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Yeni krala lngiltere ile 
kurması tavsiye 

Vaziyet karşısında lngilterenin tutacağı yol 1ta1ya -
dostluk Habeş meselesine yeni bir istikamet çizecek 

Kahire, 29 (A.A.) - Otuz ıu ka- A 
1 dar sene evvel Kuzeni prens Seyfettin manya 

tarafından atılan rovelver kurşunu 

kralın ölümüne sebep olan başlıc.a a
millerden biri olmuştur. Kurşun şim
di ölen kral, o zamanki Ahmet Fua 
dm boğazına isabet etmiş ve bu yüz
den daiml bir zafiyet ve hemen de
vamlı denecek bir öksürük hasıl ol· ı 

Avusturya hududunu resmen kapadı 

muştur. 

Kralın ölümüne sebep oaln hasta 
lık boğazdaki bu zayıf yeri bulmuş 

ve öksürük son kan seylanını vukua 
getirmiştir. 19 aydanberi kralın aıh
hatı kalp ve böbrek iltihaplarından 

da vahim hale gelmiş ve cuma günü 
öğleden sonra çok tehlikeli bir hal 
alarak doktorlar gece geç vakitlere 
kadar ümitsiz bir surette hasta!ıkla
rı ile mücadele etmişlerdir. 

YENİ KRAL MISffiA BUGON 
GİDİYOR 

Londra, 29 (A.A.) - Mısır veliah
dı Faruk Londradan bugün değil ya
rın hareket edecektir. 

Starhemberg AVUllurga akerlerini teftiı edigor. 

-~-~at 1 Fuadın 

ölümü 

ı 
917 de İngiltere himayesi altın
da Mısır Sultanıığma getirilen, 
1922 de Mısınn istiklali ile bera-

ber krallığı ilin olunan birinci Ahmet 
Fuat evvelki gün tarihe intikal etti. 

SEÇİM 2 MAYISTA YAPILACAK 
Londra, 29 (A.A.) - Kral Fuadm 

ölmeıilne ratmen intihabatm 2 mayıs 
olarak tesbit edilnıiıt oWı tarlJıll ~e
ffftlrllmemıetir. 

Kahire, 29 (A.A.)" - ttç ayhli res
mi bir matem tutulması emredilmiş
tir. Bayraklar 4 mayıs akşamına ka
dar yan çekili kalacaktır. Mısırın her 
tarafında resmi daireler ay sonuna 
kadar kapalıdır. 

(Sonu Sa. 4 SU. 1) 

Viyana, 29 (A .. A.) - Reuter ajan ·ı 
ıından: Avuıturya, Viyanada ve Şark 
mmtakalannda bulunan kıtaatı Salz • 
burı ve Tyrol'e sevkebnektedir. Bu 
sevldyatın ıebebi, Avuıturyanın Al • 
mal"lann AvW1tıJ~·a hududunda ~ske • 
ı1 faaliyetlerde bulunduiunc!an haber • 
dar olma11 olduiu beyan edilmektedir. 

ALMANY .A: HUDUDUNU RES. 
MaNKAPADI 

Paris, 29 (A'."A.)" - Oeuvre ıaıeteıi 
diY.Of ki: 

(Sonu: Sa. ~ Sü. U 
Bugün de, oenazeai te§yi olunaca~ ---------------------·-------

Kral Ahmet Fuad'm Mısır tahtına T J $ l • J _ J • 
geçi§i mrf tesadüf eseri idi. Kralın ba- .ı uman en llC ı erı 
buı olan Hidiv İsmail Paşa, makamının 
en büyük oğuldan en büyük oğla geç
mesini temin etmişti. Kral Fuat 'ise 
lsmail Pa§anm en küçük oğlu idi. 

Bu bakımdan prens Ahmet Fuat 
Hidivlik makamına namzet değildi. 
Fakat Umumi harp sırasında Hidiv 
Abbas Hilıni Paşanın İstanbulda bu
lunması ve Osmanlı devletinin büyük 
harbe iştirak etmesi yüzünden İngil
tere devleti Mısır üzerine himayesini 
ili.n ederek Hidiv Abbas Hilmi Paşa
yı makamından baletmiş, ve lsmail 
Paşanın hayatta olan en büyük oğk 
llüeeyin KA.mil'i "Sultan,. ünvanile 
Mısınn başına getirmişti. 

Hüseyjn Kamil Paşanın oğlu bu
lunduğu için, Sultanlık daha sonra da 
ona geçecektL 

Fakat Hüseyin Kamil'in 1917 dr 
ölümü \·e oğlu prens Kemalettin 'ir 
Sultanlıh geçmeyi reddetmesi ü?eri 
ne İsmail Paşanın en küçük oğlu olan 
prena Ahmet Fuat bu makama davet 

İdman şenlikleri bu yıl 10 mayısta 
Taksim stadında yapılacaktır. Şenliğe 

iştirak edecek olan kız, erkek lise ve or
ta okul talebeleri dün Taksim stadında 
genel .bir prova yapmı§lardır. 

ve genel 
ispekterler hazır ulunmuşlardır. Şenlik 
günü yapılacak bütün hareketler tek • 
rar edilmiştir. Resmimiz dünkü prova • 
dan bir görünüşü tesbit ediyor. 

olunmuı ve daveti kabul ederek ' 'Sul- ----------------------------
tan., ilin edilmişti. 

Bu kısa izahat prens Ahmet Fu· 
ad'ın, ancak talihin büyük yar·dım · 
ile tahta geçtiğini göstermeğe yetişir 

Ahmet Fuat hazretlerinin Sultan
lığı 1922 senesine kadar devam etti. 

Mısır halkının İngiliz himayesin
den kurtulmak i<;in ayaklanması üze
rine İngiltere hükumeti bu vaziyetin 
devamına imkan bulunmadığını anla
mış ve Mısırın istiklalini ilan etmiş
ti. İstiklalin ilanile Sultanlık da kal 
karak krallık ilin olundu. 

Kral Ahmet Fuad'ın yirmi seneye 
yakın saltanat ve kr~lık devri MISI
nn mili S&V&f içinde geçirdiği bir de
v'irdir. 

(Sonu: Sa. 5 Bil. 3) 

Kemal Zaim anlatıyor 
Mısır fiatları niçin yükseldi, buna karşı 

ne gibi tedbirler alındı? 
Ankara, 29 (Telefonla) - Son haf - Bankamız tarafından Karade-

talar içinde buğday ve arpa fiyatları nizin mısır istihsal eden memlekele
düştüğil halde mısır fiyatlarının yük- rinde fiyatlarda geçen sene görülen 
sclmesi bazı tefsirlere yol vermiştir. ve hiç bir surette kabili izah olmıyan 
Bunun hakiki sebebini anlamak için yükselişleri bertaraf etmek için çift
memleket hububat ticaretinin nazımı çilerin tohumluk mısır ihtiyaçlarını 
vaziyetinde bulunan Ziraat bankası- temin maksadile buralara mısır gön
nın umum müdürü Kemal Zaim ile derilmeğe karar verilmiş tatbikata 
göriiftUmt Kemal Zaim ıu izahatı ver bqlanınııtır. 
di: .(Sonu Sa. 4 Sil. 2) 

Balle,ıstaa salbea 
tesllm m1 oıaror. 

Velialıtlın ltalgan /arla kon aşma/ara 
başladığı söglenigor 

Italyan kralına "Habeş imparatoru,, 
adı verilecekmiş 1 

Viyanada çıkan "Neues Wiener,, --------------' 
gazetesinin Roma muhabirinin yazdı- B b J 
tına göre, Hapeş veliahti Prens Ma. U aıon ne 
konen, ltalya başkumandanı Mare. 
fBI Badoglio ile sulh müzakerelerine ? 
siritmek üzere ltalyan hatlanna doi- arıqor e 
r11 hareket etmiştir. Adis Ababanın 
müdafaasını deruhte etmiş olan veli. 
aht Habeş payitahtının m1L~lihane bir Eskiden 
şekilde zaptı meselesini görüşecektir. 

magn dölci• 
len salıilleri göztbni. 

geçirdi 
ITA.LYA KRAL/ HA.BEŞ IMPA.RA.. 

TORU OLACAK 

Londra, 29 (A.A.) - Röyter ajan
sı Roma dan ihbar ediyor: ltalya, 

(Sonu SL 6 Sü. l) 
Belga ajansına bildiriliyor: 

'(LUtfen aaytfayı çeuirittu) 

Yilkıelc: mektepler futbol pmpiyonaaı flnaJ mıçları dün yapılmıttır; bani, 
ait yazı dördüncü ıahifemizdedir; yukarıda tıp fakültesi, appda il~~ 
tebi takımı görülüyor. 
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Boğazlar meselesi halledildikten sonra 

Avrupa güzel bir sürpriz 
;karşısında kalacak! 

"Boğazların sulhçü Türkiyenin eUnde bulun
devletler için bir nimettir.,, ması bütün 

Belgrad, 29 (A.A.) - Vreme ga-ı 
zet~si, başmakalesinde, Boğazların 
tekrar askeriJeştirilmesinden bahse
derek diyor ki: · 

"Avrupada büyük bir emniyetsiz
lik hüküm sürdüğü ve normal bey. 
nclmilel münasebetlerin tanziminde 
hukrıki esas olan mnalledeler müte
madiyen ihUil edildiğ; bu .9ırada Bo
ğazlar mukavelesinin tadili için Tür
kiye ile mezkur Tnllkaveleyi imza et
miş olan devletler arasında sükunet
le diplomatik müzakereler cereyan 
etmektedir. 

"Bu müzakereler nihayete ermek 
üzeredir ve her şey Avrupanın güzel 
bir sürpriz karşısında kalacağını zan
nettirecek mahiyettedir .• Beynelmilel 
teahhütlerin bu kadar ihlôlinden son
ra bcıinelmilel bir mllahede, bütiin 
cikitlerinin veya ekseriyetinin muı•a.. 
fakatile tadil edilecektir. 

"Lozan mualıedesi, müttefikimize 
topraklarından en mühim kısımlann
dan birinin talıkimatına ait mühim 
talıdidat kabul ettirmişti. O kısım 
ki, son iki asır içinde Avrupa tarL 

lıinde f evkaldde bir rol oynamış ve[ 
oynamakta bulunmuştur. 

"Türkiye Cumuriyeti için Boğaz
lar üç taraflı bir emniyet meselesi-1 
dir. Bu, yalnız Avruppadaki arazL 
si bakımından değü, Asyadaki arazi. 
si bakımından da öyledir. Mazide 
nasıl Td Boğazları başka her hangi 
bir del'letin elde bulur.durması Avru
payd karşı tecaıJÜZ kapısı olurdu, bu. 
nün de mütearrız bir memlekete, Av
rupada ve Asyada hücumlara kapı 
teşkil edebilidr. Boğazlann, Türki· 
ye gibi sulhçu bir devletin elinde 
bulunması Avrupa ve bühassa alti
kadar mücarir devletler için bir ni
mettir.,, 

Vreme gazetesi, Türk hükumeti
nin Boğazlar meselesi hakkındaki no. 
tasında beynelmilel ticaret zaruretini 
na1.arı itibare aldığını ve bu mühim 
geçidi icabında ticarete de kapamak 
hakkını istemediğini ehemmiyetle 
kaydettikten sonra müttefik memle. 
ketin bu kısmına ait emniyetinin çok 
nazik bir vaziyette bulunduğunu yazı
yor ve diyor ki: 

lngiltere müstemlekele- ı 
terketse de ... • 

ı·ını 
• 

Avrupa meseleleri hallolmaz! 

/transa Almanyaya müstemleke 
vermeğe razı mı? -----·-------

. Londra., 29 (A.A.) - Bir çok mu. zinin terkine mani olduğu ilave edil. 
harazakar mebuslardan mürekkep mektedir. 
yarı resmi tıir teşekkül olan ''lmperi- Paris, 29 (A.A.) - Oeuvre gaze-
al indüstries parlimantary comitte., tesi diyor ki: 
bir karar sureti kabul etmi~tir. Hariciye nezareti ile 4t~rek sağ ve 

Bu karar suretinde, manda altın- gerek sol cenahın bütün f rrkaları, 
da bulunan arar:irıin terk edilmesinin Fransız müstemlekelerinin, veya 
ne ekonomik meseleleri, ne de Avru. Fransız mandası altmda bulunan 
panrn bazı memleketlerindeki niifus memleketlerin AlmanyM·a devir ve 
fazlalrğr meselesini halletmiyeceği ter:u.•dilmesine katiyen m1rhaliftirler. 
beyan n sevkulceyşi: mülahazalarla Yalnız bir takım ekonom 'k imtiyazlar 
yerlilerin menfaatlerinin bu gibi ara- bahşedilme~i derpiş olunabilir. 

Almanya Avusturyayı hareke
tinde serbest bırakıyor 

iki memleket arasında dostluk kurulabilir 

"Boğazlar mukavelesi alıkii.mına 

göre, dört büyük devlet: lngiltere, 
Fransa, ltalya ve Japonya Bofjazla
rın emniyetini tekeffül etmektedirler. 
Bu dört devletten ikisi bugün Millet. 
ler Cemiyeti ile ihtilaf halindedir. 
Binaenaleyh, Türk hükflmetinin bu 
şartlar altında Boğazların emniyeti
ni düşünmüş olması pek ala anlaşı. 
lır. 

"HükO.metimizin noktai nazarı 
malumdur. Bizim hattı hareketimizi 
Boğazların emniyeti ve müttefikimi
zin mühim menlaatları tayin etmek
tedir. 

"Hariciye Bakanmuz dün Türki. 
ye elçisine Boğazlar mukavelesi ah
kamının tadili hakkındaki Türk nota. 
sına hükumetimizin cevabını vermiş
tir. Hükumetimiz, Boğazlar emni
yetinin müttefik Türk;yenin elinde 
bulunmasının müreccah olduğu mü
taleasile Türk hükumetinin arzuları. 
nı tamamile kabul etmiı:t.tir Bu me
selenin katı olarak halledilmesile 
Balkanların ve Anadolunun emniyeti 
meselesi ortadan kalkmış olac-aktır., 

Mısır kra 1ının 
ölümü 

llükumetimizin 
tazı yet telgrafları 

Ankara, 29 (A.A.) - S. M. Mısır 

kralının vefatı dolayısile Cumurreisi A· 
tatürk tarafından yeni kral S. M. Fa • 
ruk'a tazziyet telgrafı çekilmiş ve baş
vekil İsmet İnönü tarafından Mısır baş
bakanı Mahir paşaya ve hariciye veki
li Doktor Tevfik Rüştü Aras tarafından 
da Mısır hariciye bakanına taziyet tel
grafları gönderilmiştir. 

ANKARADA TAZİYETLER 
Ankara, 29 (A.A.) - S. M. Mısır 

kralının vefatı dolayısile h:-riciye vekili 
doktor Tevfik Rüştü Aras Mısır elçili· 
ğine giderek maslahatgüzara Türkiye 
hükumetinin taziyetlerini bildirmiştir. 

Bunu müteakip Bay Celal , Atatürk 
namına Mısır elçiliğine gitmi' ve tazi • 
yette bulunmu~tur. Daha sonra proto -
kol umum müdürü Şevket Fuat yine 
Mısır elçiliğine giderek arzı taziyet et • 
miştir. 

Fransız seçimleri 
Londra, 29 (A.A.) - Sir Austen j 

Chamberlain dün Londraya dönmek 
üzere Viyanadan hareket etmiştir. ' 

Bu münasebetle Times gazetesi
nin Viyana muhabiri yazıyor: 

çok~ müşkiU olduğu~. ve un_ıumı bir Halk cephesi birden 
felaket zulıur etmedıgı takdırde bu 

Sir ChamherlaJnin merkezi Avru. 
yapı ziyareti, malumat toplamak ü. 
zere yapılan bir turne malıiyetini al. 
nuş ve bu turne esnaBında mumaileyh 
bilhassa Avusturyada dalıili vaziyetin 
u:aktan görüldüğünden çok daha zi. 
yade istikrara malik olduğunu müşa
hede etmlıtir. 

Sir Chamberlain, merkezi :Avru. 
pa!ıa tealluku olan meselelerin halli 

Balıkçılar, geçen gece Wandelaar'm 
dört mil şimalinde esrarengiz bir kabi
lisevk balon görmüt olduklarım söyle
mişlerdir. Bütün projektörlerini yakmış 
olan balon, alçak bir irtifadan uçuyor -
du. Balon, iki saat müddetle denizi ih
timamla tetkik etmiştir. 

Rô1U1N - Ostende Belçikarun şi -
.. 1 tfenbf Jnylsmdald bir şehirdir. Bü· 
yUk hırpte Atman mayn gemileri İngi
liz zırhtııarma lrarıı bu kıyılara mayn 
dalmıGflerdL 

meseleleri ancak zamanın ve sabrın rey verecek 
halledebileceğini anla"uştır. 

Paris, 29 (A.A.) - "Halk cephesi,, 
Daily Telgraph gazetesinin mu. 

ha biri diyor ki: ni vücuda getirmiş olan başlıca Uç 
fırkanın radikal sosyalist, sosyalist, 

Sir A. Chamberlain, Viyanada, komünist liderleri, bir beyanname im 
her ne kadar bir çok krallık taraftar-

zalamışlardır. 
larına mülaki olmuş ise de bunlar. Bu beyannamede sol cenah münte-
dan hiç biri kendisine krallığın yeni- hipleri, balotajda geçen pazar günü 
den tesisi meselesinin ameli siyaset en çok rey almış olan namzete kitle 
sahasına dahil bulunduğunu söyle- halinde r ey vermeğe davet edilmektc-
memiştir. dirler. 

Sir Chamberlainin bu baptaki nıu.. R l k l 
taleasının Almanların Avusturyalıla- usya l C garp omşu an 
ra kendilerini diledikleri veçhile idare arasında askeri konuşma 
etmelerine müsaade etmekte oldukla.. 
n ve Avusturya ile Almanya arasın. 
da pek ziyade dostane münasebetler 
vücuda getirilmesinin mümkün bulun
duğu merkezinde olduğu zannedil. 
mektedir. 

Sir Chamberlain, Çekoslovakya -
Sovyet Rusya dostluğu hakında bazı 
malıafil tarafından izhar olunan en.

1 
dişelerin yerinde olduğuna kail de-
ğildir. • -

Moskova, 29 (A.A.) - 29 nisanda 
Letonya büyük erkanıharbiye reisi 
General Gartm.anis, Moskovaya gele· 
cektir. 

30 nisanda da Litvanya büyük er 
kanıharbiye reisi miralay Cernius 
Moskovada bulunacnktır. 

lki gün evvel Moskovaya gelmiş 
olan Estonya büyük erkanıharbiye 

reisi General Reek, dün Mareşal Vo· 
roşilof tarafından kabul olunmuştur, J 

I
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Mübadiller için • 
yanı bir kanun 

ipotek ve tescil işleri nasıl olacak ? 
Ankara, 29 (Telefonla) - Hükumet üzere daha bir müddet Müreftede ka• 

mübadele ve tefviz jşlerinin kat'i tasfi- lacaktır. 

ye ve intacı hakkındaki 1771 numaralı v k•ıı h • 1 

kanunla bu kanuna ekli 1866 numaralı e 1 er eyetınde 
kanuna ek olarak mühim bir kanun la-
yihası tanzim etmiştir. Bütün mübadil
leri alakadar eden bu kanunun bütçe 
encümenince kabul edilen şekli aynen 
şudur: 

Madde 1. - Kat'i tasfiye ve esas tu
tulan nisbetler fevkinde mal almıi o • 
lan mübadillerden 1771 numaralı ka • 

H ar İCl meseleler 
görüşüldü 

Ankara, 29 (Telefonla) - Vekiller 
heyeti bugün hariciye vekilimizJn de 
iştirak ettiği bir toplantı yapmıştır. 

Bu toplantıda harici siyasetin görü
nunun 2 inci maddesi mucibince fazla- şüldüğü tahmin edilmektedir. 
sını borçlanmamış olanlar kendilerine ===============:::::::ıt 
tefviz edilen mallan bu kanunun neşri T f•k R •• ı- A 
tarihinden itibaren altı ay içinde borç ev 1 uş u ras 
mikdannca hazine lehine birinci ~ere -
cedeki ipotek oıma1c üzere tapuya tes. Bugün gelıqor, Belgrada 
çil ettirmeğe mecburdur. gidecek 

Madde 11. - Birinci maddede yazı· 
h müddet içinde yapılnuyan veya intaç 
edilmiyen ipotek ve tesçil itleri malın 

bulunduğu mahallln en büyük mal mü
dürünün talebi üzerine mahalli idare he 
yetlerinin karan ile yapılır. Devlet teş· 
kilatına dahil daireler ve memurlar bu
na dair olan malumatı dosya ve evrakı 
talep edildikçe mal memunına vermek
le mükelleftirler. 

Madde III. - Tahakkuk eden borç
lar ilk takı;it 1 haziran 1936 dan baı • 
lamak üzere 15 yıl ve 30 taksitte tah -
sil olunur ve tahsilatta 2510 numaralı 
iskan kanunundaki usul tatbik edilir. 

Madde iV. - idare heyetleri kara
rile yapılacak ipotek ve tesçil muame -
lelerinin istilzam ettiği harç, resim ve 
masraflar malın ıubesine göre maliye 
bütçesinin tefevvuz olunan emvalin be
deli tahsisatından veya bankadaki he • 
aabı carilerden hazinece verilir ve ipo -
tek muamelesinde b · rinci taksite ilave 
edilir. 

ihracat şiddetle 
mürakabe edilecek 
Ankara, 29 (Telefonla) - Sınai ma

mutatm maliyet ve satış fiyatlarının 

kontrol altında bulundurulması hükQ -
metçe kararlaştınlmış, bunun için bir 
kanun layihası hazulanarak Kamutaya 
verilmiştir. 

Diğer taraftan ticarette tefti§in 
men'i ve ihracatın mürakabesi hakkın .. 
daki hükümler de genişletilecektir. Bil
hassa ihracat mallarına hile katanlar 
hakkındaki cezai hükümler şiddetlendi
rilecektir. Bu maksatla iktısat vekaleti 
tarafından hazırlanan kanun layihası 
meclise gelmiştir. Layihanın müstace -
len müzakeresi istenileceği anlaşılmak
tadır. 

Petrol sondajlarına 
tekrar başlanacak 

Ankara, 29 (Telefonla) - Müreftc
de petrol sondajı ameliyesine yeniden 
başlanmıştır. Petrol arama işleri müdU -
rü Cevat sondaj işlerine nezaret etmek 

Fransa Avusturya· 
dan örnek mi alıyor 

Paris, 29 (A.A.) - Harbiye nezare
ti, halihazırda mecburi askerlik hizme· 
tinin tatbiki usullerini tetkik etmek 
maksadile bir takım Fransız zabitleri • 
nin halihazırda Viyanada bulunmakta 
olduklarına dair olan haberleri kat'i su
rette tekzip etmektedir. 

Yunan düyunu umumiye 
müzakereleri 

Atina, 29 (Telefonla) - Maliye 
nazırı Mancarinos ve Devlet bankası 

müdürü Barbaredos Londraya hare
ket etmişlerdir. Orada düyunu umu
miye meselelerini müzakere edecek
lerdir. 

Nota mı, muhtıra mı? 
Londra, 29 (A.A.) - Daily Tele

graph gazetesinin diplomatik muha
birinin fikrine göre, Almanyaya soru
lacak İngiliz sualleri cuma veya cu
martesi günü Almanyaya bildirilecek
tir. Yalnız suallerin bir nota halinde 
mi yoksa bir muhtıra halinde mi ve
rileceği henüz kararlaştırılm.amıştır. 

Mayısın dördünde Belgratta topla • 
nacak Balkan antantı konseyine riya • 
set edecek olan Dış Bakammxz Bay 
Tevfik Rü§tii Aras bu sabah Ankara • 
dan şehrimize gelmiş bulunacakttr. 

Dış Bakanımız dün Ankarada Ba§ • 
bakan ve diğer bakanlar tarafından teı
yi olunmuştur. 

Bay Tevfik Rüştü Aras kuvvetli bir 
ihtimale göre bu akşam hareketle evve
li Atinaya uğrayacak, orada Yunan 
başbakanile buluştuktan sonra birlikte 
Belgrada gideceklerdir. 

Dış Bakanımız, Atinada Yunan kra• 
1x tarafından da kabul edilecektir. 

Dış Bakanımız bugünü Perapalas o
telinde geçirecektir. Evvelki gün şeh .. 
rimize gelmiş olan İç bakanı Bay Şük
rü Kaya da Perapalas otelinde bulun • 
maktadır. 

YUNANİSTAN SEVİNÇ DUYUYOR 
Atina, 29 (KURUN) - Tiirkiye 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras•m 
Atinaya geleceği haberini bugün Yu
nanistan cfkari umumiyesi ve gazete
ler sevinçle karşılamışlardır. Bu me
yantla. Türk - Yunan doblluğundan 
bahsedilerek her iki devletin harict 
siyasetindeki fikir birliği işaret olun
maktadır. 

--------------------------------
Kudüste 

lngiliz kuvvetleri 
de ateş açtı 

Kudüs, 29 (A.A.) - Dün Nazarette 
bir Arap tezahüratı esnasında polis si
lah kullanmaya mecbur kalmıştır. İki 

İngiliz polisi hafif surete yaralanmış • 
tır. 

Yunanistanda 
Yeni seçim usulü 

Atina, 29 (Kurun) - Meclisin bu • 
günkü içtimaında bazı kanun layihaları 
müzakere olunmuştur. Bunların arasın
da en mühimmi Yunanistanda kullanı· 
lacak seçim usulünü tesbit edecek olan 
kanundur. 

Bu layihanın müzakeresi esnasında 
bir çok meb'uslar söz almışlardır. Bay 
Sofulis sözlerinde seçim usulünü tayin 
için fırkalardan müteşekkil bir komia • 
yon kurulmasını teklif etmiştir. 

Müzal<erelere devam olunmaktadır; 

Italya Afrikadan 
petrol çıkarıyor 

Roma, 29 (A.A.) - Milli Karbu
ranlar ofisi teknisyenleri, Dalalı ada
sında petrol sahalarının j,şletilmesinin 
muvafık olacağına dair bir rapor ver
mişlerdir. 

Dün meb'usan meclisine tevdi edil 
miş olan müstemlekat bütçesi, Eritre 
petrol sahalarındaki araştırmalarmm 
şimdiden başlamış olduğunu ve ya
kında Dankalie mıntakasında araşt~ 
malara başlanılacağını kaydetmekte
dir. 

Rusyada nüfus sayımı 
Moskova, 29 (A.A.) - Sovyetler 

Birliği hükumeti, 6 ikinci kanun 1937 
de bütün Sovyetler Birliği dahilinde 
umumi nüfus sayımı yapılması_!ll ka
rarlaştmnıştır. 



Hergün bir röportaj 
..... _ ... .._.. --···--··-····· ... ·-· .. ww .. 

lstaabalda meddall 
kıtlığı başladı 

Bir meddah bir hikayeyi kaç saatte anlatır 

Beyoğlunda Saray sineması kasasını 
soyanlar mahkU.m oldular 

- Yeryüzünün en eski san'ati ne
dir ? .. Böyle bir suale cevap aramak 
için boşuna yorulmayınız. Pek bula
b lecğinizi sanmıyorum. Ben söyliye
'yim: 

- Mu!ı:allitlik .. 
; Niçin mi? .. Diyeceksiniz. 

yım. Hı-bil Kabil'i öldürdükten son
ra insanlar ikiye ayrılmış ve ikiye 
ayrılan insanlar birfüirlerini kUçült 
mek ve biribirlerinin hareketlerim gü 
lilnç göstermek için taklitler yapma 
ğa başlamışlar .. 

Bu yazımda mukallitlerin tarihini 
yazacak değilim. Böyle öır başlangıç
tan sonra, bundan 300 yıJ önce lstan
bulda 500 mukallit varken, bugün 
.. Mukallit,, sıfatını takınan ve takli
di bir san'at diye sayan bir tek kişi
nin kalmış olduğunu söylemek isti
yorum. Dün bu bir tek mukallit Bay 
Tahsin Dinletir ile görüştüm. Bu san
cı.te nasıl atıldığını şöyle anlattı: 

- TAr.>1._.ye ısvuwlU yazıldıktan 
·ı1e bir müddet orada çalıştıktan son
ra Balıkpazarmda Kumkapılı Hacı 

Ohannes Ağanın yanında balıkçılık 

yapmağa başladım. Burada iken ma
liye mUmeyyizlerinden mütekait Ha
yalii şehir Memduh ile tanıştim. Ba
na: 

- Gel seni Hamdi'nin yanına orta 
oyununa alayım .. Dedi. Beni alıp Göz
tepedeki Mama mesiresine götürdü 
Hamdi':nin elini öptüm. Haftada ile 
defa oyuna çıkacaktım. İlk oyunda 
Rumelili taklidi yaptım. Çok muvaf
fak oldum: 

- Senin bu i§te ekmeğin var .. de
diler. Hürriyetin ilanından iki yıl son· 
raya kadar Hamdi ile çalıştım. Sonra 
Naşit muzikadan çıktı. Paskal Sami 
Şişman Muhtar merhum, Naşit ve ben 
bir kumpanya kurduk. Sanyerde Fın
dık suyund'\, Göksuda, Babacafer tür
bedarı Dragon Mehmed'in Göksudaki 
tiyatrosunda, Şehzadebaşında Şark ti 
yatrosunda, Beyoğlunda Odeon tiyat· 
dosunda oyunlar vermeğe başladık. 

Çalışıyorduk amma, kazandığımız 
pa?"Q bizde kalmıyordu. Ayrıldım ve 
hokkabazlığa, mukallitliğe başladım. 

Bu arada hokkabaz Tütüncü oğlu 
lsak, ~ağcıoğlu Ezraçi, Ortaköylü Us
tad Yaaefin oğlu Baharaçi, ile çalış

tım. Bunıar zamanın en meşhur hok
kabazlan, mukallitleri idi. Bunlann 
içine kimse giremiyordu hiç kimseye 
de b:r şey oğretmiyorlardı. Ben içle
rine girmeğe ve san'atı öğre.ıımeğe 

muvaffak oldum. Bunlardan evvel ls
met daha evvel Şükrü, Acem Ali var
mış. Fakat ben tanımıyorum. Meddah 
Sururi'nin yanında çalıştım. Onun çı
rağıyım. 

- Şimdi başka ln.eddah yok mu? .. 

- Kimse meddahlığa, hokkabazlı-
ğa, taklitçiliğe merak etmiyor; her
kes sinemaya gidiyor. 

- Peki kazanabiliyor musun bari?. 
- E .. Eski ahbaplar beni unutmu-

yorlar. Müstesna düğünlerine, logusa 
eğlencelerine sık sık giderim. Çocuk
bayram1arında eğlencelerde taklit ya
parım. Gül~ürmck icin saa.' lercc çene 
çalarım. 

- Kaç güldürücü hikaye biliyor
sun?. 

Şücaattinle Koço yedişer yıl hapis yatacaklar 
Şubatın ikinci günli akşamı saat 

y:rmi bir buçukta Beyoğlunda "Sa
ray,, sinemasının gişesini soymaktan 
suçlu ik~ delikanlı hakkında, İstanbul 
ağlrceza hakyeri dün son şahitler 
Ziya. ve Rüştü'nün ifadelerini de tcs
bit ederek, müddeiumumiliğin ınüta
leasını alıp , iki delikanlının müdafaa 
yollu sözler :ni dinledikten sonra. ak
şam üzeri saat on sekizde kararını 

bildirmiştir. 

Biri SaHihattin oğlu Şücaattin, di
ğeri Tirifo oğlu Koço olan bu iki de
likanlı, biribirlerile tanışmalarından 
kısa bir müddet sonra, bir sinema ka
sasını soymağı, Sirkecide buluşup ta
sarlamışlar, sinema gişeleri arasında 
bu işe en elveı·işli olarak "Saray,, si
neması gişesini seçmişler ve o akşam 
bir fırsat kollayıp, kurdukları planı ı 
yerine gelirmeğe girişmişlerdir. ŞU

caattin' birdenbire gişenin yan taraf
taki kapısını açmış, orada oturan Lü
si ismindeki bilet memuru kızın, bir 
clile ağzını kapamış, bir elile de başı
na yumruk indirmiştir. Bu sırada ar
kadaşı Koço, gişede toplanan 1600 li
rayı kapmış, kaçmıştır. f5in tamam-
1amlığmı gören Şücanttin de, korku
dan baygın bir hale gelen kızı bırak
mış, kaçmağa başlamıştır. Fakat, 
etraftan görülmüşler, caddeyi geçip 
saptıkları dar bir sokak içerisinde ya 
kalanmışlardır. Bunlardan Koço'nun 
üzerinde, aşırılan paranın 135 lirası 
tekrar ele geçmişt'ir. Ve iki delikanlı 
için, şubatın dördüncU günU akşamı , 

Sultanahmet birinci sulh hakimi Re
şit tarafından tevkif müzekkeresi ke· 

.Şücaettin ile K~o. 

- Var otuz kadar. Bunlar hep us
talarımın eserleridir, Tabii ben de 
zamana uydurmak için ilaveler yapı-

silmiştir. 

Da vanm açıll§ma isontak daire-

Rlşvet 

since verilen muhakeme kararma, l 
hakyerinde müddeumumlllği temsil e
den Ahmet Muhlis Tilmay'm esasa 
dair iddianamesine, dUn akpm Ustü, 
reis Ahmet Suat'Ja Aza.dan Kemal ve 
Abdürrahman Şeref taraflanndan ve
rilip bildirilen karara göre, vaziyet 
budur. Mevkuf delikanhlann ikrarla
rı, şahitlerin üadeleri, vak'anın bu 
yolda ışleniş tarzını teyit etmiştir. 

Suç, ahz ve gasıp suçudur. Evvelden 
tasarlanarak işlendiğine kanaat gel
miş, vak'anın ortalık karardıktan son 
ra işlendiği de göz önünde tutulmuş
tur. Yirmi bir yaşını tekmillcdikleri 
anlaşılan Şücaattin'Je Koço, ceza ka
nununun 64 Uncü maddesi delaletile 
497 inci maddesine uygun olarak, ye
dişer yıl ağır hapse mahkum edilmiş 
lerdir. 131 inci maddeye uygun olarak 
!m.me hizmetlerinden müebbeden mah 

Hakkı Nezihi 

yorum. Fakat hikayeyo başlarken: • •• Tetkikat için Avrupaga 
"tsim isme, semt semte, memıcket Malıge hesap mutehassısı · .d. 
memle~~te. benzer. ~imseye ~~t bir . ~lecdi mahkum oldu gı ıyor 
§ey degıldır. Mahza hıkayc.. Gu1mek Ticaret odası tel 
vakit geçirmek için bu meddahlığı icat "Danüb,, sigorta şirketi direktörü kikat ve istihbarat 
etmişler .. ,, derneği unutmuyorum. Hikmct'ten rüşvet istemek ve almak- mildürü Bay Hak-

- Bir hikaye kaç saat sürer? tan İstanbul ceza hakyerine verilen kı Nezihi Alman-
- Zamana göre, bazan üç, bazan ve mevkuf olarak dumşması yapılan 

da beş saat.. Maliye Vekaletinin hesap miltehas-
- Beş saat güldürebiliyor musun 1 sıslarmdan Mecdi'nin duruşmasında, 

- San'atımız bu,. Meselll. bir hika- bir çok şahit dinlenilmiş, mUddeiu-
ye anlatırken başkalarına geçerim. mumi Feridun ceza istemiş, beraet is-J 
Söz arasında "Yahudi,, kelimesini kul teğine dayanan müdafaada bitmiş, 
lanırım. Sonra: duruşma karara kalmıştı. Dün akşam! 

- Yahudi dedim de aklıma geldi. üzeri karar bildirilmiştir. 
Bir yahudi karısının çocuğu oalcaktı. 
Kocasına: 

- Bugün erken gel.. Belki doğar .. 
Der ve şöyle anlatının. Kocası: 

- Beklesin, ben para kazanmadım. 
Cevabını verir. 

Akşam üstü kadm hastalanır: ebe 
getirirler. Yahudi koca lamba tutar 
ve ebeye: 

- Aman ebe oğlan gelsin traho
ma alacağız, der. 

Fakat oğlan değil, kız doğar .. Ya
hudi kızar; Ebe: 

- Merak etme bir daha var .. 
Der .. Bakarlar, o da kız çıkar. Ya

hudinin elleri titremeğe başlar. Ebe: 
- Dur dur öir daha geliyor .. Der

ken Yahudi: 
- Pufff., Diye lambayı söndilrür. 

Ebe: 
- Ne yaptın .. Deyince. Koca: 
- Ne yapacağım ışığı gördüler bi-

rer birer geliyorlar. 
Cevabını verir. 
Tabii bu hikaye taklitle anlatılır. 

sonra tekrar eski hikayeye geçilir; 
böylelikle bir hikaye beş saat sürer ... 

Bay Tahsin Dinletir'i ben de din
ledim. Sahiden dinletiyor, dinletiyor 
amma eski çamlar bardak olmuş .. Mil
let sinemaya gidiyor. Meddah dinle
miyormuş .. Bay Tahsin: 

- Benden sonra ba~ka mukallit 
geleceğini ummam.. Kendim de geçi
nip gıdiyorum,., diyor. 

N. 

Davanın mevzuu, bu sigorta şirke
tinin hesaplarını tetkik eden hesap 
miltehassısı Mecdi'nin şirket direktö
rü Hikmct'e müracaatla, evvelce ver
diği rapora zeyl olarak Vekalete ve
rebileceği ikinci bir raporun, sonra
dan gözüne ilişen bazı usulsüzlükleri 
tesblt mahiyetinde olabileceğinden, 
bununla beraber, bu zeyl raporu ver
memesi de mümkün olduğundan bah
settiği, bunun için de 1500 lira rüşvet 
koparmak istediğidir. Davaya göre, 
direktör Hikmet, bu rüşveti vermeğe 
razı olmuş görünmüş, ancak ilk tak
sit olarak beş yüz lira vadetmiş, di
ğer taraftan polise telefon etmiş, di
rektörlük odasında Mecdi uzatılan pa
rayı alınca, etrafta gizlenen, polis 
memurları ortaya çıkmışlar, zabıt tut 
muşlardır. 

Reis Necip Nadir, 8.za Tahir ve 
Burhanettin'le kurulan hakyeri heye
ti, suçu sabit görmilş, ceza •kanunu
nun 213 üncü maddesine uygun ola
rak Mecdi'Yı iki yıl hapse ve 500 lira 
ağır para cezasına mahküm etmiştir. 

MAYIS GEZiNTiSİ YOK 

Ge~en yıla kadar yapılan mayıs bay
ramı gezintilerinin bu yıl kültür ha -
kanlığı tarafından kaldırılacağını yaz -
mıştık. Bazı okulJ.ar mayıs içinde tek -
rar bir gezinti yapmak için direktörlü -
ğe baş vurmuşlardır. Bu okulların arzu
lan kabul edilmemiştir~ 

ya Avusturya ve 
Fransada tctki
katta btilurunn;c 
üzere bugün Av
nıpaya gidecektir. 

Bay Hakkı Ne
zihi bu meml~kct-
lcrin sınat mUes-

Hakkı Nezihi seselerini gezecek, 
açılacak sergiler hakkında tetkikatta 
bulunacaktır. Sergilerden blri Bres· 
!avda açılacak olan Cenup memleket
leri sergisidir. Bu sergiye geçen yıl, 

Almanya Türk ticaret odası da iştirak 
etmişti. 

Bay Hakkı Nezihi'nin seyahatı bir 
bt:~uk ay kadar sUrecektir. 

BAYAN AFET -
Türk tarih kurumu asbaşkanı pro

fesör .Afet şehrimize gelerek tsviçre
ye gitmiştir: müzelerimizde bulunan 
eski haritalar ve keşiflere dair vesi
kılar hakkında bir konferans verecek 
tir. 

iNHiSARLAR iDARESi MOTOR 
· ALIYOR. 

İnhisarlar idaresi cigara fabrika
larını sUratle motörleştirmek istediğl 

için yeniden 27 elektrik motörü almı
ya karar vermiştir. 

ROMENLER GiTTi 
Dört gündenbcri şehrimizde b•ılu

nan 88 kişiden mürekkep Romen ko
ro heyeti dün Bükreşe dönmüşlerdir. 

sor ışıERJ 
Süt talimatnamesinin tatbik müdde

ti bitmiştir. Belediye talimatnamenin 
neticelerini sıhhat bakanlığına bildire -
cektir. 

rum. kalacaklar, 33 üncü ma.dde muci
bince mahkfuniyet müddetleri sıramı
da hacr altında bulunduruJacaklar1 

521 inci madde .mucibince de hapisha
neden !;Ikınca, umumt emniyet ııeza.. 
reti altında tuttilacaklardır. Üstelik, 
51 inci madde hükmünce, 3800 kurul 
duruşma masrafı, ~kisine yarı yarıya 

ödetilecektir. 
Reis Ahmet Suat, kararı izah ede

rek, sekiz gün zarfında temyiz edebile 
ceklerini, dosyanın bu suretle daha 
yüksek mahkemeye gönderileceğini, 
kararın oraca da gözden geçirileceği
ni anlatmı§tır . 

Bu suretle cezalandırılan iki deli
kanlı, görünüşte oldukça metin dav. 
ranmışlardır. Fakat, bunlar sofaya ÇI• 

karılmca, a"ilelcri mensupları olan bir 
kaç kadın, etraflarını alarak, ağla§
mışlardır. 

Taksiler 
Şehi,. dahilinde 
azaltılmıyacak 
Şoförler cemiyetinin taksi otomobit

llerinin azaltılması için belediyeye yap
tığı müracaat tetkik edilmi§, fakat fO • 
förlerin arzularını yerine getirmek b .. 
bil olamamıştır. 

Bugün şehir işinde isliyen taksi oloıo 
mib!Ileri ancak şehir ihtiyacını temine 
kafi gelebilecek bir nisbettedir. Bunlar 
azaldığı takdirde §ehirde taksi bulma• 
güçleJeCektir. 

Belediye durumu §Oförlcr kurumuna 
bildirmiştir. 

.ŞARK ŞIMENDIFERLERININ 
iDARE MECLiSi DON 

TOPLANDI 

Şark şimendiferleri kumpanyası. 
nm idare meclisi toplantısı dUn Pa
riste yapılmıştır. Bu toplantıya İBtml 
buldan idare meclisi başkanı Burha.
nettin ile meclis Uyelerinden Bay Kua 
taf a gitmişlerdi. Toplantı nımameal 

bilinememekle beraber Şark şimendl· 
ferlerinin satın alınma meseıestıma 
görüşüldüğü tahmin edilmektedir. 

FôNIKS SIGORT A Ş/RKE .. 
TiNDE. 

İç ticaret umum müdürU Bay MOm 
taz dün Ankaradan şehrimiz.e gclınlt 
ve Ticaret odasında tetkikata başla
mıştır. 

Bay Mümtaz Föniks sigorta 'irke
tinin durumunu tetkik etmekte olan 
Bay Tahsin'lc görüşmüştür. Öğrendi
ğimize göre Bay Mümtaz, bu kumpan 
yanın vnziyeti etrafında tetkikatta 
bulunacaktır. 

FRANSIZ TALEBELER 
Fransız Universitelilerinden 50 kifi

lik bir kafile önfimllzdeki hafta içinde 
şehrimize geleceklerdir. Misafir talebe
ler §ehrimizde bir haf ta kadar kalacak
lardır. 
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Çocuk haftasında 

... i.81iiik- hastalığı 
Yazan: Dr. Ali Şükrü. Şavlı 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Bu hastalığı nasıl anlamalı? Bu karlı havalarda sofada pencereler a
gibi çocuklarda hastalığın başlangı- çık olduğu halde gezdirilmeli. 
cmda bir asabiyet görülür, yaramaz Her gün muntazam banyo yapıl
olur hiç bir şey beğenmez uykusu a- malı vaktinden evvel veya zayıf doğ
zahr, ufak bir gürültüden derhal uya- muş çocukları mutlaka hekime göste
nır. Vücutları ve derileri çok hassas rip verdiği nasihatleri ve tedavileri 
olur, hafif bir tırnakla çizilse derhal tatbik etmeli. Yalnız bu çocukları ek
kızarır. Ağlarken şakaklarındaki da- sik günü tamam oluncaya kadar soka 
marlar ~şer. Terler, bahusus alınla- ğa çıkarmamalı ve Banyosunu sey
rmda ve yüzünde daha ziyade ter gö- rek yapmalı. Yatağında yan tarafla
rülür. Dururken, uyurken yastığı ıs- rma sıcak su şişeleri komalı ve gü
lanacak kadar fazla terler. Bu saydı- neşli zamanlarda odanın camını aça
ğım alametlerin farkına varılmazsa rak güneşlendirmeli. Vaktinde doğan 
o vakit hastalık daha ziyade ilerile- çocukları doğduğunun on beşinci gü
yerek kemikleri yum.uşanuya başlar. nünden itibaren mutlaka güneşlendir
Ba.şın arkasındaki kemiğine parmak- meli. Güneşin derunundaki mavi renk 
la basılsa içeriye doğru göçer. çocukların neşvü nemalarına çok iyi 

İşte bu zamanda her hastalığa ça- bir tesir yapar. Güneş olmazsa (ultra
buk tutulur. Sık sık nezle ve öksürük viyole) ziyasına konulmalıdır. Bu da 
olur. Her nezle ve öksürük hastalı- tıpkı güneş gibi vücudü gıdıklıyarak 
ğın daha ziyadeleşmesini mucip olur. dolayısile faaliyete getirir ve vücut 
Bıngıldak kemiği fazla açık kalır. noksanlarını itmama çalışır. Çocuğu 
Göğsündeki kemikler yan taraftan hastalıklardan sakınmalı, hiçbir kim
içeriye göçmeğe başalr. Bel kemiği nın yanına sokmamalı ve hiç bir kim
inhina peyda eder. Ayakları eğrilir, se öpmemeli. Nezleli klıruıelerle temas 
başı büyür bu kemiklerdeki tagayyü- etmemeli annesi nezle olursa burnu
ratm hepsi bir çocukta olmıyabilir. na tülbent bağlayıp çocuğuna öyle 
Bazılarında bir kısmı vardır diğer kıs bakmalı. Eğer kemik hastalığı başla
mı yoktur. lşte bunların sebebi zan- mışsa, üç ay kadar her gün güneş 
nolunduğu gibi beş'ikte iyi sarılma- banyosu yapmalı, balık yağı iÇinneli 
masmdan değil yukarıda. tadat olu- ve beşinci ayından itibaren sebze su
nan şeylerdir. Kemik hastalığına. tu- ları ve meyva usareleri vermeli. Ye
:Ulmamanın çareleri; hamilelik zamanın dinci ayda et suyu çorbaları verilme-
da bol bol sebze ve meyva yemeli ço- li. Dokuzuncu aydan itibaren yumurta 
cuk doğurduğundan itibaren anne ve- sansı vermeli, mutlaka hekime mua
ya inek sütü verilirse saatle verilme· yene ettirmeli, lüzumunda ultraviyole 
1i mamalara vakti zamaniyle başla- yapılmalı. İşte şu arzolunan tarzda 
malı. Doğduğunun ikinci haftasın- çocuklara bakılırsa kemik hastalığın 
dan itibaren her gün sokağa çıkarıl- dan kurtulmuş olurlar. 
malı, güneşlerde gezdirilmeli, hatta Dr. AZi Şükni Şavlı 

il SPOR ııı 
Mektepliler 

• 
şampıyonası 

Yüksek mektepler futbol şampiyo • 
nası final maçı dün Şeref sahasmda 
Mülkiye ile Tıbbiye arasında yapılmış
tır. Geçen hafta iki tarafın berabere kal
ması üzerine tekrar edilen bu maç tam 
saat 15.30 da başladı. Oyunu hakem 
Cafer idare etti. Mülkiyeliler ilk za • 
mantarda iyi bir oyun oynamalarına 

rağmen sonradan bozuk oynamağa baş· 
ladılar. Tıbbiyeliler zaman zaman ha • 
kimiyeti ele alarak gol çıkarmağa çalış
tılar. Oyun sıfıra kartı iki sayı ile Tıb • 
biyenin galibiyeti ile bitti. Bu auretle 
bıt senenin mektepler şampiyonluğunu 
Tıp fakültesi talamr kazandı. 

lngiliz - Mısır 
vaziyeti 

(Oııram ı incideJ 
ŞEHR1M:tZDE MATEM 

Mısır kralının ölümü üzerine dün 
memleketimizde de matem işareti o
larak resmi binalarda bayraklar yarı 
çekilmiş bulunuyordu. 

lNG!LTEREDE DÜŞüNCELER 
BAŞLADI 

Londra, 29 ( A.A.) - Kral Fuadm 
ölümünden sonra, Mısırın siyasi is
tikbali burada oldukça derin düşünce 
ler uyandırmıştır. 

Hükumet bloku gazeteleri, kral 
Fuad'ın yüksek diplomat meziyetleri 
ile, Mısırın dahili istikrarını temine 
muvaffak olduğunu ve kralın kendisi 
bizzat bir İngiliz dostu olmakl:ı be
raber, İngiliz aleyhtarı milliyetçi Vefd 
partisinin iş başına gelmesinln önüne 
geçtiğini tebarüz ettirmektedirler. 

Morning Post gazetesi ise, genç 
kral Faruk'a İngiltere ile sıkı bir an
laşma kurmak suretile memeleketinin 
menfaatlerine hizmet etmesini tavsi
ye eylemektednr. 

Gazetelerin verdikleri malfunata 
göre, kral Faruk, niyabet meclisi ku
rulduktan sonra, !ngiltereye dönecek 
,.e askeri tahsiline devam edecel:tir. 

Daily Telgraph diyor ki: 
Vaziyet, son derece müphemdir. 

Fakat İngiltere hükilınetinin hüsnü 
niyeti Va.!"dtr ve Mısır kabinesinin 
yapacağı iş, bundan istifade etmektir. 

Kemal Zaim 
anlatıyor 

(Uıı11anı 1 incide) 

"Kendilerine mısır göndereceğimiz 
şubelerimize 5,5 kuruş üzerinden f.latı§ 
yapmalan tamim edilmiştnr. 3500 
tonluk bir hamule ile muhtelif liman
lara uğrıyacak olan ilk vapurun ha
reketi üzerine, satış fiyatlarımızın 

henüz ilan edilmemiş bulunması yü
zünden, ellerinde mısır bulunan tüc
carlarda tereddütler hasıl olmuş ve 
mısır istihsal mmtakalarınm pazar
ları olan yerlerde alıcı bulunmaması 

yüznüden fiyatlarda oldukça süratli 
bir sukftt görülmüştür. 

Fakat, satış fiyatları belli olduk
tan sonra, esasen arızi mahiyette olan 
bu sukUtun devam etmemesi tabii idi. 
Binaenaleyh, bugünkü yükselişlerin, 
tereddütlerin zail olmasına ve normal 
rejim'in teessüs etmek üzere bulunma 
sTJıa atfetmek 13.zımdır. 

- Fiyatların 5,5 kUTl.l§ üzerinden 
tesbit edilmesi ne gibi düşüncelerle 

yapılmı§tı t 

- 5,5 kuruş fiyat vaziyetin muh
telif bakımlardan mütaleası üzerine 
tekarrür etmiştir. Mısır tevzi.inden 
maksat şimdiye kadar o bölgelerde 
mısır ticareti yapmakta bulunan tüc
carı işten uzaklaştırmak değildir. Her 
vatandaş gibi- meşru bir karla iktifa 
eden çalışkan tüccarın çalışmalarına 

devam etmelerini istiyorduk. Fiyatla
rın çok aşağı bir seviyeye indirilmesi 
ellerinde mal bulunan tüccarları çok 
sarsacak bir vaziyet alabilecekti. Bu 
gibi tüccarların işten çekilmesi yHzün 
den istihsal pazarlarında dahi fiyat
lar büyük mikyasta sukuta uğrıyacak, 
bunun muhakkak in'ikası Mısır müs
tahsılları üzerinde büyük zararlar do
ğuracaktı. 

İşte, bu gibi gayri tabii ve zararlı 
neticelere meydan vermemek için sa
tış fiyatlarımızı, uygun olan bu had 
ler üzerinde tcsbit etmiş bulunuyor
duk. 

- Karadeniz mmtakasına veresiye 
mısır tevzi edilecek midir1 

- Veresiye mı!ılr tevzii de mevzuu 
bahistir. Ancak, veersiyc mısır tevzi 
etmek aynen verilmiş bir ikraz ma
hiyetindedir. Bu itibarla veresiy~ tev
zi, milcssesenin ikraz işlerinde şimdi
ye kadar takip ettiği usuller arasında 
bulunmaktadır.,, 

Çocuklarımızın bünye 
ne halde olduğunu 

vazi yellerinin .. ~ v. 
ogrenecegız 

Kültür Bakanlığı talebelerin 
ağırlıklarını tesbit 

boy ölçülerile 
ettiriyor 

vücut 

Kültür Bakanlığı ilk, orta ve liseler-{ 
de okuyan kız ve erkek talebenin boy -
larile ağırlıklarını ölçerek Türk çocuk· 
larının bünye durumunu vasati olarak 
tesbit etmeğe karar vermiş, bu kararı 
bir tamimle bütün kültür direktörlük -
}erine de bildirmiştir. 

Şehrimiz kültür direktörlüğü de ta· 
mimi aynen okullara bildirmiştir. Dün· 
den itibaren okullarda kız ve erkek ta -
!ebenin ölçüsüne başlanmıştır. Şehri • 
mizde 6 bin kız, altı bin erkek çocuk 
ölçülecektir. 

Bu iş kültür sıhhat işleri doktor • 
lan ile mektep spor hocaları tarafından 
yapılmaktadır. Sonuç haziranda belli o

lacaktır. 

Yarın tatil l 
Bahar ayramı münasebetile yarın bü

tün okullar tatildir. Derslere cumarte-1 
si günü tekrar başlanacaktır. 

Orta okul için 
muallim imtihanı j 
Orta okul öğretmeni olmak isti yen] 

ilk okul öğretmenleri için 17 haziranda 
bir imtihan açılacağını yazmıştık. Bu im 
tihana girmek istiyenler hakkında dün 
kültür bakanlığı tarafından bir talimat
name gönderilmiştir. Talimatname bü -
tün okullara bildirilmiştir. 

Bu talimatnameye göre yalnız üç yıl 
üstüste müsbct rapor alanlar değil di -

1 [ "=K==l=S=A=H= A=B=E =RL=-=E=R==-11 
100 para yüzünden 

Polis hab•rlerl · 

Dün hir cinayet olda; 
suçlu aranıyor 

Dün §ehrimizde kumar yüzünden 
bir cinayet işlenmiştir. Kendisinden yliz 
para istiyen Zeki admda biri arkadaşı 

diğer Zekiyi ağır surette yaralamııtır. 
Hadise şu suretle olmuştur: 

Unkaparunda Sabunhane karşısında 
Hasanm evinde oturan Zeki Tahtaka • 
lede kebapçı hanı sırasındaki arsada 
Mahmut ve oğlu Zeki, Şükrü ve daha 
bir kaç arkadaşile Barbut oynarlarken 
Zekinin parası bitmiş ve Mahmuttan 
yüz para istemiıtir. Mahmut buna pek 
kızarak Zekiye küfür etmiş ve arala -
nnda bu yüzden kavga çıkmıştır. Kav· 
gaya Mahmudun oğlu Zeki de iştirak 
etmiş ve pek ziyade kızarak bıçağını 

çekmiş, diğer Zekiyi bacağından ve vü
cudünün türlü yerlerinden ağır surette 
yaralamıştır. 

Zekinin kanlar içinde yere serildiği· 
ni gören Mahmut ve oğlu Zeki derhal 
hadise yerinden kaçmışlardır. Diğer Ze
ki yaralı bir halde hastaneye kaldırıl " 
mıştır. Cinayeti işliyen M.ahmut ve Ze
ki polis tarafından şiddetle aranmak • 
tadır. 

PARMAGINI KAPTIRDI - Ciba
li fabrikasında çalışan amele Mehmet 
iş esnasında elini makineye kaptırmış 

ve bir parmağı kesilmiştir. Mehmet has 
taneye kaldmlrruştır. 
EŞEGE BiNERKEN - Cibalide o • 

turan 14 yaşlarında Kemal adında bir 

• Cihangir yangın yerlerindeki in
şaata bazı kayıt ve şartlar altında 

müsaade edilmişti. Fakat son günler
de bazı kimselerin ruhsatsız yer!erde 
bina yaptıkları görülmüş ve hakların 
da takibata geçilmiştir. 

• Yeni Adliye sarayının inşası içirı 
belediye tarafından yakında istir.la 
ki başlanacaktır. Bundan başka Be
yoğlunda da ayrıca bir adliye binası 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

• Bir müddettenberi Viyanada bu
lunan Emniyet müdürü Salih Kılıı-; 

mayısın ilk haftasında dönecektir. Mü 
dür gelir gelmez emniyet kadrosunda 
bazı değişiklikler yapılacaktır. 

• Haziranda tutulacak olan günet: 
memleketimizden en iyi rasat edilece
ği için bir çok İngiliz alimlerinin gel
mesi beklenmekteydi. Fakat rasat 
aletlerinin gümrükten geçmesi epey 
müşkülata uğrıyacağı için söylendi
ğıne göre alımler gelmekten vazgeç
mişler ve güneş tutulma hadisesini 
Yunanistandan tetkik etmeği müna
sip görmüşlerdir. Alakalı makamlar 
derhal işe el koydukları için İngiliz 
rasıtlarmm tekrar gelmeleri temin 
edilecektir. 

• Kızılay cemiyeti haziran ortala
nna doğru beynelmilel bir bebek ser
gisi açacaktır. Bebek sergisine her 
memleketin muhtelif bebek kıyafetin
deki mankenleri gönderilecektir. 

MiLLi EMLAKE AiT 
KIY.METLER 

çocuk saka Halilin eşeğine binmek is- $atışa çıkarıldıktan sonra müşteri 
tcmiş, fakat düşüp yaralanmıştır. bulamıyan Galatasaray polis karako-

TRAMVA YDAN DOŞTO _ Pa _ lu yeni bir mesele ortaya çıkarmış 
bulunmaktadır. Bir çok kimseler bi

ket postanesi memurlarından Ziya Bah· nanın müşteri bulamamasındaki se-
çekapıda tramvaya atlamak istemiş, fa. bebi kıymetinin yüksek olma.sına at
kat müvazenesini kaybederek yere yu - fetmektedirler. Bu da milli emlake 
varlanmıştır. Ziya bu yuvarlanma ne • konulan kıymetlerin hatalı olduğunu 
ticesinde vücudünün türlü yerlerinden meydana çıkarmıştır. Bu itibarla kıy 
yaralanmıştır. metleri yeniden tesbit etmek üzere 

DAMDAN DOŞOP öLDO - Mer - bir komisyon toplanacak ve bugünkü 
canda Pastırmacı hanında İdris adında vaziyete göre bir kıymet takdir ede
biri damın kiremitlerini tamir ederken cektir. 

müvazencsini kaybederek yere düşmüş KURUÇEŞME DEPOLARI 
ve ölmüştür. 

ALACAK YOZONDEN KAVGA _ Kuru çeşmedeki kömür depolarının 
Balatta oturan Rasim ve kardeşi tsma- kaldırılması işi etrafında yapılan tetki-

1 d kat devam etmektedir. Kömür depola-il yolda giderlerken evvelce ara arın a 
bir alacak yüzünden dargın bulunduk • rının Anadolu sahiline kaldırılması işi 
ları Ahmet ve Naile rastlamışlar ve yi- etrafında önümüzdeki hafta içinde bir 

· u··zerın' de mu··nakaşaya heyet Anadolu sahilindeki depolar için ne aynı mevzu 
başlamışlardır. Münakaşa gittikçe kı • uygun bir yer araştırmaya başhyacak -
zışmış ve kavga şeklini almıştır. Kav • tır. 
ga neticesinde Ahmet bıçakla tsmaili, Diğer taraftan Kuruçeşmcdeki depo-
Nail de Rasimi yaralamıştır. ların şimdilik halka ziyan vermiyecek 

bir yere kaldırılması da düşünlmekte • 
BE~GIR ORKMOŞ - Feriköyünde 

dir. Depoların asıl vaziyeti şehir uzma
oturan izzet adında biri arabasile Fe • 

nı Prustun gelmesinden sonra belli ola· 
riköy çocuk hastanesi önünden geçer-
ken beygirler birdenbire ürkmüş, koş • _c:_.a_k_tt_r. _______ _ _ 

mağa başlamıştır. Koş111a esnasında iz- HALK OPERETİ 
zet yere yuvarlanarak vücudünün tür· ESKİŞEHİR ASR 
lü yerlerinden yaralanmıştır. Araba güç SİNEMADA 

halle durdurulmuştur. 1 2 Mayıs cum rtes 

YÜKSEK MEKTEPLERDE 
iMTiHANLAR 

Ticaret okulunda imtihanlara 29 ma·ı 
yısta, Mülkiye okulunda da 10 haziran· 
da baılanacaktır, 

akşamı 

HALiME 
3 Mayıs 

Pazar matine: 
ŞlRtN TEYZE 
3 Mayıs pazar akşamı FLORYA 

ğer öğret;nenler de girebilecektir. 

EKALLiYET VE YABANCI 
MEKTEPLER YENiDEN 

TEFTiŞ EDiLECEK 

Eke:.lliyet ve yabancı azlık okulla • 
rında öğretmenlik yapanların durumu • 
nu gösteren cetvel kültür bakanlığına 

gönderilmiştir. Söylendiğine göre bu o
kullarda öğretmenlik yapan sekiz öğ • 
rctmenin vazifesine nihayet verilmiş • 
tir. Bunların isimleri henüz kültür di • 
rektörlüğüne bildirilmemiştir. 

Di~er taraftan ekalliyet okullarında 
ders veren öğretmenlerin sıkı bir teftiş • 
ten daha geçirilmesi kültür bakanlığın .. 
dan direktörlüğe bildirilecektir. 

Doktorların 
derece1eri 

lstanbul ve lJsküduı da 
tasnif işı b1ttı 

Doktorların kazançlarına göre sı • 
nıflara taksimi i_şi maliye bakanlığı ta• 
rafından Etıbba odası yönetim kurulur.ı 
bıraktlmıştı. Kurul geçen yıl olduğu gi• 
bi bu yıl da bütün maliye şubelerin • 
den gelen cetvelleri tasnife başlamıştır. 
Şim-iiye kadar alınan neticelere göre 
Üsküda r ve İstanbul kısımlarındaki dok 
torların derecelere ayrılması işi bitmiş

tir. Beyoğlu kısmında tasnif işine henüz 
başlanmamıştır. İstanbul ve Üsküdar 
maliye şubelerine bağlı doktorlardan 
birinci sınıfa aynlanlarm adlan şunlar
dır: 

Neşet Ömer, Bedros Malhas, Maz • 
har Osman, Orhan Abdi, Abdülkadir. 
Akil Muhtar_ M K,...., .. ı , '1~~~- ~~· • 
rettin, dişçi Zamgoçyandır . 

Bundan başka ikinci sınıfa Usküdar 
ve tstanbuldan 25 doktor ayrılmış, 95 
kadar da üçüncü ve dördüncü sınıfa se
çilmiştir. 

DOKTOR GENERAL HAZIM 
NE DiYOR? 

Son günlerde eski Osmanlı veliaht! 
Yusuf 1zzettine dair çıkan yazılar ara• 
sında doktor general Hazımla yapılmıt 
bir mülakatı da neşretmiştik; doktor 
general Hazımın evvelki günkü sayı • 
mızda çıkan sözleri matbaamızda ter • 
tip edilirken yazının baş taraflarında bir 
iki yanlışlık olmuştur, general doktor 
Hazım şöyle demiştir : 

- Yusuf izzettin derin bir vehme du· 
çar idi, ağzında kanser olduğu hakkın• 
daki vehmi sabit bir fikir haline gelmit· 
ti; hastalığı vefatı üzerine yazılan ra • 
porda zikredilmiştir. Kendisile Çamlı· 
cada komşu olduğum için uzun zaman• 
danberi tanırdım, fakat kendisini teda • 
vi edişim bir kaç seneden ibarettir. 

BUGÜN GELECEK SEY
YAHLAR. 

Bugün "Mivoki,, isimli A.lnıan ban• 
dralı seyyah vapuru şehrimize 300 
Alman seyyahı getirecektir. 

Mayısın beşinde de "Kraliçe Mal"· 
ya., vapuru muhtelif milletlere men
sup 250 seyyah getirecek ve bu sey• 
yalılarla beraber Fransanm Milletler 
cemiyeti murahhası \Te eski dış baka
nı Bay Pol Bonkor'un oğlu Bay Jan 
Bonkor d~ gelecektir. 

Avın ~ekizince de "General Fon 
Ştoybcn .. isimli Alman vapuru evvel~ 
Mtldanyaya gidip seyyahları Bursayı 
gezdikten sonra lstanbula gelecektir. 

İı1J1tllul Bılrd.'li 

$ehir1Yycıtrosu 
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Bu akşam saat 
21 de 

LVI<VS IIAYAT 

Son temsil 
Büyük operet 

Yazan: 
Ekrem Reşit 

Besteli yen: 
Cemal ~t 
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1 işaretler 
Medeniyet ve 
kol saati 

1 :!=-' =C=lk=em=iz=d=e ===' lskenderaa Türkleri Gezin t-i .-e-r -

A k .., ·ıh k d·ı IRokfeJler nushası ! 

T anulıklarımdan birinin bir ço
cuğu var. Çocuk henüz mektep 
çağında bile değildir. Fakat müt
hiı, yenilmez bir arzuya tutuldu: 

- Bir kol saatine sahip olmak! 
Babcuına yalvardı, )'akaraı; 

babaıı ona, kom§unun kolunda 
görüp de imrendiği kol saatine 
ıekilce pek benziyen bir saat ıra· 

tın aldı. Saat yirmi beş kuruşluk 
bir oyuncaktır. 

Çocuk bu malı ile memnundur. 
Gelene, gidene cicisini gösteri· 
yor: 

- Benim kol saatim var, eli-
yor. 

B'r saat neye yarar? 
Bu söze: 
- Zaman ölçüsüdür, diye ce

vap ver.rız. Fakat bu cevap, za
manla alakası olan, hayatını za
manlara bölen Ve bundan mesu
livet hi.Hi. duyan insan için mana
lıclır. 

Z-:ımanımızı ölçmeye, onu tartılı 
kullanmaya, kenclinizi başkaları
nın iflerine ayar etmeğe mecbur 
degilseniz sizin saate ne iht:yacı
r.ı:: vardır. Kuşlar gib;, güneşle 
kalkar. yılclızlarla uyursunuz ve 
ak~ınıza saat gelirse, mı;.tlaka o

nu bir zaman ölçüsü cliye değil, 
bir gösteriş diye alırsınız. Anlat
tığım çocuk gibi. 

Dünyanın öyle bucakları var 
ki, orada ~imendiler bizim çocu
ğun kol saatinin eşidir. Vapur, 
oyıır.cahtır. 

Kitap, resimlerine bakılacak 
"'·r ' • 
t>İr acaip albümdür. 

Böyle bir dünyada medeniyet 
~enen ıey, atelyeleri, motörleri, 
laboratuvarları. kasaları , hesap
ları, ontenleri ve te!elonla,·ı ile 
bir beyzadenin koskocaman oyun
cak odasının müştemilatının top 
yekun aJıdır. 

Size bir hikaye değil. haki· 
katten bahsediyorum. Biz böyle 
oyuncak nevinden bir medeniyet 1 

gördük. 

Bir oğul DCa sancagın ana vatana l a e I • "Rokleller,, i tanırıınız. Dün· 

mesi suretile tatmin edilebilir ! · 
Babasının başını 

taşla ezmiş 
Gire-'un köylerinden birinde bir 

facia olmuştur. Piri azizin Çayır 

köyünden Çıbbı oğullarıdan Ahmetle 
oğlu Hilmi arasında ka,·ga çıkmıştır. 
Baba, oğlunu paylamış, bunun üze
rine Hilmi, yerden aldığı koca bir 
taşı kaldırınca babasının kafasına in
dirmi~tir. Adamcağız bitkin bir hal. 
de yere yıkılmış, etraftan yetişen- 1 ler hadiseyi jandarmaya haber ver. 
mişler ve yaralı Giresun memleket 
ha.c;;tahanesine nakledilmiştir .. Ahme. 
din beyni delinmiştir. Hayatı tehlike
dedir. 

Suçlu oğul yakalanarak adliyeye 
teslim olunmuştur. 

Tavla 

Berutta çıkan 

"Yıldız" isimli türk
çe bir gazetede te -
sadüf ettiğimiz İs -
kenderun Türkleri -
nin vaziyetini müta • 
lea eden bir yazıyı 

iki gün evvel der -
cetmiştik. Son defa 
haber aldığımıza gö
re bazı Alevi gençle
ri İskenderunda Su -

B. Kadri Mursal riye bayrağı çekmek 
ve bir Alevi merke

zi açmak için teşebbüse girişmişler • 
dir. Fakat Bilan ve İskenderunlulardan 
500 kadar Türk genci derhal toplana • 
rak, büyük bir sükun içerisinde vaziye
ti protesto etmişler ve İstiklal marşı 

söyliyerek nümayişte bulunmuşlardır. 

Bunun üzerine Alevi gençleri İskende -
runda Suriye bayrağı çekmekten vaz -
geçmişlerdir. Diğer taraftan tskende -
run sancağının Reyhaniye muhitinde 
sakin Kadri Mürsal isimli bir . okuyu • 
cumuzdan da şu mektubu aldık: 

"Suriyede Fransızlarla halk arasın-

da bazı hadiseler çıktığı ve çarpışma -
lar olduğu ya zılmaktadır. Bu arada İs
kenderun sancağı Türklerinin de bu ha
diselere iştirak ettiğine dair şayialar 
çıkmıştır. Fakat sancak Türklerinin Su 
riyedeki diğer bütün hadiselerle olduğu 
gibi son hadiselerle de hiç bir alaka -
lan yoktur. Sancak Türkleri bu hadi -
selere hiç bir vakit iştirak etmemişler, 

bilakis vakitlerini sükun ve huzurla ge
çirmişlerdir. Bununla beraber sancak 
Türklerinin bu huzur ve sükunlarının 
Ankara itilafnamesi ile hiç bir alakası 
da yoktur. San: ak Türkleri Arap kar -
deşlerinin davala rından daha başka bir 
dava peşindedirler. Ayni zamanda An
kara itilafnamesi şimdiye kadar tatbik 
de edilmemiştir. Ve bu itilafın kabulü 
tarihindenberi san.ak Türklerini izrara 
ve Türk olmıyanları ihyaya vasıta ol -

maktan başka bir şeye de yaramamı'} -

tır. Yani şunu demek istiyorum ki san

cak Türklerini ana vatana iltihak et • 

mekten başka hiç bir şey tatmin ede

me7.: ve bu da muahedclerin basit çer

çevesile olacak değildir . ., • 

yanın en zengin adamı diye §Öh
reti var. Yoksul bir çocukluk ve 
çetin bir delikanlılıktan sonra, ta
lih onun )ÜZÜne gülmÜJ; diyorlar. 
Toprağı altın yapan ter, onun da 
alnından bol bol akmı1tı. Şimdi 

yüzünü buruıturan derin kırı~ık· 
lıklar ve ellerini titreten ihti)·ar
lıkla çalı1ma11ı durmu§tıır. . Hak
kında neler söylenmez, neler! •• 

Her milyonunun altında insan ke
miği, çiğnenmİf emek harabeleri 
doludur diyenler, dökülen kanla
rı ona suç çıkaranlar, borıa eli· 
nami ·,(, savaş kundağı gibi 
göründüğünü one sürenler hiç 
ekıik olmaz. 

Sirkeci karşılaşma
/arı ba gece başlıyor 

Sirkecide yapılacak tavla müsa. 
bakamıza bu gece saat sekizde Sirke
cide Tram,·ay durağı karşısında Bay 

.Hüseyin Hüsnünün Melek kıraethane

sinde haşlanacaktır. Bu müsabaka 
i~in kupon almıyan cyuncuların ak
şama kadar YAKlT kütüphan.?sine 
gel<'reh. kupon almalarr lazımdır . 

Kral F uadın ölümü 

Dün, bir gazetede okudum, ki 
Amerikada yalnız onun için her 
gün ayrı ve bambaıka bir gazete 
çıkıyormuı. Dünyayı eleğimıağ

ma renginde gösteren bir gazete. 
Sütunlarında cennet haberleri, 
resimlerinde rahatlık sevinci, tel
graflarında ıaadet müjdesi sırala
nan bu gazete, her sabah onun 
parıömenleımif eline verilir, ke
yiflenmesine, hof vakit geçirme
ıine çalı1ılırmıJ.. Unutmayın, ki 
bu biricik nüshanın hazırlanması 
için en kuvvetli kalemler, ruh. 
ıınır, kalp hekimleri, ruhiyatçı

lar, bilgi ve len adamları didini
yorlar. Laboratuvarlarında serom 
yapar gibi haber uyduruyorlar, 
her ıatırı baıka bir ferahlık veren 
makaleler ııralıyorlarmtş. Niçin?. 
Rokleller için.. Şu tiride dönen, 
ömürle keneli arasında güçıüz bir 
kaç neleılik bağı kalmıı ihtiyar 

Sirkeci kar~ılaşmaı;;ı, lı;;tanbul ve 
Beyoğlu !'em tlt'rinde yapılacak son 
mıntaka maçıdır. Bundan başka tı:ı. 
tanbul ve Beyoğlunda karşılaşma ya
pılmıyacağı için oyuncuların hu mii
sahakaya girmelerini tavsiye ederiz. 

( U st yanı l incide) 

Milli savaşın gayesi tam istiklal· 
di ve İngiltere ile tam istiklille daya
nan bir ittifak muahedesi yapmaktı. 

İstiklal ilaninden beri buna. çalışıldı
ğı halde iki tarafı uzla.ştırmağa im
kan hasıl olmadı. Bugün de iki taraf 
bu muahedeyi müzakere ediyor. 

Bu bakımdan kral Fuad'ın devrini, 
Mısırda milli şuurun uyandığı ve ol· 
gunlaştığı bir devir saymak gerekle-
şir. 

EYÜP ŞA.''tf PIYONI.,ARI Diğer taraftan kral Fuat Mısırda 
Eyüp mıntakasında yapılan kar- namını hiinnetle yaşatacak bir çok 

şılaşma dün gece bitmiş B.B . Ali, Ni- eserler vücuda getirmiş bulunuyor. 
ko, Emin Eyüp mıntakası şampiyo. • Mısır ünlversit.üi bunlaMn ba.şmda
nu seçilmişlerdir. dır. K endisi 1909 dan başhyarak üni

OSKODAR MINTAKASI 

föık\idar mıntakası karşıla:;;mala. 

versiteyi tesis etmiş ve onun tekem
mülü için çalışmıştır. 

Bundan başka kral Fuad'ın Mısır-

rına cumarh'.-;i ~ece.qi saat ~1.>kizde ---------------
Oskiidar vapur iskelesinde Bay Rıza-

nın k1raethane..;inde başlanacaktır. 

Bundan başka bir müsabaka da
ha l\:adıköyünde yapılacak ve mın-

taka şampiyon la rının karşılaşma maç
larımı haı::lanacaktır. 

l\fıntaka şampiyonlarının karşı1a

şacakları yer ayrıca ilim edilecektir. 

da tesis ettiği bir çok ilim ve san'at 
müesseseleri vardır. Bütün bunlar o
nun hayır ile yadolunmasına , hatıra

sının tebcil olunmasına sebep olacak
tır. 

ı fn r , krnl Fu:ıd'ı bu sırada zayi 
etmekle, kolay kolay telafi edilemez 
bir kayıba uğramıştır. 

Veliahdın çok genç olması, Mısırın 
bir niyabet meclisi tarafından idare 
olunmasını gerekl~tirecck ve bu ida
re tarzı bir kaç sene sürecektir. Bu 
yüzden Mısır, karşılaşacağı büyük ha 
diselerdc kral Ahmet Fuad'ın eksik
liğini hissedecektir. 

Kral Ahm~t Fuad'm ı:iyaından ~o
layı Mısır milletinin matemine iştirak 
eder, yenı devrin Mısır için hayırlı ol
masını dileriz. 

• • 
• İstanbul ünivers;tesi Ginekoloji 

kliniği memleketimizde kullanılmış 

olan doğum sandalyelerini toplıyarak 
bir miizc vücuda gctirmeğe karar ver· 
miştir . 

. . 
ıçın .• 

Bunları okurken, Osmanlı tari
hinden bazı pa;çaları P,ıf!'·· U· 
::un, kanlı savaılar, iç yangın
ları, ihtilaller, memleketi kasıp 

kavuran açlıklar, ülkeden ölüm ora
ğı gibi geçen hastalıklar da hiin
kfu-lardan böyle ıaklanırdı. Yal-

S. Gezgin 
'(L11tfcn sayı/ayı çct iri11iz) 
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R EFiK AHMltTJ 
- SE VE N G iL. T an.'timat devri, memlekette 

yüzlerce saat kuleleri yaptı; .fakaı\=======::: 
bütün imparatorluğun kasabaları- Vural Gündoğdu, oğluna cevap vermİyerck döndü, 

na kadar inen bu saatleri, akrebi· \ gözlerile oC:anın ;çini arad" Balkon k :ıp111nın perva • 
ne konan bir kırlangır, yahut zına day;mıp bu vodvil sahnesini zevk ve neş'e 
yelkovanına tüniyen kargalar a- ' ile seyreden kadına dişlerinin araaınLan koyu, ağdalı, 
yar ederdi. mutantan bir küfür savurdu. Frida son zamanlarda 

Kaya, babasını hafifçe ko1undan tutup kapının 

dı§ına bıraktıktan sonra İçeriye döndü; Fridanm kar
yolasının yanı başına kunnut olduğu rakı masasına 
yaklaştı, bardağının içine yarı yarıya doldurduğu 

beyaz mayii suıuz ve rr.ezesiz içti, yüzünü buruştu • 
rurken Hayyamdan dört yÜz sene aonra gelen ve o
nun ruhile nıhh.nan Fransız ~airi RonsarJ'ın mııra
lannı mırıldanıyordu: 

Etraflannı bir v11zife yapar gibi büyük bir dikkatle 
ve daimi bir hayretle seyrederek c!olatan bu zengiıa 
misafirler Heybeliadada Ömer Hayyam Klübün baıla
ca hususiyeti aayıbrlar. 

türkçeyi hayli öğrenmiş olmakla bercber bu yeni dil· 
Şimendiferler vardı . Bu şi- de lehçesi argoyu içine alacak kadar genişlememişti; 

mendi/erler, bir çocuğun oyun- gülünç a~ığımn ne c'ediğini anlamadı, fakat onun bu 
caklarını ne kadar andırırdı. hali hrş111nda üıtüıte bıraktığı kahkahalar, gecenin 

Çünkü çocuğun ıimendileri ne derinliği içinde, balkondan a1ağıya, dansedenlcrin üs. 

kadar ciddi bir i§e yararsa bunlar tüne halk'llana ha'kalana dökülmül, cazb:ındın Kıırio
Ja 

0 
kadar işe yarardı. Kag~ nı, ka gürültüsünü bastırmış, herkesin . .lb.._a1ıru. merakla 

talikq ve deve , heybe şimendi-
ferin yanında gerçekten ciddi 4-
ler göriiyordu. 

Laboratuvarlar, makineler1 §Üp
hesiz bir sonmz masraf yekunu 
idi. Fakat bu masrallar tıpkı bi
zim küçük çocuk gibi: 

- Bakın benim nelerim var. 

demek istiyenlerin küçücük 
kalplerinde, küçücük bir çocuk 
nefesi ile takas edilebiliyordu. 

Medeniyete ciddi mrette inan
mq olanların vazifesi, medeniye· 
ti focuğun kol ıaati haline/en çı
karmak ve medeni vasıtaları yerli 
yerinde, hesaplı bir ırurette kul
lanmıyanların karşısına dikilmek
tir. ,,,.-

Satiri Ertem 

yukanya kaldırmıştı. 

3 
Vural Gündoğdunun kızından başka bir de oğlu 

olduğunu çele k'.mseler bilmez. Kaya, önce bir gece 
yatısı 1'11.(.ktebinde, sonra <la uzun zaman yabancı mem 
leketlerde okudu. O~cudu diyonız ama ne okudu diye 
ıorulsa verilecek karşılık biraz güç bulunur. Çünkü~ 
basından iğrenen, annesinin dillere destan olan ma -
cer-alannı duyup da bir türlü inanmak istemiyen ve 
sinirlenen genç adam, n fonıkün olduğu kadar bu aile
Len uzak yaşamağa çalışnuş ve yabancı memleketler
de kendisini içkiye venn~ıti. Yaşı henüz otuza bile 
gelmem.işken yıkılmış, yan akıllı yarı deli, ağzına ge
leni söyler, aklına estikçe rezalet çıkanr, babası bu
nu bildiği için ona mümkün olduğu kadar sık ve bol 
susma hakkı verir, uzaklarda dolaşıp kendi kendisi
ne haşır neş :r olmasını pek beğenirdi. Kaya, son gün
leıde yazı geçinr.ek için mi, parası azaldığından mı, 
yoksa hiç mi sebepsiz, bilinmez, lstanbula gebniş, ba
ba ocağının baş köşesine kurulup oturmuştu. Onun 
bu dönüşünü Sevimden başka hiç kimse hoş bulma -
mak1a beraber ne annesi, ne de babası ıes çıkarma -
mışlar ve işte her gittikleri yere onu da ıötürmek 

mecburiyetinde kalmıılardı. 

F:iJcr l>r.ni rlin1cr.~cııi:: ~'<ı~mıııı t::, '' !lrım Jı i~ 
bckfrmıcyin;z; hayatın giillcrin i bu9ii11 den h cnıcıı 
toplayınız! 

4 
Hakiki surette terbiyeli kimseler, sk'."lndal derece~ 

sine bile çıksa biribirlcrinin ayıp'annı görmemek, iıit
memek, görmütler, it'bnitlerse hemen unutm<lk va -
ziyetindedirler. ÖJner Hayyam Klüpte mehtaplı ge -
cede balkondan halkalana halk:lla!ta d:>kü•en dişi kah
kahanın herkese yaymak istediği kepazelik de ya du
yulmadı, ya hemen unutuldu; çünkii kimse bund:ın 

bahıebnedi. Yalnız yüz göz olm-a, baba oğul, her i 
kartılaşbklan zaman biribirlerine biraz daha kinli ve 
dü,man gözlerle bak•yorlar. 

Ömer Hayyam Ktüp, b:.ı yaz aahiden kibar ve eğ. 
Ienceli bir hayat yaşıyor. Yaz mevsiminde biraz Bos
forda ve biraz Prens adalannda vakit gef;irmek için 
l'Ulk ülkelerden ge!en zengin Amerikalılar t&tan -
bula ayak basar basmaz Rumdihiıarı tepesindeki mü. 
esse1ede kendilerine verilen çay şöleni ile buraya 
mndınldıktan ıonra Rcberl Kollej mezunu Bav Ka
ragözyanın ya Büvükderedeki. vnhut da Hevbelide
ki iki otelinden birine yer1eştirilirler. Ömer Hayyam 
Klübün koridorlannda ayaklıı.nnd3 büvük ıpor kun· 
duralan. Ü5t1erinde bol elbiseleri, gözlerinde kalın 
çerçeveli 1?Öz)ijk'c~il<-, rllerinde kocaman torba1arla 
dolaşan kadınlar ve golf pantalonlu, ağız18!"1 pipolu 
erkekler bunlardır. 

Batka milletlerden bir kaç ecnebiden, Vural Gün. 
doğdu ailesinden, doktor Çetinerden ve Her Zimmer
manla karısından, Hüseyin Tokla kızından baJka ül
keler arası hava yollan anonim ıirketi idare meclisi 
üyesi Sabri Uçar ve meşhur lzır.irli ihracat te.ciri Meh· 
met Halkatapar buradadır. 

s 
Derler ki bir takım Jirketlerin idareleri için direk. 

törleri, direktör yardımcıları, koca memur kadrosu 
yeter de artar bile .... Böyle olmakla beraber korun • 
muı lazım gelen değerli adamlar vardır ki onlara hiç 
bir yerde hiç bir i! yapbnlamaz; ya kendilerini olur 
olmaz işlerle oyalamak yazıktır, yahut da hiç b:r işe 
yaramazlar; ne olursa ve nasıl olur$& olsun, bir tıı

kun değerli adaırJar vardır ki onlara medeni bir insa.. 
nın yaşayışına yetecek kadar para verebilmek için 
bol kazançlı ,irketler:in idare meclisleri icat edilmış
tir. Bu bu1uş medeni dünyanın her yerinde sahiden 
önemli, faydalı bir keıifti; "önemli ve fayda!r,, de • 
dik; büyük bir firketin idare meclisi aza11 olırnnın 

önem.ini herkes bilir, faydasını da böyle bir şirhcte 
idare meclisi azası olanlar tabii herkesten İyi bilirler! 

Doktor Çetiner, önce ıece yatısı m•ktebinde. so~ 
ra da Anadoluda senelerce tek başına ya~ad ·ğı i,.in 
kendisile başbata kalmağa, kendisini uzun boylu d:n. 
lemege, incelemeğe ahşmııtı. Sonra bu itiyadı afon 
gözlerini ba§kalar1na çevirince onları da görünür gö
rünmez taraflıtrile tetkike bash.mıı, bu yüzd~" 
insanlan sade dı§ kahplarile değil, içlerine erişe1 
manevi varlıklnrı veya yokluklarile görebilme r e 
kesini kazanmııtı. 

(Arkası uar) 

~ 

~ 
) ~ ~ 
~ 
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Habeşistan sulhen 
teslim mi oluyor? j lliiiiSiTiAiNiBiU!ILllll1!18•oidia iimiuisı •. k.isi 

(Vstyanı 1 incide) 

Habeşistanı fethettikten sonra mu
zaffer kumandanlarına yeni bir ta
kım rütbe ve unvanlar tevcih edilme
si muhtemeldir. 

Zanno!unduğuna göre, General 
Graziani Mareşal olacak, Ye Habe;;is
tandaki ku\'vetlerin başkumandanhğı 
uhtesine verilecektir. Mumaileyhin 
rnzifcsi, memlekPti sulh ve salaha ka. 
,·uşturmak, ~ete muharebelerini, 
haydutluk ve i ·yanı ortadan kaldır
mak olacaktır. 

ltalyanın llahe ·i:;tan üzerinde hi
maye.sini iJUn etmesi muhtemel ol. 
makl,ı bera h<-r. burada dola.şan bir 
s:•) i::ı.ya göre lta lya kralı Habe~istan 
imparatoru ihln edllecektir. Bu ha
hcr. her ne lrnd::ı.r teeyyüt etmemiş 
io;:c de tngiltere kralının Hindistan 
imparatoru umanını haiz olma.c:ıınm 
bu haptı ~msal teşkil edebileceği söy. 
Jenmektedir. 

- 1 (plak) 19. Haberler. 19,15 muhtelif 
haiz olduğu hukukun himayesi mese- plaklar. 19,30 çocuk esirgeme kurumu 
lesi hakkında sorulan bir suale ceva. namına konferans. 20 ekzotik musiki. 
ben, İtalya ve llnbeşistan ile mevcut 20,30 stüdyo orkestraları. 21,30 Son 
olan itilaflarm, Mısırın menafiini hi. haberler. Saat 22 den sonra anadolu a• 
mnye etmekte bulunduğunu söylemiş- jansının gazetelere mahsus havadis ser 

tir. viai verilecektir. 
CENUPTA MUHAREBE DEVA!l-1 

EDiYOR. 

Diradua, 29 (A.A.) - Röyter a
jansı muhabiri bildiriyor:' Sasaba. 
neh yakınında üç gün eYvel başlıyan 
muharebe bütün şiddetile devam et
mek~dir. 

Söylendiğine göre, Habeşler ısrar
la mukavemet etmekte olup İtalyan. 
lan müteaddit defalar püskürtmüş

lerdir. 

Takvim 
GUo doğuşu 
GUo batı§ı 
Sabah namazı 
Oğle namazı 
[k!ndf namazı 
Akşam namazı 

Yatsı nıunaz:ı 

lmsak 
Yılın geçen g1lnlerl 
Yılm kalan gUnlerl 

PerıP.mbe CUMA 
30 Nisan ı Mayıs 

8 Sefer 9 Sefer 

506 !'i04 
19,00 19.01 
4 .~o 430 

12 12 1212 
16,0l 16,0 1 
19,00 1901 
2040 204~ 

3.12 3JO 
119 120 
246 24~ İtalyanların her tarafa alel!cele 

kuvvet gönderdikleri zannolunmak.•---------------·• 

tadır. 

iT ALY ANLAR ZEHiRLi GAZ 
KULLANMAKTA DEVAM 

BORSA 
29. 4 . 936 

1 Almanya Viyana hükU
metini devirecek mi? 

(Ustyanı 1 incide) 

Londra ve Parisin iyi malumat al - ı 
makta olan mahafili, Almanyanrn Avus l 
turyada ve galiba Linz'de ilk tahrikat 
alaimi görünür görünmez Avusturya ile 
olan hududunu resmen kapamış oldu -
ğunu öğrenmişlerdir. Almanya, bütün 
hariciye nezaretlerine hiç kimsenin A • 
vusturyadan Almanyaya ve Almanya
dan Avusturyaya gidemiyeceğini ve bi
naenaleyh zuhura gelebilecek ahval ve 
vakayiden Almanyanm hiç bir veçhile 
mes'ul tutulamıyacağmı bildirmiştir. 

Filhakika Londra ve Paris kabine -
leri, Avusturya işlerine karışmağa kal
kışacak olurlarsa büyük müşkülata te -
sadüf edeceklerdir. Çünkü bu işlere Al· 
manyanın müdahalesi sabit olmadıkça 
ve tamamile dahill siyasete müteallik 
bir mesele mevzuu bahsedildiği beyan 
edilqikçe Milletler Cemiyeti mukave -
lenamesi ahkamımn tatbikine imkan 
yoktur. 

turya istiklalinin müdafaası bilhassa t
talyaya terettüp ebnektedir. Almanya • 
nın İtalyanın doğu Afrikasmda b:r harp 
le meşgul ve Milletler cemiyeti ile ih • 
tilaf halinde bulunmasından istifade et.. 
mele İstemekte olduğu zannolunmakta • 
dır. 

MESELE BtR MANEVRADAN MI 
iBARET? 

Berlin, 29 (A.A.) - Hariciye neza
reti erkanından bir zat, Reuter ajansı 
muhabirine beyanatta bulunarak Alman 
hududunda Avusturya kıtaatınrn bir 
takım hareketler icra etmekte olduğu • 
na dair olan haberlerin eğlence kabilin· 
den uydurulmuş şeyler olduğunu söy • 
!emiştir. Mumaileyh, demiştir ki: 

Bu şayialar, bir kaç zaTTandanberi or• 
talıkta dol:ış·p duruyor. Biz'm kıtaatı .. 
mızın Bavyera Alplerinde bir hkrm ek• 
zcrsizler yapmaları gayet tabii bir şey .. 
~ir. 

Habe.,,istanın yüksek mıntakaların
da o:uramryacak derecede yaşlı olan 
Mareşal Badoğlionun vazifesi hitama 
erdikten sonra. Jtalyada ikamet et
mesi muhtemeldir. 

EDiYORLAR. 
------·-------11 • ALMANYA AVUSTURYADA BtR 

Wzalannda ytldn lpretU ola.nlar, tıze 

Diğer taraftan habriye nezareti ma .. 
rifetile bir takım malumat elde ettim, bu 
malumat sayesinde cenubi Bavyerada -
ki Alman garnizonlarmda biç bir de -
ğİ§iklik yapdmamıı olduğunu öğren • 
dim. Avusturya, mecbun askerlik hiz .. 
metini yeniden ihdas etmiş olduğundan 
onun kendi garnizonlarında bir takım 

tebeddülat icra ebnesi kadar tabii bir 
şey olamaz. 

ill1J' / NIIJ iJIEJIBALARI AVA.ti 
KA }/ RASlıVDA KONUŞULDU 

Jıondra, 29 (A.A.) Hariciye 
müsteşan Lord Cranberne, dün A
vam kamarasında, sahilleri İtalyan 
1 tla.ıtı tarafından işgal edilmiş olan 
Mavi Nil membaları üzerinde Mısırın 

Diradua, 29 (A.A.) - Röyter a. 
jansı muhabiri bildiriyor: Buraya 
gelen haberlere göre, İtalyanlar pi
yade kuvvetlerinin Hindenburg hattı 
denilen Habeş hattında mağlubiyetle 
biten müteaddit hücumlar üzerine, 
şimdi cenup cephesinde fazla miktar
da hardal gazı kullanmaktadırlar. 

ADIS ABABAYA DOGRU 
Roma, 29 {A.A) - Mareşal Ba. 

doglio, 189 numaralı resmt tebliğin
de şöyle diyor: 

mz düıünüyorum, ki arada büyük Adisababaya doğru ilerlemekte 
aynlıklar var. Rokf eller, yanlız olan motörlU kıtaat, dün M.acfudu 
zengin bir adamdır. Omuzlarında işgal etmi~lerdir. Aynı zamanda di-

ğer bir İtalyan kolu, Mofer nehrini 
bir hükümdar yükünü ve alnında geçmi~tir. 
bir tacın ağır gölgeaini ttqımıyor. --------------

Beşinci icra Memurluğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen radyo, masa, sandaliya, 
divar saati ve saire 6151936 tarihine 

rinde muamele görenlerdir. Rakamlar 
ııaaı 12 de kapanış aah:t flyatlanı ur. 

p ARALAR 
•Londra ı;2·ı. - •Viyana &i.-

• Nevyork t26- •Madrfd 16 -
•Parte l67. - • BerlJJ> !32 ·-
•WlA.Do ll!S- •Varşova 24-
•Brüksel ti4.- •Budapeşte :fü.-
*Atına 'ı!ll,-· *Bükre§ il) -

•Cenevre .;1b - •Belgrad b2 -
• Bofya t ... - •Yokobama d4 -
• Amsterc!am s..-- •AJtm 1163 -
•Prat 112- *Banknot 241 -
•Stokholm ili!-

ÇEKLER 
• Londra tS22.- •Viyana t.t~fl.'j 

•Nevyork 0.7932 •Madrld b.8192 
•Parla 12.06 •Berlln tımo 

•Mila.no 10.079J • Varvova o!.2266 
•Brüksel i6980 •Budapeşte 4.M86 

* Atiı:ıa "il Eli * Bükre§ ı08llö70 

•Cenen. US88 •Belgrad B49lb 

• Bofya llU060 • Yokohama 2.7b00 
• Amsterdam 1.1719 • Moskova 24 9370 

Ne kemendli bostancıaı, ne pala
lı celladları etrafına toplaml§hr. 
Yalnız para ise bir memleketin 
ilmini, Fennini, hekimliğini, bütün 
maneoi zenginliğini uşak yapa· 
maz.. Şu halde Roklellere karşı 
bu büyük bağlanı§ın kaynağı ne? 

•Prat l\l,2a •Stokholm 311:14 
tesadilf eden çarşamba: günli saat 12 •----------------• 

Bence, Rokfelleri aeviyorlar •. 
Sayıp döktüğüm §eyleri yaptıran 

gerçek bir sevgidir. Ev~t, çün
kü bu adam, sınıraız cömertliği, 

den 14 de kadar birinci açık arttırma 
suretile Kasımpaşada pazar mahallin
de 67 numaralı kahvehanede paraya 
çevrileceğinden talip olanlarm ma
hallinde haZTI' bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. 

(V. No. 15504) 

iyiliğe düıkünlüğü ile her sınıfı --------------
ayrı ayrı kendine minnetle bağla- ZAYİ 
mııhr. Dün o, yaraları sarıyor, Yük arabamın 1086 numarayı gös-

teren plakası kaybolmuştur. Yenisini 
kanları dindiriyor, düıenleri kal- alcağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

dınyordu. Bugün, insanlık ona Şehremini arabacı Kurtnazar 
karıı borcunu ödiyor. Velila 

S. Gezgin (V. No. 15600) 

İstanbul 3 ilncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
950 lire. mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevril

mesine ka.rar verilen ve tamamına3600 lira kıymet takdir edilen Ka
dıköyde Cafer ağa mahallesinde Bahariye Sakız yeni Şevki bey so
kağında, eski 35 M. yeni 28 numaralarla murakkam maa bahçe ev 
tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. Arttırma peşinidir. Arttırmaya 
ittirak edecek müşterilerin kıymetimuhammenenin % 7,5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olma
ları icap eder. Müterakim ve.rgi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borç
ları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20 - 5 - 936 tarihine 
müsadif çartamba günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecek
tir. Birinci arttırması 4 - 6 - 936 tarihine müsadif perşembe gü
nü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci art
brmada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde 
üılte bırakılır. Aksi takdirde sonarttıranın teahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün dahatemdit edilerek 19 - 6 - 936 ta
rihine müsadif Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapıla
cak ikind arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakıla
caktır. 2004 numaralı İcra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine 
tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla 
diğer alikadaranın ve irtifak hakkr sahiplerinin bu naklarmı ve hu
auıile fa:z ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itiba- ! 
ren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildir
meleri lazımdlJ'. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmı
yanlar satı! bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterak'm ver
gi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye rüsumu ve vakıf 
·~aresi ile 20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil 

ınur. Daha fazla malUnıat almak istiyenlerin 34 2223 numaralı 
Fıyada mevcut eVJ'ak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporu-
r garilp anlıyacakları ilan olunur. (2327) 
) 

ESHAM 
it Bankuı 10 80 

• Anadolu ~4 4{. 

Reji i l2!ı 
Şlr. Hayrty 16 00:> 

Herkes Bank 66 7b 
U. Sigorta .00 
Ponomoob :ı,öO 

ıatlkrazler 

rramvay 11.00 
Çimento 10 M 
Onyon Del O 00 
Şark Del ıoo 

Balya JOO 
Şark m. ecza ) 00 
Telefon )00 

Tahviller 
• 1933 T.Bor. l 2~0~ Jllle.ktrlk 00.W 
• .. .. .. n 2270 Tramva' 1:11.70 

• .. .. m 2'~ rı2 RıJ:ıtım a 06 
* İstik.Dahili \ı9 00 • Aiıadolu l i!l 9~ 
* ErgeııJ taUk. Uıl 00 •Anadolu ll 4S.9~ 

192R A M lO 00 Anadolu m 41:1 ~ 
• s. Erzurum 11(), MUmeasil A bO 8b 

Zahire satışı 

btanbol Ucıare& ve &a.lı.lJ'e bo111&1111da dllıı 

muamele ıörea (kilo) maddelerı 

KJ. P. Kf. P. 
Nev'i: En az En çok 

S'Zl'L ('frinwtıA) A'.ep.Şng 

" (sert) 5,30 5,36 

" 
(kızılca) 5,30 5,37 

Arpa 
Çavdar 
Mmr (san) 
Tiftik (mal) 
Yapak (Anadol) 
Susam 
tç Fındık 
Peynir (beyaz) 

" 
(kaşar) 

Sansar derisi çifti 
Zerdeva derisi çifti 
Var9ak derisi çifti 
Porsuk derisi çifti 
Çakal derisi çifti 
Tavşan derisi adedi 

3,35 
5,4 

5,2,5 
5,5 

78 86,38,S 
51 58 
21,10 
40,20 

21,10 23 
36 37 

2200 2800 
2800 3425 

1600 
600 675 
180 205 

17 19 

mr.n:ı:m:::::ıı::::::::::=:armcrmm •• 
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BAHAR BAYRAMI H .. 
:: :: Türk Mnarif Cemiyetinin :: 

f: Rozet. Günüdür ii n " 
~ ~.= .. 

•

:=.==:::·=· O gün göğüslerinizi Cemiyetin =.·=.==, 

rozetlerile süslenmeyi unut-
•• mayınız. :: 
l.:::::::::::::;:::=aw:::::r.:-.1 

HOKOMET DARBESi HAZIR
LIYORMUŞ! 

Londra, 29 (A.A.) - Almanynın A
vusturyada bir darbei hükUmet yapa -
cağına dair siyasi mahafilde musirrane 
bir şayia dolaşmaktadır. 

Londra gazeteleri, Almanyanm bir 
darbe yapmağa kıyam etmesi imkanını 
kabul etmekte ve bu münasebetle A vus- A VUSTURY ADA DA HEYECAN 

YOK! 
turyanın istiklali meselesinin Milletler 
Cemiyeti konseyinin 11 mayıs toplantı Viyana 29, (A.A.) - Resmi mahfel-
devresinde ortaya atılması lüzumunu ler, bugün, hafif mevcutlu askeri hare· 
ehemmiyetle kaydeylemektedirler. kat vukubulduğunu fakat bunların arsı 

Morning Post gazetesi, diyor ki: ulusal vaziyetle hiç bir münasebeti ol -
Starhemberg ile Schuschnigg'in ara- madığını bildirmektedirler. Alman or • 

sının açılması üzerine Avusturyanın va- dusu tarafından Avusturya hudutların
ziyeti yeniden büyük bir endişeye hois da faaliyette bulunulduğuna dair Viya· 
olmu§tur. Paris ve Londrada nazileı.-in naya t~la§ uyandırıcı hiç bir haber gel

yakın bir istikbalde yeni bir darbe in - memiştir. 
dirmeleri imkanı kabul ve derpiş olun- Avusturya müteyakkız bulunmakta 
maktadır. Eğer bu korkulan netice ta • ise de şu sırada sureti mahsusada endi .. 

hakkuk edecek olursa lngiltere hiç tÜP- şeli değildir. 
hesiz: Avusturya ist:kJilinin muhafaza -------------l---
edilmesini istiyecektir. Ruznamesine Büyük Fırs~ ., 
dahil olmanıakla beraber bu meselenin Çin porselenleri vazola- . Simens 
Milletler Cemiyeti konseyinin önümüz- marka süpürge elektrik, yemek masa
deki ay zarfındaki toplantısında müza .. sı ceviz, markiz (pencereye güneş için) 
kere edilmesi muhakkaktn'. Fransa'nın gramofon (Sahibinin sesi marka) mu 
statükosu haleldar olduğu takdirde tn- şamba yeni, etajer, lavabo, boru ve 
gilterenin ne gibi bir hattı hareket ta - saire. 
kip edeceğini soracağı tahmin olunmak- Posta sokak 20 numara apartıman 
tadır. Bu suale verilecek cevabın Fran- 5 numaraya müracaat. 

sanın harici siyaseti ve bu siyasetin bil- ZA yt 
hassa ltalyan - Habeş ihtilafına ve zec 2379 sicil numaralı arabacılık eh-
n tedbirlere rr..üteall;k olan knmırun liyetnamemi zayi ettim. Yenisini ala
müıtakbel istikameti üzerinde mühim cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
bir tesiri olabilecektir. Karagümriik Karaba~ cadde:ri 

Manchester Guardian, yazıyor: Armutlu sokağı 2"1 
Almanyanın Avusturyada pek yakın- ltf chmct oğlu Hakkı 

da harekete geçeceğine dair olan ,ayi- (V. No. 15599) 
alar ısrar ile devam etmektedir. Avus - ---------------

ZAYİ 
= 

Yeni Eser /er 
İstanbul İthalat gümrüğün 319034 

. sayı 1311011935 günü nakit makbu
zunu kaybettim. Yenisini çıkaraca

ğımdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

YENİ ADAM - Yeni Adam'ın 121 
inci sayısı çıktı. İçindeki yazılar ara
sında bilhassa İsmail Hakkı Baltacı-
oğlu'nun Bize fikir lazım değil mi? _________ ev_. _N_o_._1_5_5_8_2_) _ 

Nurullah Ata'mn Terakkiye air, Dr. T AVZIH - İdaremin hiç bir te
lzzettin Şadan'ın Aşk (Eros) ile mü- şekkülle aHikası yoktur. Kendi tica
cadele, Klaus Kassen'in Nasyonal sos- ret evimdir. 
yalizm nedir? Yahya Saim'in Klasik- Milli kasap Altındağ 

(V. No. 15585) ler, Dr. Sadettin Vedat'm Kendimizi 
tanımak zarureti makaleleri ve diğer 
ehemmiyetli yazılar vardır. Tavsiye 
ederiz fiyatı 10 kuruş. 

PERŞEMBE GAZETESt - 57 nci 
sayısında İbrahim Alaettinin okumuıtar 
okumuyor isimli makalesi, Naci Sadul -
lahın Tramvaydan Zehirli gaza açık 
mektubu, Münir Süleymanın haşmetlu 
aşk hazretleri yazısı, Güzide Sabrinin 
Hicran gecesi isimli romanı, Kande -
mirin inkılap müzesine ait röportajı 
vardır. 

Dr. Hafız Cemal 
Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar b. 
tanbulcla Divanyolunda (104) numa · 

ralı hu ·usi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 

sabah ·~ i / 2 . t? saaUeri hakiKi İı· 

karaya mahsu:;tur. Herkesin halinf' 

göre muamele olunur.Muayenehane Vl' 

ev telefon: 22398. Kışlık telefon :210441 

lstanbuZ Asliye Vçüncü Huk"'ltk 

M ahkcmesindcn: 
Halıcıoğlu Fabrika sokak 16 No. 

oturan Şakire tarafından kocası tzmir 
Akhisar Sefa oteli müsteciri Mehmet 
yanında veya HalıcıoğJu Fabrika so
kak 16 No. da Kadri'nin yanında otu
ran Ali Hilmi aleyhiııe bakıID.-3ızlık 
ve şiddetli geçimsizlik ve saire sebep
lerle açılıp mahkememizin 351.ı566 

No. suna kaydedilen boşanma dava
sının tahkikat günü olarak tayirı ve 
ilan olunan 28141936 saat 14 de müd· 
daaleyhi mumaileyh Hilmi mahkeme
ye gelmediğinden hakkında gıyap ka
rarı ittihaz olunarak bu baptaki tah
kikat 9161936 saat 10 a talik olunmuş 
tur. Mumaileyh Hilmi mezkiır günde 
mahkemeye gelmez veya vekili kanu
ni göndermezse hakkındaki tahkika
tın gıyaben devamına karar verilebi· 
leceği ve bir daha mahkemeye alm
mayacnğı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

(V. No. 15597) 






