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Çek Cumhurreisi dün BeI-lfV;ğlj;dO-""'l 
gratta hararetle karşılandı :=_-~ Tadilat 1 

Hukomet reni ve mU· 

M. Benes, Belgradın eski kraliyet sara- I_. hım ıırıhaıar hazırladı 
Büyük Millet Meclisinin bu 

yında hususi daireye misafir edildi 1 ~:~r~:~~1:d::~~~~~:~:,~a~~~: 

S • A •• •• 1 b 1 d i lifleri verilecektir. Bu meyanda 

.yası goruşme er aş a ·=-~ __ ; vasıtasız veriilerin birleştirilmesi~ 
için bir proje hazırlanmış, mua. ~ 

............................. ,, ........................... / şerefine parlak bir kabul resmi ha· 1 mele ve istih1Ak vergileri kanun• i 

Kara bu k zırlanmaktadır. i farının değiştirilerek mükelleflo- § 

Fallh Rıfkı At•r 
Karal.ıükte Türk demir ve çe • 

lik endüstrisinin temelerini atar· 
ken, iki noktayı düşünmeliyiz: bi· 
ri, örs ve çekicin sırlarını yakın • 
dan tatı.ıyan en eski millet oldu· 
ğumuzdur. Maziyi bırakınız: bu 
memleketin, on dokuzuncu asra 
kadar, herşey yapan tezgahları 
henüz .;lırümemiştir. Türk işçisi • 

• nin ve ..stasının ince endüstri ci
hazlarına pek çabuk alıştığına hay
ret ede 1ler, kanımızda nasıl bir mi· 
ras taşır'.ığımızı bilmiyenlerdir. Kay· 
seride dokuma iğlerini işleten US· 

ta ve işçiler, bir mevsimde bir ka· 
saba kuran fen, zeka ve azim a • 
damlarının çocuklarıdır. 

- rin yükünü hafifletecek çalııma- ~ 
' Çekoslovak Reisicumhu_ runun yo- ~-

lara başlanmıştır. Ayrıca kazanç ~ 
lu üzerindeki bütün ıstasyonlar ~ vergisi kanununu tadil edecek ~ 

Dlln B•liraJı ııifl•rıf ıJın Çtk 
Cumhur Reiıl M. Rıııu 

Belgrat, 5 (A.A) - Bugün Bel· 
grıt'ı gelecek olan B. Benes'in 

bayraklarla donatılmıştır. ~ mühim bir kanun projesi hazır- ~ 
Ordu, halk, mektep çocukları, ~ lanmaJ..tadır. § 

Üniversite tal~~~i ve sjast_~ırka. 1 Bu suretle bazı vergi ve re- ~ 
lar B. Benes'ı ıs asyon an ı lime. ; simlerdtı yepılacag tenzilatın § 
tin~ tahsis edilmiş olan eski saraya i muhtelil gelirlerin çol!'almasilc ~ 
giden yolun iki tarafında yer alarak karşılanmış olacal!'ına şüphe § 
kendisini selamlıyacak ve alkışla. ~- • 

edilmemektedir. ~ 
yacaktır. Bir askerf geçit resmi ya. ~ Yapılacak t~dilata ait layiha. ~ 

' pılacak ve müteakiben Naibi hüku· i far bu devrede meclisten çıka- § 
met Prens Paul bir ıiyafct vere• İ cak ve mali sene başı olan Ha• § 
cektir. İ zirandan itibaren tatbik edile- ~ 

B. Benes, Belgrat'taki ikameti es. j cektir. ~ 
nasında ıcrc!!k Naibi hükümetle, ii1111111m .. ııu1111111Mıu1111111111111111111ııııu111111N11Luı11111111111ii 

gerek B. Stoyadinoviç ile siyasi 
görüşmelerde bulunacaktır. 

(Devamı ikinci sayfada) 

İkinci nokta şudur: Karabük de· s • h . t• d •• n 
mi~ ve çdik endüstrisine şüphesiz u rıye eye 1 u 
rnutevazı maksadlarla başlıyoruz. 

Afişaj 
Ucuzluyor 

Belediye resimlerde 
tenzilat yapmak için 

esash tetkiklere 
başladı 

Ancak gıda'nın özü buğday oldu- ı • 
ğu gibi, milli müdafaanın temeli de- g e 1 p 
mir ve çelik olduğunu unutmuyoruz 
Bir milletin hürriyeti ne buğday -

Ankara.ya· gitti 
sız. ne ae çeliksiz inanca altında Hariciye 
bulunabilir. Yarın ray ve radya • 
tör, fakat öbür gün en ince motör 

Nazırı: Türk dostluğunu "her 
şeye tercih ederiz. 

cihazlarına kadar, milli müdafaa Bir daha Cenevreye gitmiyeceğiz'' dedi 
Sancak itilafnamesinde bazı de

ğişiklikler yaptırmak gayretile Pari5 
ve Cenevrcde teşıebbuslcı de bulu.., 
nan Suriye heyeti dün sabahk ~ 
Semplon ekspresile şehrimize gel· 
miş ve lstanhulda hiç durmayarak 
doğruca Anka~aya hareket et• 
miştir. 

Belediye alişai işlerini bu sene· 
den itibaren kendisi görmeğe ka· 
rar vermişti. Bu münasebetle afi· 
şaj resimleri~i belediye muhasebesi 
takip edeceğinden hesap işleri mü• 
dürlütij bu husuıla bazı,.Jıklar~ 
başlamıştir. 

Ayni zamanda bclediy~, uzun 
zamandanberi reklam, büyük tabela 
vesaire gibi afişaj resimlerinin yük· 
sekliğ-inden vaki olan şikayet üze· 
rine de tetkikata başlanmıştır. 

Belediye, afişaj resimle rinde ten· 
zilat yapacaktır. Bu tenzilatın mik· 
tarı şimdiden bilinmiyor. Tetkikat 
sırasında muhtelif afişlerin, tabela. 
ların boyları gözden geçirilecek ve 
tenzilat ona göre yapılacaktır. 

Flll•flntl. Telarıivth YalıuJll11irı Ar•pl•r• 
ıcıptıklcrı rtllınııgtılerdın biri 

Filistinde iki yeni 
hükumet kuruluyor 
Bunlardan biri Yahudi domin

yonu, diğeri de 
müstakil Arap devleti olacak 
Kudüs bitaraf 
Ve Hayfa lngiliz 
Mandasında 
Bulunacak 

• • Londra, 5 ( Hususi) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Londra'da içtima halinde olan 
Britanya Krallığı anket komisyonu 
Filistin hadiselerine nihayet ver
mek maksadilc fU kararları ittihaz 
etmi~tir. 

Fılistin iki müstRkil hükumete 
ayrılacaktır. Bu hükumetlerden bi· 
risi, muhtar Yahudi dominyonu 
olarak Brit•nya impratorluğ-uaun 

bir cüzü say~lacaktır. 

ikinci Huk ümet, müstııkil arap 
devleti olacaktır. Yahudi hükumeti, 
Haka ve Gaza havalisini içine ala . 
rak bütün sahil boyunca uzayacak 
tır. Bu hükumet toprakları içinde 

Filiıtin Arnb'ların lideri 
Hncr Emin Elhüıeyin 

bakımından zaruri gördüğümüz her 
§eyi ltendiıniz yapmak zorunda • 
Y•z. Ekcr.omi işlerinde arsıbağınç 
ve elbirliği c !arına n kadar i
nanıyorsak, gıda ye milli müda -
faa'nın c sas ihtiyaçları hususunda 
ot:ırşi, ;.·ani kendi kendine yeter -
lik preıısipine de o kadar bağlı 
kalmalı)»>. Toplarını ve tayyare • 

!erini bizzat yapamayan mHletler
lc, bir iç harpta bile, endüstriciler 
tarafın;l.ın nasıl top gibi oynandı· 
ğını görmekteyiz. Bır memleketin 
Yalnız kendi üretim \·e yoğaltım 
kabiliyetlerine dayanan bir milli 
endüstrı olduğu gibi, ayrıca, bir 
de istiklal endüstrisi vardır. Bu İS· 
tiklal endüstrisinin temeli, demir 
ve çeliktir. 

Kara•)Ükü başaranları hürmetle 
selamlayalım. Bugünkü Türkiye, 
büyük l·ır devlet olacaktır: onun 
İmkanbrını mened~cck her tı.irlü 
Şartları iınlcmP~e h<mrlanacağız. 

E:arabü~. bu önleyici tedbirlerın 

Suriye Başvekili B. Cemil Mür. 
düm, Hariciye Nazırı Sadullah 
Cabiri ve iki katipten ibaret olafi 
heyet azaları Sirkeciden doğruca 

Köprüye geçerek. yeni Kadıköy 
iskelesinin üst katındaki hususi 
bekleme salonunda çay içmişleı 
ve sonra Maltepe vapurile Haydar· 
paşaya gitmişlerdir. 

Buradan Toros tkspresine bi. 
nen Suriyeli nazırlar dün gece 22 ye 
dojtru Ankaraya varmış buluna. 
caklar \'C kuvvetli bir ihtimalle 
orada biraz gün kalacaklardı . 

biri, Türkiyeye gelmek için fırsat 
bulduğuna çok memnun olduğunu • 
söyleyerek şu beyanatta bu:unmuştur: 

Dürı ıehrimf•dtn geçen S•riqı Baı 
fJokili Cımil MilrJil.m 

bir milyon yahudi iskan edilecek. (Devamı ikinci sayfada) ... ~~~;;~~ ............................... K;;y~;; ........ ~-;; ......... k-;~~y~;;~t 
resimleria zalıyor 

başlıcalarındandır." 

Rusya da 
Suikast 

Heyetin Suriye ve Türkiyeyi 
alakadar edecek ıreseleler hakkın· 
da Ankarada temaslarda buluna· 

- "Şimdi Ankara yoluna gidi. 
yoruz. En kuvvetli ve sevgı ı; 
yakın bir komşumuz olan Türkiye· 

' cağı zannedılmektedir. nin bu güzel dost merkezini ziya• 
Dün sabah bir muharririmiz hey• ret en tabii bir isteğimizdir. Emin 

S . olunuz biz Tu·' rkı'yeyı· kendı·mı· zı·n et azaları ile görüşmüşWr. urıye 

Hariciı·e Nazırı Bay Sadullah Ca~· (Devamı ikinci sayfada) 
ııınııııııı11111tııııııu111111111111111111111111111111 1ıtıı ıın11111uı11111uııııııu ııı11111111111111111111uı111111111111111111nı111ıııııuıuıııııııııııııınu11 

Bulgar 
• 

kabinesi yeniden 
kurulacak lluıgar ajansının bir ha· 

be,.ıne göre geniş bir 
-ebeke meydana çıkarıldı • AT • ~ .f • 

Sofya 5 (Hususi) - Bulgar tel. iki JYQZlT ıstı, a etti. Yeni kabi
değişecek &ra( ajansının verdiği malumata nede hangı" "'azırlar 

göre, Moskovada Staline ve K 1 • 1 Y 1 

ganovi~'e karşı tertip edilen bir 

SUikasd meydana çıkarılmıştır. Su

ikasdcıların geniş bir şebeke leş • 
kil etmekte oldukları anlaşılmıştır. 
Şebekeye dahil olan ordu mensup· 
!arından ve bahriyelilerden bir çok 
kiınseler tevkif edilmiştir. 
Suikasdı G. P. U. ya genç bir ka· 

dın haber vermiştir. Bu kadın sui· 
kasdın nasıl hazırlandığını ve na· 

sı\ tatbik edıleceğini genç bir za • 
bitten öğrenmıştir. Fakat bu kadın 
leningradda bir otelin odasında Ö· 

lii. olarak bulunmuştur. Kadının 
Cesedinde zorlama alametleri gö -

tii.Jmemiş, muayenesinde öldürücü 

~ir gazla zehirlendiği anlaşılmış -
ır. Genç zabit mevkuflar arasında 

lleğildir. ı 
/ 

"Köse lyvanof kabinesinde ·n. ır 
caret nazırı olan Valef istifa etmiş- l!'li,~~I·:j• 
tir. Nafıa nazırı uanef'in de islifas• ' 
beklenmektedir. "•'ıı;. 

Bundan maada. Sofya Belediye · 
reisi mühendis lvanol da istifa 
etmiştir. Bu haber henüz resmen 
Bulgar gazetelerine verilmemişsede • 
istifaların vuku bulduğu muhakkak· 
tır. Devran eden kuvvetli şayialara • 
göre. Köse lvanof yeni bir kabine 
teşkil edecek ve müstakbel mebus 
intitıaplarında muvaffak olabilmek 
için ku n-etli ve siyaseten yıpra. 

tılmamış elamanları yanına alacak. 
tır. Köse lvanof'un teşkil edeceği 
üçüncü kabinede şimdiki Harbiye 
Nazırı General Lukof'un yerine, 
partizanların hürmetini kazanmış 
başka bir Generalin getirileceti ve 
bu suretle ordu arasındaki tefrika· 

Ba 'gar Kralı Buriı Sofg• Met• 
rtpolidi ile koııuıugor 

l.ra nihayet vcrilmeğe çalıştlacatı 
ıöylenmektedir. 

lı Barıkaııt1ı11 1 NisarıJa gapı· 
l•rı kumbara ikramiyeıf keıhfe. 

ıitıJı 1000 lira kcızarıan talili 

gafJru: Ankaralı Erdafarı k•mba. 
rasıgle 6erabtr 

[ Kazananların tam listesi dör. 
düncü sayfamızda.dır.) 

Suriyede 
İsyan genişledi 
SultanU'latrat tam istik· 

Belediye bunları sınıflara agır
lmak için geniş tetkikata başladı 

Yazısı 2 inci srıyjaf1ıızda 

1 s p a n y a nın kontroluna. 
artık başlanıyor 

ltalya, asilere yeniden 50 tayyare gön
dermiş, ltalyaya dönen yarah Lejyoner· 

1 lere a1ğızlarını sıkı tutmaları emredilmiş 

' \, 
• 

l 

1 ı ·f • 

lll istiyor Muh ardıdı sakat kalan Frarıko tarafları gençler Salamanka a•kert 
ha•tahanısinin bahçcıinr!e 

(Yaı111 2 irıci ıahi/emiztlı) ( Yazm 4 ıincr1 ıa!J/amızda) 



Çek Cumhurreisi 
dün Belgratta 

hararetle karşılandı 
M. Benes, Belgradın eski krali
yet sarayında hususi daireye 

misafir edildi 
(Birinci sayfadan devam) 

Belgradaa karşıbma 
Belgrat 5 (A. A.) - Reisicum• 

bur Benes ile maiyeti erkanını ha· 
mil olan hususi tren, saat 10,30 da 
istasyona girmiştir. Trenin muva• 
Sllatından biraz evvel Prens Paul 
ile Prenses Olga halkın alkışları 
ncasıncla Çekoslovakya bayraklarile 

süslenmiş olan rıhtıma gelmişlerdir. 
Merasim ıa'onunda naib prens 

başvekil Stoyadinovilch nazırlar ve 
selorler heyeti tarafından kabul 
edilmiştir. 

Husu<! tren ista.yona girdiği za• 
mnn muzika Çekoslovakya milli 
marşını çalmış ve kraliyet muhafız 
kıta" ~elam d ırmuştur. 

Birkaç gündenberi Belgrad'da 
bulunan Çekosloyakya Hariciye 
Nazırı Krolta, Yougoslavya hudu· 
duna kadar Reisicumhur Benes 'i 
karşılamıya gitmiştir. 

Prensrş Olga, M. Benes'e güzel 
bir kırmızı gül demeti vermiştir. 

Prens Paul ile Benes, selama du· 
ran kıtaanın önünden geçmişlerdir. 

l•taıyon salonunda yapılan mu
tad takdim merasiminden sonra 
Prens Paul ile Reisicumhur bir oto
mobile binmişler ve maiyetlerindeki 

zevatın bindikleri otomobill~rle te• 
şekkül eden alay, eski kraliyet sa• 

rayına müteveccihen hareket et• 

Reisicum bur Ben es, bu sarayda 

oturacaktır. 

Güzergahta toplanan halk tara• 
fından iki devlet reisi şiddetle al. 

kışlanmıştır. 

BELGRAD GAZETELERİ 

Belgı:ad, (A.A.) - Akşam gaze
telHi, ilk sahifelerini ve baş ma· 

ka Jlerini Çekoslovakya Reisıcüm-
huru B. Benes'in Belgradı ziyare • 
tine tahsis etmekte ve mümtaz dev-
le: reisinin bir çok 

ne~ı etmektedirler. 

fotoğraflarını 

!'rovda gazetesi, ilk sahif",inde 

reis Benes'e ait bir makale neşret-
miştir. 

Digcr gazeteler 
şahsına müteallik 

neşretmişlerdir. 

uzun makaleler 

ı kşam gazeteleri, sabah ııazete

leri gıbi, Küçük Antant konferansı 

mesaisinin kapanmasına ait uzun 

yazılar yazmakta ve dün daimi 

meclis tarafından alınmış başlıca 

kararları iktibas eylemektedirler. 

Gazeteler, bilhassa Fransız mat-
buutının mütalealarını iktibas et· 

mcktedırler. Fransız gazeteleri, 

Küçük Antantın şimdi her zaman-

mişlir. dan ziyade kuvvetli ve sağlam ol· 

AÇIK sOz-

Viyanada krallık le
. hinde nümayişler 

Viyana 5 (A. A.) - imparator Şarl'ın hltırasını tebcil için yapılmış 
olan dini bir iyinden sonra krallık taraftarlarından oldukç:ı mühim bir 
grup, saltanatın iadesi lehinde Ling bulvarında bir nümayiş yapmışlar• 
dır. Alaya, muhalifler de karışmış olduğundan zabıt>, kargaşalıklara 
mani olmak için, nümayişçileri daj'ıtmış ve iki kişiyi tevkif etmiştir. 

• • • 
Amerikaya ecnebi ser-

maye hücu mu arttı 
Ecnebi •ermeye miktara iki sena içinde 2 milyar· 

den 8 milyara çıktı 
Washington, 5 (AA.) - Hariciye nezareti 1935 ve 1936 senelerinde 

vaki olan ecnebi sermayelerinin tehacümü hakkında bir rapor neşret• 
miştir. Bu tehacüm neticesinde Amerikaya giren ecnebi sermayelerinin 
mikta · ı 2,600.000,00() dolara balığ olmuştur. Bunun 1,360,00 doları kısa 
vadelerle yatırılmıştır. 

Avrupanın hissesi iki milyarı tecavüz etmektedir. Halihazırda Ameri· 
kada bulunmakta olan ecnebi sermayelerinin yekünu 8 milyar dol~ra 
baliğ bulunmaktadır. 

• • • 
Fransayı kinler ve iştihalar 

kolluyor 
iyon 5 (A. A.) - B. Monnet, bir nutuk söyliyerek ezcümle demiş

tir ki: 
"Çok çabuk 2ilmekten sakınmalıdır. Bizim dahili aulhü temin etmek. 

liltimiz llıımdır. Bazı kimseler vakit geçırmeden ihtilil voluna sapmak 
IAzımgeldiğini iddia etmektedirler, Fakat biz bunun tehlikeli ve delice 
bir hareket olaeaeına kaniiz. Fransayı kinler ve iştihalar kolluyor, 

Sendika kuvvetleri, ammenin menfaatile al~kadar olmıktan fariğ oı. 
olma mal.dırlar. 

Belgrad'r'a ikamet esnasında duğu mütaleasındadırlar. • • • .................................................................................................................................................... ;;""""""' Grazi yani ye suikasdi tertip edenler 
Suriye heyeti dun Londra, 5 (A. A.) - Habeşistan sefareti Azione. Coloııiale gazete· 

sinin isnadatına karşı bir pro- testoname neşretmiştır. 

gell•p An karaya g•tt• Bu gazetenin yazdığına ıröre Mar"ş't Graziani'ye karşı yapılan 1 1 suikast. şubatın sonunda Londra'dan hareket eden iki yüksek HdbeŞ 
memuru tarafından tertip edılmıştir. 

Hariciye Nazırı: " Türk dostluğunu 
şeye tercih ediniz. 

Sefaret, Haile Selassie'nin etrafındaki kimselerden hiçbirinin geçen 
her llkteşrinden sonra Londrayı terketmemiş olduğunu katı'yetle temin 

etmektedir. 

Bir daha Cenevreye gitmiyeceğiz,, dedi 

(Birinci sahifeden devam) 

en büyük bir dostu biliyor ve 
tanıyoruz. Türkiyeyi cidden çok 
severiz ve Türkiyenin dostluğunu 

herşeye tercih eder biç bir şeye 
feda edemeyiz. 

llu sözlerimin samimi yet ve cid· 
di1eline inanınız. Türkiyeyi çok 
sevdiğimiz için Sancaktaki Türk· 
teri de sevmemiz ve onlann saa• 
detler•ni istememiz çok tabiidir. 

Cenevrede Anayasayı hazırla· 

yan komitede cere1an etmiş olan 
müzakerelerin verdiği netice malu· 

munuzdur. Son görüşmelerde çı. 

kan bazı mevzif ihtilaflar bizimle 
değil, Fransız eksperleriledir. 

Bu gibi küçük şeylerin asıl ana 
itilafa tesir etmeyeceği şüphesiz· 

dir ve biz artık geriye, Avrupaya 

dönmeğe lüzum &örmüyoruz. An. 

karadan doğruca yolumuza devam 
edeceğiz.,, 

Suriye Hariciye veziri bundan 
sonra; kendileri!e beraber c,nev· 
reye giden ve memuren çağırıldı. 

ğını "1,, söyleyerek Hatay Türk· 

leri hakkında bazı iddialarda bu
lunan lskenderun Mal müdürü Ha· 
san Cebbare hakkında da: 

'
1Hasan Cebbarenin 

mizlc bir alika" yoktur. 
disi orada kalmıştır.,, 

Demiştir. 

heyeti. 

Ve ken• 

Suriye murahhasları, son gün. 

lerde Surıyede bilhassa Üniversite-
lilerle köylü sınıfının Vatani 

fırkaya karşı muhabbetlerinin 
soğuduğu ve aksülameller başladığı 
hakt..ında son günlerde Fransız 
gazetelerinde 
yatı katiyetlc 

görülen bazı neşrı. 

tekzip etmişlerdir. 

-====================================:===c:========== 

Kamyon ve kamyonet 
resimleri azalıyor 

Belediye bunları sınıf !ara ayır
mak için geniş tetkikata başladı 

Kamyon ve kamyonetlerden alı· 
nan belediye resimleri ötedenberi 
şikayeti mucip oluyordu. Belediye 
bu şikayetleri ehemmiyetle nazarı· 
dikkate almış ve bunlardan alınan 
resmin indirilmesi için tetkikata 
taşlamıştır. 

Kamyonlar büyüklük ve küçük. 
lüklerine göre birbirlerinden ay• 
rılmaktadırlar. Kamyonun çok kü. 
çüğü olan kamyonetler de aynı şe• 
kildedir. Bunun için belediye tel· 
kikatı sırasında bunların nekadar 
yük taşıyabileceklerini de tesbit 
edecektir. Daha sonra kamyonet• 
ter ve kamyonlar arasında bir tas• 
oif yapılacak ve ona göre daha 
ı:ı: biı resim tayin edilecektir. 

Halen kamyonlardan ayda beş. 
yüz, kamyonetlerden de (300) kuruş 
resim alınmaktadır. Kamyonlardan 
da 50 kuruş daha az resim alına• 
cağı tahmin edilmektedir. Maama. 
fih te:ı~ilitın hakiki nisbeti tetkikat 
•onunda belli ohcaktır. 

..i.ki'';~·p~·~····························· 

Çarpıştı 
Londra 5 (A. A) - Aitler adın. 

daki lngiliz vaporu kesif bir sis 
esnasında Carlisford açıklarında 
diğer bir lngiliz vaporu ile çarpı· 
şarak batmı,tır. 

Vapur kaptanının karısı ile tay. 
fadan beş kişi boğulmuştur. Oç kiti 
kurtarılmıştır. 

. 
Beynelmilel 

• • • 
şeker konferansı 

Londra. 5 (A. A.) - Beynelmilel şeker konferansı, bugün Hariciye 
neretinin Lokarno salonunda açılmıştır, Konferansa 23 memleket iştirak 

etmektedir. 
Konleransı açan Makdonad vııziyette baıı i•ilikler olmakla beraber 

şeker mutahassısları sayısının evvelkine ni•betle büyük memleketlerin 
bir çoğunda yarı yarıya azaldığını kaldetmiş ve konferansın maksadım 
anrarak, dünya piyasasında arz ve talep arasında makul bir muvazene 
tesisi için beynelmi'.el bir anlaşma elde etmek olduğunu söylemişlir. 

Makdonald, neşredilecek istatistik ve tahminleri tetkik etmek üzere 
bir istatistik komisyonunun teşkili teklif eylemiş ve müstahsı~ ihracatçı 
ve ıthalatçı olarak üç gruba ayrılan meml•ketlerden her bir gruba 
tatbik olunacak kaidelerin tesbiti l!ıımgeldiği i ave eylemişlir. 

Hollanda başvekili Kol jn, ecnebi heynti murahhasa namına gösteri• 
len kabulden ve yapılan işten dolayı teşekkür etmiştir. 

Konlerans bürosu Makdonald ile Alman, Amcr ka, Fransız, Hollanda 
Kiıba, Polonya, Çekoslovakya, Belçika, ve Avusturalya, mümessille• 

rinden teşekkül e e.:.cktir. 
1JUfll1tllfllllllfllHUllllllJUl1tnllllllllllllHlllllllUHlllHlllllllllHllllllllUllllllHllll1ltltıllllllMllllllllllllUllllllllllllUllllUHIUIHlllU .... I 

Suriyede Filistinde iki 
İsyan Yeni hükumet 
Genişliyor Kuruldu 

Cebelidürüztla isyan gittikçe ,,a. 
yılmaktadır. Bilhassa genç:ik Sul• 
tanül'traşın etrafında toplanmak• 
tadır. Sultanül'traş Cebelıdüruıa 
tam istiklaliyet verilmesini istedi· 
ğıni bir beyanname ile bildirmiştir. 

Cebelidüruzda vaziyetin kesbi 
vahamet etmesi Şam hükumetini 
telaşa düşürmiıştür. 

Diğer taraltan bir müdddıtenl:e· 
rı şımalt Suriycde "tetkık seyahati,, 
yapmakta olan Cebclidüruzun eski 
Fransız va:isi miralay Tarrit alel· 
acele tel2rafla Şama çağrılmı~tır. 

Alınan son malumata göre Suu
diyede de bazı karışıklıklar çık· 
mıştıı. Cebelidüruzun her tarahnda 
hal Sultanül'traş taraftarlarına 

iltihak etmektedır. 
Cebelidiıruz isyan hareketini ida. 

re eden Emır Hasan El'atraş 1925 
te Cetclidü,ruz isyanını çıkaran 

Sultan Paşa Eletraşla görüşmek 
üıere Maveraıı Erdünde kain Ka· 
rak kasabasına gitmiştir. !:ıultanül 

Atraş Cebehdüruza tam istikla i et 
verilinceıe kad.ır mücadeleye de
vam edilmesini tavıiye ettigi 11 e, 
Hasan E.'atraş isyan hart:ketiııi ida. 

(Birinci sahifeden devam) 
tir. Şimdiy_e ~adar Fılistınde yerle· 
şen yahudılerın sayısı dört yüz bin 
idi. 

Fıl!stin topraklarının diğer ak· 
~amı ıse yahu ii devleti olac><k v~ 
ıı:ıaverayı şeria topraklari'e birleş• 
tırıleeck ohn yeni devletin başına 
Emir Abdullah getırilecektir. Ku-'. 
dıis. litarar tir şehir olacak ve 
lngilterenin. 1 mavesine verilecektir. 
Haı fa ve. lımanı da lngiltere hima• 
)esıne gıreecktir. Çünkü Musul 
petro!ları bu limandan akmaktadır. 
lnıııtıere anket komsi\onu bu şekili 
b .. ııı en muvafık bulmaktadır. 

Yahudi cemaat 
Re.isinin teşekkürü 
Aıına 5 (A.A.) - Ebir Yahudi 

cemaat reisi Başvekil Metaksas'a 
gönderdiR'i bir telgrafta, hambrroz 
bayramı dolaylsile Yahudilere gös-

re etmek üzere Suudiyeye dön• 
müştür. 

Diğer tarafı.o Şam lıükumeti 
Cebelidür z ı yeni bir vali t ıyin 
ettiğinden, ha 1k yeni valiye karşı 
nümayişi r yapmış, netıcede vali 
Ş ma dönmek mecburiyetinde kal· 
mıştır. 

Başbakan 
Ankara da 

Ankara 5 (A.A.) - Başbakan 
ismen lnö,ü, Karabük fobr kasının 
temel atma ve E eğli fabrıkasını 
a'?.mak için y•ptığı seyahatten tu 
gun dönmüş ve istasronda vekiı· 
ler, ve vekal tler ileri gelenleri 
tarafından istikb1l edilmiştri, 

• • 
Kamutayın 
Toplantısı 

Ankara 5 (A.A.) - Bugün Fik. 
ret Silay'ın ba~kanlığında y•p 1 ın 
K1mutav toplantı•ında Gazi •ntcp 
ss la-,:ığına intihap edilen Numan 
menemencio~ luoun intihap mazba· 
tası hbul edılmiş ve Menemenci 
oğlu att içmoştir. 

Bundao sonra J1ndarma kann
Mnu n 18 inci maddesinin tel•İrİ 
L ıkkındaki mazbatau11 ikinci mü
keresi yapılarak tesv p ed lıniş~ ı r. 

Kamutay Çarşamba günü tap, 
!anacaktır 

• • 
Hindistan da 
İsyan mı 
Çıktı? 

Londra 5 [Hus-Jıl] - Yeni 
kanunu esasiye karşı Kalkütede 
ç_ok büyük karışıklıklar c:>lmuştur. 
~niversite i üç Hi .tli öldür:ilmüş
tur. Hindistan sosya'i•tleri şefi Yu
suf Ali ile bütün nı~iyetini lngiliz1er 
tevkif etmişlerdir. Delhi parlamen. 
tosuRda Hntli mebuslar parlamen• 
toyu Hin,•;•tan bayraklarile donat• 
mışlar ve lngiltere aleyhine çok 
heyecanlı nutuklar söylemişlerdir. 
lngiliz Başkumandanı Robert Kas
sa! Delhiyi terketm•ğe mecour ol
muştur. Pencap havalisin~ el.,. İs· 

yanlar başlamıştır. 
• o 

3 günde 
5 kaza 

Londra, 5 (A.A.) - Dün Kentte 
Du1tongreen • Sevenoaks civarında 
3 gün içinde be~ioci defa olarak 
bir tren kazası vukubulmuştur. iki 
yük katarı çarpışarak yoldan çık· 

mış '.Mdır. Lo~omot ,flerden birinin 
makinisti yaralanm·ştır. 

• • 
Belçikada 

Demokres ve otolı; ; 
mUcadelesl na netice 

verecek? 
Brüksel 5 (A.A.) - Brükselliler, 

11 Nisan tarihinde demokrasi ve
ya otokrasi prensiplerinden birini 
tercih edeceklerdir. Rexis ,ıerin li

deri B. Leon Değrelle ile başvekil 

B. Von Zeelandı karşılaştıracak o

lan kısmi intihabatın Belçikanın 

sıyasetı üzerinde kat'i bir tesiri o· 
caktır İkı rakipten her birinin bir 
çok kozları vardır. Fakat zayıf ta • 

rafları da yok değıldiı·. 
B. Van Zceland'ın rakipleri, .van 

Zeeland, Moskova'da parolasını 

ortaya atmıya çalışmaktadır• .r. 

B. Leon Degı·elle'e gelince, ken

disi halk tarafından pek ziyade se

vilmektedir. 

• • 
Musolini 

6 Nil!SU -= 

Faşistlik, komünist
lik ve ksıtolik kilisesi 

Papa, komünistliğe ve faşi,;tlige 
karşı harp ilan etti. On birinci Pi
us, geçen hafta neşrettiği uzun bir 

beyanname ile komünistliğe şid • 
detli hücumlarda bulunmuştu. Ka

tolik kilisesinin komünistlerle ara
sı çoktan açıktır. Ve papa da bir ~ok 

defalar l.omünistlere hücum etti -
ğinde bu hareket bir heyecan uyan· 
dırmadı. 

Yalnız komünist düşmanı olan fa
şist Almanya, bundan istifade et

meğe çalıştı: Alman radyoları pa
panın beyannamesini aynen neşret
tiler. V ~ Alman gazeteleri de bu 
mesele etrafında uzun neşriyat 
yaptılar. 

Fakat bu nesriyat devam eder
ken, papa bir tokat da Alman fa -

şizmine indiriverdi. Geçen Pazar 
günü büyük katolik kiliselerinde 
okunan bir beyanname ile mL.Iİ sos
yalist partisinin nazariyel-rini L~· 
kid ediyor ve Alman hükümetini 
qe dört sene kadar evvel katılik 

kilisesile imzaladığı mukavelenin 
hükümlerini ihlal etmekle ith•m 

ediyor. Papanın bu tepeden inme 
darbesine karşı Alman matbuatı 

şiddetli cevaplar verm~ktedir 
Katolik kilisesi ile devle• ar~ • 

sındaki mücadelenin eski tir tari· 
hi vardır. Bir zamanlar hükümdar

ları özür dilemek için Romay~ ka
dar getiren kilisenin bu ta\.akkü • 
münü kırmak kolay bir 'ş oJı.,-am.;· 
tır. Daha yakın zamanı:ırda k'li
ae, Fransız ihtil3linin pr~r'.·ı:.~r·: lle 
mücadele etti. Milliyet hisleril"ın 
inkişafına engel olmak istedi. Al· 
manyada Bismark bile kilıse He 
karşılaştı. Bismark, Avusturyaya 
ve Fransaya rağmen, Alman birli· 

ğini kurar kurmaz, karşısında düş
man olarak katolikleri bule•;. Pap•ı 
dokuzuncu Pius'un emrile hareket 

eden katolikler, ilk seçime - 1871 
meclise altmJş üç mebus v,;;.,der • 
mişlerdi. Bunlar Alman mebusları 
değil, papanın veki!lerinde<, ıbarct· 
ti. Bismark katolik kilisnsir.•' •ar· 
şı tedbirler aldı. Cizvitleri ıP.Cnı • 
lcketten kovdu. Kiliselerde hükiı· 
mete karşı vaizler yapılmasını me-

netti. Medeni nikühı tesis eden 
kanun yaptı. Mektepleri papazla• 
rın nüfuzu altından kurtarmayı 

çalıştı. Papa, .müdahale ederek bu 
kanunlara itaat edilemiyeceğini 

bildirdi. Fakat mücadele en hara
retli bir safhasında iken, Bismark 
sosyal demokratlara karşı katolik
lerin yardımlarını temin etmek i
çin kilise ile anlaştı. Esasen bu sı
ralarda dokuzuncu Pius da ölmüş 
ve uzlaşmaya meyyal olan on ü
çüncü Leo papa olmuştu. 

Mücadele Bismark Almanyasın• 
dan llitler Almanyasına intikal et· , 
miş olmakla beraber, daima geri-

leyen kilisenin bugün eski iddiaları 
yoktur. 

Dokuzuncu Pius, .Hataların züb
desi> adlı beyannamesile devletin 
kilise üzerinde her türlü muraka -
besini red-.ediyor ve tahsil ve ter
biyenin ancak kendi nezareti al • 
tında yapılabileceğini ileri sürü • 
yordu. Bugün bu iddialar ileri 
sürülemez. Fakat Bismark, Alman
yayı milli birliğine kavuştururken 
kiliseyi buna düşman vaziyetinde 
gördüğü gibi, bugün de Hitler mil-
li sosyalist prensiplerinin tatbi • 

30;) tayyareyi teftiş etti 
Roma, 5 ( A. A. ) _ Musoıinı dun . kinde kiliseyi düşman vaziyetinde 

Ciampino tayyare m·y-lanınJ3 300 görmektedir. Hakikatte kilise ile 
tayyare i!e 10 000 tayyareciyi tel- devlet arasındaki bu mücadele, dev· 
tiş etmiş ve birkaç nipn ve ma. 
da ya da ıtmıştır. !etle ferd arasındaki karşılıklı mü-

Bu madalyalard•n birkaç tanesi nasebetlerin telakkisi hakkındaki 
,arki Afrikad~ ölen tayyarecilerin ihtilaftan doğmakatdır. Modern 
n•mın • verilmiştir. 

Askere davet 
lstanbul v .tayetinden: 
1 - 937 Nisan celbinde birbu. 

çuk senelik hizmete tabi piyade 
sınıfına ayrıimış olan 316 • 327 
bakayasile 328 ve 329 doğumlular. 

2 - Musiki sınıfına ayrılmış olan 
316 • 329 ba kay asile 330 doğum• 

lular. 
3 - Jandarma ve gümrük sınıf. 

!arına ayrılmış olan 316 • 330 ba· 
kayasile 331 doğumlular. 

4 - Deniz sınıfına ayrılmış olan 
316 • 331 bakayasile 332 doğum. 
luların celp ve sevk olunacağı ilan 
olunur. 

devlet, üzerine çok ağır vazifeler 
ve mesuliyetler almıştır. Beşikten 
mezara kadar ferdin maddi ve ma· 

• 
nevi hayatı üzerine müeosir ol -
mak iddiasındad·ır. Ferd ile kendi· 
sinin arasına yabancı bir organıll 
girmesine razı değildir. Razı ola • 
bilir. Fakat kayıdsız şartsız ken • 
disine tabi ve her noktada yardım• 
cısı olmak şartile. 

Hitler Almanyasile katolik kili· 
sesi arasındaki mücadelenin ne gi· 

bi safhaları takip edeceği ma!>'.1111 
değildir. Fakat neticede.her zaman• 
ki gibi devletin galebe çalacağı mu· 
hakkaktır. 

Ahmet ŞUkrU E•mer 

• 
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Aıtlliyede: 

Kadıköy cinayetinin muha
kemesine başlandı 

·---------
17 şahitten hiç biri gelmedi 
muhakeme başka güne kaldı 

Rektör 
DöndO 

~'~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

Anıtlar 
Eski eserlerin mu· 
hafazası ıçın bir 
program hazırlandı 

ihtira 
Beratı 
Yolşızlıklcırı önlemek için 

bir proje hazırlanıyor 

Karada}ü PROGRAM 

blsi l<la Türk musikisi, 
Willoeneııve adı05 muhtelif plak 

dis, hem karada ve 
işleyen bir bisiklet ic~ 

Birkaç ay evvel bir gün, Kadı
kilyünde, Kuşdilinde, Mahmut baba 
mezarlığında bir kadın cesedi ol
dugu polise haber verilmişti. Polis 
vaka yerine gelince, hakikaten bir 
l>Jdının taşla ba~ı p1rçalandıktan 
sonra bıçakia gözü oyulmuş, yüzü· 
nün iki yerinden de bıçakla kesilmiş 
olarak, birulı yerde yattığını gör• 
müştü. 

rüldüQ'ünden, 20 gün hapse mah
küm edilmiştir. 

Bir dayak 2 5 llra 
Sait isminde biri, tramvayda, 

20 yaşlarıeda, Necati isminde bi. 
ni dövdüğünden dün mahkemeye 
verilmiş, 25 lira para cezasına mah· 
kum edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi Dekan· 
ııgına Bay Ali Fuot 

tayin edilecek 
Bir haftadanberi Ankara ve iz• 

mirde bulunan Üniversite Rektörü 
Bay Cemil şehrimize dönmüştür. 

Rektör Ankarada üniversitenin önü
müıdoki ders yılı için yapılacak 
işler üzerinde Vekaletle temaslarda 
bulunmuştur. 

Ş ehrimizdc ve Anadoluda mev· 
cut anıt ve tarihi eserlerin mu

hafazası için azami dikkat sarfolu

nac~ğını ve bunları harap olmak

ta'I kurtarmak üzere mütehassıs 

mimarlar tarafından yurt içinde 

tetkikat yapıldığını yazmıştık, 

T icaret ve sanat alemimizd~ ye
niden keşif, ihtira edilen veya 

imal olunan maddelere verilecek be
ratlarla bunlara ait devletçe tanı· 

lacak haklar hakkında iktısıt Ve· 
kaleli tetkikat yapmaktadır 

Bu icada bütün dÜ~ri Üniver
büyük ~hemmiyet atıeJ:.sat Boz. 
görüp de hayret etmemeı<la d•ns 
kün değildir. Demek ki Av:.a k ·vi 
h • b' d h d 1 kon• er gun ıraz a a o up ta 
t - ı· . 1 • (H , )1 ıur ur u temız ene mı} en alıç ,er Y',a 

Allah bu mühendisten razı olsuıı 
O kadar zamanında Lir keşif yaptı 
ki değme keyfine 1 

Haydi bakalım ey Haliç vapur• 
!arı, Sütlüce semti doldu dıye için 
sızlanıyordu, işliyemiyeeegin zi sa· 
nıyordunuz. işte yine yüzünüz giıl
sünl Arkanıza bu mühendisin a'eıi l• 
den taktın mı mis gibi kara da da 
yürürüyecek,•in, artık va~sın doisun 
tekmil Haliç isterse! 

Kadının, o civarda dolaşan, uy
gunsuz kadınlardan Bartınlı 42 ya• 
şında Hacer olduğu anlaşılmış, iki 
gün sonra da, Selimiye ıkışlasında 
asker olan Mustafa oğlu Hüseyin 
onbaşı zan altına alınmııtı. Hüse· 
yinin katil olduğu, tabakasının için
deki kanlı parmak izi, ceketinin 
kollRnndaki kan lekeleri ve Haceri 
öldürdüğü gece, Papaz bahçesinde 
sabaha kadar beraber kaldığı, yi• 
ne uygunsuz kadınlardan Şerifenin 
ifade ve şahadetile sabit oluyordu. 

Hacer, o civarda dolaşan kadın· 
lar arasında paralı tanınmakta, 
yaşlı ve çirkin olduğu içinde, mü• 
nasebette bulunduğu Hüseyine, ara
dasırada para vermekteydi. Bu iti· 
barla, Hüseyinin, Haceri, paruına 
lamaan öldürdüğü anlaşılıyordu 

Hüseyin, o zamandanberi mev• 
kul bulunmaktaydı. 

Dün, bu katil hadisesinin muha· 
kemesine, Ağir Ceza mahkemesin· 
de başlanmıştır. 

Mahkemede, Hüseyin şuçunu kat. 
iyyen iııkAr etmiş, Haceri kendisi 
Öldürmediğini, kimin öldürdüğünü
de bilmediğini söylemiştir. 

Bundan sonra okunan tabibi adli 
raporu, kadııııe taşla başına vuru· 
larak öldürüldüğünü, ölümden son. 
rada bıçakla yüzünün iki yerinden 
yaralandığını, gözünün de bıçakla 
Oyulduğunu tesbit etmektedir. 

• • 
Polıste 

Kocasını 
Yaralamış 
Kadın yakalanarak hak· 

k ında tahkikata 
ba,ıandı 

Samatyada 1-lobyar mahallesin
de Cami sokağında 11 numaralı 
Petronun bahçesindeki kulübed'e 
oturan Hakkı, kap•sı önünde bel· 
kcmiRinden yaralı olarak bulunmuş· 
tur. Yaralı Ccrrahpaşa hastane,inc 
kaldırılmıştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
Hakkının, aralarında çıkan kavga 
neticesinde karısı Ztlıha tarafından 
yaralandığı aniaşılnıış ve suçlu ya· 
kalanmıştır. 

Eftalyanın yüzüğü 
bulundu 

Taksimde, Talimhanede .Büloül 
ses• apartımanında oturan mugan. 
niye f;flalya Sadınin kıymetli bir 
yüzük taşı. bir müddet evvel, hiz • 
motçısi Ş~rife tarafından çalınmış

tı Zabıta, o zamaıı Şerifeyi hula . 
mamış, aramağa haşlamıştı, Şerife 

dün yakalanmıştır, 

Oç sene evvel çalınan 
et ya 

Üsküdarda Hekimbaşı çiflliğm
de MÜhtar bey sokdğında a numa
rada oturan İbrahim polıse rrıüra • 
caat eder<'k 3 &ene evvel çalınan 

b;r bcşibirlikle tabancasının ta~ o
caklarında oturan Muhsinrle oldu
ğunu söylcmış. Muhsin yakaları -
mıştır, 

Albn bilezik 
Kadıköyiinde oturan Oskürlar 

jandarma kumandanı Abdullahın 

altın bıleziğıni çalan Ko~o yaka -

Bu arada projeleri yapılmış 
olan pavyon ve kliniklerden 
maada önümüzdeki ders yılında 
inşasına başlanacak k!mya ve fizik 
enstitüsü de mevzuu bahsolmuştur. 

Bir müddettenberi bay Sıddık 
Saminin istifasile boş kalan hukuk 
fakültesi dekanlığın~. hukuk fakül· 
lesi teşkilatı esasiye profesörü ve 
yüksek ticaret mektebi müdürü 
Atı fuadin tayin edileceğ'i söylen
mektedir. Rektör dün Fakülte de
kanlariyle uzuıı müddet görüşmüştür. 

Yol vergisi 
Borçların ı ver •nlyenler 

yollarda çalıtacak 
936 mali yılına aıt yol parasının 

ikinci taksit ayı mart olduğur.dan 

devair vr bdedıyede çalışan müs • 

tc.ıbdemlf•rın nıc.aslJrından i u ay 

tiçH Jıra kcsılmıştir, Sair mül{el • 

lerlerd~n 936 m31i yılır.a ai~ borcu 
olanlardan talısılat yapılıp yapıl -

mi'C.:ıöının bu ~y1n 15 ine k~dar te-s~ o 

tı itı Bde.!ıye L1y,ı sctınd0n ~ube'.rre 

bıidiıılmiştır . ~ubekr hcır,en bu 

gıbılerin hır hstcsinı çıkaracaklar 

V<" ayrıca bu mükPIJefıveti bcr'0r.cr_ 

ıfa etınck ıstıycnlcri d~ tcsbıt cde
<:Pkierdir. 

Bu gihi nıükt·llenr r hnlin1u h·l:i 

ayr :;n ilihaıen \':13yPt ' 'o llarıı ıda \'f' 

ez .. ·;ırrıJe Clt""'rko·ı \ ' t> (ı\'arı ve İ ~ ta.n 

bul hancı yol!arındd çalış ı.rılacak 
!ardır, 

Vakıflar 

lügUnde 
Umum MüdUr· 
deği~lklikler 

Rapor okunduktan sonra şahit. 
lerin dinlenmelerine sıra gelmiş fakat, 
hAdlsenin kadınlı erkekli 1 i' şahi· 
dinden hiç birinin gelmediği gö. 
rülmüştür. Müddeiumumi Sadun.'şa· 
~itlerin lhzaren celbedilmele~lnl 
~s~eınış, mahkeme, şahitlerin celbi 
ıçın, muhakemeyi başka güne talik lanmıştır Vek ı rlo.r U mu m MUdürlt)ğünde 

Piyango ile dolandırıcılık baı• değışiklikter oııouştur. Umum etmiştir. 
e e F.renköyündE>, mahalle arasında. müdürlük muavin vekaletini yap. 

V piyango ÇPktimıek suretile dolan· makta olan umum müdürlük mua. 
.1\,. ese gi dırıcılık yapan Abbas ismınde bi- melat müdürü ismet asaleten mua-
V ri yakalanmış, Müddeıumumihğe vıııhğe, Beyoğlu vakıflar direktörü 

.l\ı. aptl verilmiştir ııt Halim Baki umum nıüdiırlük mua· 
Çarp an bisiklet melal müdiirlü~üne, umum mlıdür-

CUrmUme9h1&t mehke • Beşiktaşta oturan Kemal birıdı- Jük varidat müdürü Cemal Beyoğlu 
hleslnde dört r8y hapse ği bısikletle aşçı Abdurrahmanil vakıflar direktörluğünc bırer derece 

mehkOm oldu çarpmış, ayağırıdan yaralanmasına terfı ederek t•ı in edılmışlerdır, 
Halil isminde biri, Beyoğ!unda sebep olmııştur, Umum müdürlük muameliıt 

Yenişehir pazarında fırından ek. , r-...;...K_O_Ç_Ü...;K __ H_A_B,_E_R_l_E_R_.__,, müdurlüğün' de vakıllar dıreklörü 
ınek almakla olan 70 yaşında Han· • Hılmınin tayın c:lılecegı soy!cn• 
ne isminde bir Süryaninin, içeri· ıı.--..... ----·--:------..:ı mekıedır * Bir müddettenbero bulunduğu 
&inde 80 kuruş bulunan kesesini Avrııpadan dönen lnhısarlar U -
elinden kaparak kaçarken yaka. mum Müdürıi Mil!wt Yene! yakın-
laııınış. dün, BeyoQ'lu sulh ceza da Ankaraya gıderek Vekalete Av-
lllabkemesine verilmiştir. rupadakl tetkik ve teşebbüsleri 

Hali!, mahkemede, aralannda hakkında izahat verecektir 
ıreçen bir muameleden Hanneden * Viliiyetler hudutları dahilin • 
alacaklı olduğunu, alacaj!'ına mah- de ne kadar Köy Bırliği kurulaca-
suben bu 80 kuruş kendi.inin ver· ğını Dahılıye Vekiiletıne bıldırme-
diğini, sonra da arkasından ~para. 

ğe başlamıştır. 
rn! kaptı!" diye bağırdığını söyle-
rnışsede, suçu sabit görüldüğünden * Vekiller Heyetinın yeni bir 
• ay hapse mahküm edilmiştir. kararile madencilerın nmete bır • 

e • ilklerine verdıklerl yüzde bir his· 
se. bir buçuğa çıkarılmıştır. 

Bir paket sigara çal- * Belediye binasına saat on f. 

dığı için bir sene ik i kiye kadar hakın girmesı yasağı 
kaldırılmıştır. 

ay hapis yatacak * İstanbul Bmniyet Direktör • 

--- -· 
Tıp fakUltettlnin yeni 

pavyonları 

1 ıp lakulteli !Abur uar ve po· 
lıkliniklerını bır kat daha genışleı· 
mek üzere Cerrohpaşa vtı. Cureb:ı 
hasıahanesınde yapılacak yeni pıv• 

yonl.ra aıt hazırlıklar :amam'an· 
mış ve pl~nları da M1atif v~kalclı 
ıaralından lasdıı tdılmış!ir Ya• 
kında bu i~şa~t i~in münakaşa 
açılacaktır. 

Dığer tarartan belediyenin Cer· 
r.hpaşa hastahanesinde yapaca.Q'ı 
yeni çamaşırhane ve mutfa.Q'a aid 
lıazırhklar bittılj"ınden yakında in
şaata başlanacaktır, 

Aldığımız maltımata göre bu tet

kikler tamamen ikmal edilmiş ve 

geniş bir tamir ve muhafaza prog· 

ramı hazırlanarak hemen tatbikata 

geçilmiştir. 

Yapılan programda Trakya mın

takasındaki tamirler iki kısma ay

rılarak bir kısmının hemen tamiri· 
ne başlanmıştır. 

Bunlardan maada tamir oluna • 

cak bu kabil eserleri tetkik ve ta

min muhtaç olanlarını tesbit et

mek üzere de müfettişlik umum 
mücıürlüğü mimar ve mütehassıs
larır.dan mürekkep yeni bir heyet 

teşkil edilmiştir. 

f, yrıca bu heyete memur eılilen 

Vakıflar Umum Müdürlüğü mi -

marlarından Süreyya Yücel de bu 

hafta Edirneye gitmiştir. Heyet a

zalorı Babaeski, Havza, Kuklareli, 
Lüleburgaz ve civarını dolaşarak 

tamir edilecek mimari anıtlarımızı 

, birer birer tesbit etmişlerdir. Trak

ya bölgesinde tamir edilecek bu e

serlerden maada progrmaın birinci 
kısmında Türk mimarisinin en kıy· 
metli eserlerinden olan Edirnede· 

ki Üç şcrcfeli cami yeni baştan ve 

dı!ü·alle tamir olunmuştur, !lun -

dan sonra Mımar Koca Hayrettinin 

şaheseri olan Tunca kenarındakı 

Beyazıt camisinin tamirine başlan

mıştır. 

A vrıca Edirnede Selimiye ı:amii

nin yanındaki Mımar Sinanın kü • 

çuk, fakat çok sanatkarane b!,- ese -

ri olan eski (Darülsübyan) bınası 

da orııinal bir şekilde tamir olun-
mu.;ıtur. 

Aldığımız malumata göre ayrıca 

burada büyük bir etnoğrafya mü -
ze1ı açılması kararlaştırılmıştır 

Bt.1-un içın ş~hrimiz Müzes'nden 
bır çok etnoğrafik eserler yeniden 
bu hafta Edırneye gönderilmiş v~ 
Tı ~kyadan toplan3n bu kabil eşya
lar da miizeye yerleştirilmıştır. 

Bır kaç ay sonra bu müze bü • 
Yİ.ı'•ülecek ve Selimiyenın a\·Ju • 
sur,daki Darü!kur'an da etn0Q'ra!
ya muzesıne ıahsıs olunacaktır 
Edırnedekı meşhur tarıhi <Be • 

desıan Çarsısı) nın da harebıye 
yuo: tuttuğu ~cruldüğünden ;_ u dJ 
tamır edılecektır 

Kanser hakkında 
Mühim bir 
Konferans 

Ortaköy Şıfa Yurdu başdok-
toru Bay Asım Onur bu akşam saat 
19,30 da radyoda Kanserden ko. 
ruııma mevzuu et rafında bor kon
ferans verecektir, 

Bay Asım Onur bu konlernnsın
da Kanser mikrobunun vücuda na
sıl geldiğini izah ettikten sonra bu 
hastalığın tedavisinde alınacak tcd· 
bırlori anlatacaktır. 

Bu tetkikat arasında, ihti:a ve 
satış beratı alınmış Türkiye veya 
ecnebi mamulatından bazı taun · 
mış firmaların sattıkları maddelere 
ait kutu, teneke, marka veya şişe
lerinin veya bunların şekil ve eti
k,~lerinin sık sık taklit cd·lere!-: 
sürümden istifade edilmek istenil
diği görülmüştür, 

Vekalet, ticarette gayri meşru o
lan bu hallerin önüne geçmek, ye
ni bir ticari ve sınai mülkiyet hak
kı esaslarını ihtiva etmek üzere bir 
proje hazırlamıya başlamıştı., 

Bu projede ticaret ve sanat saha· 
sıncia keşfedilen ve kullanılan mad
dekrle hububat, şarap, yağ, ,neyva 
gihi zirai mahsullere ait mü;yiyet 
hakları tesbit olunmaktadır. 

Ayrıca bu gibi haklara ait ma • 
mulatın marka ve kutularını tak • 
lit edenlerle kanunen himaye gö -
re 1 müesseseler ve Kızılay, Kızıl

ha•; gibi veya buna benzer f ~vır 
ceordyetleri mamuliltıarında kulla 

nılan arma, şekil veya resimleri 
ilk nazarda tefrik edilemi•recel{ 
derecede benzetmiye tC§ebbüs e

denlPr hakkında projede cezai hü
kümler bulunacak ve bu gib.ıeriı; 
malları kat'iyyen tescil edilmiye -
rek satışlarına müsaade olunnııya
caktır. 

Şekerciler 

Cemiyet bir sıhhiye tet)· 
kilAtı meydana getir iyor 

Sı:ker ve şekerlemeciler C~mi -
yeti merkezi idaresi olan 4 üncü 
Vakıf hanındaki dairesinden çık1nk 

Cai;aloğlundaki eski Kızılay l:ina
sını kiralıyarak lazım geleıı ta -
lnJr J ri yaptırmıya ba'loilmJştıı·. Ta

miratın ikmalile hemen yeni bina
ya nekledecektir, Ayrıca cemiyetin 

bir sıhhiye teşkilatı kuracağı ve 
bir de 4 yataklı dıspanser açacağı 
haber alınmıştır. 

iki tayin 
Beyoğlu kadastro üçüncü posta 

memurluğuna Kütahya sicil muhafız 
nıuaviıi Hulu•i tayin odilmişt'.r. 
Yakında yeni işine başlıyacaktır. 

lıeyoa lu kadastro fen amiri Nev• 
zat lstanbul heyeti fenniyesi kon. 
trolluğuna tayin edilmiştir.! 

iktisat Fakiiltesi Dekanı 
Ankaraya gidiyor 

İktısat Fakültesi Dekanı Ömer 
Celiıı Sorç yarın ekspresle Anka -
raya hareket edecektir_ Genç de -

kan Ankaradan Ordoevinin salo -

nunda .Ekonominın vatan müda

faasındakı rollerı. mevzuu üzerın
de bir konferans verecek tir. 

ıstılah lar 
Kültür Bakanıığının daveti üze

rine Fen Fakültesi profesorlerın -

den ve mühendıs mektebı oğret • 

menlerinden Kerim Ankaraya git
miştır 

Bir iki gün evvel, tramvayılan lüğü resmi ve sivil memur kadro . 
atııyan bir adamın tramvayda bf. su, önümüzdeki Hazıranda geniş • 
risinin cebinden hirşey çaldığını letılecektır 
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alebenin istidatları n ı * YP.ni Rumen - Türk ticaret an· 
!aşmasını mı.izakere etmek üzere 
İktısad Vekaleti Müsteşarı Faik 
Kurdoğlu riyasetinde bir heyet ya. 
kında Bükreşe gidecektir. 

öğretmen komisyonları 
tayin etmelidir ! 

Ekmeklerde ip 
Son zamanlarda ekmeklerin için• 

de ip ve muhtelif çcp çıkıyormuş, 
şikayetler başlamış,hattA bir akşam 
gazetesine bir okuyucu ekmek ı:e
tirip, açıp göstermiş, içinden ıp çı 
karmışfor. 

Ne telaş bu yJhu! 
Ne zannettinizdi ya, turuncular 

ipsiz sapsız mıdırlar? Memlekette 
ip buhranı var dedıkler izaman bi
le fırıncılar lesbedava ip,ik'crini 
pazara çıkardılar. 

Yalınız arada bir fark var. Üze• 
rindeki çiriş buğ'day unundan o 
kadar. 

Çöpe gelince, bu bir ikazdır 
amma, davul zurna az ![eldiğ'ı bu 
işin hala bir anlayanı yok ki işe 
el atıp, bu ayağına gelen fırsattan 
istifade elsi l 

Günde yüz binlere• kilo çöpü 
denizlere döküp te mahvedeceğimi
ze bunlar fırınlara dağıtıp da hamur 
!ara karışt•rırsak, hem tkonomi 
olur, hem de şu bitmez tükenmez 
çöp derdi hallediimiş bulunur. 

Biz ewelce de barbarba~ır:nıştık. 
Fırınlarımız çöp yakmağa müsa:tdr. 
işte misal! 

Topal katil 
Sıvasta topal Hasan ismiııde b,ri 

karısı Fi·dev•i bı ,ak'a, lbrahim ile 
Kaya ismiıde iki kişiyi de tabanca 
ile öldürmüş. 

Nasrettinin bir hikayesi akla 
geliyor. 

Hani bir kiraz ııfacı altına y~t

mış ta kafasına bir kiraz dfışü'ıte 
bol bol lıamdetmiş ve demi; ki: 
"Yarabbi sen ne bü> ' "n ! Ne 
isaletli işlerin vardır. Ya ~abak 

ağaçta bitseydi şimdi benim halım 
nice olurdu? n 

Ya bu kati!in iki ayağı olsaydı. 
O köyün hali nice olurdu? Her 
işte bir keramet vardır vesselam! 

İki türlü adam 
Mitat Cemal, bir ankete cC\-ap 

verirken diyor ki: 

"Ben yatak odasında başka. mi• 
safir od:ısında başkayım!. 

Aşkolsun yahu, bu ne m.)dern 
adammış deseniz! 

Halbuki Milat Cemalden gayri
leri, misafir odalarına vüs'ü ha'i ıe 
göre don gömlek, entari hırka ile 

girer ve her iki odada aynidirler. 

Do~rusuya hayret edilmemek 
mıir.ıkün müdür? Bir adam yatak 

odas111da başka misafir odasında 
başka olsun( Bu kadar başkalık 

her babayiğite müyesser olmaz, 
demek bambaşka bir adammış! 

Serdengeçti 

Hafta t atiline aykırı 
hareket edenler 

Halta tatiline riavet etmiyer•k 
dülck:lnlarını açanlar, şimdiye ka. 
dar, umumi ahkama tabi olarak 
muhdkeme edilırektelerdi. Bunların 
da meşhut ciırümler kanuuu hü
kümleri dahilinde •muhakeme ecii!. 
meleı i, vekaletten, müddeiumumi• 
liıdere bildirilmiştir. 

balıkçı Hamayak isminde birisinin 
P~lise haber verdiğini, tramvaydan 
at.ıyan adamın Recep ismi~de biri 
rlduğunu, faka~ tramvay gittiği iç· 
n mağdurun kım olduğu bilinmedi· 

ltini, Recebin cebinde de çalındı· 
A-ına delalet edecek birşey bulnn. 
~adıfını, fakat, mağdur bulunmak 
~ıere Recebin nezarel altına alın. 
cını yazmıştık. 

Mağdurun Koço isminde bıri ol
duğ.u anlaşılmış ve bulunmuş, Re
~ebın, Koçonun cebinden bir pa. 
le et, 11,5 luk sigara çaldığı ve yan
i esıcilikten müteaddit ..sabıkaıı bu
Unduğu sabit ofrnuş, Beyoğlu sulh 
bez~ makemesinde bir sene iki ay 

* Hatay anayasası tetkık edil . 
dikten sonra, ilk vapur, davellilerı 
ve gazetecileri hamil olarak İsken· 
deruna gidecektir, * Medeni kanuna aykırı olarak 
evlenenler, böyle evlenenleri ha • 
ber vermiyen muhtarlar ve mede
ni merasim cereyan etmeden dini 
nikah akdeden ruhani memurlar 
şiddetle cezalandırılacaklardır. 

Liselerde. talebe fen, riyaziye, edebiyat gibi kısım. • 
,ara ayrılmaktadır Fakat çok gariptir ki, bu ay. 

rıhşda istinat edilen cihet, talebenin kendi arzusudur. 
Halbuki çocuk, henüz lise tahsili devrinde kendi 
istidadını kendisi tayin edebilecek kadar tekemmül 
ctmi~ addolunamaz, Çocuğun üzerinde muhitinin le• 
siri, arkadaşlarının telkini daha fazla müe~sir 
olur. istidadına göre değil hissine,göre bir kısım inti
hap eder. Halbuki bu hareket, çocuğun istidatlarını 
çürütmek, onu çok fay<lalı kılacak yerde dumura 

kedecck olan mektebi ve iijlretmenlcrıdir. Bu da 
yine şahs! telakkilerin ve intıbalarda:ı azade 
kalabılmck için cem'i bir kararla olmak gueklir. 
Yani Öğretmenlerin topluca verecekleri karar üzerine 
talebenin istidadı tayin olunmalıdır. 

Bu suretle alınacak nctıccde daha az hata edil
mış ve belkı pek az i~abetsiz/ik gösterilmiş olur. 
Halbuki bu işin çowğun arzu ve lıevc!ıne kalması 
daima hatalı ve isabetsiz netice tevlit eder. ' 

Kadastrog lt)lerl 
Beyoğlu Kadastro müdürlüğü 

Beyoğlundaki Kamer haıun mahal• 
esinin kadastrosunu ikmal ve sicil mu• 
hafızlığına devretmiş, yeniden tanzim 
olunan çapı senetler alakadarlara 
vcrilmiye başlanmıştır. 

apıse mahkum edilmiştir. 

MahkQm oldu 
d I<üçükpazarda Baninin sergisin. 

en gecele,in üç çuval çalmaktan 
~aznun Hasanın mahkemesi dün 
le ultanahmet üçüncü sulh ceza mah
eınesinde yapılmış, suçu sabit gö. 

* Tayyareci Lindberg, karısı ile 
birlikte Atinadan Zağrebe uçmuş· 
tur. * Türk kültür teşkilatı üzerinde 
tetkikatta bulunmak üzere, Irak • 
tan bir hcy~t gelecektir. * Eski Fas Emiri Mevlayı Hafid 
ölmüştür. 

uğratmak olur. 

Filhakika liselerde çocukların artık istidatlarına 
iÖre ayrılmaları ve o suretle Üniversiteye yetiş. 
tirilmeleri çok doğru bir sistemdir. Fa~at bunda 
çocuğun arzusu en muahhar bahanedir. 

Hakikatte çocuğun geçirdı.Q'I tahsil devresi arasındaki 
istidadını ölçecek, kontrol imkanlarını verecek vesi· 
kalar mektebin elindedir. · 

Bunlara göre çocuğu, miistaid olduğu tarafa sev-

Lise tahsilı bir talebeyi, hayatta kazanabilmek im
kanlarını verecek kad.r kemılle yetiştırmiş olur Bun• 
dan sonrası, yani üniversite tahsilı ihtısas tahsilidir. 
Eğer çocuk liseden sonrada okuyabilmek ımkanlarına 
sahipse ve kendisinde okumak istıdat ve heves 
mevcutsa bunun istidadını tayin etmek fa/ebeyi bütün 
şümulile yurda kazandırmak olur. Bu işe hiç olmazsa 
önümüzdekı luhsil yılından itibaren layık olduğu öne
mi vermek lazımdır. 

Hatice Hatip 

Gümrükte naklller 
Paket gümrüğü müdürü Bay 

Rüştü Çelebi kendi arzusile güm. 
rük ba~ muayene memurluıuna ta
yin edilmiştir. Sirkeci gümrüğü 
müdürü Bay Neşet paket gümrüıtü 
müdurlüğüne naklen tayin edilmış
tir. Boşalan Sirkeci gümrüğü mü
dürlüğüne de yakında bir zat tayin 
edilecektir. 
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Güzel kadın 
ltalya, 6sllere yeniden 50 tayyare göndermif 

ı ltalyaya dönen yaralı L:ejyonerlere ağızlarını 

sıkı tutmaları emredllmlf 
Yazan: Abdullah Ihsan Şensoy 

Beylerbeyine yeni taıınan bir 
arkadaş anlattı: 

Azizim, güzel kadınlarmı? Bun
dan sonra töbeler töbesi, bir daha ı 

nlarla bı~ ı ı. ı vakit geçirmeyi 
detil, yüz yüze ıelmeyi bile Allah. I 
ya~dı iıe bozsu~-: Güzel kadınlar 
basa belamış azızım caşa bela ... 

Yüzüme öyle alık alık bakma 
allahıoı seversen, elbette benim de 
bir oilditim var ki böyle söylüyo• 
rum. Bundan böyle kadınların yüz
lerini şeytanlar görsün.. Benden 
geç artık dostum benden geç ..• 
Nemi oldn? ne olacak o kadar me· 
raklanma, anlatayın:ı da bak nasıl 
bana hak vereceksın .. 

Dostum, beni bilirsin, ıüzel ka
dınlara bayılırım, tabiat bul Fakat 
bundan böyle can çıkmadan huy 
çıkmaz derlerse doğru oldu~nu 
tasdik et, doğru olmadığını da söy• 
le ... Ne demek mi? Senin bugün 
aptallıg-m üstünde sahi ... Can çık· 
madan huy çıkmaz, doğru, çünkü 
o günde kendimi o güzel kadıuıo 
peşinden gitmekten menedemeditim 
için... Doğru doğru değil, çünkü 
o iÜn başıma gelen geldikten son• 
ra, çok şükür, canım çıkmadan bu 
huyumdan derhal vazgeçebildiğim 
için ... 

Vak'aya gelince; dinle: bu yazı 
geçirmek için Beylerbeyine taşın• 
dım, biliyorsun, işte her akşamki 
gibi o akşam da uslu uslu, eski 
tabirle efendi efendi, daireden çık• 
mış vapura binmiştim. 

Havanın birdenbire soğuma• 
sı n d an mı d er si n, yok s a, 
benim zaten melankolik tabiatım• 
dan mı dersin, ne dersen de va• 
purun bodrum palas denilen alt ka
marasına indim. El yordamile şöy. 
le bir kanapcye iliştim. Gözlerim 
karanlığa alıştığı vakit alt kama• 
rada, benden başka, diple iki za• 
bıta memurunun olduj!"unu ve sa• 
ğımda, yanıbaşımda da....... Evet 
yanıbaşımda da enfes bir bayanın 
oturduğunu gördüm. 

Zabıta memurları kendi işlerile 
meşguldü: Bana gelince, bal gör· 
müş sinek gibi şöyle için için vız• 

lamaya başladım. Gözlerim gÜlel 
kadında takılı kalmıştı. Aman azi. 
zim ne nefis kadındı bu ... 

Yaşı şöyle (30) Vdr, yok ... Vel· 
hasıl, dostum, tam kadın ... Olgu,, 
dolgun... Hani şapkasını da şöyle, 

ipek gibi saçlarının kenarına, de• 
virmiş, var mı bana yan bakan, di· 
yen cinsinden ... 

Bir iki öksürdüm, aldırış bile et• 
medi. Y ekden : 

- Seni seviyorum diyemczşin 

ya 1 cebimden yenice paketini çı· 
kardım, bir sigsra yaktım •. 

Aman ... dur... dur ... be... o da 
el çantuından hanımeli paketini 
çıkardı, sıgarasını yakacak ..• kibrit 
arıyor ... arıyor ... yok... derhal eli· 
mi cebime indiroim, kibriti çıkar· 
dım ve çakmamla uzatmam bir ol· 
d11: 

- Buyurun bayan .. 
- Oh .• teşekkür ederim. 
- Bir şey değil .• 
- Sıgara alırken kibritde al-

mıştım. Acemdc unutmuş olacağım. 
- Dalgınlık olabilir bayan .. 
Güzel kadın sıgarasını yaktı, 

sonra dudaklarının arasından hafif 
bir: 

- Mersi, dedi. 

Ben sözü nasıl uzatayım derken 
o benden daha üstün çıkmasın mı? 

Söze şöylece devama başladık: 
- Havalar birdenbire soıudu 

bayım, halbuki yaza iiriyoruz diye 
ne kadar seviniyorduk .• 

- Evet bayan... Mamafih ne de 
olsa geçici soğuklar .• 

- ·Evet öyle .. fakat ... Ben bu ka. 
dar senedir Çengelköyünde otu· 
ruyorum, böyle zamanda bu kadar 
soj!'uk olsun hatırlamıyorum. 

- Çengelköyünde mi oturuyor· 
sunuz bayan? Komşu sayılırız, ben• 
deniz de Beylerbeyinde oturuyorum. 

- Yerlisi misiniz? 
- Hayır henüz bir hafta olu. 

yor. 
lıte böyle konuşarak, dostum, 

ben biraz daha biraz daha derken 
tamamen güzel kadının yanına so• 
kulmuştum. 

O çapkın hareketlerle kımıldanı• 
yordu, hatta şöyle mantosunu bile 
yarı arkaya ı\ltı. Dılim tutulmuş 
güzel kadının sorduğu suallere an
cak: 

- Evet, 

Veya: 

- Hayır .. 
Diye kısa cevııplar verebiliyor• 

dum. Yine bir aralık bana ismimi 
sordu: 

- lsmail Hakkı, dedim. Ve bü· 
yük bir cesaretle ben de sordum : 

- Sizin Bayan? 

- Şükran .• 

Biz böyle konuşaduralım, vapur 
Osküdara, Kuzguncuğa yana'ımış 

kalkmıştı. Elime geçirdiğim ·bu 
fırsatı böyle dut yemiş bülbül gibi 
sessiz sadasız durarak kaçırmaktan 
korktum.. Bana karşı bu kadar 
müsamahakar davranan J..adına 
karşı eli kolu baj!"lı salak bir aşık 
rolü oynamak benim gebi kaşar• 
!aramış bir adama yakışmayan bir 
haldi. Daha !azla dayanamadım. 
Bir parça sokuldum. O gözlerimin 
içine baygın baygın bakıyordu. 
Gözlerim kararmış bir h:ılde elle. 
rini tuttum ve ona doj!"ru cj!"ildi m .. , 

Eğildim, azizim, !akat eğilmem• 
le, suratıma, gözlerimden şimşek 
çıkartan, bir tokat yemem bir ol· 
du. Arkasından o güzel dudaklar• 
dan yakışmıyan fena sözlerin dö
küldüğünü duydum : 

- Alçak, namussuz herif.. ter
biyeli bir kadına sataşmak. Bu ne 
rezalet,. utanmaz, çapkın... felAket 
bununla bitseydi eyvallah demek 
lazımdı. Fakat dostum iş bununla 
kalmadı, ta dipte duran zabıta 
memurları ayağa kalkmışlar.. "ani 
bir taarruza uğradım,. diyen 
kadının tarafına geçmitlcr : 

- Vay ... Sen ha.. diye derhal 
hakkımda bir zabıt varakası.nı tan. 
zim etmişlerdi .• Bu ara vapur Bey· 
lerbeyinden de kalkmıştı. Biz Çen• 
gelköyünde karakola teslim edil· 
dik ... Beni posta edip cürmümeş· 
bud hakiminin karşısına diktiler, 
bir hafta hapse mahküm oldum .• 

işle azizim bua-ün, şimdi hapis
ten geliyorum.. Güzel kadın mı? 

Töbeler töbesi... Bir daha onlarla 
başbaşa vakit geçirmeyi dej!"il. 
yüz yüze gelmeyi Allah yazdı ise 
bozsun ..• 

"'\-1 
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MÜELLiFi: Nizamettin Nazif 
Calibe yine ses çıkarmamıştı. 

Fakat dudaklarının kenarlarından 
ve göz kapaklarının titreyişinden 
uyanık olduğu besbelli idi. Bunu 
sezince Nazmi hemen kızı gıcıkla· 
ınıya başladı. O zaman kız kımıl
dandı, bir iki kere debelendi. Fa· 
kat gülmedi ve birdenbire gencin 
kollarından kurtularak zıpladı ; ya· 
taktan atladı : 

- Of... bırak beni 1 • dedi • 
git başımdan. .• 

- 11 ı ... 
- Yalnız kalmak istiyordum. 

Hem ... istemiyorum seni ... 
- lstersin.M istersin •• 
V c kızı be.inden yakalam1tk için 

kollarını uzattı. Calibe a-erilcdi; 
- Sokulma bana ••• • diye hay. 

kırdı-sokulma. .. Artık aramızda hiç., 
amma hiç bir bat kalmamıştır. 

- Sebep 1 Ne oldun? Ne var ki? 
- Utanmadan bir de soruyor. 

sun dcj!"il mi? Suratın bakırmı kaplı 
bilmem ki... insan batA ettim, der. 
Kendis:ni affettirmek ister, gönül 
almaj!"a çalışır, yalvarır. Bütün bun. 
lar olmadıktan maada, bir de efen· 
dimiz suruyorlar: •Ne oldun ? Ne 
var ki ? • daha ne olsun? 

- Daha ne olsun?. işin gücün 
beni aldatmak •.• Buraya geldikleri 
zaman beyefendi bize deli divane, 
Aşıktırlar. Fakat yalının kapısından 
çıkar çıkmaz •.• 

- Ne olmuş elendim? Ne yap. 
mışı•? 

Calibe gayet ciddf konuşuyorıılu:: 
- Bu kızı aldatırım diye bey. 

hudo çabalama.M • dedi • kendini 
yormuş olursun! Aliye hanım belki 

-·-
Londra, 5 ( A. A. ) - Sunday 

Times gazetesinin yazdığına göre, 
ispanyanın denizden ve karadan 
kontrolü planının ne vakit mer'iyete 
gireceğ'i önümüzdeki halta ilan erli· 
lcbilecktir. Yeni hiçbir siyasi müş· 
külat bildirilmemektedir. 

Ademi müdahale komitesi de 
yeni hiçbir toplantı yapmamıştır. 
Bundan şu netice çıkarılabilir ki, 
devletler gönüllülerin geri alınma~ı 
ve ispanya bankası altınlarının ~:· 
taraflaştırılması meselesini tetkık 
için kontrol planının tatbika konul· 
1Y1asını beklemektedirler. 

AMERIKALI GÖNÜLLÜLER 
Paris, 5 (A.A.) - Havre'a çı• 

karak Fransayı ve beynelmilel 
seriiyi gezeceklerini söyliyen 22 
Amerikalı Fransanın cenubunda 
gizlice J,pnnyaya geçmek üzere 
Muret'den Pana'ya giden trene 
binerlerken jandarmalar tarafından 
yakalanmıştır. 

CUMHURiYETÇiLER BURGOSU 
TEHDiT EDiYORLAR 

Paris, 5 (Hususi) - Cumhur!· 
yetçiler Burgosa doğru muvaffak•• 
yetle ilerlemektedirler. Dünkü hü· 
cumlarda yirmi kilomctro daha 
ilerleyerek bir çok köyleri zabtet• 
mişlerdir. Cumhuriyetçiler asilerin 
hükümct merkezine kırk kilomctro 
mesafede bulunmaktadırlar. Bir kaç 
güne kadar burasının zabte~ile: 
ce~i zannolunmakladır. Tehlıkelı 
bir vaziyete giren asiler umumi 
bir seferberlik ilan etmişlerdir. 
Kurtuba cepl:esinde de hü~ü.met 
kuvvetleri ilerlemektedirler. Asıler, 
Madride karşı umumi bir taarruza 
hazırlanmaktadırlar. Taarruzun Pa· 
zartesi günü (dün )1 başlaması 
beklenmektedir. 

BASK CEPHESİ 
Bilbao, 5 (A.A.) - Bask cephe • 

sinde usılerin taarruzu taın bir 
muvaffakiyelsizlikle neticelenmiş· 
tir. Hüküınet milislerinin ilk gün
lerde işgal ettikleri siperlere yeni
den girdikleri ve mukabil taarruza 
ba~!adıkları haber '"erilmektedir. 

BİR TİMARHANEYİ DE BOM-
BARDIMAN ETTiLER 

Boyonne, 5 (A.A.) - Son taar • 
ruzları esnasında asi tayyareleri 
bitaraf mıntakada bulunan Sanla 
Aguada timarhanesini, alçaktan u
çarak, damın üstünde ğöze çarpa -
cak şekilde resmedilmiş olan kızıl
haç işaretine rağmen, bombardı • 
man etmişlerdir. 

Söylendiğine göre, hastalardan 
bir kaç kişi ölmüş ve yaralanmış -
tır. 

Buraya gelen hükumetçi Mour
sica motörünün kaptanı Biscaya 
körfezinde üç gündenberi bir çok 
muharebeler vukubulduğunu ve 
Bilbao havalisinde sahilde oturan 
halkın bu muharebelerin muhtelif 
safhalarını merakla takip ettiğini 

söylemiştir. 

Kaptan, iki taraf gemicilerinin 
şiddetle çarpıştığını, çünkü her i
kı tarafın deniz kumandanlığının 

Bıscaya körfezinin zaptına büyük 
bir ehemmiyet atfetmekte olduğu
ğunu ilave etmiştir. 
KATALONYA SAHİLLERİ BOM-

BARDl:\fAN EDİLDİ 
Barcelona 5 (A.A) - Asilere a· 

it üç rnotörlü iki tayyare, Kata -
lonya sahıllerinin muhtelif nok -
talarını bombardıman ettikten son
ra cumhuriyet tayyarelerinin sid -
detle müdahale etmeleri üz;rine 

sana l<anar, çünki henüz dün bir, 
bugün iki... Fakat ben artık ne 
mal olduğunu anladım. 

- A1iyc Hanım mı? 
- Neye hayretle bakıyorsun yü• 

züme? Hele bir "tanımıyorum. de . ., 
yemin et, aıı-lal Bakalım inandıra• 
bilecek misin? Sofrada zor tuttum 
kendimi ... 

- Alman mektebine beni rezil 
elmişsin. Suratsız I,arıl Sanki bu. 
lunmaz Hint kumaşı mitsin gıbi 
gittiği yerde "Nazmi beni seviyor, 
Nazmi benim için çıldırıyor., diyıp 
duruyormuş .. . . .. . . 
-Seni zeki zannederdim. insan du. 
manını göstermeden gizli bir ateş 
yakarsa onu düşmaoıda bej!"cnir. 
Fakat ıen benim daha dün ııidüp 
geldiğim mektebin, en pasaklı ka· 
rısına sırnaşırsan foyan derhal 
meydana çıkar. 

Nazmi, şirııdi, kızın söy lcdij!"i söz· 
(erin manasını anlamıştı. Calibe, 
•Jaleyi senden ha kıskanmıtım, ha 
kıskanmamışım ... Sen sokakta iste• 
dij!"in gibi aşık atıyorsun ya., de· 
mek istemiş olacaktı. 

Peki amma, kim gelip fitillemlşti 
bu kızı? Eski mektep arkadaşların• 
dan biri mi? Bu taktirde Aliye ile 

kaçmaga mecbur olınu~lardır. 
Bombardıman neticesinde ölen

lerin miktarı henüz malüm değil
dir. 
HÜKÜMETÇİLER BİR ŞEHİR 

DAHA İŞGAL ETTİLER 
Andujar 5 (A.A.) - Havas A • 

jansının muhabiri bildiriyor: 
Pozoblanco mıntakasınclıı faali

yette bulunan hiikümet kıt'aları 

şiddetli bir muharebeden sonra 
Pozoblanco'ya 49 kilometre mesa
fede kain Val Seguillo kasabasını 
işgal etmişlerdir. 

Hükumetçiler, O asi asker esir 
ve mühim miktarda harp m~lze • 
rnesi iğtinam etmişlerdir. 

Hükumet kıt'aları ilerlemeğ.• 

devam etmektedirler. 
SEPTE BOJ\.IBARDIMAN' 

EDİLDİ 

Cebeluttarık 5 (A.A.) ~ .Jai • 
me'i• olduğu zannedilen meçhul 
bir harp gemisi, bu gece 40 dakika 

kadar Septevi bombardıman etmiş
tir. 

Hasarat miktarı heniiz tesbit e
dilememiştir. 

ITALYA 50 TAYYARE 
GÖNDERMiŞ 

Fransızca Paris·ırazetesinin, hal. 
ya - lsviçre hududundaki husust 
muhabiri bildiriyor : 

Emin menbalardan öğrenildij!"l• 
ne göre 24-25 mart gecesi.50 avcı 
ve bombardıman tayyaresi, Milano
dan ispanyaya müteveccihen hare
ket etmiştir. 

ltalyan yaralılarını getiren sekiz 
gemi ltalyan limanlarına ve ezcüm. 
le, ~pezya ve Gayese limanlarına 
gelmiştir. 

Guadalajaradaki hükümet taar• 
ruzlarının kurbanları gizlice hasta• 
hanelere nakledilmişlerdir. lıalyan 
askeri idareleri ispanyadan gelen 
yaralı askerlere, Madrid cephesinde 
vuku bulan ıon hadiseler hakkında 
son derece kel um davranmalarını 
emretmiş, aksi taktirde şiddetli 
cezalara çarpılacaklarını bildir. 
miştir. 

Madrldl bombardıman 
edemediler 

Madrid 5 (A. A.) - Asilerin üç 
motorlu tayyaresi, dün ö~lcdcn 
sonra payıtaht üz~rinden müteaddit 
defalar uçmuştur. 

Hava bombardımanlarına karşı 
kulianılan toplar, bu tayyareleri 
kaçmıya mecbur ~imiştir. 

cumhuriyet hava 
kuvveti eri 

Valcncia, 5 (A.A.) - Dün Cüm· 
huriyet hava kuvvetleri büyük bir 
faalıyet göstermişlerdir. Birçok 
ha va filoları Talavcra, Avila, So· 
mosierra ve Cordoue cephelerini 
bombardıman etmişlerdir. 

Bu cephelerde geçende vukubu· 
lan ha va muharebesi esnasında iki 
asi tayyare düşürülmüştür, 

Kovulan gazeteci 
Londra, 5 _(A.A.) - D:ıily cxp· 

rcss gazetesı, muhabirinin lspan. 
yadan çıkarılmasını şiddetle pro• 
testo etmekle ve asi saflarında ihtilal 
çıktıgına dair neşredilen haberle· 
rin bu muhabir tarafından gönde. 
rilmcmiş olduj!"unu temin etmek le· 
dir. 

Hükumetçiler 
ilerliyorlar 

Madrit 5 (A.A.) - Müdafaa mec· 
füinin tebliği: 

Hükümet kı~al.arı. corogne yolu 
mıntakasındakı ılerı hareketlerine 
devam ederek Aravaga mezarlığı· 
na kador şrelmişlerdir. 

başlıyan • miınasebetinin •ekleptc 
bir dedi kodu uyandırmış olduğu· 
nu kabul etmek lazımgeliyordu. 
Calibenin sözlerinden anlaşılan bu 
idi. 

Bir an Aliyenin "bulunduj!"um 
yerlerden sizden sık s.k bahsedil· 
dij!"ini işitirdim., dediğini hatırladı. 
Acaba ikisi bir yerde karşılaşmış· 
lardı da öteden beriden konuşur• 
!arken mesele kendilikinden mi 
patlak vermişti? Böyle de olabilir• 
di. .. 

Calibe, şimdi karyolasının ayak• 
ucuna dayanmış, asabı asabi men• 
dilini dişliyor ve saklamaj!"a lüzum 
görmeden aj!"lıyordu. Bir müddet 
ikisi de sustular. Nazmi gözlerini 
konduralarının ucundan ayıramıyor; 
biribirine zıt duygular içinde çal
kanıp duruyordu. Kah kızın bıçkı· 
rıklarından bir azap duyuyor, göğ· 
simde bir yer yanar gibi oluyordu. 
KAtı genç kızın bu hiddetinden, 
göz yaşından, garip bir grur his. 
sediyordu. 

Kıskanılmak boşuna gitmişti. Fa
ı<at Calibenin ancak şimdi kendi· 
sini kıskanmış olmasına da hayret 
ediyordı:. Calibe, yalıya ielen bazı 
genç '1c güzel kadınları, taze dul-

6 Nisan 
----'--'-=-=- -~ 

Talili/er 

İş Bankası kumbara keşi· 
desinde ikramiye kaza

nanların tam listesi 
iş Banko" kumbara ikr•miye ktşide•İrtin Nisanırt birinci 
giini! Ankorada yapılclıitnı ııumtştık. 811 ktıidenin dört 
lıiiyülc ikramiyesi goztleftrdı çık,,ııı diierlori rıkman111t1r.Biz, 
hu keşitlode ikramiye koıanonlaruı lttm lisl~ıini n•ırediyorıız: 

1000 lira kazanan 
1000 Erdo~an 91946 No. }a Anka
ra keşide N o. 22184. 

250 lira kazanan 
250 Türkan l l 5 Ödemiş keşide No. 
4467. 

100 lira kazanan 
100 Kazım 1988 No. ya Konya ke. 
şide No. 12232, M. Fethi 23367 
No. ya lstanbui keşide No. 24571, 
Hasan Rıza 4637 No. ya lzmir keşi· 
de No: 13019, Ziya 1876 No. ya 
Beyazıt keşide No. 7109, Galip 
22599 No. ya Ankara keşide No. 
22329, Naci Kök 1531 No. ya Sı. 
vaa keşide No. 1667, Hidayet 17293 
No. ya Ankara keşide No. 21407, 
Nazan Yej!"incw 1058 No. ya D. 
Bekir keşide No. 11600, Mustafa 
Ali 35588 No. ya lıtanbul, Kemal 
3171 No. ya Beyotlu. 

euı,.r lira kazananlar 
Süleyman 195 Isparta, Cahil 14333 
Beyoğlu, Nojat Tevfik 929 Adapa• 
zarı, Nazmiye 460 Uzunköprü, Ne
zehat 19901 Ankara, Ayşe 13791 
Beyo~lu, Aptülhak 2081 Kareri, 
Muammer 10329 lzmir, Gönül Rıza 
50220 lstanbul, Bülent 14795 An• 
kara, Zübeyde lsmail 15611 lstan. 
bul, Ali Galip 6179 Giresun, Pu. 
zant 36Z6 Kadıköy, Kemal Hasan 
2996 Samsun, Sebahattin Aziz 27452 
lstanbul, Can 6308 Beyoğlu Matilda 
43311 !star.bul, Donna Züvi 14746 
lzn.ir, Rıfat 18842 lsıanbul, Ferrulı 
1832 Bursa. 

10 lira kazananlar 
Vedat 622 Adapazarı, Ester Baban 
61182 lstanbul, Yanko 372 Galata, 
ikbal Fahri 27871 lstanbul, KAmil 
Giray 1676 Galata, Memlka 19~8 
Beyoğlu, Gürşcn Şükrü 63058 ls
tanbul, Hidayet '.N~O Kadıköy. Zi· 
yaettin 14267 f,tanbul, Ayram 2217 
Beyazıt, Mehmet Ali 1464 D Bekir 
Hilmi 1718 Beyazıt, Kamil 15318 
lzmi r, Türkan 63384 fstanbul, Sa· 
diye 2088 Beyazıt, Muammer 3876 
Kadıkoy, Güney Osman 6337 Gi· 
rcsun, Mehmet 25013 Ankara, Ke• 
rime 14499 Beyo~lu, Cılodo 3418 
Beyotlu. 
Necati 19334 lzmir, Reşat 92 Ada· 
pazarı, Rıfat 10282 Ankaıa. Vas• 
(iye 5630 Adana, Tahsin 25577 Is· 
tan bul, Mustafa Cafer l 232 Üskü
dar, Naciye 15307 Ankara, Hanılc 
1440 Zonguldak, Güler 63661 Is· 
tanbul, Zeynep 9358 lzmir, Fitnat 
lsmail 59497 lstanbal, Atıye 12482 
Beyoğlu, Daniş Haydar 39372 ı.. 
lanbul, Kuyumcuyan 51944 lstanbuı, 
Nııri Süleyman 5ll2l \,lanbul, Mu. 
2afler 1762 Erzurum, Hüscyın 1062 
Ankara, Lemı Hasan 61303 lstan• 
bul, Fehmı 1672 Kayseri, Mehmet 
9565 lzmir, Hacer Necıp 46424 Is· 
taubul, Mahmut 890 Kars, Alı 1874 
Trabzon, Ahmet 3346 Ankara, Ne• 

1 ıaket 331 Oıdu, lbrahim Rüştü 
5527 lstanbul. Güzin 546:M lstan• 
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lstanbul, Ferdane 531n Bursa, Ek· 
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Kadıköy. 
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lstanbul, Nilüfer 15934 lzmir, Ay· 
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500 Eskişehir, Fatma 941 Mills, 
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bul, Marika 62311 lstanbul, AIAat
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miyc 643 Adapazarı, Mahm;ıt Edip 
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Ahmet Vefik 65197 lstanbul, Vural 
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man 47764 lstanbııl, Güner lbrahiın 
11575 lstanbul~ Bedri 7238 İzmir, 
Emine 2725 Adana, Yu•uf Fehmi 
Sabino 49296 lstanbul, Sdia 14250 
Beyoğlu, Enver Nuri 38034 lstan. 
bul, Ali Ulvi 12915 lzmir, Adilfl 
Şükrü 34114 lstanbul, Melek Tcv· 
fık 4046 lzmir, RaH 945 D. Bekir, 
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1369 Antalya, Meral Güngör 4200 
Samsun, izzet 69801 lstanbul, Mıı• 
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Beyo§"lu, Naciye 1839 Trabzon, 
Melike 687 Ordu, Agop 1207 Ga. 
lale, Fevzi 12254 lstanbul, Reşat 
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Ihsan 865 Galata, Necati Zeki 23780 
lstanbul, Azize Hasan 2355 Adana, 
Ihsan 29424 lstanbul, Suhavi 3490 
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40590 lstanbul. 
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lara yaptığı komplomanlara da za· 
man zaman tutulmuş, hatta birkaç 
defa kızmıştı da. 

Hele j alenin sarkıntılıklarını göz. 
ltrile gördüğü zaman bile nihayet 
meseleyi ufak bir sitemle saVUi• 
turmuştu • 

Acaba neden o zaman böyle gö
pürmemiştı? 
Onları kıskanmamış mıydı? 
Yalnız... Hatırlıyordu; bir se!er 

yeşil a-özlü bir kız yüzünden ara. 
lan bozulur gibi olmuştu. Bir gün, 
otururlarken birdenbire sinirfenmış, 
fırlayıp yanından kaçmıştı. O za. 
rnan, evi alt üst eden bir kovalam.ı· 
ca olmuştu. Her tarafı allak bul· 
lak etmişler, dalıp çıkmadık delık 
bırakmamışlardı. Nihayet, merdiven 
altında, bahçeye çıkan küçük ka· 
pıyı açmal!a çalışırken yetişip ya• 
kalayıvermişli. Kız kurtulmak, yine 
kaçmak için bir iki saniye çabalııo 
mıştı. Fakat bileklerini pençesinden 
kurtaramayınca yelkenleri suya irr
dirmişti. 

Nazmi nasıl ödeştiklerini de ha· 
tırlıyordu. Calibe, ertesi gün ulak 
bir dalgınlığından istifade ederek 
ceketinin arkasından elini sokmuş, 
ve beline müthiş bir çimdik almış
tı. Sonra çılgın çılgın gülerek geri 

geri kaçmış, yumruklarını biribirine 
vurarak: 

- Oh olsun 11 oh olsun !,. • di· 
ye baj!"ırmıştı • 

Ve •. dava bitivermişti. Am. 
ına, şimdiki hali, hiç tc o günküne 
benzemiyordu. Kızın yüzünde en 
ufak bir uysallık bile yoktu. Görü· 
lüyordu ki dolduran iyi doldur• 
muştu. 

Biran kıza hak verir gibi oldu. 
fakat sonra; 
-"Bu kadar yese sebep ne? -diye 

dü~ündü Aliye ile benim aramda 
böyle sinirlerini oynatacak dere
cede bir münasebet yok ki, 

Hele Aliyenin Öğünmcye nasıl 

bir hakkı olabilir? Bir gün sokakta 
beş dakika konutmuşuz... Bundan 
ne çıkar? B'lakis Ali yenin b.ına 
sinirlenmesi, Calibcyi kıskanma .. 
lazım ... Kızı o günden beri ne bir 
defa hatırladım, ne de aradım. 

Yok .. Hayır hayır ... Calibeyi bq 
hakaretinde ve bu yesinde hiç 
haklı bulmayordu. Fakat ne diye
bilirdi? "Aliyeyi ben tanımayor• 
dum •. "Onunla bir yerde k .. nuş
tuk mu? kim söylediysc,yalan söy. 
miştir. de diyemezdi. 

(Deı•amı "Ur) 



~ Nisan AÇIK SÖZ----· ---· Tetkikler ---· Atinada 
Bir tören Klu - Kluks - Klan 

yine faaliyette! · 
Yunanlılar Türk topraklarında ölen Eskiden zencileri yok-etmeğe çalı-

k 1 . h f d 1 şan bu teşekkül şimdi de 

·--·---·---
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Öğle neşriyatı: 
Saat 12,30 PlAkla Türk musikisi, 

12,SO Havadi•, 13,0S muhtelif pliılc 
neşriyatı, 14 Son. 
Akşam neşriyatı: 
Saat 17 lnkıllp dersleri Oniver. 

siteden naklen Mahmut Esat Boz. 
kurt tarafından, 18,30 Plakla d•ns 
mu•ikisi, 19.30 EminOnü Hak •vi 
sosyal yardım şubesi namına kon• 
f.,ans Doktor Ahmet A .. m O ıur 
(Kanserden korunma). 20 Bel.ııa 
ve arkadaş'arı tarafından Türk mu· 
sik isi ve halk şlrkılorı, 20,30 Ömer 
Rız> tarafrndan ara bca sö, lev, 
2 ),4S Cemal l\:amil •e arkad ışan 
brafından Ti.rk mus·kisi ve ha:k 
şarkılMı, saat a arı, 21, 15 Şehir 
tivntrosu dr .1 m kısmı (ır.anon) 2'.?,15 
Ajrns ve bor.n lı'l erleri ve ene•i 
gynün proEr•m·. 22,30 p1i\k a solo. 
lar, opera ve Of. erel par\aıarı 2 .30 
so·ı. 

as er erın a ıralarını an ı ar Yahudilere saldırmağa başladı 
Merasimde kral da buluodu 

Yu11anf6111nt Anado/zı 6ııilr•ıflf.• •lrlllige11 v.ntnloısn cınaııe meraıfmlndı nl11111l•rtlf.t ıoıı,qan ııfzHIU 

-" tina, 1 (Hususi Muhabirimi - Yunanlıların Anadoluda giriş - rarcak tehlikesi vardı. Bu sebep -
zin mektubu) - Burada Dumlu - tikleri muharebelerde ölenlerın ad ten. ordu kumandanlığı Afyonu bo· 
pınar muharebesinin yıldönüm•ı !arını anmak için tertip edilen bu şaltmıya karar verdi. 
mürıaS<'betile yapılan merasim iıak· merasimde şu sözler tebarül etti· Mukabil taarruz Dumlupınarda 
kında İstanbul gazeteleri hiç bir rllmıştir: y'lp!ldı. Yedi Türk fırkası 34 ün· 
Şey yazmadılar. Yunanistan deniz aşırı bir savaşa cü Yunan alayının üzerine yükltn· 

Halbuki bu merasimin Türk- Y .,. girişmiştir. Bu savaş kudretının diler. Bu müthiş akın karşısında 
nan dostluğu bakunından ayn bir fe··~inde idi. 1920 de kral Kons·~n- alu} siingü ve el bombalarına da-
chcmrniyeti vardı. tin geldikten sonra. bir keşif ya • yanarak, gerilememiştir. Alayın 

Atinada, 34 üncü alay kışlasında pıldı. Ve o ana kadar cehemmıyet- büti.n mevcudu ateş hattına sev • 
Yap.Zan bu merasimde Kral Yor • sız çete grurl2.rı. zannodılen kuv _ kedılmişti. Alay sancağını eline a-
gi C:e hazır bulundu. ı ·ı 'Ik d f k f ,,._._._ vetlerin, milli Kemalist kıyamının a:t papaz ı e ı e a oşmuş ve e • 

1
- ,

1 
k·ıwetli ordusu olduğu meydana radın maneviyatını yükseltmişti. 

l S T A N B U L çıktı. Bu çetin savaş esnasında Yu • 
Türk yatanper\'errinin gayretleri nan birlıklerinin göstermi olduk -
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en ınüsaıt şartlar dairesınde il er i ları tesanüt cidden şayanı ha~ret-
gidıyordu. Avrupalıların yorgun- tir. 1 inci alaydan sonra II nci 
lu1u ıle ııralarındaki nıfık vo mil- fı:·ı..~, kendiliklerinden yard,.,_l& 
ıeıı.1 ana. yL;.rdunu kurtarma a~kı kJ3rnuşlardı; 7 nci topçu bölüğ•i de 
o. un lehinde ıdı. setır tertibatı almaya lüzum gör -

Yunanistan müşkül mevkide idi. 

Dr janbrı tereddüt ic:ınde bulu -
n•.yorlarc'ı. Ar.adoluvu nesıl bıra
ka~akbrını bibıiyorİardı. 
Galıp devletler de bu işe so:ı ver

m~ic istiyorlardı. Londrada top -
lacı,kları konferansa resmi Tür ki
yedcn maada Ankarayı da çağır • 
dılar. 

Londrada Yunanlıları hımavc 
eden yalnız ve şahsen bir ·c~ebi 
başvekil olmuştur. Bu zat bile ate
n:,. müdafMya cese.ret ede!'luye -
ı-ck. Yunanlıların kulağına: eken· 
dir,; (!Östcr .• diyordu. 1921 Mart l·a
rckiıtı işte bu yolda başladı. 

'· Lnc!ra konferansı esnasında im· 
za!Jnan Fransa - Turkıye uzlaşma
sı, !.n:.dolııdaki durumumuzu ı-a

ı h' ı.ıyadc berbat etmıştı, 
Harekatı askerıyeyi politil':anın 

idore C'lme'i kadar kötü şey yo'< ur. 
Kemiılıst kuvvetleri karşısında Yu
naıılı!arın mühim bir iş görmele • 

riııe imkan yoktu. Bir kaç sınıf si
la" altına alındı ve bunlar Anado
luy:ı ayak basmadan hareke~. as-
keriye başladı. 

Ruslar ve ftansızlarla uzlaşan 
Turkiye, bütün kuvvet!erıni y~ • 
nan ordusunun karşısına yığmış • 
tı. Mart harekatı pek çetin olmuş
tur. Anlaşılan, bu ikı milletın dost-

luk yolunu bulması ıçın, çetın mu
cadeleier!e karşılaşması mukad • 
der mı~. 

rolitikacılar Yunan ordusunun 
E.>kı~ehir • Rfyon hattını tutr..<>sını 
is·.emışlerdi. .c. kolordusu Eski-

şenıri ve Uşakta bulunan cA. ko
lordusv da Afyonu işgal emrini 
a!Jılar .• c. kolordusu Kovalic-Av
gırı hattında büyük Türk kuvvet
leri ile karşılaştığından on gün sü
ren çetin muharebelerden sonra 

B~rsa civarındaki eski mevzilerine 
dönmiye mecbur kaldılar, mühim 
m·ı~ avemet görmiyen cA• kolordu
su ise 14 Mart günü Afyona girmiş, 
hatta daha öteye de bir kaç bas • 
kın yapılmıştır. Fakat yalnız ba
şına ileri sarkması bu kolorduyu 
telı!ikeli bir vaziyete sokı,;uştu. 
TJrklerin mukabil taarruzuna uğ-

nı~dert ateşe başlamıştı. 

Bu muharebe tam üç gün sür -
mcı:;tiır. Bu üç gim ic;inde ondan 
f~ı]a taarruz ve mukabil barrıız
lar yapılmış ve her iki taraf azım, 
şecaat ve fedakarlıkla çarpışmış

lardır. 

• Tıpos• gazetesi bu merasim n:ü
nascbetile yazdığı satırlara şu cum
Jeyı ilave edıyor: • 

cNihayet taarruz ağır zayiatla 
püsl. ürtülmüştür. Yunan ordusu -
nun kahramanlığı ve vatanperver
lıg• ıçın şeref teşkil eden bu mu • 
hartbenın yıldöniımü Gudi meyda
nı'>(a halın da huzııru ile te,-'id 
cdılmıştir. Yunan nesilleri vatan 
uğrunda can verenlerın şeref ve 
anı:dıklarını göz önünde bu!un • 
durmalıdırlar, 

~ 
BEYOGLU 

SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

Ş!K 
ŞARK 

ASRI 

SANCAK 

: M ·cnr;st n geceleri 
:Sehir!er alev içinde 
: Romeo ve Juli yet 
! Romeo ve juliyet 
: Beyaz melek 
: P;ırisli şantöz, 
: Her yerde şen 
: Tayfun 
: Altın toplıyao kız• 

!ar. Gazino de Paris 
:Casuslar karşı karşıya 
: Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar 
1936 Atiııa Balkan 
olimpiy tları. 
: Saadet yuvası ve 

Biz de insanız 
: Şirley asi. intikam 

sesi 
(Eski Astorya) Dünya havadisi 
CUMHURiYET: Esrarengiz tayyare, 

Yıldırım bölük 
ISTANBUL 

FERAH : Canlı film-Sevişmek 

MiLLi 
HiLAL 
AZAK 

ALEMDAR 
KEMALBEY 

arzusu 
: Bülbüller öterken 
: Bağdat bülbülü 

: Alçaklık ve Mos• 
kova geceleri (An· 
nıı Bella) 

:Marinella, kara kedi 
: Vahşi koşu, Bir 
aşk gecesi 

12 yıl önce Amerika hükumeti- 1 
nin kanun harici addettiği meşhur 

cK!u-Kluks-Klan• teşkilatı yedi se-

ci! derecedeki reislerinden bazıları 

da yint hapishanede bulundt Marı 

içi ı Terrorist teşkilat o zamandan-
kiz aydanberi Amerikada yeniden ber: adamakıllı bir faaliyet gö< -
faaliyete geçmiş bulunuyor. Eski- ter€memekte idi. Fakat, Amerika-

den olduğu gibi büyük binaların nm İndiyana Cumruriyetinde yeni 
üzerinde, K. K. K. harfleri tekrar ycl:~en r «lerckn doktor Gerı 

görülmiye başlanmıştır. Aynı harf- isn,:nde birisi te~kila tın ö-ıüne 

!erle, 12 yıl önce, bütün Amerika- geçmiş ve yedi sekiz aydanb.,~i A-

ya dehşet salan bu tedhiş te~kilii- meı ikada bu leşkila t yenide:ı faa-

tı, bu defa, komünistlere karşı mü- Jiyele ı,'<'çmi~tir. Terrorist ttski· 

cadtle etmek üzere ortaya atılmak- lat, belli başlı YahJdi!erle ze""i ve 

ta olduğunu ilan etmektedir. yJ~rncılara tehdit mektupları eön-
1865 yılında, Amerikayı, Abra- dernııye bas amıştır. 

ham Linkoln idare ederdi. Şi • .Siyah Jejiyon• cK. K. K.> teş 

mal ve cenup RAmerikası arasında kilatının yeni dostlnrı ve .K. K. K 

vuku bulan bir muharebeden son- teşkilatının gizli idaresi• namlarile 

ra teşkil edilen bu cemiyet, zen· üç türlü idareye ayrılan korkulu 

cilerle mücadele etmek üzere or- teşkilat, şimd1 komünistle\!e mü • 

taya atılmıştı. Çünkü o zaman, cadcle edeceğini söyliyerek hükıi-
ze.ıcilere insanlık hakları bahşedil- me~ tarafından resmen tanılması-

mi~tl. Zencilerin bu serbestisine nı istemektedir. 

mani olmıya çalışanKlu-Kluks-Kla!ı E~ki reis Stefenson'un yakınd~ 

teşkilatına, yalnız beyaz insanlar affedil,,ek hapishaneden ç'bcağ. 

~a olabilmekte idiler. Bu te~kilat zannedilmektedir. Her halJ., A-
o. !•man ve ondan sonra, binlerce m.?rikada, cK. K. K.> !ar yçniden 
zeııdyi öldürmüş ve bir çok ma- bir çok insanları öldüreceğe ben -

zıyorlar. 
, sum insanları gazla, benzinle yak- l===============I 
mıştı. 

O zamanın telakkisine göre, res

mi makamlar nezdinde vatanper

ver bir teşekkül olarak mukayyed 

bulunan ve yalnız, umumi ahlakı 

muhafaza ve vatanperver duygu
ları ayakta bulundurmak, Ameri

ka bayrağına herkesi hürmet ettir

mek gayelerini güden bu teşekkül, 

bir kaç yıl içinde çok kuvvetlen -

miş ve iki milyon kişiyi kendi saf

ları arasına almıya muvaffak ol
muştu. 

1924 yılında Nevyorkta yapılan 

bir geçit rcsmındc Klu-Kluks-Klan 
teşkılatına mensup iki yüz bin in-

sa.1 saf halinde eaddelerden geç • 

mişlerdi. O vakit yapılan bu nü
mayiş, zencilerin aleyhine idi. Fa

kat, teşkilat, aradan çok geçmeden 

tekıar eski tedhiş usullerine mü

rac~at ederek, yalnız zencileri de

ğil, ayni zamanda Katoliklerle Ya

hudilerı de öldürmiye başlamıştır. 
Bundan başka, Amerikanın dahili 

siyasetine müdahale etmek iste -

mıştir. Siyasete karışmak istiyen 

her Katolik papazı gizli bir el ta
rafından öldün.ilmiye başlanmıştı. 

;ıı24 yılında bu suretle öldilrü
len Yahudilerin sayısı üç yüzü geç· 

mişti. Teşkilatın reisi o seneler 
zarfında, Stefenson isminde bir 

genç idi. Bu genç, zencilerle, ya
bancı ve YahudJler için bir seytan 

kadar korkulacak bir adam olmuş
tu. Bir sabah, bu· gencin odasında 

genç ve güzel bir kadının cesedini 
buldular. 

Bu kadın, Stefensonun dostu idi. 

lıtanoul Aıtıncı icra Memurlu
ğundan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa· 
raya çevri mesine karar verilen bir 
edet koyu kahve rengi viıonet ve 
İçi fanila kürk manto ile gene bir 
adet kürk ceket 7-4-937 Çarşamba 
günü saat on ikiden ıtıbaren Mah
mutpaşada Kürkçühanında birinci 
açık arttırma sureli e satılacağın. 

dan istekli erin mezkür gün ve saat• 
ıe yeriode haıır bt•lunacak m•mur"• 
na mtıf'c1atl > rı ila-ı e>lurur. (31608) 

Su!tanahmet Birinci Sulh Hu • 
kuk Mahkemesinden: 
Uranıya Portokalı ve Luiz ve 

Oj ni ve Dim.itri Kelnyditi ·ve Lusi 

Kelaydıti ve Aleksandr Kelay-ii" 
ve Eleni Kelayditi ve Mevribe'nin 
şayian ve müştereken mütesar•ıf 
oldukları İstanbul da Mahmut p1ş \ 
Hacı Köçek mahallesinde Çakmak
çılar yokuşunda eski 9 ve yeni 82 
No : Iu mağazanın izalei şuyuu 

z'·nr.ında furuhtu tek~rrur Pderek 
müz~yedeye vazolunm•1~tur Kıy • 
meti muhamminesi 7000 yedı bôn Jı • 
radır . .!3ırinci açık arttırması 6/5/ 
937 tarihine müsadif Perşembe gü
nü saat 14 den 16 ya kadar icra o -
lunacaktır. Kıymeti muhamrninne
sınin yüzde yetmış beşini bulciu· 
ğu takdirde o gün iha!ei katiyesi 
yapılacaktır. Bulunmadığı takl:r· 
de en son arttıranın teahhüdü ba· 
ki kalmak üzere on beş gün müd • 
detle temdit edilerek ikınci açık 
arttırması 21/5/937 tarihine mil -
sadif Cuma günü saat 14 den 16 ya 
kadar icra kılınacak ve o gün en 
çok arttırana ihale edilecektir. İpo-
tek sahibi alacaklılar ile diğer a -
Jakadarların işbu gayrı menkül ü
zerindeki haklarını hususile faız 

ve masr~fa dair olan iddialarının 
evrakı müsbitelerile yirmi güıı i
çinde bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç kalacaklardır. Te
rakküm vergiler borçları nisbetin-

BOPSA. pjy AS.t-ı 
5.4.937 
(,EKLER 

1 ondr• 
fl.f'v,.ork 
Pari• 
A'.iJlno 
Bru n•el 
Atina 

/>c1ı1, 

tıa. 

O, 79 9 
17. 1075 

15, 681 
4. 715~ 

ES, 59 ,, 
Cenıevre :', ;76? 
Solya 64, 40l2 
Amıterdam J, 4487 
frag 22, ı 1;4 
Viyan• 4, 2~111 
Madrit ıı. 4563 
Beri in 

Varto"• 
Budapeıt• 
Bükr .. 
Belrrat 
Yokohaına 
•.oıko•a 
lılo•holm 

ı, 9714 
4, 1750 
4, 0~5J 

108, 09 
34, 6l1S 
~. 774~ 

24, 70 
3, 1.<113 

PARALAR 
A 1 ı' 

1 Sferlln t.15. 
1 1 Dolar 126. 
20 Frank 112. 
20 Liret 120. 
20 Belçika Frangı 80, 
10 Drahmi 18. 
20 Jıviçre Franrı 565. 
20 Leva 20. 

Florin 63. 
20 Kron Çek 70, 
1 Şilin Avusturyalı. -

fer.ela -. 
1 Mark 25. 
1 Zloti 20. 

o.nı~ 

17.18 
Jt..0113 
4.6'.lJ5 

8:1.4•9) 
.!Jt47 lı) 

609 s 
1 4• 7 
'21,617~ 

4,.t44.J 
11,4~75 

J,%81 
4.t680 
3,9Jıll 

101,9160 
3'1,S7 li 

2,77 
2~H 

3, 1332 

Sahf 
620. 
126 
115, 
12!t, 
as. 
22.. 

57S. 
23. 

-. 
22. 50 

1 Penııo 
20 Ley 
20 Dinar 

21. 24. 

Yen 
1 Kron lıveç 
1 Allın 
1 ban~not 

12. 14, 
48 ~l 

-. -. 
30. 32. 

ıou. 1b•s. 
247. 248. 

ESHAM 
Açıhı Kapaı:uı 

lı Bankua Mü:--

• " N. 
" " HL -,- -.-
Anadolu f"'" 60 0/0 Petlıı 

23,80 23.dO 
1 ., ., 1üzdo 60 0/0 V adell 

• 
11 ,, 100 de 100 
Aalan çlmento , 
Mtrkeı Ba.a. , 

• 

iSTiKRAZLAR 
j Açılıı Kapawı 

TGrk Borcu 1 Peıio , , 
., ., 1 Vadeli 21,45 21.tO 

" 
" .. 
• 

Erııanl 

" il Peıio :20,65 20.90 
., il V .. dell :l0,90 20.85 
,. ili Petln 20.45 20,4S 
" ili V adell 20,25 2Q;60 

~ll'a• Erzurum t 
il 

ııı 

ıoo 10~ 

95 95 

" .. 
Şark tim. 
YU.zde S Hazine 

.-.- .-
.. 2 .. 72,25 72,25 

TAHViLAT 
~ Kapanıı 

Anarlolu Pe. .-
" 
" 

Va. 
Pe. 

1 39,95 
il .-

v •• ıl 39,95 
Pe. tn 

.-
39,95 . . 
39.9S 

Deıhal polis çağırıldı ve bu ölü ka

dının bu odaya ne suretle g~tiril -
diğı bilinmiyordu. PoJ;s!er, l:ıu söz . 

leri dinlemiyerek Stefensonu tev • 

kif ettiler, mahkeme kendisini ebe

di kürek cezasına mahkum etti. 

Tam bu günlerde de (K. K K.) 
teşYiiatının kongresi içtima halin

de bulunmakta idi. Mevkuf olan 

genç reis, bugüne kadar esrarı ha·· 

la anlaşılamıyan bir şekilde, bir 

taı> are ile kongrenin akdedildi!'' 
yer<' geldi ve bir nutuk söyledik
ter. sonra yine tayyareye b;"nek 

haı •isyaneye gitti. O günden lıugü
ne kadar bu adam hala mevkııf bu. 
Iunmaktadır. 

de hissedarlara ve dellaliye ve va-
.. .. .. v ... ilJ kıflar kanunu mucibince verilmesi 1 

lazım gelen yirmi senelik tavviz ı ., Mtim«>~•il Pe. -.- • 

Y..Iu-Kluks-K!an'ın ikinci ve üçün 

HALE. 
KADIKÔY 

: Bay Tekin meçhul 
diyarlardJ 

ÜSKÜDAR 
HALE. : Yıldızhr kralı 

(Türkçe sözlü) 

BAK 1 R K ô Y 
MiL TIY ADI : Bir mayıs gecesi 

bedeli ve ihale pulu ve tapu ve ı ı v ı ., ., •· 44.45 44,U 
tapu masrafları müşteriye aittir. 
Arttırma şartnamesi işbu ilan tn· lr------...,,,===,...---·--. 

rihinden itibaren mahkeme ıhvan- 1356 Hıcri 
hanesine talık kılınmıştır. Muharrem 

1353 Ruıni 

Mart 

24 Talip olanların kıymeti muham- 24 
minenin yüzde v~di buçuğu nısbe
tinde pey ak.;esine hamilen o gün 
ve saatt:ı İstanbul Eminönünde 
Gülbekan hanında Sultanahmet 

Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi 
baş kitabetine müracaatları ve his- ) 

sedarlardan Beyoğlunda Panga!•ı-
da Nargileciyan eczanesi karşısın- 1 

da 215 No: lu hanede mukim iken 1 

elyevm ikametgahı meçhul bulu ı 
nan Mevhibenin Q gün ve saatte 
gelmediği veya tarafından bir ;e-

kil gönderilmediği takdirde gıya- j 1 
hında muamele ifa kılınacağına 
tebliğ makamına kayim eılmak (i _ j 
zere ilan olunur. 

Yıl 1937, Ay 4, Gün 96, Kaaım 150 

6 Nisan 
Sah 

\ ;L>kltler V•S11i Ezani 

Güneş 

Ôğl@ 

lkındi 

Ak,am 

Yatsı 

imsak 

ıa. E'&. d. 

537 1100 
12 17 s 40 
15 54 9 17 

lö 38 12 OJ 

20 11 l 34 

3 53 1 9 16 -
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Boğaziçi Mecmuası 

7 No. Nisan 

Elekirik tesisatı 

M.KemalpaşaBelediye Riyasetinden 
1 - Kasabanın 1933 senesinde yapılan ve Nafıa Vekaletince lasdik 

ed imiş bulunan proje ve şartnamesi mucibince (125) bio liralık keşifli 

elektirik tesisatının yapılması ve işletilmesi imtiynı 20 sene müddetle 

t~lıbine verilecektir. 

2 - Kasaba !5 bin nüfuslu ve 4 bin küsur haneden ibarettir, 

3 - Belediye kendi umumi tenviratı için kilo.at itibarile mahiye 

parasını verecektir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için Bayındırlık vekaletinin olbaplaki 

tamimlerine t~vfikan kanuni ve~aiki haiz bulunmak şarttır. 

S - Şutnamc ve projeyi görmek isteyenlerin Belediye kalemine 
müracaatları. 

6 - Talip olanlar müzayede ve münakasa kanunu mucibince kapalı 
zarfla yapacakları teklillerini nihayet 1937 Nisanının 30 Cl' günü akşa• 

mına kadar belediye riyasetine vermeleri ilan olunur. 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir Numune Hastahanesi pavyon 

inşa..ıtıdır. 

Ke\if bedeli: 111634.03 liradır. 

2 - Eksiltme 15-4-1937 tarihinde Perşembe günü saat lS de Nafıa 
Vt~a1eb Yapı işleri Umum Mudürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında ka· 
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna müteferri evrak 558 kuruş bedel 

mukabi inde ) apı işleri umum müdüriüğünden alınabilir. 

4 - Ehiltmeye girebilmek için taliplerin 6831.70 liralık muvakkat tc• 

minat vermesi \ e Nafıa Vekalr.tiııden alınmış ve en az yüz bin lıralık bir iş 

yapmış olduğunu gösterir müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

lsteklilcrın teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bır sa. 

at ev\elıne kadar makbuz mukabılinde komisyon reisliğıne vermeleri 
muk tazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (739) (1752) 

İstanbul Defterdarlığından: 

Şubesi 

----
Euıınö.ıu 

Mükellefi" 

adı ve tin vanı 

ticareti 

Eski adresi 

Komisyoncıı Sirkeci yeni han l 17 

Ko•lanlin Yalro 

Aranılan defler ve vcsa• 

ikin 

Takvim yılı 

Berayi 932 

Sebebi 

tetkik 15 

ııün içinde ibrazı 
Üsküdar Ebe Hidayet lhsanıye Hamam sokak 7 933 • " .. 

Yukanda mensup olduğu şubesı, adı ve adresi yazılı mükellefinin 

932 ve 933 tak.im yılı ticaretine ait olmak üzere verdiği kazanç beyan· 

namesinin müstenidı bulunan defter ve vesaikınin berayi tetkik tarihi 

ila1dan itibaren 15 gün içinde şubesi vasılasile he~ap mütehassısları bü. 

rosuna müracaatla ibraıı aksi taktirde beyannamesi hükümsüz addedi· 

!erek kazaocının resen takdir suretile tayin ve tarhedileceği ilan 
olunıır. (1908) 

istanbul Nafia Müdürl~ğünden : 
12.4.937 Pazartesi günü saat 16 da lstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(624) lira keşif bedelli PendiK bakterioloji enstitüsü gübrelik mecra 
inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur, 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri ge~el, 

meler~ proje. keşif hülasasile buna müteferri 

rörü ecektir. 

Muvakkat teminat (47) liradır. 

hususi ve fenni şartna. 

difer evrak dairesinde 

isteklilerin en ax (500) liralık bu işe benser iş yapt;fını dair ıöste
receti vesika üzerine Nafia Miidürliifünden almış olduğu mateahhitlik 
ve ticaret odası vesikalarile gelaoıeleri. (J 694) 

_- •ÇIK SÖZ 

Muhasebede münhal d3kliloluk için 7_4.937 çarşamba günü saat 14 

de imtihan yapılacaktır. Aı2 arl orta mektep mezunu olmak şartile ta• 

!iplerin imtihane girmeic üzere müracaatları ilan olunur. (B) (1925) 

Sellmiye Askeri Satınalma Komisyonu ilanları 1 
. . ·ı k 1 1 - Selimiye Süel Fırınının hızı aksamı tawır ettırı ece • 

tir. Bedeli 1000 liradır. T<minatt nıuvakkate'i 75 liradır. 
2 - Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 9.4;937 Cuma günü Sftat 15 de ~eı;miye As• 

kerlik Dairesi binasında toplanan Askeri Satınalıua Komisyonun· 

Kütahya Hukuk 
Hakimi iğlnden: 

Ahi erbasan mahallesinden deli 
lbrahim oğullerından Kadir oğlu 
Ali ve Sedirmeki oğlu Ahmet ve 
sairenin şayian mutasarrıf olduk. 
lan Sultanbağı mahallesinde sağı 
Saka Halil oğlu Ahmet solu Cur• 
cur oğullarından Ahmet ve Meh· 
met ve arkası ve önü yol ile Mah

dut 171 metre murabbaında bahçeyi 
müştemil 300 l.ra muhammen kıy· 

metli hane ile Sultanbağı mevkiin• 
de ş~rkan çavuş ojtlu Mustafa gar. 
ben Mahmut oğlu cenuben yol şi· 

malen bark ve dağ ile mahdut 40 
lira kıymetli bahçe ve Kundukviran 
mevkiinde şar.can yol garben Hızır 
namı diğer çete oğlu cenuben Dur· 
muş oğlu ile mahdut 60 lira kıy
metli bahçe kabili taksim olmadı· 

gından satılarak parasının hisse· 
darlara tak~imi suretile şüyuun iza. 
lesine dair verilen karara binaen 
satılığa çıkarılan üç parça gayri 
menkul 4.5.937 salı günü açık art• 
tırma suretile müzıyedeye konul· 
muştur. Arttırma şartnamesi 10·4· 
937 tarihinden itibaren her kesin 
ırürebilmesi için açıktır, Şürekadan 
başka almak isteyenler yüzde on 
nisbetinde teminat vermeğe mec
burdur. Muayyen günde bu (l'ayri 
n.enkuller üç defa baıtırtıldıktan 

•onra en çok arttıranın üzerine bt• 
rakılır. Üzerinde bırakılan kimse ve· 
rilen mühlet zarfında parayı ver• 
mez~c ibaıe bozularak 15 tı'iin miid· 
delle yeniden arttırmaya çıkarılıp 

en çok arllıranl\ ihale edilir ıki 

ihale arasındaki lark ve geçen gün· 
lerin faizi önce alandan tahsil edi· 
lir. Fazla izahat almak isteyenlerin 
mahkeme kaleminde memuru mah· 
susundan sormaları, dellaliyes; ile 
pullarının alıcıya ait olduğu. (1907)1 

Beyoğlu birinci sulh hukuk 

mahkemesi hakimlil:iııden: 

· Hazine muhak~mat müiüri• 

yetinin Mülga orman ve ma· 

den nezareti sabık nazırı ölü 

Selim, Meliha, Meliha: verese

ıioden karısı Beyoğ hında tel• 

gral sokağında 15 sayıda otu• 

ran Ummete, Aleksandıra !le 

ölünün oğlu Beyoğlıında Ferıız. 

ağa mahallesinde sıra selvi cad· 

desiude sakin Nihat aleyhleri• 
ne açtığı alacak dıı vasının car! 

duruşması sonunda sekiz bin 

yi"ız yirmi beş kııruşun 9-7·936 
günündeu itibaren yüzde beş 
fair. ve yfıyde beş ücreti veka• 
!etle kabili temyiz olmak üzere 

tahsiline dair 14·1·9il7 tarihin· 

de verilen k'arar müddeialey· 

hin ika:ııetgahlarınıu meçhuli· 

yeti hasebile işbu lıülAsai kô· 

küm tebliğ makamına kaim ol• 

mak üzere gazete ile ilan olu• 

nur, (~:p-795) 

ibraz 

İstanbul Beşinci İcra Memurl.ı· 
ğundan; 

Tamamına yeminli üç ehli vu 
kuf tarafından (1880) lira kıymet 
taktir edilmiş olup evsaf ve mes~
hası aşağıda yazılı Davut paşacfo 
kasap İlyas mahallesinde şimendı· 
fer caddesinde eski 15, 17, 19 yeni 
17, 19 sayılı ve içir.de biri ha•ap 
iki göz ahır, dört kuyu ve ikisi 
metrCık bir havuz ve içinde incir 
a'ğaçlarile çimento taşlık, bir oc ık 
bir hela, iki odadan ibaret bir hah· 
f,:evan binası bulunan ve spnc~e 
(120) lira kira ge i ı 3745 M. bos· 
tan rnüzayıdeye vazedilmiş oldu
ğundan 6-5-37 tarihin0 rniisadı! 

Perşembe günü saat 14 den 16 va 
kadar dairede birinci arttırması 

icra edilecektir. Arttırma bed;li 
kıymeti muhammenenin % 75 ini 
bulduğu taktirde rrüşterisi üw -
rine bırakılacaktır. 

Aksi taktirde en son arttıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere .tl
t ·ırma 15 gün müddetle tem • 
dit edilerek 24-5-937 tarihine mü 
sadif Pazartesi günü saat 14 den 16 
ya kadar keza dairemizde yapıla • 
cak ikinci açık arttırmasında art • 
tırma bedeli kıymeti muhamrnene
nin % 75 şini bulmadığı taktirde 
satış 2280 sayılı kanun ahkami • 
na tevfikan geri bırakılır. Sa • 
tış peşindir. Arttırmaya iştirak 
etmek isteyenlerin kıymeti mu . 
hammenenin % 7.5 nisbetınde oey 
akçesi veya mili! bir bankanın te· 
minat mektubunu hamil bulunma· 
tarı lazımdır. Hakları tapu sicilıle 
sabıt olmayan ıpotekli alacak 
tarda diğer alakadaranın ve irti • 
fak hakkı sahiplerinin bu hakla . 
rının ve hususile faiz ve masarıfe 
dair olan iddialarının evrakı müs
bitelerıle birlikte ilan tarihınden 
itibaren nihayet yirmi gün zarfın
da dairemize bildirilmeleri la 
zımdır. 

Aksi taktirde hakları tapu sici 
!ile sabit olmıyanlar •atıs bed>li
nin paylaşmasından hariç .kalırlar. 
Müterakim vergi tenviriye tanı' 
fiyeden mütevellit belediye ve va
kıf icaresi bedeli müzayideden ten
zil olunur. Daha fazla malümat 
almak isteyenler 6-4-937 tarihin· 
den itibaren herkesin görebiln-esi 
için dairede açık bulundurulaoak 
arttırın~ şartnamcsile 934/30,16 sa
yılı dosyaya müracaatla rnezkfır 
dosyada mevcut vesaiki görebile • 
cekleri ilan olunur. 

Uşak Asliye Hukuk Mahkerrı~ • 
sinden: 

Uşakın Karağaç maha!lesincton 
Hüsnü bardakçı tarafından kô ;.ısı 
Sara aleyhine açtığı boşanma Ja· 
vasının görülen muhakemesi so
nurıda : Davacı Hüsnü bardakcı 
nın iddia ey!~diği boşanma scbe;ı -
leri rnahkt-mede ycıninlc dinlenen 
§ahitlerin ~ehadet ile anlaşılmı~ ol· 

=========='6'==NI~~!'~ 

-Türk Hava Kurumu 

BOY OK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce 

zengin etmiştir. 

kişiyi 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

Büyü~ 200 000 liradır. 
jkramıye • 
Ayrıca: 4.0.0CO, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle ( 50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır .. 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N. 

9S7 günü aktamına kadar biletini 
değlttirmlt bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üze· 
rindeki hakkı sakıt olur .. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ııanla~ 
Tahmin edilen bedeli "2850n lira olan "5000,, metre koyu 

kıırş•mi renkte kumaş 9 Nısan 937 tarihine rastlıyan Cuma 

günü saat 14 de pAzarlıkla alınacaktır. 

Muvakkat teminatı "213 .. lira "75.. kuruş olup şartnamesi 

Komisyondan her gün parasız verilir, 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikt" ve 

belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonumuza müra• 

caatları. "1918. 

-------ı 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llAı1ları 
=-----------------------------~~·~------------------

Bursa askeri okulunun 8 İkincikunun 937 tarih ve 1404/29 
sayılı ve tümen an barı namına tanzim edilen 200 kilo zeytinyağı 
ve 200 kilo sade ya~ına aid ayniya~ teslJÜm makbuzunun aslı 

zayi edilmiştir. Bu 3yniy:ıtın yerine yaniden tüm anbarı namına 

ayniyat tanzim edilece~inden zayi edilen ayniyatın hıikmü 
olmadığı "661,, "1920 .. 

• • • 
Tümen Lirlikleri için 3000 kilo zeytinyağı açık eksiltme ile 

alınac•ktır. Eksiltmesi 20.4. 937 saat 15 te .ir. Mnhammen bedeli 

2100 lira ilk teminatı 158 liradır. İsteklilerin şıtnameyi görmek 

üzere her gün ve eksiltmeye iştirak için belli gün ve saatte 

teminatları ve kanuni vesikal3rile Lüleburgaz Tümen Satınalma 

Komlsyonund:ı bulunmaları •662. "1921 .. 

lstan bul Asliye lkınci Ticaret 
mahkemesınden: 

lstanbul Belediyesi tarafından 
müteahhit perlıpeli ölü Hamdı mı· 
rnsçıları Şişlı Bulgar prşısında 
Hasan Ali apartımanında No 5 de 
karısı Şefikd kızı Süeaa l'e küçük 
kızı Saibe ve Suat Galateda Ô;;-;er 
Abit hanında Tüccar Şerif Peyoğ· 
llında Tokatlıyan otelini ıkamet• 
~ah ıttihaz eden lımırde Ha!imağa 
çarşısında Sapancalı Mehmet oğlu 
Bat:i aleyhıerıne paçahane yüzün
den vaki zararı ziyan davasının 
cereyan eden tahki~atı sırasında• 

Mıiddaalcyhlerden Bakiye vakı 
llAnen teb.igat üzerıne Mahkemeye 
ııelmedığinden Usulün 40 ıncı mad. 
desıne lcvfikan gıyap kararı ıtti· 
haz ve ilanen tebliğine tahkikatın 
da 20.5.937 tarıh saat 14 de ta· 
liken karar verilmiş olmakta kcy• 
liyet tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. (30616) 

dugundan kanunu rnedenınin 131, 
132 ve 134 ncü maddeleri mucibi~· 
ce ıki tarafın boşanrnalarırıa ve ka 
nunu rnezkürun 95 nci maddesı mJ· 
ci!:ıince rnüddeaaleyh Saranın ev · 
lcnmek için 300 gün müddetle bek· 
!emesine ve 595 k.ıruş ınasarıfi Mu
hakeme ve 400 kuruş ilam lıarcın•n 
rnüdde:ıleyhe yükletilmesine 15· 
3 • 1937 tarihinde davacının 

vicahıııda müddealeyhin gı~a!:ıııı

da karar verilmiştir. !>Iahalli ib -
meli meçhul olan müddea1cyh Sa
raya tebliğat iianen tebiiğ edilme
sine binaen mczkiır hükü;n neti • 
~esi dahi hukuk usulü mu:ıakeme· 
leri kanununun 142 ııcı 'Tladdcsi 
m.,uCibinc:c il5nen tebliğ nlunur 

ıınını 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta -
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günle:i sabah c9.5 - 12. saatleri ha
kıki fıkaraya mahsustur. Muayene
lıane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. . 
Sultanahmeı lİçl.lnt·ü Sulh Jiu'< .ık 
Mahkemesınden: 

Davacı Alı Zühtu tarafından 5ir
kecıde Musul otelınde emltık ko -
ınısyonousı.ı Fatma Saadet aleyhine 
936/664 No,lu dosya ıle açılan fekki 
hacız davasının cari duruşmasında 
müddeaaJeyhın ıkamctgahı ırn•chul 
bulunması lıasebıle ıli'ıncn davc. ;ye 
ve rnuamelelı gıyap kararı tebliğ 
edıldığı halde son celseyi muhakn
me olan 7/11/936 tarihinde muh~
kemeye gelınmemiş ve vekil dahi 
gön<lerılmem~ olduğundan gay • 
rı menkul üzerine vazetti • 
ıilrr.iş olan haczin fekki -
ne ve bilcümle rnasarifin ınüddci
~leyhe aidiyetine muhakemccc k1. 
rar verilmiş olduğundan taı ih ;;iın

dan itibaren 8 gün zarfır.d:ı ı.cmvi
zi dava edilmediği taktirdt> hUk
nıüı~. kesbi kaliyet edeceği il5ııo!1 
l~bliğ olunur. 

Sahıbi ve umumi neşriyatı idare eden 
Başmuharrır 

E. izzet 
Basıldıp yer: llfatba:ü Ebiizzlya 
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