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SON~LGRAfl 
TUrklyenln en çok o· 

kunan ve aranan geze· 
tesl oldii. Ona abone 
olunuz, 

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

Telgraf adresi - lotaabıd: Acık Söz 
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:~:~;i~:r:~upa lnönü Millet Meclisinde 
Avusturya baş vekıli Schuchnigg ' 

~=n ~~~:~i~v~:~~~~:~~ g::~:e: Şark Demı·ryolları ı·le 
~z~: ~~~v;:~a~:~:~~~~~~:t~~ 
~v~~~~;:a~a~~t~:ç:!~~e:e~:: yapılan mukaveleleri anlattı 
ma tarafından uzaklaşarak, Berlin 
tarafına yaklaşmaktadır. Bir Ro • 
ma gazetesinin yazdığına göre, A· 

vusturya nazileri bundan sonra hü
kümetin resmi partisi olan Fater -

land Front içine alınacak ve yakın 
zamanda naziler kabineye de gi
receklerdir. Avusturya'nın Alman· 

ya ile birleşmesine taraftar olan 
ve bugüne kadar siyasi faaliyetten 
resmen menedilmiş bulunan bu 

ZÜmrt!nin, evvela parti içine alın
ması, sonra da idare mesuliyetine 
teşrik edilmesi, hükümctın niha -
yet bunlara devir edilmesı için bi· 

rer merhale olsa gerektir. Buna İ· 
talya başvekilinin nasıl razı oldu· 

ğu ve Avusturya istiklaline düş· 
ki.in olan Schuschnigg'in nasıl mu

vafakat ettiği sorulabilir. Hakikat 
şudur ki Avusturya'nın Almanya 
ile birlcşmesı hadisesi, her kese ve 

her şt>ye rağmen yürümektedir. Bu, 
tarihin mukadderatıdır. Almanya, 
milli birliğine kavuşmak için on 

dokuzuncu asrın ikinci nısfından 
sonra iki büyük harp yapmıştır: Bi

ri Habsburg Avusturya'sı ile. Di· 
ğeri de üçüncü Napolyon'un Fran
sa'sı ile. 1867 senesinde şimali Al

manya konfederasyonunun teşki

li ile ba~lıyan ve 1870 scn<'sind<' de 
Bism~rk Almanya'sının kurulmasi
le yeni l.ur m :haleye giren cere
yan, ancak Avusturya'yı Almanya'
ya iltihaka götürebilir. Mussolini'
nin realızmi, bu neticeyi görmesin
de ve bunu Almanya'ya bir karşılık 
mukabilinde ve dirhem dirhem sat
mak istemesindedir. 

Avusturyadaki İtalya nüfuzunun 

tasfiyesi geçen sene Starhcmberg'
in tas[iycsile başlar. Uzun zaman 
İtalyanın Anısturyada aleti olan 

bu prens siyaset sahnesinden çe
kildikten ;oı1r:ı resmi Avusturya, 

değilse de gayri resmi Avusturya, 
Bedinin kuvvetli cazibesine kapı
larak Almanyaya doğru meylet • 

~ğe başladı. Ve resmi Avusturya
yı cia arkasından sürükledi. Akde-

' nizdc ve Afrikada yeni yeni mesu· 
liyeUcr yüklenmek mecburiyetin· 

de kalan İtalya, Berlin'in yardımı
nı lemin etmek için Avusturya ü
zerinde fedakarlık yapmak lüzu· 

munu hissetti. Geçen senenin tem· 
muzunda İtalyanın tavassutu ile 
yapılan Alman - Avusturya anlaş
masının, C'ski mahmisini büsbütün 

Almanyanın kolları arasına ata • 
cağını Mu,solıni bilmez değildi. 
Gerçi bu anla~ma ile A\'usturya -

nın •İstiklali> tanınıyor. Almanya 
Avusturyanın iç işlıcrine karış • 
mamayı tcnhhüt ediyordu. Fakat 

Avusturya istikliıli hakkındaki Al
man noktai nazarı ile Avusturya 
noktai nazarı biribirinc uymuyor· 
du. Almanya, Avusturyanın istik
laline, ancak bunu Alman men -
faatine uygun şekilde l·ullandıkça 
riyaet edecektir. Avusturya, istik· 
lôline güvenerek Ilabsburg hane· 
danını geri getirmeği düşününce 

Ber!in razı olmadığı gibi, Roma da 
buna muvafakat etmedi. Bu sıra
larda Alın:ın Dış Bakanı Von Neu· 
rath'ın Viyanayı ziyareti, az kaldı, 
Avusturya hükümctinin devrilme· 
sile neticelenecek bir darbeve se -
hep oluyordu. Alnıanyaya ·iltihak 
lehine tezahürat yapan a\·ni A -
vu~turyalılar ertesi hnfta, Viyana
y;ı futbol oynamak içın gelen bir 
İtalyan takımını oyun sahasından 
taşlıyarak çıkardılar. A\-ust.ırya is
tiklalinin koruyucusu ve Avustur· 

Ahmet ŞUkrU Esmer 
(Devamı 2 el :ayfada)-

" Askeri ve siyasi noktadan hususi bir ehem
miyeti haiz olan Şark Demir yolunun alınması 
sadece Cumhuriyetin ilk kuruluşundan beri ta
kibedilen ana siyasetin muvaffak bir eseridir,, 

Elalr.lrlk şirketi erfcıfıu d/111 lfıtiıııı rrıa!ıfcamuindt ııımlıofcame eıilll/rlerken 

Elektrik şirketi er
kanı mahkemede Başvekilimiz ismet lnönü, 1929 yıhn mukavelesi üzerin· 

de serdedilmiş olan mütalealara büyük bir 
sarahat ve vuzuhla cevap verdi ve uzun uzun alkışlandı Gümrüksüz olarak giren malzeme 

lstanbul yakasında nasal kullanılmış 

/ 
( 

Erki Nafıa V<klli Ree<p Peker BaJt>tkllimi• ismet lnön/I. 

Ankara 28 (A. A.) - Kamuta• ne~retmiştik. 

yın pazartesi günkü toplantısı es. Başbakan ismet lnönü'nün aY,ni 
nasında Şark Demiryolları imtiyaz me•ele hakkındaki beyanatlarını da 
mukavelesinin tasdiki hakkındaki ehemmiyetine binaen aynen neşre-
kanunun ikinci müzakeresi müna- diyoruz: 
sebetiyle Recep Peker Kütahya ile "Şark Şlmendülerleri mukavele· 

namesinin meclisten geçmesi müna• 
Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya'. sebetiyle açılmış olan möızakereye 
nın yapmış oldukları beyanatı dün (Dwamı 5 nci sayjaıla) 
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Harp tarihinde gö
rülmemiş bir facia 
120 tayyare tarihi bir şehri dünya 

haritasından sildi 

Nafıa Vekili Al/ Çelinkaya . ...................................................... . 

Elektrik Şirketinin Anadolu ve 1 cihetinde kullanmak sııretile yap
adalar için gümrükten muaf ola. tı~ ırümrük kaçakçılı~ından ihtisas 
rak getirdiği malzemeyi Rumeli (Devamı 2 nci soyfaıiJ) 

Almanya ve Küçük itilaf 

Romanya ltalya ile mü
zakerede değildir 

Sovyetıer, Leh Hariciye Nazırının son ziyareti 
ile de Küçük itilafı parçalayamadıgını söylüyorlar 

Bükreşin 
' Tekzibi 

• • 
Bükreş 28 (A.A..) - Havas ajan

sının mutıabiri bildiriyor: 
Salahiyettar ınalıfeller, Roman. 

yanın ltalya • Yugoslavya paktına 
benzer bir pakt imzalamak ıiıere Roma 
ile müzakerede bulunduğu hakkın· 

Sovyetlere göre,Şufnig daki haberi katiyetle tekzib etmek· 
ledirler. 

bunu kabul etmek mec• Bu mahleller, herhalde ileride 

A usturya 
Al manyaya 
Katılacak 

buriyetinde kalmıttır ltalya'ya muhtemel bir yaklaşma 
Moskova 28 (A.A.) - lzvestia halhde Romanya 'nın şimdiki itti• 

gazetesi, Mussolini • Schuschnigır !aklarını muhafaza edeceğini ilave 
müll\katı hakkında ôiyor ki: Schus· eylemektedirler. 
cnigır, Mussolini'nin Avusturyayı Al- Moskova 28 (A.A.) - Polonya 
manya'ya satıp utmadıtını öğren- hariciye bakanı Beck'in Bükreş se-
mek ve Mussolini de Şuşnig'in harici yahatini mevzun bahis eden Pravda 

Hastalar, yaralılar bina ankazı altında can verdiler. ! 
Henüz dun evlenen iki çift 

siyasetini Çekoslovakya, Fransa ve gazel.esi, Hiller'in beynelmilel e· 
lngi!tere tarafına imateyi ne de- çiııi otan mumaileyhin küçük antantı 
receye kadar ciddi olar"k derpi~ parçalayarak bitaraf devletler blo· 

Bir Sooyci ı•z:<l••İ, tara/ı1tdan •Hıt• 
ferin ~yntlmtl•I elçisi. donil<n 

Punlonya Dış Bakanı B. /Sak yataklarında çiçekler arasında ölü olarak bulundular 1 ettiğini bil:nek istiı•ordu.' ku maskesi altında ve Almanyanın 
1 himayesinde Sovyetler birliğine 

Müdafaasız bir ,ehir on bin nüfusıyle 
beraber tüten bir yangın harabesi oldu 

lngilterede hiddet ve infial! 

Bombardıman/arılan Madriılin kıış lcaf••İ lıaline gelen bin~larından liri 

Bilbso 28 (A.A.) - A•l layya. 1 Şehrin birço'< yerlerinde yangın-
relerı tarihi bir llask şehri olan J"r çıkmı;tır. YapdJn h:icu 111 12J 
Guernia'nın üzerine 8 s•at miid· 
detle binden fazla bomba atmışlar. lay,are İ\tirak etmiştir 
dır. Tayyare!er, 40 metreye kadar Haıoııei &vrakı, nııızeler ve kü· 
inerek kaçarı halkı nıitnlyöı a!e· !Lp!ıaneleriie berab~r bütün şehir 
şine tutmu,lardır. Sar.ta Clara ına• harap bir haldedir. 
nasıırı ile kilisesi ve Saint-Jean ki- E.ıbar mıııtakasından sahile ka-
liıe$i harab olmuştur., ( Deı•arııı ikinci sayfada) 

Venedik mülakatından sonra ol- "Şimdi Pari•te, acaba daha ge· 
dukça karı•ık ve karanlık bir teb· karşı bir cephe brmakl~ oldu. 

• ğunu yazıyor ve diyor ki: (lüi/<n ray/ayı ç~virlniz) 
liğ neşredildi. Mamafih, netice ba- ·ıı1111111111••""''''""ı"''''''ıı"''''''''''''m'''11'11"""'''''11"1111111111111•• .. •1111•n•111111t•11uıı •• ,,""ıu111111111111111111,,uııı11oıı11111111 
zı hadiselerle az çok aydınlandı. i 
Bu da, Hitlercilerin Avusturya'da 
vatanperverler cephesine kabulü-

! dür. Vakıa bu hitlercilerin henüz 

1 ( Dtoamt 2 inci sayfamızda) 
j-====~==I 

Irak Hariciye 
Veziri 

Muhterem misafirimiz 
Ekselans Naci Asli te· 
refine Batbakan ismet 
lnönU ve B. ŞUkrU Kaya 
birer ziyafet verdiler 

A'1kara 28 (A. A.) - Dahiliye 
vekili · ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreteri Bay ·Şükrü Kaya 
bugün Irak Hariciye veziri Ekse
lans doktor Naci Asil şerefine 
Marmara köşkünde bir öğle ziya. 
feti vermiştir. 

Öğleden sonra Başbakan l•met 
lnö.n Ü d': muh:erem m:safirimiz şe
refıne koşklerınde bır çay ziyafeti 
vermi~lcrdir. 

Mömllr sergisini ziyaret 
Ankara 28 (A. A.) - Irak Ha. 

riciye nazırı Ekselans Naci Asil 
bugün saat 16 da sergi evine gel

( Devamı ikinci sayfada) 

Bahçedeki kuyunun esrarı 

Bir yıkık evden 120 
kilo eroin çıktı 

----
Bu 
nın 

gizli beyaz zehir fabrikası· 
sermayedarı ortada yolr 

DUn bir odasında 12Ci kilo 
Eroin ve 180 kilo Afyon çı· 
karılan Aksaraydaki esrar· 
engiz ev ve yakalanan sucu 
Mustafanın afilıyan kızı 

( ı aıısı 3 ılncı1 sahi/emizd<) 

... 
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j'"""""'"" Tarihten röportajlar:"""""""'""'"""'"'""""""'""'""'""'~ 
~ Osmanlı tarihinde şair padişahlar ; 
~ Yazan: Naki Bora ~ 
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Osmanlı Lorihiode ilk edeli ham• 
le!er lkonci p3dişah Orhan zama• 
nında başlar. 

Rursanın payıtaht itlihazile sul· 
tanın orada ikameli fütuhat dev· 
r'ne hız vermekle brraber ilk ve 
iptidai sarıyın etrafında bir de (e
debi mahfei) doA-urmağ'a saik o!· 
muştur. 

Hrmen hemen • Mevlüdiinebevi. 
~e (Harname) müellifi Süleyman 
Çelebi ile Aşık Paşazadeden baş 
alan Osmanlı edebiyab iU:a dev· 
rinin füluh tile genişleyen Osmanlı 
huılutlan gibi geniş!em~ ve bir 
bır zaman olmuş ki şark ve gar· 
bin, lr'.n ve Turanın hayran olduk• 
lan, baş vurmak mecburiyetinde 
kald klan bir (mektebi edebi) ha1ini 
almıştır. 

ilmi ve edebi itila devrinin en 1
1 

parlak, en müşaş> zamanma Kanuni 
adile maruf Büyi.k Siıleymanıo sal· 1 

tanatı tesadüf eder. 
Osmanlı ve Tiir.c edebiyab tari· 

hine silinmez k<ılemlerle yaz.lan 
büvük şairieri Fuzuli. Baki, Nefi, 
Nedim, Nabı g'bl dünyanın edeLi 
bürıyesinde c•erleri ~örülen üstad
ım doğu ranbu feyizli ülkü ya bır 
heves neticesi ydhut ta bu işe miıs
tcit görüımek b ygusile hareket 
eden su tanları da edebiyat yolla· 
rında koşturmuş, bunlardan da şair 
ve edio simalar yetiştirmiştir. 
Osmanlı tarihinde p.ıdişahlar 

arasında ilk edebi hüviyet olarak 
ikinci Muradı görürüz_., 

iki defa tahtını nzaslle oğluna 
devreden bu ş.1ir muharip Manisa
nın yeş l kuytuluğunda, Altuntaş 
ovasının göz alan enginlerinde, 
Menderesin inleyen serin göğsünde 
gö,lünün ilham membalarını çek• 
tirmiş, ve 1-.albinin bu incizabıoa 
ma2'h1p olarak taç ve tahtından da 
iki defa feragat eylemiştir. 

ikinci Muradın ağn~le ilk tcren
n~mlcri başlayan (ney ve mey) 
ahenkleri yine bu şair padişahın 
kasirielerinde gelişmiş, tahtıyle be
raber balıasının şair ruhuna da te
varüs cd°" ikinci Melımetde bu 
izkr daha bariz görünmüştür, 

Tarihte bir çağa "durl,, deyip 
ikinci bir ç>ğa ·•başla!,, emrini ve. 
ren lstantıulu.ı fcrlıo, ve bu fethin 
mumessııi F"tilı, iL Mehmet Edirnc· 
l'apısmdan ilk ayok ba<tığı hulyalar 
di.arı Bizan ı1 merkezine arkasın· 
daki mulıte~em muharip alayla 
Ayasof)aya uğradıktan sonra Bizans 
sarayına adımını allı~ zaman boş 
di vanhaneleri dolaşırken zeveban 
eden şair ruhuyle: 

Perd<dari miküMI du Kasrı Koysrr 
ank.büt 

Bum növbet minnet ber lô•ımt 
efrasiyab. 

Beytini söylemekten kendini ala
mamıştı. 

Fatihin seçilmiş şiirlerinden mü· 
rekkcp bir divanı kcnJi ismile anı· 
lan kütüph•nesinde el'an mevcuttur. 

11 inci Mehmetlen sonra oğlu VcD 
lakabi1e anılan ikinci Beyazıt da 
bab·, ının surıin. iyi kötü sürük· 
lemi~tir. Şiirden ziyade tasavvuf 
edebiyatına bazı hikmet ve maba· 
detıabil ilimlere muhabbet gösteren 
padişah da Osmanlı tarihinde ev• 
vefa lıü•iyele malik sultıınlardao 
biridir. 

Beyazıdın oğlunda bu kabiliyetin 
daha zi vade inkişaf ettigini, •Seli· 
mi. mahllsile bir çok asarı bulu· 
nan Yavuzun bir ,:ok şiirleri ve 
bunların arasında cıdden "kıl'ai 
garra. denilmeğe değer yazılar bu· 
lunduıtu görülüyor. 

Kılıcmın önünde yedi ıklimin 
baş egdiği "Yavuz. kale mile de za• 
manının edebiyatına meydan oku
muş bir hükümdardı: 

Hele: 

Merdüm/ dideme hilmctn ne fıbun 
eıti felek 

Askımı kıldı füzun eşkind lıun 
elli felek 

Şirler pençe/ kahrımda olurk<n 
lerz.ın 

Heni bir sı.örleri alıuga zebun eıli 
felek 

Gibi edebiyat tarihinde nadir 
rastlonır kıt'alara ve: 

*Gel ey lıacesle /ıısa/ mel•k ce
malim ıet. 

Diye başlayıp: 

Bu Selimi kuluna ceorü cefa •y· 
ledlğin 

Neyi kı? ceor mi ki ciloc mi kt 
naz mı ki. 

Mısraile nihayet bulan zarif ve 
üslilb itibarile cana yakın birçok 
eserleri ha:a yaşayan edebi eser· 
lerdcndir. Yavuzun tam bir diva· 
nıııa rastgelmek mümkün olama· 
rnıştır. 

* Padişahların edebi 
arasında en barizini 
görürüz. 

hüviyetleri 
Kanuni' de 

Kah rindane eserlerile tam bir 
"Ehli dil. denilmeıte değer bir ma• 
hiyet; kah mülesavvifane eserle. 
rile bir *mürşidi klmil,, ad olunmağa 
hak kazanan bir hüviyet kah, ha· 
kimane kasidelerile bir *hakim,, 
şöhretine liyakat kesbeden Kanuni 
şiirlerinde Muhibbi mahlasını kul· 
!anırdı 

Bir divanı bulunan Süleymanın 
halk dilinde darbı mesel haline ge· 
çen beyitlerile meşhur eser
lerinin bir kasidesinde ( A1em içre 
muteber bir nesne yok devlet gibi. 
Olmaya devlet cihanda bir ne· 
fes sıhhat gibi ) beyti malumdur. 
Mamafi padişahın nüve halindeki 
fıtri istidadına zamanının kudretli 
şairlerinden Kazasker (Baki)nin de 
inkişaf hu~usunda miicssir oldujl"u 
dü.jünülmek iktiza eder. 

işte Kınuni devrinde en ıiyade 
inkişaf gösteren bu hassa ondan 
sonraki padişahların hüviyellcrinde 
birdenbire gaip olmuş, Sarı Seli· 
min birkaç çarpık çurpuk satırla· 
nndan sonra hemen hemen silinip 
gilm ştir. 

Yaşadığımız devirlerde yine bu 
hüviyete ehemmiyet vermeğe çalı• 
şan ve edebi cereyanların üstadları 
elile tashih edildikten sonra oku. 
nacak hale gelen bir iki şiirine te
sadüf ettiğimız V Mehmetle bera. 
ber edebi haslet de silinmiş, niha· 
yel Türk mil etinin bir bamlesile 
miiebbeden tarihe intikal eden (Ali 
Osman hanedanı) ile birlikte bu 
ş•irlik hüviyeti de yalnıı edebiyat 
tarihlerinde birkaç satırla izlenmiş 
kalmıştır denilmek lcabeder. 

~·~~~~~~~~~~~~~_,...~ .............. ,,.,.,..,~ 
çenlerde Polonya'ya o kadar m:i· 

him ikrazı ne için yaptık idi? suali 

varid olmağa başlamıştır. 

Bükreş 28 {A. A.) - Havas mu• 

babiri bildiriyor: ltalyanın Roman· 
ya ile bir anlaşma akdi iç·n yap

tığı isti mı açlar Bükreş le maku bu· 
lamam.şa benziyor. Maam11fih !tal· 

ya, Roman yada çok müsait bir hı· 

vaJan istifade etmektedir. 

Selabiye ı dar Romen mah•fih 

Romanya ile ltalya arasında müza. 

k~reler cereyan etti~ine dair ec. 

nebi kayoıaklardan çıkan haberleri 

kail olarak tckzib etme!<tedir. Va
kıa her iki tarar da biri birine kar• 
şı müsait temayüller göstermekte 

ise de Romanya ile ltalya arasında 
ltalyan-Yugoslav anlaşmasına mü
şabıb bir anlaşmanın yapılması 

mevzu bahis olamaz. 

Çunkü lıalya ile Yugosl.wya ara· 
sında mevcud meselelerin biç bi· 
risi Romanya ile halya arasında 
mevcud değildir. Biııaenaleyh, gü• 

nün btrinde ltalyan • Romea mu· 
kaveleshe müsbet bir şekil veril· 

mek icabedcrse yapılacak anlaşma 
Romanyanın dostluk ve iltilaklarına 

ve Lilha.sa Çekoslovakya ile olan 
esaslı menfaat ve ubitalarına kat• 
iyen halel getirmiyecektir. 

Parls sergisi 
Paris 28 (A.A.) - 1937 sergi~i, 

25 mayısta açılacak ve 25 ilkka· 
nunda kapanacaktır, 

1 Irak Hariciye 
Veziri 

(Birinci sahifeden devam) 
miştir. Yanında Oışbakanı Tevfik 
Rüşlü Aras ve Irak sefiri Bay Na· 
ci Şevket bulunmakta idi. 

Sergi evinde ekonomi b>kanı 

Celiıl Bayar ve sergi erkanı tara. 
fından karşılan an do~t devletin Ha· 
riciye Nozırı sergiyi büyck bir 
alaka ile gezmi' ve her nokta 
hakkında uzun uzadıya izahat al
nııştışr. Sergiden çıkarken intıbaını 
soran Anadolu Ajınsı muhabirine: 

Sergiyi çok güzel buldum. Kö· 
mür meselesine verilen ehemmiyeti 
takdir ve hayran'ıkla mü~abeı.le 
ellim. Türkiye Cumhuri}·etinin bu 
sergisi bihakkın iflihiiTa değer bir 
eserdir, buyurmuşlardır. 
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Roma-Berlin mihveri 

1ve Avrupa 
(Birinci sahifeden devam) 

ya ıstiklruinin düşmanı hakkında 

yapıl1ın bu muamele karşısında: 

-Acaba §U istiklal korunmaya 

değer mi? Ve korunuyorsa kimin 
menfaati için? diye S-Orulsa yerin
de bır sual c'maz mı? 

İşte ikl muahedenın garanti al· 

tına aldığı ,.e !: r kaç senedenbeı-1 
İtalysn·n da koruduğu bu istılrlfıJ. 
dir ki Vened..1< müliıkatile bütun
lılğunden azıcık daha kayb tmiş 
oluyor. 

Ahmet ŞUkrU Esmer 

-AÇIK SGZ-

Yağmurlar her yanda 
çiftçimizi sevindirdi 
Muğla 28 (A. A.) - Bu ~ ıl it içinde tülüoı ekimi yüzde on beş yir· 

mi nisbetinde fazladır. Büyük ekiciler geçen yıla göre ekimi azaltmışlar 
buna karşı küçük ekiciler fazlalaşbrmışlardır. Bu yılki rekoltenin yedi 
buçuk milyon olacatı umuluyor. Havalann iyi gitmesinde:ı tütün kalite• 
sinin çok yüksek ve nefis olacağı anlaşılıyor. Ekime Ö3emle devam 
edilmektedir. Şimdiye kadar tülünün yüzde ellisi ekilmiştir. 

• • • 
Bu sene üzüm, gem işler bol olacak 

lzmir 28 (A.A,) - Son ıı-ünlerde E~e lölgesine yağan yaıtmurların 1 

ürün üzerinde çok müsait bi~ teslr bı"ktığı an !aşılmıştır. Tütünler, bağ
lar ve meyvalar bu bereketlı yağışlardan istifade görmüştür. Üç gün 
evvel si sağnak hali~d': düşen. dol~ h çbir zarar yapmamıştır. Son yağ• ı 
murlardan dolayı koyluler sevınç ıç,ndedir, 

• • • 
ita/yadan fuara gelecek mallar 

1 

lzmir (A. A.) - lt,lyadan yedınci lzm:r enternasyonal fu'mna gele· l 
c~k ziyare~çilerl~ leşhi~ için gelirılece:C eşya_ navlunlarında l.alyan d~- , 
mı..ryolları ıdaresınce yuzde otuz tenzılat yapılacaa-ı Roma büyük elçı· 
mizden fuar komitesine bildirilmiştir. 

• • • 
Yugoslavya da feyezan felaketi 

Belgrad 28 (A.A.). ~ Alın~n son haberlere göıe, feyeıan endişeli bir 
şekil klmağa başlamıştır- Obrenovalz civarında Sava nehri iki yerde 
barajları kırmış ve sular takriben 3 mil genişliğinde bir erazi parçasını 
istil4 etmiştir. Oprenovaz şehrinin bir kısmı da sular altında kalmıştır. 
Halk, bütün bu havalıyi tabliye etmektedir. 

Sava nehri ayni zamanda Şıtbzen civarındaki seddi tehdid etmek· 
tedir. 

Çupria şeiıri civarında şular normal seviyenin fevkinde 518 santi· 
metre yükselmiştir. 
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Elektrik şirketi er
kanı mahkemede 

Blum 
Hükumeti 
Emlak sahi?lerini mem· 
nun etmeğe çalıtacak 
Parıs 28 (A.A.) - Blıim bükü· 

metinin mutavassıt sınıflarla emlak 
ve akar sah;p'eri ıi memnun ede· 
cek daha muhafaz1kiir bir iktisaJI 
siyaset takib etmeğe hazırlandığı 
anlaşılmaktadır. 

Folhakika sol cenah parlamento 
grupları murahhaslarının dünkü iç
timaı esnnsında komüni<tler de da· 
hil olmak üzere bütün azalar Cam• 
p'nchı'nin beyanatını tasdrk elmiş· 
lerdir. 

· Campin ehi, bilhassa demiştir ki: 
"Son 11 ay :ı:arfında yaı-ılan rs· 

lahata, halk tamaır.ile alışıncıya 
kadar içlin a! sahada bah ılı &. 

malolan y~ni hiç bir değişikl.k 
yapılmıyacaktır .• 

Sakin bir hava vücude getirmek 
ve m:ıli emniyetin avdetini temin 
etmek üzere hiç olmazsa altı ay 
devam edecek olan bir nevi mötao 
reke akdetmek için bütün parti!e· 
rin bideşmesi lazımdır. 

29 Ni•~ 

Avusturya 
Alman yaya 
Katılacak 
Sovyetlere göro,~uF,n•!I 
bu '111 '<a bul etmek mec• 
burlyetlnda k"lmı,(ıt . 

(1 inci sayf.,dan ci•t1am) 
ık tidar mevkilerine gehr.e:cri Je• 
ğildir. 

F.ıkat şurası da hkar cdl!emeı• 
ki, bu hiidi•e Avu turya~ın harici 
siyasotinde tesirini ı:öşlcrmakıen 
hali kalmay;ıcaktır. Di~er tar ııııı 
telı'iğde ltalyanın Avusturya istik• 
IAiin garantisi hakkında tek bir 
kelime yoktur. EiHün bunlar f Öf' 
teriyor ki Ş:.rşnig-, Mo~soliniııin tnı• 

yiki altınd4 Almarıyaya 'eni ta' 
viz:erJe bulunmay ve Avustur· 
yanın A'manyaya i!tih kını kol ıY 
la~tıracak olan gedik!erin geri ş!c .. 
ti'mesini kabule m< cLur o'· mu.IU· 

Muso:ini Guada aj ı ra'daki nıo!!' 
lubiyetiİıi A' usturı anın sırtından 
çıkartmak isıiyor. Venedik mü aka" 
tıoın diğer bir tezahürü de T JnJ 

havzasında kollektif emn'yet ;iste• 
miııi yıkmak isteyen ltalyan \·e Al• 
man siyasetine karşı Paris v.- L '"' 
dra'da çok az bir mukavemet gös. 
terilmiş olmasıdır. 

Harp tarihinde g ·· .. 
rülmemiş bir fac·a 
120 tayyare tarihi bir şehri dünya 

haritasından sildi 
Hastalar, yarahlar bina ankazı altın a 

1 

.. .. .. • can ver diler dün evlenen iki çift yatak• 
Gumruksuz olarak gıren malzeme farında çiçekler içinde ölü bu iundu~ar 
lstanbul yakasında nasıl kullanılmış (Birinci sayfadan devam) 

dar cumhuriyet kıtal rı asilerin 
taarruzuna karşı koymaktadır. 

~aline gelmiştir. Yollar geç mez 
bir halde olclugnndan a koz altın• 

da kaianların sayısı belli dcj!ııd:r. 

Binaların bir çoğu tamamı le 
yanmış olduğundan ölcn'Nin 
B;r ço~u bulunamıyacıktır. H~· 

nliz o gunü evlenen iki g nç ya• 
taklarıııd> çiçekler arnunda ölli 
olarak bulunmu~tur. kıkaz atı'1• 
dan çıkarılan Lıirkac ceset pırça• 
lanmış bir halde idi. Guernica'dan 
kaçan binlerce kişi şimdi EiJı ao'da 
açıkta bulunuyor. Civarda'! bun;a 
köylüler ilt:ca etmiştir. Köylülerin 
anlattıklarına göre, tayyareler tar
lalaı da çalışan kadınları da mitral• 
yöz ateşine tutar.ık öldürmiışlerdir. 

(/ inci sayfadan deuanı) 
Mahkemesine verildiği m11ümdur: 

kayıt d.ıircsin.n vazıfosidır. Bu a· 
telleri işletme dairceinin mühen • 

disl•·ri ulmışlardır. Onların mesut 

tulu ınal2r1 li'ızım gelir. Benım \'a· 

Mahkemeye dün sabah saat 10 1 
dıı başlandı. 5u.çlu ol ıra'· mahke· 
ıueye verilenler şirketin. di~~k.ıö; 
ve bürük şeflerinden yedı kı~ı ıdı. zifcnı olmam sına rugnlcn cürürn 

Bunlar idare komite i aza '" an -+-=="-'====;;,,.;=·.;;~:.::-~==-ı 
Türk tebaası J ın Lajyan, Ş.rkol olmuş olsaydı, müdürü ikaz eder -

başmühendisi Belçikalı Jül ~tiler~ 
şirketin umumi 1..ontrol şefı lsvıçrdı 
Emil Fışler, şirketin Silihtarağadaki 
fabrikı1nın şeli Aşil Tibiletti, işlet· 
me şebekesi mühendisi l_talyan 
Serpiyeri, elektrik şebekesı baş 
mühendisi lbrahim Naş Altan ve ı 
elektrik müdürü Sadi idi. 

Suçluların hüviyetleri tesbit e

dildikten sonra iddianame okundu. 
Bunda, şirketin bundan bir müri

de! evvel Anadolu \'C Adalar §eLc· 

kesinde yapılacak tevı.ı işleri içın 

gümrüksüz sokulan malzeme ve 

cihazın Rumeli cihetinde kullanıl-

dığı ve bunlardan bir çok motör ve 

ve aletlerın Silihı.arağadal:i elek • 
trik fabrikasında, diğer bir çok knb· 

loların İstanbul ve Rumeli taraf • 

Larınckı yakalandığı bildirilmekte 

idi. 

Şırkete vcrılen 750 bin liralık 

gümrüksüz malzeme getirme mü

saadesinden 37 bin liralık hakkır. 

kullanıldığı ve bu malzemenin de 

tamamen Rumeli cihetinde saı fc • 

dıldiği ilave edilmekte idi. Anado

lu yakasında yapılan tetkikatta da 1 

ı 24.50il lralık günırük malzemenin de 
buralarda kullanıldığı görüldüğü 

bıldirıliyordu. İddi&narrıcde ayrıca 

tetkık heyetinin işe b:ışlamasın • 

dan sonra şirketin yüksek şefi ve 

memurlarının telaşa düşerek Ru

meli cihetinde yolsuz olarak ~ulla

nılan bu malzemeleri Anadolu ya· 

kasına naklctmiye kalktıklaqı Ye 

böylelikle de kasdi bir cürümde 

bulundukları ilave edıliyordu. 

Netic~de d~ suçluların 1818 nu• 
maralı kanunun birınci maddesioe 

uyduğu ve bu suretle tahkikatın 

derinleştirildıği bildıriliyordu. 

SORGULAR 

İddiar.an, n okuıımasından son

ra ılk o. ıa re komıtesi aza • 1 
sır.dan ve bırıuC• derece imzaya sa- ı 

Jahiyetli olan Jan Lozıyan haki • J 

m!n muhtelif suallerir.e huJasatan 

şu cevapları nrdi: - Ben bu gibi 1 
işlerle aıiıkadar değilim. Bu iş1d' 

dım. Halli\ 1932 yılında gümrük mu-

afıyc·tlcri hakkında yeni çıkan gü rıı

rük kanununu ben müdüre müra· 

caat ederek bütun şubelere taıniıo1 

ettim 
Burada hakjın auçluya sordu: 
- Bu kanun suçlulara mahsus· 

tur ve ancak suçluları alakadar c

debılır Siz kanun çıktığı zaman ne

den telaşa düşerek bu tedbirlere 
liizum gördünüz? 

Suçlu bu suale: 

Bu mühim bir kanundur. Den 

malzemelerin bu şekilde yanlış kul· 
!anıldığından şüphe bile elmiyo • 

rum. Fakat ıhtiy.ıten şubeleri ten

\'ir etmeyi muvafık gördüm. 

Hakim - 935 yılında tekrar şu • 

belere bu şekilde bir tamim yap • 

mışsmız. Madam ki, şubelerin bır 

yanlışlık yapaca~ı hatırlara bile 

gdnıiyordu. Nıçin ikinci defa tek· 

rar tamım yaptınız? 

Suçlu - ' Nafıa vekaleti bize 
bu hususta bir tamim yapmıştı. Biz 

de onun için tekrar şubelerin naza
rı dikkatini celbettik ye o vaıdt 

muaf eşyaların ayrılmasını ve ka

yıtlarının da ayrı tutulmasını bil

dirdik. Şııkct 932 yılına kadar mu

af eşyayı ayırmayordu. İlk tamim 

üzerine muaf eşyalar için ayrı bir 

defter tutulMıya başlandı. Şirket 

resmi dcfterler.ni on beş sene mu· 
halaza ede. F akat ihraç bonoları 

ve diğer evraklaı üç senede bi im· 

ha eder. Son defa bu gibi evrak 

933 yılı sonunda yakılmıştır. 

Hiıkim - Şirket muameleleri ~in 

bir talimatname veya dahili nizam· 

name yok mudur?. 

- Y'lktL,. Vaktıle ~irketi ıılak&· 

dar daireler" tamimlerle imza sa

lt,lıiyet olan k 1 mseleri bı'dirrruş t'c. 

Bunla oJ<'n direktör Hanses, Tram

vay Şırlteti Dircktôrü G:nd~rf, ~:

ket kiltitıi umumisi Gı;son \'e kr.;m , 

Bundan soı ra Lozyan'ın eski ifa- 1 

Facianın e im tafsilatı 
Biltıao 28 (A.A.) - Reuter ajan· 

sının Eilbao'da bulunan ve Guer• 
nica'yı ziy ret ettikten sonra tek· 
rar E.il o'ya dörıer. buoıı:uet muhabjri 

lelgrafla bildiriyor : 

Baskların mukaddes şehri olan 
Guernica'nın merhometsizce a•i tay· 
yareler tarafından tahribi her bask· 
lınıP yüreğinde general Mola ve ta· 
raftarlarına karşı söamez bir kin 
uyandıracaktır. 

Alınan tafsilata göre tayyareleri 
de bobardıman etmiş ve yakınış· 
tır. Halla koyun sürüleri bile mit· 

ralyôz ateşine t~Lulmuştur. Hasla· 
hane olarak kullanılan manastırı da 

içiode bulunan birçok yaralı ile 
harap olmuştur. 

Diğer bir küçük hastahane de 

aeza içinde bulunan 42 yaralı ile 
tahrib olunmuştur. Hava hücumu, 
mallarını ~almak üzere köylülerin 
şehre indiği bir paz~r günü ya• 
pılmıştır. 

Reııler'in muhabiri diyor ki: 
"Patlamamış bir yangın bombası 

bulduıo. Sekiz yüz gram ağırlığın• 
da idi ve üzerinde Alman markası 
vardı. 

Guernica tamamıyle müdafaasız 
bir şehir idi. Ne tayyareleri ne de 

Hava hücumlarına karşı topları 

vardı. Ayakta üç beş evden ba~ka 
birşey kalmamıştır. 10 bin nüfuslu 
lıır .şehir, tiit~n bir anpız y1~1111 - , 
desi okundu. Suçlu burada kaçak- ı 

çılıktan ancak tahkik komisyonu • 

nun ışe ba§lamasından so!'ra ha • ' 

bcrdar oldi.iğu ve a ıl yo1suzluk • 

Taarruz pirskürti.ildU 
Bayonne 28 (A. A.) - Bask hü· 

kümelinin matbuat bürosu tarofın· 

dan neşredilen bir tebliğe göre 
Durango mıntakasınd~ asilerin ta· 

arruzu Cumhuriyetçilerce plrlak bir 
surette laıd olunmuştur. Eibar mın• 

takasında da Cumhuriyetçiler düş· 

manın taarruzlarına şiddetle muka· 
vemet ediyorlar. 

lngilterede hiddet ve infial 
Londra ( A.A. ) - Guernicı'nın 

bombardımanı bu hadiseyi ınütte· 

hiden protesto eden lngiliz matbu· 
atının hiddet ve infialini mucıp 

olmu~lur. 

Tı mes gazetesi diyor ki: 
"Taarruz mütlıiş surette müessir 

olmuştur. Bu taarruzun hedefi B·ısk 

hük iimetine dehşet vermek ve ona 
Bı!bao'yu bekliyen ak'beti göster• 
mek sureti"e şehrin teslimini ttmb 
etmek idi. Fakat bu hareketin ba}• 
ka bir şekilde tesiri olacakbr. 

Çünkü şimdi Bask demokratları 

asilere karşı sonuna kadar müca• 

dele elmeğe karar vereceklerdir. !arın kendisinin şirkette işe baş! a· 

dığı 931 yılından evvel vukua bel

diğini söylüyordu. Suçlu bunda!\ 

sonra hiıkirrJn sualine cevaben; 

1 Goernica şehri askert bir hedef 

değildi. Ru şehrin tahrip edilmesi 
tarihi askerıde misli mevcut olma· 
yan bir hadisedir. 

- Biz yalnız maaş alırız. Kazanç· 

tan ikramıye gibi başka bir para al· 

n~ayız.• dedi. 

Bundan sonra tatil edildi. Ve Öğ· 

leden Lema saat ikide tekraı- diğer 

suçluların sogusuna başlandı. Suç· 

!ulam bazıları tüt)<Çc bilmedikle • 

rinden ~irketin huk•ık ınüşa\'irli • 

ğinden Bay Mehmet tercumanlık 

etmekteydi. Muhakeme öğleden 
sonra geç vakla kadar devam elti. 
Ve vaktın gecikmesinden dolayı 1 

ba}ka güne bırakıldı. 

Madrld bomba;dıman e· 
dildi, hasa.-at mühim 
Madrid 28 (A.A.) - Hükumet 

merkeıinin bombardımanı dün L•Ü• 
tün gece devam etmiştir. Bir çok 

kişiler ö!müşlür. Hasara!, mülıinı• 

dir. Cumhuriyet tayyareleri Mad
rid\; ateş eden bataryaların yerlo
rinı bulamamışlardır. 

Cumhuriyet tayyareleri Talavor 
Del tajo ile civarını bombardıman 

ederek asi kıtaları ve ceph~ne nak• 
!etmekle olan bir treni tahrip et• 
mi~ledir. 
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Tifonun, Tiirk hudut
ları içiızden def ve tardı 

laz.:mdır 

r Ş®lhıÜ lr H©\lb>®lrD®lrÖ' ıKasaphk 
hay Z 
eksi Si -

Gümrüğün yen i kararı ır 
s e rgi 

""\ ' Dava yine kaldı 
arasında 

1 THo ile, belediye ve sıhhat idareleri· 
nin sistemli ve programlı mUcadele 

etmeleri lazımdır. 

Ş ehriınizde tifo vukuatı bazen sık, bazen nadir, bazen arada s:rada 
ve fakat herhJJde her zaman için görii:en b:r tehlike halindedir. 

Yine bir mektep'.e çıktı ve aıı tat!.ikine ba~landı. H'Ç şüphesiz ki bu 
tedbir, bu istical, bu itina ve hassasiyet çok ı er:ndedir. Fakat bu işi 
artık kökünde• halletmek l;iz,mdır. 

Vergi 
Vermiyenlere 
Haciz konacak 

Almanyadakl 

Türk 
Tacirleri 
Çağırlldı 

Şahitler 
istanbulda 
Din lenecekl[r 

Son Lir kaç gün içinde s, 
kasaplık hayvanların miktarı le. 

0Juıın1u7lur: 

630 beynz k ,,ranpn, :.!075 kızıl 

krır.\man 160 daglıç, 22 kı\' , rcık, 

9J77 kuzu, 650 süt kuzusu, 202 
öküz, 3i) iııck, 18 dana ve son bir 
kaç gün iç.ııde bol kuzu gelmege 
başlamış. 

Amili maraz mcılıul dc~iıdir. A~ısı lulunmuş, sirayet şekli anlaşılmış, 
seriri arazı malum \·e hatta çok kardkteristık bir hastalık olan tifonun, 
fst:ınbulu da'ma tehdidi altınd:ı bırakm•sına tahamınJI olunın1malıd1r. 

Yanlış ver gi tahakkuk et· 
tiren m e m urla r ne olacak? 

Davet mektubunda mu· 
amele usulleri yazılı 

Va•i· Yalçın davası hara
retli ve münakaşalı oldu 

Vali Muhittın Üstündağ - Hüs~-
Son lıalıer doğru lakat istali<· 

tik yanlış ol.ıcak. Tel.rar okuyu• 
nuz kasaplik hayvanlar ıçiııde: 
eşek. at, de\'e görülmüyor. Acaba 
adlarımı deıtiştirilmişlir, mesela: 

Bu gerek p3ra işi, gerek t~ı..i:at işi ve gerekse haddinden fazla me· 
sai i~i dahi olsa, bunlar !ed .. karlık de~il, yurdun selametine müstacelen 
tahsis ve tevcihi lazımgclen en yiıksek vazifelerden olmak gerektir. 

Tifo;\ lagımlardan, tifo amili marazisini besleye;ı açık ·:e mülevves su· 
lardan, pislik kuyularından, ve n hayel bunlarla mülemma yeşiiliklerden, 
yemışlerden ve birde bizatihi sari ve inldni hastalık olm~sından dolayı 
ürer, tü, er, artar, tehlike olur. 

Bunların önüne geçildi mi, tifo, t•bkı kolera gibi, taun gibi şehrimizin 
ve hatta yurdumuzun sıhhi tarihine gömülüp unutulur. 

Tifo, yalnız ferdi delil Lir race hastalılı halindedir. Çünkü irsiyet 
kanunu bu haslahğırı seyyielcri;ı ev!At ve ahfada intikal ellirir. 

Hastalık tıkıqca aşı yapmak kolaydır. Meksut, hastalığın çıkması 
önüne geçmekfr. Bunun için tifo ile mücadele lazımdır, Sistemli, pro. 
aramlı mücadele için, belediyclerİQ sıhhat idarelerinin bütçeler inde büyük 
bir yer alması lbımdır. 

Türki)C Cumhuriyeti hiikümeti, sıtma gibi yurdun bir ucundan diğer 
ucuna hükmeden hastalığın önüne geçerek mücadele ettiği zaman ne kalı• 
har olaca~nı isbat etmiştir. Tifo, sılma kadar mücadele, onun kadar 
fedaklrlık, onun kadar tahsisat, leşkilat istemez. Fakat tifonun Türk 
ı.udutları i~inden def ve tardı lazımdır. 

Hatice Hatip 

Bahçedeki kuyu i çinden neler çıktı? 

Bir imalathaneden 120 
kilo eroin çıktı! 

Polis, şebeke ef radile sermaye
dar zengini arıyor! 

Ero inler su damacanaları 
i çinde naklediliyormuş 

Yapılan mütemadi taki~ler ne • ı 
ticesinde gizli eroin ımalathane • 
]erinin çalışmaları epey zamandan

beri durmuş gibi idi. Fakat sekiz 

aydanberi Aksarayda bir sucunun 

evinde kurulan bir imalathane çok 

ustalıklı idare edildıği cihetle ay

larca işlemiş ve doksan bin liralık 
eroin satmıştır. Tahkikatımıza gö

re mesele şu şekilde cereyan etmiş· 
tir: 
Nişan isminde bir ermeni, evle • 

re memba suyu dağıtmak suretile 

geçinen Mustafa ile eskidenberi ta• 
nışmaktadır. İşi gücü bu gibi ka • 
rışık işlere atılmaktan ibaret olan 

bu adam, gizli bir eroin imalatha • 
nesi kurmayı kafasına koyduktan 

sonra bu iş için Mustafa ve Musta· 
fanın ailesinden istifade etmenin 

en münasip bir şekil olduğunu dü· 
şünüyor. Zihninde bu işin süslü 
ve zengin planlarını çizen bu er • 

meni derhal faaliyete koyuluyor. 

Hakikaten ilk adımlarda tali ken· 
disine yardım ediyor. Bu aileyi 

yüz bin banknotların hayalile kan· 
dırmak pek kolay oluyor ve der· 
hal Aksarayda bir yer tutulması 
için iki dost mutabık kalıyor epey· 
ce zaman bu iş için elverişli olabi· 
Jecek bir yer aranıyor. Nihayet tam 
geçen Ağustosta Aksarayda Kürk· 

ç. mahallesinde çeşme soka -
ğında 31 numaralı ev tutuluyor. 

Bu evin arkasındaki bahçede bir 

kulübe bulunması ve evin alt ka -
tındaki odalardan birinin kapısı • 
nın da bahçeye açılması bu işe pek 
ziyade elverişli görülüyor. Hemen 
sucu Mustafa ıle damadı Beyoğlu 

itfaiye çavuşlarından Rıza ve karı

>• Zehra, 12 yaşlarında kızı Fatma 
bu eve taşınıyorlar. 

Mustafa hem akıl hocası, hem 
patronu olan ermeniden aldığı di
rektifle derhal mahallede suculÜ • 
ğa başlıyor. Sağa sola kapalı şişe 

YC damacanalarla su dağıtıyor ve 
mümkün olduğu kadar müşterile • 
nn çoğalmasına gayret ediyor. Ta
bii bu suretle ileride imalathane -
den su damacana veya şişeleri a
rasında yapılmış eroinler çıkartı • 
lınca kimsenin aklına bir şey gel -
miyeceğ.ne Mustafa ve aile- l:olay
ca inanıyor. 

Bu sırada eroinlerin satılacağı 

kimselerle bu satışı idare edecek o
lanlar da temin edılmiş bulunu -
yor. 

İşin buraya kadar cereyan ederı 
safhalarının pek kolay ve tam dil· 

şünüldüğü gibi cereyan eylemesin· 

den cesaret alan Mustafa ve ailesi 

artık eroin imaline başlanmasında 

hiç bır mahzur görmüyorlar. 

Aralarında mutabık kaldıkları 

veçhile ermeni parasını vererek af· 
yanları tedarik ettiriyor ve bunları 
Aksaraydaki eve taşıyor. Musta!a 

ve tevabii de bunları aldıkları der· 
se göre yapılmış eroin haline ge • 
tiriyorlar. 

Eroinciler bahçeye açılan oda • 

da yapılıyor, gübresi ayni odanın 

tahta döşemeleri kaldırılarak kıs • 

men 18ğıma atılıyor, kısmen bahçe· 

de kazılan bir kuyuya gömülüyor, 

Aletler de iş olmadığı zamanlar 

bahçedeki kulübenin yanında bu· 
lunan bir kuyuda saklanıyor. 

Bu çalışma bu suretle aylarca 

sürüyor ve bütün şebeke de tıkı • 

rında giden bu işden hasıl olan karı 

ceplerine indiriyorla. Günler geç • 

tikçe ve gelen varidat çoğaldıkça 

şebeke efradının hepsinin hırslan 

çoğalıyor ve satışın çoğaltılması i· 
çin çalışmalar arttırılıyor. İşte bu 

hareket de bir ip ucu ortaya çık • 

masına sebebiyet veriyor. Çünkü 

aylarca burada oturan bu aile, ma

hallede kimse ile görüşmemekte ;. 

nad eylemekle beraber hariçten 
eve girip çıkan yabancılar çoğalı • 

yor. Bu hal mahalle halkından ba

zılarının şüphelerini çekiyor, ni • 
hayet buranın böyle zehir saçan 
bir yer olduğunu düşünemlyen ma
halleli bir kadın kırk yıldanberi 

namuslu insanların oturduğu bu 

mahalleye kendince şüpheli adam

ların gelmesine tahammül edemi
yor ve işı zabıtaya haber veriyor. 

Zazıta bir müddet araştırmalar 

yaptıktan sona bu evin hakikaten 
';Üpheli bir yer olduğuna kanaat 

hiısıl ediyor, fakat kat'i bir hüküm 
verebılmek için evi dört gün ta • 
rassut altına alıyor. Neticede bu • 
ranın gizli bir eroin imalathanesi 

olduğunu anlıyor. Sulh Mahkeme
sinden arama kararı alındıktan 

sonra cürmümeşhud yapmayı bek

liyor. Nihayet dün bu imkan elde 
ediliyor, Mustafa bahçeye bakan 
odada yanında afyon gübreleri do

lu bakraç ve elinde yapılmakta O· 

lan eroinler olduğu halde yakala • 

nıyor. Çünkü daha o gün tedbir a
lan zabıta bahçeye girip pencere • 

den Mustafayı gözetlcmiye başlı • 
yor. Hatta polis bir aralık pence • 

• 

Gümrük idareleri tarafından, 1 

tüccar ve mükelleflerden eksik 

alınan vergiler hakkında yeni bir 
karar verilmiştır: 

5 mayısta Almanyada Breslav şeh 
rinde zira! mahsulat \'e zirai maki 
ne, aıat ve ede,•atı üzerine büyü~ 
bir sergi açılacağı Türkofise bildi 
rilmiştir. 

Sergi idaresi; bütün cenubu şar· 
ki mılletlerinin bila istisna iştira~ 
ettikleri sergiye Türk tüccarlarını 
da davet etmiş ve kendilerine de· 
miryollarında büyük tenzilat ya . 
pılacağını bildirmiştir. 

yin Cahit davasına 
vam edilmiştir. 

Evvela NecmPddin 

• İzmitte de-

Kocata~ın 

ııehrimizde istinabe suretile alınan 
ifadesi okunmuştur. 

:vlalıkemede hazır bulunan Hü -

seyin Cahit, bu ifadenin aşağı yu -

karı doğru olduğunu, ilave edecek 
bir şeyi olmadığını söyledi. 

Beyaz k~raman : at 
Kıvırcık : eşek 
Silt kuzu•u : deve 

Olur a, belki devenin, 
alın kuapcılık dilinde soy 
bunlardır! 

eşeğin, 

a<i!Jrı 

Bu karara göre; bir verginin ek· 
sik tahsil edildiği anlaşılınca beş 

gün içinde mükelleflere tebliğ O· 

Junacak ve bir ay zarfında mükel

lefın rizasile borcunu ödemesi bek· 

Jeneceklir. 
Borçlu bu müddet içinde vergisi

ni vermedıği takdirde derhal tah· 

siliit komisyonlarına müracaat e

dilerek hakkında haciz kararı alı
nacak ve bu karar alakadar me -

murlar tarafından vakit geçirme

den tatbik olunacaktır. Bundan ma

ada verginin eksik alınmasına se

bebiyet veren memurlar hakkın • 
da da takibat yapılması kararlaş -
tırılmıştır: 

Davet mektubunda; Almanya ih 
takas suretile iş yapmak, Alman . 
yaya ham madde ihraç etmek isti 
yenlerin sergide bu gibi işlerle me~ 

1 
gul büyük Alman firmalarile te· 
mas etmek imkanlarının mevcut 
bulunduğu da zıkredilmiştir. 

Valinin avukatları .Biriken pa

ra. yazısının kimin tarafından va-- . 
zıldığı hala anlaşılmadığı için, Ak· 

~am gazetesi sahiplerinden Nec -

meddin Sadık, Kazım Şinasiden 

başka Mustafa oğlu Fevzi, Akşam 

ser mürettibi İzzet, mürettip Şev

ket, İhsan, idare memuru Nazmi • 

nin de şahit olarak dinlenmelerini 
istediler. 

Balıkesir düdüQü 

Balık<'sirde gece saat üç buçukta 
saat kulesi acı acı ötmeğ'e bRşlamış 
ve tam yarım saat böylece ötüp 

ı durmuş. 

Yanlış hesap yapmak suretile az 

vergi tahsiline sebep olan memura 
da ayrıca tebliğat yapılarak bor -

cunu ödemesi bıldirilecektir. 
Memurun bir ay içinde parayı 

vermesi veya itiraz etmesi bekle -

necek ve bu miıddet hitamında me

murun alacağı vaziyet Dıvanı Mu

hasebata yazılacaktır. 
Dıvanı Muhasebattan verilecek 

cevap üzerine para memurun maa
şından kesilmek suretile hazineye 
irat kcydedılecektir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekale • 

tince yapılan yeni teşkilatla bir çok 
gümrük baş müdürlükleri lağve • 

dilmiştir. Bu cümleden olarak Mer

sin Gümri.ık baş müdürlüğünün de 

15ğvolunduğu dün alakadarlara 
bildiriJml:ltir. Mersin gümrükleri 

bundan sonra müstakil olarak ida
re edilecektir. 

Bu yeni teşekkülün başına İs -

tanbul ithal.lt gümrüğü müdür mu· 

avinlerinden Adil Erözen terfian 

tayin edilmiş ve yeni vazifesine 

derhal harekeli kendisine bildiril
miştir. 

Lağvolunan Mersin Gümrüğü 

Baş Müdürü Ali Kemal de açıkta 
kalmıştır. 

reyi açıp içeriyi seyrediyor, fakat 
Mustafa o kadar dalgın bir halde 

çalışıyormuş ki işin farkına bile 
varamıyacak. Nihayet gübreleri 

dökmek üzere ayağa kalkınca ya • 
bancılarla karşılaşıyor ve tutulu • 
yor. 

Ondan sonra hemen zabt tutıı • 
luyor evde de bir araştırma yapılı

yor ve 180 kilo afyon 120 kilo ya • 

pılmış ve satılmak için paketlere 

ayrılmış eroin bul unu yor, alat ve 

edevat da kuyu ve kulübeden çı • 

kartılıyor. 

ADLiYE 

Dosyanın 
Kaybında 
Suçları yok 

-

Bu kararla Suzan ve z a· 
bıt k l tlbl b e raat ettiler 

Nezihe Suzan isminde bir baya• 
na ait Üçüncü Asliye Ceza mah· 
kemesindeki dosyanın kaybolması 

üzerine NeziTıe Suzanla mahkeme 
zabıt katibi Refiğin Asliye Dör
dühcü Cezada yapılan duruşmaları 
bitmiş, dosyanın kaybolmasında 

alakaları görülmedlğinden beraat· 
lerine karar verilmiştir. 

Selim hocayı öldürenlerin 
muhakemesi 

936 Martının 31 inci pızar ge· 
cesi Ahırkapıdaki paçavra mahze· 
ninde başından yaralanmak sure. 
tile öldürülen paçavracı Selim ho· 
canın katillerinin muhakemesine 
dün a~ırceza mahkemesiocle de· 
vam edilmiştir. Raporlar pıçağın 
tabibiadlıce muayenesi kararile 
mahkeme talik olunmuştur. 

Bir sablkalı mahkOm oldu 
Evvelsi gün, Yeni camide elbi

seci Velinin dükkanından bir cakct 
çalıp kaçarken yakalanan sabikalı 
Ahmet te Sultanahmet üçüncü sulh 
ceza mahkemesinde yapılan duruş. 
malar sonunda suç sabit olmuş, 
Ahmet 3 ay onbcş gün hapse mah• 
kum edilmiştir. 

Dokuz aya mahkOm oldu 
Kapalıçarşıda Yervantın dükka· 

nından üç paket bıçak çalan Mar. 
ko, kaçarken civardaki bir e ve 
ırizlenmeğe mecbur olmuş, fakat 
1abancıyı gören ev halkının fer• 
yadı üzerine komiser Mehmet Ali 
tarafından yakalanmıştır. Suçlu 3 
üncü sulh ceza mahkemesinde ya• 
pılan muhakemesi sonunda 9 ay 
hapse mabküm olmuştur. 

Pollse hakaret eden 
mahkemede 

Dostu tarafın dan döğülen 
daşını polisin elinden almak 
yen Muall4, polise hakarei 
ve mahkemeye verilmiştir. 

arka· 
iste· 
elmiş 

Ortaköyde yeni r ıhtım 

Hüseyin Cahit mukabil tarafın 

boyuna şahit ikame ederek dava

yı uzattıklarını ileri sürdü. Dedi 
ki: 

- Matbuat kanununda şahit diye 
bir şey yoktur. Matbuat davaları 
sür'atle görülmelidir. l\hlıkem~yi 

işgal etıtıck çok iıbesdir. Bu şahıt 

hünerlerine bir nihayet \'erelim. 
Bendeniz mutazarrır oluyorum. 

Beledıye avukatı cevap verdi: 

- Adaletin tahakkuku için icap 
ederse Çinden, hata Çin Maçinden 
şahit getireceğiz. 

Akşam gazetesinin vekili, İstarı· 

bul Beledıye reisliğinin Akşam ı;ıa

zetesini değil Hüseyin Cahidi he -

def tuttuğunu, öyle olmasaydı, ga

zeteyi dava etmesi lazım geldiğini 
söyledi. 

Neticede mahkeme şahitlerin İs· 

tanbul 2 inci ceza mahkemesinde 

dinlenmesine, yalnız Akşam gaze -

tesi sahibi Necmeddin Sadığın 

maznun sıfatilc dinlenmesine <na
hal olmadığına karar verdi. 

Nafıa Vekaleti 
Memurlarını hususr 
itlerden menetml t 

110 evlet dairelerinde çalışan mü
hendis, mimar gibi bazı fen ve 

nafıa adamlarının hususi inşaat ve 

tesisat gibi eşhasa ait işlerde ehli 

hibre ve fen adamı sıfatile rapor 
verdikleri görülmüştür. 

Nafıa vekaleti bu münasebetle 

a11ikadarlara yeni bir tamim gön
dererek bu işi menetmiştir. 

Tamimde: cNafıa Vekaleti dev

letin inşa ve umran işlerinde en 
yüksek fen otoritesini taşıyan bir 

teşekküldür. Bunun için Vekaletin 

bilumum fen adamlarının kendi • 
!erine aleli:ısul resmi bir vazife ve

ya hizmet tevdi olunmaksızın hu

susi mahiyettekl her hangi ihti • 

liıflı ve münazaalı işler hakkında 

ehlihibre veya fen adamı sıfatla • 

Halk U}anmışlar ve sokaklara 
dökülmüşler. Hamdolsun anlaşılmış 
ki, bu bir elektrik kontağıdır, ne 
tehlıke var, ne mehlike. Zannetme• 
yiz bu kontak olsun. 

Olsa olsa bir dersi ibretdir: 

Mademki Belediye parayı verdi 
istediği kadar düdüğ'ünü öttürür. 

Ekmekten kahve olur mu? 

Konyadan bir muhabir yazıyor: 
fs'.anbul caddesind~ kuru kahveci• 
lik yapao bir adam ,.k meğ'i kızar· 
t:ırak yarı yarıya kalı•eye karıştı· 

rıp salmış hakkında takibata baş· 
lanmış. 

Korkarız bugünlerde şeytan fani 
dünyaya cop diye çıkıvermesin. 

Çünkü çıkıp hakkıyle bağıracak ki: 
M - Ey beşer! 

Ya~ı ben de hallederim, ekmeğe 
ben de çöp koyarım. Pamuk ya· 

ğını nefis Edremit yağı diye oku· 
turunı, nihayet h.r hileyi beo de 
yapar ve tilirim. Fakat bunca am· 
lık şeytanım, kızarmış ekmei!'i kah· 
ve yapmak aklım3 gelmezdi,. 
Şu medeniyete bak, şeytana bile 

taş çıkardı. 

Maahaıa tu adam hakkında ta. 
kibat yapmak doğru değ'ildir. Bu· 
nu derhal lstanbul belediyesine 

hile müşaviri yapmalıdır. O zaman 
dinleyelim: Nelerden neler ola~ağ'ınıl 

Gec kalmış müzakere 

Anadolu Ajansı bır haber ve· 
riyor: 

*Oiplomat'k :nahleller, hariciye 
nazırı Eden'in Başvekil Von Zee

land ile Habeşistan ilhakının tanı ... 

ması meselesi J13kkında görüştü. 

j!üııi haber wermektedir .• 
Galiba diplomatlar için iş buJı. 

ram var. Eski defterleri karıştır • 

makta mana ne? Atı alan Üsküdarı 
aeçtil 

Anadolunun bazı yerlerinde şap 
hastalı~ı çıkmış. 

lzmit ve lstanbul vilayet budu· 
dundaki kontrol takviye edilecek· 
miş. 

l1te ş'mdi. 
Fekasde aleşşap! 

Serdea geçti 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tasarruf 
Vekllet m emur 

Evde bulunanlar tutuluyor ka • 
rakola getiriliyor, kendileri sıkı 
surette isticvap ediliyor bu esna • 

da Beyoğlu Emniyet santral me • 
muru Mustafanın da bu işde mü -
him bir rol oynadığı öğreniliyor. 
Mustafa da derhal Aksaray kara • 

koluna getirtiliyor, fakat çok fazla 
heyecana kapılan Mustafanın ta • 

bancası cebinden yere düşüyor ve 

bu düşüş neticesi tabancanın le • 

tiği oynuyor, çıkan kurşun Musta· 
fanın kalbine isabet ediyor ve Mus· 

tafa karakolda ve kanlar içinde 
yere düşüp hemen ölüyor. 

Denizyolları İdaresi Ortaköyde 

kendisıne ait kömür depolarının sa

hiline büyük bir rıhtım yapmıya 

karar vermiştir. İnşaat münakasa
ya konacaktır. Rıhtımın on bin li

raya çıkacağı tahmin edilmekte • 

dir .. Rıhtımın yapılmasından son • 

ra evvelce çok güçfükle yapılan 

tahmil, tahliye işinin kolaylaşa -

cağı ve masrafın da azalacağı u • 

mulmaktadır. 

rile rapor verebilmeleri binnetice 

Vekaletin yüksek otoritesini ihlal 
ve fenni ihtilatlara sebebiyet vere- r ı ndan k e silmek 

tasarru f d an v az 

maaşla
suretile 
mı geçt i 

Bunun üzerine zabıta yalnız di
ğer suçluları nezaret altına alıyor, 

ve meselenin ilk talıkikata taalluk 

eden kısımları bu suretle nihayete 

eriyor. 

Öğrendiğimize göre zabıta şim -

di bu 'uçluların isticvaplarına de

vam etmekte olup diğer şebeke ef

radının \'e asıl sermayedar ermeni· 

nin ele geçirilmesi için lazım gelen 

tedbirlere başvurmak üzeredir. 
Yakında bütün suçluların mey

dana çıkarılacağı muhakkak görül· 
mektedir. 

lnhiser M UdUrU Ankaraya 
gidiyo r 

İnhisarlar Umum Müdürü Mithat 

Yene! idarenin 937 bütçesi için Ma
yıs başında tekrar Ankaraya gide

cektir. İnhisarlar Umum Müdür -

lüğü tarafından hazırlanan müski· 

rat \'e tütün kanun projeleri de 

meclis encümeleri tarafından t~i· 

kik edilmektedir. Meclisin bu dev

resınde çıkmış olacaklardır. Şımdi

lik resmi dairelerin bütçe işleri ile 

meşgul olunmaktadır. Hususi da

irelerin bütçe işlerine Mayıs ayı 

içinde bakılacaktır. 

bileceğınden bu gibi işlerden içti-

nap etmeleri \'e deruhte edecek -
leri her hangi bir işin vekaletin res· 

mi ve fenni sıfatlarını hiç bir su

retle temsil ve alakadar etmiyece

ği tebliğ olunur. denilmektedir. 

-·-
Bir k UçUk çocuğun 

kon seri 
Cuma günü akşamı saat dokuz 

buçukta İstanbul radyosunda kil· 

çük bir kız <;ocuğu tarafından pi

yano ile konser verilecektir. 

Mari Üstad'ın vereceği bu kon· 

serde küçük musikişinas Şopen v" 

Listtcn parçalar çalacaktır. 

Bu küçük sanatkar piyanoda ha

rikalar yaratan istidat sahibi bir 

çocuktur. Geçen yıl Bükreşte, bu 
yıl Ünyon Fransezde verdiği kon· 
serlerle tanınmış ,.e çok alkışlan· 

mıştır . 

Haber aldığımıza göre, Dr:ıizyol· 

!arı bütçesinde tasan-ı.f ~·apma1' 

maksadile memur ve müstahdem • 

!erin maaşlarından birer miktnr 

kesilmek hakkındaki karar hrnüz 

k.ıt'i olarak kararlaşmamıştır. İk• 

tısat Vekaleti idare bü içesinde ya• 

pılacak tasarruflar işini tetkik ,.. 

derken bu noktada da bazı tasav· 
vurlarda bulunmuştur. Fakat bu 

cihet henüz kanuni mahiyetini al· 

mamıştır. Çünkü bu kararın Mayıs 
ayı başında Ankarada toplanacak 

olan Denizyolları umumi heyet iç· 
timaında tasdik edilmesi laz,mdır. 

Diğer taraftan haber aldığımıza gö· 

re Vekalet bu şekildeki tasarruf

tan sarfınazar etmiştir. Bunun ye· 

rine idarenin işletme masrafla • 

rında kabil olan her türlü tasarruf

ların yapılmasına çalışılacaktır. 

-

1 
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1 Ya/ovada Üniversite 
Rektörü 

1 
Bir çok hastalıklar son 

1 
sistem veaaitle tedavi istifa etti mi etmedi mi? 

edilecek Üni\'er•İle r~ktörü profesör Ce· 
1 Yalo\·ud:ı yapılo n büyük otelı:> nııl Bilsel'in islifa edecegi ş~yia• 

banyo salon l arı iı ·in asri tedavi \"a- tarı dolaşmakla id i. Bay Cemil Bi! • 

Gül bahçesinde ' 
• p,,,, ... Pırrr ~ tıin •. :.· sıtalc.rt t edarik etmek üzere Al • sel, bu şayiaları tekzip etmektedir. 

manyaya gıdcn Kaplıcdlar ~.ludüıi! F;ıkaı. dif<r ıaraldan, Cemil 
MÜElliFi: Nl:aamettin Nazif Doktor Nihat Rc~at ehrim ize dön• Bilstl'iıı Ankarada, ba5ka bir va· 

miıştür. Almanya dan alınan son ı ifr.ye nakledilectı;i de kuvvetle !ÖY• 
Yazan : A. Kaylln 

Onu, güller ve göller diyarının, acı, acı fakat şen ötüyorlardı. 
rül bahçclerinJe tanıdım. Mavi içimde büyük bir heyecan vardı. 
gözlü, sarı kıvırcık saçlı, uzun boy· Saniyenin boynuna sarılmak ıı:üzel, 

Aliye -sen onu benim külaluma 
anlat. pelerinini aldı, aynanın kar· 
şısına ieçti, başını yapmatl baş• 
ladı. 

- Gidiyor musun? 

Diplomasını almık içiıı mektebe 
uğradığı giin Ômerofa dershane 
koridorunda rast ııeldi. Ômerof es• 
ki laubali tıvrıyle: 

- Nazmi ... -dedi. aşçıya ~öyle 
de bana bir kredi açsın ..• 

sistem banyo iıle tle ri y<>kınd .ı bu - lennıektedir. 

raya gekre k ve l\layıs .. yı içiııd" ı= ,,============= 
yer lerıne konac~ktı r Bu tesis&\ - ' 
tan sonra Yalo\ada bi r rcık lıa < I • - MW 

lu, gül yanaklı, gülüşleri bir daki· aiil yanaklarından uıun, uzun 
ka dudaklarından düşmiyen, şen, öpmek i~tiyordum. 
şakrak bir kızdı. Birdenbire hava karardı, küme, 

Güzel gülleri küçük elleriyle ko· küme siyah bulutlar göle yüzünü 

- Tabii .••• 
~ Bir daha ne zaman buluşa· 

bilecetiı? 

- Utanmadan benimle na~ı ko· 
1 nuşabiliyorsun. 

- No var. liir iey ıni oldu? 1 

~~~a~7,:anı~o i 'e t e~ a\ si :nu "k~ı; ; ~::=J 

JI BORSA • PIY ASA parır, gül gibi pembe yanaklanoa kapladı. Şimşekler çaktı, bardaktan 
sürer, sonra tatlı bir şişkinlikle boşanırcasına yaıtmur yağmıva 
öoe doğru uzanmış ııö~süne iliş· başladı. 
tirirdi. Biz bahçenin köşküne girdik. 

ismi Saniye idi. Her sabah gü· Saniye başını omuzuma dayadı. 
neş doıtarken gül bahçesine g-elir • Şimşeklerden ve rök gtirlemesin· 
bülbüller öterken fidanlar arasın• den lcorkmıyı, titremiye baıladı. 
da dolaşırdı. Onu, seviiyle, kucakladım. Ara. 

Ben onun cazibesine tutulmuş ne dan yuını saat aeçti, yaıtmur ha· 
yaptığımı bilmiyord~m. ilk .g?rü· fifledi. Fakat köpüklü bir sel bah· 
şümde onu çok sevdım ve gıttıkçe çelere da!ıldı ve köşkün duvarla· 
sevaiaı fazl&laştı. rmı yalamıya başladı. Köşk sallan· 

Bir ıün gül bahçesinde dolaşı• 
dı, derinden iniltiler ve kocaman 

yordum. O buııün geç kalmıştı. taşlarin köşkün duvarını dövdü§il 
Bahçenin kapısından içeriye gerer. işitiliyordu. 
ken yüzünde hafif bir tebessüm be· Birdenbire ne oldu bllmiyo• 
lirdi. Başını hafifçe ifıdi, seliaı rum, köşkle beraber yuvarlandı· 
verdi. Gülerek yanına reldi, iüıel tımızı hissettim. Saniye bayıl· 
dişlerini röatererek: mıştı, ben de senemledim. Sortuk 

- Bugün geç kaldım .• dedi. sular vücudumu yalarken kendime 
- Evet biraz aeciktiniz. 
_ Nasıl, ııüller iyice açtı derıil mi? aeldim ve bir atacı tutunarak bo. 
_ Evet, bülbüller de çok güzel tulmaktan kurtuldum. Sel her la· 

ötüyor. rafı düm düz etmiş, yalnız büyük 
- Şair ruhlusun vesıeliim. çınar, beni kurtaran ataç k~mıştı. 
- Beni siz şair eltiniz. Saniyeyi aradım, selin iiltiti la• 
- Hayır, ben dcıtil rüller ve rafa uıun uzun baktım. Uzaklarda 

bülbüller. ıulara !..apılmış bir vücud sürükle· 
- Siz de bir bülbülsünüz.. niyordu. Kalkıp koşmak Saniyeyi 
- Siz de bülbül!.. kurtarmak istedim, muvaffak ola· 

- Hiç bir zıman, artık aramızda 
en ufak bir bat dılıi kalmad .. 

- fakat Aliye. .• 
- Suuus... inanmam. 1 
- O kıza neye sormadııı senin 

niıanlın kimdir diye? •. 
Aklımı relmcdi. 

- Şimdi sor ... 
- Şimdi kız arlık kendiıini nl• 

şanlın sayar nıı? Elbette ben onu 
tanımıyorum diyecektir. 

- Aliye yıvrum, pek manasız 
yere ayrılıyoruz. 
- ... 
- Peki uınıı ... nıçın bu rece 

buraya reldln~. dün brni fÖrme
meılikten felebilirdin? 

Kız başını bağlamış ve o iğneyi 
ırötsüne takmıştı. Yavıış yavaş o• 
dadan çıktı. Sokak kıpısını açın• 

caya kadar hiç bir şey söylemedi. 
Fakat merdiven sıbanlığına çıkın• 

ca birdenbire çıngıraklı ~eylan 
kahkahaları fırlatarak; 

- Çilnkü elmasım ... • dedi • ken· 
dimi sana tattırmak istedim. 

. . . .... 
- Ben tadımın kudretini bili· 

1 

Saniye gülmiye başladı. Kahka· madım. Ayaklarım vücudumu taşı• 
ha"' sabahın hafif esen, serin rüz· mıyordu. Gözlerimle, atlıyan röz. _ 1 1 , 
g~rı içerisinde dalgalana, dalgalana lerimle Saniyenin gidişini uzun U• ı 

rim .•• 

dağıldı. 
1 

wn seyrettim. - Kolay kolay unutamayacak· 

G 1 1- ı · G ı sın beni •.. Ve bensiz kalman bir Birkaç gün sonra Saniyeye, sev• 1 ü yüz u güze ::>aniye ü ler 
diğimi söyle<lim: Güldü. Yavaş ya• diyarının, röllerinden gelen sele müddet olsun sana azap verecek ..• 
,. 8 ş gül bahçesine girdik. Saniye k a pılmış sarı sularda sürüklene, Allabaısmarladık Nazmi Bey ... 

1

1 28. 4. 937 
i ÇEKLER 
i Açı1ıtt K•panıt 

1 
1 

loedra 62•.~0 ns. 

- Daha no olsun cebimden il• 
nemi ışırmış~ın l 

Benden ne zam~n para istedin de 
vermedim? 

Ônıerof ! Nnyork 0.7907 6.7190 

- Oh 1 • Dedi • ayol bu bir ay• l \ 
lık if ... Yeni mi farkına vardın&' Ne . 
yapayım? O gece konserve açar· : 
ken ıval aval suratıma bakıyordun. I. \ 

Ceplerini taradım. Malum a serde 
alışkınlık var. 

- Utanmadın demek? Halbuki 
ben bu yüzden çok kaybettim. 

- Canım şim<ii bırak bu lasah· 
soyu da, aşçıya söyliyecek mi~in? 
söylemiyecek misin? 

- Hayır ... Söylemiyeceğim. 
- Haah işle bukadu... Biz de ı 

l:ıa~mmn çaresine bakarız. Allaha 
ısmarladık Nazmi beyfendi hazret• 
leri .... 

- Allah .;elamtl versiu Omerof. 1 

* 

r .. ı. 17•74 ı1.1s 
Mllino ı~.oo~~ tS.0191 
llrlk•el f.651~ 4.651 '1 
Atı.. H,SI •7.44 
Wnewr• 
Sofya 
Amatcrda• 
Prar 
Viyan~ 
t.drlt 

Beri in 

v.,.,.". 
Budı p.tft• 
Bükre, 
Belırat 
Yokoham• 
t.loıL.ova 
Si ol.hol"' 

J,tS.i.\ \,t\ 
u.osıı 14 , 
1,4420 \,411t 

?2,) 11> ??,6"2 
4,2225 4,2191 

H,7119 13,76 
1,9668 •_'65i 
•,17lt 4.\1 
3.9 n 3,9'4~ 

101,606U 107,~l 

,•,•2H 34,;o 
2,7319 2,7416 
23,117~ 2l.l'l1S 
3;101~ 3: I050 

PARALAR 
Alı t ~ 

1 .~ferli" 624, 

20 Frank 101 . O gece e•dc m~kelld bır ziya· 
fet Vt"riliyordu. Şalıabellin bey 
tahsilini ikmal eden oa-ıunun şere· 

!ine bugünü bır ba>ranı ııibi ı..ut• 

!ulamak istemişti. Uzak ve yak ın 

hısımlardan bir çoR'u. eski mektep 
arkadaşlarından ha1a sevilenler ,.e 
arıımlanlar, iki üç odayı dolduran 
masaların başında alı~lıtıyorlardı. 

1 

1 Dolar 123. 

1 20 Lirtt 120. 

626. 
126. 
tı3. 

12'. 
~4. 

22. 
578. 
23. 
~6. 

75. 
2J. 

(Det'Omı var) 

20 Btlçlka Fran:ı &O. 
10 Drahmi t s. 
20 fawlçre Franrı 570. 
20 Leva 20. 

1 Florin 63. 
20 K l'Oll Çek 70t 

1 Şilin Avu~tuıya2l. -
Pcıela -. 

1 Mark 2:1. 
1 Zlotl 20. 

ill':YOGLU 

, SARAY 

l 1TÜRK 
!MELEK 

'1 

i 1IPEK 
SAKARYA 

1 

YILDlZ 

' SÜMER 
1 

l !ALKAZAR 

ı j 
ı TAN 
ŞIK 

1 

ŞARK 

l ı 

ASRI 

: Bakir delikanlı 

: Krooştal bahriyeli!tri 
: Saray enlrikııları. 

Linç kanunu 
: Tar1an kaçıyor. 

: Denizde isyan 

: Biilbüller öteerken. 
Karyoka 
: Pat \·c Palaşon 

sirkte ve İki Y av• 
rucuk 

: Proıramı bildir· 
memişlir 

: Pepo Küçük Lord . 
: Gizli izdivaç. Lüi 

sütçü 
: Sinır~pur postası •e 
Altın toplayan kızlar. 
1936 Alina Balkan 
olimpiyatları. 

: Kaçak sevdalılar. 
Hücum filosu 

SANCAK : G ' rp süvarileri. Ma-
Eski Astorya) : d am Dobarri 
CUMHURiYET: Çan ser•erı.erı. 

FERAH 
MiLLİ 

HiLAL 

Pranga mahkü , nları 

ISTANBUL 

: Pat ve Pata~on 
: Krnl eğleniyor. S1· 
lah.ddini E yyubi ,.e 
Etılis > lip muharebe· 
leri 

: Bağda t bülb ül ü. 
hafif. hafif şarkı söylüyor, bülbüller sür üklene gitmişti. - Gôle rüle Aliye Hanım .. . 

~-~=========='-='~~===============-= 1 Pena:" 
20 L<Y 
20 Dino1r 

Y•n 

21, 
12. 
48 

25. 
n.50 
24, Kim öldürdü 

S kiz kur·p 
Turnuvas• 

Se iı ku!up lurcı:va sı tertip he· 
yetinden: 

1 - Turnuvanın 2.5.937 tarihli 
programı a1a,ğıy a yazılmıştır : 

Saha: Şeref stadı, Saha kom iseri: 
Ahmed Adem Gögdün. Birinci 
maç: Beykoz • Hı ! Al saat 12. Ha· 
kemi: Feridun Kılıç. ikinci maç: 
lst .ınbulspor - Anadolu 13,40. Ha· 

kemi: Burhan Atak. Üçüncü maç: 
Süleymaniye • Vefa 15,20. Hake· 
mi: Halıd Gali p Etgü. Dördüncü 
maç: E \•üp - Topkapı. Hakemi: 
Ahmed ı\dem Gögdün 

2 - Umumi duhuliye (15) ku

ruştur. -·--
Nişan 

Ankarada Mimar Mühendis Bay 
Hasan H~din ı o baldızı ve ismet· 
paşa Kız Enstitüsü Müdür Muavini 
Bayan Muzaffer Aklar ile lstanbul· 
da Avukat Bay Mehmet Emin Ôz· 
bek'in of:lu Lozanda iktısat talı. ili 
yapmış olan gençlerimizden Ankara 
Tıcarel Lisesinde muallim Sait Emin 
Ozbek'i!l nişanlanntn Bay Hasan 
Hadinin Ankarada Atatürk Bulva
rrndd kain apartımanlarında 25 
Ni•an 937 akşamı tarafeynin akra. 
balarından mürekkep bir meclis 
huzurunda yapılmış olduğunu mem. 
nuniyetle Öğrendik. iki tarafa saa. 
detler d i:eriz. 

Anadolu mektupları: 

Aydında ne var ne yok? 

dı 
ber 

a yağmurla bera
dolu da· yağdı 

Yağmur sı~asında Ramazan paşa 
gıldırını düştü •• 

camııne 

(Aydın Hususi Muhabirimizden) -
Aydındaki mu htelif işler hakkında 

en son vaziyeti ayrı ayn bildiriyo
rum. 

Tü rk H ava Kurumu Aydın şube•i 
Havakuru gazinosunda, Aydın tav• 
la meraklıları ar.ı sında bir müsa• 
baka tertip ctt ı . 1 8 gün süren mü· 
sabakaya 25 oyuncu girdi. Finale 
kalan lbrahim ve elbiseci Mehmet 
arasında dün yapılın son oyunda 
Elbiseci Mehmet kazanarak 937 
Aydın tavla şampiyonluğunu ve 
kurumun verd i~i ıaati kazanmıştır. 

Aydın cüml.uriyet ilk okulu ev· 
velki gun okul kurağında bir çay 
verdi. Başta ilbay ve umumi mec· 
lis üyelerile okulun esirgeme kuru• 

munun bulunduğu bu çayda. da• 
vellilere okul öğretmenlerinden 

Zihniye Demireı'in yetiştirdil!'i Ol"• 

keslra takımının çaldı2't güzel par. 
çalar dinlettirildi. Küçüklerin mu• 
va!lakıyeti ııelcnler üzerinde çok 
ivi tesir bıraktı. Rasö ~ retmen ve 

arkadaşları tebrik edildi, Okul 
talim lıeyeU bıı toplantıdan istifade 

ederek okulun eksiklerini gösterdi· 
ler, t1maıd ınması içi:ı il bütcesin· 
den gereken yardımın yapılacağı 

vadini aldılar. 

Son asrın en büyük Türk şairi 
Büyük HAmidin adım anmak üzere 
dün Halkevinde bir toplantı yapıldı. 
Topiantıya hemen Aydının bütün 
münevver ırençleri reldi, salon 
do ha erkenden dolduğundan birçok 

kim•e!er geri döndü. Toplantıya 

l•tiklal marşilc başlandı. Öğret· 
nıen Avni Deniz büyük şairin ede
bi hayatı, şahsiyeti ve eserleri 
hakkında verdi~i konferansın, Ha· 

midin Balkan harbinden sonra 
yaıdığı Validem şiirile bu günkü 
kurtuluşu müjdelemek ve 23 ya. 
şında iken 60 yıl önce yazdığı 
Garını adındaki şiirlerde bu 
günkü inkılabı daha o vakit· 
len rören bir dfthi olduğunu teba. 
ruz elt rrrek bitirdi. Bundan •onn 

il H A y A T E D E B 1 R o M A N' 9 

DENEN 

- Baban ne yaptı? 
- Kavga mı elli? Niçin yakala· 

dılar babanı?w 
O, ce\'ap vermiyor, ~ udece du

daklannı büküyor. (Kollarım yana 
açıyor. Ona likırdı söylemeğe ça· 
hşanların, meseleyi anlamak için 
türlü su 1ller soranlann elinden 
kurtuluyor. Babasını götüren kala
balıkla aralarında olan mesafeyi 
kaybetmemeye çalışarak yürüyor. 

Yazan' NUS<et Safa Coşkun o y u N uı 
Muavin palaskasını düzeltiyor. 

- Sonra anlarsın •• 
Gidiyorlar .• 
Kadın, çocuklar arkasından ba· 

kıyorlar. 

Neden? 
Niçin, aid;yor babaları? .. 
Dışarda toplanan kalabalık •• 

- Nerede •. buymuş demek .. 
- Namuslu tanılan adam ha ... 

- Kim ümit ederdi Hüsameltin 
efendiden böyle fey .. 

- Yazıklar olsun. 

Polisler, bekçiler •• halk başı ö. 
Dünde baba.. gidiyorlar" 

Birinci kısmın ikinci 
sahnesi 

Babıaın ark••ından,. Karakoll •• 
Dayak. Evdeki 7abancı. 

Erkek· çocuk, babasını önlerine 
kalıp götüren kalabalığın arkasın· 
dan yürüyor. 

Babasını nereye götürüyorlar; 
Babasını niçin yakaladılar! 

Babasının ne kabahati var~. 
Küçük kafasmın içini dolduran 

bu istifhaaılara cevap veremiyor, 
Bazan tutuyorlar onu., 
Bir el kolundan yakalıyor? Bazan 

bir tanıdık ıealeniyor: 

- Ne oldu Selim; 

Babamı ırötürüyorlar.. Babama 
fenalık yapacaklar.. Babasıı kala· 
cığııl. Diye düşünüyor. 

içinde bir sızt var. 
Bir hissi kablelvuku ona birşey• 

ler söylüyor. 

Bir sairi lilmenanı iibi hiçbirşey 
düşünmeden, duymadan yürüyor. 

Halbuki kalasında çarpışan o ka. 
dar çok düşünceler var ki.. 

Bu büyük düşünceler onun kü
çük kafası içinde aydınlanamıyor. 
lar. Onun küçük kafası, beyninin 
içinde çizilmiş istifhamlardan birini 
bile çazmekten Aciz .• 

Düşündüklerini düşünememekten, 
ıördüklerinin mınastnı anlayama• 
maktan doı;-an bir Acizlik içinde 
kendini bırakmış iidiyor. 

orta okul d irektörü Refik Y;ldırım 

şairin Fin!en cserıni hulii <a ve leş · 

rih eden çok kıy metli bir konfe· 
rans \'erdi. Ba ş öğ retmen T11ğrul 

Aka da Makberden bir parça oku· 
du. Orke•tra marş Flober"i çıldı , 

oir dakika susularn k büy(;k örüye 
son ihtiram yapıldı. 

Gosterıt kolu Eşbe r i temsil elli 
•e iki gıin ıçinde ha 11rlanmasına 

rağmen çok muva!fak oldu. 
Ham";hn_ aıle ·ne A dın enç1iği. ~ 

nin baş•ağ'ıg ı te lgrafla lıı l J ir ler ek 
toplantıya son verild i. 

Ewelki gece Ayduı 'a yağan yağ. 
murla dolu da düştl'. Do:u baR' ve 
meyvelere az çok a rar yaptı . Zey. 
tinler henüz yüksük çıkarmadıkla. 
rından hô ç mülee•sir olmadı. Diger 
yazlık •e kışlık mohsulala da za. 
rar olmadı. Yağmur e•oasında Ay· 
dın içiadeki Ranıazanpaşa cam ı sı 

o.vlusuna yıldırım düştü, hiç bir 
zararı dokunmadı. 

23 Nis1n ulusal eğeme nlik ve ÇO• 

cuk bayramı bu yıl da geçen yı l. 

!ardan daha ilgili ve parlak bir su. 
retle kutlulandı. Öğleden evvel 
Halkevi alanında bütün okullar top· 

1 
I 

lanarak tezahürat yaptılar ve sÖy· 
1 

!evler verdiler. Ankarada açılan eli~· 
leri serııısinde mükafat kazanan· 
lamı madalyahrı bu törende ilbay 
tarafından daıtıtıldı. Ak1aırı Halk· 
evinde Canavar ve Şeriye mahke· 
mesinde piyesleri ııösıerildi. Bu pi· 
yesle~ yarın akşam bir kerre daha 
köylülere tekrarlanacak, hafta içinde 1 

bir çocuk balosu verilecek ve Gazi 
pa,a ilk okulu da yıllık müsamere· 
sini verecektir. 

Babasının başı önüne iğilnıiş.. 
Dizleri kırıla kırıla yürümeğe 

çalışıyor. 
Omuzları düşmüş .. 
Hava ~ydınlık olsa belki suratı• 

nın bir limondan daha sarı oldu· 
fıunu da görecek •• 

Zavallı babam! diyor. Sen ki her
kesi korkutmu,, herkesi karşında 

titretmiş bir adamdın .. 
6aşıo dik, alnın açılı.lı. 

Şimdi seni ile kaka göt ürüyorlar. 
Zı.vallı babam 1. 
Yürüdüler. 

Yürüdüler. 

Dar, karırnlık, çlımurlu sokaklar· 
dan, aydınlık caddelerden, pence• 
relerinden tek tük ışıklar sızan ölü 
mahallelerden geçtiler .• 

Nihayet adımlar yavaşladı. 
Kapısında bir fener yanan sıva. 

!arı dökük tek katlı bir binanın 

önünde durdular ... 
ELkİ devrin bir karakol manza. 

rası.. polisin biri omuzundan itti. 
içeri soktular adamı •. 
Qiğerleri de girdiler. 
- Beni almazlar içeri; diyo dü· 

ıündü çocuk. Karakolun karı;ısın· 

Kron 1sv eç 
Altın 
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-. 
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ı~3. 

~jl. 
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52 -. 
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daki kaldırımın üzerındekı taşların 
ü~tüne çıktı. 

Bir petrol lambasının aydıolatıığı 
komiserlik oda~ı gözüküyordu, 

Baba<ını içeri soktular. 

AZAK : Hazreti l<anı n lı a · 
yalı. Kadınl ar g öl:i 

ALE.MDAR : Esrarengiz Tayyare 
(24 k ısmı) 

IKEMALBE.Y : Leblebici Hor hor 
a}a. (tü rkçe >ôzl,J 
13 numaralı casu ~ 

KADIKÔY 

Hı~LE : Marinella. 

CıSKÜDAR 

HALI?. :Bülün gÜL~Ücrİ .!l:Cvcrim 

BAKI R KÖY 

MILTiYADI : Ehlisal p mu lı a "· 
beleri 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
ôgıc neşr i y atı: 

Saat 12,30 P lak ia Türk mııs; k i •i. 

12,50 Havadi•, 13,05 ırııhte l ıf P lak 
neşriyatı 14 Son. 

Ak \am neşriyatı: 

Saat 18,"IO Pfakla d•ns mu<i kis;, 
19 Çocuk Esirıreme Kurumu oamına 
konferans Doktor Şükrü Haz m, 
19,30 Gitor rnlo Afaryo Parudi, W 
Sadi ve arkaJa ıl•rı tara!ından 
TürL nıusikisl \'e ha:k şarkıları, 

20,30 Ömer Rıza tarafından ar~pça 
sö; lev, 20,45 SJfiye ve arkadaşları 
tar alından T .ı r k mu, ik i ve lı aik 

şar\..ıları, saül öyarı, 21,15 -0 rke!\• 
tra, 22, 1 S .t.jans ve bors1 haberleri 
ve •rte•ı güniın programı, '.2'2,30 
plakla •olol~r opera ve operet 
fl•rçaları, 21 >On. 

- Vurmayın banal .. 
Komiserin çatlak sesi: 
- Söıle kerelJ.. Söylemez.en 

aranı be lliyı:ccgim senin? 
ikinci lobL. 

Niçin oturtmıyorlardı ya babasını? ı 
Zavallı yorgundu.. ı 
Polisler kalpaklannı lıa~lorından 

- Çal .. 
Babasını dögıi;or lar. 
O, hiç bir şeı• yapamamaktan 

ıniite.· elli l lı i r ııtırap ıçinde .. 
f.ii nde olsa bir bomba a tıp bu 

altılar. 
Hepsi bırer ••ndaly-.re ç ök t iı . 

Mendillerile ter!crıni si liyorlar. 
Babası ayakla.. 
Komiser masanın başına geçiyor. 
Polisler kağıtları karıştırıyorlar .• 

bir şeyler soru yorlar baba sına. Ba. 
bası başı~ı sall ı y or. 

Ne konuştuklarını duymayor.Yal. 
mı komiseri n hiddetle ayağa kalk· 
tıtmı :zörüyor. 

Polisler de doğruluyorlar. 
Bir el babasının yakasını tutuyor. 

Sallayor, tartaklayorlar adamca21ıı. 
Babası çırpmıyor. 

Komisedn eli havada .. 
Çat .. 
Babasının suratına bir tokat in;. 

1or. 

Babasının kısık feryadı sıvaları 
döküle bağdadilerin arasından ku· 
laıtına kadar ıeliyor. 

ha 'n iMan l a r ı n hepsini öldürecek. 
B"b~"nı ' ferya dı k u i aklarında; 
- Vıırmayın ban a!.. 
Tahammül edemiyor çocuk .. Bir 

ok &ibi taşlarııı ust:'nden hrlayor, 
küçük bacaklarının bıitü11 kun-elıle 
karakola dogru koşuyor. 

Giriyor kaıHJdıı içeri. 
Komiserin k~qısında. 
Onun dilltrıne sarılıyor. Ve 

haykırıy or: 
(!)ecamı t'a ) 

Düzeltme 
Dünkü tefrikanıızııı bir i ıı ci <Ütu· 

nunun on üçüncü SJlırındaki (kom· 
şularıyız) çocukları. IS inci s1tır
daki (\ocuklara soı ) komşulara sor 
şeklinrle olac•ktır. Bu bir değişiş 
man<1yı bozduğu için düzellmck 
mecburiyetinde kaldık. 
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29 Nisan -AÇIK SÖZ- s 

k D . il .1 ırmı 
Şar · emıryo arı ı e artistinin ifşaatı 

yapılan mukaveleleri anlattı 
( I inci •agjadJn devam) 

bugün de devam ediyoruz. ilk mu-
7.:ıkere inde yoktum. Me>ele ile 
vazifesi dolayısilc alAkadar olan, 
e•kı \'C yeni vekılier birbirlerine 
bir çok mevzularda temas etmiş 

Lu!u~uyorlar. Cug~ıı memnuiıeı:e 
müşahede ediyoruz k; arkadaşları· 
nıı1rn b;rbirıne Kar ,.l şah"i infia'e 
varacak ima!i ve lar z i ~özleri 
yok •ur. Bunu kaı detmek lizim için 
mcmnu:ti\cl.'r. o.~dau sonra e\,kı 

ve yeni ~ukavt:ltlerın bazı meuu

ları uıeriıcle arkadaşlarıo lenkid-
1 

kriııi dınlc<lik. Efkarı umumiyenin 
ve bü; ı:k meclisin bır noktada Lil· 
bas~a meserret duymJsı ~iıımdır. 

O da memleketi nlakadar eden bir 
m•\7uda b:r pren p takil.;eden, 
ek crıyclle bir putiye mensup ar
kadaşlar o!dıığumuz halde memle· 
ket n rn nfaalını müdafaa etmek 
için yekdiğ'er m"zi tenkit etmekten, 
fikirl r m ·, i millet hJzurunda açık 

sö,Iomckten sıkınmıyoruz. -Bravo 
se•luf, alkışlar. zannediyorum ki 
ş,rket mukaveleleri meselesidcn la· 
sa.vur edilebilecek biıtün tefer
ruatı tu kadar açık yürekle 
te,rih etmek işlerin B. M. Mec•i· 
sinde selametle cereyan ettiğini 

göstermek içın büyük teminattır. 

Jisince eski nıukavelenin kabili is· Ş:rketlerden de mukavele ile 

1 
tihsal bir netice olduğunu sö; le· bağlı oldukları vazifeierini_ ya_pma. 
mişlik. !arını takip edeceğız. Yanı bız ve 

ş: mdi münakaşa nereden çıkıyor. 
937 de Şark şiır.endüferlerini satın 
almak için mukavele ynpmış bulu-
nU}Oruz. 

Bu mukavele bugün kabili istih· 
s ,ı o:an, butün menfaatlerimizi te
min eden İyi bir netice midir? Me. 
sul olan \'ekil tunu müdafaa edi
l or \e buııu müdafaa ederek ta
b;i olarak mukavdenin istinat et· 
tiğı mütekaodim mukavelelere ve 

bütün bir tarihe işaret ediyor. Tabii 
bizim zamanımızda yapılmış olan 
ilk mukavele 929 mukavelesidir. 
929 mukavelesınde eksik olan mad· 

1 Arkadaşlar mukavele denıleo onlar umumi ve husu<! hukümlerle 

1 

şe;· çok nankör bir şeydir. lmza- bağlıı "· Aıi Çetınkaı a arb.adaşı-
smdan bir dakika evvel ya ımn mızın ştrketler hakkındaki siyase· 
edilıyor veı-a kaı bolu yor dendi,:• tim ize aıt olan sözlerinden fazla 
zaman bin mü~küla'1a elde edi~cn bir mi .a çıkarm1ma,ızı rica ede· 
r.e.icenin bybolm •sı,ı istemiyecek r m. (Bravo seslen) Hepimiz mu-
çok'uk bulunabilir. imzasından bir kave.elerın alık .. n•ı dairesindeyiz. 
saat sonra da yüzüne bakılmaz Bülün bu ır.iinak.ışal.ır 937 mu. 
bir şeydir, çü~kü bir çok bbili kavele iııın m c isın tJsclrkına arz 
i•tihsal görülen şeyler i'tihsaı O· olumas, nıiina<cbe~ yle geliyor. NJ• 
Iuıımaınışlır. -Alkışlar. Bugünkü 

1 
sıl 9:!9 mu'.,avclo<ı .i ı müınk ışası 

nıevzulJr üzerinde o Zlman da çok b'r gun B. M. ~'.cc; . sıni ve efkarı 

nıün .. ka;a geçi. 1 umunıiyeyı i~g"l cıtı ise 937 mu· 1 

S •tın alma hususun fa sarahat kJvelesi1ın de lıir güo B. M. M,c. 
yoklur. Niçın yoktur? Elbtlte bu lisınde Lir çok zevkli· 'e hararetli 
mukavelede atiyen •atın alma ih- münakaşalara m,vzu olması müm· 
timalıni dlişunerek bir takım hü- küııdur. Gerek Recep Peker'in ve 
kf:mler koymak iyi olacaktı. Niçin gerek Ali Çetinkaya'nın vücuda 
konulmamış? Akla mı gelmemiş? fl. getırdikleri işlerin iyi tarafları ar. 
Recebin notu bu işte emek sarfe. kadaşlarımın anıma mes'ul tarafla. 
dildiğini göstermektedir. Biz muka.. rına işti:ak ederim ve onlardan 
veleıle, ileride salın atmk ihtimali- daha evvel gelirim.· Şıddetli ve 
ne karşı devlete musait olacak sürekli alkışlar, bravo sesleri· 
bukümler koymağa çalışmışız. Soo- Size 937 mukavelesinde, bizi 
ra hukuk muşav'ri ile konuşan na- ilerde n~ .. ı tenkıt edcceklerı1i gör-
fia vekili gelmiş ve demiş ki, emek müyor olmadığımı ayrıca arzetıııek 
aarfettik. isterim. 937 mukavele•ini pahalı 
Şimdi satın alma hususunda bir alıyoruz. Bunu istikbal bize so, lı-

hiiküm koymağa kalkışmak devlet yrcektir. 937 mubvelesini, gerek 
aleyhine bir neticeye müncer ola- bunca senelik tecrübemize ger ekse 
bilir. O halde s1 tın alma noktasın· diğı;r h ıtlara nısbetle sıkı bır su· 
dan bugün devlete musait hüküm. retle mukayese edecek müstakbel 
ter koymağ'a imkan görülmüyor, he.,pçı lıu hattı bizım pahalı aldı· 
umumi ahkam dahilinde kalarak ğımızı söyliyecektir. 
devletin esas hakkındM is!ifade Arkadaş'<ır, scrmııyeyc, faize, 
ederek satın alma meselesini baş· mail hususlara, mesela yüzde 7 
ka bir zaman ileri sürmek yolunu yerine yüzde beş faiz gibi bır ta. 
derpiş edelim. Bu makul hare~. eli kım notlar v .rdır ki bir münetk·ı 
görmemek h•ksızlıktır. bu kadar tecrurelerien sonra bunu 

13 uncü madde için arkadaşlar I• mel lnöniı huıdl:neti nasıl yapmı~ 
arasında, bu madde salın alma diıe söyle~eceklir. Bugiın ari;adJ-
hakkını veriyor veya ,·ermiyor gi- şımın verd•g• izahattao da ı:ördü· 
bi mıinakaşa!Jr geçti. Bizim kana· ııô1 ki 937 mubvelesi uzun bi• 
atimizce lJ üncü madde üzerinde maziden gelmeklcd'r. ı,ı;kbalio ten. 
satın almadan bahsolunması bizım kit edeccgi bır rıoklJ da şudur: 
için meseleyi tekrar n;evzuu bah iki vekil arJsıncl"k mün .. kaıa-
setmt.~e iınk!n verir. Bunu kitbu1 lard~ c;37 ınukavcle-sinioin he• i~i 

etmemek zuhuldür. Satın almaz• Hki• tarafındrn a,nı şekıl de iyı 

ilerde şu şerait alımda yapacaı1 ı bir surette anlasılmı .• ol~u u clk. rı 
gıhi.l:iir bükUıa konmaın 'sı B. Ali uır.unıi 1 e nazarıodı. mı phem. ~up .. 
Çetinkayaya hak veriyor ki sara. bel• kalmışlır . Her İk»ını ı 3-llamcı-
hal yoktur. B. Recep Pekerin söy· dığı Lır tıkım yerler var ve ta•r.a· 
lcdiği, biz o zaman frank meselesini mıyle anlarradıkbrı bal-le o mu-
Kaj!ıt para üzerinden hesap ederıı kaveleye istinaden yiıe ınüz .. kere 
demişiz, onlar da altın üzerinden •dare olJnmuşlur. Bu şarllar altın. 
demişler. da tam ve en i; i nelicelerın alın. 

Onlar demiş ki siz bu haltı şu dığı daima münabşa göturür. 
ıam:ına kadar satın alamazsınız, lstıkbalin bu süaller·rıe c~vap ve· 
biz demişız ki imtiyaz mıiddeti şu riyorunı: Bız 937 mukavelcsioi her 
zamanda bitecektir, biz bunu satın şeklinde satın alma hakkı vardır, 
alabiliriz. Her iki taraf bunları k11° yoktur, frank altındır veya ka~ıl· 
bul etmemiştır. Fakat nasıl ayrıla· dır taraflarını bılerck takibettik. 
cağ'lZ? Ayrılırken hiç bahsetme.ı ek Bütün mülaleaları kıymetlerı d«r•· 
bizim teklifın reddi mi, onların tek- ca•İnde 11ô1 öoune aldık. Netıce ola-
lilinin reddi mi mahiyetinde telakki rak verd gimiz karar Ş rk şimeıı. 
olunacak? Hukukcuların tedbirlerı düler hattının sıze tckııl ettiğımız 
çoktur. anlaşma neticesınde alınmasının 

Nihayet hukukcular her iki tarafın faydası vardır. Devlet bunca sene 
bu sözlerini mevzuu bahsettıkkn ıeahhür elmiş olan ve lu mem. 
sonra bir neticeye varılmldan ay· lcket için lüzumlu ve çok laydRlı 
nlmanın her iki taraf aleyhine lm olan bu hattı satın •imalıdır. lkı 
mana çıkumaması için iki tarafın üç sene dab 1 beklemekten hattın 
noktli nazarını kaydetmişlerdir. de vücuda gelecek tahribatla daha 

Biz m noktai nazarımız od emrk- faıla zazarlı olacağız ne:ieesıne 
tir kı Devlet ilerde salın alm, hak· vardık. Çünkü şırket gideceğim 

kını muhafaza eder •e onu mev· diıe buraya fazla para sarfeımemıştir 
zuu bahsederken frank hususu or- "e eımi;ecektir, Bu beşer! ve la· 
taya çıkar.•a onda altın esası ka- bif Lir hadisedir. 

delere i~aret etmek bı!gÜn alıaan 
neticeyi kıymetlendirmek için bir 
vasıta addolunabilir. Bunu eski 
ııafia vckıli Recep Peker izah; 
ınuht ıç addederek o da es ·i mu
kavelenin kabili istihsal olan en 
iyi bir netice olduğunu izah elmc
ğe çalıştı. Zaonnediyorum ki her 
ikı ıırkadaşın,ızın esas noktada 
hakkı vardı, biri diğerinin işini 
hafif görmüşse veya bu ma· 
nada te:akki edilecek bir söz ka· 
çırmışsa bir h.ıta etn,iştir. O da. 
o biri de her ıkisı de hata etmiş 
o;abilir. Hal.ıkat şudur: 929 muka· 
velesi o şerait a·tında istihsali ka. 
bil olan az:ml bir net cedir. Bu 
mukavele 9Zl de meclıse verilmiş. 
tir. 927 daha bizim Anadolu hat. 
tını dahi satın a!madıA'Jmız bir za. 
mor.dır. Hiç bir hattı satın alm;ı• 
mışız, bir şirketle temas etmemişir. 
Henüz şirketlerin Lozan muahede· 
sinin mecburi miltemmimi olan re
adapta•yon ahkAmını tatbik etmek 
istiyoruz. 927, henüz düyunuumu· 
mıye mese.esinin kamilen açık ol
dugu bir z.•mandır. Yanı düyunu 
un:umiyenin altın esası üzerine te
diye oiunması ve bizim noktai na
zarlarımızc l kağıt para üzerinden 
tcdiı e olunması müıı.ıkaşa" 928 
mukavelesiyle dahn ilk neticesine 
varamamıştı. Bu 'eraıt aıtında 921 
de mukavele meclise sevkolunnıu,• 
tur. M~cl s bunu tetkik etıııemişl r. 
Y<ılnız lıi:kümct tctı<.ık etmiştir de. 
nilemcz. 

ı 
bu edil:nirerek diğer bir mevzu Bir gün e:ir.e gecec<k olan malı 
i'ıerinde ce .. ap vermek hakkını Devlet·n bir an e\·vcl alması onun 
muhdfaza edi;-cr. Bunlar hukuk daha zh ade tahrip olunmaması için 

Bu muka -ele medi,ten 929 da 
çıktı. l\tec• •le iki sene kaldı. Bu
gü. mütalfınları yle b;1i pek muste
fıt eden arkadaşlarımın hepsi o 
zaman bu mukavele üzerinde ça
lışmış olac.lklardı ıe fikir •Öyli~e
bilc cek mühim makamlarda bulu-
nu orhrdı, geniş mıkı l<t3 vazire. 
dardırlar. t.ı. Ali Çel nkaya parti 
ı;rup şefi ve bCtçe encümemndt' 
idi. iki sene zarfında tetkik etmek 
iç n elbette vakıt bulmuştur. Kay
seri saylavı llasan Ferit rıafia en
c meninde azJdır. Şıı k dar sene 
Ş ,rk şime~Juferlerinde hukuk mü
şa\ir i2i yaptıktnn sonra gelmi~lir. 

Bu mesele üzerinde hizmet ede
cok v 1Jyclte id~ M'tlıat-Aydın. 

bütçe encümenhde m .zbata mu. 
harrıri iJı. Salılı Vahid Beyle be. 
rut..r bu m seleyi tetkik etmek 
iciıı arrın mı· mur edı mı ltrdır. 

Raporı rı "' rdır. Ru ıırkada ı,. 
ve biz çoK şukür hayattayız, se
ııclerce tctkık elmiş l,;ulunuyoruz. 
O şera•.t altında büyük mill.ı mec• 

j mü.avlrleri tarafından tabiatiyle favdalıdır. Demek ki bunun satıo 
alınan tedbirlerdir. al;n m~sına mali noktai nazardan 

1 
Recep Peker mülahazatını söy. da faydamız vardır. 

lerkerı devletin hakkı hükümrani. Arkadaşlar, Avrupa hududundan 
sine istinaden rcşn hakkı gibi zaıf ta Türkiyenin öteki hududuna ka· 
bir noktadan ia!la bu nokta üze. dar giden şimendiferin salın alma 
rınd<! ısrar etti. Söylemeğe mebu· meselesi te•adüfen B. Ali Çetinka-
rum ki devletin hakkı hükümrani· yanın, B. lsmet lnöoiınun. B. Recep 
sine istinat eden esas satın alma Prkerin kendi marifeti olarak ya· 
hakkı zaif bir hak değildir. Belki pılabi:miş bir eser olmaktan çok 
butiin halı.IJrın üstu,de gelen bir daha büyük bir şeydir. ·Bravo 

haktır.Ooun için hararetii münakaşalar sesleri- Anadolu hattı için devlet-
es.~asında, tas . vuur ettiğimiz mana· ler Türkiyenin eline geçmesin diye 
!ardan daha ileri gelen söılerin hayli siya•i tedbirl'er almışlar ve 
mülıalağa edilmemesini, bu müna- Adana mıntakasıııda bulunan bütün 
sebetle mevzuu bahsetmek isterim. hattı satın aldığımız zaman bunu 
Keza:ik şirketler hakkında burada elde etmek için pek çok zorluklar 
birçok sözler söylenmiştir. Şirket• çıkmıştır. 
!ere şöyle yaptık, böyle yapacağız ı Paratı 'ödediğimiz halde bunu 
deniidi. Arkadaşlar, hepimiz size hleo işgal eaebilmek için büyiik 
karşı mesul mevkideı•iz. Hepimizin giiçluklerle kaqıl ~tık. Nihayet 
vaıi 9 eli, hükümetin vaziyeti, şirket- Şark battı kalmıştı. Cumhuriyetin 
)erin vazi9eti kanunlarla hüKüm· 13, 14 üncü senelerinde büyük mü-
lrrle bağlıdır. nakaşalardan sonra bunu da tahak-

Bizim bu söylediklerimiz kanun. kuk ettirmiş bulunuyoruz. 
larııı devlete verdiği hakkı hulüs Demek ki ba5ta·ı r.ihayete kadar 
ile takib edeceğimizden ibarettir. büyük b.r ana damarın lan:amıyle 
Bu vazifemizdir. devletin eline geçmesi, cumlıuriye• 

Don Federiko, 
ve o da bu 

B arselon Hapishanesinde yirmi 
sene hapse mahküm edılen 

genç bir Fransız kadını yatmakla· 
dır. Bu kadın kendisile gönışmıyc 
gelen kendı memleketinin gazete • 
cılerinden birınde şunları söyle • 
nııştir. 

- Ben iki erkeği sevdim, bunlar· 
dan bırisı faşistti, öteki de kızıldı. 
İşte bu iki erkeği sevdiğim içindir 
kı, az kalsın, bir manga askerin 
karşısında gözlerim bağlı olarak 
kurşunlar altında ölüp gidecek • 
tını 

Janet Jorjet ismindeki bu kadın 
bır Fransız artıstidir. 1911 de Fran• 
sada, Sen Dıye'de fakir halli bil' 
aıleden doğmuştur. Büyümüş, di· 
ğer kızlar gıbı bır delikanlı bulup 
evlenmektense maceraya atılmayı 
tasarlamıştır. O sıralarda tanıştığı 
vc sevdığt bir erkek J anet'i Parise 
goturmüştür. 

Janet bu ilk aşkında mes'ut ol
mamış, hatta kendısıni öldürmek 
içın Sen nchrıne almışsa da kur· 
tarılmı~tır. Janet ondan sonra gfı. 
ya aklını başına toplamı~ ve ken
dısıne hayatta bir yol aramıya ko-
yÜlmuştur. 

Sahneye intısap etmi5, karan • 
lık rollerde oynamıya başlamış 

halla hviçre, İngiltere, ispanya, 
C:t·tair ve Mısırı dolaşmıştır. 

Jan"t Rus baleti artisti olar"k 
en son hpanynya gıtmış bulun•ı · 
) ordu MustcJr adı da V"ra Danı · 
ç"vskı idı. İşte o Sll'al.,rdadır ki, 

Oı n Federıko Olıvar ismınde bir 
İspanyolla tanışmıştır. İkı genç hır'· 
bırkı mi son derece SC\•ınışlcrdır 

Fakat Don Federiko İspanyad~ 
dahıli ıhtılfü başladıktan .an•a Frao 
konun saflarına iltihak et. o.ıştır 

Knyu bir faşisttir 
İspanya ıhtılah sevdazedc krı a· 

yırmış ve Janet Barselonda kal • 
mıştır Ancak genç kadın Bıdassoa 
hududunda sevgilısilc buluşmak, gii 

rüşmck imkanlarını da temin et -
ıniştır. Ancak bu sıı alardadır ki, 
Don Federıko 5et·gi!isıni casusluk 
yollJrına sevkctmi.1 tır. O da, aşkı 
uğruna kendisine verilen bu nazık 
işı kabulde tereddüt etmcmiitir 

Janet Barselonda muhakeme edi· 
lirk!'n, al.,vhindeki en ai!ır ilh;;m 

ti • •k ılından berı takip olunan 
siyasetin, B. M. Meclisi ve onun 
icra kuvvetlerini'> şuurla ve ısa

betle tak ip ettıkleri ana prensıbın 
hem ikıisadf sahada, hem siyaset 
sahasında tamanııyle tasdik ve tes· 
liın edilmesi netic~sınde alınmıştır. 
Şımdı bu son haUın, ucsuz kalan 
ŞJrk demiryollarmın da bir an ev· 
vol dev:etin eline geçmesi ıeahhurü 
caiz o'mayan Lir vazfedir. 

Bunıı ele almaktaki fayda, diğer 

bütün mfdıihaznların üsıundedir. llu 
hal askeri ve siyasi noktai nazar
dan hu,usi bir ehemmiyeti haizdir. 
Bn sözleri bil istikbalde • lıiz de· 
di~im zaman sırf kendimi 
kastediyorum- yapılJn bu mukavele
nin yaif taralları i~in tenkit IU!lünde 
bulunacak nesillere cevap olmak 
üzere söylüyorum. Kendilerinin 
hatırına gelebilecek daha iyi ve 
daha etraflı neler varsa bunların 
hepsini görmeye çalıştık ve eski 
mukavelelerde bana taaliuk eden 
noktalardan anlaşılıyor ki vazife 
haricinde bulunduğumuz yerlerde 
de arkadaşlarımızın hizmetine dai
ma hazır bulunduk. 

Bütün Lu şerait bir araya geti· 

rildikten sonra hulüs ile, sıdk ile 
nasıl 929 mukavelesinin çikm3sını 
büyük meclise teklif etmişsek 937 
mukavelesinin tasdik oiunmasını 

Şark şimendüfer hattının devlet 
eline geçmesini bu n.emleketin men• 
faatına muvafık iyi bir iş addedi. 
yoruz. Bunu tasvib buyurmanızı 
rica ederim arkaca~lar. 

Ümit ederim ki bütün bu müna· 
kaşalar efkarı umumiyede, mese• 
lenin etraflı tetkik olunarak B. M. 
Meclisinde huzurla karar verildı~i 
hakkında )eni bir tcm:nat neşesi 
husule getirsin ve büyiik meclisin 
hafızasında bütün bu münakaşadan 
eğlenceli b•r hatıra kalsın. -Bravo 
sesleri, şiddetli •c sürekli alkışlar. 

casusluğa sevketmiş sevgilisini 
vazifeyi severek almıştır 

Janet Jorjet çok merakla ha
yatını bir gazeteye anl2tn11ştır 

Ca.uıluk hırııgl• Banelon lıapİ•• ) 
hanesinde yiTml gıl yatacak 
Franıı% artisti )anet Jor }ti 

!ara cevap vermek imkanını bula· 
bilmiş ve ancak bu suretle haya
tını kurtarmıştır. 

Kızıl casusların bu kadın için fa· 
şist generallerinden Mola ve Ka • 
lıanello ile doğrudan doğruya mü
nns~ucttc bulunduğu hakkındaki 

iddı•ları S<ıbit olmamıştır Ancak 
Federiko'nun kadını bu tchlıkcli 
maceraya ~ürtikl~dıği tahakkuk ~t-
mıştiı. 

Aşk yi.ız; nden casusluk Y"l''" V!' 

scvdığı ad'nıın elıııde bı; O} un · 

sclonda, cephe gerisini temizlemi
ye azmetmiş marksist mılislerin 

arasında faşistler lehine casusluk 
yaparken, bir çok defalar tehlıke • 
ler atlatmış, kendisine karşı kuru
lan pusulardan yakayı kurtarmış • 
tır. 

* Fakat kadın acaip bir nesnroir. 
Janet bu ocfcr de Barsclonda 

Arjantinli bir delikanlı ile tanı~

nuş ve bu genci sevmiştir. Pcl, t~
bii olarak da aralarında m~hrerı. 
konuşmalar başlamıştır ve bu a~n
lık da cephenin öte yanında bulu
nan bir aşıkı Jıcsabına casusluk yap 
tığını da yavaş yavaş söylemiştir. 
Fakat acı hakikat bir giin gelip 
birdenbire çatıverince, şaşalamış, 
fakat o zamana kadar da iş işten 

geçmiştir. 

Janct yakalanmış ve silah nam
luları önünde hapishaneye götürül
müştür. İkinci sevgilisi Arjantinli 
güzel delikanlı kızılların casus teş· 
kılatında çalışan bir adammış. 

İşte küçük aşık casusun anlattı
ğı maceranın hulasası budur. 

Don Fcdcriko şimdi ortalarda 
yoktur. Güzel Arjantinli ise yeni 
izler aramakla me>guldür ve idam
dan kurtulan Janet de hapishane 
kôşelerinde sürünüyor ve acı acı 
sôyleniyor: 

- Bi• insan hem nasıl sc,·er he!!' 
n .. sıl ihanet eder, ben burasını an-

cak ~ıbı ış gor n J.n~ J_>rjct Uar·==l=a=m=ı~y~o=ru=m=.========= 

1 ıcaret v•c Z-'.'llıır"' 

Borsası 
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Buğchy yumuşak 

,. sert 
Mısır Sarı 

• beyaz 
/\rpa yeml'k 
'\rpa Anadol 
Çavdar 
Mercimek yeşil 
Aiyon kaba 

,, ince 
Kuş vemi 
5ansar derısi 
Zerdeva ,, 

.. 

Yuk.1. 

K. P. K. P. 
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4 37 !'ı -
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2700 4000 
4200 - -
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1 

Av 
Vergileri 

Tahsilde ihmali eörülen
ler tecziye edilecak 
Maliye Vekaktince yapılan tet· 

1 kıkatta bir çok yt>rlerde avlama re· 
sımlcrinin mültczimlcrdcn ta!'.'1a • 

ı 

men tahsil edilmediği görülmüştür. 
Vekalet bu münasebetle bütün def-
tt>rdarlıklara bir emir vererek bu 
kabil taksit bt'dellerinin derhal ta-
kip ve tahsiline ehemmiyet veril
mesini, bunda ihmal ve teahhuru 
görülenlerin cezalandırılacaklarını 
bildirmiştir. 

İstanbul Delterdarlığı tamim Ü· 

wrine lazım gelenlere cmır ver • 
miştir. Av resımlcri daha sıkı bir 
~ekilde takip edilecektır. 

Tavşan 

Tıiki .. 450- 1075 ' Ze gfinciliğin 
lslahı 

23 21 27 -Peynır beyaz 
Peynır koşar 45 - 56 - , 

G E L 
- . -· --
Buğday 
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Bir zeytincilik EnstitU 
istasyonu açılacaktır 

· Ziraat Vekaletince zeytinleri • 

mızin ıslahı için yap'.ırrlan tetki • 
~at bıtmiş \'e bu hususta bir proje 
lıuw laıımıştır. Yakında tatbikata 

1 1
· ı ı;eçılcctktır. Diğer laraft~n Vtkii

kt~ı. ılk ış olarak lıir (Zeytincilik 

: 

' 

~ i 
':' 

' 

'' ı 
1 

'! 

; 1 

1 ı 
1 

ra r J a.ş t ı rı J n1 ı ~ tır. 

Bu istasyonun tt ıoi için kırk bin 

lird ıo ısıs.t k~bul cdılınış ve İz: 
mırdc (Bornu,·a) mıirasip görül • 
rnuştür. 

Yakında; İtalyada zeyt,ncilik tah 
sıl etmış bir kaç miltehassısıınız iz. 
mire g.Jcrck faaliyete başlıyacak
la~dır. 

-
1356 Hicri 

1 

1353 Rumr ' 

Seter Ni ıan ' 

17 16 . 

-Yıl 1937, Ay 4, Gün119, Ka11m 173 

29 Nisan : Pertembe -
Fırtına . 

-
Vakitler Vasati Ezani 
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BANYO AL.Eli iN 
•• 

SAAFİYATI NEDiR ? ' 

• 

Yüksek Mühendis Meftebinde 15711i 36 tarihinde RB 9 aleti ile yapılan muhtelif tecrübelerin neffcelefi Şunlardır : 

BANYO Banyo odasının hal"al"etl 1 9° -

Soğuk Suyun derecesi 1 7° -

Banyo odasının harareti 1 a•,s 

Soğuk_Suyun derecesi 1 7 o - DUŞ 
Su miktarı 

Sıcak suyun derecesi 

Gaz sarfiyatı 

125 nıre 

37° 6 
1ml250 

Sıcak suyun derecesi 37°-

Gaz sal"fiyatı 
' 

O, 31G 

11 ı ı 11 l ı 
l.İTRE !>U 

Bu sarfiyatı R B 9 36 ve R 25 37 modelindeki aletler içinde tekeffül ederiz.-Satış Yeri 101, istiklal Cad. 

Kapalıçarşıda Yarımtaş han sokağında 1 
No,lı dükkan 

Unkapanında Haraççı Karamehmet Ka

sımpaşu kayık iskelesi sokağında kahve 

yeri 
Kapalıçarşıda! Di.rik sokağında 50,52,54 

NoJı dükkan 

Unkapanında Molata~ı sokağında 38 NoJı 

dükkan 

Eyüpte Gümüşsuyu mahalle ve sokaQ'ında 

170 metre murabbaı metrük mezarlık 

arsası 

Köprünün Eminönii mahallesinin rıhtım 

ı:ihetindeki 2 NoJı gişe 

Süleymaniyede Elmaruf mahallesinde dök· 

meciler sokağında üıtünde bir odalı dükkan. 

Kadıköy hal binasında 3 No,lı dükkan 

Beyazıt Koska mahallesinin Cumhuriyet 

caddesinde 30· 144 No, lu dört odalı ev 

Üsküdarda Rumi Mehmet Paşa mahalle· 

sinin iskele meydanı sokağında 11, 13 N, 

lu dükkan 
Çapada Saraçdoğan mahallesinin Yeni

çeşme sokaQ'ında 2 edalı 8-12 N. lı ev 

Hasköyde Kiremitçi Alımet Çelebi ma• 

hallesinin Hasköy cad. 1389 metre mu• 

rabbaı 2 '4 N, lı arsa 

Senelik muham. ilk teminatı 
men kirası 

12 

45 

66 

60 

12 

420 

54 

150 

60 

60 

60 

180 

0,90 

3,37 

4,95 

4,50 

0,90 

31,50 

4,05 

11,25 

4,50 

4,50 

4,50 

13,50 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı 

o'.an mahaller te~lim tarihinden itibaren 938, 939 veya 940 yılı mayısı 

sonuna kadar •> rı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul· 

muşlardır, Şartnameleri levazım müdürlüA"ünde görülebilir. istekliler hi. 

z•'arında gösterilen ilk teminat ınkbuı veya mektubile beraber 

29.4.937 perşembe ııünü saat l4 de Daimi Encümende bulunmalıdır· 

lar ( 1) (2103) 

Yeni neşriyat 

BUlbUI 
•Bülbül mizah aazetesinin ikin. .. . 

ci sayısı çıkmıştır. 

• • 
Havacılık ve spor 

\ nstanbul komutanlığı 
ı_ satınalma Komisponu ilanları 

. -Istanbul Komutanbğı birlikleri 
için 6000 kilo zeytinyağı açık ek

siltme ile satın alınacaktır. İhales i 
30/Nisan/937 Cuma günü saat 15.30 

da yapılacaktır, Muhammen tuta
rı 4080 lıradır. Şaı-tnamesi her gün 

öğleden evve! komisyonda görü -
lebilir. İsteklilerin 306 liralık ilk 
tem inat makbuz veya mektup! n 

ile beraber ihal e günü vakti muay

Devlet Demiryolları Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

ve 

Muhammen bedelı (44120) lira olan 3 muzaaf 10 basit makasla 2 

kruvzman 11·6..1937 Cuma giinii saat 15,30 da kapalı zarf usulii ile An· 
karada id&re binasında satın alınacak tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3309) liralık muvakkat teminat ile kanu• 

nun tayin ettiA'i vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. lı 

oushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 

tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reislijtine vermeleri 
laıımdır. 

Şartnameler 220 kuruşa Ankara ve Hdydarpaşa veznelerinde satıl. 
maktadır. (2321) 

Ankara Belediyesinden: 
Ankarada, Belediyece gösteriiccck yerde bir ekmek fabrikası yaptı• 

rılacaktır. Bu fabrikn 24 Saatte 100 bin ekmek verebilecek kabiliyette 

olacak, yerli kömürle veya şehir cereyanıyle çalışacaktır, Alakadarların 

tekli!lerini, şartlarını ve bu fabrikaya ait resimlerini Mayıs· 1937 sonuna 

kadar Ankara Belediye Reisliğine vermeleri veyahut göndermeleri ilan 

olunur. {1019) (?304) 
yeninde Fındıklıda Komutanlık Sa· ı----·----------------------

tınalma Kom~yonuna gelme:;~~9) ı·~==,I Dr. Hafız Cemal 

A i A 
ANONiM ŞiRKETi 

Tamamen tediye edilmiş sermaye 

Llt. 200.000.000 

Merkezi Umumi ve Müdüriyeti Umumiye: ROMA 

TESİS TARİHİ~ 1880 

Bütün dünyada şube ve muhabirleri vardır 
• 

TUrklye fUbeleri: 

lstanbul • lstanbul Merkezi, Sultanhamam 

,, Şehir bUroau •A• (Galata) M•hmudlye caddesi 

,. •• ,ı •B• (BeyoAlu) lstlklal caddesi 

lzmir • lzmlr tubesl, ikinci kordon 
Suriye ve Filistinle olan muamelı\tımızın ifasını, bu memleketlerde 
her türlü Banka hizmetlerini yapabilmek için lazımgelen tertibatı 

haiz geniş bir şube tebekesinc malik olan BANKO Dl ROMA 
en iyi şeraitte deruhte eder. 

Galata bUrosu hususi bir kaaa servisine mallktlr. 
Bilcümle Türkiye şubeleri, hususi takas muameleleri için başlıca 

Avrupa bankalarilc irtibatı olan hususi bir teşki!Ata maliktir. 

HiÇ BiR İDDİA 

Aslında kıymetsiz olana 

fazla bir şey ilave etmez. 

KREM PERTEV 

ifrat ve mübaliğanın ifadesl 

detildir. Terkibi bir fen ha· 

rikası gibi velveleli bir tarz• 

da ortaya atılan ııüzellik 

müstahzarlarını da kendisi· 

ne karşı hiçbir zaman rakip 

olarak tanımamıştır. .......................... 
ı Zührevi ve cild hastalıkları ı 
ı .. ı 

ı or. Hayri Om er ı 
ı ı 
ı Öğleden sonra Beyo2'1u Ağacam ı 
ı karşısında No. 313 Telefon: ı 
: 43586 ı .......................... 

Satıhk hane 

-Lokman Hekim-
Mecmu••• 

Her muallime. her mek
tepliye, her aileye, her 
köylüye, her kese pek 
ıazımlıdır. 

Bunden faydah bir 
mecmua bulamazaınız. 

Kartal İcra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı rualıcu:ıı 

olan pcndikte Gazipaşa cadde• 

sinde 10 metre Bahçeyi kavi 

70 No lu ve 1500 lira kıymeti 

muha:nm~neli tatlıcı dükkanı· 

nın nısıf hissesinin borcun tc• 

mini istifası zıwnunda açik ar• 

ttrma ile satılmasına karar ve• 

rilmişdir 2. 6·937 tarihine miiz 

dadif Çarşamba günü saat 14 de 

kıymeti muhammcncsinin yüzde 

yetmiş beşi derecesinde alıcı 

bulunduğu takdirde ihalesi İcra 

kılınacağı ve böyle bir bedelle 

talibi zuhur etmediği takdirde 

onbeş gün daha tewdid oluna• 

ralc 17·6-937 Perşembe günü 

saat 14 de ilıalei kat'i:ı;esi icra 

kılınacağından müzayedeye İŞ• 

tim!:: elınek isteyenlerin kıymeti 

Havacılık ve Spor'un 15.nisan 
sayısı, herzamanki gibi sevimli ve 
doyurucudur. Falih Rıfkı Atay'ın 

(Kanat Sporu) yazısile, Server Zi. 
ya Gürevinin Türk köylüsündeki 
havacılık aliıbsını canlandıran (Af· 
yontu Ti.rka•lan) yazısı, Abidin 
Daver'in (Dünya hava ordularına 
umumi bir bakış) tetkiki, (Tayya. 
recılik ve mektep), (lngiltere bir 
hava b~kınına uzrarsa), (Donan• 
ma ve tayyare) gibi garp hava 
muharrirlerinin ciikkate değer gö. 
riişleri bu sayının kıymetli mlin· 
dericatını teşkil etmektedir. Bütün 
okurlarımıza tavsiye ederiz. 

DevredÜecek ihtira beratı Ankarada her dilden kitap, ga. 8! 
• "Keseler vesair. ~aı>lara. ,aid is· zete, mecmua ve kırt~siyeyi ucuz• 8! 

(wKMAN HEKİM) Cerrapaşa Cami sokakak 18 muhatumeııcsiııin yüzde yedi 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloıtlu Nuruosmaniye cad. 

Jahat., hakkındakı ıhtıra ıçın alın· olarak AKBA muessesesinde 
mış olan 30 Mayıs 1935 tarih ve bulabilirsiniz, Her dilde kitap 
2008 numaralı ihtira beratının ih· , . . . . ' 
tiva ettiği hukuk bu kere başka· mecmua sıparışı kabul edılır. !1 
sına devir veyahut mevkii fiile lstanbul gazeteleri için ilan ka. 
konmak için icara verileceği teklif bul, abone kaydedilir. Undervodd 
edilmekte olınakla bu hususta yazı ve hesap makinelerinin An· 8 

numara merhum doktor Zekinin b le · b ı· d k ·1 Dahiliye mütehassısı uçtı nıs e ın ~ pey a ç·~sı e 
evi. Herırün sabahtan 12 ye ladar , · 

Pazardan bl!ika günlerde öğle • müracaat. ve şartnamesını görmdk isteyen• 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar ------------- terin tarihi ilandan itibnren kartal 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu· ·--; •.-:ı- I icra ınemurln~ıınıı müracaatleri, 
• Operatör • 

maralı hususi kabinesinde hasta • ı RIZA ÜNVER i l (32 183) 
!arını kabul eder, Salı, cumartesi ı 

günleri sabah c9.5 - 12• saatleri ha· mutahassm 
Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te efon. 22S6!> 

fazla malümat edinmek isteyenlerin 8 kara acentesi. Pa. rker dolma ~ 
Galata'da, Aslan Han 5 ioci kat 8 kalemlerinin Ankarada satış ye. 
1-4 numaralara müracaat eyleme· 8 ridir. Telefon: 3:177 
leri ilan olunur. • • 1 

Doğum \'e kadın hastalıkları Sahıbi ve umumi neşriyatı idare ed
0

en 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene- Cafıal o~ lu Nuruos::ıa ıı iye caddesi . Başmuharrir 
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık N ' " E lzz t • l) , :n mavi yapı • e . 
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telefo n: 21044, ı İİll-• Tc '. ct o ıı: n683 B:ısıldıit yer: Matbaai Ebüzzlya 
) 

r-
1 

3E 

--
Se 

v 
A 
M 
şıl 
········· 
B 

T 
nin 

rind 
ler i 

y 
Sto) 
lukl 
ı~r 

larl 
lıkt 

strbl 
yor 
cade 

ı-! 

soka 
lind 
kon 
lirsi 

yarı 

ları 

betı 
line 
!arı 

tı ş 

yap 
y 

büy 
gibi 
seçi 
t eal 
tem 
ket 
hiti 
Va [ 

Çin 
le 
fik 
iwı 
ll2.

bu 

su 
St 
:tis 
!er 
laş 

do 
de 
ki 
hü 
dı 

ıni 

de 
et 
l'ıı 

tai 
bJ 
dı 

lloı 

et 
ti 
nı 

){ 

iç 
tı 

l'ııi 

hü 
tir 
y 
\o 
re 
lıct 


