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TUrklyenln en çok: O· 

kunan ve ara~an gaze
tesi oldu. Ona abone 
olunuz. 

ABONE OCRETLERI . 
Bir senelik 11. altı ay
lık 5,50 ve üç aylık 
3 liractır. 
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Hat ay İŞİ sona yaklaşıyor 

İnönü bugün Pariste Fransız 
Başvekili ile görüşecek 

Anayasa · komitesinde pürüzlü 
zakeresi Paris mülakatının 

noktaların mü
sonuna bırakıldı 

Menemencioğlu Parise hareket etti 
,..... 
1 

\ 

.... 
\ 

mevzubahs olacagına şuphe edil
memektedir. 

Frilnsız Cumhur reisinın de B•ş· 
vekılımiıi kabul cdE:ceği bildiri! • 
mektedır. 

~ Cenevrede bulunmakta olan mu· 

Başvekilimiz /sm~ lnônü 

Belgrad 7 (Hususi) - Başvekil 
İsmet lnönünü ve refakatinde bu-
lunan zevatı hamil olan tren dün 
ak§am Belgraddan geçmi~tir. Bel

grad elçimiz Ali Haydar Aktay Baş· 
vekili hudutta karşılamıştır ve yi
ne hudutta teşyi etmiştir. 
İsmet İnônünü Belgrad i&ta.yo· 

nunda karşılıyan Yugoslav Başve
kili Stoyadiuoviç ile kısa görüşme
ler '>!muştur iııönu m.imi
yetle uğurlanmıştır. 
İsmet İnönü yarın P~rise varmış 

bıılunacaktır. 

PARISTE MÜZAKERELER 
Başvekil İsmet İnönü Paristen 

geçerken, Fransız Başvekili Blüm 
ve Hariciye Nazırı Delbos ile mü -
him konuşmalarda bulunacaktır. 

Blum İsmet İnönü şerefine Pari
se vardığı gün bir öğle ziyafeti ve
recektir. 

Bu konu,malarda Hatay ı5inin 

bir an .,,·ve! bitirilmesi bakımından 

Leh-Rumen 
ittifakı 

Romanya Lehlstanla be
raber, Sovyet Rusya ile 
Alman yaya karşı müttehit 
~ir haltı hareket kabul etti 

Bükrcş, 7 (A.A.) - B. Mosciki
nin Bükreş'i ziyareti sırasında Le
histan ile Romanya arasında mü· 
him siyasi itilaflar aktedilcceği tah
min olunmaktadır. Bu itiliıfname
ler, önümüzdeki haziran ayının 8 
inde imza edilecektir. 

Curentul gazetesi diyor ki: 
cLehistan ile Romanya, Sovyet 

Rusya ile Almanya'ya karşı mül-
hit bir hattı hareket kabul elmi

ye azmetmişlerdir. Fakat bu iki dev
letin mütekabil ideolojilerinden bi
rini diğerine tercih edecek değil • 
<lirler. B. Mosciki'nin Bükreşe ya
pacağı ziyaretin Macaristan ıle Ro
manya'nın müstakbel münasebet -
!eri meselesinde Lehistan 'ın bir ta
vassutta bulunmasını intac edece
ği tahmin olunmakatdır .• 
Varşova 7 (A. A.'f - Pol:ınya. 

Romanya ittifakını mevzuubah· e
den Polskazbrojna gazetesi diyor ki: 

Hariciye nazırı Beckk'in'Bük"re~ 
yaptığı son seyahat Avrypa efkarı 
umıımiyesini meşgul etmekten hali 
kalmıyor. Bu da Polonya • Romen 
ittifakının ehemmiyetini tebarüz 
ettirir. 

Polonya, Rornanıanın terakkilc· 
rini Iİ~ IS'<•ı.et l:ıulmo•ını büyük 
bir sevinçle .hldbetmektedir. Bcc· 
k'in ziyareti iki 111<!.ııılek ıli birbirine 

J r r ı 2 nri \ ı / Jd~ 

rahhas heyetimizin reist Numan 
Menemencioğlu Başvekıle mülaki . 
olmak üzere Paı "~ gidecektir. 

İsmet İnönü t;ıc giyme merasi • 
minden sonra yine Paris yolile dö
necek, 24 voyahut 25 mayısta , " • 
avdet etmiş olacaktır. 

CENEVREDEKİ MÜZAKERELER 
Cenevre. 7 (Hususi) - Hatay 

anayasasının müzakerelerine de -
vam edilmt'ktediı. Fransızların ha· 
" noktalarda müşküiat çıkarması 
ve ekalliyetler işinde ihtii8f baş 
göstermeoi üzerine şımdi vakit ka· 
zanmak içın yalnız Türk ve Fran
sız projelerinde mevcut umumi ba· 
zı madde!Pr üzerinde konuşmalar 
yapılmaktadır. 

Dı&er esa• ve pürüzlü i~ler için 
Türk ve Fr•nsız baş murahhasla -

fra1111z öaıuılcili /$, Blum 

rının hükümetı metbualarından ye
ni talimat almalarına ıntızar edil -

mt>ktedır Bu da Pariste Inönıle 

Fransız Başvekili arasında cereyan 
edecek müzakerelerden sonra ta
vuzuh edecektır. 
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Roma - Berfin mihveri 

Ge a Ludendorf 
'da Romaya geliyor 

lngilterenin yeniden silahlanması Al
manya ve ltalyayı dehşet içinde bıraktı 

~ -. 
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Bugün Avrupayı en fazla meııul eden hıidiH: Bar/in-Roma 
mihverini gösterir harita 

( Yazuı 2 inci sag/amrzda) 

Erektrlk Şirketi davası 

Suç, vesikayı imzala
yan mühendislede mi? 
· Dün dokuzuncu ihtisas mahke

i ki .celse akdett1. • 
mesı, 

tlektrik ş;, 1<etı erkcinr mahkeme •o/onunda 

- Yazısı dördüncü sayfamızda 

Asrın en müthiş ve 
kanlı katliamı 
Canını kurtarabilenlerin lngiliz 
gemilerile nakli devam ediyor 

Barselonada isyan basılmadı 
Fransız askeri karaya çıkarıldı ........................................................ 

Montrö 
Anlaşması 

Murahhaslar. alınan neti· 
celerden memnun • imza 

bugUn 
Montrcuk: 7 (A.A.) - Mukave

lename yarın imzalanacaktır, 

Monlreux, 7 (A. A.) - Fransız 
murahası De Dessan, matbuata be
yanhtla bulunarak kapitülıi.syonlar 

Bilbao dün 
Tam 10 defa 
Bombardıman edildi 

• • 
Bilbao, 7 (A.A.) - cHavas Ajan

smın muhabiri bildiriyor:• 
Asi tayyareleri dün on bir kere 

Bilbao ile civarını bombardıman et· 
mişlerdir. 

Asilerin Bermeo mıntakasında 
yaptıkları bir tailfruz akamete uğ
ramıştır. 

Londra, 7 (A.A.) - B~rselon'dan 

gelen bir telgrafa göre, yeni mu
vakkat hükümet erkanından An -
tonio Sex bir sokak muharebesin- Bilbaoda Ur evin damında patlamı· 
de ölmüştür. yan oir bomba ve bir ltk bombanın 

BiR TAHKiK KOMiSYONU k4/e• haline soktuğu eulerdm biri 

konfeu nsının nııticelerinden memnun 
Mıs.r'ın oldutunu ve bu ndiclerin 
Mısırın diter devleılerle münase
betlerınden tam bir siyasi J,beraliz
me dayvnarak yeni bir devre aç
mış oldutunu söylemiştir. 

Kamutayda 
Londra, 7 (A. A.) - Dün Öl!'· 

. leden sonra avam kamorasında Hükümetin bastırmış clduğu is· 
cereyan eden hararetli müzakere· yan hareketi, münhasıran anarşist-
i d H 

. · N Ed ferin oir kıyamı değildir. Barce-
er esnasın a arıcıye azırı en 

lon'da bazı balkonlarda krallık 
Sovyet Rusya ile aramız· açık şehirlerin bombardımanından ki 1 R . dolayı teessürlerini bildirmi~ ve bayra arı ırörü müştür. eı nıin 
da aktedllen anlatmanın Guerniea şehriı•iin tahribi hakkın- bir çok aleyhtarları, sendikal teş-

tasdlklne alt kanun da b~ynelmılel bir he>et tarafın kilatlara girmete muvaffak olmu~-
llrlhası kabul edlldl dan tahkikat yapılması taraftarı !ardır. Aynı unsurlar, evvelce Mad. 
Ankara 7 (A. A.) _ Kamutay olduğunu beyan etmiştir. rid'de, Valencia'da ve di?er şetıir-

ARSELO D Ki KIYAM !erde bir takını hareketlerde bulun-
buırün Hilmi Uranın başkanhtında B N A 

P · 7 (A. A.) 1 muşlardır. 
raptıtı toplantıda, inhisvlar umum ım, - spanya se· 
müdürlütü 1936 malf yılı bütçesin· 1 =f=ar=e=ti=te"'b"'li=t=ed=i=y=o=<r:==========(=D=tm"•a=m=ı"'2=n,.cl"'"'•"'a"'q"'/d"'J=a=)= 
de 180 bin liralık münakale yapıl· 
masını ve Türkiyf' ile Sovyet Rus
ya Sosyalist Cumiıuriyetleri birliti 
a aeında •kdcdilen nla~manm tU• 
dikine ait kanun l&yihaları müza
ker~ ve kabul edilmiştir. 

Kamutay paıartesiye toplana. 
caktır. 

Londrada 
Otobüs 
Grevi bitti 

Londra 7 (A. A.) - Nakliye me• 
murları ve otobüs kondüktörleri 
sindikaaı mümessillerile yapılan mü· 
zakereler muvakkat bir anlaşma 

ile neticele:ımiştir. 
Vilayet içindeki otobüs kondük

törleri hayat şartlarını ıslah için 
müzakerelere başlandığı takdirde 
işlerine tekrar başlıyacaklarını bil
dirmişlerdir. 

Sindika birliği genel sekreterinin 
ta vsiyesı üzerine Londra tramvay 
kondüktörleri de grev yapmaktan 
vazgeçmişlerdir. 

Malatya 
Çetin kaya 
Tren hattı 

Trenler Adanadan dolat· 
mağa IUzum kalmadan An· 

karaya gelecektir 
Malatya • Çetinkaya arasında 

yapılmakta 'olan 140 kilometrelik 
yeni tren hattının açılma resmi bu 
ayın sonunda yapılacı>ktır. Bu hat 
işlemeye başlayınca Diyarbekir is
tikametinden gelen trenler Adana. 
dan dolaşmaya lüzum kalmadan 
Ankaraya gelecektir. 

Bu suretle Çetinkaya • Malatya 
haltının işlemesi cenup ve orta 
Anadolu vilAyetlerile şimall ve 
garbi Anadolu vilayetleri arasıııo 
daki mesafeyi kısaltacaktır. 

Çelinkaya-Divrik hattı önümüz
deki Eylıll ortasında, Divrik·Erzin• 
can hattı 938 yılı ve Erzincan. 
F.r:zurum hattı da 939 yılı Eylül 
iıylarında işit mi} e başlıyacaktır. 

--··--
DUn Vlllyette 19 mayıs 

için bir toplantı oldu 
19 Mayıs gençlik bayramı proıt

ramını kat'i şekilde tesbit etmek 
üzere bugün saat 16 da vilAyette 
bir komisyon tali encümenlerin ha• 
1.rladı~ı projelerin tetkikini sona 
L·rdirecekti r. 

Sov etler bir zırhlı 
filosu yapıyorlar 

-----
35 000 tonluk ilk 
Amerikada inşasına 

zırhhnın 

başlandı 
Sovyetlerin büyük bir denız programı hazırladıkları ve bu oroırramın 

ağır bir zırhlı fılosu vücııda getirmeyi de istihdaf eyledi~i haberleri ya
zılmıştı. Aşaıtıdaki telırraf ilk zırhlının Amerikaya sipariş edilmiş oldu· 
tunu ıröstermektedir: 

Nevyork< 7 (A.A.) - Hearst-Trust'un Nevyork Anıerican gazetesine 
göre, Bethlehm Steel kumpanyası Sovyetler birllıti hesabına Westvir• 
ırinia tipinde 35,000 tonluk bir zırhlı yapacaktır. Çünkü" Amerika hüklİ· 
meti şimdi harb gemiler'nin 16 pusluk toplarla techizinc muhalefet et• 
memektedir. Zırhlıda 16 pusluk 9 top ve tayyarelere karşı müdafaa 
ıçin de bir batarya mevcut olacaktır. Sovyet zırhlısının benziyeceıti 
West- Virginia gemisi Amerika harb filosunun en modern ve en çabuk 
zırhlısıdır. 
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~indenburg balonu 
bir infilakla yandı 

34 ölü, 24 yaralı ve bir hayli kayıp va r. 
Bütün dünyada heyecan ve teessür uyandı 

-------
Kumandan balonun suikasda 

söylüyor uğradığını 
-----------·-~~----

Amorlf..aga irıırktrı bir inffltilcla bir an içinde yanan 
<>• kor halin• g•l•rı balon 

Lakehurst, 7 (A.A.) - İnfllak saniye içinde bır alev kütlesi hali-
>ukua geldiğı zaman , Hindenburg. ne gelerek yere düşmüştür. 
balonu 21 incı Amerıka seferini ik- Faciayı görL·nlerın sôylediklcr..ne 
mal etmek üzere bulunuyordu. nazaran balon, pek az bir yük~k -

Balon, havanın biraz açılmasına liktc bulunuvordu. Feliıktttcıı bir 
intizaren bir saatten !azla Lake - kaç sanive evvel yolcuların ınen -
hu"t tayyare meydanının üzerir>- dillerl\i alladıkları görülüyo du. 
de uçmuştur. Baş a~ağı oldugu hal- Feliıke!i ınüteakip vak"a mahal-
de inmiye lrnmlanırkcn kıç tara - !ine bıı· çok itfaiye alayları gelmiş· 
fından rnüthı.ı alevler fışkırmağa tir 
b. ve muuzzam balon bor kaç (Devamı ikinci ııı11fcıda) 

J 

• 

1 
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Hindenburg balonu bir 
infilakla yandı -- -

(llınııci sr.ı!ıifedcn devam) 
Bir kaç .Jat geçmeden balonun 

yanın:ı yAkl:\~mak ınümkün oiamı

yacağı z;ınnL>dilmektedir. Bu ateş 

yığınının etrafında bir kordon vü -
cude gctiı·flmiştir. 

Ticaret nazırı M. Ropt:r ile Al • 
man sefiri M. Luther, enkazı gör
mek üzere tayyare ile Lakehur!<t'a 
gelmişl<?rdir. 

ı 
burg faciasınıo bir kundakçılık 
eseri olmasının pek muhtemel ol. 
duğunu beyan etmiş ve şu sözleri 
ilave etmiştir. 

Kaptan Jchmdr ile Pruss'un pek 
ağır bir vaziyette oldukları söy - 1 

lenmektcdir. ı 

İlk infillıktan ~onra bir çok küı, .ik 
infilaklar vukua gelmiştir. F.:>la -
ketzedclcrin haykırışmaları aşikar 
surette işitilmiştir. 

Şimdiyekadar ben bir çok defalar 
imazız tehdit mektuplan aldım. Bu 
mektuplarda bilhassa balonu Lake
huras'a yan~hrmamalclığlm ihtar 
ediiiyordu. infilaka bir yıldırımım 
sebep olmasın> imkln yoktur. 
Çünkü b&lon ultra modem emniyet 
tertibatile mücehhezdi. 

Avusturya ya yapacağl seyahat
ten vazgeçen Eckener, bu sabah 
Berline müteveccihen hareket et· 
miştir. 

Hükü=-ıPt memurları tahkikata 
başlıyacaklard<r. 

F~:Cİ LİSTE 
Lakchurst, 7 IA.A.) - cZeppelin• 

felaketi kurbanlarına ait son liste': 
32 ö1ü veya kayıp, 

'2 ha:tahanede men, ... 
24 kurtulan yolcu, 
42 sağ ve ~alim o1an mürettebat. 
Lekehurst, 7 (A'.A.) - Zeplın, 

Tasarruf dUsUncesl 
ve kaza 

Vaşingto~ 7 (ı\.A.) - Amerika· 
nın rarı resmi mahafili, Zep inın 
utramı' oldufru felaketin sebebi 
balonun müvellidilma ile ş;şmesi al-

ı duğuııu beyan etmektedirler. Bu 
mahalil, kumandan Eckener'in 
ba!onun ilk scyahatleriode Hc
lı'um islima.lini derpiş eylemiş 
olduğunu hatırlatmaktadır. 

Holivud grevi gittikçe f az-1 Leh-Rumen 
ittifakı 

yikını arttırıyor 
Holltwood 7 (A.A) - Sineın>ı stüdı·olarının grevc'leri bütüıı amele 

te~ekl;üllerini sinemalara gitmeme~e ve si ıema kapılarına nöbetçi kor• 
mağa devet etmişlerdır. Stüdyo sahiplerinin sendikaları tanımaktan ve 
münhasıran sendikalara mensup olan ameleye iş vermekten imtina et· 
meleri üzerine bu karar ittihaz edilm şiir. 

Stüdyo sahipleri bir muvakkat u:tlaşma projesi vermişlerdir. 

• • • 
Fransız hükumetinin taziyeti 

Pari• 7 (A.A.) - Hariciye Nazırı il. Delbos, Fran<ız büyük elçisi 
ts. Pon•ot'u, Ankar~ civarında mermi imla atel}elerirıde vukua geien 
yangın ·dolayısiyle Turk hükünıetıne Fransız hükü:netirıin ta<iyelerini bi 
dirmeye memur etmiştir. 
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(1 inci sayfadan dt<>mD) 
ba~hyan rabıtaları kuvvetlendirmiş 
ve Bükreş görüşmeleri kırat Caro. 
lun Polonya ile Romaoya a asında 
sıkı teşriki nıesaisinin daim1 harı· 
retli laraftan olduı(uou göstermiştir. 

iki memleket arasındaki müna•e· 
batın löylece derio b.r surette re
sanet bulmlsı, havayı boimak Is· 
teyen muhtelif beyneı., ilcilcıe men• 
sup unsurl:ırı sinir endirrni.ştir. Fa• 
kat bu kötü temayüllere karşı Po· 
lonya ve Rom1nyıi hedeflerini 
müdrik olarak tam bir sükunetle 
tnuk be e edetcklerdir. 

Reisicumhur Bilkreşe 
, , geliyor · .. 

V,or;ova 7 (A. ~.) - Gazetele
rin ~erdik't ri baLcr ere gÖı:e. Po
Jorıya reısicun~hurunua Bü . .;:re~ i zi-
yaıct tarihi 8 terr.mJz ollra< tes-
pit edilıd~tir: ' !nii<kilf loir •efcrden sonra 12 saat 

telhhur:a Nevyorka gelmi~tir. Bir 
kaç saat sonra Av:upaya müıevec
cihen hareket edecekti. Balonu ilk 

defa olal"ftk kaptan Max • Pru" 
ida'e edıyordu. Saıt 21, 15 -Ame· 
nk• saolİ· fe'iike:ıen 3 saat sonra 
ıra a tütmekte olan balon enkazın

da 3 infiak doha olmuştur. 

Kafi miktarda bu gazdan veril. 
mesi için her şey ha'llr idL Fakat 
Almanya, heli um satın alm 1k zaru• 
ri olan dövızlerin çıkarılmasını 

menetmişt;r. MJlümdur ki helium'un 
tabii nıenbaları y.ılnız Amerika ve 
Kanada'da hulunmakta ve sun'! 
olarak imali ise pek bahahya mal 
clmaktadır. 

General ~u endorfı 
da Romaya geliyor 

Roma, 7. (Hususi) - Al.rııan Ha
riciye Nazırı Von Noyrı:t'ın buraya 
yapmış olduğu ziyaretin akısleri 

devam ediyor. 

New:York, 7 (A.A.) - Ncw.York 

Times gazetesi, Roma - Berlin mih- 1 
verinin takviye edilmesinin fımil . 

!erinden birisinin Almanya ve İtal
yanın İspanya meselesi dolavısil~ 

çekmekte oldukları müşterek sı • 
kıntı olduğu mütaleasında bı.;lun
maktadır. 

========~-============! 

Polıs kesif halk kütlesiııi ve fe
laketzedelerin akrabalarını yerle· 
rinde tulmaza uğraşmaktadır. 

Facianın şahitlerinden biri, İn· 

filakııı balonun ön tara:ınd1 vukua 
ge.nıiş ve balonun topraktan 100 

metre kadar yliksekle bulunduğu 

sırada palamar direğine takılmış 

oldulunu sö,·leıni~lir. 

lnfı a.•,, felakete şahit olan kim
se' tri bu nıLthiş ateş korunu1 
hararrtınden kaçmağa mechur et· 
mıştir. Bununla beraber çarçabck 
3 t:e .. cl çıkarılroı~tır. Bu cesetler, 
o derecede kfon r haline gelmışlir 

ki lıüviıet 1erinin tayini mümkün 
o:aınnıtJı§t r. 

Yo'r.ular arasında şu zeval 
\'ili. tl:r: 

L'>:ıdralı Chnrles Sy mourhıggın•, 
Lond~aki H4m urg- Amerika· Lin-
lcı1İ:l d reklör muavini Grant, 
ı\mrr'kanın hvcçteki sefirınin 
;eı,:eııi Aibay Neloon Morris. 

Grant i"e Morris hayatta'dırlar. 
Balona loı: !tere kralının tac 

giyme merasiminde hazır bulun
mak ıızere Loııdraya gitmek için 
70 ynlcu binecek idi. 

La ehurst l<tyyare meydanı mii
düru, L a:onun gerideki l;ompartı

"'anlarının müvellidülma baloncuk
larında garip bir infi'ak vukua 
ge:miı oldu~unu söylemiş ve de
miştir ki : 

2 l senelik tecrübem var. Hin
denburg'un infilakına benzer hiç 
bir infilak duymadım. FelAlielin 
ıebeblerinde her halde garip birşey 
vardır. 

Ba'on kumandanı 

kasttan bahsediyor 
Graz 7 (A.A.) - Durı akşam bu• 

raya gele:ı kumandan Eckener, Re
uter ajansının muhabirine Hinden-

Kumandan Eckner, yangın lehli• 
krsine raamen muvellid ima kullan
m1k mecburiyetinde kalmıştır. 

Ticaret nezıreti tayyare şubesi 
kaza hakkında bir anket yapacaktır. 

Almanyadan bir tahkik 
komisyonu gitti 

Berfin 7 (A. A.) - Zeppe!in tez• 
giıhları ve kumpanı·ası mümessille· 
riyle ha\•a seferleri idaresi ve ha· 
va nezareti mütehassıslarından mü
rekkep bir komisyon Hindenburg 
kazasının sebepleri hakkında ye• 
rinde tahkikatta bulunmak üzere 
Lakehurst 'a har~ket etmiştir, 

Taziyeler 
Berlin 7 (A.A.) - Mewnn bulu

nan Ameri'<a Reisicumh,Jru Roose• 
vclt Hindenburg balonu l.azasın• 

dan dolayı Htler'e bir taziye tel· 
grafı göndtrmi~tir. 

Roose\·elt Amerikan milletine 
hitaben de neırcttıği bir beyanna
mede bu felaketten dolayı teessür
lerini bildirmekte ve ölenlerin aıle· 
terine taziyede bulunmaktadır. 

Dünyada hevecan 
Berlın, 7 (A. A.) - Buraya ge

len haberlere ııöre, Hindenurg fa. 
ci.i!ı, biitün dünyada şiddetli bir 
heyecan u;andırmıştır. Muhtelif 
memleketlerdun samimi taziyet 
telgrafları gelmektedir. 

Paris 7 (A. A.) - 8. D elbos, 
Berlin'deki Fransız maslahatgüzarı 

B. Arnal'ı Almanıa hükümellne 
Fransa hükilmetinin taziyetlerini 
bildirmeğe memur etmiştir. 

Son haberlere göre ba 
londa ölenler 33 kiti 
L.ıkehurst' 7 (A. A. - Son ha

berlere ;;:öre Hiden burg balonu 
kausı 33 kişinin ölümüne sebcb 
olmuştur. 16 yolcu, 17 mürettebat, 
balonda 36 sı yolcu o!m·ık üze
re 97 kişi vardı. 

Alman Hariciye N;ızırının bura· 
da Başvekil Musolini ile yaptığı 
müuık.erelerin ehemmiyet ve şü

mulü *imdi daha iyi anlaşılmakta· 
dır 

Görüşü len başlıca meselelerden 
biri olarak, İtalya ile Almanyanın 
Tuna havzasında ve Balkanlardaki 
iktısadi menfalleri üzrinde anlaşma 
hasıl olmuştur. Bu anlaşmaya göre 
Tuna havzası Alman ıktısadi nüfu
zuna terkedilmekledir. İtalyanlar 
da Balkan memleketlerinde ve Ak
deniz havzasında iktısadi menfaat
lerinin inkişafına çalışacaklardır 

Alman Hariciye Nazırı İtalya ile 
Almanya arnsında imzalanacak as

keri pakt hakkında da görü~mü; -
tür. Bu paktın es.ı>ları gerek gene
ral Griring'in, gerek Von Noyrat'ın 
Romayı zıyaretlı:ri e;nasında tes -

bıt edıl;;iştır Şımdı bu pakt tcs -
vid edilmektedır. 

ltalyan İmparatorluğunun tesi • 
sinin >·ıldönuını.i mün s<:b<:tile ya· 

pılacak şenlıklcrd~ hukümetini 
temsil etm<'k üzere Romaya gele
cek olan :Alman Harbiye Nazırı Ma
reşal Von Blomberg ile p~ktın mad

deleri bir kere daha gözdon g~çıri
kcek ve imzalanacaktır. 

·Dcyli Meyi. gazetesinde Lord 
RoterJnur, fngiltererıin Akdenizde· 
ki <:ınniyeti bakımından Almanya 
ile hatta icabederse askeri bir an -
!aşma yapmasını ve Alman müstem
lek<:lerinin iadesine yardımd:ı bu
lunmasını tavsiye etmektedir. 

Bu gazete, bu mesele hakkında 
diyor ki: 

cİtalya ve Almanya'nın İsponya 

ihtilafına mıidahalesinin neticeleri, 
hayal inkisarı ve nüfuz zıyaı ol -

muştur. Her iki hükumet, bu vazi

yetten sıyrılıp çıkmak istemekte • 
dir. Fakat beraberce çıkmak isti -
yorlar Çünkü içlerınden birinin 
Franco'nun davayı kaybetmesi ha· 
!inde nüfuz kazanmasından kork • 
maktadırlar. 

New-York Times gazetesi, ita! . 
yan - Alman mukarenetinin dığcr 
bir ~ebebinın de Fransa ile İngil-

ter~ arasındaki yaklaşma 

mütaleasındadır. 

oldug•ı 

Bu gazete ilave edıyo 

•İngılterc'nın yeniden silahlan 
mnsı, İtalya ve Almany" 'y ı tedhış 

~tmektedir. Çiınkü İngiltere bu si

liıh lanm,ı işinı yaparken Roma ıle 

Berlin'in pek iıla anlamakta olduk· 
!arı bır !ısım kullanmaktadır 

İtalya ile Almanya, muzafferiyet
leri dolayısıle değil, endişeleri se
bt·bılc birbirine yaklaşmaktadırlar. 

Ludendorf Romaya 
gidiyor 

Vatican, 7 (A. A.) - Dolaşan 
şayialara göre, Ludendorf yakında 
Roma'ya gidecektir. 

Bel~ 'i;'l mUhim bir karar ittihaz etti 
1 

Birden fazla katlı bina-1 

larda çift m·erdiven 
Proje kabul edildiği tak
dirde her apartıman katınıiş· 
gal edenden 3 lira alınacak 

Ameri <&21 ıı Ü Ü lı B elediye şehirde gerek adi, ah- kullanılacak suyun nereden ve na-
Profesör K Ç K HABERLER • valdc gerek müstakbel ve muh- sıl temin cdıleceğı de düşünülnıtiş 

-----.•. ---·--. ___ _. temel harplerde yangın tehlikesine ve bazı tedbirler alınmıştır. Şim· 
BugUnkU Türkiye hakkın * Kadıkoy havagazı fıatları 5.39 karşı esaslı tedbirler almıya karar diden, me\'cut su tesisatının ve 
da bir kltal' yazacaOını ~·e İstanbul Havagazı 5·36 kuruş~ vermiştir. / şebekesinin tahribi takdirinde, is-

söylUyor ındırılmıştır. Beyoğlunun ~arıfesı Bu cümleden olarak bundan son- tifade edikbilmek üzere, muayy~n 
Geçenlerde Ankara ya giden Ame- paıaı tesıyC. y:pılacaktır. ra inşa edilecek birden ziyade kat-

rikanın İndiana Üniversitesi Tarih * Her turlu baharat ve sakız sa- lı binalarda ~:ft merdiven bulun- yerlerde su depolan, kuyuları, su-
•profesörü Hovvard dün Aııkaradan tan esnaf da diğerleri gibi sıhhi mu- durulması mecburi kılınacaktır. nıçlan yaptırılacaktır. 
buraya dönmüştür. ayeneye tabi olacaklardır. Merdivenlerin biri bina içinde, di- Diğer taraftan belediye ha..ziran-
Amerikalı alim gazetecilere Şark -- - - ğeri de demirden olmak üzere bi • dan itibaren şehirde otomatik ya·1• 1 

Proje bir h · d t t d gın ihbar telefonları tesisatına ba•-tarihi hakkında etüd yapmıya gel- ez1ran 8 a • nanın dışın a olacak ve her katm • 
diğini, Osmanlı ev Türk tariliinı blk olunacak bu merdivenle rabıtası bulunacak- layacaktır. 

Yalovanın iman hakkında mü. Bu hususta bugünlerde Ankara-gcni§ bir şekilde tetkik etmiş oldu- h p 1 t f tır. 
le usı• roı ara ından hazırla. ya gidecek olan vali üstündag· te-ğunu, şimdi de şarkın en dikkat" nan projenin tatbikine bir Hazi. Bu suretle bina içinde veya bi-

değer bir memleketi olması itiba- randa başlanacaktır. nanın çatısında herhangi bir se • ıebbüslerde l:mlunacak ve evvei :e 
rile tekrar Türkiyeye geldiğini, A- Akay idaresi projedeki ilk işleri hepten dolayı yangın çıktığı zaman bu iş için hazırlanan projenin lı:a· 
ınerikaya dönünce bugünkü Tür- yapabilmek için hazırlığa başlamış· binam sakinler! yangın ile aUik:.ı • nuniyet kesbeylemesini temine ~a-
k . h kk d b' k't tır. Bu arada kaplıcalar civannda dar olmıyan •merdivenlerden bı··.ı·· lıjacaktır. ıye a ın a ır ı ap yazacağını yeni eğlence yerleri yapılacak, 
söylemiştir. Yalova lskeleai karıısında ıüzel sile ve kolaylıkla dışarıya çıkabile· Bu proje kabul edildiği takdirde 

Profesör Hovvard burada oıı gün bir meydan açılacaktır. eektir. her evden ve her apartıman katını 
kadar kalacak ve şehrimizin tarihi Belediye yeni yapılacak binalar l~gal edenden üçer lira alınacak. 
~·<>rlerile binalarını gezecek, bura- icra iti ıÇın bir mutaha•· için bu mecburiyeti koyduktan lıa§· Bu tei'isatın karşılığı bu suretle el· 
dan Atinaya gidecektir. •ı• getlrlllyor ka bu kararını ıehirdeki diğer bü- öe edilmiş olacaktir, 

icra muameliltını kolaylaştırmak yük binalara da tt§mil etmeii lil· Otomatik tesisat en asri bir §e • 

ihracatçılar 
lllallarını Hazirandan ev. 
~el yollamıya çalıfıyorlar 

Harjraodan itibaren ihraç edi· 
lecek her türlii çuvallı malların 
çuvalllan için muvakkat olarak ve. 
rllen tran!rit reımi iade edilmiye. 
cektir, Şimdi lhr1catçılarımıı mal. 
larını hazirandan evvel zöndermek 
için çah4maktadırlar. 

ve urfleştirmek üzere bir lıvlçrell zumlu görmüıtür. Bilhassa aparlı· kilde yapılacak ve yangın vukuun· 
mütehassıs ırelirtilmeıine karar ı f 

man arın yan ve arka tara !arına C!a zile basılır baıalmaz itfaiye 111.?r· ı 
verilmiıti. demi!' merdivenler yaptırılacaktır. kezlndekl harita üzerinde derhal J Halay anayasaaile meşırul olan 
h · . 1 • d b 1 • • bi Müstakbel harplerde tayyare·ıer kırmızı !Amba yanacaktır. Bu lam· 

1 eyetımız svıçre en u ş ıçın · r -
mütehassıs seçmiş ve keyfiyeti havadan hücumlar yapacaklar ve ba haritada tam şehirde yangın;n 
Adliye VekA!etine bildirmiştir. Ve- atacakları bombalarla daha zlyaıl.e çıktığı sokağı ı:österen mevki ii • 
lrAlet muvafakat eder etmez miite• ev ve binaların çatılarında yan • 2crinde :rnnac~ktır. Bu takdi.-de 
bassısla bir anlatma yapılacaktır. gınlar çıkart.ıcaklardır. yanlıj ihbara me.vdan kalmı:vacak, 

Mütehassıs Haziran başında Bundan başka, bir harp vukuun- itf, f\ n r•m<'n )·aııııın cıkan y;o:e 
oehrimizde işe başlıyacaktır. da, çıkması muhtemel yar gınlaria :\'C 

ispanya 
Faciası 

(/ foci saqjodan dev-•m) 
P.rp,gnan 7 (A. A.) - berya 

anarşist fedcr••yonu Kata,o,ya 
lıi'ıkümethc bir ültiın .. tom vererek 
mezkUr lıükôn1eti, •'H,jcum mu·ıa. 
faları,. adını ta~ıya, tc .e<küllcrin 
24 .ıat ı rfında feshedılmemesi 

t~k'1irinde zenfrli ga1'er d' d 1hil 
o!du~u ha.de kuvvete müracıat edi· 
lcc•l!"i beyaı.i1c tehdit elmıştir. 

Anar~ist!er, katalo:-ı~·a iHıl<.Uıne• 

tine sadık olan kuvvetleri yerle· 
rindrn çıkardıktan sonr l Fig uera5 
ve Juııgu\ra dnki zabııa hidemı• 

tın~ ve gümr0klere vaz'ıyed etmiş. 
lerd'r. 

Aragoo lıükümet erkanından 
ar. rşı t Ascn"rı ö dürJlnıü5tiir. 

Barse ona'ya Fransız 

askeri çıkarıldı 
Pcrp:gn.,,1 7 (A.A.) - K•lalon• 

ya, "Generaıidcld,,ı reısi B. Coın· 

p ıny<, Barccloa.ı .imrnınd1 bJlu- ı 
n~n Fran.,z lıarb ı:cm :eri kuman• 
danı :ıdan ~<:"n ·r iitenİ:l büro'arını 

h,maye etm•k UZ':re l(arava bah
ri\• silalıeııdızları ç:karmaiarını 
ric1 et:ri~tir. 

Biraz sonra karaya 200 Fransız 
sifahen daıı çıkarılmıştır. Fabt bu 
miktarı kafi görm :·en B. Com· 
pan, s şıhri ~e ecoebiierin math. 
rını himate etmek ve şr.hirde inti
zam ve sükünu tesis eylemek için 
bir mikt ır dah:ı asker çıkarıl· 

m •sını Frllısız kumandaodan rica 
etmiştir. 

Fransız kumandanı, bunun üze· 
rine bu bapla evveli!. kendi hükü• 
meli ile temas etmesi iktiza el• 
mekte olduğu C<'V•bını vermiştir. 

Barcelona radyoları, ölü ve ya• 
ralılar miktarının müt.-nadiyen 
artmakta oldu((unu ha~r vermek· 
tedir. Dün akşamll kadar 50:) ölü 
ı.soo yaralı vardı. 

HUkOmetçiler bir fehrl 
z•ptettller 

Madrid 7 (A. A.) - Asilerin 
"Fransız köprüsü,. önünde yaptık. 
lan şiddetli bir taarruz ı:.kim kal· 
mıştır. Asiler Üniversite mahalle. 
sindeki mevzilerini ıslah edememiş
ler ve bir mıktar malzeme terke
derek siperlerine dönmüşlerdir. 

Santander cephesinde Cumhuri· 
yel kıtaları Espinosa kasabasını 

zaptetmişlerdir. 

Tahliye devam ediyor 
La Rochelle' 7 (A, A.) - "Ha. 

bana,. vapuru bir lngiliz muhribinin 
himayesinde olarak 4000 mülteci 
ile Bilbao'dan buraya gelmiştir. 

A•rın en kanii katlılmı 
· Washington 7 (A.A.) - Ayan 

azasından Borah, bir nutuk söyle. 
yerek Fııistlerin muharebe metod· 
Janna hf!cum etmittlr, 

Borıh, ezcümle demiştir hi: 
" Gueanica'da cereyan eden sah• 

neleri tarif etınek için kelil&e bu. 
lamıyorıım, Bu şehir bütün bir vah• 
~·t serlıl içinde bariz bir misaldir, 

Asrın en kanlı katlıAını için se• 
çilen bu açılı: ıehre yapılan hücu:na 
hiçbir &fkerr sebep muhik ıröıte• ı 
remez. lıte bu faşistler tarafından 
tatbik edilmekte olan bir sevkul· 
cayşı bir usuldür.n 

Borah, ayni zamanda mareşal 
Graıiaııi'ye karşı yapılan suil;astlcn 
so ' ,, i 'ı b~'da yapılan katli• 

1 

B Mayıs~ 

İki ziyaret 
Eıte :ı.1s, 011J1 mun ıs· lıı:ot!erin 

karşılıklı ziyaı<:tlerle idare edil • 
diği bir devırde devlet adamları ta· 
rafından yapıinn seyahatinde hu
susi bir mana uı ann1azsa da Ron1a" 
B~rlın mihverı ile bu mihver et • 
rafında dt;ncndevlet mümesilleri
nin son bir bç hafta içindeki gi· 
diş gelişleri, 'ıcr tarafta aliıka u • 
yandıracak derer-ede sıklaşmıştır. 

Avusturya b-,~,·ekili Schuschnigg 
tarafıııclan V 'ı.•diğc yapıl3n ziya· 
r~ti, Göring'in Roma se.''alıati ta • 
kip etti. Pru··ya baş\'ekili a •rılır 
ayrılmaz da A ,nan Dış Bakanı, ver 
Neurath Mus:;~lini ile görüşmek il· 
zere, İtalraya gitmiştir. Diğer to -
raftan Avus•.'.r:va Cumhur R· 'si 
Miklas da Başvekil ve Dış Bok,.rıı 
il~ birlikte Macaristanı ziyaret e· 
diyor. 

Avusturya Cn-nhur R{'iSi, Pc,ıe· 
)"(\ cvv""lce, l\Iacar naib.i Hortı tn .. 
rafına.an yapıl;m biı- ziyareti i 'c 
etmek i\in .gı•oniştır. Ve gue" ?1L
c.1r naibinin Viy< nava da l;· bulıi, 

gerek Avustıır•·a Başvekili ha1<k1":
da PC'stede gö~terilen candan tc -

zahürü, bu ikı mc·rnl kcı r:ırJ.-'>Jn ia .. 
ki Sumimi do,tlui(a delil cı!are.- ôS 
terikbilir. l.er iki ziyaret. A • 
vusturya ve ~ra_car milletine si~ a
si mukadderarlarının birle( mi;; ol
duğu eski v.e •.itha mes'ut zamnnı, .. 
rın hatır1cnm,,$, için vesi:e tc:ukil 
etmiştir. Fak,( bu 1Jyaret yt'ltııı 

teşrifat ve gcc;mişi annı .k için v -
pılmıyor. Or:u Avrupa politik <ı
nın son istihaltsi, Avustu:v 3-'~ '\I .. 1· 

caristana dah~ ziyade yakla5tır -
mıştır Avuskıyanın en büyük en· 
dişesi istikl.ilil'lin korunm.ı!_ıdır. Da· 
ha açık bir bl;irle, Almanya ta • 
rafından ilha;c edilmekten korkıı • 
yor, Muhtelif zamanlarda bu ist>k
Ialinin korunnıası için ayrı D' rı 
kombinezonlara dayanmıştır. Snn 
zamanlarda eh en büyük ümidini 
İtalyaya bağ!:ırnsıtı. İtalyo cı~ po
litikasının siki~! merkezini orta 
Avrupnda Akctr nize intibl ettır· 
dikten sonra Avusturva büvük ko 

> • . 

ruyucusunun xuvvetli vardımın .. 
dan mahrum ı· •lacağından endişe 
etmiş ve orta fl\·rupanın küçük dev 
l<>tleri!e kombinezonlar yapmayı 
dlışünmüştür. llu arada Avust•ırya 
istiklali!e t>n • o kından alakadar o· 
lan Çekns" "'«kya ge!m{'ktedir. 
FW<at Almanyı; buna razı almıyor. 
Ve Veı1L·dik m:ılakatında an!asıl· 
m~tır ki Mus;ı,Jini de Almanvayı 
giiccndirmcmd: için muvafakat et· 
miyecek. 

Venedık mıiı~katının Schusch • 
nigg üzerind·• hiç de iyi bir inti
ba bırakmadı~ı muhakkaktır. Hor
ti - Miklas !(Jrüşnıelerine bu '11e· 
selenin me\'Z.t fes.kil edeceği :iÜP· 
hesizdir. 

Von Ncurath'ın ziyaretine ge • 
lince; bunun da evvelii Ciano t1-
rafındaıı bir ziyareti iade ve sonra 
Roma · Berfin mihverini sağlam
laştırmak içi•ı ) apıldığı bilidirl'i. 
yor. Filhakika Roma ile Bcr!inin 
görüşecek ço 1.t işleri vardır. Ba~ta 

hpanya meselesi gelir. Bu mesele 
esasen Görin~ ile Mussolini ara -
sındaki münkerelere mevzu teş· 

kil etm1"tir. Ispanya harbının gi
di~iııden İtalya ve Almanyanın 
memnun olmadıkları İtalya gaze
tekrinin neşdyatından da anla -
şılmaktadır. Her halde Franko iki 
hamisini hay~l sükutuna uğratmış-., 
tır. Bundan scnra iki faşist devle
tin iktisadi "'' rluğu gelir. En bü
yük zorluk da iptidai madde te • 
darikinden ileri gelmektedir, Bu 
iktisadi zorluga karşı müşterek bir 
çare aramala~ı beklenir, Alman dış 
bakanının yanında matbuat ve kül
tür i~lerile meşgul adamlar da gıt· 
tiğine bakılırsa, bu nokta üzerin
de de bazı a(anjmanlar yapılac&ğı 
anla§ılmaktadır. 

Fakat tabii en ehemmiyetli me
sele, orta Avrupa ve Avusturya • 
nın vıziyeti meselesidir. Alman • 
ya, Roma protokolunun genişlc

tılerek kendi~inin de kombinezona 
alınmasını istiyor. Yani \ıir !tal • 
ya - Avusturya • Macaristan kom
binezonu yerine İtalya - Almanya
:Avusturya ve Macaristan kombi· 
nezonu. Bunun en kuvvetli riık

nü Almanya cıacağından, yeni kem 
binezondan, vaktile Bismarkın yap
tığı üç imparator itilafı gibi, Al -
ınanyanın hckemonyası altına gi
recektir. Fakat İtalya belki ayni 
sebeple bundan çekiniyor. Avus
turya iıe, başlra mülahaza ile bıis
bütün kaçınıyor. Orta Avrupa m2· 
selesinde İtalya da Avusturya dıı 
Macaristan da hattA Çekoslovakya 
da AIMaııya ile tei!'iki mesaiye 1'a
zıı- '· Hatt'i bu te~riki mesai ol-
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Köylünün hakkı
nı yiyenlerle mü
cadele lazımdır 
Bilhassa dara ltlerlnd• dönen yolsuz
luklara mini olmak gerektir. 

Köylünün hakkını 7iyenlerle mücadele etmek lazımdır. Belediye 
H.;.lın tesisinden evvel ve sonra bu işle mümkün mertebe 

me .. guldür. 

Eırümle bahçe •ahibi köylülerin mallarını ırötürü !iatla alanlardan 
bazoları köylünün hukukunu matlıip derecede mulıalaza etmemektedirler. 

Bir aralık kiraz kurtlanmış ve belediyenin emri ile denize dökülmüştü 
Köylünün malı elinde bulunan komisyoncular bu malları teshil el\irmc· 
den dökmüşler ve köylüye d~. kurtsuz mallarını da hesaba katarak, bir 
bordro çıkarmışlar dır. Bu yüzden bahçe sahibi köylüler çok mutazarrır 
olmuşlardır. 

Ahiren bu ıribi dökülen malların evvelce lesbil olunması ·ıe ou au• 
retle köylüye verilecek bordrolarda hakiki yeküntarın bildirilmesi! temin 
o!unmuştur. 

Yalnız üzüm ve bunlar ailıı şeylerin (dua) !arı üzerinde de mühim 
suiistimallcr yapılmakla ve köılünün hakkı yenilmektedir-

Belediyenin, bu dara işinde de ehemmiyetle ve kati tedbirler almaaı 
lazınıdır. Üzüm l.üfelerini piyuaya sattıtı fiatın ~ocak sekizde. oodı 
birini köylüye verenlerin kontrol altına alınması r~rektir. 

Hamaliy~,nakliye, dara, ambar, komisyon ribi ücretlerin muayyen he· 
sapları ve muayyen mikdarları olmak liıımdır. Köylü, malının batında 
bulunamaz. Şehirli tacir yeya komisyoncuların bu vaziyetten fena lıli• 

fıde etmeleri önüne ıreçmek, köylüyü korumak olur. Bu hususta ;ok dik· 
katıl davranmak lbımdır. 

Yine mevsim: kiraz, çilek 
dır olmak üzere, ıuilstiınal 

alınmalıdır. 

ve saire >.amanıdır. Üzün: zamanına dı me· 
yapılabilecek hususabn tuhihi tedbirleri 

Kıiylü, malının belediye •eyı bir resmi daire tarafındın kontrol edil· 
dij!'ine emin olursa, daha fazlı randıman nrir. 

Hatice Hatip 

Ad 1 iye de: 

AAır cezada •ahtekArlık davası 

Posta telgraf memuru 
Kemal tevkif edildi 

---·- - -

Suç: telgraf havaleleri tasni suretile sahtekarlık 
l•tanbul po<la idaresi memurla. 

rından iken telgraf havaleleri tasni 
etmek surctile resmi evrak üzerinde 
sahtekarlık yapmaktan suçlu bulu. 
nan ve gayrı mevkuf olarak ağır 
cezada muhakemeleri yapılmakta 

olan Kemal Orhan ve Rıfkının 

duruşmalarına dün de devam edil
miştir. 

l ley'el: reisi Ahmet Muhlis Tüm. 
av azalar Cihat "e Abdurrahman 
Sadun, iddia makamında da muvin 
Sadet bulunuyorlardı ... 

Bu celsede şahit olarak din· 
l .. nen Ahmet, Meliha, Ali, Hüseyin, 
Ülviye, Refik, Nusret, Rıza, Nafiz, 
Abdulkadir Ahmet, Zekeriyya, Oa· 
manın ifadelerinden sonra iddiama• 
kamı bu suçun Türk Ceza Kanunu· 
rıun 339 uncu maddesine uyması ve 

bu maddenin de ağır cezayı müstelzim 
bulunması ınünasebetilc suçlulardan 
Kemalin tevkifini istemiş. Kemal bu 
celsede tevkif edilmiştir. 

Bugün dinlenen onu mülecuiz 
şahitten başka beş şahidin daha 
dinlenmesi için batka güne bırakıldı. 

Mümin beraet etti 
iki ay evvel Ziya isminde Ba

kırköy otobüsleri şoförlerinden bi· 
rinden birinin tramvavda cebini 
karıştırıp dört lirasını çalmaktan 
maznun olarak b'rinci cezada mu
hakemeleri görülmekle olan Mü
minin muhakemesine dün de devam 
edilmiş, ve Ziyanın iddiasını mü
eyı it deliller bulunmadığından 
Müminin beratına karar ~erilmiştir. 

Eniştesini yaralamış 
Ram iste Üç Şehitler sokağında 

i POLiSTE 
• • 

:Kaçak 
IKatiller 
Gelmediler 

Flrarllerln lstenbula 
gönderilmeleri biraz 
daha uzayacakmıt 

Adana, 7 (Hususi) - Tevkifha. 
ne kaçaklarından Abdullahla Tev
fik hakkındaki ilk tahkikata de· 
vam edilmektedir. Haklarındaki 
bazı muameleler henüz ikmal edi· 
lemediti için Abdullahla Tevfi~in 
lstanbula gönderilmelerı bir az da· 
ha uzayacaktır. 

nıadtkçaorta Avrupa meselesıııin 
halli mümkün olmadığı takdir ~

diliyor. Faka: bütün orta Avru -
payı Alınan nekemonyası altına ko
yacak bir tt-~riki mesai değil. 

Her halde c ta Avrupanın potiti
ka vaziyeti yeni bir oluş devrin • 
dedir. Ve bu sebepledir ki devlet 
adamları arasındaki seyahatler, e· 
ldiıde bir h~disc mahiyetini al -
ınış iken, Von Neurath'ın Romayı 
\'e Mikhis'ın Budapeşteyi ziya • 

retleri her tacafla hususi bir alaka 
Uyandırmıştır. 

!Ahmet ŞUilrU Esmer 

1 
39 numaralı evde oturan Çalgıcı 
Hasan kavil neticesi eniştesi Ç~m
lıcalı Şabanı hafifçe ~!inden yara
lamıştır. 

Bir kadın trenden 
atlamak istedi 

Hamide isminde 27 yaşlarında 
bir kadın Bakırköyüne gitmek için 
yanlışlıkla Edirneye iidecek posta 
trenine binmiş, tren kalkınca işin 

farkına varmış, tr~n Kumkapıya 

gelince Hamide kendini travers
lerin üzerine atmışhr. 

Karısını yaralamış 
Galatada Lüleci Hendek cadde

sinde 5 numaralı evde oturan Na· 
ciyeyi kocası Mustafa geçimsesilik yü
zünden bıçakla bileğinden y.ı.rala· 
mışsa da suçlu yakalanmıştır. 

Bir kıza kamyon çarptı 
Kararümrükte Sultan mahal'e• 

sinde Sarmaşık sokağında 11 nu
marada oturan (Sabahat) a Kara. 
gümrük caddesinde l!'eç,,rken 4118 
numaralı kamyon çarpmış, başın

dan vücudünün muhtelif yerlerin• 
den yaralanan Sabahat Guraba 
hastahanesine kaldırılmış, şoför 
hakkında takibata başlanmıştır. 

Duran otomobile çarptı 
lstanbul Merkez Kumandanlığına 

ait bir numaralı otomobile 4118 
ııumaralı çöp kamyonu çarparak 
hasara uğratmıştır. 

Parçalanmış otomobilin 
sahibi ve şoförü yok 
Beşiktaş l<ılıçati taramvay durak 

yerinde çamurluğu ile sol tekerleği 
ve sol projektörleri kırılmış kapıları 
kilitli bir tıalde terkedilmiş bir oto
mobil polis devriye memurları t:ı

ralından ırörülmilştür. Polisin yap
tıt• tahkikaı neticesinde 1001 nu
nıaralı bu otomobilin tramvay du. 
rak yerinde bulunan elektrik dire. 
tine çarparak hasarn uğradığı 

teshil edilmiştir. Otomobilin şoförü 
veya sahibi ortada olmadıtı için 
poli• bu hu<usta tahkikat yapmak. 
tadir. 

Bir çocuk arabadan düşüp 
yaralandı ı 

Ayvansarayda Hulusinin neza-
reti altında bulunan Şirden fahri· 
kasını t tkikat yapmak üı.re ıri· 
den Aksaray Perlevniyal lisesi ta. 
lebesinden Nesimi ismindeki ÇO• 

cuk fabrikadaki dekovil arabasına 
binmiş fakat biraz sonra düşerek 
ağır surette yaralanmıştır. Yaralı 

çocuk Şişti çocuk hastahanesine 
kaldıtılmıştır. 

Yanan çocuk hastaneye 
Kaldırıldı 

Fatihte Sinanağa mahallesinde 
Fazilet sokağında 41 numaralı evde 
oturan Nevzat ismindeki çocuk 
Lu.ıdan üç gün evvel kazaen man. 
gaia düşerek yüzünden ve kula. 
gından yanmıştı. 

Çocuk dün Şişli çocuk hastane
sine yatırılmıştır. 

Sumer Bank /- -,-------~ı Dalyanların vaziyeti 
Belediyenin 1 

Porselen 
Fabrikası mı 
Açıyor? 

Vergilerdeki 1 Tatil 
Yeni te~birleri 

1 
Edilenler 

Vergilerden bir miktarı 
henUz tah•ll edllmemlt 

bir haldedir 

1 T esbit edil~cek 
Yeni 1abrıkaıerda · Avru
pada okutturulan telebe-

1
. 

!erden istifade olunacak 

Sümer Bank; seramik sanayii şu· 
besinden ohın bir (porselen 

fabrikası) ile kimya sanayii saha
sında muhtelif fabrikalar tesisi i· 
için bir proje hazırlamıştır. 
Diğer taraftan önümüzdeki yıl; 

!abrikacılık ve sanayi hayatımız • 
da en dolgun senelerden biri ola· 
cak ve 7 yeni büyük devlet fabri • 
kamız birden işlemeğe başlayacak
tır. 

938 senesi sonuna kadar inıaatı 
tamamlanarak faaliyete geçecek il· 
lan bu fabrikalarımız şunlardır: 

Malatya bez fabrikası, Nazi!li 
bez fabrikası, İzmit ikinci kağıt ıoel
lüJoz fabrikası Bursa Merinos fab
rikası, Sıvas Çimento fabrikası, 

Gemlik Sun'i ipek fabrikası, Kara. 
bükte temeli yeni atılmış bulunan 
demir ve çelik fabrikası. 

Bu fabrikaların açıJmasile bera
tılmış bulunan demir ve çelik fab· 
ber binlerce vatandaş ve aileye 
yeni iş ve geçim yerleri lemin e • 
dilmiş bulunacaktır. 

Buralara yeni alınacak iş~iler ve 
ustalar için de muhtelıf mektepler 
\'e kurslar açılacaktır. 

Yeni fabrıkalarda; bir kaç sen•· 
denberi Sümer Bankca Avrupaıla 
okutturulmakta olan yeni ve genç 
mütebassıslarımızdan istifade c · 
dilecek ve banka lüzum görüldüğü 
kadar lise mezununu bilahare; 
muhtelif saııayı sahalarında yetiş

tirilmek üzere Avrupaya gönde • 
recektir. 

Böcekcilik 
Mektepleri 
Böcekclllk istasyonları 

haline getirilecektir 
İpek böcekçiliği üzerinde fenni 

araştırmalarda bulunmak, ve ted • 
risat yapmak üzere bir (İpek bö • 
cekçiliği Enstitüsü) kurulacaktır. 
Ayrıca Ziraat Vekiiletinin lü • 

zum göreceği yerlerde; Enstitüye 
bağlı olmak üzere bir çok (İpek bö
cekçiliği istasyonları) açılacaktır. 

Evvelce kurulmuş olan Böcek • 
çilik mektepleri de böcekçilik is • 
tasyonları haline girecektir. 

İpek böce~i tohumu yetiştiril • 
mesi, satılması, mücadele işleri r!e 
Ziraat Vekaletinin sıkı teftiş ve 
murakabesi altına alınacaktır. 

Bu işle uğraşan ailelerin terfihi· 
ne çalışılacak ve ipek böceği ye -
tiştirmek üzere yeni kurulacak oir 
dönüm dut bahçesinden on yıl a • 
razi vergisi alınmıyacaktır. 

Kuleli liseslnln veda 
mUsameresl 

Bu ders senesinde Kuleli askeri 
Jisesıni bitir~n genç mezunlar t3· 
rafındarı bugün Çengelköyündeıti 
mekteplerinde bir v~da müsame • 
resi tertip ediln>Jştir. 

En iyi derece ile şahadetname a
lanlara merasimle diplomaları ve· 
rilecektir. 

Merasimden sonra spor müsaba· 
kaları yapılarak güreş, mania aş • 
ına, voleybol, basketbol ve müz.lk 
ile boks talimleri gibi muhtelilf o
yunlar f?Österilecektir. 

M alı yılın bitmek üzere olma>ı 
hasebile belediye muhtelif bele· 

dıye resiınlerile vergilerin bakayaya 
kalmadan tahsilini temin için yen 
tedbirler almıya başlamıştır. 

Yapılan tetkiklerden bina ve a 
razi vergilerinden 936 yılı muham 

1 meninden yüzde seksen bir, yol 
vergisinden yüzde seksen beş nis· 
betinde tahsilat yapıldığı anlaşıl

mış ise de tanzifat, tenvirat, tente 
siper ve levha resimleri lfıyikil< 

toplanamamıştır. 

Bunların da 937 ye fazla bakayı 
bırakılmadan tahsili için belediye , 
tahsil şubelerini ve tahsildarları s 
ferbcr etmiştir. Belediye muhase 
be erkanı hergün ansızın teftitleı 

yapmakta gerek şubelerin gere~ 

tahsildarların vazifelerini layikU• 
ve günü gününe yapıp yapmadık 
!arını kontrol etmektedir. 

Sekiz, on günde iki ayda yapılar 
tahsilat kadar resim ve vergi top 
ı~nabilmiştir. 

Henüz yol parası ile bına vergi 
si ödemiyenleı- hakkında haciz tat· 
bik edilecektir. 

Bekdiye bütün gayretini bu yı 

bina vcrgisile diğer bir çok resim 
!erde bilhassa 936 muhammenatı 
nı toplamağa sarf etmiştir _1 

Teftiş gören 
Mektepler 
Neticelere göre Vekalet 

talimat ve emirler 
gönderiyor 

Bu yıl teftiş gören mekteplere, 

Maarif Vekaletinden müfettişte • 

rın tedbirlerir.e göre hazırlanmış 

emirler gönderilmesine ba~Janmış
tır. 

Mektep idareleri bunlara göre 
kayıt ve muamelelerine Jiızım ge· 
len ıslahatı yapacaklar ve tenkit • 

!eri teftiş defterine geçireceklerdir. 
Eu defter, başka defa yapılacak 

teftişlerde de müfettişlere göste • 

rilecektir. Bu suretle, teftişler, 

daha mazbut bir şekilde yapılmış 
olacak, beklenen netice ve fayda • 
Jar da alınacaktır. 

Tamirat atölyesi kalkıyor 
Deniz yolları idaresi Tophane • 

dekı yolcu salonu yanında bulunan 

motör ve sandal inşaat ve tamirat 
atölyesini kaldırıruya karar ver • 
miştir. Bu atölye burada çok çir
kin manzara basıl etmektedir. İda
re bundan sonra atölyeyi daha mü
said bir yere nakledecek veyahut 
da kendisine liizım olan sandal ve
ya motör gibi vesaiti Kasımpaşa· 
daki fabrika havuzlarında yaptı • 
racaktır. 

Mekteplerin terkos borcu 
İstanbul müteplerinden bir ço • 

ğunun eski Terkos şirketine borç • 
!arı olduğu anlaşılmıştır. Hali tas

fiyede olan bu şirket maarif idare· 
sine müracaat ederek bu alacağını 

istemektedir. Maarif idaresi bu yıl 

bütçesile buna imkan göremediğin· 

den 937 bütçesi esnasında bu borç· 
!arı ödeyebilecektir. 

. . . . . . ··. • . . . .. .ı; 
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Tetkikat bittikden sonra 
idare heyeti karar vereceK 

ve ha7ine el koyacak 
Metıük dalyanlar ev voli yerleri 

hakkında "·" Maliye Vckiılelirı • , 
den vilayete bir tamim gelmişth: 1 

Bu tamime göre, üç scrı~ t!1Üd -

detle terk edilen voli yerleri ile dal· 
yanlar hazine namına tapuya bagJa. 
nacak ve hüklımet malı olacaktır. 

Terk ve tadil edilen dalyanların 
vaziyetlerini vilayetlerde valiler, 
ve kazalarda kaymakamların tan -
kik ve tesbit edecekleri bildirilmiş
tir. 

Tahkikat esnasında bir ehli vu • 
kufla beraber hazine mümessili ve 
voli ve dalyan sahibi de hazır bu
lunacaklardır. Kayden sahibi gö
rünen kimse gelmediği takdird"' i
tirazı. için sekiz gün mühlet tayin 
edileocktir. 

Bu müddet hitamında tek~mmül 
edecek tahkikat evrakı idare heye· 
tine verilip karar alındıktan sonra 
hemen hazine namına tapuda k9j'it 
yapılacaktır. 

Kutuluk 
Keresteler 
MUhim bir parti limanı· 

miza gelmlttir 
Bir müddet evvel Romanyaya 

gitmış olan Ege ınıntakası üzüm ku
rumu direktörü İsmail 11-kkı Ve -

ral evvelki gün Bükreşten şehri

ze gelmiş ve seyahati etrafında Ve

kalete izahat vermek üzere Ankara
ya hareket etmiştir. 

Bu sene Romanyadan muvakk1t 
kabul suretıle memleketimize it • 

bat edilecek olan kutuluk keres • 

lelerden mühim bir parti de tima· 
nımıza gelmiştir. 

Son partiler de bu ay nihayetine ka · 
dar getirilecek ve bu suretle 30 bin 

ton kutuluk kereste ile Egenin bu 
ihracat mevsimı ihtiyacı temin e -

dılmiş olacaktır. 

Gazi terbiye enstifUsUn
den çıkanların vaziyeti 

Gazi Terbiye Enstitüsünün be • 
den teribiyesi, resim, iş şubelerine 

bu yıl da talebe alınacağı alaka • 
darlara bildırıiıniştir. 

Aldığımız malumata göre Maarif 
Vekaleti, bu Enstitü şubelerinden 

mezun olacakların terfihi için yeni 
bir esas bazırlamağa başlamıştır. 

Buna nazaran; Enstitüyü biti • 
renlerin ilk tayin edildikleri me • 
muriyetlerde (25) lira asli maaş· 

la işe başlamaları temin edileceı< • 
tir. 

Eski demirlerden istif•· 
de çareleri aranıyor 
Demir fiatlarının yukoelmesi ü· 

zerine eskiden kalma bazı demir 
stoklarından i' tifade edilmesi <:•· 
releri araştırılmaktadır. Bu araia 
denizde batmış gemilerin çıkarıl· 

ması kararlaştıktan sonra dığer 'la· 
zı eskiden kalmış ankazdan da i~

tifade edilecektır. 
Bunun için Zeytinburnunda çok 

eskidenberi bırıkmiş ve hurdala~ · 
mış olan köhne lokomotif ve vag)n
lann da oradan alınarak Anadolu · 
ya sevki kararlaşmıştır. 

Bunlar Karabük çelik fabrik1l.ı

rında ham madde olarak istimal e· 
dilecektir. 

Bu biçare kadının evi 
neden açılmıyor? 

Biı okuyucumuz dlgot ki : 
•Ben bahriye mütekaitlerinden yüzbaşı Alinin ailesiyim. Kim• 

sem olmadığı gibı, tek bir evimden başka gelirim do yoktur. eu 
evimi bir yıl önce kiraya vermiştim. Kiracılar evi gayri meşru 
münasebetlere tahsis etrllişler. Polise müracaat ederek keyfiyeti 
tesbil ettirdim. Poli! 28 eylul 936 da evimi mühürledi. 

/
Halep zeytinyağı istiyor 

Halepteıı Türk Ofise müracaat 
edilerek memleketımızden mü • 

O zamandan buiünc kadar tahkikat safhasında kalan bu iş 

him miktarda zeylin yağı alınmak 1 

istendiği bıldirilmiştir. 

Ayrıca Çekoslovaky• ve Maca · 
ristandan da yapağı, Mtik ·almak 
iki firma Ofıse baş vurmu~tur 

yüzünden evim kapalı kaldı. Müteaddit müracaatlarım& rağmen, Tramvaylar çarpıştı 
henüz mahkemeye bile intikal ettirilemiyen bu işi tesri ettiremedim. Nişanta~ından Valide çeşmesine 

O zamandanberi biriken vergiler, çöp paraları vesaireyi ben doğru gitmekte olan 131 numaralı 
nereden vereceğim, nasıl geçineceğim? valmftnın idaresindeki tramay ara· 

Kiracı ahlaksızmış, bana ne?. Ben haber verdim, kendim bul· bası 364 numarlı Şükrünün araba· 
dum. Bana bir yol öğretiniz.. sına çarparak hasara uğaratmıştır. 

AÇIK SÔZ: Burada bir yanlışlık olması muhtemeldir. Yoksa Bir amele elini kaptırdı 
kıracının ahlaksızlığı yüzünden, yegane geçim vasıtası evi olan Tabtakalede Uzunçarşıda Paçacı 
mütekait Lır bahriyelinin ailesini perişan bırakmağa hiç bir sebep 1 sokakta 18 numaralı maranıoz 
yoktur. Maahaıa bu husus\a alakadarların ehemmitetle dikkat na. 1 dükkanında çalış~n Hakk: kazaen 
zarını celbedeı vo be kadın• lazım gelen şefkatin tevcibini ve bu 

1 

makineye elini kaptırmış ve tedavi 

suretle de ha km gibı görülen bu işin tashihini. •d•il•e•r.ız •• -·---- için hasta ban eye l!'Önderilmiştir. 

Halis süt satmayan· 
lardan sütçüEer 

şikayetçi 
Bu sefer de •Ütçi.kr şaki 1 
Halis sül'crin kırn:ııı etikı:Li, 

kaynıagı alınmış siıılerLı C:e ı e~il 

et:kelli giı~ümler ı~·inde s:.tılrn .tsı 

kar ar:a~ nı~-~tı. 
H ılbuki bütiin gügl.m!cr kır ııı zı 

etiketli imiş. 

Sütçi;lcr, Belcdi~eı·e ıııuncaat 

ederek bu \n11ı etten ş:k ıyel et
miş1erdir. 

Bc'ediye d.-, güaü•nleri kontrol 
alme~e bn~iamı~tır. ı.:u ş'kfıyellcn· 
de anıa,ılıı or ki sütçüler bile hileli 
sütlerde o elanıan demi ıler. 

Böyle, gü'ümlcre rengarenk eti· 
ketl.r koyarak bu işi:ı içinden çı· 
kılmaz ribi reliyor bize. 

Süt me!elesi sütçünün südünc 
ha vale edilmek ten başka yolu yok 
olan bir <'eritir. 

Kırlll121 etketli l!'Üğümün kapa· 
tını açınca yctilinıtırak süt iÖrÜ• 
lürsP, yeıil etiketli l!'Üfiimün içinde 
beyazımtraiı: ıüt bulunursa alıcı ne 
yapsın? Gütümlerin üıtüne konu
lan etiketler raiiba teselli için olsa 
rerek. 

l~i riicü olmayan, vakti, zamanı 
bol bulunanlar olacak da parnnk 
heaabile rcnklCTin içinden çıkarak 

süd6n h•lisiııi bulacak. 
Velhasıl bu dert, deva napezir. 

dir. Bu kadar bozuk sütlü başka 
yerde az bulunur dofrusul 

Çöpleri bele
diye döke~ 

Belediye çöpleri kaldırmak i~in 

müteahhitlere müracaat etmiş, on• 
lar da çok para istemiş. 

Bu vaziyet karşısında belediye 
çöpleri kendi vesaiti ile kaldırnıağa 
ve dökmeğe karar vermiş. 

Kurda sormuşlar: 
- Niçin boynun kalın. 

- Kendi işimi kend.ın görurum• 
de ondan demiş. 

Elbette başkasına verilmeğe kal· 
kışınca onlar da çöplenecekler. 

Terkos şirl<.etine borç 
Bazı mekteplerin tcı kos şirketine 

borcu varmış. Hali tasfiyede olan 
Terkos şirketi Maarif idaresine mü 
racaat ederek bu borcu istemiş

tir. idare de, bu yıl tahsisat o!
madığından bahsederek ancak ge. 
lccek yıla verebileceğini söylemiştir. 

Peki amma, haydi kabul ettik ki 
mekteplerin 'ferkosa borcu vardır 
Ya Ttrkos şirketinin mekteplere 
borcu nedir, bir hesap edildi ıni? 

Hangi çcıcuj!un kursaj!ında Ter
kosun acısı yoktur? 

Bu yüzden değil midır ki çocuk· 
!ar halis süde, sağlam mideye, 
emin bir eve, yan){ınla canı yanına· 
mış bir babaya hasret kalmışlardır. 

Terkos Şirketi bu alacağını, ls
tanbulun kendi yüzünden gördüğü 
zarara mahsup etsini 

Haftada 
Bir gün 

Serdengeçti 

Necmeddln adli tıb idare~ 
aine mUracaat ederek 

defteri imza edecek 
Adliye tarihimizde ilk defa kay

dedilen bir ceza usulünün tatbikine 
dün başlanmıştır. 

Bir buçuk sene evvel bir arka· 
daşını öldüren Necmettin isminde 
bir genç o zaman müşahede altına 

alınmış, aklından hasta olduku anlaşıla. 
rak akıl hastahanesine gönderilmiştir. 
Necmettin orada kaldı!j'ı bir sene 
zarfında gayet iyi ve sakin dav
ranmış, hastahane de kendisinin da
ha ziyade müşalıede altında bır.ı
kılmasına lüzum görmemiştir 

Bunun üzerine mahkeme Nec• 
meddinin haftada bir gfin ad;ı ta
biblikle ispatı vücut etmesi şarti.e 

kendisini serbest bırakmıştır. 
Necmeddin dün ilk defa adli

yeye gelmiş, adli labiblike ait def
teri imzalamıştır. Necmeddın bu 
işe muntazaman devam ederse ce• 
zadan ve tekrar akıl hastahanesine 
ıritmektcıı kurtulecaktır. --
Belediye yaz için hazır

lanıyor 
Belediye bu sene lstanbul sezo· 

nu ej!'lencelerine iştirak için Ana. 
dolu veya ecnebi memleketlerden 
şehrimize gelecek olanlara büyük 
kolaylıklar ııöstermete karar ver
miştir. Bu arada lstanbulun muhte
lif semtinde muhtelif sınıflardaki 
otellerden on beşi festivale gtle
ceklere yüzde elli tenzilat yapa· 
caklarını belediyeye laahhiil etmiş· 
!erdir. 
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Elektrik Şirketi davası ır 

esuliyet, depo ihraç AV G O 
"' 
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Açık Söz'Un Roman Tefrikası: 79 

n~ a a a 
vesikalarını imza eden 
mühendislerde mi?--

BÜYÜK EDEBi ROMAN 83 
., ...................................... u •••••••••••••• 

• p,,,,. ·~ Pırrr • ifln ••• 

MÜElliFi: 

Diin Dokuzuncu lhtısas Mahke
iki celse akdetti • 

mesı, 

lstanbul Elektrik Şirketi tara· 
!ıodan Anadolu sahili için Avru• 
padan muafiyetle getirilen malzc· 
menin gümrük resmi verilmeden 
Rumeli tarafındı l;ullanılması 

svretile yapılıın buyüı; &iimrük 
kaçakçılığı dava•ınıı dün saat 10 da 
ihtisas mahkemesinde devam cdıld'. 

Dinlenen şirketin suçlu Jijter 
e r k 1 n ı da k a çak ç ı lık •uçunu 
itiraf etmemekle beraber mesuli· 
yeti Üzerlerine almamak için çok 
kaçamal.lı cevaplar verdiler. Halt3 
gerek hakim Ye gerekse müddei· 
umumi bazı s"alleri bir çok defa. 
lar tekf"r etm~!rce mecbur oluyor· 
lardı. 

ilk olarak şirketin muhasebe 
kontrol şefi Emıl Fisler dinlendi. 

Suçlunun avukatı resim almak 
isteyen ııaıeta fotoctrafçılarına mü• 
.sucie edilmemesini istedi. Ve ha· 
kim de suçlulara sorarak men etti. 

Gileri'nin iınzuı muhakkak surcltc 
litım rlejiildir. Mühendi•lerin imu· 
ları da bu işi iörebilir. 

Hiikım . ihraç bonolarır ın mu· 
hasebe dairesınde kaydı \'3r mıdır? 

-· Evet vardır Bız defterler de 
glrış ve çıkış göhterıriz. Yalnız bo
nolardaki ım>alar kaydedılmn 935 
scnesındPnb<'ri n'alların neı-elcr" 

kııllanıldıkları da kaydedılmeğe 

başlanmıştır. 

Hikim - Bonolır•n kopy~INı de 

yok mudur? 
nnelere kudaıııldı~ı vuzılmariığıno 
göre kopyd~rin saklanması lazım 

dPğil miı 

Hüyır. biz aslını ,;akıtY' ruz. 
(Flunlar «a her üç senede bir vokıl· 
dığı içııı ortada yoktur.) 

HaKim - Pekı usıl hono olma -
dığı zaman kopye . .,nı veya merkez
de kaydını bulmak rrıümkun ol -

Arkasından gümrük avukatlarından maz '" ? 
Nurettin snçlular dinlenirken ter. - Hayır! 
cüm.<nlık edecek olan tercümana Bundan •onra 'uçlur un mı.: tan• 
şirket memurlarından ol:lufıu için lık'ıktaki ıfadcsi ok:rndu Su~ı~ bir ı 
itiraz etti. Ve detiştirılmesini iste• ıtırazı rılrr.,dıgıı ı söyledi Aıka - l 
ci. Müddeiumumi: s;1dan h<lk.i msua. sorml.)'d ,ıl'V<U!l 

"- Bu ~at ıı-eçen cels~de de etli 
tercümaııl:k yaptı. Çok gıizel ça· - Vazife! i ki, toyı PdN" 
lı1tı, Bence mahzur yoktur.w dedi. - Müdüriyet ve bun • .ır şıia e:1 
Bıınun üzerine sorguya başlandı. •apıl. Tahriri bir kAgıl yoktur. ı 

Hakim - Harrgı kontrollerde Bu işlerı ölen dırektor Hanses ve 
çalışıyorsunuz? ı Tra•m·ay Şı•ketı Dırckton r. , -

- Ben muhasebe ve mataza dorf yopar. İki<ınin hulunmadığı 
anbarlarına bakıyorum. zamanlarda bu şekrlde hiç bır ka -

Hakim - Gümrükten mualiyelle rar alınmamıştır Ve bu Prrıırlerın 

Yüzünde h•izünlü bir eda vardı. 
Bir kibrit çöpü ile oynuyordu. Göz• 
lerinj ona daldırarak kendi kendine 
söylenir gibi ilave etti: 

- Belki de sevinir ... Ben nasıl 
!evindi isem, şimdi nasıl ıevioi. 
yorsam ... Kim bilir belki de söyle· 
diJti doğru ... Nakadar olsa amca 
bu ... 

Nazmi, bu kızı uzun seneler ııö
reru~yişiııin acı yerleri oldukunu 
hissetti. Onu biraz eşelemek istedi: 

- Kuzum ismet, Amcam nerede 
şimdi? 

Tekirdağında .•. 
Ne yapı}or? 
Eskisi gibi. ... Çiftçilik. 
Çalar saati yine yanında mı? 

ismet, gözlerini kibrit çöpiinden 
ayırıp ona dikti; hayretle sordu: 

- Sen kimden bahsediyorsun 
kuıum·t Amcam dedi~n kim? 

- Baban .. 
Kız acı acı ııüldü: 

- Ne mrıkemmel akrabalık ... 
- ? ? ? 
-- O amcanı, kara ormanda 

Rulgarlar, '>oğazl!dılar ya, Nazmı .. 
- Annen ne oldu. 
ismet ö;le ani bir hüzne tutııl· 

muştuki, mendilini arayıp buluncaya 
kadar gözkrinden fışkıran iki dam· 
la ya~. masa örtüsüne düştü. 

- O da .... K•hrmdan ö!d[ı. 

Tekirdağındaki küçük amcam:z• 
dır. Hani bizi katırilra bindirip 

Nlzamettin Nazif 
yuyordu. Yakın kandan bir innn 
yanında duyulan emniyet ... 

Fakat niçin kendi evlerinde bu 
yakın insanların hiç bah•i geç111i
yordu? Ani bir iıyao ile: 

- Oo .. •Dedi· birbirimize karşı 
ne kadar lakayd kalmışız. Buna 
artık bir nihayet vermeliyiz. Hı:ydi 
kalk ismet .• bize ııidelim. 

- imkanı yoku. 

- Yani müşkül demek istiyorum, 
- Neden. 
- Bu akşam hazırlanmam lbım. 

Yarın Tekirdatına ııidecetim. Ge· 
leceı:imi bildirdim. Amcam merak 
eder. Tabii onun çocutu olmadı· 
tını da biliyorsun. 

- Üç senedenberi, lıana )&lnız 
kardeş çncu~u gibi de~il bir evlat 
sı"ilıide bakıyorlar. Hele yengem ... 

- Tabii sen onu hiç görmedin. 
Baban onu almasını bahane ederek 
küçük amc>nıııla bir dargınlık çı· 
kardı. 

Güldü: 

- Fakat ne yalan söyliyeyinı. 
Bütün ~·rrellığine ve hissiıligınc 
rağmen Şahap amcamı hatırladık· 
ca onu giırmoge gideınedifıiın için 

ı içimde tir sm duyarım. Geç~n se· 
ıı~ m~~ tepten çıkınca Cali ceye de
:lım kı ... 

- H.ıtırlarnn değil mi Colibe ... 
"Gel gidc?inı ~u aıncan1a •.. BJkalını. g.ıdirirdi. Nazmi yavaş yavaş bir ı 

başka lıa\'anın içine a-irdiğini his
sediyordu. Başı boş geçir:lifıİ ha· 
yat, onu, en yakınlarından o k:ıdnr 
uzaklaştırmıştı lii, senclerdenberi 
bir sanl)·e bile hatırlayam1dığı bu 

ı Ne y:ıpıcok? Ralımı amcam bir 
akşam, Tekirdi1ğ"ında, sofrada sizin 
Binbirdirekt' ohırduzunuzu söylt·· 
mı~ti. Sonra yıne vaz ~eçtim. 

getirılen e~yanın yolsuz olarak de hiç bir yerde kayıtları voktur 
ba~ka yerlerde kullanıldıtını bil. Hiıkim - Elektr k şırket mer· 
miyor musunuz? kezinde kaç rremu· vardi' ve hLn· 

1 insanlardan lıah~dilince ~imdi }Cni 

lıir arz ke fetmiş gibi olmuştu. 

- Hata ctmı~'"'··· H'ln b'raz 
garıp konuşuycrsıın ı:ibi geliyor 
b•na... Senı:ı biz gelnıeı işirdc 
bır sır var. 

- Hayır, haberim yoktu. farın i•lerıni kım tayh edPr? 
- Bu ş~kilde evvelce hiçbir - Servis şeflerı \'e bunlar mc -

tamim yapılmadı mı? murlara ne yapacakları hakkırda 

ismet onu görünce sevinmişti. 
Kendisi de herlı,,lde l•metle karşı· 
lı,tı~ için olacak içinde bir rahat· 
!ık, bir ba~kalık, bir • mııilet du-

ismet bu soılerı ışıtmeıııi5 gibi 
devanı etlt; 

(Deı-.ınıı t·arl 

içimden ge!di de sorduın' 
- Mıı~llii"l ha .. ıml Siz seviyor. 

mu sunu•? 
- Evet. Dedi, 
- Kimi? 

- Sınıftaki küçiik!eri wıl '! 
- Ben de se\ iyorum. 
- Kimi? 
- Sizin gibi muallimleri. 
Genç kızın iÖıleri, porsumuş 

gözlerim kadar doldu. Sıısduk. 

Ko7numda, lıa~ları çözülmüş bir 
sevinç ku;u çırpınıy<>r: Evime ııi- \ 
diyorum! kendim !.(<piırecetinı. ken• 
diın sileceğım, keıciim çalı~acıtıın- ı 

Ben sanki bayram eden lıir d•I· 
siz, bır sa~ır. bir kör inıaeım. 1 
Genç, ııuzel, sesi d.riııd~n ı;e:en 
muallim hanım elimden tutmu5 tu 

ı bayram yerinde rezdiriynr. Bilet 
aldı. Vapura bindik. 1 laydupaşı· 
ya ınmedi. 

Taksi ile ıridebilecctini •Öviiye
rek beni Kadıköyüne kadar ıetir. 
di. Çın.acılardan, biletçilerden b·aş• 
ladım arabacılara kadar herkesin 
yüzüne bakıyonını. lıtiyorum ki 
birisi heni tanı<ın : 

- Hoş geldin Mavi~ hanım! 
Desin. Fakat tanın,ıyor, kimse 

bakmıyor. On yedi sene bu. Dile 
:yüıi>me kolay. 

O taksiye bınerke.ı sıkılarak ad· 
resimi i•lerli. ~öy:~dım. Vedalaştık. 
Ben küçücCk çant•m!a yaya \ürü· 
dıım Her yeri, bas'ı~ım puhlerin 
her tekini bile ayrı ayrı görmek 
iıtiyorun1. 

B<:lediyenin önünde gördüm, la· 
nıdım, pek az ihtiyarlamı, o·m,kla 
ber. ber yine güzel ve dinç: Piıim 

Celal Esat bey. Fak.ıt selam vere
medim. Eski Mavişi bu halde gö· 
rlınce ürperecek, inanm~yacak. Sol 
taraft• büyük, kırmm, büyük Ma
car çiftliklerinin ;ıiıırlarına ben7.cr 
lir bina yapı mı~. S>gdaki camlı 

gazino boş. Öı ünde esnaf kıyafetli 
iki kişi, soruvcrdinı: 

-

Yaı:en : 

taluııin ettim \'e ~vimi~ önüne gel• 
dinı. ı::,·i;n yokl Yollar açılmı,, eı·· 
!er l ıkı:ır,ış~ •r~~ıar <iri:i:ııniş. Saka 
kıyafclii ya)hr.1 !ıiri•inı rördüm. 

- Sen bura'~rını tanır mı~ın? 
- O.ı beş yıldınberi. 
- Burıı!a ev1er vardı. Bir de bir 

paşanın ko~atı nrd:? 
- Ha .. Ş ı .. Dedi. Galiba yaban• 

cısın baran. Orası J'ıkılalı be:ki 
on iki yıl oldu. Belecliie istimlak 
elli 1 

- Sahipler! yokmu? 
- Sır hın:m varmıı. Fr~nk •\·ine 

gitmi~. Oradan vekAlet hAberi gön· 
dermiş •ıttıl1r! 

Sa~ımda ııök kublıe •arıldı, ayak· 
l•rımıq a ıtınd•ki toprak kaydı. E· 
!imden çarlanı düştü. Adamcatız 
kaıa ile düşlııtünü sanar~k alıp 
verdi ve işine JIİlli. 

Ben şimdi ne yapacaktım? 
Seoddiycrek yfırıiduııı. Nereye 

giltikimi bilmiyordum. Cebimdeki 
para beni ancak bir e~· geçindire• 
bilirdi. Otele mi gideyim? Bir kıdın 
lek.bışına otele gidcbit,r mi? Elim· 
de bır p~saport olduğu baldo eski 
de\"rin korkum hala içimde .. 

Salah Cimcoz beylere yaklaştım, 
imdat arıyorcuın. !<. apının önünde 
emekdar uıakl.ırına rastgeldim. Ne 
çok ihliyarlamış. Fakat benim za. 
manımda ihtiyardı, Mefıer oğlu imiş. 
Sorclu:n. 

- Ankarayıt ııilliler dedi. 
- Ankar.1'da iş:erimi var. 

Mcb;ıs d~ıti!mi ? toplanlıya giltiicr. 
Bir d•ha sersemledim. Ve bu sc· 

fer bulanıadıtıma memnun olduır.. 

Bulsaydım ne olacAktı. Kendimi bil· 
direbilecek mi idim? Dadımın kızı 

ak hına feldi. Döndüm. Son ümidım 
orada idi. Hayal meyal hatırlıyorum. 

- 1932 ve 1935 1ıllarwda iki dırektif verırler Eğer mühim bir 
tamim yapıldı. Ve gümrük kanun· iş olursa o v•kıt mudurın·t lam - b.3'-çtıu~ wrm--a.\=.e=y-e-"';:;."'i=ı=l=fl\='C=c=d=il=ı---==:.--11.H lali ıcJay Jı. O.re;~,, j 
l.rından bah•edilerek müteyakkız fından emir nlu<ur ,.c lıu hu.usta yordu Yoks.ı m•srai o!urdk mı gös· baoa, bir gıin, Gabt.ı iie E.ıdnö ıü 

- Burasını yıne Homdi bey 
tutmuy·or mu? 
Şaşan götler~e bakıp cevap ver

diler: 

l\lüşür Abdnllah paşanın konağı 
arka.ında oluruyordu. Kendi evi 
olduğu için elbette.... yürüdüm. 
nu!Jum. Kapıyı çaldım. Evvelce 
ke•iiip de şimdi biraz uzamış saç· 
!arını ondü;e yaptırıp çalı süpürgesi 
ııibi omıızları~a bırakn.ış, başına da 
limon kabuğundan küçük bir Le· 
rryi ej!ri geçirmiş, dudakları ruılu, 

tırnakları, bolalı, gözleri rimelli, 
, üksek topuklu, on altılık, on ~ c· 
dilik ablak ) üzlü bir kız ~apıyı 

a~ıı. llir ihliyar kadın taşlıkta 

buluııulması bildirildi. tamimler vardır. teriliyordu' ar.ısına t.ir denit kablosu döıeıııemi 1 

- Anbar hesaplarını kontrol Bundan sonra miiclıleıumuml - Blinçoda mevcu• olarak gös- eııorelti. ı - Oho bayanı Bay Hamdi öleli 

ederken bu iki tamim üzerine işa• balı sualler sormak istedi terılir (Yaııi serrrayeve ilave ola- Ambarda g-üııırü~lü ,.e gümrük-
retli olan gümrüksüz eşyalara yer- Müdd~iumumi ıtk nl 1ark geçen rok) süz birçuk kablol <r vardı. Bunları, 
siz olarak teıaJüf etmediniz mi? celsede dinlenen baş mü/>Prdıs Gı- Bundnn sonra <'e•seye nihayet ve-

1 

telr;k etıııeJen, r•st.ırle aldım .. 
- Konturolüınde böyle bir ıeye !eriye hitaben. rıldı Saal L> te tekr.r mahkemeyp Döşettim. ı::u ,!arın gw11ru~lu v:-

tesadüf etmedim. ~en yalnız mata• - İnşaat işlerinin rralıyel fıat- devam Pciılmıye başlandı ya gümrü~srız ol lrA:arıııı t.ana, 
za mevcutlarını kayıtlara göre !arı tesbit edilır mivdı? Oğleden sonra ambar memur.ınun ~oylemrsi Jaıı:n-
kontrol ediyordLm - Hazırlanan projelerde f'"'ll·veı Ôgledtn ":ıaraki cel•edr diıılr. dı. Bu, o:ıurı ••zılesiydi. 

Suçlu bundan sonra anbarlar- fiatlarını gösterırdik nen Silahdırajta fabrikası müdurü Havai hat tesi>atını da J9JO ,e. 
d3ki malların nerelere kullanılması Müddeiumumi - Sene ba.;ların· Tibı'elti denı ··t:r ki: nesi soııuodan J9Jl sene.si sonuna 
lazım geldiJiini bilmedilr.lerini ve da inşaat içir, meclisi ıda:ede-ı k • _ Nafia tel~ik heyeti 5 teşrin ~ kadar yaptık. 
bunun selahiyetleri haricinde oldu· rar aııp tahsısat ayırtıyor mıv-lınız" 1 e"velde "eld•. V k k 

• h a tın geci meri rlnl•y1'ile rli-
ğunu söyledi. - Evet, sen< ba ınd.ı t>er Ertesi gü:ı ~ırket m'1d~rü Hın· (ıer :nnnunlArı·ı 1>orır11·~rı yapıl-

Hakim - Bunları kim bilebilir? servis kendı masraf ve> btıt\eıını ses. bana, ıelelonia, hıval ballar· ın~k üıre duruıma n Mayıs Çar-
•tuar ve nı'm muaf e•ynyı tegbit eder ve bunu müdu·· rf' arzc· - " • daki dort ente!ckttır'.in ve F.n,in- şanbJ günü •aat on bıı\'ııga bıra-
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senrler o ld u. 
Tuhafıma gitti. Yine •ordum: 
- Haynn mı t.lediniz? 

- Sen galilıa yabancısın, dedi-
ler. Şimdi hanıma bayan. beye bay 
drrltr, lııli, li;rkçe. 

Yürüdf;ın. Çrrşı deQ'işn1i,. Bi:im 
yol değişm'ş. Fakat eczane yine 

ı l:ö;cde. Demtk lıa.talıklar rle2ir 
memi~. Meydana .ııeldim. içim içıme 
~ı~nuyordu. E\"İıni arıyoru~ı. E\'im 
göriinmüyor. Ko,ı..oca evin1 görün
nıuyor. Belki heyeı·,nd~ndır. Fakot 
komşu evler de göriinmüıor. iyice 

ı oturmuf, çorap yamıyordu. 

- Hu evin uhibi kim kmm? 
- Bayan Ne!isr. 
Tamam dadımın kızı! 

- Nefise hanım nerede? Siz ak· 
rabası nı:sınız? 

- Bız kiracı;ız. Bayan Nefise 
sokağa çıktı. 

- Gelmesini bckliyebilir miyim? 
( Devuı111 l'ar) 
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Sü<ten mahrum bekar odamda 
yegane emektar doıtunı kırık ba· 
caklı tahta masanın üzerinde pe• 
rişan sürüklenen bir kucak kitıt. 
lar ... Ell ufak bir rüzgara, en kü· 
çük bir kıvılcıma bile tahammülü 
olmayan bunlara mı ümit bağladın .. 

Deli Ömer .. Seni unutalı tam iki 
yıl oluyor .. Tesadüflerin bu en ıı:a• 
ribi bugun bana yardım etmeseydi 
her fant gibi sen de kafalardan si· 
!inecek; muztarip hayatını sürüyen 
şu yaprakçıklar da seninle beraber 
eriyip mahvolacak ve bu satırları 
yazmama imkan kalmayacaktı ....... . 

27 Kauun~ıani 1927 .. . 
O günün dekoru bala gözümün 

önünde .. Üç sı-ündenberi, ~ddetli ve 
muthit bir kar fırtınaaından başka 
§ehre hakim hiçbir kuv\•tt 1oktu .. 
Sema mutemadiyen yere iniyor ; 

kar gittıkçe korku \'eriyor, ~ış hak. 
kını alı)·ordu .. 
Her tarafı nakil va.,taları dur. 
muş .. Civar köylerle olan bütün 
rabılülar kesilmi~ti.. 

işte bö,.le bir gecede sobamın 
hali! çıtırdılarıııı dinleyerek yata. 
ğıma uzanmış kitap elimde dalar• 
ken dışarıdan a~ır tukurdularla ka· 
pımın vuruldul!'unu duydum .• 

Bu vakıtsıi. misafirlere canım sı• 
kılarak olduğum yerde doğrulurken 
penceremin aralığındar.; sokakta 
iki üç jandarmanın öksiirüklü ses• 
lerle bir ıeyler konuştu_klarını 
gördüm. 

Muhakkak yine bir şey vardı .. 
Fevkalade bAdiselerden evvel se· 
zilen büyiık bir hissikablelvukula 
ürpererek aşal!'ı inip kapıyı açtım .. 

Jandarma çavuşu Halil lbrahiıa 
elindeki zarfı uıatarak. 

- Doktor bey rahat .. z ettık. Bunu 
keza jaııddrıra kumandanı yüzbaşı 

Hali bey gönderai... Cevap isti· 
yor elendim .. 

Heyecanla zarfı yırttım... Lam· 
banın isli şi,e.ıııocn dökülen ·ölu 
bir ziya altında kA.fııtlaki yazıları 

okurken kallıirn burkulur gibi oldu ... 

••••• Kazası Hı1kümel Doktoru 
ll~ırl Beye ... 

Jandarmalar, Deli Ömer namile 
anılan ve a ıl ;,mi Ömer oğlu Sa· 
mim oldu!ıu anla~ılan serseri ve 
gayri meskıin bir adamın lnzamıza 
bir buç~k saat mesafedeki Akçe 
köy şo.esi üzerinde ve karlar ara• 
sında cesedini olü olarak bulmur 
!ardır. Mahallinde tahkikat yapmak 
ve defnine rul,sat vermek için ya• 
rın saat 8,5 da siz ve muddeiumu. 
mi ıaeıktır yere gideceğimizi be· 
rayı malumat arzederim .• Dokto• 
rum... 27·1·1937. 
• , • Ka,,.ası Jandarma Kumandanı 

HALiD 
Mektubu bitirince ııözlcrim ka-

rırmağa batladı.. ıııyriihtiyari .. 
jandarmalara: 

- Ya .... Deli Ömer ölmüş hı .• 

Diı orJum .. onlar iıa}r~tle i1irı
birine bakış•ıl,,rken. 

- Peki 1. .. 
Cevabıaı \erip kapıyı sürmele· 

dikten sonra ayaklarım birilı:rine 

dolanarak merdivenlerden ı ul. rı 
çıktım .. bir dakika evvel şırın ve 
sıcak olan odamda mü thi; bir 
iç sıkıııtısı ile dolaşmağa ba~ladım 
fakat ne vadı?!· 

Bunıı c~vap ben de bulamıyor· 
dum .. Bu alelade t01kerede nihayet 
her zaman i~itligimiz ve yaplıfıımız 
iılerden birini ifade etmiyor mu idı"?. 
Böyle düşiınürken. 

DeliÖmer ve onda teselli bulan 
tipler gözümün ön ünden soluk, do· 
nuk b!r iinema şeridi sı"ibi geçti. 

Bağrı de~ik koca çınarın asırlık 
dalları kırıldı .. Arabacımın dehe ... 
Nidaları arasında yük,elen 

- Haniya bu yer utur da be
yim •.•. ,, 

Diyen titrek seıi kısıldı. 
Dışarıda müthiş bir kış vardı .• 

Penceremde rüzııarın kopardıtı 

korkunç 1slık seslerine baykuşla· 
rın melar kokan vah~i çıtlıkları 
karı~ıyordu. 

Drnı.R Deli Ömer ö:mu; ...... Ve 
ı\kç•köy le•e'lisir. kal mı ııı .. . 

* Yüıba~ı Halit Ley elind~ki siga· 
ranın u11yan kiı!Lnü ~ob .. 1111 tal .. 
!asına •ılkeli~erek an!atı;ord:ı .. 

- Hen de iyı tanımam .. ş;mrliye 

kadar kınıseyc bır fcnaiı ı <lokun .. 
madığı içın lıal<kında Ler lıan~i bir 
tahkil;at ta }" pı nıış de il.. 

Yalnız bildiJiime röre Ak~akö;•e 
gidNken sağ tarafta kalan Kıı-tle· 

penin ete(ıınde pis ve kü~ük bir 
barakada tek başına ya~;ır ,.eke"· 
disine halk tarafından nliya <üsü 
verilirmiş... Söyledıj!i nükteler .. 
Yazdığı beyitler köy ü"erin agzmda 
dol aşı; or.. Aııla .ıl\'ı ıı:a baii ılırsa 
boş bir adam olnıa,.ı gerek. Lılen 
biz de lu sebepten şıl!'d:ı e kadar 
onu üı medik ... Evet dedig niz ~ibi 

yaıık olmu~. 

Ôlümürıc gelince !:ence pek Labii. 
Gece gündüz \"e bahusus bu hav•· 
larda bırinsanın d.ıjilarda ı•aşaya. 
bilmesi imkansız ... Ş.mdilik bundan 
ba~ka bir sebep bulamıyorum ... 
Bakalım ııidip göreceaiz .... 

Bu sırada içeri ~İren jardarına 

Alınlt'l aralıanııı hazır olJıııcunu 
hab.r ver-iı .. Palto ve kaputl;m. 
mın büı üncrck dışarı çıktık .. Kar 
bir puç:t dinmiştı-
Urnn ve oldukça tehlikclı l>ir yol· 

culuktAn sonrJ korucuların t;trif 
eıtrkltrı yer<le ;1raba durdu .. Beli· 
nıire !.;adar ç.kan kırlarda üç da
kika kadar kalı batarak kalı dlışe
rck ilerle:!ikten •vnra ce<t•di lıek. 

1 
liıen nöbetçinin bulundu~u yere 
gelcbiltlık. 

. . . . . . . . . . ' 
Karlar üstl:ne ) liı::ü koyua \'a .. 

ziyelte diışmiıj \'e Czeri ~·l'; l'r 
çutla örtü;o1l:şt..: ... l un.rt~kl.ırı kıı;ı;ı 

idi. .A..l. dan pek "' bır köpük 
ge:mişti. 

Yaşı tahminim~ 11;öre oıuı i;ç 
otuz ~ört iıı;e ue yuvari:ık. ve olduk• 
Ç• esmer çehresi sık ve kıvırck sa· 
kallarla kaplaıım'ş oicluğundaıı ın· 
sana ilk evvel eiliyi geçkin hi .. i.ı 
veriı ordu. 

Üıeriııtle dliseye lıenzer hemen 
hiç bir şey yoktu ... Vücudiin!in •it 
ıarafını örten p•ntolorıa müşabilı 
şalvarımsı bir şeyin eskiyen yerleri 
taınamen adı bataklık sazlarıle d:. 
kilir g.bi örülmüştü .. 

(Devamı var) 
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Yeni sefirin Fransız - lngiliz anlaşmasını kuv
vetlendireceği. şüphe edilmiyen bir netice mi? 

Profesör Mantagf elin hadise 
olan kitabı nedir? 

Londra 
Nevyok 
Paris 
Milin o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Am•terdam 
Praır 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varşova 
Budapeşt( 
Bükre, 
Belrrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokbolm 

0,7913 0.78975 
17.635 17,78 
15,04 15,0144 1 

4.685 4.6780 . 
87,58 87,44 

İngiltere hükıimetinin yeni Pa • 
ris sefiri Sir Erik Fibs bir müd -
dettenberi vazifesine başlamış bu
lunmaktadır. 

Sir Eril< Fibs bundan bir müd· 
det evvel İngilterenin Ankara el
çiliğini idare etmiş olan Sir Corc 
Klerk'in yerine geldi. 

İngilterenin Paristeki elçilik bi· 
nası Sent Onore mahallesindedir. 
Bu bina Polin Borges isminde, za
manında tarih yapmış bir kadrnı· 

ait bulunmakta idi ve 1815 de İn
giltere hükümeti tarafından sacın 

alınmıştı. 

İngiltere 20 sene içinde Fransa
da altı sefir değiştirmiş bulunmı.k
tadır. Halbuki Fransızlar 41 sene 
içinde Londrada ancak dört sefir 
dcğiştirmi§lerdir. Bunlardan Pol 
Kambon'un sefirliği 22 sene sür -
müştür. Bir Fransız gazetesi, bu 
forka bakara:t şu •uali ~oruyor: 

- Acaba P&rloieki İngiliz elçi• 
leri ile Londradaki Fransız elçi -
!erinin gördüıderi işler arasında bu 
kadar çok mu fark vardır? 

Ve bu suale de şöyle bir cevap 
Yeriyor: 

-Londradaki Fransız elçilerinin 
vazifesi İngilız hükümetinin Av -
rupa toprağınn karşı alakasını celp 
ve tahrik etmektedir. Paristeki İn
giliz elçisi ise, Fransız hük(ımeti • 
nin taleplerini bertaraf etm2k, 

Fransız hükumetini teskin etm€k, 
sabır ve temkin tavsiyelerinde bu
lunmak ve Fransanın İngiltere hü
kfunetinin ayağına dolaşmamasını 
temin etmek .. 

Eh, bu kadır mühim vazifeler 
de, bu vazifoieri üzerine almış o
lanları çabuk yoruyor. 

* 1934 te Parisc tlyiu edilmış o • 
lan Sir Corc Klerl< vazıfcsine baş
lar başlumaz, iki memleket ara -
sında yeni bir dcvır açı!rnşıtı. Bit
lerin gösterdıği bi.ıtün şiddete rağ
men, Fr nsıı - 1-ıgiliz ittifakı ye
nid~n ku r ulınu~ bulunuyordu. O -
ııun ıçindir ki. Sir Corc Klerk bir 
ittifak elçisi o:aıa'> tanınmıştı. Hal

buki Sir Corc Kl;.rk Parise aşağı 
yukarı elçili~ vekiileti yazifesile 
gönderilmiş g'bi idi. Tek gôzl:igü
nün arkasından hadisclcı in seyri
ni gayet iyi ı::ören bir diplomattı. 

1914 senesi Temmuz.unda, L<ın

dradaki Fransız sefareihancsine 
mensup bir z.ıt, bir gün İngiliz Ha

riciye Nezar<'tine gitmişti. Orada 
Sa· Corc KJcrkle karşılaştı. Klerk 
daha o zaman Hariciye Nezaretine 
m~nsup alelade bir katipti. 

rUGÜl'ıKÜ PROGRAM 
Ôğle ne~riyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk musiki~, 

12,~ Havad.i•, 13,05 muhtelif Plak 
neşriyatı, 14 son. 
Ak~am neşri,.atı: 

Sa•t 18,30 Plakla d•n• musiki•!, 
19,30 Kadıköy Halkevi nRmına 
konferan (Diş bakı nı) diş doktoru 
Bodri, 20 fasıl au heyeti, 20,'.lO 
Ömer Rıza larııfından arapça söy. 
lev, 20,45 fasıl saz heyeti sa•t aya
rı, 21,15 orkestra, 2ı.15 Ajans ve 
boraa haberleri ve ertesi günün 
programı 22,30 pli.kla sololar ope
ra ve operet parçaları. 23 Son. 

13S6 Hicri 
Seter 

28 

1353 Ruml 
Ni..an 

25 ____________ ....;. ________ ~ 
. Yıl 1937, Ay 5, Giln 128, Hızır 3 

8 Mayıs : Cumartesi 

Ş rk ru12Arı 

Vakiti er v .. att Ezanı 

---------ı..:•:.:•::..· _d::.:·:...ı ... d. 
Giiııeı 

Ô~lo 
ikindi 

Akıa111 
Yalcı 

lmuit 

4 50 

12 10 

16 05 
19 12 

:lO 59 
2 51 

09 38 

4 58 
8 52 

12 oa 
1 47 

7 39 

Elçilerin vazifelerinde zevcelert 
de mühim bfr rol oynuyor mu? 

giriştiği. yolda Fransız - İngiliz an
laşmasını kuvvetlendireceğine şüp

he edilemez. On sene evvel de 
Pariste resmi bir vazife ile ç~
mış bulunuyordu. O zaman da Mil
letler Cemiyetine, A vrupanın tes
kin edilebileceğine, Almanya ile 
uyuşulabileceğine inanıyordu. 

Viyanada sefarethanedeki va -
zifesinden, Hitler'in daha iktidar 
mevkiine geçtiği zamadan az ev
vel Bcrlin elçiliğine tayin edil • 
nıişti. 

Bugün Dük ve Düşes Brunsvik 
ile (İkinci Vilhelm'in damadı ve 
kızı) General Göring'i sofrasına da
vet etmişti. Buııların Hohenzo -
lcrn hanedanının Almanyada nasıl 
tekrar ~:ıhta getirilebileceği hak -
kındaki münakaşalarını dinlemek 
istiyordu. 

1935 Martında Siı· Con Simon ile 
Eden Berlin'e geldiler. Versay mua
hedesinin bir taraflı olarak ih -
lıil edilmiş olmasını Hitler nez -
dinde protest;ı etmedilerse bile, 
serzeniştt bulundular. Fakat Hit
ler kendilerir.c şu cevabı verdi: 

- Blüher de Vaterlov muhare
be meydanında göründüğü zaman, 
Velıngton kendisine niçin ordusu
nu, imzasına rağmen seferber et
miş olduğunu sormamıştı. 

3,4575 3,4525 ı 
64.1025 64, . 

l,4419 1,4396 ' 
22,705 22,6688 
4,2163 4,2096 • 

14, 1625 14,08 
1,9675 l,9644 
4,1715 4,1653 
3,9825 3,9760 

lft7;6925 107;>2 

34,295 3'1,24 
2,7530 2,7486 

23,58 2:i,62 1 

1 3,1087 3,1038 

PARALAR 

1 Sterlin 
1 Dolar 

20 Fra~k 
20 Liret 
20 Bel Fr.:ınır 
29 Drahmi 
20 Is. Fr .. ng: 

1 

20 Leva 
1 Florin 

: 20 Kron Çek 
l Şilin Avus• 

Pezeta 
1 Mark 
1 Zloti 
1 Penıro 

20 Ley 
20 Dinar 

Yen 

62CI, 
124, 
111, 
120, 

80, 
19, 

570, 
20, 
63, 
70, 
21, 
-, 
25, 
20, 
21, 
12, 
48, -. 

626, 
1~'6, 

113, 
125, 
84, 
22, 

580, 
23, 
66, 
75, 
23, -. 
~8, 

23, 
24, 
14, 
52, 
-, 

: 

1 

i 
! 

- O zaman İngiliz nazırları ha • 
kikalle karşı karşıya bulundukla • 
rını daha iyi ~nladılar. 

C•miyet hıılindı 9aşı911n en dik/carı değer hayoanlarclan leglılclu 

1 Kron lşveç 
1 Altın 
1 Ban~not 

30, 
10.59, 

:<53, 1 Sir Corckl•rk oe Sir Erik Fihs 

Almanlar hı.rbe karar vermiş -
!erdi. Fakat İngiltere henüz te • 
reddıit geçiriyordu. Genç dıplo • 
mat o zaman şu sözü söylemışti: 

- Acaba d >ha uzun müddet mem
leketim hesabına kızarıp duracak 
mıyım? 

Son >ene İ( ınde A Hupa i~leri 
vehametini arttı rınca, Ingiliz dıp· 

lomatının o kodar çok sevdiği ı-ıo. 
ke'yi bir tarafa bırakarak, yazı 

masasıno dab sıkı bağlı kaldığı 

görülmüştü . 

l-Icr elçirıitı vaziiesindP, zcvcelc·· 
rinin de mühim rol oynadıklarına 
şüphe yiktıır. Ledı Klerk bir 
bestekar vc ressamdl!'. Hatta bu 
muhtnem kadının, bazı hastalık

ları iyı edici miknalisi bir kudreti 
olduğu söylenir. Pragda ıken has
sas bir kadını kolayca uyutmıya 
muvaffak olmuştu. Fakat kadın -
cağızı da nasılsa o halile uykuda 
bırakıp gitmışti. Kadıı;ıı uyandı

rabilmek için Ltdı KJcrk'in bu -
lunabileceği kuvvetle tahmin rdi
len şehrin bütün sinemaları araş
tırılmıştı. 

* 

.. 
Sir Erik Filıs'in Parise tayin 

edilmiş olmasıı.dan Fransızlar çok 
memnundurlar. Çünkü yen sr -
firi bir çok hatıralar da Fransaya 
bağlamaktadır Bu defa babası da 
İngilterımin Paris elçıliğınde müs
teşarlık yapmıştı. Büyük amcası 
Lord Normandı 1848 ihtilali za • 
manlarında Fransa nezdinde tn • 
gillereyi temsil etmişti. İlk zev -
cesı İvo11 dö ( uvenkur isminde bir 
Fran ız k dını idı Şımdıkı Mistcrs 
Erik Fibs me~hur heykeltraş Her
bert Vard'ın kızıdır . Misteıs Her • 
bert Vard ise hiilü Fransada olur • 
maktadır 

Sir Erik Fibs me~hur cAntant 
Kordıyal . ın tam ll]İımhile mürcv
viçlerinden bırisıdir. 
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BEYOCLU 

SARAY 

Yeni sefir Eı-ik Fibs'in de seleıının TÜRK 

1st~nhul Birinci Ticaret Mah
ken:esinrlen: MELEK 

: Dans devam ediyor. 
Patronum kocam ... 

:Bir Mayıs gecesi. 12 
nıımualı ek.pres 

: Korooof incileri. 
Çapkın genç 

Mülga seyri sehin idaresi 
' yerine maliye l\!ı.!ıakemat mü

dfırlü!lii tarafın,an Feneryolun-

da va ver aj\"~ •ok ağında S:ılilı 
kfüıl:üııdc ~Lihendis İrfan ile 

Havdarpaşacla düz sokağında 

8 Nr>.lu evde Antuvan K•Jlaıı-
cıy.ın ve Yagbprnında ç •yır 
solrnğında 41 No. da Yani oğlu 

İlya aleyhlerine Kalnmış vapur 
hkelesinin ıııatliıp hale getiril• 

nıesi için keşfou th:ı yyiin eden 

7500 liranın hiz, mahkeme mas-

rafları ve avukatlık ücretilc bir· 

iPEK 

SAKARYA 

YlLDIZ 

SÜMER 

AL KAZAR 

TAN 

ŞIK 

Jikle müteseisil,·n tahsili h•k• ŞARK 

lı:mda evvelce ilcııme Ye yangın 

dolayısııe yenilenen dosyası 
nıalı:.:ememize tevdi kılınmış ASRI 

olan 35-598 No.lu dava tahki· 

: Lorel Hardi serse
riler ir.ralı. Halk 
kahramanlan 

: Filoı u 11kip edelım. 
Htıs,si teşk.ilfıtın 

cür t ve cesareti 

: Sevişmek arzusu. 
Adalar şarkısı 

: Tamera. Marinella 

: Programı 
memiştir 

!>ildir. 

ı Kadınlııtın sırrı. Gö
nül istediğine gider 

: Rus - Japon hıırb~ 
Kan kardeşler 

: Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar. 
1936 Atiııa Balkan 
olimpiyatlan. 

ı Kadınlar iölü. Vah
şiler hücum ediyor 

katında müd ieiıı.leyhlerin şim· SANCAK : Arijona 'kabramao-
Eski Aıtorya) : lerı. Marırarita. 

dilci ikametglhlıı.rt belli olma• 

dıtındaıı davetiyelerinin ilAn 

yolu ile tebliğ edilmesine ha· 

kimlikçe karar verilmiştir. 'falı 
kikıtın l0-6-937 Perşembe gü· 

CUMHURiYET: Çan ıeraerileri, 
Prenıra mahkılmlan 

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 

ISTANBUL 

: Son Rumba. Kaplan 
kız, 

: Romeo ve Julyet 

ı Baa-dat bülbülü. 
Kim öldürdü 

Masal dinliye dinliye içimizde bir 
çok insanlar mesela arslanla kapla
nın gayet cesur, eşeğin miskin, do
muzun pis, tavşanın korkak mah
lüklar olduğunu zannederler. Zan
nederler değ ' ', hatta kanaatleri o 
merkezdedir. Halbuki, bu kanaat 
hıç de yerind~ değilmiş. 

Profesör Mantayfel bir kitabında 
bu meseleyi me\'Zuubahs edıyor. 
Biz de bu mcı aklı kılaptan bir iki 
satır alıyoruı: · 

Bir gün kendisıne sormuşlar: 
- - Biz ormadarımızı, derelerimi

zi, göllerimizı mümkün olduğu ka
dar fazla ma'.ılükla doldurmak ve 
zengınleşlirmt-k istiyonız. Ne der
slnız? 

- Muazza n bil' iştir, fakat ga
yet mümkündür. Hatta bunun için 
maddi kayna~ların yardımına da 
pek rı kadar ihtiyaç yoktur. Yal -
nız bu işi hakikaten benimsemiş 

bınlerce insanın hüsnii niyetine ih
tiyaç vardır Bcı ınsanların biraz da 
hayvan yetiştirmek hususunda bil
gileri lazımdır. 
Şimdi Sovyet Rusyada muhtelif 

cınsle hayvanları üretmek için yeni 
bir foalıyetc j!f'Ç! imiştir. 

Profesör Mantayfel bu işde ça
lışmak için seferber edill"liş olan 
insanların başına geçmiş çalışıyor. 

Ussun mıntakasında vücude geti -
rilen kamplarda, bır çok insanlar 
hayvanların :;h!ak ve adetleri üze
rinde tetkikatta bulunmakla meş • 
güldürler. 

Geçrnlerde Mantayfel dostlarına 
giı.zel bir hedıye verdi. Daha doğ -
rusu: 

cTubiatçı bir adamın anlattık -
!arı. ismi altında bir kitap neşret
ti. Bu kitabı kısaca hulasa etmek 
liiZJm gelirse, kitap şöyle başlar: 

cGünlerden tir gün, Siteryada 
Moskova Hayvanat Bahçesinde ça
lışmakta olan arkadaşlarımla bir
likte bir tetkik seyahatine çıkmış -
hm. Kan nehri kenarında bulunu • 
yorduk. Bu civardaki seyahatimiz 
hayvanların hayatı hakk:ndaki tet
kiklerimi:ıio bir hayli genişlemesi
ne saik oldu. Ben ve arkadaşları -
mız dağlarda şimdiye kadar hiç 
görmediğimiz bir mahlUka bile 
rastgeldik. 
Avcının biri, bir ayı ile nasıl mü

cadele ettiliini anlattı. Kan vadisin-

HALK ı Caııavar avı. Kara 
adanın earuı 

KEMALBEY : Leblebici Horhor 
aA-a. (tiirkçe södü) 
13 numaralı casus 

HALE 
KADIKÔY 

: Bakir delikaıılı 

CıSKODAR 

nfı saat on dörtte yapılacağını 

gösteren davetiyeler mahkeme 

divaıılı:mesiue asılmıştır. Müd· 
deialeyhlerin o gün ve o saatte 

mahkemeye gelmeleri lüzumu 

AZAK : Hazreti !sanın ha· HALE : Roz Mari 
yatL Kadınlar trölü BAK 1 R K ô y 

ALEMDAlt 
ilan olunur. : Kasta • Diya. Boıı- MILTiYADI : Proırnm tröndtr• 

na sevdalan memiştir. 

ESHAM 

Profesöre her zaman ~ôy le bir 
sual sorulur: .Hayvanlarda zeka 
var mı?~ ı 

Profesör de şu cevabı verir: ı 

- Hayır! 1-ıayvanların bütün ha- ı 
reketlcri. hayat mücadelesinin icap-

-.-
-.-
-.-
-,-

-.-
-.-

14,15 
~1.-

-.-
-,-
-,-
-,-

-.-
,- r 

14.15 ; 
91.-

larına göre gösterdikleri bir cRef
leks. ten ibarettir. 

Misal mi istiyorsunuz? l====b=T=lK=' K=A=Z=.L=oA=R=or='=· 
~_ıKJ)ı., 

Etrafı telörgülii geniş bir arsa -
da yaşıyan bir karaca sürüsü, ilk Türk borcu 1 P. 
günlerde bu ıelörgüyü aşıp kaç - 1 ,' , ,, ,, 1 V. 
mak istedı. F&kat muvaffak olama- ,. • il P 
yınca, talilerine boyun eğdiler. On- 1 1 
dan sonra telörgüleri kaldırıldı. O 

.. • 11 v. 
• "llIP 

zaman hıç bir karacanın evvelce • .. 111 V. 
telörgülerinin bulunduğu çizgiden • Erıcanı 
dışarıya çıkmak istemediği görül- 1 Sı va.s E"u. 1 
dü. Sanki telörgü hala yerinde du- ., ,, ll 
ruyormuş gıbi .. 

JİMNASTİK 
Hayvanların çoğu serbest bu -

lunduğu zamanlar, uçmak, sıçra -

• 111 

20,675 ~0.1>75 

2J,ti25 20,67 5 
-,-
20,)0 

-,-
95,5J 
-.-
-.-
-,-

20,50 
,-

-.-
95,-
-,-.

,--.-

l 

ınak. atlamak suretile bütün h;ore-
TAHViLAT ket kabiliyetlerini istimal ederler. i 

Fakat dikkat ederseniz, vücutları- ı ' ='""'======A'f"'ç,=1
1
,..>_=;K;=== ' 1 p~ ,,, 

nın ve uzuvlarının bütün bu ha - : - ' 
k l . dı 1, Apadolu P, 1 -,- -,- J re et er için ıyi cantrene. olma -

1 ı . • v.. l 
ğını görürsuntiz. , ı 

• P. il 
Küçük bir kaf, se hapsedilmiş o- · v ti ' • a. 

lan bir tav~anı bir gün, çayıra bı- ' • P. 111 

-,-

-.- -.--.--.-
raktılar. Bir kar adım attı ve son- 1 • V. ııı 
ra düştü. Ölmu~tü. Yapılan otop - M"' p i 

t • umes. • ~-,- -,- 1 -.- -.-
side tavşanın :O.klb durmasından öl- • " - v. ı -.- -.- . 
düj!ü anla~ıldı. Ayni şerait ıçıncle j!-~==·::::::::::::~=====-= - :;! 
büyütülmüş h;r bülbül de kafes- Devredilecek ihtira beratı 
den çıkarılıp bırakılınca, aynı şe- •Tayyare ere mı:hsus makındı 
rait dahilinde ölmüştü. tüfek kanıtları,, hakkındaki ıhtira 

HAKSIZ ŞÖHRETRLER ı~n alınn:ış olan 5 Mayı• 1932 ta. 
Bir çok hayvanların ~mdıye ka- rih ve 2567 numaralı ihtira bera• 

dar insanlara göre olan töhret - tır.ın ihlivn ettiji hukuk bu kere 
leri yersizdir. bafka,..na devir veyahııt ınevkü 

Moskovadal<i hayvanat bahçe - ili e kor.nıaa için icara verileceıti 
sinde keçinin biri nasılsa kaplan- ttkltf t<li!mekie olmaıda bu hususta 
ların bulund.ıAu yere düşmüitü lnla maiürrat tdinıark i&teyen.erin 

Bu kaplanlar rı zamana kadar ö • Galata'da Aslan ban 5 ncl kat 1-4 
mürlerinde keçi gönnemıtlerdi, bu numaralara müracaat eylem.,leri 
keçiyi görünre de öyle korktular ıll~ olunur 
ki, hepsi bir tarafa kaçtı. I •""!''"'!'---~-.~"!""----• 

tala karıı naSJl müdafaa ettiğini bi
Annesini arıyarı k~i, büyük bir 

lirler. T1tv1&n hemen kendısını arnefis itimadil~ kaplanlara doğru yü-
rüdü. Kaplarııar kaçııtılar ve ar _ ka üstü atar ve arka ayaklarının 
tık kaçacak yor kalmayınca, arka- ters tırnaklırıle kartalın karnını 

!arını duvara dayayarak müdafaa depniye çalı§ır. 
variyeti aldılar. Bunlardan bazı - Şımdi gelin<z de, Mr hanıı biı 
ları canını AUaha ema .et ederek, adam için: cT.ıvşan gibi korkak!• 
korkudan ıöı!~rini kapadı. Kaplan- deyiniz 
!ar bar bar baiırıyor!arrlı, ancak 
o sır•da içlerinden bl nin nasılsa İyi tanzim edilmiı bir ajılda ba-
. d kılan domuzlar için de •Piatir• de-
ın ird'jji bir }"'nı,e d bnti!e keçi 
yere serildi, •ildt• ~ kai cesedi bi- mek ıayılama?- Bilikis domuzlar 
le muht~şem hıp,m-. r<n korku • Gayet temiz mahl(lklardır. Yıkan-
suııu ı·z~Hı. maktan hOf]anırlar, fıkat lwndU.-

Bir çok avc• br bi•· t•.vşarıı.;ı, ken- rine yıl< anacak yer temin edllm.z-
disini üzerin•' i.lıcuP1 eden bir kar- se ne yap~ınlar? 

.. 

• 

• 

i 
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, ~ Sandalya ve Mobilyanın ~ 1 Hendek icra memurluğun· 

ı ~ld"n: Tfırk ticaret bankasına 1000 

1 
Hem ucuzunu, hem güzelini almak için lstanbulda Rıza.paşa yok_u~unda l lira ve masrafının itasına borç• ' 66 No. A S R I M O B 1 L Y A ma~aza:sını zıyaret edınız. ı lu Mahmut bey mahallesinden 

AHMS:D FEYZi L I 23407 Aynacı oğtu Mustafa Cemalin 

YAŞINIZ 
Hiç Bir Şey 
İfade Etmez 

- e • 1 Çalca hududu dahilinde Kargalı 

Nafia Fen Okulu 
Direktörlüğünden: 

C iN S 1 

Ya!•k 
Nevresimli Yorgan 
Kılıflı Yastık 

B"ttanire 
Kan·oia 

Miktan 
Arlet 

100 
l~o 

160 

90 
.50 

Tahmini bedelı 

L. Kş. 

1100 

840 
28:) --2220 
765 
650 

Nafıa Fen Okulu arttırma e!.siltıııe 
lığınd•ıı : 

lik Temı.ıat Eksiltme 
L. Kş. Saati 

166 50 15 
57 37 15 !10 

48 75 16 

koıııigy .ınu Başkan· 

Yıldızda eski şehzadeler dairesi bin~sında bulunan Okulu· 

muz ihtiyacı olan )ukarda cin• ve mikt1rı tahmin b~•lelleriyle 
ilk teminatları ve eksiltme saatleri yanla~ında yazılı e5y•nın iha· 
lesi üç ayrı şartnamede yapılmak tizere 10.5-937 Pdzartesi güniı 
açık cksiltm~leri yapılacaklır. İsteklilerin ııüıııune ve şartname
leri görm ~k üzere hergün me1<teiıe gel mel eri ve tem : ıı:ı' ı yatır
mak ve eksiltmeye girmelc içinde belli gün ve sıatta bu işleri 
yap~ıklarına dair ruh•at ünvan tezkereleriyle ve teminatlarını 
yatırmış olarak İstanbul .Erkek Lis~s i binası yanınd1 Yiiksek 
Mektepler Muhaseb!ciliğinde toplanan komisyona gelmeleri •2294, 

r POKER --·----· 

çayır mevkiinde İbrahim, Ab
dullah, Zekeıiyya, Mehmet Ali 
ile nrah·lut 330 K. Sani 1 No. 
lu tapıtnun ihtiv• ettiği beş 

dönüm çayırın paraya çevrilmeo 
alne karar verilmiş oldıığuııdatı 

mezkur çayır bu kere t.ırınci 
açık arttırma ile 8·5·937 den 

7·6·937 tarihine ıııiisa•lif p Z1T• 

te>t g•iııii sut 16 da Hendek 
icr:ı dairesin.!• par:ı\'a çevrile· 

ce~i ve Jn rlı l5yıkııı : bulma• 
dı~ı takdirde i~iııri açık art~ır

ma ile 22·fi·937 s .ılı günü oyni 
sıatta H~ııdek icra dairesin Je ! 

paraya çevrileceı:tinden ayni hak· 
hn irtifak lıakl.lrıııa ve sair 

hakbr:ı malik olanlar yirmi g:ın 
zarfında evrakı ıııü s lı i ıelerini ib· 
raz etmeleri aksi takdirrle pay
laşu11d311 hariç bırokıla~akları 

talip ohnhr 'tivle yedi buçuk 
depo üc;- •si veya banka nıektıılrn

1 ibraz etıııelcrı artırma ŞHtna· 

mesi hugiinden itibaren herke~ 
sin görebileceği ılalu fazla uıa· l 
lü mat al nıak iste yeo ler Hendek 
icra dairesinin 937;6:l8 No.ltı 

dosvasına ıuürac.at etmeleri ilan 
ol 11n11 r. (!lii7-6'!8) 

Bir çok genç kızlar, ih
. ti yar görUndUkleri hal· 
de.,, bir çok anneler 
de genç gibi görU-

nUyorlar ... 
Bu meselede 
yaş mevzuu
bahi• deıtil· 
dir. A•ıl rol 
oynıyan bel
ki cildiıiıde· 
kl " Btocel " 
hayat hücey· 
releri) nin 
nıiktarıdır. 

Cildinizdeki "Riocel,,i 
calandırınız ve her ne 
yaşta olursanız genç 
bir ten temin ediniz, 

Tıraş bıçakları 

Sert SAKALLARI 
YUMUŞA TIR. 

ve cildi pamuk gibi 
yapar. 

1 
İstanb:ıl A;liye Altıncı Hu· ı 

kuk ıualıkelfltsinden· 

Aliye ta·afından Ge,,ikpaşaıh 

saraç 1. hak m3haliesinde esir 

Ciidinizdeki "Biocel" nisbeti 
der~c,.sinde > üzıiııüzde genç· 
lik vardır. Cildin lazeliğini ve 
gençligini muhafaza ve idame 
için tabiatin cıldde yarattığı 
bu kıymetli cevherin kuruma· 
sına meydan vermeyiniz. Onu 
genç hayvanlarda gizlenmiş 

cild hüceyratı merkezinden 
istihsal edilmiş saf ve taze 
Biocel ile bMleyip canlandı. 

rınız. Bu şayanı hayret cev· 
herin cildiniz için büyük bir 
tesiri vardır. Biocel'in tabii 
ihtiyatını ihya edecek ve hali 
takayyüzde bulunduracaktır. 

O zanıan cildiniz, kendi ken. 
dine yaşın ilcrieme alametle· 
ri olan buruşuk, çizgi, siyah 
benlerden kurtulacak ve ha· 
kik! ve devamlı bir gençlik 
manzarası alacaktır. Cild için 
yalnız bir tek "Biocel., li un· 
sur vardır. 

POKERPI .. AY 
1 markasına dikkat ediniz. 

İstanbul Dördüncü İcra me

murluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcıız 

olnp paraya cevrilmesine karar 
verilen otelcilere ait karyola, 
sandalya, masa, muşamba, ya• 

tak, yorgan ve saire peşin pa• 
ra ve açık arttırma ile 11·5-937 

Salı günv saat 10 da satılacağı 
mahcuz mallar % 75 şini bul• 

madığı takdirde ikinci arttırma 
oın 26-6-937 Çarşanha günü sut 

10 da Tophane Salı pazarında 

mahsllinde satılRCQğtndan talih 

olanların mahallinde hazır 

bulunacak rueııınruna müracaat 
etmel•ri ilan olunur. (32473) 

•• Dr. İhsan Sami -T 1 F O AŞ 1S1 
Tifo ve paratifo hastalıkların• tu
tulmamak için atızdan alınan lifo 
haplandır. Hiç rahatsızlık veraıez. 

IHerkes alabilir. Kutu!u 45 K:. 

Dans merakhlarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybetmeden dans pro • 

fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No. 31,. 
birinci kat. 

Kemal s')ka.::;ındı (36) numaralı 
evde mukim ıken ikametgahı 

belli olmıyan k•.,c•sı Srvfıı\lah 
aleyhinde şiddetli geçim ;izlik 

ve akıl lıast3lığı ve tehdit se· 
bebleriyle açılan boşanma <lava· 

sının ta\ıldkatında: nıfıdctaleyhiıı 1 

!kametglhının mechnliyetine 
binaen davetıyenin on b,ş gün 

ınüd~etle ilanen tebli)\iııe ve 
tahldlı~tı n 14.6-937 Plz,ırtesi 

günü saat 10 a talikine karar 
verilmiş ve davetiy~nin bir 

nushası da mahkeme divanha-

nesine asılmış bulunduğundan 

muayyen gün ve Matte İstınbul 
AsFye Altıncı hukuk ıualıke· 

mesinde hazır bulunması aksi 

takdirde g.ıyabında tahkikata 
devam edileceği tebliğ yerinde 

olmak ilzere ilan olunur. 

O da (penbe renkli) Toka. 
lon kremidir. Hemen bu ak
şam yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. Sabah ta beyaz ren· 
gindeki Tokalon kremini kul. 
lanınız Cızib ve şayanı hay• 
ret neticeler elde edeceksiniz. 
72 yaşlarındaki kadınlard" 

buruşukluklJr kalmayacak ve 
50 yaşlarınd3ki kadınlar an. 
cak 30 yaşlarında görünecek
lerdir. Genç kızlar da hiçbir 
vakit a-örmedikleri cazip bir 
güzellikte bir tane malik ola· 
cakl•rdir. 

-----------~ llinlerce Tokalon mtiş-

terisinden müessesemize 
ıııektnp yazanların müş1• 

hedeleri kendiliğinden · ge· 

len en kıymetli deliller 

dir: 
( Y a;11z ci.dim daima ,al· 

lar v• kır ı~ırdr. Toka/on bu· 
na mani oldu.) 

K. S.·. J\!. E. Manisa 
(Düz v• rürüuüz Ur güz• 

uncak Tak~lon kremile malik 
oldum. Bi1tı1n arkada ılorım 
gü:ıümd•ki d•llı ikliğ• hayret 
•lliltr.) 

M. F. sokak No. M. Bursa 

r-Iektubların asılları dos• 
,·alarımızda saklıdır. 

._ _____________ ..... 
Üsküdar Hukuk Hakimli· 

~inden: 

Şirketi Tücariye ve ~enaiye 
ve !\[aliye Türk Anonim şir
keti vekili avukat Hayri Salim 

tarafından Kuzguncukta Paşa 

limanında Nacak sokağında 14 
No-lu Şefiğin köşkünde mukim 
Alber kişlie aleyhine açılan 
Maden tescili davası üzerine 
müddaleYhin ikametgahının 
mechuliyet hasebile ilanen teh. 

liğat icrasına karar verilip bu 

bapdaki davetiye varakası mah 
keme divanhanesine asılmış ol• 

makla mumaileyhin 27·5·937 
Perşenbe günü saat JO da malı· 
kemedc lrazıf bulunması hususu 
ayrıca g11zete ilede 114n olunur. 

(32476) 

1 İstanbul Üniversitesi Arttırm<ı, Eksiltn1e ve ı 
~ ....... P.a~z~a.r_lı_k __ K __ o~m ... is~y•o-n.u .... iı.a.n,.l.a.rt ......... 

Az Çok Mııhammen bedeli 

500 Ton 800 Ton 15,5 Lira Krip'e Maden Kömürü. 
3-5.9'.'7 tan! inde kapalı zarf;a eksiltmeye konulan maden kömürüne 

talip'.erin vermiş oldukları fiat yüksek görüldüğünden 10.5-937 Pazartesi 

günü saat 15 de Rektörlükte pazarhklR alınacaktır. Taliplerin 930 lira 

muvı.kkat teminatlarını ihaleden evvel Üniversite veznosine yatırmış · ol

maları lazımdır. "2587., 

Üsküdar Bölgesi 
Tahsilat Direktörlüğünden: 

Göztepe mahallesinin eski Çukurçeşme yeni Kadirağa sokajtında kain 

eski ıo.ı ı yeni ıı. ıı sayılı ev muta•arrıfı Binbaşı Tahsinin 608 lira 47 

kuruş borcundan dolayı mahalli me•ktir müzayedeye vazedilmiştir. 

lhalei kafiyesi 14.5.937 Cuma günü saat 14 de icra kıltnacajtından 

talip olanların Ofo7,5 pey akçelerile birlikte Kadıköy Kaymakömlığı idare 

Hey'etine müracaatları. "2585n 

Devlet Demiryolları Limanları ve ı 
isletme U. idaresi ilanları t___;,._ ____ _ 

15-5-1937 Tarıbinden itibaren sahiplerine aid sarnıçlı vagonlarla tı• 

şınacak (melaı) ın nakil ücretinden ayrıca yüzde on ten.:ilit yapılac'k 

•e boşalan v3gonlar mahreçlerine parasız nakledilecektir. Fa1la tafsilat 
için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1141) (256~) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Kadıı.öy - H. Paşa - Yalova - Adalar ve Anadolu hatlarına işli. 

yen vapurların kahve ocakları mültczinılijti 1 • Haziran • 1937 tarihinden 

itibaren bir sene müddetle açık arttırma ile ihale edilecektir. 

Arttırma 14 • Mayıs· 1937 Cuma günü Akay şefler encümeninde 
saat 15 d~ ba~lıyarak 16 da ihalesi yapılacağından isteklilerin şartna. 

meyi görmek üzere her gün Şellijte ve arttırma için % 7,5 giivenmo 

par•laryil" encümene gelmeleri. (2432) 

Dr. Hafız Cemal 
(Z:-.JKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günle"i sabah .9.5 • 12, saatleri ha
kiki fıkarayd mahsustur. Muayene

hane ve ev tel~fon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

İstaubııl Asliye l:çüııciı Hu• 
kıılc Malıkenıesiııden: 

Sılalıattin Rüyiıi.:: Kalyoncu 

vekili avukat Ali tarnfından 

müvekkilinin karısı Kurtnluşta 

Perva?. sok~ğında 10 No. lu 
evde mukim Ali kızı Lı'.ıtfiye 
ııleyhine ı mahkenıeıniziıı 937. 

197 No. lu dosyası ile ikaıııe 
olunan boşanıııa davasında; M. 
aleyhin ikametgilıınııı ıneçhu· 

liyeti hasebije olbaptaki dava 
arzılıali ilanen kendisine tebliğ 

edildi!':i ve ıııtiddeıi ıııuayyene 
lıitaııı bulrluğıı halde cevap 
vermediği cihetle yevıııü ıaJıki· 

kat olarak 8·6·937Salı saat 13,30 
tayin kılınmış olduğundan M. 
aleyh Lı'.ıtfiyenin yevııı ve saati 
mezkfırda mahkemede hazır 

bulunması veya vekil gönder• 
mesi lıızunııı ilin olunur. 

/

Devredilecek ihtira beratı 
"Cerrahi veya sair maksatlara 

mahsus tulumbalar, şırıngalar ve 
ben7.erlerine aid is!ahat,. ha<kında-
ki ihtira için alınmış olan 17 Msan 
1936 t•rıh \'e 2165 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hakkın ba,. 
kasına devir \'eyahııt mevkii fiile 
konmak için icara verilmesi teklif 
edilmekte olmıkla bu hususda faz. 
la malümat edinmek isteyenlerin 
Galata'da, ~slaıı han 5 nci kat 1·4 
numaralara müracaat eylcnıeltri 
ilAn olunur. 

Korta! lem memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olııp 
paraya çevrilmesine karar ve• 

rilen halı, yol keçesi, kazan, 
masa, şezlong, camlı dolap ve 
sair eşya 10·5-937 Pazartesi 
günü saat 16 da Bostancıda kı• 
lavuz çayırında 12ti No. lıı ha

ne önünde açık artırma ile. s'• 
tılacağımlan talip olanların o 
gün ve o saatte ıııahallinde lıa• 

zır bulunacak olan menıurıın<ı 
ıııüracaatları (32513) 

Satıhk hane 
Cerrapaşa Ca'lli sokakak 18 

numara merhum doktor Zekinin 
evi. Hergün sabahlan 12 ye kadar 
müracaat. 

Sahıbi ve umurni neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

E. izzet 
Basıldıiı yer: Matbaal Ebüzziya 
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