahiyesinde 

llEYOGLU GURUB MERKEZi 

l·S-'n7 den 22-5.937 gününe kadar Beyoğlu kaymakamlığında 

:M.S..937 

2-6-937 

10.6-937 
28-6-937 
S.7-937 

26-7-937 

6·8-937 

" 
" .. 
" .. 
il 

1-6-937 

9-6-937 

26-6-937 

7-7-937 
• 

" 
• 

Pangaltıda 

Has köyde 

Beşiktaş 

Arna vutköyde 

24-7-937 " • Sarıyer 
5-8-937 • " Yeniköyde 

31-8-937 • " Beyoğlu 

FATiH GURUB MERKEZi 

1·5-9 37 den 15·5-937 gününe kadar F•tih ayar m emurlujtunda 

17·5-937 • 31-5-937 

1-6-937 

21-6-937 
1-7-937 

12-7-937 

21-7-937 
2-8-937 

• 
• 
• 
.. 
" 

19-6-937 

30-6-937 

9-7-937 
19-7-937 

30-7-937 
31-8-937 

,, • Eyüp kaymakamlığında 

.. 
.. 
• 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

.. 

Samatya nahiyesinde 

~akırköy kaymakamlığında 

(eşil köy nahiyesinde 

Silivri kaymakamlığında 

Çatalca kaymakamlığı'lda 
fatih ayar memurluğunda 

KADIKÔY GURUB MERKEZiNDE 

1-5-937 den 22·5-937 ye kadar Kadıköy ayar memurluğanda 

24.5.937 
" 

29-5-937 " .. Erenköy nahiyesinde 

ÜSKÜDAR 

ı-6-937 den 15-6-937 ye kadar Üsküdar kaymakamlığında 

\6-6-937 " 22-6-937 ,. ,, Kı,ıklı nahiyesinde 

23-6-937 • 3V.6-937 " " Beylerbey • 

BEYKOZ 

1-7-937 den 15-7-937 ye kadar Beykoz kaymakamlığında 

ADALAR 

16-7.937 den 21-7-937 ye kadar Büyükada 

.. .. " 
Heybeoi ada 

.. .. Bur gaz 
" 

22-7-937 
27-7-937 

30-7-937 .. 

26-7-937 

29-7-937 

31·7·937 ,, ,, Kınah ,, 

2-S.937 
S-S.937 

10-8-937 

den 4.S.937 

9-8-937 
12-8-937 

ye kadar Maltepe belediyesinde 

.. . .. 
.. .. " 

Kartal 
Pendik 

.. 

YALOVA 

13-S-937 den 18°8-937 ye kadar Yahıva belediyesinde 

ŞiLE 

• 19-8-9 37 den 21-8-937 ye kadar 

23-8-937 " 24-8-937 .. .. 

26-8-937 .. 31-8-937• . .. 
İstabul Aslıye Beşincı Hukuk 

Malıkemesınden; 

Şile belecliyesinde 

Ağla u 

Kadıköy Merkez (B.) (2205) 

havi 7/12/936 t<ırihli ilam sureli 
dahı Mehmet Necatinin mczkür 

Davacı hazineı maliye muhake . ıkamctgahı terk ile bir semtı meç-
mat miıdürli.ığiıne izafetle vekili hule gitmesi hasE·bil~ bıliı tebliğ 
avukat İhsan tarafından İstanbul- iade edilmiş ve da\·acı vekilinin 
da Aksarayda Taş kasapta Selçuk sebkeden takbı \'eçhile i~bu ila -

Hatun mahallesinin Tram,·ay c•d- mın dahi bir ay müddetle ilanen 
desinde 193 numarada sabık bin - tebliğine karar verilerek bu ilam 
ba§ı Mehmet Necati aleyhine 28/ sur<ti ınalıkcnı. dırnnhaııesine ta-
6/931 tarihinde nisbeti a:,kerıve - lik kılınmıs old11.~undnn•müddeia-
sinin kalına karar verılen müddei- leyhin müddet< mczkurc zarlında 
aleyhin zimmetınde kalan 633 lira i ;bu hükmün temyizen tctkikıııi 

49 kuruşun tah .lıne hül<üm veni- talep ve istida etmediği lakciirde 
mesi hakkında \'e yenileme sure - iktisabı kat'iyet Pdcccgi m3lümu 
tıle açılmış olan davanın müddei- olmak üzere keyfıyet hukuk usu;ü 
aleyhin ikametgiıhınııı meçhuliyeli muhakemeleri k"nununun Hl "" 
haS(:bile gıyabında ye ilanen teb- 142 ci maddeleri mucibince ılan o· 
Jiğat ifa edilmek suretıle cereyan tem N~cip aleyPıne otuz yedi lira 
eden muhakemesi neticesinde müd- lunur. (935/287) 

deab:h 633 L. 49 K. şun 2160 K. mah- Salubi ve umumi neşriyatı idare eden 
keme masrafı ve 10 lira avukatlık u/ı . 

ücreti!e birlikle müddeialcyhten 
tahsilı hakkında ve 15/6/936 lari-
hinde mahkemece verilen kararı 

Başm arrır 

E. izzet 
Basıldıfı yer: Matbaai Ebüzziya 
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