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TUrklyenin en çok o· 
kunan ve aranan gaze· 
tesl oldu. Ona abone 
olunuz. . 

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

~:::;:;:;:;;::ıı;:::;;:;:;::;;:;:;:::;;~~ ~- ~=============================================================--==-=-======================~ 
Telgraf adresi - lıtanbul: Açık Söz 

Seyı: 368 "'"' 5 Kurus Telefon No. 20827 Mektup adresi: Cat•loilu, Şarel oo'<•'• 

Misafirimiz Irak dış hakanı!i S p a n ya 
bu sabah şehrimize geliyorri~Ö~-Ü~Ü~··: ............. "I 
Vezir Ekselans Naci Asil,, dün akşam londra seyahati 
Ankaradan samimiyetle uğurlanmıştır 

hailesi 

Misafir Nazır Haydarpaşada merasimle kar
şılanack ve bugün şehrin bazı yerlerini gezecktir 

iki iktısat müte· 
hassısı da Lon· 
draya gidecek 

Ankara, 29 (felefonla) -Bat
vekil lnönü Salı günü buradan 
lstanbula hareket edecek, lstan. 
buldA bir gün tevakkuf ederek 
maiyeti erkanı ile birlikte Lon• 
draya müteveccihen Semplon 
ekspresile lstanbuldan ayrıla· 
caktır. 

........................................................ 

Bugünkü 
Hükumet 

-4-
Fallh Rıfkı ATAY 

Belgrad: 
Topola'daki şarap kooperatüi 

nin köylülerinden biri diyordu ki: 
- Be bu hükumetin muhalifle· 

rindenim. Fakat ne yapayım ki iş
ler iyi gidiyor! 

Dost frakın Haric•ye Nazırı Naci 
Elasil bu sabah saat dokuzda An· 
karadan şehrimize gelecektir. 

Misafir nazır Haydarpaşa istas· 
yonunda merasimle kar~ılanacak, 
hususi bir molörle Tophaneye çı· 
karak Perapalas oteline inecektir. 

Nazır bugiln şehrimizin ıı:örülmiye 
de~er yerlerini gezecektir. Vilayet 
namına misafir nazır şerefine bir 
2.iyafet verilecektir. 

Irakla aramızdaki dostluk mua
hedesinin kamutayın evvelki günkü 
içlimaında alkışilrla 01 sene daha 
temdit edilmiş bulunması iki dost 
devlet münasebetlerinde daha fe. 
yizli neticeler doguracak ımhiyet. 
tedir. 

(D•oamı ikinci ıayfada) 

J 

lstanbulun asll misa
firi dost millet Hariciye 

Veziri E. S. Asil 

1 

1 

Başvekilin dönüşte bazı Avru
pa ricalile temaslar yapacağı 
tal}akkuk etmektedir. 
- Kendisinin Londradan ayrıla. 
cağı günlerde Ankaradan gide
cek iki iktisat mütehassısının 

bu ziyaretler münasebetile ken· 
disine mülaki olacağı kaydedil· 
mektedir. 

'.Sümerbank 
Direktörü 

jt 

Yanan Madrlt 

300,000 kadın,ço
cuk imdat bekliyor 

·~----

Alman gazeteleri, bir kısım ecnebi matbua· 
tın namussuzca hareket ettiğini iddia ediyor 

Yugoslavya Başbakanı Doktor 
Stoyadinoviç, bütün hoşnudsuz • 
lukların altında ekonomik selıep
l~r arar. Bir gün Zağrepte Hırvat· 
!aria Sırplar arasında anla~mal • 
hktan bahsederken: 

- Buhran sertleşti mi, kimimiz 
sırblık, kimimiz hırvatlık cıkar! • 
yoruz. Ben mü~terek düşmania mli.
cadele edeceğim. 

'M"i·s·ı·r·ka·Piiü.li5Yöi1ia·r·~ 
1 
Değişi yor __ 

k f b • t • Hu<usl surette öğrenildi~ine 

Son /acianın Milletler Cemiye
tine verilmesi isteniyor 

lngiliz vapurlarının Bilbaoya 
yardımı devam ediyor 

erzak on eransı 1 ıyor göre Sümerbank <?ene! Dir~ktörü 
Nurullah Sumer bır başka hızmete 

:folk menfaatini bilir. Ve onu 
sokak politikası demagoglarının e
linden, ancak, müsbct, sosyal ve e
konomik tedbirlerle kuratarabi -
lirsiniz. 

lngiliz ve Fransız murahhas heyetleri anlaşmk üzere 
Konferansın gelecek hafta ortasında biteceği Umit ediliyor 

Gecen sencdenberi, köylü borç
ları : gNek resmi hususi banka • 
lar:ı, ~rek fertten -ferde borçlar· 
yatıya indirilmiştir. Hayvan fiat• 
!arı, bilhassa İtalyanlarla münase
betler iyileştiğinden beri, üç mis
line yakın artmıştır. Buğday fiat
larında da iki misle yakın bir ar
tı~ var. Halbuki hiç bir vergiye zam 
yapılmamıştır. 

Yugoslav halk yığınlarının en 
büyük kısmını, Türkiyedc olduğu 
gibi, köylüler teşkil eder. Bütün 
seçim politikacıları onlarla oynar: 
realist \'C azimli başbakan, onlara 
temin ettiği menfaatlerle, memle
kete geniş bir sükun \'e durluk mu
hiti temin etmiştir. Ekonomik mu
vailakıyetkr, Mösyö Stoyadinovi
çin dış politika muvaffakıyetleri i
le pek iyi tamamlanmıştır. Mütte
fik devletin iki rahatsızlıi;ı vardı: 

İta}ya ve Bulgaristanla olan mü -
nasebetler' Muhalefet liderleri, 
buhr~ndan ıstifade ederek halk yı
i;ınlzrını ka 'tlaştırdıkları gibi, bu 
iki anlaşma7.lık cenup bölgesi ile, 
hırvatlık lıölgesinde tahrikçi un
surların Lıine yarıyordu. Möwö 
Stoyadinoviç'in İtalya ve Bulga -
ristanla uyuşmasını tcnkid eden
lerin bilmedkileri bir şey var: an
laşmazlık, Yugoslavyanın komşu 

dovlctlerle değil, fakat pcomşu 
devletlerin Yugoslavya üzerinde
ki :ddialarından doğuyordu. Bir 
hükumet reisi için komşularını id
dialarından vazgeçirmekten, ve dai
mi sürtüşme ve sinir havasını gi
dererek, tabii hal durluğu tesis 
etmekten daha ciddi dış politika 
muvaffakıycti olur mu? 

Mösyö Stoyadinoviç, ekonomi fe
rahlığını elde ettikten, yeni bir çok 
blyındırlık teşebbüslerini başar • 
dıktan, iki komşusu ile anlaşdıktan, 
sonradır ki lfırvat lideri ile temas 
etti. Bu meselenin Yugoslavya i • 
Çin hiç bir kargaşalığa meydan ver
nıesine artık imkan kalmamıştı. 

lıarici karakteri kaybolmuş, halkın 
iç ihtilaflara alet olmakta menfaa' 
tı kalmamıştı. Diktatorya siste -
mini, alıştıra sindire, demokrasi 
hürriyetlerine doğru inkişaf et • 
tirmeyi gaye edinen Mösyö Sto • 
Yildıno,·iç'in bu maksadında mu • 
'Vaffak olması, hın·atların göste
receği sajlduyu ve uysallığa bağ -
lıdıı. Avusturyalılar dermiş ki: 

( Det·amı ikiııci sayfada) 

Montreux 29 (A. A.) - Dün ln~
Jiz murahhss heyeti i1.e Fran~ıı 

muı ahh a s 1 a r ı 
arasında başlıya-.. -iıf' 
müzakereler ne· 
ticesinde iki ta
rafın noktaina-
zarı arasında mü· 
bim bir yak'aş· 

ma hasıl olduğu 

bildirilmektedir. 

Mısır, iki mu· 
kavelename ile 
Fransız tebaasile 
mAhmilerine ec
neti sıfatını ver• Konferan•ta Mı· 
meğe hazırdır. sırı temsil eden 
Mısır, Fransız Baıvekil Nahas Pı. 
mektebl~rile müessese ve hasla· 

hanelerinin himaye edileceği l;a"• 
kında teminat vermektedir. 

ahaa paşa i.e de 'J essan buni:Jan 
maada muvakkat devrenin müddeti 
meselesile (muhtelit mahkemelerin 
terekkübü meselesini ledkik etmiş
lerdir, 

Kuvvetle zannedildi~ine göre 
konferansın umumi komitesi, 1arın 
sabah toplan•c•ktır. Konferansın 

gelecek haftanın ortasına doğru 

mesaisini bitirece~i ümid edilmek· 
tedir. 

Monlreux 29 (A. A.) - Mısır 

murahhas heyeti ile yapılan müza• 
kereler neticesinde Fransız murah
hasları kapitüilsyonlar itilafnamesi 
nin imzası münasebetile bir be) an• 

(Devamı ikinci sayfada) 

Paristeki facia 

içine 
v 

sıgan Saniyelerin 
müthiş manzara 

Kuş adam, kendisine dikilen 100 
çift gözün dehşetten donmuş na
zarları önünde nasıl düştü ? 

"Kuı adam" ın taggııreJın 6/ü,,. atlagııını gaplıktan sonra 
hi!nırler goıterirken alınan resmi 

Pariste Vinsan tayyare meyda • 
nında yapılan bir hava nümayi • 
~inde meşhur Amerıkalı paraşütçü 

Klem Shon'un, havada akrobasi 
. hiinerleri göstermek isterken du • 
~üp öldüğü kısaca yazılmıştı. . . 

.Kuş Adam> denilen bu paraşüt
çü ayaklarına ve kollarına sun! ka- . 

ııatlar takmakta ve üÇ dört bin met• 
reden kendisini aşağıya bıraktığı · 
zaman evvel bu suni kanatlar .va • 

(Dt<Jamı 2 inci ıag/ada) 

alınmak sureti le değiştirilerek 

yerine lktısat VekAleti Miisteşarı 
Faık Kurtoğlu getirilecektir. 

Son zamanlarda Sümerbank İŞ· 
Itri .;ok geniı;lemiş '"e memleket 

iktisadiyat ve endüstrisi bakı· 
mından buyuk ehemmıyct almıştır. 
Hazirandan itibaren Sümerbankta 
bu münasebetle bazı deıtişiklikler 
yapılacağı da söylenmektedir. -------
Almanyaya ikraz 

(Yazısı 2 inci •ayı/adıı) 

Elçinin üzel l<ızını kim ve 
nasıl öldürdü ? 

Yedi lisan konuşan ispirtizme me
rakhsı genç kız bir romancı ile ge
çirdiği maceraya mı kurban oldu? 

Sovyetlere göre, ik· 
tisat konferansı pro· Kız ruhlarla 
jesinin hedefi budur ~onuşugordu! 

Moskova 29 (A.A.) - Tass a• 
jansı bildıriyor: 8 • 

Beynelmllel bir ekonomi konfe• Viyanadaki Paragu\'ay Elçisinin 
ransının içtimaa davet edilmesi kızının şehir clvarınd• bir otomo• 
projesi hakkında tefsiralla bulunan bilde öldürüidüğii ya11lmııtı. 
1 · · Al Genç kızın otomobili Virana. 
ıvesliya gazetesi, bu proıenın • dan kırk kılometre mesafede bir• 

man dirijanlarının tasvibine mazhar İ çok otomobil kazaları oldu~ıı için 
olduğunu, zira Alman ıilahlanma ~ •·ôıüm ~·o!u" rtenilen şosede bu-
programının başarılmaSl için lazım , lunıru~tur. 
olan harici i~tikraz meselesinin 1 Vf.ıı~nadıı öldiirıiı•n_ raraıuvag E.ı. ı· Mat;ıaıel bgr;d v.nıı.rı:n. isnıbi 
halen Alman ekonomi siyasasının ruın'" gı11ç "' guıel kızı lngrrl ( lutftn ıa.11/a.111 çet'ırtnız ) 
mihveri haline ıreldiğini kaydederek 
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diyor ki, Almanya.ya borç vermek 
fikri Fransız, lngiliz ve Amerika 
mahfellerinde ra~bet bulmamak

tadır. Buna binaen Alman dostu 
olan lngiliz ve Amerikan mahfelleri 
projderini bir maske altında gizle· 
mek istiyoriar ve sadece beynelmild 

ltalya hariciye 
ızırı dün Tirana 

----- --

-n 
•tti 

bir Alman istikraıından bahsede- Roma.• 
cek yerde beynelmiiel ekonomi Arnavutluğun endise el

. konferansından bahsediyor/ar. B. 
Van Zeeland'ın beynelmilel ekono· 
mik müzakereler için mutavassıt 
olarak seçilmiş olmasının sebebi de 
belki budur. Keza yine belki bu 
sebebledir ki, B. Van zeeland'ın 
Vaşinııtoa seyahatına hazırlanma
sı da, B. Roozevelt'i Alman ekono. 
misine yardıma teşvik için değil 
midir? 

Yugoslav 
Naibinin 
Yıldönümü 

--··-... 
Belgrad 29 (A.A.) - Naip prens 

Paul'un yıldönümü münasebetile 
dün Deliııne sarayının kilisesinde 
din! ayin yapılmıştır. 

Merasimde valde kraliçe Marie 1 

ile prens Tomjslav ve Andre ha· 
zır bulunmuşlardır. 

Dün sabab Belgrad garnizonun• 
da· bulunan 9.000 kur'a efradı har
biye ve bahriye na11rı General 
Mariç'n hulıurunda yemin etmiş· 
!erdir. 

/azım, diyor • 
memesı 

Ciano Arnavutluğa 
teminat 

• 
veriyor 
• Belgrad 29 (Hususi) - Yugos 

iavya ile ltalya arasında bundan 
evvel Belıı:ralta imzalanmış olan 
muahedenin, Arnavutluk hakkında 
bazı gizli ahkamı ihliva ettiğine 
dair Tiranda şüpheler hasıl olduğu 
b'urada rivayet halinde dolaşıyordu. 

Yugoslavya ile ltalya arasında' 
husule gelen anlaşmada bu iki 
memleketin Arnavutluktaki mena• 
liioi ıaksim edici bir tesviye sure• 
tine varmış oldukları şeklinde do
laş~n bu rivayetlerin Arnavutluğu 
endişeye düşürmemesi mümkün 
değildir. 

Romadan gelen haberler, !tal. 
yan gazetelerinin bu hususta neş• 
riyatta bulundukları, ltalya ile Ar· 
navutluk arasında mevcut ittifak 
muahedesine dokunacak şekilde 
Belğradda bir anlaşma yapılmış 

Kont Ciano 

olmadığını yazdıkları bildirilmek· 
tedir. (Devamı 2 nci ••yfodJ) 

• 

1 
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300,000 kadın ve ço
cuk imdat bekliyor 

Alman gazeteleri. bir kısım ecnebi matbua
tın nam us~uzca hareket ettiğini iddia ediyor 

Berlin 29 (A. A.) - Dnb. ajan· 
sı bild riyor: 

GJzcteler, Guernicanın lsp nyol 
Millı)etperver l<uvvelleri t~rafın· 
dan Alman tayyarecilerinin yardı· 
mı ile tahrip edilmiş olduğ•ı hak· 
kında bazı yabancı gazetelerde 
çıkan iddiaları yalanlıyorlar. 

Gazeteler, bu hususla dün Lond· 
ra'da avam kamarasında yapılan 
müzakerelere de işaret etmekdedir· 
ler. 

Völkischer Beobahter gazetesi 
diyor ki: 
• Almanya aleyhtarı propag.anda· 
mo iftira u•uİle :ini bir kere daha 
g§rüyoruz. Ancak dünya matbua· 
tının büyl:k bir kışmını bu manev· 
ralara müzaheret ederek hadiselerle 
hiç mür.asebeti o!mayan devletlere 
karşı hüc·ımlarda bulunması her 
tiirlü namuskarlık hududunu geç• 
me)<tedir. 

Madenleri ele geçirmek 
isteyen devlet kim? 

Paris 29 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

M ıtbuat, Guernica bom!:ıardıma
nından tekrar bahsederek Bask 
hükumetinin Paristeki heyeti tara. 
fından verilen bir tebliği 11eşret• 

mcktedir. 
Petit Parisien, bu İıeyetiıı dün 

B. Delbos tanfından kı.bul edildi· 
ğini bildiriyor ve diyor ki: 
Ôğrendiğimiıe göre, heyet Dış 

Bakanımızın nazarıdıkkatini Bilbao'• 
daki sivil halkın vaziyeti üzerine 
celbetmek ve Ba•k hükumetinin bu 
ahaliyi halen limanda demirli bulu• 
nan ticaret gemileri ile sevketmek 
niyetinde olduğunu bildirmek için 
gelmiştir. 

Heyet, l:!ask hükumeti namına 

Fr ınsa ve lngiltereye bunların açık 
denizde himayelerini istiyecektir. 

Oeuvre, Popıılaire ve Humanite 
gazeteleri, Bask hükı'.ıuıetinin bu 
teb 1 igatı hakkında tafsilat veriyor· 
lar. 

llu gazetelere göre, heyet Bask 
milletinin vaziyetini izah etmiş ve 
bu mılletin yabancı bir memlekete 
karşı açık ve sarih surette müca• 
de:ede olduğunu söylemiştir. Düş

man erkanıh:ırbiyesi yabancı reis. 
terinden müteşekkildir. 

Bır kaç ay evvel, yabancı bir 
memleketten bir murahhas Pariste 
B ısk hukumeti azası ile mülaki 
olmuş ve mezkur hükumeti muka· 
vemetten derhal vaz geçmeıte da· 
vet ederek aksi takdirde merha· 
metsiz bir imha liarbine tevessül 
edileceğini söılemek suretile tebdi· 
de buıunmuştur. 

Heyet, bu yab1ncı memleketin 
tank ve m'.tralyoz imali için Bilbao 
madenlerini ele geçirmek istediı!'i· 

ni ılave etmiştir. 

lnglllzler ne diyorlar? 
Londra 29 (A.A.) - lngiliz aa· 

ıeteleri, lla•k şehri Guernica hak
kında dün Avam kamarasında VU• 
kubulaı istizahlar hakkında tafsilat 
vermekted:rler. 

Dıily Herald, sivil ahalinın hi· 
es_ s 

tJşıyan bu kızın nasıl öldürüldüğü 

bir türlü anlaşılamamıştır. 
Bütün V•yana ubıtasını meşgul 

eden bu hadi!cnin bir çok karan. 
lık noktalan vardır. Madmazel Jn. 
gril res m, mu•iki, edebiyat gibi 
bütün sanat tezahürlerine iştirak 
eden Viyananın yüksek sosyetesi· 
ne mensup bir kızdı. 

Aynı znmand l isprilizmeye ve 
ruh işlerine çok merak etmeğe 
başlamı tı. 

ilk tahkikattan lngr:d'in Hans 
Sterneder isminde bir romancının 

eserlerini okuya okuya isp:rlizmeye 
büyük bir merak gösterdıği anla· 
şılmışttr. 

Ronıancı ile genç kız arasında
ki müna•ebet fikir sahasından çık· 
mış ve hatta her ikisi de evlen· 
mcğe karar vermişlerdir. Fakat 
kızın babası, romancı evvelce bir 
kadını boşadığı İçin, bu izdivaca 
razı olmamıştır. 

Genç kızın yakından ateş edil· 
mek .suretile öldüğü de anlaşı 1mış· 
tır. Uzerin le taşıdığı mücevher• 
terden hıçbirine el sürülmemiştir. 
lngrid'in <>tomobilde yalnız olma
dıAına göre, . kendisini bu adamın 
öldürdüğü zannedilmektedir. 

Yedi lisanı mükemmel konuşan 
lngrid son zamanlarda bazı ruh:ar
la da münasebete girişmi~ti. Ro. 
mancı cinayetle hiç bir alakası ol· 
madııtını iddia etmektedir. Acaba 
kim öldürdü? Münasebette bulun• 
dui?ıı kıskanç bir ruh mu? 

mayesini temin edecek bir anlaşma 
yapılma" için meselenin Millet:er 
Cemiyetıne h~vole edilmesi hak• 
kında sendikdlar kongresi tarafın• 
dan yapılan talebi, haklı bulmak· 
tadır. 

Erzak ve kömUr 
Bilbao 29 (A. A.) - Backworth 

i~mindeki lngiliz yük gemisi, Bask 
hlı~umeti tarafından sipariş edilen 
kömürü ve iane cemetmek suretile 
alınan erzakı yüklü olduğu halde 
buraya gelmiştir. 

Tayfaların yardımı 
Bayonne 29 (A.A.) - Saint· Je• 

an·de·luı limanında bulunan bir 
lnıı-iliz yük vapurunun tayfaları Ba· 
yonne fırınlarının birine bin kilo 
ckmtk sipariş etmişlerdir. 

Bu ekmeği Bilba9 ahalisine he· 
diye edeceklerdir. 

HUkQmetcllerln tebliği 
Eilbao 29 (A.A.) - C ımhuri>et· 

çiler tarafından neşredi en bir teb. 
fiğde, ezcümle şöyle -denilmektedir: 

•Avala ve Burgos cephelerinde 
kayde değer bir şey yoktur.· 

Bask cephesinde Marguena ının· 
takasında asilerin bir taarruzu geri 
püskürtülmüştür. 

Durango mıntakasında muharebe 
şiddetle devam etmektedir. 

Dört vapur daha geldi 
Bilbao 29 (A. A.) - Marvia; 

Sheaflield, Portdet ve Thorpchatl 
isminde dört lngiliz vapuru, dün 
akşam Saint· Jean·de-Luz'Jan hare• 
ket ederek bu sabah bilahadise bu· 
raya gelmişlerdir. 

300.000 KADIN VE ÇOCUK 
Bilbao, 29 (A.A.) - Bask hüku· 

metinin reisi, beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 
cDüşman tayyarelerinin üç bu

çuk saat müddetle ve aklın kabul 
~tmediği şiddetle tarihi Guernica 
tehrinin müdafaasız sivil ahalisini 
bombardıman ettiklerini söylüyo
rum. Tayyareler, bu meşhur şehri 
kU!e çevirmişler ve korkudan şaş· 
kın bir halde kaçan kadın ve ço • 
cukları mitralyözlerin.in ateşile ta
kip etmişlerdir. 

Milletlerin Bilbao'ya sığınan 300 
bin kadın ve çocuğa yardım ede • 
ceklerini ümit etmek isterim. 

Erkekler için bir şey istemlyo • 
ruz. 

ASİLERİN VAZİYETİ 
Burgos, 29 (A.A.) - Quipuzcoa 

eyaleti tamamile Franco kuvvetle· 
rinin elindedir. 

Edirnede 
Nehirler 
Taştı 

Bilhassa pancar mez. 
ruatl çok zarar gördU 
Edirne (Hususi Muhabirimizden) 

- Son günlerde yağan yağmurlar• 
dan dolayı bir miktar yükselen 
Arda ve Meriç nehirleri, alçakta 
kalan ovaları basmıştır. Bu ovalar
da bilhassa pancar mezruatı çok 
zarar görmüştür. 

Edirne posta mUdUrU 
sekteden öldU 

Edirne (Husust Muhabirimizden) 
Edirne posta ve telgraf merkez 
müoürü llay Yusuf. cuma günü ya· 
pılan çocuk bayramı münasebetile 
hal kevinde bulunurken birdenbire 
fenalaşmış ve kalb sektesinden ve· 
fal etmiştir. Merhum, çok kıymetli 
ve muvaffak olmuş memurlarımız

dandı. 

-~--
Tarih kitaplarımız lslah 

ediliyor 
Maarif Vekaleti liselere ait tarih 

kitaplarını ı•ldh etmeğe karar ver
miştir •.. Bu kitaplar hem daha ba. 
sıtleştırılecek, hem öz türkçeye 
çevrilecektir. 

Kitapların bu bakımlarından tet
kik_ edile_rek hazırlanması vekaletçe 
tarıh mutehassıslarına -.erilmiştir. 
Bunlardan lise birinci sı .. ıflard3 
okunan tarih kitapları Saylav 
Şem,eddine, ikinci sınıfların kitabı 
SayldV Fuat Köprülüye, üçüncü 
sınıfınki de yüksek muallim mektebi 
müdürü Hamide verilmiştir. 

Liselerin yeni tarih kitapları 
basıldıktan sonra orta mekteplerin 
tarih kıtapları da bu şekilde ıslah 
ve tadil olunacaktır. 

Mekte;>ler kapanınca pdı· 
solar muteber defill r 
Nafı~ Vckiilclınin yaptığı teşeb

büskr neticesi, Tramvay Şirketi 

mektrplilerin tatilrievresinde de yük. 
sek mekep!erle Üniversite talebe· 
terinin bütün şebekede pasolu 
seyahat eylemelerini kabul e:miştir. 

Yalnız Lise ve Orta mektep 
talebeleri mekteplerin açı~ olduğu 
aylarda pasolardan istifade ede
ceklerdir. 

-ACIK s6z-

Amerikanın deniz büd
çesi 500 milyon dolar 

Vaşington 29 (A. A.) - Cumhur ba~k ını B. Rosvelt, tatile başla· 
madan önce, deniz büdcesi projesini! tasdik etmi,tir. 1 haziranda başlı· 
yan mail seneye ait bulunan bu bütçe ~00 milyon dolardır. Bunun 130 
milyonu harp gemileri inşası içindir. 

• • • 
Cumhuriyet Merkez Bankası his-

sedarlar heyeti toplandı 
Ankara 29 (A.A.) - Türkiye Cumauriyeti Merkez Bankası hisse· 

darlar alelade umumi heyeli bugün saat 15 de b•nkanın umum! merkez 
binasında ve banka idare meclisi reisi B. Nusretin reisliğinde topla~•· 
rak bankanın 1936 yılı idare meclisi ve mürakabe komisyonu raporla· 
rını tasdik ederek id•re meclisini ibra etmiştir. 

B ve G sınıfı hisselerine sah;p bank br ile şirketler tarafından inhi
~arlar umum mfodürlüğü e•ki ticaret miidiirü Agah Alaiyeye ve D sını· 
fı hisselerine sahip bankalar ile şirketler tarafından da maliye veka'eti 
eski maliye muhas.be müdürü Kemal Ziya Aktuna da mürakipliğe inti
hap olunmuşlardır. 

Heyeti umumiye beher hisseye 645 kuruş kAr tevzi edilmesini de 
tasvip etmiştir, 

. . . . ' 

lngiliz Nazır maaşları azaltılmadı 
Londra 29 (A. A.) - Nazır maaşlarının 5,000 den 4,000 sterlinge 

indirilmesi hakkında işçi partisi tarafından yapılan tadil ~eklifini, Avam 
kamarası 123 reye karşı 175 rey ile reddetmiştir. 

• • • 
1 Mayıs hazır./ıklarindan 

Varşova 29 (A.A.) - 1 Mayısın yaklaşması doTayısile zabıta bilhas• 
sa Bublin civarında bir çok komünistleri tevkif etmektedir. Bublin 
ile garbi Ukranya'da komünist partisinin maballi komıtelerinin mer• 
kezleri meydana çıkarılmıştır. 

Birçok vesaik elde edilmiştir. 

• • • 
Sava nehri taşmakta devam ediyor 

Belgrad 29 (A.A.) - Dün bütün gün devam eden yagm,ır dolayısile 
Sava ve Morava nehirlerinin seviyesi yükselmei<le devam etmiştir. 

Bazı arazi parçalan yeniden sular altında kalmıştır. 
Yardım tertibatı alınm1ktadır. 

Bugünkü 
Hükumet 

(Birinci sahifeden deı;am) 
c- Hırvatlar ne · ed ~l bit ... 

mezler; fakat bunların derhal ya • 
ptlmasını isterler!. 
Sırp-Hırvat meselesi ukı ve dili ve. 

milli müdafaa menfaalları tama • 
men bir olan kardeşlerin meselesi· 
dir. Onun tamamen ortadan kalk· 
masını herkesten fazla yeni hükÜ· 
met ve onun başvekıli istiyor. Fa
kat Yugoslavya milletinin büyük 
ekseriyetinin itimadına ve mem
leketinin hakiki menfaatlarına hl
y~net etmeksizin, Mösyö Stoyadi· 
ııo,·iç, bugilnkü şartların elverdi· 
ğl neticelerden ileri gidemez. Tu
na'nın öbür tarafındaki halk yığı· 
nı vaziyeti anlamıştır ve liderle • 
rinin ayağının altından kaymakta· 
dır. 

Bu meseleleri hazırlamakta ol • 
duğum kitabın Ulus'daki tefrika • 
sında daha etraflı izah edeceğim 
için üstünde daha fazla durmak is· 
!emiyorum. Fakat iyi bir liderin 
müsbet hüküm ve tedbirlerden 
kuvvet alan idaresi altında bir 
memleketin en güç işlerinin bile 
nasıl tasfiye edilebileceğine Yu • 
goslavya tarihinin en müşkül za. 
manlarından birinde iktidara ge· 
len Sotyadinoviç hükümetinin pek 
güzel bir misal teşkil ettiğini ha
tırlatmamak ta elden gelmiyor. 

... ıı·~i;;·~·····H;·;i'~i;~·· 
Nazırı Tiranda 

(Birinci sahifeden devam) 
Tirana gitmesi kararlaştınlan 

ltalya Harici ye Nazırı Kont Ciano
nun Arnavutluk hükumetine bu 
hu•u•ta teminat vereceği de anla
şılmaktadır. 

KONT ClANO TiRANDA 
Tiran, 29 ( A. A.) - Kont Ci· 

ana dün saat 10,30 da burada 
karaya inmiş ve Öğleyin Kral Zo· 
go tarafından kabul edilmiştir. 

Kont Ciano tarafından yapılan 
bu zıyaretln sebebi bilhassa ltalya 
ile Yugoslavya arasında cereyan 
eden :nüzakereler hakkında Arna. 
vutluğu tenvir etmektir. 

ARNAVUTLUKTA ENDiŞE 
Roma 29" (A. A.) - ltalyan si· 

yas! mahafi_linden bildirildiğine gö
re, Kont CıJnonun Tiran seyahati, 
ltalya •Yugoslavya paktile tersin 
edilmiş olan ltalya • Arnavutluk it• 
tifakı çerçevesi dahilinde vukua 
aelmektedir. Bu sebepten Arnavut• 
lu~un endişe etmemesi lazımdır, 

Irak 
Dış Bakanı 

( I inci •ay/adan d<fıom) 
An r ""i9 A. • - Dör-t gön .. 

den beri şehrimizde bulunmlkta olan 
Irak hariciye veziri ek.elans dok· 
tor Naci Elasıl refakat ve maiyet
lerinde bulunan z·val ile birlikte 
bu akşam anadolu ek!presile Is. 
tan bula hareket etmiş ve istasyon. 
da dış işlerı bakanı doktor Tevfık 
R~tü Aras. iç işleri bakanı ve 
parti genel sekreteri Şükrü Kaya, 
riyaseti cumhur ser yaveri Cemal, 
hususi kalem direktörü Süreyya, 
başbakan adına da hususi kalem 
direktörü Vedid, protokol şefi 

Şevket Fuad. muhafız alayı ku• 
mandanı lsmail Hakkı, elçiler, An· 
kara m~vki ,.e merkez kumandan. 
larile Emniyet direktörü, dış ba
kanlığı ve Irak clçilıği erkanı ta• 
rafından uğurlanmıştır. 

Ekselans Naci Elasil istasyona 
gelişlerinde mu hafız alayına m•n· 
sub bir asker müfreze tarafından 
selamlanmış ve muzika Irak ve 
Türk mili! marşlarını çalmıştır. 

Irak hariciye veziri, kendisini 
uğurlayan zevat ile ayrı ayrı ve
dalaşlıktan sonra Anadolu ekspre. 
sine bağlanmış olan husus? va
gonlarına geçmışler ve tren ,aat 
19, 10 da bütün istasyor.u dolduran 
halkın sürekli alkışları ara•ında 
hareket eylemişt'r. 

Tebliğ 
Ankara 29 (A. A.) - teblig : 
Irak hhriciye nazırı ebelans 

B. Naci Elasil Ankarada ikameti 
esnasında, •kselans Türkiye reisi 
cumhuru tarafından kabul edilmiş 
ve Başvekil ismet lnönü ve harci
ye vekili doktor Tevfik Rüştü 
Aras ile müteaddit görüşmelerde 
bulunmuştur. 

lki dost ve komşu memleketin 
de,.let adamları, umumiyetle mem• 
leketlerini alakadar eden meseleler 
üzerinde mufassal fikir teatisinde 

bulunmuşlar ve komşuları ile ida. 
me ettirdikleri sultı ve iyi anlaşma 
siyasetinin müşterek ideallerine en 
iyi olarak tevafuk eden siyaset ol
duğunu memnuniyetle müşahede 

eylemişlerdir. 
Bilahara daha hususi surette iki 

memleket arasında doğrudan doğ
ruya mevcut münaseberleri alaka· 
dar eden meselelerin tetkikine ge• 
çilmiş ve Başvekil ismet lnönü, 
Doktor Aras ve Ekselans Naci·el· 

Papanın 
Bacakları 
Şi~iyor 

Vatican 29 (A. A.) - Papanın 
sıhhati, tekrar erdiıeyi mucip ol· 
nıaktadır. Pap>, viicucHinde yorııu1 
luk bis•etmekte ve bacakları Ş'Ş· 

mektedir. Doktorların tavsiyesine 
rağmen Papa, ar.ca~ pazar ve pa· 
zartesi günleri istirahat etmektedir, 

• • 
Fransanın 
Bin harp 
Tayyares"i var 
· Londra, 2.9 ( A. A.) ~ fra1sa 

ha•a b.1ka.ıı Cot, gaıetec:lere yaµ
tıg-ı beyanatında, Fr .ııça"nı,ı ana· 
vatan mıida!aası için halen birrncı 

sınıf bin tayı a·e;e malık o!Jug·J.•u 
ve üç sene zorfınJa bu mikt ırın 
bin beş yüze çıkarıllca~ını bıldir· 
mişlir. 

Paristeki 
Facia • 

(1 ittci·srıyfadon devam) 
•ıtasile bazı hünerler yapmakta ve 

toprağa bir kaç, yüz metre kaldık· 

tan sonra asıl par~iitimü açarak 

yere inmekte ve bu hususta büyıik 

bir soğukkanlılık ve meharet gös • 
termekte idi. 

Vinsan tayyare meydanında ken· 

disiııi seyreden yüz binden fazla ın· 

sanın önünde Klen üç bın metreye 

yükselmişti. Tayyareden beyaz bir 

noktanın ayrıldığı görüldü. Her • 

kes merakla bakıyordu. Beyaz nol:

ta yaklaştıkço, bunun kanatlı bır a

dam olduğu daha iyi seçılıy•;rdu. 

Fakat paıa~titçüyü evvela bravo 

sc>lcrile alkqlıyanl.ır, onun baş 

döndürücü bir l'ızla inmekte oldu

ğunu görünce bağrışmıya başladı· 
ıa . .l"!lh kik Klern r~u tunu 

:.çmıya uğraştığı görülüyordu. Pa· 

raşüt bir türlü açılmıyordu. Sanı • 

yeterin içine sığan bu mi.ıthış man· 

zara karşısında halk bir şey yapa· 

mıyordu ve nihayet Klem'ın bütün 

sikletile toprağa düşüp ezıldığı gö

rüldü. Halk koşuştu. Klem son ne

feslerini alıyordu. Hem~n ha>taha· 

neye kaldırdılar, faakt yolda Jıdü 

Mısır kapltülisyon
ları konferansı 

bitiyor 
(Birinci sayfadan det'am) 

n3me neşrdmeğe kar•r verm~ler• 
dir. 

Beyannamede ecnebi menfaatla. 
rinin hima;'esi için M•s;rın imz:ı 

etmeğe hazır bu:unduıtu muahede
ler ıikredilecektır. Bu muatıedele· 

rin esas pren•iplcri de o zama.1 
tesbit edilecektir. 

Mısır da bütün alairndar memle· 
ketler hakkında bir beı,anname 

neşredecek, fakat bunun için ev• 
vela konferansa i ştirak etmiyen 
devletlerle müıakercleı-de bulun. 
mak icap edecektir. 

Nahas Paşa ile de Dessan ara· 
sı ndaki kati görüşmelerin gelecek 
perşenbe öğleden sonra ı·apılması· 
na karar verilmiştir. 

- -· 
asil iki dost devlet ara•ında mesut 
bir surette mevcut münasebetlerın 
tam bir samimiyet ve karşılıklı iti· 
mat havası içinde iı>kişafını gör• 
mekle bahtiyarlık hissetmişlerdır. 

Ekselans Doktor Aras ile Ekse• 
14ns Naci • Elasil, görüşmeleri es· 
nasında, S haziran 1926 tarihli mu• 
ahedenin hudut komisyonuna ait 
ikinci kısmının temdidi hakkında 
notalar teatisinde bulunmuşlardır. 

Dünya harbinden sonra Osmanlı 
imparatorluğundan ayrışlmış diğer 
arap memleketleri ile olan müna
sebetlerine gelince, bu memle· 
leketler milletlerinin hükümranilık 

içinde inkişafını görmekle bahti· 
yarlık bisseden Türkiye ve Irak 
devlet adamları, gerek milletlerinin 
gerek müstakbel nesillerinin refahı 
için, bu memleketlerle dostane leş· 
rikl mesai siyasetlerini devam el· 
tirmeğl kararlaştırmışlardır. 

Alma l ve jtalyan 
olHika taarru:?U 
Almanva ve italva tara ınd .. n 

şarki ve. cenubi A~rupaya dogtO 
başlıyan bLiyük pot tı:rn taar.·uZU 
henüz hızını almış değiidır. J3U 
taarruzun hedefi olan clevlctıcr a• 
ra;ındaki kombınezonlar ~unl~r • 
dır: 

1 - Evvela Romanya, YugoslaV'· 
ya ve Çekoslovakya arasında ak • 
tedilmiş I<üçük Antant vardır. J{ii· 
çük Antant d~vletleri, Macarista· 
na karşı hu.dutl.ınnı kar~ılıklı o • 
!arak garanti ctmişle.dir. Bu üç 
dev ktt~n Çekoslovakya ile Fram;a 
ve Sovyct Rusya a~ ısında bir karşı· 
tıktı yardını misakı vardır.Einaena· 

leyh Küçük Antant devletleri ara· 
sında Fransaya en yakın olan Çc· 
ko3lovakyadır. 

2 7" İkincic;i,,Türkiye, Yuıı:l::.·~· 

tan, Romanya ve Yugosla\'Ya a • 
rnsın<ia B.alkan AntJı:'ı vardır.:Stı 
kombint•zon da dort ded~t r B•lkaı 

hurl.u 1 :J.Ti.11 k 1 r9ıl1k t .. o a ak teC'3'" 

vüzrlen koruna...: i; n l p 'c:l r. 
3 ÜçüPcusu, i•alya, Avusı:.:r· 

ya ve \l0 ~a.is!Jn tarafındm t kil 
cdi!o n Roma prQtoko1u devll t:eıi 
vardır. Bu üç· devlet R0ma proto • 
ko.ılu denilen anl~~ma ile siy~~i m,. 
seklerde biribirile is'.i~arc ene·i 
ve iktisadi işlerde de teş:ıki mesai 
eylemeği tcahhüt etmi§lcr,ıir, 

4 - Nihayet hiç bir tarafo h<1~lt 
oimıyan, fakat :ı-e,•iz"•onist ,,ı •uğtl 

için bu siyasete taraflar olan deV'· 
ktl~rle birlikte yürihıek istıyen 

Bulgaristan vardır. 
Bu dört zümre devletten birin

cisi ve ikincisi, r'°l\'izyaa ale>yhtarı 
olduğu için Fransaya ır.eyyal idi. 
Küçük Antantın umvıarından biri 

olan Çckoslu,•akya ile Fr:ıı'Sa ara· 
sında ittiCak vardı. Yug0cıavyJ oll 
sencdenbcri Frans1nın c!ostu :Ji. 
Romanya da Fran;aya ba<:l.ı bu • 
lunuyordu. 

Balkan AııtJntına g,l'ncı'" bu, 
büvuk devletler nu'uzl4::ınd 1 crı 
ziyodc U'"'tta bulunan bır kombi· 
nezon olmakla bcıabt:ı-. Lı 7 UV1 .. rı 1· 

Jen iki~inin küçiik aıı mtın d a· 
ı~~ı olrr ısı ve revi,yur. ı:.lc ylıt ırı 

bulunması dol2vısilc F·'lr ya 
sempntık savılırdı. 

Üçl.inCÜ kombi'lezonu'l en Pherıı
miyetii uzvu it. 'va old,,~,.ın ııö· 
re: bti z!imr ııin s mp:ı , hok!mı• 
da fazla söz söylemege lüzum y'Jk· 
tur. 

İtalya • Almanya anlaşmasınd:,n 
sonra vaziyet de~işmcğe b''şladı. 
iki ay kadar evvel, Giirin,• ile ;1-lu· 
solini arasında yapılan b:r anlaş· 
ma neticesinde orta ve şarki Avru· 
panın nüfuz mıntokalorın:ı ayrıl • 
dığı bildirilmi~li. O zaman tlol(rU· 
luğuna pek o kadar ihtimal veril· 
mıyen bu rivayeti hfıdiselcr teyid 
etmiştir. İki Faşist dedet arnsın • 
daki itilafın şümul ve m.ıhiyeti 
henüz sarih suretle anlaşılmamış· 
tır. Hangi mıntaka hangi devlete 
ayrılmıştır. Ve .nüfuz mıntaka • 
sına> ayrılmak ne demektir? Al • 
monya ve İtalyanın kendilerine ay• 
rılan mıntakabrdaki rollerı ne o· 
Jacaktır? Bu noktalar henüz iyice" 
bellı değıl 

Fakat anlaşılan bir şey varsa, 
Berlın ve Roma'nın orta ve cenu· 
bi Avrupada elele verip birlikte 
yiırümelerıdir. Nüfuz mıntakası • 
nın şımdıye kadar tezahür eden bir 
neticesi, Avu:;turyanın ve Çekos -
lovakyanın Almanyaya terkcdil • 
mesidır. Venedik görüşmelerine 
kadar azıcık şiipheli olan Avustur· 
ya vaziyeti artık bütün vuzuhile 
anlaşılmıştır. Bundan başka Al • 
manya ve İtalya, ÇekoslO\·akya'yı 
tccrid ederek Alman nüfuzu al> 
tına almak is!iyorlar. Bu da sa • 
rih, digcr taraftan İtalyanın Yu • 
goslavya ile yaptığı itilaf, aynı po
lit ka taarruzunun tezahüratından 
olmakla beraber, hiç bir zaman, 
Yugoslavya'd• bir İtalya nüfuzu te· 
sisi sayılamaz. İtalyanın Romanya 
ile de müna•ebet tesis etmeğe ça • 

lıştığı bildirilmektedir. Belki mu· 

vaffak olur. Ve muvaffak olmama· 
sı için de Macaristanın öteden • 
beri İtalya tarafından m:idafaa e
dilen iddialarından başka bir sebep 
yoktur. Malumdur ki Macarista• 

nın, her üç küçük itilaf devleti n 
toprakları ılzerinde idd,•ları \'ar· 
dır. İtalya-Yugoslavya anlaşmasın· 
dan sonra İtalyanın Yugoslavya • 
ya karşı M cur iddialarını eskisi 
gibi müdafaada devam etmiyeceği 
aşikardır. Bir Romanya • İtalya iti· 
lafı da Macaristanın Romanvaya 
karşı iddialarını zafa düşürecek O· 

lur>a, artık Roma protckolunun 
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Meslelt adamlarına mes
lekten gayri ümit yok 

edilmelidir. 

ı, 1 

\ Ş~lhlüır H©llb>~ırD~ırü' 
ı• Y """' Tıb Fakültesinin tesisinden 

msmleket ne ' bekliyor ? ,, 
Dün gazetelerde bir haber okuduk. (!31) kJzada (2) vilayette bükü· 

met dok loru yokmuş. Bittabi eczahane de yoktur. Hatta bazı yerler· 

de de.klor vardır. eclacı \'C eczahane yol .. t•1r. 
Bir kaç gün ö:ıce yine bu sulunllrda, Anbrada açılacak Tıp fakül· 

lesi mün ısebeti'c. yazdığtm11 birkaç samda, f•külteden ve fakültenin 
Yeni yetiştiı'ece~i e!emanlardıın ne beklrdiğimizi söylemiştik ve demi~· 
tik "yurdumuzl dağıtırlarsa köylcrimiıe btle isabet edecek kadar bol 
doktorumuz var., ve yine dem'ştik ki ''yeni yeli7ecek talebeyi feragat 
ve fedal;arlıkla mütemayiz görmek istcr;z .• ilave etmiştik. M Gençlik bu 
seciye ve karakl"" zaten sahipdir . ., 

Cör ii; oıı:ı l.i ~na} urdun (l3J) kazası H (2) vlia}eti dol.lorsıu. Ya 
ııi haı at emniyetini lemin edecek vasıtalardan mahrum haldedir. Hlt.lii 
di~lerini berberlere çekd:ren yerler ve hala kocakarı ilAçlıırına bel bağ• 
lıyan yer:cr ve hala le,türdiyod•J bilıni;ıcn yerler olmasından acı duy• 
inak gerektir. 

Dev:rt, büyük fedakarlıklarla fakültesini açmış, kendisine düşen bü· 
tün vazife ve fedakarlıkları yapmış ve nihayet yelişdirdijti elemanlarını 
vaıireye davcı etmiş bulunuyor. Şu veya bu sebeple ıarip itiyat ve 
götü bir şehir hastalığı haleti rubiyesile, büyük şehirlerden adım alma• 
llıqı düşünealer için verilecek büküm, i,c yaramazlık ve hodbinliktir. 

Doktor, bir tacir değildir ki işinin en fazla pazar bulduğu yerden 
l/rılamasın. Doktor, ilim adamı, halk adamı, üzerine ulvi bir millet va· 
zifesi almış insandır. 

Bununl•beraber, yurt, kendisini koruyana, hiımet edene az çok, 
fakat, herhalde minnet ve borcunu öder. 

Biı bu münasebetle hetşeyden önce umumi bir kararın iltihazını 
ınemleket için lüzumlu buluyoruz : 

Meslek adamlarını, kendi mesleklerine ait iJlerdeo ırayri yerlerde 
kullanmamak bir kanunla mukayyet olmak gerektir. Bir tıb fakültesi mezunu 
ıneseli iç işler bakanlıjtıoıo, kendi mesleğine ait olmıyan berhanıri bir 
branşında vazife bulmamalıdır. Ve bu böylece ve bütün devletmüessesele· 
rinde umumi hedef olmalıdır. Doktor, mühendis, eı:zacı veya herhangi 
bir meslek adamı için, kendi meslefinden başka işte limit menolunmalıdır. 

Hatice Hatip 

Tahkikat •ona erdi 

Eroin imalathanesini 
kuran zengin yakalandı 
Emniyet santral memurunun da 

alakası varmış 
Suçlular evraklle birllkte 
lhti•a• mahkemesine verildi 

Aksaraydaki gizli eroin imalat • 
hanesi suçluları için zahıta tara • 
fından yapılan tahkikat 'A'.~" sona 
ermiştir. 

Bu imalathanenin kurulmasını 

düşünen, icabeden parayı veren 
:Nişan Ohancs ismindeki Ermeni 
tutulmuş, isticvap edilmiş ve bu 
suretle bütün gizli kalan noktalar 
llıeydana çıkarılmıştır. 

Karakolda bir kaza neticesi ölen 
l'ıeyoğlu Emniyet santral memuru 
Mustafanın da Ohanes kadar bu 

i~de büyük rolü olduğu ve hem su
cu Mustafanın kandırılmasında, 
hem de yapılan eroinlerin satışında 
bitfül çalıştığı anlaşılmıştır. 

Suçlular hakkındaki son tahki • 
kat da bu sabah ikmal edilmiş ve 

kendileri ihtisas mahkemesine ve· 
h!mişlerdir. 

• • 
kadınlar 
Kumaş 
Çalmışlar 
F="akat haber alınınca der· 

hal yakalanmışlardır 

Edırnekapıda 51 numaralı ha -
nede oturan Zehra, Hayriye, Zeh• 
ra isminde üç kadın Kadıköyünde 
l'azar yolunda 108 numaralı Koço
nun dükkanına giderek kumaş ala
taklarını söykmişlcrdiı-. Bunlar bir 
aralık gizlice dükkandan iki üç top 

kumaş alarak çarşaflarının altına 
sokmuşlar ve malları beğenmedik -
krini söyliyerek dükkandan çık· 
llıışlardır. Dükkan sahibi biraz son
ra mallarının eksik olduğunun far
kına varmış ve kadınları polise ya
kalatmıştır. 

Bir çocuk yaralandı 
Kasımpşada Yakup aıtada otu• 

tan Ahmedin bir buçuk yaşındaki 

llıanası kalır mı? Ve şu muhak • 
kaktır ki Küçük Antantı dağıtmak 
için başlanan bu Almanya ve İta!· 
Ya taarruzunun şimdiye kadar var· 
dığı netice Roma protokolunu za
Yıflatmak olmuştur. 

Bedin • Roma mihverinin baş -
ladığı bu politika taarruzu muvaf
fak olacak mı? Muvaffak. olur -
sa, neticesi ne olacak? Bu 
l'lıesele hakkında henüz kati bir 
fey söylenemez. Fakat her halde 
İtalya ve Almanyanm giriştikleri 
hu teşebbüsü başarmak için gittik
çe artan bir gayret sarfedecekleri 
-niaşılmaktadır. Venedik mülaka· 
tının neticesinden memnun kalan 

Seza adındaki çocuğu pencere 
önünde oynarkoo yere düşmüş 
ağır surette yaralanmıştır. Yaralı 
çocuk Şişli hastanesine kaldırılmış· 
tır. 

•Muazzez balkondan düstü 
Fenerin lnccbel sokağında 22 

numaralı evde oturan Muaııez e. 
vinin balkonundan düşerek başın. 

dan ve kolundan yaralanmıştır. te• 
davi için Balat haslabanesine kal. 
dırılmıştır. 

Otomobil çarpmış 
Kasımpaşada Seyyit Ali çelebi :r.a. 

hallesinde oturan çoban Cemale 
şoför Faikın idaresindeki 1902 nu· 
maralı otomobil çarpmı§ bafifcc 
yaralamıştır. 

Bir ihtiyara araba çarptı 
1652 numaralı araba Aksaray 

hamamı 76 yaşındaki Abmede 
çarpmış ve yaralamıştır. 

Yaralı Ahmet Cerrahpaşa basta. 
nesine kaldırılmış, arabacı yakalan• 
mıştır. · 

Beynelmilel 
Ticaret azası 
Gitti 

Heyet Ye,llköyde 
uğurlanmıttır 

iki gün evvel şehrimize gelmiş 
ve beynelmilel ticaret odalan Tür· 
kiye komitesinin misafiri olmuş O• 

lan beynelmilel ticaret odası reisi 
Dr. Fentener Van Vlissingen ve 
arkadaşları dün saat 13 te kendi 
tayyarelerile doğruca Peşteye ha• 
reket etmişlerdir. 

Dr. Fentener ve arkadaşları Ye• 
şilköy hava m~ydanında ticaret 
umum müdürü B. Mümtaz, ticaret 
odası reisi B. Mithat Nemli ve bey• 
nelmilel ticaret odaları türkiye ko. 
mitesi mümessilleri ile matbuat er. 
kanı tarafından uıturlanmışlardır, 

Almanya, Dış Bakanını Romaya 
gönderiyor. Ven Neurath'ın ziya· 
retinden sonra Musolini'nin Alman
yaya gideceği bildirilmektedir. İki 
faşist diktatörü, ilk defa 1933 senesi 
Mayısında Venedikte görüşmüş • 
!erdi. Bu müliıkat, Avusturyanın 
istiklali etrafındaki fikir ihtilafı 

dolayısile, Almanyayı İtalyaya yak. 
laştıracağı yerde biliıkis iki dev • 
Jeti biribirinden ayırmıştı. Fakat 
aradan geçen dört sene zarfında 
Avrupada vaziyet o kadar değiş • 
mi~tir ki, yeni Hitler • Musolini gö
rüşmelerinin daha samimi bir ha
va içinde yapılması beklenebiıir. 

Ahmet ŞUkrU Eamer 
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Deniz mektebi 

Bu yıl 
Çok 

\ Vilayete 
ı Mühim bir 

Tamim geldi 
Talip var! 

----
Denız meKfep gemisinde 
Ki rıeyet izmirden yapılan 
müracaatları tetkik edeCeK 

Deniz Gedikli Okuluna girmek i
çin h~r yıl olduğu gibi bu sene de 
bir çok müracaatlar yapılmaktadır. 

Talıpleı in vilayetlerdi! askerlik 
ııubeleri riyasetine ''e maarif mü
dürlüklerine müracat etmeleri bıl
dirilıniştir. 
Hamıdiye mektep gemisi ağııs· 

to;;un on beşine doğru limanımıı • 
dan hareketle evvela izmire gide· 
eektır. Deniz mektep gemisinde 
bulunacak süel bir heyet buradaki 
müracaatları tetkik edecektir. 

Hamidiye İzmirden sonra Ege 
denizile Akdenizdeki limanları do
laşacak ve oralarda yapılan müra
caatları da tetkik edecektir. 

Kaçak etler 
Müsadere 
Ediliyor 

Bu meeele etrafında ra· 
kında reni tedbirler 

alınacak 
Belediyenin son yaptığı tetki· 

kata ıröre şehire giren kaçak et· 
lcr çoğalmış ve mezbaha varida· 
tına mahsus derecede tesir yapa· 
cak bir vaziyet meydana gelmiştir. 
F akal ticaret maksadile getirilme• 
yen bu ellerin musadere edilme· 
mesi hükumetçe belediyeye tebliğ 
edilmiş olduğundan belediye bu 
a-ibi etler hakkında bir şey yapa• 
mamaktadır. 

Yalnız bu işe yeni bir şekli 

verilmesi düşünülmektedir. 
Şehre kaç~k et bilhassa Çek· 

mece ile Maltepe, Kartal, Pendik 
ve Eyübün belediye sınırları dı· 

şında kalan yerli:rinden a-irmek· 
tedirler. 

lstanbuldan bir çok kimseler 
yol parasına razı olarak bu yerlere 
ıritmektc ve kilosu 30 yahut 32,5 
kuruştan yarımşar kuzu alıp gel· 
mektedirler. 

Ancak belediye bu işin bir de 
sıhhat bakımından tetkiki ve letbir 
alınması icabeylcdiği kanaatindedir. 

Çünkü bu gibi yerlerde kesilen 
etler fenni ve sıhhi şartlara riayet 
edilmeden gelitiıüzel zebholun• 
maktadır. Bundan başka kuzu 
yerine keçi ve koyun yerine dişi 
karaman etlerinin de balkı aldat· 
mak suretile satıldığı kanaatinde. 
dir, Binaenaleyh bu mesele hak· 
kında yakında yeni bir karar veri• 
!erek hükumet nezdinde de bu 
kararların müeyyedeleri için tcşeb• 
büslere girişilecektir. 

Üniversite talebeal 
kampa çıktı 

Bir müddetleoberi lstanbul Üni· 
versitesi meydanında ders ıören 
talebe kampa çıkmıştır. Planör ve 
Türkkuşu levazımı Ramideki mey. 
dana gölürülmüşıür. Talebe, burada 
Haziranın sonuna kadar amelr 
ders görecektir. 

Demir fabrikalarını kuran 
9lrket mUdUrU lstanbula 

· geldi 
Karabük demir fabrikalarını 

kurmakta olan Brassard lngiliı 
şirketinin müdürü Makenzi bu sa• 
bah Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Makenıi bugünlerde Londraya 
gidecek ve ara sıra tekrar buraya 
ırelerek Karabük fabrikası inşaa• 
tını kontrol edecektir. --

Yeni tarife tasdik edildl 
Deniz yolları idareıi için yolcu 

ve yiik tarifeleri çok ucuzlatılarak 
yeni baştan yaı:ıılmı9tı. 

Yeni tarife iktisat Vekili tara• 
fından ~as~i~ edilmiş v.e idareye 
tebliğ edılmıştır. 

Tarife telgrafla bu gün bütün 
acenteliklere ve diğer alllıkadarlara 
bildirilmiştir. Bir Mayısta yeni 
tarife behemehal her tarafta tatbik 
olunacaktır. 

Romanyalılar kon•er 
verecekler 

Dost Romanyalı heyet tarafından 
bu akşam (10.4-937 cuma) saat 
(21,30) da Cağaloğlu merkez salo• 
numuzda bir konser verilecektir, 
Bu konser için da veliye yoktur. 
Herkes gelebilir. 

Bu konser lstanbul radyosu ile 
de neşredilecektir. 

Köy aalmaları ve imece 
itleri yoluna aokuluyor 

K öy salmaları ve imece i.:;leri 
hakkında Dahilıye Vekfıletin

den dün Vilayete yenı ve mühim 
bır tamim gönderilmiştir. 

Bütün köylüyü alakadar eden 
bu tamimde; köy hizmet ve teş

kilatı masraflarına karşılık olmak 
iizere köy idarelerince alınan sal· 
manın tatbikatta birçok ya_nlış· 

lıkları görüldüğü bildirilmekte ve 
bilhassa başka yerlerde oturduk
ları halde köy ~emberi içindeki 
araıi \'e emlaki bulunanlara sa
lınan salmalarda pek çok nisbet
sizlıkler yapıldığından şikayet e· 
dilmektedir. 

Vekalet, bu işin daha adil esas
lara dayanan hükümlerle yürü· 
tütmesi için yeni bir kanun pro· 
Jesi h;ızırlat~rak Başvek;liete ve· 
rildiğini de tamımdc köylüye müj· 
delemekt~ ve: 

.Badema köylünün emlak ve 
hıssesine ve istıfadeleri derecesi· 
ne göre ihtiyar meclisi kararile 
salma alınabileceğini, salma mik· 
tarının tayininde, köyWı Vilayet 
hususi idaresine vermekle olduğu 
yol (nakdi, bedeni) bina, arazi 
vergilerile Devletin köyden aldığı 
hayvan, kazanç, veraset ve intikal 
gibi servet irat gelirleri mecmuu
nun nısfının esas tutulacağını bil
dirmektedir. 

Yine bu Jiıyibaya nazaran sal
ma tevziatı; ikincikanun ayı için· 
de yapılacak ve muayyen müd· 
detle ilan edilecektir. 

Dahkiliye Vekaleti; idare amır· 
!erile köy idarelerinin şimdiden 

bu esas dairesinde tedbirler al· 
mak suretile tevali eden şikayet
leri önlemelerini ve salma tevzi· 
atı için irad ve servet vergilerile 
yol vergisi defterlerinin şimdiden 
hazırlanmasını da tamimde iste· 
mektedir. 

Ç vai 
Sanayii 

Yeni febrikaların faaliye· 
tinden sonra ehem· 

mlyet aldı 

K endir ziraatinin inkişaf ve çu
val sanayiinin kurulması için 

tetkikleer başlanmıştır. 
Aldığımız malümata göre bu 

maksatla büyük bir (kenevir fab· 
rikası) kurulması kararlaştırılmış 

ve bunun için en müsait yer ola· 
rak Kastamonu seçilmiştir. 

İktısat Vekili Celal Bayar; ya· 
kında. yanında mütehassıslar da 
olduğu halde Kastamonu'ya gide· 
rek bu iş için yapılan tetkikleri 
gözden geçirecektir. 
Fabrikanın inşasile beraber; ha· 

len bu havalide on milyon kiloyu 
bulan kenevir istihsaliıtı da art· 
tırılacak ve şimdiki halde bir aile 
ziraati halinde olan kenevirciliğe 

büyük bir terakki imkanı verile
cektir. 
Ayrıca kenevirin modern maki

nelerle toplanması ve elyafının so
yulması gibi işler için de bu zira
atle uğraşan köylülere asri alet -
!er verilecektir. 

Yeni fabrikanın faaliyete baş
lamasından sonra ticarette çok 
mühim bir ihtiyaç olan (çuval sa
nayii) de büyültülecek ve her se· 
ne herice milyonlarca liramJızın 

gitmesine sebep olan çuval ticare· 
ti imkan dahilinde yurdumuza 
münhasır kalacaktır. 

Diğer taraftan Gümrük ve İnhi
sarlar Vekaleti halen muvakkat 
muafiyetten faydalanmak suretile 
yurdumuza sokulan çuvallardan 
alınan gümrük resmini indirmiye 
karar vermiştir. 

Vekalet bu suretle muvakkat mu
afiyetten istifade ederek çuvallar 
üzerinde yapılan suiistimallere ma
ni olacak ve yeni tenzilatla muvak
kat muafiyeti kaldıracaktır. 

Şiddetli •i• 
Dün gece şehri ve limanı keıif 

bir sis tabakası kaplamıştır. Sis 
bu sabah ta bir müddet devam 
etmiş, Akay YC" Şirketi Hayriye 
vapurları ilk postalarını intiıamsız 
yapmışlarsa da ıonra •İs yavaş 
yavaş zail olmuş ve seferler düzene 
girmiştir. 

Mekteı>lerde tatlı 

Mektepler 
29 Mayısta 
Tatil 

-

1Köy rnektepİ~~iıse 15 Mo·I 
yısta tatıl edilecekttr 

ilk tedrisat medısı son toplan -
lısmı yapmış ve bu yıl ilk meö<.tep-

ı lrrJn kapanma ve açılrrıa zamanla· 

rını tesbit etmiştir. Verilen karar

lan göre köy okulları 15 mayısta 

ve şehirdeki ilk okulların ilk dört 

<ıntfları 29 mayısta kapanacaktır. 

Bütün ilk mekteplerde önümüz· 
deki 20 eylülde yeni ders yılı için 

kayıt ve !~abul muamelesine baş~ 

!anacak ve 4 teşrınievveide ilk 

mektepler açılacaktır. 

Açıja 
Çıkardacak 
Memurlar 

Umum mUdUr muavini de 
açıkta kalacak ? 

Denizyolları İdaresinin açığını 

kapatmak için bır tensikat yapıla· 
cağını yazmıı;tık. 

Verilen karara göre Denizyolları 

Umum Müdür Muavini, teftiş he· 
yetinden üç kişi, zat işleri şefi ile 

baş katibı, !en müşaviri, fen heye
tinden bir aza Levazımdan üç me
mur, muhasebeden ıki, tıcaret şu

besinden şube şefile bir memur a
çığa çıkarıl~caklardır. Ancak a
çıkta kalacaklardan bir kısmına a· 
centelıkler verilecektir. 

Kimya EnstltüsU talebesi 
tetkiklere çıkıyor 

Kimya Enstitüsü talebelerinden 
bir grup profesörlerile bırlikte bu 
ay sonunda Ankara ve havali. 
sine bir tetkik seyahatine çıkacak· 
!ardır. 

ADLiYE 

Şoför 

Hayri 
Mahkum oldu 

Bir müddet evvel Topkapı lram. 
vay istasyonu civarında Meryem 
adında bir kıza çarparall. ölümüne 
sebebiyet veren şoför Hayri üçün· 
cü cezada devam eden muhakemesi 
nihayet bulmuş, şoför bir sene hap
se ve 500 lira tazminata mahkum 
olmuşlur. 

Hırsız mahkOm oldu 
Yenicamide elbiseci Velinin dük

kanına müşteri sıfatile girerek dük· 
kan sahibinin meşguliyetinden bi· 
!istifade bir ceket çalan Ahmet is· 
minde bir sabıkalı ceketi Kapalı -
çarşıda yakalanmıştır. 

Ahmedin hemen yapılan malı • 
kemesinde üç buçuk ay hapse mah· 
küm edılmiştir. 
Muhakeme talik olundu 
Bir müddet evvel Nişantaşında 

Vedia isminde bir kadının evınde 
aske~ Naci Mebmelle aşcı Ahmedı 

öldürmek hslile yaralamaktan 
suçlu şoför Nalband oğlu Salihin 
mevkuf olarak muhakemesine a~ır 
ceza ı.ıahkem!sinde ba9lanmıştır. 
Fakat gelmiyen şahitlerin celbi ka· 
rarile muhakeme talik olunmuştur. 

Etem mahkOm oldu 
Etem isminde biri karısı Sa. 

cide ile Yalova vapuri!e köprüye 
çıktığı sırada cebinden çtkardığı 

bir suyu karısının üzerine döküp 
izrarına sebep olmak lan suçlu olarak 
Üçüncü cezada bir ay 5 a-ün hap. 
se mahküm olmuştur. 

Hazine, Alpullu ·tlrketl 
aleyhine dava açtı 

Hazine tarafından avans ve 
inhisar resmini vermediği için tas-. 
!iye halinde bulunan Alpullu Şeker 
Şirketi aleyhine 800 küsur bin 
liralık bir dava açılmıştı, bu davaya 
dün ilk defa lkind Ticaret Mah
kemesinde ba~lanmıştır. Şirket ve• 
killer~ tasfıyenin ilanındanberi bir 
sene aeçtiği ve hazine de muayyen 
vakıtta müracaat eylemediği cihet• 
le bu davanın mesmu olamıyaca• 
ğını iddia etmişlerdir. Fakat mah· 
keme her ne zaman ve ne şekilde 
olursa olsun hazine namına açılan 
bu davanın kabule şayan olduğuna 
karar vermiştir. • 

Bunun üzerine doıya tahkikat 
hakimliğine havale edilmiştir. 

3 
=~--~--

Amerika harp liüd~ 
Cesi ve dünya sulhu 

Anadolu Ajanst bildiriyor: 
"P-.-\rlamcnto nun ~ah~isal ~ncü

meni (416,413,38'2) dolar olarak 
tesbit edıleıı 19:i8 senel! barp büd· 
resini tac;dik rtmiştir.,, 

Peki ama, lngiliz'er, bi.tün dün. 
ya sullıunu kurtarmak iç'n ( 4) ) 

milyon liranın kaii oldugu ne~icc
sine varmış bulunuyorlar. 

Bunu bir kaç gün evvel Son 
Telgraf \'e biz yaımı~lık. B:r kaç 
kiiçük devit tin umum varidatına 
muadil Amerika harp tahsisatınd'ln 
bu paracığı ayırıp, şu dünya sut• 
hunu kurtarı •erseler ne olur san· 
ki? 1 Desenize, zenginin gönlü 
oluncaya kadar fakirin canı çıknrl 

Sporumuzun hayatı 
lstanbul fotbol ajanı Zeki Rııa, 

gençlik şırıngası münasebetiyle bir 
sabah ıazeıesine vAki beyanatında, 
sporculu~unıuza temas ederek bil· 
bassa diyor ki: 

M Es~i sporcuların yenilere naza• 
ran olan kudretleri hakkındaki dü· 
şüncem sarihtir. Eskilerin ırençlik• 
!erinde teşkil: ettikleri takımlar 
şimdiki genç takımlardan daha kud. 
retli ve daha verimli idL" 

Dikkat ey cemaat, bunu •öyle· 
yen buıünün futbol ajanıdır. 

O halde demek, Türkiye sporcu• 
luiıu ilerileyor 1 1 1 • iki harem. 
ağası, padişahın zulmünden el'aman 
demişler. Fakat, aksi şeytan, o ge• 
ce padişahın en kıymetli şeylerin• 
den birini kırmışlar. Ne halt e' sin• 
ler? Ka~mata karar verirler. Gece 
yavaşca saray önüne a-iderler ve 
karanlıkla bir kayığa atllrlar ve 
bütün kudretlerile küreklere yapı. 

şıp habire çekerler. Mı<ıra kaça· 
caklar. Ara ,a, biribirioi teşvik içio 
baykırı.lar: 

- lıte gör;jndü Mısır, ha gaJ'ret 
Hızır! Ha ga} ret, h~ gayret. Tan yeri 
ağarmağa başlamış. 

iki Liçare ne görseler beğenir• 
siniz ? 

Meğer, kayığın iskeleye baıtlı 
iplerini çözmeden işe girişmişler 

ve tabesabah ana'arından emdik· 
leri burunlarından geldiği halde 
oldukları yerde boyna kürek çek· 
mişler, 

Spo~culdrımızla, bu harem ağa. 
ları ve sporculuğumuzla bu kayıif 
arasında ne fark nr öyle ise ?! 
Hayat arkadaşı 

nasıl olmalı imiş i 

Mehmet Sami isminde l.ıir oku· 
yucu hı.yat arkadaşı olacak bir ka· 
dını, bir akşam gazetesinde, şöyle 
tarif ediyor: 

M 1 - H>yat arkadaşım orta boy. 
lu, uzun saçlı, buğday benizli, yu. 
varlak çehrelı. Manikür, pe:likür, 
makyaj ve modadan çekinmelidir. 

il - Az söylemeli, kederli ve 
neş'eli zamanlarımı, halimden an· 
lay nak ona göre hareket etmeli, 
dedikodu denilen iğrenç mikrop· 
tan sakınma!ı, aile ~ırlarını ıakla• 

mağı bilmeli, herhangi bir sebeple 
yaptığım küçük veya büyük kusur· 
lara aldırış etmemeli ve bana da 
bu hususla şikayet yapmamalı. 

ili - Bu vasıfları haiz eşimin 
bir de orta tahsili olursa kendisine 
ha~atın soouna kac!ar taparım .• 

Dol':'rul 

Bir de ö!enterc ruh verse, körle· 
rin gözlerini açsa, semaya da uça• 
bilse olurdu dişi lsA 1 

Böylesini bul da hep lapınalım 

a birader 1 

Ankarada kümes hay· 
vanı be s 1 en mi yec~~ 
Ank~ra belediyesi bir talim>tna. 

me hazırlamış. Bu talimatnameye 
göre Ankarada, evle de kümes 
bayvanları beslenmiyecekmiş. 

Kümes hayvanını kesmeğe bıı· 

lup ta ayrıca arttırıp beslemege 
kudret sahibi o!anların uazardan 
çatlamamaları için, cloğrusu, böyle 
bir talimatnameye ihtiyaç vardır. 

Bozuk yağlardan 
Nümune aldılar 

Son zamanlarda tamamen saf, 
sade yağ salmak icabederken hile 
yapıldığı, yüzde beş nisbetinden 
fazla karışık olmaması lazımgelen 
zeytin yağlarının nisbetsiz halt o
lunduğu ırörülerek yağ satanlardan 
birçok nümuneler toplanmış ve 
kimyahaneye tabli!e gönderilmiştir. 

Güzel amma bunun ne faydası 

var? 
Bir teneke veya bir fıçı biter, ye· 

rine yenisi konur. Boyuna nümune 
alınıp tahlil mi edilecek? 

Bu başa çıkar mı ( 
Bizce, yağlardan değil, yağcılar• 

dan nümune almalıdır. 

Serdengeçti 

-

• 

• 

1 
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MÜELliFi: Nizamettin Nazif 

Ayşe, Dercl..öyunün en cesur ve 
en güzel kızıydı. istiklal savaşı baş· 
!ayınca yavuklusu olan Ali cephe· 
ye gitmişti. Aradan birkaç ay geçti, 
köye acı bir haber geldi. Ayşenin 
ya vuklwıu şaşkın bir kurşunla şehit 
düşmüştü. Ayşe hiç a21amadı, yal· 
aız içinden "yavuklumun hıncını 

alacatım" diyordu. 

Yazan: A. Kaylln 

Bir ırün ya kurtuluş, ya ölüm diye 
mırıldandı ve kaçmak için tedbirler 
ar•maya başladı. Bu fikrini onunla 
b~raber esır ola"\ mülbıma söyledi. 
Mülaıım: 

Şahabettin Bey otluna. iyi arka· 
dışlarından bazılarını da davet et• 
mesini de söylemişti. Fııkat sayısı 

yüzleri ıeçen arkadaşlardan ancak 
iki kişi bu §Crefe ulaşabilmişti. 
Bunlardan biri bahriyeli Haydardı. 
Diğeri ise, buruşuk fesini kıtlıpla· 
tarak kendisine çekidüzen vermiye 
çalışan müstakbel müverrih Hay• 
rettindi. 

- Ayşe kız! A7şeeee .... 
Bu sırada valide hanım, bir karış 
asık 5uratla çık.,agelmişti: 

- Çocuk.... kime bağırıyorsun 
böyle enekler iibi .. 

- Hizmetçiyi çağ.rıyorum. 
- Ayşe yok ... evimin namusunu 

iki paralık edecekti kaltak •• 
Nazmi birden bire kıpkırmızı ke. 

sildi, Utancından iÖzlerini önüne 
itdi. 

Bir rece annesi uyurken, kalktı 
çarıklarını va şalvarını rıı di, ba· 
şına bir yemeni batladı, eline. ba· 
basından kalm:ı bir mav:ıcr aldı ve 
evinden çıktı. Güneşin ilk şuaları 
dumanlı dağları ve yeşil ovaları 
a1dınlalırken Ayşe şehre eıraı. 
Boynundaki altını bozdurarak ken· 
disini birkaç gün idare edecek ek· 
mek aldı askerlik şubesine ı,rittı ve: 

- Pekı dedi. Sen kaç ve bızim 
bali.niıi memleketlekilcre $Öyle. 
.llizi buradan kapının önüne bilo 
bırakmazlar. Fakat ıen kadınsın 
çıkarsın. 

Ayşe: Muhakkak kaçacağım, de· 
di. Bır gün kale komutanına banyo· 
ya girecefini sö1ledi. Kale komu· 
tanı yanına bır asker katarak onu 
sahildeki banyolara gönderdi. As· 
ker aptal bır ~eye benıiyordu. 

Hilmi, Ônıerofla şunlar, bunlar 
ortada iÖrülmüyorlardı, 

Geç vakte kadar ev, her il• 

Andan çıkan seslerin ııürültiisü 
içinde çalkandı durdu. Sonra bazı· 
lan iyi temennilerde bulunarak ba
zıları gülerek, şakalaşarak ağzı 
burnuna karışarak, bir çoğu ise 
yutkunarak, ,midelerini basdırarak 
evden çıkıp gitmişlerdi. 

- ~yvahl bizim iş çakıldı i&liba .. 
amma artık kız da işi açıta vurmu~tu .• 

bu fırtınayı nasıl atlatacaAız ... 

- Ben cepheye gideceğim .. dedi. 
Subay, Ayşenin yiiıüne baktı, 

c\Veli kabul etmek, cepheye rön· 
dermek istemedi. Fak at Ayşe: 

- Mullaka 2ideceğim bana niçin 
yardım etmiyorsunu2? yavuklum 
savaşta şehit oldu. Ben de bu vatan 
için çar;ıışacağını canımı feda ede• 
ceğim dedi. 

Subay bu mert Tıirk kadını kar• 
şısında hürmetle eğildi ve gönül· 
lii askerler içerisinde onu da cep• 
heye gönderdi. 
Ayşe cephede, vatan için iÜn· 

lerce çarpı~tı. yavuklusunun hıncı· 
nı almak için uğraştı. 

Bir ırün asker arkadaşlarile be· 
raber bir c~pheden diğer cepheye 
giderlerken b:r düşman kıtası ta• 
rafından esir edildi. Sefil ve peri
şan bir halde, aç susuz, günlerce 
yürüdü. Bazı zaman düşman asker• 
!erinin dipçik vurutlarile yerlere 
yuyarlandı. 
Ayşe bunların hiç bırirıe al. 

dırmıyor, fakat vatandan ayrıldı· 
ğına çok sıkılıyor, için için aA"la· 
yordu. Arkadaşlarile beraber onu 
büyiik bir kaleye kapadılar. Bu kale 
deniz kenarında idi. 

Banyonun kapısına gelince askeri 
• dışarda bırakarak içeri ııird~ Ban· 

yo sahipleri yemek yiyorlardı. 
- Gir yıkan. Dediler. 
Ayşe yıvış yavaş sahile ieldl 

evvelden kaçmayı kararlaştırdıfı 

ve pazarlık ettiği kayıkçı orada idi. 
iltica edeceği ıemi de uzakta de· 
mirle mitti. 

Ka)ıkçı)ı c:afıı.,{ı ve kimse gör. 
meden kayığa bindi. Çala kürek 
vapura ıreldiler, yanında son kalan 
yuzü~ü de kayıkçıya verdi ve va· 
pura gırd!. Kaptan ona çok hilr
met elti. "Ne kadar ce\ur kadın• 
sıc ki koca bir devletin elındcn 
kaçıyorsun. dedi. 

AHe esir oldu~u zaman lisan 
öğrenmişti. Kaplana teşekkür etti, 

- Tü.-k kadını her şeyi yapar. 
Dedi. 

Biraz sonra Ayşe}l aramıya zel
diier, fakat kaptan onları tenyüzü 
ııcriye gönderdi. 

Ayşeyi vatanına ref.r• vapur 
lstanbula ıreldiii zaman o sevin• 
cinden çıldıracaktı. lstanbulda bir 
an durmadan Anadoluya e-eçti. 
Vatanı kurtarmak isteyenlere esir 
karılcşltrinin çektiklerini bir bir 
anlattı ve onlarında kurtulması için 
çalıştı ve nihayet onlarda kurtuldu. 

• Vatanda 1 
--~ 

Sokakta bir bacak orada, bir 
bacak burada sağa sola yalpa vu. 
rarak uzaklaşanları bir iki dakika 
se1rettikten sonra pencere başın• 
dan çekilen peder elendi: 

- Hey hanım! • Diye bağırdı, 
Gel bakalım artık ... Biraz da kendi 
işlerimizden konuşalım. 

Şahabettin Beyin evinde kaç ıröç 
vardı. 

Peder efendi, valde hanımın, en 
candan dostlarile konuşmasına ta• 
hammül edemiyordu. 

Kardeşinin bir koltukta uyuya• 
kaldığını iÖren Nazmi. 

- Kuzum ..• • dedi • şu çocuğu 
yatajtına yatırsınlar... Hem şu pis 
tabaklar kalksın artık. .. 

Şahabettin bey çatalrnı uzalmı4, 
masanın boşalan tabaklarında di· 
şine iÖre bir meze arıyordu. 

Can sıkıntısile homurdandı: 
- Kim kaldıracak? 
-- Kim mi ka!dıracak? Ayşe ... 
- Yav ..• vaşşş. •• 
Nazmi sinirli, sinirli bağırdı. 
- Ayşe 1 Ayşe 1 
- Yavaş dedim a..~ 
Nazmi sesini bir parça daha yük· 

seltll. 

Diye diışünürken valde hanım 
dişlerini gıcırdatarak devam etli: 

- Yaaa... Evladım .. , Tam bir 
hafta oluyor... Amma zaten ben 
şüpheleniyordum. Yez:t kaltak! Bak 
haysiyetli çocuğa da ibret ali Yü· 
zü nasıl kıp kırmızı kesildi. Yaşın• 
dan utanmıyor mıısun Şahap? 

Nazmi bu son sözleri işidince 
yavaş yava~ baışnı kaldırdı. Baba· 
sına baktı. Şalıabettin bey renkten 
renge giriyor, titriyen elile çatalını 
tabaktan tabağa dolaştırıyor, fakat 
bir türlü mezeyi bulup yiyemiyor• 
du. O zaman meseleyi anlar ııibi 
oldu. Babasının haline acıdı. 

- Ne ise ... -dedi- olan olmuş ... 
kapatalım artık bunu! ... 

Faı..at ziyanlı çıktı. Çünkü bu 
sefer valde h~nım olanca hızı ile 
üzerine saldırmıştı. 

- Sen de sus... Sanki sen ba· 
bandan daha mı uslusun? Adada 
rezil, kepaze oldum. 

- ??? ... 
- Nt-ye çenen tutuldu? Anlama• 

mazlığa vurma ... bari beni .orada 
bırakmasaydın 1 

Bir şey mi yapacaksın. lstanbula 
in efendim. 

lnsım biraz sabırlı olur. Utanma· 
dın mı? 

- ? . • • • 
( Dl!N1tıı var) 

Evli kadınlar 
San'at mektepıe·rıne git· 
meğe başladıkları için 

ayrıca mekteplere 
IUzum görülmedi 

Aybaşından itibaren Hükumet 
mecral r ali -~ _lk~i~hattl daha sa-

Maarif Vekıileti gelecek tedris 

yıh ha ında İstanbulda ve Anado· 
!uda y"niden kız sanat okulları aç
mak için tetkikat yapıyor. 

Vekalet Mesleki Tcdfi>at mıidü· 
rıi ycnı mektepler•n hangi ''ila • 
yetll'ruc ,.e şehrimizin hangi mın· 
takııl:ırında açılmaları icabedecegı 

hakkında bir rapor hazıı lamı ya 
başlamı~tır 

Halkevleri de İstanbulda ve A· 

nadoluda çiçek, şapka ve terzilik 
kurslar, açmıya lüzum hissetmiş • 
!erdir. 

Bu kursla da muallimlik yap • 
mak i.ızere İstanbul Kız Sanat mek· 
t~pleıinin c5ki mezunlarından olup 
resmi muallimliği oltrtıyanlar areı.n .. 
mıy:ı başlanmıştır 

Ş"hrimizdcki halkc\'lerinden ba
zıları sene sonu gelmesine rağ • 
men terıilik, şapkacılık kursları 

açmıya başlamış oldukları gibi A· 
nadoıunun halke\'lerinden de mu
alli~ııler göndcrilme>i için buraya 
müracaatlar yapılmaktadır. 

na mesi tatbik-edilecek 
Bina sahipleri iç mecraları 

ana goJa ~ğlıgacak 
Beledlyft bu ltlerl Kanalizasyon Şirketine 

yaptırmağı dUtUnUyor 

B cledıye yeni yaptığı 1stanbı.:l 
şehri umumi mecralar talimat· 

narr.esıni mayı;; bırde tatbık mev· 
kiine koyacaktır. 

Bu talımatnameye göre umumi 
mecraların geçtiğı sokak v,e meydan 
!ardaki binaların hela ve yağmur 
sulaı ile arsalarda bıriken sular bu 
mEcrslara vct!lecektir. Bu sular 30 
santiı:raddan faıln harareti haiz ol· 
mıyacak, umumi mecraları tıkaya· 
ca '·bozacak ve cereyana mani ola· 
cak kemik, paçavra, kum gıbi mad· 
deler ıle muşteıl maddelerin ve 
muzır gaz çıkaran maddelerin mec· 
ralara Se\'kl yasaktır. 

l1H mülk oahibi kendi ınül.k.ü • 
nün dah?ll ve harici mecralarıru 

ancak kendı mülkü dahilinde inşa 

edeceği sevk tehisatı ile irtibat ka· 
nalına bağlıyacaktır. 

Büyük lokanta, otel, hastahane, 
kışla, sucuk fabrikaları, kasaplar, 
sabun fabrıkaları, benzin depoları, 
garajlar, istasyonlar, elbise leke • 
sın! kimya ıle lemizliyen fabrikalar 
çolı miktarda yağ ve benzin sarfe. 
d~n müe:;,ese ve fabrikalar kirlen· 
miş suları umumi mecraya girmez· 
de ı evvel. buııları bir süzgeçten ge· 
çirtip sonra mecraya akıtmıya mec• 
bıırdlırlar. 

Bütün binalar miyahı nıüsta • 
melesini rapı kanallarına vermez• 
den evvel Belediyece kabul edl • 
leı iekıl ve tipte birer ıııuayelle 

sanciığı yaptıracaklardır. Bu san • 
dıklar binaların içinde ola~ak. fa· 

il H A y A T E D E B l R () M A N '10 

DENEN 

Meydanlar geçiyor. 
Sanki lılU'ı karakolun önündedir. 

Babasının sesi yanı başında; 
- Vurmayın bana .. 
Avazı çıktıA'ı kadar beA"ırıyor: 
- Babama vurmayın, babama 

vurmayıp,. 

• • 
ÜÇÜNCÜ SAHNE 

Vozan•Nusce< sa•a Coşkun oyu N !JI 
- Babama vurmayın. Babamı 

dövrıeyin. Onun hiç kabahati yok,. 
Sonra kollarım babasının boynu• 

na sarıyor. 
ilk defa babası ağlıyor. 
Oğlunun alnına değen dudakları, 

gözlerinden bir oluk ıribi ıızan 
yaşlarla ıslaktır. 

- Oğlom, yavrum!. 
Polisler çocuğu tutuyorlar. Bir 

tanesi iki lokct çarpıyor yüzün.: 
- Vele!, nasıl ıririyorsun buraya, 

haydi defol .• 
Babanın dikilişi : 
- Sen ona vura maz!ln~ 
Cevap: 
- Sen daha haIA laf mı ıöylü· 

yorsun ulan .. 

Çocuk kendini sokakta buluyor, 
lçerde babasını dövüyorlar •• 
Kulaklarını babasının sesi bir 

burıru gibi deliyor. 
- Vurmayın bana .. 
Ellerini kulaklarına kapayor. Bu 

sesi duymamak için bütün kuvve. 
tile koşmağ11 başla}or. 

- Vurmayın bana .• 
Uzaklaşıyor. 
Bu ses hah\ kulaklarında, 
Beyninin içinde ötüyor. 
- Vurmayın baua,. 
Koşuyor., 
Sokaklar, 
Mahalleler, 
Caddeler, 

Evencı yabancı kdam, 

Neden sonra aklı başına geliyor 
etrafına bakıyor. 

- Ben neredeyim?. 
Her taraf zifiri karanlık •. 
Köpek ulumaları işidiliyor, Bek· 

çilerin sopa sesleri.. Karanlık ve 
karanlıA'ın ruha verdiği korku •• 

Ellerile göA-sünü u~uşturuyor.' 
Karanlık '&'ece .• 
Kafasında karanlığın, duydukla. 

rile yaptığı tedai.. umacılar .. cin• 
ler .• periler.: korkuyor çocuk .. 

Tekrar başlıyor koşmağa .. 
Nefes nofese dar, çarpık, karan• 

lık sokaklardan ieçlyor. 
Nihayet eYde.. Kapıyı kardeşi 

ıçıyor. 

- Ne oldu babam?, 

1933 te Franaızlarla vapılan an· 
)aşma ile Toprak Kale· Papas, F ev. 
zi Paşa • Meydanıekber, Çoban 
Beyli • Nusaybin demir yollarının 

işletmesi bir Fransız şirketine ve
rilmişti. Bu üç hattan ilk ikisinin 
işletme müddeti dolduğu için, bun• 
dan sonra hükümet tara!ından iş
letilec•ği şirkete bildirilmiştir. 

kat anahtarları Belediye memur • 
larında duracaktır. Fakat gerek 
muayene sandıkları, gerek rapt ka· 

nalları masarifi mülk sahibine ait 
olmakla beraber Belediyece yaptır• 
tılacaktır. 

Halen mevcut ve bundan sonra 
yapılacak binaların sahipleri bina• 
tarının içındcki lağamlarını umu· 

mi mecraya raptetmek için tesisa
tını şartname mucibince ve Bele· 
dıyece gôsterilecek şekilde tadil 

ve ıslan eylemiye mecburdur. Bu 

gibi binalardan zemin katile bera· 
ber üçten fazla katı muhtevi kargir 

binalar tesisatının umumi mecraya 
raptedilmesi için helalarına .s, ve 
hela taşları altına sifon koydura· 
ceklardır. 

Dılediği sükünu, aradığı teselliyi 
kardeşinin ıröğsünde buluyor. 

Biri &'Ördüklerinin dehşeti önün
de, dıA-eri çok sevdiğinin ıstırabı 
karşısında, hıçkıra hıçkıra aA'lıyorlar, 

- Babamız nerede .. ? 
- Karakola götürdüler Sabahat. 
- Ne yapmış, niçin götürdüler? 

Bir omuz kalkışı.. dudak bükü~. 
ırözlerin dalışı .. 

- Bilmiyoruz ki .• 
Merdiven başından annesinin dik 

sesi: 
- Ne · yapıyorsunuz orada?. 

Haydi gelin yukarıya .• 
Korka korka yukarı çıkıyorlar. 
Çocuk şaşırıyor; anasının yatak 

odasında başka bir adam var. 
- Kim bu adam? 
Kardeşine soruyor. 
Dudaklarını büküyor kardeşi. 
- Bilmiyorum, demin geldi •• 
Odalarına a-idiyorlar. 
K.ıpı Üzerlerine kapanıyor. 
Çocuk kendi llsendine soruyor: 
- Annem babamı merak etmi• 

yor. Niçin bana sormadı? 
Bunu kardeşine de ıöylüyor. 
Kardeşi: 

Yazan: 

Bu satırları aylardan sonra yazı· 
yorum. Hayat denilen dalgalı sa· 
hanın ü~tüne, çirkef denilen insan
lıtın özü ile yazıyorum. Yazsam 
ne olacak? yazmasam ne olacak? 
Yazmasam hiç bir şey olacağı yok. 
Yazsaııı belki bir şey olacatını U• 

muyorum. 
Belki bir gün m•mlekeıimin 

mıvişleri okumak fırsatını bulurlar. 
Belki bu okumadan Zel:eriyya sof· 
rasının ne oldutımu anlarlar. Her 
memlekette adı bafka olan hir Ze· 
keriyya sofrası gördüm. Halt~ bir 
iece Şanzelizenia süslü bir salo
nunda bu sofranın alapariziycnine 
rasladım. Pol Morao bir eserinde 
bu salonu çok güzel anlatır. Pa· 
riste kaldığım dört gecenin ikisi 
bu salonda ıreçti. 

Bir kaç ay önce elimde bir tek 
lesepase yokken, şimdi menecerimin 
koynunda benim adım yazılı ve 
her yerden vizeli birkaç pasapor. 
tum var. Palraslı kızla ben mene• 
cerimizin sözde yeğenleriyiz. ikimi. 
zi de nişanlamak için Riyodtjaney· 
roya gölürüyordu. Patraslıda ka!p 
vardı. Bu yaşta nasıl oİmuş bilmem. 
Her yüzüne! bakışımda kardiyak tan, 
inmeden ve benim yüzümden ölen 
babamı' hatırılyorum. Bu kızla çok 
seviştik. Hayatlarımız birbirine çok 
benzediği için mi ne? 
Onheş ırün içinde Riyonun bir· 

çok zenırin salonlarını tanıdık. Pat· 
raslı esmer güzeli olduğu için ih· 
mal ediliyordu. Kendilerine benzi. 
yordu. Bana çok ehemmiyet veri· 
yorlardı. 

\ 

siz kırmızı lekeler peyda olma~• 
başlamıştı. 

Mcncceriınin ötedenberi Lanıdı"I• 
nı söyledıl(i yerli bir doktor geldi. 
Bize birçok şeyler sordu: Buraya 
geleli kaı; gün olmuş? Nereden ırel· 
mişiz? Otuz kırk gün evvel nerd• 
imişiz? Hepsini sö}·ledik. Bir saJt 

sonra a-elecetini söyledi. Gittikteo 
sonra hesabetlik. Parisle Şanze:iıe· 
'deki iki gecelik misafırlitimizdcıı
beri okadar feçmişli. Ondaıı e,,,.,ı 
on be, yirmi ııün de istirahatle geç• 
mişti. Ben ağladım. Patrash ağladı. 
Menecermiz gülerek le~elli etti: 

- Ehemmiyeti yok. Ola;ıan şey· 
terdir. Her dört ayda bir bir <eri 
iA'ne •. Bir şey ka!nıaz. 

- Ya Rıı oda kaldıj1'ımız bu on 

beş, on yedi ııüo ... 
- Ne var? Daha da kalabiliriz. 
-· Anlatamadım. BuraJa bir 

çok kişilerle tanıştım. 
- Ne çıkar? Onların hepsi ıen· 

gin. Böyle ufak tefek şeylerden 
korkmazlar. 

- Ben ne olacağım? 
- Hiç. Bir iki hafta burada kz• 

lacağız. ilk seriyi bizim doktor y~· 
pacak. Sonrakileri ben yaparım. B~ 
işin pratik mütehassısıyım. 

- Hepsini o yapamaz mı? 
- Hayır, çünkü ı;ideceğiı. !l•r 

ayı dolduramayız. Belki bir pürüt 
çıkar. Ş kayet olursa hepimiz ıçin 

tehlıkeli:lir. 
On ırün sonra, ted•viııiıı daha 

başlangıcmda Fransız KongosunJ 
doğru yollandık. 

Oıada bü}ük müesseseleri, ıı,a• 

denleri, ormanları, nehirleri işleteıı 

zenginler varmış. 
- Nasıl olur? Bu halimde? 
Menecerimiz kıkır kıkır güluyordu: 
- Şaı Z!lıı eden dd.n, şa, z lı e• 

ye dağıtacabın. Vadeli bono g•bi 
Emanet eşya gibi. Fena mı? Siı 
ikir.iz de acemisiniz. Her işi bana 
bırakınız. 

Mavi gözlerimin önünde etilmi· 
yen yoktu. Tam on yedinci rünü 
idi, b rdenbire rahatsızlandım. Bir 
kırıklık, bir baş ağrısı, ne bileyim 
bir can sıkıntısı içinde kaldım. 
Kanadalı bir doktor geldi. Şöyle 
bir muayene etti. Lüzum un d.m fazla 
yorulduğumu söyledi. Bir az da ka• 1 

dmlığa mahsus geçici rahatsızlıktan 
olduğunu tahmin ederek bir iki 
illlç verdi. Fakat rahatsızlığım geç. 
miyordu. Vücudumda;da belli lıelir- (Deı•anıı rıırl 
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ldhalitımız 
Azahyor 

ı Bükreşteki 

Kongre 
Şubatta (6) milyon lira· Heyet intihap olundu. Me· 

lık idhal yapıldı yıs sonunda gldecekıeı 
1936 şubatında memlekctımiz • Haziran ayı içiod<c Bıikreştc bır 

den mıı on (•20) bıo lı.ralıl< ıh- beynelmilel askcı·i hekimlik kuıı • 

racat yapılmasına mukabil bcı se- gresi toplanacaktır. 
(ll) Kongreye hlikümetıınız resm " 

nenin şubatında ihracatımız davet edilmiş ve mütehassıs biı do'.• 
milyon (675) bin liralıktır. tor heyetin1izin istiraki kararı~~tı 

İthalatımızda ıse oü~ıik bir aza- rılmıştır 
lış vardır: Milli 'Müdafaa B:ıkanlıgı Sılıhi,·e 

Geçen şubat ayı ıarftndaki (7) D 1 iresi Reisi General !azlum Ba,·· 
milyon (417) bin faalık itholiit:ı sunun reisliğ'nde Sıhhi ·e l\liifrl · 
karşı 937 şubatında yurdumuza ti~i Avni Sama! \'C Gü!1'ane h,"ta 
yalnız (5) milyon küsur liralık cc- h~neci prof~sörkrindı·n daHliwc·i 
nebi mal ithal cdilıni~tir. Bu rn • Al;d:ilbdir ve Albav J\luraddar 
kam; yeni yılın il!< ayuıda yapılan mürekkep olan ba heye\ aı·ıla 

ithalattan da azdır, Bu suretle it- mayıs sonunda bli kreşe han ket c· 
balatımızın ek>ildiğı ve ilıracatın deceklerdir. 
da yükseldiği görülmektedir. 

(5.550.225) lıralık ith:ılat ve 
(11.675.151) liralık ihracat yapıl -
mı5 olmasına nazaran, aradaki far'c 
lehimize olarak altı milyon liradan 
fazladır. 

-·--
Edirne apor heyeti 

Edirne ( Hususi Muhabirimiz
den) - Edirne Spor blrliA"i kon· 
ııresi son toplantısında yeni idare 
heyetini seçmiştir. R~isliğe Diş 
hekimi Sait Erkmen, azalıklara 

Selçuk, Nihad, Sa15.battin, Rıza 
intihap edilmişlerdir. 

--- -'" 
- Gelen adam söyledi. Artık 

babamı bırakmazlarmış .• 
- Nerden biliyormuş., 
- Bilmemi 
- Burada mı kalacak bu adam. 

Niçin evine ıritmiyor? 
- Annem söyledi. Bu akşam 

yalnızız bizi bırakmayın dedi. 
- Nerede yatacak .. 
- Bilmem! annem kendi oda~ına 

aldı. · 
- Her zaman gelen adam mı bu? 
- Aah.. o değil .• 
Yataklarına iirdiler .. 
- Babamız gelmezse ne yapa. 

cağız .• 
Erkek çocuk düşünüyordu. 
- Sen bana bakma .. Ben erke· 

A'im. Ne olsa olurum. iş sende .• 
- Ben senden ayrılmam. 
- Yarın teyzemize gidelim .. 
- Ben bu evde kalmam. An-

nem bizi dayaktan öldürür. 
- Daba yatmadınız mı siz .. Ne 

konuşuyorsunuz fıs. fıs hele! .• 
Annelerinin sesi., 
Yorganı başlarına çekiyorlar .. 

ayık sesleri uzaklaşıyor.. kız he· 
men dalıyor. Erkek çocuk uyanık· 
tır. Ne yapıcaklarını düşiinüyor. 

(Devamı var) 

Bundan aonra 
ticaret etyası 

pullar 
oluyor 

Son zamanlarda mcnıleketımiz • 
de pulculuk \C pul kcllcksi\'Oııtı 

tupl<:.makla uğraşa ılar <:oğalmı~ • 
tır &.kideo1 pul licarl'ti ile me< • 
gul dükkanlar şehri.niı.oe macı<lııt 

ve azken sor. a ·Jarda İstanbul, Bv 
y0 lu ve Yüksd< kaldmmda ııır 

çol; yeni (Pı.ıl kolleksiyoncu) dük· 
k&ı:ları aı;ılnıı.jur. 

Bunlaı· sık sık Avrııpaya Türle 
vt eski Q;manlı pul hırı 1d~n nr.ı · 
rekkcp kıynıet:i kollek. i) oııbr gii:ı 
deı mekte ve bilmukabele de yük· 
sek kıymctt f'Cncbi pul serileri ge• 
tırtmektedirk,. Bu yazi.\'ct kar<ı· 

sın(;a l\!aliıc Vekalell'ıcc ,·eni bir 
karac verilmiştır. 

Pul kolleksiy" .ı •icaret csya • 
sından adrlnhının~1<tachr Binaena • 
leyh bundan sonra vurdumuzdaıı 

çıkanlacak veva yurda sokulacak 
pc!l kolkksi)'!'f1 rı için Türk pa • 
ra.-.1F""rl kı ·111ctir.j koruma kararruı
TC.t.'SiPe göre pcsl"' ida 't·~~-rincc bc
ya!"IJıJMl' r:ranılacaktır. 

Hukuk Fa'-Ultesinin 
gezintibi 

Hukuk Fak;ıtıesi her.ene olduc·ı 
gibi bu senede ayın bir ndc ynpmal< 
üzeıe bir deniz g-czintisi tertip d• 
miştir. O gün Degırnıendere)e gı· 
dilecek lir. 

Halkevtnde temsil 
Eminönı1 Halk.evinden: 
Evimiz gÖ<lerit şubc~i. Gulhanc 

parkı içindeki Alaykö 1ku b.rıas.mlJ 
30-4-937 Cuma ırünü gecesi u,t 
(20,30) d·ı (Zoraki Tabip) pi}esiııı 
tem.,J edecektir. 

Arzu edenler da \'etiyelcrimizi her 
ırün Cağaloğlu11da merkez biiro· 
ıundan alabilirler. 

! 
' 
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Anadolu mektupları : ~'!.pi/terede vergilere niçin zam yapıldı? 

evletler, istediği zaman mukave- Manisada 30 bin lira-
leleri yır amazlarsa lık doğumevi yapılıyor 

BUGÜ~KÜ PROGRAM 

Ôğle neşriyatı: 

sil8hlanma kendiliğinden durur 
"Bugünkü silahlanma deliliği geçerse, benim yerime gelecek 

başka Maliye Nazırı vergileri indirecektir. 
Ümit edelim ki o gün gelsin!,, 

lnglllz BaıvekllllAlne gelecek olan 
Çemberlayn projesini tıazırlamı' 

İ ngilt~renin yeni sene bütçesi 
malüm oldu: Geçen gün Ma

liye nazırı 937-938 bütçesini parla
mentoya getirdi. İngiltere hükO. • 
meti şu bir sene içinde 938 milyon 
46 bin lira sarf edecek. 

Söy lerniye hacet yok ki bu aza
melli masraf rakamlarının en bü
yük kısmı silahlanmak içindir. İn
giltere azami derecede silahlana -
cak, bunun için para sarfından çe· 
kinrniyccektir, Yine tabüdir ki bü
yük büyük masraflar gösterilirken 
buna karşılık olarak varidatı da 
arttırmak lazımdı. Onun için İn
gilterede bir takım vergilere zam 
edilmiştir, Bu ağır masraflara kat
lanmak için vergilere yüklenilir -
ken amele mebuslarının sırasından 
yiıkselen bir ses çok manalıdır: 

- Bu harp bütçelerinin bir se -
risidir! 

Bugünkı1 lngfliz Maligı Naurı olan NefJil Çımlıerlııgrı 
Tngilterenin BnıfJeklll olac•k I 

Evet.. Hakikaten silahlanmak i· 
çin sadedilecek bu müthiş yekıin· 
lar karşısında amele partisi muha
lif bir vaziyet almaktan geri kal
mamıştır. Amele partisi bir za'llan
lar hükümetin başında iken umumi 
sulhu temin için dünyada emı,.ye
ti arttırmak, bunun için de silah -
hn bırakmak liızım olduğ· ı ileri 
slııClmüştü. Halbuki silahların art
tırılması zarureti baş gösterdi. 
Şimdi fevkalade bir takım masraf
lara katlanılırken İngiliz milleti

nin itimat ve emniyetine lstinad 
ediliyor. Bütçenin harp bütçeleri 
se~isinden olduğu sôLü. Ü'!P.rinde 
durulacak bir sözdür Buııdan son
raki senelerde İngiltere bütçelerin
de acaba milli müdafaa masrafı na
sıl yekunlara balig ofo.:a1<? 

Her halde azalrnıyacak, artacak 
ı;ibi görünüyor. Maliye Nazırı bu
na teessüfle temas ederek ı.şağı yu-

sayı da korumak için Almanyaya 
karşı gelmek niyetinde değildir. 

Belçika. Lokarno muahedesinin bu 
kayıdlarından kendisini kurtarmak 
isteyince az münakaşaya yol açıl
mamıştı, fakat başka türlü olamadı. 
Ortada zaten lokarno mısakı 

Almanya tarafından hükümsüz bı-

rakılmıştır. İtalya da Almanya i· 
le beraberdir. Bunun yerine baş
ka bir misak yapılamadı. Ara•Jan 
bir sene geçtiği halde ... 

Kala kala İngiltere ile Fransa 
kalr.uş oluyor. Onlar da şımdi tek· 

BEYOGLU 

karı şöyle diyor: SARAY • Kronştatbahriyelileri 
: Dans devı:m ed;yor 1 
: Hırçın kadın 1 
: Tarzan kaçıyor. 

- cBugünkü silahlanma deliliği TÜRK 
geçerse, benim yerime gelecek baş- MELEK 
ka bir Maliye Nazırı vergileri in • iPEK 
d.irtccek. Ümit edelim ki o gün gel- SAKAR y ;\ 
sın.• 

Bugünlerde Fransız .Milli Müda- ı YILDlZ. 
faa Nazı:ı M. Daladier d.e İngilie- SÜMER 
reye gıttı. Fransız nazırı lngilterede 
bir kaç yerde nutuklar söyledi. 
Sulhun muhafazasından bahsetti 
İngiliz bütçesile Fransız Milli Mü- ALKAZA~ 
dafaa Nazırının seyahati arasın -
da bir münasebet yok, fakat bir te
sadüf vardır. Bir taraftan müş

1 Al\ 
ŞIK 

terek sulh ve Cemiyeti Akvam he- ŞARK 
deilerini göz önünden ayırmıyan 
İngilterenin her türlü fedakiırlı • 
ğa katlanarak bundan sonra da si-
lahlanmak için büyük büyük pa - ASR! 
ralar sarfcdeceği artık bir hakikat 

: Denizde isyan 

: Bülbüller öteerken. 
Karyoka 
: Pat ve Pata~on 

sirkte ve lki Yav. 
rucuk 

: Programı bildir-
memiştir 

: Pcpo Küçük Lord 
: Gizli ızdivaç. Lüı 

siitçü 
ı Sıngapur postası ve 
Altın toplayan kızlar. 
1936 Atiııa Balkan 
OIİll'pİy tları, 

: Kaçak sevdalılar. 
Hücum filosu 

olmuştur. Bu bir harp biitçesidir. 
Bundan sonrakiler de &yle olac&k. 
Ta ki, nazırın dediği gibi, bu çıl
gınlık devri geçsin. Ondan sonra 
vergiler iner, masraflar azalır ve
saire ... 

SANCAK : G. rp süvarıleri. Mtı-

Sulhu devamlı bir hale getirmek 
ancak harbe hazırlanmakla kabil 
olacağı eskidenberi tekrar edilen 
bir hakıkattiı". Hep söylenen, muh
telif nutuklarda tekrar olunan bu 
hakikat ancak çeşit çeşit örtülere 
bürünüyor demektir. Yoksa as.: 
hiç değişmiyor. 

Fakat müşterek .ulh ve Cemı ·eti 
Akvam gayelerinde - ki İngiltere 

ve Fransa berabcrdirkr - son za. 
manların çıkardıgı bir çok buh • 

1:.skı Astarya) : d m Dobarrı 
CUt. HURlYl::T: Çan serseriletı. 

Pranga mahküınları 

!FERAH 
MiLLi 

lSTANBUL 

'H!LA.L 

AZAK 

ALEMDAR 

: Pat ve Potaşon 
: Kral eğleniyor. Sa
lalıaddini Ev}ubi ve 
EhlisJlip muharebe. 
iori 

: Bağd.H bülbülü. 
ı<•m öldürdü 
: HJzretı l<anın tıa. 
yatı. Kadınlar gölü 
' Esrarengiz Tayyare 
(14 kısım) 

KEMALBi.Y : Leblebici Hor hor 
a~a. (lürkçe scizlü) 
13 numar"lı casus 

rar silahlanma faaliyeti içindedir

ler. Bu silahlanma faaliyeti ne vak

te kadar sürecek? Dıyorlar ki: 

- Bir devlet istediğı zaman her 
hangi imzalamı.ş olduğu bir mua
hedeyi yırtıp atmıyacak kadar sulh 

kuvvetlenir ve milletler arasında. 
kı mukavelelere riayet edilirse 0 

zaman sıliıhlanma faaı;yeti de kerı

dilıginden <lurur! 
Bı..t'fınkü dünyanın arzettiği man

zara ise fasılasız bir siliıh rekabe • 
tınden ibarettir. 
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Buğday yumuşak 

., sert 
Susam 
Mısır beyaz 
Arpa ycmrk 
Arpa Anadd 
Çavdar 
Kete~ tohum~ 

Alyon kah~ 
" l'lcC 

Kuş . cmi 
~ansar dcr11I 
Yün 
Tıltik d~ i 
Tiıtik mal 
Z. yağı 
Pamuk yağı 

Yuka. 

K. P. K. P. 
6 7 6 13 

14 - 15 20 
4 35 

4 ıo 

9 30 10 

500 
1 9 20 9 37 

ı~ = = = ' 

1
100- 106-
12720 128 

1

47 - 48 -
44 - - -
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GELEN----

Buğday 

Kepek 
Susanı 

Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Pamuk 
Yul.ıf 

irmik 
Un 
Kendir tonumu 
Fasulye 
Tiftik 
Beyaı peynir 
Ku$yemi 
ceviz 

150 

30 

1 
' 29 

2 

20 

8 
6 

22 

ton 
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Umumi muvazeneden bir kız 
kararlaştı Enstitüsü açılması 

Spor meydanının ıstımUlki 

muamelesi bitmek Uzeredlr 

Manisa (Husust Muhabirimizden): nun inşası için de 3000 lır.ı. tahsisat 
ilimiz genel meclisi bu yıl tanzim ayrılm:ştır. 
ettiği proııramda Atatürk heykeli Tahsilde bulunan fakir ç..ıcuklarla 
için 50 bin lira tahsisat kabul el• talebe yurtl~rına 2800 lira yardımda 
miştir. bulu'lulacaktır. 

Bütçeye mevzu tahsisat kafi gel· Hususi varidatta fazlalık 
mediği takdirde malt 937 yılına Hususi hesaplar gelırinde bırkaç 
de•ir olunacak ' para karşılık gös• ayda ıbcri çok açık bir ilerleme 

Saat 12,30 Plakla Türk musikl<i, 

12,50 Havadi•, 13,05 muhtelif Pliı.k 

neşriyatı 14 Son. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Plakla d•ns mu<ikh1, 

19,30 Spor haberleri Eşref Ş!fik 

tarafından, 20 Türk musikisi hey'eti 

20,30 Ömer Rıza tarafından arapça 

ı söylev, 20,45 Safiye ve arkadaşları 

tarafından Türk musiki ve halk 

şarkıları, saat ayarı, 21,15 or'.<es• 

lra, 22, 15 Ajaos ve borsa haberleri 

ve ertesi günün programı , 22,3() 

Küçük sanatkar Meri Ostud tara• 
fından piyano salto, 23 soo. 

terilmiştir. Bu paradan istenildiği 
kadar yeni tahsisat almak ve sarf görülmüştür. Ha1.iran başlaı.~ıcına 

kadar en az 15) bin lira mevcut 
etmek için vilayete salahiyet ve• '-·------

1. BORSA. PiYAS~-, rilmiştir. para ile girilece ~ i muhakkak sayı• 
Krip•lin hazırlamış olduğu mo- lıyor. Bu para J·imizin mar ve in· 

de'ler Abideler komisyonunca ince• şası ve tezyinalı işlerine sarfedil-
Jenmek üzere gönderilmişti. Bu işe mek üzere mecl • tara[ıqdan vila-
Türk san'atkArlarının iştirak ettiril- yele tam bir salahiyet verilmiştir. 
mesi düşüncesile kabul edilmemiş Modern okul 
olduğundan heykel proje ve ma• Turgut.u • Akh•sar ve Kula il. 
ketlerinin ihzarı icin yakında bir çelcrindc yapılmakta olan modern 
müsabaka açılacaktır. okul binaları inşaatına son hızla 

Anıt için Uray binasının bulun• devam edilmektedir. 
duğu yer muvafık görü'm ştür. 

Modern hastane Cumhuriyet caddesinde yeniden 
yapılacak 50 bin lira bedeli keşifli 

934 yılında ihalesi yapılan mem· 
leket hastanesinin biran evvel biti- mektebin inşa işi eksiltmeye kon• 

muştur· 

rilmesi içôin bu işe çok önem ve• Umumi muvazeneden ilimizde bir 
rilmiştir. niimüzdeki malt yılın so• 
nuna kadar 130 bin liralık bu in. kız enstitüsü açılması kararlaştı• 

rıimıştır. Enstitüye ilk okullardan 
şaat sona ermiş olacaktır. Meclisi bir münasibi ayrılacak ve yerine 
umumi hastahanenin tamamlanma• 
11 

ve sıhhi tesisatı için programa bir modern okul binası yapılacaktır. 
göre 40 bin liralık tahsisat kabul Akar yapılıyor 
etmiştir. Hastahanenin Cümhuriyet Hususi idare için modern tipte 
bayramında resmi küşadı yapıla- akar inşası ıçın 40 bin !ıra 
caktır. 937 yılı bütçesine konmuştur. Her 

Program mücibiııce elimizde 30 gün ortaya atı an imar hamleleri 
bin liralık modern bir de doğumevi Manisayı yakında cidden güzel bir 
yaptırılacaktır. şehır haline çevireceği herkeste ka• 

29. 4. 937 
ÇEKLER 

} r t 1 ı l ~_a~~ 
615. '~ 

0.1•0• 
17.•b7~ 

15.0211 
4.6810 

57,•·H 
3, <496 

63.97 ı4 
1,4418 

22.69 
4,2175 

13.8 44 
1,96 8 
4, 1630 
3,9815 

107.4770 
34,3868 
t,141.i 

6':!61 
r.~s•'25 

''·"°' ıs.oı31 
4.61Sl 
87. ~J 
,,44,:) 
~3.8 l7S 
ı.H 
22,11530 

4,21LS 
138175 
1,90•4 
4.ı6 ... 0 
5,9775 

107,348l 
34,3<50 
2,7441 
23,875 

londra 
N•••ork 
Farı. 

Millno 
BrüK•el 
Allna 
Cene:.,re 
s~f7a 

Amıterd•ı:a 
Praır 
Viyana 
Madrlt 
Bertin 
Vartova 
Eudape~t• 
BOkrq 
llelırraı 
Yokobama 
t.o•koYa 
&toHholm 

23,1475 
3;1040 3;10 

PARALAR 
Alı' 
6:/;7. 

126.50 

1 Sterlln 
1 Dolar 

20 Frank 108. 

~ 

Yol işleri naat husule getirmiş•ir. 
Umumi meclis yol işlerine çok ö- Spor meydonı 

nem vermiş ve bu iş için önemli Modern bir surette } apılacak o-
mıktarda para ayırmıştır. 341 yı· lan spor alanı için 75 bin lira tah• 

1 . 20 
20 
20 
20 

Liret 120. 
Belçika Franııı ao. 
Drahmi 19, 
fıviçre Franıı 570. 

627. 
126.SO 
113, 
12~. 

84. 
22. 

580. 
2"1, 

ı ... 
75. 
23. 

tında başlanılan Budu-Demirci yo- sisat konmuştur. Alanın istimlak 
lunun 937 yılında muhakkak bitiril· muamelesi bitmek üzeredir. Mevcut 
miş olacaktır. Manisa· Menemen ve tahsisatla hemen alanın tesviye•ine 
Turgutlu • Manısa yollarındaki mü· başlanacaktır. Ankara stadyomunu 
bim ınşaat tııırı:miş olaraktır. yapan nıimar Viyotki Viyoli stad-

Mılli Kıtabevl yomun projesini hazırlamıştır. Spor 
Mili! kütüphane inşaatına 3000 genel 'ncrkezinin de bu iş için 75 

lira yari:lıın edilecektir. ilimiz na- bin lira kadar bir yardımda bulıı-
mına Uray ve ticaret odasıyle bir· nacağı tahmin edilmektedir. I 
tikte inşa ettıriler.ck daimi pavyo· Nadir EyUpoölu 1 
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1 i
l . Yeni ne şrlyat 

_ KÜÇÜK HABERLER _J . Atk Ba~ç~sı 
* Bükreş Üniversitesi talebele- Yalıları Turk karılerınce en çok 

rinc!en 37 kişilık bir kalıle şeh· beğenilen meşhur romancımız Bay j \. 
Bürhan Cahidin bu eseri eski harf· , 

rimize gelmiştir. 
* Şoförler, taksılerin her tara

fının cam göbcğı rengine boyan -
ması için verılen mühletin uzatıl· 
masını Belediyeden istemışlerdir. 

!erle 2 defa basılmış ve kalmamıştı. 
Yeni cemiyet hayatının iç yüzünü 
bütün inceliklerile gösteren bu çok 

1
, 1 

kıymetli eser şimdi yeni harflerle 
Ve çok temiz bir şekilde Gayret 
Kitapevi tarafından basılmıştır. Sa
bırsızlıkla bekleyen karilerimize 
(Aşk Bahçesi) ni tavsiye ederiz. 

• • 

* Piyasadaki yağlar ansızın kon· 
trol edilmiş ve muhtelif nümune -
!er alınarak kimyahanPye gönde
rilmiştir. Bozuk veya karışık yağ 
satanlara ağır cezalar verilecektir. * Belediye şehrin muhtelif yer
lerine sıhhi ve fenni şekılde temiz
lik işleri ahırları yaptırmaya ka· 

Zavallı Nacde t , 
Nüshısı S liraya aranıpta buluna· ı 

mıyan Bay Saffet Nezihinin bu çok 
aşk! ve heyecanlı romanı 4 üncü 

rar vermiştir. * Şehir haricine işleyen otobüs- defa olarak yeni basıldı. Hfızün, 
!erin fazla yolcu ve eşya taşımama- a,k, elem terennüm eden satır
ları için yeni tedbirler alınmakta- !arı okuyanları da beraber ağla-
d 

tır. Gayrt-t kitaphsnesi tarafından 
ır. 

* İlk tedrisat meclisi baş mua!- bastırılan bu eseri karilerimize t&v• 

li.rnlerin makam tahsısatını mektep·ı=s=i=ye=e=d=e=r=iz=.========= 
!erindeki talebe mevcuduna göre 
10, 12, 15 lira olarak tesbit etmiş· 
tir. * Taç giyme merasimi müna -
sebetile Londrada açılacak resim 
sergisine Türk ressamlarından da 
eserler istenilmiştir. 

1 

20 Leva 20. 
t Florin 63. 

:ıo K roo Çek 70, 
1 ŞiJln Avuaturya2:1. -

Peseta -. 
1 Mark 25. 
1 Zloll 2n, 
1 Pengo 21. 

20 ı.ey 12. 
20 Dinar 48 

Yen 
1 Kron lan~ 
1 Altın 

1 B•nknot 

-. 
30. 

ıo~s. 

253. 

ESHAM 

-. 
28. 
23. 
24, 
14. 
52 
-. 
32. 

1osı;. 

254. 

Açıhı 

it Ballkuı Mil. 

Kapaa.ıt 

• • N. 9,90 9,90 
.. " Ha. , , 
Anadohı tm. 60 O/O Pe,ın 

23, 75 23.75 

.. " 1ü.d• 60 O/O V •dell 
2·1, 75 23,?5 

" " 100 de 100 
A•tarı çimento 
Merkea Ban. 

• 

\STIKRAZLAR 
Açılı, Kapanı:t 

TGrk Borcu 1 Petla , • • ı Vadell 20,25 ıo. 10 • 
• 
u 

" Jl Ptşhı -;-
• 11 Vad~ll 

-.-
.. .. 

Er&anl 

• 111 Peşin 
" W Vadeli , 

95 • 
95 

Slv .. ~nur•u• 1 
il 

ili 

-.- -, 
• • .. " .-

Şark tim• 
y G•d• S Huioe 99 

2 " ' 
• TAHViLAT 

.-

Açılı, 

Ana<'.olu Pe. 1 39, 90 
Va. ı 39,90 
Pe. Il 39,90 

Va. il 39,90 
Pe. 111 

n 

n .. 

Kapanış 

39,90 
3q,9,1 
39;')0 
39.90 

• 
v •. uı .. .. 

1; Mümeuil Pe • 

. " v •. -.- -.-
* Ankarada evlerde kümes hay· 

vanları beslemek, sokaktan görü -

nür şekilde çamaşır asmak yasak 
edilmiştir. ------

ranlara rağmen at1 mış adımlar var ~ADIKÔY G 1 DEN 

ı-

* Zirai kombinalar için alına -
cak makineler üzerinde tetkikat 
yapmak üzere bir heyet Romanya 
ve Bulgaristana gidecektir. 

lstan bul yedinci icra memur• 

lu~unıian : Bir borçlan dolayı 
mahcuz olup paraya çevrilme

sine karar verilen Singer Di· 
kiş maki nesi, Çini soba, karye· 

la sair ev eşyası 4·5·937 SJ!ı 
günü saat dokuzdan 10 na ka• 

dar G~ lata Beyazıt mahallesi 
Mandıra sokıılı: 34 No. lu apar• 

tımanda hazır bulunacak memur 

tarafından açık arttırma suretile 
satıhcal!ı ilan olunur. (32214) 11: -

mıdır? Cemiyeti Akvı:m fikrini 
kuvvetlendirmek, her halde küçük 
devletlerin itimat ecebilcceğı bır 

müessese haline getirmek var, son
ra bütün devletler arasında roüş • 
terek sulh ile bağlanmak: var. Bun
lar hep güdülen maksatlardır. Si· 
yasi faaliyetler göz önune getiri • 

lince son hafı.mm ll)iınilı bir ha
disesi 925 Lvkarnc. mu.!ıedesinın 

Bclç,kay.ı yüklcrmiş olduğu vazi

felerden bu devlcti'1 serbest bıra
kJmış olmasıdır. Belçika hükıimeti 
geçeıı senedeııbcri buru ilerı sü • 
rüyordu. Faraza bir gün Fransa Al
manyaya taarruz ederse Belçika Al
manya "1 müdafaa için Fransa ile 
harp edecek değildir. Keza Alman
ya Fransaya tanrruz ederse Fran-

HALF. : M• caristan gece'eri 
CıSKÜDAR 

:Bütün güzellerı sı:verım 

BAKlRKÔY 

MILTiYADl : Program gönde· 
rilmemi şiir. 

ıuıııtuııı111111ıııııııı11111ıııı1••11111111ıı1111111111111uıııu11111111111111tı 

Dans Profesörü 
Parisin 1937 senesinin 
yeni dans figürlerini 
ögrenmek isteyenlere 

mUjde 
Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 

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

Afyon 
Yapak 
Arpa 
Tiftik 
iç fındık 

Çakal ,, 
Sansar ,. 

• 

ten 

,, 
.. 
" .. 

OIŞFIATLAR 

llugday : Lıverpul 
,. :Şikago 

,. :Vinipek 
Arpa :Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T: ,. 
FındıkG :Hamburı 

t_" L: 
,. 

6, 16 
6, 00 
6, 01 
5, 34 
3, 62 
7, 99 

88, 00 
88, 00 

Kr. 
.. 
.. .. .. . 
.. 

~' 

* Ankara Gençler Birliği milli 

küme maçları için şehrimize 

gelecektir. * Vali Muhittin Üstündağ An
karada bir hafta kalacaktır. 

*'f'üddetin bitmesine rağmen 
iş beyannameleri mayısın hafta -
sına kadar kabul edilecektir. 

* Üçüncü Umum! MüfEttiş Tah
sin Uzer Ankaradan şehrimize gel
miştir. Yakında Erzuruma gidecek
tır. * İzn;irde ölen Mareşal Abdul
!&hın cenazesi merasimle kaldırıl· 
mış ve İstanbula gönderilmek üze
re vapura konulmuştur. 

İst· Asliye 1 ci hukuk malı• 
lı:emesinden: l•t. Maliye muha• 
kemat müdiır!ü;ti'ı tarafından 

Mütezlılıit Bahri aleyhine ika· 
me olunm davanın cereyan 
edrn talıkikntı sırasında müddei 
aleyh Bahriye vaki tebligata 

ra~men mahkemeye geimedi· 
ğinien hakkında gıyap kararı 

titilıaz ile ilanen tebligat ifasile 
15 gün mehil itasına ve tahki· 
katın 11·5-937 Saiı günü saat 

14 de talikına karar verilmiş 
olmakla keyf:yet teüliğ maka· 

mına kaim olmalı: üzere il~n 

ol unıır. (936/369) 

~ -~ 

1356 Hicri 1353 Rumi 
! Seter Ni .. an 
i 
' 18 17 " ' 

Yıl 1937, Ay 4, Gün120, Kaıı.ill4 

il 30 Nisan : Cuma 

: il Fırtına 
1 

1; 

l,ı- Vakitler V•a•ti Ezani 
ı ı ••• cf. •a. d. 

Güne~ s 00 10 56 
' Ôğlc 12 11 5 07 

! 1 

ikindi 16 02 8 58 
Ak~am 

. 
19 04 12 Ol 

1 Yatlı 20 47 l 43 
' 

1 
lııuak 3 05 8 01 

• 

1 
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POKER 
Tırat bıçaklara 

Sert sakalları 
yumuşatır. 

Ve cildi pamuk gibi yapar 

POKER PLAY i POKER PLA y 1 .. ~A_'Z<,?R _B~~DE_ ./ 
'-~E~:.. ......... acllll .. llll ........ m•a•rk•a•s•ın•a .. d•i•kk•a•t .. ed•i•n•ız ..... ııiıı 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden: 

l - 3(\ yaşından yuKarı olmamak ve İşletme merkezlerinden Öğrrni
lecek şnrtlarımızı haz olmak şartiyle Yüksek tahsil görmüşlerden staj• 
yer hHeket müfettişi alınacaktır. 

2 - istekliler keadilerine lazım olan izahat ve taf•i'atı almak için 
Ankar3, Havdarpaşa veya lzmir işletme müdürliiklerımLZden birine müra. 
caat elmeiidırler. 

3 - ilk alınacaklara 130 lira maaş verilecek ve iki sene staj müd· 

detinh hitamında müfcttiş!ife liyakab tasdik edilenlerin maaştan 151 
liraya çıkarılacaktır. · 

4. - imtihanda ve staj müddetinde temayüz edip lisan bilenlerden 

lüzumu kadarı bir sene müddetle Avrupaya gönderilecektir. 

5. - Son müracaat günü 10 mayıs 1937 dir. (2110) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Nıh ıt dubasına ilk defa Türk bayrağ'ının 6-10°340 tarihinde çeken 

lstefan Veledi Atamdan bu dubanın gümrük resmi olan 118 lira 64 ku· 

ruş aranılmıktadır. Borçlu Galatada Kürkçülerde 13 No. da ikamet 

ederken ıonra buradan çıkıp bir semti meçhule gittilti zabıta tahkikat 

evrakından anlqılmışlır. Borcun 1723 No. lı kanun mucibince 30 gün 

zar!ıııda müdurlüjtümüz veznesine ödenmesi aksi takdirde icrai takibata 

başlaoacaıı husu.su usulün 141·142 inci maddeleri gereğince tebliğ ma

kamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (2356) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Lira Kuruş 

Kalçacı Hasan : Mahallesi MıJcasçılar sokaj!'ında eski 1, 3, 7 
yeni 1, 5 sayılı ev ve dükkanın 1/120 payı. 66 67 

Aksaray 

Mercanda 

Küçükpazar 

Be yoğlunda 

: Küçük Langa sokaj!'ında eski 19°19 sayılı 

40 metre 90 santim arsa tamamı. 245 40 

: Uzuoçarşı caddesinde eski 327 yeni 82 

sayılı dükkanın 1/4 payı. 225 00 

Sarıdemir mahallesi Alipaşa hanı içinde 

yeni 36 sayılı oda tamamı. 

Tatavlada Punçço Hristo sokajtında eski 

yeni 75 sayılı 34 metre murabbaı 47 san. 

lim arsa tamamı. 

220 00 

103 41 

Yakanda yazıb mallar 28°5-937 Cuma günü saat 14 de kadar pa· 

zarlıkla sablacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve % S faizli hazine 

tahvilleride kabul olunur. Taliplerin % 7,5 pey akçclerini yatırarak bu 
müddet zarfında baltanın Sah ve Cuma günleri saat 14 de Defterdarlık 

Milli Emlak Müdürlüjtünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 
(F) (241 O) 

soz 

Vatandaş ••. 
Beynelnıilel Kömür Sergisi 23: 
Nisan Cuma günü Ankarada 
Açı 1 d ı. Sergiyi görmek hem 

hem yurdun için faideli-• 
senın 

dir. (2263) 

Devlet Demiryolları Limanları v-;--1 
l•letme U. idaresi IUinları _I 

Muhammen bedeli 1918 lira 85 kuruş olan 497 adet muhtelif ebatta 

çam kalas 540 adet çam tahta ile 9 adet ihlamur kalas Bursa • Mu

danya batlı istasyonlarından bir veya bir kaçında vaıron içinde teslim 

şartile 17 • 5 • 1937 pazartesi 2ünü saat 15 de H. Paşada gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu 

işe girmek isti)enlerin 143 lira 93 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu• 

nun tayin ettilti vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo

na müracaatları lazımdır, 
Bu işe alt şartnameler H. Paşada gar binası dahilindeki komisyen• 

dan Mudanya • Bursa işletme amirlijtinden parasız olarak dağıtlmakta• 

dır. 2338 

Nafia Vekaletinden: 
17 Mayıs 1937 Pazartesi günii aaat 15 de Ankarada Na!ia Vekaleti 

Malzeme eksiltme komisyonu odasında (3000) lira muhammen bedelli 
(20) ton lama demiri açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Şartname ve buna müteferri dij!'er evrak parasız olarak Ankarada 

Malzeme Müdürlüjtüodeo ve Haydarpaşada Vekalet Tesellüm MemurJu. 

ııundan verilecektir. 

Muvakkat teminat (225) liradır. 
Eksiltmeye gireceklerin 17 Mayıs 1937 Pazartesi 

malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları lazımdır. 

günü saat 15 de 
(736) (1753) 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
marab hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle;i sabah .9.5 • 12• saatleri ha
kıki fıkaraya mahsustur. Muayene· 
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

KEllPETEN Gie,1 
SwKER 
AT.Alt.. 

İs:anbnl Üçiıncü İcra memur
luğundan: Mukaidema Malte• 

pede Ayazma caddesinde Yani 
ve Alekonun evinde ikamet 
etmekle iken halen ikametgahı 
meçhul bulunan sabık Teıcir· 
dağı mutaaurıfı Ali Firuztna: 

İstanbul vilayeti Dcfcerdarlı· 
ğının aleyhinize Kadıköy Birin• 
ci sulh hukuk mahkemesinden 
istihsal ve infaz için dairemi· 
ze tevdi ettiği 10-8-341 tarih \'e 
341-1545 numarasına mukayyet 
hüküm ihim mucibince tahsili 
tekarrür eden iki yüz liranın 
maanıasarif ve saire haciz yolile 
tahsiline mütedair alacaklı ve· 
kili tarafından vaki talep üze• 
rine bu suretle tanzim ve teb· 
liğ için tarafınıza gönderilen 
icra emri iknmetgfıht hazırını• 
zın meçhuliyeti hasebi le tebliğ 
kılınnıayarak bu husustaki teb• 
liğatın bir ay müddetle ilanen 
icrasına ka~a; . v.eril miş oldu· 
ğundan tarıhı ılandan :tiba· 
ren müddeti mezktire zarfında 
ve 934· 744 dosya numıırasil e 
borcunuzu ödemediğiniz veya 
icranın tehirini müstelzim ol• 
mak fızere tetkik merciinden 
veya iııdei muhakeme yolile ait 
olduğu mahkemeden veyııhut 
teınyi z mahkemesinden bir ka. 
rar getirmediğiniz ve gene bu 
müddet zarfında 74 üncü mad. 
deye tevfikan mal beyanında 
bulunmadığınız takdirde tayin 
olunan müddetin hitamını mü· 
teakip cebri icra suretlle lazım• 
gelen muameleye başlanacağı 
malumunuz olmak ve bu husus
taki icra emrinin tarafınıza teb· 
liğ m"akamına kaim olmak iizere 
keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

(934-744) 

30 Nisan 

· ~Yi ~K~N ~Yi 

QANKAYA 
YAT lrlllAN PARA !;Yi 

EK il Mi~ TO~UM GiBi Vt RiMLiDiQ. 

UOlANTS[ OANr ONi~: 
KA~AKOY PALAS ALAL~MCi HAN 

ŞIRKETi HA YRiYEDEN';' 
DiKKAT 

Pazar sabahlarına ınnlısu.ıı olan gidip gelme %50 Tenzi• 

!atlı tacifemiz"n Bahar Bayramına müsadif yarınki Cumartesi 

günü 6 • 14 ve 32 numaralı · postalarda da sayın halkımıza 

bir kolaylık olmak üzere tatbik ol:ınacağı ilan olunur. 

"'" Boğaziçi vapurlarına mahsus İlkbahar tarifesi 1 1fayıs 
Cuınartrsi sabahından itibaren tadbik edilecektir. Tarifeler 

gişelerde 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırıt1a 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Gaziantep Meın!elcet hastanesine ait 102 kalem cerrahi ahit ile 56 

kalem kulak boğaz burun ve 5 adet takım cihazı açık eksiltmeye ko· 

nulmuştur. 

1 - l'.ksiltcııe: 5 Mayıs 937 Çarşlnba günü saat 15 de CağaloZlunda 
Sıhhat ve içtimai Mu ıvenel müdürlüğü binasında kurulu komisyo~da 

yapılacaktır. 

2 - Tahmini fial: 1927 liradır. 

3 - Muvakkat Garanti: 144 lira 53 kuruştur. 

4 - istekliler şartname ve listeyi hergü' Komisyonda görebilirler. 

5 - istekliler car! seneye aid Ticaret odası vcsikr.si:e 249 O sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 

Banka mektubu ile belli gün ve saatte komisyona gelrneleri • "2242. 

.......................... 1

1 
Operatör •ı••,.._,ı 

ı Zührevi ve cild hastalıkları ı RIZA ÜNVER 1 
ı H . o·· ı 1 Doıtum ve kadın hastalıkları 
ı Dr. ayrı mer :, mutahassm 

ıı Ô"'I d B ,.
1 

A"' ı Cajtaloj!'lu Nuruos,,-ıaniye caddesi 
6 e en sonra eyo6 u 6 acam ı N 22 M · 

ı karşısında No. 313 Telefon: ı OT. 1 1 ~vı 2y2a6p8ı3 •-lili • 43586 / e e on. • ı ------------
......................... 111 s•L.b" • • "d 

S t 1 k h 
..,,. ı ve ummru neşrıyatı ı are eden 

a ı ı ane 
Cerrapaşa Cami sokakak 18 

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

Başmuharrir 

E. izzet 
Basıldı(t yer: Matbaai Ebüzzlya 
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