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kilim· 
ız dün Bclgrad ve Sofya seyahatinden şehrimize dönil:flnde: (Solda) istasyomla karştlnııırkcn; 

talebe.ttni tefti§ esnasında 

~ Başvekilimiz 
&r /c/ge Vekilim izle birlikte Belgrad ve 
[) .. Sofya ziyaretlerinden dönerek 

un Ankaraya hareket etti 

da 181net lnö11ünii çiçeklerle bekliyorlar 

ll (Yazısı 4 üncü sayıfada) 

~~!?.ı.~-la~yada yapılan tezahürler 
l~ tı y 1 rcsımler ismet lnö- dir. Burada Valyevo belediyesi ta· 

._t ıı·~tafı~~oslav!,'a seyahatinde rafından "Ordu evi., nde bir öğle 
'-ta. l.ııtı\ınel 8? .gosterilen tezahü- yemeği verilmiştir. 
lıı. }'dan d" erıdındendir ki Bosna Stoyadinoviçin burada ismet ln-
_ "ftır 0 nerk V 1 • ı 't · Yal en a yevo da alın· önüne tanıttığı zat ar arasında Yu-
~~~tnC&af,;;t"0 Bclgrada trenle üç goslavya mebusan meclisinin en 
~ t. lu bir § c ~n beş, yirmi bin ya§lı azası da bulunuyordu. Bu ih· 
'°tk'thtct al chırdir ve hayvancılık tiyar gayet n~eli ve samimi bir ta· 
~tb~·Dokto7§.tır. Yugoslavya Ba§· vırla lnönünün elini sıktıktan so"l· 
~l:iin Bel ıtoyadinoviç ile bera- ra Sırbca söylemiş ve Yugoslav 
~ 1• crj la grad gazetelerinin mü· Başvekili bu sözleri Fransızcaya çe· 

;!11111uııı11ıı11111ıınıı111111ııııı1111111ıııııı111111ııııııı1111ıııı""""'~ 

l Başvekilin i 
(Sofya ziyareti) 
( Ve bir Bulgar · ) 
f gazetesinin verdiği~ 
~ yanlış mana \ 
- *' * lsmet İnönünün Yugo~lavya seya.\ 
hatinden sonra Sofyaya ugraması, bu. 
rada çok parlak merasimle kral Boris 

tarafından kabul edilmesi . bir takım 
tefsirlere sebeb olmaktadır. "Sofya zi. 
yareti ™lgrad ve Yugoslavya seyaha. 

tinin bir neticesi ve bir devamı mıdır .. 
şeklinde bir sual sorulmaktadır. Baş. I 
vekilin Bclgrad ve Yugoslavya seya. 
haline çıktığı sırada Sofyaya da uğ. 
rıyacıığı belli olmamuından iler\ ge. 
len bu suale ba'kınca hadiselerin biri. 
birine kan§tırıldığı kolayca anlaşılır. 

Hatta !smet 1nönU ile birlikte Yu~rns. 
lavyadan dönen Türk gazetecileri Sof. 
ya istasyonunda iken yanlarına gelen 
bir Bulgar gazetecisi: 

- Hükumet reisinizin bu Sofya zi. 
yareti hakkında bizi tenvir eder misi. 
niz?., demiş ve bu ziyaretin mahiyeti 
hakkında. tamamen habersiz görün. 
müştür. Bu ziyaret evvelce Başvekilin 
Sofya yolu ile Belgrada giderken Bul. 

gar hükumeti tarafından yapılan bir 
davet üzerine kararlaşmış olduğuna 

göre bu cihetin Bulgaristan efkarı u. 
mumiyesince bilinmemesi Türk gaze. 
tecilerine biraz garib gelmiştir. 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 4) 

kcıulisini alkışlıymı halk atasında; (sağdn) Harbiye nıektcbi 

Himid için 
DiJn gece memleketin bütün Halkevlerinde 

ihtifal yapıldı . 

Büyük şairi hürmetle ·andık 

Beyoğlu Halkevi11deki toplantıda 'bulımau~t 

Eminönü Halkevindeki: tören 
ötümile bütün memleketi teessüre 

boğan büyük şair Abdülhak Hamit için 
>dün gece her Halkevinde ihtifal yapıl· 

dr. 
Eminönü Halkevinde saat 9,5 da 

batlıyan ihtilalde ilk ıöz söyliyen Hal

kevi baıkanı B. Agah Sırrı Levent, Ha

midin kısa bir tercümei halindf'n sonra 

eserlerini tahlil etti. Memlekete getir • 

diği tiir yeniliğini tebarüz ettirerek Ha· 

de bir baş olduğunu kaydederek · &Öyle • 
vini bitirdi. · 

Doktor B: Sadi, Hamidi yeni edebi
yatımızın hakiki babası olarak tav&İf e• 
derek üstünlüğünü dahilerin eserleri ile 
mukayese ederek anlattı. Hamitte akıl
la hissin mücadelesinden doğan tiiri 

"Jiirin zirvesi,. diye kaydederek bu du
yutta ki samimi üstünlüğün mana ve 
mahiyetini Himidin muhtelif eserlerin· 
den aldığı misallerle anlattı. ıçin bu rnh~ İnönünü kar§ıla- virerek: 

I §c ıre kadar gitmişler-
81lı , 

Cc a •et /11iJnü'nün Valjevo'daki n11tku 

(Sonu: Sa. 4 Sii. 2) t-ı midin yıpranmıJ bir vücutte daima zin-

• [Büyük Millet Meclisindeki dilnkil toplantıda: 
(Sonu: Sa.! Sü. ~) 

ı~ ve Yugoslavlar 
~evrus maılmız olarak tellikkiye 

11kkımız olan Akdenizdeki alaka
İltif klZla da biribirimize merbutuz,, 

a brnız samimi . olduğu için 
~~~~~Ilı~ il. s~kadar sağlamdır,, 
~ıltıe ' .~ı~c siy Yadınoviçin hu- ni zamanda herkesin nefine olarak, 

ıı ~1e~Usaadcn~:~tt~n bahsetmek- daiına tetriki mesai edeceğiz. 
1 ~ebat cketlcı-j . rıca ederim. Türkiyeyi ve Yugoslavyayı bir
l.ıtıdu"' 8adık bn:'ıı; arasındaki mü· leştiren rabıta, onların müşterek 

~tı iı.ırn ır s w d ı ~'tt\ak u~ Balk u~~tte baglı bu- barış ülküsiidi.ir. Ak ettiğimiz ve 
~dıt ki ~dır ve ban ulküsüne da· sadık kaldığımız ve daima da kala-

1 ltı~. alkl\n A u samimi kanaat· cağımız teahhüdlerle muayyen ve-
.,. 

1tni>- ntant · · d ·L - ı · dd 1 ·r k t'\ıı "-e~ b~ dev 1 ıçın e teşri- cı~ erımiz mevcu ur. ttı a ımız 
'Ilı~ ıı ve yrn edeceğiz. samimi olduğu ve hiç bir muzmer 
~ o~ •ı aı • .._k ugoılavlar mev- fikir olmadığı için bu kadar sağlam· 
~ b\ı.ıi,Lc~~~el~kkiye hakkı· dır. Bu ayni zamanda. bu ittifa. 
l.:"dtt ~1~ tn ki alikamızla kın devam etmesi v.e bizden sonra 

Ga"!ata postahaııc.<ti veznedarı Hii.scyüı 
Hüaniiyil öldüren AbduUah 

Dünsabahtekifaneden 

iki mevkuf 
kaçll 

~ a•- IQ, bi .. · 'rbutuz B · • 1 '11 d h d' 1 · · !; ~I\ di- oe;ltn tibi . u ıb- ge en nes~ ere e a ım oması ıçın 1' Biri Ayazaiiada Veznedarı 
f~\l!lc\iı·· .ger de l Akdeniz dev- de sebebtır. öldU Abd ilah biri d 

' ~ .lçİJt, ;:erle, ayni ba- Hemen şunu da ilave etmeliyim J ren u ' e 
\>İlcay • ~~kendi men - ki. müıterek siyasetimizin kuvvet- katll suçlusu Tevfik 

eaı ıçan değil, ay- (Sonu: Sa. 4 Sii. 1) (Üçüncü. aaytfamızdn.) 

'Hudud dışarı çıkarılan 
Bir şahsın tekrar vatandaşlı- · 
ğımıza kab~lijnün muvafık olup, 
olmıgacağı hakkında 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya mü
him izahat verdi 

Ankara. 21 (Hususi) - Büyük Mil
let Meclisinin bugünkü toplantısında 
İtalyan tabiiyetine girdiğinden dolayı 
Konya istiklal mahkemesi kararile aile
sile birlikte milli hudut .dışına çıkarılan 
Suat Remzinin Türk vatandaşlığına ka
bulünün muvafık olup olmıyacağına da
ir bir karar verilmesi hakkındaki Baş • 
vekalet tezkeresi ve Adliye, Dahiliye en. 
cümenleri mazbataları müzakere edil -
miş ve söz alan hatipler tarafı.,dan ile
ri ıürülen mütalealara karşı Dahiliye 
Vekili ve Parti genel ıekreteri Şükrü 

Kaya beyanatta bulunmuJtur. Dahiliye 
Vekilimiz ezcümle şöyle demiştir: 

Bu davanın esası şudur: Bir vatan • 
daıı tabiiyetten iakat etmek karan, ka· 

rarı jdaridir. Hükumete verilmii bir ka· 
raruır. Eski kanun böyle idi. Bugiln da
hi böyledir. Heyeti Vekile toplanır, fU 
ve bu esbaptan dolayı bir vatandaşı ta· 
biiyetten iskat edebilir. İstiklal mahke· 
meleri Büyük Millet Meclisinin bütün 
salahiyetini haiz olarak teşekkiil etmiı 
bir teşekkül idiler. Memleketin sıkı ve 
dar zamanlarında, bu memleketi kurta
racak, birçok kararlar aldılar ve birçok 
kararlar tatbik ettiler ve birçok kararla
rın tatbikini de kendileri hükumete bı
raktılar. Eğer biz bugün o ağır ve d~r ve 
sıkıntılı günlerin kararlarının ı;afahatı· 
nı muhafaza etmiyecek olursak. bütün 
tarihin mecrasını tekrar önümüze ser • 

(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 



YUGOSLAVYA MEKTUBLARI 

''Üç Şapkah Kahve,, 
Büyük Harbın tarihine geçen 

Bir komitacı yatağı 
B elgrad, 18 nisan - Bir mem- ka birşey yapılmamış. Adeta kud

lekette bir takım adamların siyetine tecavüz edilmiş olmaktan 
kısa bir zaman içinde (akrü- çekinilmiş. 

sefaletten kurtularak zenginler sıra- Bu küçük kahvenin kapısında 
sına geçtikleri çoktur. Fakat bü- evvelce üç şapka resmi varmış. A· 
yük bir şehirde büyük bir mahalle- dına da .. Üç şapkalı kahve,, denili
nin esasında fokrü sefalet yatağı yormuş. Şimdi gene adı "Üç şapka
iken nihayet- üç beş yıl içinde bir- lr kahve,, dir. Fakat şapka resim
denbire değiştiği, bütün o mahal- leri sonradan sürülen yeşil boya ai
leyi teşkil eden yıkık dökük kulü- tında kaybolmuş. 

beler yok olarak yerlerine en mo· Kahvenin içinden açılmış ikin· 
dem binalar kurulduğu hiç görül- ci bir kapı ile küçük bir bahçeye 
rnüş birşey değildir. benzer bir yere giriliyor. Burada 

Şehirler tarihinde hiç görülmi· da ufak lokanta ile bu lokantanın 
yen, yahud pek nadir olan bu ha· yanında küçük bir oda bulunuyor. 

dise Yugoslavyanın payitahtında vu· Böylece esrarengiz bir yerde yapıl
kua gelmiştir: Belgradın Skadarii mış olan hu küçük odanın duvar
denilen bir mahallesi vardır ki bu· lan ••üç şapkalı kahve,, yi himaye 

rası Büyük Harbten evvel lstanbu- eden, buraya muntazam surette 
lun Eyüb, yahud T opkapı civan devam eden meşhur adamların re· 
gibi bir Y.cr iı:rıiJ Ha.tta oralardan simleri ile aüalenmNl~eBu reaim
da geride i!lik. Harbten sonra Bel- fer arasın~ .A1ma~yanm eski Bel
gradm bu mahallesine birdenbire grad elçisi Kesner, Çekoslovakya 
diğer taraflara nisbct kabul ctn>::v .. - ,.Jcisi Seba gibi arsıulusal siv;ıc,.t ;.. 
cek derecede kuvvetli bir imar hare· leminde tanmmı~ <1ıpıomatlar ile 
keti gelmiş ve eskiden tamamile Sırblann meşhur ~airi Eurayaksitz, 
büyük bir sefalethane olan bu yer- Bosnalı müslüman şair Avdokara· 
ı.... sjmdi Belgradm en mamur bir begoviç, Politika gazetesinin ku-
köşesi olmuştur. rucusu Ribnikar gibi Sırb mütefek-

T abii bunu insan duyunca işin ..kirleri ve muharrirleri ve daha bir 
içinde bir de sebeb olması lazım gel· çok yüksek şahsiyetler vardır. 
diğini düşünüyor. Kendi kendine: Bana Ü ç şapkalı kahvenin es
"Acaba bütün bir mahallenin böy· rarınr anlatmağa çalışan Belgradlı 
le birdenbire harablıktan kurtula- dostum parmağını duvardaki şiş
rak zenginler mahallesi olması ne· 

man ve garib kıyafetli bir adam 
den 1., diye soruyor. Belgradlılar, 
böyle bir sual soran yabancılara resmine doğru uzattı: 
Skadarlı mahallesinin bir köşesinde - Bu da Sırblarm meşhur ko-
bir noktayı gösteriyorlar: mik aktörü Çikailyanın resmidir. 

- Bakınız şuradaki yeşile bo. Birkaç yıl evvel öldü. Çikailya Üç 
yalı ve bir katlı kiiçük binayı görü- şapkalı kahvenin en tanınmış müda

yorsunuz değil mi? Burası bir ma- vimlerindendi. Burada bir oturu~· 
halle kahvesidir. Ve işte bütün bu ta elli bardak bira içerdi . ., 
mahallenin harbten sonra birdenbire Dedi. 
değişmesine, her tarafının mamur 1 
hale gelmesine sebeb olan bu ma. şte evvelce Belgradın en geri 

h il k h 
bir mahallesinde en fakir insanların 

a e a vesidir. 
Diye cevab veriyorlar toplantı yeri olan bu küçük Üç §ap· 

Şimdi Skadarli mahallesinin bir kalı kahvede şimdi öğleden sonra 

k ve akşam i.istü işlerinden cıkan na-
öşcsinde duran küçücük kahvehane 
Büyük Harbten evvel Bosnasaray- zırlar, diplomatlar, yüksek me· 
da Avusturya - Macaristan veli- murlar, mebuslar, büyük müte· 

ahhitler birleştiler. Burada bir 
ahdine suikasd kurşununu sıkan, bu 
suretle harbin ~ıkmasma sebeb olan kaç saat vakit geçiriyorlarmış. Ga-
Prençip ile arkadaşlarının her gece liba "mum dibine ışık vermez,. sö· 
gizli gizli toplanarak konuştukları zünün bir ~akikat olduğunu göster
\'e suikasd planlan kurdukları yer mek için Üç şapkalı kahve böyle 
imiş. Bugiinkii Yugoslavyanm lbiitün Skada~l~ mahallesini ihya ettiğ! 
meydana gelmesi Prençip ile arka- halde kendısı hemen hemen yirmi 
daşlannm suikast hareketile başla- 1 beş, otuz yıl evvelki şeklinde kal
mış olduğundan sulh olunca bu ki.i- mış! 
çük kahve birdenbire Belgraddc. Not: B~muharririmiz Asım 
şöhret almış, bu mahalleye birden ~sun Belgraddan hareket etmezden 
bire rağbet artmış. Üç, beş yıl için- hır gün evvel postaya vennİ! oldu. 
de kocaman bir semt hiç tanınmaz ğu bu mektub matbaamıza onu!"' 
bir hale gelmiş!. Fakat garibtir ki kendiaile beraber gelmi§ olduğun· 
kocaman bir mahallenin bu derece dan "Yugoslavya rnekh:hlan,. scı · 
mamuriyetine sebeb olan o küçük sinin sonuncusunu teşkil ediya. 
kahvenin kendisi eski halinde kal- Bununla bera~r Asml Us seyahn' 

mış. ihtimal ki tarihi kıymetine ha- hakkındaki intibalannm mühim 
lel gelir korkusile üzerine yeşil bir noktalarını bundan sonra da yazma
boya siirmek, içerisini temizlemek, ğa .. devam ede~eki.ir. 
yeni masalar koymak gibi esasa ta· ASIM US 
allfık etmiyen değişikliklerden baş· 

Rimit için 

Şükılfc Nihal kürsüde 

Hamit[·] 
Bir dağsın ki atılmaz; b~r ummansın 

geçilmez ... 
Yerde bulıak izini yol kara:nr; ıeçil-

rr.ez ... 
Ses verirsin, yerden mi, gckten mi, de-

nizden mi? 
Bir ıöz mü, bir kelam m•, bizim dili -

mizden mi? ... 
Enginlerde ararken günette görünür

sün; 
Bir buzlu kasırgada ateşe bürünürsün; 
Yedi kat gök der gelir çırparken kana

dını; 

Yıldırım, rüzgar, güneı, tiıntck bilir 
adını! 

Tann ilhamı gibi iniyordun göklerden .•. 
Bir volkandın, bat verrru, yedi kat ka· 

ra yerden •.. 
Bir sarsıntı halinde her tiirini okurduk; 
Hıçkırarak ağlardık; tat kesilir durur-

duk .. 
Hasretini çektirdin bize yüksekliklerin; 
Sen öğrettin ruhlara iruneyi derin derin 
Varlığından sezilen bir ilahi oğuldu ... 
Yrkıl•rn fikrin\i:ııin1 zekamızın huducu ... 
Neydin, neıin: bu sesler. lhıı g:: .. ıevi"Jer 

nedir? 
Gizlediğin maıu ki bitmiyen bir hazine-

dir .•• 
Koımak isteriz sana; bulmak isteriz seni; 
Bulsclc Önce toprağa bizi zincirleyeni! .. 
Hamakat dudak büktü kartında; aciz ağ· 

ladı; 
Batı döndü idrakin; &3n•atkar yaı bağ-

ladı ..• 
Sonsuz tcvazuunla zarif, ince, büyiiktün, 
Ellerin vecd içinde öpülurken daha dün. 
San'at, bitmiyen tek atk, titriycn elle • 

rinde; 
Bir kainat ıeıi verdi ruhunun tellerinde. 
Y azlann ve kı§lann vardı, tabillt gibi ... 
San'at gibi büyüktün ve hürdün ıan•at 

gibi .. 
Güzelliğe tapındın, güzeldin, güzel öl

dün; 
Ne güzel bir bahardı; bir akıamdı; gö

müldün! .• 
Günet yol vermek için çekilmitti yolun

dan; 
Gökleri tüllemiıti bir a)tm renkli du • 

man .•. 
Önünde çelenk çelenk çiçeklerden he

diye; 
Ova yefiller gİymİf ıen gcçectksin, di

ye ... 
Her bak:tta eriyor bir damla kızıl ya

kut; , 
Botluklara uçuyor bir ıırma l'f'nkli ta-ı 

but. .• 

• (Üatya.nı 1 incide) 1 
Doktor B. Sadlden tonra kürsüye 

ı;elen muharrir arkadatımız B . Niza -
mettin Nazif Hamidin her şeyden evvel 
bir san'atkar olduğunu, bir san'at ale -
mi yarattığını söyliyerek ölümü dolayı· 
sile muhtelif memleketlerde yapılan neş 
r iyata işaret etti, beyntlmilel isimlerin 
Hamit hakkında konferanslar vermekte 
olduğunu, Puşkin'in yüzüncü ölüm yı -
lında, bütün dünyada yapılan mera -
simlerin Hamit için yapılamamasının 

sebebinin, onun eserlerinin tercüme e • 
dilmiş Hamidin büyük milletlere tanıtıl
mamış olmasından ileri geldiğini hatır -
lattr. 

B. Nizamettinin nutkundan sonra 
Bayan Şükufe Nihal "Hamit" adlı şii -
rini okudu. Bundan sonra Halkevi ta
rih ve edebiyat kolu başkanı B. Halit 
Bayn Hamit hakkındaki hatıralarını 

anlattı. 

B. Halit Bayrıdan sonra Bn. Sevim 
Levent Makberden Bn. Bedriye Yegin 
Finten'den parçalar ,okudular. B. Naki 
Tezer Hamidin Recai Zade Ekreme yaz 
dığı bir mektubu_ okudu. B. Agah Sırrı 
Levent "Eşber" den bir parçayı oku -
duktan sonra yirmi dört sene önce sah· 
neyi terketmiş bulunan Doktor B. Celal 
Tahs:n ile Bayan Sevim Levent tiyatro 
kıyafeti ile Nesteren'den bir P,arça tem
sil ettiler ve çok muvaffak olarak alkış
landılar. 

Eminönü Halkevindeki törtn 1stan· 
bul radyosu ile de neşredilmiştir. 

BEYOGLU HALKEViNDEKt 
tHTtFAL 

Beyoğlu Halkcvinin Nuriziya soka -
ğındaki temsil şubesi salonunda törene 
saat 8,5 da başlanmıştır. Büyük salon 
hıncahınç olmuştu. 

Bu arada pirin kızkardeşi şair Ba -
yan Abdülhak Mihrünnisa, kızı Bayan 
Hamide ve torunları ile refikası Bayan 
Lüsyen hazır bulunuyordu. 

Önce Beyoğlu Halkevi batkanı B. 
Ekrem Tur kürsüye gelerek toplantıyı 1 

açtı, Hamidin siyah tüllerle sarılmıt bü
yük bir fotoğrafı, siyahlar giymit iki 
genç kızın elinde olarak bahneye geti -
rildi. Bundan sonra tairin dostlarından 
.o. i3t:"mıı. "7lı uııı tcu. ı.o.ı:.ı:' Daiıau,, • ..,.., 

dülhak Hamidin ailesi, .doğuşu, tercü -
meihali, bazı hususiyetleri ve nükte -
leri,, mevzulu fevkalade entereıssan ve 
cazip konferansını verdi. 

Bundan sonra B. Mitat Cemal kür
süye gelerek Hamidin edebiyatımızdaki 
tesiri hakkında büyük takdir ve alkış -

ilahi bir dram mı önümüzde çeVTilen? J 
Bu maveradan ıeale ne anlatıyor (Şo

pen)? 
Efsaneye benziyen bu akf&lll, ölüm, gü

zel... 
Bu hazin melcdiyle hayatı dönüm; gÜ· 

zel. .• 
Aksaçlı ihtiyarlar, genç kızlar, ıenç ço

cuklar; 
"Bir büyük ölmüt!,. diye kotu,an yav

rucuklar; 
Sevenler, yaı dökenler ardında ordu or

du; 
Bir tepeye vardılar... rüzgar uğuldu -

yordu ...• 
Baktılar tat keaildi; nedir bu toprak yı

ğın? 

Yıldızlarken me.zan bir ölmeyen varlı • 
ğın ... 

Bir ıükut... bir çiçekten tepe ... ıonra bir 
dua. •• 

Büyük Hamide veda... büyük ölüye 
veda ... 

Orperdi tepecikler... ıökler eğildi kat 

o~ 
]arla karşrlanan konferansını ~ 

Bayan Şükufe Nıhııl Baıardıı 
hak Hamit hakkında yazmı~ 01 ıı:ı' 
okuduktan sonra B. Refik "\,, 
vengil edebi şahsiyeti vt edeb'.

1 
get:rdi~i yenilild:r hakktnc!a bl 

söylem:ştir. . dtll 
B. Refik Ahmet Sevcn-gıl .141 

"ttUI 
B. İsmail Hami Danişmend ~u JtD 
miş, son günleri ve son ese:ı 0

b, 
nuninin vicdanazabr .. piyesı 

malumat verdi. . ur.aıc 
En son B. t:mail Habıp k .,IJ 

lercl: Ha:nidin muhtelif şiirlet1 

çalar okudu. b 
Abdülhak Hamidin yash 

Bayan Abdülhak Mihrünni9' 1 
defa olarak Zincirlikuyu ıneı•~ 
derek şairin kabrini ziyaret eti , ·· 
intiba ile güzel bir ıiir ya~m= ı;p 
ihtifalin sonunda B. tsmail ~ 
fından okunmuş ve herke• 
pek beğenilmiştir. tJ 

Saat 8,5 da başlıyan toP~ıı dl 
re doğru hüzün ve teessür içil' 
bulmuştur. rJ1'$ 

üSKÜDAR HALK.EVİ 't 
Üsküdar Halkevinde flatıl' ~ 

line saat 9 da 1.laşlanmıştır~,iıl 
başkanı B. Şefik Barman'ın ıı 
ladr. Hamidin şahsiyeti ve e•e~ti' 
kında ediplerimizden B. Sad~ 
gun tarafından bir söylev ' 
bunu müteakip Halkcvi üycle. 
Muhtar Ataman, Hamitterı ~ 
B. ihsan Somkoy tarafından 1 
bir şiir. B. Hilmi Oktar tltı'° 
Makber'in mukaddimesi, B. Ot 
sal tarafından Sahra'dan bit 'f 

Alaettin özçelik tarafından lJI 
avukat B. Yaman tarafırıd.SS 
iştiyak, öğretmen B. Nediı.ıı 
rafından Nesterenden, Dr. J. 
may Eşberden par!Salar, J3. rJ 
yutürk tarafından da M•~ a# 
parça okunmuş, törenin ııorı_~ 
kevi bandosu matem ınarrr li 
merasime nihayet verilmiştir·~ 

ANKARA HALKEVil'! 
Ankara, 21 (Telefonla) ~ 

ketin her tarafında olduğu ı J 
Ankara halkevinde de saat ~ 
..S'4••·-·· ..... .. •. ........... 
yük bir ihtifal yapılmııtır. ıssJt ~ 
meb'us B. Fuat Köprülü aÇ 

teaddit hatipler büyük ıairil' 
eserleri hakkında sözler söY1 ~! 
serlerinden parçalar okumut1'e •. t 

Halkcvi gençleri Eşber ı 
mişlerdir. 

Görmek istemem, dedi ve 

Şükufe Nihal 

(•) Bn. Şükufe Nihal :aat't 

dandüng~ 

Hatay'Ô. 
Türkler a/e!}~I 

de tahriktl 
yapıyor/at,, 

ııc" ~ Ha'cb, 21 (Hususi) J<Jl' 1)'5' 

barat zabiti maiyetindeki ~-,,_ 1 
rad ile !:öyleri teftişe çıJtf11._.,ıı' 
sad köy!crde propaganda. ~1,ff 

Bu propagandaların pro 
"Araplar ne is~crse yapın1;j ~ 
sakın dokunmnymız ve 11 ' 

u~raşmaymız.,, ~./ 
İstihbarat zabiti bir ta.~ I'' 

propagandalar yaparl:cn ıd~ 
tan da Arapları Türkler 3 ııl 
rilt edecek h:treketlerde b 

d~. ~ 
Lazkive, 21 (HusuEiJ ıc"J · ur 111'.ı 

varında Fanka giyen 'f i! 
bin:ok kişi yeniden tevl< 
tur. 

- v' 
1 r ak H 8 r h•I ye 11ot 

- Ne ot Elinize sinek kağıdı mı almıştımz1 

- Ne yapayım! Shıeksiklet maçı değil miydi bu1 

Pazartesi gel 
./ 

Ankara. 21 (Tclefonlıı.l. fJP 

riciyc Veziri B. Naci Ascl~ 
ki pazartesi günü Toros e!,if. 
at 6 da şehrimize gelecel'dJ $ 

B. Naci Aseli Ankıı..I'9d . . ' ~( lacak ve bü müddet ıçıfl -._reY_ı 
ma.slarda bulunacaktır. t>'" 
sonra çarşamba günü ts 
ket edecektir, 



D Hiçbir iz bırakmadan: 1 
•• 1 

Un sabah tevkif aneden
1 

iki mevkuf kaçtı 
~llll/ard Ve evrak Uzerlnde· yapllfiı 
,f'lda,. ali biri, Ayazağada bir veznedarı değlşlkllk ı 
iğe ?'ekten 24 seneye mahkum Abdullah, Muharrem isminde bir gencin, res. 

l'ı de h l rr f •k mi mekteb evrakı ü~rinde bazı değL 
J 

Uene hatı·ı su~ıusu A11ta ya ı .ı ev ı y şiklikler yaptığı iddiasilc duruşması. 

ı.ı..:tanbu) tevk"fh d k na, ağırcezada dün sabah başlanmış. ~ kar 
1 

•1 • anesinden dün , Telefonla ve telgrafla, şehir e i t 
· ~ttr. b § ıkı mevkuf kar· Ye mülhakattaki bütün polis merkez ır. 
~ 0 u ehe . ,. k il b k Maarifçe, ortamektebin ikinci smı. • ....... d ınmıyetl. k va lerı· ve 1·andarma kara o arı u ·a- \ 

-" · .. ,il d · ı açış - f ma imtihansız ve ürüncü sınıfına da 
ell'' tıec eıurnurn"l'" h b rıc:tan haberdar edilmişlerdir. Bu ıı 

L· ' tniidd . 1 ıge a er ve· ,. :.: imtihanla girmek hakkı tasdik edile. 
d ıqkata eıumum"l'k d h 1 ı"tı.barla, karanların çok ~eçmeden · el k 1 1 • er a , - d 1 rek, kendisine bu yolda tebliğat yapı. 

• ..... OYtnuııt I · t h tanınıp yakalanacakları alaka ar ar-

Bir talebe Çocuk bahçelerin-1 

de çalışacak 
Öğretmenler 

DUn lstanbul Kız Lisesi 
salonunda bir toplantı 

yaptılar 

Bir çocuk, bir de öğ
retmen korosu 

yapılıyor 
~ .. ıuav· l ır ur. şın a • d B lan bu gencin, resmi antetli maarif 

1 ın erden bir" h 1 ca kuvvetle umulmakta ır. una p İj.tı . o rtıak] ıne ava e b 1 k kağıdı üzerine lisenin ikinci sınıfına Kültür direktörlüğü geçen yıl oldu-
~cıll a berab 1 t b 1 ı?o··re, hatta"' şu sırada un arın _te .-. l'lltı · . er, s an u ~ imtihansız ve iiçüncü sınıfına da im. ğu gibi bu yil da İstanbulun muhtelif 

F t --.n rnısı Hikm t O t t h rar ele ge,.miş olmaları da, ıhtı-'"<l•nala • e na ; a - -s tihanla girebileceğine dair yazılar ya. semtlerindeki ilk okullarda çocuk bah-
bll eh tını bıZZat takib etmek mal dahilindedir! V• ~ b tı kt Y k k ernmiy ı· Surlularm firarları da başlı başı· zarak, degışiklik yaptıgı ve u sure e çeleri açaca ır. azın so a larda oy • 

y alakada et ı meseleyle ya- :s d b l İstanbul Erkek lisesinin onuncu sım. nıyan ço::ukların sıhhatini korumak ve 
ek_,. r olmakt d na sur teşkil ettiğin en, un ar •1~rd .. a ır. ,. fma kaydolunarak üç sene kazandığı, onların terbiyevi bir şekilde oyun oyna-

adan k a gorünür hiçbir iz yakalanınca, bu cebheden. ~e ta- dört ay kadar da mektepte okuduğu, malarını temin etmek maksadile kuru • 
~kuf ~Ç~ağa muvaffak olan kibata uğnyacaklardır. Dıger ta- tahkikat cümlesindendir. Kendisinin lan bu çocuk bahçelerinden bu yıl daha 

bil la ' oldu··mı kt 1 raftan, tevkı·fhane mensupları ara· d b"l k 
• 0 rı d e · en suç u· ''Maarif Vekili namına,, kaydı altına fazla istifade e e ı me için birçok ha-

.... 
1~dc 11,,~~kan biri Abdullah, dı·- smda bu kaçışı doğrudan doğruya ' · ai d 1·1 t L 1 ktad ,, l"\.,'<1 'Müsteşar Rıdvan N ize,. e a e e zırlıklar yapı ma ır. 

U Yalı Tevf.kt" temı·n edenler veya göz yümmak h 1 · d 1 U ah ı ır. tiği sanılan "R. N.,, imzasını da tak. Çocuk ba çe erın e ça ışacak öğret -
ı A ' bund h 1· suretile kolaylaııtıranlar. yahud da d •e "~" • an ayı zaman :ı lid olarak attığı, ileri sürülmektedir! menlerin konuşma ve ora a yapacakla-

h~ &a çıft}""· · d b" vazifelerinde gevşek davranarak, d k d'l ·1 ıY ""'18tna. d .. ıgı cıvarm a, ır k.. k Yirmi bir 'aşında olduğunu söyli. rı işler etrafın a en ı erı e görüşmek 
11.._._ ogru ··ıd·· l G buna "ıstemeksizin im an apısını a- 1 K L" · 1 ..ı ıı...~\(l.han . o urü en a- b yen Muharrem. Bakiıda "Kooperatif üzere lstanbu ız ısesı sa onunda da 

r ı... ~il,,·· CSi ve d H'" · cık bırakanlar bulunup ulunma· b ı ı t B" k ;ıı '."41~tı:..''\ırı k rı· . zne arı useyın - Teknikum., un onuncu sınıfında u un. bir toplantı yapı mı~ ır. ır aç toplan-
"11 tahk?kı ıdır. Bu müthiş ci· dığı da, tahkik edilmektedir. Bu duğunu, bunun muadilini Maarif ida. tı daha yapılacaktır. 
~ ı at v d fh hususta dün akşama kadar tesbit c- b h ı 3 ·'~~eteler e .. ~ruşma sa a- k resinin bilmediğini, nereye baş vur. Bu toplantılara a çe erde iş alan 

tıiı lı. Ab: bu tun tasfilatile ' dilmiş ~tir vaziyet yo ·tur duysa bir türlü meram anlatamadığı. doksan öğretmen iştirak etmektedir. öğ 
\re~tıed ullah, bir yıldır ta· nı ve tahsiline devam etmek üzere bu retmenler burada çocukların dört aylık 

C8i karın cebinden Galata Onnlk l pllkclyan'ın işi yapmak zorunda kaldığını anlata. tatil devresinde ne şekilde meşgul edi-
r ı:, kasa asasının anahtarlarım müdafaası yaplld ı rak. "Muadili, benim yazdığım gibi. leceklerine dair bir proğram vücude ge-

~tqq% §e~ 80Ymağı kurmuş, Dördüncü cezadaki sigorta dolandı. dir. Bu, numaralarımla sabittir!,, de. tirileceklerdir. 
J ~ '°rır:ı· .. arkadaşı Yunusa ncrhğr davasına. dahil bulunanlardan mi~tir. Yenl=t=r=a=m=v=a==y=a=r==a=basınm 
~ '-"l:gClirjL ~. ı~ılcn korkunç plan, Onnik tplikcivanm, dosyadaki suç de. Heyet, Hariciye Vekaleti vasıtasile 
"~ lfll §tı Abd ıı h b. J ~ d b tecrübesi yapıldı ~dı.ı-gecesi v · u a ır ra- !ili sayılan iki istidayı imha maksadi. Bakiıdaki Türk konsoloslugun an u 

~ ... ~ ~ ev~ ~nedarı pangaltıda le zabıt katibi Avniye 100 lira rüşvet "mektepteki sınıf muadilliği hususu. Tramvay şirketi tarafından tadil e
dl ~ Urıu8 d ~tara davet etmiş, venneğe teşebbüs sırasında Alemdar nun sorulub öğrenilmesine,, karar ver. dilen yeni tramvay arabasının dün tec-
1 ,, lonra Ab ~ır bulunmuş, if- caddesinde meşhud suç halinde yaka. miş ve mevkuf bulunan talebeyi, ser. rübesi yapılmıştır. 

~ ~t~rıe dullah, guya ken- !andığı noktasından duruşmasına, ge. best bırakmıştır. Duruşmaya haziran Yeni araba ay başından itibaren se-
pj f~~k u::~ebAırakıla~ bi: köpe· ne dördüncü cezada başlanmıştı. ayında devam olunacaktır. fere çıkacaktır. Dördüncü arabanın da 
.ıf~ıt'' ~tA.J· Yazaga c r na tadiline birka.- güne kadar başlanacak -
,. ııf '-'liği · .. . ıva 1 Mevkuf olarak duruşması yapılan ~ 

bl il" e~İ§ti nıBsoylıyerek refakat Onnik tplikr.iyanın, müddeiumumilikçe Tilrk Mür ett lbler tır. 1 
... "~".:ı_ · u teklif k b ı Pazar günleri dUkkln aranı 
r . """'<U'la b 1 ·a u e- tecziyesi jstcnilmişti. Dün akşam üs. Cemiyetini n fevka-

. ı lı;ıf '• eraber, Abdullah tü de müdafaası v.aoılmıstır. Hevet. açanlar 
ıtr ()tUn··- r • .!l- ı..ı. kararını cumartesi sabahı bildirecek. i a de toplantısı Pazar günleri dükkinlarım açanlar 
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ilac fiyatları 
teshil ediliyor 
Bundan bir müddet önce alakadar ~ 

!arla görüştükten ve muhtelif eczane -
lere uğrayarak tetkikat yaptıktan son• 
ra hükumetin ecza fiyatlarını tesbit et
mesi lazım geldiğine işaret etmiş, u • 
zun uzadıya sebeplerini izah etmiştik. 

Ayni formülde yapılan ilaçların muh • 
telif semt e::zanelerde çok farklı fiyat -
larla satılmakta olması eczacıların da 
şikayetini mucip olmakta idi. 

öğrendiğimize göre Sıhhat Vekaleti 
yabancı memleketlerde yaptırdığı ince
lemelerden sonra bir ecza fiyatları lis
tesi hazırlamağa b:ışlamıştır. 

Farmagoloklar cemiyeti, anacadde • 
lerde bulunan eczanelerin kazanç vergi
sini gayrisafi irat üzerinden verdikte • 
rinden yapılacak tarifede bu cihetin göz 
önünde 1utulması lazım geldiğ!ni ileri 
sürerek Ankaraya bir heyet gönderme
ğe karar vermişlerdir. 

2000 yedek subay 
diplonıa alıyor 

Yarın Yedek Subay Oku
lunda Atatürk anıdının 
açılma töreni yapılacak 

Yarın Yedek Subay okulunun kapı .. 
sı önüne dikilen Atatürk anıdının açı. 
hş töreninden sonra diploma tevzi me. 
rasimi deyapılacaktır. Mekteb komu. 
tam Kurmay yarbay Behzad Köker . 
yapılacak merasim hakkında şunları 

söylemiştir: 
- Bu sene mektebimizden çıkan ta. 

!ebe iki bine yakındır. Bunların mühim 
bir kısm1 piyade ve topçudur. İçlerinde 
istihkam, levazım, nakliye, hava, mu .. 
habere sınıflarına mensub olanlarla 
süvariler de vardır. 23 nisanda diple • 
malarmı merasimle tevzi edeceğiz. On. 
dan sonra orduya gidecekler. Tayin c. 
mirleri Milli Müdafaadan geldi.., 

~ • l>tııı un otomobiline bin- b ıı.: ~lı A;-ıı .. u~ berbad havalı bir tir. "Tiirk lıf'iircttiblcr Cemiyeti., İXt-§- hakkında. bele:liye za ıta memurları ta- As heri mektebler spor 
-ıq~ "'<-aga kanlıfjındau: rafından zabıt tutuluyor, bunlar mah • ••k "'fi 

tıı, • Ve-.. Yda yollanmışlardı. Polis memurlarına kemeye verilerek cezalandırılıyorlardı. mu a atı yarın 
J~ ot ela ... ne an · · Yeni heyeti idarenin kararilc tarL 
ıv q)',,_ ~ f n ıtırazma ragw· yeni serpu• B d r g·· 1 . d .. kk~ ~ ·oqltt.J- Şo ör·· Y hi kongrenin fevkalade olarak içtimaı un an sonra paza un erı u an ve İstanbul askeri mektepleri senelik 

"t AL~ bir ~dsavmış, çalılık- Dünden itibaren İstanbulun bütün 25.4.937 n"""r rrt·ı·nii Cag-aloi?lunda E . müesseselerini açanlar hemen yakalanıp müsab kal ··karat dag-ıt 
b~IJClllllah mu det yürümüs· ,.uuc:ı t:> ~ hk spor a arının mu • 
ltd t b ~ ka~larmdaki polis memurlarına yeni minönii Halkevinde saat (13) de ya_ cürmümeşhut ma emesine verilecek ma töreni yarın Taksim stadında ya. 

.,. C11b· a ancasmı ceke· - ve hemen cezalandırılacaklardı .... t~ ıre Ü • - serpuş!ar dagıtılmıştır. Bu serpuşlar pılacağından bütün azanın gelmeleri pJlacaktır. Merasime 14,30 da Cümhu. 
~ ~ ·.tıeclatr k zerıne kurşun sık- cskilerinn nazaran olduk~a farklıdır. · 1 Bebek lstlnye sahll yolu · t ·b·d · k b ı 

~ 
~~•§ti. v anlar içerisinde ye- '" - rıca o unur. • rıye a ı csıne çelenk konara aş a. 
~e8• "asanı h 1 d TU k b Müzakere olunacak meseleler: asfalt yapılacak nacak, askeri mektepler spor başkanı 

• ı_. ı al n ana tar a t spanya a r ayrag ... ına '~s" tnan 1• s a ı Heyeti idarenin tebliği, Bebekten Rumelihisarına kadar olan Bay Adil tarafından bir söylev verile. 
' ~~1~a 1 tara.fınd:eznedarın cese- sığınanlar getiriliyor 2 Cemiyet nizamnamesinin tadil ve sahildeki rıhtımın tamirine başlanmış · cek. bundan sonra mükafat tcvziine 

:: d~kla.nmıştın Ô1~ çalılıklar İspanyada 600 kişi Türk bayrağına ıslahı vcyahud yeni bir niı.amnamcnin tır. başlanacaktır. 
t "IJq en karıı · n an sonra sığınmış, kurtarılmaları istenmiştir. yapılması için heyeti idareye müşavir. Bundan başka Bebekten istinyeye !-.Ifrasimden sonra muhtelit takını • 
.; 'oıı l'llı§lar · 1 er, postahaneyi Hükumetimiz, ekserisi tüccar \'e kral hdar olan sahil yolu da asfalt olarak t k H d l la ta da ,',ackınayctten bir müd- lcr tayini, la şampiyon a ım arasında en o 

8
ıı.. ~b J a:y1 1 hanedanına mensup olan bu mültecile. 3 - Lüzum görüliirse yeni heyeti yaptlacaktır. Bunun isin 937 bütçesine müsabakası yapılac·aktır. 
~ , tıl " e c vermişlerdi. ~ k t '°~ ()l'ıtı agır c ri Türkiyeye getirıneı,"i kabul etmiş ve idare intihabı. yüz bin lira onmuş ur. 1 k IA 5 1 1 d h 1 

)l .rıda. Abd eırsr, bu duruş· Karadeniz vapuru Valansiyaya gönde. Prens Domldo . ~ehrlmlzde n es' e~ te e~rr se~lr:b.~;c~:v 't ~ ıdall1a. b du 1 ahı, yaşından rilmiştir. Talebe Yurdu kadrosu Yugoslav kral naıbı Prens Polun ' 
fi ~~~ ~~hkürnc c~nı· 24 yene ağır Mülteciler, mayıs haftasına Fehri Tıp Talebe Yurdu kadrosu yeni se _ akrabasından Prens Domido şehri. Her sene Ankarada bir inkılap resim 
'' 'i ,.ııqPs ıtakinden dış, \musun miie gelmiş olacaklardır. Gelcc~k o~ neden itibaren daha ziyade gcnişletile • mize gelerek İngiliz sefarethanesine sergisi açılıyordu. Bu sergide münhası-

l-ı, l\ c konu] olayı l O sene !anlardan ecnebi olanlar gene hüku. cektir. Yeni kadroya 1000 talebe alın _ misafir olmuştur. Kendisi Yugoslavya_ ran inktlaba ait eserler teşhir edilebili· 
~l, tltar d ~asına karar ver- t• . . d .1 · t . . . . 1 ·ı· W• f h • . yordu. Serginin nizamnamesi yeni ba~-IJCll.ll! a, ı cmy· . . . me ımızın yar ımı e ıs edıkleri yere maktadır. Hazırlıklara şımdıden baş _ nın Atına e çı ıgı a rt asken ata~esı. 

( 
a ah ıze gıtmıstı ·· d ·ı ki a· I tan tadil edilmiştir. Bu seneden itiba • 
lı,çJı.ı ın, b k :ı: • gon erı ece er ır. lanmış ve bütcc hazır anmıştır. dir. ilk, l Antak a1ş a bir cinayet- ~ . ren sergide inkılaba ait eserlerle bera· 

~() .. ı.Jetab Ya ı T evf ki 1 b::r her mevzuda resim teşhir olunabi • 
t1.ın·· erce, "ı ı e ana- '""11111ınııı111'111ıııı1111111ıııııı111111ııııı111111ııııı1 1 1 11111ıııııı111111 ıııııı 111111 ııııı 11 ,,nııııııı 111111 ıııııı11111 ıııııııııııııııııııııııııııııııı 1 ı 1 ıııııııı 111111 ıııııı 1111 ııııııııııııııı 111 1111 1 ıııııııı111111ııııııı1111ııııııı111111ıınıı11111ııı"' 

,,ttafa. ~ hiç bir rbnazarda gö- ~ c. b ı · t il t il • 1 A. th . d 5 lecektir. 

~rt::~k~i:,c~et~:ç~:iı i 1 a 1 u u n 1 m a a a n es 1 n e , Topka.:~=:~.ı:::ndakl 
el'\ "'.~tır. "t-c kunıı hır ha'-'ret = = q "''Udd 1 v "fh J : • = Topkapı sarayı müzesinde Mimar 

: f~l&trrı .eurnurrı.11 ancye gön- ~ ç a l ı ş a n 1 ş ç •ı ı e r Ş Sinan tarafından yapılmış olan mutfak· 
l'ln ifa.ian~atrnaluuvini, gar- ! ~ Jarın tamirine karar verilmişti. Tamir 

tt ... blin elcrınj al ann ve mev· ~ € icı.i bu hafta i,.:nde ihale edilerek işe baş· 
• h.. akta. rnıştır. ş Cf l •k • • • d l k .. • ~ :ı :r 

.~ t~:'ttl ka.~ kadar, tnevk fi - ~= ..:Jaaf erce nı o tın ıçın e ça ışfı fan sonra nzçın -~ )anacak ve yaz içinde bitirilecektir: 
"f. ~ evkifh4 &r anla 

1 
u a E ~ Mutfakların tamiri tarihi kıymeti 

ıl ı. a.rıtıa. a.ne, e ~ lamam!.ştı. ~ açık havaya bırakılmıyorlar ? ~ gözönünde tutularak yaprlc:cak. asli şek 
t"i' l>e'k "arıncaya, nkızbc koşe, E • ~ 1i buzulmıya ·aktır. 

:-. VaJt esrar . adar arac:tı. '= l h = B 1 d bUt l b se e 1ttte .. asının C~gı~ oör·· b"!J: ~ Cibali tiitün ima at anesinde çalışan işçilere son konuşamadan çalıştıktan sonra paydos olur olmaz § e e ~ye çes u n 
t · ·•, \t ' 0 ı· a unen u j- l d k "b b" l b'k d l k ld ·· t'· k 1 kh 1 d - d 1 k Ctılc e l-'ah cl"''~ ıce aç 1 b" 1 ay ar a ço garı ır usu tat ı e i me te o uğu· us u npa ı yeme aneye dolduru makta. ışarı ~ 7.amanm a ge ece 
l'~" \taki tı) da ti.inelıkan ırk ~ nu öğrendik. İşçiler, bundan bir müddet önce sa· çıkmalarına müsaade edilmemektedir. yemek de J Belediye muhasebe müdürü Bay Kc-
ı ·•a k o u azma. ' - d l b f b "k -~ \ı~ Sı arı} 1> olrnad .. ı~ bahleyin işe başlama an evve on eş dakika içinde a rı a tarafından kurdurulan bir aşhaneden veril· ~ mal geçen hafta Ankaraya gitmişti. 

r1 1~ 'b:l~tlrn1§~ası tnaksad·ııgmb~ I~ kahvaltı yaparlarken bundan menedilmişler, öğle mekte_dir. Fakat kendi yemeği ile gelen işçiler sı- ~ Müdür pazar günü şehrimize dönecek-
l'tılfııa litıduğu r .. Son dakik~d~r ~ paydosunda da teneffüs etmek için vak tile istifade cak b_ı_r yemek. ye~~memcktedirler. Biz, bütün bu ~ tir. Belc:Jiye bütçesinin geçen s.eneler • 

of t t' h\ı da, v 'k· rıvayeti ' ~ etmekte oldukları temiz havadan mahrum kılınmış- teferruattan şımdılık sarfınazar ederek saatlerce E de Vekaletlerde tetkiki uzun sürüyor, 
Cıbit ~\ın do~ ıt Sok ge(""kotr.t~f·a ~ lardır. nikotin teneffüs eden işçilerin temiz hava almak ~ birkaç ay muvakkat bütçlerle idare edi· 
t.. lll)t 4 o:.tu ) -:ı ıgın- - Ç k k l d 1 · ·1 b l · · d · •vılidq . ıt.arı1 bul o up olmadıwı- ~ o uza· yer er en ge en ışçı erin işe aşa· ıçın ışarı ~ı~anlmamal~~mm ~o~~u oln:ıadığmı ~şa· ~ liyordu. 
~\rv I Cıull1 . Unanıadı. g ~ madan önce sabah kahvaltısı yapma ihtiyacında ret etme~ ıstıyoruz. Boyle hır luzum ıhdas ettıre- ~ Halbuki bu sene be§ senelik progra-

?ttı ~c ~a'ka~ll1ılik ka . ~ olmaları pek tabiidir. Fakat öğle paydosunda fab- cek ne gıbi sebeb olabilir. işçinin sıhhati ile çok ~ mın zamanında tatbik edilebilmesi ve 
~ti bnl~rı il) İ~ntnala.rıç~~ların ?ır g rika önüne çıkarak hava almalarının öniine geçil· yakından alakadar olması lazım gelen fabrikanın her ~ bütçenin vaktinde gelebilmesi için mu-
1 ~Q clıll\)j a litnatia b·ı~~n polısc ı~ mesi, hele ti.iti.in işçisi için katiyen reva göriilmiye· şeyden e\'Vel bu noktayı düş'ünmesi lazım gelmez ~ hasebe müdürünün Ankaraya ı;idip a • 
dtliİlı~laraşk \te .ka.c;anl~r:ktc k.cy- ~ cck b~ usu·l~?lr:ıası ~?zım .. g.~lir._ . . .... mi? .. Bu yazıı:ıı7:m alaka ile karş~~anarak hava. t~- ~ lakadar makamlara izahat vcrrr.esi ka • 

ll)'§tiı·. • ita.beden n ~esım· j ~ Ö~re~dıgımız~ gore tutun ışçıl_erı uglcye. kad.ar ~~ff ~s etmek ıhtıyacmda olan yuz~erce amele ıçın § rarlaşmıştı. Bütçenin bu sen.e hazira ıt 
Yerlere lg ayak ustunde, bırnz uzaklarmdakı arkadaşlarılc bılc ıyı bır karar alınmasına sebcb olacagmı umarız. ; sonuna doğru tasdikten çıkması muhte· 

'\.ıılf!Kll((H t llllllltft ııılHlll11111ııttlll1111 rtılllll1tN1lllllll1t111ttllllllHıt1lflfflı1K ı,..ıı1111 11ılff•H111111ıııııı11111ıııııı111111ıllllll11111ıııııı11ııııılllll111111ıır111111 1 11ııllll11111ıııııııı11;u ıırı ı ı 11 111rııı ı ııı11111 ı ılllll111111ıııııı111ttl meldir. 
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"Biz ve Yugoslavlar,, 
(UalytlM 1. Moide) J dün. Memleketlerimizin doatluk 

lerinclen biri de hiçbir inhisan tazam ~ ve ittifak münasebetleriyle ilk ola· 
m~n e~e~ifidir. ~er tefriki me· rak ali.kadar olmuı olan ve ayni za. 
saı teklıfını memnunıyetle kabul e· manc:la milietinizin şecaatinin ve 

Mussolini Al- Başvekilimiz diJ 
man~ayaneden Ankaraya hareket 

gıdıyor? . 
~!or ':~ etra~ızda huqı takviye sağlam ve temiz seciyesinin hayra
ıçın muşterek hır fayda olarak se- nı bulunan çok muhterem gefim 
limhyoruz. Bu, asla ittifakımızı Cumur Batkanı Atatürk. bu mü· 
zayıflatamaz. nasebetle, güzel memleketinizde 

Bu güzel memlekette bi.ze ibzal yaptıjmuz seyahatin muhtelif aaf· 
ile ıöıterilen büyük misafirpen-er halanna huausi bir alaka göeter
likten ve bütün doetluk nifanele· mektedirler. 
rinclen memleketime ıilinmez hatı· Milletle temasımıza fırsat veren 
ralar götüreceğim. Batvekil B. Stoyadinoviç ile Krali· 

Keza Altes Royal naib Prens yet hükumetine bilhassa minnettar· 
Pol' a olan derin takdir ve hayran· nm. Her tarafta milletle açık kalb
bğımı ifade etmekle bahtiyarım ve le ve Sırbça görüıtüm ve Yugoslav 
doat ve müttefik memleket hüku· milleti tarafından anlqıldığıma ina· 
metinin baımda, şahsı bizim için nacak vaziyette bulunmakla bahti
de sizin için olduğu kaclar kıymetli yanın. Karıı karııya olan bu ba
olan Doktor Stoyadinoviç gibi gü- sit temas kartılıklı dostluğumuzun 
zide bir adamı görmekle hiuettiğim kuvvetini bir kere daha takdir et· 
sevinci burada tebarüz ettirmek be· mekliğimize imkan verdi. 
nim için büyük bir zevktir. Onun Muharebe meydanında cesur ve 
§ahsmda mükemmel bir doat, hay. kahraman ve diğer milletlerle olan 
ranlıkla takdire layık bir adam, ay- münasebetlerinde centilmen olan 
ni zamanda büyük bir kumandan Yugoslav milletini her zaman tak. 
bulmakla çok mesrur oldum. dir ettik. Bu, filhakika, bu dostlu-

Müıterek dava kaJ'§ısmda büyük ğa verdiğimiz kıymetin en beliğ ifa· 
bir takdir gösteren ve burada hazır deaidir. Yugoslavya içerisinde yap. 
bulunan Bakan BB. Behmen, Yan- tığımız bir seyahat esnasında, mem 
koviç ve Sotoviçi candan ielimJa. leketinizi bütün faaliyet sahaların
run. da tanımak fırsatına nail oldum. Bü· 

Keza bu maaacla bulunan meb- tün gördüklerimden edindiğim çok 
us, belediye reisi ve kıymetli mesai vazih ve sarih intibaları bir kaç ke· 
arkaclatlanmız gazetecileri de ayni lime ile size söyliyeceğim. 
suretle selamlanm . ., Bu milette, milli kuvvetlerini 

Belgrad, 21 (~.A.) - Valjevo· ve yüklek meziyetlerini müdrik bü
cla belediye reisi tarafmdan verilen yük bir millet görmek fırsatını bul· 
ziyafette Türkiye Baıvekili B. la. dum. Her tarafta, memleketi te· 
met lnönü tarafından irad edilen raklciye sevkeden milli hükumetin 
nutkun metni 8§8ğıdadır: idaresinde bütün sahalarda pyanı 

B. Reis; kayıd bir faaliyetle çalıtılıyor. Bu 

Ziyaret •rlhl henUz 
te•plt edllmedl 

Habsburgların tahta 
geçmesi meselesi 
Jn,ilizce Os>aerver pzeteainin 

Berlin muhahiri yuıyor: 
··sinyor Musaolini yakmc:la Al

manyayı ziyaret edecek midir) .. 
meselesi §im4f Berlinde sorulan 
sualdir. Romadan yapılan resmi 
tekziblere rağmen buradaki müp· 
hidler gelecek birkaç ay içinde Mus· 
solininin Almanyaya geleceğine ina 
nıyorlar. 

Kont Ciano, geçen tqrinisani· 
d~ Berlini ziyueti esnasında Al· 
man - 1 tal yan tefriki mesaisinin te. 
melini atarken, Hitlerin Mussolini 
tarafından vaki olacak bir ziyareti 
memnuniyetle kargılıyacağım söyle
diği bildirilmitti. Fakat Ouçcnin , 
bu daveti kabul ettiği anlqılmakta 
olmasına rağmen, bugüne kadar 
ziyaret tarihini tesbit etmekte isti
cal etmediği görülmüıtür. 

Alman hava nazm General Gö. 
ring dahi geçen kanunusanide Ro
maya gittiği zaman Mussolininin 
Berline gelmesi hususunda Hitlerin 
§iddetli arzusunu bildirdi. Fakat 
görünü§e bakılına, bu davette ka· 
ti bir muvaffakiyet elde edilemedi. 
O gündenberi Romadaki Alman se· 
firi von Hassel - ki Alman • İtal
yan teşriki mesaisini teminde mÜ· 
him rol oynamıştır - ayni davet 
meselesi üzerinde ısrar etmek tali· 
matını almış bulunuyor. 

Bu ısrar nümunelerine hak ver
direcek sebebler vardır. Almanya 
Afrika ihtilafında bitaraf bir vaziyet 
taJ.ınmftk suretile kazanclıiı yeni 

Güzel sözlerinizden dolayı size terait dahilinde; bu çalı§kan mille
tqekkür eder ve güzel memleketi- tin istikbalini tasavvur etmek kolay
nizde Yugoslav milletinin f,ize ka111 dır ve Kral ikinci Pier'in zamanı 
gösterdiği hüsnü kabulden dolayı idareainin ne kadar parlak olacağı. 
pek ziyade mütehauis olduğumuzu m keşfetmek mümkündür. 
bildinneğe müaaraat ederim. Mem· Keza Yugoslav milletinin mille
leketinize Türk milletinin kardq~e timiz tarafından benimsenen kuv· 
selamını ve •dik cloatlujuav Yua Wttıaa~•att vıe 

'($1 ~la~ .milletine getirmek için gel- hayrllnhr,t da söylemek iıtcrim. 

Dahiliye vekili
nin izahatı 

Atatürk' den 
ismet lnönü'ne 

müttefikini memnuniy~lle k••tıldıkt:ıı 
Alman • IEalyan te§riki mesaisini gÖ· 
ze carpar bir nümayi§le teyid ede
rek biitün siyaset aleminde mühim 
bir tesir yapacağını hissediyor. 

(Vatyanı 1 incidi) 
mek ıibi müıkül bir vazife ile karpla - fstanbul, 21 ( A.A.) - Reisi· 
ımz. (Bravo sesleri). c~mhur Ataıürk tarafından Batve· 

Biz bu memleketi istiladan kurt& - kıl ismet lnönüne Belgrad'dan ha
ranlann ve bu memleketin istiklilini, ! reketi günü çekilen ve mÜ§CU'Üni· 
cümburiyetini yapanların her türlü ha· leyhin eline ancak latanbulda gden 
rikasını yapdıkça, onları tak.diı ettir - telğraf sureti aşağıdadır: 
mekle ve takdis etmekle kendimizi mü- "Aziz doat ve müttefikimiz Yu
kellef tutmalıyız. (Bravo sesleri, al - goslavyanın millet ve ordusunun 
kıılar). intizam ve kudreti hakkında vuku 

O günkil kararlan hangi menuatı ka· bulan teb§iratıruza derin memnuni
nuniyeye veya nazariyatı hukukiyeye yetlerimle tetekkür eder, sizin ve 
muvafık mıdır, deiil midir? Kartımız - Aras'ın gözlerinizden öperim . ., 
da gördüğümü~ tek bir Abide vardır. ATA TORK 
O günkü kötü ve fena halden çıkan! • iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--.iiim 

mış önöümüzde büyük bir Türkiye l - Yapılan tezahür 
bidesi vardır. Biz o fena o güç anların 

böyle büyük bir abideye inkıllbetmesini o Vstyanı ı incide) 
günkü iıtiklil mahkemelerinin aldıkta - _ Sizi görmekle bahtiyar ol· 
n kararlara medyunuz. Bu borcu, ha- duk; ne kac:lar yazık ki sizinle Türk
yatımızda tarihe kartı her vesile ile, çe olarak konuıamıyorum. Ben ih· 
her gün ısdemeğe mecburm. (Daima 
sesleri) Böyle bir karara karşı ufak na- tiyarım. Türkçe öğrenmem kolay 
zariyatı hukukiye ile itiraz ctmcfc Da- değildir. Fakat Iİz kolayca Srrbcayı 
biliye Veklleti ve hükumetiniz nefsin • öğrenebilirsiniz. Bari siz bizim di
de salahiyet görmedi (Bravo sesleri). limizi öğreniniz de tatlı tatlı konu-

şalım.,, dediğini anlatmı•tır. 
Dahiliye Vekili bu husustaki kara. BAŞVEK1LIMJZ '.>" 

rı hükiımetin Meclisten beklediğini iN BULGARIS· 
söylemiı ve sözlerini şöyle bitirmiştir: T ANDAKi BEY ANA TI 

A 
,, 

1
. . • Sofya, 21 (Hususi) - Ankara· 

ydmla.pması için, .ıuec ısı ili ka. ya hareket etmiı olan Sa§vekil Is-
bul buyurursa, müştereken v~ya encü. met lnönü, Filibe istasyonunda 
menlere havale buyurursanız hakika. 
ten mesele gerek nazari. gerek bizim matbuat mümessillerine beyanatta 

bulunarak demistir ki: 
bünyemiz itibarile teayyün ve tebellür. .. 
eder ve huzunıi.lini?.e daha olgun ola. .. On senelik siyasetimiz esnasın· 
rak gelir, o vakit hUkmünüzU daha ge. da Bulgaristanla dostluğumuza dai
niş vermiş olursunuz. (muvafık aeale. ma huauai bir ehemmiyet verdik. 

Terakkinin ve refahın bilhassa ni-
ri). Iha 

Bundan sonra rumamedeki diğer zam ve su mütevakkıf olduğuna 
maddelerin milzakereelne geçilmittir. yakından kani olduğumuz için hiç 
Meclis pazartesi gUnU toplanacakrtr. bir muzur fikir gütmiyerek en sa· 

mimi ıurette Balkan idealine bağ-

•İSPANYADA: Madrid bombardı. 
man edilmektedir. Asilerin birçok yer. 
lerde ~evrilmek tehlikesinde olduğu 
aöylenmektedir. 

• GöR!NG: Venedlğe gitmiıtir. 
• STOYADİNOVİÇ: 30 Niuııda 

Rabıan gidecektir. 

lanclık ve bütün Balkan memleket
lerine karıı tam bir emniyetle hare
ket ettik. Bulgaristan hükumetinin 
hakimane siyasetinin verimli, müs
bet ve Balkanlardaki müstakbel mü· 
nasebetler icin ümidl .... :-le dolu neti· ı 
celerini kaydetmekle çok bahtiya· 
mn.,. 

Gerçi ıimdiye kadar Almanya 
ve ltalya arasında müteadclid siya· 
si ziyaretler olmuşt~.ır. Fakat bu 
ziyaretler, Mussolininin Hitleri ph· 
san görmesile tetviç edilirse daha 
büyiik bir ehemmiyet peyda edece
ği kanaati mevcuddur. 

Avusturya Batvekili Doktor 
Şuıniğin Venecliii ziyareti de Al· 
man - İtalyan meselesinin bir par 
C'aaını tqkil eder. Çünkü "Avus
turyanm istiklali.. ve Hababurgla
rın A vuaturya tahtına geçirilmesi,. 
meaeleleri Almanyanm orta Avru· 
pa hakkında takib ettiği aiyuetin 
tam gözünü tqkil eden mevzular
dır. General Göring, belki de 
Şuınig - Mu180lini mülikatının he 
m~n ~kabinde Muaolini ile bulup· 
cagı cıhetle, bu konuımanın netice
sini tamamen öğrenmeğe muvaffak 
olacaktır. 

Tac • 
gıyme 

Mer•slmln• lftlr•k 
edecek h•rellmlz 

Ankara, 21 (Telefonla) - İngiliz 
kralı VI inci George'un 12 mayııta ya. 
pilacak olan taç merasimine hüküme. 
timiıi temailen iıtirak edecek heyete 
aid kararname yilksek tudikten çık. 
mı§tır. 

Kararnameye göre Bafvekil lamet 
lnönil'nün bqkanlik ettiği heyette ge. 
ncral Kazrm Özalp, amiral ŞUkrU Okan 
Başvekllet huıusi kalem müdUrll B. 
Vedid ve iki :maiyet memuru bulun. 
maktadır. 

Stalln' e suikast haberi 
tekzib olunuyor 

Moskpva, 2 l Tı11 ajana, Berlinden 
verilen ve Moıkovada B. Stalinin haya· 
tına karşı suikast teıebbüsU keıfedilip 
tiyatroda hükumet lousmın altında 

~mb-lar bulunduğunu bildiren haber • 
leri, kat't surette yalanlamaktadır. 

Ba§vekilimiz General tamet tnlSnU,, 
refikası ve Hariciye Vekili doktor Rii§. 
tü Aras dün Sofyadan ıehrimiıe ıeı. 
mi§ler ve akşam üzeri husual trenle 
Ankaraya gltmiflerdlr. 

Batvekilimtz Yuplavyayı ve son. 
ra, vaki olan dav~t U7.erine Bulgari&. 
tanı ziyaretinden memnun ve beşuş 

biç çehre ile dönÜyordu. Trenden in. 
dikten s:U?11- kendiaini lwlıhyanlara 
iltifat ederken Pu dunulamn eöyledi. 
Hariciye Vekili doktor Aruı da dinlL 
yenler, ayni memnuniyetin ifadesini i. 
littiler . 

Sabahleyin Sirk~i gan. baynklar. 
la donatılmlı. aakerl bir ihtiram kıta. 
sr, başta bando mı&&k& olmak üzere 
yer •lı;nllt tatanbul vali v' belediye re. 
iai, F.mniyet direktöıil, kwnaJlıdanlar, 
ordu mUfettifleri, aehrimbde bulunan 
aaylavlar, Romen, Yugoalav, Yunan, 
Bulgar konaoloaları ve birçok maruf 
&imalar istaayona relmie bekliyorlar. 
dı. Çok sürmeden tehrim'zde bulunan 
Milli Müdafaa Vekili General Ki.zım 
Özalp da istasyona geldi. 

Ve dıfarda büyük bir halk kalaba. 
lığı bekletiyordu. 

Tren jatuyona girdiif amu. Bq. 
vekilin gUlümsiyen çehre.el vaıonun 

penceresinden g&illdU. Az IODl'& Bq. 
vekil beraberinde refikuı, mUteakiben 
doktor RüttU Ana, trenct.rı indiler. 
Ayni trenle Yugoalavyanm Ankara 
elçisi B. Lazareviç de dönmil~tU. 

&§vekil General bmet !nönU ken. 
dislni k&.l'fılıyanlann ayn ayrı ellerini 
sıktıktan sonra aakerl teltit etti. On. 
lara ''Naallsınız?,, dfye aordu ve uker 
hep bir ağır.dan ''Safol !,, dfye iataıyo. 
nu inleten gUr bir Ada Ue cevab ver. 
diler. 

İstanbul v&li ve belediye reiıl Bay 
Muhittin ÜıtUndq, tehir namına yal. 
nız karanfillerden yapılma bir buketi 
Baıvekilin refikuına takdim etti. Bq 
vekil kendi.ınl Hllmlıyaıı ;yoli9 kıta. 
ıtını u• -ıerı.11 eu.ık'-eD ıııuua' h•Ui,y 
Erginlik cemiyeti,, mUmeuillerinln, 
karşılayışına mukabele etti. Kamuta. 
yın ulen Hatayll olan iki aaylavı ta. 
rafından takdim edilen buketi aldı. 

General lamet İnönü, müteakiben 
vali ve belediye reisi B. Muhittin üs. 
tUndağın &ehir namına "Hoe ıeldlniz,. 
manaaını iflıam eden kısa bir nutkunu 
dinliyerek teşekkürle mukabele etmiş 
ve bütün 1eyahatl müddetin~ kendisi. 
ne refakat eden Yugoalavyanın AnkL 
ra elçisi Bay Laıareviçe: 

''- lyi bir seyahat 
memnun oldum. Gösterilell 
eekkür ederim.,. 

Deyib veda ettiJıteD 
cotkun teaahüratı ar~ 
line biuib refikaaile bir 
oteline gelmiştir. 

Arkasından Hariciye 
RU,tU Aru ve Mili! 
General KAznn Özalp V9 

gelmitlerdir. ,... 
PBRAPALAP,. 

General lamet tnönl 
dinlendikten eonra Pe 
kl dalreainde Y.ilU M·--·---
zım Özalp, Haric:ye veıdl 
tU Aru, İstanbul k11•m-"1 

Hallı Bıyıktay, ordu ın 
P'ahrettin Altay, llart't 
rektörü General Ali raaA 
rll Okan'ı kabul etmitlel' 
le uzun mUddet göıiltm 

General lımet tnönl 
mUteakib, beraberinde 
Vekili Genf'ral Kbım 
halde Har\f.yeye giderek 
ok1Uuna, iki tabur k 
lemet İnönUntı karplaıd 
talebeye iltifatta bulud 
ıezmie ve befendijini 

Yed.ey Subay okulunUI 
lunan Fen Tatbjkat 
dek Subaya tahlis edil 
mittir. 

Bqvekil General 
Perapala.s otelinde Am 
mhıde bulunan Ankara 
B. Makmurey'J de kabıd 

Akpm aaat 21 bu 
gitmek \bere General 
huaull bir tren aynln11t*' 

General lemet tnöni1 
Vekillerle birlikte Ha 
c;erek kendlainl te1Yie 
lediye reiai, Emniyet 
danlar ve d1jer zatları, 
ve poliı, btıyUk bir halk 
rafnıdan uiurlamniitJI'· 

aua! kalem mtldUrU B. 
huaual kalem mUdtırU .. 
protokol tefi B. Şevket 
rektörü B. Cevad da 
BAŞJIUHARR.IRLB'aJI. 
Bqvekillmis ve Harl 

le birlikte YUColllavya fi 
p.rilltana gitmit olan 
bqmuharrirleri, bat 
Aaım Us ile birlikte dUD 
lnönü'nün trenile teh 
dir. 

Başvekilin Sofya ziyar 
(tJatva"' 1 inciMJ 

Bununla beraber Bulgar hüküme. 
tinin TUrk hUkilmet reiıine kartı göa. 
terdiği misafirperverlik hakikaten bU. 
yUktür. Sofya istasyonunda prek ge. 
lirken, gerek giderken ukerl merL 
sim yapılıiuştır. Kral Boris pek nazik 
iltlf atlarda bulunm~ur. Bundan do. 
layı BaşvekiJimjz kadar Tilrk efklrı 
umumiyesi de son derecede mtltehauia 
olmuttur. Bu tezahilratı Bulpriatanm 
Balkan Antadtma karp bir adim daha 
yalclqmaaı ıuretinde ifade edebiliriz. 

Herhalde Bulgaristan kralı memle. 
ketinde yalnız t~rif at bakımmdan de. 
fil, fili idare noktasmdan en yUksek 
bir otoritedir. Son yıllar içinde Bulga. 
ristanı siyasi bir keşmeketten Igırtar. 
DIJIUr. Türkiyeye kufi ~ doat 
Iuk tezahüratını da bu itibarla kıymet. 
li bir sulluleverlik eEeri diye teiakld 
etmek lbııiıdır. 

"UTRO,, NUN BiR MAgALESI 
Bqvekilimiai' Sofyayı llfaret et. 

tiği gün Bulgar K\Jtro., ıuetetı bu zi. 
yaret hakkında bir batına.kale ııetret. 
mi§tir. Sofyalı me.ıektaıınuarı Tür. 
kiyeye kar§J bUyUk bir dOlt~ tezahU. 
ratı teklinde yazmıt oldufi bu maka. 
lede izaha muhtaç iki nokta vaıdır. 

Evveli, Türk hükfunet reis.Sof. 
ya ziyareti Tllrkiye ta.rafuıdan ithlr 
edilrn=ı bir arm tı.zerine defil, BulgL 
ristan hükfımeti tarafından vak\ oL 
mue bir davet üı.erinedir. 

İkinci olarak, bu ziyaretin tlç dev. 
Jet ara.snıdıı yapılmaaı muhtemel bir 
anlatma suretinde gösterilıneei de bü. 
yUk bir yanlışhktır. 

Bu noktalar Ur.erindeki mtttaleamı. 



---SSAMLAR 
Bir Federasyon altında 
8 

birleşiyorlar 
l ll~Qga heykeltraş ve dekoratör-
e"ın de alınmasına karar verildi 
~~bullilJc· B .. 1 b. _ -...ıı bir ! ressamlar üç grupa ay-ı li etrafında çalıJryorlar. oy e ır te -
C?ııPll, cu;~ıyettedir. Müstakiller, D ıekkül san'at a.rkadatlarımız arasında 
rı lltıııdaJc· el San'atlar Birliği namla _ pek büyük bir alaka ile br§ılandı. Şimt Iİ_ılıdi 1 

&ruplarda bulunan ressam - diye kadar her grup kendi batına bir 
:111irl~: kadar ayn ayn sergi açıyor, sergi açıyordu. Bu teıekkill olursa res-
"" Y•lcından temas etmiyorlar- Hmlar maddi ve manevi büyük yardım-
tıı..ı~ç lt\ı lar görütler. büyük aerıtiler açıp klasik 
. -..._tı nc:c •~alarında yaptıkları bir ve modern eserleri tıethir ederler. 
~erdir. llu ctınde Uçer murahhas seç- Bu;tün fstanbulda elliden fazla res • 
~dt ilri tnurahhaslar son hafta sam vardır. Heykeltraı ve dekoratör -
..._l!lların toplanma yaparak bütün ler de burayı girerlerse yekun kaba -
~~l'f bir iıim altında elele ver _ rır. Yakın bir zamandı bu ipn netice -
.. '"lllıc:lftnda görüşmüşlerdir. Bu leneceğini ümit ediyoruz.,, 
~it her ~eııamlar için çok faydalı Diğer bir ressam .da ıöyle dtmiıtir: 
...._ttraftnd Ç grupa mensup ressam- ·•- Avrupanın her tarafında böyle 
~r an takdir edildiği cihetle te~ekküller vardır. Buralara kayıtlı o -

.~ to ~alcın bir zamanda bir isim ian san•atkirlar büyük himaye ıörür -
tı. '·p ~~a.caklardır. ler, büyük serıiler açarlar. ~•üsabaka -
~~a lriıılıJc heyet yeni teşekkülün lara yalnız buralara kayıtlı olanların e- 1 

~ b::on .§eklinde olm:ası fikri et- serleri kabul edilip bunlara mükafat 
-...._ ~J'lrneu~ tetkiklere başlamııtır. verilir, yalnız bunlann eserleri alınır. 

~ "'' ftl%amnamcai vapılacak u - Türk ressamları timdiye kadar ayn 
uır topl • h k t d" ....:"'bir i , •ntıda hazırlanacak, vi - ayrı sergi açıp ayrı ayrı are e e ıyor-

~ ltt •tıda verilip nizamnamenin tardı. 
" enecelctir. Topluluiun her noktadan faydası 

~~der~ıyona heykeltraşlar, deko- çoktur. San'at bakımından biribirlerin-
1) trıı' tırecektir. den avrı bulunan ressamlarımız birlet -
~ .:~ndın Bav Bedri Rahmi dün meni~ maddi ve manevi b:rçok nokta -
~ ~r:a~~!ttir• !ardan faydası olduğunu düıünerek bu 
~annu:ı federasyon teşki- kararı verdiler.,. 

~ocuk-haf tası ı:;:=== Gün ı ü k~ 
)~allı tesbit edildi;

1 
R AD Y Q 

't'I ,. - k= Programı 
"ocuğa elbise 1 

~dağıtılacak 
' lu ka1.a.sı Çocuk Esirgeme 

öCLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Pllkla TUrk mualklıd. 12 GO 

Havadis. 13,05 Muhtelif plAk neşriyatı. H,00 '),. •-ı. --.:aı 
~ !'11.1 lf --ı-: ...... 1""".;ı""" D-r·-C'-, ~ ... 
....._ ~~ rı~~lkevlcrinin yardımlarile AKŞAM NEŞRİYATI: 
'~~ ~k Saat 18,30 PlAkla danı muıı1kisi. 19.00 

ı. 

Yeni bir dans 
Amerikan Tevü tiyatrolarının icat et

tikleri çok calibi dikkat bir aahne oyu
nunu bugünlerde LondraWar da sey -
retmek imkanını bulacaklardır. 

Bu sahne oyunu, genç ve güzel dan
sözlerin sahnede dansederlerken yavag 
yavaı soyunmalarından ibarettir. Dan
sözler bu soyunmayı, halkın ahlak his
lerine dokunmaksızın çok san'atkira -
ne yapmaktadırlar. Londrada bu oyu
nu ilk defa gösterecek olan Amerikalı 
Rey kardeşler lngiltereye vasıl olmuı -
tardır. Sahneye evvela tamamile koı -
tümlü olarak çıkacaklar, sonra yavaş 
yavaı soyunarak dansözlerin mutat çıp-
1s1'hs•n• al.de edeceklerdir. 

Resimde Rey kardeıterden birini 

ti hır haftası milnasebetile Çocuk Eırtrgeme Kurumu namma konferanı. 
1 'ebıt :ograın hazırlamıştır. Doktor İhsan Hilmi tarafından, 19,30 Kon • ---------------

't """"23 .len programa göre: f'eranı dol<tor İbrahim ZaU {Mektep hrrsızı 

görüyorsunuz. 

... ~ ~ ~llıan cuma gilnü sabah sa. sıhhasıı. ~o.oo Sadi ve arkad::ışları taratın • 
~ ı.~k oflu, Kasımpaşa, Galata, dn TUrk musikisi ve halk §arkılarr. 20.30 
.~ ta1~ a. ta Ömer Rıza tarafından arapça söylev. 20,4:S 
~ ~l raflarındaki ilk mek- Safiye ve arkadqlrr tarafından TUrk mu · 
' ltı ille d hocaıarının refakatinde Blklsl ve halk prkılan. Saat ayarL 21,ı:s or
~la.n,!:,~ında abidenin etrafın. kestra. 

l'ı....~b -.1\tır. saat 22,l:S Ajans ve borsa hRberlerl ve 

'
.~il iller uk~d~, Çocuk Esirgeme Ku. ertesi günün programt. 22.30 Pllkla aololar 

tn... .• - --~ ta opera ve operet parçalan. 23,00 eon. 

•tllllllt1t11lllltll1t111lllllll1111ıtlllHlf1tHlllllll1QllllUlll1tı 

1 Mayıs Bahar Baüranu lilnü 
göğüslerinizi Türk Maarif Ce
miyeti rozetlerile söıleyiniz. 

ııııı111ıt1•tııı1111ııt1ııı1111ıt1111••ıı1111t1ııı1111111ıııı11t11ıııt1• 

\ıı.----ug mu ~afmdan hazırlanan -----.,.---:=---::--:-------
' otonıoburncss.ıııerindcn ibaret olan Alen1 Te,ekkUr ı.---KURUN----. 
~klerıe!af ılesinin Taksime geL On beş sene evvel ani olarak mUptela Hizmet kuponu 

.... ~ile geltr~r İ A • olduğum bir hastalık dolayısile iztıra.. Bu kuponu gazete ldarealne geUrenter: 
~ taraı e ınez evvela Şehır bın teskini için morfine müptela olub 
h... ~ , bı"l&ı.. llldan İstiklal mtıı-ı ça_ f ı - KUçQk u&Dlarmı parama baetmrıar. 
-'IQl.ıı "lllre Çoc - ";i müthiş surette mor inma.n oldum. Ha.. 2 - Kurunun hekimlerine P&ruıa bakttnl 
\ 'L,~ Ba uk Esirgeme ku.. yatımın son dakikalarını yaşamakta lrrlar. 

5 - KURUN a NtSAN l93T -- ... 

Sovyet Rusya ve 
Alman anlaşması 

Ortaya aldan şayia nereden çıktı? 
Berlin, (Hususi) - Son pnlerde 

hükfunet reisi Hitler ile General Lu
dendorf'un barışması hidiseai bütün 
Avnıpada geniş bir şekilde muhtelif 
şayiaların doğma.ama sebeb olmuştu. 

Hitler'in Monakoda. büyük muharebe. 
nin şöhreUi kumand~:~ yaptığı umn 
mülakatla birdenbire ortaya gelen bu 
barışmak hadisesine pek çok muhtelif 
maksatlar atfolundu ve yUildı. 

Hele Pariste çıkan Tempa guete_ 
sinin Bitler • Ludendorf baiıpnum.. 
dan aoora Almanya ile Sovyet Rusya • 
nm yaltlaemam neticesi çıkacait hak. 
kmdaki makalesi ortalığı bbbü.tiln ka 
rqtırmJltl. 

)(aliUlı olduğu bere Pariaiıı Tempa 
guetesi Franlanm harici siya.setinden 
en doğru haber ftlell bir guete oldu.. 
v gibi Bariciye Dea&retinin fikirleri.. gu ____ .ı, .... .; .. ; 
ni, k~U&A neeretmetıe de-ma. 
ruftur. Bu itibarla makalesi .Avrupa_ 
lılar illerinde bUyük tesir bırakmJl
tır ! .. 

J'abt cereyan eden l91ln hakikati 
nedir! Bi)hUS& Almanlar ne diyorlar! 
Alman • RU yakmlapnsemm bucQn 
tahakkuk edebllmeeine lmkln. görebL 
liyorlar mı! Buranm 11.n resmi kay. 
naklumdan alman haberlere söre bu 
mevm haknMalr1 A1maıi bwti IÖY· 
ledir: 

Bu pyialan ~~r ne 
Ludendorf'un banim& e l ~ ·
le bir tekil vermek ı.tlyenier hariçte 
Alman liiJalletbıin hakikat.ini görmek 
istemiyenlerdir· Bunlar eberiya AL 
man aiyuetlne hayali bir tuvir ..... 
mek auretile ortabla tereddtld ~ en. 
elite tohumlan aaçmak için Uçurulm111 
bir nevi balon "Ballan d'Bllal,. dlr. 
BinaenaleJh ulJ olmadıklan bWnerü 
çıkarılan bu p.yialardan mtlsbet ola. 
rak anla§ılan bir hakikat vardır. O da 
Almanya • Rus •ilnuebetln{Q ileride 
ala.cağı vaziyetin Pariste asabiyet do. 
ğurduğudur. 

Sonra henüz 1937 senesi ikinci ki. 
nununun 30 zunda Bitler Ra.yiştağda 
verdiği büyük nutukda aynen ıunlan 
söylemişti: 

''Bugünkil Rusya ile herhangi su. 
reUe olursa olsur. yeni bir Alman iti. 
lafı yapılması bi.z.iın için kat'iyyen kıy 
meti otmıyan bir şeydir. Milli sosyalist 
Almanyanın SovyeUere yardım veya 
himayeyi ica.bettirecek bir taahhüde 
girmesi anlaşılamaz bir gey olurdu. 
Ayni zamanda biz de bir Sovyet dev. 
!etinden yardım kabul edemezdik . ., 

Biller'le ~ .,.,. Sovyet 
au,. tHt ..tı..a •kJ Hl .tNftadt; 

• ıhrlDoRı • ... ,..-Oılilfii 
lul••Dl'f 

nm a-i1Uif w Alman 8Ula1ihıiiı e. 
hemmQetl niabetinde lN millwlehnin 
sene blJlk 'bir rol oyudltı s&'llmek 
tectir. 

Ruap De olu lN mlnıaebMlerin 
dalı& mı 'bir l8klJde lnkllaft dedilto. 
dulum& brll Almanlar yubncl& hu. 
llaa ettiilmia BWer•m •utkun• ileri. 
,. dnnk m•n .. pek açık olan !Mı 
eflllatn heqeyi anlatmep ~ oldu. 
tunu möyHzyoriar. Avnıpad& ve bqlı. 
ca Franaada ortQa atılan w A.'Y?'Up& 
aullume. yeni bir tehlike libi pteriL 
mek 1atenen Ahun • Ru ıwtm p. 
Jlu1 itte bundu llanttir. ---,,,. 
ll•&&&lr&& 

• Edirnede 28 Diaand& bir hava bayramı 
yapılacaktır. 

• TrulYQ' ,uk.U behidbve. ~vay 
ıeçmiym UdAct ,,. ~dl 111ııf 90kalrlvdao 
takallıriıı onar kuruta mU,tvl aldıtmı haber 
vermtı ve bu teklldı hareket eden 10 takat 
yakalanmııtır. 

• ~rpqa 11...a taıeMJeı'lnda '° ki 
,nık bir rrup buCUD Truva baraw.rtne stde 
cekUr. 

• Bu~aruıta.ndall hududumuaa ilci BWsar 
askeri llUca etın1tUr. DUn t1hrlmlze cetlrt 
len mtılteeller hudut harici edileceklerdir. 

• Blelta vı Bertoıt lımlnde karı kGC& tkl 
Çekoalovak7alı :rularmda blr de k6plk ol· 
dutu halde yaya olarak lNO Tokyo olimpiya 
dma ıttmek Uaere ıehrtmlze ıehntıUr. 

• btanbul lkamenik ortodokl patrikllfllle 
AUna Unlveraltulnln fahri profesörü Unvanı 
verllmiıUr. 

• A vrup h&ttmd& gldlf yQzde GO, sldlt 11'9 
Ut ytl.lde 60 tenall&Uı karniler üad&a 9dtl• 
tnl§Ur. 

• Hazine avukatlan lçlll me.rkezde llcU 
tutulmaktadır. ~otlu lfaı Yan Muazzez Tahsin iken Beyoğlu Sürp Agob vakıf Erme- !-~;.;.;.. __________ _, 

S 'rur ta kevı namına da Bay ni hastahanesinde bir buçuk ay zar . .--------------•! 
' ktir. s:'ından bir hitabe irad fmda tedavi olub şifayab oldum. Bu s """ 1 k • • .. 

AJnıanlar diyorlar ki Almanya hü. 
kumet reisinin bu kadar açık sözlerini 
Parisin Temps gazetesi unutmuş gö. 
rünmek istiyerck Alman • Rus müna. 
sebetinin ileride alacağı vaziyetinden 
FransLI • Sovyct ittüakına bir tehlike 
gelebilmesi korkusile kendi bemşerile. 
rine endige veriyorlar. Böyle desiseler. 
le Fransız • Sovyet ittüa.kı hazırlan. 
dığı ve bilyük bir zahmetle tasdik e. 
dildiği zamanda bu ittifaka karşı ih
tiyatlı ve muhalif vaziyet alan pek çok 
Fransızlara galebe çalınmıştı. Bu defa 
da ayni desiselerin tekeni11' etmesi 
Sovyet ittüakile Fransanın Avrupada 
ki mevkiinin güçle3miş olması ve Fran 
sız siyasetinin infirada doğru gitmesi 
sebeb olm~tur. 

• Jıluhactrlırin ~larmdan yU.ade lllhd 
tecU mtlddetl içinde nrdiklert lctıı &ffedtle 
cıkUr. 

'~tbııtlailleri dan BOnra sırasile Ço. sebeple emrazı asabiye mütehassısı ag ) ser VJSlmız 
--~ duYdu1t1 Çocuk haftası müna Bay Fa.hrettin Kerimle mezk\ır hasta.. Huauaı doktorumuz l'azarteaı ıunıert 
~iller v ~rı neş•e ve sürurları. hane Başhekimi Abid ve Bayan ope- saat on ııe1 buçuktan )1rmıye kadar p• 

et.L 111 .... ehl'ile.cek. ı d cu ~ı._ . ..... lk ratör Ülfete nihayetsiz tegekkilrlerimi zetemiz ldllrehanea n e, rnartesı günleri 
~itil' 'blıyttkl ltrıiyet bahşeden ço. de saat u ten 19 a kıı.dar LAıeıı Tayyare 
t.~··llıeai h"~ıw:~ taziın telı:rraflan sunarım. I apartımanıarr ikinci daire üQ numarada 
~Ilı"- --11 bir ~ AdreB: Eğrilotıpı Hacı lyaa mahal. dalma okuyucuıanmm yedi kupon 111uk .. 
~it --ııı.ıı bUttın çocuk mUm~il lesi~ 3S mmıarada Nimet blllnde kabul eder. 
'f~ \'e biıth~ Çocuklara teklif edi. ------,----------- çocuk butahkları <loktorurnuı. da tıu 

23 telll"ıtıa Ankaraya hürmet ve tinelerini tamamen çocuklara hasrede- kuponun yedi tanesini hlrtkUrtp ken<1ı.ıne 
~ ~ilatı ;:.ı,. rı !::ekilecektir. cek Beyoğlu sinemalarına biltün talebe götürürseniz cumartest, ııaıı, perşembe 
it~.., batı ti -gleden ISO t 14 d • hocalarının refakatinde gelecektir. günleri 9 • 12 aruı Aksarayda, Millet cad-
~ taraf h~ nra saa e dealnde Muratpqa camii ka!'Dıatndakl mu-
~ ' l'rldarı il da Beyoğlu Hal_ Şişli nahiyesi Çocuk Esirgeme ku. l\y1ınehaneslnde c;ocuklarınıza bakacaktır 
~ ~ iJeı. veli k tnekteb çocukları rumu Şişli Halkevi ile birlikte 23 ni- Ayni ,ekllde dl~ doktorıarır.ıız <la oku-

't l.o 1-ıı: clı f!Oek, san bayram günil 100 çocuğa elbise yucularımızın emirlerine hazır bulunmak
ttıı,i:O da 4ka rnllrtesi gilnU sabah sa ve 'ayakkabı ve çorap dağıtılacaktır. tadır. Dit doktorumuz F&hrettln Dltmen 
~ ettiği Y ldares· · kl 24 Nisan cumartesi gilnü öğleden Parmakkapı tstıklll caddealnde 127 numa· da lltf Val>Utl ının çocu ara rada pazarteat günleri aaat H ile 20 ara. 

l'lıU1:~apııatak " a Boğaziçinde bir sonra Şi~li Halkevinde bir toplantı ya.. sında bulunduğ\1 gibi doktor Necatı Pak· 
2i ~ buıuıı~ e Vapurda bir ban. pılacak ve çocuklara bilgi okuma mil. ti de Karaköy Mahmudiye caddcst 1-2 

lloıtr ~ ktır sabakası tertib edilecektir. Birinci ge_ numarada salı ve cuma günleri ayni ıaat
btt ~ latt 14 ~artes

0

i giinU öğleden! tenlere muhtelif hediyeler dağıtılacak. lerde okuyuouıarımızın dltlertne bakacal.· 
~al'ıie11 "e 'l'ak · r lar ve ufak tedavilerini yapacaklardır. 

le ~1.1 Q 1'rt.ı " .sıın bahçesinde tır. Ayni umanda Beıtktq tramvay cado 
lldirı>.. arden l> erılecektir. 2:5 Nisan pazar günü dağcılık klü. dt'•i Erip aplU'tımanında IUnnetı-i Emt 
~ ~~eıt arti~ ·1 kt" A · " '" ' ~o. 2'1 oYllrılar "e. çocuklan eğ. bilnde çocuk balosu verı ece ır. ynı Fidan muhta<: okuyueularnnızın çocuk • 

~1-ıı gUtertıb edilecektir. günde öğleden sonra Taksim 8tadyo. ıarmı ıünnet edecektir. 
nlerinde sabah ma. munda bir maç tertib edilecektir. Aynca Aksaray Pertev Eczanesi ya-

Müsabaka Kuponu 
-52-

nında 352 numarada sünnetçi ve aıhhat 
memuru Nuri Eşsiz K'URUN doktorunun 
vereceği enjeksiyonları beherlnl yedi ku
pon mukablllnde ve abonelerimize en eh
ven §eraitle çocuk1armm IUnnet amf'll• 
yelerlnt yapacaktır. 

1 1ııtmlerlD1 yazdığımız doktor, ciltçi ve atırı-
1 netçilere müracaat ederken KURUN'un 
1 hizmet kuponundan yedi tarıe götürmek 
J IAzımdır. 

Almanyanın nasyonal soıyalist um 
delerinden ayrılmıyacağı anlaşıldıktan 
sonra Pariıli gazetenin şimdi de Sta. 
lin'in prenıiblerinde esaıh değişiklik 
yapmağa bqladıfı hakkındaki neşri. 
yatı burada ayni hedefe matuf olarak 
telakki edilmektedir. 

Almanyanm kat'i iddia ve ısrarla. 
n şu şekildedir: Sovyetlerle Çekoalo. 
vakya ve Fransa arasında ittüak mev 
cud oldukça Almanyanın Sovyetlerle 
karşı olan sıyasetinde ufak bir tebed. 
dül hasıl olmasına· sebeb ve i~timal 
yoktur. 

Zaman zaman her iki taraf tan va.. 
ki olan şiddetli hilcumlara, kBJ'lılıklı 
isnad ve ithamlara rağmen Berlinle 
Moskova arasındaki münasebetler hiç 
bir vakit kesilmem"ştir. Almanya ile 
Sovyctler anısında ticari münasebeL 
ler de devam etmektedir. Gerçi bugün. 
kil ticari tahdidat fazla ise de Rusya.. 

• Bir müddet evvel lekenderlyeye sttmlt 
olan üçUncU umumi mUfetU, Tahsin Uıer 
ıehrtmlze dönmtııtUr. Tahsin User bug'i.mler 
de Trabsona rfdeclk ve oradan Erzunıma 

seoecekUr. 
• ltçi kadmlarm çocuk!armm alıkODulma 

sı için (çocuk odaları) kunılmuı katı ola 
rak takarrür etml§Ur. 

• Hakkari vllAyeU dahilinde son zamaıılar 
da çil yllzQndlll 12 kip muhtlllf yerlerde 
ölmüıtUr. 

• Şehir tlyatroau Adanaya ..m olmuı ... 
ilk temslller!Dl vermiflerdlr. 

• Ceyhanm au1an lnmete bqlaııuıtır. 
• HUklllDet h ... bma Anıerlkad& a.a 1a• 

dlr tah8i1 preıı maarif mllfıtU,ıerlnden 
Xehmıt All bir otomobil kuuı netleeıinde 
orada ve:at etmlıtır. Mehmet Ali memleke 
Un deterll rençlertndendl. Tahalllnt btUrme 
sine ancak 8 ay kalmııtı. 

[ Kı•• :p Harici Haberler J 
• Yunan hUkQmetl Balkan antaııtı poata 

ıtUhadmı tudlk eden emlrnameatDi neşr't 

mııtır. 
• Dtelı nehri taıml§tır. lrak hUk~mett 

Batdatm sular altında kalmuı tehllkeain• 
karfl orduyu 8e!erber bir bale retırml§tlr. 

• Londra otoblllı memurları 1 mayısta 
grev yapacaklardır. 

• İtalya, ıroma ile Adlaababa arasındaki 
mel&feyl 12 •&atte alacak ve GO yolcu tafIY& 
cak tayyare1er lnp ettirmektedir. 

• ıParlate sinema ve Uyatro mUstahdem 
teri grevi dolayıılle kırk sinema ve MklZ var 
yete dUn kapalı kalmıştır. Tiyatrolar lae 
faaliyetlerine devam etmıııerdlr. 

• Macaristan harbiye bakanı general R& 
der, Alman harbiye baltanı mareD&l Von 
Blombergln daveti lle Berllne gltml§Ur. 
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Amerika 
-

Büyük Harbe nasıl girdi?. 
A lmangaga karşı lngilizlerin tatbik ettikleri 

açlık ablukasının neticeleri 
•========:===============-.S:l 

Amerlkada merhamet hlalerl ve protesto seslerl 
uyanmaya ba,ladıOı bir sırada Luzltanya'nm 
batırdması, Almanya aleyhinde propaganda ya-

panlarm ellne mUdhl• bir alllh vermişti 
iP=~================::::====• • ==========--=-==-======m-=;: 

Lm:itanytMtın batı~na dair lngili:; 

.. 9.,07, 11encsinde 1ngilizler mavi 
kordelayı Almanlann elinden al -
mak için 32,000 ton büyüklükte ve 
26 mil süratinde iki büyük Transat· 
lantik inta etmi§lerdi. Luzitanya 
ve Moritanya adlannda olan bu 
gemiler filhakika Almanların elin· 
den. sürat rekorunu gösteren mavi 
kordelayı aldılar. Denizcilerin ve 
denize nıeraklı olanların her cihet -
çe zevklerini okşıyan bu zarif tek
nelerden Moritanya yirmi iki sene 
mavi kordelayı muvaffakıyetle mu· 
hafaza ettikten sonra 1929 da Al
manlann yaptıkları Bremen'e 4,5 
saatlik bir fakla mağlup oldu. Se 
nelerce denizler üzerinde dolatan 
ve 319 defa Atlas Okyanusunu a • 
§an bu geminin dörtbuçuk saat gi
bi gayet az bir farkla mavi kordela
yı teslim etmesi şerefli bir mağlubi
yet sayılmıştı. Cihan harbinde bir ' 
müddet de hastahane gemisi olarak 
kullanılan Moritanyanın uzun ha
yatı 1934 de gemi yüzücülerinin 
tezgahları üzerinde sona erdi. Kar
deıi Luzitanyanın talii ise büsbütün 
.ba§kadrr. 

HARBiN iLK GÜNLERiNDE 

. ' Genel savaşın batında askeri 
nakliyat için lngiliz hükumeti her 

gemi gibi Luzitanyaya da el koymuş· 
tu. Fakat Amerika ve İngiltere ara
sındaki yolcu ve posta nakliyatına 
muarız olan intizamsızlığı gidermek 
için Luzitanya bir müddet sonra tek. 
rar bu servise iade edildi. 

Amerikanın işe silahla müdaha
le etmesi zamanının geldiğini söy • 
lüyorlardı. 

Kayser Luzitanyanm batmasiyle 
ortaya çıkan siyasi meseleden canı 
sıkıldığı için vaziyeti kurtarmak Ü· 

zere batış hudisesinin sırf tahtelba
hir kumandanının bir gayretkeşliği 
eseri olduğunu ve emir almadan bu 
işi yaptığını bildirmişti. Sadece Ame 
rika ve bitaraf devletleri teskin için 
ortaya atılan bu tevil bitaraflarm 1 
hiddetini yatıştırmadığı gibi ayni 
zamanda Alman denizaltı gemileri· 
nin kumandanlarının da canını sık· 
mıştı. 

res.wnu Matanya'nı~ı b!r kroki.'li 

Almayaya karşı lngilizlcr.in tat. 
bik etmekte oldukları açlık abluka
sına karşı Amerikada merhamet his
leri ve protesto sesleri uyanmağa 
başladığı bir sırada Luzitanyanın ba
tırılması Almanya aleyhinde pro · 
paganda yapanların eline müthiş bir 
silah verdi. 

İşte Almanların ayni Z!'\manda 
Amerikadan cephane taşıdığı için 
batırdıklarını söyledikleri Luzitan· 
yanın akibcti Birleşik devletleri ihti· 
laf devlclcri safında yer aldırmağa 
sevkcdcn sebeplerin daima en ba
şında addcdilmiştil'. .. 

T AHTELBAH1R HARBi 
Ş1DDETLEN1YOR 

Yolcu servisine dönen bu muh. 
teşem Transatlantiğin Ncvyork ile 
Liverpol arasında bir iki sefer gidip 
geldikten sonra 191 5 senesi mayıs 
ayının başına doğru Almanlar itilaf 
devletlerinin tüccar gemilerine karşı 
tatbik ettikleri tahtelbahir harbini 
şiddetlendirmeğe başlamıştı. Bu a
rada Luzitanya talisiz seferine da
ha çıkmadan evvel Nevyorkta gemi· 
nin yolda batırılacağı hakkında bir 
şayia dolaşıyordu. Gemiye Ameri
kalı yolcuların binmemeleri için bir 
ikaz mahiyetinde olan bu şayianın 
Alman hükumeti tarafından etrafa 
yayıldığı vapur batırıldıktan sonra 
yapılan araştırmalar nihayetinde an· 
laşılmıştrr. Mayısın ilk haftasında, 
sayısı iki bini bulan gayri muharip 
yolcu ile Liverpola gitmek üzere 
Ncvyork limanından hareket eden 
gemi, ambarlarında l 73 ton mav
zer fişeği ve şarapnel mermileri bu
lunduğu halde, mayısın dördüncü 
günü lngiltere sahillerine yaklaşır 
kcn Alman denizaltı gemilerinin lr· 
landa denizinin cenubunda faaliyete 
gectikleri ve iki tüccar gemisini ba
tırdıkları duyuldu. Ayni ayın altı· 
smda tahtclbahirlerin hareketlerini 
şiddetlendirdiklerini bildiren haber· 
lerin arka arkasına gelmeleri iizeri
ne Jngiliz bahriye nezareti (\lalan· 
tia) daki telsiz istasy(>niylc d,.niz i.i· 
zerindeki bütün lngiliz \'apurlarını 
a§ağıdaki yazılı telgraflarla ikaza 

başladı. 

LUZİT ANY A GAFLET 
lÇlNDE 

Mayıs, 6; Bütün İngiliz gemile· 
rıne: 

Burunlardan kaçınınız, liman· 
lann önünden tanı yolla geçiniz • 
F un et a;ıklannda tahtelbahir gö -
rüldüğün:!en Manı denizini orta
aıdaki rotayı takip edeceksiniz. 

Mayıs 6; Bütün İngiliz gemile
nne: 

Alınan denizaltı gemileri lrlan
da denizinin cenubunda d!>Ia,ıyor . 
lar. En son görüldükleri yer Conin 
berg fenerinin civandrr. Luzitanya
nm bu telgrafı muhakkak almumı 
temin ediniz ... 

Mayıs 7; Luzitanyaya; 
Clesr burunu önlerinde be§ mil 

cenubunda garbe doğru seyreden 
bir tahtelbahir görüldü. 

Luzitanya bi.itün bu telgrafları 
zamanında alabilmişti. 

Ayni zamanda diğer Jngiliz tüc
car gemileri kaptanları gibi Luzitan· 
yanın eski bir deniz kurdu olan sü
vari!!i de İngiliz nezaretinin gemi 
kaptanlarına verdiği şu mahrem cm. 
ri biliyordu. 

"Harb tecrübesi, gemilerin on 
dakika ve yarım saat faula ile gayri 
muntazam bir auT•ttc takip edecek
leri zigzjlk wta .ile clenizaltı gemi
lerinin hücumlarından şayanı dikkat 
bir derecede korunabileceklerini gös 
termiştir. Böyle sıksık değiştirilen 
istikamet ile harp gemileri tahtelba
hirlerle dolu bir tehlike mıntakasın
dan emniyetle g~çiyorlar. Denizaltı 
gemilerinin su altındaki süratleri 
gayet az olduğundan bunlar hücum 
edecekleri geminin geçeceği yolu ev. 
velce bilmezler ise muvaffakıyetli 
bir torpito atışı için lazım gelen 
mevkii pek ziyade güçlükle alırlar,, 

Nezaretin bu tenbihinc rağmen 
Luzitanya süvarisi kaptan Turncr 
25 mili aşan bir süratle merkez de
nizaltı gemilerini şaşırtacak zıgzak 
rota yani, on dakika bir cihete 30 
dakika diğer cihete gideceği yerde 
dümdüz gidiyordu. 

MAYISIN 7 1NC1 GÜNÜ 

Artık lngiliz sahillerine yaklaştı
ğı ve Almanların habersizce gemisi
ni torpitolamıyacaklarını zanneden 
kaptan T urner Luzital)yanın kaptan 
köpri.isünde emniyetle gezerken ma. 
yısın 7 inci günü saat ikiyi on geçe 
U 20 işaretli ve binbaşı (Schweigcr) 
adındaki Alman subayının idaresin· 
deki denizaltı gemisinin attığı bir 
torpil Luzitanyaya tam ortasından 
vurdu ve müthiş bir infilak duyul . 
du. Zarif siyah boyalı teknesi, 
dört kırmızı bacasiyle si.ili.in gibi 
su üzerinden süziilen bu san'at ha
rikası aldığı yara ile birdenbire yol
dan kesildi ve bir tarafına yatmağa 
başlarken kıç taraf tan doğru ikinci 
bir infilak daha işitildi. Almanlar 
birinci infilakın miithiş gürültü se
sini geminin Amerikadan taşıdı cep· 
haneye atfettiler. Fakat gemiden 
kurtulabilenler isabet eden torpilin 
kazanları patlattığını süyliiyorlardı. 
Luzitanya aldığı ikinci yara üzerine 
süratle batmağa başladı. Kazanla
rın patlar.ınsiylc istim kaybolduğu i
çin bölmelere hücum eden suların ö. 
nü alınamıyor; Gemi, gi.:vertesi ü
zerinde durular.uvacak bir surette 
meyil ediyordu. Bu vaziyette yirmi 
dakika su i.izerinde tutunabilen dev 
cüsse tekne birden başüstü dikildi; 

Bir 
1 (Ba.ştarafı. dütıkii Mytmtzdıa) 

- Tali onlarla, ne yapalım diye 
söylendi. 

Ben bu laftan birşcy anlıyama
dırn. 

- Haydi, dedim, yüzbaşı bey, 
gidelim §Urada bir çay İçelim. Kah
veciden bir keser alır gelir beraber· 
ce karları kaldırırız. 

Adamın yüzü güldü. 
- Peki, haydi, dü§ bakalım ö

ne ... Ben artık memnundum. Çün
kü adamın elinden sağ salim kur· 
tulmuştum. Onu biraz daha mem· 
nun etmek için dedim ki; 

- Yüzbaşı Bey, ben size yar· 
dım edeceğim ama, bunun sebebi
ni bana anlatın. Bir kar dü§man· 
ları cemiyeti yaparız. Yüzba§ı se· 
vincinden çatlıyacaktr. 

- Yaşa be delikanlı 1 diye elimi 
durup dururken geldi ıııktı. Kah
veye kadar hep yapaı;ağımız cemi· 
yetin çok kuvvetli olacağından 
bahsettim. Hatta bunun için neşri
yat bile yapacağımı söyledim. 

B ana fazla gevezelik ediyor . 
sun demeyiniz, delilerle 

başka türlü dost olunmaz, ve onla
rın şerlerinden başka türlü kur· 
tulunmaz. Ben söyledikçe adamın 
saniyeden saniyeye ferahladığını 
gözlerimle görüyordum. 

Ben sözümü daha bitirmemiş . 
tim, onda bir laf söylemek iştahı pey 
da oldu. 

- Kar katildir .. Karla mücade
le lazım. Başımdan geçti alimallah. 
Başımdan? O ne ak yamyamdır. 

Hep o söylüyor!.. 
- Büyük harp scnelcrindcyiz. 

Palandöveni geçtik, mevsim kış .. 
Günler, haftalar geçiyor, ne yol bi
tiyor, ne ayağımız toprağa basıyor 
ne de güne§ yiizii görüyoruz. 

Kar, kar, k"a.r ... Uag, ta§ kar .. 
Kaputlar lim~ lime oldu. Ayak 

kabılanmız yırtıldı eridi, yürümek· 
ten topuklarımız aşındı. At~ ·yok, 
yakacak odun yok yakılacak çalı 
yok ... 

HerRÜn Allaha: 
- Güneş, güneş diye yalvardık. 

Ne güne§ ne at~ .. Derdimizi ne ka· 
rargah ne de Allah duydu .. Yolcu
luğumuzun on sekizinci günü ara
balar kırık, beygirler harap, asker 
ler omuzlarında silahları paslı çarık
ları delik .... 

Buz üstünde sürüne sürüne, san
ki bir ejderhanın boğazından geçer 
gibi kanları emile, emile azala aza· 
la, damarları bo§ala botala bir 
menzile vardık. Vardık dedik, yı
kıldık... Karavana borusu çaldı. O 
güne kadar ambar kırıntılariyle ge· 
çiniyorduk ... 

Onba§ılar mangalarına avuç a· 
vuç kırıntı atıyorlardı; Onbatılar 
mangalarını kümes hayvanlan gibi 
besliyorlardı. Bir avuç peksimet kı. 
rıntısı verildiği zaman bayram edil
diği günler olmuştu .. Biz muharebe· 
ye mi gidiyorduk, yoksa geyikler gi· 
bi kırlarc:li:l otlamağa mı? 

Karavana bor4•sU!\Un canlı çal . 
ması herkesi ümitlendirdi. Herkesin . 
yüzü güldü. 

T alünrodan gelen haber gayet 
iyi idi. Gelen habere göre erzak 
kafilesi gelmişti. Ve bu akşam ta· 
burdan sıcak karavana gelecekti. O 

İki yüz doksan biri kadın, doksan 
dördü' çocuk olan 1 195 yolcusiyle 
beraber Atlas denizinin derinlikleri· 
ne daldı. 

· Hadise bir müddet sonra dünya· 
nın her kötesinc yayılmı§tr. Boğu
lanların kısmı azamı Amerikalı ol · 
duğundan Birle§ik devletlerde bir 
cok insanlar artık bunu Amerika · 
~ın bir namus borcu telcakki etme· 
Bini ve mutlal< surcttt:: temizlemek 
için harbe girmesini tavsiye ettiler. 

Amerika, bu suretle, sadece Kay 
serin idaresizliği yüzünden harbe 
karışmak mecburiyetini duymuş, 
ve harp taliini itilaf ordularının le-

• hine çcvirmi§tir. 

deli 
Yazan: 

SadriE~> 

.. ··il~ 
akşam karavanacılar gorıb~ 

B . d ki 1r enım ça mm es 
gövde!!iylc sivri bir kaya sr 
kovuğa kurulmuştu. . leli 

B~lük zabitleri, yenı g~ 
namzedleri hep benim çad1

58 
]anmıştık. Boş cephane. Je . ·çıııo 
yarım bir gaz tcnekcsı ı dıJ· 
neşeli çıtırdıyarak yanıyor i 
nu§tuğumuz bahis hep Y~~. 
erzak kafileleri hakkında 1~ 

T alcne karargahından 
zabit: f r 

- Gelen erzak bu se e 
iyi ... Fırka kumandanının 

11 çadırının öniinden geçerkt 
kika bilamübalağa durdorı1~ -
fendim sıcak yemek kok0' 

fes şey ... 
Nöbetçi çavuşu biz k011 

akşam tekmilini verdi; 12 ~. 
cı, dört posta eksik.. D~?ırıı 
zaten karavanacılar görı0 • ~~ 
çıkmışlardı. Bunların el bı~ıı 
rek firar etmeleri pek ınürrt» 

Derhal jurnallarmı Y87':J 
mevcutla yola çıkan böl~k ~ 
zaten 68 kişiye inmiştı. 
müş, kimi kaçmıştı. .. G 

Taburumuz ertesi goııtl 
ket etti: Sanki bir giden ~~ii 
luna düşmüştü. Kafkas ~ 

"f1ll' bahçeleri ne sarp yerde ı b~ 
türlü varamadık. Yolla~ 

~-i1~~ gi~~~ı~~!~~a-nlı~rır;,:''?ı 
dı. Emir aldık, istcdıgirrı~ 
ramadan geri döndük. ()rc!ıl 
yüzünü geri çevirmişti. ~ 
lusu kırılmış bir kılınç kıf1l 
ile geri geliyordu. eÇri 

Bir kış ve bir bahar g 
hep geri... Geri geliyofl:1_ı·~ 
artık gözüktü .. Artık gul'l 
eritiyor, ırmaklar coşuyor•0 
küçük bir deniz halini al~·ııi 

Bölüğün sabah tckrtı1 : ~ 
ye verdikleri gün, bir Y\1 
da mola vermiştik. Sırrısı 
gevşemişti insanlar yarıl~ 
kadar çamurda yüzüyor · 
meklerimizi kar yığınlarç\jrı~ 
yemeğe karar verdik. Siı 
racak başka yer yoktu. ıJ-;;I. 
yemeğe hazırlanırken tab ti 
hal efrada tebliği emrİY~ 
aldım. Zarftan çıkan k fir" 
lere okudum. Kağıtda. ~ 
16 neferin ailelerinin Aoıı rı"' 
!erinde arandıklarını ın21ll3rd" 
dere olunduğu bildiriliy0 ~ 
hasıl sizin < ~ lıyacağınız ttlfıl 
nde kalmamış 16 aile Y0 

mi§ti. Ben askerleriınc6rd" 
- Arkadaşlar ... 

ne akibetler var buna göre 
edin diyordum. Bir ask~r ~ 

- Yüzbaşı Bey .. Bı~ ~ 
sC3lendi. Hakikaten bak "'" 
arasında çıplak bir ayak itifl'p 
nüyordu. Bir askc:: tiif~l!Jjl 
ği ile mosmor kalan ~):ııgrcfll 
Kar yığını sarsılır gıbı 0 

çekti. . ~ 
Karın altından bir ıf1 

çıktı. Takım zabiti: . ,t' 
- Firar etti diye Jll~~: 

lerdcn d,.di, cavuş ila"e ~ ,eY 
- Nah şurada da bır 

yor .... 
Askerler baktılar: 
- Dört asker daha·· 
Yirmi otuz metre .k~~I 

16 al'kerin de cesedinı ~ 
meğimiz zehir oldu. A5 0tııJ 
rer çukura gömdük. ~~ıı' 
rağa atarken biitün bı~ :. J 
kının başında üşüştügol'li 
Baba, ana, oğul, karı, 11 

si... y 
Etrafında bağrı§tılaf" 



, • -- J -ırottUN 22 NiSAN 1937 

birinde resim! , başladı 
lw 

Za111anın en uf ak parçaaı ba ıuretle 
lennın eline geçmtı bulanugor •• 

t~lerde 
"'"'il ııı l 
~ .ro·· 
L.! hu. 

~ "«1 terakki 
~Yeni 
. 'k. hil. 
~t: .. 

ile eııı ın bu 
foto! Rayet 
· Rl'lfl.r ·I 
ltrı~ .. 

olu nı ha.· 
~or ,... .. 

lb.ı_. ' 'ıt-Un
-~1le~ 

Konuşan bir kö-
pek erkeklerden 
dalıa çok kadın-.' 
ları sevdiğini 

söglüqor 
edttı ~I a. 
~ ırıaan 

'tabiatin 

'~~rıu-
ilet-

"' l\ı ~ l'ttle Ye 
terakki 

Ç.içekler arasında da kırmızı gülü 
diğerlerine tercih edermiş! 

f Berlin, Nisan (Hususi) - Hayva. Otoğ. hetk nat meraklısı binlerce mütefenninler, 
ile bir~ bir alimin yeni bir makinenin reami teabit edeceği za- profesörler ve sair eohas son günlerde 
: le daha ileri gitmiı man (saniyenin 700 de biri) zar· Vayme.r köpeklerini ziyarete kotuyor. 
ton k fmda kurıun 1 metre ileriye git· lar. Bu köpeklerin zeki.vetine dair işi. 

bi;i aib~şifle, ıaniyenin mil- mittir. Yani sizin makineniz ancak, tilen şeylere inanmıyanların, köpekle. 
~ b' 1 aklın alamıyacağı de- kurıunun gitmeıi esnasında iıgal rin konuştuğu şayiasına bıyık altından 
· ır lanıanda resim çekil- ettiği bir metrelik mesafeyi alabili- gülerek gelenlerin hepsi hayrette kal 
'y ka yor. Halbuki, bize lazım olan, kur- mışlardır. 

Stk e dar en aeri enstanta· ıunun bizzat kendisidir. Bunun Cidden inanılmıyacak bir şey! Fa. 
' hi:dobj~ktifler saniyenin için de, makinenizi~ daha kıaa bir kat vakidir. Gelenlerin cümlesi bunu 
._iite e .hır resim alırlardı. zamanda resim çekmesi lazımdır. g~rilp tasdik etmi§lerdir. Evet! Mese. 

·.::diyen iıliyen bir film Saniyenin 90,000 de birinde re· la bir müddet evvel insanların telsiz. 
lctir Yede 300 fotoğraf alı- sim çekebilen makine de kurıunu le konuşabileceklerine kim inanıyor. 
~ • ~n zamanlarda icad ancak, gidit halinde göstetebil- du? işte bugün konuşuyoruz? Artık 
· en· lerı bir film makinesi mektedir. Çünkü kurıunun boyu buna inanmıyan kalmamıştır. Köpek. 

il~: 90,00o de birinde bir üç santim farzedilecek olursa, ıa· lerin konuımuı buna benzer. 
~ Ptk ok. la niyenin 700 de birinde bir metre Köpekler konuşuyort Almanlar 

: ~ ·~ Y heaab edilemiye· i§gal ettiğine göre, saniyenin 22000 hayvan peikolojiıini tetkikte çok ileri 
8'r "n' · Dütünün bir ke- de birinde 3 santimlik yer ifgal et· gitmiıler ve bilhaua konup.n köpek. 
S.:Ye ancak (bir) demek mektedir. lerde bu tetkiklerini inkltaf ettirmif. 

\.i llçıp kapıyacağımız Bundan daha seri resim çeken lerdir. 
eeı: ~~ndır. Siz (bir) makine, yani Albay Libeasart'in Btigün Almanyada konUf&ll ve c1U. 
~ gda l§lemeğe baılıyan icad ettiği aaniyenin milyonda bi- §{lndüklerini anlatan muhtelif cm.ten 

.. ~,000 tane resim çek- rinde reaim alan objektif. kurıunu bir düzine köpek vardır. 
' ~oğrusu bu esnada saniyenin milyonda birinde İfgal et· Bunlann en mühimleri iki köpek. 

1ıt~ ıız (b• ) d · tiği yeri teabit etmek imkanmı bu· 
., ~lq) ır eyınceye tir: Biriıi Vayınar Baron Matil Fon 
~ijı .la_manm 90,000 debi- luyor. Fraytak Lorinkhofen'in Kurvenal iB.. 

1'tir. Bu suretle, en uzak meaafele•· d k' k' ğ' tik , 1 k d k 1 • minde yedi yafm a ı öpe ı diğeri 
. ~tı... 1 ta ~e foto"' f ) kta e i yıldız ar, en ufak cı'aı'm 0 '-n qfi d -· . gra çı ı ıa gene Vaymarda Fox. Teriye cinsinden 

ı.._ .- e1nlınıt 'b' b ·· atomlardan ıonra, fen, en ufak · "tlllıet ·-· . gı ı, ugun, Matmazel Greta HeMrold'un köpeği. 
l'llily tigunız ıon icadla sa· zamanı ela eline geçirmi§ bulunu· d' 

~ ~abil :ın~ birinde bir resim yor. ı~urneval'e, uhibesl tarafından iki 

~~~h ica~;~~ b' F Zahire Borsası yqmdanberi sanki- bir çocuk gibi o. 
~ • \l endia·d· Pan ır ransız ı - lTHALAT: Butday 130, arpa 4:1, çav kum.ak öğretilmiştir. Köpek her harf 

ı~dın 1 ır. Albay Libea- dar 33 S/4, un eo,5, nohut 2.3, ınaır 115 114 için muayyen havlamalarla ses çıkar. 
~e iJt 0~tbi~ aahasına koy. ton. maktadır. Meeela A için bir havlama. 
.Çt~tir k hır kurıunun gi· İHRACAT: TitUk 20 114• razmol M,s, B için iki havlama ve illh havlama. lifeJt•- · K. cem 14,15, tç tmdık 15 ton. 

lh... --ıı ~ ,_ 2 - SATIŞLAR: lar yapmaktadır. Fakat harflerin yan. 
~~ aide 111:urıun saniyede Bufday yumUf&k mahlat kilow 1 kuruı ımdan f a.zlası için havlamalann adedi 
~~ a)~ Bunu göz önün- 5 paradan ı kuruı 115 paraya kadar, arpa pek çok olacağını düşünen Kumeval'in 
~ rz. fotoğraf ma- Anadol ldloını 4 kunlf ı7,5 paradan 4 kul'Uf hocası N harfinden sonra tersine çe. 

il~ h~un aizma doğru 20 paraya kadar, arpa yemllk kuow 4 ku virmlş ve zon harf olan Z için havla. u-. l.! -•llCQl b da kan ruf 20 paradan, çavdar ktıoeu 15 ın·-··tan 15 .. ~ · ura n çı kunt§ 2.15 paraya kadar, mımr .. :ı ... ~osu 4 manın sesini değiştirerek bir defa Y 
-ı:----~_ .,. .. _ ~~ede 700 metre kurut 38 paradan 15 kuruı 3 paraya kadar, için iki defa ve Hlh havlamakta, 
~er~ Y~ dütünebilir- mımr beyaz klloın.ı 4 kuruı 30 paradan, keten bundan sonra Kurvenal'e hecele. 

t~!ede Çe~enız bir fotoğra. tohumu klloını 9 kuruı 25 paraya kadar, ya mek öğretilmiştir. Köpek havlarken 
b:~ni aı .. :_ ~Yoraa bu kurşu· pak yıkanmq kUoın.ı M kuruıtan, ponuk de sahibi havlamanın birinci sıra veya • 
. -.ııı .ı_~ Ç" k k riat çitti 580 kuruıtan. aanaar derin çtttl 
~ 11~n ~ un Ü, ur· 2400 kunJftan, tilki derlıl çttu 430 kuruıtan hud tel't!ine ba,lıyan ikinci sıraya mı 
tib..~~h ~ıkmaz, göz 1075 kul'Uf& kadar, tavp.n derlai adedi 20 aid olduğuna filphe ederse köpeğe: 
~"'ı tir... • 700 met· kuruıtan 24 kurup kadar, - Birinci mi yahud ikinci mi diye 

o~ 3 - TELGRAFLAR: 20-'-937 1 
• 10() ;_-raf ""·'-' . Londra mım' Laplata nıan tahmlli kor eorar. Köpek bir bav amakla "Evet,, 

t.- 'IC ı...:_.-acuunenız aani· iki defa havlamakla "Hayır,, cevabmı 
L -,... ıen:~de bir fotogra"' E teri 26 filin ı peni kllow s kuruı 715 aanum. 
~ tur ... .:u.. Londra keten tohumu Laplata Dia&n tahmill verir. 

ette a1 .. ~-sUnun resmini tonu ıs ıtertin 2,15 filln kUoeu 8 k\ll'Uf 4 aan Yedi yaşındaki bu köpek idraki i. 
iL"- ~ınız: Sizin Um, Anvers arpa ı.eıu.tan Dia.n mayu tab tibarile dokuz yatmda bir çoeuk ile 
~ mili 100 kllow ısa B. frank kUow 15 kuruı d 
~ iT aanUm, Li•erpul butday mayu tahmlll müsavi tutulmakta ır. 
·ırı~ lc.~Jer .. Biraz evvel 100 Ubrelt 9 1111n 5 peni kilosu ı kuruı 48 Köpeğin verdiği cevaplardan bUyt1k 

\b,.::-- l<.til •mtblar.. aanum, Şlkaıo buldaY Hartvtııter mayu tah bir idrake ve dikkate aahib olduğu ve .. d:~ l;_;~til.. Bu ıesler· mili butell 135 MDt ldl08U ı kunıt 27 un i3ittiği sözleri k&milen anladığı görül. 
do... be .. ,.,_:-.ı llbma atladım.. Um, Vlnipek butday Kanitoba mayıa tahmlll mektedir. 
h ·' b .. L •ı ·•• il L _ bu19ll 131 3/ 8 aent klloau 1 kuruı H aanUm. 
a~ •Urdu r"8lDdan koıtu- Hamburs ıç tmdık mreın.ın derhal tahmıı 100 Köpeğe sorulan suallere verdiği ce. 
· ~ ltezıcliırı'!1· klloeu 172 R. mark kltoın.ı 87 kuruı ·&fi san vaplarda kadınlan erkeklerden daha 
1't ,t..~~·1 hastanede bul· Um. Hamburr iç tmdık Levan derhal tahmil fazla sevdiğini ve en çok sevdiği çiçe. 
, lr =~ --.1""tl Zamanlar k ıoo kUow ı12 R. mark ~n gül olduğunu söylediği veyabud 

~ttı '1"' ._ er • s · 
... -. Jcatil·.ıar..,, havladığı görUlmUıtür. 

'L • diye ba"' ... ---A K B A ----. "Bugün bahçede Uç kisi ne yapıyor. 
h.~ ;=il ~-ı . gınyor l I ;•q~.._ --,,-ıe alL 1 mlle88ele er, du,, sual.ine ağaçlan kestiler cevabını 
~"?')~._~ ,_ 
-.,. "'11~~ 8fıtına ben ka- Ankarada her liaand& kitap gaze- vermiştir. Bundan sonra cem ve tarh 

- •oq ~1-dı. Ellen' r-n meselesi birlikte sorulmU{ltur. Levha. 
""IQJ\ ~ te ve mecmualan Akba mUeaseee-

~ h·· \iatii ra çe~gel eller lerinde bulabilirsiniz. Her liaandan nm üzerine 6X 7 = 8 rakamlan yazıl. 
\ih__..- ı. .ıı. e duıtü. Bı'r . . i k mıştır. Kurvena.1 çok sllratle rakamla. ..;.'""tllll 11 kitap, mecmua, gar.ete ııparıe a-
1\,l._ ...ı_~_n.ıür aölam~- al n saymış şüpheyi hallederek 5 demiş. b~~ .. 1 • bul, latanbul gazete ve mecmu a 

-~n.· ~ 1 
er etrafına nna ilin kabul, abone kaydedilir. 1 tir. 

-.._ ~ J:'~da~ ~ynl . Telefon: 3377 li Bu zeki hayvan kendisine öğretilen 
· ~~~I. llWll ''Al>urm ._ __________ __ .~ büyük müelliflerin eeerlerinden hece. 

~de bellemittir. "İDlan yap.malı mı 

yoksa y&f&Dlamalı mı,, cümlesini kim 
yazdı diye sorulunca Şekspir cevabını 
vermiştir. Ayni havlamak eeklile Göte 
ve Şiller'in cümlelerini de haber ver. 
miştir. Kurvenal'e dokuz yaşındaki bir 
çocuğa sorul&n bUtUn sualler sorul. 
duğu vakit çok güzel cevaplar almmış. 
tır. 

Birili bir cilD töyle denıi§ti: 
_ Çanların niçin çalmdığıru bilL 

yor muaun? 
Kurvenal hemen: 
- Evet, çUn1ril bugUn pazar! 
- PekUl, muzikayı sever misin? 
- aHyır. 
- Kuılarm ötmeaini sever mlıin? 
- Evet. 
- Kutların ötmesi köpeklerin hav. 

lamumda~ d&ha iyi olduklarını zan. 
nediyor muaun? 

- Evet. 
- Mimi türkU çalmrken çok hoe 

1"ılınU 1111 .. t 
- Hayır. 
- Ekmeği mi yoksa keQliği mi se. 

venin? 
- Kemiği severim. 
Kurvenal kendisile alay edildiğini 

de hiaetmektedir. Hatta bir ziyaret. 
~inin fena muamele ettiğini görUr11e 
icabeden mukabelede bulunmak üzere 
sahibinden müsaade istemekte ve so. 
rulduğu takdirde ikamet ettiği sokağı 
serian hecelemektedir. 

öteki Fox Terrie cinsinden Lubinin 
anlaşması bqka ~kildedir. Bu ayak. 
tarını vurmak suretile konuşmakta ve 
her taraf için birden başlayıb sıra ile 
Alm&ncanın yirmi altıncı son harfine 
yirmi altı defa vurmaktadır. Fakat o. 
nuncuyu vurduktan sonra onar onar 
ayak vurmalarını ihtisar etmektedir. 
Teklere sağ ayağile onlara da sol aya. 
ğile vurmaktadır. Meseli; 22 ye kalan 

Terb:ye ~=-;- ~~ez; .. .-:.& ~ııptığı 
man/eıteraen 

taraf için iki defa aol ayağmı iki defa 
da sağ ayağını yere indirmektedir. 

Lubi rakamlan pek hızlı sayıyor. 
Kendisine aaat gösterilince ayak vur. 
muile saatin kaç olduğunu çarçabuk 
söyliyebiliyor. 

KendUıile oynıyan blr ziyaretçi hak,; 
kmda fikrini söylemekte ve ekııeriyet. 
le "Çok iyi,, demektedir. Ziyaretçi 
kendiline kartını götserirse ismini ad. 
resini ayaklarmı vurmak suretile he. 
men okumaktad.ır. 

Ney gibi bir nevi boru ile çalınan 
bir parçayı dinledikten sonra fikri eo. 
rulan Lubi: . 

- Çok hazin! cev•bmı vermiftir. 
KendUı~in biJt fotofra!ı göeterilin. 

ce Lubi, bunu pek kaba . buldufunu 
IÖy~e~ştir. Kµı:venal ile Lubiyi gör. 
meyib Jtitükleri pyialara inanmıyan. 
lar k~klerin bu idraklerini herhangi 
b ir inol:'n ı.u.,,•cl&niu Ld.hı u .. c:ı LL1A1 \14 

telepatiye hamletmelt fkllzrlWtedirler. 
Halbuki bu dofnı değildir. Bu köpek. 
lerde daha. uağı olmak üzere insan 
zekl ve idrakinin ayni vardır. Köpek. 
lerin idraklerini ,c>stermelerinde ea. 
rarlı hiçbir ııey yoktur. 
İdrak ve düşlinmeğe aid gizli kuvvet 

terin ta1iJr\le inkişafı fiziyolojiktir. 
Ne tazyik kullanılmakta ne de yiye. 
cekle iğfal edilmektedir. Vaymar kö. 
pekleri · insanlarla tazyiksiz ve kendi 
arzu' ıı.rile anlaşmaktadırlar. 

Her kim isterse bunları ziyaret et. 
mekte idraklerini ve düşündüklerini 
izhar ettiklerini görebilmektedir. 

Monakoda meşhur baytar profesö. 
rü Max Muller bu köpekleri tetki'< et. 
tikten sonra bir mecmuaya yazdığı 
makalede köpeklerin ;dra'tler inin kuv. 
vetli o'duğunu bilmekle b?r"aber tı'f!ll 
zamanda hayran da olduğunu yazm:1-
tır. 
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MISIR , 
Yazan: KADIRCAN KAFLI Tefrika: 24 

lzmir kasabasına baskın yapa
cak olan yüz athnın kumandası 
yüzbaşi Oryanoya verilmişti 

ile yaptığımız 
anlaşmalar 

Mısır krallığile aramızda yaptUın 

dostluk muahede-namesinin m.etn.itıi 

tıe.JTe dün ba§lam~tık, devam ediyo. 
ruz: 

Madde 3 - Yüksek akitlerden her 
biri diğeri nezdinde meslekten başkon. 
solos, konsolos ve muavin konsolos ta. 
yin etmek hakkını haiz olacak ve bun. 
la.r gerek hükumet merkezinde gerekse 
mümasil diğer ecnebi ajanlarının umu. 
miyetle ikametleri kabul edilen başlıca 
şehirlerde ikamet edeceklerdir. 

Umur Bey hemen giyindi ve başlı
ca kumandanları toplıyarak görUştü. 
Zaharyanm planına karşı onlar da 
başka bir plan hazırladılar ve hemen 
hazırlığa. başladılar. 

Herşeyden evvel, kendilerinin bu
lundukları yerden Liman kalesine bir 
kuşun bile geçmemesi için her tarafa 
gözcüler kondu. 

Sonra, kasabada, yakın köylerde ne 
kadar erkek varsa, kazma, kürek, at, 
kılıç, tırpan. orak ve mızraklarla kale 
önüne getirildiler. Bunların sayısı bin 
kadardı. Üç yüze yakın atlr vardı. 

Yalnız, silahları eksikti. Ll'ıkin çoğun
da kazma, kürek .gibi §eyler bulunu
yordu. 

Büyük kapının elli kolaç kadar ile
risine, toprağı kazmak veya doldur
mak suretile ortadaki beş on kolaç ye
rin iki taraf mda yüz ellişer kolaç ve 
hendekler kazıldı. Bunları ince çubuk
larla örttüler. Üstlerine çimenli top. 
raklar, yapraklar ve dikenler attılar. 
Belirsiz bir hale koydular: 

Akşam olunca köylüler arasındaki 
üç yüz atlı kaleye alındı ve kapının 

iç tarafında sıralandı. Bunların çoğu
n un ellerinde silah yerine 'bir balta, 
:ı:>"• ' :ızma ve kürek, yahud tırpan var
dı. Dazgün ve siüUıları tam bir müf
rez ye karşı hiç bil"§ey yapamıyacak
ları üphesizdi. Fakat zaten Umur Bey 
onlnrı bir iharb için değil, düşmanı al
datmak için kullanacaktı. 

Atlı olmiyan köylülerden silahlr o
lanlar Kadifekalenin arkasına düşen 

yamacın karşı tarafındaki kayalık te
pe ardına kondular. Onların öaşmda 
~mat ney ouıunalAthw• ı::ınmııan Uluı.ı-
yanlara yol verilmisti. Fakat bunların 
da büyük bir kısmı köylerine dönme
yince kasabanın duvarları ardında ye
dek olarak alıkonmuşlardr. 

!Kasabada ne kadar kadın, kız, ço
cuk ihtiyar varsa. !bunların da o gece 
için Melez çaymm karşr yakasına ge
çirilmeleri unutulmamıştı. 

Bütün bu işler mümkün olduğu ka
dar sessizce yapılmıştı. !şin jçyüzünü 
de ancak birkaç kişi bildiği için kim
se bir şey anlamıyordu. 

Akşam güneş Karaburun ardında 
batarak batıdaki bulutları kızıla boyu
yordu. Pagus tepesinin her iki tara
fında yapılan hazirlıklar ibitmişti. u_ 
mur Bey dilşmamn ne halde olduğunu 
biliyordu. Fakat Sinyor Zaharya, ken
disinin bulunduğu deniz kıyısından en 
az bir iki yüzkolaç yüksek olan yalçın 
Kadife kalenin bulunduğu tepenin ar
dında neler olduğunu bilmek için kuş 
olub uçmalıydı. 

Ufuktan gökün yansına kadar 
yayılan kızıllık gitgide azaldı ve ka
ranlık bastı. 

Şimdi her taraf sanki uyuyordu. 
!zmir kasabasına baskın yapacak 

olan yüz atlının kumandası yüzbaşı 

Oryano'ya verilmişti. 

Oryano atların ayaklarına paçav
ralar bağlatmıştı. Karanlık bastıktan 
sonra kaleden çıktı. Apollon mabedinin 
yıkıntıları yanından geçerek deniz bo
yunca bir saatten fazla, yavaş yavaş 
ilerledi. Sonra deniz kıyısını bıraktı ve 
bir vadiye saptı. Bu vadi Kadife kale
nin yarım saat uzağından ve iki sıra 
tepeler ardından dosdoğru kasabaya 
uzuyordu. 

Oryano tam gece yarısında, kasa
banın iki yüz kolaç kadar yakınına so
kulm uş, fundalıklarla dolu kayaların 

ve oldukça sık ağaçların ardına giz. 
lenmişti. 

Vakit yaklaşıyordu. 
Doğuda aydınlık başladı ve yüzba

şı Oryano atların ayaklarındaki pa
çavraları çıkarmalarını fısıldadı. 

Biraz sonra da kılıcını havada par
lattı. 

Bu da hücum emriydi. 
Bir andn nnl sesleri ortalığı uğul

tularla doldurdu. 
I\:ıhç parıltıları ayın ilk ışıkları karı 

şısında büsbütün çoğalıyordu. Fakat 
korkunç görünüş ve gürültü pek kısa 
sürdil. Birdenbire fundalıkların ve a
ğaçların arasından yüzlerce karaltı 
çıkmı3; yalın kılıç yahud baltalarla ve 
tırpanlarla onların yollarını kesmiŞ

lerdi. 
Karanlıkta Ehat Beyin gür sesi du

yuldu: 
- Safları sıkıştır! Durmuş, arkala-

rını çevir! 
Cinevizlilerin etrafı sarılmıştı. 

Birkaçı korku ile haykırdı: 
- Pusuya düştük! 
- Pusuya mı? 
- Görmüyor musun? Sardılar bizi.. 
Oryano kendisini çabuk topafladı: 
- İleri! Ne duruyorsunuz? 
Diye haykırdı ve atını sürdü. 
Askerler de onun gibi yaptılar. Fa_ 

kat Oryano'nun yolunun üstünde bir 
kaç kılıç birden parladı ve at kapak
landı. 

Ebat Bey esir ederek yeni bir §CY
ler öğrenmek istiyordu. Bağırdı: 

- Öldürmeyin! 
Oryano'nun zaten karşı duracak ha

li yoktu. Yere düşmesile beraber üç 
dört kişi birden çullanmışlar; kıskıv
rak yakalamışlardı. Onun arkasından 

gelenlerin de on beş kadarı ayni za
manda yakalanmış, kendilerini topar
layıb da kılıca sarılanlar yere seril
mişti. 

Diğerleri geri döndüler. 
Kaçmak istiyorlardı. 

Fakat ibir türlü çenberi ..varamıyor
lardı. 

Daralan çenberin içinde ikişer üçer 
'\>UTUiuyoriar; j'iıhud SiJahlarmI atarak 
te.slim oluyorlardı. İçlerinden yalnız 
Rınaldo kargaşalığı görür görmez can 
korkusile at üstünden bir ağaca tır
manmış; çenber daraldıktan sonra a
ğaç dışanda kalınca inerek Sinyor Za
h~_::nnm bulunduğu yere doğru alabil
dıgıne kaçmağa başlamıştı. 

Sinyor Zaharya karanlık bastıktan 
~onra askerle birlikte kaleden çıkmış, 
onceden tasarlanan yerde toplanmıştı. 

. Bu işler o kadar sessiz yapılmıştı 
kı bozgunluk çıkacağım aklına getiren 
bile yoktu. 

Sinyor Zaharya aydınlanmıya baş_ 
lıyan doğuya baktı ve yanıba.c:ında du
ran general Marko Karnaro'ya fısıl

dadı: 

-Tam vakit! 

Biraz sonra İzmir kasabasile ken
disi arasındaki kayalık tepelerin ardın 
dan nal şakırtıları geldi ve ilave etti: 

- İşte: Oryano işini bilen bir şö
valyedir. 

Başını İzmir kalesine çevirdi, onun 
yUksek kuleleri, mazgalları ve duvar
ları ay ışığıle ağaran doğuya karşı kap 
k~ra ve korkunç bir görünüşle birkaç 
mısli büyümüş gibiydiler. 

Kasaba tarafından yük elecek olan 
Yangın kızıllığını sabırsızlıkla bekli
yordu. 

Dakikalar saat kadar uzuyordu. 
Tepenin ardından gelen güriiltü bir 

türlü kesilmiyor, devam ediyordu: 

Halbuki böyle olacağı umulmuyor
du. 

Karanlıkta bir karaltı gördü. Koşa
rak kendi saflanna yaklaşıyordu. Za
harya yavaşça emir verdi: 

- Gürültü etmeden yakalayın! 
Yaklagınca dördü beşi birden cul

landılar ve hemen ağzını kapadılar. 
F~ka~ o zaten bağırmak istemiyordu 
kı. Agzı kanalı olduğu için burnundan 
konuşuyordu: 

Bundan maada yüksek akitlerin her 
biri diğer tarafın evvelce rizasmı is_ 
tihsal ettikten sonra meslek memurla
rı haricinde fahri konsolos, konsolos 
ve muavin konsolos tayin etmek hak. 
kını haiz olacak ve bunlar yukarda 
anılan şehirlerde ikamet edeceklerdir. 
Bu memurlar hiçbir halde ikamet et_ 
tikleri memleket tebaası meyanından 

intihab cdilmiyeccklerdir. Her iki sı_ 
nıf memurlar Exequatür'ü hamil ola. 
caklar ve tam bir mütekabiliyet şarti_ 

le beynelmilel hukuku ammece muayyen 
saliihiyetlerden istifade edeceklerdir. 

Madde 4 - İşbu muahede tasdik 
edilecek ve tasdiknameler mümkün 
olduğu kadar tezlikle Kahireye teati 
edilecektir. 

İşbu muahede tasdiknamelerin tea_ 
tisini takib eden 15 inci günü mer'iyet 
mevkiine girecektir. 

Yukardaki ahkamı tasdik etmek ü_ 
zere tarafeyn murahhasları işbu mua. 
hedeyi imzalamışlar ve mühürlemiş. 

lerdir. 
Ankarada 7 nisan 1937 tarihinde L 

ki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
Dr. T. R. Aras Muhammed El -

J!ofti EZ _ G<ızıaerli 

A.nkl!ra oo Kahirede bu mu.a
hedenin metni ile bcmber Tiirldye ile 
MtStr arasında ayni zamanda imzala_ 
nan il«ımct 1mı.ahedcsi ve tabiiyet mu. 
leaudc.~i de ncşrolımmu~tur. 

\Polis haberleri j 

Oğlunun sevdiği 
kızı yaraladı 

Beyoğlunda Bedrettin mahallesinde 
Yeniyol sokağında 10 numarada otu_ 
ran Keloi isminde bir kız Arif ismin. 
de bir Türk gencini sevmektedir. Ari_ 
fin babalığı Halil bu haberi alınca ev_ 
velki akşam kafayı tütsillemiş ve Ke_ 
loinin oturduğu cYin kapısına giderek 
kızla konuşmak i!".te~iğini söylemiştir. 
Kcloi aşağıya inmiş fakat Halil kıza 
hiçbir kelime söylemeden üzerine atı. 
larak bıçağilc kızcağızı yaralamıştır. 

Etraftan yetişenler Halili yakalıya_ 
rak polise teslim etmişlerdir. 

KENDi EViNi TAŞIJADl-Fener. 
de Salihpaşa caddesinde oturan ve Tah 
takalede çilingirlik yapan Muzaffer 
dün akşam kafayı tütsüliyerek kendi 
evinin önüne gitmiş, eline geçirdiği bir 
taşla bütün evin camlarını aşağıya in. 
dirmiştir. Hadise ii1.erine yetişenler 
Mu1.afferi yakalıyarak polise teslim 
etmişlerdir. 

DÜI(KANIN CAMLARINI KIR. 
Dl - Fatihte Malta çarşısında on nu. 
marada demircilik yapan Haydar dün 
dükkanında otururken Mustafa ismin. 
de biri gelerek ufak bir alışveriş yü. 
zünden kavga çıkarmış ve dükkanın 

camlarını aı;;ıağıya indirmiştir. Musta_ 
fa yakalanmıştır. 

iKi YANKESiCi YAKALANDI -
Eminönünde tramvay durak yerinde 
Muzafferin ceketinin cebinden bir lira 
çalıb kaçmak istiyen sabıkalı Arif ve 

1 
CeHi.l isminde iki yankesici yakalan. 
mışlardır. 

YANGIN BAŞDANGICI - Beşik_ 
taşta Yıldız sokakta Cafer apartıma. 
nının üçüncü katından yangın crkmış. 
fakat ilerlt>mesine meydan Yerilmcden 
söndürülmiişttir. 

- Sinyor Zaharya ... Beni Sinyor --------------
Zaharyaya götürün! Türk hekimleri albUmU -, 

Götürdüler ve Zaharya ı:ıu haberı· T '" k h k' 1 · d 1 k aldı: ... ur e ım erı ost u ve yardım 

-Pusuya düştük. 
- Sen kimsin? 
- I\apitano Oryanonun neferi.. Ri

naldo ... 
(Arkası var) 

cemiyeti bütün azalarını biribirine tanıt 
mak maksadile bir albüm ha;ı:rrlamağa 

başlamıştır. Büyiik bir emek \·e itina 
ile hazırl:ınmakta ol:.n bıı allıiim ccmi- ı 

yetin 800 ü r,eçcn azasının resimlerini I 
ihtiva edecektir. 

Ankaradan } 

Af yon istihsali 
Köylüye fenni usuller öğretiliD0 

Bu seneki flatlar geçen seneye 
nazaran yüksektir 

Ankara, 21 (Telefonla) - Uyuştu. ı köy fabrikası müdürlüğüne, es~ 
rucu maddeler inhisarı umum müdürü u~la.r~an B. Vasıf Her.eke ba~aıt 
B. Hamza Osman Erkan ve muavini B. dıslığıne, Kayseri fabrıkası rtl" 

Şakir Rifat Zurali şehrimize gelerek Fazlı Turga Nazilli fabrikası ~ı~ 
lktısat Vekiletile temaslara başlamış_ ğüne, yerine muhasebeci B. sa~ 
!ardır. latya mensucat fabrikası uınuııı ~ 

~üd.ür ve muavini bugünlerde Ai.. lüğüne Emlak Bankası uınııı11d~ 
yon ıstıhsal mıntakalarına teftiş ve muavini B. Ziya tayin edilıni~ıer 
tet~ik. ~~ah.atine çıkacaklar ve afyon Demlrsporlular KaY' 
yetıştırıcılerıle temas edeceklerdir. A k ) 

Af 
. n ara, 21 (Telefonla - .. :rt 

yon alımı Zıraat bankasının ekim . . deıı 11". 1 
mıntak d h

.
1
. d k. bil nın kuvvetlı spor klüplerın . .A 

ası a ı ın e ı umum şube D . b. . . f b 1 t•JI" tıs emırsporun ırıncı ut o ~• 
ve sandıklarınca yapılacaktır. İnhisar . .. . ~ rır· 
idaresi riftrilerc kolaylık olmak .. nısan bayramı munasebetıle, . 

:ıı :ıı uzere k .. . . . tıt· 
eksperlerini Anadolunun muhtelif mın ma uzere Kayserıye gıtını' 6' 
takalarına göndermiştir. Eksperler Gedlkll KanunUll ,t 
beraberlerine aldıkları fenni çizgi ile Ankara, 21 (Telefonla) - 1 

topla, aletlerini himildirler. Bunlar dafaa Vekaleti Gedikli küç~ 1jll 
çiftçiye afyonların fenni şekilde yarıl_ nununun 5 ve 6 ncı maddel~rı~ 
masını ve toplanmasını gösterecekler. yetten kaldırılmasına dair bır 
dir. zırlamıştır. 

Müstahsile evvela bir lira avans ve. Genel ithal rejime pı; 
rilmekte iken şimdi avans yüzde 80 Ankara, 21 (Telefonla) ~ 
a.rtt~ılmıştır. ~fyonun k:ı..litesine göre maddelerin gümrük resiırıleriııjll 
çıftçıye 3-4 lıra arasında avans veri_ hakkında alakalı fabrikalar 111ıı 
lecektir. · · h .1 1 b 1 sarı•>" rının uzuru ı e stan u 

Şimdiye kadar asg~ri elli kilo afyon ğinde yapılmış olan toplantıl•r...J 
s~tın. alınmakta oldugu h3:_lde bu yıl sinde Ankara ya gönderilen r•~ ~ 
hır kıloluk aiyonlar da dogrudan doğ. kısat Vekfüeti tarafından tet 
ruya alıcıd~n alınacaktır. meğe başlanmıştır. t~ 

. -!ilyon fıyah geçen yıllarda olduğu Bu tetkikler neticesinde ~~ 
gıbı stok toplandıktan sonra değil der. rarnamesile başlıyan serbest 1 

hal verilecektir ·· · ·· · d ··h· k r "' · Jımı uzerın e mu ım ara 
. . B.undan başka afyonlar için gayet tir. .,ı 

ıyı fıyatlar tesbit edilmiştir. Fiyatlar Kısa Ankara haberi~ 
geçen seneye nazaran epeyce yüksek. ~d~ 
tir. . . • Si~O~TA ~e~ki~ heye~~ 

Bırınci derecede sold afyonlara be- sat Vekaletmde ıkın.cı topla if 
her morfin derecesi itibarile 45 kuruş mış ve ruznamcdckı muhtel rl 
temiz ve ince toplanmış drotislere 40 tarifeleri üzerinde müzakerele 
kuruş, kaba toplanmış yüksek mirfin. lunm~ş-tur. ___ _ 

lere 35 kuruı:ı, kaba toplanmış düşük Türk _ Macar TIC ııfl 
morfinlilere 30 kuruş fiyat verilmek- tıf P' 
tcdir. Anlaşması uza 1 

Müddeti bitmiş olan 12~ 
tarihli Türk - Macar ticaret r 
anlaşmaları haziran bire k•0.~0 
mış, keyfiyet alakadarlara bl 

• • 
ıncır satış 

kooperatifleri 
Yeni nlzamname:er 

tanzim edlliyor 
Ankara, 21 (Telefonla) - Aydın 

İncir mıntakasında şimdiye kadar faali· 
yette bulunan ve 1zmirdeki bir ittihada 
bağlı olarak çalışan incir satış koope -
ratiflerinin umumi heyetleri tarafından. 
tarım satış kooperatifleri kanununa uy
mak hususunda verilen karar İktısat 

Vekaletince tasdik edilmiştir. 

Kooperatiflerin bağlı oldukları itti . 
hat t:ı.sfiye kararı vermi~tir. Koopera -
tiflerin yeni nizamnamelerinin tanzimi 
işine başlanmış ve ilk olarak Ödemişte
ki kooperatifin nizamnemesinin mua -
melesi bitmiştir. 

1zmirde kurulması mukarrer bulu -
nan incir ve üzüm ş:rketleri birliğine bu 
kooperatifler de dahil olacaktır. 

Yeni Teşviki 
Sanayi Kanunu 
Fabrikaları daha ziyade 
kontrole tabi tutuyor 
Yeni teşviki sanayi kanunu proje -

sinde eski kanuna nazaran fazla mua -
fiyet yo1(tur. Fakat formalite bakımın
dan yenilikler yapılmıştır. 

Yeni kanunla gerek Vekalet, ve ge
rek fabrikacılar için işleri zorlaştıran 
lüzumsuz formaliteler ortadan kaldırıl

makta ve fabrikalar daha ziyade kon -
trole tabi tutulmaktadır. 

Diğer taraftan, şimdiye kadar yeni 
tesisler 1ktısat Vekaletine malümat ve
rilmeden yapıldığı halde bundan sonra 
kurulacak fabrikalar için Vekaletten 
izin almak lazım gelmektedir. 

Fabrika mUdUrlUklerlnde 
yeni tayinler 1 

Ankara, 21 (Telefonla) - Bakır -ı 
köy deri ve ayakkabı fabrikası müdür 
vekili B. İbrahim Akçora Sümer Ban
kın Avrupadaki talebe müfettişliğine, 

Hereke başmühendisi B. Nihat Bakır -

tir. t 
EyUp kazasında S• 

teşklUHı 
·r 

Eyüp kazasında yeniden.~· 
teşkilatı yapılması için re:Y1S 
c~at edilmiştir. 

Hazirandan itibaren 
müdürlüğünün sıhhiye. fet1• 
tahrirat kalemhri faaliyete g 

Konservatuvar•" 
kişilik koro•116ı 

Konservatuvar takbelertı;ı 
olunan 100 kişilik kor(I beYe 
deki sah günü Fransız Tiyat 
konserini verecektir. .. ıif. 

Koro milli havaları .. 50!r• 
Bun:ian sonra altmış kişılılc 
garp eserleri çalacaktır. O 

Öğretmenler kOI' 
İstanbul ilkokul ta.le~~ 

çocuk korosu vücuda getı 
gene ayrıca bir öğretnıeıılef ı/, 

vücuda getirilecektir. }{oro)", 

mek istiyen öğretmenlcrirı 1' 
na yakında başlanacaktır~/ 
rile ilk tedrisat ispekterle oı(• 
ri Akalın meşgul 01ına1<tll '"/ 
· b. d ·· ~ t 1 or1'c çın ır e orrre men er 

kil edilecektir. ... 

Çocuk l<cr~' 1 
lstanbuldaki muhtelif' r" 

cuklarının iştirakile bir 1<0~ 
maktad:r. Koronun 23 tı it t 
yct·ştirilmcsi için bUyUk b 
c:alışılmaktadır. 

Liman işletmesl tııı 
İstanbul Liman işlct.f11;, 

yın 26 ıncı paz1I' günil G 
ki :b1erkez Rıhtım hanına 
caktır. . /, 

Nakil işine şimdi b~§~~f 
maktndır. Pazartesi gıırıil ~ 

cıı. 
nnda muameleye bnBlıyıı fi 

·ı:ete·_.ı 
Galata muamelat gı, f' 

cek ayın üçünden itibarerı . 
nakledilmiş bulunacaklardJf 



İnebolu faciası 
• 
zzmirde muhakemeye davam ediliyor 

S?n duruşmada istikbal Kaptanı 
~~dise yerinde gördüklerini anlattı 
ıııı • Cliusu ") 

ııı ~ ... llhrınd 51 
- İnebolu faciası 

_Jif ·•ıııı an Meh 
efl" llluhak met ile suç ortak • 

a i?ıahkcırıcc:1'1elerine şehrimiz ağır 
1 .,tclıcdc lıt Stnde devam edilmiştir. 
,. la1ı. . anbul -
..ıt1 -.sııc ·r agır ceza mahkeme-
li" ~a ı adele . ı.. 
~ 11 Pııru k rı alınmış olan 'lstik-
~ ~ 'lafaııın if:::a~ı Bay Kadir oğlu B. 
ı 0laıı bu ·r 51 okunmuştur. Çok mü 

r. a, \il iıah 1 ~dede kaptan Bay l\ıus -
6' ......, Vaıt· atı veriyordu: 
.ı Pıır11 a tcccsi . 
JP 1( lll İııtıir . saat 22 radrlelerınde 
ı' b.0•tcıı ad lırnanından hareket et· 

ır asına kl -"aPuru Ya aştıgımız sıra -
30o tnct n tur yaptığını gördüm, 
O \>a)( reye kadar vapurum yak· 

~ loıııboıtla, İnebolu vapurunun ka -
u· t r 
&ıırıu r ının suya dalmak üzere 
U arkctf 

'tr c 1ncbol ırn. Lostromoyu bir fi-
Oıxıo, filikll vapuruna gönderdim. 

tile "er· aya aldığı iki, ü~ kaza -
b " 1 geld' 

d 'bnak .. 1 ve İnebolu vapuru -
crı.- lltcrc ld -

''ili İstikb 0 ugunu haber ver-
ltııaıt ir· al vapurunu, 1neboluya 

zlll tah 'k 
~· •andalJ . rı ettim. Ayni za -
ı ltata arı ındirerek deniz üze -

tedelc • 
~ rı toplatmağa başla -

:ıcıtUrın sc.,, . 
lı \>apu kıle İstikbal vapuru, 
~dan ~unun üzerine doğru iter -

fak 1stifad d ~ at İn b e c erek halat attır-. 
rı hiç~ir~luda vazife gören tay-! 

1 ortada olmadığından 

!ak fabrikasının 
Oyl .• 
\J"\lye yardı mı 
-:t f~ti~ liususi.,> - Üşak 
ttd "'ctsa~sı . koylümüze ~ok 
l lr: y llı bır Yardım yapmak 
~grı 1 

ardanberi iki teker -
aıııı. ı arab . l 
J 1 i l . ~sıy e ağır ağır ve 
ıı:ıl'· § erı nı .. . 

k ıı~. bun gormıye çalı~an 
Ve ıl" dan Pek yakında kur 

ha kavu ort tekerlekli öki.iz ara· 
'ltı .. §acaktır. 

Rlttık·· 
\ı.. u durum h k.. 1·· .. 

~ ln'aşt em oy uyu 
C8litıirı tırmakta, hem de' hay· 
lt1 ereddı'y .. ıl 0cp 1 e yuz tutma -
~.. 0 ll'lakt d ~~ gtıı arab l a ır. İki teker -
aı Yük a arı Yolları bozmak

/,fl\btika almaktadırlar. Uşak 
"QJı .. sı z· 
~ • 02:lii v ırant teşkilatının 

trı\ıhite ~ esaslı işler gönne
t clrı lcdb· 1 a~dnlı olması icin 
c c ır crı 1 • 

Mehmcd Ali kaptan 

halatı tutan olmadı. İstikba! vapuru 

ilerledi ve geçti, bir dakika sonra da 

İnebolu battı, biz de deniz üstünde ka
lan kazazedeleri topladık. İnebolu va -
puru, iskele tarafına meylederek battı, 
içindeki erkan ve mürettebatın ne gibi 

tedbir aldıklannı tabii bilmiyorum. Ba
tan vapurdaki kaptanlar arasında mü -
nakaşa geçip geçmediğinden de habe -
rim yoktur. 

Yolcular, ineboludak! Jilikalartn in-
dirilınediklerini söylediler, yalnız ine -
bolu vapurundan indirilen küçiik bir fi
likanın vapur batmadan evvel gemi mü
rettebatile b:rlikte istikbal vapuruna 
yanaştığmı biliyorum. Bu sandalda ü -
çüncü kaptan ile telsiz memuru, ateş -
çi ve yağcılar vardı. Bunların söyledik
lerine göre vapura, meyilli bulunduğu 

sırada su dolmuş ve kaza, bundan doğ
muştur. İnebolu vapuru kaptanı Meh -
met Ali, İngiliz vapuruna iltica etmiş
ti. 

Üçüncü kaptanla makinistler ve yağ
cılar, bir filika ile İstikbal vapuruna 
geldikleri vakit, İnebolu vapuru henüz 
batmamıştı ve kurtarılabilmesi imkanı 

vardı. 

Avukat Bay Baha Nasuh, İstikabal 
vapurunun halen Çamaltı tuzlasında tuz 
yükle::liği için şahit B. Ömer ve Tahsi -
nin burada bulunduklarını söyledi ve 
dinlenmeleri is;in muhakeme gününün 
yakın bir zamana talikini istedi. 

- Derhal bu şahitler dinlensin dedi, 
müddeiumumi de bu mütaleayı muva -
fık buldu. 

Muhakeme 24 nisana bırakıldı. 

Cigara ile at şlenen 
dinamit 

Bir sarhoş bütün bir mahalleyi 
gece yarısı ayağa kaldırdı 

Adana, (Hususi) - Pazar günü ge-ı 
cesi saat 22 sıralarınd3 Dinkçiler ma -
hallesinde müthiş ve korkunç bir ses 
bütün civar evlerdeki halkı uykusundan 
uyandırmış ve herkesi telaşa düşürmüş 
tür. Birçok kimseler korkunun heye:a
nı ile sokağa fırlamıştır. 

Çok geçmeden hadise yerine polis -
ler de yetişmiştir. Yapılan tahkikatta 
Dinkçiler mahallesinden Yorgancı Ha -
l!lin sarhoş olarak evinde dolaşırken sa
manlıkta eline geçirdiği b:r dinamitin 

fitilini sigara ile ateşlediği ve sokağa 
fırlattığı, ıd:namitin bu yüzden patladı-
ğı neticesine varılmıştır. Sarsıntının 

şiddetinden civar evlerden bdzılarının 

camları da krrılmıştır. 
Halil yakalanarak yedi şahit ile bir

likte müddeiumumiliğe teslim olunmuş-
tur. 

Pazar günü suçlunun meşhut suçlar 
kanununa göre muhakemesi yapılmıştır. 
Neticede llalil beş lira para cezasına 

m:ıhküm edilmiştir. 
~ tc ba§ a makta ve gerek-

~c~1rttlcdc:u~aktadır. Domuz mücade!esi' 
iti i oku o arak bu defa dört Bahkesirde 
• :'>re d ... z arab 1 
ı bit • akgıtll'lak va ~n yaptırarak 
• t :ı-C le if e zıraatı daha a-

J ır rağ et k O', A.~ mc kararını 
t c b· llaıarı ...,..., k 

ıt rn ı ur T· 
~JJ t, B Ukavc} ı~ret Banka-
·ri""~ 1 il lllcv .c aktedılmck üze . 

rtı:a?ltrıJac:rde soo öküz a· 
1-fc&aıt §artla:r Ve köylümüze 
a\ı :r ~l beş ~ltında verilecek
~Ut~ctiylc ka ~uz araba yaptır -
.. ıatın Rnı ar b 
Urtık· ın ort d a asının ve 

C\ el,,. il~ olacak an kaldırılma· 
}°ak Ctııli ve .L Ve köylümüz de 

avll l.ICl.ha 1 b. 
f'C\t • §rnu1 ol esas ı ır va-

0tık acakt 
~ ütıın b ır. 

rnrıu . il Y d 
· \ı~ h rııyctlc kar ırnını derin 

. C8abırıa ...... a:rşılar ve yur-
o~Uniir ve onurla· 

•• 
"'a1ı 

llada K 
l{ut.a llo,, ızılay 

Öldürülen domuzların Müstakil ressanı ve 
.. / .k ·si d. . heykeltraşlaruı sergisi 
UÇ e l l lŞl ~undan önce lstanbul, Ankara, Zon 

Giresun, (Hususi) - Bu sene vila- • 
ıruldak ve Bursa gibi vilayetlerde seryetimizd~ domuz mücad:lesi sistemli ~ 

ve faydalı bir surette devam etmiş ve giler açan ''.Müstakil Ressamlar ve 
memnuniyete şayan neticeler alınmış - Heykeltraşlar Birliği .. Balıkesirdc de 

tır. yakınlarda bir sergi açacaklardır. 
Bu arada fevkalade mesaisi görül -

mü~ olan, Bulaneok jandarma komuta -
nı önyüzbaşı Mustafa T:ryakioğlu ile 

Dereli müdürü Bay Temel Çetin birer 
takdirname ile taltif olunmuşlardır. 

Bu seneki mücadelenin hayırlı neti -

cesi olarak şimdiye kadar ziraat müca
dele müfettişliği dairesine 2500 d~muz 

kuyruğu teslim edilmiştir. Öldürülen 
domuzların üçte ikisinin di~i olduğu 

anlaşılmaktadır ki tamamen nesli ku -

rutulmakta demektir. iki senedenberi 

yapılmakta olan mücadeleler, fındıklık-

.Avrupada uzun müddet bulunmuş 

olan gençlerin .An!rnradaki İnkıli'ıb ser 

gisinde inkılabımızı canlandıran tab

loları bilhassa cok beğenilmiştir. 

Diğer vilayetlerde açılan sergiler. 

den daha zengin olacak olan Balıkesir 

seraisinde bu tablolar da teşhir edile-.:. 
ccktir. 

C...enç sanatkiırların sergilerini bir 

iki şehire hasrettirmi~erck ~iğer yer- ı 
lerc de te~mil etmelerı takdıre şayan. 
dır. i,,. hl'a, (lf firesi 

aıı ~. Ususi) 
a lt 1~ad ln . - Kızılay kon. larımızı bu mel'un ve tahripkar hayvan-

a k..... rıın•i b 
~tla . '"vı l!aJo n <l§kanlığı al- dan kurtarmak durumuna girmiştir. 

Birlik reisi ressam B. Mahmud Ce
vad serginin devam ettiği günlerde Ba
lıkesirde bir de konferans verecektir. ()~%a aıq h~ nunda Yapıldı. Ge- Halkın duyduğu memnuniyet niha -

~'4ıtı~aıc 1.aa"ibvc faaliyet raporla_! yetsizdir. ---------------
"' ?il Cd'J 

(1 he l'tke~ h ı dıktcn sonra -------------- SEZA R---~ 
Yel' cyl F 

'b ~l1h8(ı"İldı' Jc 
1 

vc 5 kişilik D E · ı.1··rt·· ı.1·· · ... tmen (\, u .. d r. ,mm. ı• U ll J• umııı, ogre Dün ıe Y nrın tercüme külliyatında11dır 
~ltt.. llh . .,. ·. are he"etı' • C l t • k d 1 · · • '11e de 1 " .,,.. ll1 't ,, aza- ev< e ; umumı ongre e cgrııı;ı Fiyatı 40 kuruştur 

' 0l'trıarı ~~~assısı Dr. Sa-I saylav Naşid Hakkı Uluğ ve öğretmenj-. _____________ __. 

u cndisi Celal, Jhrahim ııcçildiler ı "' 
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· lstanbul Belediyesi ilanları _ 
Eminönü Kazası İdare heyetinden: İstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp Ka

zasının Belediye hududile mahdut olmak üzere yeniden bir Belediye şubesi ih • 
dası ve diğer Belediye §Uoeleri hudutlarmın Belediye hu<ludu dahiline isabet e -
elen kısmında kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması için Belediye Me:lisi
ne aza intihap hakkını haiz olan ve Beiediye hududu dahilinde mütemekkin bu
lunan hemııehrilerin reylerine müracaat edilecektir. · 

Kaza hududu dahilinde mukim olan kimselerin mayısın 9 uncu pazar günü 
saat dokuzdan on sekize kadar aşağıda gösterilen yerlerde buhındurulacak san
clıklara reylerini atmaları ilan olunur. 

Rey atılacak ıandıklann yerleri: 

Kaymakamlık binasında 

Beyazıt Nahiyesi müdürlüğünde 
Şehzade Camiinde 
Süleymaniye camiinde 
Mercan camiinde 

Gedikpaşada Semt Ocağı bina~ır.da 

Kumkapı eski karakol binasında 

Langa mektebinde 

üç Mihraplı camiinde 

r..e.1 «lacı-k m~' .:ılle :ı:imleri: 

Şehmehmet Geylani. Hocapaşa. Hobyar 
Çelebi Alaettin, Ahıçelebi, Tahtakale 

Rüstem paşa 
Camcıali, Beayzıt 

Kemalpaşa. Kalenderhane. Balabanağa, 
Süleymaniye, Molla Hüsrev 
Çarşı, Dayahatun, Mercan, Süruri. 
Tavşantaşr, saraç İshak, Mimar Hay -
rettin Çadırcı. 

Şehsüvar, Bayram çavuş, Muhsine ha
tun Kazgani Sadi, Nişanca. 
Tülbentçi Hüsamettin, Katip Kasım, 

Mimar Kemal, Mesihpaşa. 
Hacıkadın, Hoca Giyasettin, Yavuz Si
nan. 

Kantarcılar camiinde Demirtaş, Sarıdemir. Zindankapr. 
Küçük Ayasofya camiinde ishakpaşa, Küçük Ayasofya. 
Akbıyrk camiinde Sultanahmet, Cankurtaran. 
Atikalipaşa camiinde Alemdar, Mollafenari, Mehmetpaşa. 
Feruzağa camiinde Binbirdirek, Emin Sinan: 

Beşii<taş Kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp ka· 
zası Belediye hududile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp Belediye şubesi 
ihdası ve diğer Belediye şubeleri hudutlarının Belediye hududu dahiline isabet 
eden kısmında kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması için Belediye Me:lisi
ne aza intihabı hakkını haiz olan ve Belediye hududu dahilinde mütemekkin bu • 
lunan hemşehrilerin reylerine müracaat edecektir. 

Kazamız dahilinde mukim olan rey sahiplerinin mayısın 9 cu pazar günü 
saat 9 dan 18 ze kadar aşağıda gösterilen yerlccde bulundurulacak sandıklara 
reylerini atmaları ilan olunur. 

Sandık yerleri:. 

1 - Sinanpaşa camii 

2 - Teşvikiye camii 
3 - Ortaköy Parti binasında: 
4 - Arnavutköy Nahiye binası: 
5 - Bebek camii önü: 
6 - Dikilita:1 ilk mektep: 

Rey verecek mahalJelerin iıimleri: 

Sinanpaşa, Cihannüma, Abbasağa Türk. 
ali, Vişnezade, Yıldız. 
Teşvikiye Muradiye mahalleleri. 
Ortaköy, Mecidiye mahalleleri. 
Kuruçeşme, Arnavutköy. 
Bebek. 
Dikilitaş mahallesi. 

Bakırköy kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyesi hududu dahilinde 
Eyüp kazasında Belediye hududile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp Be 
lediye şubesi ihdası ve diğer Belediye şubeleri hudutlarının Belediye hududu 
dahiline isabet eden kısmında kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması için 
Belediye Meclisine aza intihap hakkım haiz olan ve Belediye hududu dahilinde 
mütemekkin bulunan hemşehrilerin reylerine müracaat edilecektir. 

Kazamız hududu dahilinde mukim olan rey sahiplerinin mayısın 9 uncu 
pazar günü saat 9 dan 18 ze kadar aşa~ıda gösterilen mahaller için ayrılan san.· 
dıklara reylerini atmaları ilan olunur. 

Sandık yeri: 

ı - Bakırköy kaymakam ve B. Ş. bin1sı: Bakırköy Zeytinlik, Cevizlik, 
Sakızağacı, Yenimahalle, Kartaltepe ve Osmaniye mahalleleri. 

2 - Yeşilköy Nahiye Müdürlüğü b:nası: Yeşiköy. İmraniye, Köyiçi ve 
Şevket[ye mahallelerile Florya. 

Beyoğlu Kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyed dahilinde Eyüp kaza
S! Belediye hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp Belediye şubesi 
ihdası ve diğer Belediye şube hudutlarının Belediye hududu dahiline isabet eden 
kısmında kaza hudutlarına nazat an tadilat yapılması için Belediye Meclisine aza 
intihabı hakkını haiz olan ve Belediye hududu dahilinde mütemekkin bulunan 
hemşehrilerin reyine müracaat edilecektir. Kazamız hududu dahilinde mukim rey 
sahiplerinin 9 mayıs 937 pazar günü saat 9 dan 18 ze kadar merkez Nahiyesinde 
oturanların kaymakamlığa ve nahiyemiz dahilinde ikamet etmekte bulunanların 
da Nahiye merkezlerine müracaatla bulundurulacak sandıklara reylerini atmaları 
ilan olunur. 

Sarıyer Kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp ka • 
zast Belediye hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp Belediye Şube· 
si ihdası ve diğer Belediye şubeleri hudutlarının Belediye hududu dahiline isabet 
eden kısmında, kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması için Belediyt' Mecli -
sine aza intihabı hakkını haiz olan ve Belediye hududu dahilinde mütemekkin bu
lunan hem~ehrilerin reyine müracaat edi kcektir. 

ı:azamız hududu dahilinde mukim olan kimc:elerin mayıs 937 ayının 9 un
cu pazar günü saat 9 dan 18 e kadar Sarıyer, Maden Yenimahalle, Büyükde -
re, Rumeli kavak, Kire~burnu, Tarabya, Yeniköy, fstinye, Emirgan ve Rumeli 
hisa:ında bulundurula ·ak sandığa mczkür mahallat halkının reylerini atmak ü
zere müracaatları ilan olunur. 

Fatih Kazası idare heyetinden: Eyüp kazasının İstanbul Belediye hududu 
dahiline isabet eden kısmı içinde yeniden bir belediye şub:si ih:tası ve diğer Be -
Jcdiye şubeleri hudutlarının Belediye hududu dahiline isabet eclen kısmında kaza 
hudutlarına nazaran tadilat y.ı.prlması maksadiyle Belediye mecl'sine aza inti • 
habı hakkını haiz olan ve Belediye hududu dah:lindc mütemekkin bulunan hem
şerilerin reylerine müracaat edilecektir. 

Binaenaleyh, Fatih Belediye şubesi hlJdudu dahilinde mukim rey sahipleri
nin mayısın 9 uncu pazar günü saat dokuzdan on sekize 9-18 e kadar mahal -
leler:nin bağlandığı. aşağıda yazılı, mevkilerde bulundurulacak sandıklara rey 
varakalarını atmak üzere mezkur mevkilere müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Eyüpte teşkil edilecek Belediye şu besi için müracaat olunan umumi azanın 
toplanacağı mevkiin ve bu mevkilere bağlı mahallatın listesi: 

ı - (Kaymakamlık Belediye Ş. bina- Kırkçeşme, Husambey, Sinanağa, Kir·-
sında} - mastı, Şeyhresmi, Hoca Üveys. Guraba 

lli.iseyin ağa. Baba Hasanalemi. Murat
paşa iskenderpaşa, Sofular, Hasanhalifc 

( Lidfcn sayı/ayı çeviriniz) 
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2 - (20 inci mektep binasında) 

3 - (Karagümrük 27 inci ilk mektep 
binasında) 

4 - (Eyüp c;amii avlusunda) 

5 - (Rami karakolunda) 

6 - (Otakçılar karakol binasında) 

7 - (Balat Hamam arkası Ferruh 
camiinde) 

8 - (Cibali polis karakolu binasında) 

9 - (Ereğli camiinde) 

1 O - (Evliya camiinde) 

11 - (Kazlıçeşme polis karakolun -
da) 

12 - (imrahor camiinde) 

mahalleleri. 
Kocadede, Derviıali, Beyceğiz, Kariyei
atik alipaıa mahalleleri. 
Muhtesipiskender. Mimarsinan, Kara -
baş, Neslişahsultan Haticesultan mahal
leleri. 
tsıambey, Eyüp, Dökmeciler, Uçşchit -
ler, Cümüşsuyu mahalleleri. 
Rami yeni mahalle, Topçular, Rami Cu
ma mahalleleri. 
Fcthiçelebi, Nişanca, Cezrikasımpaşa, 

Abdülvedut mahalleleleri. 
Balat Karabaş, Avcıbey, Hızırçavuş, 

Hatip Muslahattin, Tahtaminare, Atik 
Mustafapaşa, Hamami Muhittin, Katip 
Muslahattin, Mollaaşkı, Tevkiicafer, Ka
sımgunani mahallelerile Süreyyapaşa 

fabrikası. 

Haydar, Haraççıkaramehmet, Küçük 
Mustafapaşa, Abdi subaşı Müftiali, Ka
sıpdemirhun mahalleleri. 
Ereğli, Denizaptal, tbrahimçavuş, Ar -
paemini, Fatmasultan Beyazıtağa, Mol
laşcref, Ördekkasap. Nevbahar, Sarım u
sa mahalleleri. 
Seyitali, Merkezcfendi, Melekhatun, U
zunyusuf, V elcdikarabaş mahaUeleri. 
Kazlıçeşme mahallesiyle fabrikalar. 

İmrahor, Hacıevhat. Hacıhamza, Abdi
çelebi, Alifakih mahalleleri. 

13 - (Aksaray Çakırağa camiinde) Yalı, tnebey, Keçihatun, Hobyar, Kürk

14 - (Hacıhüseyinağa camiinde) 
çübaşı mahalleleri. 
Hacı Hüseyinağa, Kasapilyas. Sancak
tar Hayrettin, Davutpaşa Arabacı Be -
yazıt, Kocamustafapaşa mahalleleri. 

Katiıöy Kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp ka
zası Belediye hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp Belediye şube
ıi ihdası ve diğer belediye ~ubeleri hudutlarının belediye hududu dahiline isabet 
eden kısmında kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması için Belediye meclisi
ne aza intihabı hakkını haiz olan ve belediye hududu dahilinde mukim bulunan 
hemşerilerin reyine müracaat edilecektir. Kazamız hududu dahilinde mukim olan 
kimselerin 9/Mayıs/937 pazar günü saat 9dan 18 e kadar aşağıda gösterilen mev 
kilerde bulundurulacak sandıklara reyler!ni atmaları ilan olunur. 

Sandrk yeri: 

Kaymakamlık binasında 

Kızıltaıf a 1,Jahiye binasında 

Erenköy nahiye binasın.da 

Rey verecek'. maha1Jeler: 

Rasim paşa mahallesi 
İbrahim ağa ,, 
Osman ağa ,, 
Hasan paşa ,. 
tkballye ,, 
Cafer a~a ,, 
Osmaniye Mecidiye ,, 
Züqtü PeH .... 
Tuğlacı Mustafa ,, 
Göztepe ,. 
Merdivenk8y ,, 
içercnköy ,, 
Sahrayıcedit ,. 
Bostancı ,. 
Suad iye ,, 
Kozyatağı ,, 

Beykoz kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyesi hududu dahilinde 
Eyüp kazasında belediye bududile mahdut olmak üzeıe yeniden bir Eyüp Be -
lediye şubesi ihdası ve diğer belediye şubesi hudutlarının belediye hududu da
hiline isabet eden kısmında kaza hudutla nna nazaran tadilat yapılması için be - • 
lediye meclisine aza intihabı hakkını haiz olan ve belediye hududu dahilinde mü
temekkin bulunan hemşerilerin reylerine müracaat edilecektir. Kazamız hududu 
içinde mukim olan rey sahiplerinin mayısın 9 uncu pazar günü saat 9 dan 18 e 
kadar mahalleleri için ayrılan aşağıda yazılı mevkilerdeki sandıklara reylerini at
maları ilan olunur. 

1 - Beykoz kaymakamlık binasında Beykoz, Yalı köy mahallesi 
2 - Paşabahçe polis karakolu .. Paşabahçe İncir köy .. 
3 - Kanlıca .. .. Çabuklu Kanlıca ,, 
4 - A.Hisar nahiye müdürlüğü .. A. Hisar Göksu ., 
5 - A. Kavağı polis karakolunda A. Kavağı, Mirşah ,. 

Usküdar kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp ka
zaSt Belediye hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bir Byüp Belediye şubesi 
ihdası ve diğer Belediye şube hudutlarının Belediye hudut dahiline isabet eden 
kısmında kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması için Belediye Meclisine aza 
intihabı hakkını haiz olah ve Belediye hududu dahilinde mütemekkin bulunan 
hemşehrilerin reylerine müracaat edilecek tir. 

Kazamız hududu dahilinde mukim olan rey sahiplerinin 9 Mayıs 937 pa • 
zar günü 5aat 9 dan 18 ze kadar aşatıda yazılı yerlerde bulundurulacak sandık • 
lara reylerini atmaları ilan olunur. 

Sardık yerlari: 

1 - Kaymakamlık binasında 

\ 

'2 - A."rakıyeci Hacı Mehmet cami -
inde. 

S - Valdei atik cemiinde 

4 - Çinili karakolunda 

6 - Fıstık ağacı eski bando birliği 
binasında. 

7 - Kısıklı Belediye mevkiinde. 

g - Beylerbeyi B. mevkiinde. 

g - Çengelköy camiinde. 

Rey verecd< m3haller: 

Sinanpaşa, Çakırcı Hasanpaş2. Satacak, 
İhsaniye Ayazma, Rumi Mehmetpaşa, 
imrahor, Ahmet Çelebi Hamza Fakih, 
Kefçe dede, Hayrettin Çavuç, Durbali, 
Toygar Hamza, Tenbel Hacı Mehmet, 
Gülfemhatun. İnkılap mahalleleri. 
Selimiye, Gazi asker Ahmet Ef, Arakı
yeci Hacı Cafer. Aşçıbaşı, Tavaşi Ha -
san aga mahalleleri. 
Valdei atik, Tabaklar, Arakıyecı Hacı 
Mehmet Pazarbaşı mahalleleri. 
Selami Ali Ef., mahallesi Murat reis 
Selman ağa Hacı Hesna hatun, Solak 
Sinan mahalleleri. 
icadiye mahallesi. 

Kısıklı, Bulgurlu, Altunizade mahalle -
leri. 
Beylerbeyi, Burhaniye, Giiblice, Abdul· 
lah mahalleleri. 
Kuleli Çcngelköy mahalleleri. 

Ista11bul G·iimriik l\1uhafaza Deniz 
J\lıntaka Komutanlığından: 

1 - Trabzonda gümrük muhafaza tabur komutanhğr emrinde bulunan 45 
sayılı motör için (55) lira ücreti maktua ile mazot makinesinden anlar bir ma
kinist alınacaktır. 

2 - Talihlerin motörcü mektemi mez:unu ve ticareti bahriye müdüriyetince 
makinist şahadetnamesini haiz olmaları şarttır. 

3 - Bu evsafı haiz olanların komutanlığımıza müracaatları. (2262) 

Jandarma genel kornutarıllğı Ankarn 
satın al rna kom isvon tından: 

Bir kilosuna (1125) kuruş değer biçilen (1800 den 2200) kiloya kadar vasıf 
ve örneğine uygun yatak yünı:i 7 - 5 - 1937 cuma cünü saat (10) da açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi komisyondan parasız olarak alınabilecek bu eksiltmeye &irmek 
istiyenlerin (20625) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektublarını bel-
li günü saat (ona) kadar komisyona vermiş olmaları. (991) (2237) 

Sa~sun Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
l\!üddaleyh, Samsun Yeni Kırbaç 

mahallesinde mukim iken halen ika. 
metgahı meçhul bulunan Usturumca
Jr Hasana: 

Eşiniz Vaııfiye tarafından aleyhini. 
ze ikame olunan boşanma davasının 

duruşma günü olan 1.4.937 tarihinde 
ilanen yapılan tcbliğata rağmen mah. 
kemeye gelmediğinizdcn hakkınızda 
gıyaben karar ittihazına ve mahkeme. 
nin 4.5.937 tarihine müsadif salı gü. 

nü saat 14 de talikine karar verilmiş 
olduğundan olbaptaki gıyap kararı 

tebliğ varakası da mahkeme divanha. 
nesine yapıştırılmış bulunduğundan o 
gün ve o saatte Samsun asliye hukuk 
mahkemesine gelmeniz ve aksi takdir. 
de hakkınızdaki mahkemenin gıyaben 
intaç olunacağı ikametg9.hmıım meç. 
huliyeti hasebiyle iJQnen tebliğ olu. 
nur. 

(V. No. 21853) 

ı O - Kandilli camiinde. Vaniköy, Kandilli mahalleleri. 
11 - Kuzguncuk Halk Partisi bina- Kuzguncuk mahallesi. 

sın da. 

Adalar kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyesi .dahilinde Eyüp ka -
zası belediye hududile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp belediye şubesi 
ihdası ve diğer belediye şubeleri huduthrının belediye hududu dahiline isabet 
eden kısmında kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması isin belediye meclisi
ne aza intihabı hakkını haiz olan ve belediye hududu dahilinde mütemekkin bu
lunan hemşerilerin reylerine müracaat edilecektir. 

Kazamız hududu dahilinde mukim olan rey sahiplerinin mayıs 9 cu pa • 
zar günü saat 9 dan 18 e kadar aşağıda gösterilen yerlerde bulundurulacak 
sandıklara reylerini atmaları ilan olun ur. 

Sandık yerleri: Rey verecek mahallelerin isimleri; 

Kaymakamlık belediye Ş. binasında. 
Heybeli nahiye M. ,, 
Burgaz nahiye ,, ,, 
Kmalıatla karakol önünıle 

Kapalıçarşıda Yazmacılar mahallesinde 
Alipaşa hanının 10 N. 1ı odası .. 

Süleymaniyede Molla Gürani mahalle ve 
sokağındaki 13 N. lı Şemsettin molla 

Gürani medresesi. 
Çakmakçılar.da Atik lbrahimpa~a soka
ğında Çandarlı Atik İbrahimpa§a med
resesinden müfrez oda. 
Babıalide Lala Hayrettin mahallesinin 
~'atmasultan soka ~ında 5. N. lı Hacı Be-

şir ağa medresesi. 
Hoca hayrettin mahallesinde mekteb so
kağında 4. N. lı Abdüsselam mektebi 
binası. 

Sülcymaniyc.cJe Hoca Hamza mahallui
nin Kepenekci Sinan sokağında 5 N. Jı 
Siyaviş paşa medresesi. 
Nuruosmaniyede Çemberlitaş mahalle ve 
sokağında 70, 72 N. h Jstündeki oda ve 
kahvehane. 
H üseyinağa mahallesinde Kırık tulumba 
sokağında 11 N. Darushadis bostanevi 
medresesi. 
Samatyacla tramvay ca<ldesinde 305 

N. lı arsa. 
Vefada Molla Hüsrev mahallesinin Ko
vacılar sokağında 83 N. lı Ekmekçiba;ı 
Ahmet paşa medresesi. 
Cibalidc Odun iskelesi sokağında yazı
hane yeri. 
Fenerde Balat taddesinde 41 N. lı kale 
burcu. 

Büyükada mahallesi 
Heybeliada ., 
Burgaz ada ,, 
Kınalı mahallesi. 

Senelik muhammen 
kirası 

24 

120 

300 

60 

240 

240 

84 

30 

190 

[8 

36 

(B.) (2272) 

İlk temi
natı 

1,80 

5,40 

9 

22,50 

4,50 

18 

18 

6,30 

2,25 

14,25 

1,35 

2,70 

Yukar<la semti senelik muhammen idra1arile ilk teminatları yazılı olan ma
haller teslim tarihinden itibaren 938. 399 veya 940 seneleri mayısı sonuna ka
dar ayn ayrı kiraya verilm~k üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartname. 

lcri levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk temi· 
nat makbuz veya mektubilc beraber 5 - 5 - 1937 sa11ıımba gün.J saat 14 
de daimi encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2148) 

Muhammen bedeli İlk teminatı 

Fenerde Menahi kilisesi bahçesindeki ha-
vuzun tamiri. . 
İlk okullara lüzumu olan 20000 tane be
yaz tasnif varakasile 5000 tane kırmızı 

135,44 10,16 

tcsnif varakası . 151 11,33 

Yukarıda cinsi mikdarı ve muhammen ı:ıedell::ri yazılı olan işler ayrı ayn 
pazarlığa Jronulmu !ardır. Nümune ve §artnameleri encüm::n kalemlncle görülcbi· 
lir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında ~österilen 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 26 - 4 - 193] Pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2269) 

TiFOBiL 
--Or. iHSAn ~ 

Tifo ve pıratifo bastalıkl~ 
• f1 fıı• 

mamar için ağızdan aıınJ t 

landır Hiç rahatsızh~ \'(rtıl ı 
kes alabilir. Kutusu 55 

~~~~~~ 

Dl. 'Nı·had 1~ö1l < • ı ~e 
) ı ıncı sınıf Cilt • Fr~ ... a 

~
Zührevi hastalıkıar rru.ı~,.,ı 

8elıt6ll T•JY*r• C•,.,•1•ll ıı.art 
Teıeıon ı ••_.- ~ 

~ 
Pazar ve Perşembeden bas~~ 
15.30 - 21 e kadar hastaıannı •"' 

sau günle•• ~ 

SURET · 
Beyoğlu lkiııci NoieT

1
• 

Müsteciren icrayi ticatf' 

olduğum Fatihte Kocaded~ 
sinde Nişanca caddesind~ ıce 
fırını içinde bulunub e""er 
Beşinci noterlikten tasdilt ~ 1 

tanzim edilen senette yaıı 
Fehmi'ye aid bulunan Jll59~e 
mur makinesi ve beygirle ı9 

··ye~ bu kere Hasan Fehmı #, 
vir ve teslim ederek ?Ile 
mevzuubahs işler üzerin~ 
alaka ve methalim kalrtı ·ffe 
fiyetin usulen ilanını istel'

1 

Adres: . 
Fatih Nişanca cadde~.ııtl 

sokak 16 No. da oturduJ~ 
Mazlum oğlu Hüseyin. F•9~ dan verilmiş 1 Temmuz 
1969 N o. lı resimli nüfUS tııf 
yılında Rakalarda doğrnlll şe 
Zekiye. İstanbul. Fatih· eJ1' 
Mahmud efendi mahal! 
sokak. 5 ev. 23 cild. 110 
fus kütüğüne geçiriJıniştir· 
pıştırıldı.. r:ı:I 

21 . 
!ı?' 

ikinci Noter: ..4· ~ 
Bin dokuz yüz otuz Y~ 

ayının yirmi birinci gi.iil~ıı 
olan ve okunub anlatılaJl .J 
tına konulan imza kim ~Idli 
yazılı olub görülen resııtl 

01 anlaşılan Hüseyln'in olu~Il~ 
nı kabul €ttikten sonra ö 
si koyduğu için kayıd ,·e 
dı. 

21/6/937 ğ1 
Bu suret dairede 21 41~, 

2766 numara ile saklı a~e) 
lub ilan edilmek Ur.ere ·ıdi
Kurun gazetesine gönd~,ıı 

21 ~·! $ 
ikinci Noter: İ-· r: 

CJ· 
• ğ~ 

Bo§ikta§ lcro ll!e11ıllrııı~ 
Dosya ~o: t 

Kira borcundan dola)~e 
alınıp açık artırma surcd•~ 
karar verilen tahta sıı.~i! 
soba, ayna, abazur, d dol• 
masa ,kanapc, su küpUı 
sahnenin Be§iktaşta A.k ~ 
Nedim caddesinde 42 ılı ıp 
kahvehanede satılacaktır·~ 
larm dellAliye resmi ''8 ~51 
nı \'ermek şartiyle so.•·· j 
müsadi! cuma günü sa•~ 
kadar mahallinde hazır tipi 
muruna lüzumu müraca.& 

nur. 



..___ KASADA 
SAKLAOIÔINIZ 

DAflA 
KUQU 
sı~ 

(~ŞM[ 
'\IAZİY 'TINDE'OIQ 

ONU rAİZLt 
QANk'AYA-VE~NJZ - -

.. 
'-'USUSI SARTLAQIMIZJ 

SORUNUZ 

~OLANTSh 
b>AN~ ONIN.\ 
kARAJcöy OALAÇ-ALALEMCİ . HAN ~----~ 

1 --:::::.-- ~-

~n bu I 7 nci icra memurluğundan 
o ıı.. Cliııiıı E . • 

""1. kı nınıyet Sandığına birinci derecede ipotek bulunan ve tamamına 
, ~i ~ınct takdir edilen Beyoğlunda Tatavla mahallesinde Kurtoğlu sok~ 
t.pı • Yeni 66 No. 1ı bir tarafı Vitalinin hane bahçesi ve bir tarafı Di

:!'lıd:n Raıtonya hane bahçesi ve bir tarafı tarikiam ile mahdud ve ev-
~ Yazılı b · . 1 k .1 . . 
ı. ıt ge ır evın satı masına arar verı mııtır. 
'« ı... ~en Yen· z · K · b' t U · uoI;; n evsafı· emın katı: arosımen ır an re zerıne came-~-.. ı .. rınıu . • • 
L""'~ı . 1 hır sofa ıJzerinde merdiven altı dolabı ve bır dolaplı oda zemi-

btr 1tı Çırıi tnaltız ocaklı tekneli musluk tatlı alaturka hela sabit iki do-
İL· lltfak ol B h "k· d ·· 
'C1 ille up mutfağın bahçeye kapıu vardır. a çe ı ı ıe uzerinde 

lora Uı Y~e ağacı vardır. Ve etrafı tahta per~e ile muhattır. Birinci kat: 
crıne ·1c· İk" · · 'tbit .. 1 .~ oda olup birinin sokağa kapısı vardır. ıncı kat: Bır sofa 

~, bit k'l Yukıu dolaplı ve sokağa şahnişli bir oda ile gene sabit yüklü bir 
t, S 

1 
trden ibarettir. Elektrik ve terkos tesisatı vardır. Bina kamilen 

... ~, bir Odrum 'Ve kısmen zemin katının nısfı kagirdir. Bir tarafı çinko 
"lttt tcıraf 

t 1tı ı yangın duvarlıdır. Umum mesahası 112 metre murabbaı olup 
~ Oldıığ~ra~b~ı bina zemini kalanı bahçe olan bir evin tamamı tapudaki kay-
tt~r... gibı açık arttırmaya vazedilmiştir. 

·~ ··ıa P . 
%7 S C§~nı:lir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhaın-

bo '~' ~tsbetindc pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
tçııı}'a tr .ıcabeder. Mfüenıkim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf b-~ 

, ~Gıı~ d ~ıttir. Arttırma §artnamesi 18 - 5 - 1937 tarihine müsadif 
~t • ' lg~ırede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
~~t:a td"l 

7 
tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya 

611 
1 CCek b' · · ' h . l:1 ıtıa, laledir .: ınncı arttırmada bedel, kıymetı mu ammenenın -1c7 5 ini 

~ere de ustte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhüdo:i baki 
llıü'tdif arttırma on beı gün daha temdid edilerek 22 - 6 - 1937 tari

f •11tticeai~alı günU saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci art-
fla, itan de en çok arttıranın üstünde bır kılacaktır. 2004 numaralı İcra 
~ ip0t~~~nun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit 1 

~;l\ı \>e h 
1 

alacaklarla diğer atakadaranın ve irtifak hakkı sahihlerinin bu 
i tUrı za u;usile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itiba

lakdirde \
1
nda evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 

dt ~tiç k ~kları tapu sicillcrile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşma-
ıı ıb a ırlar .,... .. k" · · · t ·r· d 11·1· ~· aret · n1•..ıtera ım vergı, tenvırıye ve anzı ıye ve e a ıye re1-
•, 20 olan b 1 d' .. • . b d r .. ~ len . e e ıye rusumu ve vakıf ıcaresı e e ı muzayededen tenzil 

~ ~lt iıır tlık 'Vakıf icareıi taviz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla malu-
"e 1Ytnlc • taitdirj rın 36/ 3634 numaralı d osyada mevcud evrak ve mahallen 

kıymet raporunu görüp anlıyacaklan ilan olunur. (2276) 

BORSA 
21 . 4 ~37 

lllzalannda yddn lfareUJ o1anlaı. be 
ttade muamele ıorenıerdlı. Kalıamlaı 
'la&l lt cıe kapaıııı .atıf Uşatlıu'lım. 

PARALAR 
• ~terlln 623 - Pezeta 
• Dolar 1:16 - • Mark 
• Frank l t3 - • ZloU 
• Liret 1.2:> - • Pengo 
• Belçika Fı 8,! _ • Ley 

• DrahmJ 2il. - •Dinar 
• Iavtçre Fı 5i5 - Yen 

28-
2260 
24 -
1'-
52 -

•Leva 
•Florin 
•Kron Çek. 
• Şlll.ıı Avu• 

28 - • Kron ı.v~ 32 -
66 -- • Altta 1050 -
i5 - • Banknot 253 
23 -

ÇEKLER 
• Londra 623 • Viyana ' 2'230 
• Nevyorlı o 7 9 • Mıldr10 14 ().1j() 

• Pam 17 i375 • BerUn 1 965l 
• M.JIA.no 15 0144 • V&rJOft '1575 
• BrükMI 4 68-i;) • Buda~ 3 9887 
• AUna l:i7 i2 • Bllkree 107 3836 
• Cenevre 3 46 • Bel~ S4 43 
• Sotya 64 20;; • Tokohamı. 2 i575 
• Ameterdaı:ıı ı ·1430 • MNkon 23 9f 
• Prat 2".? 6:52:> • Stokbolm S 1150 

ESHAM 

• Iş Bankast 9 90 J'r'1DV&J 

Anadı>IU 23 75 • Çtmento 
Uı.ıyon Del 

Ş'Vlr Del 

Balya 

14 -

,-

93 JO 
Şlr Rayrty 

•Merkez &nk 
ti . Rlıtorta 

Bom on ti 10 7Z> 
Şark m. ecr• 
reıeton 

.stlkrazlar Tahviller 
• 1933 T .Hor ı 20 2i5 ıcıeıctrt.11 -

• • • • D Ul.90 l'rlUllY&J -

.. • .. m 20 Rıhtım -
"' lıtik.Dahm U9 • Audolo J 39 90 
• ErgeııJ lsUk 9S - • Anadolu D 39 90 

19214 A M - 'nııılnlu ID • 
8. Erzurum 9ö - Mümeuil A -!4 90 

Pıı,.enılıe 

Takvim 21 Nisan 

======110 Sefer 

Sebatı oamaaı 

..'.>ile oamaaı 
(Jdodi Oauı&SI 

A.k§&ID Dam&JD 

~ 11 
!8,56 
400 

1213 
16,00 
18.'i6 

~ Y at.sı CUUDa&I 2U.:J 5 
(maa.ll 3 20 

Yılın Kt~n (Unlert 1 ( 2 
Ytlm k.ala.n gtlnler1 2:>.i 

ZAYİ 

CUMA 

22 Nisan 
I 1 Sefer 

510 
1859 
400 
l~ 12 
r 6 tıı 
18 57 
20 .i6 
3.18 
ı ı .~ 

252 

929 • 930 ders yılında Bandırma ilk 
okulundan aldığım şahadetnameyi 

kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kiSinin hükmU yoktur. 

44 Haluk 
(V. No. 21860) 

• ZAYİ 
933 - 34 senesinde Kabataş lisesi 

orta kısım ikinci sınıftan aldığım tas. 
diknameyi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskişinin hükmü yoktur. 

· 1121 irfan 
(V. No. 21862) 

Türkiye Cumhurly·et 

'· "k . 17/411937 
\ııı "fi 1 ı F lira 

Merkez 
vaziyeti 

Bankası 

r ~l>frtııı 2 
'ltıt, .. ı.o-12:093 ·L.29. '197.3137.17 
~ • • • , .. 12.944.666.-
lt "- ac~bı • • ,, .~11.192.10 43,4·9,245.87 
"-~•; rıe, t 

tı\~, .. 
'~ lttıorr.ı bir~:• 

• '111 ltatıtı !034.,7, ~ 7.109.522.04 
~ cıa beııt 
~ "lıı,, 
~ bıı.1tıYeıerı "' borı:ıu 

ı. ~~.,; . . . 47.480.528.79 5t.599.071.96 
lıtt, leıı ,..,. 1 

' '••s 

.414.8 2 t.36 L. .414.821.36 

9.G21.13 

l!lermaye • ' 
ihtiyat ak~a1 

• • • • 1 

• • • • l 

l"edavuıaekı Banknotlar: 
Deı:tbte edilen evrakı nakUye 
Kanunun 6 •e 8 lJlci mad«S. 
lerine tevfikan bazt11e taratm. 
dan nkl tedlyat. 

rL 158. 7 48.563-

L 12.85.1.940-
Deruhte e<!ilen enakı nakUy. 

a baklyelll, . • . L 145.894.623-
Karşılığl tama.meıı altm olarak 

ted&YÜI• Ubeten vaucınen L. 19.000.000-

ı i.OOO.OOO
l.551.182.53 

~eakont mukabili lllveten ted.l•· 12.C00.000- 176.894 623. -
vazed. 

'ıılııı~ 1.ltı 111.kUye f 
,.~~1ı:1.ıı ~ l?ıacı. L 158.748.56.1-1 
~ ttd!Yat. ~. tara. ~ Tilrk Llraaı M~vdu&ıı 1 ~.566.t;94.26 \ 
~ 1 Plvttı l'&Ultlfttt: 

C4..,,' botıoı,rı, ı " 12.853.940- 14'~.894.623- Altm t&bvtll kabil dö"l'izler 

"ııttıer .. • Dlğn clövtzıer ve a.ıacakJJ t 1.E6.67 

IS'-~ · . . •. L. 2.000.0CO.- . 1<11rını tıllldyeten 
)llh...t. llttı ~t ~~. • "23.381.649.65 25.361.6~9.65 Muh'-dll 
tt.:.~ ite eıı ' --111: 

1 ~"tıtı 'lılıtı ~ ılak. 1 

"'"' '-b•tıı 'lttYnıeu"' l.37.605.330.47 
~ ~ •tıbt,., "haııı 1 

't ~ ' tı ,., t.lı"11At e 
~'t t!t~ 11 L. 3.9..17.fiSl.24 41.~42.891.71 

~~rı~ ..... 
a..:- ...._., ~L 6.'l.961.72 
~.... L. 8.214.22.5.5.5 8.280.187. 27 

4.500.000-
1 l .036. l59.45 
33'l.~~~I. 

• • 

lakonto ıw:tdJ ytacıe O U - Altır tısertlte 

• 
24.191.099.77 24.HJ'l.236.4ı 

1( 2.884.t 14 04 

;•35.~8.830.21 
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Nafıa V eki!eti 
Devlet Derniryolları Avrupa hattı 

işletme nıüdürliiğünden: 
23 Nisan 1937 tarihinden itibaren Sirkeci - Küçük Çekmece Banliyösün

de tenzilli D. D./ 131 N. 1ı yolcu tarifesinin tatbikine baılanacaktır. Bu tarife -

ye göre Banliyö hattı (İstanbul - Yedikule), (Yedikule - Bakırköy), (Bakır

köy - Küçük Çekmece) olmak üzere 3 mıntakaya ayrılmıştır. Bu 3 mıntakaya 
göre şu ücretler alınacaktır: (2214) 

Gidit 

I ll m ' 
Gidiş - Dönü~ 

I II III 
- Yalnız bir mıntaka içindeki idasyon 
lar arasında • , 12 

- İki bitişik mınt~k~ i:ta:yo~la~ ar• 
sında • . . . . . . 
- Birinci ve Uçüncü mıntıka iıtaıyon 
tarı arasında . 

(Kumkapı - Zeytinb~rn°u) 
0

ve
0 

(Yen°i 

16 

22 

9 7 17 

12 9 23 

16 12 34 

mahalle - Küçük Çekmece) kısımları bir mıntaka addedilecektir. 

13 10 

17 13 

23 17 

Bu Ucrct:erde .. UprUler resmi ve nakliye 
vergisi dahildir 

ÇOCUKLAR - 5 yaşına (beş dahil) kadar olan çocuklar ebeveyinlerinin 
yanında parasız taşınır. 5 yaşını geçmiş olanlardan yukarıdaki ücretler tam alı· 
nır. 

15 günlük kartlar i~in 15 

Aylık kartlar için 30 

Uç aylık kartlar için 90 

gidiş -dönüş ücretinde 

" .. •• .. " 

% 20 

% 30 

% 40 

tenzilat 

.. 
Halen satın alınmıı bulunan abonıman kartları müddetlerinin nihayetine 

kadar muteberdir. 

BiLETS!Z YOLCULAR - Banliyö katarlarında biletsiz yolculardan sı -
nıf ve mesafe gözetilmeksizin köprüler resmi ve nakliye vergiıi ile beraber mak· 
tuan 26 kuru§ alınacaktır. 

SINIF FARKLARI - Biletinin gösterdifi sınıftan yüksek bir sınıfta se

yahat edenler ayrıca 16 kuru_ş mukabilinde yeni bir bilet alacaklardır. 

Anahat yolcu tarifesinde tenzlli\t 
• İstanbul - Edirne, Alpullu - Kırklareli hatlarında 23 Nisan 1937 ta -

iihinden itibaren O.D./ 130 N. h tenzilli yolcu tarifesinin tatbikine b:ı.~lanacak-
tır. 

Mezkur tarife 106/ 107, 3221323 N. lı Muhtelit katarlarla seyahat edecek 

yolculara umumi tarife üzerine gidişte % 50, gidiş _ dönüıte % 60 tenzilatııcıır. 

Yalnız 8/ 9 N. 1ı D. O. katarları ve 308/ 309 N. 1ı Otoray için gidiş - dönüş bi -

leti almak ıartile % 60 tenzilattan istifade etmek istiyenler birer fotoğrafilerini 

biletler üzerine yapıştırmak üzere gişelere vereceklerdir. 

Gidiş • dönüş biletlerinin dönüş kısımları 15 gün muteberdir • 

Yalnız gidiş bileti alan yolcular tam tarife ücreti vereceklerdir," 

Mektep talebesine mahsus aylık 
abonıman karlı 

Umumi tahıl1 dereceleri dahilinde tedriıatta bulunan rnmt ve mtısaddak 

huıusi, ilk, orta, liıe mekteplerine, Univer1itelere devam eden ve 25 yaıını geç

miyen ve kazanç ıetirir bir işle meşgul olmıyan talebelere 1 Mıyıı 1937 tari • 

hinden itibaren D. D/1 119 N. 1ı hususi tenrilli aboruman tarifeıi tatbik edilecek

tir. Bu tarifeye göre alınacak ücretler gunlardır: 

II. III. 
1 - 8 Kilometroya ka-d;ıt olan mesafeler için 150 100 
9-14 

15-25 
26-45 

46-70 

.. 
.. 
•• 
,. 

.. ,, 
.. .. .. .. 
.. ,, 

Mufassal tarife iıtasyonlara BlıHmıtır. 

•• 200 ı 125 

.. 250 175 

'• 450 300 

.. 750 500 

T. C. D. D. AVRUPA HATTI 
9. iŞLETME MODORLOCiO 

Jandarnıa genel . karnutetnlığı Ankara 
~atına 1 rna komisvonundan 

Bir tanesine yedi yüz kuru~ fiat bi~ ilen yerli bezinden yapılmıı iki bin por

tatif çadır 8 - 5 - 1937 cumartesi günü saat onda kapalı zarf eksiltmesile 
11tın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye 

ıirmek istiyenlerin ( 1050) liralık ilk teminat makbuzu veya banka mektubu ile 

ıartnaınede yazılı veıikaları muhtevi teklif mektublarını belli gün saat dokuza 
kadar komiıyona vermit olmaları. ( 1003) (2273) 

Istanbul Defteırdarlığındarı: 
Beyoğlunda eski Caddeikebir yeni lrtiklal caddesinin en iılek ve ıerefli bir 

yerinde köıe batında evvelce Galatasaray polil merkezi olarak kullanılan 277 

No. lu kagir bina ile altındaki dükkanlar para11 peıin ve sırf nakit verilmek 
şartile 60000 altmıı bin lira muhammen bedel üzerinden 3 - S - 1937 pazar-

tesi günü saat on beıte kapalı zarf usulile satılacaktır. İsteklilerin 4500 lira
lık teminat mektublarile teklifnamelerini sözü geçen gilnde saat on dörde ka
dar Devterdarbk binasında Milli Emlak M•Jdürlüğünde toplanan komisyon bat-
kanlığına vermeleri. (M.) (2096) 

ı ve Limanları işit-ime 
aresi ilanları 

Devlet Demıryollar 
Umum id 

Muhammen bedeli 1275 lira 25 kuruş olan 45 adet ambuvatmanlt dökme 
boru ile 22 adet flançb ve 17 adf't ambuvatmanh vanalar 29-4-37 per~embe 
!ti.inil ıaat ıo da Haydarpapda gar binası dahilindeki komiıyon tarafından açık 
ekıiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 95 lira 65 kuruıhık muvakkat teminat ve ka -
nunun tayin ettiği vesaikle birl kte eksöltme günü ıaatinc kadar komisyonP mü
rr.caatları lizımüır. Bu iıe ait ıartnameler komisyondan para.ız olarak dağıtıl· 
maktadır. (2068) 
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Size : Aklslerl mUteharrlk ziyadar 
Parlak bir havuz teklif eder ... 

Latif bir ziya altında hot manzaralı çiçekler ...• 
Gözlerin zevkiyle şenlenen bir" mesken .... 

L 
Camekinmız ıçm dayanılmaz bir cazibe ... 

•••Fııİiyİlıa•tı•, •t•ak•s•itl•e-öd•e•n•m•e•k•ıa•rt•i•y•le•3ıiı_ 2•5•Ll-R•A•D-IR•.-•••• 
Devlet f)emiryolları Umurıı 

111 iid ii rliiğlind en: 
t. - 30 yaşından yukarı olmamak ve i~letme merkezlerinden öğrenilecek 

§artlarım1z1 haiz: olmak §artiyle yüksek tahıil görmü§lerden atajyer harekel mü· 
fettiı;i -1ınacaktır. 

• .... ...- ıstekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilatı almak için Ankara 
Haydlrpa.şa veya İzmir işletme müdürlüklerimizden birine müracaat etmelidir -
ln. 

3. - ilk alınacaklara 130 lira maa§ verilecek ve iki sene staj Müddetinin 
hitamın:la müfetti§liğe liyakatı tasdik edilenlerin maa§ları 151 liraya çıkarıla -
caktır. 

4. - İmtihanda ve staj müddetinde temayüz edip lisan bilenlerden lüzumu 
kadarı bir sene müddetle Avrupaya gön derilecel<tir. 

.ı;. - Son müracaat günü 10 Mayıs 1937 dir. (2110) 
--·---------- --...--· - __ ......, _______________________ _ 

l-il\lılhl: A8IM US NQrlyat oırektlh'U: Renk Ahmet Sevengll 

f staııbul Tramvay Şirketinden: · 

W37 yılının M.art ayında Tramvay 

arabalarında bulunan eşyanın müfre. 

daflı Jistesi: 
Adet 

Bay.Bayan kullanılmış çift ve 
tek eldivenler 168 
Bay.Bayan .kullanılmış çift ve 
tek ayakkabılar 18 

,, ,, ,, çoraplar 11 
Bay . Bayan kullanılmış şemsi. 
ye ve bastonlar 24 
Bay • Bayan kullanılmış şapka, 
bere ve kasketler 261 
Bay • Bayan kullanılmış iç ça. 
maşırı 32 
Bay • Bayan kullanılmış boyun 
atkısı 11 
Kağıd, kitab, defter 35 
Mekülat 30 
Yemek kabı 29 
Cakct, pantalon 6 
Sigara, tütün 2 
Kumaş parçaları 5 
DolJ?lakalem ve kursunkalem 6 
Gözlük, tcsbih, çakı 8 
Ceb saati 3 
Sabun, fırça. ilaç 6 
Çuval, torba. süpürge 5 
Kullanılmış eşya ve para çanta. 
lan ve sepetler 75 
Anahtar, hırdavat 1

5
~

1 Elektrik ocağı ve g-ramofmı. plağı _ 
Oyuncak ve rob için kuşak 
Fotograf sehpası, sofra muşam. 1 
~ın 2 
Bua, su destisi 2 

Bu eşya sahipleri Galatada Hayne. 
man hanında Tramvay Şirketi Hareket 
dairesine müracaatları. 

DIREKTôRLVK 

Erkekler nezdinde 

ıl 
9 
' oldu ___ _ 

Güzelliği in 
bir 
nisbetinde 

zamanıf1 

mucizesile 0/o 50 

A 

asrı 

Cildim, hemen ya 
rı ölmü§ bir halde 
idi. Buruşmuş, sol
mU§ ve ihtiyarla -
mıştı. Maamafih 
karakterim henüz 
gençti. Dansı se
viyordum, fakat 
hiç kimse heni dan 
aa davet etmiyor
du. Bugür.ün er. 
kekleri, gençliği 
arıyorlar. 

Nihayet bir cilt mütehaımııı 
ile iatiıare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel,,i cildi teni taze tu
tan kıymetli cevheri • a.ealmıı • 

tır. Fen, ııon zamanJu~a "Bio
cel.,i ıenç hayvanlardı gizlen. 

mit cilt hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol
muıtur. Tıpkı cildinizin "Biocel,. 

i gibidir •. Bu cevher; timdi cil· 
dinizi beslemek ve gençleştirmek 
için matlup nisbet daircıi'lde To 

kalon kreminin terkibiiıde ev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve reııim!,.rde gö: 

rüldüğü gibi memmın!yetbahş 

neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

artmıştır 

cilde son derece yapışma 11 
aını veren hususi ve 1'1 oi 
maddeleri ihtiva eden yt 
gayet ince bir pudra kulla!\ 
Hemen hewen gayri.met' 
ıudan, ya~murdan ve tas• 
ratı havaiyeden kat'iyYen 
essir olmadığı için banyonııl' 
lırken veya ıııcak bir .,ı 

il' dansederken terleseniı: b 
z:ünüz:de sabit kalır. 

pudranın ıayanı hayret "' 
jinal renkleri vardır. ~ıı ~ 
keşif pek büyük ve mali fed~ t'° 
bklarla Tokalon müessesesi ~ 
rafından temin edilrnı~tir{~ 
Tokalon pudrasına karışurıısı .ı 
tır. Her yerde Tokalon kr' 
pudrasını araymız. , 

Binlerce Tok.alon mü,teriıind~n müeueıemize mektuP 
yazanlarm mütabedeleri, kendil;iinden ıelen ve kıy· 

metli delillerdir: . 
( Krem ve pudralarınızı kullanır.ak ıuretile yüzümü. 

-ü" düz ve ~ürüzıüz bale ıeld•iini gördüm. Bu bal ar 
'ta:i~;l::rtmın bile nazan d'kkfttİ1'İ r.elbct · j.) 

ı~l. F. S. M. Buraa 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabar cıklar için çok isti· 
faieaini gördüm. Bu krem ve eııiz pudralannız ıayeıin· 
de düzrün ve be)'u bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fataa 

Mektuplann a11llan do.yalarımızda ıaklıdır. 

Kapalı zarf usull ile e 9' s lltme uaıı• 
Hariciye Vekaletinden: 

d' 
1. - Ekıiltmeye konulan iş: Tahranda ve civarındaki Şittlraıı _,J 

lacak yazlık ve kışlık elçilik binaları keşif bedeli 223. 7 53 liradır. ttı"" 
2. - 12-4-1937 tarihinde yapılan münakasaya talip zuhur e 

işbu eksiltme 15 ıün daha temdtt edilmi §tir. ~' 

Eksiltme 28-4-1937 tarihine müsfadif çarşamba günü saat 1 ~~ 
ye Vekaletinde müteşekkil komi"ıyon odasında kapalı zarf usuliyle ıc 

l kı·ı k ·ı · k ı · · dırl1 · 3. - ate ı er e sı _tme ıartnameııı, mu ave e pro1esı, Bayın d\'el" 
nel şartnamesi, inşaata aıt umumi ve huıusi şartnameler, keşif ce ~ 
fiat ccdveli ve projeyi Hariciye Vekaleti Levazım Müdürlüğünden t 

bilirler. ~,ı 

4. - Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin 15.000 lira mu~~~ ~ 
vermesi ve kanuna uygun müteahhitlik vesikası ibraz etmesi ve 
i~ yapmış olması lhımdır. ,; 

Jstcklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten ~:~ııd' 
ne k::ıdar Hariciye vekaleti levazım Müdürlüğüne makbuz mukabı ;, 
teri lazımdır. Postada olan ıecikmelcr kabul edilemez. (962) (217 


