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Kontrol başladı 
Dün gece yansı İspanya kara 
ve denizden abluka edildi 

Ademi müdahale teşebbüsü muvaffakıyetli 
neticeler verirse umumi bir tavassut hareketi 
imkanları etrafında müzakereler yapılacak ........... ~ ............................................ ! 

İngı.ltere - Frans~ Milisler asileri yandan 
Ve lspanlyol Fas ı ' . . . 

İspanyadik dahili harp başla - Çember ıçıne · aldılar 
dıktan sonra bu memleket toprak-
larının taksimi etrafında hayli de
dikodu yapıldı. Bir aralık Franko 
hükümetinin Baler adalarını İtat
Yaya vadettiği söylendi. Hatta ba
zı İtalyan .gönüllülerinin• bu ada
ları işgal ettiği bile bildirildi. Son
ra İspanya Fas'ına Alman askerle
rinin çıktığı rivayet edildi. Bu mın
takanın mukadderatı ile yakından 
alakadar olan İngiltere ve Fransa, 
derhal teşebbüsatta bulundular. 
'Ve Franko bu haberi tekzip ettiği 
gibi, mahallinde tetkikat yaparak 
buna kanaat getirmek için İngiliz 
Ve Fransız kurmaylarını Fasa da
vet etti. 

Filhakika İspanya Fas'ının garbi 
Akdeniz muvazenesinde çok ehem
nıiyetli bir mevkii vardır. Atlas 
Okyanos"undan başlıyarak Akde -
nize uzanan bu şerid gibi ince ve 
uzun mıntakanın İspanyaya veril
l'llesi İngiltere ile Fransa arasında 
Yapılan 1904 anlaşması iktizasıdır. 
O zaman Fas henüz m slakil bir 
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sultanlıktı, fakat Fasın şimal ucu 
olan Söta İspanyanın elinde idi. İn- Dan g•c• garııından itibu•n abluktı •dll•n lıpang<J ıalıi lerinde lıangi 
giltere ile Fransa 1904 senesinde mı11takala11n lıanti dıalıtlır/11, har6 ıımi/.,( tarafından kontrol edildi• 
:ıvı F .. . d nl ıl finf w iki tarafta meacud yabancı kuawtlerln mikdarını göıt.,en lıarlta 

ısır ve as uzerın e a aşt ar. . ) 
Ant .. .... İ . 1 (YC1zısı 2 ınci sayı/ada 

aşmaya gore, .r ransa ngılterc- uuuuıe•n•ıı•u•••••11uıınıııuuıııııııııuu11111111111ıı11111111111111nıu111111111111111ııııııuımu1111111111111111"11'111111111111111mıııuıııııı11111 

~:~o~~İı~g~i~::d;:i~:~!aıa;~~ t~- - B a ş ve k ı· ı .• m •. z , ... s met 
saya terkediyordu. Fakat İngilizler, 

Cebeli T~.ık boğazının kar~ısında 1 n o-n u•• n u•• n bı• r gazete• 
bulunan Sota'nın etrafını Fransaya 
terketmek istemediklerinden bu • • b t 
raların İspanyaya verilmesinde ıs- C 1 ye eya na 1 
rar ettiler. Fransa da buna razı ol-
du. Fas meselesi bundan sonra Al
nıanyanın itirazı karşısında bir kaç 
siyasi buhran doğurdu. Fakat ni -
hayet 19ll senesinde Fransa ile AI
nıanya arasında yapılan son an -
!aşma ile Fas Fransaya terkedfün
ce; Söta etrafındaki ınıntaka da 
İspanyaya verildı. Fakat i.:d şarta 
bağlı olarak: 

1 - İspanya bu mıntakayı bşa -
ka bir devlete devretmiyecek. 

2 - İspanya bu mıntakaya ya -
bancı askerlerin çıkmasına razı ol
nııyacak. 

Yirmi beş senedenberi bu mm • 
taka İspanyanın elindedir. On beş 
sene kadar evvel burada çıkan bir 
kıyam ancak Fransanın yardımıle 
bastırılabilmişti. Görülüyor ki İs
panya mıntakası İspanyaya İngıl
lrr<> ve Fransa tarafından veril -
nıiştir, Ve bu mıntakanın İspanya 
elinde kalması da İngiltere ve 
Fransa için hayati bir me -
scledir. Bunun içindir ki bu 
trıeti, İspanyadan gönüllülerin ge
ri çekilmelerini temin etmeğe kar
şılık olmak üzere mıntakayı İngil
tere ve Fransaya vcrmeöi teklif et
ıni~. Frankonun eline geçen bu tek
lif gcçrnlcrde neşredilmişti. İngi -
lız ve Fransız hükumetleri de bir 
anlaşmazlığa yer vermemek için 
'Va!cnsiya hükumetine verd'ikleri 
ccvJ,):ıı neşretmişlerdir. 

Maali aynı olan cevapta iki hü
kümet, İspanya harbının başlan -
gıcındanberi tarafsızlık siyaseti ta
ıruntakanın İtalya ve Almanyaya 
devri. hakkında rivayet çıkar çık -
nı~z Ingiltere ve Fransa telaşa düş
ınuşlerdi. 

Şimdi bu mıntaka etrafında baş
Ahmet $UkrU Esmer 

D•uamı 2 nci say f .. da 

"Biz, Türkiye Millet ve Cumhuriyeti 
mümessillerine karşı bütün Yu· 
goslav milletinin büyük ve samimi 
dostluğunu pek yakından hisset· 
tiğimiz için bahtiyarhğım daha 
büyüktür,, demiştir. [Y<ıı111 2nci sayfada/ 

Radikaller kongrasında verilen kararlar 

Fransız politikasının ana 
hatları nedir ? 

• 
Uç büyük demokrasi muhası mideolo-
Jik blokların teşeJ<külüne mini olmah 

Fran•r>: Meclis Reisi Radikal 
Sosyalist S•J lorden Heryo 

Carcaısonne, 19 (A .A.) - •Ra· 
dikal oosyalıst gençler• kongresi, 
bir takriri ittifak ile ve alkışlarla 
kabul etmiştir. Bu takrirde ezcümle 
şunlar istenilmektedir: 

l - Dok:rinlerin ibhamdan ilrl 
olarak teeyyüd ve tezahür etme• 
•İne medar olacak bir rey verme 
usulü. 

2- Saj!' veya sol cenah faşizm· 
)erinin şuriş ikaı için yapmakta 
oldukları davellere karşı demokrasi 
bürriyetlerinin müdafaası. 

3 - Bütçenin intizama sokul• 
ması, frank kıymelinin · yeniden 
düşürülmesi, ~ 

4- Orta sınıfların müdafaası, 
5 - B. Delbosun diğer mem· 

leketlerin dahili işlerine müdaha· 
leden içtinap elmek suretiyle sul· 
hun muhafazasına hizmet etmekten 
ibaret olan siyasetine devam 
edilmesi, 

Kongre kapandıktan sonra 
bir ziyafet verilmiştir. Eski Baş• 
vekil B. Albert Sarraut ve B. 
Delbos, söz almışlardır. 

B. lvon Delbos, Fransanı nsulhu 
ınuhafa:ı.aya matuf olan Fransa 

( Dcaamt 2 inci •a!!f•da ) 

Hataydaki zulme arlık 
hayet verilmelidir 

• 
nı-

Bizi protesto etmeğe yeltenenler ve Milletler Cemiyeti ka,. 
rarını tanımak istemeyenler bu hareketlerinin kendilerine 
hoç bir şey kazandırmayacağını, ne yazık ki anlayamıyor 
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1 Hind asileri ı · ~:::;:;:iz 
1 Taarruza 1 Yolunda 

1 Hazırlanıyor f me~:rtay~:mis;::~a:ı:~ın te;~i~~ 
i A. i dördünde tekrar Cenevrede top. 
= Londra 19 ( A.) - Simta. = k · 

i~ :,:-- !anacaktır, Komisyonda hü ümeti• 
dan bildirildij!'ine göre, Veziris· ınizi temsil edecek olan heyetimiz 

~ tan Asileri logiliz kıtaatına kar· ~ Cenevreye hareket etmiş bulunu. 
E şı yeni bir taarruz hazırlamak· = yor. 
~ tadır. Kutvveli Asi tehaşşüdatı ~ Hariciye siyasi Müsteşarı Numan 
~ tesbit olunmu,tur. ~ Menemenci o~lunun Başkanlığında 
'iıuıı111111ımıoo11tttıuıııınıııııı111111111nınııııııı1111111111u11umı~ · bulunan Heyet. pr:lıfesör Ethem 'r,•t l k Meneınenci,profesör Ali Fuat, Ad· 

.1. ı U e S 0 Y U liye Hukuk işleri Müdürü Şinasi, 

O••l'd.. kl d" yarbay Şevki, Merkez Bankasından Urece er ı Nazif ile Hariciye Vekaleti Müşavir 
ve katiplerinden mürekkeptir. 

(Deoamı 2 nci uy/atla) 
Bükreş 19 ( A. 

SuriJe Cumhurr•isf Haıimu/ /:.'tos; 
A.) - Demir 
muhafızlara mel\• 
sup on Lojyoner· 
in muhakemesi 
esnasında şahit• 
lerden biri Lej• 
yonerlerin Titu• 
lesco'yu öldür
mek islediklerıni 
söylemiştir Maz. 
nunlar bir kaç 
ay evvel, muha
lif bir guı up teş
kil etmiş olan 

Gümrükler vekaletinin mühim bir kararı 

Michel Stelesco· Tilulısko 
yu öldürmüşlerdi. Şahit, St~lesco' 
nun Demir muhafızlar teşkilatın. 
dan lardedilmi oldu.~unu ve Titu 
lesco'yu öldürdüğü takdirde tet
kilata alınacaj!'ının kendisine vılde· 
dildiğini tasrih etmi,tir. 
Eski prens Nikolanın adı 

Bükre~. 19 (A. A.) - Prenslik 
hukukundan vaı geçmesi üzerine, 
prens Nikola bundan böyle, kralın 
kendisine verdij!'i Nikola Brana 
ismini taşıyacaktır. Adliye Nazırı, 
bu hususta lazım gelen muameleyi 
ikmal etmiştir. 

Polis müdürü ile 
Jandarma 
Kumandanı 
HergUn valiyi görerek 
Direktif alacaklar 
Yeni talimatname bfr 

· M•yıstan itibaren bıtblk 
_ edlllyor 
Asayiş ve inzibatı temine me. 

mur Emniyet Müdürlüj!'ü ile Jan· 
darına Kumandanlığı arasındaki 
va~ife farklarını gösteren yeni 
ta!ımatname Villiyete teblig edil. 
mıştır. 

Bu talimatnamenin en dikkate 
şayan maddesi, her iki kuvvet 
kumandanının hergün on birde 
Valiyi görerek vilayetin umumi 
~silyiş işleri hakkında kendisine 
ızahat vermiye mecbur olmalarıdır, 

Aynı zamanda her iki amir 
validen her gün o!lsayiş işleri hak. 
kında direktif alacaklardır. Tali. 
mat!lamenin dij!'er mühim bir mad. 
dc;,sı.de, valinin asayiş işlerinden 
muhım olanları derhal telgrafla 
Dahiliye Vekaletine bildirecej!'idir. 
. . Bu talimatname Mayıs birden 
ılıbaren tatbik edilecektir. ......... 

( ···········································~ 

Son T elgrafl 
Türkiyenin en 

çok okunan ve a
ranan gazetesi 
oldu. 

931 denberi gümrük
lerde biriken mallar 
memlekete sokulacak 
Bu malların bedelleri, bir kısmı 
peşin verilerek üç ag zarfında 
·Merkez banka-
sına ödenecek 

• • 
Gümrükler vekaleti kontejan 

usulünün tatbikına başlanılan 931 
yılındanberi gümrük antrepo ve 
anbarlarında biriken itballt eşya• 
ları hakkında çok mühim bir ka· 
rarname hazırlamıştır. Bu karama· 
me ile 931 senesinden ıs şu· 
bat 937 tarihine kadar a-e
rek kontenjan ve gerekse diter 
memnuiyetler dolayısile memlekete 

( Dw•mr ı inci ı.yfada ) 
ltıhiHrlor ve ııJmr4/cl" aekili 

Ali Rana Tarhan 
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Nafıa Vekilimizin dünkü Kamutay 
toplantısındaki beyanatı 

(Ya~UI 2 inci ıayıfod•} 

r···-··-·~HAvif ·moEN.EN ...... övü·N·!'~: ........................ , 
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BU ROMANDA 

Kinimiz • Nelreti-
1•\İZ, sevgim'.z, iht ira 

sımız ıstıarp ve saaJeti· 
mizle hrpimiz \'arız. 

insanlığın, hayatın 
felsefesini bu kadar 
açık anlatan pek az 
eser yazılmıttır. 

Ona abone olu
nuz. Eğer bulun
duğunuz şehre 
gelmiyorsa mut-

v,u,k 
460
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Başvekil 
lnöuünün 

ciye 

im iz ismet 
bir gazete
beyanatı 

Akdenizde 
Korkunç 
Hazırllklar Belgrad 1\1 (A.A.) - Dün Tür· 

kiye başvekili ismet !nönü ve dış 
İ9leri bakanı B. Rüştü Aras, Yu· 
goslav Harl.iye ve Bahriye bakanı 
B. Mariç ile birlikte, Kataro ter• 
sanesinin denizaltı üssünü ziyaret 
ettikten sonra Herseğe dönmüşler. 
Ve vali tarafından şereflerine ve· 
ril•n ziyafette bulunmuşlardır. 

tim. Türk mlllctinin de aynı hissi
yatı ve karşılıklı teşriki mc.saımız 
lüzumuna olan aynı imanla mütc
bassi~ ve muttasıf olduğuna inanınız. 

Başvekıl nutkunu Sırpça ve Hır
vatça olarak "yaşasın Yugoslaya" 
sözlerile bitirmiştir. 

Vali ziyafette söylediği nutukda, 
dost ve müttefik milletin güzide 
mümessillerini halk adına selamlLmış 
ve iki kahraman milletin mesai· 
]erini yalnız Balkanlarda deği~ bü· 
tün Avrupada barışın muhafazası 

için samimi ve devamlı bir teşriki 
mesai teminine bağlanıakda olduk· 
larını kaydetmiştir. 

Türk misafirler geceyi Hersekte 
geçirmişler ve sabahleyin Dubrov. 
nige gitmişler, orada da candan 
merasimle karşılanmışlardır. Müm· 
taz misafirler· bahriye mektebini 
zıyaret etmişlerdir, Talebe misafir· 
ler üzerinde en iyi tesir icra et• 
miştir. Mektebin teftişinden ıonra 
kahvaltı edilmış ve misafirler saat 
10 da Dubrovnikden Vostere hare• 
ket etmişlerdir. 

Başvekil IS'met lnönü bu nutka 
'Verdi~! cevabda, Yuıoslavyl• 
daki seya batından silinmez batıra• 

!Arla dönmckde oldukuou bllhassa 
• • kaydetmiı ve her tarafda gördüğü 

hararetli kabulden dolayı teşekkiir 
ederek demiştir ki : 

Aranızda geçirdiğim unudulmaz 
güzel giinlerden dolayı siz:ere bü. 
tün kalbimizle teşekkiir ederiz. 
Götürdüğümüz intibaların bütün 
Türkiye için miişterek olacağına 
inanmanızı rica ederim. 

Kattaro boğazının çok • giizel 
olduğunu biliyordum. 

Fak at ancak bugün ırözlerimle 

gördükten sonradır ki, bunların ha• 
• kikaten Aderya tik denizinin incileri 
olduğunu anladım. f!ütiin memleket• 
)erden turistlerin oraya gelmelerin. 
deki tehaliikii çok iyi anlayorum. 
Burada her türlü eğlence kendile. 
rir.i beklemektedir. Bununla bera· 
ber, güzel ve zengin memleketiniz. 
de seyahat ve eşsiz tabii güzellik. 
!erini hayranlıkla temaşa ederken, 
Yugoslavyanm, birinci derecede 
ehemmiyeti haiz bir amil haline 
geldiğini Aderyatik ve A~ denizce:Ci 
mukiinin ehemmiyetini de gördüm. 

Beşvekil nutkuna şu suretle de· 
vam etmiştir. 

Menfaat ve mukadderatımız sıkı 

bir surette birbirine bağlıdır. Dost• 
luğumuz sarsılmaz bir dostluktur. 
B. Vali, sizin ve Kataro ahalisinin 
hakkımda ve arkadaşlarım hakkın· 
da göterdiğioiz samimi kabulden 
dolayı teşekkür ederken geçdiğim 
her tar1&fta milletinizi hayranlıkla 

takdir ettiğimi kaydetmeliyim. 
Aranızda, karsılıklı bağlarımızın 

ne kadar samimi, dostluğumuzun 
ne kadar sarsılmaz ve sağlam le· 
mellere müstenid olduğunu hisset• 

Güzide misafirler saat 14 de 
Vostere varmışlardrı. Halk kendi· 
lerini unutulmaz bir çoşkunlukla 
selamlamışlardır. Şehrin bütün sa· 
kinleri sokaklara dökiilmüş ve mi· 
safirleri sürekli ve devamlı bir su· 
rette alkışlamıştır. 

Burada Türkiye dış bakanı B. 
Rüştii Aras "Vreme,. ıazetesinin 
muhabirine şu beyanaua bulun· 
muştur. 

" Başvekil ismet lnönii ile ben 
ve bütün yanımızdakiler bu fev. 
kalade güzel bölgeleri görmek fır· 

satının bize verilmiş olmasından 

dolayı pek ziyade bahtiyarız. Gü. 
zel yurdunuzdaki. ikametim.z esna• 
sında, kendimizi memleketimizde 
hissettik. 

Ulroş şehrinde öğle yemeği ye• 
miş ve orada Başvekil ismet lnö· 
nü, Politika gazetesinin husust mu· 
habirine şu beyanatta bulunmuştur. 

Bu güzel ve romantik bolıreleri 
ırörmek için bana verilen fırsattan 
dolayı pek bahtiyarım. Memleke• 
tinizde yapdığım ziyaretten silin· 
mez hatıralar götürüyorum. 

Bu ziyaret esnasında, biz Tüikiya 
millet ve cümhuriyeti mümessilJe. 
rine karşı bütün Yugoslav milllinin 
büyük ve samimi dostluğunu pek 
yakından hisselliğimiz için bahti· 
yarhğım daha büyüktür. Milletin, 
dostluğumuzun daha ziyade kov· 
vetlenmcsini ve daha kuvvetli ola
rak tezahur etmesine badim oldu. 
ğunu gördüğümden dolayı bilhassa 
mesudum yaşasın Türk • Yugoslav 
dostbuğu yaşasın Yugoslavya. Mü· 
teakiben misafirler, Başvekil B. 
Stoyadino viçe mülaki olmak Ü• 

zere Hamijesaka hareket etmşlerdir. 
Avala. 

Heyetimiz Cenevre Yolunda 
(Birinci sahifeden devam) 

Heyet Reisi Numan Menemenci 
oğll! giderken gazetecilere de
miştir ki 

- Hatay Türklerinin, hakları 
olan mes'ut idareye yakında kavu. 
şacak!arına kaniim. 

Bu defa müzakere mevzuunu 
bizim verdiğimiz proje ile Fransız.. 
lann verditi mukabil proje teşkil 
edecektir. Falı.al ben bu seferki 
miizakerelerin uzun süreceğini zan. 
nelmiyorum. Çünkii Milletler Ce
miyetınin 24 mayı•taki konseyinden 
en az on gün önce işleri bitirmiş 
olmamız şarttır. 

Bu işin Suriye hiikümetile hiç 
bir alakası Y"ktur. Milletler Cemi· 
yelinin eksperler komitesi olan 
komisyonumuz, Suriye hükümetinin 
her hangi bir mütalebesine muhatap 
elamaz. 

Yalnız üç sene kadar sürecek 
olan manda idaresi bugün Suriyc
de ne rol alıyorsa hu müddet zar. 
fıno:la Halayda da ayni rolü yapa· 
caktır. 

İŞKENCE ŞİDDETİNİ ARTTIRDI 
Ankara 18 - Bu defaki toplan • 

tısında Halayın istikliil ve hürri • 
yetine ait kat'i vesikalarını hazır
lıyacak olan Milletler Cemiyeti 
Hatay komisyonunun toplantısın· 
dan evvel mutlaka bir hadise çı • 
karmak istiyen Suriye VatanUerı 
.§U günlerde menfi hareketleriııa i· 
zam! hız vermişlerdir. 

Haber aldığımıza göre, heyeti • 
miz Cenevredeki ilk toplantısında 
Frnnsadan Hataydaki zulümlere 
bir nihayet \'erilmesini ısrarla isti
yecektir. 
E~cr bu zulümler buna rağmen 

devam ederse, Türkiye daha r. .ğır 
tedbirler almıya mecbur olacaktır. 

Bizi protestoya yelten· 
diler 

Havas bildiriyor 1 Başvekil,par. 
• Jamentoda beyanatta bulunarak 

cem'yeti müşabidlerlni:ı !skende 
run sancağı ıiz~rindeki rapon :ı-

I 
tlcelerinl kabul etmek istemediğini, 
bu neticeyi Suriye için ırayrikabil 
kabul telAkki eylediğini bildir-miş •e 
hükümetin kati surette, rransa, su• 
riye ve Türkiye arasında üç ta• 
raflı anlaşmaya ve Türkiye ile 
dostane komşu münasebetleri idı· 
me ettirmeye baA-lı kaldığıni ilave 
eylemiştir. 

Fransa • Surye münasebetlerinden 
babseden Başvekil bu meselede de 
şunlar ıöylcmiştir : 

Fransız devlet adamları nezdinde 
bize karşı çok iyi hissiyat bulduk. 

lstiklAlimiz yolunda fransız dev• 
Jet adamlarının açık müzaheretle. 
rine ve iş birliklerine emin olabi· 
liriz. Heyetimiz, bu kanaate fransız 
devlet aeamları ile askeri mesele• 
!er ve harici münasebetler üzerinde 
yaptığı konuşmalar neticesinde 
varmıştır. 

Bun dan sonra söz alan bir çok 
hatipler, Türkiyenin hattı hareke· 
tini proteşto etmişler, Fransız dost. 
luğunun battı hareketinden dolayı 
te9ekkür eylemişlerdir. 

Af 116n ettiler 
Şam 18. - Suriye pariamento

ıuna umumi bir aliv yapıldığı bil· 
dirilmiştir. Bu aldan, geçen sene 
Filistin ihtilal hareketlerinde mü• 
h.ın rol oyna>an arab nasyonalist 
lideri Fazıl Kavkadçı ile daha bir 
kaç kişi i$lisna edilmiş bulunmak • 
tadır. 

Merkez Bankasının 
Kabul ettiği 
Vadeler 

Ankara 19. (A. A.) - Cumhu· 
riyet Merkez Bankasının 12·4-937 
tarihinden itibaren, Almanya'dan 
fl'Clecek kredıli müvaridatta, 

1 - lstihl;ik maddeleri için üç 
ay vade, 

2 - Bunlar haricinde kalan 
maddeler için mukavelelerinde mu. 
harrer vadeleri kabul etmekte ol· 
dut11 bildirilmektedir.r 

Nafıa Vekilimizin! 
dünkü Kamutay top
lantısındaki _ beyanatı 

Bay All Çetinkaya, Şark Demlryollarının 
gUl:el bir tarihçesini yapmıf ve aynı z<Jman· 
da on dokuzuncu asır Avrupasının isktıaa· 
df ve sınai politikasını izah etmiştir. 

Ankaıa 19 (Husu;i) - Büyük 
Millet meciisinin bugünkü içtimaın. 
da şark demiryolları imtiyazı ile 
şirkete aid malların satın alınması· 
na dair olan mukavelenin tasdiki 
hakkındaki kanun lıiyıbasının mü· 
zakerui münaseb~tiyle Nafia ve
klli Ali Çetin kaya şu bey•nant ta 
bulunmuştur: • 

Nafia vekili Ali Çetinkaya • Af. 
yonkar•hlsar 

Geçen sene bir arkaşıınız, bir 
şirketin satın alınması müzakeresini 
yaptığımız sırada şark demiryolla. 
rının satın alınıp alınmayacağım 

sormuştu, Kendilerine hali müzake· 
rede bulunduğumuzu söylemiştim. 
Hakikaten o tarihten itibaren mG. 
zakerede devam elti. Şark demir. 
yollarının imparatorluk tarihinde 
ve .zam~nımızda mühimce bir ma. 
cerası vardır, onu hulasatan arze• 
dersem heyeti celileye karşı vazi• 
femi yapmış olurum. 

pazarlar ledarik etmesi ve malla
rını miibadele eylemesi zaruretini 
tabii olarak icabettiriyordu. Onun 
için büyük devletlerin, bilhas•a si· 
yasf rekabetleri dolasiyle bir taraf· 
tan Akdenizden Hindisıana do~ru 
yol açmak arzusıı !ngilizler t3ra· 
fmdan takip edildiği gibi diğer 

laraftıın gene Avusturyalılar tara· 
fından Ege deııhine Salaniğe doğ· 
ru inmek zaruretıle bia takım Sİ• 

yasetler takib edildi. Bunun neli· 
cesi olarak da ıark Demir yolları 
imtiyazı verildi. Malumdı.r ki Ru· 
melidc büyk bir şahai arazi mem· 
leketimizin aksamından bulunuyor• 
du. Hakikaten Avrupanın böy-
le Mühim bir kısmının muva· 
salasız kalması bizim için bir 

Redikallar 
Kongresinde 
Verilen kararlar 

(Birinci sayfadan devam) 
harici siyasetinin başlıca direktif. 
lermi saymışlardır. 

I - Mıntakavi mütekabil ı·ar· 
dım misaklarile milletler c~ınıyetinin 
kuvvet ve salahiyetinin ihyası. 

2 - l•panyada sıkı bir kon· 
tro1a tabi bir ademi müdaiıale 
p~anının meriyct mevkiinc konul· 
ması, ecnebi gönüllülerın )!eri alın· 
ması ve !span~ ol istikla\inin temini 
için bir tavassut icrası. 

3 - Üç büyük demokrasinin 
muhasım ideoloj:k blokların teşek· 
külüne mani olmak surelile, sul• 
hun muhafazJsı için mesai bir. 
liğinde bulunmalıdır. 

4 - Fransanın holihazırda mev• 
cut olan dostluklarını ve bilhassa 
Sovyet Rusya, L~hist:ın ve Küçük 
!tiiAI ile olan dostluklarının muh~· 
faza.ı, b~yiik milletlerle yeni dost• 
luk rabıtaları tesisi ancak yeni 
itilafların haJ. hazırda mevcut itilaf· 
ları tehdit etmem~si şarttır. 

5 - Si:ahların umumi surette 
tahdidi. bu maksatla Fransa bütiin 
memleketler . teslihatının kootrol 
edilmesini ve teshhata ait malüma• 
tın neşrolunmasını teklif edecektir. 

6 - Beynel nilel ticarete tekrar 
revac vermek ve B. Van Zee. 
land'ın halihazırda tahakkuk ettir· 
me~e uğraştığı bütün ınil'.etlcr ara
sında muslihane teşriki mesaiyi te
min eylemek suretile otarşi rej m· 
ferinin tedrici surette ortadan 
kaldırılması. 

lnpiltere ve Jtalya 
karşıhkh müthiş 
deniz ve hava üs-

leri kuruyorlar 
Akdenızde iki imparatorlı;k kar• 

§ı karşıya gelmiş bulunuyor: Biri· 
si Büyük Britan:>a, ötekisı Roma 
imparatorluğu! 

Bu iki imparatorluğun bugünldi 
can damarlarından biri de SüveyŞ 
kanalıdır. Kanal İngiltere ıçin Hin· 
distan yolu demektir. Fakat di[; 0 r 
taraftan da İtalyayı Şarki İtalyan 
Afrikaoına bağlıyan yoldur. 
İNGİLTERENIN KONTROLÜ 
İngilizler kanalın ı1rnntrolünÜ 

maha!!inde ellerinde bulundur • 
maktadırlar. 

Karadan kontrol: İngilterenin 1~ 
Ağustosta Mısırla imzalamış oldu· 
ğu muahed'enamesinde şu hüküm· 
!er vardır: İngilizler Delta mın • 
takasındaki askeri kuvvetleri tah· 
liye edeceklerdir. Fakat buna mu· 
kabil kanal mıntakasını işgal eyli· 
yeceklerdir. (On bin nefer, dört yi;ı 
tayyare pilotu), bir İngiliz askeri 
heyeti Mısır ordusunu tens'k ede· 
cektir. İskenderiye bir harp hal 'n· 
de bahri üs vazifesini görecektir 

Aynı zamanda nesli hazırın 
da bir takım noktalar iizerinde fi. 
kir edinemesine vesile olur ıanne· 
diyorum. 

Şark Demiryolları Avrupanın 

mesele oldua-u gibi, devletler 
için de söylediğim noktai nazar• 
dan bir mesele idi. Fakat impara• 
torluğını tabii inkişafının esas l:ranş· 
farı kafi surette temin edilmediti 
için şimendifer yapmış olmakla is
tenilen neticeyi elde etmek müm. 
kün dej!ildL Tabi olarak emperya· 
lizmin tesiri altında bir şime:ıdifer 
yapılması zaruri vaıiyette idi. işte 
bu aibi siyasi sebepler ve mali 
zaruretler altında 1872 de şark 

demiryollarının imtiya:n verildi. Ev· 
veli 1869 da Baron Hirse verilen 

imtiyaz bunun t11rafından başka 
birishe verilmek istendi. 

t, Delbos, Fransanın vaziyetinin 
za»ıf olduğu iddiasını red ve bör 
le bir hali inkar etmek sur etıle 
leözlcrini bitirmiştir. 

Diğer bahri üslere gelince, bun· 
lardan birisi Hayfa limanıdır !Fi· 
listinde), ikincisi Ukbadır (Mavc • 
rayı Erdende), üçüncüsü Kıbrıs • 
tır. Kıbrıs şimdiki halde hem 'ıa· 

va!, hem bahri bir üs olarak 
hazırlanmaktadır. 

yahu garbın şarka doğru 19 uncu 
asır sırasında gerek imperatorluk 
tarafından şimendüfer yapılması 
lüzuma ve ırerek garbin şarka doğ. 
ru olan muvasalasının zaruretile 
hadis olmuş bir takım siyasi mail 
meseleler neticesidir. 

lllUUllllllHlllltllllltllllllllllllllllllllllllllllltılUllllllllllllllllllllllll 
Şu halde İngilterenin kanal mm· 

takasındaki kontrolü, İngiliz filo· 
sunun istinat noktaları olan Kıb • 
rıs • Hayfa • Ukba • İskenderiye 
hattı içinde filen tatbik edilmekte· 
dir. 

19 uncu asırda malümunuzdur ki 
Avrupanın teknik inkişafı, sınai, in. 
kişalı dolayısiyle şarkta bir takım 

Kontrol 

Fakat hükümet kabul etmedi. 
Ve inşaat sermayesi devlet tara• 
fınd~n verilmek üzere 1872 de yi• 
ne baron Hirşin inşaat ve işletme 
şirketine imtiyaz verildi." 

h.a ş 1 adı 

İngiltere - Fransa 
Ve İspanyol F as'ı 

( 1 inci •ahi/eden "'oam) 
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ka bir pazarlığa girişildiği haber 
verilmektedir. Bu defa resmen bil· 
dirilmektedir. Bu defa resmen bil· 
dirildiğine göre, Valensiya hüku • 
kip ettiklerini, bir takım zorluklar· 
la karşılaşmış olmakla beraber, ni· 
hayet muvaffak olacaklarını söy· 
!edikten sonra İspanyol Fas'ının 
mukadderatı hakkında Valensiya 
hükô.metile pazarlığa girişmeğe bi· 
le hazır olmadıklarını bildirmek • 
tedirler. 

Londra 19 (A. A.) - Şimdi is· 
panyol sularında bulunan ıngiliz 
barb gemi'.erinin, bu gece saat 
12 ete meriyete ııirecek olan adE· 

mi müdahale kontrol pl!nı muci
bince Jng·ııere'ye tahsis edilen 
mıntıkaların nezaret altına alınma· 
ıına Uli geleceği zannedilmekte· 
dir. Şimal mıntakasında iki kruva • 
zör ile altı torpido muhribi bulun. 
maktadır. Cenub mıntakası Cebe· 
lüttarık 'da bulunan bir kruvazör 
ile dokuz torpido muhribi tara. 
fından nezaret altına alınacaktır. 

Gemilere t•llmat 
Londra 19 (A.A.) - Amirallık 

Stjean de Luz •e Rochelle'de bulun. 
makta olan lngiliz harp gemilerine 
yeni talimat vermiştir. Stean de 
Luz'da bulunan dört lnfiliz Muhribi 
değiştirilecektir. Dewellyn vapuru 
cumartesi rtünü tekrar hareket et
miştir. Nereye gittiği belli değilse 
de Bilbao önündeki ast abloka hat. 
tını tekrar yarmağa teşebbüs ede
ceği zanolunmaktadır. 

lnglllı:ler ne dUfUnu. 
yorlar 

Londra 19 (A. A.) - Gazteler· 
den bir kısmı !spanyol kon
trol plaoının moriyete girmesi et• 
rafında ıelsirlere devam ~tmektedir. 

Dail Telgrapı diyor ki: "Gönüllü 
ve harp levazımının ırönderilme. 
sine m a n i o 1 m a k huıusunda 
kontrol plAnının k:Ui ırelmiyeceği· 
ni zannettirecek ortada biç bir ıe· 
bep yoktur. Şim1i ecnebi göniil
lülerin geri alınması meselesinin 
tetkikine ba~Janacağı ümit edilebilir. 
N~ Yalanı nede Nasyonalist maka. 
matı bu işte müzaheretlerini vadetmiş 
değillerdir. Derhal muvaffak ol· 
mak ümidi bulunmasa bile hemen 
böyle bir projenin hazırlıklarına 
başfanma!ıcfır.,. 

Aynı gazetenin diplomatik muha· 
biri de şunu yazmaktadır:,. Bazı 
mabafilde beyan olunduğuna göre, 
bir mütareke akdi imkanları hasıl 
olmadıkça gönülliilerin geri alın. 
ması bir hayalden ibaret kalacak. 
tır. Ademi mudahele komitesi· 
nin bir tavassut hareketinde bu. 
lunm1da çalışaca~ı hakkındaki ri· 
vayetltr bundan çıkmıştır. 

Meşgul mahalilde şimdiden böy. 
le bir harekette bulunabileceğin• 
şüphe edilmektedir. 

Diğer taraftan Times ırazetesi, 
ademi müdahale tahakkuk ettiği 

takdirde umumT bir tavas•ut ha. 
reketi imkanları etrafıuda müza. 
kereler yapılacağını kaydeylemek· 
tedir. 
Asller yandan çember 

içine alındılar 
Cordoue cephesi. 19. (A. A.) 

Havas ajansının muhabiri bildiri· 
yor: 

Asi kıtaları, Villaharta mıntaka· 
sında ıiddetli bir taaruza ııeçmiş. 
ler ise de hiçbir netice elde ede• 
mc mişlerdir. 

Mukabil taarruza geçen milisler 
düşman hallarını yararak Medico 
tepesini işgal etme~e muvaffak ol· 
muşlardır. Bu suretle Bemez mm. 
takasındaki cumhuriyet kıtalariyle 
irtibat lemin edilmiştir. Asiler şim. 
di yan taraftan t,hdid edilmektedir. 

Harekat sa hasmın diğer bir kıs· 
mında asi tayyareleri la Caroli. 
na'yı bombardıman etmişler ve bir 
kaç kişi öldürmüşlerdır. 

Sovyetlerln tallmatı 

Moskova, 19 (A. A.) - !span• 
yada kontrol sisteminin meriyet 
mevkiine girmesi üzerine, lspanyol 
limanlarına giden Sovyet kaplan• 
larına, gemilerine kontrol komite. 
sinin birer müşahidini almalm ve 
kontrolun diğer bütün kaidelerıne 
riayet eylemeleri hakkında mufas
sal talimat verilmiştir. 

İngiliz ve Fransız hükümetleri, 
kendilerine gizli olarak yapılan bu 
teklife karşı verdikleri cevabı neş· 
retmekle İspanyanın milli tamam· 
lığı hakkında İtalyaya ve Alman -
yaya karşı giriştikleri teahhüde ri
ayet ettiklerini göstermek istemiş· 
!erdir. İtalya ve Almanyaya demek 
istiyorlar ki, biz Akdenizde ista • 
tükoyu muhafazaya taraftarız. Bu 
sitatükoyu kendi lehimize değiş • 
tirmek fırsatından istifade etme • 
dik Siz de istifade etmeğe kalkış· 
mayınız. 

Fransanın ve İngilterenin kendi
lerin& yapılan teklifi ve bu tekli· 
fe karşı verdikleri cevabı neşret • 
meleri faydalı olmuştur. Eğer neş
redilmeyip de her zaman yapıldığı 
gibi. dipkımasinin esrarlı perdesile 
saklanmak istenilseydi, bir çok şüp
helere ve anlaşmazlıklara yol aça· 
bilirdi. Şimdi Valensiya hüku • 
tinin İngiltereye ne teklıf ettiğini 
ve bu teklifin nasıl mukabele gör· 
düğünü biliyoruz. Aoaba Franko 
hükümeti Almanya ve İtalyaya ne 
teklif etmış ve bu teklıf nasıl mu· 
kabele görmüştür• Bunu öğrenmek 
mümkün olacak mı• 

Ahmet '#UkrU Esmer 

Belgrad görüşmeleri 

Balkankonf ederas
yonu ve A deniz 
paktı yapılacak mış 

Sofy3; 19 (SonTelgraf muahbirin· 

den) -. Belgraddan buraya gelen 
haberle~, İsmet İnönünün Yugos • 
lav ricali ile görüşmelerınde elde 
edilen neticelerin ehemmiyetini 
blr daha tebarüz ettirmektedir. 

Belgrad görüşmelerinde üç mü
him esas göz önünde tutulmuştur· 
füiçük Akdeniz paktı, Yugoslav • 
ya - Turkiyc ticareti ve Balkan 
muah.desmın genişletılmesi üze • 
rinde ~öyle bir karara varılmıştır 
BU: Balkan konfederasyonu teıh· 
line doğru hazırlanmak, Böyle lıir 

konfederasyonda büti.in Balk.:ı 

devletlerinin vaziyetleri ayrı ayrı 
duşünülmüştür. Bu meyanda Bul • 
garistanın vaziyeti de gözden geçi· 
rilmiştir. Bu sebepten Başvekil İs· 
met İnönünün Belgrad dönüşün • 
de Sofyada Bulgar ricali ile yapa· 

cağı görüşmelere ehemmiyet ve • 
nlmektedir. Bulgarların da bu Bal· 
kan yakınlaşması içinde daha mü
sait bir vaziyet alacağı kuvvetle u
mulmaktadır. 

Küçük Akdeniz Paktı dolayısile 
Akdcnizle alakası olan devletlerin 
vaziyetı gözden geçirilmiştir. 
Halayın istiklali ve Mısırın ta· 

İTALYANIN KONTROLÜ 
İngiltere bilfiil kanal mıntakası· 

na yerleşmiş bulunduğu için, !tal· 
yanlar da kanalın kontrolünü u • 
zaktan temine çalışmaktadırlar, 

Bu maksatla Cebelüttarık, Mal· 
ta, Süveyş ve Hint Okyanosu ara· 
sında başlıca üç noktada hava v ' 
deniz üsleri kurmaktadır. 

Sicilya kanalında (Tunusl:ı 5i • 
cilya arasında) Pantelleria ad1>1 
tahkim edilmektedir. • 

Giridin cenubunda ve şarkındR 
Leros ve Tobruk üsleri vücude "~· 

~ 

tirilmiştir. 

Kızıldenizde yüksek yaylfılıarda 
tayyare karargiihları tesis edilmiş· 
tir. Dıunera adası da tahkim edil • 
mektedir. Massuadaki üs takviye 
edilmektedir. 

Gümrük fer 
Vekaletinin mühim 
Bir kararı 

( 1 inci 6qyfadan dlf1am) 
idhaline müsaade edilmeyerek vüm
rüklerde toplanan bütün eşya ve mal· 
far hertürlü mcmnuiyetla-den istıs
na edilerek s.,,.best bırnkılacaktır. 
Ş'mdiye kadar gümrükler içın bu 
şekilde mühim bir karar verilme
miştir. Yalnız lstanbııl gümrüğünde 
bu suretle birikmiş bir mi;yon Jj. 
ralıktan fazla ıııal vardır. lznıir ve 
diğer gümrüklerde de mil~onlarca 
liralık mal birikmiştir. Bu m 1lların 
sah:pleri tarafından gümrı:klerden 

çekilmesi için 31 Mayısa kadar 
mühlet verilecekti·. 

Bu zamana k?dar hangi tarihde 
olursa ol•un gümrükten çekilen 
mallar için Merkez Bankas"a bir 
mıkd:ır p1ra vatırılac~k ve güm· 
rükten çıknrıldığı günden itibaren 
üç ay zarfında da biitün bedelleri 
M~rkez Bankasına ödenmiş ola· 
caktır. 

Bu suretle mal sahip'erine üç 

ay vode verilmiş olmaktadır. Bu 
kararname vekalet tarafından güm• 
rüklere tebli'l' edilecek ve derhal 
tatbike b8şlanacaktır. 

Lansburv • Hitler mUIAkatı 
- Berlin, 19 ( A. A.) - lnglliz 

muhalefet liderlerinden Georges 
Lansbury dün bura~a gelmiştir. 
Bu gün B. Lansbury B. Hitler ta• 
rafından kabul edilecektir. 

1111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111Hl111111111111111111111 

mamiyeti etrafında da Türk ve Yu· 
goslav hükı'.lmet adamları arasında 
tam bir fikir mutabakatı oldueu 
görülmüştür. Buna binaen Akdenil 
dr.vletleri arasında sulhun tahki • 
mi için bir Akdeniz paktı vücude 
getirilmesi de muvaCık görülmü~
tür. Bu pakta İtalya da girecektir 
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Doktorlar sütlerin hi-
leli olup 

oı·madıklarına bakacak 
Sıhhat vekaleti süt ve sütten 
yapılan maddeler için talimat· 
name hazırladı. 

Ş ,hrimizde satılan sütleri_n bo
zuk olduğu ve içılccek sut bu· 

lunmamasının sebepleri hakkında 
bir çok kımseler yeni fikirler ilerı 
sürmektedirler. Bunlara göre, süt 
toptan satanlara 9 kuruşa mal olmak 
tadır. Bu suretle karile birlikte 15 1 

kuruşa halis süt satmak kabıldir · 
Diğer taraftan 10 kuruşa satılan 
sütler ise kaymak altı ve kaymağı 
alınmış sütlerdir. Bunlar halka ko
yun sütü namı verilerek satılmak
tadır. Halbuki koyun sütünün ki
losu yerinde 15 kuruştur. Sütler 
hilesiz olarak köylerde kilosu 5-6 
kuruşa toptan alınmaktadır. Hal
buki bunlar şehirde su katıldıktan 
sonra da 15-20 kuruşa kadar satıl· 
maktadır. 

Diğer taraftan seyyar sütçüler 
de şunları söylemektedirler: 

•- Bize cemiyet hiç bakmıyar 
ve hiç bir yardımı dokunmuyor. 
Yalnız senelik aidatlarımızı mun-
tazaman topluyorlar. 

Dükkancı sütçüler de seyyar süt
çülerı ıtham edererek şöyle de -
mektedırler. 

. - Mahallelerde seyyar sütçü • 
hik yapanların cemiyetle hiç bir a
lakası yoktur. Ve cemiyet bunları 

arayı;> sormaz. Hileli süt satan bun
lardır. Bızim gibi halis süt satanla· 
rı da bunlarla karıştırmaktadırlar. 
Halbuki b(z dükkanlarımızda halis 
sut ;atmaktayız.• 
Dığer salfilıiyettar bir zat da dl· 

yor ki: 
- Sıhhat VekaJeti süt ve sütten 

yapılan ·maddeler için bir talimat
name hazırlamış ve bundan bir 
müddet evvel Sıhhat Müdürlüqüne 

göndermiştır Burada kaza hükll • 
met doktorlarile belediye hekimle
ri bunlarla meşgul olmıya başla -
mıştır. 

Fakat; htıktimet ve belediye dok· 
torları, Belediye zabıtasının hak • 
kile süt işlerıle alakadar olamadı· 

Mahalle arasında seyyar bir süt· ğını söylemektedirler. Bu da hal • 
çü 12,5 kuruşa inek, 15 kuruşa ko- kın ha!fı mahllıt süt içmesile mey. 
yun ~ütü satmaktadır.. dana çıkmaktadır, 
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Adliye de: 

Acaba işin içinde baş
ka işler mi var? 

Suçlu "Kızı annesine kezzap 
içirdi,, 

Küçük Çekmeceye U.bi Furuı 
köyünde oturan Ramazan isminde 
birinin kaynanası Ayşeyi yumrukla 
öldürdüQ'ü iddiası üzerine tahkikata 
başlandıQ'ı ve cesedın morga 
naklolunduğu yazılmıştı. Hazırlık 
tahkikatı bitmiştir. Suçlu Ramaz&n 
dün adliyeye getirilmiş ve Üçüncü 
sulh cezada sorguya çekilmiştir. 
Ramazıınrn karı» Emine Hasan 
adında biri ile münasebette imi~ 
Buna da annesi Ayşe sebep veri· 
yormuş. Kavga bu yüzden çıkmış, 
dövülen Ayşe 9 gün yattıktan son· 
ra ölmüştür, 

Ramazan islicvabında: Ben kat'i· 
yen öldürmedim. Kanm Emine, 
Annesi Ayıeye kezzap içirmek su. 
retile öldürmüştür. Muayene ediniz 
midesinde kezak bulacaksınız. ,, 
demiştir. Suçlunun mevkufen mu• 
hakemesine başlanmıştır. 

Askeri çlöneyen vatmanın 
kararı nakzedlldl 

Bundan bir müddet evel Harbi. 
yede asker Mehmed'i çiğnemekten 
suçlu olarak muhakemesi yapılan 
ve bir seneye mahküm olan vat· 
man Hüaeyin 'nin mahkümiyeti lem• 
yizcc nakzoluumuştur. Vaka muha· 
linde keşif yapılması için dördüncü 
cezadan Mesut tayin edilmiş ve 
vaka mahalinde evvelki gün bir 
keşif yapılmış ve B} rıca 20 şahit 
dinlenilmiştir. Vatman Hüseyin'in 

Tahkikat bitti 
Polls memurları yeni 

vazlfelerlne tayin 
adlldilar 

Bun dan bir müddet evvel Kadir
gada bir vaka olmuştu. Bu hadise. 
de bir polisimiz ölmüş ve birkaç 

polis ve bekçi yaralanmıştı. 
Bn hAdise etrafında yapılan hat· 

kikatta bazı memurların acizleri 
ıörülmüş ve ezcümle bu zan sc
bebile Eminönü Emniyet memuru 
Sami, Alemdar nahiyeıi birinci 
komlaerl lbrahim, Mehmetpaşa ko· 
miseri Hayrı ve Karagümrük bi
rinci komiseri Kemal vek41et em• 
rlne ahnmıştır. 

Tahkikat neliccıinde böyle bir 
aciz tahakkuk eımcdiQ'i için memur. 
ların tekrar tavzifine karar veril· 
miştir. Bu münaıebelle Emniyet 
memuru Sami terfian yeni ihdas 
olunan emniyet 6 ıncı ıube müdür 
muavinliğine, birinci komisir Ke
mal Beşinci fUbe Sari yer kontrol 
memurlutuna, üçüncü korııiser Ha. 
yri ikinci şube sivil komiserliQ'ine 
tayin edilmişlerdir. 

Birinci komiser lbrahim de Ga. 
lata merkezi birinci komiserliğine 
tayin edilecektir. Emniyet altıncı 
ıube komiserlerinden Rafet de ter. 
fian 6 ıncı şubr baş memurluQ'una 
tayin edilmlıtir. 

diyor 
mohakemesı 4 üncü cezada yapı· 
lacaktır. 

Ehlivukuf raporu geldi 
Kadıköyünde Yeldeğirmeni cıva• 

rında karısı Müberrayı öldürmekten 
suçlu olarak bir müddellenberi A· 
~ır Ce>ada mahkemesi cerey•n 
eden şimendifer memurlarından 
Mehmedin karısına ya>ılan mektu. 
bun Mehmedin ksrdc~i Bekire ait 
olup olmadığı tetkik işi ehli vukula 
havale edilmişti. 

Ehlivukuf olarak tayin edilen Gü· 
zel Sanatlar Akademisi yar dırek· 
törü l3mail Hakkının verdiQ'i rapor· 
da zarfın üstündeki yazının Bekiro 
aid olduğunu bildirmi~tır. Dün de 
bay lsmail Hakkı mahkemede 
dinlenmiştir. Diyor l..i' 

"S.kiri çağırdım. Yazı yaıdır. 
dım. Küçük küçük yazmağa baş• 
!adı, sonra mektepteki vazife ve 
yazı defterlcrıni ııetirerek y•zıyı 

tatbik ettim. Yazıların Bekire ait 
olduğunu anladım.. Evrak tetkik 
edilmek üıere :nuddei umumıye 
tevdı edi!mişlir. 

Sarho, mahkemeye 
verildl 

21 yaşında Hüseyin isminde biri 
sarhoş olarak Sirkecide Kemalbey 
sinemasına gitmiş ve bağınp çağır
mıya başlamıştır Polisler sarhoşu 

yakalamışlar ye cürmümeşhut mah· 
kemesinc sevketmiştir. 

....... 

Gümrük anbarında 
Çalıtan hamalları" Uc:re· 
tinde tenziUlt yapılacak 

Memleket danılindeki lımaruar 

arasında nakledilecek eşyanın güm

rük depolarında bekletilmeden sa
hiplerine derhal saati saatıne ve • 

rilmesl ve alfıkadarlara azam! ko· 
!aylık gösterilmesi hakkında ala • 

kadar dairelere yeni blı· tamim 
gönderilmiştir. 

Bunun üzerine Liman ve Güm • 

rük tdaresince lazım gelen tedbir· 
terin alınmasına başlanmıştır. 

Şatlardan çıkarılacak mallar &n• 
barlarda ve derhal tasnif edilerek 
sahiplerine verilecektir. 

Diğer taraftan anbarlarda çalı • 

§an hamalların yük taşıma tarife. 

sinde de ton başına bit tenzi!At ya• 

pılması imkanı da tetkik eclilmek· 
tedir. 

EkmeAln narhı bozulmadı 
Ekmek ve lranc•la narhı ıpka 

edilmiştir, · 

·~-=~~~~~~·~~~ 

ı-·--------~, Yaz tatilinde 

1 Soruyoruz: 1 Üniversiteliler 
Zeraf kooperatl.!!!! 

Bir lıeyet 
Karadenize 
Gidiyor! 

Ücretliler de isti· , A vrupaya 
fade edemez mi? 

-·-
Devletin ücreıh ın~sıahdem- Gidecek/er 

!erinden bir kaçı tarafından ya. 

Heyet eynl zamanda fın• 
dıkcılıöı da tetkik edecek 

Memleketimizde (Zirai Kredi 
Kooperatifleri) ni çoğaltmak ve 
mevcut kooperatiflerin daha iyi 
bır şekilde çalışmaları için yeni 
tetkıklere başlanmıştır. 

İktısat Vekaletince bu maksatla; 
muhtelif mıntakalarda tetkiklerde 
bulunmak üzere mütehassıs heyet
ler teşkili kararlaştırılrruştır. İlk 
olarak, Karadeniz bölgesine bir he
yet gönderilecektir. 

Ziraat Bankası Genel Dırektör -
lüğü müşavırlerinden Bay Şükrü 
Umay ve İktısad :Vekaleti müte • 
hassıslarından Doktor Hans Hil • 
brant ile dığer bır kaç kişiden mü· 
rekkcp olan heyet azaları bu hafta 
içinde şehrimize gelerek Karadeni· 
ze hareket edeceklerdir. Heyet ay. 
ni zamanda yeni teşkil edilmek Ü· 

zere olan (Fındık kooperatifleri) 
üzerinde de fındık istihsal mer • 
kezlerlnde araştırmalarda buluna • ' 
caktır. 

zılmış bir mektup aldık. Bu mek· 
tupta huliisalon diyor ki: 

" Büyüklü küçüklü bütiin dev· 
Jet memurları. Akay ve Ha· 
liç vapurıartnıo mcmurina 
mahsus tenzil~ılı karnelerin· 
den ıstıfade ctmektedirıer. 

Halbuki biz ücretliler ıçin lıu 

tarife ve bu karneden ıstıfade 

etmek mümkün değil. Ücretli de 
olsak, devlet idarelerinde çalış· 
tığımız için, alakadarların tavas
sut elmelerini rica ederken. bu 
fikrimızin doğru olup olmadı. 

ğ.nı, acaba, tüksek makamlar· 
dan sorabilir miyiz? . ., 

Biz de düşünüyorul.. Zaten 
ekserisi küçük pualar ahn, ıa,. 
la olarak da, tekaüdiye •cs&ir~ 

gibi hukuk ve lıntıyazlardan i•· 
tifade edemiyen devlet daitelcri 
ücretli müstahdemlerine de n•· 
kil vasıtalarından ıen •ıiatla •sti· 
iade etmek lmkAnıarı hazırlanıp 
hazırlanamıyacağını aliik adar 
makamlardan 

Soruvoruz 1 

Ziraat mutahss•s• Yük üc.-etlerinde 
tetkiklerine başladıı suiistimal mi var? 

Meyvacılığımızın inkişafı için 
Zir•at Vekıiletınce tetkikat yaptı-
rıldığını yazmıştık. 

Mersın ve Adana mıntakasında 
müteh•<sıslar tarn[ından tetkikler 
bıtırilmiştır. Ayrıca Ankara Yuk -

•ek Zıraat Enstitüsü mütehassıs • 
lar111rfıın Fon Kliiyzbcrk te bu mak-
salla lzmire gönderılmiştir. 
lzmırdcn sonra Manisa, Kemal • 

paşa ve Akhisar kozalarını geze • 

rrk ıılan miıtehassıs oradan şehri -
mııe gelecektir. İstanbul ve civa -
rında da tetkikler yapacak olan 
mi.ıtch•'"ıs Ankaraya dönüşünde 
Zıraat Vekaletine her mıntaka içln 
ayrı br rapor ~NPcelı.tir 

Vakıflar idaresinde 
taylnlc.r 

lstanbul Vakıflar ba~ müdurliiğii 
muhasebe >nüdüni Bay lbrahim Ko. 
yaalp terfian Edirne Vakıllar dırek· 
törliil("üne tayin edi:nıişlir. 

lstanbul baş müdürlük rnuhase· 
brcili2"ine de Beyoğlu muhasetıeci'i 
Avni ve Avninin yerine de Beyoğ. 
lu muhasebe mümeyyizi Salih Vit· 
dan! terfıan tayin edilmışlerdır 

Liman idaresi bu işe vaz• 
iyet etmi11 bulunyor I · Liman idaresı yapılan bır çok şı

kayetler üzerıne rıhtımlara ya~a

şan vapurlardan dısarı çık~rılan eş
yalar ıçın alınmakta olan hanıma -
tiye ucretlerını tetkık etmıyc lı;ş

larrııştır. Bugun her hangı bır va • 
puruıı içinden rıhlını Uzerine ~ı -
karılacak en ufak bır ı:anta parçasL 
ıçın bile yırmı kuruş ücret alın • 
mak'.adır. E~ya parçasının büyi.ık

lüğtı ~ıttıkça ücret de fazla!aşmak
ta ve bır denk ıçin elli kuruş P,ıbi 
muhım bir ücret alınmaktadır Hal
bukı hamalların yaptıkları iş va· 
purd:ır;. eşyayı jndirip rıhtım kapı· 
sında 'ahibine teslım etmektir. On· 
dan :onraki naklıye için de ayrı bır 
hamaJ11k veri!mektrdır Eskiden 

burada hamallık tarıfesi ve teşki

latı u!madığı ıamanlar eşyalar da
ha ç1~ ucuz1 taşınıyordu Sonradan 
sözrl" halkın aldatılmaması için bu 
şekil'J~ bır tarıfe yapıldı Halbuki, 
bu s•;ı etır, halktan müthış suretle 
hızla ücret aiınmıya başlandı. Li -
man İdaresı şımdi bu vazıyeti tel
kık (·lm<·ktedır. Tetkikkrın so -
nund ·, bugun parçasına göre 20 30, 
40 ve 50 kuruş olan hamallık üc -

Bu yaza Çenberlileşta rrtle•i mühım miktarda tenzıl edi-
park yapılacak ıecekir 

Vakıflar müdürlüğıi Çenbetlitaş. - -·-
t• güzel bir park yapmıya karar !Azlık mekteblerinde ti.Irk 
''ermiştir. Bu park Çenberlıtaıın ço dersler arttırılıyor 
yanhrında Evkafa aıt arsalar!' bu Yalnncı ve f.rtik okullarınd• 
arsaların yanında olup islrnııak okutıılınakla ulan türkçe vo külıür 
edilmeleri kararlaşlırılan yerler ders:e;inden daha !azla r~adman 
üzerınde kurulacaktır Bu parka. alınahilnıesi için vekalet tarafından 
Atatürkün de bır büstü konacaktır bu mekteplerin ders saatleri ıizc-
Park bu yaz bitıriimış olacaktır. 

rinde ba11 değişmeler yapılması dü· 
Mektepler teftiş edilcek şüntilmek edir. 

Moarif vekalctı umum miılettiş. Şımdiye kadar gerek ilk ve Or. 
feri 'memleket dahilindeki mektep- la ve gerekse lı.e sınıflarında 
lerl teftişe karar vermişlerdir, bu okutulan türkçı derslcrının saallerı 
aradd lsıanbul Lısc ve Orta mek· re~mi okullardakı k4dardı. tlu ka· 
teplcrıni teftiş ederek vazifesini dar ders saatlerinin ekalliyet ve 

Seyahat edecek talebe· 
ye koiaylık gösterilecek 

l;taııbul Ünıversıtesı talebele -
rıle profescirlerı bu yıl tatil mevsi
nlinde Avrupnnın bir çok yerlerin

den davet edilmektedir. Bu davet
ler faktılte talebelerine ayrı ayrı 

yerlerden vuku bulmaktadır. Bu a
r.da·AJmanya, Fransa vt• lngıltere

nın ?:ıüytık ünl\'NZıtderi de davet· 
lerde tulunmuslardır. 

Tatil m"'vsimındc: Universite ta

l•·beleri grupl>r halındc bu yerle • 
re :;eyı;htlt cdc·teklcrdir. 

Bu "·Y<th;ıl!Nde talebelere cok 
mühım tcnzıliitlar ve kolaylıklar 
y•pılacaktır Bundan başka üniver· 
sıte talebclcrı Yunanistan, Bulga • 
ristan, Romanya ve Yugoslavyaya 
da bir seyahat yapaca!dardır, 

Yaş meyva 
Ve üzüm 
lktısat Vekaleti 32 bin 
metre murabbaı keroste 

ge1irtiyor 
Ya~ meyva ve ı .tım \'e inclr ih

racatımızın en n1ıthım bir dcrdıni 
tc~kıl ed•·n (kuıuluk k<'rcste) nin 
mcmlcketımızden tamamen teda • 
rik ectilcmıycceğı anlı'.ılmışlır. 

Bu maksatla ')>'ncliden Roman -
yadan mühım "1•k•a,da kereste te
mın etmek tızere Üztım Kurumu 
Mıidürü Bay İsmaıl Hakkı Vera! 
lktısat Vekalelince Bukreşe gönde
rılmi~tir, 

Avnı zamanda bu ihlıyacın terni
nı ı~ın hlikümelimizce yuz bin İn
gilız liralık serbest dövız müsaa
desı de ver.imiştir. 

Bu döviz ile 32 bin metre mikabı 
kutuluk kereste ~<'tirikbılecektır. --
Halkın limanlard.a vapur• 
lardan çıkPrılması işi 

halle.:lt:i 11or 

İ kt,.at Veklildı, bütün Türkiye 
sahıllerınde rıhtımı bulunmı -

yan lımanlarda halkın her zaman 
karşıl:ı~t ığı 0n mu hım bır meseleyı 
halleımıye kaıar vermiştir. Bil -
hassa Karadeniz limanlarında gö
rülen bu vaziy<'l yolcuların vapur-
dan karaya ve karadan da vapura 

çıkarılınas• ışıdir. Bulun Jımanlar
da bunun ıçin tarıfeler bulunduğu 

hal.-!<: koyık ve mntörlcrine bındir-
dıklerı yolculardan bır çok vesait 
sahipleri zorla fazla para almak ıs
tem~Klcdırler ilL<"'dan başka da 
bi.ıyiık Jımanlarda az yolcu da olsa 
vapur< göturmıye mecbur olduk-

· !arı halde motör ve kayıkçılar ve
>aıtlerını doldurmadan hareket et
mcmektedırlcr Bu yüzden bir çok 
kıınesleı vopurlarını kaçırmakta -
dırlar 

lktı!at Vekaletı bu şekildeki yol-

cu naklıv~tını d:ı Denı:.:yo;Jarı İda
ı<·sınE vermeyı düşunmektedır. 

ldar~ buralarda teşkılat yapa • 
rak ve ıııotörlerle halkı vapurlara 
ve kar..\'ô nakledecektır. Bu su · 
ret le de ıdare varıdatının mühım 

uitircn mületıış Bay Halil Vedat yabancı mektepierıno k!fl gelmiye. mıkıaıda artacağı tımıt edılmek -
dün akşam Ankaraya hareket et• ceğı düşün.,ıerek arltırılmas. ka· tedır Alakadarlar bu iş üzerınde 
mıştir. rarlaşmı~ bulunuyor. trtkıkler yapmaktadırlar 
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Neşriyat ve tabı işleri
nin durumu kültüre 

zarardır 
S on Telgrafın halk feylesofu çok dikkate <!eğer 

bir !ıAdlseye temas etmektedir. Diyor ki: 
•Gıda, yani hayat meselesi tehlikededir Çünkü· 

Gıdamıı ve ekmeQ'imiz ikidir ı Bırl midemizin, biri 
dimatımızın. Bu iki gıdasız Türkiyede hayat olamaı . 
O halde dimaQ"ımıı:ııı ekmeıti için de midemizin ek· 
meQ'i kr.dar tela~ etmeli dctil miyiz? 

Dimağımızın ekmeıti ise kitaptır. Türkiyede kitap 
basmak, mecmua çıkarmak, velhasıl neşriyat imkan· 
aız bir bale ııeliyor. Yahut okadar babalılanmıştır. 
Buna karşı tedbirler almamız, manevi açlık leh· 
likest için de mide açhQ'ı kadar tcliş etmemiz gerek 
değilmidir? •• 

Tıbllcrde neşriyat durmuştur. KaQ'ıdın pahalı· 
lıfı, yeni ve daha ucuz çıkarılması mümkün olan 
mecınuaların fntl~an önüne geçmiştir. Piyasada 
k&itt. banknot nev'inde bfr kıymeln haline geldi. 
Her ftfde yapılan kredi kiğıt üzerinden kesildi. 
KA§'ıtsızlık, her fCyfn üstünde bir tehlikedir. Neşri• 
yatın mnılml bitmeden kcsllmesl, durması memlc-

ket kültürünün aleyhinedir Bugün tabı makıocırrine 
alt kağıtlardan gayrisınin kilosu otuz, otuz ikı kuruştur 

Bu vaziyet karşısındo basılacak kıtaba yalnız m&• 
llyeı olarak çok yüksek fiat koymak lazımdır Hal· 
buki az fiatlı kitapların bil• okuyucular., l'arasıdık· 
tan dolayı, azdır. 

Bir de fiat yükselirse kimse alamaz olur. Bunun 
için tAbiler de neşriyatı kesmiştir Bir çok tabı ınü· 
easeseferi başladıkları i~lerl durdurmuşlardır KAR'ıl· 

farın ucuzlattırılmas• lazımdır 

Alelumum kağıtlar için değil fakat kitap •·e ga· 
zele kağıtlarının istisnai bir muameleye tAbi tutul· 
ması zarureti vardır. Kitap neşriyatı duramaz. hkat 
mektup yaacak adam hir kuruş dah ı !azla verip 
kAğıdın yükselmesinden mülecssir olmayabilir. 

Bu itibarla halk filosofu yerden göte kadar hak· 
Ldır. Bu ışdc •midemizin ekmeıti kadar telaş. ge
rektir. 

Hatice Hatip 

Sular ıslah 
ediliyor! 

Karakulak ve Sırmakeş sul"rı 
membalarına yeni tertibatı ihtiva 
eden asri vesait koyarak tıu sulara 
ait sakat işlerin ıslah edilmesine 
karar verilmiş ve bunun icap eden 
tedbirlerini alabilmek salahiyeti de 
şehir meclisinden geçirilmiş. 

Bu yeni tertibat konmJk suro
tiyle: 

1 - El dokunmadan su doldur
mak kabil olabilecekmiş. 

il - Kaplara koııan suların le· 
miz kalması mümkün olabilecek• 
miş. 

Vah bu sudan bugüne kadar 
içenlere dernek 1 

Çünkôi bu tertibat alınıncaya 
kadar: 

l - El dokunarak ıu doldu
ruluyor. 

fi - Kaplara konan sul•r temiz 
olmuyor demektir 1 

~kes mi sarhoş? 

Bahkpazarında bir meyhanede 
Şevket adıııda biri körkütük sar
hoş olmuş ve camları, şunu bunu 
kırarken polis tar-.fından yakalan. 
mış. Ostiı aranıncd ceplerinden (4) 
rakı kadehi, (3) kahve fincanı, iki 
yemek bıçağ'ı çıkm,ş. 

Bunları ı..ırnıad•n muhafaza elti
R"ine nazaran pek körkütük sarhoş 
dekiln'i, demek. Çünkü ötekilerini 
neye kırmış da cebine koymamış? 

Sonra bu vazı~etten tıir netice 
daha anlaşılır. O haıde meyh1nede 
ayık kimse yokmuş: 

Mademki b r lek muşteriye iki 
tııç"k, uç fincan, (4) kadeh ver:J. 
nıiş. 

Define aranıvor! 

Semsun'da Yordan~s i~nıiııdc 

bir adam, evvelce kardeşhin ~Öm· 
düiü (30) bin lirayı aramJk için 
müsaade alınış. 

Ar•.mağa taşlamısla~. 

Define bu 1 Bu sefer de bu ha•• 
talık Samsuna arız oldu d<m k 1 
btantıuldan ibret alınız ey deli• 

neciler 1 
Bari emeğinize yazık olmasın. 

ô,.ıe yerlerde define iddia edinıı. 
~ı. taranıp arandıkla ı so?r.a ora. 
ya buğday, çavdar ekersınız. 

Asfalt döşene
c e k c ad <.J ele r 

Son Telgraf bir yazısına şöı le 
başlık koymuş : 

Hangi caddeler asfalt o:acak ? 
Cevap verıı oruı : 
Zaten asfalt olup ta bugünler• 

de asfalt olduğuna binbir ş.ıhit is. 
ti yenler. Hele bunlar yapılsın, üst 
tarafını sonra söıleri•. 

'<onca dikil~k 

Bu yıl yonca d kılecebı.ş. 
Eh, ey ahaJ;, artık sırtım~ yere 

~ elnıez demektır. Y oııca bıtece•, 

rla varlar geçecek, bunlar toplana· 
cak, cğiri:ec•k, iplik ;ap Jıp saU· 
lacak ve tıasılat:nc!an ne yapıla
c k tahmin edel,iıir misi~iz? 

- Çöp hrınl< rı 1 

Serdangeçtl 

Ziraat bankası bu 
yıl faz~a mal alacak 

Bereketli yağmurlar mah
suJ:.:n çoğalmc.sına yaradı 

Anadolunun da bir çok mıntaka
larınd:ı bereketli yağmurlar yağdı
ğı hakkında gelen haberler üzerıne 
zahır~ fiatları üzerinde görülen fi. 
at yükselmeleri durmuştur. Yağ • 
murların tam mevsiminde yağması 
bılhassa bu yıl buğday mahsulü • 
nun fazla olacağını göstermektedir. 
Alakadarlar, Anadolunun her tara
fındakı mahsulün kuraklık tehli • 
kesınden kurtulduğunu söylemek· 
tedırl.r. Bu vaziyet üzerine elle • 
rınde mal saklıyan bazı ttıccarlar, 
bu stoklarını pıyasaya çıkarmıya 

karar vermişlerdir. Buğday fiatla
rının bugünlerde düşeceği tahmin 
edılmektcdır. 

Son günlerde Konya havasında 
da ya[mular yağdığından burada
ki mah~ullerın de bu yıl çok bere· 
ket]; olacağı anlaşılmaktadır. 

Böylelikle bu sene harice de buğ 
day sevketmek mümkün olacak -
lır. Ayni zamanda dahilde de ek
mek fiatlarının çok ucuzlıyacağı 

muhtemel görülmektedir. Maama
fıh Ziraat Bankası mahsul fazlalığı 
yüzünden buğdayların köylünün e· 
tinden çok ucuza alınmaması ve 
fıatların da fazla düşürülmemesi 

için şımdiden tedbirler almaktadır. 
Köylünün, elindeki mahsulden hak· 
kile istifadesi temin edilecektir. 
Ziraat Bankası bir çok yerlerde 
köylüye avans para dağılmıya baş· 
lamıştır. Banka mal alma hazırlık
larına da girişmiştir. Ziraat Ban • 
kası bu yıl muhtelif mıntakalardan 
külliyetli miktarda mal satın ala
c•ktır. 



NAMUS UGRUNA 
Fatma, Yenice köyünün en ııü· 

zel kızıydı. Civar köy delikanlıları 
kaçırmak için çok uğraşmışlar, fa. 
kat muvaffak olamamışlardı. 

Fatma şimdilik kimseye varmı· 
yacağını söylemiş, kaçırı>ıaya ıre· 

len delikanlılara karşı sil~hla 
müdafaa etmiş, kendisinin ve aile· 
sinin namusunu kurtarmıştı. 

Son fiinlerde olan hücuma gene 
karşı koymak isteı:ken kendi kö
yünden bir delikanlı tarafından, 

evin arka duvarından kimseye gö· 
rünmeden kaçırıldı. 

Mehtaplı bir gece .• Yeşil ov.ıları 
nal sesleri çınlatıyor. Ayın altın 
oklan iki gece yolcusuna rehber· 
lik ediyordu. 

Fatma baygın bir halde Alinin 
kucağına oturmuş, uzun s;yah sa~lı 

güzel başı göğsünün üzerine düş
müş, atın yürüyüşüne lAbi sallanı· 
nıyor .. Saçları hafif esen rüzgı!rla 
dalgalan:yordu. Küçük bir tepeyi 
dönerlerken, Fatmı. yavaş yavaş 
gözlerini açtı ve Aliye: 

- Sen kimsin, beni nereye gÖ· 
türüy11rsun? .. Dedi. 

- Hemşerin Ali, yabanın u~ak· 
ları seni kaçırırlarken kurtardım. 

- Nereye ııidiyoruz? •• 
- Dağa. 

- Ali .. Dağda ne yapar .•... 
Sözünü tamamlamıya vakit 

kaim adan, lir silah patladı. 
- Vınnnnn l 
Tok b:r ses .. Alinin s~si: 
- Ol aman. vuruldum 1 ... 
- ? ........ . 
- Fatma 1 Beni tut, düşmeyeyim, 

haydi, durma, atı mahmuzla 1 
- Ah!.. Ali, yaran nerede? ... 
- 011 .•• 
Atın yularına dağ gibi bir adam 

yapıştı ve: 
- Dur!... Dedi. 
- Ne var? .. Ne istiyorsun? 
- Dur diye ruml ..• Durl.. Ve aşa· 

ğı in, 
- inmiyorum, inmiyeceğim ... 

Aall ••. 
- Vınn 
... Of yandım 
Al sen de ••• 
- Vınnnn~. 

Meçhul şahsın altığı kurşun 
hedefine isabet etmedi. Fakat ye• 
şil otlar arasından ızbandnt aibl 
üç adam daha çıktı. 

Dur." Kıpırdama.h 
- Yanaşmayın, yakarım ... 
Si:ahına davrandı.. Fakat Fat-

mamn tabancası ateş almadı. Çün· 
kü kurşun kalmamıştı. Alinin be· 
tinden tabancayı çek.inciye kadar 
da haı dutlar yetiştiler. 

- Dur! Şimdi ııörürsün. iri iki 
el Fatmanın ince belinden yakaladı 
ve yere indirdi. Zavallı mert kızın 
arkasından Ali de yere yuvarlandı. 
Yarasından akan kanlar otları kızı· 
la boyuyordu. Bu maçhul adamlar· 
dan ikisi, bir anda kayboldular ve 
biraz sonra dört atla geri geldi
ler. Beyleri. olduğu anla;ıılan 
dağ gibi bir adam, etrafındaki· 
lere emirler veriyordu: 

- Ahmet, ata atla, kucağına 
Hasanı alacaksın! Yarası aj!'ır ıra· 
litıa, dıkkat et; düşmesin. 

- Peki beyim. 
- Veli; sen de, şu yerde yatanı 

aL Yolda ölmesin 1 Dağda işkence 
edeceğiz. 

- Eaş üstüne ağam 1 
- Hü•eyin; sen atlan al, ben 

de kızı alayım; son sür'atle mağa. 
raya dönelim. 

- Baş üstüne ata •. 
Mehtaplı gecenin sessizliğinde 

beş atın yirmi ayaj!'ıl)dan çıkan tok 

Yazan; A. Kaylln 
nal sesleri tepelere çarparak ha· 
zin ekislcr yapıyor. 

Güneşin ilk şuaları yalçın tepe
leri aydııılatırken, haydutlarla z:ı· 
vallı esirleri, karanlık bir mağara• 
nın önünde durdular. 

Berin sesi gene duyuldu. 
- Hüseyin, atları ba~la, yem!e 

gel 1 
- Peki ağam. 
- Ahmet, sen ateş yok, bizde 

yaralılara bakalım. 

- Başüstüne ağam 1 
Haydudlar atlarından indiler. 

Aliyi yere yatıran Veli, birden bi· 
re bağırdı : 

- Ağa.. Yeni celi ölmüş ... 
- Eyvah... işkence çekmeden 

geberdi. 
Kendini kurtarmak istiyenin ölü· 

münü işiten Fatma, belinden ka· 
masını çekti ve ağanın üzerine ham· 
le ederek kalbine sapladı. 

- Ali .... 
- Vay haltak .. Eyvah .. 
- Ağanın koca gövdesi yere 

yuvarlandı. Veli çıldırmış gibi Fal· 
manm üzerine hücum etti ve uıun 
tırnaklarını zavallı kızın boynuna 
geçirdi. 

-En nihayet Ağayı da vurdun ha. 
Şimdi seni parça parça ede· 

yim de görl 
Parlak bir kama havada dar 

bir kavis çizerek zavallı kızın kal. 
bi üzerine saplandı. 

Sönük, ölü bir ses. 
- Of!. Anam. Yandım!. 
Vuruldum! .• 
Zavallı F alma bir dal!; başında 

namus uğruna ölürken, ihtitar ana· 
sı, küçük kulübesinde hüngür hün
ııür ağlıyordu. 

Aziz Kaylılın 

Bir çocuğu seller 
götürdü 

Şarkt Karahisar - Yağmurlar• 
dan Alucra ile Karahisar arasın· 

daki ırmak taşmıştır. Demir yüklü 
iki hayvanla Karahisardan Alucra ya 
gitmekte olan 13 yaşlarında Dur• 
sun irmağa düşerek boğulmuş, ce. 
sedi bir gün sonra Karabisar'a bağlı 
Mihara köyü altındaki bir değir. 
men bendinde bulunmuştur. 

Sıvasta bereketli 
murlar 

Y•ö· 
Sıvas ve çevresinde dört beş 

gündenberi tekrar çiltcinin yüzü
nü güldüren yağmur başlamıştır. 

Sıvas Halkavinln faaliyeti 
Hal~evi dil tarih edebiyat kolu 

tarafından terlıp edilen haftalık 
konferanslara bu halta da devam 
edilmiş operatör bay lbrahim ta· 
rafından " keyif verici zehirler " 
mevzulu çok istifadeli ve dinleyen
ler üzerinde büyük bir alaka ile 
takip edilen bir konferans veril· 
miştir~ 

Deniz gezintisi 
'7mir ıi•esinden yetişenler kuru. 

mu lslanbulda kurulmuş olan yurt• 
!arının senet devriyesi münasebctile 
'2 mayıs panr günü Yalovaya bir 
vapur geıintisi tertip etmişlerdir. 

Spor klUplerlni davet 
Eminönii Halkevınden : Evimiz 

tarafıntian yeni tertip edilec•k Lik 
ve Şild m~çlarile yeni faaliyet pro· 
gramı hakkıtda görüşmek üzere 
spor klüplerinin 20.4.937 tarihinde 
tesadüf ~derı aalı ııünü saat (18) 
de bchemeııal mürahaslarıoı ııöa
dermeleri rica olu .ur. 
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MÜELUFi: Nizamettin Nazil 
Yat klüpten az ötede büyük ııı. 

run başladıj!'ı yere gelince sola 
saplı, bir parça ileride sağa dirsek 
yapan bu sokakta epey yürüdü. 
Etrafı demir parmaklıklarla çev· 
rilmiş eysz boyalı biiyük bir 
köşkük bahçesinin ·önüne gelince 
biran durdu: 

- Kendini topla Nazmi. - diye 
söylendi - bu kadar heyecana 
sebep ne?." 

Yüre~i gümbür gümbür \Uru• 

yordu. Ehndeki sigarayı bir tarafa 
fırlattı. Kravatını yokladı. Sonra 
bRhçe kapısını itti. Bir çıngırak 
sesi işidildi. 

Çiçek tarblararasıodan kıvrılan 
kumlu çakıllı dar yoldan geniş 
adımlarla yürüdü. Köşkün asıl ka. 

pısındakı ıı!e parmağıııı uzatırken 
birdenbire ve adeta bir peri veya 
şeytan görmüş gibi irkilerek ıre
riledi. 

Mamafih yine birdenbire krndini 
toplayarak ııülümselemeA-e çalışa. 
rak; 

- Oh 1 .. • Dedi • hiç ümit etmi• 
yordum Nasıl ümit edebilirdim 
ki? •... 

Kapı, zili çalmasına meydan kal• 
madan açılıvermişti. Ve ... bir kız .•• 

Sadun be; in büyük kızı turunu 
yapmış, banyo~unu almış ve öğle 
uykusundan yeni kalkmış -bir (Bü. 
yilkada) kızı neş'esile tatlı ve bay· 
ııın baygın gülerek çok ~ ün~ş 
ııörmüş ve iç gıcıklayan bir 
csn.erlik~e yanmış ~·rlak bir 

A ç_ı _K s_o_2 -

Üç kişiyi bir gecede boğan adam 

Bütün dünyayı saran 
bu hadisenin 

l esrarı çözülemedi 1 

-----=---....=. 20 f!Jsan 

Memleketten reportajlar 

llazırlıklar çok ilerledi 

sıvasta bir çimento 
fabrikası kuruluyor 

__, 

-··-
Güzel Veronika'nın lüks haya-; Sümer Bank çimento endüstri 
tına nihayet veren bir aşıkmıdır?I şefi Sıvasfa tetkikafta bulundu 

Amcrıkada geçenlerde üç kişi -
nın ölümü ile neticeltnen vahşiya· 
ne olduğu kadar, esrarlı b;r cin• • 
yel i~lcııdı. 

Bütün dünya bu .::inayet İ<Jı i ' -
sında alaka gösterdi. Son gelen 
Amerika gazeteleri hfıdh·;:i şöyle 
anlatıyorlar: 

Kcı:dinizi, tir Amerikan gazc • 
tesi ıdarehancsinde laSdV\'Ur edi -
r.ız. 'folPfonla konuşan tahrir mü· 
dürü ohiıeyi bıraktıktan sonra: 

- Çocuklar, dıyor, havadıs çık· 
lı. l\fohananda üç kişiyi öldiH"mÜ~· 
1€1 
Amenkalı okuyucuların bılhas· 

sa cınayct hıkayelerıne ne kad'ar 
teşne oldukları ve Amerikan gaze· 

telerinın de istihbar vasıtalarının 
genışliği göz ônune getirilırse, bu 
tahrir müdürünün, başkalarının Ö· 

tümü pahasına nerede ise •bugün 
de yaşadık. demediğine hayret et· 
mek tazımdır. 

- İki kadın ve bir erkek öldü -
rülmüşlcr. Ortada bu kadar mül· 
hiş cinayr:t icap ettirecek zahiri bir 
,sebep yok. Katilı butmıya ya • 
rıyacak iz d.e yok. Kimseden şüp
he edilmiyor. 

Cınayel hakkındaki tahkikatı 

yapmak üzere vazife.vi üz1>rinc al
nuş olan muharrir soruyor: 

- İsımlerı belli değil mi? 
- Bırisınin adı Birncs, br tane de 

\'eronıka ismınde b:r kız, bir de 
anası. 

Şımdı muharrir şöyle anlatıyor: 

•BU zavallılar Behman Hil'de öl
dürülmüşler. Behman Hil deyince, 
Paris'in Monmartr'ı akla gelir. 
Gazetenın zabıta muharriri ol • 

duğum içın, direktör sordu: 
- Yoksa kızı tanıyor musun? 
Hayır, kızı tanımıyordum. He • 

men şapkamı giydim: 

- Ben fırlıyorum, dedim. Yal -
nız benim vaktimde gelip gelemi· 
yece · ım ·ıi.phelidir .._ sız havadisi ya
zın. Fevkalade bir şey olursa, ben 
telefon ederim. 

Tabii" bütün gazetelerin zabıta 
muhaLirlerinln cinayet yerine koş· 
tuklarını tasavvur eder,iniz. 

* Ben Veronika Gedeon'u bundan 
bir müddet evvel bir bağda tanı
mıştım. Tanıdığım bir kaç arka • 
da,ıa beraber masama gelmişti. Ha
kikaten güzel bir kızdı. Veronika 
nereye gitse, h<>r yerde muhab • 
betle karşılanao- bir kızdı. Fa • 
kat kendisinden her hangi bir Ü· 

mide c!üşcnleri soğuk bir duşla yı· 
kamasını da gayet iyi bilirdı. Hiç 
kimseyi Eevmemi~ti \'e karakteri in-ı 
san sevmiyc müsait değilrlı. Bu • 
nunla beraber iyi bir kı.:dı. r.ü • 
zellik mt.isabakalarınd1 bir k~~ mü
kafat kazanmıştı. 
Babası mobilyacı irli, şöyle b5y • 

le kaz•nıyordu. Bir kaç s.'n~ ev·. 
vel karısını bırakmış, fakal talaka 
rağmen eski karısile dost kalmıştı 

1 

Ana, kız bir küçük apartıman -
da yaşıyorlardı. Veronika'nın bü . 
tün kazancı fotoğrafçıla•·1:1 'eya • 
hu! ressamların atölyde<;;.de çıp-

kolun ucunda, tuttuğu yerden 
kolay kolay ayrılmayacak bir beş 
pençeye ·benzeyen elini uzatmış· 
tı : 

- Geç geldiniz amma ... iyi ki 
geldiniz. BilsenH: evde yalnızlıktan 
nrkadar sıkılmnğa başlamıştım.Yat, 
u:ru, kalı. 1 Yal, uyu, kalk 1 
Allahın günü böyle geçer mi? 

Nazminin burnuna podrasıı:, la. 
vantasız, bakir bir genç kız koku. 
su ııelmişti ... 

Ah bu ra'şe veren koku. •. 
Bir an bunun ıarlıoşluğuna tu• 

luldıı, 5onra kızın, avucuna yapı· 
şan ılık e !ini l:ırakmıyarak köşke 
girerken; 

- Yalnızlıktan bahsediyorsunuz .• 
• dedi• tuhaf şeyi Annem gelmedi 
mi? 

Geldi amma eve sıirmedi. 
Neden? 
O sırada annemle kız karde-• 

şim bir dostun köşküne gidiyor• 
!ardı. Oııu da beraber :ıldılar,neyse. 

- Dün gelmemenizen rağme bugün 
ııelcceğiniz tahmin ettiğim için •.. bir 
bahar.e ile evde kalmak istemi~tim. 

\ 

lak modellik. yaıifesini görmekti. 
Anaııı akıllı bır kadındı, evine iyi 

bakardı. Faknl kızının ahb,.plaıı 

ziyarete geldıği zaman, onların eğ· 
lencesine ıştiriık etmekte hiç bir 
mahzur görmezcii. Kendisi -:ı_, ha· 
la taze denebile<tek bir ~ııpılıjta 

oldugtı içın, erkekler k!'ndisine bol 
bol ıltıfat edeılerdi. 
Veronıka hemen her ak;oam so

kağa çıkar ve lüks barlaı·da tat.ış· 
tığı 'n!:'anları alır, evine gctirlrcil. 
Mükemmel içerdı, iyi dans cd·!ırli . 

Hulasa, lüks muhitlerde bir mon
den tertibi yıldızı parlamıya baş· 

lamı~tt. Lakin. geceleri yalnll evi· 
ne döndüğü zaman, ertesi sabah 
kalkıp da kahvaltıyı hazırlamak 

düşüncesıle üzülürdü. 
Kıracılardan Birnes Nevyork'u.ı 

kıbar klüpteriııden birinde bar şc
iı idı. Kendı san•atıle tezad teşkil 
edecek kodar kıbar Ye iyi yetı~miş 
bir adamdı. 

~ 
Bir gün mobilycci GJelan eski 

karı.ından, kcndısıni öğle yeme • 
ğ.ne da\'cl <'de .ı. bır telgraf aldı. 
Ga~tal", karınnın eı kek ve kızkar· 
deşlerini de beıabe~ alarak, dJvete 

. ıcab<>t etti. Aopnsörle. davel !'dil • 
diği apaıtımanın katına çıktılar 

kapın çulmak üwre ıdiler. İçeri -
den bır köpeğin havlamalarını i • 
şittiler. 

Gaetan: 
- Karımın kôpeği! dedi, araba 

neden böyle uluyor? 

Kapıyı aç~lar, i~eriye girdıl"r. 

l\part•manın içinde tıs yok! Orta· 

lığı acaip bir sükunet kaplamış! O
daların kapılarını açtılar. Vero • 
nika'n;n odasındakı karyolada ıki 

cesedin yattığını gördi.ıler. Veroni

ka çırçıplak, ~na<ı da yarım çıp . 

lak. Üzerine hır batlan!ye sermiş· 

ler ller ikısi de boğularak öldü • 

rulınü:ler. Köpek de bir taraftan 
mütemadıyen havlıyor 

Gaetan apartımanın ötekı odola· 
ı ını da dolaşıyor. Bir başka odada 

da Frank Birnı•s'in cesedile karşı· 
taşıyor. 

Koca aparlımanda kımse şüp • 

heyi celbedecek en küçük bir gü· 

riıltü bile işıtmemiş. Evden hiç bir 

şey çalınmamış. Katil hiç bir iz hı

r akmadan çıkıp gıtmiş. 
Polislerin muhafazası altınd" bu· 

Junan evin onii kesıf bir kal&balık· 
la ciolu ! 

Vak'a mahallinde bulunan ci -

nayet masası şeficrindC'n Oven'le 
konu5uyorum · 

- Cina ·et hakkında aşağı yu • 
karı şöyle b[r ke~if Y•pmışsınızdır 
elbette? 

-~Evet, yaptık! Üç kiş[nin de bir 
çok saat tasıla ıle öldürülmüş ol • 
duklarır.ı anladık. Anlayışımıza 
göre vaziyet şuduı: 

- Madam Gedeon evde yalnız. 
dı. Kalil saat ona doğru gelmiş 0 • 

lacak. Evin tanıdığı insanlardan 
biri olduguna şüphe etmiyoruz. 

Çıink'i ne bir kavga sesi duyul • 

Nazmi,kızın sözlerinden dört gözle 
beklenildiğini anlamıştı. 

Günün bu saatinde adayı yakıp 
kavuran sıcak içeriye girmesin diye 
köşkün bütün pencereleri kapalı 
olduğu için alt salon yan karanlıktı. 

Bu karanlık içinde her adımda 
bir parça birbirlerine sokularak 
ilerlerken kız çok şeyler vededen 
bir heyecanla: 

- Ve ... Tahminim doğru çık· 
tı ... işte siz de geldiniz - diye 
devam etti - cidden pek ince ha
reket ettiniz ...• E\'et, bugün tam 
bir yıl oldu. Geçen sene de bugün 
yine bize gelmiştiniz. 

Nazmi gülmemek için kendini 
tuttu. Zavallı kız 1 Zavallı yavru. 
cak 1... ~endisinde ne incelikler 
vehmediyordu 1 •• 

Geçen sene burada iki gün ge· 
çirdikten sonra, uzun zaman uııu· 
tamadığı bir hatıra ile ve yakasına 
takılan bir Helyotrop ile evine dön. 
müştü. 

G6nler ııeçtikçe hazan İıu çiçeııi 
sakladığı yerde aramış, tozlarını 

(Devamı var) 

Sıns (Hususi Muhabirimizden) 
- Yurdun her tarafında sıra, sıra 
l.ıbrikalarla memleket cndüderi 
kalkınmasına hız ve kuvvet vere~ 
Sümer Bank tarafından bu kere de 
Orta Anadolunun çimento ihtiyacı 
karşılam~k üzere yaptırılmak ta· 
savvurunda bulunduğu büyük çi• 
mento fabrikasının Sıvas toprakla. 
rır.daki çimento unsurlanndan is
lıfade edilerek kurulması için çok· 
tanberi yapılan incelemeler ıyi 

sonuçlu vermiı, son hafta içinde 
şehrimize Sümer Baok çimento En· 
dösteı i şefliğine geçen mühendis 
Hilmi Cekil Ok Alp ııelerek Sıvas 
çevresinde kurulacak çimento [ab· 
ıikasının yeriııi tetkik etmiştir. 

Yine memnuniyetle öğreniyoruz 

ki fabrikanın bir an evvel kurulması 
için hazırlıklar ilerlemektedir.Sıvas 

ve civarında çok mebzul bulunan 
kalker, eyarkel alçı tabaka· 
tarını havi şehrimize 8 kilometre 
mesafede bulunan Mereğüm dağ 
tepe ve eteklerinden alınacak ibti· 
dal maddeleri işlemek için fabri
kanın bu civarda kurulması en mii• 
said bir yer olarak seçilmiş bu· 
lunuyor. 

Bugün lstanbul ve civarında bıı. 
lunan çimento fabrikaları münhası· 
ran kendi çevrelerinde mühim işler 
başarabiliyorlar. Lakin iç ve orla 
Anadolu bundan layıki Aeçhile, ıs
lifadelenemiyor. Buna sebep artan 
nakliye masraflarıdır. ilk ihıarl etiit• 
!er hitama ermiş olduğundan fabrika 
tesisatının bu sene zarfında ihalesi 
yapılıp ~ür'atle inşasına başlana• 
caktır. 

Kurulacak fabrika Türk çimento -
muştur, ne de köpeğin havlaması! 

Bu adam, Madam Gedeon'u gel
dikten az sonra boguyor ve ırzına 

tecavüz edıyor. Sonra mut Cağa gi· 

diyor, yiyor, lçi~·or, hatta mum uç· 
!arından bebekler yapıyor. Sabahın 

saat üçüne doğru Veronika geh • 
yor. anında da bır arkadeşı var. 

Veronıka eve girince, hiç bir 

şeyden ~üphelenmiyor. Hatta ban

yo sllonuna giriyor, soynuyor, yı. 

kanıyc,r VP çırçıpklak odasına gi· 
diyor. 

Fakal katıl odada beklemektedir. 

Veronika içeriye giı·ince, hemen Ü· 

zerin~ atılıyor, onu da boğuyor ve 

onun da ırzına tecavüz ediyor. Ka

til, bu i~i df' yaptıktan sonra, ce· 

setlerin karşısına geçerek, tekrac 

içkısinc koyuluyor. Sabah saat be
şe dogru kiracı Frank Bırnes işini 
bitirmiş, odasına dönüyor. 

Katil, bu hiç beklemediği ada -

mın, cinayetini ifşa etmesinden 

korkuyor. Onu da. kafasına ~ir de· 

mir parçası Yurarak sersemlellik· 

ten sonra, boğuyor. Parmak izleri· 
ni aldık. 

Katil bundan sonra elini kolunu 

sallıyarak çıkıp gidiyor. Karşı -

mızdaki adamın cinayette profes· 

yoncl bir adam olduğunu zannet· 

miyoruz. Fakat hazan böyle ya • 
man amatörler de çıkarnuş. 

- Öld'iirülenleri ı>n son gören • 
!er kimlerdi acaba? 

- O taraftan da bir netıce çı • 
karamadık. Bırnes klüpten olomo

bille gelm1ş. :Madam Gedeon ak • 

şamdanberi hiç e\•den çıkmamıi 

Veronikayı sabahın üçünde kapı • 

sına kadar getiren adam, her za • 

mankı kavalyelerindcn Butter is • 

mind~ birisidir. Bu adamın katil o

lamıyacağına kat'i kanaal hasıl et· 
tik. 

Veronikanın a\'ucunda kırçalmış 

saçlar gördük. Her halde katilin saç-

landır, diye d\ışünüyoruz 

* Bül~n Amerıkayı son derecede a-
lakalandıran bu cinayetlerin fai -

li el'an bulunamamıştır. İrrvin is· 

minde bir hcykeltraştan şüphe e· 

dilmektedir. Bu adam hem anaya, 

hem kıza korte ederdi. Bu adam ci· 

nayet gıinündenberi ortalıkta de -

ğildir. Arıyoruz. bekliyoruz, elbet 

bulacağız. 

ürünlerine uygun adi ve süpe 
çimento yapacaktır, Bu fabrikanın 

Sl\·asta kurulması esasen toprak· 
lar kcremrik sınaatinin inkişafına 

müsail olan anıiyant ve daha 
başka maddeler teşkil eden bir 
takını nim mamul eşyanın yapıl

masına yarayacak Endüstri saha• 
!arının da 'ücuda getirilmesine 
kapı açacaktır. 

Kurulacak fabrikada yevmiye 
2()0. 250 arasında ame:e iş bula 
caktır. Her am~lenin dört, beş nii· 
!usu besleyeceği lıesaplaeırsa aş~· 
ğı yukarı IOOOJ kişi hayatlarını 
temin etmek hususunda bu şekilde 
bir yol bulacaklardır. 

Ayni zamanda fabrika ye,·ıniye 
250 tonda çiınentv çıkarmak kuv· 
vet ve kabiliyetinde olacaktır. 

Buııün Sıvas orta Anndolunun tarihi 
ve nüfusu günden güne artan ka· 
!abalık bir şehı idir. Dört hat bu 
toprağın bağrından uzanarak ge· 
çer. Memleket bu!l'day ambarıdır, 
halk çalışkandır. Lakin çalışacak 

ve hayatı daha uygun şerait al· 
tında geçirebilecek bir fabrika 
çatısından mahrumdur. 

Sıvaslının daha müreffeh bir ha
yat içinde yaşayabilmesini bu fab • 
rika lemine çalışacaktır. 

Bu sayede Sıvas yarının büyük 
şehri olmakla kalmayacak aynı ıa· 
manda Orta Anadolunun yükselen; 
bire ndüstri merkezi olacaktır.Çünkü 
bayındırlık idaresinin Sıvas islas· 
yon düzlüklerinde yaptırdığı cer 
atelyesi VI!' kurulacak çimento fab
rikası Sıvasın birer bel kemiği ola-
caktır. 

Dumanlı Oğlu 

Ölüm, dayaktan 
Mı yoksa 
Aastahktan mı? 
Morg raporuda dayak 
ihtimalinden bahsediyor 

4 nisan ııünü irfan isminde bir 
gençle yaptıkları bir eıtlentiden 
sonra hastalanıp ölen Haydarpaşa 
intaniye hastahane•i hemşirelerin· 
den Fatmanın ölümü şüpheli gÖ• 
rülmüş, dayak neticesinde öldiiğü 
yolunda bazı ~yialar da çıktığın. 
dan, cesedi morga kaldınmı;tır. 
Morg, otopsi neticesinde,müdc!eiıı· 
mumlliğe, kadının nezlidimağiden 

öldüğünü bildiren bir rapor yo'la 
mıştı. Fakat, bu raporda, nezfin ne
den mütevellit olabilece!l'i noktası 
müphem birakılmış olduğundan, 

müddeiumumf.ik raporu morga 
iade etmış, bu cihetin tasrihini is
temişti. 

Morg idaresi, dün yeni tanzim 
eldi ;i bir raporu müddei umumili· 
te yollamıştır. 

Bu raporda, ölünün dayaktan 
olduğu iddia edildiğine nazaran 
nezifin dayak neticesinde de ola. 
bileceği mütaleası yüriitülmekteclir. 

Bağcıları kor"ma tali
matnamesi yapılıyor 

Belediye tarafından bağcıların 
l.!ibi olacakları sıhhi şartları gös. 
teren bir talimatnamenin yapılma· 

sına karar verilmiştir VI! bu tali. 
matnamenin yakında tanzime başı .. 
nacaktır. 

Beledlyede"yeni bir bUro 
Belediye tarafından Vakıflar ida. 

resinden alınacak paraların tahsili 
için bir büro kurulmuştur. 

Zlbıta talimatnamesi 
llelediye zabıtası talimatnamesini 

tetkik etmek üzre ayrılan komis· 
yon 1 mayıs da i~e başlayacaktır. 

Yine gürUıtUyle. mUca· 
dele ba,tıyor 

Seyyar esnafın mahalle arala
rında fazla gürültü etdiklerine dair 
v.!iki şikayet üzerine bunun ününe 
geçilmesi için belediye tarafından 
merkez memurluklarına tamim gön· 
derilmiştir. 

Yardım birliği toplandı 
Parti merkezinde kurulan Yok• 

sul çocuklara yardım birliği dün 
Parti merkezinde toplanmış ve bu 
toplantıda maarif müdürü Tevfik 
Kut da bulunmuştur. Bu toplantıda 
faaliyet programları baurlanmıştır. 
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istihbarat şefi Budapeştede nasll kayboldu? 

Macaristan'da hazırlanan 
hükiimet darbesinde komü
nistlerin parmağı varm.ış! 
'' Macaristanın, büyük devletlerin 

ayaklarında bir futbol 
topuna dönmesini istemeyiz,, 

Bugünkü rejimden hoşlanmıyan
lar çalışmalarını fazla/aştırdı/ar 

BOgak luicliıeler• ıalınc olan Peıt• parlementoıu 

M acaristanda kralcılar boş dur-
muyorlar. Dün gelen bir haber 

sağ cenah particilerinin bir blok 
halinde birleşerek, harekete geç -
miye karar verdiklerini bildlri -
yordu. Oı-ta Avrupada vaziyetin 
her gün biraz daha nazikleştiğini 
anlamak için, geçen ay 48 saat i
çinde bastırılan bir hükıimet dar
besi teşebbüsünün geçirdiği safha

lara bir göz atmak lazımdır. 
Başvekil Daranyi şimdiki par -

liimento rejimine karşı hazırlanan 
tertibatı vaktinde haber almış ve 
darbenin önüne geçmiye muvaf -
fals olmuştu. 

Pragda çıkan Prager Presse o za
man şu malumatı vermişti: 

- .Bu komplonun ruhu hükiımet 
partisi mebusu Bela Martondur. 
Bu zat müteveffa Başvekil Göm -
böş'ün en yakın ahbaplarından 

birisi idi. Partinin umumi katibi 
sıfatile de, hudutsuz salfıhiyetkre 
sahip bulunuyordu. 

cağı kararda tereddüt ediyordu. 
çütçilerin şefi olan Iibor Ekhard, 
eski Başvekil Kont Betlen, şiddetli 
ediyorlardı. Nihayet ordu, polis ve 
jandarma seferber edildi ve Mar -
ton sorguya çekildi. Macar gazete
leri bütün bu hadiseleri o zaman 
hep sükutla geçiştirdiler. 

Söylendiğine göre, çiftçi partisi
nin şefi, hükfımete haber gönde • 
rerek, eğer yapılan tahrikatın ö -
nüne geçilmezse, kendisinin bir 
milyon köy !ünün başına geçerek, 
Budapeşte üzerine yürüyeceğini 

bildirmiştir. 

BU İŞDE ALMANY ANIN ELİ 
VARMI İDİ? 

Diğer taraftan İsviçrede Bal'de 
çıkan Basler Nahrihten gazetesi 
de şunları yazmıştı: 

Arıiclök Otto 

•Biz daha Makcdonyahların ha
line düşmedik ve düşmek de iste-
meyiz. Macaristanın büyük dev • 

!etlerin ayaklarında bir futbol to-

puna dönmesini istemeyiz~ızim 
memleketimize gelip de bomba fi-

tili imal eden yabancıları ellerin
den tutacağız. 

Son hadıseler, tenkit hürriye -
tinde yapılan tahdıtlerin ne kadar 

kötü r elice verdiğim göstermiştır. 
Diktatörlüğe taraftar olanla["ın ne 
mal c.lduklarını hükumet herkese 
açıkça ilan etmelidir.> 

* Buraya kadaı· olan ve Macar ga
zetelerinden aldığımız yukarıdakı 

Pollate: 

Bir çocuk 
Kolundan 

Vuruldu 
Aksarayda Sinekli Bakkalda otu. 

ran Reşit babası Şevki ile kavga 
etmiş ve bu kavga neticesinde Re· 
şidin bıçak ile kolundan vurulduj!"u 
görülmüştür. 

Yaralı hastahaneye kaldırılmış, 
tahikata başlanmıştır. 

Kolunu kırmışlar 
Fatibde Şekerci hanında oturan 

Azizin yanına misafir gelen ve Ka· 
ragümrükte oturan Hüseyin ve 
kardeşi Cemal polise müracaat e• 
derek rakı içerlerken aynı ban 
altında aşçılık yapan Hamdi ve 
Mehmet tarafından döğüldüklerini 
söylemişlerdir. 

Cemalin bu döj!"üşme neticesinde 
sol bilejti kırılmış olduğundan suç
lular yakalanmışlardır. 

Bir fırıldakçı yakalandı 
Karagümrükte Dervişali soka· 

~nda 6 numaralı evde oturan Hü· 
seyin, bir tabla ile fırıldak çevirt· 
mek suretile mahalle arasında do
landırıcılık yaptıjtı görülmüş ve 
yakalanmıştır. 

Çocuğunu dUşUrmu,ıer 
Galatada Karabaş mahalles nde 

dereboyu sokajtında oturan Ferhun• 
de ismindeki kadın müddeiumumi• 
lijte müracaat ederek Zekiye ismin. 
de bir kadın ile Sabri isminde bi. 
rinin yaptıkları tahkir neticesinde 
müteessir olarak 8 aylık çocujtu 
düşürdüğünü iddia etmiş ve tahki· 
kata başlanmıştır. 
Bir eroinci yakalandı 
Fenerde Akif paşa sokağında 32 

numaralı evde oturan eroin kaçak· 
cıaı Cafer Ayakapıda yakalan· 
mış üstünde 10 gram eroin bulun· 
muştur. 

---------
Hariç memleketlere 
taallQku olan adliye 

ı,ıerimiz 
Memleketimizde bir cürüm işleyip 

de hariç memlekdlere giden veya 
şehadet etmeleri için yabancı mem• 
leketlere gönderilecel<; istinabe d· 
jtıtlan hakkında Adliye Vekaletin· 
den yeni hır tamim gönderilmiştir. 

Buna n azaran bıdema buna ait 
tahrirat doj!"rudan doğruya veka· 
lele veya Cümhuriyet Müddeiumu· 
miliklerin hitaben yazılmayacaktır. 

istinabe talimatları binmıyate 

muamele yapacak olan salahiyetli 
ecnebi mahkemeye hitaben açıic ve 

.~arih bir lisanla yazılacak ve buc· 
lar vekalet tarafından Fransızcaya 
çevriltilerek aslı ile birlikte alaka· 
dar hariç mahkemeye gönderile· 
cektir 

Bir defineci 
Çocuklar ve halk eplee 
on kuruşluk buldular 
Yedikule surları üstünde dol•ş· 

makta olan 15 yaşında Fahri do· 
laşırken yerde on kuruş bulmuş ve 
bu Y<r. kırı;· ırdığ esnada ikirci 
defa da 10, ücüncü defasında 
evden aldııtı bir kürekle arkadaş• 
ları ile beraber gelerek hafriyata 
başlıyor. 

Bunhrın yardımlorı ile de yapı· 
lan aramada 450 kuru~ kadar 10 
kuruşluk bulunuyor. Bunların kü
rekle ç•hşıldıö-ını gören yedikule 
halkı sür ü<tüne ko~uvorlar ve 
bunlar da ayrıca (930) kuru~luk 10 
kuroşluk buluyorlar.Nihavet mesele· 
yi polis haher alıyor. Vak'a ma
halline gioiliyor. 

Ve yapılan tetkikat netice5inde 
poranın asarıatikadan olmadııtı an
laşılıyor. Yalnız Bu paranın çalı· 
narak buraya saklanıp saklanma
dığı hakkında tahkikat yapılmak 
üzere kevfiyet müddeiumumilijte 
bildirilmiştir. 

Bir kadın sekteden tildU 
Beyo~lunda Yazıcı sok,ıı.ında 

36 numaralı evde oturan 30 ya• 
şanda Leiçe ismindeki kadın Yenivol 
soka~ndan geçerken yere düş..,,üş 
ve ölmüştür. Yapılan mııayene•inde 
sektei kalpten öldüjtü anlaşılmış ve 
gömülmesine ruhsat verilmiştir. 

Şehremini Halkevinde 
tapka ve çiçek dersleri 

Ş hremini Ha'kevinden : Evimiz
de şapka, çiçek, nakış, dikiş .ıers
lerile Stenografi dersleri açılmıştır. 
Derslere her gün saat l4 den ili· 
haren yazılır. Arzu edenlerin bir 
an evvel yazılmaları. 

-
\sTANBUL 
rıcaret ve zanı•e 

Borsası 
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' Z. Yajt sabunluk - - - -
Peynir beyaı 29 15 31 7 

General Gömböş hiç affetmiyen 
bir ha~talığa yakalandıktan sonra, 
tedavi edilmek üzere 1fünihte bir 

•Roma - Berlin mihverini gÖ7et
mek istiyeıı Budapeşte hükumet 
mahafili, tertibatı alanların •ağ 

cenah tahrikçileri arasına karışan 
komünistler olduğunu söylüyor. 
Tuhaf tesadüftür ki, Budapeştede
ki Alman sefiri Makenzen, va -
kans bahancsile alelacele Yunanis
tana gitti. Alman askeri ataşesi de 
bir başka memlekette dinlenmek 
ihtiyacını hissetmişti. 

satırlar, Macaristanın geçirdiği na- p eynir krışar - - - -
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sanatoryoma yatırılmıştı. 

Marton, başvekilin Ma~aristanrla 
diktatörlük ilan etmesi için elin
den geldiği kadar uğraşmıştı. 

Fakat Gömbôş'ün ömrü vefa et
medi, yerine eski kabinede Ziraat 
Nazırlığını yapmış olan Dranvi 
geldi. Daranyi hükıimet partisi· -
nin mütedil hizbini temsil eden bir 
şahsiyettir. Bu vaziyet karşısın
da Marton parti sekreterliğinden 

istilaya mecbur oldu. 
Bununla beraber, bir çok zabit

li!ri de kendi teşkil<itı içine almış 
bulunan Move cemiyetinin reisli· 
ğini bırakmadı. Marton maksadına 
vasıl olmak için bu yoldan yürü
meği daha muvafık görmüştü. 

Marton, ilk önce zabitler arasın· 
da k~ııdisine bir çok taraftar buldu 
Martor giriştiği işte yalnız değil

di. Milliyetçi mebuslardan Mecer 
kendisine yardım edenler arasında 
idi. Bu zat bir zamanlar da Macar -
Alman ticaret müzakerelerini ida
re etrr.iştL Bundan başka hüku -
rnett.m büyük yardım gören Hang. 
ya kooperatiflerinin reisi Vun -
çer dostu Marton'a azami yard1cnı 
gösteriyordu. Kooperatifler reis! -
nin bütün Macaristana yayılmış o
lan mağazaları az zaman içinde 
gizlice siliih stoklarile doldu. Bu 
tertibatı hazırlıyanlar arasında, 

Gömböş zamanında Dahiliye Na -
zırlığı yapan bir zatin kardesi o
lan bir Mncar generalinin ka;deşi 
de bulunuyormuş. 

Marton, Musolininin l!omaya yü
rüyüşü gibi, Budapeşteye doğru 

bir yürüyüş tasarlıyordu. Buda • 
peşteye girince, askeri mahafile 
istinad eden bir kabine teşkil e

decekti. Efkarı umumiyeyi oya -
lamak için de şimdiki Başvekil Da
ranyi"ye yeni kabinede Hariciye 
Nazırlığı verilecekti. 

Fakat bu plan, tatbikinden bir 
kaç gün evvel meydana çıktı. Öy
le olmakla beraber hükumet, ala -

Macaristandaki Alman istihba
rat bürosunun şefi olan Baron Han 

da, hikmeti huda, Budapel'jteden 
kayboldu. 

Macar hükumeti, Almanyada SARA y 
Macar lisanile basılmış bir çok be
yannameler ele geçirdi. Hatta bu TÜRK 
beyannamelerden bir kısmının hal- MELEK 
ka, bilhassa köylüye d:ığıtılmıs ol- iPEK 
duğu da an!aşıldi. - K . SA ARYA 

O zaman Macar Harıcıye Nazır- YILDIZ 
lığında bulunan Karanyi on beş gün I ŞÜMER 
içinde hal ve tasviye edileceğini ALKAZAR 
ecnebi o;cfirlere temin etmişti. 

DEMAGOG NAZIBLAR 

Eski Başvekil Kont Aponi o sı

ralarda Budapeştede çıkan Macar 
Hirlap gaı;etesinde şunları yaz -
mıştı: 

TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

BEYOGLU 
: Rüyalar diyarında 

Doktor Sokrat 
: Aşk şarkısı. 

: Kral cıtleniyor. 
Günah gecc.i 

: Tarzan kaçıyor. 
: Viyana '!ievdaları 
: Şirley kaptan 
: Casus peşinde 
: Programı bildir. 
menıi~tir 

: Sovbat. Saadetim 
sensin 

: Gizli izdivaç. Çin· 
gene geceleri. 

ı Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar. 
1936 Atiııa Balkan 
olimpiyatları. 

: Moskova geceleri, 
Yürüyen ölü 

•Vazıyet hangi bakımdan göz ö

nüne gctırihrse getirilsin, memle -

ketin Teşkilatı Esasiye kanununa 
bağlılığından zerre kadar şüphe ct

medığimız Taranyi partisinin için

den asıl müşevvikleri aramak la
zım geliyor. Polıtikadaki realitele

ri gençlere anlatmak güçtür. Zi _ 
hinler çok dalgalanmış bir halde 

bulunuyor. Macaristanda bugünkü 
nizamın bozulmaması lüzumuna 
kaniiz. Bu memleket, ihtilaller • 

den v~ mukabil ihtilallerden çok 

zarar gördü. Bazı siyasi meseleler
de muhalif vaziyetimiz ne olursa 

olsun, başımızda bulunan her hü· 

kumetten nizamın ve dahili sul-

SANCAK : Şarlo asri zamanlar, 

hün bozulmamasını istiyeceğiz. Bu 

yolda bütün memleketin kendisine 

zahir olacağından da şüphe etme
melidir.• 

YABANCI PARMAGI 
Macyar Orsag da şunları yaz -

mıştı: 

Eski Astorya) : Maskeler aşaği 
CUMHURiYET: Esrarengiz tayyare, 

Yıldırım bölük 
ISTANBUL 

FERAH : Kör ebe. Hod Gil· 

MiLLİ 

HiLAL 

AZAK 

ALEMDAR 

~onun intikamı 

: Danı için yaratı!· 
mış.. Niçeo 
: Bajtdat bülbülü. 
Kim öldürdü 

: ı'OO sene sonra Slav 
ihtirasları(Anna Sten) 
: Sevgilimin ses~ 
Kadın asla unutmaz 

KEMALBEY : Pompeinin son 
günleri.Casus adam, 

HALE 

HALE 

KADlKÔY 
: Marinella. 

0SKÜDAR 
'Yıkılan belde San Fran
sisko 

BAK 1 R K Ô Y 
MiL TIY ADI : Ehlisalip muhare-

beleri. 

* Yunanıstandan buraya gelen 
Lord Luid, buradan da diğer Bal -
kan devletleri merkezıne gıdecek
tır. * Bakırköyünde Küçük Halk~lı 
Çtftlığini işleten Mehmet, mirası

na tama edilerek oğlu Hasan ta -
rMından balta ile uyurken öldü -
rülmek istenmışse ele etraftan ye -
tişile-rek kurtarılmıştır. * Mısır Başvekili Nahas paşa 
son baharda memleketimize gele • 
cektir * Bır Türk genci, iki dubacık 
takmak suretıle bisikletlerı rakıt 

sularda da zevkle dolaşabilen bir 
hale sokmuştur. 

* Bursada fırınlar asrileştiril -
miye başlanmıştır. * Hava yollarının İngiltereye 
sipariş ettiği tayyareler bir buçıık 
ay sonra buraya gelecektir. * 25 Nisandan itibaren İstanbul 
üzerinde 10 dan 12 ye kadar gezin· 
ti uçuşlarına başlanacaktır. * Uludağda yeni bir Dağ Evi 
yaptırılmasına karar verilmiştir. 

Burası kışın da otel vazifesini gö· 
recektir. 
*Yabancı ve azlık okullarındaki 

Türkçe ders saatlerinin çoğaltil • 
ması için tedkikler yapılmaktadır. 

* Gayri menkullerin kıymetle -
rini düşürmemek için tedbirler al
mak üzere bir Emlak Birliği ku -
rulmuştur, * Yeni basılacak olan on para -
lıkların nümuneleri hazırlanmış -
tır. Maliyeden emir gelince bası -
lacaktır. * Cihangirde Firuzağa karako • 
lu civarında Bizans devrine ait bir 
liıhd bulunmuş, hafriyata karar ve
rilmiştir. * Lehistanda kağıt fabrikala • 
rındakl grev dolayısiyle gazeteler 
pek yakında sayfa adetlerini azalt
mış ve formalarını küçültmüş ola
rak çıkacaktır. 

===~==-~-=== 

Bujtday 
Un 
Susam 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Pamuk ya~ı 
Zeytin yağı 
irmik 
Yulaf 
Kendir 
Kepek 
Tiltik 

tohumu 

622 
84 

75 
255 

14 

105 

1 

ton 
.. 
.. 
" 
" 
• .. 
" 
" 
" 1 
" ' . ' 
" 
• 
• 

Afyon 
Peynir K. 
Peynir B. • 
======~~====~' 

G 1 DEN 

139 
1 

ton 1 

" .. 
Adcı j 

1 

1 • 
" 

BUGÜlliKÜ P.ROGRAM 
Ôjtle neşriyatı: · 
Sa•t 12,30 PIAkla Türk mus k'•I, 

12,5? Havadi,, 13,05 muhtelif plak 
neşrıyatı, 14 Son. • 
Akşam neşriyatı: 
17 inkılap dersleri Üniversiteden 

nakl•n Yusuf Kemal Tengirşenk 
tarafından, 18,30 PIAkla d~ns musi• 
kisi, 19,30 Eminönü H"lkevi So•· 
yal yardım şubesi namına ko~fc. 
rans Operatör Sırrı (Evl;lihn muh
telif cepheden tetkikı) 20 Belma 
ve arkadaşları tarafından Tiirk nıu 
sikisi ve halk şarkıları, 20,30 Ömer 
Rıza tarafından arapca söylev, 20,.15 
C~mal Kamil ve arkada.lan tara· 
fından Turk musikisi ve' ~alk şar• 
kıları, saat ayarı, 21,15 Ş. tival· 
ro.su dram kısmı (Anlar). 22, 15 
Aıans ve bors.1 haberleri ve ~r
tesi günün programı, 22,30 plakla 
sololar, opera ve operet parçaları, 
?3,30 son. 
Dıkkat : 
19 Çocuk Esirgeme kurumu na• 

mına konlerans operntör Halıl z; , a 

19.4.937 
ÇEKLER 
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Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

, rılara karşı t~siri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS P İ R İ N in tesirinden emin olmak için; 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz. 

İstanbul Üniversitesi Arttırma Eksiltme ve ı 
Pazarlık Komisyonu İlanlara 

Az Çok 

Ton-500 Ton-800 

Mulı•mmen bedelı 

Lira· 15.~ Kriple maderı 
kömürü. 

Üniversiteye alınacak olan miktar ve muhammen bedeli yoıkarda 
yazı!ı Kriple maden kömürü 3-5-937 Pa1artesi ıcünü saat t5 de Rekıör 

lükte kapalı zarfla ihale edilmek üzere eksillmeye konulmuştur. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve.ika ve 930 liralık muvakkat 
teminatlarile zarllarını ihaleden bir saat evvel Rektörlüj!'e vermiş olma• 

lan lazımdır. Şartname hergün Rektörlükte görülür. (2120) 
• •• 

Tıp Fakültesi ikinci Hariciye kliniği için alınacak ve muhammen be

deli 14000 lira tutan demir levatımı 26-4-937 Pazartesi i\inü saaı 15 de 

ihale edilmek üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 2490 sayılı kanuna uygun vesikaları ile 1050 liralık mu• 

vakkat teminat ve teklif mekluplannı ihaleden bir saat evveline kadar 
Rektöclüğe vermiş olmalıdırlar. 

Liste ve şartname her gün Rektörliikte görülür. (1950) 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
Adalar - Anadolu • Yalova battı lkbahar tarifesi 22-Nisan-1937 ta• 

rihinden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 
Kadıköyünden saat 23,05 tc- kalkan vapur 22.Nisan-937 den itibaren 

Kııdıköyünden 23,30 da, H. Paşadan 23,38 de kaldırılacak ve köprüye 

23,5S te varacaktır. "2186" 

Nafıa Vekaletinden: 

AÇlf\ SOZ-

POKER 
Ttr•t bıça§ı yerine bat• 
ka bir bıçak verirlerse 

aldanmayınız . 
ISRARLA 

POKER PLAY 
., 
1 

bıçaklarını lsteyiniİI, 

Ölçülerin muayenesi hakkında 
lifin 

Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesi mucibince 937 senesi ikinci 

kanun ayı içinde kayt edilmtş ve sabiblerine müracaat kaj!'ıdı verilmiş 

olan ölçülerin 937 seneiik muayeneleri 1·5·937 gününde başlıyacaktır. 

Muayeneye getirilecek ölçüler: 
1 - 1935 ilk veya senelik muayene damgasını taşıyan bütün ölçül•r. 
2 - Senelik muayene d•mgası silinmiş veya okunamıyacak kadar 

boıulmuş bilümum ölçüler . • 
3 - Sahibleri taralınd•n ayarından veya damgasından şüphe cdı· 

ıen ölçüler. ' 
Ô içü sah ı blerinin müşkildt~ maruz kalmamaları ve işlerini çabuk ynp· 

tırmaları için ellerindeki müracaat kajtıdında ı· azılı olan üç maddeye 

çok dikkat etıneleri lazımdır. 

Aşıı~ıda yaıılı günlerde ayar memurları, mıntıkaları içindeki semt· 

lerr:le ölçüleri muayene edeceklerdir. 

EMiNÖNÜ GURUB MERKEZi 

ı.5.937 den 31-S.937 gününe kadar Beyazıt nahiyesinde 

BEYOGLU GURUB MERKEZi 

15·5·937 den 22-5-93/ ırününe kadar Beyo!!'lu kaymakamlığında 

4-5-937 " 
2-6-937 • " 

10.6-937 

28-6-937 

8·7·937 
26-7-937 

6·8-937 

.. 

.. 

" 

l ·6-937 
9-6-937 

26-6-938 
7. 7.937 

,, ,, Pangaltıda 

,, • Hasköyde 

• • 
• 

Beşiklaş 

Arnavutköyde 

'24. 7-937 • • Sarıyer 

5-8-937 ., • Yeniköyde 

31-8-937 ., ., Beyoğlu 

FA TIH GURUB MERKEZi 

1.5.937 den 15·5-937 gQnüne kadar Fatih ayar memurlutunda 

17.5.937 

1-6-937 

l-6-937 

1·7-937 

12-7-937 

21· 7.93~ 
2.5.937 

.. 
u 

" .. 
.. 

31·5-937 
19-6.937 

30.6-937 
9. 7.937 

19-7-937 

30.7.937 

31-8·937 

• 

• 
.. 
• 

.. 
» 

.. 

• 

» 

Eyüp kaymakamlıjtında 

Samatya nahiyesinde 

Bakırköy kaymakamlığındıı 

Yeşilköy nahiyesinde 

Silivri kaymakamlığında 

Çatalca kaymakamlı!!'ı'lda 

Fatih ayar memurluğunda 

KADIKÔY GURUB MERKEZiNDE 

1.5.937 den 22·5-937 ye kadar Kadıköy ayar memurluj!'unda 

1 - 2-Haziran.1937 Çarşanba ıünü saat 15 de Ankarada Velalet 24-5-937 
Malzeme Eksiltme Komisyonunda ilç gurup 4 parça atölye tezıahının 

.. '29-5-937 .. Erenköy nahiyesinde 

ÜSKÜDAR 
grup grup ve kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgiihların cins, muhammen bedel ve mu. 
vakkat teminat miktarları. 

Grup: 

1 
il 

ili 

Adet : CiNSi Muhammen 
bedeli 

Ura Kr. 

1 : 200 Siiindir Honik tezıahı 7980. 00 

2: 500 X 60 Takım zımpara • 980. 00 
1 ( 500 X 20Ô Üniversal takım bileme 

3290. ()() 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kuruş 

598.50 

73.50 

246.75 

3 - Her guruba aid eksiltme şartname ve telerrüatı parasız olarak 
Ankarada VekAlct malzeme Müdürlü!!'ünden alınabilir. 

4 - isteklilerin her ıurup için ayn ayrı tanzim edecckl~ri teklif 

mektuplarını 2 / Haziran/937 Çarşanba ıünü saat 14 e kadar Ankarada 
Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

5 - Yalnız birinci gurup için teklif mektuplarını resmt gazetenin 

7. 5. 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasıoda çıkan talimatnameye göre 

alınmış 937 sene•İ nıüte,.hhitlik vesikası raptedilecektir. "922" "2099" 

1·6·937 den 15·6-937 

16-6-937 •• 22·6-937 

23-6-937 3().6-937 

ye kadar Üsküdar kaymakamlıtında 

• • Kısıklı nahiyesinde 

,, ,. Beylerbey • 

BEYKOZ 

1.7.937 den 15.7.937 ye kadar Beykoz kaymahmlığında 

ADALAR 

16-7.937 den 21.7.937 ye kadar Büyükada 

22-7-937 

27.7.937 • 
30-7-937 .. 

2-8-937 den 

5-8-937 
10-8-937 

• 
" 

26· 7.937 

29-7.937 

31·7-937 

" .. 
.. 

.. 

.. 
4.9.937 ye kadar 
9.g.937 

12-8-937 
.. 
.. " .. 

Heybeli ada 
• Burgaz ,. 

" Kınalı 

Maltepe 

Kartal 
Pendik 

belediyesinde 

.. 

YALOVA 

13-8-9 37 den 18-8-937 ye kadar Yalova belediyesinde 

ŞiLE 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu- Devredilecek ihtira beratı 19-8-937 den 21-8-937 ye kadar Şile belediyesinde 

ğundan . "Mayii maddelerin tasliyesi,, hak· 23-8-937 ,, 24-8-937 ,, ,, Ağfa ,, 
Mukaödcma Şişlide Bomont i falı- kındaki ihtira için alınmış olan 28 

rikas ı civarında Silahşor cadde - Mayıs 1935 tarih ve 2032 numaralı 26-8-937 ,, 31-8-937 " ,, Kadıköy Merkez (B.) (2206) 

sinde 47 No. da mukim iken halen: ihtira beaatının ihtiva eltiğ"i hukuk ------------------------·----
ikametgahı meçhul bulunan posta bu kere başkasına devir veyahut Nafia Vekaletinden: 
memurluğundan mütekd t Rızayı · mevkii fiile konmak için icara ve. 

Kirkor Nazaretyanın aleyhinize ri leceğinden bu hususta fazla ma. 17 Mayıs 1937 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti 
B yoğlu Üçüncü Sulh Hukuk malı- lü mat edinmek isteyenlerin Gala. Malzeme eksiltme komisyonu odasında (3000) lira muhammen bedelli 
kemesınden istih sal ve berayı in- tada, Aslan han 5 nci katı. 4 DU• (20) ton lama demiri açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
faz dairemize tevdi eylediği 30/12/ maralara müracaat eylemeleri ilan ~ Şartname ve buna mütelerri diğer evrak parasız olarak Ankarada 
936 tarih ve 936/1160 esas ve 936/ olunur. Malzeme Müdürlüğünden ve Haydarpaşada Vekalet Tesellüm Memurlu· 
1121 karar numarasına kayıdlı hük- 1-------...,,.,,.,,.....,,.,=...,-=<" ğundan verilecektir, 
mü iliım mucibince zimmetinizde hakeme yolu ile ait olduğu mahke- 1 
matlubu olup tahsili tekarrür e • meden veya temyiz mahkemesin - Muvakkat teminat (225) liradır. 
den 25 liranın maa masarif tesvi _ den icranın tehirini müstelzim bir Eksiltmeye gireceklerin 17 Mayıs 1937 Pazartesi günü saat 15 de 

yesi hakkında tarafınıza gönderi- karar getirmediğiniz veya bu müd· 
len icra emri ikametgahı hazırını- det zarfında mal beyanında bulun· 
zın meçhuliyeti hasebile tebliğ kı- madığınız takdirde müddeti mez • 
Lnaınayarak mukteyi tebliğatın bir kurenin hitamını müteakıp cebri 
ay müddetle ilanen tebliğine karar icra suretile muamelei liızimeye 
v~rilmiş olduğundan tarihi il&n - devam oluancağı malumunuz ol -
dan itibaren mezkur müddet zar- mak ve bu husustaki icra emrinin 
fı'nda ve 937/410 dosya No. sı ile tarafınıza tebliği makamına kaim 
bO~cıinuzu vermediğiniz veya tet- . bulunmak üzere keyfiyet ilanen 
~i~ tnerciinden veyahut iadei mu- tebliğ olunur. 

• 

malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları lazımdır. (736) (1753) 

Devlet Demiryolları vc: 
Limanları Umumi idaresinden: 

Pendik - Haydarpaşa arasında yevmt işlemekte olan 49 No. lu ban• 
liyö trenimiz 22-4-937 tarihinden itibaren lağvedilmiş ve bunun yerine 
Pendik'ten sat ·22,:ıs. de hareketle Haydarda,a'ya saat •23,30,, da 
muvasalet edecek 1049 No. tahtın<la bir tren ihcias ve ikame edilmiş 
oldutu ilin olunur. "2165. 

İstanbul Aslyie 4 cü Hukuk Mah-
kemesinden: / 

20 Nisan ....,, 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları Askeri fabrikalar Umum mü • · 

dürlüğü: hesabına Almanyada mi.ı
hendislık tahsil ed<>n Kimyager Os- !•-------------' , • Her bir metresine b:çilcn ederi 
man Şükrü Bakırköy fabrikasında 26 kuruş olan 200 ila 350 bin metre 
mecburi hizmetini kısmen ıfadan 

çamaşırlık bez kapalı zarfla alına-
sonra vazifesini terk ettiğinden ken- k ca tır. Şartnamesini 4fo5 kur ı,-. 
disine tahsil için sarfedilmış olan almak ve örneklerini görmek iste-
6194 lira 59 kuruştan vermekten yenlerin her gün Komisyona gelme· 
imtina ettiği 1590 liranın tahsili ta- !eri. İlk teminat mıktan 5800 lira· 

lebile hazinei maliye namına avu- dır. ihalesi 26/4/937 Pazartesi ır; . 
kat Nüzhet Erk tarafından Şişlide 

nü saat 11 je dir. Münakasaya gi· 
Samanyolu sokak Zafer apartıman receklerin 2490 sayılı 'kanunun 
7 N. da oturan Kimyager Osman 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
Şükrü ve Nihat Riza aleyhlerine vesikaları ilk etminatlarile birlik-
937/1607 numara ile açılan dava • 

te teklif mektuplarını ihale saa • 
dan dolayı dava arzuhali adresi ya- tinden en az bir saat evvel Anka-
zılı Kimyager Osman Şükrüye gön-

rada M. M. Vekaleti Satınalına Ko-
derilmiş ise de mumaileyh in el • misyonuna vermeleri. (667) (1 Ti9\ 
yevm ıkamet ettiği yerin meçhul 

Beyoğlu 3 cü Sulh Hukuk Hfı • 
olduğu davetiyesine ve tebliğ il • 

kimliğinden: 
mühaberıne yazılan mübaşirinin 

mc ruhatmdan anlaşıldığından ila- Mahkemen;n 937 /337 sayılı dosya-
nen tebliğat yapılmasına ve mu • sile İstefan tarafından Beyoğ!unda 
hakemenin 21/5/937 Cuma günü Pangaltıda Bayır sokağında eski 53 
saat 14 de talıkına ve müdaaleyhe yeni 59 numaralı evde oturan ve 

ilan gününden itibaren bir ay halen ikametgahları meçhul bulu-
mühlet verilmesine karar verildi- nan Sitanik ve .Maryam ve Osgan 

ğinden adı ve adresi yazılı müda • aleyhlerine açılan mezkur evin i· 
aleyh muhakeme günü mııhkeme-

zalei şuyuu hakkındaki davanın ciu· 
de hazır bulunmadığı veya bir ve-

ruşmasında gayri menkulun 14-5-
kil gönderilmediği takdirde hak • 

937 saat 16,50 ta mahallen keşif ,.e 
kında gıyap kararı verileceği ilan tetkik ve muhakemesinde 19-5-937 
olunur. (937 /1607) 

-------- tarihinde saat 15 de bakılmasına ve 
İstanbul Dördüncü İcra Memur • gelmeyen dava edilenlere bundan 

luğundan: bahisle muameleli ıpyap kllrarının 
Tamamına bin dört yüz doksan 

20 gün fasıl ile iliinen tebliğine, ka
üç lira yetmiş beş kuruş kesilen 

rar verilmiş olduğundan tayin olu
Langada Bostancı Aptullah mahal-

nan günde keşfine ve itiraza mu • 
lesinde Liınga caddesinde eski 81 
No: ıu ve 298, 377 metro mu.. -.- hakeme gününde muhakemeye gel-
baı alanındaki arşa dairemizde a- · mediği takdirde vakıaları kabul et

çık arttırmaya çıkarılmış olup şart- miş sayılacağı muameleli gıyap ka-
namesi ilan tarihinden itibaren .. ;. rarı tebliğ makamına kaim olmak 
vanhaneye asılarak 19-5-937 tari • üzere ilan olunur. 

hine rastlayan Pazartesi günü saat İstanbul Asliye 3 üncü Hu• 
14 den 16 ya kadar dairemizde sa- kukuk Mahkemesinden: 
tılacaktır. 1 stanbul Maliye Muhakemat 
Arttırmaya girmek için % 7,5 müdürlüğü namına avukat Safi 

teminat akçesi alınır, birikmiş ver-
gi, belediye rüsumları ve vakıf i • Sirme tarafından Büyükdere 
caresi ve 20 senelik tenviz bedeli Kuyu sokak 12 Nu lu evde 
müşteriye aittir. Arttırmaya gayri oturan Matyo aleyhine Mahke-
menkule takdir edilen kıymetin memizin 929/1621 Nu. ltı dos• 
% 75 ni bulmak şart olup aksi hal- yasile açılan gaiplik davasın• 
de en son arttll'anda taahüdi.ı ye- dan dolayı müddei aleyhe gön• 
rinde kalmak üzere arttırma on beş derilen dava arzuhali, mübaşir 

gün daha uzatılarak 4-6-937 gü • tarafından, mumaileyhin otuz 
nünde rastlayan Salı günü ayni yer sene evvel ikametgahını terk 
ve ayni saatta satılacaktı r. Ve bu 

ile bir semti meçhule gittiği 
sefer de kıymetin in \{> 75 i bu • 
Junmazsa 2280 No: lu kanun ah • şerhile bila tebliğ iade edilmiş 
kamına tevfikan satış geri bırakı- ve H. U. U. K. nu.n 142 nd 
lacaktır, 2004 No: ıu kanunun l26 maddesi ınucilıince bir -ay ıııüd· 
ci madde mucibince ipotek sahibı detle ilanen teblig.ıt ifasına k,.. 
alacaklılarla diğer alakadarların ve 1 rnr verilmiş olduğundan ~I ii ;. 
irtifak hakkı sahiplerini gayrımen- deialeyh Matyonun bu ıııürl :et 

'kul üzerindek ı haklarını husu - zarfında mahkemeye uıürac1atle 
sile faiz ve ma ;rafa dair buluna'\ dava arzuhalini tebellüğ ve on 
ittaalarını müsbet evr:.kile birlik- gün zarfında cevap vermesi Jü. 
te ve 20 gün içinde dairemiıc bıl-

zıı mu tebliğ makamına kaim 
dirmeleri Jazımdır. Aksi hal.:ic hak-

olmak üzere ilan olunur. 
!arı tapu sicillerile sabı! olmadık-
ça satış bedellerinden payı~~masın- (936-1621) 
da hariç kalırlar. Daha ziyade bil- Salubi ve umuml neşriyatı idare eden 
gi edinmek istiyenlerin 1934/2285 Başmuharrir 
dosya numarasile dairemize mü • E. izzet 
racaatleri ilan olunur. Buıldıiı ')'er: Matbaal Ebüıılye 
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