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SON T~~GRAFl 
TUrklyenln en çok o

kunan ve •r•n•n gaza
t••I oldu. On• •bone 
olunuz. 

ABONE OCRETLERI: 
Bir senelik 11, altı ay
lık 5,50 ve üç aylık 
3 liradır. 

Telgraf edresl - l.taabul: Acık Söz 

ismet lnönü bugün şehrimize geliyor . . . \ ............................................................................... : ............ : ....... :~· .. ·~·;· ................................. ::; .................. . 

S f ada ıkı Başvekil arasın- Sıyası goruşmeler çogaldı 
0 y G l G .. · b ·· 

da mühim görüşmeler oldu enera. . . orı~ş- .. ugun 
Kral Boris, Başvekilimiz şerefine bir ziyafet verdi Musolını ıle goruşecek 
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Almanya ve 
Cenubi Afrika 

Almanya ile 1ngilterenin cenubi 
Arı-ika dominyonu arasındaki mü· 
nascbctler son günlerde hajlı ger
ginleşmiştir. Gerginliği doğuran 
ih ı ilafın mahiyetini izah edebilmek 
için cenubi Afrika ittihadı domin -
Yonunun eski bir Alman sömürge
sine - cenubu garbi Afrikaya - man
dater sıfatile sahip olduğunu ha -
tırlamak lazımdır. 

Büyük harp başlar başlamaz, Al
ınan ~ömürge imparatorluğunun ol: 
dukça ehemmiyetli bir parçası o -
lan cenubu garbi Afrika, İngilte -
renin bır donmiyonu olaıı cenubi 

· Afrika ittihadı tarafından istila e
dilmişti. Harpten sonra Milletler 
Cemiyeti, bu eski Alman sömürge
sini manda altında idare edilmek ü-
zere cenubi Afrika dominyonuna 
Vermiştir. Dominyon 1923 senesiıı· 
de Alman hükumelile de bir iti -
lıif imzalamıştır. Bu itilamnney' 
göre, Almanya eski sömürgesi:ı.rı 

cenubi Afrika ittihadına intikalini 
kabul ediyor. Dominyon hükumeti 
de orada yaşayan üç bin kadar Al-
tn.anın, dillerini, ve harslarını nıu .. 
hafaza etmek için teşkilat yapmala
rını, ve bır takım haklardan istü::
de etmelerini garanti ediyordu. 

Cenubi Afrika sômürgesinin man
daterliğini aldıktan ve Almanya i
le de anlaştıktan sonra cenubi Af-
rika dorninyonu, sömürgeye geniş 
bir otonomi vermiş ve nüfusun•ı 
da İngiliz tebaalığını kabulde ve
yahut eski tcbaalıklarını muhafa 
zada serbest bırakılmıştır. Üç bin
den azcık fazla olan Almanla:· a -
rasında iki bin dokuz yüz kadarı 
İngiliz tebaalığını tercih etır.iştir. 
İki yüz elli kadar Alman ise Al -
man tebaalığında kalmıştır. Sö -
mürge nüfusunun ancak onda biri
ni teşkil eden Avrupalılar, Ameri
ka ve Afrikada kullanılan tabirle 
cbcyaz renkli insanlar• arasında 

Almanlardan başka İngilizler ve 
Hollandalılar da vardır. Aln>anh
rm bir kısmı, eski tcbaal.klanm 
muhafaza etmekle beraber, bu Al
man tebaaları bugüne kadar dev • 
let memuriyetlerinde kullanılmış
lar ve Alman dilinin, Alman har -
sının muhafazası için istedik.1-·ri 
teşkilatları yapmışlardır. 

Almanyada Hitler rejimi iktida
ra geçinceye kadar cenubi Afrika 
ittihadında bir Alman meselesi yo°K.
tu. Fakat nazi Almanyasının ırk
çılık prensipleri, tıpkı Moskovanın 
komünistlik ideolojisi g'ibi, Al -
ınan sınırları dışında bulunan cer
men ırkına mensup insanları nü -
fuzu altına almak isteyince cenubi 
Afrikada vaziyet müşkilleşti. Es
ki tebaalıklarını muhaza eden iki 
)·üz elli Alman nazi teşkilatı kur
dular. Hitler gençlik kurumu yap
tılar ve tahrikfıta başladılar. Eğer 
cenubi Afrika sömürgesinin Al -

rnan olan nüfusu eski tebaalıkla -
rını muhafaza eden bu iki yüz elli 
insandan ibaret olsaydı, ittihat bir 

rnesele karşısında kalmazdı. Fa -
kat Alman tebaası İngiliz vatan • 
daşlığına geçen üç bin kadar Al -

man arasında da ta~rikat yap -
maya başlayınca cenubi Afrika it
tihadı tedbir almayı lüzumlu gör

dü; yabancı tebaayı memurluk ve 
siyasi teşkilat yapmak hakkından 
mahrum eden biı· beyanname neş
tetti. İşte Almanya ile cenubi Af-

.Ahmet ŞUkrU E•mer 
(Devamı 3 iincü. sahifede) 

1 lk" sefı"I 1 Musolini perşembe günü Avusturya. 
1 1 1 Başvekilini yatında kabul edecek 
i iddia 1 Hariciye nazırı Kont Ciano da üç gün 
~ i kalmak üzere Tirana gidiyor 

1 ~:~;i.~. gb~:::.~ 1 
~ Bütün memleketin büyük bir ~ 

alAka ve ha!IAasiyetle takip et• i 
tiki Hatay meselesi hakkında ~ 
Milletler Cemiyetinin son kara- i 

Dün So/yarla parlak ı•kild• Baş.,tlclllmia ıtr•fine .aragda bir 
kar~ılana" lJaıcekilimia ılga/et .,.,en Bulgar Kralı S. M. 

J,m.t lnöni1 Barı• 

So!ya, 20 (Hususi muhabirimiz - Başvekili başta Köse İvanof ol-
dcn teleConla} - Belgraddan dön - duğu halde bütün Bulgar Nazır -
mekte olan Başvekil İsmet İnönü, lan, Balkan Antantı diplomasi mü-
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü A - messilleri, Türkiye sefarethanesi 
ras ve refakatlerindeki zevat bu erkanı, Türk - Bulgar dosluğu ce-
sabah Bulgar hudutlarına girmiş- miyeti mümessilleri, bir çok yük -
!erdir. sek memurlar ve kalabalık bir halk 

Heyet Çarprodda hükı'.ımet tara- kütlesi Sofya istasyonunda karşı-
fından kendilerine tahsis edilen lamıştır. 
hususi vagona bınmişlerdir. Bul - Müzika İstikl51 marşını çalmak 
garistan dahilindeki seyahatlerine suretile misafirleri selamlamıştır. 
bu vagonla devam edeceklerdir. ( Dtvamı ı inci say fada ) 
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Almanya, ko i teş
riki mesaiye hazır 

Amerika Cumhur reisinin bir konfe· 
ransı daveti 

bekleniyor. Fransı~lar neticeden bedbin 

Almanganın garp dtmakrasll•· 
riy/e ekonomik teırikimesaisinl 

lemin ffln hir konferansı lçlimaa 
çağırması t>ekltnllen Amtrlka 

Cumhurreisi Ruz.,e/t 

Berlin 20 (A.A.) - B. Lansbu· 
ry, 13. Hiller'Je yaptı~ı uzun görüş• 
meden sonra, Rculer ajansının lJer• 
lin mümessiline beyanatta buluna
rak Alman yanın bütün milletler ara
sında ekonomik teşriki mesai ve 
anlaşma için toplanacak bir kon
feransa iştirake amade bulunduğu• 
nu bildirmiştir. Cumhur başkanı 

I 
Roozevelt yeyahut diğer bir dev• 
lelin reisi böyle bir konferansı iç
timaa davet etti~i takdirde, Al
manya bu konferansa iştirak ede· 
cektir. 

lngllz g11zetelerl ne diyor? 
Londra. '.!O. (A.A.) - Daily Mail 

gazetesi müstesna olmak üzere bü· 
tün gezeteler, Lansbury-Hitler mü• 
)akalını itimatsızlıkla ·karşılamakta 
ve tecrübenin Alman hülr.umetinin 
icraatına intizarı emreylemekte bll
lunduğunu hatırlatmaktadırlar. 

Daily telegraph, Almanya'nın ip
tidai maddeler tevziinin kontrolü 
komitesine iştirakten Almanya'nın 

imtina etmiş olduğunu hatırlatarak 
şöyle demektedir: 

"Şimdi söz, B. Roosevell'indir. 
Fakat Amerika Reisicümhurunun 
yaapacağı teklifin muvaffakiyetle 
neticeleneciğinden emin olma~ıkça 
herhangi bir teklifte bulunması 
muhtemel addedimemektedir, 

Pelit Parisien gazetesi şöyle dı· 
yor: 

Berlin'de, garb demokrasilerile 
iktisadi ve belki de siyasi bir teş
riki mesai vadisinde yeni bir isti
kamet belirmektedir, Eğer namiınl 
ise bu istihaleyi nazarı itibara al• 
mak yanlış bir hareket olur. Fakat 
şüpheleri bertaraf etmeğe de im
kan yoktur. 

( Dc.,amı 2 inci snyfada) 

Yeni tefrikamız 

Hayat Denen Oyun 
insanlığın, hayatın felsefesini 
anlatan büyük edebi roman 

Bugün Başladı Dördüncü sahifede 
Takibe başlayınız 

i 
rını bir türlü anlamak isteme- -
yen Suriye politikacıları, Tür- 1~
ltün aleyhinde her gün 7eni tez- ! 

= virler icat etmekten de bir türlü ı 
usanmamaktadırlar. l! 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya• i 
nın Millet Meclisi kürsüsünden 1 

i 
bahsettiki haydutluk vakalarını, i 

Geçen defaki Göring Muıellttl Malikalıttdan bir İnlıba 
müstemlekeci Fransa, tamamen İ 
inkar ettikten başka, "yavuz i 
hırsız ev sahibini bastırır ,, me• ~. 
seline tam uyacak şekilde u bi- -==-- Avrupadaki siyasi kaynaşmalar j adamlarının bu ay içinde de bir 

gittikçe artıyor. Mesul bükümetler (Dtvamı 2 nci •ay/ada) 
zim Suriyeyi haydutlarla doldur• : u1111111111111111111ıııtıınu11111ıııı11111111nnnn111111111111111Mıııııııım111111111111uııııttu11111111111111111uıııııuıııııuıııı111111111ıttııuı~ 

duğumuzu iddia etmektedir. w 

Bu, iddia, cevap vermeği lü· 
zumsuz kılacak kadar gülünçtür. 

Diğer yandan Suriye'de yeni 
bir entrikaya baş vurulmuş, 
mill1 Hatay davamııın temizli· 
itine güya leke sürülmek, Ha
taylı Türkün ana ,atana sevgisi i 
soğutulmak istenmiştir. Bu yeni ı 
entrika ve tezvir şudur: 

Guya biz Suriye petrolların
dan verilecek yüzde sekiz his
seye mukabil Hatay davamız. 

dan vazgeçebileceğimizi göste
ren pazarlıklara girmiş imişiz 1 

Bu sefil iddia da, yukarıki ya• 
lan gibi, cevap ve :tekzibi lü
zumsuz kılacak kadar gülünç 
ve, iğrençtir. 
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ispanya 
Kontrolü ne 
Netice verecek 
HUkOmetçller kontrolU 
kendi aleyhlerinde bu· 
luyorlar Bombardıman-

lar deyam ediyor 
Valencia 20 (A. A.) - Bahriye 

nezareti tebliğ ediyor: 
Ademi müdahale kom'tesi, ls

panya'ya harp malzemesi gelmesine 
mani olmak iddiasile bahri bir kon
trol ihdasına, beynelmilel hukuka 
muhalif olarak, karar vermiştir. 

Bu karar, beynelmilel hukuka 
muhaliftir, çünkü hükumetle asi· 
!erin hükumetini müsavi addetmek· 
tedir. Kontrol, yalnız adeıni müda· 
bale misakına imzalarını koymuş 
olan milletlerin gemilerine şamil• 
dir. ispanya, ltalyan ve Alman 
b3yrağını taşıyan gemilerin kont• 
rolünü kabul etmemektedir. 

BILBAO ÜÇ DEFA BOMBAR
DIMAN EDiLDi 

Bilbao, 20 (A. A.) - :i Motörlü 
üç tane Asi tayyaresi dün 

(Devamı 2 ci sayfada) 

Irak Hariciye 
Veziri geliyor 

Irak hariciye veziri doktor Na• 
ci Alil hükumetimize resmi bir zi
yarette bulunmak üzere 26 nisan 
pazartesi ııünü Ankaraya ırclecek 
ve 29 nisana kadar orada kaldık
tan sonra Bağdada dönecektir. 

Şark vilayetlerinin kal
kınma programı 

Üçüncü umumt inüfettiş Tahsin Uzer 
Trabzona gidiyor. 
Programa 
Başlanıyor 

B ir mi.ıddet evvel İskenderiye
ye gitmiş olan Üçüncü Umu

mi Müfettiş Tahsin Uzer şehrimize 

dönmüştür. Tahsin Uzer bugün -
!erde Trabzona giderek oradan Er
zuruma geçecektir. Şark vilayetle-
rinin kalkınması için hazırlanan 
programların tatbıkine ehemmi -

yelle devam edilmektedir. Bu yol
dan olarak 'rrabzonda büyük bi= 
nümune hastahanesi inşa edile -
cektır. Bu suretle Karadenizin yu

kan kısmına ait en büyük bir ihti
yaç yerine getmlmiş olacaktır. 

Hastahanenın inşasına bugünlerde 
başlanacaktır. Bundan başka Trab
zona buyük bir şehir stadı ya -
pılması da kararlaşmıştır. Stad için 

( D<"raını 3 uncü sayfada) 

-. 

Üçünci1 Umami Maf•llis Tahsin Uzu 

inci yıh kutlulandı 

..----------

' 

Berlin 20 (A.A.) 
F ü h re r'ı n d o
~umunun 48 inci 
yıldönümü, Hi t-
1eri1 e Geo
r i n g, Blombrag, 
Von F ritsch ve 
Roeder'ın huzu· 
rile yapılan mu• 
az zam bir aske rl 
geçid resmi ile 
tcsid edilmişir. 

Kesil bir halk 
kütlesi, saat 11 
den ititaren iki 
saat devam eden 
bir geçid resmi 

Dün dogumanun 48 inct gıl clönllmi1 büyük merasimle yapan askerleri 
kut/ulanan Alman D•vlr.1 reisi Hitler alkışlamı~tır. 

Askerler, S ki-
lometre üzerinde büyük bir intizam içinde safhalar vücude getir-
mı,ıerdi. (Devamı 2 nci 111.gfada) 
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1 L~~---iLt ____ G_u_·n __ o_n __ ıç_i_n_d_e_n __ .-..~~-~----ı: 
Mücrim Çocuklar 

-2-
Yazan: Ihsan ŞUkrU A kS9i" Montrö konferansı mu-1 

Mısır Son s~nelerde mücrim çocuklar 
adli ,.e tıbbi geniş bir tetkik sahası 

u!du. Burada çocuk demektense 
gençlerdemek da ha doğru olur. 

Çünkü bu mevzuda 12 den 18 yaşı

na kadar olanlar dahildir. Çocuk i

şi, gençlik işi, memleket işi olmuş

tuı·. Her millet ilerisini korumak 

için çocuklar hıfzı.>ıhhasına aza -

mi ehemmiyet vermektedir. 

Bu koruma işi doğumla başlar: 

Doğum vefiyatına mani olmak, süt 

çocuklarının ha,taltkları ile uğ -

raşmak, çocuk intanları ile rnüca
ude etmek ve bu meyanda bilhas

sa mühim bir yer alan verem mü

cadelesi, hep bu maksatla ortaya 

çıkan içtimai gayelerdir. Son sene

lerde bu mücadele işlerine bir de 

mücrim çocuklar meselesi karıştı. 

Mücrim çocuklar ve onları koru -

ma hareketleri hakkındaki son Ct! -

reyanları gözden geçirmek faydalı 

olacaktır. Hepimiz duyarız: Filli -

nın oğlu, daha mektep talebesi i
ken annesinin ;"iizüğünü çatr,uş, fi ... 

!anca çocuk kardeşinin başını yar

mış,babasına asi imiş, evden kaçı

yormuş, gece sokaklarda yatıyor • 

muş, mektepten koğulmuş, hocası
na karşı geliyormuş ... Böyle vak'a

larını teessür ve hayretle karşı • 

J:ıdığımız çocuklar mevzuumuzun 

tiplerdir. Bunları ilmi ağızdan 
şöyle tarif edebiliriz: cİrsl veya 

kisbi zeka ve ahlak kusurları se

bebile, içtimai muhitlerine uyamı

yan çocuklar• burada içtimai mu

hitten maksat ana baba evi, mek -

tep veya çocuğun çalıştığı atelye

lerdir. Bütün cürümler bir karnk

ter kusuru veya muhitten alınan 

fona tesirler neticesi olduğuna gi;

re, mücrim çocukları da iki grupa 
ayırmak lazım gelir: 

1 - Ruhi kusurlar &eht bile müc. 

ı-lm olanlar. 2. - Auhi vaziyeti ta

bii olduğu halde, fena muhitin sev· 

kile mücrim olanlar. İkinciler yanı 

fena muhit ylizünden mücrim o -

!anlar, hekim sahasından çıkarlar. 

Daha ziyade umumi ve içtimai b'r 

mahiyettedir. Asıl bizim meşgul r.

lacağımız, ruhi kusurları se1>ebile 

mücrim olanlar ve bunları koruma 

meselesidir. Ruhi kusurlar da iki 

cepheden mütalea icap eder: 1 -

Geri kalmış zekalı d e b i !, abdal 

çocuklar. 2 - Karakteri bozuk o -
!anlar .. 

Birinciler çalışamıyan okuyamı

yan şu hepimizin bildiği abdal ço
cuklardır. Bunlar ya atak hiddetli, 

ya durgun, sersem olurlar. 

İkinciler karakteri bozuk olan -

!arı tarif edebilmek için, evvela biz 

akıl hekimlerinin karakterden ne 

anladığımızı ve onu nasıl tarif et-
i 

tiğimizi hatırlıyalım: Karakter .şah-

sın harici muhit şartlarına karşı 

teamüllerini idare eden ruhi affec

tion kabiliyetidir.. Burada afek -

~iyondan maksat sevgi, teessüri -

·et gibi hislerdir. İşteikinci grup 

çocuklarda bu karakter bozuklukla

n bilhassa kendini gösteriyor. Bun

ların içinden bir kısmı emotir dedi

ğimiz mahcup utangaç, çekingen 

çocuklardır. Bunlar mesela sınıf

tan döııunce, atelyeden koğulunca, 

eve, baba ve anasının karşısına çık
madan korkarlar, çekinirler ve ka
çarlar İşte bu kaçış bir sürü cü -
rümlere yol açar, geçinmek için ça
larlar, yalan söylerler ve mahke -
melere kadar düşerler. 

Bir kısımları siklotimik biiny.!
lidir. Tıpkı kahillcr gibi, bunlarda 
devir, devir görülen hiddet, tehey
yüç nöbetleri gelir ve bu esnada cü-

-ına da tesadüf edi!

mckteclir. Diğer bir nevi ise, bir iş 
de bir yerde sabit kalmıyan serse

ri tiplerdir. Bu çocuklar, bir sürü 
mt'ktep değiştiiirler, mektepten e
ğer çıkabilmiş ise, hiçbir esaslı 
meslek intihap edemezler. En scv
dıkleri meslek boyuna değişen ne
viden olanlardır: garsonluk, gemi
cilik, otel hizmetçiliği gibi. Bu iş-

lcr esnasında emniyeti suiistimal, 
hırsızlık gibi cürümleri sık sık iş

ler, boyuna koğulurlar. Böyle kız

lar ekseriya fahi'ieliğe düşerler, 
genç erkekler ise profesyonel pede

rast olmaya çok müstaiddirler. 
Bir diğerleri gerek evde ve ge

rekse mektepte gururları, emniyet
sizlikler[, her şeyden bir mana çı

karrruya meyilleri sebebile müte

madiyen hadiselere meydan verirler 

ve daima umumi kaidelere karşı 

isyankar, b(;yıe hareketlerde ele -

başı, hiçbir disipline boyun eğmek 

istem.iyen gençlerdir. Bunların i -

çinde yükselenler de olursa da şu 

karakterlerindeki kusur sebebile, 

bir tarftan mutlaka patlak verirler 

ve serseriliğe kolayca dönerler. Ol

dukça iyi tahsil görmüş, lisan bi -

lir, ilk hamlede fazla zeki hissini 

veren bir genç arasıra serserilik -

!er ediyor, mesela köprü altlarında 

yatıyor, esrar içiyor .. .İşte her şe

yi düzgün gibi görülen bu gençte 
bir şey eksiktir; ruhi faaliyetin a

hengini temin eden hassa onda yok

tur. Mükemmel bir otomobil motö

rü farzedelim: her şeyi tamam, yal

nız bilfarz elektrik tesisatında bir 

kusur var. Arasıra işliyor, fakat ha

zan da yollarda kalıyor. İşte bu bir 

düğmesi bozuk motör gibi, bu tip

ler de içtimai ahengin ötesinde be
risinde kalırlar ve hazan mühim 
cürümler işlerler. 

Burada saralı çocukları da say

mak lazım. Saranın bazı ruhi ne

vileri vardır ki böyle vak'alarda 
hastalar haberleri olmadan evden 

kaçarlar, cinayetler yapabilirler. 

Böylelerini ayrıca etüd etme:li, göz 

önünde tutmalıdır. Bu hal çocuk

larda pek az görülür. Fakat genç -
!erde mevcuttur. Bir genç zabit bi
liriz böyle ruhi saralar esnasında, 
bir gün nişan taliminde birinci o
luyor, ve göğsüne madalya takıyor
lar. Birkaç saat sonra, kendine ı:e· 
liyor ve göğsündeki nişanın ne ol
duğunu soruyor. Kendine anlatı -

yorlar, inanmak istemiyor, niha • 

yet hastalığından şüphe edilerek he

kime koşuyor. Tabii derhal as -
kerlikten ayrılan bu genç nihayet 
hastahane köşesinde ölüp gidiyor. 

Delllik ile akıllılığın arasında bir 

saha teşkil eden ve bazan deliliğe 

hazan akıllılığa yaklaşan psikopat! 

misafirler, her memlekette büyük 

ehemmiyetle uğraşılan bir mevzu 
halin! almıştır. Bunları ne yapmalı? 
Cezalandırmak ekseriya aksi neti

celer veriyor. İşte bir misal: 

Karakteri bozuk 14 yaşındaki bir 
çocuğa bir gün basit bir iş için ba

bası çıkışıyor, onu tehdide ve ak -

lınca terbiye için döğıneye kalkı -

yor. Bu gencin. cezaya karşı gös -
!erdiği mukabele tabancasını çekip 

babasını derhal öldürmek oluyor .. 
( Sonu yarın ) 

Siyasi 
Görüşmeler 
Çoğaldı 

(1 inci sayfadan a•yam) 
çok temasiarda ve Sİ} asi müzake

relerde bulunacakları anlaşılmak
tadır. 

vaffakiyetle bitti KraJlığı iJe 
Monırö 20 (A. A.) - Kapitülasyonlar konferansı mesaisinin tcrak

ki~ine müleallik olarak muhtel,f murahhas heyetler ara'1nda umum! bir 
nikbhlik inltbaı hükürn sürmekted r. intikal Jevresinin mü ld~ti m~se· 
lesi hakkında Nahas Paşanı;ı mukarrer o!du<!'u v •çhile hgiltcre kr~lı
nın taç giyme merasiminde hazır bulıınm'k üzere Londra'ya gidebilme•i 
içh oldukça yakın bir zamanda bir itilaf elde edılece~ ümid olu"
maktadır .. 

Dostluk, ikamet muahe· 
deleri akdolundu 

Konferans içlimalarının kısa bir müddet tehiri, ma; ıs ayının üçüncü 

Ankara 20 (Hu•u•i muhabirimiz
den - Mısır Krallığı ile aramızda 
do,tluk, ikamet mu,hede n ,me
sile tabiiyet mukavelenamesi ak
dolunmuştur. 

haftasına do~ru imza edilecek o!an kat! metnin tercihine mec'ar olacaktır, e e 

l·smet . ~~- b .. -Amerikan· 
ınonu _ugun Bütçesi 

şehrimize gelıyor Açık verecek 
( 1 (ne( •ay/adan deuam) 

Heyet, buradan otomobille Tür -

kiye elçiliğine hareket etmiştir. 

Bütün şehir donanmıştır. 

Bulgar Kralı Boris, ınisafıder 
şerefine bir öğle ziyafeti vermiş -

tir. Ziyafetten evvel ve ziyafeti 
müteakıp iki başvekil arasında gö
rüşmeler olmuştur. 

Akşama resmi bir tebliğ neşre -
dilmesi de muhtemeldir. 

Bugünkü mülakatlara Balkan 
Birliği ve ittifakları bakımından 
büyük ehemmiyet verilmektedir. 

Kral Boris, öğleden sonra İsmet 
İnönü ile Hariciye Vekilini Brama 
sarayında kabul etmiştir. 

Gazeteler bu sabahki nüshala -
rında misafirler hoş geldiniz de
mekte, Türk - Bulgar dostluğunu 
tebarüz ettirerek, iki başvekil ara
sında bugün yapılan mülakatın e
hemmiyetinden bahsetmektedirler. 

Misafirler bugün öğleden sonra 

§ehri gezecekler ve 16,35 de eks -

presle İstanbula hareket edecek -
!erdir. 

BAŞVEKİL BUGüN ŞEHRİMİZDE 
Belgraddan avdet etmekte olan 

Heyetimiz bu sabah şehrimizde 
bulunacaktır. Başvekil, Sirkeci is
tasyonunda merasimle karşılana -

caktır. Heyetle birlikte gitmiş o -
lan gazeteciler de ayni trenle dön
mektedirler. 

Başvekil 23 Nisanda Ankar.ıda 
bulunacağı için şehrimizde hiç !<al
mıyacak ve bu akşamki tCE•nle 
ve yine merasimle uğurlanarak 
Ankaraya hareket edecektir. 

BULGARIST ANIN BELGRAD 
ELÇiSi SOFYADA 

Sofya, 20 (Hususi) - Bulgaris· 
tanın Belgrad elçisi lvan Popof, 
hük6metlne izahat vermek için 
buraya gelmiştir. 

Sofya 20 (A. A.) - Türkiye 
Başvekili ismet lnönü ile Hariciye 
vekili doktor Tevfik Rüştü Arar, 
bugün Bulgıristanın mi<afiri bulu. 
nuyorlar. Muhterem misafirlere 
karşı göılerilen hüsnü kabul, çok 
samimi olmuştur. 

Yugoslav hududunda Çaribrod'a 
hususi bir tren gönderilmiş ve 
daha Yugoslav topraklarında mi
safirleri, Türkiyenin Sofya elçisi 
Şevki Berker ile Bulgar demiryolları 
idaresi direk törü B. Kolçef karşı• 
lamıştır. Başvekil ismet lnönü ve 
Hariciye Vekili doktor Tefik Rüştü 
Aras, Bulgar topraklarında Dra
goman hudud istasyonunda, Bulgar 
hük ümeti namına protokol şefi B. 
Belinof ile polis direktörü B. Go
lukof ve Başvekil ismet in önü 'ne 
mıhmandar tayin edilen elçilik 
müste~arı B. Valçef ve hariciye ve-

nada üç gün kalacaktır. Bu ziyaret 
Yugoslavya ile tam bir anlaşma 

halinde yapılmaktadır. 

EDEN BRÜKSELE GiDiYOR 

Londra 20 (A. A,) - B. Eden 
önümüzdeki pazar günü Belçikaya 
giderek Brükselde üç gün kalacak 
ve bu esnada B. Van Zeeland ile 
görüşmelerde bulunacaktır, 

1(-. 

Diğer taraftan Morning Post ga. 
ıetesınin kaber verdiğine göre 
Alman H3va Nazırı General Gö· 
ring. çarşamba günü (bugün) Mu-

kili doktor Aras'ın mihmandarlı- washıngto~, 20 (A.A.) - Beyaz-
~ına tayin olunan elçilik başkatıbi saray'da Rd•icümhur Rooseveil ile 
B, Ra 'ef tarafı dan ·s,laınlanmış ır. görüştükten sonrn ayan basından 

Trende, Dragoman ile Sofya Robinson, Reisicumhurun gelecek 
arasında misafirlere kahvallı ikram Temmuzun 1 inde başhyan malt 

:olunmuştur. sene ıçın 1,500,000,LOo dolarlık 
Bu münasebetle donatılmış olan bir }ardım tahsisalt istiyeceğini 

Sof ya istasyonunda Kralın mümes- bildirmiştir. 
silleri olarak başkfılip B. Panel ile Robinson, fazla masraflar ve vergi 
yaver miralay Ş epçof, Başvekil B. tahsilatının azalması yüzünden ge-
Köseivanof ile refıkası; bütün hü· lecek sene bütçsinde mühim bir 
kumet azaları, Yugoslavya, Ro- acık zuhur etmesinden korktuğunu 
manya, Yunanistan ve Çekoslovak- illve eylemiştir. 
yanın Sofı a elçileri, hariciye neza• 
reti yüksek memurları, Türkiye el- Hicaz hariciye naztrı 
çiliği erkfını, Türk Bulgar muha· Beyrutta 
denet ce;:ıiy<0ti riyaset divanı aza- Şam 20 (A.A.) - Hicaz bari• 
!arı, Türk kolonisi ve bir çok Bul. ciye nazırı Fuad Hamza, Beyrut'a 
ııar ve ecnebi gazeteciler muhte- gitmiştir. 
rem misafirleri bekıem~kte idi. Is· •u .. •111111111uıu111mııu1111••111uu1111111•111uınıı111uuuııuıuıı11 

tasyonda, ayni zamanda, muzika 
ve sancağı ile bir de ihtiram kıtası 
yer almış bulunuyordu. 

Hususi trenin istasyona girişi, 
lstiklil marşı ve Bulgar milli marşı 
nağmeleri ile karşılanmış ve Baş

veki l B. Köseivanof ile Muhterem 
misafirler arasındaki buluşma çok 
samimi Cllmuştur. B. Köseivanof 
Bn, Is e lnönü ve dig-er bayanlara 

çok güzel buketler vermiştir. Baş
vekil ismet lnönü kendisine takdim 
edilen hükumet azasının ellerini 
sıkmış ve müteakibeıı yanında Baş
vekil Köseivanof ve Harbiye nazırı 
General Mukof olduğu halde, ihti
ram kıtasını teftiş elmiştir. Bun
df\n sonra, ihtiram kılası misafir. 
!er önünde bir geçit resmi yap
mıştır. 

istasyondaki merasimin hitamını 
müteakib, otomobilde B. ismet lnö
nü ve Köseivanof, ikinci otomo
bilde bbn. ismet lnönü ve Kösei
vanof oldu~u halde, alay h&.liode 
hareket edilmiştir, 

B. ve Bayan ismet lnonii ile b. 
R 9tü Aras, Türkiye Elçili~ine inmiş

ler, diğer heyet azası ise, emirle
rine hususi d•ire'er ayrılmı~ olan 
• Bulgaria ., oteline gitmişlerdir. 

Slat 10'45'de Başvekil ismet in. 
önü ve Harici re V~kili Doktor 
Rüştü Aras, refakatlerinde mihman. 
darlan olduğu halde, saraya ııide
rek hususi deftere isimlerini kay
detmişlerdir, 

Saat 10.SO'de muhterem misafir
ler, Hariciye nezaretine giderek 
Başvekil B. Köseivanof'u ziyaret 
etmlşlerd.r. Biraz sonra B. Köse
ivanof, muhterem misafirlere bu 
zi}aretlerini Türkiye elçiliğinde 
iade eylemiştir· 

Saat 11,30 da B. ismet lnönü re
fakatinde Kral'ın ma y1;ti erkanın
dan bir zat oldugu halde saraya 
gilmiş ve Majezte Kral Boris tara• 
fından kabul edılmişlir. M ıjeste, 
yarım saat sonra da hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Aras'ı kabul eyle. 
miştir. 

• Bu esnada b.tyan ismet lnönü, 
refakatinde ba~an Köseivanol, ha
ric,} e rı zart ti } Hsek ırem urlar 

ve Türk heı eti azaları o:du~u halde 
şehrin bazı ~erlerini gezmişlerdir. 

Saat l3'de muhterem misafirler 
b. ve bayan Köseivanof, otomo

ispanya 
Kontrolü ne 
Netice verecek 

(Birinci salıifeden devam) 
Bilbao'yu 3 kere bombardı

man etmişlerdir. Bombardıman ne
ticesinde bilhassa kadın ve çocuk. 
lardan bir çok kişiler ö'.müştür. 
Hükumetin avcı tayyareleri fı•i 
tayyarelerini lakibederek huni. r
dBn iki tan.sini tBhrip etmişlerdir. 

Üçüncüsü kaçmıştır. 
Cumhuriyet topçu kuvvetleri 

Eibar mıntakasındaki düşman mev
~ileıile Mondragon mıntakasındaki 

Asi tahşidatını bombardıman et• 
miştir. 

Gemiler tevkif edlldl 
Oslo 20. (A.A.) - Hariciye na

zırı B. Khot, ademi müdahale ko· 
mitesinin lspanya'yı kontrol eden 
gemilerin memnu olmıyan emtia 
nakleoen gemilere yardım edebil
melerine karar vermesi mümkün 
olduğunu çünkü lsp•nyol harb ıre· 
milerinin kontrol cüzütamları !.ra
fından kontrol edilen gemileri tev· 
kif etmeleri takdirinde nazik bir 
vaıiyel h4dls olacağını beyan et
miştir. 

HUkOmetcllerln faaliyeti 
Madrid 20 (A.A.) - Madrid'ın 

rece yarısı yeniden bombardıman 
edilmesi neı;cesinde iki yanııın 

çıkmış ve birkaç kişi ölmüştü. 
Dün cümhuriyet topcu kuvvet

leri Toledo silah fabrikasını bom
bardıman etmişlerdir. Fabrika 
binası kısmen yanmıştır. 

Guadaloj ıra cephesinde cümhu
riyet tayyareleri, Asilerin toplandık
ları noktahrı bombardıman etmiş

ler ve Signenza civarında da mü
him bir otomobil kolunu ateş altına 
alarak tahr p etmiş erdir. 

Signrnza'nın ce,ubunda cum• 
huriyet tayyarelrri Almadrones ile 
Tarluera tayyare karargfıhını bom
bardıman etmişlerdir, Bombardı

man nrlicesinde bir benzin depo
su: infilak etmişt:r. 

Cordone cephesinde Fuente 
Ovrjuna mınlakHında cumhuriyet 
kıtaları yeni len mühim mevziler 
işgal etmişlerdir. 

billerle Vrania sarayına giderek !=======--===--=~ 
öğle yemeğini kralın misafiri ola
rak burada yemişlerdir. Almanya, ekonomik 

teşriki mesaiye 
hazır 

Avusturya Başvekili &:hu~ch

nigg-Musolini mülfıkatı Venedik 
önlerinde Şanla Maria Della Sa

lute de demirliyecek olan Duçenin 
hususi Lamora yatında cereyan 

edecektir. Avusturya heyetini, 
Kont Cianoyu ve Alfieri'yi kabul 
için lıükümet sarayında ve şehrin 

büyük 'otellerinde hazırlıklara baş
lanmıştır. 

Kont Ciano'nun, mayısın ilk 
günlerinde yahut nisan son gün• 

lerinde Tiranaya gidece~i tahak
kuk etmekledir. Yarı resmi maha· 

fil, vaktile yalanlanan bu haberi 
şimdi teyit eylemektedir. ltalyanın 

Tirana elçisi, ziyaret teferruatını 

tesbit maksadile son günlerde Ro
maya gelmiştir. Kont Ciano, Tira-

solininin Venediğe hareketinden enci 
Romaya gelerek bir görüşme ya
pacaktır. Bu takdirde Cöring A· 
vusturya me•elelerini görüştükten 
sonra Musolini ile beraber Vene
dijte gitmesi ve orada Şuşningin de 
iştirfıkile lıir üç devlet konferansı 
yapılması muhtemel görülmektedır. 

Saat 14.45 de Başvekil ismet 
lnö ü ile haricive ve~ili Dr. 'I'evfik 
Rü~tii Aras w refakatlerinde bu. 
iunan zevat, Vraniadan Sofya ya 
dönmüş erdir. bb. ismet lnönü ve 
Rü~t(i Ares ile B. Köseivanof sa
ra}da kalmışlard:r. 

Sani 16.'.M,de Türkiye Başvekili 
ve Haric•y~ Vekılin .n mtiyetlerin
deki zevat Sofya'dan Semplon 
trenine Linmiş:cr, B. ismet laöoü 
ve. Rtiştü Ar as ise a yni trene saat 
16.53'de Kaziçene istasyonundan 

( 1 inci sq/ıifec!en devarn) 
Oeuvre gazetesi, şu mutalaada 

bulunuyor: 
"Berlin 'de hiç kimse Hitler'in 

siy>setini devir p otarşiden vazge
çerek Paris ve Londra ile siyasi 
ve ikt'sadi sahada sam'miyetle 
teşriki mesai edeccg-ine inanamaz. 
F•kat Awerika tarafından Alman
ya'y• m•ihim bir ikraz f&p:lır ve 
siyasi bir fedakArlık mukabilinde 
olmaksızın müstemleke verilirse, o 
zaman iş değişir . ., 

Yugoslavya Başvekili Stoyadino• 
viç de bu ay sonlarında Romada 
beklenmektedir. rakip olmuşlardır. 

IRomar.ya 
Bir tehlike 
Atlattı 

:c1 Nisan? 

Sağ cenah partile" 
rinin teşebbus .. 

akim kaldı 
Bükreş, 20 ( A. A. ) - Kr3J 

Carol'ua biraderi sabık pren• 
Nico'as. otowobille Snagov şato
sunu terkelmiştir. Prensin Jıükıl• 
met merke1inde dostlarının yanın• 

da bu:unduğu ve Nicolas Brana 
ismi altında bir ecnebi memleke
thde oturacağı rha~et edilmek• 
tedir. 

Bazı mahafil altı sene evvel 
aktedılmiş ol"n bir iıdivJç içın 
pren•i haklarından mahrum eden 
niyabet meclisinin bıı kararına hay• 
ret etmekte ve k>rarın siyasi se
beblere istinat etliğ:i hakkındaki 
şayialara inanmaktadırlar. 

Bu mah .. 'ile göre hıidise ha• 
kikatta son zamanlarda v,lıim bir 
şekil alan bır aile ihtilafından 
dog-muşlur. 

Prens, zevctsine prenses ünvanı 
vı:rılmesinde ısrar ve ordu umumi 
müfettişi sıfatile Kralın askeri mı· 
iyeti erkan ve zabitanınıı. zevcesi 
için hanedana me1sııp bir pre,gese 
karşı ifası lazım gelen askeri ihti• 
ram•tın icrasını emretmiştr. 

Milfrit sağ cenah partileri vazi• 
yelten istifade ederek Prens 
Nicolaa hakkındaki teveccühlerini 
ve Kral Carol'ün etrafındaki:ere 
karşı memnuniyetsizlik ·erini açıkça 
izhar etmişlerdir. 

Bununla beraber meselenin si• 
yasi şekli .. in eremmiyttinin izam 
edildi~i anlaşılmaktadır. Esasen de
mir muhafızlar teşkilatının reisıeri 
11bık prens Nicolas ile mü1ase
batte bulunmadıklarını söylemiş
lerdir. 

Hitlerin 48 inci 
Yıl dönümü 
KutJulandı 

(1 inci say/ ,elan t!wam) 

1.550 zabit, 13.000 nefer, 1.500 
at. 950 motörlü esi.ha Berlin m•v
ki kumandanı general Seifert'in 

kumJndanlıg-ı altında geçmiştir. 

Halk, bilhassa motörlü kuvvet• 
!eri alkışlamıştır. 

Führer, generalleri tebr'k et• 
miştir, 

Berlin 20 (A.A.) - Dün akşam 
Wilhelm meydanında kıtaata bay

rak tevzii mtruim•nde H;ııer as• 

kere hitaben sövlediği nutukta ez• 
cümle demiştir ki: 

• - G~çen asırların harar~tle 

arzu etliği şey bugün bir realite 

olmuştur. Bir millet, bir impera· 

torluk, bir fikir, l-ir irade ve bina
enaleyh Hr sen bol. 

Bayrakt•rınızda gördü~Gnüz ga. 
malı haç milletimizin rönesansının 

ve dirilmesinin alametidir. K<'za bu 

işaret yeni Alman ordusunu1 doğ

ması-lır. lstikb•lin ta-rihirıi siz ~·a· 
zacaksınız. Bu tarih de geçmişin t•• 

rihi gibi şerefli olmalıdır ki bu da
ha kolay olacaktır. Çünkü, bunu 
ilk defa olarak birleşmiş bir Al
man milleti yapacak ve yazacak· 
tır .• 

Müteakiben harbiye naZ1rı mare
sal Von Blom berg söz alarek a•hre 
hitaben ezcümle şu sözleri söyle
miştir: 

•f-u l:>ayrakların, kahraman ma
zisiyle iftıhar eden halde ve gele

cekte kanının son damlasına kadar 
Führer'e ve millf'tc sadıkP ka'maya 
hazır tir ordunun üzerinde daima 
dalgalanmasını temenni ederim .• 

Vlyanada ·hAdlseler 
Viyana. 20. (A. A.) - Z ıbıla, 

dün akşam B. Hiller'in 48 inci 
yılJönümü nü tes'id için yepılon 

nümayi~lere i~tirak ekniş olan ?O 
naziyi tevkif etmişlir. 

Zabıta, gamalı salib taşıyan altı 

bayrak müsadere etmiştir, bunlar. 

dan bir tanesi, yahudi camiası 
santralının üzerine çekilmiş idi. 

Brauna u-lasinn Alman kolonisi, 

bu yıl dönümünü Fülırer'in dotm•ış 

olduğu evde ve bi:Ihass a Alman. 

yadan gelmiş olan birçok misafirle· 

rin hıızurile tesid etmiştir. 
Münib radyosu, Braunau kilise

sinin çan seslerini zapletmiş bugün 
bütün Almanya'ya yaymıştır. 
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elediyeciler tekaüt
lükten istifade edecek 

Hizmete intisap tarihleri ne olursa 
olsun Belediye ve huauar idare me· 
murları mUlkf tekaUt kanununa gö• 
re tekaUt edileceklerdir. . . 

1 eylfıl 930 tarihinden sonra be
lediye veya mahalli idareye inti · 
sap edenlerin tekaüllükleri mese
lesi nihayet halledilmiştir. 

Yeni belediye kanununun , bu ta
rihten sonra belediye ve hususi ida

reye gireceklere şamil olmadığı 

hakkında eski cemiyeti belediye 4 

n:ıayıs 1931 tarihinde bir karar vcr

ll'.lişti. Bu karardan sonra bir eylül 
930 dan itibaren belediye hizmetine 
girenler ücretle istihdam ediliyor
du. 

Fakat 933 haziranında Kamutay· 
ca kabul edilen bır kanunda teka· 
üt kanununun mülki memurlara 

ait hükümlerinin İstanbul belediye 

Ve hususi idaresi memurlarına da 

şamil olacağı esası kararlaştırılmış· 

tı. 

O tarlhtenberi muallakta olan 

bu mesele Belediye Hukuk İşleri 
Müdürliğile Meclisi Kavanin En • 
cümeninin müşterek çalışmalari ne
ticesinde halledilmiştir. 

Verilen bir kararla eski cemiyeti 
belediyenin 4 mayıs 931 tarihli ka
rarı refolunmuştur. 

Bu itibarla hizmete intisap ta-

rihleri ne olursa olsun belediye ve 

hususi idare memurları mülki te

kaüt kanununa göre tekaüt edile· 
cekl-erdir. 
Diğer taraftan Belediye, hususi 

idare ve belediye müşterek teka: 
üt sandığına 937 bütçesinden 40974 
lira vermeyi kararlaştırmıştır. Bu 

suretle tekaüt sandığı muamelatı 

düzene konacaktır. Belecliye dul, 

yetimlerinin üçer aylık maaşları· 
nın da bundan sonra mmıtazam 

ver!lmesi temin edilecektir. 
•ıı1111uHttltlltHlltlt1HUIHfflllUltltllllUtllltll•HllllHlltlllllllllfllt1HtnttıH11111Hıuııı1111111111uııuııııH111"tıflllllllltllltHlllllllllllMftl 

Adliyede: 
B•klret lz•le edllml,mi? 

Tabibi adli Kızın baki· 
re olduğ_u_!'u bildirdi 

Fakat nisaiye doktorları kızın 
bakire olmadığını söylüyorlar , 

, Kızının göğsune bir yumruk iie 
vurularak bayılması esnasında be
kari!tinin izale eclilmesinden dola· 
yı bir anne, bu teşebbüste bulunan 
bir doktor aleyhine dava açmıştır. 
Davanın en dikkate şayan tarafı 

şudur: 

ı Tabibi Adli, kızın hala bakire ol· 
· duğuna dair bir rapor vermiştir. 

F'akat kızın annesi İstanbulun biı· 
tün tanınmış nisaiye mütehassıs • 
farından kızının bakire olmadığına 
dair birer rapor almıştır. 
Ağır Cezada görülen bu davada 

bu raporlar mahkemeye ibraz e • 
' A" dilince işin şekli değişmiştir. gır 

Ceza mahkemesi bu raporlard~n 
hangisinin doğru olduğunun k~t'i 
olarak tesbitini tıbbı adliden iste
meğe lüzum görmüştüı:. Tıbbı adll 
meclisi bu akşam Müdür Halidin 
başkanlığında bir heyeti umumive 
toplantısı yapacak ve bu meselevl 
halledecektir. 

l!roln k:1çakçıaının kararı 
Ayazağada Veznedar Hüsey;n 

Hüsnüyü katlederek 24 seneye 
ınahklım edilen Abdullah yeni l)ir 
cürümle ihtisas mahkemesinde sor
guya çekilmektedir. Tevkifhanede 
cezasının kat'iyet kesbetmesini bek
lediği sırada Abdullahın üzerinde 
iki paket içinde 63 santimlik eroin 
bulunmuştur. Abdullah bunu sat
mak için aldığını itiraf etmiştir. 

Dün bakılan mahkeme karar için 
başka güne bırakılmıştır. 

Mehmet All beraet etti 
imza taklit etmek suretile ken• 

disini Beykoz merkezine polis ta
yin ettirmekten suçlu sabık po
lis memuru Mehmet Alinin 
mahkemesi Agır cezada nihayet 
bulmuştur. 

Muamelenin tekemmül etmedi. 
!tinden dolayı sahtekirlık suçu ta• 
hakkuk etmemiş ve suç zannı al. 
tında bulunan Mehmet Alinin 
beretine karar verilmiştir. 

Mahkeme çocuğun ba· 
basını çağırıyor 

Arnavutköyünde Uğur aparlı• 
manı önünde Muzeflerin 4 yaşındaki 
çocuğu Korkmaza motosikletle çar
pan makinist Polikadonun 3 üncü 
ceza mahkemesinde muhakemesi 
yapılmıştır ve muhakeme c;ocufun 
babası Muzelferin çaQTılması için 
18 hazirana kalmıştır. 

Askeri çlQneyen v•tma• 
nın muh•kesl 

Harbiyede Hüseyin namında bir 
askeri c;itnemekten ıuçlu olarak 
vatman Hüseyin'nin muhakemesini· 
bayet bulmuş ve 5 seneye mahkum 
olmuştu. Temyiz bu kararı nsul 
noktasından bozmuştur. 

Bu münasebetle mahallinde bir 
keşif yapılmış ve dün do 4 üncü 
cezada tekrar muhakemeye bat
lanmıştır. Şahitlerin celbi için mu
hakeme 24 Nisan'a kalmıştır. 
Bir ihtiyar tevkif edildi 

Yeni cami pencerelerinden biri- / 
•inin perdelerini keserek kaçarken 
Yakalanan 68 yaşlarında Halil ad. 

!iyeye getirilmiş ve sorguya çe
kilmiştir. 

Sorguda verdiği iladeıinde •ku
ru taşta yatıyordum. Perdeyi yere 
ıerecektim., demiş fakat tevkif 
edilmiştir. 

Bir •uçlu tevkif olundu 
Mahmutpaşada Topyan zade

lerin dükkanından 112 liralık ku· 
maş çalmaktan suçlu komisyoncu 
Moris ikinci cezada sorguya çekil
miş ve tevkifin<: karar verilmiştir. 

Hırsız bir ay hapse 
mahkQm 

Büyükadada Mehmedin evinde 
eşya çalmaktan suçlu Harun 4 ün
cü Cezada bir ay hepse mahküm 
edilmiştir. 

Almanya ve 
Cenubi Afrika 

(Birinci sahifeden devam) 
rika ittihadı arasındaki anlaşmaz • 
lığın sebebi budur. Alman hükü • 
meli, bu tedbirleri iki bakımdan sa· 
kat bulmaktadır: 

1 - Mandanın şartlarına uygun 
olmaması. 

2 - Cenubi Afrika ittihadile Al
man hüktlmeti arasında 1923 sene
sinde yapılan itilafa mugayir ol -
ması. 

Bu •ebepler dolayısile Alman -
ya, cenubi Afrika ittihadına bir 
protesto notası göndermiştir. Ce
nµbi Afrika hükumeti bu protes
toya verdiği cevapta yapılan işin 

mandaya mugayir olmadığını, bi-
1.lkis mandanın esas şartı olan ida
re mekanizmasının iyi ve munta
zam şekilde yürümesini temin mak
sadile bu tedbirlerin alındığını bil
dirmiştir. 1923 anlaşmasının şartla
rına mugayir olduğu hakkındaki 

iddiaya gelince; cenubi Afrika it
tihadı, tedbirlerin yalnız Almanla
rı istihdaf etmeyip bütün yabancı 
tebaaya şamil olması dolayısile Al
man hükumetinin noktai nazarını 
kabul etmemektedir. 

Bu cevabın Almanyayı tatmin e
deceği çok şüphelidir. Çünkü ted
birler siyanen bütün yabancılar 

hakkında alınmış gibi görünmekle 
beraber, hakikatte Almanları is • 
tihdaf ettiğine şüphe yoktur. Bu -
nunla beraber, cE>nubi Afrika itti
hadı tıpkı büyük harp içinde Ame· 
rika hükumeti gibi, bu noktada has
sas olmaya mecburdur. Harp için· 
de aslen Alınan olan Amerikalı • 
lar arasında epeyce tahrikat yap • 
mıştı. Hatta bu yüzden bugün Vi· 
yanada sefir bulunan Alman ata • 
şemiliteri Von Papen Amerikadan 
ihraç edilmişti. Bugün de Amerika
da yapılan nazi tahrikatının Ame· 
rikada iyi tesir bırakmadığı ga • 
zetelerde anla§ılmaktadır. Anlaşı
lıyor ki cenubi Afrika dominyonu 
da ayni vaziyet karşısındadır. Ce
nubi Afrika dominyonu tarafın • 
dan takip eclilen siyasetin bütün 
mesuliyetini İngiltere takabbül et
tiğinden ihtilaf, İngiltere ile Al • 
manya arasındaki münasebetleri 
müteessir etmiştir. 

Ahmet ŞUkrU Esmer 

Yerinde bir it 

Deniz yolları 
Tarifesi 
Hazırlandı 

Navlun ve yolcu Ucretlerl 
gtirUlmemlt bir mlkdar• 

lndlrlldl 
Denizyolları İdaresinin 937 yılı

na ait yolcu ve navlun tarifesi ha

zırlanmıştır. Yeni tarife İktısat Ve

kili Celfil Bayar tarafından bugün. 

!erde tasclik edilecek ve bir Ma • 

yısta tatbik olunacaktır. 
Yeni tarife ile navlun ve bilhas

sa yolcu ücretleri şimdiye kadar 

görülmemiş bir şekilde ucuzlatıl

mıştır. Bundan başka aileleri ile 

veya kafile halinde seyahat ede • 

cekler ve ticaret için dolaşacakla • 
ra birer ve ikişer aylık hususi 

tenzilata tabi ayrı karneler ihdas 

edilmiştir. 

Fiatların bu kadar indirilmes,te 

Denizyollarına halkın rağbeti ar

tacağı ve bu ucuzluktan dolayı i

darenin zarar etmiyeceği hesap e

dilmiştir. 

Denizyolları Umum Müdürü Sa
dettin dün Ankaradan gelmiştir. 

Yangın muslukları 
ıslah ediliyor 

Sular idaresi, evvelce kabul edi
len bir proje mucibince, şehrimiz
deki yangın musluklarını ıslah ey

lemiye devam etmektedir. Bir ta

raftan mevcut 40 ve 60 milimetre

lik musluklar 90 milimetreye çı

karılmakta, diğer taraftan da mü
temadi surette yeni musluklar ya. 

pılmaktadır. Eski şirket zamanın

dan kalan muı.lukların doksan mi

limetreliklere tahvili işi bu yaz bi

tirilecektir. Geçen yıl şehre yeni

den 24 musluk konulmuştu. Bu yıl 

32 musluk daha konacaktır. Bu te
sisat tamam olduktan sonra itfaiye 
şehrin her hangi bir tarafında ıu

hur edecek yangınlarda su sıkıntı· 
sı çekmiyec<!ktir. 

lstanbul ziraat mUdUrlUğU 
Avrupaya memur gön· 

deriyor 
İstanbul vilayetı zıraat müdür

lüğü bütçesine bu yıl Avrupaya 

memur gönderılmesı için tahsisat 

konulmuştur. Bu para ile yeni büt
çe tatbik mevkiine konulduktan 

sonra Avrupanın ziraatte ile git -
miş olan memleketlerine iki me -
mur gönderilecektir. Bu memur

lar gidecekleri memlekette ziraat 

usulleri, ziraat makineleri ve mev
sim ve toprağa göre ziraat çalışma

ları etrafında tetkikler yapacaklar 

ve ayni zamanda orada çalışarak 

staj göreceklerdir. 

Yılan 
Balığı 

Avrupalılar talip olunca 
bizde de ehemmiyet aldı 

Avrupadan ve bilhassa Alınan
yadan alakadar tacirlerimize 

yapılan müteaddit müracaatlerle 

yılan balığı istenmiştir. Hatta bir 

Alman firması; canlı yılan balığı 

sevkedildiği takdirde mukabilinde 
klering anlaşması usullerile mua

mele yapmıyarak daha kolay ol . 
mak için hemen döviz vereceğini 
bildirmiştir. 

Yılan balığı Avrupada ve Alman· 

yadan en nadide bir yiyecek mad

desi olarak telakki edildiğinden ba· 

lıkçılar bunun pek güzel bir ihraç 
maddesi olabileceğini söylemekte· 
dirler. Bu hususta Balıkçılar Ce -

miyeti reisi Ahmet şu izahatı ver
miştir: 

c- Eğer buradan yılan balığı ih· 

racatı yapabilirsek memleketimhe. 

fındık, üzüm ihracatı derecesinde 

döviz girebilecektir. Bu balık en zi

yade göllerde ve bataklıklarda ye
tişir. Fakat bataklıklar son zaman· 
!arda kurutulduğu için yılan balı

ğı nesli bizde mahvolmaktadır. Ez

cümle Ezinede ve Cellat gölünde
ki son kurutma ameliyelerinde pek 

çok balık mahvolmuştur. Bu ku • 
rutma esnasında yılan balıklarının 

beslenmesine müsait bir saha ayır

mıık mümkün ve lazımdır .• 

Balıkçılar; yılan balığı üretmek 

için Çekmece gölünün çok müsait 

bir yer olduğunu ve buradan çıka

rılacak balıkların Avrupaya ~anlı 

olarak sevki~in bir sermaye işi ol

duğunu ve Den<z Bank teşekkül e

dince bunu başarması için müra -
caat edeceklerini söylemektedir -
ler. 

- -·---
Müstakbel lstanbul ve 
l:ı:mir limenları nasıl 

Ol1'Cak? 
Müstakbel İstanbul limanı için 

şehrimizde U.tkikler vapan İktısat 

Vekaletinin İngiliz liman mütehas

sıslarından mürekkep fen heyeti 

araştırmalarını ılerletmiştir. Bu 

tetkikler yakında tamamen ikır.al 

edilerek bir proje hazırlanacaktır. 

Projenin İktısat Vekaletine gön

derilmesini müteakip fon heyeti ls

tanbuldan doğruca İzmıre giderek 

müstakbel İzmir limanının inşa e

dileceği yerde tetkiklere başlıya

caktır. 

İngiliz mütehassıslar İzmirden 

sonra cenup limanlarını tetkik et

mek üzere Mers;ne kadar gidecek

ler ve bilahare tekrar İstanbula 

gelerek Karadenız rr.ıntakasına ge~ 

çecek ve Trabzona da gidecekler -
dır. 

D rro 
Geç bile kaldık 

Bu karara 
Lüzum 
Var mı! 
MHll varlığl milll sanat. 
klrlar temeli edebilir. 

Güzel Sanatler Akademisi me -
zunlarını ve bilhassa heykeltraş • 
lan alakadar edecek büyük bir ka
rar verilmek üzeredir. Bu kararla 
bundan sonra Türkiyenin her han
gi bir şehrinde veya her hangi bir 
yerinde yapılacak milli abide, hey
kel, tezyinat gibi şeylerin bundan 
sonra muhakkak surette Türk sa
natkarlara yaptırılması temin edi
lecektir. Bu, milli varlıklarımızın 
ancak mili! hislerle temsil edilebi
leceği kanaatinden doğmuştur. E· 
sasen şimdiye kadar milli abidele -
rimizin inşası için açılan müsaba -
kalarda Türk sanatkarları dalına 

ecnebilerden daha iyi netice al -
rruşlardır. 

lllllllllltlllfllllllllllllllllllllltlllltlllllllllllllllllllllllllllUllllllU!llH 

Şark vilayetleri
nin kalkınma 
Programı 

(Birinci sayfadan devam) 
15 bin lira s:;rfedilecektir. Bunun 
yedi bin lirası Spor Merkezi umu

mısindcn v~rılcccktir. Dığer kısmı

nı Trabzon Belediyesi temin ede -

cektir. Üçüncü Umumi Müfettiş • 
lik tarafından Erzurum şehri için 

hazırlatılan büyük imar planının 

tatbiki için çalışmak üzere Trab

zonda bulunan müfettişlik nafıa 

bürosu yakında Erzuruma naklede

cektir. Kış dolayısile Trabzona nak
ledilmiş olan Üçüncü Müfettişlik 

merkezi de 15 mayısta Erzuruma 

taşınacaktır. 

Trabzon transit yolu üzerindeki 

bozuk kısımlar süratie tamir etti· 
rilmiye başlanmıştır. Yolun Sarı

kamışla irtibat peyda ettiği kısmın 

t%vıyei türabiyesı bu yıl bitirile
cektir. 

Beşinci Umumi Müfettişlik ih • 

dası sırasında, bu müfettişliğe ay

rılacak mıntakalar tesbit edilirken, 

bu yaz, Dahiliye Vekili Şükrü 

Kayanın Trabzona uğraması ve 

diğer şark vilayetlerini gezmesi 

muhtemeldir. 

Rize mahsullerinin ıslah ve ter

biyesi için de mahallinde tetkikat 

yapmak üzere Vekalet ziraat mü
tehassısları Rizeye gideceklerdir. 

Yeni köy kanunu mucıbıncc, köy

lerin kalkınması işi ve bazı köyle
rin tevhidi üzerinde çalışılmakta . 

dır. Bu yaz mevsiminde Üçüncü U

ımuml Müfettişlik mıntakasında 

bir çok e•aslı meseleler halledile -

cek ve neticelendırılecektir. 
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KiT AP ve KiT APÇI 

Uyanış mecmuasındı (Kitap ve kitapçı) başlı~ al· 
tında kısa bir yazı okuduk. Dil altından çıkarıl

mamış bir bakla oldul!'unu gösteren bu yazı ne ki· 
taptan ve ne de kit•pcıdan bahsediyor. Muayyen bir 
kaç kitapçı tasarlanmış, onlara aup tutuluyor. Nedir, 
kastve hedef, ne oluyor, ne demek isteniyor. hiç 
birşey anlamak kabil detil. Yalnız okuyanı durduran 
birkaç satırı tetkik etmek isteriz: 

Bir yerinde deniyor kl: MTürk zekAsını diledikleri 
gibi iıleterek, Türk mubarrirlerini diledikleri gibi istis
mar ederek sadece kendi kasalannı doldururlar• Biz 
kendi hesabımıza Türkün zeklsını dilediği &'ibl ta
aarruf edebilecek, Türk muharririni dilediği gibi is
tismar edecek bir kitapçı olacağını düşünemeyiz. 
Çünkü Türk, zekasını bir başkasına tasarruf ettire
cek budalalıjtı kendine yakıştıramaz. 

dar rcsmf daireler mesut olmak gerektir. Fal3 bakmak 
da yasaktır, yazmak da. Sanat ve bilgi eserlerini de 
basanlar yine ayni tabllerdir. Nihayet bunların serma
yeleri hususidir. Bunu risk ederken hesaplı hare• 
ket etmeğe mecburdur. Eırer sanat veya bilgi eserleri 
okunmuyorsa bunun mes 'uliyeti tAbilerde değildir. 
Müellife, muharrire verecek, kı\ğıda. kitaba sarfede
cek ve deposuna ,ığacak, bekliyecek. Bunu bir tlbi· 
den istemek hakkımız detildir. Tabi, üç beş te satsa 
yine basıyor. Kitap'a kumar oynarlar. Bunu bu yazı
nın muharriri de bilir. Bilir ki en çok okunan eser 
bile çok az satılandır. 

Otekiler depolarda kalır. Hına-i tlbi veya muhar
ririn tAbirile tıcir, emtiasının depolarda çürü J1lesini 
ister? 

Yine bir yerinde deniyor ki: M Çünkü kimi nevruzda, 

Karışık yağ için tali· 
matname yapılacak 

Şehirlerde karışık yail' satılm-ı

sına ma"i olmak için Sılıh3t Ve• 
kaleti bir talimatname hazırlamağ.t 
karar vermiş ve belediyemizin fikri 
soruln1uş, veri len cevap Ü)'.crine 
bir talimatname yapılması emrcd:f, 
miş. Bu talimatname hazırlanmış• 

tır .• ancak Şehir M~clic:irıin Te t ri,İ• 

sani tcplantısında bahse nıenu 
olacak ve ondan sonra tatbiki ci
hetine gidilecektir. 

Ey şehir halkı, anladınız ya, ka· 
rışık yair denilen şey yalnız l<tan
bulda değildir. F Jkat bizde şunıı 
kaç ay daha yiı·eceksini1.? 

7 ayl 
Meclis toplanıncl talim1tn,me 

hazırlanacak ve o zaman karışık 

yağ sal yalf olacak 1 
Men sabcre ıafer ! 

Define ıafı 

15 yaşında Fahri isminde bir ço· 
cuk, Yedikule surları üzerinde oy
narken toprakta {10) kuruş bulmu~. 
Biraz daha karıştırmış, birkaç tane 
daha çıkmış. Eve koşmuş, kazo>ta 
almış, bir iki arkadoş da tedarik el• 
miş, yine kazmışlar, birkaç tane 
daha bulmuşlar, bunları gören h<ılk
tan birkaç kişi dah.ı üşü~miiş, on• 
lar da bulmuşlar. Polise ak>elmiş, 
onlar da bulmuşlıır. 

Şöyle böyle on lira filan bulu.1-
muş. 

Gazetelere bilmem bn! tınız mı? 
Hemen hepsi b~,ııktarın.Ja bu hi· 
diseyi (~efıne) şeklinde bildiri. 
yorlar. 

Vnh, vah .. Bu kadar üzü'üp e
ınek vermeğe d•ıı-c r mi t u iş? 
Eğer bu da define ise, en küçük 

bir bakk•I dükkanında bile birkaç 
deline var demektir. 

Fakat, bilinmez ha, belki bu ha· 
beri } azanlar için (10) lıra, bir de
ğil (10) definedir, kim bilir? 

Parayle, iman kimde var Allah 
bilir. 
Denizden yürüyecekm..!.2., 

Veli isminde bır balıkçı (Yalova) 
adlı motörün tayfası imiş. Motör 
sekizde kalkacakmış, yetişemrnı· ş, 

teessiiründen bir meyhaneye çökmüş, 
dokuz saat mütemadiyen içmiş ve 
nihayet rıhtıma dol!'ru ileril~yerek 
"ben motöre ayakla yetişir: mı., diye 
ba~ırmış, yakalamışlar. Sarhoşbktan 

hakkında tahkikat yapılıyormuş. 
Hayret etmeyiniz bu harekete!. 

Gündelik e'.den gidince insana der• 
ya bile asfalt görünür 

Bırakaydınız keşke!. 

Dokuz saat içmiş bir ad ı,n ar. 
tık su almaz. Boğazına ka:J ar dolu 
bir adamın deniz neresine ırirerdi? 

Siz de dokuz saat için, bakınız 

na<ıl l\brmara benzer bir mermere! 
Bit üretiyorlarmış 

Çinde lekelı humma varıoış. ifa· • 
nun aşısını bulmuşlar. Fakat bu 
aşıyı bitlerin kanlarından yapıyor

larmış. Bunun için bit üretiyorlor
mış. Çinlıleri Ç'ğırıp vücutlerioe ko
yuyorlar ve emdiriyorlar, para ve. 
riyorlarmış. Yol uzak olmasa, kim· 
bilir kaç feda!, bit beslemek için 
Çin~ yollanır. 

Bu gidişle (Bitpazarı) tabiri yan
lış değil hakiki olacak demek; ve 
işsizlere varidat kaynaji'ı olacak 
demek. ilk defa tıp, beşeriyeti ko
ruyor! 

Serdengeçti 

LordLoidSofyada 
İkinci defa memleketimize ge -

len İngilterenin tanınmış diple • 
mallarından Lord ILo<d ekspresle 
Londraya dönmüştür. 

Lord Loid, dün Bulgaristan • 

dan geçerken, trenlerin tevakku • 
fundan istifade ederek, Belgı-ad • 

dan dönmekte olan Ba§vekilimiz 
İsmet İnönü ile görüşm}ştür. 

Tunada vapur 
seferleri durdu 

Türk muharriri kendisini dilenildiği &'ibi istismara 
müsaade etmiyecek kadar rüşdüne ve hürriyetine sa• 
hldir. Bilme1iz amma bu cümle boş ve manasız bir 
IA! gibi iörünüyor. Türk zekbı ve Türk muharriri 
bebek de~il arkadaş! 

kimi pa•kalyada, kimi hamursuzda kepenklerini indirir." 

Viyana, 20 (Hususi) - Ştiriya 

ve Banatta çıkan fırtınalar Tuna
da vapur seferlerini de durdu~ • 

muştur. Semlin yanında demirli 
bir vapur batmıştır. 20 kişi boğu -
larak ölmüştür. Mal yüklü bir va
pur daha batmıştır. Bunun akıb-::ti 
hakkında kat'i malumat alınama • 
mıştır. Telefon ve telgraf direkle • 
rinin yıkılmasından ve tellerin 
kopnur.;ından bütün Banat havaıi • 
sinde muhaberat kesilmiştir. 

Yine bir yerinde deniyorki •hakikt dejteri olan bir 
sanat ve1a bilii eserini ( bizde bunu okumazlar! ) 
diye sağ ellerile iterlerken, sol ellerile ( gençlere 
&'İzli nasihatler)i, yahut (kahve telvesile fala bakma)yı 
matbaaya yollayan onlardır.n 

Bir matbuat kanunu ile mukayyet olan tAbi, dait 
başında del!'il Cümhuriyet zabıta ve adliyesinin mü· 
vacehesinde çalı~ır. Bunlar eğer kanunların nchyetıiği 
eserler, çıkmasından, intişarından, satışından alAka-

Türkiye Cümhuriyetinin teşkilatı esasiye kanunile ba
tışlanan hakkı veya sıfatı tenkit etmek hakkımız ve 
haddimiz deQ-ildir. Böyle de olsa, basdığı eser senin, 
benim, onun, satdıj!'ı yer Türkiye h~dutları içi; ver. 
gisini verdle-i hazine Türkiye hazinesi; nüfus tez• 
keresi Türk vatandaşı; parl\sı Türk parasıdır. 

Yazıdan maksut malum değil ki daha söyliydim. 
Yalnız bu muharrire deriz ki: Ne zavaliı Türk zekası, 
ne zavallı Türk muharriri ve ne zavallı Tiirk kitabı 

diye vasfetmek istedijti şey yoktur. Zavallı olan nedir 
bunu karic bırakırız. 

Hatice Hatip 

Hicaz hariciye nazırı 
Beyrutta 

Şam 20 ( A.A. ) - Hicaz hari· 
ciye nazırı Fuat Hamza, Beyrut'a 
&'İlmiştir. 

-
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1 Boy her sene büyür mü? '\r-------------"' 
hki buçuk metre boyun-1 AV G O R a a a 

ldaki genç nasıl yaşıyor?· 
Süreyyanın Saadeti! 
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Yazan: A. K•JIAn 

· k d seyretmek yordum. O, kendi kayığını, magliıp 
içi~iı~oc!S:d:O a:ir g::ı~a bindik .İ· ı olarak ona verıniye mecbur oldu· 
çimizde Süreyya isminde ş.ık-~cı bir ğum benim kayığımın yanına ya· 

\Çınar gibi boyuna 
adam ya evlenmek 

büyüyeni 
isterse! 

MÜELLiFi: Nizamettin Nazif 
koklaıarak burada geçirdiği o tal· 
lı kırk sclr.iz saatin şimdi bir hatıra ı 
kalan leızetini hayalinde tadar ve 
yaşar gibi olmuştu. Sonra. Helyot-

evine gitmişlerdi ve evde kinısoo 
cikler yoktu ya .... 

. . . . . 
arkadaş vardı. Oturduğu yerden naştırdı ve gülerek elim! sıktı: 
birdenbire kalktı ve: - Geçmiı olsun Bay Süreyya. 

cDinleyin çocuklar, size böyle bir - Sizi tebrik ederim Bayan Sü-
günde beni saadete kavuşturan gü· reyya. beni mahcup ettiniz. 
zel bir vakıayı aırlatayım• dedi ve - Ya! .. Ben yenilmiş olsaydım o 
şunları söyledi: ;:aman ben mahcup olacaktım. 

cİki sene evveldi; gnrup seyret· - ? .....• 
mek için kayığuna binerek denize - Haydi dü.5ünmeyin kıyıya ya· 
açıldım. Hafif esen rüzgar kayığın naşalım d;ı kayığımı verin. 
küçük yelkenini şişiriyordu. Gurup - Hayhay, fakat benim köşke 
çok güzeldi. Güneşin altın okları gidelim, birer ~ay içeriz olmaz mı? 
denizin durgun suyunu deliyor, gü- - Hahlıahlıa! ... Çok hitufkaısı· 
neşten akan kanları sular daınla, nız teşekkür ederi. 
damla içiyordu. Ufuk kıpkızıldı. Yavaş yavaş kürek çekerek köş-
Ben böyle guruba dalmış karmaka· kün iskelesine yanaştık ve kayık-
rı•ık hıllvalar kurarken yammdan 

, , !arı bağlayıp bahçeye girdik. Gü • geçen bir kayık beni bu daldığım 
hülyadan kurtardı. Beni hülyadan zel bir çam ağacının altına otur • 
uyandıran bu kayığın sahibi güzel duk. Artık kaybolmakta olan gu-
bir bayandı. rubu seyre başladık. 

Birdenbire, içimde bir kaynaşma Ben bütün cesaretimi topladım 

hissettim, kalbim şiddetle çarpmı· ve damdan düşercesine şu sözleri 
ya başladı. Hemen küreklere ya- söyledim: 
pıştım ve olanca kuvvetimle çek· _ Sizden büyük bir ricam var. 
miye başladım. Güzel bayanın ya· _ Buyurun, dinliyorum. 

nına yakla~ınca: _ Benimle evlenmek l,ütfunda 
- Gu" zel bayan, dedim. Benimle 

lbulunur musunuz?. Sizi mes'ut 
yarış etmek lütfunda bulunur mu· 
sunuz? edeceğime söz veriyorum, dedim. 

Yüzüme bsktı, gülmeğe ba~ladı. Gene gülmeğe başladı, güzel göz-
Bu tebessümünden cesaret ala • leri kü~üldü, inci gıbi beyaz diş -

rak: Ieri göründü. Ağzını açtı, ne söy • 
-İstediğiniz bahse girişirim, liyccek diye heyecandan çatlıyacak 

I• nsanların verasetteki esrar 
hakkında daha öğreneceği çok 

şeyler var. Kimse, tabiatin bir in· 
sanı niçin dahi, niçin ahmak, ni -
çin sarışın, niçin esmer. niçin cii· 

ce, neden devasa yarattığına ce • 
vap veremiyor. 

Amerikada Alton şehrinde Ha • 
rold Vadlof isminde bir mühendisin 
çocuğu da buna bir misal tc~kil e· 
der. ... 

Çocuk dünyaya geldikten son
ra, anası bu yanunun günün bi -
rinde alelacayip bir insan olabi • 
leceğini hi~ aklına getirmiyordu. 

Çocuğa Rober diye ad koydular. 
Sağlanı, sıhhati yerindt> bir ç<>cUk· 
tu. 

Bir sene ı;onra karı koca, yavru· 
larının alelade bir insan çocuğun • 
dan başka bir şeyler olacagını sez· 
mişleıdi. Filvaki bu bir sene için· 
de o kadar siklel peyda elmişti ki, 
10 yaşında bir çocuğun sikktiııe 
yaklaşmıştı. 

Artık ondan sonra küçük Rober 
inanılmıyacak bir süratle boy at • 
mıya başlamıştır. Ailesi bu vazi
yet karşısında bir şey yapamamış, 
çocuklarını o halile yanlarında >tı· 

lundurmıya mecbur kalmışlard •. 
Çocuğa mütemadiyen yeni kos- ' 

tüm ı.atn almak mecburiyeti hasıl 
olmuştu. Halbuki Madam Vadlof'· 
ın ondan evvelki çocukları hi böy· 

le gaı·ıp bir hususiyel göşterme • 
ınişlerdı. 

Rober 6 yaşına geldiği zaman, 
artık mağazalarda hazır çoc.ık el
bisesi bulmak imkanı kalmamıştı. 
İskarpinleri öl~ü üzerine yapılıyor· 
du. 9 yaşında, babasının 1:-"yı•au 

geçti, 11 yaşında meşhur iri vu • 
cutlii boksör Primo Karnera'dan 
daha boylanıruştı . Halbuki o bo· 
yu ile daha oyuncaklarınd•n h~ • 
vesiru almamış bir ç<>euktu. 

Rober'ııı boyu yaşıle beraber 
yükselmivc devam ediyord•ı. 5,. -
nede sekiz santimetre! Artık anne
si evladını kucaklıyamaz olmuştu. 
Ancak sandıılyeye çıkar da, Rober'· 
in yanaklarını öyle öpebılırdı. 

• Çocuk 14 yaşına geldiği zaman, 
boyu iki metre, on santimetreyi 
buldu. 

Faki<t zav .. ııı RobE:rin derdi de 
boyu ile beraber büyüyıırdı. Me
sela otomobile binemez olmuştu. 

Bir sandala binse. boyunun hava· 
lesinden sandal muvazenesin kay
bediyordu. Bısiklet, altında kırılı

yordu. 
Robeı şimdi 19 ya~ınd .. dıı.-, boyu 

da 2,5 metreyi ııeçmi~tir. Sıkleti 

212 kilodur. Bir koı.tünıür.e sekiz 
metre kumaş gıtmektedir 

Evknmek çağına girince, za -
vallı Rober'e bir karı bı..lmak da 
hayli mü~kul bir iş olacak. 

. . . . . 
.. .. .. . . . . . . . 

rop onun için bava ııibi, su gibi Cuma ııeçti, cumarte!i oldu. 
bir ihtiyaç haliııe g-irmiş nesi var- Tura o kadar erken çıkmışlardı 
s<ı, eline ne g-eçti ise derhal Hel· ki kumsal boyundan geçip a2ır 
yotropa bulamıştı. agır madene gelaikleri vakit ı:üneş 

Fakat o ıı:ünün tam yıl dönümü· henüz mtacak kadar yükselmemişti. 
nü hesaplayacak derecede bir in- 1 * 
cc!ik?... Yine hep beraber çamlara doğ• 
Naımi böyle bir inceli2e kah- ru bir mehtap ıı:eıintisine çıkıldı. 

kaha ile fülmemek için kendini Yaşlılar, iki ııencin kalı pek geri• 
zor zaptedecek derecede uzak ve l (erde, kah pek ilerilerde yürüdük• 

j ·yabancı idi. 1 lerini görmüyorlarmış gibi dav• 
Salon, öbür tarafta, camlı bir ! randılar. 

I kapıdan malta taşı dö~eli bir tcra- • • • • • • 
1 sa ulaşıyordu. • . , • • , • • 
, Orada üç beş dakika mutereddıt, Nihayet pazar oldu. 
1 mütereddit bakı~arık durdular. 1 
' Sonra bir mermer merdivenden 
j arka bahçeye indiler. 
1 Kız başı ile bir atacı gösterdi: 
l - Yine kocayemişi toplayacak 

mısınız? Buna henüz hiç kimse el 
değdirmedi. Geçen sene kocayemi
şi topladıl!'ımız aQ-acı hatırladınız 
değil mi? .• 

Az ötede; 
- işte - dedi - geçen sene size 

söylemiştim de inanmamıştınız. Ba
l kınız örümcekler yine havuzun her 

j 
tarafını yuva ile doldurmuşlar. 

Dün uşak borasını temizlemek 
istiyordu. Yukarıdan gördüm ba· 
Aırarak koştum ... 

Ve eğildi, bir çiçek tarhının ke· 
narından iki büyük tuıtla çıkardı, 

Vaziyetten pek memnun görü
nen valde hanım dudaklarına en 
tatlı gülüşünü kondurarak oğlunun 
odasına iirdi: 

- Nasıl rahat uyudun rou ? .. 
- Dur bakalım... Daha yeni 

uyuyacağız anne .•. 
- Bu saatte ne uykusu bu ..• 

Böyle?... .. 
- Cumarteıi Taksim pazar uy• 

kusu ... Mehtapta dota,tık ... 
Köşke dönünce biraz modadan, 

müzikten bahsedildi; baktık ki tan 
yeri aydınlanıyor, tura çıktık .. 

Sonra tepede bir çay içtik ve 
şimdi. .. Aaaay.w Görmüyorjmusun ? 
Esnerken ağzım bir karış açılıyor ..• 
Bonnüvi anne ... 

dedim. gibiydim ki: 
-Peki zfıbbe bey, dikkat et bir, 111111 ınııııııııuıııııııım 1111111111 uo11111111111111111111ıuıııınıu11n11111111ımııuııı111tı111111111uı11••lll11>11111111111111ııı111111111111111111111111 

Birini Nazmiye uzaltı. 1 
- Bakalım nişancılığı hangi-

Valde hanımın ağzı da keyfin· 
den bir karış yayılmıştı. Nasıl 
yayılmazdı ki artık Sadun beyden 
dileklerini koparabileccklerdi. Oğ· 
tunun üstünü örterek : 

- Düşüneyim, dedi. iki, üç .. morş deyince yarışa baş -
lıyacağız, dedi. Ve bir kahkaha at· Bundan sonrası sizce de malüm. 
tı. Tenha denizin üzerinde çın • O, sporcu bayan şimdi benim ka· 
lıyan bu kahkaha suları yalıyarak rımdır. • 
dağıldı. Gurup kaybolcırken kahkahaları· 

- İsmim zübbe değil, Süreyya'dcr mız denizi çınlatıyordu. Süreyya da 
dedım. gülüyor ve: ciştc §imdiki saadeti-
Kahkahasını yeniledi, katılacak mi o guruba \'e yarışa borçluyum.> 

gibi gülüyordu. diyordu. 
- Ben dC! dedi, ben de, bC!nim is· Hava yavaş yavaş kararırken bi-

mim de Süreyyadır. Adaşız. zim de kahkahalarımız yavaş, ya -
Ben de gülmcğe başladım iki • 

vaş söndu ve kayığımız da ya\·a:ı, 
miz de katırılırcasına güldük. yavaş iskeleye yanaştı ... 

Sustu. Elini uzattı, kayığımı gü- I==========,===== 

• 

Yeni yerli mallar 
Pazarları açıhyor! 
Beykoz ayakkabı fahri· 

kası genitletillyor 
Sümcrbank şehr.mizdekı Bey • 

koz Kundura ve Bakırköy Bez Fab· 

rikaları istihsalatını arttırmak için 

fabıikaları te\-Si etmıye kar•r ver· 

miştir. Bir müddet evvel ~chrimize 

gelen Sümerbank Umum Müdurü 

Nurullah Esat bu hususta tetkikler 

yapmıştır. Fabribların tevsıi için 

l Maliyede yeni 
Memuriyetler 
Açıhyor 
Tahsilat i•i için atlı ve 
atsız bir çok tahsildar 

alınıyor 
Aldığımız malumata göre bu ha

zırandan itibaren Maliye Vek~let., 
barem kanunu lıaricind~ kalan m~-

1 murlarile ücretlı müstahdemlen 

arasında yeni bazı değişiklikler ya
pacak \'e yeni memuriyetler ih - 1 

das edilccektır. Bu cümleden ol • 1 

miz ilerlelmi~? ... 
Üç adım uzaktan, havuzun kena-

1 rındaki örümcek ağlarını taşlama· 
ğa başladılar. Tarbların etrafında· 1 - Uyu ğyle ise ... • dedi • yarın 
ki tuğlaları söküp söküp atıyorlar. ı gideriz. 

Fakat Nazmi bu ... ipi ile kuyuya 
dı. inilir mi ? ... ikindiye doğru uyanıp 

Kızın vücudu eğilip k~lkarken ni. 
aşağı salona inince keyfli keylli 

şan alır ve taş fırlatırken g-eri- kahkahalar atan anne•ine : 
liyor, tenine giydiği ince, dar 
keten elbise, dolgun vücudü. 
nün bütün g-üzellilrlerini en g-üzel 
hatlarla göze vuruyordu. 

Nazmi gözlerini ona daldırdığı 
için, tabii, attığı tuğlalar hep boşa 
gidiyordu. 

- Ben gidiyorum ..• • dedi • ve; 
- Aaaa ... Vallahi bırakmam! 
Diye yerinden fırlayan hanıme· 

fendinin de elini öper öpmez ba
ıtırdı; 

zel bayanın kayığına birleştirdim, 
ince zarif elini avucumun içiııe al
dım. O ne sıcak ne sevimli eldl, 
o dakikayı hiç bir an unutmadım 
ve unutmıyacağım. 

Seferberlikte -
Halkın ve 9ehirlerln va. 
zlyetlerlnin nasıl olacaAı 

tesbit ediliyor 

Avrupadan yeni tezgah ve m k•nc-

ler gctfrilecekti r. Bu mcvsım için· 
mak üzere hukuk müş.'lvirlcrınin 

adedi arttırıla r k yenıdcn 7 avukat 
" ız onun ıska geçiş erini gör. 

- Geldiğimiz gündenbcri beye• 
lendi adayı şercfleodirmediler. Ken
disine sonsuz hürmetlerimi lıitfen 

- Haydi, dedi, yarış yapmıya • 
cak mıyız? 

- Hayhay yapalım. 

- Kazanaıruyan kazanana ne ve· 
recek?. 

- Siz söyleyiniz. 
- Kayığını versin. 
- Peki razıyım. ) 

- Dikkat, yarışımız iki dakika 
sürecek. Sayıyorum!. .. 

Bir ...... İkii ......... Üüüçç .. Marş! 
Kürekleri olanca kuvvetimle çek· 

miye başladım. Aradan 30 saniye 
geçmemişti ki, güıel bayanla be -
nim aarmda 10 metre kadar bir a
tıklık hasıl oldu. Ve bu açıklık 
ıel bir vakayı anlatayım> dedi ve 
yavaş yavaş büyümeye başladı. Bü
tün gayretlerime rağmen bu açık· 
lığı kapayamadım. Ve nihayet mağ
lup oldum. 

Güzel bayan gene katılırcasına 
gülüyor, gülüyordu. Ben mahcu • 
biyetimden ne yapacağımı bilmi-

Her hangi bir seferberlik vukuu 
karşısında şehirleriırizin ve halkı. 
mızın alacacağt vaziyetler Veka· 
letler Seferberlik Şubesi Müdür
lükleri tarafından tesbit edilmek· 
tedir. 

Bu arada şehrimizin alacaıtı 

umumi vaziyet ve bilhassa açılacak 
hastahaneler, tcdavihaneler, topla• 
nılacak mahaller, kadın ve çocuk· 
tar hakkında yapılacak işler, hü· 
kümet muamelatının durmaması 
için askeri vazife ile mükellef me• 
murların yerlerine g-eçecck olanlar 
teabit edilmektedir. 

Pazarların yerleri 
değifiyor 

Fatıhteki Çarşamba pazarının 

Tahtalar caddesine ve IIasekid<:ki 

pazarın da Alipaşa caddesine nak
ledilmesine Şehir Meclisince ka -

rar verilmişti. Bu pazarlar gele -
cek haftadan itibaren yeni yerler· 
de kurulacaktır. 

il HA y AT EOEB1 ROMAN' 1 

DENE N 
Yozon 'Nu5'et saıo Coşkun o y u N ! il 

- I - rına sııtan manzarayı tanımaya ça

BAŞLANGIÇ 

Oyundan bir ••hneı 
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Otomobilde.. 
Köşeye, döşemeyi çökertircesiııo 

yaslanmış olan müşteri doıtruldu. 

lıştı. Sonra bir elite tutamaQ-ı tuta. 
rak şişman vücudile otomobil için· 
de muvazene bulduktan sonra ütü. 
süzlükten buruşmuş dirsek yerleri 
cilalı kolunu uzattı. 

- Dur hele dedi, Galiba safa 
sapacatız!. 

Siyahlaşmış kolalı yakası üzerin• 
de üç dört kat plise yapan ger• 
danı üzerine başını eıterek pence• 
reden durdukları yeri gözden ge
çird~ Hatırlıyamamış olmalıydı. 
Ortasında burun payı olmıyan 

ikisi bir hattımüstakim halinde 

de bu tcsısat yapılmış olacdktır Bu 

sureti~ gelecek yıldan it! aren her 

iki fabrika da imalatını bugünbi

nün yarısı nisbctinde arttırmış ola· 

caklardır. Bılhassa Beykoz Fahri· 

kdsı piya ada ~ürümü gıttikçe ar

tan ayakkabı imalatını iki mislı 

derecesinde arttıracaktır. Böyle • 

Jikle fabrikalarda amele adetleri 

de fazlalaştırılacaktır. 

Sümer Bank Umum l\!üdürü Nu· 

rullah Esat tarafından yapılan tet· 
kikler üzerıne şehrimizin bazı yer· 

]erinde yeniden yerli mallar pazar· 

lan açılması da düşünülmektedir --
Adanada yine su baskını\ 

var 
Adana (Hususi) : 
Ceyhan nehri karların erimesi 

yüzünden taşmıştır. 

ken.r m~bJlleler su 

Adanada 
altındadır. 

alınacaktır. Vekalet bilhassa tah-
sıldar adedınin çok olmasını arzu 

ettiğinden yeniden (225) atlı tah • 

si!dar alınacaktır. Bu suretle atlı 

tahsildarların adedı 800 den 1025 c 
çıkacaktır. 

Ayrıca harç ve para cezalarım 
takip için de (100) tahsıldar alına· 

caktır. 

Bu tahsıldarların (50) si allı ve 
diğer (50) si de yaya olarak çalı
şacaklar ve ve yalnız harç, para 
cezalarını tahsıl ile meşgul olacak
brdır. 

Haziranda 
Geçit yollarını ltaretlen° 

meAe batlı1orlar 
İstanbul viliıyeti içindeki butün 

yolların önümüzdeki haziran ba
şından itibaren işaretlenmesine 

başlanacaktır. Bu iş en kısa zaman

da bitirilecek, bu suretle yolları -
mız milletlerarası kabul edilen bir 

Kövlerle münakalat ke•ilmiştir. 1 şekli almış olncaktır. 

Düşündü.. 

Serçe parmağını iculaıtına sokarak 
salladı. 

Alnında biriken terleri parmağını 
bir baştan diıter bafa kadar sÜ· 
rükleyerek, toplayıp otomobilin 
içine silkti.. . 

- Kaç kuruş borcumuz?. 
Şoför hareket i4areti beklerken 

müşterinin lnecefini görünce şaşırdı. 
Dikiz aynasından, kendi tabirince 
bu aynasız müşteriye baktı. Sonra 
başını hafif sola çevirerek taksinin 
bayrağını indirdi: 

- Doksan sekiz kuruş. 
Müşteri elini cebine attı. 
Kitap kadar kalın bir portmen 

çıkardı. 

Bir lira uzattı şoföre .. 
Şoför bir eliyle lirayı cebine so

karken diter elile kapıyı açtı. 
Müşteri inmiıli. 
Otomobilin makasları ~uhat bl· 

rer nefes aldılar. 
Şoför marşa bastı, 

Gidecekti. 
Bir el omuzunda: 

-

Elleri yeleğinin cebinde .. 
- Bozukluk yok .. iki kuruı is-

tersiniz .• 
Müşter göbeıtin kapıya dayamıştı. 
Yüzündeki ifade şuydu: 
- Olur muyal.. Ben iki Jcuruşıı 

sana nasıl bırakırım? 
Şoförler en usta birer pıikoloji 

mutahusısıdırlar. 
Anladı herifin suratında yazan• 

ları.. 
Cebinden beş kuruş çıkardı ı 
- Siz bana geri üç kuruş verini, 
Müşteri arandı, tarandı •• 
Alnından terler akıyordu. Keo 

mcrsiz göbektnden kurtulan paıı
talonu sukmıştı. Acele ceplerini 
kanştırdı. 

Pantalon cebinden çıkardıklarını 
iç cebine, iç cebindekileri panta• 
ton cebine soktu, Sarı yazma men• 
dilini cebine sokmağa çalıştı. 

Söyleniyordu: 
- Hay aksi şeytan, yok, bozuk· 

luk yok lıte .. 
Şoförün yüzündeki hatlar uçları hı· 

kılmış birer gergin sicim gibi gevşedi. 

Suratını bir ba;tan bir başa ka· 
lın fırça ile çekilmiş bir ıiyah boya 
gibi kat'eden kaflarını gözlerinin 
üzerine indirdi. Kırpıştırdı gözlerini .. 

Dışarı baktı. Otomobilin camla. 
ı~ 'ıılrleşerek yüzünü ikiye bölen 

1 
kaşlannı çattı. 

- Paranın üstünii vermedin! 
Şaşırdı şoför •. 

Manalı bir ifade llo müşteriye baktıı 
~ Ziyanı yok dedi, BCJ kuruş., 

dükçe şakrak kahkahalarla gülü. 
yor, bu kahkahalar genci gerdikçe 
geriyordu. Nihayet.. olan oldu. 

Kızın bir kahkahası daha yükse• 
lirken Nazmı dayanamadı. Hemen 
belinden tutup kendine çekmek is· 
ted~ O zaman kız atik bir hare
ketle silkinerek kurtuldu ve .... kaçtı. 

Nazmi durur mu? Haydi arkasın
dan ... 

Tallanlar, çiçekler ve kocayemiş 
ağaçları arasında uzun süren bir 
kovalamaca oldu. 

Koştular ... koştular . ., durdular. 
Birbirlerini aldatmak istediler. 
Tekrar koştular, döndüler, do· 

landılar... nihayet mevut akıbet 

geldi çattı .•• 

Siper aldığı bir ağaçtan uzaklaş. 
mak isterken eteti bir taflan da
lına takılan genç kız bir an durma
ğa mecbur oldu vi! o anda da ken
dini g-encin ateşli g-öksü üstünde 
buldu .... . . . . . . . . . . . . . 

Kmn annesi, kız kardeşi ve mi· 
safir valide hanım bir do •tun 

sizde kalsın. Siz bana üç kuruş 
borçlu olun!. 

Ve gaza bastı .. 

Şişman safa saptı •• 
Hem yürüyor, hem etrafına ba• 

kınıyordu .. 
Düşünilyordu: 
- Acaba bu sokak mı idi?. 
Biraz ilerledikten sonra köşede 

durdu. 
Baş parmaltile burnunun bir ta

rafına sonra diğer tarafına basa· 
rak sümkürdü, Eli kirlenmişti. Bu. 
lunduğu köşedeki evin yaıtmur 
oluğuna sildi parmağını .. 

Biraz daha yürüdü .. 
-Yoksa bulamıyacakmıyım, diye 

düşünüyordu. 

Tereddüdü azme çevrildi: 
- Muhakkak bulmalıyım. Bul· 

marn lbıml .. 
Biraz daha yürüdü. 
- Kim bilir ne parçalar gelmiş• 

tir. Diyordu. 
- Ya bulamazsam,. 
Bulamam olurmu yal 
Ben de çok budalayım, dedi. 
3eksen defa gittiğim yori unutu• 

yorum .. 

bildirirsiniz. 

Sonra, sanki arkasınd'ın biri ko· 
valıyormuş gibi dört nala köşkten 

çıktı. iskeleye doğru koşMağa baş• 
!adı. 

iki ıründenberi burun buruna 
oturduğu dişi bir gövcrcin gib 
kokladığı ateşin kıza veda bile et 
meğe lüzum görmemi)li. 

Ne olmuştu acaba? 

(Devamı var) 

H6mit için bütün halkev• 
terinde merasimyapılacak 

Bugün büyük şair Hamidin 
ölümü münasebetile bütün Türkiye 
de olduğu gibi şehrimizdeki tek 
mil Halkevlcrinde de merasim 
yapılacaktır. 

Bu törenlere gece 20,30 da 
başlanacak, şehrimizdeki Edip ye 
muharrirler mıntakaları içindeki 
Halkevlerinde büyük şairin hayatı 
ve eserleri hakkında konferanslar 
vereceklerdir. 

Başını kaldırdı. Dar sokağın 

apartımanlarına baktı. Kapıdaki 
numaralara baktı. Perdelere haktı. 

Biraz daha yüriidü. 
Sola saptı. 
Beı adım daha atmıftı. Gülmefe 

başladı. Yanakları g-özlerini kapa• 
yacak kadar smtıyordu, 

- Nihayet buldum! 
Perdeleri inik üç katlı dar bir 

apartımanın önündeydi. 
Kapıyı çaldı .. 
Ses yok .. 
Bir daha.. bir daha çaldı .. 
Merdi vende ayak seslerL. 
Çatlak bır kadın sesi: 
- Kimdir o?I 
Cevap vermesine meydan kal· 

madan kapı açıldı. Çatık kaşlı, bı· 
yıktı bir Ermeni kadın çipil gözlerini 
kırpıştıra, kırpıştıra şişmana baktı. 

- Ne isteorsun 1. 
Şişman cevap verdi: 
- Üç, iki!. 
Ermeni kansının yüzündeki sert• 

lik gitti. Yavaş yavaş dağılan 
nemrutluğu nihayet iğreti bir te• 
bcssümde karar kıldı: 

- Buyrunl. 
(Devamı var) 
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A vrupanın bir ucundaki bu yangın nasıl bitecek? POLiSTE 

Dinamitle 

ispanya harbini durdurmak 
için plan yapan yapana 

Çörçil'in teklifi için ''insanı ayakta 
uyutacak masal,, diyorlar 

Büyük devletler, l spanya harbi 

Taş 
Söküyorlarmış ! 

Fakat yakayı ele verince 
solufiu adliyede buldular 

iç Erenköyünde oturan Ahmet 
arkadaşı Ohannes Erenköy şosasına 
yakın mesafede mezuniyet almadan 
dınamit atmak surelile taş çıkar• 
dıkları görüldüğünden yakalanarak 
müddeiumumiliğe verilmişlerdir. 

Kur,un hırsızı 
Sabıkalılardan Ihsan Kadıköy 

vapurunda abdesthanenin kurşun• 
larını keserken yakalanmıştır. 

hakkında neler düşünüyorlar? 
• 
ispanyanın karadan, denizden, 

havadan kontrolüne dünden iti-
baren başlandı. Bu kontrolün İspan
ya hadiselerinde yeni bir safha aç
mış olduğuna şüphe yoktur. Bir 
kaç ay evvelisine kadar İspanyada 
muharebenin varabileceği netice -
den başka bir şey düşünülmüyor
du. Fakat şimdi müzakere saatleri
nin hulül ettiği iddia edilemezse 
bile, yaklaştığına hükmedilebilir. 
Şurada burada barış planlarının 
müsveddeleri hazırlanmaktadır. 

Vintson Çörçil bir plim hazırla
mıştır, Deyli Herald' gazetesi bir 
plan hazırlamıştır, Cenubi Ame -
rika, İskandinav milletleri pli"ınlar 
hazırlamışlard\r. 

Deyli Herald İspanyada barış le
hinde geniş bir propagandaya gi
rişilmek üzere olduğunu haber ve
riyor. Bu plana göre, Franko, Ka
ballero gibi büyük şeflerin istifa • 
lan istenecektir. Siyası rengi ol
mıyan bir temerküz ve teskin ka
binesi teşkil edilecektir. Her türlü 
mukabeleibilmisil ve intikam ha
reketleri yasaktır. İspanyaya gel -
miş olan yabancı gönüllüler mem
leketlerine gönderilecektir. 

Umumi intihap yapılacaktır. 
Ekonomist gazetesi, İspanyadaki 

gönüllüler çıksa, muharebenin bun
dan evvelki dahili muharebelerde 
olduğu gibi, süratle nihayet bula • 
cağını yazıyor. 

Bununla beraber, zafersiz bir ba
nşın tahakkuk edebileceğine inan
mıyanlar da var. Mesela Roma ve 
Berlin Burgos hükumetinin zafe -
rini istemektedirler. Kenterburi 
baş papası ise, Frankonun netice
de muzmahil olacağına kanaat ha
sıl etmiş olmalı ki, Valans hüku -
ınetinin zaferini istiyor. 

Fakat şimdi ortada bir hakikat 
her gün giraz daha kuvvetle göze 
çarpıyor: 

•Ne Valaıısya, ne Burgos!. 
Fakat İspanyada particilik alınış 

yürümüştür. Bu particilik hala ate-
şini muhafaza ediyor. Onun için 
zihinleri teskin etmek lazımdır. 

H iç şüphesiz her iki tarafta da 
daha yüksek insanı hislerle düşü
nen insanlar yok değil. Günün bi
rinde akide taassubunu bırakıp da, 

' 

Bug/J11 ispanyada horlcts göçobe hatd•cflr. Bunu ızÖ• tr6n v• artık lo.hii 
bir manzara halin• 11efe11 resimltrdon biri 

Maarnafih Çörçil'in teklifi İngi· riştiklıcri bir mücadeleden, her ne 
liz mehafilL'lde yabana atılmamak- pahasına olursa olsun, muzaffer 
tadır. İngiliz dış siyasasırun mesul çıkmak niyetindedirler. Demek ki 
şefi olan Eden Avam Kamarasında Romada Çörçil'in projesinin bir ne-
eski İngiliz Bahriye Nazırının yol- tice vereceği umulmamaktadır. 
daki teklifini ve fikirlerini tama- Korriere Padano gazetesi ise, İs-
mile tasvip ettiğini söylemiştfr. panyada beynelmılel bir kolordu • 

Biriblrlnl vurmutlar 
Tıhtakalede küçük handa otu• 

ran seyyar gazozcu Has.10 iıe 

kahveci Ali alacak yüzünden biri 
birlerile kavga etmişler. Kavg<ı ne• 

ticesinde Hasan başından, Ali de 
elinden yaralanmışt,r, Her ikisi 
yakalanarak tahkikata hoşlanmıştır. 

Bu da tel çalıyormuş 

Tarabva 'da fınn sokağında 4 nu
maralı evin bahçesinden telleri ça
lan Bayram oğlu Fahri yakalan• 
mıştır. 

Kendi dUeen ağlamaz t 
Yedikulede istasyon cadde~ın· 

de 6 numaralı evde oturan lstelyo 
gece sarhoş olarak evde bağırıp 

çağırmış ve sonra da evinin cam• 
tarını kırmıştır. Kırılan camlardan 

eli yM"ala'lmış ve tedavi içi{ı has
tahaneye kaldırılmıştır. 

.... IHlllll tılUllHH lllJUllllHUllllHlllHllllJUJHllHI HIUUI 101111 Hl 
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BEYOGLU İTALYANLAR NASIL nun nezareti altmda reyifrma mü-

DÜŞÜNÜYORLAR? racaat edilmesini tavsiye etmek - SARAY 
İspanyadaki dahili harbe niha _ tedir. Bu gazete, yapılacak reyia -

: Rüyalar diyannıla 

yet vermek için devletlerin bir te- mm Franko'nun lehine neticelene- TÜRK 
vassutu lazım geldiğini ileri süren ceğhd~n şüpr.c, etmemektedir. MELEK 
Çörçil'in teklifi Romada aşağı yu- ALMANLAR NE DÜŞÜNÜYOR-
karı hiç bir akis uyandırmanuş gi- LAR? 
bidir. Almanlar Çörçil 'in tavassut tek-

İtalyanlara göre, bir tavassut da lifine pek o kadar ehemmıyet ver-
General Franko'nun zaferi tanın - meınekttdırlcr. Hatta Alman ga-
mış olmıyacaktır. Halbuki Musoli- zet<'ler!, Çorçıl 'ın İngılız - Fransn: 

iPEK 
SAKARYA 
YILDlZ 
~OMER 
ALKAZAR 

ni ve Hitler İspanyada meşru hü- dostluğu hakkındakı sözleri hak -
kümet şefi olan Franko'yu tanı - kında mütall'alar yunıtmüşler, ta- TAN 
mışlardır. Sonra böyle bir netice, vassut teklıfınden hemen hiç bah-

Doktor Sokrat 
: Aşk şarkısı. 
: Kral eğleniyor. 

Günah gecesi 
: Tarzan kaçıyor. 
: Viyana sevdalan 
: Şırley kaptan 
: Casus peşinde 
: Prog·amı bildir-
memiştir 

: Sovlıat. Saadetim 
sensın 

'Ma id önünde harp eden İtalyan setmemışl<>rd'ıl'. Bazı gazeteler, sa- ŞfK , G·zii izdiv•ç. Çin• 
kıt'alarının bir mağ!Ubıyeti sayı - dece Çorçıl'ın teklıfini . insan. a· gene geceleri. 
lacaktır. Romada bunu kimse iste- yakta uyutacak masal. olarak tav- ŞARK : Singapur postası VC' 

mez. sif etmişlerdir. Atın toplayan kızlar. 

A k Ç.. 'l" t kl"f" · b" Görüluyor kı, Almanvada bır 1936 Ati ıa Bal!tan nca orçı ın e ı ı resmı ır , 0 ,iınpiy tları. 

kalıba dökülürse, bu teklifı tetkik tavassut fıkrınc yana..~anlar yok . 
etmekten kaçınmıyacaklardır. ';ün- tur. Almanlar da İspanyada harbin ASRI : Moskova geceleri. 
kü İtalya, İspanyadaki harbin u - sona ermPsinı arzu etmektedirler Yürüyen ÖIÜ SANCAK : Ş>rlo asrt ıaınanlar, 
zayıp gitmesini arzu etmektedir. fakat Çörçil'in teklifı o kadar bti- Eski Astorya) : M .skeler aşağı 
Bu harp uzadıkça Avnıpada tehli- yük ıııüşkiılleri ortaya çıkaracak • (;l.JMHURIYET: J;.iz de insanız. Vah. 
keli teşevvüşlere yol açabilir. Fa- tır kı. bugunun meselesi olarak te- şi koşu 

kat İtalyanlar kendi siliıhlarile gi- lakkı edılemez. 
ISTANBUL 

memleketin yiiksck menfaatlerini ı K Ü Ç LJ K H A B E R L E R ı FERAH 
düşünmiye elbette ki sıra gelecek- "----------------·-----...;;;..,;;;;;...;,...;. __ ..J t~ - MILLl 

: Kör ebe. Hod Gil
sonun intikamı 

İNGİLİZLER NASIL 
DÜŞÜNÜYORLAR? 

İngilizler bu işi ancak zamanın 
h;, lledeceğini diiiünüyorlar ve her 
ihtimale karşı daima hazır olmak· 
la beraber, seyirci vaziyetinden ay
rılmak istemiyorlar. 

Vintson Çörçil Avam Kamara -
sında vukubulan beyanatında, bü
yük devletlerin İspanyaya barış 
teklif etmek veyahut her ıki tarafa 
böyle bir barışı kabul ettirmek va
ziyetinde olduklarını söylemişti. 
Şimdi Avam Kamarasında, İn -

giliz siyası ınchafilindc fikir bu is
tikamette bir yol almış bulunmak
tadır. Fakat milliyetçilerle hüku -
metçileri barıştırmak için müsait 
zamanın henüz gelmediği kanaati 
de vardır. 

Ademi müdahale politikası sıkı 

sıkıya tatbik edilir ve zaman da 
vazifesini görürse, bu iş daha zi -
yade kolaylaşmış olacaktır. İ~pan
yadaki en mutaassıp muharipler, 
bu kanlı kardeş kavgasına artık bir 
nihayet vermek lazım geldiğini dü
şüneceklerdir. 

İspanyayı ziyarete gelen İngiliz 
kadın meb'uslarına ba~vekil Largo 
Kabellcro şunları söylemişti: 

- ·Harbi çok geçmeden kazana
cağımıza emin olabilirsiniz. Harp 
bittikten sonra bır memlekette an
cak ve ancak parlamento rejimi 
hakim olacaktır.• 

.Asiler mehafiJ ise, Çörçil'in tek
lifini hayali addetmektedirler. Bu
giinkü dahili muharebe, kaynaklar 
tükeninciye kadar sürecek ve ni
hayet milliyetçilerin galebesile bi
tecektir. 

* Son günlerde şehı imizde gü- * Gelecek sene bütün Ticaret 
rüllünün yine çoğalma.ı üzeı ıne Odaları lağvedilecek, bunların ye-
Belediye Y.eni tedbirler almıya baş- rine İktısat Odaları kurulacaktır. 
lamıştır. * Şehirde yeni yapılacak iki~ar * Şışlidc on bin abonenın bağ-
katlı modern antrepoların pliır.la- lanabileccğı yenı bir telefon sant-
rı tetkik ve kabul edilmiştir. ralı kurulacaktır. Bunun on tane 

* Yeni Beledıye zabıta talim~t- de yardım otomatik santralı ola -
namesi Mayıstan itibaren tetkike caktır. 

başlanacak, Şehir Meclisinin T•·ş· * MilH Müdafaa Vekili İngilte-
rinL;aııi devresine yetiştirilecek - reye gidecek olan Kocatepe muh-

tir. ribini bugün teftiş etmiştir. * Belediye İktısat Vekaletıne * Ünıversitede inkılap dersleri 
müracaat ederek Haliç şirketinin 

imtihanı 24 Mayıstan 29 Mayısa ka-
hukuki vaziyetinın bir an önce •es

dar yapılacaktır. Askerlik dersleri 
bitini istemiştir. * Belediye yag ve peynir ima· imtihanı da 17 Mayısta başlıyacak, 
liıthanclerini sıhhi ve fenni şart - 25 te sona erecektir. 

!ara riayet ettirecek bir talimatıH· 
me hazırlamaktadır. * Orman Umum Müdürlüğüne 
Fahri tayin edilmiştir. * Polonya, bu ~ene memlek2ti
mizden mühim mikdarda karpuz 
alacaktır. * Türkiye 12,500,000 baş ile Av
rupada koyunu çok olan memleket, 

!er arasında dördüncülüğü almış • 
tır. * Vekiller Heyeti hurda demir 
ihracını menetmiştir. 

* Belediyenin 937 bütçesi 
6,337 ,335, vilayetin 4,622,586 lira o
larak teshil edilmiştır. * Şark hududundaki vilayet -
!erden başlanmak üzere, Şark vila

yetlerimiz telefonla Ankaraya bağ
lanacaktır. * Barlar, yüzde yüz otuz kazanç 
vergisine tabi olacaktır. 

Merasim yapıhyor 
Eo·inöıü Halkevinden: 
Eüyü.< şair Abdülhak Hamidin 

hatırasını taıiz için Evimizin Cağal
oğlundaki merkez salonunda 21.4-
937 Çarşanba günü akşamı saat 
(21,30) da yapılacak toplantınin 
programı aşağıya çıkarılmıştır: 

1. - Söz söyliyecek olanlar: 
Agah Sırrı Levend, Dr. Sadi, Ni· 
zamettin Nazif, Şükufe Nihal Ha-
lit B. ' 

Z. - Eserlerinden bazı parça
ltrı okuyacak olanlar; Sevim Le
vend, Bedriye Yeginsay, Naki Te. 
zel, Agah Sırrı Levend. 

3. - Eşperden bir perdeyi 
temsil edecek olanlar: Dr. Celal 
Tahsin Boran, Sevim Levend, 

Bu toplantı için davetiye yok· 
tur. Herkes gelebilir, Bu toplantı 
aynı zamanda lstanbul rad1osu 
ile de neşredilecektir, 

HiLAL 

I
AZAK 

.ALEMDAR 

: 0dos için yarahl· 
mış. Niçeo 
: Bağdat bülbülü. 
Km öldürdü 

: 100 sene sonra Slav 
ihlirasları(Aona Sten) 
: Scvgiiimin se•i. 
Kadın asla unutmaz 

KEMALBEY , Pompein;n son 
günleri.Casus adam. 

HALE 

HALE 

KADIKÔY 

: M.rinella. 

OSKÜDAR 

: Yıkılan belde San Fraıı
sisko 

BAKIRKÖY 

MiL TIY ADI : Ehlisalip muhare-
bel~ri. 

Yeni neşriyat : 

AŞK MEKTEBi 
Yusuf Ziya tarafından yazılan 

ve Muhlis Sabahattin tarafından 
bestelcoen AŞK MEKTEBi opere• 
tinin en güzel musiki parçaları 

notaya alınmıştır. Nefis bir surette 
basılan bu nntaların tevzi merkezi: 
lstanbul A"kara caddesinde 95 
num<1rada Namune Matbaasıdır. 

• • M. T. A. Mecmuası 
Ekonomi bakanlığı maden tetkik 

ve arama enistitüsü tarafından neş
redilen (M. T. A.) mecmuasının 
937 ikinci sayısı çok zengin ve 
kıymetli mündericatla ve bir tabı 
şaheseri halinde intişar etmiştir, 
Satışı Türk hava kurumuna veril
miş olan bu mecmua bütün kitap
.çılarda bulunur. Oku1ucularımıza 
tavsiye cderiır:. 

.....-·.-_S_T_A_N_B_U_L_-., 

Ticaret ve Zahire 
Borsası 

20 / 4 1 937 

FIATLAR 
C 1 N S 1 

Buğday yumuşak 

,, 1Jert 
Mısır San 
Tiftik sart 

" derili 
Arp~ Anadol 
Çavdar 
Yap >k Trakya 

" Anadol kır. 
Af~on 
Fındık içi 
5an<ar 
Kunduz 

.. 
Tav:an ,, 

Yuka. 

K. P. K. P. 
6 14 6 19 
6 10 6 15 
4 3() 

95 -
101 
4 13 
5-

109-

4 20 
5 1 

50 - 55 -

53 -

--' --· 

BUGÜf'ıKÜ PROGRAM 

Ôğle neşriyall: 

6 

Sa~t 12,30 Plakla Türk musiki•!, 
12,50 Havadi•, 13,05 muhtelif plak 
neşriyatı, 14 Son. 

Akşam neşriyatı: 

17 inkılap dersleri Üniversiteden 
nakl n Yusuf Kemal Tengirşenk 
tarnfından, 18,30 Pliıkla d•ns musi
~isi, 19 Çocuk Esirgeme Kurmu 
namına kon 'e"r.• Doktor Ali Rıfat 
tarafından, 19,30 Mar.dolin Orkes• 

1 

trası Mork ve arkadaşları 20 Nezi. 
be ve arkad•şları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,30 

1 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 
20,45 Bimen Şen ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk 
şarkı 1arı, saat ayarı, 21,15 orkes· 

l 
tra 22, 15 Ajans ve borsa haberlerı 

1 

ve .. rıcsi gıinün programı, 22,30 
plak:a sololar, opera ve operet 
parçalırı, ?1,30 son. 

Z. Y nğ sabunluk 
Peynir bevnz 
Peynir kışar 

21) 18 42 20 
52 2 J - _ , . ~~~~~~~~--~~~~~-

1 
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GELEN 

======-~~~-=-========= 
Bug-day 
Un 

240 
38 

ton 1 

" ' 

1 BORSA • PIY ASA 1 
20.4.937 
ÇEKLER 
Arılı1 

1 

Susam 
Çavdar 
Arpa 

30 
135 

14 

" 
• 
• 1 

Londro 
NeYyork 

il Parla 
&:ilan o 
Brükael 

62"1.~0 

0.79il7 
17.6J7S 
1,,02\5 
4.6895 

Kapant-1 

61',7~ 
o.no~ 
17.6., 
IS.0175 
4.u384 
17.756l 
3,4014 

1 

1 

Mtsır 

P •muk yaA'J 
, ı Zeı tin yağı 

lrm'k 
Yula! 
Ke ıdir 
Kepek 
Tiltik 

tohumu 

B·ılgıır 

Ku:yemi 
Kabuklu c.,viu 

56 

35 

15 
25 

8 

• . : 
. 

" 
" 
• 

~ 1 
• 1 

GiDEN 1 
=7'=================== 1, 

" 
Tiftik 10 ton ! 
Razmol 371 " . 

' iç ç~viz • 
80 kilo 

" 

Afyon 
i 

Çakal " - • I 
Sansar " -
Arpa 200 • 1 
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DIŞFIATLAR 

bugday: Lı verpJI 6, 42 Kr. 
" :Şikago 

ı ı • :Vinıpek 
6,20 ". I 
6, 34 

l ı Arpa :Anvers 5, 75 " 
1 Mısır : Londra 

Keten T: 3, 86 ,," 1 
" 7, 96 

hndıkG :H•mburg 87, 44 • 1 
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S11ltın1hnıel Birinci Sulh 

Hukuk mahkemesinden: 

İstınbul H~zin~yi Maliye 
l\luhakemat müdüriyeti ile Ş h
renıini Deniz Aptal 1\1, l'öceicci 

sokak 33 N.>, lı evde sakin 
Mu lafa Daniş aleyhine açtı!'.'(ı 

44 lira :ılac1k davas•n·n cı:ri 
ıııuhıkemesi nie nrüdde .al!'yhin 
i ame'gihı m~çhul bulunma• 
sın lan dolayı tehliıf edilnıedi~i 
ol h•ptaki miiba~i ı in tehliğ 

ilnıih b"rind~ki musadd lı meş
rulıaıın a anlaşılmış olmasın

dan ve 20 gün müddetle ila· 
neıı tehligt<t icra cdilmes;ne ka• 
rar verilmiş olmasına binaen 
ruah:. • nıenın nınhıllık bulun

duğıı 31-!j-937 pazartesi sııt . 
14 de Snlta01Jımet 1 ind Sulh 

Hukuk mahkemesine gelmesi 
veya bir vekili musaddık gön

dermesi ve abi takdirde mah· 

keme gıyRben rnyet edileceği 

ilanen tehlik olunur. 

936 - 1927 

Eviıp: Alıknnıı şahsiye ht. 
kimli>inlen: 

3~8 Joğıımlu kardeşi Yako 

Alhndarının krn fisinden başka 
yakını olmalı ~ gibi keodis;nln 
umur ve h :ı kuku m~şruasına 
bakmağa derecei vucupia gö·ü• 

len vasisi bulıınuı:ıd•itından 
manii kanun teşkil edecek hiç 
bir h11i olmadıj!;ınd~n vasi ta
yin i ni talebeden Nesim Ailen• 
darinin verdiği isdda üzerine 
dinlenen ş~hitler ye polisten 
gelen cevaptan Nesimin vesa• 

Atina 67,•7'0 
Cenevre 3.44:'0 
Sof ya '3.9~S7 
Amalerd•ı:a 1.4440 

' ' Praır 22 ,. 

~3 '1 
t,014 
21,6615 

4,725 ' vı,.,.,.. 4, ~us 
ı'ı lıladrit 13.1?1> 

1 Brrlin t,96~0 
1 v........ 4,16 

13.1~7; ! 
t,9"62 
t.1S90 
S,9.S.!!t 

1 

Buda-to 3,98t0 
BOkret JD>,61 107,5875 

34,4440 
2,7530 i 

S.lırrat S4,4S7S 
Yolr:ehama 2,7>4D 
9"oı.kon 24,oı; I~ 
ı.t ... holaı 3,1160 

PARALAR 

24.0ll.S 
S,ltS4 

Alıt S•hJ 
1 l'terll11 617, 622. 
1 Dolar 123. 126. 

10 frank JOı:t. 113. 
20 Liret 110. 12-'>. 
20 Belçlk• Franrı 80. 84. 
10 Drahmi 18, 22. 
20 lıvlçre Frangı ~S. 57S. 
20 Leva 20. 2'1,, 

'. 

' 

1 Florin 63. tı6. , 

20 K ro• Çel< 70. 7\. ; 
1 Şilin AyusturJ•'lt. - 23. -

P~zeta -. -. 
1 Mark 25. 2&. 
1 Zloti 20. 22. . 

1 

l Pcngo 
20 Ley 
20 Dinar 

21. 
12. 
4S 

24. 

14. 
52 1 

1 1 

·' 1 1 

Yen 
Kron lnet 
Altıa 
Banko ot 

-. 
30, 

1048. 
251. 

ESHAM 

32. 
10~9. 

2S.J. 

' 
• • Ha. ' ' 

ım. 61 0/0 Pqı.., AHdolu 

• • 

" 
,. yüzdo 60 0/0 Vadeli 

' 
• " 100 de 103 
A•lP çimento 
Merkes Barı. 

' 
14,05 14..10 

iSTiKRAZLAR 
Açıl·' Kapaaıt 

Türk Borc• 1 Petln -, - -,-
" ,, 1 Vadeli 20,.~ 20.~ 

' 

' 

• 

ı : 
• il P·,ın 19;115 
u il Vadeli 211, 

19,95 ' 
19.175 ' 

1 • 

• ili Peılıa • 
,. ili Vadeli , 

Erııanl 
1, f:>\\IU Err;u.ruta 

il :. = 
, Şark şlro. 

1 
· ~üz do S Hazine 

1 
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95 
~s.so 

,-

' . '. 
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9S 

9S,95 i 
,- 1 

" ı • n.~o 72,25 , 
TAHViLAT 

1 

Açılış 

Ana~olu Pe, 1 

.. 
" 
" 

va. 1 19,90 
Pe. il 
Va. il 39,90 
Pc. ili 
v .. 111 

" .. MGm cuil Pe. • 

v •• -.-

39,90 

39.90 

• 
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1356 Hicri 1 1353 Rumi 
I 1 Seter Ni 1an 

1 9 8 
1 Yıl 1937, Ay 4, Günlll, Kasım 165 

, 21 Nisan: Çar,amba 

yete elverişli ve vasilik yapa• l
1 

____________ I 
b:Jir olduğu ve küçıik v~konun 1 ' ------..----ı----1 
da niıfus ldğıdında görüldüğü 1 

üzere 338 doğumlu olup ağa• ; 
beysinin vasi olmasını isteme- l 
sine göre ağabeysi Ncııiwin J 

Küçük Yııkoya vasi tayinine 
ve usulen iıan~t icrasına kabili 
itira7' Ve itiz~r olmlk üzere 
lfi·4•937 ele verilen karar 8 
gil n müddetle ilan ol:ınur. 

(31967) 

Vakitler Vaoatl EıaoJ 

-------ı...:•:.:a~. -"..:·:...ı '•· d. ı - - j 
Güneı 

ÔA'le 
ikindi 

Ak$8111 

Yatsı 

imsak 

s 13 ıo 20 1 
12 13 s 20 1 

16 ()() 9 06 ı 

1854 120J ' 
'ı 20 31 1 39 

3 24 8 31 



- ,. _ç_ı_K~s~a~z~========== 21 "' 111,:ı __ --
=~~========""""::"""":::::::::::::::::~::::::=::::~~::~::::~~=:;;::;;::;;;;,:;:~~~.:= Mukaddema Beşiktaşta Çöp is - 1!11••••••••••••••••••••••••••'1 
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KUMBARA BIRE, 
1000- ~ 
VEREN 

TARLADIR 

-·· 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. İdaresi İlanları 

Muhammen bedeli (50COO) lira olan 2500 ton sun'i portland çimen• 
tosu J.5. 1937 Pazartesi günü saat 15,45 te kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

E:u işe girmek isteyen'erin 3750 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
ta;in etliA'i vesikalan, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 numaralı 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname d~iresinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün s11at 14,45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 

lazımdır. 

Şartnameler 250 kuru,a Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde satı(. 
maktadır. (215~) 

,.Av-~ .. ... ~,. 

İstanbul Beşinci İcra 
Memurluğundan 

Fatma Zahranın tasarrufunda olup Emniyet sandıA"ına birinci dere• \~============~ 
cede ipotekli bulunan ve paraya çevrilmesine karar verilüp tamamına 

yeminli üç ehliv•ıkuf tarafından (103(1) lira kıymet takdir olunan Yeni 
bahçede Defterdar Ahmet çelebi mahallesinde eski Orhaniye yeni Çe• 
lebi sokaA-ında ada 191 harita 4755 No. lu eski 2,4,6 yeni 5 No. ile 
murakkam sağ tarafı 4716 ve 4753 harita No. lu arsalar ve emand malı 
arsa solu ve arka tarafı emanet malı arsa cephesi yol ile çevrilmiş 

yüzü 8,30 metreme sahası 199,65 metro 21mıktarından ibaret bir nin ev
safı sşaA"ıda yazılıdır. Gayrımenkul bahçe içindedir. Kapıdan girildikte 
bir mutbak hela, bir oda üzerinde bir sofa iizerinde üç oda mevcuttur. 
Bahçede kuyu ve meyve ağacı vardır. Umum mcnhası: 199, 50 m2 dır. 

Bundan 52,50 m2 binadır. Yukarda evsafı yazılı bahçeli ev tapudaki 

kaydında olduA"u gibi açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 

tapodaki bydındn olduğu gibi açık arltırma}·a konmuş olduğundan 
1-6. 937 tairhine müsadif (salı) günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edileccktır. Arttırma bedeli kıymeti muhammene· 
nin Ofo75 ini bulduğu taktirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi 
taktirde en son arttıranın taahhüdü baki kalm~k üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 16-6-937 tarihine miisadıf çarşamba günü saat 
14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında 
arttırma bedelı kıymeti muhammenenin % 75 ini bulmadığı takdirde satış 
2280 No. lu k~nun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Art
tırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nlsbe
tinde pey akçesi veya mılll bir bankanın teminat mektubunu hamil 
bu unmaları lazımdır. 

Hakları hpu 8icili ile sabit olmayan alacaklılarla diğer alakadaranın 
ve irtifak hakkı sahi plerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilan tarihinden itibaren 
nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemiıe bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları Tapu sicili ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masından hadç kalırlar. Müterakim vergi, tenviri ye, tanzifiye ve del• 
laliyc resminden mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli 
müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi müşteriye 

aittir. Daha fazla malumat almak isteyenler 15·3-937 tarihiaden itibaren 
lınkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartna. 
mesi ile 93513224 No.lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut 
vesaiki ~örebilecekleri ilan olunur. (2217) 

Beyoğlu Kadastro 
Müdürlüğünden: 

1. - Beyoğlunda şahkulu ve Fürüzağa mahallelerinin Kadastrosuna 
baş:anacağından ilan tarihinden itibaren beş güıı içinde bu mahalledeki 
gayrimenkul sahiplerinin Beyoğlunda Bekar sokağında 14 No Ju apar• 
tmanda çalışan kadutro postalarına müracaatla alacakları beyanname
leri bir ay içinde doldurarak yine postalara geri çevirmeleri. 

2. - Bu bir aylık müddetin bitimini takip eden günden itibaren on 
beş gün sonra postalar tarafından mahallen tahditlerine başlanacağı ci
heti~ alakalıların malları başında bizzat ve kanun! mümessilleri bulun. 
ınaları, aksi takdirde vukuf erbabının tayin veya tasdiki ve -elde mevcut 
vesaik göz önüne alınarak kanuni icabata göre iş görüleceA"i ilan olu. 
ur. (2231) 

Dr. Hafız Cemal 
(LVKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı husus! kabinesinde hasta • 

!arım kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12, saatleri ha· 

kıki fıkaraya mahsustur. Muayene· 

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

kelesi Abdi Fuat tütün deposunda 
iken halen ikametgahı meçhul bu
lunan eski tütün inhisarları ekspe
ri Halide. 

İstanbul Üçüncü İcra memur -
luğundan: 

İstanbul İnhisarlar Baş Müdür -
lüğünün aleyhinize Beşiktaş Bi -
rinci Sulh Hukuk Hakimliğinden 

istihsal ve infaz için dairemize tev
di eylediği 30/1/936 karar tarihli 
\"e 36/25 esas ve 48 karar No. lu i

him mucibince tahsili mahkıimbih 
olan 960 kuruşun maa masarif ve 
7c 5 faiz ve 7c 10 ücreti vekalet 
ile birlikte ve hacız yolile tahsili 

hakkında alacaklı inhisarlar ida -
resi namına vekili Avukat Hüsnü 
Nuri tarafından talep edilmiş ber
veçhi talep yazılan tebliğ için ta -
rafınıza gönderilen İcra emrı zah
rına mübaşir tarafından verilen 
meşruhata nazaran ikametgahı ha
zırınızın meçhuliyeti gösterilmiş 

ve bu itibarla muktazi tebliğatın 30 
gün müddetle ilanen icrasına karar 
verilmiş olmakla tarihi ilandan iti
baren mczktır müddet zarfında ve 
936/1572 dosya No: sile hükmolu · 
nan borcunuzu vermediğiniz veya 
icranın durması hakkında tetkik 
merciinden veya iadei mahkeme 
yolile ait olduğu mahkemeden ve
yahut temyiz mahkemesinden bir 
karar getirmediğiniz ve yine icra 
iflas K. nun o baptaki maddei mah
susu mucibince mal beyanında bu
lunmadığınız takdirde mezklır müd
detin hitamını müteakip cebri ic
ra suretilc icabeden muaaıelei la
zımeye tevessül kılınacağı malu • 
rnunuz olmak ve bu husustaki icra 
emrinin tarafınıza tebliği makamı
na kaim bulunmak üzere keyfiyet 
ilanen tebliğ olunur. 

Sultanalımet 1 inci Sulh Hu• 
kuk Mahkemesinden: Hazineyi 
Maliyeye izafeten avukatı Va• 
hit Sayim tarafından İstanbul 
gümrükleri motorunda makinis 
Halil aleyhino açılan 30 lira 
alacak dRvıısının icra kılınan 
duruşmasından müddeialeyhin 
ika metgalıının meçhuliyeti ha• 
se biyle i!O· 12-936 tarihinde bu• 
lu nması hakkında ilanen yapı· 
lan tebligııta rağmen mahkeme· 
ye gelmediğinden ve müddei 
vekili dahi is battan is harı :ıci • 
zile yemin teklif etmiş ve mah· 
kemece müddeialeyhe yemin 
davetiyesinin tebliğine ve mah· 
kemeninde 24-5·937 tarihine 
rastlayan Pazartesi günü 10,30za 
bırakılmasına karar verilmiş 

olduğundan H.U.M.K. 337 nci 
maddesine tevfikan o gün ve o 
saatte gelmediğiniz ve istida 
ile müracaat etmediğiniz tak• 
dirde vakı'ayı kabul ve ikrar 
ve ye.ıninden imtina etmiş ad 
olunacağınız on ıün müddetle 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ihbar olunıır. (936-1201) 

• 

DAİMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 600 metre •tik veren • 
DA • M o N 1 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi •tık almak için yalnız ·~ 
DAIMON Pilleri 

ile 
D A 1 M O N Ampullarını 
KullanınıE ve her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Yüksek Mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa dahilinde 
yaptırılacak "214296. lira "7. kuruşluk keşif bedelli Pansiyon binası in• 
şası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şartlar, 

Pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi. tahlıli fiat cetveli, 

B - Mukavele projesi 

C - Bııyındırlık işleri genel şartnamesi 

D - Plan ve projeler 

istekliler bu şartnameleri ve evralı •! 1. lira bedel mukabilinde 
mektep idaresinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 7-5-937 tarihine .nıüsadif cuma günü saat 15 le GÜ• 

müşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi binası içindeki arttırma ve ek· 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "11965. lira muvakkat 
teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gHirmesi 
llizımdır. 

A - Nafıa vekAletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet vesikası. 

B - "50000. liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince ta~dikli vesika 

C - 937 yılına ait ticaret odası vesikası 

5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya mimar 
olması veya bunlardan birinin fenni meıuliyeti altında işin yapılacağını 

ve inşaat müddetince işia başında bulundurulacağını teahhüt etmesi 

lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü madde yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki artırma 

ve eksiltme komisyonu reisliA"ine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet Üçüncü maddede yazılı saate ka· 
dar gelmiş olması ve dış zarhn miihür mumu ile eyice kopatılmış bulun
ması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "2143,. 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

Cemalin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup tamamına 
yeminli üç ehlivukuf tarafından (530) lira kıymet takdir olunan Cellıı.t

çeşmesinde Bostancıbaşı Abdullah efendi mahallesinin imam sokağında 

eski 4,4 mükerrer 4,4 mükerrer ve No. taj 4,6 olan bir tarafı 883 ha· 
rita No. lu Süleyman ve saire arsası arkası emanet malı arsa, bir tarafı 
2561 harita No. lıı Sadettin arsası önü 9 metrelik yol ile mahdut yüzü 
6 metro ve mesabası 53 m 2 75 dm 2 olup 31,50 m 2 üzerine dükkanlar 
yapılmış olan tapu kaydına göre ve evvelce birbiri ittisalinde 39 oda 
2001 harita No. lu iki dükkan halen ikametgah olarak kullanılan birer 
katlı harap beden dıvarları kagir iç kısmı ve cephe dıvarı ahşap olan 
ııayrımenkul tapu kaydı üzere açık artırmaya vazolunmuştur. 

4 No. )unun evsafı: Zemini ahşap döşeli bir aralık tahta bölmeli 
bir odadır. 

6 No. lunuıı evsafı: Zemini ahşap döşeli bir aralık tahta bölmeli 

bir odadır. 

Tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya konmuş olduA"unian 
3-6-937 tarihine müsadif (Perşenbe) günü saat 14 den 16 ya kad-r dai· 
rede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham. 
menenin %75 ni bulduA"u takdirde müşterisi üzerinde bırakılac.ıkt r. Ak· 
si takdirde en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 
gün müddetle temdit edi'erek 18-6-937 tarihine müsadif (Cuma) giinü 

, saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizd~ yapılacak ikinci açık arttırma• 
sında arttırma bedeli kıymeti mubammenenin %75 ni bulmadığı takdirde 

, satıs 2280 No.lu kanun ahkamına tevfikan gerı bırakılır. Sltış peşindir. 

Arllırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin %7,5 nis· 
betinde pey akçası veya millibir bankanın teminat mektubunu hamil bu

lunmaları lhımdır. 

Hakları tapu sicili ile sabit olmıyan alacaklılarla diğer alakadaranın 

ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarifc 
dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilan tarihinden itibaren 
nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lfınmtlır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye ve de!la
liye resminden m;itevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli mü
zayededen tenz;J olunur. 20 senelik vakıf icareıi tavizi müşteriye aittir 
Daha fazla maiümat almak istiyenler 3-5 937 tarihinden itibaren her· 
kesin görebilmesi içiıı daired' açık bulundurulacak arttırma sartnamesı 
ile 934.12804 No.lu dosyaya müracaatla mezkür dosyada mevcut vesaiki 

görebı!ecekleri ilan olunc:r. (2321) 

Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden Ba~ınuh~ 

E. izzet 
~sıldığı yer : MatbJai Ebü,ziya 
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