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ismet İnönü ve Rüştü Aras Frankonun tehdidine cevap: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Yugoslav Başvekili ile uzun1İngiltere İspanya sularına 
bir görüşme yaptılar 1 harp gemileri gönderdi 

Prens Pol, dün öğle yemeğini /nönü ve Ara.sla Fevkalade bir toplantı yapan kabine, şu kararı verdi: 

beraber yedi. Gece Yugoslav Başvekili lngiliz vapurları harp gemileri tarafından hima-
bir ... 

resmı 
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Belgrad 
Ziyareti 

Dünya· 
devletin ve Balkanların Al~~na çarpışmalar oluyor 

Başbakanımız, refakatinde Dış 
':.'akan.mız olduğıı haldc, cost ·;c 
müttefik Yugoslavya"nın ;.ıayita1'
tında bulunuyor. 
Vakıa Türk dc\'lct adamlarının 

bu seyahatinden maksat, Yugos -
lavya Başbakanı Bay Stoy.ıdıno • 
viç'in gcçcn ilk teşrinde muıılekc· 
tımizc yapmış olduğu ziyareti ia
dedir. 

Ancak, Türkiye ve Yu~J'i'tl\·ya 
gibi, aünya harbı yangınından <;c· 
liklc}crek dogmuş iki kudrc:li ve 
ıaziletk5r milletin devlet aci~rtl<
rı, biribrine her tesadüfte, temsil 
ettikleri hükümetlerin hayat ve 
l>t.krar prensipleri icapları.1'ı ye -
rinc g<'lirmck pek tabii oldu.:1c• i,in, 
l:.u zıyarcti de gerek Balkonlarda 
'e gcrC'k Avrupada biiyük sulh da
' ası ı lundc ~·eni bir t<'zahür te -
lakki etmek lazımdır. 

Türkiye ve Yugoslavya dostlu-

vaziyeti gezden geçirildi 
Belgradda dostluk tezahüratı berdevam 

• .. 

13 yaşında 
Boks mecburi 

Berlin 12 (A. A.) - Hiıler genç-
liğini hazırlama teşkilat~ olan. Jung
vol'un onüç yaşını bıtırır bıt ır ınez 

bqks dersi mecburi olacaktır •. Bu 
tedbir, Al man spor şefi ile Hıtler 
ge İıçl iğinin bedeni terbiyesi işle r in. 
den mesul olan şube şefi arasında 
husul bulan bi r i ti:aı mucibince it
tihaz edilmiştir. 

Mamafih maç man~sında bir ders 
ve rilmesi mevzuubahs d•ğildir. Bu 
maçlar, jung volk azaların ı mem • 
nudur. Yapılacak şeyler, genç ço· 
cukların ıeşki!alını izrar etmiyceek 
olan ekzersizlerdir. Spor mahafili 
gençliğin tedrisatını müessir surette 
kol~latlıracak · ve amatörler bok· Ma driade halk bombardıman taggarelerin in •••İn i dugar duymar böyle 

_,1..-J!l!!l!L..1'!!llındı racak mahiyette olan te lı1şıızc• ıinemage girer Ilibl ~ıtınalclara airmeğ• olı~mış tır. 
6u yenmgı bu f< tırr ıuemntrnlf re '!'-"'--~-
karşılamıştır. Londra, 12 (A.A.) - Kabinenin \ Asilerin Bilboaya taarruz ettik -

-·- bu akşam Saint-Jean-de-luzda atıl lcri şu sırada bu ~chre erzak gön-

bir halde kalan gemilerin vaziye- dcrilmcsinin ademi müdahaleye 
tini tetkik edeceği teeyyüt etmek- bir tecavüz mü yoksa İngiliz bah-

• 

[ unu vasıflandıran esasları dünya 
bilir: cihanda sulh; ve yurtta hal
kın saadeti, refahı ve haysiyeti; 
Lunu, umumi barışın idamesi için, 
ıki milletin, milli müdafaalarını 

'kendi yaşama aşklarının timsali 
haline getirmek azmilc birleşme -

JJıJn Belgrddda ı igosi görllımılerde bulunan iki maltı/ik deuletln 
Baıuekilleri i smet lrıörıü .,. Sto11adfnooiçln Ankareda alınmı ş bir reıiınlori 

ltalya 
Romanya ile bir 

tedir. (Deoomı 1 inci ıogfomı zda} 

· ········5·1·9·c;·r·ıa······ .. ·······reza··ı·Ei'i·1·11·<1·9··· · ·· 
• suretinde de tefsir edebiliriz. 

Daha 1925 ilkteşrininde bir mu
ahede ile biribirine ellerini uzat
mış olan Türklerle Yugoslavların, 
193:ı senesi ilkteşrininde İstanbulda 
buluşmuş olan büyük şeflerinin o ta 
rilıi ınüliıkatıdır ki bugünkü sars•l
ınaz, devamlı, hakiki dostluğun te
,,,,,J 1('rini atmıştır: 29 ikincitcşrh 

:933 muahcdel~rini de 9 Şubat 1934 
de Atina'da imzalamış olan Bal -
kan antantını da o mülakatın mut
lu neticeleri saymak gerektir. Bu
LÜn, orta Avrupadan Kafkas dağ
lı:rına ve Mezopotamya çöllerine 
kadar cenişliyı>n ucsuz bucaksız b:r 
tlcm, Balkanlardaki tecrübe edil
miş dostluklara dayanarak, cihan 
~mniyetniin en inanılır unsurların
dan biri vaziyetinde, beynelmilel 
barış müesseselerine geniş bir ıncs· 
ııed vazif('si görmektedir. 

Bay Stoyadinoviç, Atatürk Tür
ıüye>inin rr..~rk<>,inde bulunduğı, 

eünlerde, Başbakanımızın lisanı ile 
bir kere daha tarif edilmiş olan po· 
l.itikamızın vasıflarını hat,ırlarız: 

•Kolleklif ('tnniyeti her şeye rağ -
men ve h.'.ilii milletlerin müşterek 
endişelerine karşı mümkün tek ça
ır, \'C daha iyi bir dünya kurulması I 
hakkındaki makul ümitlerin üze -
ı ine ibtina ettirilecek tek unsur 
ı,larak kalmaktadır. Fakat be.ynel
milcl teşriki mesainin .bu esaslı 

unsuru, i~liyebilmck için, tabiati -
le mıntakavi surette teşkilatlandı
rılmağa muhtaçtır. Balkan mütte -
fikleri, mınlakavi antantları ile, hep 
l;irlikte, mıntakavi ve umumi sulh 
Eseri• için çalışnuığa muvaffak ol
mu.;Jardır.• 

Harbın musibetlerini çok yakın
dan tanımı~ milletler olarak Türk
ler ,.e Yugoslavlar, ve onların Bal
k~nlı rri.tlrfikleri, sulhun nimet -
lcri i ,ı •. ı 'c iyi takdir ettikleri i· 
,;ind;r Kı lıuy:~ karşılıklı ziyaret -
teri fır,.•t bilip dostluklarını tak-

(Devamı 2 ci sayfada) 

Belgrat 12 (Husus! Muhabiri. 
miz Telefonla bildiriyor) - Ba ş
vekil ismet lnönü için yapı lan coş• 
kun tezahürat bü lü ıı canlılı ğı ile 
devam ediyor. 

Bütün cadde lerde Türk· Yugos• 
lav bayrakl~rı d algalanıyor. Bu. 
günkü gazeteler yine Türk· Yugoı• 
lav dostluğun un ehemmiyetinden 

( Det"Vltı ikinci sayfada) 

Kapitülasyonlar kon
feransı dün açıldı 

lngiltere ve Fransa anlaştılar! 
intikal devresinin 15 sene olması ve bu 

hususta yeni teminat dahi isteniyor 

pakt imzalıyor yeni bir safha 
Müzakereler nlha- , 1 - • ·· - d .. ~ -
yete ermek üzere ı Maznun phkçıyan, un dosyadan ken-

Paris 12 (Hususi) - Lövr gaze.. dİ el yazll&rlftl Çaldırmak 
lesinde Madam Tabuyi, Romanya İçin katibe rüşvet Verirken yakalandı 
ile İtalya hükümetleri arasında 
bir pakt imzllanması için cereyan Alemdar caddesinde cürm~ meşhut nasıl oldu? 
eden müzakerelerin nihayete er • 
mck üzere olduğunu yazmaktadır. Meşhur Ün ~~n sigor tasını dola~-

1926 yılı 16 Eyliılunda general dır~a r~aı:tın •.~ davası, cp•y dır, 
Avercsko ile Musolini arasında im· • Aslı ye dorduncu ceza ~ahkeme• 

s inde devam elmekteyd ı. Bu da-
vada bir çok suçl u olmakla bera-

. 

bcr, mcs'uli}·et hissesin in en faz. 
la sı Onnik lpekc'yana t~reltüp 

· eder gibi görtinüyord u. Sigorta 
Ş!rketine verilen iki istidanın ge• 

( Del'!lmı ikinci sayfada) zalanan dostluk muahedesinın yal
nız l ecdi~ eclilip g~nişlPti!mPsi ile 
kalınmıyacağını yazan Fransız ga
zetesi, yeni paktın, Yugcislavy> 
İtalya arasında geçenlerde imzala
nan paktın ayni olacağını ve Çe -
koslovnkyanın bu pak:ın iJ'l'Jzalan· 
ması için Rumen hükümetinin is • 

1 Ş T E .• _.,----111• 

BİR ROMAN Kİ 
· timzacına muvafakat cevabı ver -
diğini de bildirmektedir. A $ K ve K i n 

İçinde .. 

Mısır Bnıvtkili !Vaha• Paşa lngi/terenirı eski f•vkalıide k omiJerl 
ve geni elçisi ile görüşüşkerı 

Montreux l~ (A.A.) - Bugün ı saat 16 da on beş devle tin iştira• 
bir sene evvel Boğazlar konferan. kiyle kapitüla~yonl~r konferansı 
s ının cereyan ettiği dekor içinde (Devamı ıkıncı sayfada) 
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Belçika zafer şenliği içinde 

Büyük bir alay faşis 
şefi haps~ davet etti 

lngiliz ve Fransız gazeteleri bir ağızdan: 

"Bu netice diktatörler için \ 
büyük bir darbedir,,diyorlar ~ 

(Yorııı 2 inci ıag/11.mııdo) \ 

Troçkiden 
Hesap 
Soruluyor! 

fi ıksikodo muhokemı ediım•R• 
baş/1mQ!I Troçki bir vapur 

• gıifJerleJinde 

, (Yu:rnı 2 11ci salı>Jede) 

1 

1 

: 
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SAADET ve ISTIRAP 
N EFRET v e İHTİRAS 

FAZiLET ve KOT.OLUK 
BiR KELiME iLE : 

Bütün JnsanhK Çarp!!~~~1!:~ı=r·== 
""'\ 

HAYAT l 

AÇ 1 K 

DENEN 
OYUN!.. 

Hayatı bUtUn açıklığı ve çıplak : ı
ğıyle ortaya koyan ve i n sanlığın 
iç yUzUnU tahlil eden bu kadar re
alist bir eser pek az yazılmıştır. 

YAKINDA 
SÖ 

NUS R ET 

Z sütunlarında Genç Muharrir 

SAFA C0$KUN' UN 

Kaleminden okuyacaksınız. 

( 
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kilim izin 
ziyareti 

aş ve 
Belgrad 

Samimi tezahürat 
dost Başvekil 

yapılmış ve iki 
nutuk söyledi birer Hindistanda ölen 

liz zabitleri 
ingi-

r------'--'\ 
Kış geri 1

1 

Madrid önünde 
çarpışmalar 
Oluyor 

( l ııci sayfadan cievam). 
ı iycsinin öteden beri yapmakla te" 

mayüz etmiş olduğu insani bir ııa· 
reket mi addedileceği meselesi halC' (Birinci sayfadan devam) 

büyük manşetlerle ve sitayişle 
bahsediyorlar. 

Türkiye Başvekili dost memle
ketin gösterdiği bu candan teza. 
büratlan çok mütehassis fÖrllıi· 
mektedir. 
Başvekil İsmet İnönü, Yugoslav 

Ba~vekilile görü~tükten sonra Sto
yadinoviç ve Tevfik Rüştü ile be -
rabcr otomobıllerc bindiler ve sa
raya hareket ettiler. Yugoslavya 
Hükümet Nai)>i Prens Pol, Başvekil 
İsmd İnönü şerefine Sarayda bır 

öğk ziyakti vermiştir. 
Yugoslavya Htlkumet Naıbı Prens 

Pol'un İsmet İnonü şerefine ver -
dılli öğle ziyafeti çok samimi bir. 
ha\·a içinde geçti. Prens Pol: Bal -
kan milletlerinın saadet ve scla -
meli ve refahı için genç ve dınç 
Türkiyenin büyük scfi Büyük Ata
türkü.ı vücude getırdıği kıymetlı 

ve yüksr.k eserlerden bahsetti ve 
Saikan İttifakının Avrupa sulhu 
için sarsılmaz bir kale olduğunu 
anlatı. 

Başvekil İsmet İnönü de Yugns
lavyada kendisine ve doJayısıle 

Türk mille\ıne karşı gösterılen 

doı;tça ve kardeşçe hüsnü kabul -
den çok nwnmun kaldığını ve Tür
ltiycnin Balkan ''e dünya sulhu i
çin elelc verdiği dost Yugoslav mil
letile sonuna kadar beraber yürü
yeceğini ve ôlen büyük Yugoslav 
Kralı AJeksanclrın Yugoslav mılle
tinin refahı içın yürüdüğü izde o
nun en büyük itimadını kazanmış 
olan ve Yugoslav milletinin büytlk 
muhabbet ve itımadını da şahsında 
toplamış bulunan Prens Pol'un yü
rümekte olduğunu ve bunun Yu
goslavya için en büyük saadet teş
kıl etıiğıni söyledi. Bunun iızerınc 
Atalürkün ve Yugoslavyanın genç 
Kralı Pıcr'ın şerefine kadt:hlcr kal
dırıldı. 

Başvekil İsmet İnönü, Yugoslav
yanm Aclriyatik sahillerinde beş 

gün devam edecek bir seyahate çı
kacaktır. İsmet İnöııuniın b" scya· 
hali i~in Yugo ·lavyanın Dubrov• 
nik gemisi tJ!ısls edilmişi . 

BELGRADDA NEL1':R 
GÖRÜŞÜLÜYOR? 

Dclgrad, 12 (Hususi Muhabiri 
ıniz<lcn telefonla) - Buradaki ga
zeteler Başbakan General İsmet t. 
nönü ile Yugoslav Hükumeti ara· 
sında cereyan edecek müzakere • 
!erde kOııtl§ulacak olan meseleler 
hakkında şunları yazıyorlar: 

Yugoslav Baş\'ekili, İtalya ile 
Yugoslavya paktı hakkında Gene -
ral İsmet İnönünc malümat vecr -
cek ve bu paktın imzalanmasından 
wc,ra Bclgradda toplanan Küçük 
İtil:if konferansında cereyan eden 
müzakereleri anlatacaktır. Balkan 
Konferansıııın Atina toplantısın -
da müzilkerc edilmi5 olmasına rağ· 
men Yugoslavya ile Bulgaristan 
ar:ısıııda aktolunaıı paktta, iki baş
vekil arasında yeniden konuşula -
caktır. 

(Havas) Ajansının bild<rdigin(, 
gör", iki hükumet reisi arasmda, 
umum Ba kan siyascti:e Akdeniz 
mcsele•ı ve Yugoslavya ile Türl:i
yenin İtalya ile oian mün~scbct -
teri en mühim müz.ıkcrc mevzuu 
olacak ve ikı devletin, Franı;a ve 
lngiltercyc karşı olan vaziyc•leri 

1 

de görüşülecektir .. 

lık görü,me öğleden 
evvel yapıldı 

Belgrad 12 (,ı;.. A.) - Bu sabah 
Başvekil ismet Inönü ile Hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Aras teşrifat 
icabı olan mutad ziyaretlerini yap. 
tıklan sonca kralın zivaret defteri· 
ne isimlerini yazdırmr~lardır, 

Saat on bire doğru ismet lnönü 
ile Tevfik Rüştü Aras, hariciye ne. 
zaretinde Stoyadinoviç tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

Dost gazetelerin 
nefriyatı 

Belgrad, 12 (A. A.) - Sabah 
gazeteleri ilk sütunlarını Türkiye 
Başvekili ismet lnönü ile Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Arasın Belgra· 
dı ziyaretlerine tahsis etmeKte ve 
dün akşam istasyonda vukubulan 
karşılama merasımının mutantan 
aynızamanda dostane oldu~unu 
kaydeylemcktedir. 

lnönü ile Rüştü Ardsı şiddetle al· 
kışlayarak •_vaşasın Tıirkiye, yaşa• 

sın Kama! JI tatürk, yaşasın lnönü 
ve Rüştü Aru# dıy.ı bağırmıştır. 

Trenin Ni~ istasyonundan hare
keti esna51nda muhterem misafirler 
yeniden har.ıretle albşlanmı.şlordır. 

Diğer cihetten Türk matbuatının, 
Pa~Hkil ismet lcönü ile Tevfik 
Rüştü Aras'ın Belgrad seyahatleri· 
ni Trr~ clkarı uırumi)esinin şevk 
ve heyecanla karşıl.ıdığı hakkında. 
ki trfsir erini dercetnıektedirler. 

Geldi 
Sulh harcanan Anada/uda müzakereleri için 

emekıer de boşa çıktı 
Londra 12 (A. A) - Hindistan Bakanı geçen hafta H ndis•anın şi- Kar yağıyor 

mali garbisinde vuku bulan müsademelerde ölen lngiliz ~ubaylarının lis- Kütahy•, 12 (A. A.) _ Dört 

• 

lesini ne4retmekt•dirr. Bu listeye göre bir binbaşı, 2 yüıbaşı ve 2 t~ğ· gündür dev.•m eden soğuklar 
men ölmüştür. Peşaver'den gelen haberlere göre bundaD on gün kadar 

netic~si olarak Lu'l'ün merkeze 
evvel de Hind.lngi:iz kıtaatı iki Subafdfr ja kjlcrdi. Yaralı 20 subayın ve müllıakala on santi.n kar 
vazi,eti ümitsizdir. Bir sulh müıakeresine girişmek yolundaki gayret!er 

Beyaz Sara Ydaki Ziyaret d · d'l.k k' k 1 'bi - "k k d' rağdı. • e şım ı ' a ım a mış gı gozı; me te ır. 

B~lgrat, 12 (A.A.) - Bugün sa· !========================== 1 Ş bin Karabis•a;, 12 (A. A.) 

Altes prens Paul, Türkiyı: Ba;ve• ır;. 
edem hafif fırtınalı yağmur ve 

kili ismet lnönü ve refikasının Ş<'· 

kında bir karar verilecektir. 

Hoda harp gemisi niçlll 
gicfh or 1 Lor.c'ra 12 (A.A.) - Pazı s;v~· 

mahfel'er ispanyanın şinnl sJt.i~C: 
rine Ritınek için <affıl·arb krıı'1azor~ 
Hood'a vırilen e-mri, am~ralhk n13" 

kıımının Bıllao" a gi:mekle oıan 
dört l:ıgiliı g•mİ•ini hirrare etn C' 

~e karar verdiği şeklinde tef•ir et• 
mektedirler. Zah're yi'klü bulunan 
bu R' miler halihazırda amiral ığın 

ı tavsiye•i üzerhe S ıinl-jeaıı-'.de-lu• 
ı z.de Leklemekt.ed;rJer. 

i · Kabinenin karara 
1 Londra 12 (A. A.) - Dün ak• 

ut 13 de Beyaz Sarayda kırat naibi s ı•gorta re'"1P.a letı• n de [il llçen.iıde bir haftadan beri devam 

Y e I• b ı• f h sis nejicc•i bu gece on ıantim rcrıorıne büyük bir öğle ziyafeti n r s a a 
kalınlığında kar yaıtmı<tı•. 

vermişlir. Bu zi}afctte Hariciye ve· ----...:ı 

şam an•Pın içtimaa davet olıına0 
kat.ine F.Uoao'ııun nas;ona:ist do• 
na ... mı tarafından abıu:..ası ncticJ 
sinde h."11 olan vaıiyet 1e meşgu kili Doktor Ruştü Aras, Yugos'.av· 

Y• Baş•ekili Doktor Sto)adinoviç 
ve refikası, mebusan nı~cıısı 

Reisi a Steran T•iriç, maıcsıc 
kral ikinci Pıerre 'in baş yaveri, 
münakaiat nazırı B. Spaho, harbi• 
ye nazırı B. Morıls, Devlet Baka• 
nı B. Behmen, Türkiyenin Belgrad 
elçisi Alı Haydu Al;.bay ve reH· 
kası, Yugoslavvanrn Ankara elçisi 
B. frarıko Lıııareviç ile büyük 
Türk misafirlerin refakatlerindeki 
zevat ve Türkiye elçiliği erkanı 

bulunmuştur.! 

Ordu evinde ziyafet 
ve merasim 

Belgrad 12 (A.A) - Başvekil 

B. Stoyadinoviç bu akşam Ordu 
evinde Türkiye Başvekil ismet 
lnöoü ve dış bakanı Dr. Aras şe• 
refine vermiş olduğu zi1afeti par• 
lak bir resmi kabul takibetmiştir. 

Batvekil B. Stoyadlno• 
vlç'ln nutku 

Belgrad 12 (A. A.) - Bu ak· 
şamki ziyafette Başvekil B. Stoya· 
dınoviç aşağıdaki nutku SÖ) lemış· 
tır : 

Ekselans, a:tiz meslekdaş ve dos· 
tum. 

Yugoslav hükumeti merkezinde, 
dost Tıirkiye Cuıu~uriyetinin en 
güzide ve en .alil.hiyelli mümessil· 
lerınden biri olan Tü rklye Başve• 

kilinın şahsınde çok aziz bir misa• 
firi selamlamak fırsatın.ı nail oldu• 
ğumdan dolayı çok mesut' ve mem• 
nunum. Bundan yedi ay evvel, 
memleketmizin hükümet merkezinde 
bı?.ıal sızinle ve yeni Türkiyeyi 
terakki yolunda idare ederek onu 
şimdi bulunduğu gıptaya şayan se• 
vıyesine koyanlarla şahsan ttmas 
ederek unutu maz birkaç gfin ıı•· 
çirmiştir. Bu birkaç ıun, memleke. 
tiniı.ın kuvvetıne ve aynı zamanda 
Turkıye Cumhuriyetini Yugoslavya 
krallığına bağlıyan samımı ve ha· 
kiki dostluk hislerinin deumlılı~ı· 
na o'.an hıs' erimi takviyeye kUi 
geldi. Temelleri devlellerimizın iki 
bıiyük şefi tarafından tari hl bir 
anda atılmış olan bu dostluk, 
Balkan antanlının diğer dev. 
letlerle hır dostluk ve ittifak 
tesisi ~uretile inkışaf etmış ve kuv. 
vetlenmıştir. Bugün bu dostluk, ek· 
selan•ların1" mümtaz dostum B. 
Riişdü Ara.ın relakatilc Belgrada 
yapmak lü.ıunda bulunduğu ziya• 
rette yeni bir delilini bulmaktadır. 

Ekselans ve aıiz dostum. 
Yugoslav toprağına muv.,alatı• 

trnızdan çok evvel, şalısınııda bütün 
saadetile toplamış olan güzel ve 
yüksek meziyet!er Yugoslav Kraf. 
lıtı-ının en hüera köıclerine kadar 
aksetmiştir, 

Yugo•lav milleti şah<ınızda as. 
ker cesarı:tini, devlet adamı kiya• 
setiııi ve bilyük bir vatanperverin 
fedakarlık ruhunu tanımaktadır, 
Bütün bu meziyetler, milletimizin 
ruhuna çok yakın ve onun için pek 
azizdir. Buna binaendir ki, Yugos. 
ldv mill~ti ekselanslarınızı yalnız 
kendısı için çok aziz bir misafiri 
değil ayni zamanda Kemalist Tür· 
kiyesinin güzide bir mümessilini 
selamlamakla mahzuzdur. 

Ekselanslarının Belgradı ziyareli 
münhasırau iki memleket arasında 
devamlı ve samımı bir dostluk te· 
zahürü değildir. Bu ziyaret aynı 
zamanda Balkan antantı çerçeveıi 
içinôe tesis cttigiıniz ve küçiık an• 
tantın çok mülcyemmen bir surette 
tamamladığ1 müsalemetperver ve 
yapıcı siyasetin devamı, tuk viyesi 
\'e levsii hakkındaki müşterek 
arzulaımızrn da ifadesidir. iki nıem. 
leket, mütıefiklerile samimi ve te• 
sirli bir teşriki mesai'de bulunmak 

----------
(Birinci sahifeden devam) 

çenlerde enlivukuf marifetile istik. 
ıabı yapılmış, yazıların Onnik ip. 
likciyana aid olduğe anlaşılmıştı. 

Buna rağmen, Onoik, inkarda ısrar 
ediyordu, 

Bu işle dün yeni bir hadi,e ol· 
muş, Onnik rüşvet vadederek mah
keme ka ibine o evrakı imha et. 
tirmeğe teşebbüs etmiş, fakat hır 
cürmü meşhutla yakayı ele vermiş· 
tir, Hadise şöyle olmuştur: 

Onnik, dördüncü ceza mahke. 
mesi katiplerinden Avniye müracaat 
ederek kendi el yaıısile dosyada 
mevcut iki istidayı imha edip on. 
tarın yerine kendisinin vereceği 
başkasına ait el yazısile yazılı isti
daları koyarsa (150) lira vereceğini 
söylemiştir. 

Avni, buna razı olur gibi görün. 
müş, pazarlıkta uyuşmuş, fakat, bir 
taraflan da müddeiumumlliği me. 
seleden haberdar etmiştir. Müddei• 
umumilik, polise habervererek ica. 
beden tertibatı aldırmış, Avnı de, 
dün sabah yedide kendisıne evra• 
kı vermek üıere Onnığı evine da. 
vct etmiştir, 

Dün sabah komiser Eşrefin ida· 
resinde ikinci şu beye mensup bır· 
kaç komiser ve sıvif polis Avninin 
Caıtaloğlıındakı 20 numaralı evin· 
de tertibat almışlar, !laa ycdrdc 
de Onnik lptikçiyan eve gelmıştir. 
Fakat,_ Onnik, evde Avniye bir 
türlü itimat edememiş, parayı ver. 
meıniştir. Halta, bir müddet ko. 
ııuştuktan sonra demiştir ki: 

-· Bak .. ondört yaşındaki kızım 
40 derc~e ateş ıçinde, evde, tilo· 
dan yatıyor. Eıter cürmümcş~ut fi. 
liin yaptırac ksan, vazgeç bu işten. 

Avni, yapt.cmıyıcağına teminat 
vcrmış, fakat, Onnık, yine birtürlü 
kanı olamam•ş. 

- 5okağa çıkalım da, sokakta 
vereyim 1 demiştir Beralıerce ev• 
den çıkını.şiar, Yerebatan cadde
sinden, yanan Adliye binasına doğ· 
ru yürümüşler, sonra yine o~niğin 
uzusile Alemdar caddesine dön. 
müşler, ve Gülhıne parkına doğru 
inmiye başlamııtardır. 

Komiser Eşref ve diğer arkadaş. 
!arı da, bu sırada, bunları takip 
etmektedirler. Tam Alemdar stne• 
masının karşısındaki kuru çeşmenin 

önüne reldikleri zaman, Oonik, ce· 
binden çıkardığı iki elli liralığı Av· 
niye vermiş, elli lirada kakttl rı 
imha ettikten sonra •ereceğini 
söylemiş. evrakı istemiştir. 

Avni, evrakın ziyaından korko• 
rak istidaları vermek istememiş, 
Onnik atılmış, Avninin elinden, i!>o 
tidaların birini yırtarak kapmış, 
yakmak ürere cebinden kibiriti 
çıkardııtı sırada memur:ar üzerine 
yürl'müşlerdir. 

. işin sarpa ıardıjtfnı anlıvan On· 
nık kaçm1k istemiş o sırada sivil 
komiser Rızaya çor~arak yere dü,.. 
müş, çeşmenin taşına ç•rparak sol 
gözünden ve yanağından yaralan. 
mıştır. Hadise dün öj!-ledin sonra 
aslive dördüncü ceza mıhkemesine 
verilmiş, katip Avni ve sivil 
komi<er ve memurlardan Eşref, Rı· 
ıa, Cevat ve Ü•man dinlenmiş'er 
hadiseyi o 1dutu ıribi anhtmışl~rdır'. 

Onnik, ~ine iokArda devam et• 
miş. Avniye yolda rastladıtını, da. 
ha •merhal;a in derneğe vakit kal
madan memurların kendi<ini yaka· 
ladıklarınr, bu sırada düşerek ya. 
ralandıj!'ını sövlemiştir. 

Bundan sonra. müddeiumumi 
mua•ini H'kmet Ôzdeş iddiasını 
serdotmiş, hadisenin bir hula•uını 
Y"Pln1Ş ve ıuçu ceza kanununun 
no inci maddesine uy9un buldu. 
ğuodan o madde hükmüne,. teczi· 
yesiri istomiştir. Yalnız, 223 üncü 
m enin e nazara alınma.,nı ve 
m•şhııd suçlar kanununun 13 üncü 
m~rldesi hiikmünce de derhal tev· 
kıHoi mütalcasına ılhe elmiştir. 

Reis Faııt, Onniğe müdafaaoını 

yapıp yapmıvacağını ıormu~. Oa
nik, hASta oldujtunu, EÖzf>nün ısl•• 
rabından yapamıyacağmı •öylemişlir. 

Ark-asından da şu sözleri ilave 
etmiştir: 

- 14 yaşındaki kızım, 40 derece 
ateş içinde, tifodan yatıypr. Bana 
acıvınızl 

He.et bir az müzakereden sonra 
Onniğin tevkifine ve da vaya 16 
nisan cuma vünü devam cdllmesine 
karar vermiştir. 

Siyasi ziyareUer 
Var~ova, 12 (A.A.) - Ekspres 

Porannı gazetesi, Dış Bakanı B. 
Bek'in Mayıs sonunda Cenevreden 
dönerken Bükreşe ıriderek mukabil 
ziyarette bulunacağını bildıriyor. 

Bundan başka B. Bek'in yazdan 
evvel Romaya da gıdeceği bildi· 
rilmekte ir. 

Belçika 
Zafer şenliği 
içinde 

Bruksel (A. A.) - Başvekil Van 
Zcland tarafından Prükselli münte· 
hiµlere hitaben neşredilen bir be. 
ya~namede ezcümle şöyle denil
mektedir: 

Hükümet bundan sonra da, bun• 
dan evvel yapdığl gibi, milli men• 
faatleri g.ttik ce arlan lıir dikkat 
ve kuvvetlenen Oir azim ile gö
zctmeğe devam edecek ir. Nihayet 
teı:>SÜS edecek olen sakin bir ha• 
va içlntle \ll•hhüd ettiği bu işi iyi 

lomuşlur. Kabine, iki lngiliz zır1 ıll' 
sının l•panyanın şimal sahillerine 
gönderiımiş olmasına rağnıı:n lspan• 
yanın kara suları,da nıüdahal•·Y0 
mah•I olmadığına karar vermiştir. 

Ehaenaleyh al,loka hattını . a~ı 
rarak Bilbao· a gitmek isliyen lngı• 
liz ticret gemileri lngriz donanm·1' 

sının yardımına güvenmiyeceklet" 
dir. 

HUkOmetçller ilerliyor 
Pozoblannco 12 (A A.) - Pc

narroya cephesindeki hükumet kuv• 
vetleri Puenteo bejuna isminde1'i 
büyük kasa hanın kapılarında çar• 
pışmaktadırlar, Bu kasabanın y~· 
kında z<pledileceğinden şi.plıe edı'.• 
mekted r. 

bir şekilde neticelendirecek ve bü· !==============""' 
tün Belçikalılar ır.üşterek vatanı 

sev m•k ıç·n ~eni bir vesile bul
ınu, olacakhrdır. 

Halk inlihab:ıtın neticesini sükü· 
netle karşılamıştır. 

Kaydedilen yeııane hadise bin· 
!erce sosı alist tarafından teşkil 

edilen bir alayin Reksist merkez.ine 
hucum edt'rek, bir yandan enter· 
n•l. i sö} leyip bir yandan da Değ• 
relle bcpse. diye b.ğırmalarından 
ibarettir • 

lngiliz gazeteleri ne 
diyorlar 

Londra 12 (A. A.) - Daily Te· 
legraph g,zelesi, Brüksel intihabı· 
nın diiDıada demokrasinin artık 

dü~dar muharebesi yapma!<da of. 
duğuna ıah p olan kimselere bir 
cevap vermiş oldutunu yazmakta
dır. 

Belgrad ziyareti 
(Birınci sayfadan de11am) 

Yiyeye şitap etmektedirler. 
Görüşmek, tanışmak, anlaşmak: 

ierdler arasındaki iyi münasebetler 
gibi milletler ve onları idare eden
ler arasındaki iyi münasebetler de 
böylece eskiyip verimli olur. Baş
ı: akanımız, Dış Bakanımız ve re
fakatlerindeki Türk basını mü • 
mes:;illeri dost Yugoslavyaya hü -
~ ümet ve milletine Türkiyenin en 
candan duyguları götürmüşler; 

yurda dönerken Yugoslavyadan bi
ze aynı samimi hisleri getirecek -
lerinden ernin olduwmuzu ila -
veye hacet var mı? 

** 

Troçkiden 
Hesap 
Soru!uyor! 

Mek•iko 12 (A. A.) - J'ortzKI 
hakkında talıkıi<ata memur olan 
komisyon Trolıki'nin 19'.l2 sen"': 
sinde ecnebi mem'eketlerdekı 
faaliyetile me~gul oımuşlıır. 

Tahkikat Trolzki'nin ilk defa 
ola·ak Siberyaı a 4 sene için nef• 
y•dıldiği tarihten Wbaren başla• 
maktadır. 

Trotzki Siberyaden firar ettik• 
ten sonra tevkif ed;lerek 19 l5 se• 
nesinde yİ'ıe o ha va:iye gönde• 
rilmişse de bir kere daha firar et• 
meğe munffak olarak Avusturya• 
ya iltica etmiştir. 

Bundan stınra kendi•İni Alman 
ajanı olmakla itham eden lngı.te· 
re hükumetinin taleoi iızerbe bir 
daha tevkif edilmiştir. 

Trotzl..i li Ahara Norveçte ika• 
met elmiş ve kendisine orada men• 
li muamelesi yapılarak polise~ sıkı 
bir nezaret altına alınmış ve muba• 
beratı sansüre tabi tutulmuştur. 

Trotıki nihayet Meksikoya gel• 
miştir. Ke•disini müdafaa eden 
avukat Goldman, Radek-Pı,atakof 
davasından bahsedereK müvel:kilinirı 
kend sıne isnat edilen cJriimlerın 
birer iftiradan ibaret bulunduğunu 
kohyca ispat edelıi eteğini sö~lemiş 
ve bu davaya ait olan evrakın 

P•riste çalınmasmı protesto et• 
miştir. 
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Reis D wey, Tcotzki'nin yedi 
muhtelil cürümle itham edilmekte 
olduğunu ve bunl:ırın a rı ayrı 

tetk k edileceğini Lildirmişlir. Ko
mite gelecek pazartesi gunü sabah· 
leyin yeniden toplaoaca~tır. 

devamlı bir bcarış muhalaz. etmek 
arzuları · hakkında kA!i deliller 
ğöstermişlerdir. lkı memleket mü· 
messillerinin toplanması barış için 
hakiki bir hizmel ve bunu samimi 
•uret\e isteyenler ıçin mesud bir 
hadise teşkil etmektedir. 

Kadehimi Türkiye Cumhur ba • 
kanı S. E. Kama! Atatürkün şere
fine, aziz başvekil ve dostumun ve 
Bdyan lnönünün sıhhatine, dostum 
B. Te•fik Rüştü Arasın sıhhMine 
ve Türkiye Cumhuriyetinin ililA ve 
terakkisine !<aldırırım. 

Ba,vekil ismet lnönU nUn 
cev•bi nutku 

Belgrat, 12 (A.A.) - Türkiye 
Başvekili a l~met lnönü, bu ak· 
şamki ziyafette Yugoslav Başvekili 
B. Stoyadinoviçin nutkuna ceva· 
ben aşaf{ıdaki nutku söylemiştir: 

Bay Başvekil ve aziz dostum, 
Sizi Anj<arada kabuı etmek bü.·· 

yük şeref ve zevkine nail oldo~um 
gündenberi bu büyük ve güzel dost 
memlekette bulunmak sevincini ken· 
<İime e'l"el edi:ımiştim. Bu memle· 
kete muvasalat eder elmez, g;jzel 
sözlerinizin bütün vüs'aliyle çok 
be:iıt bir surette .ifade edege(d,~i 

sıcak samimilik havasını hissettım. 
Yugoslav milieti~ın nıeıı.leket.ııı 

tının Reısıne teşekkür ederim. Yu· 
ııoslav millelinın bu tezahürünün 
ve söylediğinız asil sözlerin bütün 
Türki} ede n bütün Türklerin kaJ.. 
binde derin bir akıs bulacağından 
emin olabilirsiniz. 

En güzel ülkü için ve en güzel 
ülkü ile birleşmiş olan iki memte. 
ketimız ve onların müttefikleri, en• 
dişe ve ümıdin şaşırtıcı bir sür'at• 
le birtirını takip ettiği 1:-u son se· 
neler ıarfında ittifaklarının hakiki 
manosını ve manevi kuvvetlerinin 
derecesıni tanım·şıardır. Barış da. 

vası için her şeyı yaptık ve 
her şey de memleketlerimizin 
beynelmilel teşriki mesai ve dünya 
barışı dahilinde saadetini istihdaf 
etmiştir. Eu ıtibarla, t'!şekkül ve 
inkişafına Yugoslavya ile Türkiye 

ve onların milnefikleri tarafından 
bu kadar hararetle yardım edilmiş 
olan B~lkan antantının bugün tam 
bir inkişaf halinde ve kendisine 
duŞen mühim vazifeyi temamen 
yapabilecek kabiliyette ?lduğıınu, 

mülakatımız münasebetile mfişaha· 
de ve tesbit etmekle bahtiyarım. 

Bay Başvekil ve aziz doqtum, 
size dost ve müttefik memlekelh 

kahnmanca başarmasını bil<H~ı 

bütün işler hakkındaki samimi tak· 
dir ve havranlığımı söylerken, miit· 
tefik Yugoslavya siyasetinin mesud 
inkış ,fının biç şüphesiz yüksek şalı· 

siyetinizin eseri olduğunu tebaruz 
ettırmek Lterim. 

Kadehimi S. M. Kral ikinci Pi· 
yerin ,şan ve şrrefine, temaşası 
Yugoslavya dostlarının kalblerini 
sevine nden dolduran mükemmel 
başarıları hayirkar basirctile ilham 
eden S. A. Naib prens Paıılıın ve 
Ss. Ee. niyabet meclisi azasının şe. 
refine kaldırırım. Dost ve mütte· 
fik Yugoslav}anın ve aoil Yugos
lav mıllethin daima daha yüksek 
olm.'sını temenni ettiğimiz refah 
ve saadetin~ ve sizin tahs! saadeti• 
nizle ve naıik ev sahibi Bayan 
Stoyadinoviç saodrtine içiyorum. 

Valde Kraliçentn 
çay ziyafeti 

Kapitülasyonlar 
Konferansı 
Dün açlldı 

(Bi.-i1Lci sayfadan cleı:amj 
açılacaktır. 

.t\1otta bir hoş amcdi nutku sö;-· 
leyecck ve N •has paşa Mısır te· 
ıini iıah edecektir. Buudan sonra 
başlıca murahhas heyetlerin reis· 
teri mevzuun esasına temas etme• 
den söz sö liyeceklerdir. 

Reis ve riy ıset divanı intihabatı 
yapıldıktan sonra Nahas p0<a~a 
fahri reislik ve hukukf ve teknik 
meseleleri tetkike memur umumi 
komisyon reişllğinin de mümtaz bir 
bukukşinas olan Yonan murahhası 
Nikolas Politis'e teklif edileceği 
zannedilme <tedir, 

Konferans ayni masanın etrafına 
ltal}an, Portekız ve lsp~nya Cum• 
huriyeti murahhaslarını toplaya• 
caktır. 

Gazeteler Türkiye Başvekili ile 
Hariciye vekilinin ·Bulgaristan ve 
Yugoslavyadan geçişleri hakkrnd.ı 
da m~lıimat vermektedirler, Niş 
istasyonunda yapılan kabul rtsmi 
bilhassa pek dostane olmuştur. 
Kalabalık bir halk kütlesi Başvekil ve istisnasız bütün komşularıyle de· 

ı hakkında gösterdiği sempıti \'e bu 
~errpatinin tezahürü suretile beni 
şereflendirdiği dostluktan dolayı 
size, dost memleket hükümc· 

Biraz evvel zikrettiğim yıllar zar. 
fında, Balkan Antantının faaliyati 
hiç bir zaman e:ıd,~e çerçevesi 
içinde değil lak at d~imJ i:r.:it çer
cıvesı 'içinde tezahür etmış olan 
bir unsur olmuş bulunduğuna W
r:ız imk:inı yoktur. 

Belgr~d, 12 (A.A) - Valide kra. 
liçe Mari bugün sa't 17 de Baş• 
bakan \'e ba .. an ismet lnöııü şeref· 
terine bir çay vermiştir. Çayda Ha· 
riciye vekili B. Rüştü Aras ile Türk 
heyetinin diter azası Yugoslav 
Başvekili ve Bayan Stoyadinoviç 
Türkiyenln Be:grad elçi!i ve Bayan 
Ali Haydar Ak bay ve elçili>< erkanı 
da lınıır bnlunmuşlardır. 

Fransız murahhasJheyeti öğleden 
sonra bur&ya gelmiştir. Heyetin re• 
isi öğleden françois de Tessao, 
Nahas Paşa ile görüşmüş ve iki 
devlet adamı müzakerelerin iyi tıir 

şckiıde neticelenmesi hususunda 
müşlerek hüsnü niyetleri me\'cut 
olduğunu görmüşlerdir. 
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~ıtlliyede : 

Ana kız bir olup kiracı
larını dövmüşler 

ikinci ceza mahkemesi bu dava
yı salahiyeti haricinde görerek 

Ağır cezaya gönderdi 
Ağırccza mahkemesinde, bu sa. 

bab asliye ikinci ceza mahkeme
sinden vazifesizlik ve salahiye!sh.• 
lik kararile sevkcdilen bir gasb 
davasına bakılmağ'a başlanmıştır. 

Davacı, Zehra ism.nde bir ba. 
Yandır. Dava edilenler d .. , muhi· 
tinde maruf bir bayan olan, Şiş· 
~ide bir apartıman sahibi Şükriye 
ılc kızı münevverdir. 

Davacı Zehra, ııpartımanlarında 
kiracı olarak oturduğu bu bayan. 
!arın kendisini dövüp sokağa at• 
lıklarını ve eşyasını da vermedik· 
!erini iddia etmektedir. 

Suçlulara, iddia hakkında ne di
yecekleri sorulunca, Şükriye dövüp 
sokağa attığını inkfır etmiş, Mü· 
nevver de demiştir ki: 

- Zehra bizim apartımanda 
orurduğu vakit, zevcim Ankarada 
memurdu. Ben de Ankaraddydım. 
Buna, isbat edebilirim. 

Reis Refik, ikinci ecza mahke· 
inesinin zabıtnamesinde, evvelce o 
m'lıkemede dinlenen şahit Ali ile 
Gülüstanın ifadelerini okumuştur. 

Bunların, başka başka suretler le, 
Zehranın dövüldüğü ve eşyasının 
verilmediğini teyit eder ifadeler 
vermiş oldukları görülmüştür. 

Davacı Zehraoın vekili, apartman 
kapıcısının karısı Nazmiye, apart. 
manın alt katındaki kiracı Fatma, 
suçlu Şükriyenin kainbiraderi Hay· 
dar ve. Nazmi isminde lbir jandar• 
ma zabitini müdafaa şahitleri ola· 
rak göstermiştir. 

Müddeiumumi muavini Suaddan 
şahitlerin celbedilmelerini istemiş, 

ıııahkeme, bu şahitlerle diğer am· 
me şahitlerinin celplerine, isnad 
olunkn filin mahiyetine göre de 
duruşmadan vaı esle tutulmasını İs· 
tiyen suçlu Münevverin talebinin red· 

'dine karar vererek muhakemeyi 
başka giine bırakılmıtır, 

• • 
Hava gazı 
Davası 

Bcyofl'lunda Diş tabibi Ruhi Va· 
mığın hava gazını kestiği iddiasilc 
HJvagaıı şirketi aleyhine bir da· 
va açarak 280 lira maddi bes lira 
manevi zarar istediğini yazmışlık 
Beyoğlu sulh hukuk mahkemesın• 
de bu davaya dün de devam edil. 
miş, şırket vekili demiştir ki: 

- Biz kendisinden istihlak pa· 
rası <'eğil, saat kirası istemiştik •• 
vermekten imtina etti .. biz de gazı 
kestik •.• Ruhi Vamık la şu cevabı 
vermiştir: 

- Saat kirasını, Peyami Safa 
ile beraber şirkete götürdük. Şirket 
kabul etmedi. Bunun üzorine, no
tere giderek parayı verdim. No
ter de, şirkete t b igat yaptı. 

Sahte rapor tanzim eden 
aa,kltlp hakkındaki 

MUddelumumlllk tahkl· 
katı bitti 

Bir müddet evvel, ihtilastan maz. 
nun olarak ağır ceza mahkemesin• 
de muhakeme edilmekte olan Nadi 
isminde bir Belediye tahsildarına 
hılafı hakikat sahte malüliyet ra• 
poru verdiği için işten el çektiri· 
len Tıbbı adli başkatibi Raif hak· 
kında, müddeiumumilik epiden lah· 
kikat yapmaktaydı. Bu tahkikat 
tamamlanmış, hazırlanan fezleke, 
Adlıyc vekaletine gönderilmiştir. 

Vekalet, bu evrakı mütalaa et
likten sonra Raif hakkında bir ka· 
rar verecektir. 

iki sevdazede mah· 
küm oldular 

Evvelki gece saat iki buçukta, 
Taksimde kışla geçidinde, duvar 
kenarında gayrımeşru münasebette 
bulunuakcn yakalanan Kılmranla 
Azize dün Beyoğlu Sulh Ceza mah. 
keme.ine verilerek meşhuden mu. 
hakemeleri yapılmıştır. Gizli olarak 
cereyan eden muhakemeden sonra, 
ııçıkça bıldirilen kararla Azize beş, 
l<fımran da dört ay hapse mahkum 
edilmişlerdir. 

Rafael tildU 
Balatta oturan Rafael isminde 

•ir Musevi, birkaç gece evvel ge. 
ee yarısı helaya gitmek üzere ya. 
lağından kalkıp karanlıkta odada~ 

tlışarı çıkmış, merdivenden düşe• 
rek ağırca yaralanmış, Sen jorj 
hastahanesine kaldırılmıştır. . . 

Rafael evvelkı gece hastahanede 
ölmüştür. Dün cesedi muayeneye 
giden Tabibi Adi! Salih Haşim, 
Ölümün, kıhfın dimatçc üzerine 
tesadüf eden kısmında kemiğ'in kı· 

rılarak dimağçeyc batması netice· 
sinde vukua geldiğini tesbit etmiş, 
defnine ruhsat vermiştir. 

Barda zorbalık 
Mustafa pehlivan Bcyoğlunda 

(Tabarın barında) fazlaca sarhoş 
olduktan sonra sandalya ve masa• 
larıuı devirerek gürültü çıkardığın• 
dan tevkif edilmiş ve meşhut cü· 
rümler mahkemesinde birgün hap. 
sc mahküm edilmiştir. 

• • 
Polis 

Hırsızlığın 
Cezası 
Pencereden g 1 re rk en 
dlittU aAır surette yara· 

tandt 
Üsküdarda Arap zade fırınında 

tablakarlık eden ve fırının yanın· 
daki 62 numaralı dükkanın üzerin· 
de yatan 15 yaşında Rizeli Ahmet 
oğ'lu Mehmet, evvelki sabah kalk. 
tığı zaman, pazar olması müna• 
sebeti!e dükkanın Nikoğos tara. 
fından kilitlenmiş olduğunu gör. 
müş, binanın penceresinden çı· 
kıp alçıdan çıkma kuşak üzerin· 
den yürüyerek yanındaki fırınm 
penceresinden içeri girmek istemiş
tir. Çıkma üzerinde yürürken alçı 
kopmuş, Mehmet, dört metre yük. 

· seklikten yere düşmüştür. Bu dü· 
şüş neticesinde, sol dizi kırılmış, 
çenesinden de yaralanmıştır. 

Yaralı, Üsküdar Nümune hasta· 
nesine kaldırılmıştır. 

KUmes tamir ederken 
Beşiklaşta Hasan paşa deresinde 

30 numaralı evde oturan lsak bah· 
çesindeki kümesi tamir ederken 
başına bir kalas düşmüş, yaralan· 
mıştır. Yaralı lsak, Beyoğlu Zükür 
hastahanesine yatırılmıştır. 

Ağır yaral:ıındı 
Kadıköyünde Mühürdar da oturan 

orta mektep talebesinden Ferit, 
evvelki gün, Acıbademde bisiklet
le gezerken, ismet adında, çok yaş• 
lı bir adama çarpmıştır. Adamca· 
tız, sademe neticesinde yere yu• 
varlanmış, çarpışın şiddeti ve ihti. 
yarlığın tesirile ifade vcrcmiyecek 
derecede yaralanmıştır. Yaralı Is· 
met, bayğın bir halde Üskiidar nü· 
mune hastahanesine kaldırılmış, 
buçlu Ferit yakalanmıştır. 
Yangında kastmı var? 
Tarla başında bir kaç ııün evvel 

çıkan yangında tamamen yanan e. 
vin sigortalı olması tahkikatın de. 
rinleşmesine sebebiyet \'ermiştir. 

Zabıta ilk tahkikatında yangında 
bir kast eserinden şüphelenmiş ve 
fen heyetile beraber yangının ne 
suretle çıktığını tekrar araştırmıya 
başlamıştır. 

Türkiye Tıp encü
meninin toplanbsı 

Türkiye Tıp Encümeni 14 Nısan 
1937 Çarşanba akşamı saat t8.30 
da Etibba odası salonu~da topla. 
narak Profesör Lıpman'ı;ı "Had 
dumuru asfarı kebed., hakkın· 
daki tebliginin müıakeresine de· 
vam edecek ve Profesör M. Ke· 
mal Ôke tarafından (Hususiyet 
gösteren bir mide tümörü), (Kole. 
dok etrafındaki büyük bir gangli. 
onla koledokun tazyikinden ileri 
gelen sarılık ve müdahale) ile pro· 
fesör Sani Yaver tarafından (Had 
ccybi fekki ve nutuu halemi illi. 
haplarında translumination'un ehem
miyeti) ve (Merı cismi ecnebisi) 
hakkında tebliğlerde bulunulaca· 
ğıodan muhterem meslektaşların 
teşrifleri rica olunur. 

Hitan 
Mütekald ErkAnıharp Miralayı 

Bay Ali Ruşeıı lıirişin kerimesi ba· 
yan Müzeyyen ile tüccar Suad Şa. 
kirin nişan merasimi dün akşam 
Tokathyan salonlarında yapılmıştır. 
Üçyüz kişiye varan davetliler ara. 
sında, birinci ferik Halil ve Galip 
paşalar inhisarlar umum müdürü 
Midhat, mebus bay Cevad Abbas 
ve Albay Ali Ruşen llirişin ehib. 
basından daha bir çok maruf şah· 
siyetler göze çarpıyordu. 

Nişanlıların yakın bir zamanda 
düğünlerini ayni neşe ve zevkle, 
yine böyle bir güzide bir toplantı 
ile kutlulamalarını dileriz. 

1 K SÖZ-

'f Ş~lhlüır Hal?~ırD~ırü 
Bir ankete cevap 

Vilayetlerin 
Mesaisi 

1r Soruyoruz? 11 E vlen~ekten 
Menedılenler 

Belediye anıkatı flay Rami, kı· 
zının sahnede rol alıp almamasına 
ne dereceye kadar razı olabileceği 
hakkındaki, bir ankete şöyle cevap 
veriyor: -·- -

Dahiliye Veklletl bUtUn 
Villyetlere mUhlm bir 

tamim gönderdi 
Vek5let bir çok vilayetlerin prog· 

ramsız ve metodsuz çalışmaların -
dan acı bir şekilde şikayet etmek· ı 
tedir. Bu şikayet, vilayetlere gön
derilen bir tamimle de bildirilmiş- ' 
tir. Ezcümle bu tamimde: 

c Vilayetlerin ·mahalli mahiyeti 

haiz hizmetlerinden hemen hiç bi

rinin mahalli ihtiyaçlara ve bün

ye kabiliyetine uygun şekilde te

sis ve tanzim edilmediği, metodlu 

ve pl8nlı ~alışmanın hakim olma. 

dığı görülmektedir.> Denilm<>kte 

ve programsız çalışmanın zararla
rından bahsolunduktan sonra: 

c929 yılından sonra husus! ida

relerin gelirlerinde büyük eksik • 

likler husule geldiği ve maha:lll 

hizmetlerin çoğu ihmale uğradlğı 

halde zaman zaman ve yer yer teş

kilatlarını genişletmek, muhtelif se
bep ve vesilelerle kadrolara yeni 

memuriyetler ilave etmek, mevcu

da zamlar yapmak yolunda adeta 

müsabakaya giri~ilmiştir. 

Bu halin devamı; guye olan hiz

metlerin yerine teşkilatın kaim ol
masını intaç edecektir. 

Bunun çok şamil olan netice ve 

zararları üzerine ehemmiyetle dık-

Y.at nazarlarınızı çekmr;yi 
bil!rirn d~nilmP.ktedir. 

-~--·-

vazife 

Vakitsiz gelen 
Misafir 
Bir delikanlı gece yarısı 
bir eve girmek istedi 
Beyoğlunda Saksı sokağında otu· 

ran Hermina Jdında genç bır kadı-

nın evıne ailece tanıdıkları Cahit 
isminde birisi gece gıtmış ve eve 
zorla girmek istemıştir. 

Geç vakit evlerine girmek isti· 
yen Cahidi, Hermina kabul etme
miş, geç vakit gelen teklifsız mısa· 
fir, Herminaya fikrini açıkça be 

yan ederek taarruz etmiye kalkış
mıştır. Bu taarruz karşısında şaııı· 

ran kadın, bağnmıya başlamış ve 
bayılmıştır. 

Bütıin mahalleyi ayağa kaldıran 
bu gurültü üzerine uyumakta bu • 
lunan Hermınanın kocası Fethi u· 

Hususi 
Asansör! 

Rir kariimiz yaııyor: 

"Deniz Ticaret müdürlügünü11 
üç katlı binasına glizel bir asan. 
sör yapıldı ve çalışmal!"a başla· 
dı. Dün işimi takip için binanın 

son katına çıkmak icabetti. Yor• 
gun, argın asansöre ileriledim. 
fakat bir adam yolumu keEti ve: 

- Yasak 
Dedi. 
- Neden? 
Diye sordum. 

cevap' 
işte aldığım 

- Asansöre hariçten kimse 
binemez; yaya çıkınız 1 
Dünyanın hiç bir tarafında hii· 

kümetin resmi dairesinde yalnız 
o dairenin erkanına mahsus asan• 
sör yoktur. Bilakis asansörler iş 
sahipleri içindir. Hususi hanlarda 
bulunan asansörlerden bile her 
zaman herkes istifade ederken 
resmi bir dairede bunun tama• 
mıyle aksinin yapılmasına bir 
türlü aklım ermedi • ., 

Kariimizin bu mektubuna faz. 
la birşey ilavesine lüzum gör. 
müyor ve alakadarlardan bu· 
nun doğru olup olmadığını 

Soruyoruz 

:...-----------------~ Türk-Romen 
Ticareti 

inkişaf için TUrkofis 
tetkil<ler yapıyor 

Köstr:nce transit yolile Orta Av
rupaya yas meyva ve sebze ıhraç 

etmek husustın'.la Romanya ile yap· 

tıJiımız anlaşmadnn sonra ihraca • 

tımız mühim miktarda artmıştır. 
Mcvsım olınama"1na rağmen yal· 

•HZ geçen şubat ayında Orta Avru· 
plya fı90 ton ihracat yapılmıştır. 

Bu rrikt r eün geçtikçe de mü • 
him miktarda artmaktadır. Şubat 

ayındaki 690 ton ihracatın 607 ton 
gibi mühim bir kısmını portakal teş-

kıl elmekled•r. Portakalın lazım 

Bunlar hakkında sıkı ta· 
kibat yapılacak 

B azı yerlerde ve ezcümle köy 
!erde evlenmeleri memnu olan 

kimselerin yeniden evlenmiyc te· 
sebbüs ettikleri görülmüştür. İçti -
~ai bünyenin temelini teşkil eden 
ailenin düzenini bozan ve hem de 

kanunen memnu olan bu gibi hal
lere kat'iyyen meydan verilmemesi 
için Dahiliye Vekaletinden viliı • 
yellere yeni bir tamim gönderil -
miştir. 

Tamimde, bu kötü adete teşcb -
büs .edenlerle bu gibi evlenmeleri 
öğrenen memur ve muhtarların he
men hükumete haber vermeleri bil
dirilmekte ve bu hususta ihmal 

gösterenlerin beş liradan yüz lira· 
ya kadar para cezasile mahküm e· 
dilecekleri, tekerrürü halinde de 
bu cezaya ayrıca bir aya kadar ha· 
pis cezası ilave olunacağı kayde • 
dilmektedir. 

Ayrıca, evlenmesi memnu bu • 
lunmasına rağmen evlenmiş olan
ların üç aydan iki seneye ve ara
larında evlenme akdi olmaksızın 
evlenmenin dini merasimini yap • 
tıran erkek ve kadınların da iki 
aydan altı aya kadar hapis cezasile 
cezalandırılacakları ve birden zi
yade evlenmiye teşcbblis eden er
keğin evli bulunması keyfiyeti de 
şiddet sebebi sayılarak erkek ve 

erkeğin evli olduğunu bilen kadın 
hakkında da altı aydan üç seneye 
kadar hapis kararı verileceği ta • 
mimde tasrih olunmuştur, 

Serseri 
Mayin/er 

"Hayır. Kızımın sahnede görün· 
mesini istemem. Ben, onu, ancak 
hakim karşısına çıkmış görmek is. 
terim.,, 

Bize bukadarı kafi. 
Eğer, kızın sahneye çıkmaması 

için sebep yalnız bu ise mesele 
değil. Çünkü bilhassa sahneye çık
tıktan sonradır ki borç bini aşa. 
cak ve bir de~ il, beş değil, yüz· 
!erce defa hiikim karşısıoa ç•kacak· 
tır. Merak buyurulmamalı. 

Mesai istatisti\Ji 
Beynelmilel mesai bürosunun •on 

istatistiklerine göre bütün dünyada 
işsi11ik artmakta imiş. Eğer bu 
büro, yalnız bu işle meşgul•a, gÜ• 
!eriz bunlara sarfolunan pJraya 1 

Her han:ı-i bir milletin her hangi 
bir alelade işcisine bile sorulsa bu
nu bilir ve söylemiştir. 

ismi istatistik olunca mı dikkati 
celbediyor? 

Hem o kadar işsizlik artıyor k~ 

beynelmilel mesai bürosu bile cıki 
!Afları toplayıp istatistikler neşre• 
decck kadar sinek avlıyor 1 

AsrT hayvan 
mezarlı ki arı 

lzmittc asri hayvan mez~r lıkları 
yapılacakmış. BJ işe pek ehemmi• 
yet veriliyo"muş. 

Eğer bu hedef pek ileri giderde 
vilayetler asri hayvan mezarlıkları 
yapmaıl:a başlarlars .. , aileler köpek, 
kedi, tavuk, at, öküz, eşek gibi 
hayvanlara pek merak saldırncuk. 

Neden mi? 
Şunun için ki, bun !ardan biri 

ölürse, asri mezarlıkta llir aile 
makberesi yaptır~cak ve bittabi 
aynı ai'eden olmak balıtiyarlığile 

kendi de oraya medfen olacak. 
Zaten ilınen ve fennen insan ne. 

dir ki? Akıl hayvan 1 , 

Son zamanlı1rda Karade· Ateş üzerinde 
gezen adam nlzde sık sık muylnler 

Hint fakirlerinden Ahmet Hüse· 
görUIUyor yln isminde biri, lngilterede, şur.1da 

Keraden.z boğazının dışında 
"Kayatoz. mevkiinde bu sabah burada ateş üzerinde çıplak ayak"a 
balıkçı motörleri bir mayin gör• geziyor ve ayakına bir şeycikler 
müşlerdir. olmuyormuş. 

Liman idaresi serseri mayinden Bazı meraklılar da paçaları sıva· 
haberdar olur olmaz derhal ge- yıp geçmek teşebbüsünde bul • 

gut~ ,,ırh .. ...- aıını.11#\tan sonra ınflere tebffgat yapmll" Anattoru nuyurfannrş amma ayakları cavır 

mılhim bir ihracat maddemiz ola • sahilinden ihtiyatla geçmelerini Cıtyır yaçıyormuşl ismi üzerinde 

cağı anlaşılmaktadır. tebliğ etmiş ve keyfiyeti ayni za. fakir 
manda Deniz kumandanlığına da Yalnız Hinıli değil her yerde 

Bu iş için Türkofıs tetkikler yap- bildirmiştir. Deniz kumandanlığı zaten yanık olan, artık iç yangı. 
!ırmaktadır. Bu tetkiklerin sonun- serseri mayirıi imha için bır müf. nındrn, dış ateşinden nasır bağla· 
da portakal ihracatçılarına yeni reze göndermiştir. yan bir fakir için ateş üzerinden 
bir çok kolaylıklar gösterilecek ve Bu mayinin bir hafta evvel geçmek buzda kaymaklan farksız· 
Avrupa meml~ketlerinde portakal· Trabzon sahillerinde görülen Ye dır. 

sonra izi bulunamayan mayin oı. Ben hünerli Hintli fakir ona de· larımızın sürümü temin olunacak· ı · ·ı b r. 
nıası ve su ımn tesırı e o,.aza rim ki, ateş üzerinde değil. Adam• 

yanmış ve kapıya koşmuştur. tır sürüklenmiş bulunması muhte· akıllı asfalt ve kaldırım taşı döşen· 
Yerde baygın yatan karısına Ca· ----- meldir. miş Beyoğlu yollarından burnu ka· 

nıi: Halkevi lik maçları namadan geçsinı 
- Kocandan mı korktun? Ko • Enıınö~ıi Halkevınden; 11·10.936 YUksek tedrisat mUdü• Alnını karışlarım onun! 

canı öldüreceğim. Kalk kocanı a· tarihinde b•şhyarak 21-3-937 tari· rUnUn tetkikleri ıı:; d ti 
hindP oıilıdyellenen Evimiz fudbol Yüksek tedrisat direktörü Bay ... er en geç 

şağıya çağır da kozumuzu pay c- l"k O !================ ı ... m~~ıa.rınıo neticesinde Akınspor Cavat dün saat 14,30 da niver• 
delım.. ~ı~ın~ı·lı*ı, Aksarar Gençler Birliği siteye gelmiş pedagoji enstitüsün• istikrazı Dahili 

Gürültüler üzerine vak'a mahal- ıkıncılığı ve Şarkşımendifer ayrıca 
de bir müddet meşgul olduktan Tediyab 

!ine bekçi ve polisler gelerek Ca • yapılan (B) ıakımiarı şildi birinci. sonra saat l6 da rektörlüğe gcle-
hidi Y. akalamıştır. liğiui kazanmışlardır. Mükafat tev· Aldığımız malümata göre; % 5 

zii 13 - 4 • 937 tarihinde Evimiz rek Cemil Bilse! ile bir saat ka-
<Tehkikat_ yapılarak Cahit mahke· ma~kez salonunda yapılacaktır. dar Üniversiteye ilılve edilecek faizli istikrazı dahili tahvillerine 
meye verılmıştır. Alakadar kulüpler~ tebliğ olunur. yeni binalar üzerinde ı:ıörüşmüştür. ait olup 1 mayıs 1932 tarihinde te-

"''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''"iJ'ili'"Y'tit'i'e'r'l''n"''''i)'rog'r'a'in'l''I''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''' :~y::~:ar~~:1:n:;on~~;i ~:::~iili: 
1 1 1 b • de Osmanlı Bankasınca yapılan te-ça ışma arı nası 1 r :~~=~~; .. ~üddeti bu ay sonunda bi-

netice verebilir? 
liyaçların, şahıi istek ve temayüller karşısında ihmal 
olunması gibi çok zararlı bir netice tevlid etmiş bu· 
lunuyor. 

Ne olursa olsun, hatla ne kadar yanlış bulunursa 

Bu kuponlardan ellerinde bulu

nup ta 1 Mayısa kadar bedellerini 
tahsil etm!yenlerin hakları sakıt 

olacak ve bu bedeller Hazine lehi· 

nel irat kaydedilecektir. 

Dahiliye vekaletinin ıizerınde ehemmıy .. tlc durul. 
ması lfızımgelen bir tr.mimini gördük. Bir yerinde 

deniyor ki; "Vilayetlerin mahalli mahiyeti haiı hiz. 
metl~rinden hemen hiç birinin mahalli ihtiyaçlara ve 
bünye kabiliyetine uygun şekilde t~•i• ve lanıim 
edilmediği, metotlu ve planlı çalışmanın hılkim olma. 
dığı görülmektedir .• yine bir yerinde "bu halin de· 
vamı, gaye olan hizmetlerin yerine teşkilatın kaim 
olmasını intaç edecektir, bunun çok şamil olan netice 
ve zararları üzerine ehemmiyetle dikkat nazarlarınıtı 
çekmcği vazife bilirim . ., ve yine berinde: 

bulunsun, bir vilayetin ihtiyaçlarını, o vilayetin umu. 1 KÜÇÜK HABERLER ı 
mi meclisleri ile başında bulunan idare fımiri kadar • • 
tesbit edecek kimse düşünülemez. Vekalet tc evvela 1'1.--------·------ . 

"Programlar : şahst istek ve temayüllerin değil, 
mahallf ihtiyaçların ifadesi olacağına göre başlanan 
işlerin başlıyanları istihllf edenler tarafından da ta• 
kibi ve sonuna kadar. yürütülmesi imkdn dahiline 
girmiş olacaktır.,, 

Vcklllct birçok mucip sebeplere istinat ederek vl· 
!ayetlerin beşer senelik birer çalı ıma programı yap. 
malan ve umumi mceliılere tasdi;: ettirerek vckllletc 
göndermeleri emrini veriyor. 

Biz, ayni sutunda köy kalkıı.malarından bahse. 
derek bu yaralara temas etmiştik. Evvela fert için 
bile pragramın bir lüzum \"C hayat zarureti olduğu 
malüm bulunan son mcdcn;yet dünyasında, şehirlerin 
programsız, gelişi güzel çalışmaları elbette fayda 
yerine zarar verir. Çalışkan yeya az çalışan, duren. 
diş veya atılgan idare ılmirlerinin ayrı ayrı hedefler• 
den yürümeleri kadar tabii bir netice olmadığına gÖ· 
re, programsız mesailerinin biribirini n&kız olmasını 
zaruri görmek icap eder. Fakat, bu ha~ mahalli ih· 

tanzim hakkını idareye ve tetkik hakkını umumi 
meclise vermektedir. Nihayet bütçe bakımından veya 
devldin umumi ihtiyaçlarına göre tadil noktasından 
son kontrol hakkını da vekıllctin şah~iyeti ndc teksif 
etmektedir, 

Proırramlı afır çalışışın neticesi, programsız çok 
çalışmanın neticesinden daha müsbet ve daha feyizli 
olur. Veklilet programlı mesai isterken, başlanan iş
lerin başlayanları islihlif edenler tarafındanda takibi 
ve sonuna kadar yürütülmesi bihakkın talep olun• 
maktadır. 

Bir de çok dikkate deA-cn safha "gaye olan hiz. 
metlerin yerine teşkilatın kaim olması,, noktasıdır. 
iş, adam çokluğilc değil, enerjik, kudretli ve dürüst 
elemanlar elinden çıkar. Her hizmetin bir veya bir 
kaç muakkip memuru olmaz. Hizmetten kast memur 
kullanmak değildir. Elde mevcut teşkilatı ve kadroyu 
o hizmeti eda edebilecek bir halde ayarlamak ka· 
fidir. Binncıice denilebilir ki, bu tamim muhtavasının 
tahakkukundan çok büyük •C feyizli neticeler bekle· 
mck lazımdır. 

Hatice Hatip 

* Bir apandist ameliyesinden 

sonra genç yaşında ölen Sovyet 

Rusya İstanbul konsolos muavini 

Kemal Kitabofun cenazesi dün hu· 
susi bir vapurla Rusyaya gönderil· 
miştir. 

* İstanbul Emniyet müdürl:i. -
ğüne bağlı olarak bir Kriminoloji 
Jabratuan ihdasına karar verilmiş· 
tir. 

* Bu yıl Bakırköy ve E · ipte 
birer Halkevi ihdası kararld;tırıı
mıştır. * Vilayet Maarif bütçesindeki 
110 bin liralık tahsisatla önümüz • 
deki ders senesinde, yeni ilk mcı,
tepler açılacaktır. * Bu yıldan itibaren, Harbiye 
Mektebine, sivil liselerden mc-:un 
olanlardan da talebe alınm l• n : 
karar verilmiştir. 
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BAHAR. SABAHI 
Yazan 

Güzel bir il~balıar sabahı idi. 
Kırların havasını dolduran, kuş· 

farın ince ve fakat gönülleri okşa· 
yan se.lerı, ha.uzlu bahçelerin de· 
rinliğinde, akisler bırakıyordu. 

Güneş, yeşil tepelerin eteklerin· 
de ışıklarını yerlere dökmüş, ılık 
bir b11har dokoru içinde, canlanan 
tir \ arlıgın neşesile yer yer ya• 
nıyordu. 

Küçük bir tcpenjn sık ataçlıklı 
yamacınd;. azametli bir şato hissini 
veren köşkün büyük kapısı açıldı. 
Kol kola iki ı:enç, bu güzel saba· 
hın güzelliklerini ruhlanna doldur. 
mak istiycn bir iştiyakla, kırlara 
doQ-ru, yavaş yavaş çıktılar. 

Genç delikanlı, genç kızın ya. 
nında, gönlünün bütün açıklığı ile 
vurgun hir aşık ; genç kır. ırenç 
delikanlının yanında kalbinin bü· 
tün iJteğile tutkun bir maşuk gibi 
idi. Bunlar iki nişanlı idiler ..• ruh· 
!arı serinletici ve fakat tatlıl bir 
serum aşılayan bahar sabahının 

ılıklığı içinde istikballerinin geniş 
hatıralar:nı yaşamak iı;in köşkten 
çıkmışlardı ... 

Berberlerini Ç•>k se\'i;·orlardı .• 
Bu sabah ise sevgileri bir tabia· 

tın insanı coşturan, çıldırtan, can• 
!andıran kı vraklıgı, cilveliği ile sar• 
ıılmış, gönüllerini se,gi:ıin en kı~· 
kanç arzuları kavramışh. 

Tepeye çıklıl.ır.. çapkın sabah 
rüzgan iki genç'aişanhnın saçlarile 
oynuyor, genç kızın eleklerini genç 
de:ikanlının bacakların:ı dolambaçlı 
bir bağ yapıyordu. 

Genç kızın gözleri geniş yamaç. 
ların ardında biribirlerini kovala. 
yan sürülerin r gidişine takılmıştı .. 
Genç :delikan'ı he gelecek günle· 
rin hulyası içinde rüyalar görüyordu. 

Biraz daha yürüdüler; çıplak bir 
kayanın üstüne yanyana oturdular .. 
Göğüslerini temiz havanın letafeti 
ile doldurdular.. Ve bir müddet 
böyle sessiz geçti. 

Aj!"açların dalları araıında cıvıl· 
daşan kuşlar, beyaz, sarı papatya. 
farla oynaşJn kelebekler, haflf bir 
kıvraklııda esen rüzgaar ..• Her şey ... 
Her şey neşeliydi. 

Bir nrahk delikanlı kızın elini 
tuttu: 

- Tabiat, beni sana daha ziyade 
bağlıyor, dedi. 

Gen\ kız dudaklarında, bülbül· 
lcrin) sabah aydınlığı içinde açma• 
sını beklediği bir koncanın, bütüıı 
inceliğini ve lctsfctini taşıyan bir 
güzelli ki~ hafif bir gülücük belirlli: 

Abdullah Ihsan Şeneoy 

- lno.naJım mı? 
- Yalan, •Omurtgan çehrelerin 

silahıdır •. 
- Peki neden bana doğcrudan 

dotfuya ııüzclsiu demiyorsun? 
- Güzel ... bu kelime sana yıkı~· 

mıyor. 

- Ben güzel degilmi yim? 
-- Güzel ... bunun senin var!ı~ın· 

da bir tesiri olamaz. 
- Ben çirkinmi yim? 
- Bilak:s •.• nefis ••• sen çok ne• 

fis bir kızsın... dudaklarındaki te• 
bessüm, genç kızın içinde bir kah• 
kaha oldu ... çapkın, yaramaz elini 
delikanlının elinden çekerek kaya• 
dan atladı : 

- Sen bir a~ık gıbisin ? 
- Nefis bir genç kıza Aşık ol· 

mamak mümkün!e hayır .. 
Delıkanlı da kayadan atladı .• 
Gen kız elin gülüyordu. Deli. 

kanlı kızı tutmak istedi .. kız kaçtı .. 
Kırlarda kovalamaca oynamaya 

başladılar. 

- Kovalama imkanı yok tuta• 
ınazsın •• 

- Şimdi yakalayacağım .. , 
- lmk4nı yok tutulmam .• 
- Şimdi tutacağım ... 
Genç kız ı;apkın çapkın dudak 

büktü: 
- Tutulurum amnıa, ellerine de. 

ğı 1, gönlüne ..• 
Delikanlı nihayet ııenç kızı ko· 

valamaklan vazgeçti, hakikaten o 
da genç kıza ancak tutulabileceği• 
ne ve !akat tutamıyacağına kani 

oldu: parlak çimenler üzerine otu• 
rdıı: 

- Vazgeçtim .. 
- Nasıl?. Ben isteseydim, belki 

koşuda Balkan rekorunu bile kı· 
rardım. 

- Geldi, genç delikanlının ya. 
nına oturdu. Ve dudaklarını onun 
dudaklarına uıattı: 

- Fakat senin kalbini kırmak 
istemem. 

Yakınlarındaki bir agacın dalları 
aıasından kanat çırpıntıları işitildi, 
sonra di~i bir kuş tatlı tatlı öttii, 
buna erkek kuşun uzun şaklamaları 
cev~p vaJi .. 

* Bahar sabahları, gönülleri tazeln 
Bahor sJbahları, zevkin, neşenin, 

yaşamanın tatlı ışıklarile yoğrulmuş 

bir taçtır; bu tacı başlarına geçi
rebilenler bahar sabahlarının kıra(. 
farı olabilirler. 
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Şayanı dikkat 
Bir dava 
Temyiz davayı 7 nokta· 
dan bozdu. Muhakeme· 

ye yaniden ba9landı 

Kömür istihsali 
Arttırılacak 

Zonguldakta yeniden te· 
slsat yapılması kararlaıtı 

Etı Bank. a geçe• madenleri ve 
.t:rt!!!lı. lrketi ıclen •en isatın Jlı· 

1 
nan ocakları ıdare c!ı~~k ıizere ge
nel dircktörlüğ6 eski Zonguldak 

Ifavı;;i I'.ıhnıi)'f' \C Maclcn Umum 
Müdüı U ~.fuheııdıs Bekir \'chbı ta
yin edil, uştir. 

Bekil" Vdıbı An • .ıradan Zo:-gul· 
d.ıga geçmiş ve Ereğli Şirketinde 
meşgul olduktan sonra ehrimi1e 
~:c-lnıiştir 

'Tayyare piyangosunun' Açık söz'ün R~man Tefrikası: 64 

dünkü keşidesi 
Dün ikramiye kazanan numara
ları neşrediyoruz. Bu keşidenin 

tali/ileri kimlerdir? 
Tayyare piyangosunun dün• 

kü keşidcsl şehrimizde yine bir 
çok talihlilerin 1üzünü güldürmüş 
ve aramıza yeni zenırinler katmış
tır. 

Dıiokü keşidenin en bahtiyar 
talihliai Nezarin iımlode ihtiyar bir 
k•pıcıdır. (22046) nuıııaralı biletin 
hAmili olan Nczarinin biletine bu 
keşidenin en büyük ikramiyesi O• 

1111 (200,000) lira isabet etmiştir. 
ihtiyar kapıcı kendisine en büyük 

ikramiye vurduJ!'u müjdelendil!'i za• 
man çok büyük bir heyecan ve 
teloiş eseri göstermiş zaten 60 • 65 
yaşlarında ve hasta bir adam ol
dutu için bu büyük sevinçle ade. 
Hi bir buhran geçirmiştir. 

Nezarin c•lidir ve kalalıa!ık 
çocuklu bir ailenin l'egane istiaı.t· 
gAhıdır. Uzun senelerden beri ha· 
yatını apdrtıınan kapıcılığında ge. 
çlrmiştir. Şimdi de Tepebaşında 
Kubilay apartımanında çalışan ka
?ıcı münasip b;r ev satın alaca. 
l!'ını söylemektedir. 

200 bin lira kazanan (22046) nu• 
nıaralı lıiletin diğer bir parçası Kır• 
şehirde tüccar Mustalaya satılmıştır. 

( 10832) numaralı biletle Be ya• 
2ılla ikbal çıkmazında 2 numarada 
Hatice ile Çakmakçılarda (mavi 
gömlek mağaza") sahihi bay Mah
mut da 20 bin ı:ra almışlardır. 

bütün numaralar onda bir hesabile 
yüzer lira mükafat alacaklardır. 

20000 
Lira kazanan 

10832 
Socları (832) rakamları ile biten 

bütün numaralar onda bir hesabile 
. yüıer lira mükafat alacaklardır. 

15000 
Lira kazanan 

27430 
Sonları (430) rakamları ile bi

te~ bütün numaralar oııda bir he· 
sabile yüzer lira mükafat alacak• 
!ardır 

3,000 lira kazananlar 
21381 35016 

1,500 lira kazananlar 
23950 30002 36469 9608 6589 
11031 35937 

1,000 Lira kazananlar 
7896 32215 8481 25212 19697 

27206 4646 26876 37121 32390 
11830 9918 1 

Gözlerimle Ras Feddanı arıyo· 
rum, henüz meydanda yok. 

Benim ta karşımda kontes otu. 
ruyor. Ona işaretle sormak istiyo• 
rum, işaretten anlamıyor. Misafir· 
lerle utraşıyor. iki yanımdakilerin' 
ikisi de birden beni laf yağmuruna 
tuttular. içiyorlar, eğleniyorlar. 
Çi ite gramofon durmadan çalıyor. 
Yalnız baş müddeiumumi daha 
ihtiyatlı, belli ki metresinden çe· 
kiniyor. K•dın~ boyuna içki veri• 
yor, 

O da reddetmiyor, Sızdırmak mı 
istiyor? Belki kadını aızdırdıktan 
sonra öteki kadınlara saldıracak. 
Çünkü vaziyet oraya doğru gidi • 
yor. Mareşal bana çokça ehemmi· 
yet \'ermeğe başladı. içimden alay 
etmek geldi. Artık ben de konuş
mağa başladım : 

- Muhterem Mareşali Bu kor• 
dehi. hangi nişanın? 

- l\foşrütiyetcilerin krallık alcy• 
hine yaptıkları on sekizinci ihti• 
lalde ~!dım. 

- Ya bu yedi sekiz renklisi? 
- Cümhuriyetçilerin metrutıyet 

aleyhine açtıkları dokuzuucu da• 
hili harpte aldım. 

- Öbür taraftaki? 
- Kıralcıların allıucı zaferinde 

verdiler. 

- Siz her pJrti ile beraber mi 
~alıştınız? 

- Ben bir gönüllü bir general· 
dım. Hiçbir partiye bağlanamaz. 
dım. Onun için vaziyet neyi icabe· 
clerse onu yapardım. 

- Bu kırmızı mor kordela? 
- Onu ordularımla Marn'de çe• 

virme harckeliili zaferle neticelen-·IO bin lira ua Pana·aitıda ham~m 
caddesinde 137 numaralı aparlı· 
manda Bayan Marikay:ı isabet 
etmiştir. 

Piyangonun diğer talihlileri de 
geç vakit belli olmu~lur. Bu talih· 
Jiler şunlardır: 

200 lira kazananlar 
21413 21699 j7295 21?.12 35369 ' 
25915 lo366 37256 3544 38091 
18012 14457 10411 46011 16252 
18341 10290 30353 3580 21782 
17541 18366 35595 37li42 19138 
28270 39427 9281 23709 17737 
31178 33819 1 l \)39 20097 13861 
33141 29732 18628 22873 17231 
3!)9!8 1335 10408 12~.!2 31520 

dirdiğim zaman alınıştım. Bunun 
' bir tancs: de Mareşal jofr'da vardır. 

- Bu ~iyalı, beyazı? 

Kütahyada manifaturacı Seyfi, 
Yenipostane türbe sokak 9 numa· 
rada Recep, Çakmakçılar Türkiye ı 
pil fabrikasınca amele Furtune ve 
dört arkadaşı \·e Tarlabaşı 15 nıı· 
marada Apostol ile lzmirde Mustafa 1 
Tosun (200) bin lira kazanmışlardır. 

Adanada tütüncü Mehmet Rifat, 
Yeni köyde ahçı M•ntezoma 40 bin 
lira isabet etmişlir. 

Samsun Ziraat Bankas: direktörü 
Atıl ve üç arkadaşı ile Nazilli posta 
ve tel ra( rrı\ıdürlü""ündcn mü ekai 
Hüsnti :t5 ~er bin lira kazanını-. • !ardır. 

fznıir tGllin anıelesınden Vecihe 
ile iki ~rkadaşı ve Felhiyede kah· 
veci Mehmet, Kırkiarelinde kundu· 
racı Hasan 15 şer bin lira kazanan 
talihfiler ara~ındadırlar. 

200,000 
Lira kazanan 

22046 
Sonları ,046) rakamları ile biten 

bıitün numaralar onda bir hesabile 
yüzer hr.ı mükiıfat alacaklardır. 

Amortiler 
Sonl.rı C<ıl.. ('l). (4), (6), (8), 

rakamlarıle bıten bütün numaralar 
onda bir ıtiharile ikişer lira amor. 
ti a!acaklardır, 

40000 
Lira kazanan 

30937 

70 lira kazananlar 
15657 32977 14039 7155 39617 
39873 9565 14468 12525 33387 
18599 13535 28335 3650~ 27035 
21851 6705 6010 31810 22165 

9177 24916 21920 4041 21110 
27221 14044 30962 8250 3604 

398 15851 lt520 9528 30914 
27306 11145 20020 30081 17593 
14422 36340 14076 12258 33954 

933 19242 29142 26479 12603 
6741 19454 18716 20929 24858 

18549 20138 2318 3368 3620t 
117 J 13 7 168 5 24510 
3146 31307 16456 17870 4915 

15553 38287 12231 17196 35056 
19358 23133 1810 

50,000 lirahk 
mükafat 

Keşideden <onr~ ayrıca çr.kilen 
şu vüz numara onda bir ıtibarile 
ellişer lira kazanmışlardır: 
32579 21~38 18055 15154 15713 
17295 8l!O 19H 34956 29149 
36766 1078 2·1608 283ô6 937 
25508 4553 14199 3110n 13485 
79~5 :.14868 34 l8 l 102 l 2:t5 ! O 

31874 12779 16083 34210 1G861 
19706 10319 8188 26532 19802 
30894 11316 3188 29611 9305 
162~8 5146 37398 1830~ 11678 
25749 25311 5198 26776 10544 
18538 29708 36699 39075 29304 
~2231 15 22037 17662 34544 
381.52 37615 30327 1979 39306 
34087 17151 7612 15585 15206 

481 29924 349 17851 28981 

- Verdıında mı:kabil taarruza. 
geçdi im zaman. 

- Ne vakit mareşal oldunuz? 
- Şer madam! bilmem ki sizin ya. 

nıoızda bunu söylemek nezakete 
uyar mı? 

- Harp harpdir mareşal Şimdi 
sulh oldu. Bu bir tarih! hatıradır, 

Ned~n söylenmesin? 
Mare,al hiç sıkılmadan, istifini 

bozmadan atmağa başladı: 
- Çanakkalede Türklere karşı 

denizden yapılan 18 Mart hücumu 
ilerlemeyince müttefiklerin müşte• 
rck büyük erkiln ıharbiyeıi ittifakla 
karar vermiş, ordulanmdan tc~kil 

eltigim bir mürettep hücum ordu. 
sıle beni Anafortalar cephesine 
gönderdiler. Orada kazandı!!'ım bil· 
yiik zaferler üıerine mareşal oldum. 

Umumi müfettiş Müsyü dö Ko
rnblan sol kolunu çirkin bir lauba. 
!ilikle arkamdan sol omuzuma ge
çirerek kendine doğru çekti ve 
haykırdı: 

- Harp hikayeleri yasak. Şimdi 
sulh ve eğlence devridir. Hepinizi 
dansa davet ediyorum. 

Lehistan da 
Yahudilere 
Boykot artıyor 

Varşova, 12 (A. A.) - L'pski'de 
yahudiler ale} hinde bazı Mdiseler 
cereyan etmektedir. Ahalinin bir 
kısmı yahudi maıtazalarından alış 
veriş etmemektedirler. Bir kaç ya
budi mağazası yağma edilmiş ve 
10 kadar yahudi de taarruza uğ· 
ramıştır. Poli~ dört nasyonalist 
tevkil etmiştir. 

Yazan : AKA GÜNDÜZ 

1 

Dans bilmediğimi inandıranıadıın · 
Bı·ndcn başka ve Kontesten başka 

: herkes sarhoş. Kadrile kalktılar. 
Beni de zorla kaldırdılar. Kumandayı 
Mareşal aldı. Fakat ortaya bir aksak-
lık çıktı. Üç erkete karşı dokııı 
on kadın vardı. Kadril için her 
kadına bir erkek lazımdı. 

Kırmızı cepkenli uşaklarla zenci 
hizmetçileri çağırdılar. Parlak bir 
demokrasi sahnesi. Mareşal, sol 
ekselans, Kontes, ve uşaklar.. ha• 
vuzun etrafında dolaşmıya, Mare· 
şalın kumandalannı tatbike bnş:a· 
dık. Mareşalın harple olduğu kadar 

kadrilde de ihlısası varmış. Y tni ye• 
ni kumandalar icat edil ordu: dam· 
lan de!tiştiriniz 1 d.ımların sa!!' ya• 
naklannı öpünüz 1 damları kucak• 
layıp kaldırınız 1 damlar 1 kavalye
lerin boyunlarına sanlınız I daml~ 
kavalyelerinizin sol yanaklarında• 
öpünüz 1 

Tuhaf şeyi Benim kavalyem hiç 
değişmiyordu; hep umumi müfettiş• 
ti. iş o kadar azıttı ki "başım dö
nüyor. yalanı ile kendimi bir se• 
dire attım. 

Birdenbire bir kapt açıldı. Kocl 
sakallı, elinde üç dişli kargısı ile 
denizler ilahı Neptün göründü. Bir 
alkıştır başladı. Azametle herkes 
selAmladı. Havuzun kenarına geldL 
Daldı, yürüdü ve somaki direğin 
dibindeki mermer sedirlerin en yük• 
seğine çıkıp oturdu, Herkes sustu. 
Gramofon bir ritmik havaya başla• 
dı. Neptün ellerini çırptı. 

Girdiği kapıdan altı tane çeşit 
rcckli ve çırçıplak kız sıra ile ve 
müziğe göre dans ederek girdiler. 
Havuza daldılar ve havuzun içinde 
danslarına devam ettiler. Dans bi• 
terken mermer sedirlerde çeşid:I 
pozlarla uzandılar. Sol tarafıma 
uzanan madam Meri Bil çoktan sız• 
mıştı. Ellerini yüzüne kapıyan bir 
bendim. Benim de ellerimi zorla 
çek diler. 

Umumi müfettiş tek gözlüğünü 
takmış pozları seyrediyordu. Ara• 
mızdan bir kadın sallanarak gitti. 
Havuzun kenarına oturdu. Sonra 
iskarpinli, çoraplı ayaklarım havu• 
za sarkıttı, katılasıya gülerken ma• 
damından kurtulan baş müdde!umu• 
mi arkasından ifince kadın elbise
Jerlle beraber havuza yuvarlandı. 
Fışkıran suların arasında bir sürü 
ka kah da'g landı. 

- Elbiseleri ıslandı, elbiseleri 
ıslandı, üşüyecek, çıkarın elbise
lerini 1 

Bunu haykıran Kontesin Dö Mak• 
roidi. Neptün deniz kızlarına işaret 
etti. Altısı birdeiı suya yuvarlanan 
kadının elbiselerini çıkardılar ve 
kadını kendilerine döndürdüler. Ye
ni bir ritmik su dansı başladı. Altı 
çıplak kız, çıplak kadını omuzlar:• 
nın üstünde taşıyarak oynuyorlardı. 

SARAY 

TÜRK 

(Devamı var) 

BEYOGLU 
: Rüyalar diyarını.la 

Doktor Sokrat 
:Dokozuncu senfoni. 
Şehirler alev içinde 
: Dans için } aratıimış 
: Romeo ve Juliyet 
: Zehırli se\ da 
: Fitmemiş senfoni 
: Ôlüm şuaı 

Bu sab ı, A[!u ceza mahkcm -
sinde, CV\ C'lcc, al~ni ma.hkl·ınede, 

!\ ~ntaşınd. Ramazanın kahvesin
de Abc ul!ahı yaralamak ve l\"ccip 
ısmixd b~ ka birisini de yaralıya
rak ii!i.ınıüne sebep olmak suçilc 
20 sene hapsi' mahkum edilmiş bu
hınan kunduracı Kemalin Temyiz· 
cc 7 nok;.adan nakzcdilcn davasına 
yen.den bakılmağa başlanmı~tır. 

Kemalın vekili Cemil Nozif, uzun 
ve müdelll'l bir müdafaa yaparak 
hakiki katil ve carihin elektrik~i 
Kamil isminde birisi olduğunu, 
müekkili Kemalın bir isim ilti • 
basına ve bir adlı hataya kurban 
olarak mahkum edilmiş bulundu • 
ğunu söylemiş , . ., adalet namına 

Kemalın berııatine k:.ra, Yerilme· 
,:,ini istemiştir. 

Yakında tekrar Zongulda;;a gıde· ı 
rck yeni vazifesine başlıyacaktır 
Diğer taraftan ~irketin Eti Bank 

tarafından idaıc cdilm~si kararı il· 
zerine bmka mühendisleri faaliye
te geçmişin ve ha\'Zai fahmiyc da
hilinde en wııgin damarları ihti· 
va eden Ere ,U Şirketi arazisinden 
azami istihs:;lôtı temin için bir prog
ram ha>Jrlamıv.1 başlamışlardır. Bu 
arazi~ ·n yalnız sathında el'an 400 
mılyon ton kömür tahmin edil • 
m!ilir. 

10009 30229 580i 3411 669 
9613 J 1035 15094 30101 17316 

15383 36292 2&007 1085 13880 
24654 J 9895 26007 1095 :3880 

' 
J ........ :.~~~:~.: ... ~.:.~.'.L.:.~:.~.~:.~~: ... ~~ ... ~:.'..~:. .......... ~.~.:..:.:. ... ~.~.:.~.:. ... ~.?.~.~~ .... ~.~.~~ ... :~.~.~.'.. .. . Vindsor 

Dükü Mayısta 
Evleniyor 

MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

: Tayfun 
: Saadet. Moda çıl• 
ğınlıkları 

Muhakeme, evrakın tcdkikı ıcın 
27 ~isana bırakılmıştır 

Kavun, karpuz ihracatı 
için tlmdlden tetkiklere 

b11,ıandı 
fürkofıs ve Ticaret Odası meyva 

ve sebze mevsimi yaklaştığından bu 
sene Orta Avrupaya külliyetli mik
tarda ihracat yapılması için şim • 
diden hazırlıklara başlamıştır. 

Bankanın tatbik C'deceği yeni 
programla mevcut bu cevherlerden 
en fazla bir istihsal yapılmıya ça • 
lı~ılacak ve halen (600) bin ton o
lan senelik istihsal m•ktarı çok art
tırılacaktır. 

Bu yıl kavun ve karpuz ihraca • Halkevlnde konferans 
ıına ehemmiyet verilecektir. Diğer E 
bazı memleketlerin kavun ve kar· minöoir halkevi neşriyat kolu 

adına arkadaşımız Nusret Safa puzl.1rı bizimkilerden daha aşağı c k 
kalitede oldukları halde Orta Av. oş un tarafından bu akşam saat 

19,30 da bir konferans verilecektir. 
rupaya daha çok ihraç edilmekte • Konferansın mevzuu (Gazetecilik 
tb". Bunun için Türk meyvalarının ve neşriyat) üzerinedir. 
da rağbet ve sürilmlinü temin mak· ~~~~~~~~~~~~~~J 
sa dile A vrupada reklAm ve propa· ı -

iTiZAR - Yazımız111 çoklulunılan 
(AYGIR) tı/ıikemız lıugiln kona
mamılf11, Ö.rilr ıflletlr. 

ganda işlerine de ehemmiyet veri· 
lccektir. Ayni 2amanda Romanya 
vapurlarile olacak ihracat işleri için 

de navlun fia tları daha rok ucuz - ı ;;;İİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iii J 
Jatılacaktır. 1' ~ , 

Devlet Demiryolları ve .Limanları ı 
işle me U. İdaresi ilanları 

w-----:_~_-.....;,.,;; __ 
Muhammeı• bedeli (15194) lira olan muhtelif cins ldstik malzeme 

13-5.1937 Perşembe günü saat 15.30 da bpalı ur! usulü ile Ankarada 
idare binasında salın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (l 139.55) liralık muvakkut teminat ile ka. 

nunun tayin ettiği \'Csikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün 3297 numaralı 
nusbasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 

tekliflerini aynı saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar. 
paşadua Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (2066) 

Ereğli Kömür Havzası Sağhk 
. Komisyonu Başkanhğından: 

l - Zonguldak Kömür Havzası Sağlık teşkilatı için "4988. lira "35,. 

iluruş muhammen bedelli "267., kalem eczayı tıbbiye tekrar on gün 
müddetle eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihale 19-4-947 Pazartesi günü saat 15 de Zonguldakta Maden 
Müdürlüğünde SUlık Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - lhtiyacatın listesi ve şartnamesi lst~bulda 4 üncü Vakıfban 
Maden lrtibll memurluğundan ve Zonguldakta Sağlık teşkilltı Baı 
Hekimliğinden alınır. . 

4 - Eksiltme açık eksiltme suretinde olacaktır. 
S - Muvakkat teminat "37~. lirıtdır. ff2047., 

Londradan gelen haberlere gö. 
r~, Vindsor Dükü ile Misters S imp
son mayısın 24 ü i e 30 u ara•ında 
Fransada evleneceklerdir. Vindsor 
dükünün şahidi kardeşi Kent dü· 
küdür. 

Vindsor dükü ile son günlerde 
bütün işleri tesbit etmek için bir 
çok defalar telefonla konuşmu§• 
!ardır. 

lngiliz kralını nik4h merasimin
de M. Piers temsil edecektir. 

Açık tetekkUr 
Diger sıhhi sebeplere eklenen 

yıllarca süren yorucu bir çalışma 
sonunda sağ gözüm on gün içfode 
görme kudretini tamamen kaybet• 
mişti. Varlığıyle yıllardan beri if. 
tihar eltiğimiz (Gü.hane hastalta. 
nesi) ne yatırıldım. Ve kuv\'etli bir 
tedavi, itinalı bir bakımla üç haf. 
ta içinde, gözüme gerilen kesif 
perde, kalktı. Ve şimdi gazeteleri 
tekrar okumıya muvaffak oldum. 

Yüksek Hoca Bay Niyazi isme. 
te, muavini Asım, asistan Bay Sa. 
14hattin, Şecaattin ve Bahaettin ve 
hemşire Bayan ismete candan te• 
şekkürlerimi sunarım. 

lfutm Haydar Tıın 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

: l\lacar Raspodisi, 
GökyüzJ ateşler 
içinde 

: Singapur po9bsı ve 
Altın toplayan kızlar. 
1936 Atiııa Bal:<an 
ofimpiyatları. 

: Güzeller resgeçidi. 
Dertsiz arkadaşlar 

SANCAK : Kleopatra. kızı: alev 
(Eski Astorva) Dünya havadis·. 
CUMHURiYET: Esrarengiz taryare, 

Yıldırım bölük 
ISTANBUL 

FERAH 

MILLl 

HiLAL 
AZAK 

ALEMDAR 

: Kör ebe. Hod Gil· 
sonun intikamı 

: Bülbüller • öterken 
Linç kanunu 
Şeytanlar düşmanı 
: llağdat bülbülü 
: Sözde kızJ,r. Kor• 
san kız serveti 1936 
olimpiyatları 

:Altın kelebek munı• 
yalar 

KEMALBEY : Esk mo, Çöl serse• 
rileri 

HALE. 

HALE. 

KADIKÔY 
: Şovbol Hafiyeler 
kralı. 

0SK0DAR 
: Yıkılan belde San Fran• 
sisko 

BAKIRKÔY 
MiL TIYADI : Bir mayıs gecesi 

• 

ı 
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Dünya iktısat 
Konferansı 

Ruzvelt'in milletleri yoklamasına rağmen ltalya, Al
manya, Sovyet Rusya ve Japonya dünya 

iktısat konferansına tarattar değil 

Eğer 
Bilseydim 
Musolini ile an
laşmak yollarını 

arardım 
Fransız Ayan 

az.sından Dö 
Juvnel Habeş 
lmpratoru Hai· 
le Sel Asi ye ile 
bir mülAkaı 
yapmıştır. 

Necaşi t:.o 
mülakatta şun
ları söy !emiş
tir: 

(Solda) geni lngiliz kablnoıtnde Bahrige 

- Mi ile tiııı 
kendi..ini baş· 
ka türlü de 
müdafaa ede· 

bilirdi. Fakat Holle Selôsiye 
biz hazırlan. 
mış dcğlıdik. Kabahat bendedir. 
Çünkü ben harp olaca~ını zannet· 
miyordum. Yabancı milletlerin mem• 
leketimizde gözü olduğunu biliyor 
ve bundan endişe ediyorduk. 

' Narırlııtna geçecek olan SiT Con Simon• 
Jrtatla lngiltere Baıoekôletine gelecek olan 

1931 dünga iktısal konferansına reislik clmiı olan eski 8a1oekil Mal< Donald 

1923 te biıi Milletler Cemiye· 
tine kabul etlikleri zaman, ne ka· 
dar seviodiğimilİ tasav,ur edemez. 
siniz. Bizim memleketimizde •M ı. 
letler Cemiı eli. ismi rcukaddes 
bir manadadır. Bir masada beraber 
oturduğumuz elli iki beyaz milletin 
bize yardım edeceklerini umu• 
yorduk. 

Nazırı Çember/ayn, safda 

A merika Cumhur reisi Ruzvelt 
silfıh yarışının önüne geçebil • 

mek ihtimalini düşünerek Avrupa 
milletlerinin nabızlanın bir kere 
daha yoklamıya karar verdi ve bu 
mahatla, Londrada toplanmış olan 
şeı<er konferansına murahhas ola· 
rak gönderdiği Norman Davis'i ay· 
nı ;.amanda bu vazile ile tavzif etti. 

'ı'uhai bir tesadüftür ki, beyne!· 
milel bir iktisat konferansına yol 

açabilmek için bir maske gibi kul· 
!anıldığı söylenen şeker konfcran • 

sına 1933 ten toplanıp da hiç bir 
neticeye varmamış olan dünya ik • 
tisat konferansına reislik etmiş o· 
lan Mak Donald riyaset etmiştir. 

Bu satırlarda vaziyeti kısaca göz· 
den geçirmek faydadan hali olmı· 
yacak. 

Acaba dünya, 1933 de neticesiz 

kalen konferanstan sonra, yeni bir 
dünya konferansı için bütün mil • 

le!for murahhaslarını haşhaşa ver· 

mek ve vaziyete çare aramak i~in 

biı" masa etrafında toplayabilir mi? 
Amerika Cumhur Reisi yalnız 

tes!J hat sahasında değil, ekonomi 
sahı:sında da silahları artık bırak
mak için bir çare aranması lüzu • 
muna kanidir. 

Halbuki Almanyanın iştirak et • dedirler. Almanya ile 1tıılya bo· 

Gerçi biz basit bir m:lletiı. Jn. 
giliz harp gemilerinin Cebelüttaıı· 
ka gelmekle olduklarını işittığimiz 

zaman, M !let!er Cemiyetine gös
teruıtiınız ilıındtta haklı oldu· 
ğumuzu düşündük, Fakat-

mcoiği bir dünya iktisat konferan· 

sı toplan maz. İtalya da gelmezse 

öyk. .. Sovyeller ve Japonlar da 

g~lmEZse yine öyle .. 

Anlaşılıyor ki, Dr. Şaht, bir ci

h ~ • konferansının toplanması ha

zırlıklarını görü,mek için Brüksd'e 
gitmiyor. 

O halde bu ziyaretten maksadi. 
ne ol3!>ilir? 

~C.yle söylüyorlar, diyorlar ki: 
• Olsa olsa, Almanyanın silahlarını 

ar<tırmak için Belçika Kongosunun 
bakırlarını satın almak maksadile 

B•:H:sPl'e gidiyor. Hatta bu mese 

le. i konuşurken, iptidai maddeler 

ve müstemleke meselelerini de or• 

taya koymayacağı ne malum? 

Yani, ya Bcl~ikaya sipariş ver • 

miye, yahut da müstemleke ve ip

tidai maddeler bakımından tek 

liflerde bulunmıya gidiyor. 

.) halde bu ziyaretin dünya ik· 
tisat konferansı ile hiç bir alfıkas ı 

olmamak icap eder. 

İNGİLTEREDE AÇLIK KORKUSU 

Diğer taraftan İngilız meb'usla· 

rı 1:-ugünlerde büyük bir telaş ıçin-

yuna ihtiyat erzak yuğmaktadırlar, 

Bu yü;:den buğday fiatlan bütür. 

:rremleketlcr pivasalarında yüksel· 

mişlir. 

j, gilizler diyorlaı· ki: 

... Fakat eğer böyle olacağını 

bilmiş o:saydım. Musolini ile an• 
!atmak yolunu arardım. Bu suret• 
le de milletimi henü:r. arkası gelme
yen faciaıardan kurtarmış olurdum. 
'ı'.anlış bir yolda yürüdüm. Eğer 
Milletler Cemiyeti Laval. Hur pla· 
nımn kabulünü bana teklif etseyd~ 
derhal kabul ederdim. 

u111uıııııııııııı1111mıııı11tııııuuııııı1111111111111111ııuıuıııııumııııı 

-• Bir barp çıkarsa, bizim er

za.t ihtiyatımız memleketi ancak 

17 gün idare edebilir. Eğer biz gü

nün birinde açlıktan ölebilecek bir 

vaziyette bulu'luyorsak, ne diye 

siliıhlanınızı çoğaltmak için mil • 

yarlar sarrcdiyoruz? Tashih ilanı 
ingilterede harcadığımız erzakın 10 Mart 9s7 tarihli gazetenizin 

9 ıncı sahifasının bırinci sütununda 
yüzde 87 sini başka memleketler • (lstanbul Beşinci icra memurluğun• 
den ithal ediyoruz. Bu miktarın an- dan) başlıklı Mustafa Server ve 
cak yüzde on üçü memleket top - Neci beye ait Emni~ et Sandıj!"ına 
rı.klarından çıkıyor. Böyle bir va· birinci derecede ipolt>kli Kadıkö· 

yünde Osmanağa mahallesinde sö-
ziye:tte ne büyük bir tehlike içınde ğütlü Çeşme sokağındaki ırayrimen· 
bulunduğumuzu anlamak için ke- ku.ün aatış ilanının scndan ikinci 
hanet istemez.> satırda 934 6988 numrolu dosya· 

ya yazılması icabederken sehven 
"Bütün bu mülahaza• lr gösteri-

934.:9788 numrolu dosyaya yazıl-
yo; ki, 1933 de neticesiz kalmış ol- ııu.ı ır. Düultilmeai ; ..... w •. 
sa bile, nasılsa bir dünya iktisat i -..;.,;Z..,A°"Y""l,...-:T,,.a"'k-s-im_d_e·-F::-ı-k-ri-T-ev-f-ik-
konferansını toplamak müyesser Otomobil okulundan 927 yılında 

olmuştu. Fakat 1937 de böyle bir almış olduğum 322 oumarak şelıa· 
konferansı toplamak dahi mümkün delnamemi kaybettim. Y enisıni ala• 

cağımdan ıaylin hükmü yoktur. 
olmıyacaktır. Fe~mi 

• 

rlsTANBULj 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
1 

12 / 4 ! 937 

F I ATLA R 

C 1 N S 1 Atağı Yuka. 

- -K. P. K. P. 
Buğday yumuşak 5 32 6 35 

• sert 6 10 7-
Kızılca -- --
Mısır beyaz -- - -

san 4 39 5 
" Arpa Anadol 4 20 4 35 

Çavdar 5 3 5 8 

Tiftik derili 116 20 -
Fındık iç 53 - - -
Keten tohumıı -- - -
Zerdeva derisi -- - -
~an sar • -- - -
Kunduz -- --

" Porsuk -- --.. 
Çakal -- --• 
Beyn'r beyaz 25 - 30 23 

Peynir bşar - - --
-

G ELEN 

Buğday 825 ton 
Un 33 

" K·ı~yeı1H - • 
. 

Çavdar 135 
" Arpa :us • . 

Mı.ır 42 • 
Bulgur - .. 
lç ceviz - .. 
Nohut - .. 
Yulaf - • 

1 Keten tohuıru 19 • 
Kepek 38 • 
Ti itik • 
Yapak 2 • 

.. 

Pamuk - • 1 
Peynir B. 3/4 • 1 

GiDEN 
1 Arpa 200 ton 

Tiftik 419 .. 
Tılki 181 adet 
Çakal 20 • 
Kedi 25 • • 

D 1 ş F i ATLAR 
lıugday : Lıverpul 7, 03 Kr. ı ' 

• :Şikago 6, 50 
" \ • :Vinipek 6, 85 • 

Arpa :Anvers 5, 93 .. ! 
1 

Mısır :Lon'.ira 4, 06 • 1 
Keten T: 

" 
8, 16 • 

1 FındıkG :H••lıorı 84, 02 • 1 

.. L: .. 84, 02 • 1 

'----------· . .:J ZA YI - 598 a.1111& 7-6- 35 ırün

lü lstJnbul ithalat iİİm<üğiinc ait 
beyannameni:ı ikinci nüshası zayi 

olduğundan ve yenisini alacığım• 
dan e•kisinin hükmü yoktur. 

Sadık oğlu Mustafa Ahmet 
VP Şiırekası 

Helçi.ka Başvekili bunu arzedi • 
yor ve kendisi de, eğer günün bi· 
rinde öyle bir şey tahakkuk edebi
lir'IC, büyük bir rol oynamıya nam
zet vaziyettedir. 

lstanbul Yedinci icra 
memur?uğundan: 

lstanbul Altıncı icra 

rransada Leon Blum, bu yolda 
beynelmilel müzakerelere giri~il -
ıncsinc müsait bir tavır takınmış 
bulunuyor. Hatta mutemed adam
larından birini görüşmek üzere 
Lo'1draya göndermiştir. 

Memurluğundan: 
Fatm•nın Emniyet •andı~ına birinci derecede ipotek bulunaa ve 

tamamına 25 t 2 l'r:1 kı) met takdir edilen Hacıkadın mahallesinde San 

• Beyazıt ~ol<a~nda 324 1-.ütük 523 ada 23 parsel eski 4 mükerrer yeni 

10, 12/2 halen I~ No. 1ı sağı .şadinıan evi solu arsa arkası Ahmet evi 

öoü Sarıbeyazıt sokağile mahdut ve evsafı aşe2ıda yazılı bir eviiı satıl· 

m~sına karar vcrılmıştir. 

5 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 PIAkla Türk musikisi, 

12,50 Havadi•, 13,05 Muhtelif plak 
neşriyatı. 14 Son. 

Akşam neşriyatı: 

18,30 P!Akla d•ns mwıikisi, 19,30 
konferans Eminönü Halkevi neşri • 
yat kolu namına Nusret Sala (Y<'ni 
neşriyat), 20 Belma ve arkad~ları 
tarafından Tiirk musikisi ve halk 

şarkılan 20,30 Ömer Rın tarafın. 
dan arabca söylev, 20,45 Cemal 
Limit ve erkad•şlan tarafıodan 
Türk mu ikisi ve halk şarkıları, 
saat ayarı, 21,15 Şehır T. dr ·m kıs• 
mı (Pleas ve Melizandıs, 22,15 Aj•ns 
ve borsa haterlerı ve ertes, guniin 
programı, 22,30 plakla sololar, ope
ra ve oreret porça:arı, 2·~.30 son. 

BORSA • PIY ASA 1 
12.4.937 
ÇEKLER 

A f't lış K:ııpanti --londra 617.~' 6'.b• 
Ne-v1ork o. 79'.% 0.7975 
Parla P. 7875 ı:.11ıs 
lllllqo ı~.0·10 ıs.0160 
Briikoot 4. 7l 4.6915 
At!aa 18. 502, as. ı4SO 
Cenevre •• 4883 3,4"1-&2 
W,.a 64. 4SJ.ı M,1935 
Am•terdaaı 1, 45 1.4444 
Prag 22, 7417 22,6S 
vı, .... 4, 2-' 4,2 .25 
Madrit 11, 473'. t1,4'27S 

lkrlla ı. 9750 1,9675 v.....,... 4, 190 4.ı77S 

llud.a-t• 4, ;ıoeo 3.9Q.l0 

l!ük ... ıos. 34 107,9'32 
llelpal 34, 7351 34,5967 
Yokolwaa 1. n&ı 2,ll>SO 
il o.kon 24. 67 2~77 
bto~bolm 3, 1412 !,1282 

PARALAR 
A ı.' S•tt1 

1 ~te1'llO 616. 620. 
+ 1 Dol•r 123. 126-
20 FTank 109 • 113. 
20 tı ... t 120. 12~. 
20 Belçika Fr•nıa 80. 84. 
?O Drahmi ''· 21. 
20 fıvfc:re Fraaııı 565. 57$. 
20 ı..va 2'. n. 

1 Flori• 63. u •. 
20 ıç...., Cek 70. ''· 1 ~llln Avuaturya21, - 23. 

Pneta -. -. 
1 M.rlc 25. 21. 
1 Zlnıt .. n. 
1 Pca~ ıı. 24, 

• LeJ 12. 14. 
w Dinar 41 $J 

1 
v •• 
Kron ı .. eç :ıo. 32. 

1 Alba 1040. 11>42. 
1 Banknot 2SS. 2S2. 

ESHAM 

~ ~apa'U f 

it Banko• Mil. 

• .. N. . .. 
Anadol1.1 

Ha. ' ' 
t• lO oıo Pe,ı.. 

-,- - .. -
.. " yibdo 60 0/0 VadeU 

• • 100 cı. 100 
A,alao. ç.lmento 
Me.rkes: Ban. 

iSTiKRAZL A R 

Açıh-t Kap:·"u' 
TDrk ııorcu 1 PeJia 20 6) ?O, 70 

• 1 VadeU 20,80 ıo. 10 • İngiliz deYlet adamlarından Mak 
Donald ise böyle bir konferansın 
lüzı..muna şiddetle kanidir. Bun • 
dan evvel riy:ısct ettiği ve akame
te uğrayan konferansın acısını çı

karnuya hazırlanıyor 
Raldvin ile mii<takbd İngiliz 

Ba~vekıli Nevi! Çembcrlayn biraz 
mütereddit görürüyorlar De) li Ik-

1 
rald diyor ki: 

.Amerikalılar noktainazarlarını 

sarahatle bildirmışkrdir. Lcon 

Blum ise, bu yolda ingiltercye gü
ven:p güvenemiycceğini sormtq • 
tur. 

Ali ve Rabi anın Emniyet sandıtına birinci derecede ipotek buiu· 

nan ve tamamına 1600 hra kıymet takdir dilen Evüpte Takkecı mahal· 

lesinin Masl•k çeşmesi ve Arpacı Hayrettin Poka~ında eski 5. 7 yeni 

44 numarataj 38 No. lı sa!( tarafı Tevfik arsası sol tarafı Hatice Hay· 

riveniıı arsası arkası lbrahinı ve Süle)manın hane bahçe" cephesı A,pacı 

Hav rettin sokağile mahdut ve evsafı aş::ıgıda yazılı bahçelı bır evın satıl. 

masına karar verilmiştir. 

Sözü g<çcn yerin evsafı: Bina ahşap ve yağlı boyalıdır. Zem;n k;ıt 

penc.releri kafeslidir. Birinci kalla ÇıklT'aları vardır. Zemin kat: Zemıni 

reı.l;.li çini gömiı.ü kt pü o an bir ta~lık üzerin~ •ki oda alafranga ocaklı 

bir mutfak bir hela bir dolap bir kömürıük tuluınbalı b•r kuyu vardır, 

Biı!nci kat: Bir . <ofa üç oda bir hela oda:arciao bırosı yüklü ve dolap

lıdır. Arka taralta bir mikdar bahçe olup :tcı erik ağ~cı vardır. Elc~lrik 

mevcuttur. Dahili ahşap aksamı kamilcn yağlı boyalıdır. Umum mesahası 

127 metre murabbaı olup 61 me•re morab'laı hına ıemini kalanı b hçc 

olan Lir evin tamr·mı tapudakı kaydında olduğu gibi açık arllırmaya 

vazeılılmiştir. 

Bodrum katında: Zemın kattan inilen bir oda bir kömürlük. Zemin 

katında: Sokaktan ze.ninı kırık mermer döşeli aahanlığa ırrilir. 3 moza· 

yik basamakla çıkılan zemini karosimen bir taşlık 2 oda merdiven altı 

arkadakı bahçeye çıkılan bir kapı ve hela olup bahçede ayrıca musak• 

kar lagir bir oda ahşap bir kömürlük vardır. Birinci katında bir sofa 

üzerıne karşılıklı ıki oda zeminı karosimen bir aralıkda bir hela vardır. 

Elekırik tesısatı mevcuttur. Ve mutfakda bir kuyu olup bina yeni yapıl· 1 

mıştır. Beden duvarları kiıgirdir. Umum mesahası 104 metre murabbaı 

olup 55,80 metre murabbaı bina zemini kalanı bahçe ve oda ve kömür· 

liık olan bir evin tamamı lapudakı kaydında olduğ"u gibi açık arttırma• 

ya vazedilmiştir. 

1 

1 

• n il P'"şi11 
1, 11 Vadelf • 
• 111 Pe,ın • 

• " ili Vadeli , 
Erıaol 

bivaa E.rıurum l 

• .. 
• .. 

il 
nı 

Şark tlDl• 
Yü•d• 5 Hazine 46 

,-

ı " . 
" TAHViLAT 

• 

95 

.-
46 

A~.ıı, Kapa"" 
Anadolu Pe. 1 

va. 1 

" Pe. il 

Baldvin, k~ndisiııi bir çıkmazda 

gördüğü için v,1kıl kazanmak isti

yo ·. Belçika baş\·ekilı'lin bu işle 

nim resmi rnrt'tte ve gizli ol:ırak 

me~gu 1 olmasına razı oldu. İngıhz 
mehafi!inin kanaatıne göre, bu yol
da girişilen anket uzun sürecektır 

ve hiç bir netice vcrmiyccektir. 
ÜMİTLER NİÇİN BOŞTUR? 

Arltır!Tla peşindir. Artlırm&ya iştırak edecı.k müşlerflerin kıymeti 

muhammenio 0/07,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bır bankanın temi· 

nal mektubunu hamil olmaları icabeder. Muterakım vergi tanzifat, ten- 1 

1 

• 
" 

Va. U • 
" 

Pe. 111 

" 
v .. ili 

• Mtmcaıll Pc. • 

... Va. 400 U,70 

13S6 Hicri 
Sefer 

1 \ 
1353 Rumr 

Mart 

31 Vaziyet böyle olmakla beraber 
Belçika Başvekili nim resmi mü • 
zakuelerine devanı etmektedir. 
Hatta bugün Rayhşbank reisi Dr. 
Şahtın Brükscl'i ziyaretini bekle
mektedir. 

. viri; e 'e vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 30.4-937 

tarihine müsadif Cuma günü Dairede maralli mahsusuna talik edile· 

cektır. Birinci arttırması 24-5-937 tarihine müsadif Pazartesi günü daire· 

mızde saat 14 ten 16 ya kadar icra edılecek birinci arttırmada bedel 

l..ıymeti mu.lıanımenenin %7 5 ini bulduğu taktirde üste bırakılır. Ak~i 
taktirde son arttırmanın tcahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş 

gün daha temdit edilerek 8-6-937 tarihine müsadil Salı günü saat 14 

ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
• ar ttıranırı üstünde bırakılacaktır. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya işlırak edecek müşterilerin kıymdi 

muhammcnin °'o 7,5 nısbetınde pey akçesi veya milli bir ba'!kanın 

teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim ver ııi, tanzifat, 

tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 30-4-937 

tarihine müsadif Cuma günü dairede mahalli mahsusuna tahk edilecektir. 

Birinci arttırması 24-5-937 tarıhine mü.adil Paıarteıi günü dairemizde 

saat 14 ten 16 ya kadar icra cdi ecck. Birinci arttırmada bedel, kıymeti 

muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde ütste bır~kıhr. Aksi takdirde ı · 

son arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gun daha 

temdit edilerek 8-6-937 tarihine müsad if Sah günü saat 14 terı 16 ya 

kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde eıı çok arttıranın 

üstünde ı:.,rakılacaktır. 

Yıl 1937, Av 4, Gün103, Kası.:i57 
13 N is an : Salı 

Acaba Dr. Ş::ıht Belçika başve • 
kilinin istimzaçlarına ne cevap ve· 
recek? iktisadi \"e askeri bir silah
ları bırakma konferansının toplan
ması bahsinde Hıtler'in gönderdi - 1 

gi ~damın söyleyeceği sözlerin bü

yük ehemmiyeti olmak lazımdır. 
A:manya ıçin silahlarını bırak • 

mal·, şimdiye k~dar takip ettiği po
litikayı bırakmak deır.ek olacak • 
tır 

2004 numaralı icra ve lr as kanunun 126 ıncı maddesine tevfikan 

hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer al.akada· 

ranın ve irtifak hakkı sah plerinin bu haklarını ve hususire faiz ve ma• 

sarile dair olao iddialarını i!iin tJrihinden itibaren 20 gün zarfında ev· 

rakı ınüsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri l!ıımdır. Aksi takdirde 

hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kai•rlar. Müttrakim vergi, tenviriye ve tanzifiye ve delliiliye res• 

minden ibaret olan Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayede· 

den tenzil olunur 20 senelik Vakıf lcaresi taviz bedeli müşteriye aittir. 

Daha fazla malümat almak istıyenlerin 36 • 1358 numaralı dosyada mev• 

cııt evrak ve mahallen haciz takdiri kıymet raporunu görüp anlayacak· 

!arı ilan olunur. (2053) 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 

bak ·arı tapu sicilierile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakaja. 

ranın ve irtifak hakkı sah•plerinin bu hak<arını ve hususile faiz ve ma• 

sarife dair ol~n iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında ev• 

rakı müsbilelerile birlikte Da•remıze bıldirmeleri lazımdır, Aksi takdirde 

hak·arı tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 

harıç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiye ve delliiliye res• 

minden ibaret olan Belediye rusumu ve Vakıf icarcsi,. bedeli müzaye· 

deden tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavh b~de:i müşteriye 
aittir. Daha fazla ma~ümat almak istiyı:nlerin 36-920 numaralı dosyada 

mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp an. 

layacakları ilan olunur. (2052) 

1' 

1 -
Vakitler 

Güaei 
Öğle 

lltindi 

Akşam 

Yatsı 

imsak 
- .-

-
1 

Vııati Ezani ... .ı. •a. d . 

s 24 10 38 
12 15 s 29 
15 58 9 11 
18 47 .ı2 oa 
20 22 1 36 

3 38 8_ 52_, 
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işte isim ve h üviyetinin gizli tutulmasın ı arzu eden işte Tek Kollu Cernal'den a idığı 

22, 046 numaralı biletle 200000 ı·ra 

1 
1 

Kazanan talihli miişteri nin Tek Kolluya hediye 

ettiği büketle beraber yolladığı mektubun suretini 
lutf en okuyunuz: 

kazanan 6 ncı keşide bHetinin 

FOTOGRAFI 
~ f.-·~ .L • ... ot.• .. !.-.· .f,.. • • ·r• ... ~ • ...... ... t ... •.ı. 
) ~. ~~- ._r.S ·- r... \, ... ;.ı;..·==:=-

'"Vv ... ~ !_..fa: 1!11.tdl. l'tC't TtMıl LiaA 

2 TUllK HA>~ KURlJML 2 

nf\Ül\. t>İ\'.\:\'(ıfıs ı · 
-.:1 Uğurlu Bayiim Tek Kollu Bay Cemal: 

Çok şanslı gişenizden inad edercesine iki sene bilet a ldım. Son tertipte bilet intihabı nı size 
bıraktını. Uğurlu elinizle siz bana bilet çektiniz ve bu gün de tek kolunuzla 200,000 lirayı saya. 
rak verdioiz. Sonsuz teşekkürlerimi sunar ve isim ve hüviyetimin mahrem tutulaca~ı hakkında 

' 
B ı .)\~ 2~~046 

ki sözünüzü tamamen tutacağ,nıza emin olarak daima mnvaffakiyetinizi dilerim. İmz '1; ....... ı 

,,l _________________ , ________ I_ 
Yeni tertip biletler için son günlere 

kalmayınız 1 Maltepe Atış Mekte-1 
binde aslan Türkza

biti Bay HiKMET 
22430 No. biletle 

A d res: 

Eminönü · Köse No. 57 
Tek K o 11 u Ce m al Gişesi 

200,000 lirayı kazanan sayın 
mütterinin Tek Kolluya he· 

. diye ettiği büket 

t~ ~ : • 

KöylU, Şehirli, l9çl, Z•bi· 
tan Herkes memnuniyetle 

E 
tra, bıçaklarını kullanınız 

Siz de POKER PLAyl 
markasını tercih ediniz 

.1 
1 Lf.nız ı evazım Satınalma Komısyonu ilanları 1 _____ ___;., ___ _ 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Den iz Merkez satınalma komisyonundan 

ı - Tal.mın olunan bedeli (66.000 ve te'minatı 4.550 lira )olan "3000,, 
ton miktarında kardif kömürünün kapalı zarfl;ı eksiltmesi .SO· Nisan-937 
Cuma günü saat 14 de VekAlet bınasında müteşekkil komisyonu muzca 
yapılacaktır. Şartnamesinin "330,, kuruş mukabilinde komisyonumuzca 
verilmekle olduğu. 

2 - Eksiltmeye firecelderin 2490 sayılı kanun fercjj'ince vesaik ve 
tc'ıdnatlarını havi kapalı zarflarını saat 13,30 a kadar komisyonavcr
lmiş bulunmaları ve postaıla teahhür vukuundan dolayı vakı müracaatla· 
rın kabul olunmayacağı (13.30) dan sonraki murncaatlar kabul olunmaya• 
ca1<tır. (1402) 

~ 

" .. 
1'aiımirı edilen bedeli 3225 lira o:au 15 tvn g .. z, :..ı .. lıhüdtinü 

ita edemiyen müte3hhit nam ve hes:ıbına olmak üzere, 19 Nisan 
937 tlrilıine rastlayan Pazartesi giıniı saat 14 de açık eksiltme 
ıısnlil~ alınacaktır. 

::--ıuvakkat teminatı 241 lira 88 kuruş olup şartnamesi lıergiın 
komisyondan parasız vcriiir. 

İsteklilerin 2490 say;lı kanunda ya~ılı vesaik ile ve belli 
giın ve saatte Kasımpaşada bulıınan komi<yonuwuza müracaat• 
hrı. (J 892) 

S e nelik muhammen 
kiralar-ı ilk teminatı 

Karaağaç mezbahasında 1 No. lı ot deposu 104 lira 7,80 

" • 2 " • " 107 " 8, 25 
• • 3 " .. " 183 " 13,73 
• " 4 ··,, " " 104 ~ 7,80 

" " 5 " " " 162 " 12,15 
Karaağaç [mezbahasında bulunan ot depoları birer sene müddetle 

ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuşlardır. Şartna· 
meleri Levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizabrında gösteri· 
len i k temınat makbuz veya mcktubile beraber 19.4.937 Pazartesi gC. 
nü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (186'2) 

, 

• 

' KA ANDI 
C A 

Dikkat: 

Sahibi 

Hiçbir yerde şubesi yoktur 
·========= =======· .g 

İ•lanbul Aslıye bırıncı ticaret 
mahkemesinden: 

............................... .S-'llamz:••---ımııı-. ...... ._ .................. =.! 

Hasan tarafından Kumkapu Ni· 
şancada mabeyin Çeşme ~okak 25 
N. lu evde Meryem a leyhine mad• 
di ve mane\'i bin lira zararın !ah· 
sili hakkında 937/1'20 N. lu dosya· 
ile açılan davaya aid arzuhal •u· 
reli M. aleyhin evini lerkederek 
şimdi nerede oturduğu bilinmedi· 
ğinden te bli ğ edilememiştir. Mah· 
keme reisi bu tebliğin ve muha. 
!:eme gününün ilan yolu ile yapıl· 

uıasına karar vermiş ve cevab 
müddetini 30 gün olarak tayin et• 
mişti r. Dava arzubalioin sureti ve 
21· 5· 1937 Cuma günü saat 14 de 
muhakeme yapılacağını gösteren 
davetiye mahkeme divanhanesine 
asılmıştır. 

M. aleyhin dava (arzuhaline 30 
gün içinde cevap vermesi ve yu. 

·HEP REKOR! ••• HEP REKOR!. 
Son altıncı keşidenin en büyük numarası olalan 

00, 1 
Beyoölu lsUklll Caddesinde 205 numaralı 

SPO 
PiYA • 

1 
• 
1 

22046 numaralı biletle Altın cı Dairede Kuplu 
sokak 6 numarada kapıcı Nazaref e verdi. 

karda yazıl: fÜn ve saatte mah. Her tcrtip~e olduğu gihi hıı srfer de SPOR P \RK 
kemeye gelmesi lılıumu tebliğ ye· 1 200 000 Li PİJ'ango Gişesi sahibi B.ıy TANRI VERDİ elinden 
rine geçmek üzre ilan olunur. • rayı kazanan 

NAZARET parasını alıyor çıktı. Bundan sonra d'.I biitüıı mtişterileriue kademli 

ı ~.~~e()~~E;r• •
1 

.,,.,.,.,. .. ,..,,..,.,,.,..,.,,.,.,.e,ı,ilne11:1bnünynfink1111iln<rnanmninyneln~mr•vzenrnenrem~ninnni n'n'~,a,dnedmenr,.., .. 

ı::
Doğum ve kadın hastalıkları Kapah zarf usulile eksiltme ilanı istaııb11l nsli;e altıncı hukuk 

mutahassısı K h uıalıkemesinden: 
loğluNuruoımaııiyecaddesi iita ya Vilayetinden: 

No. 22 Mavi yapı Hikmet t'fafından ko~ısı 
Telefon: 2'2683 1 - Eksiltmeye konu1an i~: Kütahya ~lemlckd Hastanesi kalörifer Küciik Ay1;ofya ~akak 16 nu• 

1

1 
tesisatıdır. Keşif bedeli: 15~02 lira '20 kuru,ttır. ıııara 'a ı'l·eıı ı·~. t ·hı b ıı · İstanbul asliye mahkemesi ' " ' A~nıc ga e ı 

ı inci hukuk chiresind en ; is. 2 - Eksiltme 3Q.4.937 tarihinde cuma günü saat "15., de Kütahya oluııvan kocası l\lehmet 'fevlik 
t~nhul Maliye nıuha:Ceıuat mü• Vilayeti Hükumet konağında Daimi Encümen l:urnrunda kapalı zarf usu· aleyhine açılan boşanma dava· 

dürlıiğü ile Gal.ltada Ömer A?it lile yapılacaktır. sının icra kılınm•kta olan tılı· 
lıaııında 1 numaralı yazılı~nede 3 - Eksiltme şnrtnaıııe•i, hiılasai keşif, Nafıa Ve«al·tinin kalorifer kikatııı :a: lllii 'deialeylıiıı ika· 
tüccar Kostantin Ziınıbülidis aley•' talimatname~i •·e buna nıüteferri e\'rak Lıla uedel KGtalıya Nafıa Mü· me:gahıııııı neçlıuliyetinc bina• 
Jı ine mahkememizde 934· 1O11 dürlüğünde ve E ııcümen krıleınindc görülcuilir. en daveti yeni 11 onb~ş gii 

11 
numaralı dosyasile açtı~ı alacak 4 - Eksiltmeye gireuilmek için taliplerin 1155 lira 50 kuruşluk mu. , nıüclcletle ilanen tebliğine karar 
davasında teblij':i ınııktazi da ve• vakkat ieminat vermesi \C Ncfıa Vekaletınden alınmış miilcahhitlık ve. 

verilıuiş ve tahkikatın 17/'5-937 
tİyenin mczkfır adresten Çıkıp sikasını haiz ofma.ı \C 10000 lira değerinde bit kalörifcr tesisatını iyi 
ııaıen nerede Oldll 'i:tı kı'mse bı'l • ld p3zartesi saa~ 1 0.30t.:ı t:ılik kı· - bir şeki e yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 
'medi"'İ nıübnşiriıı ~.erlıile bila lınoıış ve d.ıvctiyeııin bir ;ıus • 

» isteklilerin teklif mektublarını 2 inci maddede yalılı ihale saat'nden 
teblifr iade edilnıi~ oldıı~uııdaıı hası da mahkeme divanlwıesine 

u » bir saırt ev\'eline kadar yani tam saat "14,, de Daimi Encumcn Reisli· 
hakkında ilfinen tebligat icrası asıluıı~ bıılıınd:ı:'.;uıı.'an mııay• 

~ınc makbuz mukabilinde \'Crınesi ~arıtır. Bu sa iten sonra mektub ve 
karargir oldııgıından mahkeme· ı "eti uiin ve s:ıa' te tahkikat lıa· postada olacak gecikmcler'k•bul edilmez. "2045., , ., 
ce tayin olunan 9 • ı:i • 937 ~---------------...;.;:.::.. ________ / kimi lıuznruııd.ı hazır bııltın · 
ÇarŞanb:ı günü saat 14 ıııahke· 1stanbııl İkinci İ<:r:ı ıııeııııır· 1 Dans merakhlarn'la mani?. aksi takdirde gıyahınız. 
meye bizzat veya tarafından Ba· lıığıından: lliahcn?. olup par:i. • • 'd ı 

muı e ' da tahkikata devam eJilccej':i 
roca mukayyet bor ,·ekil giiıı · ya çevrilmesine karar verilen ı 

En kısa bir zam3nda iyi dans lig· tebli!i yerinde olmak Üzere ildıı 
dermediği takdirde' hakkındaki Taşçılarda 38 i\o. Dükk:iıııh renmck istcrsenız \'C ucuz bir fıat olunur. 
muhakemenin gıyaben görüle · Pctroya ait 4 teneke beyaz ile vakit kaybetm~d~n dans pro _ ';::-;-:-:--~=-:-"'."""-:--~---
ceği ve bu baptaki d:ıvetiyenin pe}·ııir 21 · 4·37 tarihinde saat fesôrü Yorgo'ya müracaat etsinler. ISallıbi \'e um~mi ne~riyatı idare eden 
t ebliğ makamına kaiın olmak 12 de isıiıi geçen diikkaııda Jı ,. Adres: Başmuharrir 
üzere mahkeme divanlıaııesitıe zır bulunarak memuru tarafın· Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • ı E. izzet 
asıldlg•ı ı·ıa·n olunıır. (93 1· 1011) d · ·ı sında TopÇPkcnlcr sokak No. 31~. ~ an satılacatı ı :in oiunur. td • " birinci kat. Bası ı ı:ı yer: l\latbaai Ebüzziya 
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