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b Ü y Ü k l e r g i b i, 
meli mütecavizle anlaşmakta arıyorlar,, diyor 

~ollektif e·mniyet iflas etmiş1 

···················································· 
Baldvin 
Başvekaletten 
Çekiliyor 
t rıgiltere gelecek ayın on ikinci 
güniı yapılacak olan taç giyme 

bıera•imi için hazırlanmaktadır. Bu 
lllerasimden sonra da Baldvin'in 
Başvekalet:en çekileceği bildirili· / 
Yor. Baldvin'in kabine başkanlığını 
te!ketmesiyle milli hükumet, üçün• 
cu defa olarak yeni baştan teşkil 
Cdilecektir. Maliımdur ki milli hü· 
kumeı, evvela Mac Donald'ın rei•· 
liği altında 1931 senesinde teşek. 
kül ettiği zaman bugün muhalc
f~tte buluıan liberal parti de ka
bıneye dahildi. 1933 senesinde top. 
lanan Ottow konferansının kara. 
l'ına iştirak etmedikleri için libe· 
]a.ııe~ milli hükümeti terketıiler. 
kıncı bir değiş; klik de iki sene 
evvel Mac Donaldın başveklileti 

Baldvin 'e terk etmesi üzerine ya. 
P.ılmıştı. Ş'mdi Baldvin'in çekilme· 
sıyle mi lli kaLi~e üçüncii defa ola· 
rak değ . şit·or. Maliye oa.ırı Nevi! 
Çemberl ay n'in Ba:ddne halef ola· 
caıı-ına kimse şü phe etmıyor. Fit. 
hakika maliye nazırı senelerden• 
beri başve k. Uik için yeti ştirilmek· 
te idi. 

Çemberlayn'ın hükümeti de, bu
günkü hckümet gibi " milli " 
olan vasfını muhafaza edecektir. 
l' ak at hakikatte bugünkü hüku· 
lıet gibi, •mi :ı r. etiketi altın. 

da bir konsörvatör hükumetinden 
başka bir şey değild i r. Hükumet 
1931 senC"inde teşekkül ettiği za. 
ınan bile •milli" yani bütün parti· 
leri bir araya toplamış bir kabine 
de ,ı ildi. 

Bclır•d'da diJn g&rliım•l•r• devam ttlu iki deo/el adamı 
Yuıoılao Baıoeklll Sto,ya"noviç Çek Cumhurreiıi Beneı 

Moskova 6 (A. A.) - Tas bil. ve Frans~ya karşı olan taahhütle. 
diriyor: rine sedakati müphem beyanatın· 

Belırrad'da toplanmış olan küçük dan memnun olmaya ihtimal yoktur. 
antant konleransının mesai bilan· Küçük antantın geçirdiği istihale 
çosundan bahreden Pravda ıraze• 
tesi divor ki: lafla kollektif emniyete sadık oJ. 

Küçük antantın kuvvet bulacağı duklarına yemin eden ve fakat ha· 
ümitleri boşa çıkmıştır. Yugoslav· kikatte küçük devletlerin bu pren· 
yanın Milletler Cemiyeti pakhna (0.t•amı ik.ind ııayfada) 
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Fransada buhran 
alametleri mi? 

Fransız faşistlerinin tefi mahkemeye 
verildi. Liyon şehri susuz ve 

karanhkta kalmak tehlikesile karşılaştı 
Paris, 6 (A.A.) - Fransız sos • 

yal fırkasının icra komitesinin a
şağıda isimleri yazılı azası, ceza 
m ahkemesine sevkedileceklerdir: 

Sebebi, fe sh edilmiş olan birlik -
!eri yeniden ihdas etmektir. 

Larocque, Harnegaray, Vallin, 
Riche, Ottaveıf, Verdier. 

Paris 6 (A.A.) - htintak haki· 
mi Beteille,' de la Roque'un Fran• 
sız sosyal partisinin icraatı hakkın. 
'da açılan tahkikatı bitırmit ve 
mezkür parti reisi de la Rocque 
ile partinin parlamento grubu reisi 
lbarnegaray ve diğer birkaç ida• 
recisini mefsuh bir cemiyeti tekrar 
tesis etmek ve halkı tecemmüe da· 
vet etmek cürüm !erinden ceza mah· 
kemesine vermiştir. 

·Bu suretle Seine mahkemesi 

işçi partisinin büyük kısmı Mac 
Donald'dan ayrılarak muhalefete 
geçmişlerdi Bundan sonra da hü
ltümet her istihnlesinde milli ka· 
rakterinden biraz daha kaybetti. Ve 
nihayet iki sene evvel,Mac Donald, 
başvekilliği terkettikten sonra ar• 
lık hükümet Baldvin'in başkanlığı 
altında bir konsörvatör kabinesin• 
den başka bir şey değildi. Fal<-at 
konsörvatörler, kendi programla· 
rını mili! adını taşıyan bir bükü. 
ınete tatbik ettirmek istediklerinden 
konsörvatör partisine mensup olmı• 
Yan nazırları da kabirıede muhafo· 
za etıil > r. Fakat Mac Donald'ın bir 
kaç milli iş~i partisi mensubları 
ve Sir John Sim·m'un bir avuç ta· 

f 
~~ 

ta t <rları, parlamentoda eberiyeti 
h 

rraruız 

Fransada ilk defa olarak mefsuh 
bir cemiyetin tekror tesisi işiyle 
meşgul olacaktır. Binaenaleyh bu 
babta vereceği hüküm de hukuki 
bir emsal teşkil edecektir • . a.iz olan konsörvatör partisi için faıistler ı•fl 

ıltıfat edilecek bir kuvvet değildir. 1 de La Rok 1 · (Devamı ikinci sayfada) 
•tıdbr putisi bunların yardımın· !============================ 

dan müstağnidir. Ancıık mili! adını 
ınuhalaza e:mek ve bu isim altında 
iş görmek konsörvatörlerin işlerine 
elverdiği içindir ki Chamberlain 
khali ıesi, Baldvin hükümetinin isti· 

alesi o acaktır. 

1 

Tehlikeli_ b. ir 

Dürzi isyanı 
Genişliyor 

A ntak} a. 6 [ Hususi] - l•ken• 
d erun ve Antakyanın içinde takip 
edilen tazyik ve tedhiş siyasetile 
mül lı akalla tatbik edilen usuller 
ba , ka ba~kadır. 

Son hafta zarfında çetelerin 
yağma ve baskınları o kadar ço-
ğalmıştır ki hiçbir köylü evini bıra• 
kıp tarlasına gidememekte ve aile• 
sinin hayatından emin olamamak· 
tadır. 

Jandarma kıyafetindeki çapul· 
cular etrafı kasıp kavurmaktadır ar. 

Reyhaniyedeki ta:ebe Arapça 
okumamak için ya ptıkları greve 
devam etmektedirler. 

(Devamı i kinci sahifede) 

Bulgar kabinesi 
Değişiyor 

Dün yazdığımız gibi, Bulgar 

kabinesinde Ticaret Nazın Valef 

ile, Nafıa Mazırı Ganef istifa etmiş· 

!erdir. Fakat, krala yerilen bu 
istifalar henüz resmen ilan edil· 
memişlir. 

Muhabirimiz, l3ulgar Nazırlar 

• • 

/Jeledlge İnlihaplarıntla çok zayıf 
bir eksuigel kazandığı bildirilen 
Bulıar Başvekili Köse loano/ 

mEclisinin henüz içtima etmediğini 

ve kabine buhranına bir hal sureti 
bulabilmek için bu ictimaın geri 
kaldıj!'ını söyledi. Bundan maada, 
Solya belediye intih•plarında Kö•e 
lvanof kabinesinin kadınlarla birlik· 
le ve ancak yüzde elli sekiz reyle 
kazanabilmesi kabinenin mevkiini 
sarsmağa sebep olmuştur. Mamafi, 
Kral Boris, partizanlaıın arzularını 
~rrine getirmeğe muhalif olduğu 
ıçın, Köse lvanof kabinesinden 
yalnız, bir iki nazırın değiştırilme• 
sini ve bunun içün buhranın daha 
şiddetlenmcmesi için Ticar~t Nazırı 
Valef'in istifasını resmen ilan 
etmezden evvel, el altından c-.e. 
yan edecek müzakerelerle müstak. 
bel Köse lvanof kabinesine gire· 
cek zevatı seçtirmek istemektedir. 
Son vaziyet budur. Bulgaristanın 
yeni bir kabine teşekkülünün arife. 
sinde bulundul!'u muhakkaktır. 

Gümrük 
Duvarları 

AlmangaJan lıpangago Hokıdilen lı•r/I ırı•lzemeıl tren• ıüklue.irkın 

I spangada milisler ilerliyorlar 

Alman tayyare müfet
tişleri esir edildi 

Bir kasaba kapan vazifesi gördü 
ve orasını zaptettik 

sanan 2 bin asi kılıçtan geçti 
Valencia, 6 ( A. A.) - Havas 

.. ;_:ınsı muhabirinin temin ettiğine 
ııore, Cordoue, cephesinde cum. 
huriyetçiler süratle ilerleyerek 
P_ozoblanco'yu hatların oldu'<ça ge• 

r rısınde bırakmış oldukları için &r• 

tık Pozoblanco mıntakasından bah
. setmeğe mahal yoktur. 

Muharebe şimdi Penarroya'nın 
etrafınd inki$af etmektedir. Blas
quez kasabasının zaptı neticesinde 
cumhuriyetçiler şimali sarkf isti• 
kametinde Penarroya'ya 10 kilo· 
metrelik bir mesafeye kadar iler
lemişlerdir. 

Cumhuriyetçiler şimdi Cordoue 
ve Badajoz eyaletlerinin hudutJa. 
rına kadar i ierlemiş bulunmakta• 
dırlar. 

1 
Bu kuvvetler yakında lisilerin 

Endülüs ile Estramadure arasıo• 
daki muvasalalarını kesecekle•dir. 
Birkaç yürüyüş kolu da garba doğ'• 
ru ilerlemektedir, 

Bu kollar, kara ve demiryolla
rının mühim bir düğüm nokta!I 
olan Belanez'i tehdit etmekte ve 
P narroya etrafındaki çemberi ce· 
nuptan kapamağa başlamaktadır. 

Fakat bu mıntakad.ıki hareket. 
!eri, günden güne artan asilerin 
mukavemeti karşısında al!'ırlaşmak· 
tadır. 

Zannedildiğine göre cumhuriyet. 
çiler Penarroya ve Puenluneva 

(Devamı ikinci sayfada) 

iş Kanununun tatbikatı hazırlıkları 

Kanundan kaçanlar 
cezalandırılacaklar 
iş dairesi amiri Bay Haluk yeni haZ1r

hkları ve kararları izah ediyor 
iş dairesi üçüncü mıntaka amiri Bu itibarla dairemiz şimdi bir 

Bay Halük dün gazetemize iş ka· taraftan bunların tetkik ve tasnifi 
nunu tatbikat hazırlıklar. etrafında işi, diğer taraftan da beyanndme• 
şunları söylemiştir: lerine 10 <lan az işçi çalışdırdıkla· 

"- Bundan bir müddet evvel rını dercctmiş olınların işyerlerine 
iş Dairesi Üçüncü t.ölgesine dahil Müfettişlerimizi gönd~rmek suretile 
olan vilayetlerdeki işyerlerine da· beyanname mündericatının sıhha. 
ğıtılmış bulunan işyeri beyanname· tini kontrol etmektedir. 
!erinden lstanbula ait olanlarının Bu teltişler e3nasında, mütead· 
heyeliumumiyesi, Bursa ve Kqculi· dit defalar yap.lan ikaz ve ıraze-
nin ise bir kısmı dairemize iade telerde günlerce intişar eden ilan. 
edilmiş buluııınaktadır. (Devamı ikinci sayfada) . 
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Batdvin'ın iktidardan çekilmesi, 
ti, asi sebcp~erden ileri gelmiyor. 
Şahsi mülahuzaların neticesidir. Jn. 
it liz Başbakanı, ·ıaziyet mü•aid ol
du~u bir sırada iktidar-dan çckiJ. 
lllek niyetinde olduğunu uzun za• 
lllanlardanberi söylemekle idi. Se• 
~izinci Edvard'ın evlenme teşebbüsü 
•le meyClan gelen büvük buhr'lnı 
bu tün imparatoriuk kamoyunu mem• 
nun edecek bir tarzda hallettikten 
Ve yerme gelen Altınsı George'a 
da taç giydirdikten sonra artık 

Hitlerle Ludendorf'un barışmasını Fran· 
sızlar sulh için çok tehlikeli götüyarlar 1 ....... 11 .... ere ve Fransa Belçl· 

Varşova mekteplerinde 
bombalar · patlıyor 

Leh hükumeti tedrisatı tatil 
ederek şiddetli bazı 

tedbirler almağa karar verdi 

Ahmet ŞUkrU Esmer 
(Devamı 3 ütıcü sayfada) 

• 

Paris, 6 [ Husu•i] - Hitlerle 
Generd Ludendorlun barışması, 
Pariste çok büyük alaka uyandır. 
mıştır. Fransızlar bu barışı Umumi 
harpten beri " Her şey harp için" 
umdesini takip eden General Luden
dorf'un muvaffak olduğu şeklinde 
efsir etmektedırler. 

Hitler ile Ludendorf ancak 
"Almanyaoın menfaati için,, barış· 
mı şiardır. Hitlerin. projesi, General 
Ludendorla bütün Alman ordusunu 
teslim .;tmek, ,veyahut askeri yük· 

sek meclisin reisliğini vermektir. kayı mUzakereye ça§ırdı 
Ludendorf umumi harbin son sene• Brüksel 6 (A A) - Beynelmilel 
lerinde, muvaffak olmak için bcr• t'ıcaret ma · ı ' ' it k · k• · d ı b · • · nıa arını aza ma ım .. n. 
şeyı or uya a sıs etmek ıslıyordu. larıni aram k ·· bi k · 
Fakat, partiler buna muhalefet - a uzere r e .onomı 
ettikleri için general ile siyaset mutahassısı sıfatıyle Başvekıl Van 
adamları ara•ında bir mücadele Zeeland'a Fransız ve lngiliz hükiı· 
başlamıştı. metleri tarafından davet yapıldığı 

· Umumi lıarbifl en civcivli gün• resmen teı· id olunmaktadır. Başve. 
"!erinde Ludendorf Başvekil Bet• kil bu daveti kabule mütemayildir. 
man Holgu baş vek3,letten çıl\~rt· Kabine bugünkü toplantısında bu 
maıta muv~ffak ollırak yerme, . 
sonuna kadar harp taraftarı olan hu•usta bır harar alacak ve sonra 
Mihaclisi tayin ettirmişti. matbuata mufassal bir tebliğ veri-

(Devam• ikinci sayfada) lecektir • 

Varşova 6 (A. A) - Yükstk 
teknik tedkikat mektebinde des.e· 
re başlanıldıktan biraz sonra ders 
salonlarına boğucu veya gözı aşı 
döktürücü gazlı bombalar atılmış· 
tır. Koridorlarda bir bomba infılak 
etmiştir. Bütün dersler tatil edil· 
miştir. ~ 

Mezahip Nazır Mu.vini B. Ui•is· 
ky, dün üniversitelerdeki vaziyet 
hakkında bir h\tabe irat elmiı ve 

bu hitabe radyo ile neşredilmiştir. 

• Nozır muovini demiştir ki: 
"Halihazırda normal bir çalışma 

mevzuubah•olamaz, Vaziyet şiddetli 
tedbirler iıtihazını mecburi ı..1lac1k 

mahiyetle ir. Talebenitı ekscri; eli· ' 
nin kargaşalık çıkar~nlarla hiçbir 
alakası yoktur, istedikleri bir tek 
şey vardır: 

SLkıl ı ve intizam dahilinde ça· 
lışmu •• 



c 
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( 
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-Ac;ıK saz-
==~=====================~================== 

a 
alametleri 

uhran 
mi? 

(Birinci aayfadan devam) 
10 Kanunusaoi 1936 tarihli ka· 

nun mııcibince mefsuh blt cemiyet 
te r ar tesis elmelc cürmü on beş 
günden iki seneye kadar hapis ve 
bir franktan peş bıo franga ~adar 
da parrt ile ceıa•aııdırılır. E•babı 

muhaffefe takdırhde bctün cez1 
S'd•ce 16 franga kadar da dü e
hi ir. 

Tecı mmıie ta brik ı::ürm~ ise 7 
Haz: ran 1648 ıarıhli kanun mucı

bince bir aydan üç aya kadar ha· 
pis e cezalandırılır. 

Delarok ne diyor? 
Parıs 6 (A. A.) - Fran!lı sos

yal fa\İst parti. i reisı De larok hu
susi R d·o-c.te ista•yonundan söy. 
leaı2i bir nutuda kendısi ve par
tisi erkanından bir çokları a~> hin
de .kame olunan da-..:ıyı protesto 
ederek demıştlr k.: 

Halk cephesi hükumet. h bugün 
bizı ka dırm k için gırışti i t şeb. 
lıiis part!miz için en ml.kemrnel 
tir p opagandadır. Fransız ~o•yal 

p rusi e-ski "A!eş Haç,. ccmıycti

n.n dıRer bir şekli değ-.ldir. Çunkü! 
al'sından yüzde sekseni Ateş H'ç 
cen iyetine asla. mensup olmamıştır. 
Esaoen parti, Başvekil Blum'un sos• 
J ali•t partısini örnek tuta•ak tees
süs etmiştir. Yalnız şu farkla ki, 
bizim partımiz sınıf mücadele•• 
yapmaz. 

HükOmet bat eğmiş 
Pari<, 6 (A.A.) - Fransız sos

yal fırkası şefi Albay da Larocpue 
aleyhine ikame edilmiş olan d lVa 
müna•ebctile B. Kerriilis, Ecbo Pa. 
riste d yor ki: 

Hükümetin sendikaları tarafından 
yapılan tazyik önünde scr!uru et
mış olduğu bedihidir. Büyle bır 

teslimiyet diğer bir takım teılimi· 
yellerin mukaddemeslnden başka 
bir şey olbmaz. 

B. de Larocque'un kanuni bir 
f.rka teşki etmesi, sırf büyük b:r 
mili lırk~ teşkil dmek kabiliye
tinde oldugunu isbat eden yegAne 
adam olması sebebiıe m nedilmiştir. 

Sol cenah gaıeıe 1 eri, bilhasn Le 
Populaire ile Humanite, son dere
ce memnuni}eti hhar etmekte ve 

Fr~nsız sosyal fırkasının yakmda 
feshed.leceğini tahmin eylemekte· 
dor:er. 

Lyon susuz ve karanlıkta 
mı kal11cak 

Paris 6 (A. A.) - Franıa'nın 
üçü.ıcü hı.yük şehri olan Lyon ha· 
va gazstı, elektriksiz ve susuz k•l

mak tehlikc•i ıe maruzdur. Bu sa· 
balı h, va gazı ve e'ektrık işçi eri 
grev ilan elmış!er ve su servisin· 
d< ki ışç ler de bir tesanüd grev 
ya, mak tehdidinde lulunmuşlardır. 

Rhone Valisinin teşebbüsü 

iızerıne saat 11,30 da işe tektar 
başlan mı, ve elektrık cereyanı iade 
edılmiştir. 

Fakat dazartesi gününe kadar 
işçi'erin talebi is'af ed.lmeıse, gre
ve tekrar ba !anacaktır. 

40 saatlik mesai 
Parıs 6 (A. A.) - Manifatora 

ınağazalarile, tek fiyatlı çarşılar 

vesairede haftada 40 saat çalışıl· 

ması hakkında neşrediien karama• 

menın tatbiki dolayısile pazartesi 

günleri Paris şehri bundan sonra 
tatıl günlerinin manzarasını alacaktır. 

Yalnız sahili veya ailesi efradı 

tarafından satışı temin edilen ehem· 
miyNsiz dükkanlar açııc kalabile
c k~ır. 
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iş kanunu 
Tatbikatı 
Hazırlıkları 

(Birinci sahı!edcn devam) 
)ara rağmen maalesef daha pok 
çok ış yerlerinin meseleyi vergi 
vesaire ~ ibi her hangi bir mJll 
mckellefiyet'.e ilgili sanarak veya 
bey nname doldurm kla bebeme· 
bal iş kanuna tabi olmak kaygu• 
si'.e be} anııame vermediklerini tes
bit etmiş bulunuyoruz. 

Halhuki bugünkü beyanname tev
ziatı her b.r iş yerinin beyanna• 
mesine derceltiği ma ümata göre 
iş kanunun tiioi tutulup tutulma• 
yac•ğı maksadına ibıina ettiği ci· 
betle ddha ziyade bir anket ma-
hiyetini haizdir. 

D iremiz işçilerimizin kanun da
ires ndeki ~.akıa:ınL korumıkla 
muv ınaf oldugu bdar iş sal.ip '. e
rini kendilerine terettüp eden mıi• 
kellefiyetler hakkında tenvir etmek 
ve b .. nların tatbiki busu.unu da ko· 
la~laştırmak prensibinden mülhem 
bulunduğu cihetle henüz beyanna• 
me vermiyenler hakkinda ka• 
nuni tak.b;.ta girişmezden evvel 
son mühlet gününün 15 nisan per· 
şembeye k.dar temdidi muv .. fı ~ 
görülmüştür. 

Fakat bu tarihten sonra da be· 
yanname vermiyen yerlere tesadüf 
edildiği takdırde bunlar hakkında 
lMkibata girişıleceğide şfiphe!izdır. 

Yolsuz hareket eden 
müesseseler 

Şimdi)e kadar yapılan tetkıkata 
nozaran işletmelerindeki işçi ıayı. 
sını azaltarak z~h.ren kiıçuk küçük 
cüzü lamlara ayrılmak suretile iş 
kanununun tatbikatından kaçınma
lar hemen umumiyet ilibarıle ka
nunu hak kile anlan ıyanlar arasın· 
da batı küçük sanat erbabıuı ve 
betahsis kunduracıları zikredebi
lirim. 

Bunları en ziyade düşündüren 
cihet iş kanununun 35 ınci madde i· 
nin hattada 48 saatlik mes.ıi müd· 
delidir. 

Halbuki bunlar unutuyorlar ki 
bu madde hüküm eri derhal ve 
umumi bır tarzda değil, üç sene.ik 
bir müddet zarfında tedrici bir 
surette ve bazı sanayi şubeleri içın 
husus! usuller lesbit olunarak tal• 
bik edilecektır. Sonra esasen ma. 
biyetleri itıbarile mevsim temevvüç
leri gösteren kunduracılık ve mü. 
masıl sanatların bu hususıyeUeri 

göz önünde bulundurularak 7 inci 
maddeye istinaden işin ıcabettire

ceQ"i şartlara tabi tutulması da 
ıoümkün oiacaktır. 

Hal höyıe ıken, işletmelerini par• 
çalara ayıı mak suretıle kanun tat. 
bikatına engd.er ihdas etmek ga· 
yesini güden işverenler hakkında 

ispanyada 
Milisler 
ilerliyorlar 

(Birinci sahifeden devanı) 
maden mıntakasını muhasara ettik· 
!eri zaman bu mukavemet şiddetli 
bir şekil alııeaktır. 

Bılbabo 6 (A.A.) Bask hükıime· 
ti n'atbuat bürosunun bild<rdiğine 
göre, dünkil harekat, hüküm• t kuv
vetlerioın lehinde cereyan elmiş ve 
bu kuvvet er ba•kınlar yaparak 
mühim za>iat v.rdirmek suretile 
düşmanı iz•ç etmi~lerdir, 

Hü~ümel\iler, ta; yare meydanının 
içinde Aim•n n üfettışlerini esir etmış

lerdir. Bu müf•ltış er a<ilerin rad
yo ile verdik.eri yanlış haberlere 
inanarak Urguio•ayı Franco kuv
vetlerinin işg lı altında zannedip 
ora>a gitmişler ve yakalanmışlar• 
dır. 

Mililer Ovideo civarında asilerin 
de şiddetli bir hücumunu gen püs
kürtmuş erdır. 

Bir hamlede iki bin 
aal kesdller 

Suint-jean-de-lu 6 (A.A) - Bask 
cephes•nde asilerin hır ko u teslim 
olan Eibar'a gitmiş ise de hükÜ• 
metçı er bir baskın yaparak şehre 
giren iki bin a•i>i ölrlü•mu,lerdir, 

HÜKOMETÇILERIN 
TEBLIGI 

M'drid 6 (A. A.) - Müdafaa 
kon.ıteıi, dün öğle zamanı, aşağı• 
daki tebliği neşretmiştir: 

Hıikıimet tayyareleri Nwal moral 
de la Mata tayyare meydanileı Te· 
lavera de la reına, Avila ve Baides 
l .ıasyonlarını bombardıman etmiş
lerdir. 

Evler fethedlllyar 
M ıdrid 6 (A. A.) - Carıban• 

chel-bajo mınhkasında cumhuri
>etç•ler iki gündenberi 220 ev iş· 
ır 1 ederek takriben 1 509 metre 
kad <r ilerlemişlerdir. ' 

Zapledi en mevzıler, Cırabanchel
bajo'yu hem•n kam len kur.armakta 
ve 17 binadan ibaret olan askeri 
hıstahaııeyi dotrudan doğruya teh
did etmektedir. 

Burası, asiler için mühim bir 
mev1irlir. 

""! .. ıİaK ..ıdr da.releri ya~ılıma~ 
ğa matuf hareketleri dolayısıle,y ce
zai tekıbat icrasına mecburiyet ha. 
ııl olacGklır. 

Kaldı ki, iş kanununun 2 inci mad
de.inin A fıkrasındaki va111Jara 
uyan m•hiyette olmıyan yani hiç· 
bir vakit •ıo işçı çalıştı'rmayı ica. 
bettır~n,. ma~iyetıe b_ulunmıyan i~ 
ye~lerınden !uzum gorülenler hak. 
kında ayrıca bir nizamname çıka
rılacak, bunların da kanununun bütün 
veya bir kı>ım hükumlerine tabi 
tutulmaıı imkanı daima mevcuttur.n 

Montrö konferansı 
ltalyan murahhasları seçildi. Mısır 

haricive nazırı Montröye vardı 
Roma 6 (A; A) - Montreux konferansına gidecek ltalyan murah· 

has heyeti, sefir Kont Aldovrandi'nin riyaseti altına verilmışllr. . . 
He; elin l.ıirtaiı.ım hukukşinaslırdan ba:ka Kahire'deki ltalya~ ~efırı 

B. Chigi ve ecnebi memleketlerde yaşıyan ltalyanlar şefi B. Papını bu· 
lunmaktadır. 

Montreux 6 (A. A.) - Mısır Hariciye Nazırı Vasıf Boutro'I, bugün 
buraya gelmiştir. M"ır'daki kapitulasyonları ilga edecek olan konferans 
mesaisine iştirak edecektır. · 

• • • 
Bu yıl bol zeytin yel.işe~f!k 

Muğla 6 (A.A.) - Bu yıl zey• in budama meysımınd~ Mı. as merke· 
ziyle Selimiye nal.iyesi, Kızılca yıllık köylerinde muht lıf tarıhlerde Le. 
şer günlük ameli budama lmr.ları açılmış ve 75 buila} ıcı ame e ve u~· 
ta yeıişıiirilmiştir. Eudama mevsiminde n·ınt ·k"nın her tarafında zeytın 
agaçları budanmıştır. Budama ı~l.ri bitmiş aşı işlerine ~-aşla~mıştır. 
Ya;:lık ve salamuralık zeytin yetiştirmek için Edremit, Gemıık, Mudan· 
ya, ~avalisinden aşı kalemleri getirlilmi}tir. 

• • • 
45 bin tonluk harp gemileri 

yapılıyor 
Paris 6 (A.A.) - Paris soir gazrtesine göre Japonya h.Alen .4~ bin 

tonluk bir zırhlı yapmaktadır ve 46 bin ve 47 bin tonluk dığer ıkı kru. 
vazörii de yakında denize indirecektir. 

• • • 
Paris sefirimiz harici_qe nazırile 

görüştü 
Paris, 6 (A.A.) - HariciJe nazırı Delbos, bu sabah Türkiye sefiri 

Suat Da vazı katıul etmiştir, 

• • • 
Bereketli yağmurlar köylüyü 

Sevindirdi, . 
Bolu 6 (A. A.) - Üç gündür vi.i.yet ve müllıakatı~ds fa!l~a ıle yağ-. 

makta olan feyizli ve bereketli n san ya~muru, kışın ek•len ekınlere boy 
vermiş ve yazın ekilecek zeriyat i in t<>prağı müsait bir hale gelirmiş 
olmasınd•n bu bereketli yağmurlar köylünün yüzünü güldürmüş ve se
vindirmiştir, 

• • • 
Trakya da kooperatif /er açılıyor 

Ed rne 6 (A. A.) - Trakyada emirleri gelen 2 raf krdi koopera· 
tifleri birer birer sıçılmakt,dır. Bu arada Eıine kazasının Bergo• ve 
Geyikli kooperatif:eri de büyük törenle açı mı$ v~ koylerimizi bu hayırlı 
ekonomi teşekküllerine kavuşturan buyukıerımlle tazım telgrafları 

ç~kılmi~tir, 

• • • • • 
Cumhuriyet 
Halk 
Partisi 

Kamutay grubu dün 
toplandı ve müza
kerelerde bulundu 

Ankara 6 (A. A.) - C. H. P. 
Kamutay grubu başkanlığından teb
liğ •dilm"şt n 

C. H. P. Kemutay grulıu bugün 
salı 6-4· 1937 öğleden sonra Antal· 
ya saylavı doktor Cemal Tuncanın 
reisliğinde toplandı, 

Ziraat banka'lnın iktısad! ve zi· 
rai haya.ta memlekete yaptığı mühim 
hizmetlerden ve Banka memurla· 
rının yüksek mesaisinden takdir 
ile hahs(den Başkan lnönü, bu 
banka için hükıimetin meclise tak· 
dim ettiği kanun layihasının müza. 
keresinde, Ziraat Bankası menıur

larının tekaüt ve ikramiye hakıa. 
rının diğer milli bankalar memur· 
ları hakkındaki mevzuata uygun 
olarak, tekr•r tetkik ettirilmesini 
tebarüz ettirdi. 

ııu mesele üzerinde birçok ha· 
tipler ve iktisat vekili Celal Savar 
söz alarak Ziraat Bank!lsının ehem• 
miyetinden ve b· günkü sağlam 
durumundan günnle bahsettikten 
sonra Başbakan lnönünün teklifleri 
grupca ittifakla tasvip edildi. 

• • 
Siyasi 
Ziyaretler 
Şuşnlg Romaya gidiyor 

Roma, 6 (A. A.)- Dnb ajan
sının iyi malümat alan mahfellerden 
öğrendiğine iÖre, Avusturya Baş
vekili B. Şuşn•i Romayı ancak bu 
ayın sonunda gelecektir. 

MACAR HARiCiYE NAZIRI KANYA 
BELGRADA GiDiYOR 

Belgrad '( Hususi Muhabirimiz· 
den) Hukümetin Liibnanda 
neşrolunan resmi organı Slovenets 
gazetesi, Macar Harici ye Nazırı 
Kanya'nın Belırradı ziyaret ede
ceğıni yazmaktadır. 

Bir orta 
Avrupa 
Bloku mu? 

Londra, 6 (Hususi) - Jngj. 
!izler Küçük aııtantın Bdgrat top
lantısından sonra nt,rolur an 
teohği v4zıh bulmamaktadırlar. 

"Deyli Herlaldw gazetesi, bu 
tebliğden şu manayı çıkarmak
tadır: 

Orta Avrupa devletleri Şuş. 
nig'in planını kabul etmek üze· 
redırler. Teşkil edilecek beş 
Tuna devletinden müteşekkil 
mrrkezt Avrupa bloku, nasyonal 
sosyalost Almanya l"e, fa§ist 
1ı ılya ve bolşevik Rusya ve 
demokrat Fransanın nüfuz ve 
himayesinden azade olacaktır. 
Doktor Şuşnig'in Roma ziyareti 
bunun için tehir ediımlşUr, 

• • 
fiHstin Polonya 
Hava seferleri 
Varşova 6 (A. A.) - Polonya ile 
fı !istin arasında yeni bir muntazam 
ha va seferi açılmıştır. 

Lindberg Viyanada 
Zagrep 6 (A. A.) - Tayyareci 

Lindbergh ile zevcesi saat ll,30 da 
Viyanaya &itmek üzere havalan. 
mıılardır. 

• • 
Sovyet 
Altınları 

Cihan piyasasına mUhlm 
miktarda çıkarılmıf. 

P ris 6 (A.A.) - Figaro gaıe· 
tesi, cihan piyasasına mühim mik· 
tarda Sovyet alını gönderilmiş oJ. 
duğunu haber vermekt•dir. 

Bu gazete, bu altından 4 milyar 
frangın dolar olarak piyasaya ya• 
tırılmış olduğunu ve Sovyet Rus. 
yanın bu suretle ecnebi memleket· 
!erde kendisi için döviz ihtiyatı 

viıcude getirmek istediğini ilave et
mektedir, 
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Dil Kurumunun 
Tebliği 

Ankara 6 (A. A.) - Türk Dili 
Kurumu Ge"el Sekreterliginden : 
Loiarilma sözünün istorık or ji ıinl 
lstanbul ünivesitesi türk tefekkfrli 
tarihi do;enti Bay Hilmi Zıya ÜI· 
ken buldu. LogJritma deni.en hu
sususı hesap usulü ilk olarak har• 
zemli Mu•a oğlu Mehmet adında 
bir Türk alımi tarafından dokuzun· 
cu nsırda ortaya konmuştur. Meh· 
mel, o asırda, matematıgin mucid· 
!erinden sayılan üç kardeşten biri
dir. Meğmun zamanında nısfınne• 
har kavsini S ncar ve Kule sahra· 
larında ö.çen bunlardır. • 

M. hmet, mem eketine nisbetle
O:h rezmi • yahut arapçada kul. 
lanı.dığı g bi • elharezml • den• 
mekJ, muruftur. Türkçe • ol - ıl 
arap lehçesi:e • el - v~ L3tincede 
ve lat.nceaen Fireme dillerde • al, 
el, il • olarak görüyoruz. 

Bu yüksek Turk at minin eseri 
anclk on ikinci asırda garpta Lı\
linceye tercüme edilmiştir. Bu ter· 
ci' m nin tek nüshası Kembriçtedir. 
O asırlarda esere türlü isimler ve• 
ri miHir. A 'gorismus, Alchoari•mus, 
Alkauresmu, Algoritmus, ve Algo· 
rithme, Loraritme. Bu son kelime. 
!erde görülen -th· bilindiği gibi ·t• 
değil ,z, veya •s- dir. Larousse du 
Vinsrtieme S ecle dahi Logarithme 
kelimesinin dokuıuncu asır başlan• 
ırıcında yaş,mış olan M .ıematisiyen 
Musa oğlu Mehmet Alkh Arezmi
den gelmiş bir kelime olarak gös· 
termektedir. 

Bay Doçentin bir dileğini daha 
bildirmeliyiz: 

Logaritma cetvellerinin başına 
hakzemli koymak. 

Türk dili kurumu bunda büyük 
isa~et görür ve doçentin fikrine 
tamamen i,tirak eder. 

Bu isterik ti gi karşısında artık 

Logaritmanın icadını lskoçyalı Ba· 
run-Jean Repor-e medı un o;madı· 
ğımızı söyliyebiliriz. Eu yüksek 
lngiliz mJteınalisiyeni • olharezmi'· 
den }ÜZ sene sonra dünyaya &"•i
miştir, 

T. D. Kurumu 
Genel Sekreteri adına 

H. R. Tankut 

lzmirfuarı veAlman 
demiryolları 

lzmir, 6 (A. A.) - izm r enter
nasyonal fuarına gelecek yolcula. 
ra Alman Devlet demiryollarının 
yüzde yirmi teş lenzılat yapacağı 
Berlin Büyük Elçimizdeo fuar ko
mitesine bildirilmiştir. 

Alman maaril nazırı 
Ati nada 

Alinı, 6 (A.A.} - Almanya ma· 
arif ve mezahib naıırı B. Roust hatı. 

haıırdı Merada olan kralı temsil 
etmekte bulunan veliahd prens Pıı· 
ut tarafından kabul edilmiştir. 

Şehinşah 
Tahrana döndü 

Tahran 6 (A. A.) - Şehinşah 
ile Veliahd, bir aydanberi garp ve 
cenup ayaletlerinde yapmakta ol
dukları seyahatten avdet etmiş-

!===================::== 
Tehlikeli 
Bir barışnıa 

(Birinci sahifeden devam) 
( Ekselsiyor) ııazetesi ihtiyar 

askerin Almanyanın askeri ve ıl· 

yas! hayatına tekr~r karışmasını, 
Avrupa sulhu için çok tehlikeli 
bulmaktadır. 

Bu gazeteye göre, Ludendorf 
Alman erkanıharbiy•sinin müşaveri 
olacaktır. 20 yıl önce neşrettiRi 
bir kitapla, (Herşey harp için) 
nazari}esini müdafaa eden Luden
dorfun umdeleri bugün bütün At
m•n hükumeti ruesası tarafından 
kabul olunmuştur. 

Ludendorf'un nazariyesi hiçbir 
fedakı\rlık, nazarı dikkate alınmaksı
zın, ialibiyet namına, mevcut her 
şeyi feda etmektedir. 

Ludendorfun bir 
makalesi 

Bertin, 6 (A. A.) - General Lu. 
dendorf, bir Alman mecmuasında 

yudığı makalede, topyekun harp 
namına katolikliğe karşı şiddetli 

bir cephe almaktadır. 

Ha ay 
. --

Oniforma'ı 
Haydutlar 

(Birinci sayfadan devam) 

Halk mümessilleri heıeli bu~ 
ziyeti hükümetin nazarı dıkkali 
sürmüş ise de bir netice alınaın d 
mı~ı~ ~ 

iki ıı-ün evvel Akkuyu l-öviiıt ij 
de öldürülen Tlirk genci~in b,b3~ 
mıntaka karal<oiuna giderek Y·P· 
!arı' vahşi harekeli anlalmış v
kali~iı cezasız bırakılıııaması~ 
yalvarmıştır. Fakat tıkım kunıJD' 
danı bu ihtiyara: 

- J nd~rmı vazifesini yapmır 
lır. Demiştir. 

Am11< ovasında Araplar o ki" 
dar çoğa!mış ardır k,, kurdu la~ 
çadırlar aue('ı wrer seyy~r şeui1 

çehresini almıştır. 

Vataniler H·ıtaydaki Arap akal• 
liyelini ke•il tir ha e koyı01k içıı 
bütün akla gelen te rbl üs eri tJl· 
bikten geri durmuyorl.ır. 

SURiYE HEYETi ANKARADAN 
DURMADAN GEÇTi 

Ankara, 6 [ Telefonla ] - DiiP 
Cenevreden dönen Suriye he\ rt~ 
evvelce şehrimizde durmağı kırar• 
laştırmış ve tr.nsit geçen eşyala• 
rına t.u şekilde kaı ıt koydurmul 
olduğu halde, son dakikadı Sıır.ıe' 
deki karışık vaziyet üzeriıt' tevek• 
kuf etmeğe vaıdt bulamadan gece 
şehrimizden geçip memleketlerıııe 
gitmişlerdir. 

EMiR A TRAŞ HAREKETE GEç'fi 

Halep, 6 [Hususi] - Ş mdaO 
buraya gelen haberlere göre M1 vr 
rayı Erdıin Emiri Atraş, Suriye 
hükıimetine verdiği ülıimatumuo 
kabul edilmediğini öğrendikte1 son· 
ra, harekete geçmiş bu'unmaktadır• 
Bütün Dürzi Y.ı.bi.eleri si ahlı ve ha• 
zır bir vaziyette bu!unmakt•dırlar. 

Süveycte'de l u"unan Fr.ınsıt 
memurları şehri terkelmiye mec
bur kalmı~l rdır. Emir Atraıın 

Sur; ye hükümctine karşı açm ık 
üere olduıru isıanın mühim neti• 
celer vemesi bekleneni ir. 

Sovyetler ve 
Belçikaya göre 

(Bit'inci sayfadan devam) 

sip'ere olan itiııadını baltalıyan 

bezı devletlerin siyasetinden ileri 
gelmiştir. Muvafık bir yasdımın 

kendilerine yapılacağı ve ilııakçı 

olanlara karşı da t•dbirler alına• 
cağı hususundaki şüpheleri küçiik 
devletler. tıpkı büyükler gibi se
IAmeti, mütecavizle anlaşmada ara• 
mıya seukediyor. 

Lüçük Antant bir dönüm nokta• 
sında bulunmakt•dır. Onun haki<i 
bir kuvvet olarak ilerde de bekası 
yalnız küçük Antant dev et• 
lerin müstacel siyasetlerine değil 

fakat ayni derecede büyük dev:et• 
!erin de ve bilhassa gelecek ihti• 
laflarda küçük Antantı mütec3vize 
karşı bir mülte'ik olarak tutmakta 
allkadar bulunan devletlerin t•kib 
edecekleri siyasete lıağlı bulun• 
maktadır. 

Belçlkan~n fikri? 
Brüksel 6 (A.A.) - Küçi.k an• 

tant buhranıııdan bahseden "Libre 
Bel&"igue. gazetesi diyor ~i: 

•au buhran milletler cemiye
tinin u radığı muv.ffakıyetsizliRe 
ve bilhassa kollektif em ıiyet 
siyasetinin ifıhına atroluıımalıdır. 
Yuio•lavyı hükumeti Fransız.Sov• 
yet paktına o kadar güvenemiyor 
ve Franu ile çok sıkı bir ittifak 
yüzünden serırüşetlere sürüklen· 
mekten çekiniyir. 

Diğer gazeteler de, Yugoslaya• 
nın harici siyasette bir lıtik!AI te
mayillü gösterdlğni ve bunun Bel· 
çikanın siya.etine benzedini yaz. 
maktadır. 

Belgrad'da dUnkU 
zlyaretter 

Belgrad 6 (A. A.) - Reisicüm- • 
bur Beneo ile Naib Prenı Paul ve 
Pren es Olııı bu sabah Kırayor
keviç'lerin aile makbereıine git
miıler ve Çekoslovakya Reisicum• 
huru, orada Kral Aleksandır'ın kab
rine bir çelenk koymuştur. 

Benes, bugün öa"leden sonra 
Avah tepesindeki meçhul askerin 
kabrini.' çelenk koyacaktır. 

Valide Kraliçe Marie ile N1ib 
Prenş Paul, Prenses Olga ve Be
nes, Çekoslovakya sefarethanesinde 

verilecek akşam yemeğinde hazır 

bulunacaklardır. 
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Aıdliyede: 

Bir katle teşebbüs 
davası neticelendi 

Kadını gara/ayan suçlu hapse 
mahkum oldu 

Kadıköyünde Kurbağalı deredeki 
rlükkanında, Leman isminde bir ka. 
dını tabanca ile öldürmeğe teşeb
büsten A~ır Ceza mahkemes;nde 
muhakeme edilmekte olan berber 
Tevfik hakkındaki karar dün veril· 
miştir. 

Tevfik, ıreçen sene, Kurbağalı· 
deredeki dükkanında içki içip gra• 
mofon çalarkM Leman dükkana 
gelmiş, gramofonu istemiştir. Tevfik: 

- Akşama sinemaya gidelim! 
demiş. Leman: 

- Ben baloya gideceğim diye 
cevap vermiştir. 

Tevfik de: 
- Ôy!eyse, balodan dönerken 

bizim eve utra! Demih Leman da 
kabul etmeyince tabancasını çek<> 
rek sol kulağından yaralamıştır. 

Leman, .50 gün yatmış, 82 gün de 
ayakta tedavi edilmiştir.. Kulağın· 

da daimi iz kalmıştır. 
Tevfik, muhakemesinde müdafaa

sını yaparken, Lemanın saçını kes• 
tirmek üzere dükkana geldiğini, 
kendisi öbür tarafta meşgulken bir 
sürgüyü çekerek içindrki tabancayı 
aldığını karıştırırken patlatarak ka
zaen kendi kendini yaraladığını 
söylemiş ise de, dinlenen şahitlerle 

bu müdafaa varit görülmeıriştir. 

Ancak, öldürme kasdide sabit gö
rülemediğinden, Tevfik, c e z a 
kanununun 4 5 2 inci maddesi· 
nin ikinci bendine göre bir sene 
hapse mahkum edilmiş, su~un si· 
!ahla işlenmesinden bu cezanın al. 
lıda bir miktarının i'avesiie cezası 
bir sene iki aya çıkarılmıştır. 

• • 
Gülzarın 
Muhakemesi 
Katli hakkı"da Pazarte· 
si gUniJ karar verilecek 

Bir sabah, Galatada, Mahmudi· 
ye caddesinde, memlekette karde
finl öldüren Kazım isminde birisini 
yolunu bekliyerek tabancayla ö!· 
düren Gülzarın mahkemesi bitiril· 
miş, hakkında karar verilmek üze· 
re duruşma düne bırakılmıştı. 

Dün, mahkeme, oldukça kalaba
lıktı. Bir çok kimseler de, karar we
rileceğini bilmedikleri için gelme
mişlerdi. 

Fakat, mahkeme, evrakı tetkik 
etmemiş olduğundan kararı 10 ma· 
yıs pazartesi günü saat ona bıraktı. 

• • 
Fotoğraf 
Makinesinden 
Çıkan dava 

Ankara caddesi civarında, Cağa. 
loğlu yokuşunda, 16 numaralı ev• 

de oturan Melda isminde bir genç 
Kız Sultanahmet Birinci Sulh Ceza 
mahkemesinde, davasını anlatıyor: 

Babam klişeci Nazmi, ııeçenlerde 
öldü. Atelye için, 800 lira değerinde 
bir klişe fotoğraf makinesi kalmış· 
tı. Buna babamın sağlığında 300 
lira vermişlerdi. Geçenlerde de 
ehlivukuf 125 lira kıymet takdir 
etmişti. Bu makineyi satalım dedik. 
Müşteriler gelip görmiye başladı· 
!ar. Bunlar arasında, bir gün bu 
lbrahimle Hilmi de gelmişler. lbra
him objektifi almış, gitmiş, halam 
görmüş. Polise haber verdik, yaka• 
!attık. 

lbrabim de, suçunu inkar etmiyor: 
- Objektifi, arkad~ım Ndzmi• 

oin ıöylemesile aldım. Kadriye bı• 
raktım. 

Kadri ve Nazmi, bundan haber· 
!eri olmadığını soylediler. 

HAkim Reşit, şahitleri dinledik· 
ten sonra, Hilmi, Nazmi ve Kadri· 
nin suçla alakaları olmadığı neti. 
cesine vararak. lbrahimin tevkıfı· 
ne karar vermıştir. Diğerleri ser
best bırakılmışlardır. lbrahımin ıa· 
bıkasının sorulması için, muhakc· 
me, başka güne bırakılmıştır. 

iki sabıkalı ma1hkum 
oldu 

Mehmedle Hiıseyin i~minı!e iki 
sabıkalı, dün, Salvator ismin:le bi· 
risinin, ardiyesi ya~ına bıraktığı 

motosikletinin üzerinde örtülü mu· 
şambayı çalmışlar, görülerek, ktu. 
lup müddeiumumiliğe verılmişlerd r. 
Dün, Sultanahmed üçüncü sulh ce• 
za mahkemesi, ikisini de, sabıkala· 
rınıda göz bnüne a 1arak dörde• ay 
hapse mahkum etmiştir. 

• • 
Katil paçavracının 

muhakemesi 
Ahır kapıda bir paçavra depo• 

sundan paçavra çalmak için paçav. 
racı Selim hocayı önce başından 
bir demirle, sonrada bıçakla ya. 
ralaınak ve ölôürmekten suçlu 
olarak ağır ceza mahkeme· 
sinde mahkeme edilen paçavracı 

Serkisle Aptııllah hakkındaki ka. 
rıır da dün verilecekti. 

fakat, daha baıı cıhellerin bir 
daha tetkikine lüzum görüldüğün· 
den muhakeme 28 Nisan Çarşanba 
günü saat ondörde hır.kıldı. 

Palto hırsızı 
Rıhtımda yanaşmış olarak duran 

motörlerden dört beşi çalto çaldığı 
için, üç dört gün evvel yakalanıp 
Sultanahm~t Birinci Sulh Ceza 
Mahkemesi kararile tevkif edılen 

Mehmedin muhakemesine dün 
Birinci Sulh Ceza mahkemesinde 
başlanmıştır. 

Mehmet suçu inkar etmiş, sabı
kasının ceza f'vinden sorulması için 
muhakeme başka güne btrakı!mış-
tır. 

ı,,....~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~--

Ş® lhl Ü ır H©llb>®ırD®ırü 
Gümrükle
rin ıslahı 

Avrupada yapılan 
tetkikler neticelendi 

Almaoyada gümrük muamelele
ri!e nakliyat işleri üzerinde tetkik

lerde bulunan lstanbul Gümrükleri 
Baş müdür muavini Bay Methi ve 
Tophane salon müdürü Bay Cevat 
şehrımize gelmişlerdir. Bay Methi 
ve Bay Cevat altı aylık 
uzun tetkik seyahatler inde Alman

yanın şark, garp ve şimalindeki 

liman ve hudud gümrüklerini, Po. 
lonya ve Hol anda nın Şımal ve Bal. 

tık denıaindeki limanlarını gezmiş· 
lerdir. Bu s~yahatlerinde denız, ha· 
\'8, tren ve kanal nakliyalları üıe

rınde de tetkiklerde bulunmuşlardır, 

ayrıca tayyare, tren ve vapurlara 
ait yolcu salonlarındada nıeşgul ol

muşlor ve buralardaki gümrü~ mu
amelelcrıni ve memurların çalışma 
tarzlarını ınce•emişlerdır. 

Bay Me~hi ve Bay Cevat ayrıca 
Hambuı g serbest tımanı üıerınde 
de ıetkıkler yaparak bu iş içiıı ayrı 

bir raı-or hazırlamışlardır. Vekalete 
bu letkikler ıçın gönderdikleri 
r"porlar yirmı befi geçmektedir. 

C.alalada yapılacak yolcu salonu 

inşaatı için de bu raporlardan isti

fa<le edilecek tir. VekAlet bu rapor. 
ları tetkıkten sonra gümrük mua. 

melelerı üzerinde t:rçok yenilikler 
yapacaktır. 

Denizyolları 
Heyeti umumiye lctimaı 

Ankarada yapılacak 
Denizyolları Umum müdürü Sa. 

dettin bugünlerdo Ankarada top. 
!anacak umumi heyet içtimaında 
bu!unm tk üzere dün akşam Anka. 
raya gilmişt r. 

Sadettin ayrıca Almın;aya ıs· 
marlanacak olaa üç büyük posta 
vapuru içinde Vekaletle temaslarda 
bulunacaktır. Bu vapurlara a:t kal! 
sipJriş mukavelesi ba ay sonun• 
da imzalanacaktır. 

300 kuruşu 
Geçmiyen 
On senelikler 
Eskı tekaıit kanununa göre mü

tekaıt, dul v.-. yetimlerin 100 kuru

şa kadar olan aylıklarının onar se

nelıkleri defaten verilerek Hazine 

ile alfıki<ları kesılmişti. Yeni kanu

na göre de tahsisatsız olarak ve 300 

kuruşu geçmiyen dul ve yetimldin 

onar seneliklerinin verilmesine 

mal müdürlüklerince başlanmıştır. 

inhisarlar mUdUrU An• 
karaya gidiyor 

inhisarlar Umum Müdürü Mithat 
Yenel idare bütçesinh Meclisteki 

Havuzlar 
Akayın vapurları için 
hazırhklar başladı 

Havı.ıılar İdaresi, Kasımpaşada
ki fabrlkalard'a Akay İdaresine ya
pılacak: vapurun hazırlıklarına baş

lamıştıır. Mühendisler vapura ait 
proje ve p13nları yapmaktadırlar. 

Vapur önümüzdeki aylar içinde 
tezgaha konacaktır. Yapılan tet -
kiklerden bu vapurun Avrupaya ıs
marlananlardan çok ucuza mal o

lacağı anlaşılmaktadır. Çünkü bu
rada amele ücretleri Avrupaya na
zaran çok az, mesai müddetleri de 
uzundur. Ayrıca hurda demir fiat
ları da Avrupaya nazaran düşük • 
tür. 
Hazırlanan projelere göre de va

purun bilhassa süratli olmasına ça

lışılmaktadır. Ayrıca vapurda bü
tün ihtıyacı karşılıyacak surette 
hususi tertıbat bulunacaktır. 

Vapurun 250 bin liraya çıkacağı 
zannedılmcktcdir. Alacağı yolcu 
miktarı 1200 olacaktır. Güverte ak

saını istendiği zaman kapanır ve 
istendiği zaman açılır şekilde oto

matik ::apılacaktır. Vapur gelecek 
yaz mevsiminde işlemiye başlıya

caktır. Akay İdaresi bu vapurun 
inşasından sonra dahilde iki vapur 

daha yaptıracak ve vapurları ço • 
ğaldıkt3n sonra Florya hattında da 
vapur işletecektir. 

Bu hatta taşınabilecek yolcu 
miktarı tesbit edilmektedir. 
--------

Kazalara 
Karşı 
Tedbirler 

Son günlerde şehirde kazaların 

gıttikçe artması Belediyeyi ve Em
niyet Dırektörlugünü yeni tedbir

ler almıya mecbur etmiştir. Bu hu
susta bir talimatname hazırlan -
maktadır. Bundan sonra caddeler

de karşıdan karşıya geçmek tram
vaylard1n ınip binmek kat'i suret
te beledıye ve zabıta memurları 

!~rafından devamlı olarak kontrol 
edıleçektır. ı.ıu •raca tutulan lsta
tistıklere göre kazaların en fazla 
caddelerde karşıdan karşıya geç • 
mek yüzünden ileri geldiği görül -
muştür. Bu halin önüne geçilmesi 
kararlaştırılmıştır. Yayaların ulu 
orta caddelerden geçmesi mene -
dıtecek ve aksi harekette bulu • 
nanlardan ceza alınacaktır. 

Çöp 
Meselesi 
Sayfiye yerlerinin 
çöpleri denize dö· 

külecek 

Ş !ehir çöplerinin tekrar denize 
dökülmesi kararlaştıktan son -

ra şehir hudutları dahilinde bulu
nan bir çok köy ve hatta sayfiye 
yerlerine ait çöp meselelerinin de 
halli ileri sürülmiye başlanrmştır. 

Bugün Adalar, Anadolu sahili ve 

diğer yerler gibi halkın yazın hava 
almak için koştuğu bir çok sayfi -

yelerde çöpler, köylerin çok yakın
larına oökülmekte ve koku yapan 

bu pislikler de halkın sıhhatini teh
likeye düşürmektedir. Mesela Kı

nalı, Burgaz, Heybeli ve Büyiikada 
gibi yazın en kalabalık olan say

fiyelertl<! vaziyet bu şekildedir. 

Buralar<!a çöpler sahilin bir kıyı -
sına döi:ülmekte ve çıkan pis ve 

mikroplu hava da halkı zehirle -
mektedir. 

Halbuki esasen denize yakm o -
lan bu ) erlerde çöpleri bir vesait
le açık denize dökmek az masrafla 

başarılır bir iştir. İşte bu vaziyet 

karşısında son günlerde belediye -
ye müteaddit müracaatler yapıl -
mıya başlanmıştır. Belediye şeh • 
rin çöpleri tekrar denıze dökülmi
ye başlandıktan sonra adalara ait 

bu çöp meselesini de halletmiye ka· 
rar vermiştir. İstar.bul çöplerini 

yükleyen mavnalar Marmaraya ge
çerken f. dalara da uğrayacak ve 

oradaki çöpleri de alarak açık de

nize dbkcceklır. Esasen şımdiye 

kacfar çor.terin bu şekılde sahıl -
!erde yığılıp kalması ya;ıarı ada • 

!arda sınelderin de ÇJğalm~>ına se

bep olmaktadır. 

Yapılan muracaatlerden sor,ra 

Sıhhat D•rek~örluğu d~ bu husus
ta tetkikler yaptırmaktadır. 

Belediyeden ahnan 
avanslar 

Belediye memurin kooµcratifi 
tnrefındara her serte ıtk nıek't·p 

muallimlerile beledıye ıeşkılatında 
çalışanlara verilen b:rer maaş 
avansın bu yıl da dağıtılma"' 
için yapılan hazırlıklar bitmıştir. 

Avans almai<. için mtiracaat 
edenlerın miktarı dürt yüzü bulmuş 
ve hepsinın senetlerı yapı!mıştır. 

ilk partıde bu husu•ta Sdrfedi. 
lecek (W) bın lıra da dün Ziraat 
Bankasınca temın cdildığ"inden te· 
diyata bugiın lıoşlaomıştır. 

Her nekad.r geçen yıl bazı 
m• murlor ıhtiyaçl•rının çoklu~un
dan t:.ahisle ıkı mnaş ni&betınde 

avans almışlarsa da Belediye Reıs
liğı cu sene verilecek paral•rın 
kat'ınen bir maaşı ge~o.emcsıni 
kat'ıyyctle emreırnıştir. 

müzakerelerinde bulunmak üzere 
1 K Ü Ç LJ K H A B E R L E R 1 birkaç güne kadar Ankaraya gi• =-----------------·------------" decektir. Mithat Ye.1d yeni hatır· 

Bu şeklin tatbiki için de cadde
lerde karşıdan karşıya geçilecek o
tan yerler tayin edılecektir. Bura

lara boya ıle işaret konulması ka
bul edilmiştir. Bu yerlerden maa

da noktalardJn geçenlerden mü • 

him miktarda ceza alınacaktır. Bun
dan başka gerek yürürken ve ge • 
rekse dururken tramvay ve oto • 

mobillerin önünden ve araların • 
dan geçen kimselerden de ceza a
lınacaktır. İşaret memurlarının 

bulunduğu kalabalık noktalarda 
halk bu memurların vereceği işa • 
retlerle hareket edecektir. 

Ruam mUcadelesl bitti 
Vilayet hudullan d~lıılıodekı 1<.a. 

ta ve n•hiyetcrce vıla)ct baytar 
n· üdiroye1ınce Eirincıte~rındenberi 

Y•pılmakta ol.o rüam mu~ı.dclesi 
nih•yet bulmuş 'ur . 

* Denizyollarının ısmarladığı 
vapurlar geldikten sonra Bandır
ma yolile İzmire 12 saatte gidile -
bilecektir. Vapurların birincisi 18 
Mart 938 de, diğerleri de ayni yı -
im 18 rna yısında, üçüncüsü de 18 
kiınunusanisinde bize teslim edil
miş olacaklardır. * Kıdem zammı alacak 380 orta 
mektep muallimine ait liste mek -
teplerine bildirilmiştir. Listeye gir
ıniyen bazı muallimler Vekalete 

müracaat ctmeğe başlamışlardır. 

* Demir sanayiine başladığımız 

ilk günleı·de madeni sanayi fabri
katörleri ham madde bulmakta 
müşkülat çekmektedirler. Ecnebi 
müesseseler ham madde için zor • 
luk çıkarmağa başlamışlardır. * Kadıköy su şirketinin satın 
alınması için Nafıa Vekaleti ile şir
ket mümessilleri arasındaki müza
kere bitmek üzeredir. Şirket mu -
kaveleyi imzalamak için Beledi -
yeye borcu olan 29 bİJl liranın ib -
r.:-.sını istrcii2inr!t>n dUnkü şı:>hir 

meclisi içtimaında bu talep kabul 
edilmiştir. * Türk Basın Birliğine ait ka -
nun lfıyihası Başvekaletten Dev -
let Şurasına verilmiştir. Ankarada 
bir Basın Birliği kurulacak ve İs • 
tanbul, Ankaar ve İzmirde birer bü
Yiik gardenparti verilecektir. 

Şehrimizde Haziranın 20 sinde 

Beylerbeyi sarayında verilecek bu 

gardenparti hazırlığile meşgul ol
mak üzere Birlik Reisi Bolu meb -

usu Falih Rıfkı Atay ile Umumi 
Katibi Kütahya meb'usu Naşit 

Hakkı Uluğ şehrimize gelmişler -
dir. * Deniz Harp Akademisi tale
besine tahsis edilen cHamiddi~•e• 

bu yakınlarda dost memleket su· 
!arını ziyaret edecektir. 

* Roma, Brüksel, Paris ve Lon
dra beynelmilel müsabakalara gi

recek olan binicilerimiz gece saat 
20 de İtalyan bandıralı Çelyo va -

purile Triyesleye hareket etmişler
-dir. 

* Avrupadaki seyahatinden dö
hen İnhisarlar Umum Müdürü 
Mithat Yenel, Çek rejısinin her se· 
ne memleketimizden 300 binkilo 
tütün alması esası üzerine bir an -
Jaşma yapmıştır. 
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Heybeliadanın kadas• 
troıuı bitirildi 

Kada::lro birinci mıntaka mü -
dürlüğü tarafından yapılmakta o

lan Heybcliadanın kadastrosu ik· 
mal edilmiş ve alakadarlara çaplı 
senetleri verilmek üzere icabeden 
ilanlar yapılrmştır. 

!anan Müskirat kanunu için de we· 
kalctle temaslarda bulunacaktır. 
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Köylerin kalkınması 
için alınacak 

tedbirler n elerdiı~? 
T rak~a U~umi Müfettişliği, yalnız idari sahada 

değıl aynı zamanda kültür yolunda da dikkate 
d"ğer adımlar atmış bulunmaktadır. Köycülük şub~· 
sinin neşriyat vadisindeki faaliyetini, memleketin umu• 
mi ihtiyaçları bakımından çok değerli olarak zikre 
lüzum görüyoruz. 

Çiftçi, toprağına, hayvanına, bahçesine, tarlasına, 
ekinine ssitemli bir şekilde ve son usullere vAkıf ota. 
rak değil, babasından gördüğü gibi bakabilmekte, 
bu da toprağın ve çiftçinin randımanını azaltmaktadır. 
Bugün yeni harflatla okuma yazma öğrenenlerin 
adedi yüz nisbetirıc yakınlaşmış bir halde bulundu. 
ğuna göre çiftçinin- köylünün, va.zıh ve basit bir dil· 
le yazılmış· ihtısasa aid bir broşürlerle tenviri, irşadı 
mümkiin demektir. 

Köylülerin sıhhatlerini korı;yabilmesi için evvel;\ 
tehlikelerin nerelerden geldiğiııi bilmesi ve nasıl ted
birler alınabileceğini öğrenmesi gerektir. Bu~u köy
lüy<', konferanslar suretiyle vermek katil olduğu gibi 
broşürlerle de Öğretmek mıimkündür. Nihayet muh
tarlık vazifesini ve daha doğru bir tabirle köy işlerini 
üzerine alanlar, bu ferd işi olmaktan fazla yurd vazi. 
fesi olan işlerde de köylüyü irşad edebilir. Bunun da 
müeyyidesi; broşürler, konferanslar, direktiflerdir. 

işte Trakya umumt müfettişliği bunu yapmakta ve 

başarabilmektedir, Bir tararıan da fidancılık, arıcı· 
lık ve memleketin ııral ıhtıyaçlarına göre yapılabi· 
lecek şeyleri bizzat kendi vasılalarıyle tevzi, teşvik, 
himaye etmekte, köylüyü, çiltçiyi, bagcıy;, sanatkarı 
doğro yola götürmektedir. 

Broşürler ayni zamanda, köylere taal!ük eden ka
nunları da vülgarize ederek izah etmekte ve bu suretle 
köylüyü, yurdunun bütün kültür ve umıan ve ilerile· 
me hareketlerini takibine imkan temin etmektedir. 

Bu hareket,n yalnız Tarakya Umumi Mületıişliğine 
taksiri değil bütün vilayetlere leşmil ve tamimi ge. 
rektir. 

Köylülerin tenviri, kalkınması için icabedeo şey
ler üzerinde ya bizzat yahut en seri ve müessir va• 
sıtalarla çalışmak en birinci hedef olmalıdır. 

Öyle köylerimiz, kasabalarımız vardır ki, her tara• 
fından dünyanın hiç bir yerinde bulunmıyaıı, pek 
nefis su fışkırdığı lıa!de, yine birkaç çiftliğhde çift· 
ciler yağmur duasına çıkarlar, Bu, nihayet pek basit 
bır çalışışla düzeltilebilir. 

işte böyle bir çok köy işleri vardır· ki, evvela fi. 
kirleri bazırlıyarak ve sonra çalışmaya sevk ederek 
yardımla, himaye ile başarmak mümkündür ve la-

zımdır. Hatice Hatip 
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Günün Vod~liii~ri 
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Et buhranı 
Merzifonda el buhranı başlamış. 

Koyun eti hemen yok denilebHecek 
kadar azalmış. Son haftalar zarfın. 
da etin kilosu (40) kuruşa kadar 
yük•elmiş. 

Evvela; eğer etin fiatı (40) ku. 
ruşa yükselince bir buhran ifade 
ediyorsa lstanbulda et buhranı de· 
r il (et humması) olmak gerektir. 
Çünkü kovun eti (50-55) kuruştur. 

Sonra; koyun eti azalmışsa ne 
çıkar yani? 

Merzifon gibi eşeğile meşhut bir 
yerde kavurma yapmasını da mı 
bilmivorlar? 

Oralarda pastırma ve sucıığun 
neden ima! olunduğu meçhul mu
dur? 

Bunca senelik eşekler içinde ar• 
tık amelimanda olmuş yokmu ki 
(et buhranı vıır 1) diye ,-ay gara 
koparıyorlar. 

Merzifonlulara tavsiye ederiz: 
lstanbula gelip örnek alsınlar! 

Bir haberin tekzibi 
Bir ıabah gazetesi Şehir Tiyat• 

rosu artistlerinden Bayan M .. 1eıtin 
öldüıtünü ve ölümünün memleket 
için bir ııya olduğunu yanıla ya
kıla yazdı. 

Halbuki kızcağız hamdolsun, Sft• 

pasağ!aın, evinde ve hayatta ve t 
sıhhatte. 

Çok sevdi~;miz kıymetli sanat. 
kar Bayan Melek üzü!nıemelid;r, 
cahiiFk etmişler. Düşünmemiş!•r ki, 
melekler yemez, içmez ve ölmezlrr. 

Pdst1rma ta
limatnamesi 

Belediye meclisinde pastırma ve 
sucuk hakkındaki talimatname Üle

riode hararetli ıuünakaşalar o'muş, 
talimatnamedeki bunları yapanla· 
rın mı satanların ını mes'ul edilmec:i 
hakkındaki maddelerde vuzuh bu
lunmamış ve tekrnr mülkiı e encü· 
menine havale edilmiş. 

Doğrudur. Talimaln~mede '<·ra• 
hat olmak gerektir. 

FJkat bize kalırsa, ne yapan 
nıesuldiir, ne satan. 

Yiyen mesuldür, yiyen 1 
Hdni bir söz vardır: 
"Kabahat öldürende değil, ölen· 

dedir., 
Yahu, pastırmanın adı üstünde: 

bastırma. 

Müşteriyi, alanı, yiyeni bastırma. 

Serdengeçti 

Baldvin 
Başvekaletten 
Çekiliyor 

(Birinci sahifeden deoam) 
başvekil aıfatiyle impJratorlu'a 
yapacağı hizmetlere niha)el vermek 
islıyor. 

Baldvin 'in, lngiliz siyasi tarihin
deki en ehemmiyetli r..ılü şüp'ıesız, 

1936 senesı buhranını hallttmesı

dır. Başvekil bu taı ihi vazifenin 
nihayetlendigi ıründe iktidardan çe
kilmejıi en iyi fırsat telakki etmiş
tir. 

Baldvin iktidardan çekilirken 
uzun zamandanberi logilterc bükü• 
mcllerınin karşıld~tık!arı bir mese. 
leyi de tıalledi} or. Hu da lngiliz 
kabine azalarının maa~lan meselo:
sidir. 

Bugün lngiliz başvek!li senede 
beş bi~ lngiliz lirası almkktad:r.Bu 
maaşın ve bu arada diğer bakan 
maaşlarının kAfi gelmediği seneler· 
den beri söy leni) or. Fakat bugü. 
ne kadar her hükumet, bu nokta• 
ya temas etmekten çekinmiştir. 

Baldvin çekileceginden bu adımı 
atmakta mahzur görmemiş ve baş• 
vekillık maaşını senede O!I bin in. 
gilız lirasına, bakanlardan her bi· 
rinin maaşlarını da beşer bin ln
giliz lır asına çıkarmak ıçin parla• 
mentoya bir kanun layihası ver
miştir. Bu kanun layihasının ~nte· 
resan bir taralı da parlameiltodaki 
muhali! parti liderine senede iki 
bin lngiliı lirası maaş bağlamasın· 
dadır. Bu teklit gerek muhalefet 
partisi ve gerek hükümet partisine 
rnen~up mebuslar arasında hayli 
münakaşaya sebep olmaktadır. Ba. 
ııları hükümetten maaş alan bir 
muhalefet liderinin muhalefet wazi. 
fesini layıkıyle yapamıyacağını ileri 
siıı üyor. 

Bazıları is~. muhalefet liderinin 
her kabine azasından fazla meşgul 
olduğunu ve bu hizmetinin öden• 
mesi lazım geldiğini iddia ediyor. 
Herhalde bu maaş layihası pJr!11. 
mentoda müzakere edildiği zaman 
etrafında en hararetli müzakere 
yapılacak olan noktanın muba.efet 
liderine aid tahsisat meselesi oldu· 
ğu anlaşılmaktadır. Bu teklif kabul 
edilecek olursa, muhalefet, devlet. 
çe resmen tanınmış bir vazife ha· 
lini alacak demek ti r. 

Ahmet ŞükrU Esmer 
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iLK HiKAYEM 
Yazan: Abdullah ltısan Şensoy 

Ôniimdc kagıl, elimfo ıııürek· 1 
kepli ka'<'m,J diişünüyorum .. Ark~.· j 
d~larından, küçükken bayramlar• 1 
da binmek için can allıQ-ımız mrr• 

1 

kcplerdcn düştü~ii halde, kendisine 
Binatlı soyadım alan Yusuf ben• 
den güxel bir hikaye istedi .. güıel 
bir lıikaı-e yazmak için düşiinü• 

Ve derhal murekkepli kalemi deh· \ 
şetli bir asabiyet!e masanın üzerine 
çarptım, kalem kırıldı, hikaye yu• 
mak i5ledigim kagıt mürekkep ,le· 

1 
kelerile doldu : 

İngiltere ve Avrupada 
yapılan lik maçları 

yorum ... 
• Ben düşünceye dalmış, kainatın 

menşeini bulmıya ahdiipeyman ey
lemiş bir filosof kadar dalıtın mü· 
rckkepli kal.mimin, kurşun kalem 
zannıyle uc.:nu tükürüklerken en· 
semden dotı u .ıı-elen tatlı bir ses 
duydum: 

- Ne düşünüyorsunuz? 
Başımı arkaya çevirdim .. Yüzüm 

y,üldii; başucumda duran ııünler· 
denberi kalbimi perişan, rönlümü 
harap, vücudumu bitap düşüren 

. ızıl saçlı, güzel ııözlü, sevimli yüz· 
lıi, benim biricik sevgilim, canım, 

r ııhum, hayatım, berşeyim olmasını 
ledikim Perihandı. 
Sırıttım: 
- Güzel bir hikay• yazmayı dü· 

!. ~nüyorum .• 
O gülmedi, yalnız dudaklarını 

1 Jzerek taaccüp etti: 
- Hikaye mi? 
- Evet •• güzel bir hikaye yaz• 

ı ık istiyorum .. 
Kulaklarımı uzun uzun çınlatan 

ı .r kahkaha fırlattı: 

- Vah zavallı yavrum .. Hikaye 
im, •en kim? 
Kızmadım amma kalbim ona 

• kenir gibi oldu : 
- Neden böyle söylüyorsun? 

'erkes bende müthiş bir istidat 
< :duıtunu söylüyor. 
Yavaş yavaş tepesi çıplak, kurak 

bir ağaca dönen başımı okşadı: 
- Doğrul belki istidadın var 

umma, ben sende hiç de kabiliyet 
~öremiyorum• 

Ona yalvarır gibi ellerinden tu• 
tarak acı acı, gülme ile ağlama 

arasında bir çehre ile mırıldandım; 

- istidadımın kabiliyet derecesine 
çıkmasını temin için bu hikayeyi 
muhakkak yazacaıtım.. sonra dü· 
şün ki, bu benim ilk hikfıyem ola• 
cak, bir gazetede basıldcak, ismi· 
mi yazımın en üstünde sağ tarafı· 
na iri puntulu barllerle yazacaklar .. 
herkes okuyacak, okuyanlar tak· 
dir edecekler .. yeni yeni hikayeler 
bu hikayeyi takip edecek ve niha· 
yet ben de muharrir olacağım .. meş• 
bur olacağım ... 

Benim daha söylenmeme vakit 
bırakmadan: 

- Peki, dedi, ne yazmak, ne gibi 
bir mevzu kullanmak istiyorsun? 

- işte bende onu düşünüyordum, 
Daha fazla ayakta durmadı, ya· 

nımda daima boş kalmış bir iskem
leyi doldurdu: 

- Henüz hiç bir şey düşüneme. 
din mi? 

- Düşündüm .. 
- Mesela? 
- Mesel! ... Mesela ... Ôyfe bir şey 

yazacağım ki, bir kız var, bir de 
erkek, kız güzel, erkek çirkin .. 
Çirkin erkek !güzel kızı seviyor, 
fakat kıt çirkin erkeği sevmiyor .• 

O, yine dudaklarını büzdü: 
- Bu mevzuda bir hik:lye yaz• 

dılar. 

- O halde.. Değiştiririm, kız 
çi kindir, erkek güzeldir, çirkin kız 
güzel erkeği sever, fakat güzel 
erkek çirkin kızı sevmez. 

- Ya kız zenginse ... 
- Bu da mı olmadı? O halde ne 

yazabilirim? 
Gözlerini gözlerime dikli: 

- Ne bileyim ben? E~er bilmiş 
olsaydım, hiki'tyeyi ben yıızardını. 

Birdenbire sanki zihnimde bir 
şimşek çakmıştı: 

- Buldum, buldum .. diye Arşi. 
met ııibilhaykırdım. 

- Ne buldun? Aklını mı ? 
- Hayır, güzel bir mevzu! .• 
- Yaz ... 

- fakat bir türlü toparlı yamı· 

yorum. 
Bu sefer onun canı sıkılmıştı: 

- Eyvah, dedi. Hakikaten al· 
danmışım, ben seni aptal zannedi. 
yorı.lum amma, bu kadar ahmak 
oldu~unu bilmiyordum. Ayol insan 
buldukunu toparlıyamaz mı? 

En nihayet ben de ikrar et• 
tim: 

- Anlaşıldı cicim.. bende istidat 
var amma, kabiliyet yok .• 

Ve işle ben de k•lemi kırıyorum. 

Artı!<. se~gilimın yüziıne bı.ka• 
ı mıyordunı.. Dudaklarını kilitlenmiş 
gözlerımin renııi solmuş, kalbimın 

heyecanı durmuştu, nerede ise da· 
rabanı da duracaktı .• 

Fakat o, benim herşcyim olan 
o beni dirildı, ayaka kalktı, omuz. 
larımdan tutarak beni birkaç kere 
ıarsakladı, daldığım ümitsizlik rÜ• 
yasından uyandım .. 

Sonra beraberce yazı odamdın 
çıktık, Mırmaranın yeşil sularının 

bütün genişliğini kavrayan bal· 
kona vardık, bir hasır kanapeyc 
yan yana oturduk .. 

Londra 5 (A. A.) - Bugiin de· 
vam edilen lik maçlarının neticeleri 
şunlardır: Arsenal • Westbromvich 
Albion 2 • O, Bollon Wanderes • 
Portsmouth 1 • O, Brentlord-Man· 
clıesler city 2 • 6, Derby Conly • 
Livrepool 4-1, Evetlon-Chelsea 0-0, 
Huddersfeld Town. Stok Cily 2.1, 
Manchcster United • Leeds Uniled 
o.o, Preston Norlhed • Middlea• 
brvglı 2-0, Slıefficld Wednesday • 
Birnıiııgham 0-3, Simdcrland-Charl· 
ton Athletıc ı. C, Wolwerhamp• 
ton Wanderes • Grimslıby 5 • 5 

Alman yada 

Ve artık neme lazım bana hıkaye 
yazmak! Varsın hikayeyi muhayye· 
lesi .ıı-eniş hikayeciler yazsın. Ya· 
şasın hakikall 

Abdullah Ihsan Şensor 

Berfin 5 (A. A.) - Lik maela. 
rının finalleri yapılmıştır. Alınan 

neticeler umumiyet itibarıyle bek· 
lenildiki şekilde tezahür ctmiştır. 
Şampiyona maçlarının yegane sur• 
prizinı, birmci küme maçlarında 

Saksonya şampiyonu Hartha 'nın · 
Koniıısbcrg de Hindenburıı Ailen.~· 1 

Abdülmecidin kızı 
Dü rrü şe hva r 

Ve kardeş çocuğu Nilüferle 
Hindistana yapılan bir seyahat 

Gendi eti boş dünüyordu. iki 
niçin evlenmişlerdl? Şarklı prenses 

H indistanda İngilizlere kaı ,ı ye· 
ni kıyam hareketleri olmıya ba~la-

mıştır Bu harekellcrin b. şında 

meşhur Gandi bulunmaktadır 5-6 

yıl evvel İngiliz hükiimC'ti Gandi· 

yi Londraya çağırmı~ ve toparlak 

masa etrafında kcndisile Hindis • 

tan meselC'lerini göruşmüstü. Fa • 
kat, o zaman Hintlilerle İngilizler 

arasındd bir uzlaşma formülü bu· 

ıunamadığı kin, Gandi, memleke • 

tine eli boş dönmüştu. İngıllzler, 

geçenleı cc yeni bir kanunu esasi 

ile Hintlllere yeni bir takım müsa· 

adat balışetmişlerdir. Buna razı ol-

mıyan Hintliler yer, yer protesto-

Iarla :rnnlı hadiseler çıkarmıya 

başlamışlardır. Bu hadiselerin vu
ku bulmakta olduğu Hindistan na-

sıl bir memlekettir, Hintliler nasıl 

!nsanhırdır. Bunu, Gandi Londra· 

dün llindistana dönerken ayni va • 

purda bir lık le bulunan bir ı·essa
mın ağııııdan dinliyelim: 

<(Pliırıa) vapurunda, Gandi ile 

birlikle pek çok münevver Hint· 

tiler, her dine mensup murahhas • 

far, mıhraceler, kültürü, ananesi, 

adet! başka, başka olan ve muhte· 

Jıf clbıselcr taşıyan in~anlar var • 

dı. Uzak Şarka giden büy\ık vapur 

içinde, Gandi, en enteresan ve gö

rülecek bır şahsiyetıı Vapur yol • 

cuları arasında, Gandideıı sonra 

dikkati çeken ıki kadın vardL Bun· 

!ar, Abdülmecidin kızı Dürrüşeh· 

''ar ile, kardeş çocuğu olan Nilüfer 

idi. Bu ıki kadın, Haydarabat niza-

mının iki çocuğile henüz yeni ev • 

l<nmişlerdı .. Nilüfer, Dı.irn.işrh • 

vardan oaha güzel bir kadındı . 

Fransada büyüyen Prensesler birer 

Avrupalı gibi medenileşmişlerdl. 

M.ıhracenin oğulları çok zengin ol· 

dukları için bu ıki kızın para lıa • 

tırı için Hintlilerle ev!ıi'ndikleri 
anlaşılı7ordu. Çünkü, vapurda, 

gülmek, eğlenmek istiyorlardı. Bu· 

nun için kostümlü bir balo tertip 
edildi. Bütün yolcuların gözleri bu 

iki kadının üzerinde toplanmıştı .. 

Ben, bir Arap kıyafetine gırerek 

baloya iştiriık ettim. Ressam ol • 

duğum için, benim Arap elbisesile 

baloya iştirak etmekliğim mazur 
görüldü. O gece bütün yolcular bi-

ribimizle tanışmıştık. Nilüfer 

ressam olduğumu öğrenince Hay • 
daraba!ta benimle görüşmek iste· 

diğini ;öyledi. 17 gün vapur yol • 

culuğundan sonra, bir sabah uzak· 
!ardan Bombay görillmiye başla -

dı. Altın a dızlı mı narcll'r, yük • 

'l'kkubbtkr mılyonlarca insanın 

ya ,Jriığı bu mcmlrkcle şarklılıgın 

cbancd gı.izl'llıgını yerdirıyordu. 

Y<'ni bir iil<>me giriyordum. Bom· 

hay rılılııl'larıııda bınkrce ins;ın 

toplanmış . Ilındıslanın büyük mür

şidi Gandryi istikbale gelmışlerdi. 

Fakat Uandinin iskeletleşmiş o • 

muzları üzerindeki kuru kafası 

memnun değıldi. Çünkü mürıtlcri· 

ıını karşısına boş elle çıkacaktı. ln

gillerede Hındistan namına bir şey 

kazanmıya muvafl'ak olamamıştıL 

Hindistan ve Hintlilere tam serbcs· 

ti hakkı istiyen Gandinin teklif • 

!eri (Yuvarlak Masa) tarafından 

kabul cailmediği için, Gandi per· 

hiz ve t>oykot ile yeniden müca • 

deleye başlamıya karar vermişti, 

Gandin;n bu mücadelesi Hindi5 • 

tandaki İngiliz ekonomik menfaat· 

!erini imha etmekteydi. İngiliz 

kumaşları büyük meydanlıklarda 

at<>şe v~riliyor, Hintlilerin damar • 

larında ~ngilizlcre karşı husumet 

ve ırın,.adele ateşleri yakılıyordu. 

Bombayı muvasalatından iki, üç 

gün sor.-:, Gandi 500.000 kişihk bir 

t.plantı kar~ı5ında İngil!ered 
gördügı.i muamele ve müzakerele· 

rin nelayici hakkında izahat ver • 

di \·t• bundan sonra kendisi de İn· 

gilizler tarafından Yeroda hapis • 

hanesine gönderildi. Çünkü, Gan • 

di Hinllileri yeni mücadelelere da· 

vet f'tmiş ve İngılizler aleyhine a• 

lrnliyi teşvik C'tmişli. Gandiyi din· 

!emek nere bir araya gelen 500.000 
Hintliyi bir arada görmek, medeni 

bir insana pek çok acıklı sahneler 

göstermiyc kafi idi. Sefalet, mis • 

kinlik ve esaret ~amgalarını yüz • 

!erinin i·uruşukluklarında taşıdık· 

!arı belli olan bu insan kalabalığı· 

nın, hay\3nlardan hiç bir farkı yok 

gibi ıdi. Hindistan vaktile eğer İn· 
gilizler tarafından ele geçirilme • 

miş olsaymış, ya Tibetli, yahut Af. 

ganistanlılar tarafından muhak • 

kak zaptedilecckmiş. Çünkü Hint • 

liferin yaşayışı, duygusuzlukları 

bunu p~k ala göstermektedir. in • 

giltere İmparatorluğunun en zen • 

gin başka bir imparatorluğu olan 

Hindistan, bir, çok dinlerin zincir· 

!eri altında hala inlemektedir. Ka

falar tenevvür etmedikçe, kadınla. 

ra hak, hukuk verilmedikçe. İngi • 

!izler Hindistanı daha yiizlerce se

ne idare edebileceklerdir .. 

tein takımına karşı hiç beklenmi· 
yen bır oyunu oynamış \•e 1 • 1 
berabere kalmı~ bu maçta her iki ta· 
rafta ikinci haflaymda gol çıkara• 
mamı.ştır. 

Hamburger sporl-:ercin takımı 

Beuthon takımını O• 6 ile büyük 
bir he1.imete utratmıştır. Sportve• 
rein birinci fıaftayımda O • 2 galip 
vaziyette idi. ikinci lıaftayımda .ıı-ol 
adedini 6 ya çıkarmıya muvaffak 
olmuştur. Diğer taraftan, Schalke'• 
nin Venden takımı bire karşı beş 
gol ile yenmesi çok bariz bir ii•· 
tünlükü ifade etmektedir. 

Herta, Viktoria'yı sıfıra karşı 
dört sayı ile yenmiş ve Stuıtgart 
takımı Spieiverein'ı sıfıra karşı iiç 
golle mağlüp etmiştir. 

Almanya şampiyonu Nürnberg 
bire karşı dört sayı ila Vatdhol'ı 
yenmiştir . 

lavlçredekl futbol 
maçları 

Berne 5 (A. A.) - lsviçrede 
yapılan futbol maçlarının neticele
ri şunlardır : 

Vyaunıı Boys • Bale 1-2, Nord· 
stern • Bil O. 3, Oıtaux de Fonds• 
Luccrnc 1 • 1, Servette • Lausanne 
Sport 2 • . O, Gallen • Grasshoppera 
4 • 4, Lugano • Bern O • 3. 

Alman tenisçileri 
Berlin 6 (A.A.) - Davis kupası 

maçlarına i~tirak etmiş olaıı, tenıs
çilerden Von Cramm ile Henkel, 
memleketlerine avdeilerinde her 
nekadar Atinaya uğrayacaklarsada, 
ayin il inden 18 ine kadar süre• 
cek olan spor bayramın.da. tenis 
maçlarına gırmiyeceklerdır. 

Vlyanadakl maç 
Viyana 6 (A.A.) - Voker • Ffo. 

ridsdorf arasındaki maç 4.2 Voke
rin galibiyetiyle birmiştir. 

Çekoslovakyada futbol 
maçları 

Prag, 6 (A. A.) - Yapılan maç• 
farın net'celeri: 

Viktoria Zizkov • Moris Slavia 
7-0 Viltoria Pilsen • Sparta 3-11 
Zidenişa. Naşod 3· 1. 

ltalyadakl futbol maçları 
Milano, 6 (A.A.) - Lik maçları 

neticeleri: 
Mitano .. Ccnova 2· 21 Florcnza· 

Novara 1·0, Sampiyerdarena·luven• 
tus 6-2, Lazio • Amerosiana 1 • O, 
Napoli • Bari 3-0, Torino • Ales• 
sandria 5-0, Lucca • Trieste 1 • 1 
Budapeşte, 6 (A. A) - Yapılan 

maçların neticeleri: 
Föbus - Szcged 2 • O Fereno. 

varos - Hung~ira 3 • 3 B., Or
ner - Elektronios 5 • 1, Haladas 
- 3. Ker O. ı 

lsveç ve Danimarka 
yUzme mUaabakaları 
Kopenhag - Kobenhag yüzme 

halinde lsveç ve Dacimarka yüz· 
me takımları karşılaştılar. Bu mü• 
sabakalar arasında en enteresan 
hadi5eyi, Olimpiyad ikincisi Dani• 
markalı kadın yüzücü Roagnhild'in 
400 metre sırt üstü yüzmek Olim• 
yad rekorunu kırmış olmasıdır. 

Olimpiyat yüzme müsabakaların• 
da 400 metre sırt üstü yüzmeyi 
5,59,8 dakikada Hollandalı kadın 
yüzücü Rıınaslenbrök kazanmış \le 
olimpiyat rekoru tesiı etmiştir. 

Rangnhild bu mesafeyi 5,44,S 
dakikada yani olmpiyat rekorun• 
dan 15 saniyeden daha kısa bir 
müddet ıarfında yüzmüş ve yeni 
bir dünya rekorn tesis etmiştir. 

San' atkar Melek 
---

Sıhhati düzelmektedir. 
DUn verilen ha.,er 

doöru deftildlr 
Dün sabahki T dn gazetesi, Şe. 

bir tiyatrosunda "Kral Lir,. tem• 
silindc dknndan kan geldikten 
sonra hastalanan ve tedavi altında 
bulunan oestekar Muhlis Sabahat. 
tinin kızı bayan Meleğin ölümünü 
haber veriyordu. 

l'ürk sahnesinde incc'iğl, .ıı Ü· 

zelliki, kabiliyeti ve istidadı !le 
kendisini çok ~evdirmiş olan Me. 
!eğin ölüm haberi içimizi sızlattı, 

Fakat hemen öğrendik ki, Melek 
ölmemiştir, yaşıyor, sıhhati her 
gün daha iyileşiyor, Sevincimize 
iştirak edecekinize şüphe etmi
yoruz. 

/Tİ ZAR - Yazımızın çolclulunclon 
(AYGIR) tıfrilcomı:ı 6ugı1n kona• 
momııtır. Özı1r dl/eriT. 

'Koskoca taşdaıı adayı toprak dol· 
' durmuşlar 'e üzerine yer yer park· 

lar yapmışlar. Bizim l:>elcdiye bir 
tek Taksim bahçesıni adam edemi· 
yor. insanın içi acıyor, yür~giniıı 
her köşesi sancılanıyor. Kapamalı 
bu acıları ... 

* Bir gecelik bir fırtınadan sonra 
hava açtı. Akdeniz fırtınası ger· 
çekten sert oluyormuş. Koskoca 
vapur bir çöp oldu. Göverteye 
çıklıgım vakit ilk gördüğüm için 
fişlım. Vapurun bacalarından a,a. 
ğıya kadar bir tarafı bembeyazdı. 
Bunlar keskın güneş altında kuru· 
yan tuzlarmı~. Demek dalgalar ba· 
calara kadar çıkmış. Gok, ma\lid~n 
ziyade toz aluminyom renginde. 
Güneş yokta bütün atomları dağıl· 
mış gibi: nerede yok ki? Vantila. 
törlerin dön"n kanatları arasında 
bile bir yığın güneş var. 

B !yaz Rusun kızları güvertede 
erkeklerle şakalaşıyorlarken tı:haf 
bir tedai ile servet ve koca ardın. 
da yollara düşen bizinı mahalle 
kızlarını hatırladım. Rodosla başka 
bir vapura aktarma etmişlerdi. A· 
~aba şimdi ne yapıyorlar? Ne bah. 
tıyar çocuklar! Omuzlarına bir iki 
arşın ipekli, ayaklarına parlak to
kalı pabuç, avuçlarına bir az para 
ve aıtızlarına bir çiğne} im sakıı 
verdiniz mi? verende mesud alan dal 

Belki satıldıklarına da aA-lamı. 
yacaklar. Belki hatıralarını başka• 
!arına anlatırlarken pahalıya sabi· 
dıklarına kurumlanacaklar, övüne• 
ceklerl Cehalet ince duyguları 
törpülermis, Bazı yerde ne kadar 
faydalı. Müzikden anlamıyorlar, re• 
simden anlamıyorlar, kitaptan an
lamıyorlar. Fakat gidecekleri yer
lerde başı sırma püsküllü, karnı 
sadefli utlar, dümbelekler var, on• 
lan düşünüp seviniyorlar. 

Ut ,.e mahalle kızı.. Bu ikisini 
birbirinden ayırdıkları gün memle0 

kette bir musiki doğabilir. Resim· 
den niçin anlamasınlar? Evlerinde 
içleri ayet yazılı çifte (vav) lı lev
halar yok mu? pazar kayığı hiçi. 
minde, üç dört çift kürekli beyit• 
leryaıılı şeyler yok mu? Kalpakçılar 
başındaki ermeni madama selen 
üstüne yazdırdıkları Karanfiller, 
Laleler yok mu? Bunlar resim değil 
mi? 

Neden ki la ptan anlamasınlar? 

Mektepteyken 10 Temmuz barra
mına gitmezler miydi? Başlarına 

uydurma agelli, patiskadan kcf. 
yeler sarıp "vatan bizim canı. 
mız, feda olsun kanımız,. diye udlu, 
defli marşlar söylememişler miydi? 
Daha sonra köprüde aldıkları (Aıı
kını ısıran maşukanın hikAyesi on 
paraya!). (Kaynanasını kaynar ka· 
una atan gelinin hikfıyesi yirmi pa. 
rayal), (Sevdadan verem olan kı· 
zın hikfıyesi beş paraya!) adındaki 
kitapları okumadılar mı'? 

Fakat ben bu kızlarla nıçin bu 
kadar uğraşıyorum? Onların ,imdi 
burada bulunmayan varlıklarını 

neye ince ince, acı acı alaya ah· 
yorum'? Ne hakkım var? Beıı ki· 
mim ki bunları ve bunlar gibilerini 
beğnemiyorum? Kula~ımı arkaya 
çevir:p koca lstanbulda benim için• 
de neler konu~uldu~unu !~itmek 
kabil ol~a ... 

7 an 

Yazanı 

Altın nerde olsa ııllındır demiş· 

ler, paçavrada böyle değilıni? Pa· 
çana platin çekmece içindede pl• 
çavradır, belediy~nin çöp arabası 
içinde de. lstanbuldan uzaklaştım 
diye paçavra!ıklan kurtıılacakmıyıın? 
Benı kimse bilmezse beni ben bili
yorum, bu yeter. 

Sinema filim!erinde görülen uı. 
durma trop'kal manzaralardan bir 
sahıcisine yaklaşıyoruz. Biraz s~· 

raba benzi}or. Kiiliihları yuvarlak, 
cüce m'nar~ler tepetakla görünii· 
yor. Dümdü1, mor denize aı.s~l· 
miş galiba. Bej rengi binalar yan· 
larmdan o kadar uzanıp •ivriliyor 
ki iri mekikler sanılıyor. 

Kayık, rıhtım gürültüleri gillik· 
ce yaklaşıyor ve tecvitli seslerin 
çallatılışları aitlikce kulak tırmalı· 

yor. 

Ras Feddan burasını öve ö\·e 
bitiremiyor. Çok eski, asil ve bll· 
yük bir dostu buranın eşrafındaıı· 

dır. Barbarosun, Turgut Reisin müt
hiş akınlarına yegane kırşı koyan 
ve ikisini de bir kaçar defa ye· 
nen bir ailenin son var:si imiş! 

O söylüyor, ben düşünüyorum: 

Barbarosun ve 1 urgud reisin akın· 
!arına karşı koy maki Bu yel mez· 
miş gibi onları birkaç defa ;enip 
kaçır maki 

Ras Feddana ilk defadırki kızı· 

yorum. Fakat içimden. Bu iyi adı
mın şukadarcık cehaleti ve falso
sunu hoş görmeli. llu sözlerin be· 
ni inciltikini bilmiş olsa muhakkak ki 
söylemeyecek. Beni memnun etmek, 
buralara alıştırmak için söylediği 

belli. Buralara, oralara, ötelere 
alışmak .. Fakat alışamamak elim· 
de mi ki? ister ıstemez alışaca~ını. 
Burası olmazsa başka bir yer ola· 
cak, insan bir defa hayatlnın sık· 
let merkezini kaybettikten sonra ... 

Bu büyük adamın yine kendi 
kadar büyük bir sülaleden gelme 
kibar bir kımsı varmış. Beni görüp 
tanımakla çok sevinecekmiş. Beyaz 
çikolata ve kapkara bir sürü cari· 
yeler •• iki cücenin hokkabazlıkları .. 
üç dilsizin terbiyeleri. Akağalar, 
haremağalar.. gül bahçeleri.. bir 
sürü tavus kuşu .. gümüş kafeslerde : 
cennet kuşları ve abanoz tünekler. 
de papağanlar.. salma uçuşan va 
ötüşen kanaryalar .. havuzlar, kas
kadlar, buhurdanlar .. lngilizce ter• 
cümesini okuduğum "binbir gece,. 
masallarinın daha moderen bir fasıl. 

Ras Feddanın yüzüne bakmıyo

rum amma, hissediyorum ki anla· 
lirken ağzı . keyiflen köpürüyor. 

Türkçe, arapça, İngilizce, fransız· 

ca .. hepsini karmakarışık ederek 
ekzotik bir kaside okuyor. 

Beyaz bir motorbot yanaştı. Ge· 
niş kamarası baştanbaşa renkli cam· 
!arla kaplı. Çıplak bacaklı,kalın.pazı· 
lı, mavi şalvarlı, kırmızı takkclerinde 
uzun mavi püsküller sarkan birkaç 
tayfa vapurun merdivenine kanca 
altılar. Bu motor bizim ıçmmiş. 

Ras Feddan telgraf çekmi~, dostu· 
nun sarayına misafir olacakmışız. 

Y azmağa vakit yok. Sonra ... 
(Vevamı t'ar) • 11tnı111111111111ııı111•1111ııııııuıı111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111111111111uı111111111111uıııııı1111111uıııı111111111111111111ıı1111u 

Hazineden 
Alınan eşya 
Borçlarını ödemlrenler 
hakkında yeni hararlar 

B azı kim:oelcrııı Hazinece yapı • 
lan müzayedelerden taksitle 

aldıkları menkul malların bedelini ( 
ödemedikleri ve yalnız bır iki tak· 
silini verdıkten sonra ya başka ye· 
re glltiklcri veya mali vaziyetleri· 
nin bozukluğunu iddia ettikleri gö· 
rülmüştür. Her ne kadar bu gi
bilcrin toahhütlerini yerine getırt· 
mek tçi.1 ev, apartman, dükkan, 
tarla gibi gayri menkullerine mü· 
racaat edilerek bunlar maliyece sa.· 
tışa çıkarılmakta ise de ekseriya 
tahmm cdılen satış fiatı çok yük • 
sek olduğundan bu gayrimenkul • 
!er satılamamaktadır. Neticede dev
let alacağını tahsilsiz kalmak teh· 
likesine düşı.iren bu vaziyet hak • 
kında Maliye Vekaleti Defterdar· 
lığa yeni bır emir vermiştır. 

Tamimde, bu gibi gayrimenkul· 

lere ehli vukuf tarafından konu • 
lan kıymetler yüksek olduğu tak· 

dirde kabul edilmiyerek satış ko • 
misyonunun resen ve bugünkü ya
şayışa göre kıymet takdir edilerek 
satılığa çıkarılması \•e bu suretle 
yapılan satışlarda yine alıcı bulun· 
madığı takdirde gayrimenkul mal
ların Hazine adına tefviz edilmesi 
bildirilmiştır. 

Büyük 
Caddeler 
Bunların asfalt yapılması 

kararlaştırıldı 
Belediye beş senelik yol progra· 

mını tamamlamıştır. Bu progra -
mm ayrıca kanalizasyon kısmı da 
vardır. Bilhassa yol programı, lıir 

takım mühim maddeleri ihtiva et

mektedir. Beş sene içinde, şehir da· 

hilindeki bütün bozuk yollar ta • 

mir edilecek \'C hiç yol olmıyaıı 

yerlere kaldmm yapılacaktır. Prog. 
ramda asfalt olarak yapılacak yol

lara ait de bir takım kayıtlar var
dır. 

Belediye, şehrin belli başlı mey
danlarını ve yollarını asfalt olarak 
yaptırmıya karar vermiştir. Tak • 
sim, Bayazıt, Eminönü, Karaköy, 
Sirkeci gibi uınurn1 yerler ve mey· 
danlar tamamen asfalt olacaktır. 

Bundan başka, Taksimden Baya • 
zıda kadar biitün tramvay yolu as· 

falt olarak in~a edilecektir. 
Vücude getirilen program, şe • 

hir meclisinde müzakere edildik 
ten sonra, kat'i şeklini alacaktır. 

Asfalt yol, ayni zamanda, şehri ya
zın tozdan, kışın da çamurdan kur· 
taracak tır. Bozuk yollar da tanılı· 

edileceğinden, iç sokaklard:ın ana 
caddelere toz ve çamur gelemiye· 
cektir. 
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Garibeler diyarı Amerikada 
'' k i b a ı· l ı k ,, i m a 1 e d i 1 i r 
Nevyorkun muhteşem otelleri birer 1 
nezaket müessesesi halinde çalışırlar 

A caba dünyanın en nazik ve ki
bar milleti hangi millettir? Biz 

Türklerin misafirperverliğimiz 
bütün milletler tarafından bi • 
linen ve sevilen en güzel huy • 
larımızdan biridir. Hatta dünyanın 
en nazL1< ve kibar milleti oldu!lu • 
muzu ,ftiharla ilan edebiliriz. 

Ancak bır de başka memleket • 
lere göz atalım: 

Amerikaya gıdrn bir Fransız yol· 
cu §Unları anlatıyor-

- Nevyorkta Park a~nü'deki 
otele indiğim zaman, otelin küçük 
garsonu bavulumu elimden alır • 
ken, sanki beni eskiden tanıyor • 
muş gibi, bana ismimle hitap etti. 

Almanyada ise otellerde, gelen 
muşterı;ı!n hüviyeti deftere kayde
dildikten sonra, o müşteriye, is • 
minde:n ziyade mesleğile hitap e· 
dilmektedir. Mesela, Her profesör, 
Her doktor, Her ingenior gibi .. 

Fakat Amerikan nezaket! mea • 
!ekten z;yade, aileye itibar göster
mektedi:. Bu 130 milyon nüfuslu 
koca memlekette daha ziyade sa
mimiyet ,.e mahremiyet havası ya
ratmıya çalışılmaktadır. Bu ote· 

lin garsonu beni tekrar görmekle 
mes'ut vı:: bahtiyar olacağını da 
söylemişti. Fakat bir daha görü • 
şemedi'c. O başka! 

Gerçi .görüşürüz inşallah• tabi
ri hemen her memlekette mevcut
tur 

Amerikada saatler sorulduğu za· 
man, sekiz buçuk, sekizi çeyrek ge• 
~er, tabirleri kullanılmaz. Sekiz o
tuz, sekiz on beş, sekiz otuz beş di-ı 
ye dakikalar sayılır. 

Ncvyorkta ışıklar mesai saati bi
tıccye kadar arezani olarak yanar. 
Ünd n Eonra tubni ışıklar peyda 
olur. Yani Empir State, Building 
gibi 310 metre irtifaındaki binala· 
rın bütıin ışıkları yanar. Telefon 
santralı durmadan işler, gecele • 
yin her tarafı ışık kaplar. 

• • Sabahleyin bu binayı gezmek is-
tedim: 

- Size bir rehber verelim, de
diler, burada iki bin odamız var, 
bir günce hepsini nasıl gczcrsi • 
niz? 

Telcfan santralında iki kadın e
kipi var. Hepsinin de saçları pe:r
manantlı' Bir kulaklarında ahıze, 

ağızlarPun önünde de mikrofon. 
&crbcst dlcri mütemadiyen fişle

rin üzerinde dolaşıp duruyor. Kız
lar müu :nadiycn soruyorlar: 

- Bonjur bayım, sizi tekrar ça

ğırayım nu? 

kelimesini kullanmak Avrupaya 
münhasır kalacak gibi! 

Amerikada, hatta mesai fede -

rasyonunda bile şimdi callo. ke· 
lımesi yerine şöyle söyleniyor: 

- Gut Morning, burası Labur Fe- Nevyorkta kolunuz kazara ge • 
dereyşin! çen bir yolcunun koluna ilişse, kim 

Yahut: bilir arkasından kaç defa adamın 
- Gut Afternun! caf:feder•iniz, affedersiniz• dedi • 
Yani .sabahlarınız hayır olsun, ğinl işitirsiniz. 

akşamhrınız hayır olsun, geceniz 
hayır olsun!. gibi! Hele •tenkyu• herkesin dilinin 

Telefonda bu şekilde hitapta bu- =u=c=u=n=d=a=d=ol=a=şm=a=k=ta=d=ır=.,=====I 
lunmak daha kullanışlı imiş! 

Bır Amerikan otelinde her şe
yi bulursunuz. Günün her hangi 
~aatind~ mesela borsada filan tah
vı lin wyahut filan eshamın han· 
gi rakamlarda temevvüç ettığin! 

oğrenelıi.' ırsiniz. Sizi Nevyorkta 
gezdır.oo<k uzun boylu, balık e • 
tınde, sarışın, on sekiz yaşında bir 

kız mı arzu. ediyorsunuz, otel mil
diırü h~men emrinizi infaz eder 
Fılan !jyatronun programı hangi 
g;.'.!.. de~işiyor? Derhal öğrenirsi • 
nız. SJ<> tin ize baksanız, bu ce • 
vahı almak için 49 saniye geç -
memiş o;duğunu görürsünüz. 

~ 
BEYOGLU 

SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDlZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

: Macaristan geceleri 
: Şehirler alev içinde 
: Romeo ve Juliyet 
: Romeo ve Juliyet 
: Beyaz melek 
: P risli şantöz. 

: Her yerde şeıı 
: Tayfuo 
: Altın toplıyan kız· 

lar. Gazino de Paris 
:Casuslar karşı karşıya 

ispanyada 
nasıl 

ba pehı· an ar 
güreş·rıer? 

jap011ların gare,t•r• Mgi!k •hemmlget oerdikleri malümdur. Japorıvarıın lı•m•n her ıehrlrıde gi!reı kulüplui 
oartlrr. Yukarıda reslmd• Tokyodaki JJeua • No • Uni kulüLürıde şiımarı pehllvanlarırı antrenman yapısları 
görülmekl•dİr.Bunlardarı soldaki Çune rıo Hana oe sağdaki Hitaşi-lva )nponyan'n sayılı pelılivmlarındırlnr. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Öğle oeşr iyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadi,, 13,05 muhtelif plak 
neşriyat~ 14 Soıı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30 Plakla d•ns mu•ikisi, 19.30 
mandolin orkestrası, 20 Nezihe ve 
arkadaşları tarafından Türk musi

kisi ve halk şarkıları, 20,30 Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev, 20,45 
Bimen Şen ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, saat 
ayarı. 21,15 orkestra, 22,15 Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi gü. 
nün programı, 22,30 plakla sololar, 
opera ve operet porçaları, 21.30 so ı. 

Poliste 
Bir berber ustura ile 
bir adamın yüzünü 

kesti 
Kasımpaşada berberlik eden İsma
il adında birisi, Büyük Ziba so • 
kağında kafayı tütsüledikten son
ra, Ali isminde birine çatmış. Ali 
ile aralarında kavga çıkınca, ber
ber İsmail yanında taşıdığı ustu
rasile Alinin yüzünü ağır surette 
kesmiştir. Ali derhal yere düşmüş 
ve imdadı sıhhi otomobili ile Zü -
kür hastahanesine götürülmüştür. 

Berber İsmail yakalanarak hak
kında kanuni takibata başlanmış -
tır. 

Kalb sektesinden ••• 

ISTANBUL 
T ıcaret ve z h" a ıre 

Borsası 

6 1 4 I 937 

Evvelki akşam saat 20,30 da Zey -il rckte Pirizade Camiinin son cema• 
at yerinde 60 yaşlarında tahmin e
dilen bir adam, ölü olarak bulun • 
muştur. 

FIATLA r. 
C 1 N S 1 A,ajiı 

--
K. P. 

Buğday yumuşak 6 15 

sert 6 ~ .. • 
Kızılca --
Mısır beyaz 4 35 

" san 4 38 
Arpa 4 30 

Çavdar 5-
Ceviı içi 33 

Afyon ince 550 

Keten tohumu 9 10 

Zerdeva derisi --
~ansar " --
Yün tabak --
Yapak Anadolu 45 

Tilki derisi --
Tıltik mal 128-
Tiltik JeriJ; --

G ELEN 
Buğday 205 
Un 19 

1 

Yuka. 
--
K. P. 
6 25 
6 25 

--
--i 
5 5 
4 35 
5 7 1 --

600-
. 

--; 

--
-
--
--

130=1 

--

ton 

• 1 

Ölilniln Uz rinde bir elli liralık 

kağıt para ile bir liralık ufak para 
ve ayrıca da Ahmet namına -,eril -
miş bir senet ve 96 adet de Ahm<'t 
Aksu firmasını taşıyan kart çık
mıştır. 

- Yapılan muayene neticesinde ~-

damcağızın kalb sektesniden öldü • 
ğü anlaşılmıştır. 

Kurnar 
Taksirnd~ bir gazinoda kumar 

oynadıkları görülen Hakkı, Ha -
san, Sıtkı yakalanmış ve Müddei
umumiliğe verilmişlerdir. 

Çakı ile cerh 
Galatad.ı Karadeniz apartıma • 

nında otur~n Halil isminde birini 
Vahap isminde birisi çakı ile elin
den yaralamıştır. 

BORSA - PIY ASA 1 
6 4.937 
ÇEKLER 

1-dra 
Nevyork 
Parltı 

A ~ ı 1 ı f 

619. 
O, 79~8.• 

11. 1115 
15, 0636 

4. 7043 

Kapanıt 

620. 
0.79l0 

rt: ilin o 
Briillael 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amaterdam 
Prag 
Viyana 
Madrlt 
Berlfn 
VarfOV• 
Budape.şte 
Bük re, 
Belgrat 
Yokohamı 
•.oııbov.a 
~to .. ııollD 

88, c875 
3. 4750 

64. 20•5 
1, 4d7S 

22, 6'175 
4, 2342 

il, ~315 
1, 9111 
•• ı760 

3, 9183 
107, 9!60 
54, 5118 

-ı, 77 
24, 74 
3, B38 

PARALAR 

~ 

ı:.1s1s 

ı~.0>16 
4.6°81 

88. 145 
s.4.1 
n4,193S 
1,4464 
'2'l,6ll 
4,'l27.i 
11,4191 
1,969) 
•.1693 
3,9)'0 

107,7420 
34,5160 
2,765~ 

2~.78 

3, ı288 

t Fterlln 
1 Dolar 

ıo Frank 
20 l lret 

ili 2~ 
12S.25 
112. 

S at11 

• 11.ı5 
125.2S 
110. 
12~. 

85. 
22. 
57S. 

1~0. 
20 Srl('ika Fr•ngı 80. 
10 Drahmi IS. 
20 !ıvlçre Frauırı 56S. 
20 L .. a 20. 
1 Florôn 63. 

20 K ro~ Celc 70. 
1 ~ilin Avuıturya21. -

Pezeta -. 
l Mark 2!1. 
1 ZloU 20. 
1 Penıro 21. 

20 Ley 12. 
10 oı .. ar 48 

23. 

-. 
22. 50 
24. 
14. 
62 

Yu -. -. 
1 Kron lavef 
1 Albn 
1 banknot 

so. 32. 
1044. tlHS. 

247. 2t& 

ESHAM 
Açılıt 

11 Eankua Mü-. -

• ,, N. 

~apa'.ltf 

" • Ha.-,- -,-
Amadohı tm. 60 Oto Petla 

21,80 23..&0 
,. ,. yüz do 60 0/0 V adeU 

• 
• ., lllO de 100 
A oloo çimento 14,80 14.80 
Merkez Bası. 9!,SO 92.~0 

Telcfor.cu kızlar, sanki kendi • 
!erine karşı muhabbet besliyen bi
risilc konuşuyormuş gibi, tatlı bir 
srsle kı.:nuşmak mecburiyetinde -
dirler. ~ clefon zilleri de, bitişik 

odadakileri rahatsız etmiyccek su
rette çalmaktadır. 

Telefoncu kızları yetiştirmek ve 
bunları.ı seslerindeki ahengi dıi -

Fransızlar, yer yüzünün en ter
biyeli milleti olarak bilinir. Hal
buki Amerikalılar, Fransızları yer 
yüzünün en alaycı milleti olarak 
telakki ederler. Amerikalıların ta
mamilc teşkilatlandırılmış olan ter
biye ve nezaketlerinde alaya, is -
tihzaya yer bırakılmamıştır. Mai
ma başkalarına hoş görünmek ar
zusu h:ıkimdir. Mesela Fransız

lar randevulerine pek o kadar sa
dık değildirler. Halbuki Amerika
da bu yoktur. 

Ş!K 
ŞARK • Sıng apur postası ve 

Altın toplayan kızlar. ı 

K•ışyemi 

Çavdar 
Arpa 

" ,, 

54 
" 

1 
105 

" 

Dökmecilerde yangın 
Dökmeciler caddesinde Ardaşın 

dökmeci dukkanından yangın çık· 
mış. yangın yanındaki dökmeci 
dükkanına da sirayet etmiş. her i
kı dükkanın da çatıları yanmıştır. 
Tahkıkat ııetıcesinde yangının ya
nan ocaktan çıktığı ve eşya ve 
dükkanları!\ sigortasız olduğu an
laşılmıştır 

iSTiKRAZLAR 
Açıht Kapanıt 

Türk BClfctl 1 Peıhı , , 

• zeltmek için uzun boylu çalışıl -
makta ve mütehassıs hocalar bu 
işle uğ. aşmaktadırlar. Bir kız, is. 
tenildiği tarzda , tenkyü - teşckkıir 

ederim> demesini ancak on beş gün
de öğrenebilmektedir. 

Bu otelde günde vasati 22 bin 
telefon !'!'uhaveresi yapılmaktadır. 
Fakat bu genç kızlar her gün .tenk
yu. diyD artık bu kelimeyi teliıffuz 
edemiyecek bir hale gelmektedir • 
ler. T.:?ıefoncu kızın söyliyeceğı 
ve gaye: ahenktar olması liizım ge
len bir Lümle daha vardır: ci am 
sorry-çok rnüteessifim•. 

Genç kız, sanki kendi başına bir 
:felaket gelmiş gibi, bu sözünün a
hengilc teessürünü ifade etmiş o
lacaktır. isterse telefonun öbür u
cutY.lak: zat ağız dolusu küfret • 
miş olsun. 

Bu kızları ve diger istiyenlHi 
yetiştira.ck için cnezaket bürob
rı. açılmıştır. Bu suretle Ameri -
kalılar ııezaketi de, otomobil gibi 
imal e:tmektedirler. 
Yavaş yavaş teldonda callo!• 

Nevyoıktaki milli kütüphane gü
nün her saatinde edebi, fenni, ta
rihi, yahut luri 7 mc ait me5e1~leı· .. 

de sorul.ın bütün. su..tııt.: .. c cevap 

verir. İçtimai lüzumlarda pratik o
luş bu derece ileriye götürülmüş
tür. 

Nevy• k otellerinde müstahdem
ler fila•, l şyadan ne kadar gümrük 

alınaca.;rını, randevu evlerinin, bar
ların n."clerde bulunduğunu, fi 
Hin dan~özün adresini, filan otobıi
sün nerelerde durduğ..;nu adeta ez
bere bilir, İş, otellerd·e o derece 
iyi taksım ve tevzi edilmiştir. 

1936 Alina Balkan 
Olımpiyatları. · 

ASRI ı Saadet yuvası ve 
Biz de insanız 

SANCAK : Şırley asi. intikam 
(E.ski Aatorya) sesi Dünya bavadisı. 

CUMHURJYETı Esrarengiz tayyare, 
Yıldırım bölük 

ISTANBUL 
FERAH : Cıınlı film-Sevişmek 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

arzu~u 

: Bülbüller öterken 
Şeytanlar düşmanı 
: bajtdat bülbülü 

ALEMDAR 
KEMALBEY 

ı fı.lçakhk ve Mos
kova geceleri (An

M Be!la) 
:Marinella. Kara kedi 
: Eskimo. Çöl serse

rıleri 

HALE 
KADIKÔ'Y 

: Bay Tekin meçhul 
dıyarlard..ı 

ÜSKODAR 
liALt; : Yııdıılar kralı 

(Türkçe sözlü) 

BAK!RKÔY 
MiL TIY ADI : Bir mayıs gecesi 

Mısır 30 • 
Sus om 10 
iç ceviz 

.. 
1 ,, 

Nohut - " Yulaf - " Zeytin ya~ 21 ,, 
Kepek 7 ,, 
Fasulye 41 .. 
Yapak - " P~muk 2 • Peynir B. 1 n 

G iDE N 
Y pak 107 ton 
Fasulye 6 " çl fındık 2 • 
Tavşan n " Porsuk 149 adet 

DIŞ FIATLAR 
bugday: Lıverpul 7, J3 Kr. 

" :Şikago 6, 65 
" .. :Vinipek 6, 95 
" Arpa :Anvers 5, !'6 
" Mısır :Londra 3, 99 
" Keten T: .. 8, 37 n 

FındıkG :Hamburı 82, 29 .. 
" L: n 82, 29 

" L 

1 

1 

Yeni eserler 

Yeni Türk 
Eminö1ü Halkevinden: Eminönü 

halkevi tarafından her ay çıklrıl

makta o'an (Yeni T .ırk) ün 52 iaci 
sayısı çıkmoştır B•ı s3yıda: 

Ziyaeıtın Fahro, H. N~mık Orkun, 
Nahit Sun, Raşıt Gökdemir, Salıh 
Munır Çorlu, N ıci Yün gül, T ihsin 
Banguoglu, H kmet Turhan Oağiı• 

oglu gibi tanınmış imzaların yazı
ları vardır. 

Gençlerle münevverleri alakadar 
eden yazıları toplamı~ bulunan bu 
mecmuayı okuyucularımıza tavsıye 
ederiz. 

Dans merakhlarına 
müjde 

En kısa brr zamanda iyi dans öğ
renmek ısterseniz ve ucuz bir fı 1 
ile vakit kaybetmeden dans pro -
fesörü Yorgo'y:ı müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka -

sında Topçckenler sokak No. 31 
birinci kat. 

ıı 
1 

,. ,. l Vadeli 21,55 21.475 

~ .. .. 
,. il Pe,ın 20,75 20.97S 
• il V deli 10,9•~ l0.915 

• 
Erıranl 

• 111 Pe,ın 2".85 20,75 ':·1 
" ıu VadeU fOa, ıoo; 

95 9S 
bivaı Enunı• 1 

u .. .. 
Şark şim. 
Yüz.de S Hatlae 

il 
w . .-

94,- 94,-

it 2ı .. • 
TAHViLAT 

~ 
Ana~olu Pe. 1 40,-

" .. .. .. .. 

Va. , 
p,.. il 40,
Va. 11 
Pe. ili 
v •• uı 

,. r1rı,...~s•'1 Pt'". 

~' u 
Va. 

Kapanıt 

40,-

' 40, ~-

• 

0:'.'H:y;~d ö:~~ 1 
Öğleden sonra Beyoklu Ağacam 1 

karşısında No. 313 Telefon: 
1 43586 . ........................... .. 
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l-IAV GAII BANYO .ALETINiN 
SAAFİYATI :NEDİR ? 

.Yüksek Mühendis Mektebinde 151-1{[36 tarihinde RB 9 . aleti ile yapılan muhtelif tecrübelerin neticeleri ~üfilardir: 

· ı 

BANYO Banyo 

Soğuk 

odasının harareti 

Suyun _ derecesi 

19° -

1 7° -

1 25 litre 

37" 6 

1ml250 

Banyo odasınin ·harareti 

Soğuk Suyun derecesi 

1a·,s 
17 o -

DUŞ 

1 

Su miktarı 

Sıcak suyun derecesi 

Gaz sarfiyatı 

ı..İTı:ıE. ~U 

. :-:_-- .... 

Ilı, .. ,, 

Sıcak suyun derecesi 37°-

<?1 3tG 

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

Türk Hava Kurumu 

BOY OK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

~üyü~ 200 000 liradır. 
ıkramıye • 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır •. 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N : 

937 gUnU ak,amına k1tdar biletin• 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üze· 
rlndeki hakkı sakıt olur .. 

\ r- Kırıklık, esneniek ve r3havet- 1
'

1

_D_A_l_M_O_N ___ F_en-er,~e-ri __ _ 

lL-HaGstahkRların ı· ppiştariıdıNr, fa,katl oenlar_• _J Meraklılarına Müjde: 

Karşılıyabilirsiniz 

GRİPİN 
Radyolin müessesele
rince hazırlanan ve 
Türk kimyevi müst~h
zarlarının en muvaffak
larından biri olan o ilac· 
dır ki vücudü nezle, 

grip, bronşit hastalık
larına karşı kale gibi 
müdafaa eder, ha!"areti 
süratle düşürür ve bü

tün ağrıları geçirir. 

-Gripini tercih ediniz. 
,,. \ . ' . ... . . . ...... 

1 

200 116 600 metre •••k veren 

DAiMON 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi ıtık almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
ile 

D A 1 M o· N Ampullarını 
Kullanınız ve her yerde DA 1 M ON 

markasına dikkat ediniz. ---

Vat.anda ş paranı, 
ha&i.ce• ~memek 
tam~ 

EMi EMiR e 8 e Tı:aş Sıç a9'- k.uUanmakJa olur 

Yc 1 Tı B . heı yud4 aı:a. 
2r 1 raş ıçagı r g->~rakende 10 tanesi 15 kuruştur. 

.:r~ . $.rtm6ul ~abh ~ 'iO<ittlılll>r_.,j ' llstanbul komutanlığı 111 Kadıköy Vakıfları Direktörl~~ü ilAnları 1 
Satınalma Komisyonu ilanları Üskiıdarda Karadavut paş ı c3nıİİ avıu_sun.da~ı mcş~ut~ hane 

1 

31-5-938 

- sonuna kadar kiraya verileceğinden isteklılerın ıhale gunu olan .3.4.937 ••ACELE ARANIYOR•• Yenı• Çıktı 
3. üncü kor için nümunesi gibi d- ı-,.- ·· 1 ( 85 ) 1 Salı iünü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Mü ur u.,une muracaat arı. 1 1 Ankara•da mühim bir müesse• 

400 adet nöbetçi muşambası kapalı • sede vazife görecek en aşağı bir 
zarfla ihalesi 13/Nisan/1937 Salı • • • ecnebi dili bilen ve mikrofon T htl D 
günü saat 15.30 da yapılacaktır. Muhammen Teminah T: No. önünde konuşabilecek bir bayan a arı e-
Muhammen tutarı 5600 liradır. tedeli memure aranıyor. 

LK. L.K. 
Şartnamesi her gün öğleden ev - · 52 22 9s Üsküdarda Sinan paşa mahallesinde ka• Referans göstererek ve bir bo7 • e ç k 
veı komisyonda görülebilir. istek - 696 17 fotoğraf leifederek mektupların Vlr n QCU rantine S. 31 sayılı sahilbane arsasının 1 b ı 7 lilerin 420 liralık ilk teminat mek- "N. Y.n rumuzile s lan u 1 6 
tup veya makbuzlarile 2490 sayılı 113 hfsscsi No. lu post11 kutusu adresine 1 ÇOCUK ROMANI 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtahasaısı 

Pazardan başka günlerde öğle -
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu- 1 
maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günle~i sabah c9.5 - 12• saatleri ha

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev t.el~fon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

Dahiliye mütehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağla 
Beşiktaş Tramvay Durak 

Hastalarını hcrgün öğleden 
sonra kabul eder. 

1 

kanunun 2 inci ve 3 üncü madde- Yukarıda mevkii ve kıymeti ve hi.se mikdarı yazılı arsa satılmak gönderilmesi 
b b u-ıere 31 gu-n mu-~detle açık arttırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin ihale ----------- Yazan: ISKENDER FAHREDDiN !erindeki vesaikle era er muayyen ., Üuüdar 1 inci Sulh Hukuk 

günde :hale saatinden en az bir gu-n"u olan 1~ 4-1937 Cuma günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdür. Bütiln okuyucularımıza 
saat evvelı"ne kadar teklı"f mek _ "' Mahkemesinden: Galata Kule• 

liiğüne mürac•atları. (1443) d.b. B" -•- H dk K f"l tavsiye ederiz 
luplarını Fındıklıda Komutanlık ı ı uyu.. en e aran ı 

Satınalma Komisyonuna vermeleri. 1062 liradır. Şartnamesi her gün .OOOO~OO'Xoo-00000000• caddesi otcu sokak Papa Yuvan -----

(1733) d l k ·syonda görü apartman 5 No. da Yani Liyaşos 1356 Hıcrr - 1353 Rum"ı ı öğle en evve omı - 18 Akba mUesseseleri 1 * lebilir. İsteklilerinin 80 liralık ilk Setrakın Osman ile sizin aley- Muharrem M1rt 
Çatalca Müstahkem Mevki Ko - teminat makbuz veya melitublari- Ankarada her dilden kitap, ıra· hinize açmış olduğu alacak da· 25 25 

malzemesi açık eksiltme ile 8141937 yeninde Fındıklıda Komutanlık olarak AKBA muesseıesinde aya icabet etmediğinizden lıak-
mutanlığı için 8 kalem muhabere le beraber ihale günü vaktı muay· 1 zete, mecmua ve kırt~siyeyi ucuz· ı vası üzerine ilanen daveti vakı- Yıl 1937, Ay 4, Gün 97, Ka11:iT1 

Perşembe günü saat 16 da ihalesı Satınalma Komisyonuna gelmele - bulabilirsiniz. Her dilde kitap, kı:lızda gıy"p kararı verilmiş 
ri. (1605) 1 mecmua siparişi kabul edilir. ve gıyaben icra kılınan muba. 

yapılacaktır. Muhammen keşif be- of. IK lstanbul pzeteleri için ilan ka. )( kemede müdei istiktab yap:lırıl· 
deli 890 lira 12 kuruştur. Şartna- hh.. 8 8 masınt taleb efmiş ve bu suret• 

Taşkışlanın tamiratını tea ut S bul, abone kaydedilir. Undervodd 
mesi her gün öğleden evvel komis- h b )l le istı'ktabınızın 14· '-937 ~ar-

İ eden üsteııd nam ve esa ına mez-

1 
yazı ve hesap makinelerinin An- 8 .. ~ 

yonda görülebilir. steklilerinin 67 k" . t · · ·h 1 gu·· ·· t ı · b· ş3mba gu"nu" sa·• 10 da ı"crasına ur tamm• ıçın ı a e nu a 1 1 kara acen.esi. Parker dolma .. 
liralık ilk teminat makbuz veya çıkmad:ğ:ac:'an pazarlıkla ihalesi . A ı ve muhakemenin de aynı günde 

k bı 1 be b ·h ı ·· ·· kalemlerimn nkarada satış ye. me lu ari e ra er ı a e gunu 26/Nisan.'1&37 Pazartesi günü saat saat 11-30 tali;cına w~hkemece 
vakti muayyeninde Fındıklıda Ko- 15 de yapılacaktır. Muharrunen ke- ridir. Tel~f.:>n: 3:ı77 8 karar veri im :ş olmakla tarihi 
mutanlık &ıtınalma Komisyonuna sif bed~li 900 liradır Şartnamesı ecıoocccıooooooooocoooc:ooooe ilandan itibaren heş gün zarfın· 
gelmeleri. 0 604) her cün öğledt>1 ev\·fl k•ımisyon- da itiraz etıuedi(tiniz ve nıez1<ıir 

1f da gö"üblilir. İsteklilerir: 68 lira- lı•-----•••----ı gün ve vakitlerde Üsküjnrsulh 
İstanbul Komutanlığı hayvan !ık ilk teminat makbuz veua mek- G ·· H k bı"rinci hukuk mahkemesine gel· , oz e imi 

hastahanesinde mevcut körüklerin tupları ile inşaı;t şubesinden ihal-. mediğiniz takdirde istiktabtan 

-

! 
1 

1 

7 Nisan 
Çarşamba 

Vekiller V auti. 

••• 
Güneş 5 34 
Ôğle 12 16 
ikindi 15 55 
Akfftııt 18 40 
Yatsı 20 13 
imsak 3 50 

. 

Ezani 

a. d. 

o 54 
5 37 
9 16 
ıı .ıJ 

l J4 
9 10 

-

. 

. 

1 
1 

elektrikle i9ler körüklerle tebdil · gününden evvel alacakları ,;es:ka- Dr. Şükrü Ertan k~çaı : ş ve vakıaları kabul ve 
edilmek suretıle salın alınacaktır. Jarl:ı bPraber ihale gür.Ü •.•,:k •_ r.ıu- Cajtaloğlu Nuruosmaniye cad. ikrar etnı"ş sayılacağınız ıııua• 

Sah.ıbi ve umumi neşriyatı idare eden 

İhalesi 8/4/937 Perşembe günü saat 3yvcninc'e Fındıklıda Korr, ulaniık Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi meleli gıynb kararı makamına 
16,30 da açık eksiltme ile yapıla- Satınalm1 Komisyonu:ıa qe!m~Jcrı. "yanında) Te efon. 22SS1ı kaim olmak üzere ilanen tebliğ 

caktır. Muhammen keşif bed~li (lf':ı'ı (•------···----• ı 'olunur. (937-156) 

Başmuharrir 

E. izzet 

Basıldıiı yer: Matbaa! Ebiizziya 
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