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Bugünkü sayımız 
1 

ltavenıizle beraber 

SAY/FA 

1 B k·ı ·ı .. .. 
M . ., · · t•k aşve ı nonu 

550 ini nın in 1 am Belgratta dost devletlerle umu-

almasından korku urken mi siyaset vaziyetini görüşecek 
. . ismet İnönü dün Parti Grup11nda yakında 

Duce, ltalyanın ıntıkam ahnacak uapacağı bu seuahatteıı bahsetti 
şeyleri asla unutmayacağını söyledi 

PAROLA:'' UNUTMAMAK ve HAZIRLANMAK,,! 

Ankara, 23 (Hususi) - C. H. Par
tisi Kamutay grupunun bugünkü top • 
lantı5ında söz alarak kürsüye gelen 

Başvekil İsmet İnönü geçenlerde An -
karayı ziyaret eden Romanya:ıın değer
li Hariciye Nazırı B. Antonesko ile gö -

lavya Başvekilinin geçen seneki ziya • 
retini iade etmek üzere yakında Bel .. 
grada gideceğini ve bu vesileden istifa-

de edere,k umumi siyaset vaziyetini 
<lostlanmızla gözden geçirmek fırsatı -
nı bulacaklarını söyledi. 

' 

• ne erımı ın 
lı 

Tasnif konıisyonu bugiine kadar <?ldıığu 
gibi çalışmakta deva11ı ederse neticesin

den büyük bir is tifade beklenemez 
Yazan 

"------ASIM us------· 
(B&§ma.kalcml.zln tıunanu 2 ncide) 

Emniyet Direk törünün gazetemize beyanatı 

"Tramvaydan atlı yan-

R. ,alilı Kt!u; 

larla sonuna 
kadar mü
cadele ede-

""' . 
cegız,, 

Ayrıca tramvaylaruı 
ön ve arka kapıları 

için de miilıim 
tedbir ler altnıyor 

(l'azı~ı S iincii sayı/ada) 

Deniz canavarı 
D ün halka edildi 

Halka leşhir edi len deniz canavarı 

(Yazısını bu günkü ilavemizde okuyacaksınız.) 

Londra, 23 (A.A.) - Daily Ex -
press gazetesi, aldığı mahrem haber • 
lere istinaden Mussolininin askeri şef

lerle İspanya vaziyetini tetkik edeceği
ni yazmaktadır. 

Duçe, acaba İspanyaya yeni kıtalar 
gönderilmesine mi karar verecektir, 
yoksa ademi müdahale komite~ine gö -
nüllülerin geri çağırılmasını mı te~lif e-

rilşmelcrinden Balkan Antantının gün -
den güne daha kuvvetli bir vaziyette 
olduğununun ve umumi siyasette tam 

bir görüş birliğı bulunduğunun müşa • 
hede edildiğini anlattı. Parti Grupu Ro
manya lehinde geni§ muhabbet tezahü
ratında bulundu. 

Toplantıda bundan sonra, merhum 
Gaziantep saylavı Nuri Conkenlcn miln 

hal bulunan Büyük Millet Mcc.li~i reis 
vekilliğine Seyhan saylavı Hılmi Ura • 

nın riyaset divanınca namzetliği tensip 
olunduğunu bildire

0

rek Parti Grupu u -
mumi heyetinin tasvibine ao::-ılundu ve 

decektir? Başvekilimiz, bundan sonra, Yugos-
Gazetc, bu suaili sorduktan sonra -~--.......------- ~=:.::;:;:::::::;-:==::=:=-::=:::;::::::::::-;:::::-:: 

ittifakla kabul edildi~ 

§Unları ilave eylemektedir: r 

''Şimdi İtalyanın askeri haysiyeti 
mevzuubahistir. İtalyan kıtalarımn İs

panyada uğradıklan muvaffakıyetsizlik 
esnasında Mussolininin en kıymetli ge
nerallerinden biri öldürülmüştür. Duçe
nin yakında vereceği karara rntizaren 
ispanyada hizmet etmek istiyen İtal -
yanlar hala tahaşşüt kamplarına kabul 
edilmektedirler.,, 

Nevs Chronicle ve Daily Herald ga
zeteleri de Mussolininin ne gib; bir ka
rar ittihaz edeceğine merak etmektedir-
ler. Bu gazet eler, Duçe'nin Gua::lalaja· 
ra hf!zimetinin fotikar ıınr almağa kal -
kı§maıından korkmaktadırlar. 

Ncvıı Chronicle gazetesi : "Böyle bir 
tahrik karşısında bitaraf kalmak, git -
tikçe müşkülat kesbedecektir.,, demek

tedir. 

R oma, 23 (A.A.) - Fa~ist muha -
ripler birliklerinin kurulmasrnm 18 in
ci yıldönümü münasebetile Mu'5solini 

bir nutuk söylemiştir. 
Venedik saraymın balkonundan 

vüz binlerce dinleyiciye hitap eden Du 
Çe, muharipler birliklerinin yıldönü
mlinün bu sene ilk defa olar.-Jc. yeni 
Roma imparatorluğu tarafından tcs't 
edilmekte olduğuna nazarı dikkati cel 
betmiştir. ( Smıu: Sa. 4 Sii. 1) 

~ı1111tfll'llltı111fllllll1111 1 11ıll1t1111111ııt111111t1tlll l1t 111 t1llllt111111~ 

( Siyasi ) 
i müsteşarlar 1 
( isimler taayyün etti 1 
f Kararııanıe tasdik ~ 
~ ol1111111ah üzere ~ 
- ~ 

Ankara, 23 (Telefonla) - Vekiller 

Heyetinin, Vekcilctlere tayini mevzuu

bahsolan siyasi müste§arlara ait karar

nameyi bu bir iki gün içinde tasdik e
deceği haber verilmektedir. 

Kararnamede ismi bulunan yedi si· 
yasi müsteşar şunlardır: 

Dahiliye: B. Muttalip; Nana: B. 
Sırrı Day, Milli Müdafaa : B. Necip A
li Küçüka, Maarif: B. Nafi !\tuf Kan
su, iktısat: B. Ali Rıza Türel, Ziraa~: 
B. Ali Rıza Erken. Adliye: B. Salah 
Yargu. Sıhhiye Vekaleti Siyasi müşte
ışarının ismi henüz taayyün etmemi~ -
tir. 

lııgilterc haııa ve deni::: kuıı vctlcri Akdcııi: manetırasıııda 

Akdeniz ''ltalyan 
gölü,, olamaz 

İ11giltere ita/ya filosunu kuvvetli bulnıuyor 
(Yazısı 2 inci sayıfada) 

l'"lı1111ııııııı111111ıııııı1111:1ııııı1111ıııı•ııtı11111ııttıı11111ıııtıı111111ıııııııı111111ıııtııııı111ıtllltı11111ıllllttı11ııtllltı1ııııı•lfll1t1111ııı•ııııı111ıııı' 

i KURUN ilavesi 1 = = 
( Bu sayının içerisinde bulacağuuz ya;ılar: ) 
J y z Tehlike İ 
=. Çok ıüzel bir lngiliz hika:reai : 
E ~ 

( G nçliği te it eder en l 
E 'E i Yazan : SADRI ERTEM € 

Yazan: KADIRCAN KAFLI 

Bu kahramanlık ve denizcilik romanı-
I Ayrıca \ 

J·Çoc k ar için ır s a i 
na pek gakındv başlamak • 

uzeregız .. •• 
~11ıııııııı111ıııııııı11111ıııııı111111ıı1111111111ıııııı111111ıuı111111111ııı111111111ııııııı11111ıııııı111111nıııı111111ıııııı1 11 ıııııııııu 111 ııııııııuııııııııııı.J 



a c ' s 

Kütüphanelerimizin 
acıklı hali 

Tasnif komisyonu bugiJne kadar olduğu 
gibi çalışmakta devam ederse neticesin

den büyük bir istifade beklenemez 

1 
Yazan 

-----~ASIM us--..... --~ 

l atanhuf kütüphanelerindeki ki· 
tapların tasnifi ile meşgul olan 
komisyon, tahsisatı bittiği için, 

&ğılmış. Fakat haziranda yeni büt
çe kabul edildiği zaman gene ou iş 
için tahsisat ayrılacak, o vakit bu 
komisyon da. tekrar toplanarak ça
lqmağa başlıyacakmış. 

Bu havadis bize lstanbul kütüp· 
hanelerinin acıklı halini hatırlattı. 
Buralardaki kitapların hali tahta 
aandıklar içerisine geliti gi.iul dol· 
durulmu§ ve sonra Üzerlerine birer 
kilit vurulmuş ciltlerden farluızdıt, 
herhangi bir kitap bu kütüphaneler· 
ae var mıdır, yok mudur? Varsa 
neresindedir? Şu veya bu ilim ve 
fenne dair kütüphanede mevcut 
kitaplar arasında kimlerin ve ne 
cins eserler vardır} Bunları anla· 
mak kahil değildir. Üç be§ asırlık 
el yazması bir kitap ile on beş yirmi 
yıl evvel basılmııt\itaplar yan yamı 
raflara dizilmiıtir; yahut kütüpha· 
nenin birer kötesine kanna karııık 
yılılmıftır. Memleketin fikir haya· 
tında vaktile büyük bir ıöhret sahi· 
bi olan bir ilim adamının hayatım 
vakfederek vücude getirdiii bir e· 
aerle hiç bir ilmi kıymeti olmıyan 
ciltler bu kantıklık içinde dağılmıt
tır. 

Kültür Bakanlıit bu kantıldıj?, 
yUreklere dokunan bu pcrişanlığl 
larkettiii i5in iki yıl evvel bir taa · 
nif komityonu yapılmıf. Bu ko· 
misyon on sekiz aydanberi ·Süley• 
mçiy~. Köerülü Kütüphanesin· 
de ~lııara'k yal~ tarih ile coğraf
yaya taalluk eden k;ıaplaJ'I tasnif 
etmiı. Burada üç binden fazla yaz· 
ma eaer bulunmu,1. Fakat bunlamı 
hanıileri memlekette ve yahut bat· 
b yerlerde buılm11tır? Hiç basıl
mamıı tek nüsha olanlar hangileri
dir) Bunlar içinde bugün ve yann 
için iıtlfade olunabilecek mahiyet
te olanlar var mıdır) Bunlar gene 
belli deiildir. Çünkü komisyon ite 
batladıiı zaman böyle bir çal11ma 
prosıramı verilmemittir: komiayon 
tasnif itinde kendi bildiii gibi c;alıı· 
makta 1erbeat bırakılımttır. 

Eier hazirandan sonra tasnif 
komisyonu bugüne kadar olduiu 

gibi çal11makta devam ederse neti· 
cesinden büyük bir istifade bekle
nemez. Yalnız Süleymaniyede iki 
!ene çalışan komisyon bundan son· 
ra Millet Kütüphan«:sine geçecektir. 
~urası mevcut kitaplar itibarile da .. 
ha zengin olduğuna göre tasnif ko· 
misyonu en aşağı iki sene de bura· 
da uğraşacaktır. Bununla beraber 
netic~:le gene arzu edilen istifade 
temin edilemiyecektir. 

Umumi kütüphanelerde tarih ve 
coğrafya mevzuuna temas eden 
kitapların tasnifi milli ihtiyaç nok· 
tasından müstacel bir mahiyet arze• 
debilir. Bu mAk .. t için bilhaeaa 
çalrşmak tüphesiz faydalıdır. Fakat 
bu küti.iphanelerde bu mevzular ha· 
ricindc istifadeli baıka eserler yok 
mudur ve olamaz mı) O halde 
tasnif işine başlarken bu ciheti de 
nazarı dikkate almak lazım gel· 
mez mi? 

Herhalde memlekette kültür işi· 
ne ehemmiyet veriyorsak kütüpha· 
nelere de o nisbette kıymet vermek, 
bütçeden kütüphaneler idareai için 
tahsisat ayırırken bu ciheti göz önü· 
ne 'almak mecburiyeti vardır. Zira 
Bizim tahkikatımıza göre Milli kü
tüphanelerimizin tanzimi bugünkü 
tahtiaat mikdarı ve idare tarzı ile 
mümkün olamaz. Halk tabakası· 
na okumak zevkini verebilmek için 
yapılacak ilk it kütüphanelerin tan· 
timidir. Sonra hiç olmazsa vilayet 
merkezi olan ıehirlerde, çıkmı, ve 
çıkecek f~dah-kitap~r, qmunpuru· 
labilJhelidit .ki o\<,um,.k ihtiyacında 
olanlar buralara gittikleri uman is-~ 
.tediklerini görebilsinler. 

Sözün kısası, umumi kütüpha· 
neler, bir memleketin kültür haya· 
tında belli batlı bir varlıktır. Bu 
varlığın kıymeti, gizli bir hazine gi· 
bi saklanmasında değil, herkes ta· 
rafından en kolay bir tekilde istifa· 
de edilebilir bir hale getirilmesinde· 
dır. Bu da umumi kütüphanelerin 
kendilerine mahsus bir idaresi bu
lunması, modem kitap tasnifi uıulle-
rinin buralara tatbik edilmeai, müm· 
kün olduiu kadar her dilden ve her 
sahada faydalı eaerlerin toplanması 
ile olabilir. 

Akdeniz''ltalyan 
g~lü,, o a az 
/ngiltere ita/yan manevralarından 
endişeye düşmedi, çünkü ltalgan 
filosunu kuvvetli bulmuyor 

Lcndra, 23 (A.A.) -•Hava9 
bildiriyor: Londra bahriye maha· 
fili, Sicilya ile Afrika eahilleri ara· 
amdaki geçidde ltalyan kontrolünün 
müessirliğini isbata matuf son ltal
yan Akdeniz manevr8ılannı hiç de 
endi§e ile karıılamamaktadır .. 

Bu mahafil. mezkur geçiClin ka
patılması · imkan ve ihtimalinden 
fÜphelidir. Zira, ltalya bunun için 
kruvazörler ve süratli torpido muh
riplerinin yardimı ile bilhassa de.' 
nizaltı gemilerine ve tayyarelerine 
güvenir gözükmektedir. Halbuki 
bu mahafilin tebarüz ettirdiğine gÖ· 
re, harp gemilerinin tayyarelerden 
pe.k f~la korkuları yoktur ve diğer 
taraftan denizaltı gemilerine karşı 
muhafaza ve müdafaa tekniği o de
rece ilerlemif tir ki iyi organize edil .. 
mit bir filo, bir denizaltı gemileri 
kordonunu gıeç~ekte hiç bir gijçlük 
çekmez. Süratli kruvazörlere ge· 
lince, yalaız ıürat Wi dejildir. ltal· 

yan kruvaıörlerinin sil!hlan ise di
ğer yabancı filolar kruvazörlerinin 
ıilihlarıl\dan yükS'ek olmadığı da 
malumdur. · 

Bütün bu sebepler dolayısile Ak
denizin bir ltalyan gölü olduğu hak
kında Rorqada söylenen sözlere ha-
kikat nazarile bakılmamaktadır. 

AMERiKA DENiZ BÜTÇESi 
KABUL EDiLDi 

Vaşington, 23 (A.A.) - Ayan 
meclisi 1 1 reye karşı 64 reyle .5 3 3 
milyon dolara baliğ olan bahriye 
bütçesini kabul etmiştir. 

Üç saat devam etmiş olan mi.İ· ı 
zakere esnasında lndiana ayanı R. 
Popo, Amerikanın y•!ni bir silahları 
bırakma konferansı tertip etmesini 
teklif eylemi~tir. • 

GEMt YAPACAK ÇELİK BU
LUNMUŞ! 

Vatinıton, 23 (A.A.) - Bahriye 
nezareti tebliğ ediyor: 

Çelik fıkadam dolayıaile inplan te-

Günlerin peşinden : 

BU NE VAHŞET!.. 
Kefen soyucusu diye dilimizde bir tabir vardır. Bu tabirden anlıyo

ruz ki mezarları açarak ölülerin kefenlerini alan melunlar eski zamanlar· 
da görülmüştür. Fakat Adananın bir köyünde bir mezarı kazarak ölünün 
kafasını kesen, sonra ağzından altın disleri söken bir vahşi adam görül~ 
düğünü yeni i9itiyoruz. Ve bu vahşetin delaleti ile insanlar arasında ha
zan yırtıcı hayvanlardan daha alçak mahluklar bulunabildiğini düşünerek 
titriyoruz. 

Tarihin ilk çağında ölüleri elbiseleri, ahın veya gümüşten :ziy:ıet eşya
ları ile birlikte gömerlermif. O zamanın insanları ölülerin bir gün diri· 
lerek hayata döneceklerini dÜ§iinürler, dirilen ölülerin elbiseleri ile bera· 
her kıymetli ziynet eşyalarını yanlarında bulmalarını isterlermiş. Binlel'\'.:e 
senelerden sonra tarihi tetkikler yapmak için kazılan bu mezarlarda saklı 
eşya şimdi olduğu gibi meydana çıkıyor. 

İnsanların medeniyetçe en geri olduğunu sandığımız devirlerde ölülf'r 
il~ birlikte gömülen bu altın ve gümüt eşyanın asırlarca yer altmda el 
değmeksizin kalmış olduklarına göre, bugün bir ölünün ağzındaki bir 
pa\ça altına tama ederek boğazını kesmek ve dişlerini sökmek dereceainde • 
ilerı götürülen vahşeti, bilmiyoruz nasıl tavsif etmeli~ 

Hasan Kumçayı 

Tanınmış iki Hintli 
Doktor Parvi ve kız kardeşi cu

martesi günü lstanbulda olacaklar 
Hindistanın Pll.?'Bi cemaati liderle. 

rinden Dr. J al Parvl ve kır.kardeşi 
Bayan Bahsi Pa\" cumartesi gUnU 
Ankftradan şehrimize geleceklerdir. 

Perapalas otelinde kendileri için 
mükemmel bir daire tnhsis edilmiştir. 

f \ çıkan kitaplar 1 

1 B· T··k 1 k .• · ır ur ııe ımı 

Bay Hasan Ali Yücel Türk kültU
rUne takdir ve teşekkürlerle karıılıya. 
cağımız yeni bir hizmet daha yaptı: ()Jl 

tcşinci asır şair ve tabiplerinden (Hl. 
ktm Sinan) diye tanınmıı Şeyhinin 
(Nazın • Ut • tabafi) adlı eeerlni bas. 
tırmıştır. 

Şeyhi kaside ve gazellcrile, HU& 
rev ve Şirini ile, •i' ha çok Harn~ 
sile andır; şimdiye kadar Latifi telo 
keresinde ''Hftkim Sinan demekle ma. 
ruftu ve etıbba meyanında hazakat ve 
meharctle rnevsuftu.,, yolunda bir 
ibareden başka hekimliğinin bir eseri 
ortada yoktu. Hasan Ali Yücel Türk 
bilgini İsmail Saip'tcn ba.şlıyarak bit 
takım araştırmalardan kültür tarihi• 
ınlzin faydalanmasını temin etmiş ve 
Şeyhi'nin dil ve devrindeki teknik te
llkkiler bakımından ~k önemlf oıuı 
bu eserini herkese maletmek gibi bir 
himmette bulunmu§tur. 

Nazmı Tabayı, bir çok kıtalardaD 
mürekkep bir eserdir. Her krtada içt. 
cek, yiyecek ve giyeceklerin faydalan, 
zararları, ve bunların bertaraf edil
mesi çareleri yazılıdır. Mcı:ela silzd 
yoğurt için 6(5yle söylUyor: 
Yoğurdun sUzıneııt hem mute<'lldtr 
Göğllse. tlykcne bu hO§ tifadrr: 
Halci \'erir veli hummaya ~ayet 
Ana kltnlş uzum tue devadır. 

(Avrupa Postası! 

Ankarada Başvekilimiz General 
İsmet İnönü vo Hariciye Vekili B. 
Tevfik Rüştü Aras tarafından kabul 
edilen genç Hint lideri Parvi, Bomba
yın tanınmış ba§papazı Pan·i'nin oğ. 
ludur. I..ondrayı sık sık ziyaret eder. 
1928 yılında kral beşinci Jorj'a tak
dim edilmi§ olan doktor Parvi, ayni 
zamanda Londra siyasi mahafilinin 
çok t;mınmış simalarından biridir. Av 
rupa, Amerika, yakın ve orta Şarkta 
bir çok seyahatler yapmııtır. Yakın 

dosUuı arasında A \Tupa hüküm~a,-

Sovyetler bir muha
rebeye girişirlerse 
Kat't neticeyi en kısa bir 
zamanda elde etmek pll}-

nlle sllAhlanıyorlar 

Moakonclan fran11aoa "L•ıntnnai 

ları, Şa.r.k~ı .:Pr:en~lŞK. ve ~iyasi rical ,va.r I' 1028 senesinde İpgiltQrc kral ve 
dır. Tahs.ılıni Hındıstanda v~ . ~~~-~ kraliçesine saraydıı. talcdim olıı•ımuş. 
kada yapan doktor, Kolornbıya unı., tur. Hindistanda ve Amtrikada tah
ve~itesi edebiyat gubesi ve fe~~~f e şu- sil görmüş olan Bayan Bahsi Kolom. 
be!~ mezu~u~ur. İran .tarıhı ve biya üniversitesi edebiyat mezunudur. 
eskı İran dını hakkında bır kaç eser Vaktile Htndistana gelip yerleşmiı 

geant0 aueteaine bildiriliyor: • 
&ovyetlc Birllimin 1937 ~..ı 

nin en ~aalı c~tl milll mlid.daa iDii 
rafının son derece artma11dır. 

15~36 da 14.800.000 ruble olan harf 
bUtçeai bu aene 20. ı 00.000 rubleye p • 
kanlmıttır. Bundan ba9ka, yenl lhdal 
olunan harp sanayii komiserlillnı .. 
2.300.000 ruble tahılı olunuyor ki, .... 
1i müdafaaya ayrılan par~. bu •urttlıt 
22.400.000 ruble ediyor. 

yazrnıgtır. olnn bir İran ailesinin bu modern kı-
Hususi bir Şark gibellifiııe ma. zı eski franın kadınlığı hakkında gü

llk olan kızkardeşi Ba.bsi iae, ayni r.el bir eser yazmıştır. 
zamanda Hindistanın en §tk kadınla,. Her iki mümtaz ve 7,engin Hintli 
rmda.n biridir. O dahi dünyanın her §ehrimizde bir kaç gün kalıp cami ve MUU müdafaa bütçesi bfSylfft .. 50 

blr yUklelit 161teriyor, halb\lkl \llllud 
hUtçı f aslalılı ıesen seneye nulran d 

tarafını gczmittlr. müzeleri gezeceklerdir. 

Çocuk sayı/ aları
mızda hediye 
kazananlar 

Kol saati - Ni§Sntafı Valide 
çqmesi Bayan Perihan; dolma ka· 
lem - Merkez Bankası veznedarı 
B. Refik Bayhan kızı Kenan; yay· 
lı kurıun kalem - Üsküdar Do· 
ğancılar park kar~ısında yirmi sekiz 
numarada lamail Naci Gömüç: Ca· 
ğaloğlu Şeref sokağında Mehmet 
Nuri; Şişli Osmanbeyde Süley· 
man. 

Kitap - lstanbul yirmi beşinci 
ilkokul 11 numaralı Bayan Ferhan; 
Şi,li Samanyolu sokaaında 66 nu· 
maralı apartımanda Abdurrahman; 
lstanbul Erkek lisesi 9 uncu ıınıft;ı 
lbrahim; Yüce ÜJki.i lisesi 6 ıncı 
sınıfında 228 Ali; Y cninesil ilk
okulu beşinci sınıfında Neriman. 

Kartpostal - istiklal lisesi ye
dinci sınıfında Şevket; Bahrekapı 
Yüniş mağazasında Şevki; Yüce 
Ülkü altıncı sınıfında 96 Artan; 
lstanbul Erkek lisesi sekizinci smı· 
fında Ahmet; Hayriye lisesi altıncı 
sınıfında Şükrü; sekizinci sınıfında 
Behçet, Yeninesil ilkokulu üçün· 
cü sınıfında nazmiye; Mahmutpa
şada Dilber kardeşler ticarethane· 
sinde Habip Dilber kızı; Kırk dör
düncü ilkokul dördüncü sınıfından 
Nevber; Birinci ilkokul beşinci sı
nıfında Nihat. 

hir edilmiş ol::n rltı torpido muhcibi ile 
tiç tahtelbahir, kifi miktarda ~eJik elde 
cdilmi' olduğundan hemen tezgaha ko
nulacaktır, 

Eski elçlyl öldürmek cık " 25 tir: Geçen 97 .zoo.ooo nabW 
idi, bu aene 78.800.000 • 

18tiyen kadın ... Kısıt ordu bUtçeıalnin bu artlf 
l ... tira'"larznda Sovyet silah ve aakeri sanayiinin inki .. 

J ' şafından ileri geliyor. 

ne dl.yor.? Memleketin dahili vaziyeti, bazı halk 
tabakasının memnuniyetsialiği, i:oınü .. 

Parla, 23 (A.A.) _ Müstantik Pi. niıt partisini kemiren dahilt .rnUudele .. 
ler karşısında hükumeti, uzun ıUrecelr erre Degirarol, dün öğleden sonra 

Madeleine Coraboeuf'U yeniden 80r. bir muharebeye giri~emez. 
Onun için, Sovyet 11keri şefleri guya çekmiştir. _ 

pl&nlannı kısa bir muharebe için b•-
Maznun, Kuaollnl'yl nisan 1936 da lıyorlır ve b6ylellkle, 1Uphnb 111t 

Roma.da gördllfUnll temmuada Duçe herbanıl blr muharebede, en mUtekl • 
ile bir da.ha görlltecefinl fakat bu mll fennt vaııtalır hep blr aracla kulll' 
huauata davetiye almadıfını ıöylemie- narak, daha ilk 1unlerdı, katı nıtlll 
tir. Car&boeuf, Fraııaa sefaretine git. almalı dUtUnUvorlar. 
mlpe de ıefir Kont de Qıambrun, ken --~_;, ________ _ 

disine Duçenln kimHyi kabul etmedi· Loyd Corc hasta 
ğini eöylemlftir. 

O 1&man Mlle Cara.boeuf, sefire 'ba· 

zı ıırlar tevcli etmf1Ur. Bundan aonra 
Duçeden blr mUllkat talep etmif, Du
çe de kendisini bir hayli zaman geç
tıkten sonra kabul etmiştir. Propa. 
ganda nazın Alfieri, kendisine Parlse 
dönmefi tavalye etmiştir. Geçen aon 
tetrinde Mile Caraboeuf, Romaya av. 
det ettiği zaman g6rUştUğU baıı İtal
yan müfettişleri kendisine, hakkında • 
alınan gayrimUsait rnalt\matın bUtUn 
sil'larını ifşa ctml§ olan seffr de Cham
brUn ta.rafından verilmiş olduğunu söy 
lemi§lerdir. 

• • • 
(Fransanın eski Ankara ve daha son 

ra Roma elçiliğini etmiş diplomata 
yapılan bu suikast hakkında "Kont de 
Chambrtin'e yapılan ıuikasttcn niçin 
bahsedilmiyor?,, başlıklı bir yazıyı 
betincl sayıfada okuyae&ksnm. >. 

lngilterenin sabık Ra§vcki~~~ 
Corcun hastalanmıt olduğu lna
gazetelerinde okunmaktadır. 

Hast«hfı dolayısile meale~~ 
miitcveffa Sir Üsten Çemberlay...
cenaze merasiminde de bulunaınr 
mıştır. 

Loid Corc yetmit beş yaıJll' 
bulmaktadır, 



Emniyet müdürü Salih Kıhcın 
gazetemize beyanatı 

J - ICURUN 24 ı9ttART 1937 

''Tramvaylardan atlıyan
larla sonuna kadar mü

cadele edeceğiz ! ,, 

Sevişiyorlar! 
Davaları bitti: Kızla delikanlı 

evlenebilecekler ! 
Bu • 

ışe memnun olmıgan acep kim?! 
Birkaç gün evvel Harbiyede bir 

~kerin ha yatma mal olan çok feci 
ır tramvay kazası vuku bulmuş, 

asabına hakim olamıyan vatman 
Yakalanarak mahkemeye verilmişti. 
Bu adam, sorgu neticesinde bir se
ne hapse mahkum oldu. Şimdi hiç 
bir Yerden yardım görmeden asabı· 
na hakim olamamasının veya tec
rübesizliğinin cezasını çekiyor. 

halkta bir itiyad haline gelmesini te· 
mine çalışacağız. Zabıtanın sıkı 
kontrolü kısa bir zamanda bu itiya
dı temin edecektir kanaatindeyim. 

Bu feci kaza iizerine Emniyet 
?lıi.idürii bi.itün merkezlere sıkı bir 
ernir verdi. Dört gündenberi şeh· 
tin her tarafında zabıta memurla
rı tramvaylardan atlıyanlan yakala-

makta, büyi.ik kiiçük her atlryan 
?nerkezlerde toplandıktan sonra 
E:rnniyet Müdürlüğüne gönderil
mektedir. Çocuklar velilerine tes
lirn edilip para cezaları ana ve b:ı. 
balarından alınmaktadır. 

Emrin tatbik edildiği giin cu
martesi idi. Yakalananları gören· 
ler alenen şöyle diyorlardı: 

- Haydi canım. Bu kontrol 
bir gündür. Yarın gene birşey yok! 

Fakat dört gün geçti. Sabah 
akşam yakalananları görüyorduk. 
Dün bu mi.inasebetle değerli Emnİ· 
Yet Direktörümüz B. Salih Kılıç'ı 
makamında ziyaret ettim: Bana 
'<>n aldıöı tedbirler hakkında şunla
rı söyledi; 

ll:ostRLER NiÇiN ALINIYOR? 

.. - Aldığımız tedbir, kazaları 
0nlcmek ınaksadiledir. Kazaların 
~~serisi tramvaya biner veya iner
tttn olmaktadır. Bazı kimseler 
ltamvaydan atlarken arkadan gelen 
tıa1ö1 "Vasıtalanm hesap etmeden 
Yanlış bir surette atlamakta, oto· 

t'rıobil, kamyon ve arabanın altın
da kalmaktadır. Pangaltıda tramvay 
tekerlekleri altında can veren as
kerin bu şekilde öldüğii tesbit edil
trıiştir. Bu hadise üzerine memnu 
~lan atlamanın önüne geçilmesine 
~rar verdim. 

Tramvay nrabaları durunca b\i. • 
ti.in nakil vasıtnları da olduğu yer· 
de durmaktadır. -Bu takdirde halk 

~amvaya biiyiik bir emniyet içinde 
1
1'ler, biner. Fakat hnrcket halind.! 

0
lan bir tramvayın sağından veya 

801undan geçen bir nakil vasıtası· 
lıın önün~ ansızın C"ıkan veya atlı
tan bir kimse ekseriyetle kazaya 
ltrbnn gitmektedir. 

Bir gazete, tramvay kapılarının 
;~k bulunması, herkesin bu vesaite 

dlırürken inip binmesini kolaylastır· 
,~ ~ 

d &tnı yazıyordu. Halk, tramvay 
. lırak yerlerinde sıra~ını bekliyerek 

~İp binmek mecburiyetindedir. 
qtta durak yerlerinde sırayı gö

~trnemek ve vesait durmadan bin
i:k bile cezayi müstelzimdir. Al· 

- Kontrolün birkaç gün sonra 
tavsıyacağı yolunda halkta bir ka
naat var; ne dersiniz? 

- Söylediğim gibi bu İşe büyiik 
ehemmiyet veriyorum. Halkın ken
di kendisini korumasını itiyad ede
ceği zamana kadar resmi, sivil bü
tiin memurlarım bu kontrolü yapa· 
caklardır. Resmi elbiseli kimsele
rin de atlamamalar:pı temin için a· 
lakadar makamlara tezkere yazıl 
mnktadır. 

- T ranıvay şirketine de tebli
ğatta bulunduğunuz söyleniyor? 

- Evet, şirkete de tebliğat ya
pacağım. Çocukların arabalarda a
sılabilmelerini temine yanyan yer
leri demir kafeslerle Örtmesini, ba
samaklarda tutunulamıyacak şekil· 
de tadilat yapılmasını istiyeceğim. 

Bundan başka ön kapılan vat
manların, arka kapıları biletcilerin 
kapamalarını, bunun bir vazife ola
rak müstahtemlere verilmesini te· 
min edeceğim. Bunlara riayet et
miyen müstahtemler cezalandırıla
caktır. Bu şekildeki miicadele 
müsbet netice verecek, kısa bir za· 
manda tramvay kazaları vukua gcl
miyecektir. 

Yekta Ragıp Öhen 

Hava tehlikesine 
kar şı 

İlk konf e~ans bugün 
veriliyor 

İstanbul Hava Kurumu tayyarecilik 
hakl:ında bir konferans serisi ttrtip et· 
mi"?t ir. Bu konfcr<:nslar ilk okul öğrct
menlcrilc lise talebelerine vcri~eccktir. 

Hazırlanan prog:-ama göre bugün 

saat 14,30 da Eminönü ve Fatih kaza -

lan öğretmenlerine İstanbul cı kek lise· 

si salonunda, 25 mart per§cmhe gunu 

saat 15,30 da Galatasaray liscsin~e. 26 

mart cuma günü saat 15.30 d<i kıı: lise

sinde 27 mart cumartesi günü saat 10 

da Şişli Terakki lisesinde ta!~beıerc. ı 

nisan perşembe günü saat 1 7 de Üni -

.. ·crsite konferans salonunda Üniversite 

tnlcbci erine verilecektir. 

Konferansları emekli tayyareci Bay 
Şakir Hazım verecektir. 

icradaki ıs lahat? 
icrada yapılacak ıslahat faaliyetine 

dair, burada esaslı bir ma!Umat yoktur. 

Bundan bir miiddct evvel, icra reisi 
bazı tetkikc:t yaparak adliye Vekaletine 
verdiği raporda. icra teşkilatının semt 
semt dafı.tılması suretile, ahaliye ko • 

'&ırnız tedbir halkın ve bilhassa ha
~İçten İstanbula . gelenlerin hayat ve 
~niyeti noktasından çok mühim
'ttır. Her hangi bir işini çabuk gör. 

ek arzusile hareket eden ve kendi 

~hat ve hayntmı gözetmiyenlerin 

1 ~azaya kurban gitmemelerini 
~ın zabıtanın vaz.ifesindendir. 
~b· gibilerden para cezası alındığı 
~ 1 kendileri müdiriyete getirilere!-;. 

!aylık gösterilebileceğini ve tc~kilatrn bu 
suretle daha sür'atli ve kolay işliyebi • 
leceğini ortaya atmıştı. Diğer taraftan, 

icra muhasebelc:rinin de teşkilatın in -
kısamına tabi olması bahis mevzuu e -
dilmişti. 

~lltıklan hareketin lıic de yerinde 
~~ doğru olmadığı izah edilmekte
'llt. 

~ Yakalananlar arasında çocuklar 
t P~k çoktur. Hatta Aksarayda 
~lıtnn dört yaşında kadar bir ço-
~ Sirkecide tramvay basamağında 
~-~lanmıştır. Bu çocuk tramvay 
~~~tire değiştire Sirkeciye kadar 
miştir. 

·~Bu gibi çocukların veya acele 
·~tek tramvaydan atlıyanlann ha· 
~/tlerini bir d~ha tekrar etmeme . 
~~-İçin bütün gayretimizi sarfcde
~ı~. Tramvaydan atlamamanın 

Bu rapordaki bu esasların t:.ı~bik sa
hasına geçmesi, muhtemeldir Bununla 
beraber, icradaki ıslahatın ne vakit tat
bik sahasına geçebi leceği, buraca daha 
bilinmiyor. 

Lindbergden hAIA 
haber yok 

Bir haftadanbcri gcimesi geciken 
Lindberg için şehrimizin biiyük otelle
rinden birinde bir daire hazırlanmış bu· 
lunuyor. 

Bununla beraber kendisi, kansı ve 
bir d:: makinist taşıyan tayyaresinin, he· 
niiz hudutlarımıza vard•ğına dair dün 

akşam geç vakte kadar bir haber yok-,1 

tu. 

Müşerref isimli bir kızla Abjt adlıl 

biri, İstanbul asliye üçüncü ecza hak • ı 
yerinde. Davacı mevkiindeler. Dava e
dilen yerinde de, Akif isimli bir deli -ı 
kanlı bulunuyor. Erkeler, liman tahmil 
ve tahliye işçilerinden. Tophanede o . 1 
lan bir hadisenin davasında duruşma. 

diklerini aynen kabul ediyor; "sevişiyo
ruz, pek yakında evleneceğiz!., diyor · 
du. 

Fakat, Ahit? Onun dedikleri, işte : 

- Ben, baba dostu olduğuM ve Be· 
yoğlu dördüncü sulh hukuk ilamile va· 
sisi bulunduğum bu Müşerref kızı. ko· 
rumak istedim. Ali, iy~ kendi halinde 

b:r adamdır. O nunla cvlendirecek~im. 'I 
Ve lakin, kız, düğün günü her şeyi yüz 
ü:;tü l>ırakrp kaçtL Üstelik, 95 lira pa· 
ramı cia götürdü. Kendisinden 95 lirayı 
isteriın. Mut laka. O nclan davacryım ! 

'''•==== 11•&&&1.&& 
tı Bu akş:ım EmlnönU halke\"I binnııındl\ 

doktor Mustafa Hayrullııh tıı.rafın1an "k,... 
yU verici zehirler,, mevzulu bir konferans 
\'erlleccktlr. - Bu Akifin, sinni hc:ıüz on sekiz 

yaşında bulunduğun, yani "~i11ni rüş • 
de" vasıl olmadığın halde, nlenmek 
vaadile yanında alıkoyduğu i:Jdia olu · 
nuyor. Davanı anlat t 

ı;ı Birkaç gUn evvel Yeşllköy önlerlnt1::? 
karaya oturan Romanya b:ındıralı Dtil<rı ş 
\"apuru kurtanlmı§t:r. 

._ Mezunen l'arl :;e gitmiş bulunan Fran• 
sız elçisi Ponso nisanın ili( baftnsınııa mem. 
leketlmize dönecektir. Kabarık saçlr, esmerce, bluz ve etek· 

likli, temiz: giyinmiş bir kız olan Mü -
şerrcf, hareketli bir tavırla, "Ben Akif
ten davacı değilim ki., ıdiyor "Cclpna· 
me geldi. diye kalkıp geldim buraya!" 
ve açıkça anlatıyor: 

- Kcndisile sevişiyoruz. Bizi, öl • 
mczdcn önce babam nişanlamıştı. Biri· 
birimize. Biz de zaten hoşlanıyorduk 
biribirimizden. Bir aralık aramız açıl • 
dı ufak bir meseleden ıdolayr, fakat bu 
anlaşamamazlık, geçiciydi.. Derken, o sı· 
rada babam merhum oldu. Ölümü da· 
ha kırkını doldurmadan da, bu Ahit. 
vasi sıfatile beni tutup başka birisine 
nikahlamak istedi. Ali adlı, benccn yaş
lı, orta yaşlı bir adama! Ben, razı olma· 
dım, o, şirketten babam öldüğünöen ve· 
rilen 240 liraya tamah ederek. "ille bu 
adamla evleneceksin!,, diye, beni o ah· 
babilc cvlcnmeğe zorladı. Ben de <lüğün 
günü Akife kaçtım. Akif, beni evinin 
sah ibi ihsana misafir etti. Bu dava bi· 
tince, evlt'neceğiz l Ondan memnunum. 
Ben, gönül nzasile İhsanın evind-.:, A -
kiflc evleneceğimiz günü bekliyorum.! 
V aktilc evlenemedik, çünkü o zaman 
benim yaşım müsait bulunmuyordu. 
Şimdi o mahzur da yok ortada! 

r.~is N~cip tfı:clir, burada alacak da· ı 
\"asına bakrlmadığını söyle:ii. Akifin rr
.z:asile, şahit Celile ve Muzatferin ev •

1 vckc alınan ifac!elcri okundu. Bunla • 
rın ifadcelrinde.ı anlaşıldığına &öre, Mü 
şerre(, düğün günii kızlarla köşe kap • 
maca, koşmaca ve saklambaç oynarken, 
bir frrsatrnı bulup oradan ayrılmış; Sev 
diği delikanlının yanına doğru ı 

• .Anknrada bulunan milli sanayi blrh~I 

heyeti lstanbu'a dönmU~tUr. Blr!Jk An • 
karac!ıı muamele \'ergisi, ham madde l~I 
Uzerlnde nl"ıkadar makamlarla temasta bu· 
lunmuştur. 

• Bulgariııtanda gelecek hafta yapılacak 
bc'edfye seçiminde feııat karıştırmak ıstıycn 
bir febckc yakalanmıştır. 

• EUkr~ köylerinden tirinde çıltan bir 
yangında 200 ev ve bir ı;ocuk yanm1ştır. 

o ı::ocyada 3fl komünist t el'k!C edUmı,ur. 
• Rotrflıınıda ihdas olunan Tllrklye fahri 

başkonııolosıu~una Gerll von Resenin isimli 
bir Holandalı, Ca\·a \'C D:ı~avya adruarmdal•t 
yeni l<onııoloııluklarımı;:ıı da Dcrujmen fıılırt 

olarak tayin e<lilnılşlcrJir. 

Sorguya çekilen Akif de, kızın de • 

KUltUr ı,ıerl 

Kültür direktörü 
Dün bazı mektepleri 

gezdi 
Gelecek ders senesi için 

hazırhklar yapıhyor 

İstanbul kültür direktörlüğü şeh ri • 
miz ilk ve köy okulları tedris, bina ve 
talebe durumlarını yakından tetkik et· 
mck, gelecek yılda alınması lazım ge 
len tedbirleri gözden geçirmeğc karar 
vermiştir. 

Kültür direktörü Bay Tevfik dün 
ya:ıında genel !spekterler.dcn Bay Nec
mi olduğu halde Büyükçekmecc ve Kü
çükçekmece okullarile Silivri okullarını 
teftiş etmiştir. Bu teftiş neticesinde 
buraların önümüzdeki yılki talt>!:ıc vazi
yeti tcsbit olunmuştur. Bu suretle §İm· 
diye kadar birçok semtlerin talebe ve 
okul vaziyet i de gözden geçirilmiş bu· 
lunmaktadır. 

Lise bitirme lmtlhanma 
girecekler 

Hariçten lise bitirme imtihanlarına 

girmek istiyenlcr isin lise bitirme im • 
tihan talimatnamesine göre müracaat 
müddeti bir nisandan 30 nisar:a kadar 
devam edecektir. 

İmtihana girmek istiycnlcr oütün ev 
raklarını bu müddet zarfında Külfür 
Bakanlığına göndermiş olacaklardır. 

Olgunluk imtihanında bir 
dersten kalanlar 

Geçen yt! olgunluk imtihanlarında 

bir dersten dönenlerin <linlcyicl talcbt' 
olarak üniversiteye alınmaları Kültür 
Bakanlığı tarafından kararlaştırılmı§tı. 

Bu talebelerin liselerde ikmale kaldık -
larr ders imtihanlarını nisan sonunda 
vermeleri Kültür Bı:kanlığı tarafından 

münasip görülmüştür. Sorular Bakan
lık tarafından tertip edilecektir. 

Köy tiğretmenlerl 
kursunda çah, acaklar 
İstanbul ilk tedrisat ispckt:rlerinden 

Bay Süleyman Edibin bu yıl Eskitehir-

Müddeiumumi Feridun Bat,cına, "c· 
sas hakkındaki mütaleamızı söylemeğc 

hazırız. Bu hadise. ceza kanunun 430 

uncu m~~desinc u~~~z. ~rtada ~uç Y~.k j 
tur. Akıfın bcractını ısterım., yoılu mu-

1 
talcacıa bulundu. 

ı;r T'olonyanın blrçoı, tehlrlerinıfo komUnbt 
tahrlkAtçılnrı yaknlanmı:tır. L\·o,•da ıoo 

Necip Nadir. Hüseyin ve Salim, bu 
mütalcaya iştirakle. sözler birlikte ola· 
rak, hemencecik Akifin bcraetini karar· 

laştırdılar. 

l\1üşcrrcflc Akif, yanyana, sevinçle 
salondan çıktılar. "O h, dava ~:t.ti işte: 

artık rahat rahat evlcnebileceğiz !" diye 
konuşuyorlar:iL Davayı merakla dinli • 
yen kalabalık da, peşleri sıra yürüyor -

du ! 
Yalnız, Ahit, bu neticeden pek mcm· 

nuıı görünmüyordu. Yüzü gülıneden, 
ağır adımlarla, koridorun aksi isti~a • 
metinde uzaklaşıyordu! 

Sinemada 
Jtilm seyrederken 
bayıldı, hastane 
yolunda öldü 
Kuruçeşmcdc kömür amt''csinden 

Hüseyin, evvelki akşam Beş!ktı:ışta bir 
lokantada yemek yemiş. son.:-a "Suat 
Park,, sinemasına gitmiş. Fii'TI seyre -
derken, birdenbire düşüp bayılmış, he· 
men "im:iadı sıhhiye.. telefon edilmiş. 

Beyoğlu hastanesine doğru yola çıka • 
rılmıştır. Hüseyin, hastaneye götürü • 
lür!c-:n, ölmüştür. 

Adliye doktoru Enver Karan. Ct'!edi 
muayene etmiot. morga kaldırılmasına 

lüzum görmüıtür. ötümün sd·ebı etra
fında tahkikata başlanılmıştır. 

Profesör Alf Fuat 
Hatayın anayasasını tanzim etmek Ü· 

zere Cenevrede yapılacak görüşmelere 

üniversite profesörlerinden A!i Fuat ela 
iştirak edecektir. 

Bay Fuat bu akşam Ankar<tya gide· 
cek ve üniversitedeki dersleri doçent 
Yavuz: tarafından idare edilecektir. 

Bahk seyr:nde I 
Abdullah isminde b:ri. rJün ubih 

Galata köprüsü parmaklığından eğilip 

halık tutanları seyre dalan Mehmet ço· 
cuğun sol cebine el sokup yankesicili · 

ğc teşebbüsten Sultanahmct üçüncü sulh 
cezaya getirilmiş. iki ay, on gün hapsi· 
ne karar verilerek, alıkonulmuştur. 

de açılacak köy öğretmenleri k u rsunun 
idari işlcrile meşgul olması kararlaştı· 
rılmıştır. 

Bundan başka İzmir ilk t edrisat mü· 
fcttişlcrinden Bay Fer it Oğuz da E dir
ne köy öğretmenleri kursun~'\ çalışa • 
ca lrtır. 

i lkokullar için kllavuz 
Kültür direktörlüğü İstanbul "tik 

o:Cullarında ço:ukları koruma kı lavu • 
zu,, namı altında yeni bir broşür hazır· 

lamaktad.ır. 

kişi hap111Jdl"mıştlr. 

ıtıı Henlh: mahiyeti belli olmayan bir aile 
kavga~ı esraııın<la Polon;•a ~Jn-;enc'erl reisi 
Mathlas bir kurşunla ağır surette yaralan
mıştır. Vaziyeti llmltalzdir. 

r;ı 1s,·eçın Tllrklycdekl eski orta elçisi 
Vallenbcrg dUn Stokholmdc ~efat etmiştir 

o T'Cl"§ı!T'1be gUnU sant 11 de N'c,·yorh.,J 
terkcdcn Norrnanle transatıanUkl 31 mil 
atirat tcmln etmiştir. Queen Mary'nln bun· 
dan en•c'kl rekoru 80.63 mil olduğundan 

rekor yeniden :-;ormandıe·.re geçml§tlr. 
ı;ı Tanrnmı§ kutup tayyarecllerinden Golo. 

vln Mosko,·a - Arkangel - Matoı:okln -
Tlha~·a Jı/jrfczl -- Roclolt a.rıızisl yolu Uz~ 
rlnd~ b!l)ilk bir kutup seyahati için 
Moııko~·adan tayyare ile hareket etmiştir. 

Boyacının ceketi 1 
Nasip isminde biri, dün sabah saat 

sekizde Aksarayda inşası yeai tekmil -
!enen ve b:J'yası çekilmekte olan bir bi
nadaki odadan, boyacı Hayriye ait bir 
ceketi aşırıp valiz içerisine koyarak, u
-z. l;laştığı sırada yakayı elevermiştir. 

Nasip, Sultanahmet üçüncü sulh ce· 
za:la yedi ay hapis cezası yiyerek. alı • 
konulmuştur. 

Koyun kavgasından! 
Silivride Hüsmen oğlu Hüsniı, ko • 

yunlarının tarlasına salınmasrııdar> do -
layı kendisine çıkıştığı sırada, ~öğsünün 

dört yeC:nden yaralamaktan suçlu renç
per Halil, İstanbul ağır cc.z:Jsında ya -
pılan duru~ması sonunda. dün adiyen 
cü:-ümdcn iki ay. on gün hapis kararı 

almıştır. 

Alaykö,kUnde temsil 
Eminönü Halkcvinden: 

Evimiz gösterit ~ubeııi, Gülhant par
kı içindeki Alayköşkü binasıncla 26-
Mart-Cuma günü gecesi saat (20,30 ) 

<la yalnız halka ve 27 Mart CQmartc -
si günü saat 14.30 .da talcbeyf' olmak 
üzere (Zoraki tabip) piyesini temsil e
dc:ektir. 

Arz'.l edenler cavetiycledmi.z:i her 
gün Cağaloğhında rr.crkcz bürosundan 
al<lbilirler. 

Kızllay Eminönü kazc:ı 
kongresi yaplldı 

Kızılay Eminönü kaza kongresi cu • 
martesi günü İstanbul ticaret c.:iası sa
lonkrmda toplanmış, kongre başkanlı • 
ğına Bay Refik Ahmet Sevcngil seçil • 
mi!tir. Yıl!ık mesai ve hesap r.ıporlari-

lc yeni yıl bütçe projesi okunmuş bu yıl 
gcçc:ı }•!la nazaran 5000 lira r~.zıa gelir 
t emin edildiği ve gelir gider hesapları
nın 32,000 liraya baliğ olduğu görüle
ıck tasdik edilmiştir. Kura ile çekilen 
a.z:alılı:lara avukat Atıf Ödül, ltambiyo 
borsa acentası Nedim Akçer,manilatura 
tüccarı R ahmi ihracat tüccarlarından Le 
on Taranto yeniden ve Ankara meıke -
zi um11mi kongresi murahhashklarına 

Bay Atıf ÖdUl'le Bay No:iim J\kçer se-

Bu kılavuzda İstanbul ilkokullarının 

faal:,;.-ette bulunan h imaye heyetleri. ta
leben in sağlık işleri ve çocuk bahçeler i 
hakkında izahat vardır. , çilmiıJ erdir. 
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Orta Avriipada r-ıiaziget 
~ 

::.:;;· ~~ l i 

Hatay'da hükUmet 
silah dağıtlyor 

Ege mıntakasında 
Satış kooperatifleri 

kuruluyor 

Alman - lta_lyan an aş· 
masının leh ikesi 

~---,~~~~~·---~~~~~~ 

Kont Ciano Belgrada gitti, bir anlaşma 

Ankara, 23 (Telefonla) - Ege 
mıntakasmda zirai kredi kooperatif· 
lerile rnüvazi olarak çalışmak üzere 
mühim merkezlerde zirai satış ko· 
operatifleri vücude getirilecektir. 

yapılacak - Çek Cümlıurreısi ci.e yakında 
Silahlananlar Türklere karşı 

tahrikata geçiyorlar 
Belgrada qidecek 

"Türkler kifirdlr!,, diye aleyhimizdeki 
propagandalar da devam ediyor 

İktisat Vekaleti, üzümlerimizin 
harice bir elden sat1şmı temin et· 
mek için bu satış kooperatiflerinin 
İzmirde teskil edilecek birlik etra
fında topl;nmalarına karar vermiş
tir. Aydında fanliyettc bulunan in· 
cir satış kooperatifi de bu te~kilat 
arasına girecektir. 

Roma, 23 (A.A.) - Kont Ciano, 
Yuioslavya hükümet erkanile göriiş • 
mek üzere yarın Belgrada haı~ki.'t ecie
cektir. 

ORTA AVRUPADA VAZİYET 
VAHtM 

Paris, 23 (A.A.) - Ordre gaaetesi, 
şunkrı yazıyor: 

ROHA - BELGRAT ARASINDA. /T/. 
LAFLAR l!JZlıL~1N AO.Hf 

noma. 23 (A.A.) - H::ı.vas aji:lnsı· 

n;n muhab~rinden: 
Resmen bildirildiğine göre Kont 

Ç~ano, bu a.k~am Stcy<!dinoviç ile gö. 
rüşmek üzere &lgracla hareket ede· 
cektir. 

Sa1ahiycttar bir mcnb:ıdan öğrenil 
d iğine göre, Kont muallak me~eleleri 
halledecek olan bir takım siyasi itilaf· 
Jar imza cdecelrtir. 

ArUSTURYA IJ.1.ŞVEKİL! I'.OJ1:1· 
YA GiDiYOR 

Harim, 23 (Hususi) - Kmkhanda 
Mehmet adında bir genç. göğsüne kır
mızr mendil taktığı için komi;;er Sabri 
tarafından tevkif edilerek ve elleri ke -
lepçeli olarak İskenderun adliyesine tev 
di edilmişti. Hareketinde hiçbir suç gör
meyen adliye Mehmedi serbest bırak -
mr§trr. Fakat memleketine dönen Meh
met, Sabri tarafından yeniden ve suçsuz j 
olar~k tevkif edilmiştir . .Mehmed;n ai -
lesi tarafmdan hükumete vukubulan mü 
rac;::ıt cevapsız ve tesirsiz kalmıştır. 

Hama, 23 (Hususi)-Martm onycdin
ci günü Halep jandarma kumandanı 

Seri ve Raeo, mesalihi hass:ı zabiti ve 
Kürtdağı mebuslarından biri yanların

da olduğu halde, köyler.i d0laşmıştır. 

Şapka aleyhinde tahrikat yapmak iste
mişlerdir. Meydanlı köyünde kuman -
dan Seri halka şapka giymek müslüman 
!ara haramdır. Binaena~eyh sız de giy
meyiniz. Fransa hükumeti .:ie s izlerin 
şapka giy:nenizi istemez .. demıştİ:'. Bu 

Fransız zabitinin vaazını halk: ''Biz 
frenkten di:l dersi ~larr:ayız !" diye alay
la kar§tla;mştır. M üslilmaniığa dair 
verdiği hutbenin ;t]ayla mukab.-le gör -
mesinden dolayı kumandan Seri rast -
geldiği hazı kö};liileri kamçılamıştır. 

Vekf\let, kooperatiflerin ve bir
liğin te~kili vazifesini üzüm kuru
mu reısı B. lsmail Hakkı Veral' ;\ 
vermiştir. B. Veral, icabeden direk· 
tifleri alarak, bu akşam İzmirn ha
reket etmiştir. 

Mussoliniıli:ı avdetinde am.il oJan 
bilhassa vasati Avrupa me3eleleridir. 
Orta Avrupıdaki karışık vaziyet ile bu j 
havali de henüz belirmemiş olan yeni is- • 
tikametlerin Duçe'yi endişeye ciü~ürdü-I 
ğü, kolayca anl<:~ılabilir. Alma;1 - t -1 
talyan anlaşmasının zayıf olan kurulu- ı 
şu, İtalya isin tehlikelerle c!oiudt&c. Da.I Avusturya Ba.<;Yckili Şuşni:;'in Kont 
ha şimdidt>n bu anlaşma yüzii:ı.d~n Tu- ı Cir.no'nun Eelgrat s~yalıntinden sonrıı 
na havzc;smın bir kısmrrdaki İtalyan lloınaya. giderek Da.çe ile Avusturya 
nüfuzu tehlikeye girmiştir. 1 mesclcsile sureti umumiyetle merl:eıi SİLAH DAGITIYORLAR ! 

Halep. 23 (Hususi) - Sancakta 
''Partizan" adını verdikleri bıızr şahıs -
]ara mahalli hüklımet ve ManJa m~mur
ları tarafından silah tevzi ol•mmakta -
dır. Bıı tüfeklerden üç yüz tane dağı -
tılmı§trr. Silahlardan bir kısmı Türk -
lerlc meskun Kayiknan ve Askerçayr -
rmda sakin ermenilcre ve ar:ıplara <la

ğıtılmıştrr. 

İç ticaret umum müdürlüğü mu
avini B. Salahattin ve tarife müdü
rü B. Muhip üzüm kurumunda ça
lışmak üzere Vekaletten ayrılmış
lardır. Üzüm kurumu aynı zaman· 
da yaş üzüm ihracatı işile de meş
gul olacaktır. ihracattan başka, 
memleket irinde de yaş üzümün is· 
tihlakini kolaylaştıracak tedbirler a
hnacn~<.tır. 

Journal gazetesinin Roma muhabiri.! Avrupa vaziyeti hakkr:ıchı: müzakere· 
pek yakında bir İtalya _ Yugoslavya lerde bulunacağı ilave. edilmektedir· 
itilafmm imza edileceğini biliirmekte- Avusturya Başvekilinin paskalya yor· 
dir. tusundan evvel R~maya gideceği hak· 

Lazki.ye 23 (Hususi) - Ceıablus 

civarında dolaşmakta olan jandarmalar 
İlbeğli a~iretinden birçok gençlerin şap· 
ka ile dolc:.ş_makta olduklarını görerek 
bunları tevkif etmişlerdir. Bu suretle 
tevkif edilenlerden 17 ki§i Halebe gön
deriloüştir. 1-Ialepteki Franstz makam· 
lan şapka giymenin bir cürüm teşkil c
uemiyec~ğini bilcliklcri için kendileri 
mevkuflar hakkında muamele yapma -
dan Vatani polisine teslim .-:tmişler -
dir. Vatani polisi tarafından şapka gi -
yenler hala tazyik görmektedirler. 

ÇEK CttMHUR.REtSi DE BELGRA- kı"ldaki haber tc-k.zip edilmektedir . 
r>A GİDECEK 1 iT ALYA - YUGOSLAV MOZAK.ERE• 

Prağ, Z3 (A.A.) - Reisicümhur LERI TAOIL EDiLDi 
İtalya . Yugoslavya konu~maları 

b'r kac: a:v evvel ba~lamış ve iki rnenı· 
le ket arasında muvakkat bir .anla~m:ı 
yapıldığı. iktısadi bir itilaf aktedildi
ği, hatta Yugos!av:y-a.nm Roma protO· 
kollarına i~tirak ettiği hakkmd~ki h3 
berler, dah:ı. o zaman teb:ip edilmi(.İ· 

Silah lan an halk köylere dağılmak -
ta ve Türkler aleyhine tahrikat yap - J 
maktadır. Başta kürt Hacı Mehmet ol- ' 
mak üzere lıir k;srm satılmış sahrslar 
"Tür!ı:ler k§.firdirler.. diye aleyhlerinde 
t;:hrikat yapmaktadırlar. Bu yüzden te

c~ :üze u~,rıyan köylülerin mikdarr art· ı 
·;- hadır. 

r '\l'KA ALEYHİNDE TAHRİKAT 

14 Mayıs spor 
bayramı 

Program hazırlanıyor 

Be,\~}. u.L1 Ror."'&.üya Ba~vek~li Tatıres
co'yu kabul etmi~tir. Başvekil Bodza. 
Romanya Başvekilinin §erefine bir ziya- 1 

fet vermiştir. 

Mussolini'nin inti am 
masından korkuhirken1 

Ankara, 23 (Telefonla) - Ata
tfükün Samsl.lna ayak bastığı tari
hin yıldönümi.i ohm 19 Mayıs gü
nü yurdun her tarafında bir gen<;· 
lik ve spor bayramı olarak kutlana
ci'\ktır. 

Bu bayramın programım hazır-
1amok üzere bÜyük bir komisyon 
kunıhnuşlur. Komisyonun .. tek
nik., ve "propaganda., adlı iki tali 
komisyonu çalışmc:.ğo başlamıştır. 

Siyasi mahfillere göre, Tataresco'
nun Prağ ziyarctile Rcisicümhur Be -
ne~'in yakında Bclgrada yap;ıcağı se -
yahJt, Küçük İtilaf devletle:i arasmda
ki bağların ne kadar kuvvetli olduğuna 
bir delil teşkil etmektedir. Bu dev!etler .1 
diğt# Tuna devletlerile iktrsa~i sahada [ 
bir i:ıbirliği vücudc getirmek istemek- l 
tedirler. 

Paris elçimiz Bluma 
ziya/ et veı di 

(Ustyanı 1 ineid") 

Duçe dcmi~tir ki : 
"l"tl.d.iiniintii, bcııiın Afrika seyah-0.. 

l ",uleıı di.jndiiy;im t111 ilıc tcsfüliif cdi
yar. nu scyahcıt, g·:iııii giiniinc cvı;clc~ ı 
en uf ak tcfcrrııatma kadar tcsbit edil. 
mi~ olroı b-ir program. rıwcibince ya.! 
p;/r.ıı§lır. Bu scyah,atin ne w::atılmı§, 

ne c::C 7~ısa?tılmış oldıığmw bazı ee>ıe- 1 
bi. rırı:ctclel'inin o7.:ııyup yazınalctan ci-ı 
ci: ınümo.<Jsil1eri bile aııhy.abilulcrdi. 

Libuaya yrıptı{jrnı scy:ıhC!t esnasında 

ltaJya.n?tıı- tarafından slcpicrdc ycıpı

laıı i~l!ri.n scıı~crc vcrmeğc ba.şladığı

nt görd~i.nı. 

danı general Franko Ye Hitlerin gene. 
ral Franko nezdindeki mUmcssili Fai
vel'i öldürınek için bir suikast planı 
tertip etmekten suçlu yüz İspanyol 
asi askeFi bir Alman müfrezesi tara
fından kurşuna dizUmi?tir. 

Dünkü posta. ile gelen D:ı.ily Hcr:ı ld 

g:.ızetesinde Gebclütt:.ı rık muhabiri bu 

havadisi verirken, asi ordularındal;i 

isyan hareketini bildiren şu malfunatı 
vermektedir: 

"lşte. asller elinde bulunan arazide 
yapılmak~ olan ehemmiyetli bir is. 

yanın işaretinden başl;a bir şey değil

dir. Bu isyan i.5arcti bilh~!<a 1''rar.
koya göndeı;ilcn, fakat şimdi rnemle 

kete müstc,·Jilcr gibi hakim bulunan 
ltalyan ve Alman askerlerine ka.rşı
tlır. 

O gün mekteplilerin idman bay
ramından bn§ka büyük spor teza
hüratı da yaprlacaktır. 

Radyo, sinema, gazeteler ve 
diğer vasıtalarla bu büyük günün 
mana ve ehemmiyeti halka anlatı· 
lacaktır. 

Ziraat Vekili bugün 
Ankaı·aya dönügor 

Ankara, 23 (Tele fonla) - Ce
nup vilayetlerimizde bir tetk,ik se· 
yahatine çıkan Ziraat Vekilimiz B. 
Muhlis Erkmen, yarm (bugün) 
Ankarada beklenmektedir. 

Paris, 2 3 ( A.A.) - Türkiye Lüyük, 
elçisi B. Saat Davaz ile refika :;r. clün' 
B. Leon Blum ile zevcesine j>arlak bir ! 
ögle ziyafeti vermişlerd:r. B~rçok nn -
zırlarla. diplomatlar ve siyzset :1dam -ı 
lan bu ziyafette hazlf bulunmuşlar • 

dı~ 1 
Ziyafet, ha:;-..retli bir dos:tl'Uk hava -

$I ictinde ge~miştir. 

Mrsır Haricige "!\'az ırı 
Parise gidiyor 

Kahire, 23 (A.A.) - Nİyabet m€{:. 

lisi, bu;;iin Montn> koınferar.sma ü;ti
mk edecek Mı:ı:r heyetinin s:ıl.2hiyet
namelerini in:ı.za etmiştir-. Mısu hari
ciye nazırı. bugün Parise hareket et
mi.5tir. Ord3.ll :\fontröyc geçec~ktir. 

11 alilik ler arasında - --=-ı 
L f'( ısa P n <.czra H __ aberleri_J · 

nakiller olacak - -
• TEMYİZ Mahkemesi umumi 

IlaWıa-:ırda ltalyay.rı. 1ıiicımı ctmehı 
için hokl~larkı. rrıiirehhcp sar/edili. 
yor. Fakat b:z ba..slwlarıııın ya?aııla- · 
rma lcar§ı nıüııal•a~ görmiyen sami-1 
miycfünizl.e nıııl~11.bclc ediyoruz. Doknz 
ay süren ve muhMCıralarm ricati.le ne-

1 
---------------

ticelenen iktrsadi mulı.asara, /ta1y~ 1 

h~!kmm kabiiiyctini göste-nniştir. Ltı
ki-R şı&nu da söylemcli<lir ki, jrofesyo
neı 8ulhr;ul~ ·tara,f ındrııı tertip cdilcıı 
bı1 hikum, §imdi~:i ?hlilaf!arı -ı:e harı

Ekonomi 
Ankara, 23 (T clefonla} - A- heyeti 25 lirayı gec;miyen tazminat 

yın 27 sinde Dahiliye Vekaleti ve davalarından dolnyi harç a1mma-

:ııki !;l:ın doğu.trııu~!uı-. 

lta'ya lı.all.;ınm J,cı·~c!Ji 7;.0layca ıı
nıdlu(jmıdan U{tfıscdiliyot. Bu, hata. 
dır. İtcı.lya. halkı Adıuı intikamrnı al. 
·m .. cd: içiıı ~O S'"11..c bck?enıi~t;r. 

s:yalıgümlcl.Zı1cr. paro7amı:; .11ıclıır: 

"Um•i.1r.amak t:c Tıa::ıri~ıır.ıal•.,, 

* .. 

Balkan 
f(onseyi 

Raporllnll hazırlıyor 
Atinn., 2~ (Hususi) - Balkan An. 

tantı dc\'l~lleri kon:::~yi encümrn Ye 

mütchassrn heyetleri f;İmcliye kadar 

tetkik ettikleri mcsc1c!crin raporlarını 

bugün hazırlamağa ba§lamL'.';lardır. Ha 

parlar hitam buluncaı tasdik ü;in he-

Pal'ti Genel Sekreteri B. Şükrü Ka- smn. lüzum olmadığına kar~r ver
yanm avdetinde. münhal üç vaili- mislir. 
ğe tayinler ynpılacafü ve bu arada ~ Fl y k ı_ 1 - ~ NA· A e aıeti su ar umunı 

Ş.:.rktaki vilalctlerdc müddetlerini bi- müdürlÜb'Ünc sular istikjaf ve rn-
tiren valilerin Gnrbe nakilleri do- sat fon heyeti b~mi•hc11disi SRla-
byısilc bazı de! iı;ilJikler vuku bu-
l 

v .. 

1 1
- _ _J: h:ıain tayin olunmu:-;tur. 

acn:..::ı soy enmc ~tcuır. ~ ~F ATIH kazası tapu sicil mu-
M enuır tayini için hnfaz:ı memuru B. Yajar terfian 

imtihan Erzurum tapu müdürlüğüne tayin 
olunmu:;tur. 

Ankilra, 23 (Tdefonla) - Mn- .. EYÜP kazasmm Rami köyü-
liye Y·:!1~<l!eti bundan böyle müte- nün nahiye olması Vd...-iller Heyeti 

HUKOMETÇtLER iLERLiYOR yeti umumiycyc gör.derilecektir. Ya- ferrfü memur tayin etmemcğc ka. tnr.ı.fm<lan kabul edilmi~tir. 
Madrit, 23 (A.A.) - Havas ~jansı rm umumi heyetin toplanarak bu ra.. rar Yermi~tir. * l~ASTAMONU Belediye reis· 

mn muhabirinden: porları tetkik e<lcccği anlaşılmaktadır. Bunô:m sonra <'çık yerlere me- liğine intihap edilen Ad.il'in seçimi 
HülcLımet kuvvetleri dü.n Guıdal.4jara mur tayini için üç ayda bir mfüıa- yüksek tasdikten gecçm~tir. 

ph . d k' k bil baka imtin;ım cmlacaktrr ~· I~AZA.NÇ le~ı. 1·ır ve· t·..:r,,,.,. L 0 _ cc. csm e ı mu a ta~rruı:lanna de Jl . .. - · ~ ı.ıı; ,.. L' ....... K< 

vam etmiıılerdir. Asilerin ş_iddctli muka abeşleruı Ceııevre lzn;irde f{11bilil g güıaii misyon!arma nok.sa..."l evrak yoliıyan 
ve;neti!l: rağmc:1, son hareket noktla ımurahJıası öldürülmüş İzmir. 23 (H\!susi) _ İnkrlap fehi _ memurlardan, komisyonun isteği ii· 
rr olcın Almadroues'c 6 kilometrelik ve 1 d' K br , d . 1 • zenne, ceza alınmasına karar veril· 

Lor.dra, 23 (A.A.) _ Daily E~.prcss ı u ı ay ve ar.ta aşı;:ırınm 1atrraları . t' 
Ja.drak'a 8 kı'loı::ı.~ ..... -.ft.1.ı'k bı'r me~-.feue d mıs ır. 

... ~ J m ün binlerce halk taziz etmi .. tir. Ög~ -, • 1 
,_~ ·ı ı · ı d' gazetesi, Negüsün ma~yyeti crkanınd;::n :.- ========================== 
:rc:ı ... 'lr 1 er emLl er ır. leden sonra İzmirdcn ve Manisadan tel'in ve o facia kurbanlanru taziz eden 1 

Hükiın:ıct kuvvetleri bu su=ftle.. G...u Pldrğı malfı:::ıata istinaden, Habeşista - kalkan hususi trenler, otomobiller ve o- bir söylev vrr;ni~ti.r. ı 
d;,ılaja:-a'm:l! si:nalindc Y.aybctti1:'eri ara 

1 r.ı:J Milletler Cemiyeti nezdinde ki sabık tobüsler binlerce halkı :Mene.mene taşı- B'-lnu diğer söylevler talrip t:tr.ı;s. 
n"lin ya:1:;mtlan fr.zlaıı:nr istir'12t etmlı 1 <lelegeı;i. B. vald-e 1\1aryamı; son Adi - mr!'ôfa ... Jrr. cı·var ko"ylerden bı'nlerce ·· J 1 b' 'k -b· , : lcrdir. • ı ·' ·· soy ev er Lttı ten sonra a ıdcnin bu - 1 

sababa ''katliamları., esnasında öldürül- halk da bu törene i~tirak etmf!tir. İs - lunduğıt Ayyılclız tepesine alay halin· 
FRANKONUN KUVVETLERİ 

lSYAN ETMlŞ! .1: 

İspanyadaki asi kuvvctkr kuman 

m~ cldı;ğttnu b"1d:rr.ıekte:lir. Hatı:lH- t'klal ~arşile törene ba~lamnı~ marş -, de gidilmi~ ve a.bi.deye gelerıklu k:o -
dadır ki, B. vaL::le Maryam, geçen te~!'ini tan ı;c:ı::a İzmir C. H. P. namına ilbay 1 nularak şehitlerin ıuhlan nı:u olun -
sanid~ itc:Iyanlara del~alet etmişti. ve Parti bJşkanr, fazlı Güleç fadayxj muştur. 

İyi h:?ber alan mahfiller. tta!ynnırı 
bu son g i_inlcr znrfmd:ı müzakeratr tıl' 
dl etti~-ini sö~lemektetlirkr. 

Duc;.e. diin. Llhyadan dönN' dönmez 
derhal bu mesele ik. bizz~t m~~l ol-

-"~ 

muştur. 

Çarpışmanın oltfufju 
yerde grev fıaç:laclı 

Paris, 2:3 (A.A.) - Clicy de sıtı 
yüz Marksis.t amele. kab.lo fabrik:sıf\I 
i~gal ctmi~tir. Geçen hafta.1\i h;j.diı:e

le:rden sonra. !farksist unsurlar. fa.c~ist 
lerle s~mpati halinde bulun.an 4:> rr.C· 
murun ietcn rektirilı:1csini istemekte
dir. Fabri?~'.t direktörü b:ı bkbi rc3' 
clcttiğind.:-n, :ımclc greve başlamış ,·ıı 
fabrikaları i~gal etmi~tir. 

.._ 

L Kı~a Harfct H~ber~cr _ 

:t- ROMANYA Milli bankası d•re1'' 
törü B. Konstaı:ıtiıı::slrn. &r:in:":c c;;'<l 
general Gürin~ L'lrnfnıd'.uı k:ı.bu1 edil· 
ın:§tir. nomen heyeti Almanya ile ı~o· 
manya arasında ticaret mütadc!cd ,·e 
tcdiyelcr meselesini müzak:::re c~ı:ıi;' 
~ir. Müzakereler bugün bitecek ve 'f?O' 
men heyeti hemen Aln:ı.any:ıdan ayı1· 
lacaktn·. 

~.-. VE:J:DlKTEE:t son fc··e-an~9 

bir ka-:;. bnHa sonra, tehrin bÜyük I;::s
nunı yeniden su b:ıs.::nı-:ıtır. Bir ço!t 
baltkct koYıklan batınıı:ıtrr. 

·• " t • 

:ı._ JAPON hariciye n.:ızzrı, Ja:t~:ı • 

Sovyc~ mün~ehetkri hakkında ~J,. 
!arı sövl~mfaLir: J :ı.non talenı ,..ri ı:;:ı;• ._ .. ı.: r---

cibin~. hudut me~e~rsi kat"i suıctte 
ha11edilme-:1iği müdc!et~e. Sovyetrer J3 ( 
liğilc bir ademi müdahale pab..-tl i~· 
Ianmasma imkan yo:ü;.ır. 

·'f· Jı.L:MAN radvc~::ı.rı dünden itilJ$' 
• ·et 

ren h~r salı akş:ı.mı 15 dakika So') 
matbt1atr nec::r~ya~ınm hülasn~ıuı rô' 
meğe ba.~lamrşt.ır. 

* JA1?0N harb:ye rıazrn, ordtı rP'~ 
sııpları.ınm, kel1.di fırka kull'.'anr:larıT~' 

n•n ınü~atıdesi olmadı!:ça. he;-hdrıg~ 
k~tap neşrcde'Jilmeluini vey;.!lut f~ , 
ıetelere makale yc:.zmala.rmr menetrtl1ı 
tir. ~ 

"' HiNDiSTANIN Batı ~1maı:rıdt'. 
l fi' 

Ve:z:iristan bölgesinde '-·erli <:"irct e 
J • ıe< . ·1- k • . h" _,;.,e; 

Jngı tT. ı•a:tı arr.sm~ a yc:11 • ~ı.w-

çık.-nıştır. 3 İngiliz askeri ö!.ır.iii ~ep 
asker ya.r~l.atın-.ı~tıı:. Yağma.y:a c.:" , 

• • • iıG1'1 
etmekte olan a!iiretlcr 6 Hintl•} ı 

dırnu~lardrr. 



' ' 1 .:ı' .ı·· ıl/ 1 ıı j ' il ,, 

Yazan: 

Fransuva Morlak Evlilik Çeviren: 

Haydar Rlf at 

---ıı• Tefrika: 3 wı ıı 
- Beni bırakıp a1ttiii y.- hapishanelerin en pİ· 

aidir: Hatboyuncla murdar bir apartmwı, yıkık, ha· 
rabe bir kadm, bainna iğrenerek aldığı sıska iki yu· 
... reak_. 

- Şüphesiz bırakır, çekilir. 
- Hayır, niüh kıychnyor, çoculdan kabule ha---.,._. 
- Aca chuıaaana uiı....k ım iatiyor? Taze 

lra..,m tatalnwundaa lı::mkbaium bir futma11 or• 
tan~ al• M• çekM+ ...... fakat O._ MZ• 

il : 
- - luqı ............. lll1malık. ........ bu-

-- Milrr z •••• selnnelr mi tlemek istediniz? 
ı.a r ...... - filuLiuina? ~ i.e clillle-
J'İlaia: ........... .p... tatma11 ridettim, hıbt 
._ •• lijıim: Dwt-~ ... uk plir. Eftl, h' • ?smttaaw ........ eh, w l!Jn .. i ! tai 
..... .- lletbll - 1 

..... hı; ·ı- ..... 
'-- dat•ııa a. ııt r'r ...,_ ~ •r-bl -· 
.............. .,,, ,. .., 1 ....... ~ 

Yıııiıılllilll• ....... - .., .. 1 - ..... • • 
5 

• llif =;··-.._, tiı-ıııli .-... 1 l .. ,.... ~ 
... aiW.. S.. M -.r. elimi ...a. ~seni, Yfll· 

., ft-....K .... • ........ 
1111: selll. --. • 

tünde ıezdirdi. Fakat ahmaklık ettim; kal! de
dim; o zaman derhal kalkb, kapı kapanında onun 
-clivealerclea 6der.....,. atladti- t.kettint. 

- Peki ne diqiiıüiyonunu? 

- Hiç! ilk Önce fana cfütiindüm iri, çünkü ede, 
biyat adamları için bu akla ıelmemek k.ınt delil, !U· 
ne düıiindüm lü onda Milim eza çelriıimi günneğe 

ihtiyaç nr.- Evet, &a &ele &a sefer yazacağı piyes 
İçin muhalı::kalr bö1le-. Demek ıa hatimde de... Ben 
ona hizmet edehiliyoram? Bea a11un tqrih lev1ıa11, 

dediii ~- Bir fey aö1leıui, olmak için ağznn· 
dan !11 sözler çılrtı: 

- O zerinde kadının mü1ıim bir teairi mi var? Bir 
lctte onun avucuna mı dqmÜf, mahpus halinde mİ· 
dir! 

- Benim de aklım bana talulch. halltuki huu da 
imkan yok, fakat size de ayni fikria ıelmesinden ra· 
baı.ızlık duyuyorum. Hayatmcla mir aeler olduğu
nu l>ilmiyoruz. Evet, bunu dütünclükçe... Belki de 
lııakkın1Z vardır... · 

Ayqa 1rdstı. moU. PÇlllİt 1lir iç robu uyıfla
tıılılı!t aırhnı sanyordu ve: 

-~ O ~snaqlar nenle.. tri~? 
Benim yaınmdııııa ,..ıı,.._ -. aeier yaptıjmr hiç 
Wlmem. F alıat liı fiii çok iyi diaer,. ı.. 
- daima ela""-!... ... .......... lııaku sii
lcun bul~dam. Ha• lllki '- ni.de bir tlltuldui• 
aa, dıfUcla diletliji silıi ... ....liiine hamletmeliy-

Bir erkek evin.len yalnız batına çıkarsa ne yapar? 
Nereye gider? içinden alınabilecek kuvveti ıidip D
me sağdınr? aevdiğiaiz bir vücuclüa teneffiaünü, b .. 
relretini hııkukan ancd bir taı.lutda ıöriip ona çok 
yakın olduktan halde yeti,mek imkanı bulunnuyan 
yerlere dair bir §eyler sezmiye hak Ye kiMlretİDİ&İa 

taallük etmediğini biç tecriilte ebaİf mUiaizdir? O 
halde belki, evet ber§Cyi farketmek cesaretini gösteıo
mek, berıeyden sakmınek yerinde ol•r. Size yah-a· 
nyonun, sİdİp om1 görünüz. 

DeJibnhnm dostum olmadıiuu, ancak t.ir arka
d~ halinde oldağamuzu ileri sürdüm: 

- Yok camın, o siae mefbandw ~ sizi çok sever, 
ı.elki ~ döker. Yanna bırakmay11uz. Evlenmek 
,...._leleri t.itmek üzeredir. 

Tealria etmek istedim ve delikanlının yaptıiı İfte 
INr fewheli•elik olmadığını, o da bütüa edebiyat ale
mini.. 7811 •lrta Mis aönnediii • a.j .._kte bir 
rol ........_ta olduğunu telllİa etlenk dedi-., ki: 

- Paiate .. lııotu9m, llMlta4 claireain tlaıma ba 
fırlayqlar, fazla maruf kimseler kartısıncla kendimi· 
zi çok maayyea bir çerçeve içinde mahpus göstermek· 
tea doiM lıı. lı::orku, her yarabcmın tarihidir. Allu
- yazı.-. Mademki istiyenuam, aöreyim. Fakal 
yanlıt yolda olduiurauza tüt-be 7ek. Oaun ı..,.tan. 
da itiraf edilemiyecek ltir ıey oıı..,;dı el»etle llit1ealt
tik. Pariıte herte7 meydana çıkar. Küçük, çerçne 
içinde olan edebiyat ilemincle, hele tiyatro aleminde 
ba lcaide IUç tatmaz. Arkad .. &.n onu lel&eli1Ailılı 
lerdi. •• Fakat hayır onun hakkuula bil' teYle• .-,. .. 
nunruJtır. 

Taze kadm ıöcırümii kesti: 
- Siz ne diywsanaz? Pariste herıey bilim mi 

diyora•nuz? O hiç de böyle düıünmeztli. O ikide ftir
lle tanımadığım, bn.u.inin de batka)anm tnmd' 
ğım tekrarlar clunırdu. ll~ GilJuıj eeea yelı. J-. 
İ(,,· ~ Ü=i4ntle /,·; ms~rıin 1.-i mscyi alükalandırdığı y~I.·. 
lıPrf;P$ nr/sİllP. <lü~miiı<! herkes ancak nefsini J.ü. 
... iinüvor. Derdi. ~ 
. Ş. da onua sözüdür: Km.dimi:;. çırt;apla/c teAi,. 
<>Uiğimi:; bir l'scrde tıplaM.P•a::ı bile kimse~ 
s1>zmrtliğini rmlnyıncaya kadar, ~öcleri iizerilftUe 
,:,.kıiği.mi::.i ZllnrıeJcriz. flanıua ilerlcJiğim ,.; .•• 
be.m• y;iziimii Örten rna.,J.·<'lcri birer bir<'r arıyo· 
rum. /alrrrt lnnılnrın sonuncusımıı attl'ğını :omaıı 
.•İ,,.«mın f.."t'tpmılığı. ~/ııJiyP.li aleme ~ 
olmHfRrq fö•N ip ha ':rd11cııi(.ınılan korlmyorıuıt. 

- lh-lriip laa i!nlacajıadan mıp diyorcl-.? 
- K.a!bıuhğı kelimeleri balft'lanuyonmt. rrm 

derdi, IA:Ra::tl<rrı n kadar ltiltayıturlar ki. kördiir 
,,.r. Ba::rlnrı .•rnin brni serdiğin gibi S<'l'enlrr. ons 
lann muhnhbctleri bmim 1'fl.'fıl ol•amı tliliyor 
fan;;a. bcrı <fo çolrtanberi onların. iri.de o ılWCl/e 
b11l11n11yonımdur. ( Arlırıaı mr) 

I 

te davasmm mlllidl• ı 
''Açık Söz'' ve .. Cumlmriyet. pze- Sofyada Türk 

aleyhcları bir 
Bir lntllllz pzel9sfne aBre 

~tai arasında açılan brphklr cta.a -
"1rl duruımaaı, ü~üıxii cuada eon 
'aına yaktaımııtır. nümay :ş 
\ıı '<alapk almıyan neıriyat mevzulu Sof yadan gelen bir ha.bere göre bir 
~- bu davaların durupnasında, müd - ta.kını "Eski muharipler,, Türk aleyh, 
~umi Feridun Bagana, esas hak - tarı bir nümayişte bulunmuşlardır. 
&.ı.. ~ki mütaleasını bildirmiıtir. Müd - Balkan harbinde Edirncnin Bı:Jgar
~umi, "Açık Söz,, ve '"Cwnhuri • lar tarafından zaptını hatırlamak, bu 
~ nqıriyat miidürlerinin cezalandı • harpte "kahramanlık,. göstermiş olan. 
"--1-ım istemekle beraber, ıuçlar ların hatıralarını taziz etmek ve "Bü
~klı iılendiğinden, verilecek ceza- , yük Bulgaristan,, ülküsünün sönmez 
~ dii§üriilmcsini de isteii:ıe kat • bir alev olduğunu cihana bildirmc:k ga
'ı.t r. Davaya dahil bulunan karikatÜ· yesile bir nümayiş yapılmıştır. 
'1 !diple muharrir Nizamcttin Na - tan bir nilma.yi§te bulunmuşlardır. 
~. de, bcraetleri iıtcğindc bulunmug- Sofyada Siveti Nikola :ı.:liscsWıin 

bahçesindeki Edirne heykelinin önünde 
~uru1manm devamı, müdafaa için Sofya Mctrepolidinin başkanlı~ı alUnda 
~güne bırakılmı§trr. yapılan nümayi§C kral, nazırlar, sefir. 

lcr ve bilhassa Yuıoslavya sefiri işti, 
rak etmemiılerdir. 

I ·---·----.----··-.. ·---· i • 
i KURUN 

muayene lnıponui 
'ltıa.wıt doktorumua Puartut g11nlert 
-.._- cıra bq buçuktan yirmiye kadar p 
,......._ fdarellaaeıılnde, CWnarteıd gOalerl 

~~ H ta 19 a Jiladar LUeJt Ta~ 
~ Sdad daire Qç numarada 
~ ~ yedi lııupoD tn~ 
~ kabul eder. 

..._ ODcuk haatabklan doktorumuz da bu 
1 ~ yedi taııelfnf blrfkth'fp kendta1ne 

~ cumartelll, alı, pel'IQDlıe 
~ 9•12 arur ~ ınuat cade 

~ llur&lPllf& camii karfıaadald ~ 
-~Dde çocuklarmıza bakacaktır. 

" °'• doldorlar11n1z ~ tekilde dil doktorlarımız da oıc. 

Fakat buna rağmen pek kalabalık 

bir ki.itle huzurunda debdebe ile yapı
lan merasim tamamile resmi malüyettc 
addedilebilir. Zira Sofya Mctrcpolidi 
tek bapnr': bayle bir nüm3yişc 'devlet 
tarafnıdan yapılınl§tır,, ıdamgasmı vu-
rabilir. 1 

-Eczacılar Kurumunun 
toplantısı 

Tiirkiye Ecnnlar lmrumundu: 
Kurumumuzun senelik ko,grtsi 20 

nisan 1937 sah günü saat 14 te Emi -
nönü Halkevinde yapılacaktı!". Bütün 
arkada§ların gelmesini sayg·larımızla 
rica ederiz. 

Hitler suikastten 
korkuyormuş 

lngilizce Daily Her.Id pzetesİ· 
nin Prag muhabiri Hitterin IOD za. 
manlarda bir ıuikaat teı+Hiafüıdm 
endite ettiğini yazarak tôyle dİJor: 

Aralarında bir haini vata ha,. 

lunması ihtimaliyle, §Bhsi muhafız
lan bir tarama· ameliyesine tabi tu
tulmuştur. Nazi pet'fİ9İnin ilk te, 

şekkülü zamanlanndanheri en yük
sek itimat mevkilerini muhafaza et
miş kimseler, son zamanlarda Hitfe
rin her gün temaa ettiği en aa111imi 
ve yakın mahablinclen •rmklepınl
mı!hr. 

Hit~r Bavarya'daki kö,kü civarın. 
da bir gezinti yapmak istediği va
kit büyük bir mmtaka evveli aran
makta, sonra kordonla harici temas
tan tecrit edihnektedir. Hitlcr, l:c;1. 
küne dönünceye kadar bu mmtaka
ya kimsenin girmesine müsaade edil 
mcmektedir. 

Nazi liderleri, halka nutuklaı 

söylediği zaman. Hitlere kartı her
hangi suikast teşebbüsünü takip ~ 
cek herhangi sınıf halkın müthif ce
zalarla tecziye edileceğine dair tel· 
kinler ve ipretlentıe buhınmakla kor 
kularmı açığa vurmuı oluyorlar. 

~ emirlılrtDe hzlr bııhmıla)r,. 
~ Dit doktoruma Fahn:tt.ııı Dlpnen i 
~ı lııtıkW caddealnde 127 nwna• i S hzartem gtııııert saat 14 ne 20 anı•: 
•' buıundutu gibi doktor Necatı ~f 
\ı.:" lrarüty Kaın.-ıye caddııml 1-21 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-24-

~ Dlr ...., cuma stlnlerl &yml aat. ! 
~ ~ dlf1erlne ballaeal.· t 

'- ııt&k tedavilerini )'a!!:"_!lardır. • l 
lslın: 
Adr.. 1 

inekçilerle sütçüler i t•
lifı nereden çık ı? 
inek sah.ipleri süt fiahnı 25 
kuruşa çıkarmak istemişler 

Sütçülerle inek sahipleri arasın· 
da fiat yüzünden çıkan ihtilaf son 
raddeye gelmiştir. Dün inek sahip
leri, sütlerini, senelerdenberi sattır· 
dıkları seyyar sütçülere vermiyerek 
kendi adaınlan vasıtasile kilosunu 
on kuruştan sattırmışlardır. 

Seyyar sütçüler dün Taksimde 
her zaman oturduklan bir kahveye 
ujrayan arkadaşımıza ihtilaf hak
kında şunları söylemi~lerdir: 

- Her sene mart başında inek." 
çiler süt fiatını tayin ve teshir e&r
ler. B"u sene dok:uz kuruşa aldığı· 
mız sütleri bize on beş kuruşa sat
maya karar verdiler ve bize de: 

··- Sütün kilosunu halka 25 
kuruşa satacak.smız.,. dediler. 

Halle fakirdir. Müşterilerimizin 
ekserisi veresiye ahr. flatı birden 
on kuruş yükseltemiyeceğimizi söy
ledik. Onlar ftaratl'armdn ısrar e· 
dince biz de löylerden, civardaki 
çiftliklerden süt tec&rikine başla
dık .. 

On beıı gündenberi inekçiTerden 
süt almıyoruz. Ve bundan sonra dh 

Dün koauı1uiwnuz sü~ülerdea bir D'P 

1 
almıyacağız. Bu mücadeleye sonu-
na kadar devam edeceğiz.,, 1 

Abone ve ilin suretile . 
halkı dolandıranlar 

İçbalcanlığı siiratle işin öniine geçiyor . 
Matbuat l:aM111UftU9 yirmi binız... 

a macldem ile gazetdne ilin temin 
etlecelt ve ak>ne bydedeuit ph~
lann isimlerini mahal&nm en büyük 
amirine bildirmeleri ve bu şahısla
rın vılayct~ taraftn&:tı V$'~~ 
bir vesikayi hamil ofmalan lazım 
seJnıektecü. 

F al:at son günlerde muhtelif ga· 
zete?er nannrra abone ve ilan kay. 
detmek için doTqanfar gi:irülıueğe 
batlanmı§tır. Bunların faaliyet'LCri-
ne mani olmak için lçb.ı.kanlığ) ta
ı:afmclan mühim tedbir alınl'Dlf bu-

r~ı:mıktadır. He1'JC')"den nvd yj. 

liiyetlerdcn resmi vesika almanrlJ 
ofanlarm faaliyetlerine derh41 mı.
yet vcn1cceği gibi vesika alacak ta-
hıalaı: hakkında da sıkı bir tahkik"t 
açılarak, ge191=kten kaput h...ıc 
gelmedikçe k.imacye ve&ka vailmi· 
yecek.tir. 

Diğer taraftan abone Ye tlan 
b,_a ıneıaar olanların vi~ 

· taıafmdan TI!9ib alnwhkça hail ... 
tan iliin l'opltyamıyacrudarr ctrafm
da- da ~detti propaganda yapılı. 
cakm. 

Kont de Şambrün'e 
yapılan suikas ten niçin 

bahsedilmiyor? 
Cani kadını daima yazıhanesinde 
kabul eden llalgan diplomatı kim? 

Fraııaanın sabık Roma. ti(isi Kont' zıldrğr gibi çok me:hur bir .halyana 
de Şambriin'Wı bir kadın gazeteci tara. a it satırlara tesadüf edilmektedir. 

fmdan ta.huca ile l'Ul"Ul.ınası üzerine. Bu hatıra defterinde o İtalyan ar-
Fraıw.&. pzeleleriııi alıp bürümüş olan kad b kadım dalına ha · 
heyecandan bugün bir eser görülme- qm. u yam nesın 
mektedir. de kabul etüği yu1lıdır. &ara cı111ı1, 

Aneak, &at Qe Şuıbrim'ün ıulı

baüne dair bir lıaç aabr 3-"UJ ~"Udlr. 
Buna aebep nedir? 

O kadar ~m mucip oWı ld& 
sede9 birden.bire neden ~ baase
dilmi~ . 

Dünkü posta ile gelen İngiliz ga. 
zetelerinden Nevs Chroniclc'in Pnris 
muhbiri, bunu, İtalyanın Roma elris i 
tarafından Fransız. hariciye nezaretine 
vaki otmuş bir z.iyarete atfediyor. 

Anlaşıldığma göre, İtalyan scf a.rc

tile Fransa hariciye nezareti arasınd:ı 
bu meseleye dair bir göril<:me ge~
tir. 

Re8mi mıh:ıfil, İtalyan sefir.inin 
hu. meseleyi. konuştuğu lu.•,•::diainj te
yit etmiyorsa da tekzip d&hi etmemek 

, tedir. 
Cani kadın Madam Fantanj'm ele 

geçirilen hatıra defterinde dün de ya. 

yuı aJ"Ml-m arka..emııdaki bir O,.. 
dan, uzun lroridonıı (rkanr, bu JtGri. 

dordan ge~erel'< solda üçüncü kapıyr 

açar ve içeri girerlermiş. Burası gil. 
zel b"r oda imiş ve büyük dört pence
resi bir avluya bakarmış. 

(".aze~ci 1ıadmm ha.tın. defteril:ada 

"Bmi takdir ediyor, bana.~ .. 
ctiyor,, gibi sCideer sık sılı rut•ama• 
tadır. 

Cani !tadam Fontany"e müteadd.ı'l 
yük~k ltalyanlardan ve Fransız ıah. 
siyetlerden gelen baııka mektuplar da 
bulunmu~tur. 

Yilks::!lt mevkili bir Fransızn, • üııe 
r)nıfo Mus.ı;Alini'ye takdim. için yuıL 
mJ!} satırlar bul.uııan • kartviziti de 
meydana ç1km13tır. 

Madam Fontany k~ için J'ra-.. 
mZ> Mnıewtun esı iyi avubtlanaıılla 
birini seçmiştir. 
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Balkan bozgunundan 
kimler mesuldür? 

·------lf- Tefrika: 2 ·-------· 
Şimdi düşünelim: Haydarpaşadan 1 deceklerini, hangi cüzütama iltihak ede

Sirkeciye günde ancak dört, beş sefer ' ceklerini asla bilmiyorlardr. Sersem ve 
yapan bir tek vapur vardır. Yine Hay- şaşkm bir surete tehaşşüt mmtakala -
darpaşada geniş rampa bulunmadığı rında bir enine, bir boyuna dolaşıp ldu-
için lıu vapur erzak ve cephane a.rab;ı- ruyor!ardı. Bu vaziyetleri adeta hayat-
larını da ayrıca Usküdar tarafından !arından bıkmış olan bu zavallıların 

nakle mecburdur. Vaziyet bundan iba - hallerini görüp de sevkiyattaki memur-
rct olduğuna göre' Anadolu hattının !arımızla seferberlik şubelerimizin vu -
günde on, on be~ tren hareket ettire - kuvsuzluklarına. intizamsızlıklanna 

cek derecede nakliye faaliyeti göster - hayret etmemek kabil olur mu idi? 
mesinden nasıl bir fayda elde edilebi - ASKERLER AÇ 

lidi? ( 1) Daha harp ilan edilmemişti. Bunun-
SEMER YERiNE ÇADIR la beraber birçok garnigonlarda asker-

Fakat iş bununla da kalmıyordu. terimiz ekser günler aç kalıyordu. Bu 
Şaı k Dcmiryollarınm ecneoi bir şirket açlık ise erzc:k kıtbğından ileri gelmi -
elinde olması da ayrıca asker nakliya - yordu. Ambarlar dolu olduğu !:lalde ek
tma büyük zorluklar çıkarryordu. Me mek yapılamryordu. O kadac ki sahra 
sela adi bir istasyon memuru bir a;keri frrmlan bir tarafa dursun, adi fırınlar • 
treni hiç sebepsiz olarak üç, beş saat dt>.n bile hakkile istifade edilmek için 

B :.>R SA 
23. 3 • 937 

Blzal&rmda J'lldn lpreUI olanlar, llır.e 
rlıade muamele sönm.JerdJz. ltak•mJ•ı 
aaı 1% de k.apaııq satıo ns•tlartlll'. 

PARALAR 
• Sterııu 6~() - Pezeta 
•Dolar 12..i - •Mark 28 -
•Frank 11;) •• •Zloti 22-
•Liret 12;) -- • Pengo 23 -
•Belçika Fr 84 - • l..ey 14.-
• Drahmi 22- •Dinar ;:,2 -
• Imçre Fr ""' "'" -· Yen 
•Leva 23- • Kron tsveç 32 -
•Florin 66 - • AJtm 1039 -
•Kron Çek. 1:> - • Banknot 24;:; 
•Şilin Avuıı 23 

Ç € K L E R 

• Loncıra 618 - •Viyan• 4 <)')nn 
__ ..,.., 

• Nevyorlı 079 • MadrtO 1144 

•Parti 17 212;; • BerliD 19656 

• M.JIAno !;)0113 •V&r10n 41666 
•Brüksel 46!:43 • Bud&peff.c 4 ()();)() 

• At:ınıı 8843 • Btlkreı 107 tı2SS 
• Cenewt 3 4.i' • Belgra(I 34 627;) 

• Sotyıı G440t2 • Yokohamff 2i740 

• Am~tı-rı1ıı.m t 4.4.H • Moskova 2-!61) 
• Pr ,. 2:? G:i37 • ı:;tokholrrı 3 14~ll durduruyor, hareketini geciktiriyordu. icap eden tedbirler alınmamış bulunu -

1 
___ 

8_"--------------ı 
Bu yüzden Sirkeciden hareket eden bir yordu. Tabiidir ki bu vaziyetin mes'u
katar Lüleburgaza. yahut Babaeskiye liyeti alay ve tabur kumandanlarına te-

E SHA M 
lş Bankıtsı 2440 l'rAmvay 

muayyen zamandan hazan yi~mi dört, veccUh ediyordu. Nitekim baş!arında ça- •Anadolu ~3 ı:> •Çimento 14 50 
hazan otuz altı saat sonra va:abiliyor - Iışkan ve faal kumandanlar bulunan a- Reji ,- Ubyoo Det 
du. Halbuki böyle olunca hat ve men - Jay ve taburlar muntazam surette yiye - Ştr. Rayr1y Şark Del 

zil müfetti~lerine, §imendifer taburla - cek tedarik edebiliyordu. Kendi top - •Merkez Benl4 ~3 50 Bllly• 

rına ne hacet vardı? (2) raklarımızda, kendi hudutlarımrz içeri - O. Slgort• Şark .ın. ~.A -
Ponomotıtı Telef OD 

Fakat iş bununla kalmıyordu. İstan- sinde henüz harp başlamadan askerin ı----------------1 
buldan bir vagon gönderiliyor, içerisin- beslenmesinde böyle zorluk çeken idare 
de hayvan semeri var ldiye bildiriliydr - heyetleri ordunun yabancı memleketler 
du. Halbuki vagon yerine varınca semer hududunu a§tıktan sonra açlrktan mah -
denilen bu şeylerin çadır olduğu anla - volacaklarmı acaba hiç takdir etmemiş
şılıyordu ! Yahut bir vagon lle sıhhiye ıer mi idi? (3) 

levazımı gönderiliyordu, halbuki vagon Hulasa daha silah patlamadan sev -
içerisinden istihkam edevatr çıkıyor - kiyat ve nakliyatta, iaşede göze çarpan 

lstlkrazlar Tahvlller 
• 198!t T..Hor. 1 19 40 l!:Jektr11r 

• e • • 0 18 8;} "J'r&m'H.J 
• ,. ,. m 18 65 Rılıtım 

llUk.O&h.111 ~:> • A.ıudolu J 40 90 
• Ergeıd 1.stık ~9 60 " Aııadolo D 40 00 

19211 A M A..nadoıu ru 
• S. En:urum (>.) MllmtSMU A 43 :N 

du ! Harp zamamn'da orduya ait nakli - idaresizlik ve intizamsız ordunun taar - ---·-------------ıı 
yat işlerinde intizamsızlık bu dereceyi ruzuna geçecek bir halde olmadığım ta-

bulıırsa bu menzil müfettişleri ile leva- mamile gösteriyordu. Bununla beraber~----------... ---
zım heyetlerinin dikkatlerine ve gayret- şunu da itiraf etmek lazımdır ki ileri 
lerine nasıl itimat edilebilirdi? harekata geçmek için herkesin göğsün-

Eıya nakliyatında görülen bu inti • 'de derin bir arzu kabarıyordu. Fakat 
Zil.msızltklar neferlerin, kıtaların sevkin- ordunun talim ve terbiyesi, harbin icap 
de dahi kendini gösteriyordu: Şimen'di- eden şartları nazarı dikkate almaksızın 
fer istasyonlarr biribirleri iizerinc yığd- ortaya sürülen böyle bir arzu elbette ta
mış. giinlerce aç ve bili~ kalmI§ asker ~ arruz emrinin verilmesi için mücbir bir 
lerle dolu idi. Bu zavallılar nereye gi- ıebep teşkil edemezdi. ( 4) ( Ari'-Oası var) 

Çar<janıba Perşembe 

Takvim 2-t Mart 2:i Mart 

======ı'' M· rem 1 I M· rem 
GUn doğuf'.J 

GUn bat.it' 
Sabab namazı 
Oğle namazı 

[kindi ll&1llUl 

A.k§am n&mıu:ı 
Yatsı namazı 

!' 57 
18,26 
500 

1220 
l.'i,49 
18,26 
T9,57 

:'i 55 
1827 
;,\,00 

12 20 
T 5.49 
1827 
19.58 

(1) Bu miul §unu götterir Li lııir 
ordunun harpte m11valfak ola.bilme.i 
için yalnız askerlerin manevi kuvveti 
yerinde oimasr, techizab tamam ve mü
lcemel bulunması, hatta ol'du kuman • 
daınları:nm da vazifelerini her tunıtle 
n.okunsrz yapacak kabiliyette olmalan 
ki.fi değildir. Ordu kuvvetlerinin tam 
ve serhest surette hasım üzerine yürü -
yelrilmesi, icap eden ye!'lerde vakit ve 
zamaniJe toplanabilmesi için en küçük 
teferrüata kadar nakliye ve iqe i'1eri -
nin tanzim edilnıi§ olrnıı:sı lda p:rtbl'. Bu 
ise da.ha harp harekatına batlama.dan 
ha:r:rr?anacak bir ittir. Bununla beraber 
Rumeli ile Anadolu araımdaki deniz 
nalcliye vasıt:alamım sadece aünde an • 
cak dört, Let sefer yap.n bir araba va· 
puruna inhisar etmiş olmuı, bu nok -
umn nktinden evvel biç hatıra get:İ· 

rilmemit lbulunması tarif ve tavsifi ka
bil olımyacak bir gaflet eseridir. 

lince kolorduya geldiğim zaıruuı san - lmaalı 4.16 
8.3 

282 

4.14 
8+ 

28t 

(KURUN) 
(2) Bu tarihi hicfue Cilmhuriyet 

HükUmetinin demiryollanru devleti~ • 
tiımek huııuunda takip ve tal.bi.k ettiği 
ıiyasetin İt«betin.i, memleketimiıin ec • 
nebi §İ.rketler idaresinden uğndığı za
rarı pek açdc. surette gösteren bir mi -
wdir. Yani Şark Demiryollan .. bn a· 
Jmarak devlet idaresine ,.eçi.rilmdd~ 
ymlm:z milli iktıs.adm bir icabı yeTİ• ge
tirilmif ·değildir. Ayni zamanda yalan 
mazide emsali görüldüğü veçhile miida
faamızm istikbalini tehdit eden bir teh
like de ortadan lcaldınlmıfbr. 

(KURUN) 
(3) Bu husus hakkmda. Muhtar Pa-

1 
Ja §Öyle diyor: j 

"Bulgar ordusu taanıza ba!lalılığTJ 

zaman Kolordu sef er'b~rliğini heniiz ik· ı 
mal edememiş.ti. Bazı nizamiye tahu:rla
ı-ın mevcudu henüz iki. yÜz raddesinc:le 
idi. ikmal efradı tedrici surette geJmıek- 1 
te idi. Fakat elbise buluımıaclığınldan 1ı bunJann giydirilmesi büyük zorluldan 
mucip oluyordu. Ve kısmen de istan - ; 
buldan elbise bekleniyoı·du. Kolordunun l 
mevcudu arttıkp erzak hususunda da- ı 

hi zor!uklar 'ba~lad!. Zira toplu erzak 1 

yoktu. Kolorduya muvuı11atta ancak ' 
bir, iki günlük zahiı-e \•arc!r. Ve her ırü
nün erzakmr etraftan ayrıca tedarik et
mek iktiza ediyordu. Yanımdaki birinci 
kolordu dahi ayni halde idi. N1lktt- se -

dıktaki para on ldört liradan ibaretti.,, Y'ıt.m geçen gU.ıılert 
Yılm kalan gUnlert 

( 4) Balkan Harbin.in naııl hazırlan- ---------------..; 
dığı malUındur: Osmanlı hükumeti Trah 
luıgarp meselesinden doJayı ttalya ile 
hali harp vaziyetine girince bundan Bal
kan devletleri istifade etın.eği düıündü -
ler. 'iptida Bulgaristan Sırbiıtanla, son
ra Yunaniıtanla anla§tı. Ayni zamanca 
Karadağ da bu anla§maya girdi. Fakat 
bu sırda Jtalya ile Osmanlı hükUnıeti 

arasında ıulh imzalandı. Sulhun akdi 
üzerine Bulgaristan, Yunanistan, Sır -
biıtan ve Karadağ devletleri Osmanlı 

devletine hazn·lanrnak fırsatı vermemek 
için liarekete geçmek kararını verdiler. 
iptida Karadağ ortaya atıldı. O smanJr 
devletine karşı harp ilan etti. Bu hare -
ket ötekiler için harp vesilesi hazırla -
maktan ba§ka bir şey değildi. Fakat 
Balkanlı müttefikler Avusturya • Ma -
caristan devletinin alfıkasını düşüne -
rek birdenbire harekete geçmediler. Ma
kedonyada muhtariyet ilanı için Babıa
liye nota verdiler. Bunun Üzerinediı· ki 
lıtanbu1da nümayişler oldu. Darülfü -
nun talebesi BF.bıali önünde toplanarak 
harp istediler. Me§rutiyet inkılabının! 

memlekette yarattığı milli izzetir.efis I 
Balkanlı devletlerin bu tarzdaki hareket
lerine tahammül edemedi. Hükumet 
harp cereyanına adeta fUUnuzca deni • 
Jecdc bir ıurete sürüklendi. Bununla he
ral>er bu harbi kazanmak için memleke
tin maddi ve manevi kuvveti hiç şüphe 
yok ki IWi idi. Y alnrz ~ta bu kuvvet
leri bir yere tophyarak sulh zamanınc!a 
hazırla.nmıt iyi bir harp planı ile hare-! 
ket ede.bilecek bir heyet bulunmadığı 

sonradan mağlubiyet taahhuk edince an
·la,ıldı. 

(KURUN) 

Jstanbu) J ünıc:ü icra memuı·luğun -
dan: 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
gayrimübadiller bo;ı:9sunı.;n birinci aç:k 1 
arttırmasmrn 4 üncü Vakıf han~nda bor
sada 1 nisan 937 perşembe-saat 11 bu -
çukta yapılacağı ve kıymetinin yüzde 7 5 
~i:ıi bulmac!rğı takdirde ikinci aç.k art
t:rmasmı 2 nisan 93 7 cu:na ~ ;inü ayni j 
mahalde saat 14 buçukta yaptlacağı ilan 
olunur. (V. N. 21468) " ' 

IST ANBUL BELEDiYESi 
Şehir 1·;yatrosu 

TEPEBA.ŞI 

DRAM KISMI 
Bu akşam saat 

20,30 da 

KRAL LİR 
Son Hafta 
Yazan: W . Shal:c> 
peare, Türkçesi Se-

niha Bedri Göknil 

llllllllf llllll 

rııı111..ımıı 
JJj ,,,,,,,,;ıı 

Fransız Tiyatrosu Operet Kısmı 
Bugün saat 14 tc Çocuk Tiyatrosu 

DOGAf'(f, t SELM.t. Yazan: Halit 
Fahri, Müzik: Fehmi Ege 

Akşam saat 20,30 da S4Z - CAZ. 
Yazan: Ekrem Reşit, Müzik: 

Cemal Re§İt 

Bulaııcıkta Eti eser
leri bulundu 

Bulancıktan yazrlıyor: Köy yollan 
faaliyetini adım adım takip eden Kay -
makam Bay Şevket Gürkan Jandarma 
Komutanı Bay Mustafa Tiryaki oğlu' 
ile birlikte Ahmetli köyündeki yol işle -
rini teftiş ediyorlardr. Ziraat ve müca -
dele işlerini takip eden vilayet merkez 
fen memuru Bay Remzi Aray da tesa. 
düfen orada bulunuyordu. 

Ahmetli köyünün kale mevkiinde yol 
açımr sırasında topraktan dört heykel 
çıktr. Bu heykellerden birisi İnek, biri
si öküz ve ikisi de öbürlerinden l;üçük 
buzağr kafasıdır. Büyük heykelden bi
risi parça halindedir. 

Kaymakam, jandarma koraulam ve 
ziraat memurunun yaptıkları r:ıüşterek 

tetkik ,.e incelemelere göre bu eserlerin 
Eti eserlerinden olduğu ve 3000 yıl ev
vele ait bulunduğu tahmin edilmiştir.! 
Bu r •. ev!din toprak yığıntısı (Höyük) 1 
halinde oltt§U, yaprlan tahminle~i kuv
vetk~tirmektcdir. Heykellerin çıktığı 

hu mevkide yol hafriyatında bir çok ki
remit, tuğla ve remck kapları o!duğu 
anlaşrl:n mutfak levazımr pa~Ç,alarma 

tesadüf edilmektedir. 

Bol yemiş memleket : 
Karamürsel 

Sağlık suqu -Meqva müstahsillerinjn def' 
di - rüzıne hazuzu - Körfezde nakuyat 

tj 

Karamürselden bir görünüş: Hüki:met konağı 

Karamürsel, (Hususi) - Karamür
sel için körfezin "İncisi" d~rl.er. Yeşil 

ve sevdalı bir sırtın eteklerine nazlı naz
lı, yaslanmış körfezin bu gerçekten gü -
zel beldesi, gönüllere, o kadar ferahlık 
veriyor ki, insan tertemiz yollarrnı, ge
zer. Canayakm halkı ile knuşurken, ya- 1 

hancılık hissetmiyor. içinde senelerce 
oturmuş gibi bir yakrnlrk ve sıcaklık du.. 
yuyor. 

Karamürsele gidince, ilk işim bir 
bardak (sağlrk suyu) içmek oldu. fi· 
lakadar sıhhat müesseselerini;ı, bu su -
da fazla bir meziyet ve hassa bulma • 
malarına ve hatta fazla reklam yaprldı -
ğı için Karamürsel belediyesinin mu • 
ahaze edildiği söylenmesine rağmen hal
kın indinde sağlık suyunun bir "Kim -
ya,, ouluşu var ki, diyar diyar bucak -
lardan §İfa aramağa geliyorlar. 

Bu ''şifa., nın bulunup bulunmadı -
ğını bilmiyorum. Fakat ben, sağlık su
y'unun membaında, uzamp giden renk 
renk tablolara, koyu, mor, ağaçlıklara 

bakarken, inandım ki, sablık suyunun 
başında bir sağlık havası da var. 

. • * 
Karamürsel bol bi: yemiş memleke

ti.. Kiraz nefis, üzüm nefis, cima leziz 

· olurmuş. 
Sulu sulu, armutlarını yerken in -

san parmaklarım bile yermis. 7.eytin1eri 
ise bulunmaz bir servet kaynağı imiş .. 

Karamürselliler ~stanbul "ha~ .. ~ ida- I 
resinden ve kabzımaılardan çok şıkayet-

çi... Hal idaresin.c o gün de.:hal s_atdma· ı 
sı lazım gelen bır meyva gonderıyorlar
mıs. Müessese birkaç gün teehhürle bu , 
işi~ yapıyormuş. Fakat, meyva küfede 
fazla beklediği için çürüyor ve ziyan o

luyorlarmış. 

Kabzımallardan çektikleri ise pek 

firaklı ... 
' Bu sene havalar iyi gidersı- meyva-

ların iyi olacağını ve geçen seneki za
rarlarını önleyeceklerini söylediler. 

İzmit köylüler birliğinin geçen sene 
açtığı zeytingüvesi mücadelesi de pek 
güzel ııcticcler vermiş. 

;;: • l:: 

Senelerce loktt:-ıtalarda yemek yemek ı' 
felaketine uğradrğımdan mı yoksa her 
yemeği, yemek için uzun uzu"\, düşün -
düğümden mi pek bilmiyorum? Kara · 1 

mürselde yiyecek bir ~ey lmlamadım. 

Nihavet ;-:lasaları kararmıs. üzerindeki . . ~ 

kağıtların yağdan rengi değişmiş "en 
iyi lokantadır. eledikleri., bir aşhane -
de, patatesle taskcba hına rız.:t gösterir
ken çok sayın bir dost, beni göriır gör

mez: 
- Vallahi ol:naz. Muhakkai< eve git

meliyiz. 
Dedi. 
Yoksa ... 

Yüzme havı·zu:ıu:ı c!1'!"1d.~yiz. IIcr 
çal:şan ad;:ım r;ibi bin bir tc<:kide uğ -
rayan Kocaeli mıntakası ba~:-::lnı Nec;;.
ti Acarı tak~l;rle anıyoruz. 

Karamürsel gençleri, ö:ıümüzdeki yüz 
mc mevsimine büyük hazırlıklar yapı -
yorlar. Türkiye ikincisi, Kocaeli mm -
takasının bu sc:ıc T:irkiyc b!rin::isi o -
IJ ;aklarına mu'.ıalckak na.zar:k !:ı .. kma ki 
lazımdır. 

Y .. h ·· ... o~· uzme avuzunun !!oze carpaıı •· 
~ J t' 

sanlarmm tamamlanmı:ısmı d:ı. ü::nit c 
mek isteriz. 

* ~ . .,,~ 

Karamürscle giderken. Kocc:.eli ,.,. 

purunuıı güzel ve övülecek 'kuııf~r.ıın; 
alrştrktan sonra dönü~te U ;!ur ısı111 
şileple gelmek zaruretinde kaldrın· P~ 
nizyollarr idaresi körfez h<:lkmın lıt.I 0 

safta gelen ihtiyacına, Uğur gib~ 
her türlü istirahatten ma!ırum tekile 
cikle değil, ancak ve ancak Kocaeli ..ı· ~ 
puru gibi medeni bir nsarun seyal;at ~· ı. 

·dıf· ' debileceği vapurlarla cevap vermelı 
11 
~ 

Vapur derdi, körfez:n ezeli sııtarı ~ 
yarasıdır. 

C. Y. BJ\ yl{AL 

Komik Fahri 

Erbaa da 
Halkevi çalışmı" 

ya başladı 
. ~ıtı 

Erbaa, (Kurun) - Halkev;nın r 
kolu teşekkül etmiş, idare heye-t; l'~, 
tiden bir üyenin de iltihakı ill' çal•~(ıldıl· 
!arına başlamıştır. İdare heyetine . , 

d ICJ. k' ~el~ tarih, edebiyc:t kolun an .• a im ~. ~ı 

mi, Güzel sanatlar K. öğretrr.e r.J'ı~ııı' 
spor K. hakim Ali R:;:a. sosyal Y~:. !' 
K. öğretmen Bayan Nafia, köycüh~~ ~C' 
malmüdürü Zakir. temsil K. tsrn<' 1 A' 
çilmişierdir. Şimdil:k Parti:lc.1 Ali[11 v" 
tes, evin başkanlığrnr yıpmaktııdır· ~' 
ri;;,li ve inkişafa çok rnfaa~t bir ı_;ı11~ ( 
göstereceğine hiç ~üphe etmediğ"trı1~1 t 
vin ileride büyük işlerıı girec'!ği rr..0 o' 

. ·ı ' b' t k lu cı:l' kaktır. D .l, tarı 1. ec..e ya o · ~ 

den bir propam hazırlamış haftaG~ııf>' 
halka konferans vcrmeGi kanır 3 f~' 
almı<;tır. Temsil ,.e spor kollan da 11 

J ı a·r:1 aliycte gr-jmişlerdir. Sos ya y:ır · 01 ' 
güzel s.:ınatlar kollarınm da iyi ra1~. il~ 

~ . b""d' E . ı•öycuı ~ mantar verccegı t:ı ıı ır. vın " . 0e 
kolu üyeleri diğer kolların h~P.:111)1" 
çok çahşmağa başlamıştır. Evl " ı 
yekfınu s!mdilik 208 dir; günden ıııı 
çoğalma::~a<l:r. ı:oll::n.:!a b:ıy::ınla· 1·r.Ç ı 

b d se"ı zın da vazife almaJan ura a ·ıı' ı· 
B. · ı . ayrı 

karşılanmıştır. ına ı ltıyaca ı; .~&' 

dir. Yeni bir bina kı:ruluncaya ~ .~ • ~
Parti ile halkcvi bir çatı altında ç~lıµ f ' 

caktır. Basri Ahmet oNA '°· 



e/Qleddin, Mongolları 
kendi tQbigeierile 

yenerek: Muzaffer I -··-~ Han, bu nazik, tehlikeli va-, 
lllrtıaında kendini ıötteriyor; bil· 

letinucile, bUtün müıamahaaııhiı 
'9e en soğukkanlı, en kat'i Jcararlı o-

0.yet iyi biliyor, ki bu nazik va
t, yalnız acele ve kanlı bir kavra

teblikeyi yol üstünden uzaklaıtıra-
1 

7 ytıa yıl, b\I tahribatı ttllfl etmeğı 
yetmemiıtir; bir bahçe, bir ç61 olınut-
tur. 

l>ehıetle kavrıyor! 
tat. bir kere daha Garbi Aıya 

ketleri :izerinden ıeçiyor. Müt
kasırga. Cengiz, öyle emirler ve

.ı:::-~ daha evvel ve daha sonra dün

.-uımde kotkunçluktı etlerine rıtt 
tıuftır . 

..._'.M.ongol 'binici aaldınıları, ılirek
~ Merv, Herat, Nessa ve Ni

tehirlerlni rıkıyor. Bu bilyUk is-
tehirlerinden Merv, o vakit Oarbi 

en bllyUk tehriydi. Bu tehire 
lllilyon insan sığmıyor. Hepsi de 
k zorundadırlar. Anlatılanlara ıö

bQ klldar insandan ancak çok yaıh 
b0ca sağ kalmrıtrr. Ve bunlar da 
btftahk müddetle, göz yaılan ara

Mervde ıehit edilenleri saymak 
kederli bir itle: meıgul olmuılar-

llongol kumandanları, büsbütün 
L. edilmiı olan tehirlerin yakının
lll'blar bırakıyorlar; bunlar, veri
tllare uyıun olarak, esas ordu çekil

IOılra ihtimal saklandıkları kö
bucaktan çıkacakların hepsini, im
tt.Delde vazifelendirilmiılerdir. 

• • • 
d(bndar fırkaları, eaaıalı olarak 
~orlar! 

• • • 
-untardan birkaçı, beklemekten sa-

lanarak, işlerini çabuk bitirmek 
dile, verdikleri karan tatb!tc edi

r: Mongol askerlerini, müeı:rin la· 
· e sokup bunları tahrip edilmiş 

lerin yıkık duvarlarma çıkartı
\'e ezan okutarak, müminleri ak

ll&manna çağırtıyorlar. Ezan seıi
~nca, kasırganın geçtifinl sanan 
~dıkları köıe, bucaktan meyda
Slkarak imamla beraber Allaha bin 

U Sena,, etmek üzere cami ha
ıelen bedbahtlar, 6lmeıden 

llıcak bu yolda dualar, kısaca ahi
Iİdit_ clualan edebiliyorlar: eter 

llarm kılıçlan, bu husuıta ken
vakit bırakırsa! 

~col orduaile beraber at üstllnde 
ınühendislere, CenJİr Han, hu-

bir it vermittir, ki o da ıu: Ateı, 
tahrip edince, bu mühendiJler, 

trin yatağını değiıtirecekler ve 
•tetle tahrip edilmit tehirlerin 
den akıtacakla.r; ti ki, ateıten 
bilen en son ve en az ıeyin de, 
llilril kumam. w lilinlin 1 
dmı yıllarca 10nra da, b11 1raaır· 

latr naıa111 kaYl'lf!P lmtıa ecle
Ptk .. kltlnln biricik pdaaınr, 

• k6pekler ve kediler teıkil edi
l 

• • • 
Cengb Hanı, bıa yolda emirler ver• 

meğe cinayet lflemık hını, maraıt tah• 
rip gayzı tahrik etaMmittir. Böyle bir 
tahrikle harekete ıı~mediği muhakkak 
görünüyor. Tatbik olunan emirler, s~ 
tukkanb, b&Hasiyett kapdmıyan poli· 
tlkacı Cenciz Hanın emirleriydi. O, 
ordu baıka vazifelerle ileri yürüyüı ya• 
parken, ordusunun arkasında • nıeskün 
olınıyan bit step bulunmaarru istiyordu. 
Ve ordusunun arkasına dlitecek ıtep, 
gayrimeskQn oldufu takdirde lae, or
dusu, ileri yUrUyUı halindeyken, arka· 
dan vurulmalı: tehlikesine maruz kal
mazdı! 

tayan, butmldı ı 
• • • • 

Fakat, Şah Mehmedfn elflmez, azim 
kar otlu Celllettin, karakter sahibiydi. 
O, boyun eğmemİ.§ti. Buğ(ızla tekıif 

edllmlt enerji rastırerek, memlıltetintn 
cenubunda yeniden bir ordu vücuda ı• 
tirmiıti. Ve mes'ut netice de aldı: Bir 
Mongol ordusuna, ansızın hücum etti. 
Ve Mongollan tıpla tıpkısına kendi ta
biyeleriyle yendi. Tıpla tıpkısına, ayni 
ustalıklı. k\lmazca taklitle: Bir aralık. 
kaçıyor gibi bir vaziyet alarak, Moncol· 
lan peıine diltUrdü. Onlan, kaçan bir 
orduyu takip vaziyetine geçtiklerine 
inandırdı. Mongol ordusunu, pe1i11ra, 
tl Hindukuç geçitleri araaına çekti ve 
en mUaaft buldulu bir yerde, orduıDe 
dHrt bir taraftan Mongollann Uıerlne 

indi: Bu ~tı S0,000 Monıol ölcliitUJ.. 
diU 

* • • 
Yenilen, mahvedilen bu Mongol or

dusunu sevk ve idare eden general, bü
tJ'Jft ıazuvlan ansır sungur titriyerek, 
Cengiz Hana harbin kaybedildiğini ha
ber verirken, sade harbi kaybetmekle 
kalmayıp, ihtimal kafasını da kaybede
ceğini aklı kesiyordu. Lakin, "Arnn e
fendisi,,, bu acı haberi, ilkin bir ta
vırla dinledi. Uç kere 10,000 binici de
mek olan Uç tumanın yerinde yeller ea
tiii hakkında verilen izahata. ıiik<lnet-J 
le kulak verirken, biç afra açmadı. Ntv 
mit ıenerali, refakatine alarak, esas 

1 

otduaunun batına ıeçtl, Mongollar he
sabına meı'unı olan harbin wkubuldu
iu Kibil dvanndaki harp meydannu 
tetkik ıtti. Orada, mailOp • ıen•raline, 
ıayıt tikin bir halde, yaptıiı hataları 
izah etti. Yıralayıa_ hakaret yollu hiç 
bir sö• aarfetmıdeıı ıeneralin hareketi
ni tenkit etti. Sacliııııce bir kritikten iba
ret sözler 1 KörUkörUne kendisine bailı 
askerler yetiıtirmek huıuıunda. böyle 1 

davranmak, Cenıi.ı Hanın usulüdür 1 

• • • 
lillldl bundan 80Ara• nı oJacakP Jllo. 

dukuç ıePtlerine aSlrWdtdlll Monaoı 
orduıun kendi talrtbrlftfle yenen tıh 
Mehmedin oğlu Cetilettin, daha neler 
yapacak? (Arkası var) 

lürk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

lbdiye l{adar binlerce kişiyi zengin etmiıtir 

• ıncı keşide 11 Nisan 937 dedır. 
~yük ikramiye: 200.000 Liradır. 
trıca: 40.COO, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
'hk ikramiyelerle ( 50.()00 ve 200 OOOJ liralık 

Erkek " bdm &melJ7at1aft. lllılJ' v• 
beyin urıan. •tetik ()'ili. meme, kama 
tıuru,ukhıkl&n) am~uan Y• Dlufye 

dOfum mUteh••• 1 
Herctın (8-11) kadar meccanen. ôfle. 
den 80Dra UcreWcUr. Beyoflu P&l'lltı&k. 
bpı Kume1l han No. ı. Tl. ••OM 

--
lstanbul Reledlye.~i ilanları i 

1 

1 - Xtıdlto 16 - J ak 1psalti 
2 - R. X. H. Yahrıi I~ - Menaıe--Kuzen 
3 - l;:. Bivas ve ıürekisı 18 - Kırmızı Horoa 
4 -..N. Altvroptılu ve mahtıamu ıg - Yusuf Nef et 
5 - Naum Y. Papatedero 20 - Lconida Kaleroni ve Ş. 
6 - SaEro biraderler 2 J - Si yacı Ojlu Artin 
7 - Nıum Yorki ft ıerlkl 22 - Joacl Nıırln 
8 - Edvart Huaryan 23 - Vahram M. 1tlemecfyan 
g - Rızkallo Ş. Hayat 24 - M. Bakir 

Sultamhmet üçiincü sulh buılruk 10 - hltollto •• ticaret ltolltktif Ş. 25 - Emanoel Satrancadb 
..ı.treme.Inclen.• 11 - Zülfü Ali 26 - ıw .. ı Evra Am01a 

Ummirüt ve Fuat ve Şaziye ve Se. 12 - Sami Danon 27 - ~ım Şayo Eakinui Negrin Ş. 
hıttt ft Nurfyenhı pyfan •• mutterı- 13 - hak •lhar JUda 28 - Hacı Mania Oğlu Naun1 
ken mutasarrıf oldukları İstanbul Kil _ l 4 - Sava Nettlci 29 - Seyfl 
çllk Ayasofya mahalle ve solcafında es- U - Darııomiz N. Kmandaref 30,.,.. Albert Kohen ve tıya Kalderon 
ki SJ ve 48 ve yeni 32, 80 numaralı ve 18 1 9'3 tarablnde :ZJif N. h ödbnç para verme itleri kanunun g ~ 
dört oda ve bir sofa ve bir beli ve bir cu madetf mucibince yulcanda blrnleri yıztlr fliz:il~rden % 12 den fazla faizle 
anutfak ve bir tavan ara.ı havi bahçeli ~erdikleri paraların % 12 :den fa.zlasmda kanunda yazılı nisbetler daıresindelri 
bir bap hanenin izaleiıüyuu znnrun _ mıkdarı idarei hususiye hissesi olarak belediyeye tediye edilıniıtir. Belediyeye 
da furuhtu takrir ederek mUzayedeye verllın lliıaeletil\ ~ U i bu falıcUer4en falale para alanlata Ttriıtceil yine a,m 
\'azolunmuıtur. Heyetl umumiyesinin kanunla yazılı oldufuıY.lan ala!tadarların 7o 12 den fazla faizin muayyen mikdar· 
kıymeti muhammeneai (1800) bin sekiı daki ldarel hususiye hissesinden kendilerine laabet edecek mfkdan geri almak 
)'Üz liradır. Birinci a~ık arttırması 28- Uıere belediyeye gelmeleri U&n olunur. (B.) (1&47) 

4- ııt ~7 tarihine mUaa'dif çar .. mba gü - -----------------------------
nU 111t on dfSrtten on altıya 'lndar icra Akh• LJ b J .. d 
olunacaktır. Kıymeti muhsmmenin yUz ısar r ay ıgın an; 
de yetmiş betini bulduğu takdirde o gün Akhisar Belediye ltfaiyeai için ger eken 300 fl'etre hortum kapalı zarf u • 
ihaleyi katiyeai yapılacaktır. Bulmadı- sulü ile eksiltmeye çıkanlmııtır. lhale 29-3-1937 Tarihinde yapılacaktır. b· 
it takdirde en ton arttrranın taahhUdü teklilerin 2490 -.yılı kanundaki tarife ıöre kapalı zarf uıulU ile mürııaatlan 
baki kalmak Uıere on bet cün müddet- ilAn olunur. (1506) 
le tem1iit edlJerek ikinci açık arttırmaaı ----------:ı~---------------------
13-5-937 tarihine mUaadif perıembe lstanbul GllmrU~O BaşmOdDrlDillnden: 
gtlnU saat on d6rtten on altıya kadar ic-
ra kılınacak ve o gün en çok arttrrana Oüınrük aatıtı~dan: 3116 meaat kaimesi 1&3 kilo 571.U lira Cın (i~ki) 
ihale edilecektir. 3<>-3-937 ıtınu uat 14 dı lltınbul OUmrUtundeki aatıı aalonunda Trınıit 

ipotek aahibi alacaklılarla diier all- ıuretile açık artırnıalan yıpdu'i.Jttrr. Artırmayı ıireceklerden ,UZde yedi bu •· 
lradarların ftbu gayri menkul illerinde- tuk pey akçesi ve Unvan tukereai aran u. (1620) 

ki haklannı hususiyle fa~ vr masrafa ---------------------------
dair olan iddialarını evrakı mOıbitele • 
riyle yirmi cUn içinde bildirmeleri 11 -
11mdrr. Aksi halde haklan tapu ıicille-
rlyle sabit olmadıkça satıı bedelinin 
paytıpnaamdan hariç kalacaklardır. 

Müterakim vergiler borçlan nisbetinde 
hiasedarlara ve dtlllliye •• vakıflar ka
nunu mucbince verilmesi li.znn ıelen 
yirmi senelik tavi% bedeli ve ihale pulu 
ve tapu maaranan mUıteriye altir. Art
tırma tartnameai itbu illn tarihinden i
tl .. r14 ~hkemt dinnl'l~ne~nJ ~lik 
ıcdmmııtar. Talip- 9lanların ~ ~ 
h•mnMııin yilzde yedi buçufu nlıUliaıt 
'de pey akçesini hamilen o gttn ve taat· 
te İstanblll Emin8nUnde Killbekyab ha
nmda Sultanahmet UçUncü sulh hukuk 
mahkemetl batlcttlblne 937 /U numara
lı doıya ile mUracaatlan ilin olunur. 

(V. N. 214~1) 

Yeni çıkb 
Dt1n ve Yarm 

TercUme tmUlyatı 
No. eı 

MARSEL PRUST · B.,.,. Bilet 

Vikont'un ölümü 

KUR UN 
ABONE TARIFBSI 

l\lemlekeı Memleket 
lelllde dltmda 

A.yhk 160 171 . -'* &00 , .. • aılllr ,. l• 
'imik lüi tr• 

eelncllD ... JcUlat .... ÇdA ....,. ima 
-.mar. ftlt& lılrdl!M stnnı"8 ,... 

l.Jaııl& ~lakadatww .. Bankalar, rftUes· 
sesat, ştrketler ve tOccaranın 

Nazarı Dikkatine : 

Kmat: 
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&oo 
300 .,.. 
100 
50.35 
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30 
100 

00 

iki adet mükafat vardır. .. .,. ,.... .......... wedll!t. 

Dikkat: ~- ..... ..,....... anmr ........ ,...... 

t alan herkes 7 /Nisan/ 937 aünü akpmma liadar biletini 
• bulunmahda. Bu tarihten IODl'a bilet ÜAriDdeki hakkı alat 



-XURUN 24 MART 1931 

(Ankarayı ziyarete hazırlanınız) 

Kömür • 
Sergisinde· 

En kullanışlı, en iktisadi, 
en ucuz ve memlekete 
en faydalı teshin :Meti 
seçilecek ve Türkiyede 
kullanılmasını tamim 

için kolaylıklar 

gösterilecektir. 

Kömürle işleyen vasıtaların en iyi 
ve en elverişlisi tesbit olunacaktır. B.K.S. 

23 Nisan 1937 Açılış tarihi: 

ı, •~lı::n~i~~~F?o~~~~~' ~ 
('f;Zütırevı hastalıklar mutahassısı '1. 
~ 8ab•All Taner• Cemı1et1 kart••• Ho. u j ,r T•••'o~. ••••• (f 
~J Pazar ve Perşembeden başka hergün ıc 
('~ 15,ll - 21 e kadar hastalarını kabul eder ~ 
~ Salı günıerı parasız ~· 

- - - - - - - - - - - - -·· ' - ....,, - - ....., ._ ........, - ,...,. - - - -·-
---Dr. IHSAN SAM!-- .. 

GONOKOK AŞISI 

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. DivanyC>-

lu Sultan Mahmut türbesi. No.-113. 

1

! 
Dr. lbrahim Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıklan 

ı ı 

Şirketi Hayriye 
Hissedarlarının fevkalade 

toplanması için 
ikinci içtima davetnamesi 

Şirketi Hayriye hissedarlar umumi heyetinin 22 Mart 1937 ~· 
zartesi günü mukarrer olan fevkalade içtimaında hazır bulunan hit
sedarlarm temsil ettikleri sermaye mikdarına nazaran nizamnaıııe ... 
tadili için kanunen muktezi müzakere nisabı tahassul edemediğinden 
celse açılamamı,tır. Bu itibarla hissedarlar 26 Nisan 1937 pazar· 
lesi günü saat 15 de Şirketin Galatada F enrı~necilerde kain ıner· 
kezi idaresinde §artnamenin üçüncü maddesinde tadilat icrası iç~l1 
ticaret kanununun 386 ncı maddesi hükümlerine tevfikan tekrar ıç· 
timaa davet olunurlar. • 

mütehassısı 

Istanbul 4 üncü icra memurlu~v undan: u .... kı •·• Çocu" ,, ... ,.n.ı.,ı ,.b,k 1 Ruznamei müz.akerat 
mütnnı 

lıbu içtimaa ticaret kanununun 385 nci maddesi mucibince bır 
hisseyr~ malik olan hissedarlann dahi iştirake salahiyetleri vardır. 

Emine ile ölü Ayşe varislerinin Emniyet Sandıfına birinci ·derecede ipo - Aksaray Millet Caddesi No. 59 da 1 1- Şirhef şarf11an1eSİllİn /J nCÜ ınadde"' 
tekli olup tamanuna ehli vukuf tarafından (1817) lira 25 kuruş kıymet takdir Her gün saat 9 dan 18 e kadar d d / ... l hl•t• 
olunan Sultanselimde, Çırağıhamza mahallesinin Sakızağacı sokağında eski 20 hastalarını kabul eder. Sin e fa İ a İCTaS l f e l l : 
Mü. yeni 68 N. lu bir tarafı F:ıtma arsası, bir tarafı Ali hanesi arkası Mustafaı•·--------------•ı• Sirket nizamnamesi 3 ncü Şartnamenin üçüncü madde· 
hanesi önü Sakızağacı caddesile mahdut apğıda evsafı yazılı ev tapu kaydı üze- mad

0

desi ikinci fıkrasının halen si ikinci fıkrasının teklif olunaJ1 
re açık arttırmaya vazolunmuştur: Zem in kat: Çini döşemeli bir taşlık ü~erind~ mer'i bulunan metni: tadil metni: 
5imento şaplı bir mutbak ve arkada ah ıap döşemeli bir sofa üzerinde bır hela l L A N Şirket tarafından vekaleti Sirket tarafından lktısad Ve· 
ve bir oda vardır. Tavanları mer'i kiri_şli bakkal tavanıdır. Bodrum katı: Bahçe 27.648 No. lu beyannameye ait ' müşarün ileyha veznesine mü- kal;ti veznesine müfettİ§ maaJI 
cihetinde zemini çimento döşeli ve etrafı sıvalı bir ta~lık ve zemini topri\k ve et- 266595 No. 25-1-37 tarihli depozito fettiş maatı olmak iiz·~re şehri olmak üzere §ehri 100) lira ve· 
rafı sıvasız bir bodrumdan ibarettir. Ge tek zemini ve gerek bodrum katından makbuzunu kaybettim. Yenisini s;ıkar - 20 lira verilecektir. rilecektir. • 
~çeye çıkılı~ Birinci kat: Bir koridor üzerinde üç o~a. bir gusulhane, bir he- tacağımdan esk!~nin hükmü yoktur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
U mevcuttu~ lhlnci kat: Bir büyük, sob, bir oda, bir h~~ ve bir ~raçadan Hava Han N~ 13R~ad Hdem ~------------------~------~~ 
mürekkeptir. Birinci kat bakkal tavanlıdır. Umumi evsafı, bodrum ve ze~in (V. N. 21467) 1 eksı•ıtme 
~tları kagir, birinci ve ikinci katlar ahşaptır. Sıvaları kısmen muhtacı tamır - _______ D________ Müze er arttırma ve 
t:Jir. Mesahası: Umumu 121, 5 m2 olup 54,5 m2 üzerinde bina mevcuttuı. r. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muham- N 1 ŞAN y AN komisyonu riyasetinden: 
menin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu Hastalarını hergün akşama kadar Alınacak !eylerin Muhammen Muvakkat Ekıilbnenin nerede ~ 
hamil omları icap eder. Müterakim ver gi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında cinai ve mahiyeti bedeli teminat hangi tarih ve _..ttt 
borçluya aittir. Arttırma ıartnamesi 20. 4. 937 tarihin·de dairede mahalli mah- Mektep sokak 35 numaralı mua- Lira K. t• K yapılacağı 
ıu&una talik edilecektir. Birinci arttırma ıı 6. 5. 937 tarihine müsadif perşembe • yenehancsinde tedavi eder. ıra • 
günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, lll••- Tel: 

40843 
G 

~mcti muhammenenin % 7 5 ini buldu ğu takdirde üstte bırakılı.~. Aksi takdi:- ---------------- .f3ir :ıdet Müfel fı- 1300 00 97 50 Aaanatika Müzeleri j 
tie son arttımanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gun daha temdıt nnı ile bir ad~t • nel Direktörlüğünde f 
edilerek 2 ı. 5• 937 tarihine müsauif Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar daire- KDRDN doktoru elektrik Etüvü. mart 937 perıembe 
de yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırak•lacak - Necaettln Atasagun .. t 14 d 
ttr. 2004 numaralı İcra ve tflas kanunun un 126ıneı madesine tevfikan hakları tapu . 6 30 d 20 k d l G l Di k .. 

1 
.. w •• ki 1 b t n~ ~a l ek. b'r -~ 

Her gün 1 , an ye a ar Müze er ene re tor ugu m ya a ora uvan ıçın a maca ı .ı1 
sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklar fa diğer alikadaranın ve irtifak hakkı La·telı'de Tayyare apartımanlarında daire f 'l b. d I ktri'k t•· ·· .. ··b k ı__ ·ı,_.eı 

· ·dd"l T müfel mnı ı e ır a et e e e uvunun mu ayaası açı eauı \P" sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ~asar.ife d.aı~ olan ı. ı a.rrm ı. an 2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 1 1~ 
tarı.hı'nden ·ıtibaren 20 gün zarfında evra kı müsbıtelerıle bırlıkte Daıremıze bıl - konmuftur. Bu bapta.ki şartnameyi g.örmek istiyenlerin Müze e.r _it 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar Od k l kk ıııır dinneleri lbımdır. Akıi takdirde hakla rr tapu ıicillerile sa.bit olmıyanlar satış ne talip oianlann da Tıcaret ası vesı a an ve muva. at temın.at _..,, 
. muayene parasızdır. oıı\P· 

bedelinin paylaşmasın'dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifı .- buzlarile eksiltme. gününde Müzeler arttırma ve eksıltme komııy~ 
yeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayed.eden tenzıl z A y t müracaat ebnelen. (1299) 
olunur. 20 senelik vakıf icaresi ise müs tcriye aittir. Daha fazla malunıat almak 11. Paşa gümrüğüne ait 447 liralık ---------------------------- ~'l 
istiyenlerin 934/ 3109 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve tak- 46726 No. lu 'depozito makbuzu kay - zı·raat Ve'-a" letı.nden ·. it\ 
diri kıymet raporunu görüp anlayacakla n ilan olunur. (1627) bolmu§tur. Yenisini çıkartacağımdan K .~ 

' 1 eskisinin hükmü yoktur. (V. N. 21460) Vekaletımzde tesıs edılecck dosya odası için kapalı zarf usulı ıle 43 t;ı 
Sahibi: ASIM us Netrlyat DirektörU: Refik Ahmet Sevengll K. A. ı"vtüller çelik saç dolap yaptırılacaktır. İhale 5 Nisan 1937 Pazartesi günü saat.1 

Vekalet satınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 3 7 ~O ıır'~ 
. 1 b' l' :Mı.J''' Bu i~e ait ~rtname ve resiml:r paı asız olarak komısyondan a ına ı ır. il 

kat teminat 281 lira 50 kuruştur. isteklilerin ihale gününde satınalma }{oı11 
yonun.fa hazır bulunmaları ilan olunur. (599) (1447) 

Ilı 

Jandarma genel komutanhğı Ankat' ~ 

1 

ı 

.. ' 

--

• •• ı/f" .... ,, 

satınafma komisyonundan: kJ 
1 - Eldeki örnek ve vasıflarına uygun ve bir metresi {295) kuru~ def 

lenen 70,000 ıden 85,000. metre-ye kadar kışlık elbiselik ve bir metresi (31; .. 
ru} değerlenen 30,000 den 40,000. metre ye kadar kaputluk kumaş 5-4-9 
zartesi günü saat 10 da komisyonca kap alı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi ( ~ 884) ku.ruş kar §ılığı~da k~misyo~dan alınabilece:d' 
bu eksıltmeye girmek ısteyenlt-nn (188 20) lırahk ılk temınat ve }artnaın 

1 b ır .. sııa zılı bel~elcri içinde bulunduracaklc.rı tek lif mektuplarını en geç c ı gun J' 
kuza kadar komisyona vermiş olm3ları. ( 624) ( 
~--~--~--~~~~--------~-:.A 

. b' ld w tal<d -~ Muh;ımmen bedeli yerli olduğu tak dırde 52272 ve ecne ı o ugu . f" . 
28116 lira ola:ı 450.000 tane galvanize tirfon 4-Mayıs-937 salı gUnil 
15,30 da ha pah zanla Ankararl:! idare bi n&sında satın alınacaktır. . 

0 
Bu işe girmek isteyenlerin yerli olduğu takdirde 3863,60 ve ec~C~1 .i 

ğu takdirde de 2108,iO liralık mı;1Takkat teminat ile kanunun tayin ettığı ~e 
• R . l·w· vet• kalım ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komısyon eıs ıgıne 

lazımdır. ~' 
k A k l J d 1 'nde saull111 

1 

Şartnameler 140 uruşa n ara ve '].ay arpaşa vezne erı 
dır. (1560) 

Dahiliye Vekaletinden: ı 
ı. - Vekaletin Bod:-um kat koridorlarında beton direkler arasında yaF 
arşiv dolapları açık eksiltmeye kon muştur. 

1 
2. - Yapılacak dolaplar 205,05 metre murabbaıdır. Jı!l'I'', 

3. - Eksiltme 31-3- 193 7 tarihin de çarşamba günü saat 15,30 da a ,ıı 
da Yeni şehirdeki V ekalct binası içirıde toplanan satınalma komisyonun' 
kcaktır. 

4. - Muhammen kc-şif bedeli 3731 lira 91 kuruştur· 

5. - Muvakkat teminat 279 lira 90 kuruştur. 
6. - İstekliler bu işe dair eksiltme şartnamesini vesair evrakınr 

levazım Bürosundan parasız alırlar. "' 
7. - istck1i!erin 31-3-937 gii"Ünd•' muayyen saatte teminatlarını 

gelerini hamilen komisyorta müracaatları ilSn olunur. (588) (1445) 


