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TUrklyenln en çok o· 
kunan ve aranan gaze. 
tası oldu. Ona abone 
olunuz. 

ABONE OCRETLERİ: 
ve Başmuharriri 

M iZZET BENiCE 1 
Bir senelik 11, altı ay
lık 5,50 ve üç aylık 
3 liradır. 

Seyı: 360 ı ırızcı 1ıı. ı-., rude ,.,.., 6 Kuruş Telefon No. 20827 MektUı> adresi: Cıtatotıu, ş ... ı ıokı'c Telgraf adresi - lotan bul: Açık Söz 

Başvekil ve Rüştü Aras dünJ ~~:e':ıf~r~;:J:nJ::1;: 
akşam Ankaraya gittileri Musolini, bugün Avusturya 

lnönü dün sabah Sirkeci garında büyük1 Başvekili ile göı·üşüyor 
merasim ve tezahüratla karşılandı [("::.:::.c.::.:::.::;:.::.::.":.::.;:,;:.;:,;:.::.::.::::::.:::l Alman Hava Nazırı Gör in g dün 

Atatu .. rk, b ·· ·ıno"" nu.. ı"le .. .. k 1; Romanyaya i Musolini ile 

ismet 

görüştü ugun go_ruşece ı . tı 

"""Y;;;;;;;;;~·~;,;;:;;;:'."i''"'I Ba vekilimiz se aha-1 Kredı 1 ~::::~T.~ Romada 

Sergımızde 1 • ş y i Almanlar 100 milyon ~ Bekleniyor 
tınden çok memnun ı ı marklık. bir istikraz~ •• 

~ teklıf ettiler il F, R. ATAY 
Kulağıma eğilerek : 
- Bu sergiyi açmanız ne kadar 

iyi oldu bilmezsiniz diyordu. Ser
gide son on senelik Türk resmin • 
den örnekler, bir kitap, bir ga 7.~

te, bir de mecmualar serisi, ca • 
rnckiiıı içinde yeni zhip ve eild 
işlerinden bir kaçı hepsi bu ka
dar' Fakat bunlar yeni Türkiye 
kultür degerini ııusterı.r Yeni Tür
kıye »ncak bunlarla fıkir ve sanat 
cserkrılc garp alemi içindedir Ve 
Ycın Türkiyenın ancak garp aleıru 
•çındc ıidugu kadr manası vardır. 

- Çlınkü ne kad.ır yazılsa ve 
~öylcııiLe gözk görülen tu ~s~r

ler kadar hiç bir şey eski Türki • 
Yer.in !ıayalinı zihinlerden silip o
nun yerine yeni bir Türkiye haya
li koynmJZ 1 

Dugrı..dur \"C' yüregi:-ı. tıtrıye • 
rek <'ll ~şağ ı 5Q milyon kişinin do
k-ı.,cagı Parı~ scrg:"inde Türk bay · 
rıı..; nı taş,yan bir kulübemiz bile 
oJmaaıgını düşünüyorum. 

Naip Prens Pol Tüık serg.sinin 
açıl" re mire şeref \erı.i. Ki.Jtür 
Bakanının ve elçimız H~ydac Ak
pay'm .utukları~ı c:Lnlc-d ik~~·· son
rn buy tik 1;:~ alaka ılc dc\oras -
Yon, n rıy. t ve rcsı.rn cser1erim1 ... 
zı t. tkik etti.Sanat eserlerinin başlı
t& tanıy ıcı ve meraklılarından olan 
prcnsi'l hiç umulmadık bir manza
ra karş ı ·mda bulunmaktan duyu
lan zevkle hıslendigi aşikardı. 
Prens ;anat ve kültür gençliklerini 
Ve tczah(;rlcrıni seviyor. Her ordu
nun gururu kendi milletine aittir 
ve bır çok işlerde de böyledır: fa
kat cihanşümul ve insani sanat 
gururu herkese aittir. Onun için 
mılictlcrı biribirine sanat ve kül
tür eserleri kadar sevdiren sanat • 
ı arlar ve kültür adamları kadar 
tanıtan, yaklaştıran milli şhret!P.ri 
ı'nivcroe;fcştire nbir şey yoktur. 

Naip Prens Pol bazı gençleri -
mizin hususiyetleri üstünde dik -
katle durdu. Akademide Lcopold 
Lcvy'nin rcsım hocası olduğunu i- • 
şıttigı vakit yı:ııınd.ıkJ;cre: 

- ll.ın1 Paris'te atölyesini gez
diğim resı;am' d yordu. 

Belgrad'daki Türk sergisinin baş
lıca meziyetlerinden biri doğru ol
masıdır Buraya ne kitabların, ne 
mecmuaların ve ne de gazetelerin 
güzelleri seçilip getirilmiş değil -
dir. Hepsinden örnekler alınmıştır. 
Mesela gazeteler arasında en uzak 
Vilayetlerde basılmakta olanlar da 
vardır, Serginin bu tarzıdır ki he
men kuvvetli bir inandırıcılık ve
riyor. Daima dediğimiz gibi biz 
kimseyi aldatmak istemiyoruz: ha
kikatimızi bildirmek davasındayı z. 
Kusurlarımızı sayanlar onları b
Zim kadar bilmezler ve onlatdan ti
Zim kadar bilmezler ve onlardan 
bızrm kadar bahsetmezler. 

Sergi bütün Belgrad'da müstes
na bir cazibe oldu. Sanatçı, ala -
kalı ve hassas olan cenup islav ten
kitçileri onu ve onun vasıtasile ye
r..ı Türk hamlesini halk yığınlarına 
daha iyi tanıtacaklardır. Yeni Tür· 
kıye kültür ve sanatını Belgrad ve 
dost Balkan payıtahtlarına haber 
vermek le olan Salah Cimcoz'u ve 
Yardımcısı Selım Nüzhet'i, fakat 
en başta kendilerine bu fırsatı ve. 
ren Kültür Bakanımızı tebrik et
trıek borcumuzdur. 

••• 
Başbakan İnönü sergiden sonra 

(D•fJOmr 2 nci sogjado) 

• -, Venedik 21 (A. A.) - Duçe, bu 
~ \ ~ Bükreş 21 (A. A.) - Capitale ~ ayın 22 sinde Venedik'e gelecektir. 

/ ~ gazetesinin haber verdi!tine göre, g· Kendisin hariciye nazırı Konl Cia· 
~ Alman ağır sanayii, Almanya· ~ no ile matbuat ve propaganda na• 

\ ~ dan makineler ve malzeme satın §' zırı Anfi.eri refakat edecektir. Duçe, 

j ~ alınması için Romanyaya 100 r beraberınde Avusturya hariciye 
~ milyon marklık bir istikraz tek· § nazın M. Sclımıdt olduıtu halde 
j lifinde bulun1T1\l,tur. ~ Schnschnıgg'i kar .11 •mak üzere 

S_anta Lucia i•tasyonuna aidecek. 

f 
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lnönü, dün $Oholı Milli Mllda/aa Ve~ili rıe General/arla görüşürk.n 

Başvekilimiz kendisini 
karşılaganlarta htraher ecırda 

r--

Yugoslavya Başvekili ve Harici
ye Nazırı Stoyadinoviçe iadei zi. 
yarette bulunmak maksadile Yu. 
goslavyaya giden Baş\'ckil ismet 
lnönü ve Hariciye Vekili Tevlik 
Rüştü Aras, Avrupa ekspresine la• 
kılan hususi vagonla dün sabah şeh· 
rimize dönmüşlerdir. Dost memle· 
lekette dostça bir seyahat yapan 
Başvekilimizi karşılamak üzere 
Sirkeci garı baştan başa bayrak· 
larla donahlmıştı. KarşılRyıcılar 

arasında bilhassa Milli Müdafaa 
Vekili General Kazım Özalp, or• 
du müfettişlerinden General Fah• 
reddi ·, Vali Muhittin Üstündağ, 
Harp Akademisi ku.nandanı Ge· 
neral Ali Fuat, lstanbul kumanda· 
nı General Halis, Donanma ku• 

(Devamı 2 inci sag/ada) 

BAŞVEKiliMiZ GARDAN ÇJKTIKTAN SONRA 
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Asi Fran ko, tavassut 
Telkinleri~~şaşıyor! 
ingiltere'de İspanyol hükOmetçilerinin 

iaşesi için kurulan şirket 
faaliyete başladı. Erzak gönderiliyor 

Aglartlanberl Macfritli m~cfofaa •Jen Mifültr ıiperdt 

Salamanca 21 (A.A.) - Sallh'- ketlerde ,apılan telkinler dolayı• 
yettar mabfeller lspanyol harbinde sile ha1retlerini izhar etmekte ve 
bir tavassut ve bilhassa bitaraf bir bu telkinlerin kabul edilemlyece;ini 
hükumet teşkili için ecnebi memlc- ( Dw•m• J inci Hgfocf• ) 

tır. M. Schusclınıgg ile M. Scmıdt 
ve maiyetleri, Daııieli oteline ine· 
ceklerdir. 

Gece Duçe misafirler şerefine 

H aA m .• d Gr•nd Otelde lıir ziyafet vere· 
cektir. 

DUn gece tehrimlzde ve 
149 Halkevlnd saygı ile 

anıldı 

Bilgıtl Hıimit 

Diin akşam memleketin her ye
rinde 149 Halkevinde büyük şair 
Abdülhak Hamit için ihtifaller ya
pılmıştır. Halkevlerinde toplanan 
on binlerce memleket çocuğu bü· 
yük şairi saygi ile a'lınış, eserleri, 
şiirleri okunmuş, hayatının muhte· 
lif safhaları anlatılmıştır. 

Merasim bütün Türkiyede dün 
akşam tam saal 20,30 da başlamış 

(Devamı 2 nci sayfada) 

Binaların 
Yükseklikleri 
Değiştirilecek 

Mülakatlara gelince bunlar, ya 
22 nisanda Venedik'e gelecek olan 
hükumet reisinin Aurora yatındd 
ve yahut b~kumet. sarayının büyük 
salonunda ıcr~ edılecektir. Görüş· 
melere 23 nısan Cuma günü de 
dev~~- edilecektir. A\'U•turya Baş· 
vekılı ıle M. Schmıdt, aynı günde 
saat 1 O da Viyana' ya hareket ede· 
ceklerdir. 

Alman Haua l\'azırt General 
Göring 

Bükreşe hareket edecek olan Le· 
hi•tan Hariciye Nazırı M. Eeckin 

ziyareti, Avrupa meseleleri hakkın· 
da noktai nazar taatilerine medar 
olacaktır. MACAR HARiCiYE NAZiRi 

VIYANA'DA 
Viyana. 21 ( A.A.) _ Macar Görning Roma ya gitti 

Hariciye Nazırı General Roder Berlin. 21. (A. A.) - Goering 
dün buraya gelmiştir. Generaİ ile refikası, bu sabah şimendöferle 
akşam Berlin~ a-iderek k~ndisini Capri'ye hareket etmişlerdir. Sa· 
davet eden Ceneral Von Bloml:ı.erg 
ile buluşacaktır. liihi.vetıar mahfeller general Goe-

LEH HARiCiYE NAZIR! ring'in Roma'ya yaptığı bu ziya. 
Bü EŞTE BEKLENiYOR relin tamamile hususi bir mahi-
Bükreş, 21 ( A.A.) - Yarın (lflt/en sag/ayı çeviriniz) 
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ltalyada ihtiyar işçilere 
maaş bağlandı 

Maaş cüzdanlarını, iş bayramı dolayısile 
Musolini bizzat sahiplerine verdi 

(Ycızısı 2 inci ıagı/ada) 

Sorl Telgraf 1 

250 çocuğa zengin 
hediyeler • 

verı_qor .. 
Ve •• 2 büyük romana, 
şehir içinden ı·esimli 
röportajlara başlıyor 

Son Telgraf obyucularından gördü~ü büyük yardım iie Türki
yenin en çok okunan ve satılan gazetesi oldu. 

Deniz tarafından bakıldığı za. 
man lstanbulun umumi manzarasın. 
da çirkinlik veren binaların irtifa· 
!arı değiştirilecektir. lstanbulun 
!Düstakbel planına dahil olan bu 
ış, plAnın ilk tatbik edilecegi mühim 1 
maddelerinden biridir. SON TELGRAF 

Belediye Prust'un ıreçenlerde 
Parise giderken verdiği direktif 
dairesinde bu gibi binaları tesbit 
etmiştir. 

irtifaları değişecek binalar bil· 
bassa Cihangir ve Topane sırt• 
larındadır. 

Prust'un verdiği karara göre 
şehrin denizden bakıldığı zaman 
görülen kısımlarındaki binalar an. 
fiteatr şeklinde olacaktır. Hall:ınki 
bu gibi yerlerdeki binaların irtifaı 
şimdi çok karışıktır. Planın tatbi· 
kile denize en yakın olan birinci 
setlerdeki binalar hep bir seviyede 
ve en az irtifaa malik olacak, diğer 
setlerde bulunan binalar da yine hep 
bir seviyede olmak, fakat birinci set• 
lerdekinden biraz fazla yüksek 
olmak şartile nihayete kadar gide
cektir. Halen mevcut binalardan 
tesbit edilen hadlerden alçak olan. 
lar binalarına yeni katlar ilave 
edecekler, fakat yüksek olanların 
binaları da matlup seviyeye indiri· 
Jccektir. 

23 Nisanda çocuklar için bUyük 
mUsabaka hazırladı 

bir 

Bu müsabakaya iştirak edecek olan küçük 
okuyuculardan 250 si cok hoşlarına gidecek 
birer hediye kazanacaklardır. Kendi haftalarının 

daha çok eğlenceli geçmesıni isteyen çocuklar 
"Son Telgraf .. ı okumalıdırlar. 

Yeni roman ve röportajlar 
Son Telgraf, 26 Nisan Pazartesi gününden itıbaren de ıki 

büyük tefrikaya başlıyor. Bunlarddn biri: 

Kanuni Süleyman 

x 13 ün esrarı ... 
Adlı iki büyük ve fevkalade merak uyandıracak eserdir. 
Bu iki heyecanlı, meraklı eserden başka şehir içinden ve mahal

lelerden de resimli röportajlar koyacak, küçük hikayelerini daha 
kuvvetlendirecek tir. 

Son Telıırafı okuyanlar başka gazete okumaktan kt• -tilerini 
müstatni biliyorlar. 

• 
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1 Günün içinden il 

ücrim Çocuklar 
- 2 - ('J. 

Yazan: Ihsan ŞUkrU Akser 

sabiye mütehassısı kontrolundan 
geçmelidir. Bu mütehassıs, nazarı 
dikkati celbeden marazi tipleri a
yıracak ve onlar hususi bir terbi -
ye sistemile takip edileceklerdir. 

2 - Böyle ayrı ve hususi mües -
sesclerde okuyan çocuklar, rüşd • 
!erini isbat ettikten sonra dahi yi

ne resmi akıl koruma merkczle
ı-ince kontrol edileceklerdir. 

3 -Çocuk mahkemelerinde mut

laka bir emrazı akliye hekimi de 
bulurarak, mücrim hastaları ayı
rıp ıslahhanelcr<' gönderecektir. 

4 - Tabii oldukları halde, mu -
lıitlerinin kötülüğünden cürüm ya
panhr ısc, mümkün olduğu kadar 
ayni muhite gönderilmiyerek. hü -
k ·met kontrolu altında çalıştın -
· caktı . 

Ilır de b(;yle çocukların kusurlu 
olu~IJrndaki sebepleri hu!asa eden 

b ,ı rahmları gözden geçirelim: 
1933 senesinde Belçika hükiınıe

hnin resmi istatistiğine göre; 261 
erkek ve 157 kız çocuğunun ruhi 
kusur ve cürümlerde amil olan se
bepler şöyle gösterilmişti: 

Erkeklerde Kızlarda 

Baba ve 
Yüzde Yüzde 

ananın 

alkolik olmaları 26,4 33 
Baba ve anımın ruhi 
mü.azenesizlikleri 14,1 15 
Baba ve ananın 

1 

AÇ 1 K sGz-

ltalyada ihtiyar işçilere İtalya 
maaş bağlandı iştirak etmiyor 

Muşolini: Her tUrlU beynelmilel temayUIU 
reddediyoruz, dedi. 

Roma 21 (A.A.) - Faşistler tarafından 1 Mayıstan Roma'nın kuru
luş tarihi olan 21 Nisaııa çevrilen iş bayramı, bütün ltalya'da lc•id 
edilmektedir. Fabrikalar, bürolar va mağazalar kapalıdır. 

Her sene olduğu gibi bu sene de ihtiyarlık veya hastalık maaşını 
hak etmiş olan işçilere mauş cüzdanları dağ;tılmışlır. Cüzdanların tev· 
ziini bizzat Musolini yapmıştır. 

Bu esnada kral, Kapitole'da ltalya akademisinin umumi meclisine 
riy~set etmiş, ve edebiyat, tarih, ilim ve güzel sanatlar mükafatlarını 
tevzi eylemiştir. 

Mussolini, iıad etmiş olduğu bir nutukta ezcümle şöyle demiştir: 
" iş bayramı, diğer milletlerin yaşama şartlarından ayrı şartlar dahi· 

!inde yaş~nıakta olan bu memleketin işçilerinin bayramıdır. Bu sebep
ten dcılayı. her türlü Beynelmilelci temayülü reddedi yoruz. 
Faşizm, çalışanın rejimidir. Haylazların değil.. Bu rej'm, milletin rejimi 

dir, menbaı mıllcttir ve millet bununla müftehirdir. 

Taç giyme merasiminde 

nasal temsil edilecek 
Londra, 21 (A.A.) - Habeşis -

tan ilhakının tanınması yüzünden 
İngiltere ile İtalya arasındaki mü -
nasebetlerin bozukluğu taç giymı> 
merasiminde bir İtalyan mümessi
linin bulunması şeklinde tecelli e
decektir. Fakat Grandi, Westmins
ter'de yapılacak merasime iştirak 

edecek ve İtalya merasimde ancak 
bu suretle temsil edilmiş olacak
lır. 

Spi'r.~d'de yapılaack deniz gecit 
resmine hiç bir İtalyan harp gemisi 
iştırak etmiyecek ve İtalyan rad
yoları taç giyme merasimi hakkın
da malümat vermiyecek.lerdir. 

• • 
Başvekil Rüştü Aras dün Bir kartal 

k A k "ff ., Çocuk kaptı a şam n araya gı 1 er Roma, 21 (A. A.) - Siappiccia-
Mardina'dan bildirildiğine göre bir 
kartal 16 aylık bir çocuğu havaya 
kaldırmı~tır. Çocuğun babası tara
fından atılan tüfek kurşunile ya -
ralanan kartal çocuğu sağ ve salim 
olarak tekrar yeer bırakmış ve ken
disi de aldığı yaraların tesirile öl
müştür. 

(Birinci sayfadan devam) 

mandam Şükrü Okan ile şehri
mizde bulunan bir çok meb'uslar 

ve diğer maruf zevat bulunuyor• 
tardı. 

Ankaraya hareket 

22 Nisan...1 

Sergimizde 
-3-

(Birinci sahifeden devam) 
tayy:ıre meydanına gitti. Bu mey· 
dan hem askeri hem sivildir, as • 
keri kulüple herkesin girip ç:ktı• 
ğı yolcu salonu karşı karşı;·"dır. 

Yalnız tayyareci dSkerlerin gi~e· 

bildiği hangarlarla ecncLi taYJ!lr 
relerinin sığındıkları pek az r.1c · 
safe il~ biribirlerint kom~udur .. 
!ar. 

Bir çokları gibi beni de •o•, ak' 1 

şapkası~ bırakan <on derce~ şid • 
det 1 ~;,. rüzgar Tıına') ı y::: ag.n· 
dan kojJ~rıyor. Triyeste bora.>ı gi· 
l ı i .. 3.tı~.a.r bir )·ere tutunmas !ar 
sürükleııip gidecekler. Ancak e:ı 

usta tayyarecilerin uçma ha\·ası · 
dır. Buna rağmen Yugoslav ka · 
ratlıları Ba~bakanın karşısırıLJ. h tı 

uçuşlarını, hem akrob:ısilerini ?":-1~ 

tılar. \·'0 şüphesiz İnönü'nlın esl\ 1 

asker ruhunu şevklendirdi!<'~ 
Öğle yemeğini Harbiy~ N'nrı v~ 

Yugoslav Başbaklnı ile bir';ktC 
kulüpte yedik. 
İnönü akşama kadd.I' bazı ?;ys· 

retlerd~ bulunduktan so~~a S"ıva· 
dınoviç'in hususi yemeğinde ı ıJu· 

nacak ve g<'cc yarısı p~k mued,ıt 
maiyetile Saraybosna'ya lı o .nJ:rt 
edecektir. Saraybosna Türk Baş • 
bakanına eşsiz bir karşılama ha • 
zırlıyor. 

F. R. ATAY 

Büyük Hamid 
(Birinci sahifeden devamı 

ve geç vakitlere kadar devam et• 
miştir. 

Evden kaçıp ta babalarından gizli 
pencerelerden içeri giren ve zaval
lı analarını döğcrek para çekmiye 
çalışanları hep duymaktayız. Bu 
karaktersizl.crde, ceza cürümleri 
arttırmaya yarıyor. İşte son Yu
nı:nistan gazetelerinin bize bil -
dirdiği kci cinayet: bir insan ş~k
linde cana\·ar ufak yavrucukları 

kandırarak kaçırıyor ve bir ma -
ğaranın içinde berbat ettikten son
ra, ı:~nını emerek cıdürüyor. Pu 
bıısit bir katil ve ırza tecavüz ad -
de<filemn. Bu marazi bir yaradır. 
Bu canavar ruhlu insan \.·aktincic 
yani ~ocuklugunrla mükha,,.,ıs he
kim diııd•>ı geç~ idi bu ·tiru 1-

l.ri Y"Pm k imkanını buiaıııazciı ve 
bir ıslahaneye kapat.Jırdı Di!osc-1-
dorı. canisi de bunun bir eşidir ı:ı.. 

mücrim çocuklar ve yahut dclıa i
Y' i cürüm işlemeğe milstait ço
cuklaar ne yapmalı? Gcirülüyor k; 
ır.0sele s .. de bugünü a!ı1kaclar c-d:m 
bir tehlike değil, belki bir yurd i
şidir. Bundan dolayıdır ki, Avrupa
da, Amerikada bu sahada yeni ymi 
çalışmalar yapılmakta ve faydalı 
neticeler alınmaktadır. Buna çare 
cayanlar, evvela görmüşlerdi ki, 
böyle çocuklardaki karakter kusur
larının husulünde ilk aile terbiye
si, içtimai yaşayış tarzları ve ir -
siyet gibi iımiller rol oynam:.kta -
dır. Bir de ilk cürüm işlendikten 
sonra, bunun tekerrürJ hemen mu
hakkak gibidir. Şu halde yapılı;cak 
şeylerin başında ilk cürmıi önle
mek, olamazsa ikinciye mfın, oi -
rnava uğraşmak geliyoı·. Hd0 bu 
tekerrürlerde ceza hü;bütün ahi 
tesir yapıyor. Burada başlarken de 
dediğimiz gibi anası babası ayrıl -
mış, ana baba kontrolund~r., ı;ef -
katinden mahrum kalmış fena mi
sallerle dolu bir muhitte yetişmiş 
(meyaneci V. S.) ve bu sebepten 
cürürr.ler işlemiş fakat ruhi mü -
vazcııe i yerınde olanları ayırmak 
Iazımdır. 

cilrümlerl 34,8 60 

Dost Balkan devletlerinin şehri
mizdeki konsolosları da l3aşvekili· 

mizi karşılamıya gelmişlerdi. Bun• 
dan başka binlerce halk guın iç 
ve dış kısımlannı doldurmuştu, 

Burada bir kıt'a asker •e polis 
müfrezesi re askeri bando munta• 
zam bir halde trenin duracağı 
yerde dizilmişti. 

Başvekilimiz dün akşam hariciye. 
vekili Tevfik Rüştü Aras ve maye. 
tindeki zevatla beraber Haydarpa. 
şaya gitmif ve saat dokuz buçukta 
hususi trenle Ankaraya hareket 
etmi4lerdir. ismet lnönü istasyonda 
genraller, mebuslar vali ve diğer 
erkAn tarafından hararetle uğurlan
mıştır. 

uuıııı1111111111111ııı111111111111111111uıııı111111111111ıııııııııııt1ıııhnı11t Eşberden bir perde ten,.i! et· 
mişlerdlr. Bu mera~im avnı 

zamanda lstanbul radyosile neşre• 
dilmiştir. 

Karakter bowkluklarma müpte
la çocukları korumak meselesine 
gclınce: burada i~e esasından baş
lamJk I.lzımdır. Bu mesele hakkın
da ben de bizzat bulunduğum 1935 
Bru:rclles kongresinde, okunan mü
him raporlar ve verilen kararla
rı en yeni fikirleri ihtiva etmesi 
S<>bebile nakledelim. 19 milletin 
emrazı akliye mütehassıslarının iş
tirak etlikleri bu kongrede, geri 
kalmış çocukların vıkayesi için, i
leri bu kongrede, geri kalmış ço
ileri sürü len tedbirler şunlardır: 

1 - Bütün çocuklar, ilk mektep 
devresinden itibaren muayyen za
manlarda, bir emrazı akliye ve a • 

Fena aile muhiti 68 70 
Sokak terbiyesi 66,3 68 
Fena kitablar 25,3 10 
!'ioemalar 34,4 25 
AJi dans yerleri 17,6 16 

Buna mukabil böyle ruhi ku • 
surlu çocuklarla mücadele edilen 
memleketlerde, iyiliğe doğru elde 
edilen neticeler de şu rakamlarda 
görülüyor: 

Fransa S e i n c mahkemesinde, 
1923 de 3715 çocuk mahküm edil -
miş iken, bu miktar on sene sonra 
yani 1933 de 113'.l ye düşmüştür. Bu
rada Proplıila.rie meıııale'in müda
halesi kusurlu çocukların bir çok
forını kurtarmış demektir. 

Çocuktıırın her münasebet~iz ha
reketini hemen cnalandırmak sid· 

' . 
det ve zorla önüne geçmiye çalış
mak, bazan fayda yerine zarnr ve
rir. Böyle kusurları sık sık tekrar 
eden çocukları, her şeyden evvel 
bir mütehassıs hekime gönderme
li, o yavrucağın hayatını ~·e mu • 
bitini tehdid eden içtimai tehlike
nin önüne bir an evvel geçıniye ça
lışmalıdır. 

f"JDünkU sayımızda( 1 )rakkarut yerine 
yanhthkla (21 ralıı:l&:amı 'a o:ımu,tur: Ö'IU.r 
dilerl&r 

Doktor ihtiyacını karşılamak için: 

Ankarada bu ders yılı 
bir tıb fakültesi açılıyor 
Aynı zamanda büyük bir lıb 

talebe yurdu açılacak! 
-·--

Başvekil ve Hariciye Vekilimiiz 
Mmil tren tam saat 8 de gara gir
di. Yavaş yavaş ve binlerce karşı• 
layıcının tezahüratrarasında durdu. 
Başvekil ismet lnönü çok beşüş bir 
çehre ile trenden indi. Karşılamağa 
gelenlerin birer birer ellerini sıka
rak kendilerine iltifat eltiler. Baş
vekilimiz bu sırada kendisini 
karşılamağa gelen muharririmizede: 

•Çok iyiyim. Seyahatimden çok 
memnunum. dediler 

ismet lnönü aeyahali etrafında
ki ayrı beyanatında da demiştir ki: 

" - Yugo•lavya, benim ziyare• 
lim dolayısile Adeta bayram yaptı. 
Yuıroslavyanın her tarafında, iç
ten gelen dostça tezahüratla karşı
laştım. O kadar ki uzun müddet 
köylerinden çıkamıyan köylüler 
bile beni görmek, gerek şahsıma ve 
aerekse memleketime karş olan 
sevgilerini izhar etmek için şehir 
ve kasabalara indiler. 

Bulgaristanda da bu şekilde bü
yük tezahüratla karşılandım. Sa· 
Maıeste Bulgar kralı da bana karşı 
çok büyük bir alaka ve samimiyet 
gösterdi. Bu seyahatimin halırala· 

rını hiç bir zaman unutamıyaca

ğım." 
ismet lnönü Sirkeci istasyonun

da kendisine selam resmini il a ıe 
den asker i müfrezelerı teftiş ett 
ve askerlerin hatırlarını sordu. On
lar da Başvckilimizin bu iltifatına 

"- Sağ olun. diye mukabelede 
bulundular. 

Askeri Tıb mektebi An- ismet lnönü hundan sonra gar-

.!_ araya naklolunacak dan dışarı ~ıktı. Caddede kcndisinı 

O.. · ·· d k d karşılamak için toplanan binlerce 1 

numuz c ı ers yılı başlangı- sınıfla-ı hep birden açılacak ve Fa-
., h halk Ba~vekilimizi görünce büyük cı .,a bil assa Ankara ve Is - kulte tam teskilıit ve kadro ile fa. 1 ı 

• tezahürat yaptılar. ~met nönü bu-!a:ıbul şehirlcrı yeni maarü har<'- aliyctc geçecektir. Birinciden gayri 
rada halkın arasına girdi ve iltifat· kctlerıne sahne olacaktır. Bu ara- sınıflarda da talebenı·n bulunmd"SI N · · · 
ta bulunarak: "- asılsınız, ıyı mı· 

da Ankar da yeni Tıp Fakültesı icin buradakı" askerı' Tıbbı.ye .·'n- d H lk B 
' ' siniz?., Diye sor u. a , aşvc-kurulacak ve bu fakültede ikinci- k•raya taşınacak, çok kal•balık o- V ı 
~ 0 kilimızin bu iltifatına • ar o un,. teşrin başında tedrisata başalna - lan Tıp Talebe Yurdundakı· t•lebe- d b 1 d B 

<' .ktır. " diye mukabele e u un u. aşve-
nın yarısı oraya göturülecektir. ı kılimiz bundan sonra yanında refi-

Ycni fakülte profesörlerınden Sıhhat Vekaletinin gayesi, nıcm- kası ve Hariciye Vekili Tevfik 
bir kısmı Almanya ve İsviçreden A Jd ,., b Jd t 

lekcıtnmin en hücra kö~elcrine ka- Rüştü ras o u,.u a e o onıo. 
gP.tirtilecek, d:ğer bir kısmı bura- bille Perapalas oteline indiler. 
da Tıp Fakı.iltcsi haıicinde kalmış dar doktor göndermek ve bu su • 
kıymctlı mütehassıs ve doktorla _ retle memleketin ve halkın sıhha- Perapalas'da 

tini korumak olduğu için, Ankara Başvekilimiz Perapala'sda Hari-
rımız arasından seçilccektır. Bu a- . ciye ve Milli Müdafaa Vekilleri de 
rada en ziyade hastahanelerde tcc- ve Istanbul Tıp Fakülteleri bu ga-

. beraber bulunduğu halde bazı ze-rübe "Örmü• ve ilim sahasında da yeyi temine çalışacaklardır. 
1 " • vatı ve bu meyanda Orgenera 

varlık göstermiş kimseler tercih Yüksek tah;il yapmak istiyen - Fahrettin Altay, Kazım, General 
edilecektir. !erden bir kısmını vakit ve hali ye- Hlilis,Ali Fuat, Aıni:al Şükrü Okanı 

Ankara Tıp Fakültesinin bütün ı·inde olmıyanlar, diğer mühim bir kabul etmişler ve kendilerile bir 
kısmını da ailesi taşrada bulunı;n - müddet görüşmüşlerdir. 

yette olduğunu beyan etmektedir- lar teşkil etmektedir. Bu gibilerin ___ _.;;....._;. ____ _,=="""....,_-._ ı 
!er. Fakültesine yeniden lüzumu kadar 
Sto adi • b ki i tamamen ve rahJtça üniversite ı talebe kaydedilebikcektir. 

Y novıç e en yor te devamları için gelecek tedris vı-
Belgrad 21 (AA) Slovenes I!und n La<k,1 t'rlYHSitenin di • 

· · - lından evvel tedbirler alınacaktır. > 
gazetesinin bildirdiğine göre, Baş- ğer fakültelerıne yazılacak bu ka-

Ank rada Tıp Fnkültesinln aç;l-
vekil Stoyadinoviç, Kont Ciano- bıl talebr r ç!n d,, bu yaz ünivcr-
nun ziyaretini iade etmek üzere masl!ı;; oradJ bir Tıp Talebe Yuı du sitenin arka kısmındaki meydan • 
30 nisanda Roma'ya gidecektir. kurulacagı gibi, burada me,·cudu lığa şimdi!L1< 300 yataklık bir yurt 

Başvekil Roma'da üç gün kala- yarıya indirilecek olan yuı ita bu inşn edilecektir. Bu yurt ilerid~ 
caktır. Görüşmelerde bilhassa Ar- senekinden y:ırım misli fazla ge • beş yüz yat<.klık olabılecek bir 
navutluktan bahsedilecektir, nişliyecektir. Bu •ayedc her iki Tıp l:alde yapılac:ıktır. 

lntinUnUn nutku 

bekleniyor 
Başbakanımız bu sabah Anka

raya vasıl olacaktır. Hususi surette 
ö~rendiğimize göre Başvekile An. 
karada büyük bir istikbal töreni 
yapılacak ve lnönü Ankaraya va
rır varmaz Atatürk tarafından ka
bul edilecektir. 

ismet lnönü yarın beynelmilel 
kömür sergisini açmak vesilesile 
büyük siyasf ehemmiyet muhafaza 
eden bir nutuk irad edecektir. Bu 
nutuk şimdiden bütün Balkanlarda 
ve Avrupada ehemmiyetle beklen
mek!" ve Başvekilin son seyahati
nin intıba ve neticelerinin ana hat

larını vereceği kaydedilmektedir. 

Batveklllmizln Yaljevo 

daki nutku 
Belgrad [Hu•usl Muhabirimiz

den] - Valjevo'da Belediye reisi 
tarafından verilen bir ziya/ette 
Türkiye Başvekili B. ismet lnönü 
tarafından bir nutuk irad edilmiş 
ve halkın gösterdiği samimi teza
hürlerden dolayı memnuniyetini 
beyan ettikten sonra •Dostm b. 
Stoyadinoviçin huzuru ile, size si· 
yasetten bahsetmekliğime müsaa
denizf rica ederim. 

Memleketlerlmiz arasındaki mü. 
nasebet, sadık bir surette bağlı 
bulunduğumuz Balkan ülküsüne da· 
yanmaktodır ve bu samimi kana
atledir ki Balkan antantı içinde 
teşrikı mesaimize devaır edeceğiL 
Ve "her te~rikimesai teklifini mem
nuniyetle kabul ediyor ve etrafı. 
mızda barışı takviye için müşterek 
bir fayda olarak selamlıyoruz. 
demiştir. 

Şehrin imarı için mufas• 

sal bir rapor hazırlandı 
Şehircilik mutehassısı Bay Prust 

mayıs başlarınd" tekrar şehrimize 
gelecektır, Prust gıderken avan 
projcnın ikmali icin bazı hazırlık
l~r yapılması hakkında direktıfler 
vermişti Bdcdıye imar BUrosu bu 
talımat daıresinde çaııŞmalarını 
hemen hemen bitırmiş gıbıdır. Bü
ronun hazırlac!.ğı esaslar her hafta 
sonunda valinın başkanlığında Be
lediye Fen ve İmar müdürlerin -
den mıirckkep komısyonda tetkik 
edılmektc ve kat'i karara bağıan -
maktadır. 

Bu arada p15na esas olacak olan 
ve İstanbulun sıhhi, iktısadi ve ta
rihi vaztyetl rini gösteren birer 
mufassal rapor da hazırlanmıştır. 

Çanakkalede 
Muhtar kursları açıldı 
Çuı;ö.kkale 21 (AA ) - Çanak

k• !' v·l~··, İl' '1 he t~ afında ıruh
tar k •ları açılm Kla<fır Il~gi.ln 
\"il~yet mcrkezı h.lkevındc acılan 
kursta merkeze bazlı y~tmiş koyün 
nıuhtar ve kl':tipleri hazu· bulun -
muş ve lütiın memurların ıştiraki
Jc dcrslccr b.;e;Janmıştır. 

ispanya 
Faciası 

(1 inci sayfaclan c/eg•m) 
kaydederek Franko kuvvetlerinin 
kat'! ve tam bir zafer elde edin· 
ceye kadar muharebeye devam 
edeeekl•rini illive eylemektedirler. 

Madrid 21 (A.A.) - Asiler, Mo
rata ve Maranossa'da ilk haıtaki 

mevzilerini Jarama cephesinde 
cumhuriyetçilerin yaptıkları bir ta• 
arruz üzerine terketmişlerdir. 

Madrid cephesinde topçu düel· 
!osu olmuştur. 

Cumhuriyetçilerin tayyareleri to. 
lede istasyonile silAh fabrikasını 
bombardıman etmişlerdir, 

Madrld torn bardıman 
ediliyor 

Madrid 21 (A. A.) - Sabahın 
altısındanberi payitaht, fasılasız 

şiddetli bir bombardımana maruz 
bulunmaktadır. Birçok ölü ve ya• 
ralı vardır. 

lngilterede kuru'an yar· 

dım tirketl ite batlıyor 
Londra 21 (A.A.) - Müstakıl 

işçiler tarafından ispanya halkının 
iaşesini temin etmek m~ksadile. te
sis edilmiş olan 1 dcnız naklıyal 

kumpanyasının i.dare mccl~si, . top
lanarak dahili nız •mname ıle ışlet• 

me şartlarını tesbit edecektir. 
Müstakil işçi partisinin umumi 

kAtibi Fenner Brockway, V8pur 
almak için lhım olan 40,000 lira· 
nın tamamlanmak üzere oldu~unu 
bildirmiştir. 

Sol cenah liberal ve sosyalist 
mahfellerine mcnsub bazı kimseler 
şirketin bi<Sedarları arasında bu
lunmaktadır. Vapurun sigorta edil
mesi meselesi henüz hal'edilınemı~tir 

lngl'lzler erzak 

gönderdi er 
Bilbao 21 (A.A.) - Dun, bila

hadise Bilbao'ya gelen Seven seas 
spray ismindeki lngiliz vapurunda 
cumhuriyetçi ere veri:mek üzere 
4.0CO tonluk erzak buluemakla idi. 

Vapur, gece ı ol almış ve bir 
arızaya ugramadan limana gelmiştir 

• • 
ispanya 
Sefaretimize 
iltica eden franklstıer 
TUrkiyeye getiriliyor 
Ankara 21 (A.A.) - istihbaratı· 

mıza naza,·an Hariciye VekAletile 
1 spanya h~kümeti arasında ecre
} an eden muzakerat neticesinde 
l\1adrit'deki Türk elçilik binasına 
aıııınmış olan takriben 701)-800 ka
dar General Franko taraftarı Is. 
panyolun tabliyesi şekilleri tekar
rür etmiş ve bu mültecilerin hiçbir 
orıza~a u~ramadan sahile nakille· 
rinc Vallans'da bulunan lspanyol 
Cümhııriyct hükümcti muvafakat 
eylemiştir, Pu lspanyolları Türki
yeye naklctrı:ek üzere Karadeniz 
vapuru dün lspanıaya hareket 
etmiştir. 

Beyoğlu halkevinde de merasiııı 
çok miikemmel olmuş, Semih Müın· 
taı, Mithat Cemal, lsmail Hilmi ta• 
rafından Hamıdin edebi şahsiyeti, 
hayatı anlatılmış Hamide ait ihti• 
saslar nakledilmiş, şiirleri okunmuş• 

ı tur. 

Eminönn Halkevindo 

Büyük şair Hamit iç.n dün ak• 
şam bütün halkcvlerinde ihtifaller 
tertib edilmiştir. Bu cümleden ol• 
mak faere Eminönü Halkevi de 
zengin bir program hazır 1amış ve 
ihtifal radyo ile nc,,redilmiştir. 

Saet 21,30 da toplantiyı Agah 
1 
Sırn Levend açmış top!anlıııın Hft• 
midi anmak için olduğunu o~un 

eserleri fücrinde taiılil yapmAğa bu 
kısa zamanda imkan olmadı~ına 

işaret ederek l.öyle bir gece hazır• 
!andığını, yakında yapılacağını söy• 
!emiştir. 

Agah Sırrının bilabesi..,den son· 
ra doçent doktor Sadi lrm •k ,.e 
muharrir Nizarr.ettin Nazif, H ılid 
Bayrı, HamiJi çok güzel •olatan 

konfcranslu verm'şler. Sevim Leven<\ 
Bedriye, Naki, Ar ah Sırrı Levend 
Hal1'idden şiirler o'umuşlardır. Bi· 
Ilı.hare doktor Ce'al Tahsin ile Se• 
vim Levend Eşberin Saray faslını 

temsil etmişlerdir. 
24 Scnedenberi sahneden çeki· 

len Doktor C•lal Tahsin muvaffa• 
kıyetli bir oyun oynamış dakika• 
!arca alkışhnm }tır. Toplantı oka• 
dar kalabalık olmoşlur ki bır kı· 

sıın halk, Hal evinin aşağı odala• 
rına dınmış. ihtifali radyo ile din• 
leme feri terr in cdi:m!ştir. 

Şişli Haikevinde 
Hamit ~ecesi t<1renirıe H-ıl~evi 

başkanı Ahmet H ılidin bir lıitale· 
sile başlanmı,, lıunu Hfzı Tevfiğiıı 
konferansı lakip etnıişt'r. Konfe· 
ranstan sonra ı ıam din ma~zum 

ve mensur bazı Plr\a!arı okunmuş 

Halkevi temsil kolu da E~l erden 
lir parça te«sil etmiştir. Törene 
bestekar Sadettin Kayna~ın oku
duğu Hamidiıı bestelenmiş bir par
çuile nihayet veri:miştir. 

1 ....................................................... . 

HUkOmetçiler bet barut 

ve Uç mühimmat deposu 

uçurdular • 
J\I,drid 21 (A.A.) - Bu sabah 

cumhuriyet topçuları teniden To• 
ledo'yu bombardıman etli. Beş bn• 
rut ve üç mühımmat deposuyle bir 
silah fabrikasının havaya uçtuğu 

bıdiriluıekledir. Askeri hastanede 
hasara uğramıştır. 

Tayyareler de şehrin mül.telif 
binalarını bombardıman etmişlerdir. 

Bir şehri daha itgal etti er 
Andujar 21 (A. A.) - Cumhu• 

riyetçiler Cerro Blano bölgesinde 
tekrar iler]e'JjJeğe başlamışlar ve 
bu şehri işgal etmişlerdir. ilk müf· 
rezeler Delmer'in 8 kilometre do• 
ğusuna varmışlardır. Düşman 60 
esir ve mühim miktarda malzeme 
bırakrııı~tır. 
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Tevkifhanede bir hadise oldu 

Dün iki katil suçlusu 
tevkifhaneden kaçtı 

Nasıl kaçtıkları anlaşılamamış 
tahkikata başlanmıştır 

Dün sabah saat beşte lstanbul \ 
l~vkifhanesinden Abdullah ve Tevfik 
ısminde iki btil suçlusu kaçmıştır. 

1 
Hadi.;eye Müddei umumi muavin· 
!erinden S~bri el koymu,tur. Mev· 
kulların ne şekilde kaçtıkları henüz 
anl~şılamamışlır. Bu hususta tevkif. 
hane gardiyanları, ve diter bazı 
kimseler isticevob edilerek tahki· 
kata devam edilmiştir. Oii;er taraf· 
lan da hadise polise ve jandarmaya 
bildirilmiş, laharriyat yapılması teb. 
liğ olunmuştur. Kaçanların resim· 
leri teksir edilerek alakadarlara 
ırönderilmiştir. 

• • 
ADLiYE 

Ru,vet deveaı karara 
kaide 

Sigortacılık davasından dolayı 
4 iincü Asliye mahkemesinde mu
hakeme edilmekte iken kllip Av· 
niye dosyadaki bazı evrakın im
hası için ıoa lira rüşvet teki il 
ederek cürmü meşhud halinde ya• 
kalanan Onnik ipekçinin muhake· 
ınesine 3 üncü Ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

Onnik müdafaasını yaparak Av· 
niye Sultanahmelte rast geldiğini, 
Avninin kendisine zorla bir takım 
kağıt verm'k istediğini, kendisinin 
kabul etmiyerek reddettiğini ve bu 
sırada zabıta memurlarının geldik· 
lerini söylemiştir. Karar verilmek 
Üzere muhakeme cumartesi gününe 
bırakılmıştır. 

Bekçi davasından vaz. 
geçti amma!. 

Galata'da gece vaktı sarho~ ola· 
rak silah atmak ve kendisini bu 
fiilinden dolayı karakola götürmek 
isteyen mahalle bekçisi Bekire kafa 
atarak üç dişini kırmaktan ve ya. 
ralamaktan suçlu sabıkalı Ali 'nin 
ınahkemesine dün asliye 2 nci ceza 
mahkemesinde bakılmıştır. 

Dinlenen şahitlerı ve zabıta tabibi 
raporu Alinin bu cürmünü teyide!· 
ıniş suçlu da "bekçiyi karanlıkta 
tanıyamadığını müdafaai nefis içio 
kafa attığını., iddia eylemiştir. 

Bugünkü celsede bekçi Bekir 
şahsı davasından feragat elliğini 
bildirmiş fakat iddia makamı cür. 
mün mahi~eti vazife esnasında 
darp olduğunddn Amme namına 
davaya devamla suçlunun 271 inci 
madde delAletile 456 ıncı madde. 
n_in son fıkrası mucibince tecziye
sıni istemiştir. 

Mahkeme karar için 18 mayısa 
bırakılmıştır. 

• • 
POLiSTE -
Evlithğını 
Çakı ile 
Yaralamış 
Carih kızın bir ba,k!lsını 
sevmesinden mUteessir 

olmuş 

Kasımpaşada Bedreddin mahal· 

lesinde Yeniyol sokağında oturan 
Halil evl~tlığı Kolani ismindeki 
kızının Arif isminde bir genç ile 
sevişdiğini haber almış ve bundan 
müteessir olarak kızı çakı ile yft• 
ıünden halifce yaralamıştır. Yaralı 
kız Beyoğlu hastahanesine kaldı· 
rılmıştır. Tahkikata başlanmıştır. 

iki hırsız yakalandı 
Bir müddettcnberl Hasi<öy, Ha· 

lıcıoğlu ve Haliç civarında hırsızlık 
yapan ve aranan Mehmet ve lsmall 
adında iki sabıkalı hırsız dün ya· 
blanmışlardır. 

Bravo bu kadarana l 
Aksarayda Tamburacı Cemil so• 

kağında 55 No. lu evde oturan Naim 
isminde biri sarhoş bir halde tr am• 
vayı telvis etmek lstemit. yakalan• 
mıştır. 

Kadtn kavgası 
Y cldeğirmeninde lbrahim mahal. 

lesinde pilavcı bayırında oturan 
Şükriye ile Emine kavga ederek 
birbirlerini dövmüşler ve her ikiside 
yakalanmışlardır. 

Kadın dövUIUr mU ? 
Kasımpaşada Bahriye caddesinde 

oturan berber Ziya Kasımpaşada 
Bedreddin mahallesinde S numaralı 
evde oturan Fatmayı dövmüş ve 
yakalanmıştır. 

Kapı geç eçıldıftı için 
Yedikulede İstasyon caddesinde 

oturan j stelyo ismınde bir balıkçı 
gece yarısından sonra sarhoş ola· 
rak evine gitmiş ve kapının geç a
çıldığına kızarak evin alt kat cam
larını yumrukla kırmıya başlamış· 
tır. 

İstelyonun elleri cam parçalarile 
yaralanmış ve fazla kan zayi etti • 
ğinden tedavi altına alınmıştır. 

Su arabaları da 
Tarlabaşı caddesinden geçmekte 

Ahmedin arasındaki su arabası 

olan Alaettin isminde bir şahsa Ah· 
medin idaresindeki su arabası çar
parak ayağından yaralamıştır. Ah· 
met yakalanmış, yaralı tedavi al· 
tına alınmıştır. 

iğrenç bir adam 
İstnbul Emniyet Müdurlüğü dün 
çok çirkin bir hadisenin tahkika • 
tına el koymuştur. Beş, altı ve ye· 
di yaşlarında Nazmi, Sabri ve Şe
rif adlarında üç çocuğa tecavüz e
dildiği ihbar cdılcn Recep isminde 
birisi hakkında tahkikat yapılmış 
ve yalnız şerife tecavüzde bulun • 
duğu anlaşılan bu adam dün ak· 
şam yakalanmıştır. 

Hudut har icine 
Polis Valde hanında yaptığı ye· 

ni bir ;,raştırmada kahveci Zülfiii 
ile Hüseyinin üzerinde bir çok ero
in paketleri bulmuştur. 

Zülfilinin Türkiye Cumhuriyeti 
tebaasından olmadığı ve bır kaç se
n~dir isim deği~tircrek gözden kur
tulduğu anlaşılmış ve bu eski ka· 
çakçının hudut haricine çıkarılma
sı kararlaştırılmıştır. 

e :xn WÖZ-

EyUpte beledi!!, 

Haziran 
Birde 

!r·---------"'1Nakll ıateyen 

1 lstanbula 
muallimler 

I şe başlanacak 
EyUpte aynı zamanda 
bir sıhhat mUdUrlUğUde 

bulunacktır 
Haziran birde yeni kurulan Eyüp 

kazasında Belediye teşkilatı ya • 
pılacaktır. Bu teşkil~t için geçe:ı 
hafta kanun mucibince halkın re
yine müracaat edilmiş, müsbet ce
vap alınmıştır. Belediyenin 937 yılı 
bütçesine de bu işe karşılık olan 
tahsisat konulmuştur. 

Eyüp Belediyesinde şimdilik 
tahrirat kalemi, bir temizlik büro· 
su, fen heyeti ve sıhhiye müdür. 
lüğü bulunacaktır. Bu dairelerin 
amir ve memurları bugünlerde se
çilecek ve kadroya dahil olanlara 
mayıs birde tebligat yapılacaktır. 

Çocuk 
Bayramı 
Hazırltkları 
Yapılan bayram progra
mı son tekllnl almıttır 

Çocuk Bayramı programı ~on ı 
şeklim almıştır. 23 Nisan saat on 
birde talebe Taksimde Cumhuri • ı 
yet abidesi önünde toplanacak, me
rasimle direğe bayrak çekilecek • 
tir. Beyoğlu Halkevi reisile lale . 
beden üç kişi bırer nutuk söyliye· 
cek. talebe arasından ayrılan bir 
heyet büyüklerımıze tazim ilci • 
grafları çekecektır. Abideye Ço • 
cuk Esirgeme Kurumu, Halkevlerı 
ve diğer bazı müesseseler tarafın • 
dan çelenkler konulacaktır. 

Ayni gün saat 15 te Tepebaşı '"Ş· 
!ık tiyatrosunda bir temsil verile • 
ceklir. 24 Nisanda Akayın bir va • 
purile ilk mektepler talebesi B0 • 
ğazda bir gezintiye götürülecek, sa
at 14 te Taksim bahçesınde çocuk
lara bir gardenparti verilec~ktır. 

26 ve 27 Nisanda Beyoğlu sine • 
malan parasız olarak çocuklara 
temsiller vereceklerdir. 

Çocuk odaları 
l tıı;I anneler çocukların• 
buralara bırakacaklar 

Maarif idaresi tar~lından yapılan 
telkiklere göre ilk mekteplere de
vam eden çocuklordan mühim bir 
kısmının anneleri ışe gitmekte, bu 
yüzden çocuklar geç vakitlere ka· 
dar sokaklarda kalmaktadır. Bu 
vaıiyet çocukların terbiyesi üze• 
rinde fena tesirler yapmakta oldu• 
ğu gibi sıhhatlerini bozmakta, ça• 
lışmalarına da mani olmaktadır. 

Maarif müdürlüğü hu gibi ço• 
cu mektep ıamanın-kların sabah\ ar 
dan evvel ve ak~amları mektepleı· 
kapanınca muayyen bir yerde top
Jatalmasına karar vermiştir 

Bunun ıçin şehrin mahtelil yer
lerinde "Çocuk odaları., açılacak 
işe gi len "nncler sabahları çocuk· 
larını bu odalara getirip bırakacak· 
lar. akşamları evlerine giderlerken 
de buralardan alacaklardır. 

19 mayıs bayramına 
hazırlık 

27 Nisanda bir 
He)' et geliyor! 

Bu mUnasebetle ticaret 
odasında bUyUk bir 

içtima hazırlandı 
Cihan iktiıat aleminde mühim 

bir mevkı işgal etmekle olan 
" Beynelmilel Ticaret Odası • 
reisi ile lngiliz, Alman grupları 
mümessilleri ve Oda umumi 
kAtibinden mürekkep olan bir 
hey'et Beynelmilel Ticaret Odası 
Türkiye Milli Komitası ile temas 
etmek üzere 27 Nisan 937 tari
hinde lsıanbula ırelecektir. 

Garp bankacılığının tanınmış 

simalarından olan hey'et Reisi 
Bay fenlener Von Vlissingen 
memleketimizin ticaret ve Maliye 
Alemi mümeuillerile görüşmek 
•e Beynelmilel Ticaret odasının 
faaliyeti ve cihan mübadelelerini 
alakadar eden meseleler hakkın· 
da hubühalde bulunmak arzu• 
sunu göstermişlır. 

Bu münasebe.tle Beynelmilel 
ticaret odası Türkiye Mil:ı Ko· 
mitesi, bu arzuyu yerine getir
mek üzere şehrimiz ticaret ve 
maliye aleminin ileri gelen şahsi· 
yellerinden mürekkep olmak Ü· 

zere lstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasında bir içtima tertip et• 
miştir. 

28 nisan çarşamba günü tam 
saat ıs,:ıo da Ticaret odası mü· 
iakere salonunda yapılacak olan 
bu içtimaa bir çok zevat ara• 
sında Matbuat erkanı da davet 

Ya evli 
Yahut 
Rahatsız olmalı 

On beş hazirandan sonra 
mUracaat dinlenilmiyecek 

1 Maarif Vekaleti 1937-1938 ders 

yılı başında kadrolar yapılırken 

başka yerlere nakillerini i:;tiyecek 

öğretmenlerin 15 hazirana kadar 
Vekalete müracaat edebilecekle • 

rıni Maarif Müdürlüğüne bildir • 
miştir. 

Bundan sonra yapılan müracaat· 
!er kabul edilmiyecektir. 

Bu yıl nakil ıçin yalnız; bulun
dukları yerlerde sıhhatlerinin ça· 
lışmaya mani olduğuna dair bir 

sıhhat heyetinden rapor alan öğret· 
m~nlerle, eşi başka yerde olup da 

ayni yere tayin edilmek istiyenle

rin müracaatleri kabul ve tetkık e· 
dilecektir. 

Diploma merasimi 
Yarın yedek subay oku• 

lunda yapılacaktı~ 
Harbiyede yedek ıubay okuhı 

kapısı önüne dikilen Atatürk abi· 
desinin açılışı m~nasebelile yarın 
sabah saat onbirde okulda büyük 
merasim yapılacaktır. Merasimden 
sonra bu yıl nıeklebi bitiren genç 
ihtiyat zabitleriınize verilecek ziy1· 

1 !etten sonra da ordumuzun yeni 
ve kahraman ıabit'eri hep bir ara
da Taksime kad•r bir yürüyüş ya. 
par ak (Cumhuriyet abidesi )ıe me· 
rasimle bir çelenk koyacaklardır. 

Milli mücadele
ye işt;rô.k eden 
Mütekaitler 

375 bin lira 
Bu yıl tahlisiye idaresi 
bu para ile programını 

tahakkuk ettırecek 

T ahlisıye ıdaresınin 937 senesi 
bütçesi 375 bin lira olarak tes· 

bit edilmiştir. Umum Müdür Nec· 
meddin bugünlerde Ankaraya gi • 
derek bütçenin tastıki işile uğra • 
şacaktır. Bu senekt bütçenin 100 
bin lirası beş senelik tahlisiye pro· 
gramının bu seneye ait kısmının 
inşaatına tahsis edılecektir. Bu yil 
bilhassa Çanakkalede yeni tesisat 
yapılmasına ehemmiyet verilecek· 
tir. Çanakkaleye yeniden iki fener 
ve iki sis düdüğü konacaktır. 

Mili! milcadeleye iştirak eden 
fakat eski kanuna göre tekaüt e
dilmi~ bulunan asker! mütekaitlerin 
tekaütlüklerinin yeni kanuna uydu. 
rulmasına karar verildiği yazılmıştı, 

Mılll Müdafaa vekaleti bu nıak• 

satla bir kanun projesi hazırlamış· 

tır. Fakat diğer vekaletler mili! 
mücadeleye iştırak eden ve kendi 
daırelerinden tekaüt olanlara da bu 
kararın teşmil edilmesini istemiş. 
!erdir. 

Bu hususta yakında kat'ı bir 
karar verilecektir. Diğer vekaletle. 
rln mütekaitlerinin de bu karara 
girmcsı hükumetçe kabul edilse 
dahı, projede acele de~işiklik ve 
ilaveler yapılacak ve Kamutayın 

yaz tatilinden evvel bu layıha kat'· 
yet kespedecektir. --
Ecza flatl arı ucuzluyor 

Sıhhat Vekaleti, hariçteki sefa· 
rethanelerımiz va" !asile diğer 

memleketlerin ecza lıatlarının lis· 
telcrinl toplatmıştır. Bu lis· 
teler Vekalette tetkik edilmekte 

Tahlisiye mühendisleri tesisatın 

yerlerini tayin etmek için Çanak • 
kaleye gitmişlerdir. Bunlardan 
başka Karadeniz Boğazının iki 
tarafına da sis düdüğü konacaktır. 
Beş senelik programda Giresun 

ve Trabzona birer tahlisiye istas· 
yonu kurulmasile Akdenizdle bir 
çok kenar, radyolar tahlisiye is • 
tasyonu ve sis düdükleri inşaatına 
yer verilmiştir. 

MUstakil re s s • m ı a r 
sergisi 

Bundan önce ~ehrimizde ve An

kara, Zonguldak ve Bursa gibi 

muhtelif vilayetlerde sergiler a • 

Haziranda da 
19 Mayıs gençler bayramında ve memleketi:nizin iktısadf ve malt 

çan , Müstakil R~ssamlar ve Hey-

1 KOÇUK H. ABERLER il mekteplerde yapılacak tezahüratın hususiyetlerine göre bazı değişik. 
şeklini tesbit etmek üzere bugün liklcr yapılmaktadır. Yakında kat'! 

B il k b 1 dl ı~--------·-----...1 ı ld 1 keltraşlar Birliği. Ege ve cenup eş yı ı e e ye pro· ı· Maarı arcsınde bir komisyon iste hazırlanacaktır. Bundan başka 
gramı batlıyor * Kasımpaşada Deniz Ticaret toplanmıştır. llu komısyon bir yerli ve mt1slahzarnl için muayyen vıliiyetlerirıde de eserlerini teşhire 

. Müdürlüğü hesabına 16 mil sür • proje haıırlamıya başlamıştır. bir fiat konulacaktır. Bu suretle karar vermiştir. 
Belediye ve hususı idare için be- t· d b. Gerek bu proı'e aerek Partide a ın e ır motör yapılmış, dün de· 6 ı B ·mi d 1 k b · · 

ilk b
. 1 tali komitenin yapaca"ı prol·e ay az zaman sonra mcm eketımizin u cu e en o ara ; eşıncı s~r· 

fer yı ı ırcr ça ışına programı nize indirilmiştir. " h başında Vilayette toplanacak er tarafında eczalar şımdikinden gi önümüzdeki hafta Balı.kesir hal· 
hazırlanmış ve bu programlar şe· * o k ·· h d h nar uruşa muşteri taşıyan umumi eyette mü ak er.o edilecektir. a a ucuza ıatılacaktır. kevinde açılacaktır. 
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dilmiştL rafından onar lira ceza kesilmiştir. 
Her iki program önümiizdekı ha· * Arazi tahrir komisyonlarının 

ziran başından itibaren tatbik edi· sayısı 348 den 784 e çıkarılacaktır. 
leceklir. Bu suretle Türkiyede arazi tahriri 

Fakat bu programlarda kabul e· 937 sonunda bitmiş olacaktır. 
dilen faaliyete başlanması her şey· * 27 nisanda Yunus Emre için 
den evvel bütçe işidir. bır ihtifal yapılacaktır. * Milli müdafaa Vekıli bugün • 

Bütçenin Vekaletçe letkıki epey· !erde limanımızda toplanacak olan 
ce ilerlemiştir. Mayıs ortalarınd:o harp filomuzu teftiş edecektir. 
tasdik olunarak gönderilmesi belı:· * Mersin gümrük Baş Müdür • 
lenmektedir. Bu itibarla Belediye· lüğü lağvedilmiştir. 
nin bu sene muvakkat bütçeler * 1· ş kanununun tatbik mevkii· 
Yapmasına lüzum kalmıyacaktır. ne konuşu şayialar:ı rağmen gecik· 
Ankarada bulunan Belediye Hesap tirilmiyecektir. 

İşleri Müdürü Bay Kemal de bıo * Afyon inhisarının Hindistana 
lıafta sonunda şelmmize dönecek • sipariş ettiği ipliklerden bin bal· 
tır. yesi dün gelmiş ve dağıtılmasına 

Ünyon Fransezde sergi 
Bugün Ünyon fransezde bir 

resim ser~isi açılmıştır. Sergide 
eski ve yerıı •e,im 1eri ihtiva eden 
iki galeri n.evcultür. 

* Ankaradaki Beynelmilel Kö • 
lllür sergisi cuma günü açılacaktır. 

başlanmıştır. * Balıkhane !ktısat Vekaletine 
devredilecek ve Deniz Bank tara· 
fından idare olunacaktır. * Tozkoparan caddesi asfalt ola
rak yapılmaktadır. Yol bitince o
tomobiller Tarlabaşından sonra bu 
yolu takip ederek köprüye inecek-
lerdir. · 

Tıp talebesinden is
tediğimiz nedir? 

A nkarada yeni bir tıp fakültesi kurulacağı malum· 
dur. Fakülte yeni ders yılından yılından 

itibaren faalıyete geçmiş bulunacaktır. Yurdun 
doktora ihtiyacı büyüktür. Nice kaza merkezleri 
ve hele nice nahiyeler doktorsuzdur. Ôyle nahiyelor 
vardır ki doktoru olsa bile köylerine en yakın yeri 
yedi sekiz saat s~rcr. Acil vak'alarda bir nahiye 
doktorunun başaram:yacağt vak'alar olabilir. 

Bununla, bir nahiyed~ bir çok dekorlar olması lü· 
zumundan bahsetmek istemiyoruz. Olsa ne mutlu 
yurda. fakat hiç olmaısa. coğrafı vaziyetine göre 
kaıa ile veya nahiye ile alakaları uzak yerlere birer 
küçük sıhhat memuru göndermek mümkündür. Yur
dumuzun birçok yerlerinde buna razı olan büyük 
köylerimi7- vardır. 

Doktor, küçük sıhhat memuru Türkiyenin en bü. 
yük eksikliklerinden biridir. 

Hükumet bunu dikkat nazarına alarak bir ikinci 
Tıb mektebi açıyor. Bizim buna ilave edilecek yalnız 
bir kaç temennimiz var: 

Doktor, münev~er insandır. Mektebden çıkmadan 
önce büyük ideallerle hazırlanır ve ekseriya örnek 

olarak hocalarını riikkat önünde bulundurur. Halbuki 
hocaları, profesörleri tıbbın mütehassıs büyükleri bil· 
y~k şehirlerden bir ~dım ayrıimayan doktorlardır. Bize 
boyle doktor, yalnız ders vermek için y•rar. H.ıı.;. 
katle "J_'ürkiye, köylere varıncaya kadar feragatle 
çalışabılecek genç ve yurt sever doktor isler. Bu iti· 
bıula, lıp mektebinde memleket aşkrnı, yurt aşkını 
fı'll feragatlerle izhar edecek bir milli karakterin 
teşekkülüne çalışmak lazımdır. Talebe için Löyle de· 
ğıldir demek aklımızdan ge~mez. Türk genci, feragati 
kabul etmiş, büyüklerinin çizdiği hedefleri, her 
ne pahasına olursa olsun tahakkuk ettirdiği ha
yat umdesi illihaı etmiş güvenebileceğimiz metin 
karakterdedir. Fakat elimizde bir malünı var; Ana 
doluda doktor yok. Halbuki şehirlerde doktor çok. 
işsiz kalmağa razı olup ta dağılmayan böyle doktor
lardan olmamalarını diliyoruz. Hiç IJir zaman Ana• 
dolu evladı, kendisine feragatle, fedakarlıkla el uza• 
tanın minneti altınde kalmaz. Hükümelin doktor ye• 
tiştirmek için yaptığı büyük fedakarlığın asıl ve necib 
hedefini tahakkuk ettirecek talebedir. 

H atice Hatip 
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Çocuk Bayramı 
23 nisan Çocuk b;,yramında. Be

lediyeyi ziyaret edec~k çocuklara 
hediyeleı, pastalar ve şekerleme • 
!er dağıtılacakmış. 

Bir de çocuklara (~00) kişilık bir 
ziyafet verilecekmiş. 

Haydi bakalım, büyükler, bil • 
yük olduğunuza eseflenıp durun. 

Liıf buyüğün, yiyecek küçüğün
dür. 

Fakat, sakın bu şekerleme sür • 
priz olmasın 

Mesela, ~ocuklar Belediyeyi zi· 
yaret ett kleri zam;;n memurları U• 

yur bulmasınlar! 
Çocu.< bayramında çocukiuk o· 

!ur a! 

A~yip yazılar 

Gazetelerde baz2n halk sütunları 
içinde acaip yazılar görülüyor: 

- Çilekli pandispanya nasıl ya· 
pılır? 

- Beş yemekii akşam listesi na. 
sıl hazırlanabilir? 

- Peksimetli bifteği nasıl pi • 
şirebilirsiniz? 

Ve yine ilan sayfalarında acaip 
ilanlar görülüyor: 

- Kuj tüyünde yalınız! 
- Kilosu yüz kuruşa sıhhi zey· 

tin yağ! 
Kurda sormuşlar: 
- Oğlak mı seversin, kuzu mu·~ 
- Beni güldürmeyin demiş! 
Gazeteciler ve ilancılar, halkı 

güldürmeyiniz kendinize! 
Çilekli pandispanya, peksimetli 

biftek halka define mi aratacaksı -
n1z? 

Doktor aranıyor 
Bir gazete yazıyor: 
.Hem İstanbula, hem İzmite ya· 

kın bir yer için doktor aranıyor!. 
Allah Allah ne garip !af bu? 
Farkında mı değilsiniz: 

- Her yerde doktor aranıyor: 

Ne J_stiyormuş 
Bir gazekııin cBeğenilen kadın 

tipi hakkında , ki anketine Emre is· 
minde bır delikanlı cevap veriyor: 
Aynen yazıyoruz: 

• Vüc:ıdü, bacakları uzun, beli in· 
ce, boynı;. orta, yüzü bakılacak ka
dar olsun yeter .• 

Bu delikanlı ya leylek veya zu
raef arıyor galiba. 

Allah evi 
İnebolulu Mustafa oğlu Halit, 

Yenicamiin kapı perdesini yırtm.ı..' 
ve mahkemede: 
.üşüdüm, cami Allahın e-.idir. 

Allah b.:nim kusurumu affed 'f.• de· 
miş. 

Öyle amma babalık, Afü.b evinin 
gözü açık bir kul bekçisi vardır. 

Şoförlerin vaziye 

Yeni taksi arabaları, eskilerinin 
pabuçlarını dama attırdı. Hurda -
cılara satıyorlarmış. On kuruşa a
dam ta~ıyıp geçiniyorlardı. Meno· 
!unmuş. Tabela borçları çıkınca, 

bunun için de otomobillerini satı • 
yorl.ırm • ş. 

Yok müşteri ile şoför arasına cam 
konulacakmış, şöyle olacakmış, böy 
le olacakmış. 

Buna umumi bir isitn koyalım: 
- Şoförlerle mıicadele! 

Çöpler fenere 
dbkülec<>k 

. Çöpler Ahırkapıdan mavunalara 
yüklenecek ve lodos havalarda Fe
ner koyuna dökülecekmiş. 

Hah şöyle. Ne lüzum var uzak· 
lara götürmiye? 
Şu m'-ibarek çöpler gözönünde ol· 

sunlar, ,~essclcim! 

SerdengeçU 

lnebolu vapuru 
Battığı yerden çıkarılıp 
hurdaları kullanılacak 
İzmir körfezinde batan İnebolu 

vapurunu çıkarmak için aliıkadar
larca bazı teşebhusler yapılmıştır. 
Bılhassa son zamanlarda demir fi. 
atlarının yüzde allmış yukselmesi 
bu gıbi t~şebbüslere yol açmakta • 
dır. İnebolu vapuru devrilerek bat
tığından çıkarılması çok kolay gö
rülmektedır . Çünkü gemjde yara 
veya bn· rahne yoktur. Bu teşeb -
büs alakadarlar tarafından kabul 
edildiği takdırde denize indirile • 
cek dalgıçlar geminin anbarını ka
patacaklar ve buradlki sular boşal
tıldıktan sonra gemi kendi kendine 
deniz üstüne çıkacaktır. Bu arada 
vapurun içinde bulunan ve bozul
mıyacağı zannedilen bir çok mal
lardan da istifade edileceği zanne
dilmektedir. 

Temel atma merasimi 
23 nisan cuma günü saat 16 da 

Eminönü Ha!kev;nin yeni binasının 
temel atma mer~,ı ni yapılacaktır. 



• 
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Mumyalar hor.tluyor mu? Edirne 
Yolu 
Ucuzladı 

ı 
etim 

Maaşları 
Yoklamaları 

• Dünyayı hayrete düşü-
ren bl•r mektup !Mektepliler için yeni bir 

t tarife hazırlandı 
Dnha evvel ba,ıayacak 

va intizam tE"min olunacak 
/ i"<af:a Vekaletı, Sırkoı·ı- Edırne 

bir ana ha1tile Aıpullu-Kırki.rtlı h.il
uno~ı.ı 1ıallannı ı.lıı ucudata.ıştır. Bir Fıravun mezarı bir aileyi, 

memleketi tehlikeye sokabilir mi? 

Bundan bir milddet eV\'€1 iugil- tdlı~J ~o«mtıkıtlı bt• te:-.hl'i ktJ/CU.~· 
tcredr Sir Aleksandr Selorı ve ) oılaı aı. Çok geçmrd 1 ç .c.Jğı ın. 

karıs·, ~ltsırda bır fira\'UflUn m"'- ınürebbı\'esı \'C r.ııınctl:ı kad 1J1 da 
:zarından alıp evlerıne getirmiş ol- ha,talancıılar 
dukları bir kemik yüzünden, rde- Bn gece. od•ında esnrengi,, b:r 
rine hortlaklar geldiğini ve sen • ınevcudı~et hıs.ttın.< gio•, buden-
dilerini rahatsız ettili:leri ıçın, bu b:..~ Y•t•ğ11nda.ı d.,ğ Jlarak U) an -
kemikleri Mısıra göndermiye ka - clım. Eı ıcsı gu;\ el~ do.ti.: L'!'l;r :. a-
rar verdikleri yazılmı~tır. nınd.1 oluı n;,k iızern e,·ı bıraktım 

Sir Aleksandır Scton bır ingılız HAOJSEI.ER S!KLAŞlYOR 
gazetesine ·azdıgı mcktııpta ba - R,r kar :;tur •rrra kemiğı, tanı-
şından geccnlerı ~öyle ~nl-Lıyor· ciığın • <bkt·Jl a gr vlt'ı dır:ı Mua-

Geçen s~ne kar!lni<ı berabc. 1.·, vctıe f.-ltı, t.ır k lCTlt. vUcudU.;1c:. dit 
Mısıra se)ahate çıkmı~tım. l925 ııurl11 bıı· p.ye. oıa~ğun.ı •oyled 
senesine kadar buvii!< chra•nların Ken.i;;i cıte ı ı:un po~:a ile ~lı-

ve Ebülhel'in ctra!ı ı;öle benziyor- sıra ı:r.ır eı rııck üzere bır k~gı•l" 
du. llalbukı bu 1 ·vl 1~nnedılen yf'r, rıil tı .. ıı~~ r.nıct r.ı. Evı dl1ndU.(! ırn 

firavunlar zam::anından kalma ern- zu!u"'n, k"-k ti... p4 . .ı.r ... rı:J.r1o..a c:dıl · 
salsu: hazıneler ıhti\•a edıyor - ,,.,,~ r-1dugunu g.; doJr>ı Halb: ki 
ınllli. O zaınandanberi bir çok h.ı- e•d•• kıı el• bl!lu~"l.,<lıgırırian 

riyat yapıldı \e bulunan rr.um;a . lot'ı;ye crr: • ıJı .ı J3, lkı ktdılrr 
Jarır. hep>inın de yiızlerinin büyuk par .ıan .• L d ve du<iınuyordum 
ehrama çevrilmiş va7.iyelte olduk- Kemıgı tckr2r cam n, ıhfn?a"l koy-
l~rı görüldU. dum !J.ç bır ;.o, '"" ınuhoyvc! 0me 

B:ı r.;ıntakaya lıaiktan kimsPnın ı aldJnnı.k ı'1en.edıı;ım•! y~rıHn ede
gırn1csine ınüs:ıadt edilmiyordu ı ııın. Bır okş~rn, k~dını:, ntulldkta 
Her taraf tel6rgiı ile çe\Tilnıışti. kilıtlı oldugu bi. •ırada salcı• • 
Fakat ben Mısır hükumetincieıı al- dan dı~aııy~ \ kmı~ v·: bizındçıye, 
dığım ınusa:d~ ı.zerıne bıı mı .ta - gel<-• ek m >alır.erim içın bir ka~ 
kayı gezdın1. ŞC.) öy1r>ını~tinl. Tt.:ktar ~-ukarlya 

Bnuıın zırare:t gunumdt te:.;4 du· s ıona çıkr J~,n z..ı* ,an, car,ı. mah -
fen yenı bır n ClJr ke,fl'dıl. i< b•ı fa.ı:a !D ve lı.tta kemığı~ parç1 par-
lunuyoıdu. Ben de bu meza ,, gır - ç edı mış ,.. u.ıkl ll'l,I ı::ordüm. Ar-
dim Kabn orta yer,:;de bult•nwn tık bunu n" keJı yr.pabıtJdı, ne de 
tabutun etrafı-c..ı, defın meı.ısıını C\C: bul .n •llrd n 'ıer h.ıngı bi-
zamanında k.;rJ:.an cdıld,kleıı ~l'la- nmız 1 

şılan hay\"anl,ırın kemikler. du -
ruyordu. Daha bır çok ı>şy.-.. K 
rum, Mısiia seyahatimız.n hatır~ ı 

olmak üzere Lu binlerr,, ' ı <'V\'Cl 
yaşıyan mahlukları~ kemıklerir. -
den götürmek btedi. Dı• Araı kı
Ja\ı.ızla uzun p(-lzarI.ktdn sonra, h1J 

adam kabirkrdeıı birine ndı ,.c 
karının bir ku< ük ke!l'ık gctırd 
Şimdı hala evimizde buluna• ke
mık dC' hudt: 

i. G!LTEREYE DÖNÜ' 

Hı lıiidıscvı na· u,r ır cdebılc
c ~u c ;tk ırn rr- y'}tdu. , 

~lczarla ı l(rŞ[Pdl'E"" kerni'<lf>ti 
\'C•'a nıun °'J''il~ k<.ı 'clır1'1r fi 1i''U!1· 

lar n .i tıkarn. larındın şımdıyP 

kaci .. r çok bah clılrı1ışlır. 

Bu larJan Fıı ..... n T- tarıl.anvm 

un mez2rın b•1l,ır !ardan Karnaı -
\'or ıle K t r'ın eşrarengiz ölür· • 
!eri h~I h tı ı·rda~.r Yaln _onlar 
c..~gil, haf. ı''&t heyet niP baş1na r.e
cr foli.ke•Jcr de İngıl•ered~ "'''C

ca uyandır;-- ,t .. 
Tu•e1rık rnon'un mumvc. ı iiç bın 

1923 en rıdP me d.na ç ıu-.ım -ı 
tı 

IA rd l( Jrn rvon un ç'>k .s~vdıgi 

srnr t pr" < 3ltında n::ıldıktan sonrd., 
bir kus k1f· c nd~ oterkec, bır kii .• 
çuk •. vah yılan p<.)'d~ olmu, ka· 
f, S(' .(!i.n1! \e s.-ırılrrıak suretile 
ku,u hogmu~tı. 

Yeni tarifeye &-öre, nıtıh telii 
k&tı.rda seyahat edecek yoicular 
için umumt tarife üzerinden yüzde ı 

ve gidiş feliş b;lct alanlara da 1 
yüzde altmış tenzilat yapılacaktır. 

A'pullu°Kırklareli ekspre& için .!el 
ucuz gidi~ • geliş biletlerı ilodas 
edilmiştir. Yeni tarife 23 Nisanrl.ı 
tatbik ı·dıi~ektir. 

Devlet D~mirycıll.ı rı, Banliyö 
hatlarında •erahal ederek o l:1' 
25 }'&~ından a~azı ,.e b ir kaaaç 
getir~n iııe bulunmıyan bütün 
ın~klep\ilcre yeni ve iıusu•i tenlİ
liı.t lı t,ır taı;fc hazı rlamıştır, bu 
ta rife bır Ma} ısta tatbik oluna
'ak ıır. 

Bozuk terazi 
Bunları değiştirme· 

1 yen ceza görecek j 

I• stıınbuldakı olçu ' tartı ... et -
lrrınuı l\.la\·1::; bırdt 11 it 0.J..en 

ıllık n)uayc:nelerıı.e '\'e ciamgcııi ın- ı 
n1ctldllrn haslanacaktır. J\tlua\.en ~ 
ı,i ıiç a\ da bılırilecektıı'. 

Yapılan tetkik ,.~ tcftısler gür•"' 

~rhrımizdek• tarlı nlctlt-rının bir 

\'Og•ı a,.nını~ bulunmaktad.r. 
Halta bazı trrazılerin bın gr.nıd<.n 

!i<ıO, 9i0 grumJ kad•r du~rr,üş ol -
dı.kl•rı görülmuştur. B•zı taı tı '~ 

otçıı f\l t!Pttnın damgaları da Sl · 
l nmı~ b~lunmaktadır. B~ ed y~ 

Olç1.ı ,.c taı tılar nu.ifetti.:.">lıği b•.ı d~

f .,.ki muayr~e v~ dam,g.Jl ... ıdr.ın 

sonrcı. ou gıoı 3!etıcrın yi..,_,,, aynı 

vazı\'ele dıı•üp halkın zarara llg -

r&ın·.ı.milsı ıçin ye:ıı lcdbırler a a · 

f'akl ır Bu arada bi lh-A;,;.;a il~' ı_i 

\"e lartı ;llPtı<'rı kullc nc:nl r.n .9ı~t

IPI ,ı.ı fiik sık kontrol ı:ttırip .:t.Ş\P:t.O· 

Jarın yt:-ıer ne dl'rhal j'Pl ltr1n. 

iK.~ ı.(' c .. mıy...- ınrcbur tut.uJrr,a 

IJJ ı "tn kan .ır i nllİPy~·idt?f_ I kı;n 

cakt ı· 

~ı ..\ır lll a\·-ı .. nlar1"ı.111 
murekkcb• ı ga)> ı 

1YlCZd1 l..tr l\'1';1 

nıallım 

müthiş zeııırler hulucdu~ ınu v , . 
ın.ktadı' Bll zdıırıer( y~~ .. ~ ,n -
lor \'Cya dor:.undnlır, ncr~r!en gel· 
dıği bılii1mıye.n bıı olumle ()biır 

dım\'oya gıımekt~dfı il'r Ctilerıye 1 

isrrınde bır z t ta, fıı avunlardar> bı
ı ınııı nı.tzarıf'da buldu~ü bır eşya 

ller altı aı do hir yo.pılmakta o
lan d.ıl, yetim v~ tekaütlerin ma
ç.~ yokJ;:·nnlarına yakında bnslana
c:ıl<Lır. 

l\l.ta: ve yoklamalann alakadar
l•r tarafınd•n daha intizam ıle gö
ıü1eUiln1esi için yoklan.a ı:e maaş 
te\•ziı yerlerinde halkın kolaylıkla 
işini gördürebılecek gişeıer yapıl

ır, •• ;ı Mali.ve Vekaletinden bütün 
vilayetlere tamım ediımiıo:tir ---

1 

Kimsesiz çocuklar 1 

Bu yıl kapmlara ve sayfl· 
yelere gönderllttcek 
Muarif Idar!'ôi bu yaz tatilinde 

y,,kı::u) ı;:ocukJarın sıhhatlerine da

t.a c.:ok L'h'.'ınrniyf't verecektir. İ"> -
tor,huldaki ıc<mi 4~0 ılk oku!..ı df'-

on beş b!ı ı 

}UK~u!dur Bunların H.;lnden rrıu ~ 

!ııın tıır kısmının ~ıhlıatleri d.k -
kı.et \'e lhtırn .. rna muhta<.; b11lL...n • 

ınol<t.u.r Bu ~ocuklord•" lıir kıs
n1• a~ğ bır kısrru dtn 1. h,JV~~ı al

rr ,., rnutıtc.çtu. 

r,Joiı"'lf l•ıkl'Jf l11ll ?ıl.ıVl! ~tHıUr.:i 

ı~ua_.r bülu ı n1C'ktep!~td• 1 sıt.hi korı

tı ı >'clpdc .... klJrdıı. !I<.Jııgılı:rı"ın de 

rı ı., lı~tıgilcrın.r- d.cıı!:! veya orm;•rı 

ıkltmıne ıhlıJc.:ır·l.ırı olci ığu c~' t ıla· 

caktır 

~Iaarıf id.ııe~ı V"-7. trıtı ı":de ıuı:ı· 

te•cicJıl kampl.ı kı.ır•ı•k çut•JKla 
rın islırlJhaltnı lt.rnln ed,,cc:klır 

Sular için belediyeden 
soruldu 

!J•t•ılıye \'eki'ılctı vı•ayH \'e k~

za 1rın u;nıe su arı ijır·in tanzin1 n~ 

o~ gG.zonı;ı.e alınn·.ı':ı;: uzcre ~12hır 

\·e kd b~.,,L:u da bulucıc.n kdyUlJt ın 

odelltıe bıır.ı"r hakkınd"' \·~Jdyc'l 

tere. n L.zı ırulumat 1>tenıı,tıı 
1JE-kaıt: t ı-:u·~· ı. vıt.-1 ı. 111 sa\ ısırıırı 1 

o•trrn:l l{dbıl vı.:ttrın dr u li1rıl • 

rrıt- .rıı ıstemı tu 

Yangın sondürüldü 
Be:ıKto~ta Yııdıl •okağırıda Ca

fer aparlınıttnının 3 lıo<.:ü k,ıtınd.:ı 

!>üb~dan çıkan kıvı!cun netıcesirıdc 

korundu tuluşmu; fakat drrı.d 

yet ~ıle rck !t:Ö ·d:Jr 1 ılmüştür. 

l>cyv[' u Bıııncı Sul~ hukuk Jfa. 

kını! ğ~rı.Joıı 

Hi1/11ır·ı l\J u:1 ,kr mdt nıiır:iı,jr tU • 
t U1 ı..rı ıJul.JlJa.;t Eırckycmei!. rnahal

ıtsı 1de \ uksc 1°n '.lınJrc sokagıncta 
10 s \'ti ~raıLnı.u~.n J .:ıayılı d~ir~· 
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MÜELLiFi: Nlzamettin Nazir 

Uiç ... e$mişt; i~tc... rüyasında 

.Mari'yi görmüş ve birdenbire ona 
kar~ı olan aşkı kabarmıştı. 
Vapur~ beş dakika vardı. İske

le kalabalıktı. Pazar yolcuları ka
dınlı erkekli gişelerde itişip kakı

~yorlardı. Bilet alırken ilik bir 
kol eline değerek gışe deliğine dal
d .. Başını ~ .. v;rinee hademe Ali ile 
Cuma b'Ünll Splanditle oturan kı

zın abanoz karası gözlenni gördü. 
Arka;ından. sağından, solundan 

itenlerı gi'jeden uzakla~ınca bir 
kenara eekildi. onu bekledı. Kız 

~ok güzel olduğu için bilet yerin -
oen kolaylıkla kuı tulomıyordu. Ni
hayet dayaııaınadı. Sagı solu omuz
Jıy"rak elını uzattı, kolunu yaka -
1 dıc:,ı kızı akıntt burr,unda mona· 
! edı:r der gıbı çı·kerck kalabalık -
tan kurıardı 

Kız, ı:ara gözkn.11 b.ı.\'llta bilyıl

ta. 
- Teşekküı ederim ... Oh ... çok 

rıazıl;sın11.! Teşekkur ederim. eledi.. 
.re• l~-ı .gc. gibı söylüyor, du
<Lıkları ıı dilıle yalıyarak konu -
şuy ••du. Nazmi. unda kendisile u
zun uzadıya beralı~r kalmak isti
vcn bıı lıal sezer gıbı oldu. 

- 1'~m fırsat! - diye düıündü 
şu kız.ı o meseleyi bir daha geç -
srnı d • ~ akasını adamakıllı kur 

• tarsı .. 
\'ı:? 

-- l 1 rnımc!cııdıcığım_ rlectı, ı.ek 

eı J.;:en düıımüyor musunuz? Pek a. 
la son \'apuıa kalabilırdıniz• 

Kız, bekledığı bır teklife mu -
hatap •ılmu~ gibı güııimsedi: 

Çu.1< ıyı olurdu, efendim am
!Tıa. Cuıııadan bl'ri buradayım .. An~ 

nE'm n1C"rak t'deı'. 

T ıbii buraya geldığirıizi bi
ı.yorlaraı , 

- El~ett~ efendim .. Ben izinsi~ 

~uracıkıon ~uracığa gidemem. 
Acaba dogrn mu s:iylliyordu'! 

Öyle masuın biı· edası \'ardı ki. 

Nazmı, inanm•mazlık edemedi ve 
ınsani bir vaz:fe yapınıya mecbur 
kalmış r ır adam ciddıyetile: 

- Harımefcdıciğım .. dedi, iki 
t k:kaoızt bana verebilir misiniz? 

Amma ancak ikı dakika .. Bir 
l ~şka -JÜn olsa .. 

- Hayır ha) ır, şimdi.. 

- Pckı, buyurunuz efendim. 

küttüm .. Fakat emin olunuz ki bır 

hakikattir.) diyemedi. K:z aşağılık 
bir suratla: 

- Sus herif! .. 
Diye sözünü kesmişti. 
- Sus herifl Üstüne vazife ol · 

mıyan ştylere karışma! · 

Ve arkasına bakmadan vapura 

doğru hızlı hızlı yürüdü. Memur

lar düdük öttürüyorlardı· 

- H;>·di efendiler! Çabuk olu -

ruz .. vapur kalkıyor .. 
(Devamı t<ar) 
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BUGÜf'ıKÜ PROGRAM 

Öğle neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikı>~ 

12,50 Havadis, 13,05 muhtelif plak 
ne~riyatı, 14 Son. 
Ak~am neşriyatı : 

Saat 18,30 Plakla d•ns mu•i· 
kisi, 19 Çocuk Esirgeme Kurmu na• 
mına konferar.s Doktor Ihsan H.1-

mi tarafından, 19,30 Konferans Dok• 
tor lbrahim Zati: (Mektep hıfzıs
sıhhası). 20 Sadi ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 20,30 Ömer Rıza tarahn· 
dan arap;a söylev, 20,45 Safi}e 
ve arkadaşları tarafından Türk mu
sıkisi ve Laik şarkıları, saat ayaıı, 

1 21,15 orkestra 22, 15 Ajans ve borsa 
haberleri ve ertesı &-ünün programı, 
22, 30plakla sololar, opera ve operet 
parçaları, 23,30 son. 

Eyüp .İı•r0< Memurluğundan: 
Mahk~ırece tayin olunan ehli 

vukufca tamamına 195 lira kıymet 
takdir etlılrn Balatta Karabaş ma
hallesin le Balat caddesinde 84 mlİ· 
kerrer numaralı ve bir tarafı Darp
haneli .{abil hanesi ve bir tarafı E
leniko .ahilhanesi \'e bir tarafı le
biderya ve tarafı rabiı tariki -
am bir ~.r<:anın n1S1( hissesi d:ı~ ... 
remizcc ~~ k arttırmaya çıkarıl -
mıştır. 

Karımdan bi, ay evvel Lor.dr ~
ya dönmü~ti:m. O Laman end 
verici aealp had~rler bc.ş.ad. Sa 
~ı talisizlık ba~ımıza çoı müıtü. E\'
\'ela ben hastalandım. karım da lo
giltHeye dondüktcn sonra, o da 
hastalıktan y-kasıııı kurtar.ımadı. 

Pek tabiı olarak, bu hastalıkları -
ıruzla ll'lı.<ırdan getirdiğimiz ke -
mik arasır.da bir mürıasebct ola -
bilec<>ği aklımıza dahi gelrr iyordu. 

Bir gece bize mısafir gelen ycğ0-

nım banyo salonuna gitmi~ti Ço -
cuğun korku \e deh1-et içınde ban
yodan fırladı;ıını gordük. Koridor
dan gelip salor.a giren bır insan ha
yaleti görmü . Bir müddet sonr;ı, 

Bize misafir fc lip giden bır dostu
muz da goı dü. 

ı hay t bir bocek Lord Karnar
\'On'u 1 ırdı, ikı g n snnra L0rd 

h.ıst3 ındı JQ gu•ı ha. ol kla mü 
cad ic rtt rıı mır cı gun öldu 

Çok gecmeıı Kar ter de f'rwns•r .n 
Cl'nLtb·ındd. Cc ~:ıın anlıydıncıdığı e. 
rarengız b•r ~;•il ıl:tar. öl!ip g'tti 

yı tetkı~ cutrne:ı hırcienbire sol ı 

g· j mut~.i. S'u·eııc Jncılaııdı ve 

az sonra gözu kor oldu. 

Nazmi bir iki kere yutkundu. Na-
1 sıl ba, oyacağını bilmiyordu. Ni -

l ayet ıı~ bır ba.5ıangıç yapmadan !: ndC' ari&:;ı Ec1ıncnin y.ınında Olıl· 

ıa'1 Ab<lu rahman .:ığlu Yaşar a - 1 

lc~hır.e .ıçlı~ı lacaK dav<1,ır.dm 

~:rJntıştu. 

-Cuma gunu sızı vapurda gör
l"'U<tum cfcndım Yalnız değildi

' z Soı1ra sizi takip ettım efen -
dıın. 

Şartnamesi 15/5/937 tarihinden 
itibaren cli,anlıaneye asılarak 25/ 
5/937 m'i~adif Salı günü saat 14 
den 16 ya kadar açık arttırma su
retilc .sa ıl. caktır. Arttırmaya gir
mek için y 'izde yedi buçuk teminat 
akçası alınır. Birikmiş \'ergi vakıf 
ieare lı ••' arlıı,ra rüsumu della -
!iyesi mu~ıcriye aittir. Birinci art 
tırmada kıymetin yüzde yetmış 
beşini 1 11ı~rsa müşkrinin üstün -
de bırak:lır aksi halde en son arl
tıranın ~ 'Bhhüdü yerinde ktlmak 
üzere ar;tırma 15 gün daha uza -
tılarak ~' C/937 tarihine rastlayan 
Çarşamba günü saat 14 den 16 ya 
kadar •k'nd arttırma yapılarak i
halei kaü:·esi icra edileceğinden i
potek sah:b: alacaklılar ile diğer a
lacaklıl<.rın irtifak hakkı sahip -
!erinin <; ıyrimenkul üzerindeki hak 

!arını h··'·~•ile faiz ve masrafa dair 
iddalarını müsbit evraklarile bir -
Jikle ve 20 gün içinde dairemize bil· 
dırmele•i aksi takdirde hakları ta
pu sicillerile müsbit olmadıkça 

paylaşma<!~n hariç kalacakları ve 
fazla malümat isteyenlerin dai -
remizin 937/456 numaralı dosya -
mıza müracaatları ilan olunur. 

Yine bir ba kıı dostumuzun bııi 
ziyareti gcce;ind<' koığıt oynu~·oı· -
duk. Hepimiz de sanki harici bır 

tesinn altınd:ı bulunuyormu§ gibi, 
rahatsızlık duydu!:. Ben, vi;kilerı
rnize az soda ko ·duğumuzu söylı • 
yerek zihinleri teskin etmiye ça -
lıştım. Fakat ertesi gün ağır su -
rette hastalandım. 

O ayın sonunda karım da hasta -
landı \'C sıhhati endişe verecek bır 
hal aldı. Bir aydan fazla yatak!~ 

kald ı. En iyi doktorlar bile has -

-...-:::..-

Busi..k fngilız muharrirlerinden 
Konan Döıl i pırtızntr r::eraklıM ~ 

dır ve l pırrızrr.1·yc d<"rin bit i 1ika .. 
Cı v ... rtlıı. Bı... zat o ıanıaniar ,Muz.1-

1 
valarııı ınlik<tm alriıkları. in!<iır giı

turmez hır hakikattır dere., Ing -
1 ıam ~lısıı da bır m.ımya keşfetmiş-

! 
tı. U ı.my~nm tabut unda şu sözler 
)azılıyd; .• Meıarımda beni rahat
sız edenler, ölııınle cezalanırlar ,.e 
mezarsız kalu l r ,, 

Çok gPçıncdcn !nı:ram duğda av
lanırken, bir uçuruma } uvarl,ndı 
ve cesedini bıılmak mümkün olm1-
dı. 

Btr başka !ngıliz muharriri de 

il HA y AT EDEBl ROMAN•. 

DENEN 
Yozan •Nus<eo Safa Coşkun oyu N ! il 
Şişman içeri &-irdi. Kapı kapandı. 
Şişman merdivenleri ııcırdatarak 

1ukarı çıktı, 

Temiz döşenmiş karyolalı bir O• 

daya aldılar onu.. Duarda çıplak 
kadın resimleri vardı. 
Kadın odadan çıkar çıkmaz şiş

man hemen koltuktan kalktı. At· 
zından salyalar alı.arak kim bilir kaç 
kere seyrettifi resimlere yiyecek 
a-ibi bakmata başladı. 

Dik bir yokuş çıkmış beygir &-i
bi soluyordu. 
o~a kalsa daha dikkatli baka· 

cak, en ince hatlara kadar mua
yene edecekti resimleri.. 

fakat ayak sesleri yaklaşıyordu, 

Hemen koltuk• döndü. 
Ayak ayak üstüne attı. 

Siıara paketini çıkardı. 
içeri kırk yaşlarında kadar lah. 

min edilen çok mubalAıah b-Oyan. 
mıı bir kadın girdi. 

Şişmana baktı. Evvel~ tanıyama• 
mıştı onu .. 

Ona dofru ilerlerken hatırlamafı 
çalışıyordu. Birden hatırladı. Yü· 
zündeki mütereddit çiz&-iler kay• 
boldu. Gözleri parladı: 

- Ooo maşall.1h • efendim hoı 
&-eldiniz .. ayakııııza sıcak su mu &O• 
tuk su mu .. Bizleri aramaz oldııo 
nuz artık .. 
Şişman sırıtıyordu. Ag21na giren 

Ya K~lııre Muz0 smde 
saııu.g... kc!"lan s" Jlf 
ya ? 

cam bır 

ı'l n ... ım -

Bu mumy.ı 32 • ır sonra merak 

\'C aliıka ılc l:~ııdı.ını ;cyrctmıye 

ı;· !Pnlcrın ı:ozleı: onünde kendisıni 
sar.ln lıCllet i p<ırçalaınış. yal'ı be -

!in'":' kddı:r doğruln1uş, caın sandığı 
k ta' ık, elındckı kırbacı dışarıya u

ıaıniış ve sonra yava~ yavaş sağ ta
rafına doğru yatmıştı. 

Bu rr.~m.ara karşı51nda halk mut
lıı; feryatlar koparaıak, kaçışını~· 

tı. Bır çok kımseler yaralanmış, 

kadınlar bayılmı;tı. 

Şımdi ~sotrıs yine bu muzede, 
fakat tahtaJ;n bır tabutun içinde 
yatmaktadır. 

bıyıklarını elinin tersilc düzelttik· 
ten sonra: 

- Hakkınız var dedi. Fakat Is· 
tanbulda Jeğildim. Bu&-ün aab&b• 
leyin &-eldim. Şimdi dotru buraya 
ıreliyorum. Nasılsınız, lyisirıiı yal. 
Kadın şişmanın si&-arasına r!brll 

çakarken sun'i bir jestle bııını 

salladı, Yüzüne gayri memnun kim. 
aelerln mimiklerini yamadı: 

- Hiç de iyi dekiliz iki ıözüm 
dedi. Hiç de iyi detiliz, müşterlle. 
rimizin hatırı olmasa.. 

Çünkü §İmdi zabıta bu mesele· 
terde çok dikkatli davranıyor. 

Şiıman ellerini ukuşturuyordu. 
Bir şey soracaktı. 
Cesaret edemiyordu. 
Gözleri yerde kekeledi; 
- Nasıl iyi parçalar var mı barlM 
Sonra omuzlarını hareket ettire. 

relc ellerin! dizleri arasına kıstırdı. 
Bir çocuk ıibl kısık kısık güldtl. 
Kadın bacak bacak üstüne ıto 

mıotı. Lluhall bir tavırla 5f1ara 
lçiyordıı. 

Cami yıkılsa da mıhrap yerlıı
dıdlt. 

811 kadın da vakU ıam11ıyle aa 
afet defilmiı hanL. 

dol Yı 'l ~ı ,dı:ııa.ıeyh namına. gönda. 
nlen n.n et.yen,!\ ıkı Jydanbcı ı İs

kendı.:ru•ı ~e(('rınde olup ne zan1an 

gelC"cf'i{ı .. ,,~çhul olduğu erhıie n1i1-
b:,ı.'-ir tar,,ftndan bılfı tebliğ iade kt 
fınni.B~ı lİZl·Lırı.e bittalep Hukuk u .. 

sulu mulı.,l t'me l crı kanununun 141 
ve ıncv 1iciı mute,ıkıbe:-ii mucıbin

ce yirmı t lm müı.ldelle iliınen Leb

liğat ıcr ~.sına ınahkemecc karar ve
rılmı · olduğundan muhakeme gü -

nıi ol ın ~0/5/937 tarihine mlisadif 
PNşcmlıe 11ünü saat 10 da borçlu 
Yaşarın ı":zat \'cya bih·ekale mah

kemede ha7.ır bulunması lüzumu 

teblığ m ıkamına kaim olmak ü -
zere ua) <.ı1un1.1r. 

(937/451) 

Şişman o kadar sabırsızlanı· 
yordu ki .. 
Kadın işini bilir insanlara has 

bır tavırla' 

- Tam gününde geldfniı dedL 
Fakat buııün kesenin akzını açmalı; 
lazımı 

Şişman aman ne yapıyorsun der 
iibi bir hareket yaptı. Kadın ona 
söz söyletmedi: 

- Bu&-ün tam •kzınıza llyık bir 
piliç getirdim. On beı yaşında .. 
Daha ilk defa ıeliyor .. 
Şişman titreyordu. 
Şişman 'soluyordıı. 
Şişman sararıyordu .• 
- Ne diyorsunuz?. Diye keke. 

ledi .. 
Kadın ilAve etti: 
- Hem de benim övey kızımdır. 
Şişmanın ıözleri faltaşı iİbi a• 

çılmıotı: 
- Ovey kızınız mı? ... 
Kadın inadına sakindi, 
- Nı §&fttnız •• evet övey kızım.. 

Onun için en parlak istikbal bu yol· 
dadır. Baıka ne yapacak ki ... 
Şlfman nuıl olur bu f~ der ıtbi 

bakıyordu. Kadın !rahat verdi: 

-Yaa 1 

Ev<t hanımefendıcığ<m .. Splan
didc girdiniz; bir masa da oturdu
nuz. O zamen sıze bir garson bir 
mektup getırdi. 

Kızın yüzü kızardı. 
- Evet. Evet,, diye kekeledi. 
-· O mektupla yazılı olan tav -

siyeleri tuttunuz mu? 
Kızın bırdenbire kaşları çatıldı. 

O masum hali kayboluverdi. 
- Siz mi yazmıştınız, o mek -

tubu? 
Bir anda öyle değişmiş, öyle ma

halle kıırısı tavrı takınmı§lı ki, Naz
mi şaşırarak: 

- Evet.. -dedi- belki sizi biraz ür-

- lki gün evvel teyzesinin ya• 
nından kaçıp Adapaıarından bura• 
J'I &-elmiş. Beni buldu. Babası za. 
ten hapistedir. Bir erkek kardeşi 
var, nerc!e oldutu belirsiz .. 
Kadın durdu. Aklına birfey gel

miı gibi başını salladı: 
- Yalnız idare etmek lazım. 

Ne olsa acemidir. 
Şişman, kadına hayretle bakıyor• 

du. Fakat ihtirasları ile düşünce
leri öyle bir harbe girmişlerdi ki 
hangisinin ağır bastıkmı ayırd ede
miyordu. Bu dekor, bu his, bu is
teyif arasında elbette birinci galip 
geleccKti. Düşündü : 

- Acaba kız &-üze! mi? •. 
Gilzel olmalı diye mırıldandı. 

Kadın: 

- Tam af21na llyık bir parça 
dememiş miydi? .• Kadın malını met. 
beden bir satıcı edasile: 

- Bir &-ün &-elecek, bu kız latan• 
bulu yakıp kavuracak dedi. 
Şişman titrıyordu. 
Şişman sararıyordu. 
Şioman terliyordu, 
- Görelim diye kekeledL 
Kadın cevap verdi ı 
- Evvel1 pazarlık edelim •• 

(2257) 

Görmeden pazarlık olur mu?~ 
Dedim ya dııh~ acemidir. 

Şüphelenmesin. emrivaki yapmalı: 
13.zım •• 

- Ne istiyorsun .. 
Pazarlık başlıyor. 

Ôvey ana, miişterıye bir gece 
için namusunu ve bekaretini sata· 
catı mvsum bir kız için bakalım 
ne isteyecek? .. 

Yalnız bir gece için mi? 
Evvela öyle konuşalıml .. 
Üç yüz lira .. 

Şişman birden doğru1uyor. Du
dakları ara~rnda bir ıslık çıkıyor .• 

- Bu ne yahu.. satın mı alıyo• 
ruz? •• 

Kadın kelimelerin üzerine basa, 
basa atır ağır söylüyor : 

On beş yaşındadır. 
Daha ilk defa geliyor. 
lstanbulda eşi bulunmıyacak ka· 

dar güzeldir. 
Caziptir. 
Kıvraktır, 

Taliiıı var ki bu&-ün ieldin. 
Şl§man damlı damla eriyordu, 

ihtiyarı elinden ~idiyordu. 
(Devcımı var) 
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Almanyada siyasi serbesti iahdit mi edildi? ...,ls-t-an--bu_l __ k_o_m_u_t_a_n_lı_ğı_I 

Hitlerin nutkunu kulakları
nı tıkıyarak dinleyen adam! 

Satınalma Komisyonu hanları_ 

Taşkışlaııın tamiratını teahhüt 
eden üstcuci nam ve hesabına mez
kur tamir~ t için ihale günü talibi 
çıkmad;ğ: ;ıc!an pazarlıkla ihalesi 
26/Nisan; 1~37 Pazartesi günü saat 
15 de y:ıpılacaktır. Muhanunen ke
sif bed.,li 900 liradır Ş:ırtnamesı 

her tün öf'led,;;ı evı·el komisyon
da gö:üleblir. İsteklileri:, 61; !ira
lık ilk teminat makbuz veya mek
tupları ile inşaat şubesinden ihale 
gününden evvel al.ıcakları ves:ka
larl:ı bı>raber ihale günü v.ık~, nıu
:ıyyeııinde Fındıklıda Komutanlık 

Satına.ln1:ı KomisytJnuna ~e11nl'leri. 

Alman kanunlrı, Alman hakimlerine geniş ve 
şümullü salahiyet bahşetmiş bulunuyor 

"Bundan sonra cesur bir hakim milli sebepler 
dolayuuyle birisini öldürmüş veyahut ağırca 
yaralamış olanarı beraet ettirebilir r,, <LP~-,".ı 

Almanyad~ ırkın temiz olarak 
muhnfaztsı bakımından cez:ı 

kanunlarında bazı tadilat ya pıLl: f: ı 

mallımdur. Ayni zamanda Alma:> 
hukukunun ıslahı hedefini güdQr. 
bu tadilat, bugün Alman h&kimıne 
daha geniş seliıhiyctlcr vermekte -
dir. İsfanai mahiyetle bazı yeni 
kanunlar da Almanyada siyasi :r
bcstiyi son derecede ı -·1dit eımiş 

bulunmaktadır. 

Mesela 15 cylul 1~35 ta h~la tat
bik edılmekte olan Nremberg k a
nunile Yahudilere solu?; a:dırır.a -
maktadır. Bu kanunların tatbiki 
cihetinden fikir edinmek istiyen
lcr için, vine Alman ga?elelerir.den 
aşağıdaki satırları hulasa ediyo -
ı·uz: 

HÜKÜMETİN VARLIGI 
.Zaytung der Doyçen Rehtsfle

ge• şunları yazıyor: .Artık bun -
dan sonra cesur bir hakim, milli ~~
bepler dolayısile birisini öldür -
müş veyahut ağırc:ı yaralamış olan
ları beraet ettirebilir Bu cinayetın 
veyahut yal'alamanın hakiki sebe
bi, milli bir hedefi korumakta!l ile
ri geliyorsa, suçlular meşru m·ida
faadaki istisnaiyetden istifade e
debilirleı. Kadim Almanyada da 
dahili düşman haklarından mah
rum edilir, vahşi bir hayvan gibi 
takip olunur ve açıktan açığa ge
bcrtilırdi.> (Mahkeme reislerinden 
Doktor Ditrih'in bir nutl ~ndan). 

ASAYİŞ 
Berlinde çıkan Das Doyçe Reht 

gazetesi de şunları yazıyor: 

Açık arttırma ııanı 
Karadeniz Ereğlisi İcra Daire -

sinden: 
Ercğlinin Musab€'yli köyünden 

Abbas oğlu Osmanın 138 numa -
ralı Çamlı ocağına izafeten mü -
dürü mesulü Bay Rıfat Kamil zırn
metinde tazminat bcdelind0n mah
kümünbih alacağının temini isti -
fası zımnında mahcuz olup satıl· 

ması mukarrer beher tonu 550 k~
ruş kıymeti muhamnıE~elı 276 ton 
maden kömürü açık aut•rına ile 

satılığa çıkarılmı~tır. Muhammen 

kıymetin yüzde yetmiş be~i nis -
betinde bir talip zuhurunda!0/5/937 

Ytni kananların ıslahını/an sonra Alman g•nılfti hır giln blraıt. daha tarihine mürndif Pazartesi günü 
ku1J1Jetlenip inkişaf ıtmekteılir. saat 15 de ihalesi icra kılınacaktır. 

TÖ ÜN BAŞ Sürülen pey bu bedeli bulmadığı 
- Karım vaktıle bana çok mad- KONDOK R INA 

di fedakarlıklarda bulunmuştur. GELENLER takdirde en son arttıranın taahhü-
Hattii 1930 da banyo alırken, boğul- Bunu da Pragda çıkan •Veçer • dü baki kalmak üzere on bı-ş gün 
mak üzere olduğum bir sırada na- nik> gazetesi yazıyor: sonra yani 25/5/937 tarihine mü • 
yatımı kurtarmıştır. Bu sebepler- .Berlinde bir tramvay kondok • sadif Salı günü saat 15 de Ereğli 
den kendisine karşı büyük bir min- törü nazıler aleyhinde yazılmış ve icra dairesinde ihalei katiycsi icra 
net duyuyorum ve ancak onunla hatta sonuna kadar okumadığı bir kılınacaktır. Müzayedeye iştirak 

b · h en y rt t d edeceklerin muhammen kıymetin evlenmek suretile bu minnetimi ö- eyannameyı em ı ıp a ma ı-
ğı için bir buçuk sene hapse mah- yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 

demek şerefimin bir icabıydı. 
Fakat jüri bu müdafaayı kıymet-

siz görmüştür. Suçlunun bu kadın
la evlenmek suretile gayet ahlaki 

ve dürüst bir harekette bulundu -
ğunu kabul etmiştir. Fakat bu ma-

nevi mecburiyetle bir Alman avu-

katınııı vazifeleri arasında telif e

dilemez cıhetler çoktur. Suçlu hu
susi mahiyette ahlaki bir vazife 

karşısında, memleketine karşı olan 
her şeyden yüksek vazifelerini u
nutmuştur, binaenaleyh suçunun 
cezasına katlanmalıdır. 

Nasyonal sosyalist bir devletın 
prensiplerine bu kadar aykırı gi -

küm edilmiştir. akçası veya muteber bir banka 
Bu adam sabahleyin evinden çı- mektubu ile icra dairesine mura -

karken, kapısının önünde kendi caat eylemeleri arttırma şartnamesi 
12/5/937 tarihinden itibare.~ her 

şahsına mahsus olan kutuda bir 
mektup görmüştür. Okumıya vak- kese açıktır. Satış bedeli peşindir. 

Ücreti dcllaliye ve sair masarif 
ti olmadığı için, mektubu elindeki 
bilet kutusunun içme koymuştur. müşteriye aittir. Vergi bd'O'diye 

ta!':zifat ,.~ tenviriye rüsumu sa-
Fakat işine gitmeden evvel, süt iç- tış bedelinden tenzil olunacaktır. 
mek içın bir yere girmiş ve o sı- Talip olanların tarih ve ycvm ve 
rada kutunun içindeki mektup ka- •aati mezkürda icra daırcsine mü-
zaen yere düşmüştür. racaat eylemeleri ilan olunur. 

O sırada başka bir ma,;ada otu - (2löO) 
ran ve Gestapo denilen gizli polis 1------------......:.::;;~- 1 
teşkıifitına mensup bir zat, mektu- -Lokman Hekim- , 

Mecmuası 

5 

İstanbul Yedinci İcra 
Memurluğundan 

Ôlü Dimitrinin uhde!iode olup veresesine intikal edecek olan ve em· 
niyet sandığına birinci derecede ipotek bulunan ve tamamının 2500 lira 
kıymet takdir edilen Fenerde Abdi subaşı mahallesinin eski tahta mi• 
nare yeni sancaktar yokuşunda eski 2 defa 21 mükerrer yeni 3,5 No. 
lu bir tarafı miliııes hanesi ve bir tarafı Yorgi hanesi ve bir tarafı An· 
don hanesi arsası ve tarafı ralii Sancaktar sokağile mahdut ve evsafı 
aşağıda yazılı dükkanı olan bir evin satılmasına karar verilmiştir. 

Sözü geçen yerin evsafı: Altta cephesi istor kepenkli bir d'jkkan 
olup altında bir bodrum vardır. 2 No, lı hırne kapısından girildikte ze
mini renkli çini bir taşlık ve ayrıca camek~nlı kapıdan girilen zemini 
renkli çini ocaklı bir çamaşırlık vardır. 

BiRiNCi KAT: Birisi şahnışlı iki oda bir sofa ve zemini renklı çini 
bir mutfak ikinci kat: Birisi sahnışlı ve tirinde liik dolap olan iki oda 
b'r sofa ve zemini renkli ,:ini bir mutfak ü~·üncü kat: [·ir soh üzırine 
bir oda üzeri çinko demir parmaklıklı bir taras vardır. E'd.Hk ve 
terkos vardır. Beden duvarları klırgir döşemeler ahşap olup sokak ka
pısı demir ve çift kanatl,dır. Zeınh kat pencerelerı oemir parmaklı\:• 

fıdır. Umum mesahası 5:1 metre murabl;aıdır. Mczkür yerin tamamı tapu
daki kayoında olduğu r,i~içık arttırmata vazecilmi~ t r. Artırmı peşi ıdir. 
Arttırmaya iştirak edecek ınüşterılerin kıymeti mulıaır.ın~nenin o/o 7.5 ni<
betinde pey ak\esi •eya mtlli bir bankanın teminat mektubunu hamil ol· 
maları icabeder. 

Müıer• kim vergi, ta~zifat, tenviriye \•e \••kıl borçl,,n borcluya ailt'r. 
Artırma şartnamesi 18-5-937 tarıhine m-Sl'Jif <a ı gü Ü dairede mablli 
m•hsusuna talik edilecektir. Bıri nci art . rıııas ı 7 6-9 7 tarihine mü•a0if 
pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 va k dar icra edilecek birinci 
artırmada bedel, kı ı meli nıuha mme ~e· ın oıı-5 mi tu duğ u takdirde ü•te 
bırakıfır. Aksi takdırde son artırmanın taah ••~baki ka:ma.- uzere c.rtır· 

ma onbeş ~ün dahı temdit edılcrek 22-6-937 tarihine musadif salı g nü 
saat 14 ten 16 ya Kadır dairede } apı l cak i<ıacı artırma neticesıııdc 
en çok artıranın üstünde hır kdacaktır. 

2004 Numaralı icra ve lflAs kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklnla diğer ala'.<ada· 
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile f1iz ve ma
sarife dair olan iddialarını ilıin larihinden itibaren 20 gün zarfında ev. 
rakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri liiıımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicill~rile rn~it olmıyanlar salış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. Müterakim vcra-i, tenvidye ve tanzifiye ve dellaliye res• 
minden ibaret olan Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayede· 
den tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi tnviz bedeli müşteriye aitti r. 
Daha fazla malümat almak istiyenlerin 35 4027 numaralı dosyada ırteV• 

cut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu rörup anla
yacak! •n ilan o'unur (2277). 

İstanbul Gümrük Muhafaza Deni~ 
Mıntaka Kamutanlığından: 

1 - Trabzonda Gümrük Muhafaza Tabur Komutanfığı emrinde bulu

nan 45 sayılı motör ıçın (55) lira ücreti maktuıı ile Mazot M:ıkinesinden 

anlar bir Makinist alınacaktır. 

2 - Taliplerin molörcü mektebi mezunu ve ticareti bahriye 

yetince makinist şahadetnamasini haiz o~maları şarttır. 

3 - Bu evsafı haiz olanların komulanlığımıza müracaatları 

Müdüri· 

(2262) 

lstanbulsıhhi Müesseseler Arttırn1a 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

17 ağustos 1934 te bir nasyonal 
sosyalist klübünün önünden geçen 
bir adam, klübün radyosundan 
Hitlerin biı· nutku dinlendiği sı -
rcda, kulaklarım tıkayarak geç -
mıştir+ 

Bu hart:ket sokaktan geçenlerin 
ve pencerelerden sokaga bakan -
farın nazarı dikkatinden kaçma -
mış, Hitler için yapılan bir teza -
hiıre karşı bu adamın hareketi hak
!: olarak kaba ve affedilmez ve hat
ta tahrik edici mahiyette görülmü.ş
tür. 

den bır avukrttın baroda da )'eı i ol
maması lazım gelir. 

YİNE YAHUDİLER 
Nurembcrgde çıkan •Der Stu: -

mer. den: 

bu yerden almış ve b ir komünist 
beyannameoi olduğunu anlayınca, 
adamcağızı yakalıyarak karakola 
götürmü'itür. 

Kondoktör adliyeye verilmiş ve 
mahkum edilmi.ştir. Mahkemenin 
kararnamesine nazaran, suçluya 
verilen ceza son derece müsamaha-

Her mueııııme. her mek
tepliye, her aileye, her 
köylüye. her kese pek 
ıazımlıdır. 

Bunden faydalı bir 
mecmua bulamazsınız. 

Gaziantep Memleket hastane•ine aid 102 kalem cerrahi .ı.lat ile 56 
kalem kulak bol!'az burun ve S adet takım cihazı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 
1 - Eksiltme: 5 Mayış 937 Çarşamba günü saat 15 de Cağalo~lun

da Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüiü binasında kurulu Komisyon· 
da yapılacaktır. 

Suçlu mahkeme huzuruna çıka
rılmış ve hiıkim Hitlerin nutkunu 
dinlememek için bu adamın kulak
larını tıkamasını asayişi muhil 
mahiyette görmüştür. 

Ceza kanununun bir paragrafına 
göre, bilhassa siyasi faaliyet de -
virlerinde, halkın caddelerden mil-
1: hisleri rencide cdilmiyerek, ser
bestçe gelip geçmeleri lazım gel -
mektedir. Herkes içtimai birli~" 

hürmet etmek mecburiyetindedir. 
Tahkıkat neticesinde, suçlunun 

hareketi wkakta kolayca müna -
kaşalara ve binnetıce çarpışmalara 
yol açacak mahiyette görülmüştür . 

Bilhassa 19 ağustos 1935 te yapı
lacak reyi am günunün arefesinde, 

suçlunun bu hareketinde affedile
cek hiç hır taraf görülmemiş ve 
kendisi mahkum edilmiştir • 

KİMİ TAKBİH ETMELİ? 
• Vcstfalişe Landcsçaytung . ~un

ları yazıyor; Dortmund'da bir ra -
hip hükumet partisine karşı teca
vüz kanunu mucibince cezalandı -
rılm cŞtır 

Bu rahip .mtler gençliği. nin 
•A!man genç kızları Birliği• nin 
Alman papaslarının idare ettıği di
ni bir müessese ile aliıkasını kes -

tirmek istediğini öğrenince, şunla
rı söylemiştir: .Bu işde kiliseyi mı 
yoksa hükumeti mi takbih etmek 
lazımdır?. 

Rahip bu sözlerınden dolayı -500 
mark para cezasına mahkum edil • 
miştir • 

ALMANLIK. ŞEREFİ 

Bl\- yahudi yanına bir Alman fa
hiıesi alarak, otelde bir oda aramıya 

çıkmıştır. Yahudı ırkın temizliğine 

rıayetsizlik etmek suçile Semmiç'te 
tevkif edilmiş ve altı ay hapse 

mahkum edılmiştir. Bcrlindc bü . 

tün fahişeler yahudilerle düsüp 
kalkmamak için kat'i emirler ~l .. 
mışlardır .. 

kiıranedir. Çunkü suçlunun şim -
diye kadar hiç bır sabıkası görül

memiş \'<' umumi harpte de bir çok 
fcdakiırlıklarda bulunmuş olmıısı 

gözönünde tutulmuştur.o 
Pıag gazetesı şu suali soruyor: 
Ya acaba ba,.ıca türlü olsaydı, a

dDmcağız<ı ne ceza vereceklerdi?, 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları ı 

, ___ l_s_ıe_t_m_e_u_._ld_a_r_e_s_i _i...;;ıa,..n...;;l.;;;.a,;.;rı;___ I 
Muhammen bedeli 4280 1/2 lira olan 4000 metre yelken bezi ile 

150) metre yolcu va.ııon körük bezi 26,4.37 pazartesi günü saat JO da 

Haydarpaşada gar binası dahilindeki komısyon tarafından açık eksilt· 
me ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 321 lira 4 kuru5luk muvakkat" teminat ve 1 
kanunun tayin ettiği vesaikle bırlikte eksi!tme giinti saatine kadar ko· 

misyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan pa. 1 
rasız olarak dağıtılmaktadır. (1972) 1 

Kütahya Sulh Huhuk Hakimliğinden: 
Dükkancık mahallesinden Kişi oğlu Bekir karısı Naciye ve Tuğcu 

oğlu Ahmet torunları ve Ahmet Hulüsi var;sleriyle hazinei maliyenin 

ı m•işterek mülklerı olup kabili taksim olmadığından naşi satılarak para-
1 

sının paylaştırılması hakkında verilen karıra binaen satılığa çıkarılan 

mıktar ve hudutları ile evsafı saireleri şartnamelerinde yazılı Bolat bey 

mahallesinde 400 lira muhammen kıymetli 189 metre murabbaında bahçe 

ve bir kum anbarı h~vi bir hane ile aynı mahallede 250 lira kıymetli 

diğer bir hane ve mahkeme civarında 150 lira kıymetli bir ve Kuyum· 

cular çarşısında 120 lira kıymetli bir ev Arabacılar çarşısında 150 lira 

kıymetli bir ki ceman üç dükkaıı ve Gümüşağaç köyünde keza hudut ve 

evsafı sairesi şartnamede yazılı maa samanlık ve anbır ve 221 metro 

murabbaında arsayı müştemil bir hane 20 Mayıs 1937, Perşembe günü 

açık arttırma suretiyle müzayedeye konulmuştur. Arttırma şartnameleri 

1-5· 1937 den itibaren herkesin görebilmesi için açıktır. Hissedarlar· 

dan başka almak istiyenler yüzde on nısbetinde teminat veımeğe 
mecburdur. 

Kuvvetli ıvarhklar 

En büyük hızlarıııı kendı iç cev

hcı !erinden alırlar. Varlığını iç 

tc\'h<!rl~rind~n alan 

Krem Pertev 

Kcııdıne ber.zemiye çalışan müs

tahzarların daima fevkinde kal
mtştıı Bunun da sebebi, baş -

k&sını ta:tlıde özenmemesinde ve 

yar~ltığı kıymetın sahibi ka'a -

bilmc::ındedir. 

Dikkat ediniz ki: TAKLİD dai -

ma (bcnzeı) idır, hıç bir vakit 

asıl olamaz. 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu
ğundan: 

MukaJ<lema Beyoğlunda yeni şe
hırde P., <>!Oğlu sokağında eski 56 
yeni 68 :.ı·;naralı diikkiında mukim 
iken biliıhara Yunanistana gidip 
mezkur ı'ı ıhaldeki ikametgahı m~

hul bulunan Pandelı Marailis oğlu 
Yaniye: 

Ali Hü.;tyin oglu meşhedi Hüse

yinin ~1'-:ı:netınizde Beyoğlu tapu 
baş me.~ıurluğunun ~6/6/935 tarih 
ve 2727 ,'3?4e numaraya kayıtlı bir 
kıt'a ip"~k senedi mucibince uh
dei tas ı•:ufumuzda bulunan Be • 
yoğlunda Yenişehir Tatavla ma

hallesinm ikinci Bilecik deresi Pa
pasoğlu oJkağında eski 56 müker
rer yeni 6. numaralı arsalı dük -
kana ait :potek bedelinden alaca-

2 - Tahmini fiat: 1927 liradır. 

3 - Muvakkat Garanti: 144 ı:ra 53 kuruşlur. 

4 - istekliler şartname ve listeyi hergün Komisyonda görebiıirler. 
5 - istekliler cari aeneye aid Ticaret odası ve•ikasile 2490 s>vılı 

kanunda yazı:ı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
Banka mektubu ile belli gün ve sa,tte Komisyona gelmeleri. (2242) 

Gümrükte Eşya Satışları 
lstanbul Gümrüğü Ba~müdürlüğünden: 

Galatada Koca Mustafa caddesindeki ~ sayılı satış ambarında bu· 

Junan ipekli, pamuklu mensucat, manifatura, cam eşya, hırdavat, atta. 

riye, demir eşya, makinalar, tuhafiye, kokular, kantariye, eczayı tıbbiye 

ve emsali eşya 12-4·937 gününden itibaren her gün saat 13 den 18 e 

kadar pazarlık ve artırma •uretlerile ve peşin para ile satılacaktır. istek• 

lilerın bu elverişli satışlardan istifade etmek üzere muayyen gün ve sa· 

atte anbardaki •atış komisyonuna gelmelerı ve i•tiyenlerin satılacak eş• 

yayı her gün görebilecekleri ve evvelce ilanı yapılıp da Reşadiye cadde

sindeki salış salonunda satılacağı bildirilen eşyanın da aynı anbarda 

kurulacak komisyooca satılacağı ilan olunur. (2072) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Kazanç vergisinden borçlu bulunan Apostol Papas o~lu Dimosteni

nin mezkur bor~undan dolayı sahibi bulundu2'u Büyükadada B~lıkçıl 

caddesinde 75 kapı sayılı gayri menkulün 27·4-937 Salı günü saat 15de 

ihalesi yapılmak üzere arttırmaya çıkarılmıştır. isteyenlerin idare Heye. 

tine müracaatları. "2265. -
1 

htanbul Asliye A!tı~cı Hukuk • 
Mahkemesıncil'n: 

Frankfıırter Çaytung da şöyle 

bir davanın hıkayesini anlatıyor: 
cl935 senesinde bir yahudi kızı ile 
evlenen bir Alman avukatı mah
kemeye veı ilmiş ve haysiyet di • 
vanı tarafından da barodan çıkarıl
mıştır. 

Suçlu kendisini müdafaa için 
şunları söylemiştir: 

Muayyen günde bu gayri menkuller üç defa bağırttırıldıktan sonra 

en çok arttıranın üzerinde bırakılır. Üzerine bırakılan kimse verilen 

mihil zarfında parayı vermezse ihale bozularak 15 gün müddetle yeni· 

den arttırmaya çıkarılır. Ve bu arttırmada en çok pey koyan üzerine 

ihale edilir, iki ihale arasındaki fark ve ieçen günlerin faizi önce alan

dan tah•il edilir. Fazla malumat edinmek isteyenlerin mahkeme kale

minde memuru mahsusundan sormaları, dellaliyesiyle pul paralarının 
alana aid olduğu. (2253) 

ğı olan 130 lir&run maa faiz ve ma- ' 
sar if temıni tahsili için ipotek edi
len yukı. C.:a mahal ve sokak ve nu
marası '.'ozılı gayri menkulün pa -
raya çevrı;mesi talebile dairemize 
vaki müracaat ve t;ıkibi üzerine ol 

baptakı maddei kanunıyeye tevfi
kan tanm:ı \'e berayı tebliğ mü -
başirin• tevd.en tarafınıza gör.dı-

r ilen öd : ıne emri ikametgahı ha -
zırınızı.ı p;eçhuliyetine binaen teb
liğ kılınamayarak muktezi tebliğatın 
bir ay :niıcıdetle ilanen icrası.rııı. ka
rar verilmı~ olduğundan tarihi i
landan it:l)aren mezkur müddet zar
fında 937 /845 dosya numarası ile 
l:.orcunuzu vermediğiniz veya bor
cun tam~ıır.na veya bir kısnuna ve 
yahut a!.co.klının takıbat icrasına 
mütedair ırranın tehirini müstel -
zim şihlıl ve tahriri olarak hır i
tirazda bulunmadığınız takdire'<! 
müddeti ıouayyeııenln h tamıro mü
teakip cebri icra suretile bcrvechl 
talep ic ·•lxden muemclei kanuniye 
başlanaca~ı malµmunuz olmak ve 
bu husuwıki ödeme emrini tarafı
nıza teblı~ı makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilanen tebliğ olu • 
nur. (319e5) 

Fikriye tarafından kocası cyup 

bül1'\Jl desi çıkmaz bağ sobk 5 

numaralı e\'de iken ikametgahı 

belli olmıyan k.:ıcası balıkesirli 

Fevzi al€yhinde açılan boşanma da 

vasının icra kılınmakta olan tah 

kll:ntında: müddalcyhin ilrnmctka 

hının meçhullyetine binaen dave

tiyenin on beş gün müddetle ila 
nen tebliğine ve tahkikatın 1/6/937 

Salı ı:ü ü saat 10 talikine karar ,·e

rilmiş ve davetiyenin bir ntisha 

sı da mahkemt divanhanesine a 

sılmış olduğundan muayyen gün 

ve saatta lstanbul Asliye altıncı 

Hukuk mahkemesinde bulunması 

aksi halde gıyabında tahkikata de 
vam edıleceği tebliğ yerinde olmak 
üzere ilan olunur. 

• 
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İST AN BU L BEL Eb i Y ESİ İLANLARI 1 
Eminönü Kazası İdare heyetinden: İstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp Kazasının Belediye hududile mahdut olmak üzere yeniden bir belediye şubesi ihdası ve di~er Belediye şubeleri lıu• 

dutlarının Belediye hududu dahiline isabet eden kısmında kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılmıısı için Belediye meclisine aza intihap hakkını haiz olan ve Belediye hududu dahilinde müte

mekkin bulunan he;;;ışehrilerin reylerine müracaat edilecektir. 

Kaza hududu dahilinde mukim olan kimselerin Mayısın 9 uncu Pazar günü saat dokuzdan on sekize kadar aşağıda gösterilen yerlerde bulundurulacak sandıklara reylerini atmı!arı ilan olunur. 

Reyatılacak sandıkların yerleri: 

Kavmakamhk binasında 

Beyazıt Nahiyesi müdürlüğünde 

Şehzade Camilnde 

Süleymaniye camiinde 
Mercan camiinde 
Gedikpaşada semt ocağı binasında 

Rey atacak mahalle isimleri: 

Şehmehınet Geylani, Hocopaşa. 

Hobyar çelebi Alaellin, Ahıçelebı, 
Tahtakale Rüstenıpaşa 

Camcı Ali, Beyazıt 

Kemalplşa, Kalenderhane, Balaban· 

aıta. 

Süleymaniye, Molla hüsrev 
Çarşı, Dayahatun, Mercan, Sururi, 
Tavşantaşı, Saraç !sak, Mimar Hay
rettin Çadırcı. 

' EYÜPTE TEŞKiL ED!LE.CEK BELE.DiYE ŞUBESi iÇiN MÜRACAAT 

OLUNAN UMUM( AZANIN TOPLANACAGI MEVKllN VE BU 

MEVKiLERE BAGLI MAHALLA TIN LiSTESi 
ı. 

(Kaymakıım!ık Belediye bina· Ş. Kır\cç,şme, Hüsambey, Sinanağa, Kir· 
sında) mutı, Şchresmi, Hoca Üveys, Guraba 

Hüse1inağa, Baba Hasooalemi, Muratpaşa, 
1 skenderpaşa, Sofular, Hasanhaı.fe, ma· 
hali el eri. 

2. 

(20 inci mektep binasında) Kocadede, Dervişali, Beycej!'iz, Kariyeiatik 
Alıpaşa mahalleleri. 

l - Beykoz kaymakamlık binasında 

2 - Paşabahçe polis karakolu • 

3 - Kanlıca • • 
4 - A. hisarı nahiye müdürlüğü,, 
5 - A. kavaj!'ı polis karakolunda. 

Beyko7, Yalıköy mahallesi 

Paşabahçe lncırköy • 

Çubuklu Kanlıca 

A. hisarı Göksu 

A. kavağı, mirşah 

" 
• 

• 
Üsküdar kazası idare heyetinden: lstanbul Belediyesi dahiFnde 

Eyüp kazası Belediye hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bır 
Eyüp Belediye şubesi ihdası ve dij!'er Belediye şube hudutlarının Bele

diye hudut dahiline isabet eden kısmında kaza hudutlarına nazarn tadi· 

lat yapılması için Belediye Meclisine aza intihabı hakkını haiz olan ve 

Belediye hududu dahilinde mütemekkin bulunan hemşehrilerin rey!erine 

müracaat edilecektir. 

Kumkapıda eski karakol binasında Şehsuvar, Bayram çavuş, Muhsine 1 3- Kazamız hududu dahilinde mukim olan rey sahiplerinin 9 ın1yıs 937 

pazar günü saat 9 dan 18 e kadar aşağıda yazılı yerlerde buıunduru• 

lacak sandıklara reylerini atmaları ilan olunur. 

hatun, Kazgani sadi, Nişanca, (Karagümrük 27 inci ilk 
Tülbentci Hüsamettin, katip ka .. m. tep binasında) 

mek· Muhtes;piskender, Mimarsinan, Karabaş, 
Neslişahsultan Halicesultan mahalleleri. Lang'l mektebinde 

Üç Mihraplı camiinde 

mimar Kemal, Mesihpaşa, 

Hacı kadın, Hoca Gıyasettin, Ya· 
vuz sinan 

Lantarcılar camiinde Demirtaş, Sarıdemir, Zındankapı , 
Küçük ayasolya camiinde lshakpaşa, Küçükayasofya, 
Akbıyık camiinde Sultanalımet. Cankurtaran, 
Atika'.ipaşa camiinde Alemdar, Motlafenari, Mehmetpaşa, 
Feruzağa c•miinde Binbirdirek, Emin sinan. 

Be~iktaş Kazası idare heyetinden: lstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp 

kazası Beldiye hududile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp Belediye 

şubesi ihdası ve dij!'er belediye şubeleri hudutlarının Belediye hududu 

dahiline i!abet eden kısmında kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması 
için Belediye meclisine aza intihabı hakkını haiz olan ve Belediye hu · 

dudu dahilinde mütemekkin bulunan hemşehrilerin reylerine müracaa\ 

edecektir. 

Kazamız hududu dahilinde mukim olan rey sahiplerinin mayısın 9 ncu 

pazar günü saat 9 dan 18 ze kadar aşaj!'ıda gösterilen yerlerde bulun· 

durulacak sandıklara reylerini almaları ilan olunur. 

SANDIK YERLERi REY VERECEK MAHALLELERiN , 

l - Sinanpaşa camii 

2 - Tcşvikiye camii 

3 - Ortaköy parti binasında: 

4 - Arnavutköy Nahiye binası: 

5 - Bebek camil önü: 

6 - Dikilita~ ilk mektep: 

iSiMLERi 

Sinanpa~a, Cihannüma, Abbasa~a 

Türkali, Vişnezade, Yıldız, 

Teşvikiye, Muradiye mahalleleri 

Ortaköy, Mecidiye mahalleleri 

Kuruçeşmc, Arnavutköy, 

Bebek. 

Dikılitaş mahallesi 

Sarıyer kazası idare heyetindea: lstanbul Belediye.ı dahilinde Eyüp 

kazası belediye hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp be· 

lediye şubesi ihdası ve diğer beledıye şubeleri hudutlarının belediye 

hududu dahiline isabet eden kısmında, kaza hudutlarına nazaran tadilat 

yapılması için belediye meclisine aza intihabı hakkını haiz olan ve be· 

ledlye hudııdu dahilinde mütemekkin bu 1unan hemşehrilerin reyine mü• 

racaat edilecektir. 

Kazamız hududu dahilinde mukim olan kimselerin mayıs 937 ayının 

9 uncu pazar günü saat 9 dan 18 ze kadar Sarıyer, Maden Yenimahalle 

Büyükdere, Rumeli kavak, Kireçburnu, Tarabya, Yeniköy, lstinye, Emir· 

gan ve Rumeli hisarında bu!undurulacak sandığa mezkur mahallat hal· 

kının reylerini atmak üzere müracaatları ilan olunur. 

Beyoğlu kazası idare heyetinden: lstanbul Belediyesi dahilinde 

Evüp kazası Belediye hududu ile mahdut o'ınak üzere yeniden bir j 
E> üp Belediye şubesi ihdası ve dij!'er Belediye şube hudutlarının Be. 

!~diye hududu dahiline isabet eden kısmında kaza hudutlarına nazaran 

tadilat yap.iması için Belediye Meclisine aza intihabı hakkın haiz olan 

ve Beicdı ye hududu dahilinde mütemekkin bulunan hemsehrilerin reyine 

müracaat edilecektir. Kazamız hududu dahilinde mukim rey sahihlerinin 

9 maııs 9'I7 P'zar günü saat 9 dan· 18 e kadar merkez nahiyesinde 

oturanların kaymakamlıj!'a ve Nahiyemiz dahilinde ikamet etmekte bu. 

Iunanların da Nahiye merkezlerine müracaatla bulundurulacak sandıklara 

reylerini atmaları ilan olunur. 

Bakırköy kazası idare beyci.inden : lstanbul Belediyesi hududu dahi· 

linde Eyüp kazasında Belediye hududile mahdut olmak Üzere yeniden 

bir Eyüp Belediye şubesi ihdası ve diğer Belediye şubeleı i hudutlarının 

Belediye hududu dahiline isabet eden kısmında kaza hudutlarına naza· 

ran tadilat yapılması için Belediye Meclisine aza intihap hakkını haiz 

olan ve Belediye hududu dahilinde mütemekkin bulunan hemşehrilerin 

reylerine müracaat edilecektir. 

Kazamız hududu dahilinde mukim <llan rey sahiplerinin mayısın 9 uncu 

pazar günü saat 9 dan 18 ze kadar aşağıda gösterilen mahaller için 

ayrılan sandıklara reylerini atmaları ilan olunur. 

SANDIK YERi : 

1 - Bakırköy Kaymakam Ye B.Ş. bina11: Bakırköy zeytinlik, ceviz, 

tik, Sakızağacı, Yeni mahalle, Kartaltepe ve Osmaniye mahalleleri. 

2 - Yeşilköy Nahiye Müdürlüğü binası: Yeşilköy, lmraniye, Köyiçi 

ve Şevketiye mahallelerile Florya. 

Fatih kazası idare heyetinden: Eyfip kazasının lıtanbul Belediye hu. 

dudu dahiline isabet eden kısmı içinde yeniden bir belediye şubesi ih. 

dası ve diğer Belediye şubeleri hudutlarının belediye hududu dahiline 
isabet eden kısmında kaza hudutlarına nazaran tadilAt yapılması mak

sadiyle Belediye meclisine aza intihabı hakkını haiz olan ve Belediye 

hududu dahilinde mütemekkin bulunan hemşehrilerin reylerine müracaat 

edilecektir. . 
Binaenaleyh, Fatih Belediye şubesi hududu dahilinde mukim rey sa. 

hiplerinin Mayısın 9 uncu Paıar günü saat dokuzdan on sekize 9-18 ze 

kadar mahallelerinin bağlandığlı aşa§'ıda yazılı, mevkilerde bulundurula. 

cak sandıklara rey varakalarını atmak üzere mezkür mevkilere müra
caat eylemeleri ilin olunur. 

4. 

(Eyüp camii avlusunda) 

5· 

(Rami karakolun'.!a) 

6· 

lslambey, Eyiip, Dökmeciler, Üçşehitler, 
Gümüşsyu mahalleleri. 

Ramı Yeni mahal!e, Topçular, Rami c1;ma 
mahalleleri. 

( Otıakçılar karııkol binas.nda) F~tilıçeleb;, Nışanca, C~zri 
Abdulvedut mahalleleri. 

Kasım paşa. 

7. 

(Balat Hamam 

camıınde} 

arkası Ferruh Balatlrnrabaş, Avcıbey, Hııırçavuş, Hatip 

Muslahattin, T ahtamınare, Atık Mustafa. 
paşa. Hamam! Muhiddın, KAtip Musiahal• 
tin, Molla aşk., 1 evkııcaler, Kas . mg\ınanı 
mahallelerile Siıreyyapaşa fabrıkası, 

8-

(Cibali polis karakolu bina. 

sında) 

9. 

(Ereğli camiinde) 

10· 

(Evliya çamiinde) 

\ \. 

Haydar, Haraççı Karamehmet, Kü,.ük 

Mustaf apaşa, Abdi subaşı Mültiali, Ka· 
sıpdemırhun mahalleleri. 

Ere~ll, Deniıaptal, lbrahirnçavuş, Arpa· 
emınl, Faımas~ltan, Beyazıt.ağa, Molıaşe• 
ref, Ôrd tkkasap, Ne\ bahar, Sarımusa 

matı~lleler 1• 

Seyltall, Merlttre!endl, Melekbatun, Uıun· 
yusuf, Vcıtdlkarıbaş manal.eierı, 

~Kazlıçeşme polis karakolunda) Kazhçeşm~ maballeslle fabr ikalar, 

ı 2. 

(imrahor camiinde) 

13-

imrahor, Hacıevhat, Abdi çelebi, Ali fak ıh 

Hacıhavza, mahalleleri. 

(Aksaray Çakırağa camilnde) Yah, lnebey, Keçibatun, Hobyar, Kürkçü• 

başı mahalleleri. 

14• 

(Hacı Hüseyinaj!'a camiinde) Hacı Hüseyinaj!'a, Kasapilyas, Sancaklar 

Hayrettin, Davutpaşa, Arabacı Beyazıt, 
Koca Mustafapaşa mahalleleri 

KADIKÖY KAZASI iDARE HE Y'ETlNDN: Is tan bul belediyesi dahi· 

Jinde Eyüp kazası belediye hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bir 

Eyüp Belediye şubesi ihdası ve dij!'er belediye şubeleri hudutlarının 

belediye hududu dahiline isabet eden kısmında kaza hudutlarına naza. 

ran tadilat yapılması için Belediye meclisine aza intihabı hakkını haiz 

olan ve belediye hududu dahilinde mukime bulunan hemşehrilerin reyine 

müracaat edilecektir. Kazamız hududu dahilinde mukim olan kimselerin 

9 Mayıs 937 Pazar günü saat 9 dan 18 e kadar aşaA-ıda ırösterilen 
mevkilerde bulundurulacak sandıklara reylerini' atmaları ilan olunur, 

Sandık yeri Rey verecek mahalleler 

Kaymakamlık binasında Rasim paşa mahallesi 

Kızıltoprak nahiye binasınaa 

Erenköy nahiye binasında 

lbrahimağa ,. 

Osman ağa 

Hasan paşa 

lkbaliye 

• 
H 

" 
Caferağa " 
0smaniye mecidiye • 

Zühtüpaşa ., 

Tuğlacı Mustafa " 

.. 

.. 

.. 

.. 

Sandık yerleri Rey verecek mahaller 

l - Kaymakamlık binasında Sinanpaşa, Çakırcı H~sanpaşa, Salacak, 

lhsaniye, Ayazma, Rumi Mehmetpışa, 

imrahor, Ahmet Çelebi, Hamza Fakih, 

Kefçe dede, Hayrettin Çavuş, Durbali, 

Toygar Hamza, Tenbel Hacı Mehmet, 

1 2 - Arakıyeci Hacı Mehmet 

Güllem hatun, lıkılap mahaleleri. 

Selimiye, Gaziasker Ahmet El., Araki

yeci Hacı Cafer, Aşçıbaşı, Tavaşı Ha. 
san ağa mahalleleri. 1 

camiinde. 

3 - Valdeiatik camiinde 

4 - Çinili karakolunda 

5 - Fıstıkağacı eski bando 

birliği binasında 
6 - Kısıklı belediye mevkiinde 
7 - Beylerbeyi B. mevkiind~ 

8 - Çengelköy camiinde 
9 - Kandilli ., 

10 - Kuzguncuk halk partisi 

tıinasında. 

Valdeiatik, Tabaklar, Arakıyeci Hacı 

Mehmet Pazarbaşı mahalleleri. 
Selami Alı El. mahallesi Muratrcis, Sel· 

man ağa H;,cı Hesna hatun. Solak Si· 
nan m~halleleri. 
lcadiye mahallesi. 

Kısıklı, Bulgurlu, Altunizade mahalleleri 
l!eylerbeyi, Burhaniye, Güblice, Abdul• 
!ah mahalleleri. 

Kuleli Çengelköy mahalleleri, 
Vaniköy, kandilli • 
Kuzguncuk mahalle~i. 

ADALAR KAZASI iDARE HEY'ETINDEN: lstanbul Belediyesi da

hilinde Eyüp kazası belediye hududile mahdut olmak üzere yeniden bir 

Eyüp belediye şubesi ihdası ve dij!'er belediye şubeleri hudutlarının 

belediye hududu dahiline isabet eden kısmında kaza hudutlarına naza. 

ran tadilat yapılması için belediye meclisine aza intihabı hakkını haiz 

olan ve belediye hududu dahilinde mütencekkin bulunan hem~herilerin 

reylerine müracaat edilecektir. 

Kazamız hududu dahilinde mukim olan rey sahiplerinin mayıs 9 ncu 

pazar günü saat 9 dan 18 e kadar aşağıda gösterilen yerlerde bulun· 

durulacak sandıklara reylerini atmaları iifın olunur, 

Sandık yerleri Rey verecek mahalleleri~ isimleri 

Kaymakamlık belediye Ş.binasında Büyükada mahallesi 

Heybeli nahiye M. " Heybeliada ,, 

Burgaz nahiye ., 

Kınalıda karakol önünde 
" .. • 

Burgazad:ı .. 
Kınalı mahallesi (8) (2272) 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden : 

l - 30 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerinden öğrrn~· 
Jecek şartlarımızi haiz olmak şartiyle Yüksek tahsil görmüşlerden staı· 
yer hareket mülettişi alınacaktır. 

2 - istekliler kendilerine !az ım olan izahat ve tafsilatı almak için 
Ankara, Haydarpaşa veya lzmir işletme müdürlüklerim'zden birine müra· 

caat etmelidirler. 

3 - ilk alınacaklara 130 lira maaş vc.rilecek ve iki sene staj müd· 

detinin hitamında müfettişli§'e liyakab tasdik edilenlerin maaşları 151 

liraya çıkarılucaktır. 

4. - imtihanda ve staj müddetinde temayüz edip lisan bilenlerden 

lüzumu kadarı bir sene müddetle Avrupaya gönderilecektir, 

5. - Son müraca1t günü 10 mayıs 1937 dir. (2110) 

Kapah zarf usulile eksiltme ilinı 

Kütahya Vilayetinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Kütahya Memleket 

tesisatıdır. Keşif tedeli: 15402 lira 20 kuruştur. 

Hastanesi kalörifer 

2 - Eksiltme 30.4.937 tarihinde cuma günü saat "15., de Kütahya 

Vilayeti Hükümet kooagında Daimi Encümen huzurunda kaplh zarf usu• 

Jile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi, hülasai keşif, Nafıa Vekaletinin kalörifer 

talimatnamesi ve buna müteferri evrak bila bedel Kütahya Nafıa Mü· 

dürlüA-ünde ve Encümen kaleminde görülebilir. • 

Göz tepe 

Merdiyenköy 

lçereııköy 

Sahrayıcedit 

Bostancı 

Suadiy~ 

Koz yatağı 

BEYKOZ KAZASI iDARE HEY'ETINDEN: 

.. 

.. 
1 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1155 lira 50 kuruşluk mu• 

vakkat teminat \ermesi ve Nnfıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ve. 

lstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp kazasında belediye hududile mah.e 1 

dut olmak üzre yeniden bir Eyüp belediye şubesi ihdası ve dij!'er be

lediye şubesi hudutlarının belediye hududu dahiline isabet eden kısmın• ı bir saat evveline kadar yani tam saat "14,. de Daimi Encümen Reisli· 

da kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması için belediye meclisine j!'ine makLuz mukabilinde vermesi şarttır. Bu saatten sonra mektub ve 

aza intihabı hakkını haiz olan ve belediye hududu dahilinde mütemek- 1 postada olac1 k gecikmeler kabul edilmez. "2045., 

kin bulunan hemşehrilerin reylerine müracaat edilecektir. Kazamız hududu ============================ 

sikasını haız o:ması ve 10000 lira değerinde bir kalörifer tesisatını iyi 

bir şekilde yapmış olduj!'una dair vesika ibraz etıncsi lazımdır. 

isteklilerin teklif mektublarını 2 inci maddede yazılı ihale saatinden 

içinde mukim olan rey sahiplerinin mayısın 9 urcu günü pazar saat 9 dan / 

18 e kadar mahalleleri için ayrılan aşa§'ıda yazılı mevkilerdeki sandık· 

1 
la ra reylerini atmaları ilan olunur. 

Sahibi 'e Umumi neşri yalı ida re eden Başmuharrir 

E. izzet 
9uıldığı yer : Matbaai Ebüıziya 
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