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3 ncüde: Meşale-Vodvil. ' 
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Aygır. 

5 nclde : Gazeteci güver -
cin ler-Tetl<i kler. 
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p hu udunda alı a e 
.................................................................................................................... 

Millet Meclisinin dünkü toplantısında Başve ilinseya 
1 ahi iye Vekili Şükrü Kaya alınan 1 

istisnai tedbirleri izah etti 1 

15 Martta Diyarbekirle Mardin arasında so_qgunculuk yapan 
bir çete hududun öte tarafına kaçmış ve çaldığı malları nü
mayişlerle alenen satmıştır. Tunç ilinde takib edilen ıslalıat 
programını tacil ve titizlikle tatbik etmek lüzumu hasıl oldu 

takviye edildi 
...................... 0 .............................. .. 

vaziyet Şarkta askeri 
........................................................ J 

nazarı 

celbedildi 

~e.lgrad Fransanın şiddetle 
lçtımaı d"kk . 

Belgrad 
Konuşmaları ve~~~~! ~~:~~~i0~a~!~~~c k::: 1 af ı 

hinezonun yapılmasından memnur. 
olmıyanlar, bunu ölü doğan bir ço
cuj'.a benzetmişler ve Milletlerau 
sı münaS<'betlerinde asla müessi• 
bir rol oynayamıyacağını iddia et
tnişlcrdi. 

Gecenlrrrle Kiiçiik Aııt:mtın ölü 
mü habl'ri hakkında ikide bir mey
dana çıkan rivavetlere karşı Çe 
koslovık Dış Bakanı B. Krofta, 
bir gazeteciye şu Çck<'slovak a
tasiızünü hatırlatmış: 

- Ölümündm bah~1dilen adat« 
çok VRşar. 

Fılhaklb do '11111tı 5 .. ndenbPrl 
ölümiı bahis mevzuu cJ;ı.n KıiçuK 
Antantın wıdeliğı karşısında yüc•· 
Ç•·koslovak atasön\rıiir, bir haki · 
k?t ifade et • n. lnan'Tl::ık gerek
tır. 

K"<;iJk Antant 193;, 'C":es;ndcn
bcri bir nM·i k'>r-lıine büyük dev
let rıl!l'uştur Üç devlet dış bakan- ı 
!arından lerckkıip eden Antant kon
s~yı de sık sık içtima eder. Bu iç
lımot.r artık 'ıer hangi hiikümr\ 
kabtnc•I· in içtimaları gibi tabii 

gi' •·G nr:o<'~C ha~! a-lığıl'dan bur laı -
da hususi bir mana aranmaz .Bu -
nt;nla beraber, İtalya ile Yugos -
lav:va nr;ı .. ,ınd1ki itilfıf~,·n soıırea t:;p

landığı için Bclgrad '.çtımaına e
hemmiyet verilmekte idi. Filhakı
ka bu itilaf imza cdıld.kten sonra 
l<ıic il· l\ntıntın öbn:ü hakkın -
daki habcrkr tekrar şayi olmaya 

başlnmıştı. Belgrad içt.maı bu ha
be. !eri bir defa daha tekzip etmiş
tir Kiiçiik l\n•~nt ve 0nun CiMef': 
ola!1 Balkan Antantı iki maksat!~ 
kurnlmuştur: Bu kombinezonlara ' 

Cenup S.eJuılıtr''" ••tltı • ·ınatt 
t•dbrrl<ri ılün Büyük Millet Mac• 
lisindı izah eden Dahiliye Vekili 

ve Parti Genel Sekreteri 
Şükrü Koya 

Ankara 7 (A. A.) - Bugün Re
fet Canıtez'in başkanlıjtında ya. 
pılan kamutay toplantısında iç iş· 
!eri bakanı •e parti ııencl sekrc. 

Dün bitti ve bir 
tebliğ verildi 

teri Şükrü Kaya sık sık alkış ve 
tasvip ses:eriy Je karşılanan şu be- B 

• Benes Belgrattan 
akşam ayrıldı 

dün 
yanatta bulunmuştur: 

•Son zamanlarda bazı vilayetle• 
rimizde çok senelerdenberi alışma
dığımız vakalar oldu ki bunlar üze. 
rinde hem mcm~'kct çok hassasi· 
yet gösterdi, hem hükumet hususi 
tcdabırler almağa mecbur oldu. 

Bu vaziyetten Büyuk M.ıltt Mec· 
i i ı d r haberda tmeyı a~I 
bir vaııle bildjm. Her ay neşretti
ğımiz mufassal vekayi raporları 

gösterir ki senelerdenberi memle· 
keı:mizde yol kesidlık, soyguncu· 
luk gıhi vakalar görü~memektedir, 

Eski devirlerin, mütareke sene
lerinin anarşik idareleri ·aıtında, şu• 
rada burada sık sık tesadüf edilen 
bu kötü itiyallan bugün eser kal· 
mamıştır. 

Adi v•kalar ise huzur ve sükü· 
una nail olmu~ herhangi bir meııı· 

leketiıı asla fevkine çıkmıyan adli 
hadiselerden ibaret kalmaktadır. 

Türkiye halkı yüksek bir sükün 
(Devamı ikinci sahifede) 

fftlOi.$:/1 

Ç•k Cumlıurr•isi il• beraber Aorupa 
oazigeı~·,,; gözden g~ç;ren Yuı?slao 

nalbı Prens Pol küçük oğlu ıl• 
beraber 

Belgrad 7 (A. A.) - Benes ve 
Nazır Krofta'nın Belgrad'ı ziyaret· 
leri münasebetile neşredilmiş olan 
bir tebliğde bll iki devlet adamı• 
nın Prens Paul ve Stoyadınoviç 

( Deramı ikinci sayfada) 

Yeni bir 
Garp Paktı 

Fransa ve lngllt ere B el
çl kaya bir mektupla t e

m inat verecekler 
Paris, 7 (A. A.) - Excelsior ga• 

zetesl, Fransa, lngiltere ve Belçika 
arasında Belçika-

giren devletlerin mülki tamam -
lıl-Jarıııı korumak. Bu devletleri, 
btiyiık 1 crin rıvl'ncağı olmaktan kur
tarmak. Bu maksada yardım eden 
her nevi anlaşma, Küçük Antanlın 
Ve Balkan Antantının hrdeflerine 
taınamile uygundur. İtalya, Yugos
lavya ile bir itilaf imzalaınşısa, Kü
çük Antant, kendi uzuvlarile kom
şuları ~rasında bu yolda itilaflar 
iınzalanmasını temin etmek ıçin 
kurulduliıınclar a'ltant namına b;r 
lnuvaffakıy?ttir. Nasıl ki dün an
taı,tın başka bir uzvu, kendi kom
ŞUsilc !.ıir ıtıl;i! imza etmiş. Yarın 

Cenup <'ilıiyt1/er/1tt zi .,. Surig• .~ududumı.ztı gösterir harita 

yı Lokarno ta• h· 
hüllerinden kur• J 
taracak formül- i 
!eri tahriri olarak t 
teshil etmek 1 
maksadıyle ya. 1 

pılmakta o 1 an 1 
müzake r e 1 e r i 
mevıu u b a h i s 
ederek diyor ki: 

da başka bir uzvu kendi komşusile 
bir anlaşma yapabilır. Denilecek -
lir ki her üç devlet de diğer dev -
letıerle aynı mealde itilaflar imza 
tlsinler. Küçük Antantın mütesa
l'ıid bir kütle olduğu ancak o za • 
inan ~nlaşılır. Hemen sövlivelim ki 
h_nvle bir politikanın re~lite ile a
lakJsı olamaz. Küçük Antant dcv
leııcriııden lwr bırinin ayrı bir 
e
1
c 'rJfy;ı v:ui ·tti vard'ır. KarsıJa,. 
1 ~ - • 

ı avıı meseb!Mı."'vardır. Bu dc\'-
1<·tlcrden birirı·l!r ke~ıdi komşusile 
~ apacagı bit\-~nhisma;> an tan tın di
@eı· hir azas\/fc;ıı>'Kiç f:ii'r mana ifa-

Ahrri~ .:ŞUk"rp Esmer 
i Dcı:amt ik~ıtci sayfada) 

Logaritma 
MUsabakaya kaç kiti 

lttlrak etti 
Ankara 7 (A.A.) - Türk dil ku· 

rumu Genci sekreterliğinden: 
Loııaritma müsabakasına müd· 

deli içinde memleket.in muhtelif 
yerlerinden tel yuısı ve mektupla 
75 kişi iştirak etmiştir. iştirak 

edenler: l Saylav, 3 profesör : 2 
2 emekli subay, 1 noter, 7 öjtret· 
men, 12 memur, 2 mühendis, 1 
avukat, J kımyager, 3 muharrir, 18 
talebe, 1 sanatkar, J işçidir. 

22 zat ta yalnız adres vermiş, 
mesletini bildirmemiştir. 

11. REŞiT TANKUT 

• • B i r tashih 
Ankara 7 (A. A.) - Tü~k dil 

1 Mısırla dostluk 
Muahedesi 

DUn hariciye veklletlnd• 
hnza edlldl 

Ankara 7 (A.A.) - ' Bugün dış 
bakanlıtında, Hariciye vekili dok· 
tor Tevfik Rüştü Aras ile Mısır 
orta elçisi S. E. Mohammed Et. 
mohti Elcezairli, Türkiye Mısır ara• 
sında bir dostluk muahede sile ika· 
met ve tabiiyet mukavelesi imza 
etmişlerdir. Bu muahede ve muka· 
velelerin metinleri yakında iki 
memlekette ayni zamanda neşre· 
dilecek tir. 
~..-~..-~~---""""'~ı 
Kurumu Genel sekreterliğinin Lo-
ıırritma hakkında .dünkü yazısının 
nihayetindeki yüz sene yerine yüz. 
!erce ıene denilecektir. T~shih ederiz. 

Belçika Elçiıi
nin dün yıptıtı 
müzakerelerd e n 
sonra hasıl olan 
intıba şudur ki, B•lçika Baıockili 
Fransa ve lngil. Van Zeland 
tere pek yakında Belçikaya istedi. 
tini bir mektup şeklinde verecek· 
!erdir. 

· iyi malfımat alan siyasi mahafilde 
söylendiğine göre, yeni bir Garp . 
paktının müzakeresi için eıaslar 
tesbit edilmek üzere konuşmalara 
başlanmıştır. Bu da taati olunacak · 
mektuplarla yapılacaktır. · 

( 

Ba; \•ekil ıı iz 1'ıııcl lnönü, dost 
ve mull"JIK ) ugoslavyanıa Başve
kili Sloyadinovi~e iadei ziyaret el· 
mek üzere Belgrada yapacağı se· 
>•hale bugün başlayacaktır. 
Başveki'imiz bugün Ankaradan ha· 

reket edecek ve şehrimizde üç gün 

lnönü bugün 
An karadan 
Hareket etti 
Başmuharrirler 
Dün akşam Belgra• 
da hareket ettiler 

• • 
kaldıkhn sonra 11 Nisanda bura-
dan Bclırrada hareket edecektir. 

Başvekil:mize bu sey•hatte Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü Araı, 

protokol umum müdürü Şevket 

Fuat, Hariciye . birinci daire mü
dürü Cevat, Başvekalet kalem 
mahsus müdürü Vedit, Hariciye kale· 
mi mahsus müdürü R•fik Amir ve di· 
~er üç memur refakat edec 'klcrdir. 

Başvckilimizin Bclgrad'da dört 

ırün kadar kalacajtı ve bu müddet 
zarfında mühim görüşmeler cere· 
yan edeceği aola~ılmaktadır. 

Başvekilimizin Bo!grad sephali · 
müna•cbelilc dün ak~amki ~kspres• 
le gazole La;ıııuh3rrir!eri ilclgrada 
horeket etmişierdir. 
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Lehistan'la Almanya 
arasında bir hadise 

gazeteleri, Lehistanda 
yapılan bir mitinge: 

Kepazece 
ve 

Küstahça 
Tahrik diyorlar 

Berlin, 7 (A. A.) - Polonyanın 

ııarp cemiyeti tarafından birçok 
resmi teşekkül mümcssıllerinln de 
iştirakiyle Grandenz'de tertip edi· 
len ve bazı Alman vilayetlerinin 
Polonyaya ilhakını talebeden bir 
karar suretinin kabulü ile neticele· 
nen miting, Alman malbuatının şid. 
detle nazarıdikkatini celbetmck· 
tedir. 

"Völkischer Beobahter,, diyor ki: 
Böyle bir tezahüre ve bu kadar 

kepazece bir karar suretine karşı 
resmi Po'onra makamatının nasıl 
bir vaıiyel alacaklarını büyük bir 
dikkat ile bekliyoruz. Bu gibi bir 
tezahürün Almanyada ylpıldığını 

farzedelim. Polonya makarnalı res. 
men proıestoda bulunmakta, bunu 1 

Alman 1011/olcrlnltt hücumuna 
uJrıgon l•A Dı; Boka~• Bok 

Hindistan isyanı 
Hind asilerini idare eden bir Hind Fakiri· 
dir. Baıkumandan harekitı idare edecek 

Hinri aıiloriniıo. ı•/i fakir tpl 

(Yıı11 11 2 nci sayfada) 
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arkta askeri vaziyet 
takviye edildi 

Belgrad 
içtimaı 

(Bırinci sahifeden devam) 
de etmeye' ııir. Politik kıym~tlcrı· 
le ölçülecek olursa, Romanya ile 
Sovyetler arasmaa bir itilaf, Ro • 
manya için ne derece ehemmi • 
yetli ise, Yugoslavya ile İtalya ara· 
sındaki itilaf da Yugoslvva icın 

(Birinci sayfadan devam) 
•e huzur içinde, şahsi ve milli re
fahın inkişafına çalışıyor. Türk mil
leti mazinin ihmali ,·eyahut lıa1 , •• 
tın it barı ı ü • n 'en olsun iklısddl 
\C içtin.al sah<ıJardaki bo~lui-..ldtl, 

geri ikleri metodlu ve p'anlı çalış

malarla do!Jurmakla meşı;uldür. 

Bu verimi kaliı etin mJddi ve 
nul.i e~erleri herltesin gözü önün
de her giın daha ileri bir nis
lelle artmaktadır. 

At .. llrk devr.nin ana vasıfların· 
daa bıri hariçle sulh, dalııld< •Ü· 

kündur. Yeksek tedbirlerınizle ve 
büyük feda.iirlıkıarla elde edilen 
Lu ı mnİ)t:l ve aS<t}İş, n ilıelllı lt:· 

kcffdü umun.is' altında muhafcza 
cuilcn b.r emJncllir, Bu emanctı.. 

teca \Üz edenler daima ve her } er
de Cumhuıiı <tın çetin çehresi it 
ve meti,1 icraaliylc karşılaşını~ldrdır 

bJ nıült:Ca\"ızlerden hiçLirırıin c .. 
. a z kolmadığını SÖ} .tmek çıplak 
L r lıakık.ıttır. luııdan sonre1 da 
herkiıııin taraf.odan ve l:er nt 
suret c olursa oısun lö1 1e gaflellert 
dı şecek,erın akıLeti böyle ol•
CaKtır. 

lçcride vaziyet bövle olduğu gl. 
b aıdığın ız tec..lirierlt iyi ve 
dı,rüst kom uluklar sayesinde hü· 
dutlarımızın büyük b r kısmında ca 
sencferdenleri emııİ)Ct ve sukUu 
lıiık üm! er madır. 

Suriye hududunda biıe karş• va· 
pılan hırsız.ık, kaçakçı.ık, soygun· 
culuk 'a.< a.arı bızim ald ,iımız ted· 
b rıer sayesinde haddi asg•rıyt 
indirılmiştir. 1935 senesine kadar 
muhtelif zamanlaraa bize saldırar. 
Yada, Ada, Seyithan, Alican gibi 
soygunculuk çeteleri son hırsızına 
kadar içeride imha cdi'm şlir ve 
lıiçl iri geri c!önrremişlir. 

1936 yılının son nıs!ında tekrar 
muhtelif çetelerin t arruzlarına şa· 
hit oluuk. Eu çete:er dt: ekseriyet· 
le tenkil olundu. Eunların da hudu t 
barıcinde hazırlanarak 'e leş' k 
olunorak memleket dahiline göııde
ri idikleri delillerie sabilltir. l.lu vu. 
kual • 1937 yılı başından beri dalı• 
faJI bır manzara aldı. Martın 15 ine. 
günü Diyarılıekır'lc Mardin arn. 
sında K rJköprıi mevkıiııde b r 
solgun vakası o'du. Senelerden· 
berı asayış Lu ) alda haleldar (J!. 
ınamı tı. 

A'a inin hakıkl bir emniyet L· 
yılsız ıığı içinde bu 1unduğu bır sıradJ 

bu soygunculuk yapıldı. Ayni la· 
rıhlrrde Dcrsim'de takıp eıtığı mır 
ısı hal programına karşı bazı eskı 

ağ .arın harıçten gelme müşe>Vik. 
!erin tesiri ile hükürnet tedbirlcrıre 
mukavemet etmek istediklerini ô~
rendık. Karaköprü vakasını yapın ı 
o anları maha.li idari kuvvltlcr 
takibe başladıkları zaman bunların 

hududun öte tarafıqa geçliklerını 
ve çaldıkları, hayvanları sevin~h 
ve gurültülü nümayiş 'erle alenen 
sallık arını ve herkes•n gözü önün· 1 
de muvallakıyet şenlikleri yaptık· 

!arını Öğrendik. 

Hadisata hususi bir ehemmiyet 
atf<tliğimiz bir sırada dığtr bır 

hırsız çetesiyle Gergüç civarında 
tt'Tlasa geldik. Çete, ölü ve yaralı 
bırakarak dağıldı. Tahı..ikat netıce
si anıadık ki bunlar da cenup bu· 
dutlarımrzın ötesine i.~İcd etm ;fe r. 
H r iki çete efradının cenuba ıltı· 
ca eden eski şatdlerden oldu2u ve 
hariçte hazırlanarak memleket iç ne 
girdik eri aniaşıldı. Eu mütevali ve 
maddi misallerle cenup hududu. 
mJı hnricı. de kola} hk \'C cesa• 
retle çete hazırlığı yapıldığı ve ıa. 

kip lıarekalımızdan kurtuldukları 
ve sıkıştıkları vakıt hudut harkın· 
de melce buldukları kanaatıne ı ar• 
dık. 

HükÜmelimiz meselı:~i ciddiye!· 
le tetkik elti. Nereden ve ne suret· 
le gelirse gelsin memleket uayı· 
şini muhafaza etmek için alınması 
lazım gelen tedbirleri aldık. idare 
mekanizmasının ihlal edilmek iste• 
nilen vazıyeti süratle iade edildi. 

Tunce'in'de takip ettiğimiz ıslahat 
programını doğru yoldan şaşan 

aşiretlere asla cesaret vermiyecek 
bir surette tah~kkuk ettirmek kı· 

rarını teyit ettik. 
Tuncelinde birkaç senede yapa. 

cağ.mız ıslahatı tecil ederek vücu• 
de getirmeğe leve~5ÜI ettik. Bura• 
daki programımız Büyük Millet 
Meclısinin malGmudur: Yol, mektep 
yaparak ihmal edılmış olan bu mın• 
takayı medeni ve ikti•adl bakım· 
dan ı·ü!:seltmek ve bunun kuvvei 
teyıdiyc .~ i olarak jandarma ve ida
re teşkilatını ş mdiye kadar gırme. 
diği yerlere sokarak devlet otori• 

lesini yerleştirmek ve vatanın her 

1 

_____ '°" 

;:~::~:,:.;~'.::;:~ ~~:;,~;:.~: s p an yada a n h r yen j bir 
Tuncelınde derı.aı 'atbik için dör- bOg- Ş •ar 
diıncü umun i n: üleıtişliği tekrar ~ H 
} eııi kuvvetltrle techi' etik. ---- arp 

Program tereddütsüz ve tehirsiz U l 7 
talbık olunacaktır. Orada da Cüm· nükumef kuvvetleri faarrUZ arta ç 
hurı>e in karuııları behemahal ta - 1 ıkarSa 
Lık o:unack ve ora halkının her j adım adım ilerliyorlar ••• 
!rreli ele biıtiın Terk vatandaşları 
g l i Cünlbu'ri y{ tin irfanında ı, um
ıanı ıdan, medeni elın ic p 1rından 
\:,ehcmehal miıstrfit ol c"k ardır. 

Bir.rıci umıın:i müfett.ş ık dahi· 
!inde hJ k umumiyelle Cümhurı . 
\ tliıı ltsis ettığ'ı asayiş ve ntzaın 
polıtikasına candan t r , ftarıdır, 
ç. ı, !eri ve çere elr• • ı .ı takıp 
ıoulreTC f'rımiıle Lır i~ ıe ım:.a el· 
n:,..ktt:dır.cr. huııır ve refdh lçin<j ! 

~"tı.:;ıa bu vatand::ı5ları ~urpr tlcr

.:Jen korum lk içın ""ll\'Ch l3kVI} e 
e n.~ r. kar r ver<lık. 

Normal ıd ıre \'e umumi j•ndar. 
n,a tedl.:ırleriJ<den başka hu•u'! 
l<obırler de aldık. Bir fırkamı11 

ıl.tııaı r.Jradi'e ıiık ek m'Huda 
ıl,•fıR" ederek muhltmel hadisala la· 
<addııırı" tefevvuk etmer.ın faı· 
<falı ol.·tağına karar verdik. Bu 
rrıa~satla hır haha evvel celbettı
ğınııı ihtiyat elr>dı rnahallerıne v•
~uı olmıı} ve askcrt vaZ•}CI cht:m· 
ınıydh •urette takvıye edilmış bu. 
lunu)'or. 

ihtiyat e!!radınin biiyle mahdut 
hıı uhada celbedılmesını ız•h eder· 
kt n afdığımı7. tedbırlerın mahiye• 
tırıden Büyıik Mil'eı Meclisı huıu
rı.ııda memltketı açık bır sureıte 

lı•b~rd'f elmiş oluyoruz. Bazı h•· 
1;.,ı.rc gore cenup hııdudumu· 

""' ÔIP tarafında diğer çdeler de 
t.a 11rlanmış veya naıırlan!Daktadır. 
Luyiik Millet Meclisine ve bllyıik 
m lletınıııp emniyetle ihde edebı. 
lırım kı hazırlıkların ve hadıselerin 
rnahıyeti ne olur.•a ol,.ın vaziyeı 

Jamanııvle devlet kuvvellerınin bA 
J,.ın.ıyel altındadır, 

G.ıyrı tabii bir hududun arır1 

\~ talııf kolaylıklarından istiıadP. 

edc'Ck ıç riyc '1irel itenlerden lıır 

~(l~u tekrar Suri, eye 5ı~ınm•k 
llr,at \C ımkiırıını hul.ımamışlardır. 

Bir İngiliz to pi~o u 
tarafından bombar 

-si {ayvar ler 
ıman e ile! i. 

Ma clrid, 7 ( A /\,) - 1-lwas 
?j1n.::.ın1n tT'Uh ıb r ınd_n : Aı;ılt-r, biri 
Arav .: nca, dı~·erı Cr..rabanciı l m•.n· 
t ıka<ınrla olmak üzere i,i kere 
mukabil l:ıarruza Reçn~i~ ers~ de 
k:ıvt..cltikleri araz:nin en ufak bır 

ı;v~ "nı bıle i 't r-l~t elmi1 e rru 
valf ak olamamışlardır. 

Çcnkü mılis ie r, duşmanın taar· 
T1ı1 arını evve:ce ta' mi ı ederek 
ıhliyat lı bıılunm u, !ardır. 

Hükün et kıtaları J1,dJrma 
c.•phesınıa cenup kl!mında Brunele 
C ı mpozuelo h •it.na muvni (llarak 
şıddetli bir taarruza geçeı tk a,i. 
lerı ıstınat hatl u rına ka -lar gerile· 
meğe mecbur elmiş erdir. 

Anduıar, 7 ( A. A. ) - Cum hu· 
rıyelıiler Bozoblanco'nıın r.erıuf un. 
da Vi.lharta yolunun üstunde parlak 
bır taarruza geçerek 1 l lop 1 tank 
ve 100 kadar esir a mışl•rdır. 

CEBELÜTT ARIKT AK] KONTROL 
HEYETiMiZ 

(,p•nyada CtbeluUarık ve civarı 
sahil erini kontrol edecek ol ın 
lıeyeıımıze •Zafer,, torpidosu tahsis 
edılınıştir. • 

Bu s~hıll~rdekı heyetimizin me. 
saısi ınuddtlınce "Zdl r,, torpidosu 

Beyn~lmılel lirn nl :rda' lir nde 
d~n irli kal 0 caktır. 

Asiler korku içinde 
Cebelutt . ır .k 7 (A. A.) - Tıy

yarekr l«rafından yeııi c vdanlar 
ı apılmasıııdan ve bomb.. ım .n ic
ra edilme inden k orkın a<i ler ev• 
\el ki ak~am Ce ta, Tarih, E'ce7.tre, 
Sın roque, Lalınea 'e E.sleporıaJa 

bı . ti, ışık ~r ~öndürmuıltrdir. 

Bir l 'lgiliz torpi<losu bom· 
bardıman edildi 

Londra, 7 (A.A.) - Amirallık 

ela resi Galfanl i•m·ndekılngıliz torp• 
do muhribinin Va lene a ıle Alıcante 

arasında bombardm an eoi:mi~ ol· 
du u •ll bildirmektedır. 

Muhrp, tanare toplari e ' mııka. 

bele elmi~tir. iki t • raf la has ıra 
uğram.ımış ve Galtant keodısıne 
hiıcum eden t>yyare .erin biıvıyeli. 

ni te,bit edemeden yoluna devam 
elmıştir. 

Gazeteci öldUrUldUmU ? 
Londra 7 (A. A) - Malaıra'nın 

zaptından soıra tevkif e -J ilerek ca• 
sus ukla ilham eui en News Chro
n icle gazetesinin l<panya muhabiri 
M cır gazeıecilerinden Koest er'in 
a• be '. in Jen endı~e edılmektedir. 

indistan • s nı 
Hınd"lanın şimalincle büvfk bir ı 

isy;ın harekeliniıı b1şgösterdiğıni ve 
1 •gilı tlcrın isyanı La<lırmak için 
mühım kuvveller röndermek mec
burıye lind • kıldık !arını }azmışlık. 
Bu isyan hakkında t ugun de aşa· 
ğıdokı tal~i al vrri lıyo r: 

-
A, !er, d•l!ların b'r çok yerle· 

rhe tcp'",le yer'e l rı:mişlerd.r. 
liulün k~vvel'eri ~ar k le geçiren 
ad amın ısmi fakır lnı'dir. 

H ita geçmez ~i. Şimal hudu. 
dunjan 1 arut kı ku<•ı gelmesın, 

Ccçen s lı g ; ii de fıkirin adım-
1.arı kurduk n. ı t ır puçuda y'.rmı Uç 

ı m ~1 r ve • r nef rı 

t u end rf: ı frl' a fe • 
a fid m ühim hare'<et· 

lere S3hne olacak,d iyor 
l rrl ;ı, 7 (A. A.) - Lu Je.ı• 

<!orf "A ıııa ı kuvvetinin mJkad· 
des m mLaı .. isim i mecınuasın ... 
da ezcümle şu s_ıtırları yaz.nak. 
tadır: 

"Şimdi umumi bir h.ırp çıb· 
c k oluı sa, kat'ı nelıceni.ı A~· 
rupa lı rp roeydaıı l rında ist•h· 
sal edileceği şüphe•iz olmak:a 
Ler ber, s m li Air ka fev a.a
de n.ülıım hareKet:ere sahne 
o:acaı<tır,n 

Cıhan siı a•etinin ufuklarını 
t lk k elme~e dev.m eden Lu· 
d !' .orf, Sovyetler birhğinden 
b .sede ek bu mcm'.e,et h .ık· 
h.ndaki müıaleasını şu kıs1 cuın• 
le ile hulasa etmektedir: 

"Sovv< t'er birli.{i, 
zarlara kapa ıdır. ,, 

butün na· 

--~----------------Filistinde 
Yahudilere 
Rahat yok 

Kudü>, 7 (A.A.) - Galile'de y•r
leşen Y"hudi çııtçiler iıukumel!•:n 
emniyet tertibatı almasını istemiş
lerdir. 

Fihstin'in diğer mıntakalarında 

vaziyet, iyileşmiş ise de sükiınet 
tamomılc; avdet etmemiştir. 

Yahudi matbuatı son günler zar
fındaki haydutluk vakalarını say -
makta ve lıukümetın kafi şeki'1 
müdahale etme ni ısrarla isle'Tk! -
tedu'. 

• • 
Habeşler 

o derece ehemmivetliair. Fnk"ıt 
bunların her ikisi de Küçük An • 
tant için büyük kazanctır. 

Küçük Antnnt siya 0etinde git · 
tikçe daha vazıh şekilde tebarüz C' 

Cnn bir nr1·t~. ı:ıntıntl'J biivi.ı..1i. J,., ... 
lct siy"'scecrine fılf..:t oln1asına yer 
vcrmeme'<ti:. Vr- an o :'ı ·or ki 
Fransanın son v.....zi\ \.. ttcn memnun 
l: im-ı.m !t"ın ha he"" sPb bi d, 
budur. Fakat şurası 11nutt•lm· nalı· 
dır h antantın vücuduna ' ı p et" 

liln 0ii~ü .. ,c<'ıe~·rien '"-ıir! Ce kil ·ti1-. 

1
1 

devletleri bci\'ük'erin siyısr. e i • 
ne alet olmaktan kurtarmaktır. :a~· 
yük devletler ôtedenbcri, küriik 
lcri, kendi politikrrla"'nda i rine 
elvı rdikc;c vasıta olar. k kullan • 
mı l::ır, ve i··Ierirıc el\ crmcyit C( d~ 
ort da hır .... mı::;l ır :ır. iı:ı• I • .. 
t1rnfınrl31', ansızın terkedi. n A • 
vu.stur.y:ının burtiinkü ..ı..:ızivcti. A-·~ 

ni şey yarın d.ı Y•cari;t nın ba • 
şına gelecek gibi görünüyor. Fr n· 
sa ayni oyunu kaç C:~fa oyn ~ ; ' 
lır? Kü\'Ük antant ve helı- Dt: k"O 
antrırtı d0vlptll'ri bu acı t.:cr ?hl" .. 

!erden dersler almışlardır. Ve kor!l' 
b:nf'IZO!l]arının kurulrrnsındaki bll 

<'sash mül~ihaz.:-.y ı unu•.tukları gün, 
küçük antant da Balkon antantı 
da hikmeti mevcudiyetlerini kay· 
betmiş olurlar. 

/.ıhm .t ~ül<r'I E .. -~r 
Ul•1111"1111111111111111111111111111111111r<11 ıUlllllllllllllllllJ/lllJHllll 

Belgrad 
Konuşmaları 

( Bırinci sahifeden deuam) 
ile iki mem ekeıh rr.üna.,.iJatır.a 
m· teal ik olan meseleleri Avr pa'• 
oın ha·i hızırdaki hPy·-,el ·ıı i 'e l va• 
ziı etini tetkik elıı.iş oldu~l ırı be• 
>an edılmektedir. 

Kliçük it :aı dev~ıJeri ela ıni 
ko11<e1 i1 ge\erılerde vernıiş o ı ı~u 
karar .ar, eniden teyit edılı i> • e 
Çeko<lovak va devi t rri<inın u• 
go,Ja v a milleli e } ap:ııı ı o dutu 
bu rcc;ıı•i ilk ıİ}',,retıe ikı m n e• 
ket a •3•ında ki sıkı dos lık ve 
brdeşçcshe tr.r ik rabı a· ırı ı ı la· 
ha ziy~de t kvıye kı ınnı ş o Jıı u 
k ıydedilnıek er r. 

Comhurı yetı n l.uzuru içinde kanun 
ve r..rdt niyet ŞJrlları~a uyg1ın ola
r~k l'J;ıU JO \C }'arının nfOr elı 

lıayalırıı kazanmağa _çalışan "aıan. 
d.ış:arın haklı olarak ve hak ola· 
rak i~ll·riıkleri hımaye ve en,nıyet 

şartl•rını n lamamıyle mevtul ol· 
dııjturıu sôyliyebilirım. Meselenin 

"Hındıslanı Elganistandan ayı
ran hudut Aağl k, çok arı .. lı rir 
mınta ır, pvsu:,. kurillıy~ 

~ole musaııı;r, l u ıelı ike i mıntaka 
da bir avu~ hgıliz ı ·biti ve ııele•i 
vardır. Pu mınhka ze< gin Ki mır 
ve Pençap eyaleılerının anat.tarı 
mesal:ıe•in':ledir. 

de \ aralatııı}l r ır. Hindislaı hü· 
kumeli şırııci ş·m 1 mıntık rnı1a 

yed bın kı~ı gc»dermege k >rar 
\ermiş t.u u mnkt dır, bu kuvvet 
"yao mıntakuın la lemizlık lıare
ketıne f.İriıecekt r. 

illetPer cemiyetin· 
den nasll çıkarılacak 

1 rens Paul'un Çe oslovakya r • 
isicumlwrurıun ziyaretini iade d.ı -~ 
üzere PrJ~uc'a ..:ıp:ıca~ı se.-ata l.ir.:.İ 
ntn t:l-.ct ara~ırc!rki dt~tlu~u eni• 
den teyid eJ.c··k ve tezahür elt.re• 
cektir. 

chlııli cephe.sı. 

Harit:i c•ph•ye gelince, barıcf 
cepl cnın vaıand•şlarda hakıki bır 
dem ve hukiımcle karşı on:arda 
ciddi bır talep uyandırmış olduğu• 
nu gıılemck ve iı'lmck elımden 
ı;clmez. 

Tiırkiye.Suriye hududu 800 ki· 
lomeırelık lıtr iürlü talil hudut 
kolaylıklarından mahrum Lir fa51. 
la dır. 

Tür~iye Büyük Millet MecJi,i 
lıükiimeli, kurulduğu ılk günden 
itibaren bızım Sur.ye ve Mandater 
bükümetlc münasebatımızın temel 
no~ ıası hudut üzerınde a~a ii ve 
cnıniy elın tesisi olmuştur, Bu ne. 
tıceuıu ancak ıki tarafın hü•niyelle 
samımi olarak te~rıkı mesat.ınden 
lıa~ka suretle •emin olunamıyHa

{ııııa daım1 ınandık. Bu ınabaııa 

Lıırçok mukaveleler ~e protokol'dr 
ıanrnn olunıııu~ ve bunlJrd 2ore 
lıoyle hu'.lul vakalarında ıkı taraf 
nıtmurıarının te~rıki mesaisı derpış 

edılnııştir. Bu gibi hadiseler vuku. 
unda n.uka veleleri ışletmek ı~ıo 

Vöki olaQ leşebbiıslerım•z l.;ır~ı 

t.rafın mahalli memurları taraf.o. 
dan ıamanında ve miıst.ct ol•r ak. 
hrşılanmamışlır. 

H~kıimet, hudut haricinde mem• 
lektl·mızın mnlyeti aleyhinde vu• 
kat.ulan bu teşebbüslere ır.andater 
devletın cıddıyetle nazarı dıkhlı· 
ni ce:pte teabhur etmedi. Ora me
murlarının m 'ksatlı veya halalı le· 
sirlerı yüzunden memleketimızin ve 
halkımızın emniyeti ve serveti aıcy• 
hine vukubulan taarruzların bızim 
yalnız ve bizzarure pasif ted· 
bırlerimizle izale olunamıyacağına 
n.üşabadeje hükümetiniz gecıkme· 
di. Fiıhakika hudut haricinde vuku 
lulocak taarruzların be} nelmilcl 
vazıf !er harekete gelmedikçe za. 
radarının ve tesirlerınin talıdil O•U• 
nac ğmı tasavvur etmek imkan· 
sızdır. 

Hatay da\Utnın meydana çık· 
masından itibaren hududun öte la· 
rafında kasd! ve sun! bir surette 
körüklenen Türk Duşmanlığı, pro
pagandası bu salgın teşebbüsleri. 
nin menşei ve besleyicisi olduğunu 
reddetmeğe mahal yoktur. Biz da. 
vamızı bütün ciddiyetle, fakat bey. 

ş mdıye kadar burada zaman 
zaman çıkan karışıklıkları lıir a-:lam 
idare etmektedir. 1 u adam mufre· 
zeler yönderereK, l ıpıliz rlskerle. 
rini arada ,.rada sardırara~. hep
sini kesmekltdir. Rınb1şı Dinval, 
yüzba~ı Sekkornb bu müfreze.erin 
elin<le can v rmiştir, 

Y ni D lhıvM gele'l l.ıir habere 
f"'&Ziaf -10, f-~İf'Jıd •~ta Ot' U'lt'J b ·ış k l• 

m ntianı ~ır Rob•rt K .sat bızzat 
h rckfılı iduc elrr•cğc karar verıı ıi ~ 
ve ıs an mıntaka<ın a , top, tay yare 
ve ask r pti deri ın ştir. 

Lehistanla Almanya arasında hadise 
gayri dostane tir. h>rel<et ve ken• 
di dahıll i;lerine miıdabe e ıııahı. 

yelind e telakki etmekte asıa lered· 
dül eyll'm' zıerdi. 

(Bırınci sahıfeden devam) j Almdnyn şu ıııülalaarfadır ki, 
kc.mıu m•m1cket 1er l;irıbirine hür. 
ıııc• clmelıdır Ve kı tarafın da 
meuar i.rıı kt.ırı.;m'I ıdır.h 

"Deulschc Al gemeine Zeituııg,, 
diyor ki; 

"Alm•nva Polonyalı muta>s"bla
ra ve Polon yada yaş•yan A' m• ' • 
lara >apılan bir çok la,kııılıldara 

karşı en geniş bir mu,amaha ~Ö>· 
ttre~elmı;tır. Bunun Po1onvada su• 
ıi.ıirn•le uğradıQ'ı ıntıbaı L11de lı ı· 
sıl oluyor. Grandenz'da kalul olu· 
'Tl~n karar curctı kcpaıece bır ta~
rıkı r ve ikı n,eml~kct ara.,nd kı 

nıiırıe~tt:ell rı zebırlıyecek m~tqeı .. 
teıiır. 

1 er· ncr TageLJ,tt, Pofonva mü· 
t •assıı) l•rınııı bu ıon taşkınlıkları 
her tür!~ hududu aştıgını kayde
dere dı ,or kı! 

"Resmi Polonya mak matı Lu 
CC'111 e t n f a1i ı elinden habtrdar 
oı dığıoı ıd lia edemez. Çı <>< · 
bır pk defalar nazarı dikkat; 
ce lıo unr ıştur. 

Crandenz tezahüratı komşu b r 
m~'n ke•in dahıJi işlerine m•Jd::thal .. 
yollu küstahça bir teşebJ,,üsliır ve 
Lıo giLi har ke•lere artık bir nih~· 
vet verecek şekıldc mukabele gör· 
eltd ır. 

~~...----~~,.--..,,..-·-.,..,..~~-:--:--~~,_..~---=-
nelruılel u..u,lerı:ı rr.üsa ' de ve et:. t e.ıı e lerfoe raıtme ı gayret et· 
vaz verdığı he ap.a r d'hilınde or. r:ıek az~ ;nde o karlar samımıyız 
laya koydu<. Cenı yetı•kvam met• kı bu Ç<leltrin lıazırl:klarınııı ne 
lısindc varılan netıce ılc liu mtm• , rJıt ~ lınd? vuku. Lu duğunun 
ıcket müluelli ve kanaatkar oı. b ynelmıreı lı:r U•ul ıle tetkik edil. 

muştur. 

Aleyhimizde gayri meşru propa· 
ganda .c haksız salgınlarla, cemi· 
yelı Akvamda islih•al ett:ğımız 
neticeden vaz geçect{:imizi zanııe· 
denler varsa bunların en nihayet 
beynelmılel münaıebetlerin bozu· 
labilece~ini, fakat bizim hakkımız. 
dan ve kazandığımız hakl"rd~n 
asla feragat elmiyeceğimizi bilme• 
leri faydalıdır. Bu mü 'lı.hazıl:rı 
söylemekten maks•dım, bukiımetin 
Hatay davasındaki &çık ve m şru 
hareketi bizim aleyhimize taarruz
! ar hazırlanmasını asla muhik gös
termiı eceğini teb uz eıtunıektir. 

Meselenıl'\ bu ccphes yanı ::ıuri· 
ye ı aranıızdakı münasclıet rıo•· 
tasından oıan kısmı ha ıciyemızle 
Fransa arnsında münakaşaya kon• 
muştur. Kendi hareketleriınısin 
dürüst lüğ üne o kadar güveniyo
ruz ve Fransa ile iyi münasebatın 
idamesi için muharriklerin butün 

me•ıne bi e h~zır bulu. uyoruz. Hiı. 
kC-ret. nam na olan bu mJruzatım. 

Vaıı)etı oldur..u gibi •öylemek 
i ç~r1c al~ı~ımız tedbirlerle harıçle 
ta~ılıellığım:z hallı harekeli açık 
bır sure!le memlekete bildirmek 
i~·inJır. Memleket asayişinin emni· 
yelle muhaf•ıa olunac.ıgın• kan•· 
atımin \·ardır. Eğer aldııtımız ted· 
lıir ~r kali gelmezse daha va•i 
e'mai<ta bir an Jnahhur etmiyece. 
ıtıınizden llli)ük Mıllet MPc! sinin 
haberdar olmasını ister,z. H.lrıci sa· 
hada da vaziyetin icabetlirdiıti le· 
şebbüslerden ve müteakiben a~na. 
cal: tedbirlerden Bu) ük 1\1 ilet 
Mecl ıni daıma haterdar eae~eğiz, 

Arkadaşlar, 

H' ç bir k• mse tarafından gaflet 
e ilm esini hatırlatmak istedi. 
ğ nır hkikat da .~uJnr: 

Turk m.lletınin kuvveti, her ne· 
rede ve her kime karşı olJrsa oJ. 
sun hakkını ve hayatı~ı korumaya 
daıma hazır ve kadirdir. (ŞıddeLlı 
\'e sürekli alkışlar). 

Londre, 7 (A.A.) - Neg;'s'iın c,. 
nevre heyeti umumıycsine bır mu· 
rahh.ıs h yet gondermekten vaz -
geçtığı söylcnrnektcdır. Bunun •e· 
bcbi, heyeti umumıyenın sırf \1ı· 

sır'ın M;lletler Cemıyetıne kabuıiı 
ıç -ı fc\ k.,rnde olarak toplanması -
dır. 

H abeşi.tdnın murahhas heydı 
me.ele.;ının eyliılde alel~de topla
nacak olan heyctı umumıycde. J 9:!G 
sen~sindc oldugu gibi, bılrııecb•ı -
rı·ıc Solahıyc·l!Pr Komisyonu tar~· 
fından •tHkık edıleceğı hatırlarda· 
dır 

Haile Sel ssıe. bundrn sonra su-
retı kat ıvede m•ırahhas heyet g~rı
dcrmem ye karar verdıği takdır 
de t&bıi hu muame ve h et kal • 
mıyac· ıt•r. 

Z nne 1 " ~e g•ıı e, N ıs, bu 
husu ta h rp e ,nas, 11 kcndw~~ 
vard m d rı hukukçuları I; !has-
sn Gaston Je c'in mutol sını ala· 
cakt• 

Bu zirarelin ıa~ihi yakında ilan 
ediltc ktır. 

Benes, srnt 19 da Belgrad'dan 
ayrıl•cıktır. 

Benesin Yu"'O"lav kı• 
r:J!ına h3dlıe.ı 

Belgrad 7 (A.A.) - Re sicu:n'ıur 
Btnes, kral i!:ınci PdrJ'y• ·ıltı~· 

dan bir sey ıh ıl t'kımı ve N t tı 

Prenı Pa t' J Çekoslovakya krısta• 
!inden san ıtkar ı.ıe işlenmış bir 
~ofr.ı takımı heJıye etıniştir. 

Pren• P.ul da R~isicumhur Be• 
nes'e, heykeltraş ToJll ı Ro.andiç 
tdraf.,dan pp.h-.ış bronzıian genç 
b.r ,oban st tusü rü vem.iştir. 

Parıs, 7 (Hususi) - Bütün 
h.ınsız gaıeteleri Belgrat göruşme• 
lerıne fevknlaJe eheınn:iyet v rınek• 

le c!eıaın etn.tk!edirler. Pari•er 
ı 3gesı;•ytung gaıct •si ~u.ıları y.ız· 

B zı mahf k. de soy lendi" ı~ 1 

göre İı it re huküm !i, Mıllet 

maktaJır: 

"l\luso ini nüıınyişkaranc bir 

ler Ccmıv t nın gPlec k toolaııtı· 

sına mtı ~ ls heyet gc nderm m~
ı;;,rıı Ne s'c tavsıye etmı tır. 

l:lu n, zııı l"ıe<cle, Habc~bt rı m•1-
rr.•ssıl1Ql' nın gelecek tcrlantılar -
d~n mul.tclif sebepleri<' Ll'd.ic.n 
uzaklaş:ı ılması suretı 1e thtıy "ılı 

bir ~ki.de halledikbilccektır. 

Dün geceki 
Yangın 

Dün vece aa ıt on ikiyi on geçe 
Tarlabnşııda 130 numaralı dört 
katlı apartımandan yangın ç knıış 
ve apartıman kamilen ~3naık~an 

sonra sut bir buçukta sc ndurül· 
müştür. 

-·-Cep karıştıranın sonu 
V ıldcçe me ıd~ oturan O srnn• 

nın C'" ... , 'arı taran s.ab1 ah Sadık 
yakalanını,tır. 

Elbise çalan hırsız 
Fındıklıda oturan H<1kkının bir 

takım elbisesini çalan Ömer yaka· 

~~k;lde, Yugoslavya huduthrının 
ıaınnmiyclıııi tanıdı. Adriv&t:k de
nizinin şimal hudutlarında·ı ~arfı· 

nazar ve M ıcarislanın ( revizıı·o• 
ni•l) emtl erini bertaraf ederek 
Yugoslavyaya ltalya pazarlarını 
> eııidcn açtı. Fakat ... ltalyanın bü• 
tiin lıu Hrdıklerine Yuı:oslavya 

ne ile muk lbe!e edecektir?,, 
Eko dö Pari gazetesi de, M 

guale şu cevabt vermektedir: "Yu· 
goslavya, şimdiye kadarki dostluk 
'stemlerini kökünden sar.mı~ ve 
Ki·çuk antant ve Balkan aııtantında 
büyi.k b.r rahne açmıştır. lmzala• 
n.ın pakt, Yugoslav}aya ;imd.lık 

buyük meni Jatler temin edebilir. 
Fakat, bu pakt, Yugo•lavyanın is
tıkba'ini öıdurecekt r. 

Çiıııkü nıüslakbel bir harpte 
galebe çalaca, olan bır ltatya, 
D maçya salııllcrince durma ı aca• 
ğ-ı gıbi, bulun Yugoslavya önunde 

1 de cural.lamıycca~tır. liugtin ol
du u ~,oi, istikbalde de, Arnavut• 
luh, Yugoslavyaya kar'şı yapııacak 

taarruza bir us.libahrl vazılesi gÖ< 
rt.:Cı;ktir. 
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Ş;;k Demiryol arı ·rş~rrnö ır H©\lb>~ırD~~f' ı 
Kocasız kızlar 

İkramiye Vermiyor 1 !\'ti~a~ Sinan 
Kendilerine, şirket devlete de~:--~enin de~amı ba~ka güne bırakıl· lhtıfalı yarın 

Muhakemat 
Müdürlüğü 

1 Elektrik 
Şirketi 

lngilterede bır milyon kıza ko
ca yokmuş. Hük ümet hesap etmiş, 
kitap etmiş, erkeklerin kadınlardan 
bir milyon az olduğu n tıcesine 
varmış ve tedbir almağa lüzum 
görmüş. Kanada' da, Avusturyada 
halisüddem lngiliz delikanlıları vır· 
mış, hckümet buol ırdan lngiı:ı kız· 
lari le cderip memlekette yerleşe

ceklere çeyiı ve para verecekmiş. 

~edilirken ecnebi memurlar gibi mıştır. 
ık.ramiye verilmiyen eski Şark de
nıır-yolları ş'rketinin memur ve müs
tahdemlerinin şirket mümessiller 
~cırtndcn burada bulunanlara avu· 

• • 
Çocuğunu 

•t1arı A i Şevket vasıtasile bir 1 Bog" an kadın 
Protesto çekdirdiklerini geçenlerde 1 
Y.•znııştık. Du protesto~un müdd_. KumKapıda Vırjin adında bir ka• 
lı ç.oktan bittiği halde, ba'. a cevap dının 10 günlük çocuğu boğulmuş 
\·erılm\!miştir. o!arak bu:unmuş, dün muayenesıne 

Memurlar, mahkemeye müracaat giden Tıbbıadli Enver Karan, ce-
ctnıek üzcndırler. 1 sedin morga koldırı masma lüzum 

Diıter tııraftan, şirket mümessil· göstermi~, kaldırılmıştır. 
lcr he)·eti umumiycsi bir içtima ak· Virjin, ıiıuddeiumumilikte: 
dederek yaptıkları müzakereler so• - Çocuğu emzirirken üzerine 
r..'.1nda, töyle bir ikramiyenin ve· yatıp uyumuşum .. Boğulmuş 1 De-
tı nıesi muvafık olmadığına karar miştır. 

~lrmışlcrdir. Aynı zamanda bu işin Müddeiumumilik tahkikata devam 
lı3llı hususunda başkalarını vekil, etmektedir. 
bu işi t:ıkip ,,e iotaç etmek üzere• 
de, !tal.an avukatlardan Metr Bil
Yotiyi memur etmeği muvafık bul• 
hıuşlJrdı~ 

• • • 
lsmaili kim 
Oldürdü? 
Dün bu davanın sons af• 

hasına bakıldı 
iki şene kadar evvel, lsmail İS• 

ıninde biri, bir gece Tophanede 
bir sokakta sol böğründen yara• 
lanmış, kaldırıldığı hastahanede, 
Yarıdan dışarı çıkan barsak ameli· 
Yatla yerine konmuşsa da, lsmail 
öimüştü. 

Bu Yaralamadan maznun olarak da 
kamil Hüseyin ve Ali isminde üç 
kişi tevkif olunmuştu. 
. Bu davaya ağırceza mahkeme• 
sınde dün de devam edilmiştir. 

Maznunlar, yine, lsmııilin sarhoş 
·~!arak elinde bıçakla oturdukları 
'ldaya girip kendilerinden rakı is• 
lediğini, çıkıp giderken de sokakta 
düşüp elindeki bıçakia kendi ken• 
elini yaraladığı'lı söylemiştir. 

Fatih Noterinin 
Muhakemesi 

falliı Noteri Şükrü ve daktilosu 
Münevverin gayrimevkuf, başkatip 
Feyzinin mevkuf olarak ihtilas su• 
çu ile Agır ceza mahkemesindeki 
mı;hakemelerine dün de devam 
edilmiştir. Evrakın tetkiki, mahke· 
me naibininde iştirakiyle, bir ehli 
vukufa havale edilmişti. Dün, naip
ten gelen cevap okunmuştur. Bu 
cevapta, tetkikatın daha altı seans 
devamı liitumundan bahisle istimhal 
edilmekle idi. Muhakeme tetkika
tın devamı için başka güne bira. 
kılmıştır. 

20 gün hapse 
iki çuval 

Yemiş iskelesinde yanaşmış ola. 
rak duran bir motörden eşya t~şır
ken sonra alıp götürmek üıere iki 
boş çuvalı oradaki bir küfeye sak• 
layan Ferid isminde bır hamal, dün, 
Sultan Ahmet üçüncü sulh ceza 
mahkemesinde 20 gün hapse ma!ı. 
küm edilmiştir. 

Tahkir ve tehdidin 
Tabibi adli Salih Haşim de mah-

kemeye çağırılarak kendisinden bir onu 
adamın elındeki bıçakla giderken Samatyada olurdu~u evin ev sa. 
düşüp te raporda zikredilen nahi- hibi Eleni ile oğlu Teokariyi ara. 
Yeden yaralanabilıp yar .. lanamıya- la.rın.da. kira meselesinden çıkan 
Cağı sorulmuş, tabibi adi!, yara• bır ıhtılafın münaka~ası sırasında 
/•nmsının mümkün olduğunu ıöy• tahkir ve kunduracı bıçatile teh· 
emı~tır. did eden imnduracı lbrahil1' dün 
. Babaeskide bulunan şahid Zeki· Asliye dördüncü ceza mahkeme'. 

nın d~ istinabe suretile malümatı· sinde dokuı gün hapse mahküın 
na muracat edilmesi için muhake. edilmiştir. 

.. llllillllUllllllllll!llllllllllttlllll•l•ltlUlllllllltlf!lllUlllHlllllOlfMfltHIUIOUUUlllllllUllUlll"l•llltlllllllllllll 

Akşamcı kim? f Moda vap~·;~ ........... .. 
Bu cihet aglebl ihtimal Evvelki gece az kalsın 
13 Nisanda belll olacak! 

Vali Muhittin Üstündağ ile 
Hüseyin Cahil arasındaki davaya 
dün de lzmitte devam edilmiştir. 
Hüseyin Cahil ve Enis Tahsin de 
ınat.kemede hazır bl•lunuyorlardı. 

Enis Tahsin huzurdan vareste 
tutulmasını isted~ Bu talep kabul 
Cdildı. "Biriken para • başlıklı ya
zının kimin tarafından yazıldığı 
hakkında ikinci şubenin Necmettin 
Sadıktan yaptığı tahkikat tezke
resi okundu. 

Necmettin Sadık, kendisine 
böyle bir sual tevcih edilemivece;ini 
söylemekle beraber, "Akşamcı. 
imzalarile Va!a Nurettinin, Hüseyin 
Cahidin ve kendisinin yazılar yaz• 
makta olduğunu bildiriyordu. Fa
kat Emniyet Müdürlüğünün yaptığı 
tahkiıtata göre, mevzuubahs yazının 
Hüı;;yin Cahil taralından yazıldı· 
~ına şüphe olmadığı da tezkereye 
•lave edılmişti : 

Hüseyin Cahit bu tezkereye 
karşı şu cevabı vermiştir. 

yanıyordu 
Bir ııydanberi tamir için Haliçte 

lktısat Vek41eti Havuzlar idaresi
nin iki numaralı havuzunda bulu
nan Akay idaresinin (Moda) vapu• 
ru, evvelki akşam bir yangın teh
likesi geçirmiş; makine dairesi kıs
men yandıktan sonra yetişen Bey• 
o~lu itfaiyesinin gayreti sayesinde 
sondürülmüştür. 

Vaka şöyle olmuştur: 
Tamiri nihayet bulan gemi dün 

sabah işlemeğe çıkarılacağından 
bir gece evvel havuzdan çıkarılmış 
ve kazanları yakı'.arak nıakineler 
denenmiş, denemeden sonra çark· 
çılar evlerine dönmüşleroir. 

Saat bire doğru vardiyada bu
lunan tayfa makine dairesinden ke
sif duman yükseldiğini görmüş ve 
hemen Beyoğlu itfaiyesine haber ver• 
miştir. Süralle yetişen itfaiye aro
zöz ve motopomphrile istifade ede· 
rek makine dairesinin tahta kısmı 
ile orada bulunan makine yağları 
yandıktan ve bir kısım makineler 
de. h~ra~ olduktan sonra ateşi sön• 
durmuştur. 

Vapur, yeniden tamire muhtaç 
bir hale geldiğinden tekrar havuz• 
da kalmıştır. Yangının makine dai
resindeki elektrik kontağından çık· 
tığı anlaşılmıştır ... ----

Halkevl, mezar başında 
bir ihtifal hazırladı 

Eminönü Halkevinden: Yüce 
Türk Mımarı (Sinan) ın ölümü yıl. 
dönümüne rastlayan 9-Nisan-1937 
Cuma günü Sdeymaniyede mez.arı 
başında aş3i!ıd•ki program gibi 
ihtifal yapılacaktır. Bu ihtifale bil· 
tün yurddaşları çağırırız. 

l - ihtilal saat (16) da şu sıra 
ile ba\lıı· acaklır. 

a. lstıklal marşı 
b • Güzel sanatlar akademisi ta

Jebesınc'en Saım tarafından söylev 
c • Yüksek Mühendis Mektep 

talebesinden Nihal _ · 
ç • Gençlik namına Universite 

talebesinden A. Karahan tarafın
dan söylev 

d • Mimar ~e mühendi•ler na. 
mına be'ediye imar !lir~kt?rü Ziya 

e • istiklal marşı ıle ıhtıfale son 
verilecektir. 

2 - ihtilalden evvel saat 15 de 
civar Lise ve Orta mekteplerile, 
Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek 
M•ıhendis, Fen ve Sanayi mektep· 
!erinden talebe ile sair isteyenlere 
Mimar Samih ile Güzel Sanatlar 
Akademisi talebesinden Saim, Sü
leymaniye camisinde, Yüce Mima. 
rın hayat ve eserleri hakkında iza. 
hat vereceklerdir ve oradan top. 
Juca ihtilal yerine gelinecektir. 
3 - Kü!Mir direktörlüğü o gün 

ilk okullarda talebeye Mimar (Si
nan) ve eserleri hakkında malümat 
verdirecektir. 

4 - O gün yurddaşlara parasız 
olarak Mımar (Sinan) rozetleri da. 
ğıtılacaktır. 

5. - Belediye, lstanbul Halk. 
evleri adına Eıııi~önü Halkevi, Ev
kaf Direktörlü~ii. Güzel ~anatlar 
Akademisi, Yiıksek Mühendis mek
tebi, Mimarlar ve Mühendisler Bir
lıkleri, Nafia Fen Mektebı mezun
ları Birliğı birer çelenk koyacak• 
!ardır. --
Yeni 
Hakin1ler 
Yeni kanuna göre nasıl 

seçilecekler 
Yeni hakimlik kanunu bu yıldan 

itibaren tatbik edilecektir. Hakim 
olabilmek için hakimlik evsafını 
haiz olanlar evvc1A. birer istida ile 
stajyer olarak çalıştırılmalarını is
tiycceklerdir. lsıanbu!, Ankara ve 
lımir gibi büyük şehirlerde staj 
yapmak istiyenler istidalarında bu
ralarda staj yapmak taleplerindeki 
zarureti isbat etmeğe mecbur. 
durlar. Adliye Vekaleti staj ya· 
yapacak taliplerin fakülte bitirme 
derecelerini de nazari itibara ala• 
cak ve namzetleri ona göre seçe· 
cektir. Staj müddeti iki senedir. 
iki sene nihayetinde her namzet 
çalıştığı mahkemelerin tıakimlerin• 
den yüksek mercie havale edilmek 
üzere bir gizli fiş alacaktır. Bu 
fişlerde hikim:ik yapabilecek evsa• 
fı haiz oldu~ları anlaşılanlar bir 
imtihana tabi tutulacaklar ve bun· 
da muvaffak olanlar bakım olabi• 
leccklerdir. 

Bir senede hezineye 2 \Safin alınması mev-
mllyon 253 bin lira zuubahıs değBd"r ' 

kazandırdı ı· b ı El kt 'k ş· k . · ı N 
Maliye vekaleti l<tanbul muhake· . stan u • rı ır ·etı ı e a· 
· "d .. l"ğ" b' fıa Vekaleti arasınd1 çıkan anla-

mtıt ınu uru u, son ır ~ene zar· , . . _ . 
f d 1 

· ı · t , · d'I şamamazlıjtın halıı ıı;ın, şırket umu-
ın a yapı an ış erın, ar\.ıp e ı en ~ . _ 
davaların cinslerini ve mahiyetle- mı merkezı bu oela muteha.sıs 
rini ve hazine davalarına ait diğer murahhas aza ve çok gı:niş sala· 
hususatı bildiren malüll'atı top. hiı eti haiz ~rak iki mli mC"sil 
lıyarak ve 1936 senesi lşbirliğı göoderoıiştir. 
Dergisi ismini vererek bir eser neş· )3. ö. Döbarsi •e Klern isim• 
retm·şlir. !erinde olan bu iki zat Ankaraya 

Eserin başında, Maliye Vekale· gitmişler ve evvelki günJenberi Na-
tine verllen mühim bır rapor var· fia vckalctile tema,a b şlamışiar• 
dır ki, bunda, hazine avukatla•ının dır. ııu terna<larda henüz hal'edıl-
vazife ve çalışma tarzları anlatıl• memiş olan ve anlaşam1mazlığı 
dıktan sonra, hazine avukatlarile doğurmuş 1'ulunan meselelerin hal· 
idarenin müstahdemlerine teminat li için göriı(mcler yapıloıaktadır. 
ve mükafat verilmesi usulünün ka. Ôğrendiğimiıe göre, şirketin 
bul edilmesi lüzumundan ôahsedil- hoıkümet tarafında!\ salın alınacağı 
mektedir. hakkında iki gündenberi ı<azeleler-

Yine aynı raporda, hazine da· de yazılan haberler bu temıslardan 
valarına ait işlerde mahkeme ka· galaitır ve şimdilik 5'tın alınma 
lemlerinde ve icra dairelerınde rast· meselesi m~vıuubahs deıildir. 
lanan müşkülatdan şikayet edil· 
mekted r. Aynı zamanda, icrada 
bulunan 1160 işin takibi için sıraya 
g ren hazine vek.linin günler ve 
haftalarca sürdüğünden de şika) et 
edilwekte ve bıı cihetin halli için 
bazı tedbirler alınması lüzumu te• 
barüz ettirilmektedir. 

Esere göre, muhakemat müdür
lüğüne 935 senesinde 4215, 1936da 
2860 dava gelmiştir. Bunlardan 
1705 tanesinde hazıne davacı, 11~5 
tonesındc de müddeialeyhdir. 

Bu Davalardan cezai olanları• 

nın 114 tanesi vazifeyi suiisti
ırial, 55 tanesi de gümrük da. 
vasıdır. Ekseriyetle, kira, ecrimisil, 
alacak, kuzanç ve istihıak vergisi 
davalarıdır. 

Son senede gelen 750 Şüra da
vasıle şura davalarının adedi 1537 ye 
balig olnıuş, sene sonuna kadar, 
bunıardan 263 tanesinin devlet 

Yine eserden anlaşıldığına göre, 
hazıne, 936 yılında açtığı dava· 
!arla nıulıteıif şahıs ve müesseseler· 
den ceman 136 5.7445 lira ıstemekte 
hazineden de 748.600 istenmekle• 
dir. Bu taleplerden, 2.253.751 lira 
hazine lehine, 671.821 ira da hazine
aleyhine, muhteııf mahkemelerce 
)]arara bağlanmıştır. 

Bu istatıslik malumattan başka, 
e!"c:rin bir kısmı malıyc vekaıetife 

muhakcmat müdürlüğü arasında 

geçen bazı muhaberata; bir kısmı 
da temyiz mahkemesı ve devlet 
şürası kararları hulasalarına tahsis 
olunmuştur. 

Gayri mübadil
lerin derdi 

Maliyevekllinln vrupa
dan dönmesi bek eniyor 

Gayrimubadilıerin baz dı.ck eri 
etrafında Maliye vekaleti nezdin· 
de IPşebbüs:crde bulunmak üzere 
Ankaraya giden cemiyet urr.uıı i 
katibi Bay Şahap şehriırize don· 
müştür. Dün cemiyet idare heyeti 
Bay Şdhabın reisliği alında bir 
tophntı yaparak yapılan teşebbüs.. 
ler etrafında görüşnıüşlerdir. 

13ay Şahabın maliye vel'aletile 
y ptığı temasların neticesi Avrupa
da bulJna.~ maliye vekili Fuat Ağ· 
ralının donme•inden sonra belli 
olacaktır, Bay Şahap bunun için 
yakında tekrar Ankaraya giıJecektır. 

Gayrimübadil:erin dileklerinden en 
mühimleri Zonguldak maden ccak
laıı ile gayrımübıdil b~'nolarının 
Emlakı Mıllıye satışlarında da mu
teber sa)ı m1sı hakkında olanlardır. 
Maliye Vekaleti bu dilekleri tetkik 
etmektedir. 

Poliste 
aıa 

Tramvaydan 
Athyan varı 

Galatada Romanya otelinde 
yatan "Altmış Day,. adındaki adam 
tramvaydan atlamak isterken yere 

Kütahyada düşmüş başından ve kolundan ha
fifçe yardlanmıştır. 

Bır elektrik iki yaramaz seyahate 
Santrah çıkamadan yakayı ele 

Devlet Elektrik Santralı vücude verdiler! 
getirmek ıçin yapılan telkıkler lnhisarların Ahırkapıda ambar 
hayli ileriemiştir... memuru Feridunun oğlu on üç 

~ yaşındaki Ferdi annesinın sandı· 
Bu umumi elektrik santralının Kü· ğınd~n on lıç lira alarak, dört beş 

ta.hy_a civarında kurulması mün~sip gün evvel kaybolmuştu. Bu çocuk 
gorulmektedir. Kütahya civarında Hasan ismindeki bir arkadaşile 

Hah i~te şimdi oldu. Hele faz!a 
çeyiz VL para fazla çirkine ayrı'ır· 

sa kısa bir müddet i;inde koca<ız 
kadın icalmaz. 

l;te ı;ördunüz mü çareyL Hoca 
NasrcdJin bu çoreyi yıl:arca önce 
bulmuş la söylemiş: 

- Para}ı veren düdüğü çalar. 

Akşömc: kimdir? 
H;i•eı in Calıil davası tmmedi. 

(Ak~aı::cı) io,ıa.ile ya1ıhr yazının 

k'.rr in ı~r"ı,rıdan yazıldığı bir tür· 
lü anla~ıla!l"ndı. Bay Necrııeddin Sa· 
dık, bana löylr; ~ir sual sor.Jlamaz, 
Dıyor. Bı.} H ••ey:n Calıitde de so
rulamadığı anldş;:dı. 

Bu sefer yazın•n Hüseyin Cahit 
tarafından yazıldı~ınııı şahitlerle 

isbatına karar istendi.Bakalım so'lU 
ne olacak? 

Bu yazıyı elbette biri yazdı, am
ma kim? 

Bizce elde iki malüm var: 
Biri ynı, bir de in.z.: Akşamcı! 

Hiç kim!e bu yazının kime ait 
olduğunu söylemedigi •eya bilme· 
diği ne ~ilre acaba yazciığını unu· 
tac•k kadar bir (akşamcı) olmason! 
M~ıüm a kadehJe durduğu r,ibi 

durnıaz yezit 1 

Kükürt yağmuru 

Son Telıır.,f bir haber verıyor. 
lımirde yagcı.ur yaı.mış. yajtmur
dan sonra ha:k kalı...rımla,da sarı 
bir tabaka görmuşler. B· ı laıın kü
kürt olduıtu anl,şılmış. RJso ha.ıe· 
ye sormuşlar. "i::ger civard.ı bir 
Krater olsatdı bu tab:i bir haJise 
o.abılırdi. Faı<at bulunınadığ ı .. a gö
re ancak bir garibe olaLi.ir" diye 
cevap vcrilnıiş. 

Hayır, bu işte akiı başında Lir 
parmak var.. l~tis;di !:ıuhrnnın 
sıliih yarışı nisbetinc!ıı •rtlı'.;mı !'.Ö• 
rünce bu aklı başında cı' z · J1uı t 
olup düşünmrkdense u ı uz olup ka· 
şınacakları~ dcroi1e şimdiden de
va yağdırıyor. H~vadan helva ya· 
ğar da l<ukurle ıstığrop olunur mu 
yahu? 

Ona nasıl (maidei semavi}<) de
mişl~r~e buna da (edv ı yei sema
viye) demek ve uslu akıllı oerleyip 
zamanını bekleyen bir saman gibi 
bir yere koymak gerektir. işte bu 
kadarı 

ıztırabın faydası 

Tan ev~e : ki gün Ş"hır ı tiyııtrosu 
sanalki·ı Meleği öldürdü, fakat, 
çok şükür ki yirmi yırmi beş satır 
havale edilen kıymetli kızcağıza 
bir şeycikler olmadı. 

Dun gunah çıkaran Tan d;yorki: 
•Yapı;•n hatanın bize çe ; tirdiği 

ıstırap, Meleğin çok yaşıyacağı ka· 
naatini de caniandırmış oluyor .• 
Eğer çekilen ıstır.p çok yaşama
nın bir remzi olsaydı ne mutlu 
o:urdu fani dünyaya 1 

Hey gibı laf kıtlığında budanan 
laflar hPyl 

Serdengeçti 

meydana çıkarılan bir linyit maden 1 · ıı k l zmı e ya a anmış ve şehrimize 

ocağını~ bir asır müddeti<: bu san· getirilmiştir. Çocuklar Asyayı ı KÜÇÜK HABERLER 1 
lralın ış emesıne kifayet edecek yaya devretmek için seyaııate çık· • ma~ruk.atı lemin edeceği telkıkat mış oldukları~ı söylemişlerd.r. ._ _____ , _ _, ______ ,.; 
netıcesınde anlaşılmıştır Kütah 

8 
Hurdaları 5 t k * Beyoglu V:ıkıflar Müdürü Ha· 

Çanakkaleye konacak dakı santral senede yüzbin ton li:yit k 1 adar en Iım Baki Evkaf Umum Müdür!Ul(ii 
si dUdUkl 1 yakacaktır. . . ya a. an 1 muamelat müdürlüğüne tayin edil· 

·~· · ·· .. . . . . ' . . . .. .. 

• e~ Kütah ada kurulacak b _ Şır~etı Hayrıy~ motörlerinde 
Çanakkale boğazının bırçok yer• elekt 'k Y t 

1 
K. u umum! mufettış Necıp Polıs ikinci şubeye mış, y~rıne Evkaf Umum müd<i.r· 

lerıne ~o.nacak sis düdüğü ve le- lzm/1 G~~n_~a 1ı, t btalıya,. Bursa, müracaat ederek Kasım paşada otu- lıiğü varidat müdürü Cemal geti • 
Mrler ıçın tahlisiye idaresi mühen• elekt~ik i~t~u a~a~ ant ul .ve c~varının ran Necmettin tşralından fabrikada rilmiştir. 
dislerinden Rifat Çanakkaleye git• B Y ını emın e ecektir. bir senedenberi teraküm eden bur- * Üsküdar • Beykoz şosesi ik • 
mişlir. Hey'et inşa edilecek tesisa• Silah~ sağntdralk' kulrukld~ktan S?nra da parçalarını çaldığını söylemiştir. mal edılmiştir. 

1 
. . b' ara a a ı e e trık fabrıkas B - . b tın yer erını tes ıt edecektir. aantralının yardımc 1 b .k .1 .unun uzerıne şu e memurları tah- * Denizyolları idaresi zara.•nı 

şurasınca hazine lehine, 220 tane• fesini görecek 
1
k a rı .ası vaıı- kıkat yaparak Necmettinin çaldoğı kapatm~k için tetkiklere başlamış 

sinde de alevhine kararverilmişeir. kilovata çıkarıla~:ctı~vvetı IOO,OOO hurda parçalardan allı tanesini sa. ve bazı tedbirler almıştır. Umum 
'""nıuuH111uııııııııımııı1111uıııııı111111111111111ıım•ııııııııııı11ıııı111111111111 ıııııı11ı111ıııııuııııuıu • tarken yaka. lamı şl ardır. 

E C Z a
. n e 1 e r"'1111e'"1 '' 111 ' 11111t'11 ' 111a11111111 "'suııı111uduııııuııuı;;."'"k""1111111ı•ııml;ıı•11111111111111uuuunııııııııııııın• Müdür Sadettin ,ll 

1 akşam An1';a .. 
raya ı,:itmiştir. 
* Atina üniversitesinin 100 Un-

t a r I
• f e CÜ yıl dönümü merasimi miiııase • 

betile bir müderis hcyet;miz Ati • 

asmak faydalı olur m ? na.;ı~~d~:~~~ tahsilinde bulu. . U • nan ço.:ukl~rdan 15 hinınin yc;ksul 

- lstanbul zabıtası tahkikat 
Yapmamıştır, kanaatini söylemiştir. 
Bu, Emniyet Müdürlüğünün fu. 
zulı bil' gayretidir. Bir vali 
aleyhine dava açıldığı zaman, 
kanun, yüksek adalet mefhumuna 
halel gelmemek için mahkemelerin 
bitaraflığında zerre kadar tereddüt 
caiz olmadığı halde davayı civar 
vi;ayetlerden birine naklediyor. 
Valınin maiyetindeki bır zabıta me
murunun valiyi alakadar eden bir 
llıcscıcde vali lehind! kanaatler 
v~ tahminler beyan edebilmesi hiç 
bır kı) meli ve ehemmiyeti haiz ol

Eleme imtihanların· 
da tadilat yapllması 

kararlaştı 

E ~z~nelerın kontrolu, yalnız materyelinin taze- sesi de yükletilir ve muayyen bir had olmadığı için olduğu ve tahsile devam etmek i-
lığı ve boz::kluğu bakımlarından olmamak ge- gelişi güzel fiat tal bı' d t -ı 1 rm asgari bir gıdaya muhtaç bu • k · E 

1
- - - e n e zarar eemmu o unmaz. > 

re tır. vve a ayağı eczanelere duşmuş halkın ka. HattA b 1 lundukları anlaşılmıştır. Bu çocu~· 
fasında dönüp dolaşan bir ıualini ve daha doğrusu 'b azı reçete er alelade kinin ile a<pirincien !ara her gün sıcak yemek vermek 

Ç
ok haklı bir endioesini maddele•tirelim: ı ar~t. olduğu ve bütün maliyeti beş on kuruşu geç-• • medığı hald (40 30) k için bir yardım şekli kararlaştı • 

Bir illiç, bir eczanede başka öbüründe daha b • . e. " uruş para alınmaktadır. rılmıştır. 

llıaınası icap eder. 
lkınci Şube Müdiriyeli tahki. 

k.atını nereden ve nasıl yapmış? 
llu gibi tahkikat aleııl olmak ve 
j1eydana ~onmak icap ederdi. 
•tanbul zabıtasının Valivi müdafaa 

7tmesine ne lüzum va~dı? Şahit· 

1 
crdın .ık.amesine de lüzum yoktur, 
e dını ısterım. 

.. Muddeiumumi tetkik etmek 
\ızere evrakı islemi~lir. Muhake· 
llıeye 13 Nisanda de\'am edile• 
cektir. 

Bu yıl Hukuk Fakültesi ikinci 
sınıfının geçireceği eleme imti • 
hanlarıncia bir tadilat yapılacak • 

tır. Şimıiiye kadar müşterek ola· 

rak yapılmakta olan Medeni Hu-
kuk ve hukuk muhakemeleri u • 

sulü derslieri biribirinden ayrı.'.a-

cek ve her biri müstakil olarak e -

lemeye dahil ettirilecektir. Bu 

şekil imtihanlardan alınacak neli· 

~eler üzerinde çok daha iyi oldu - ı 
gundan bu yıldan itibaren tatbi • 

kına beşlanacaktır. 

ka, bir başkasında 'bambaşka İiatlara taoi oluyor, ~şu Bunun ıçın y.apılacak işi tayın mümkündür, 
ne demektir? Eczanelerde bırer tarife bulundurmak ve bütün * Harbi umumide Irak cephe • 

1 · b t ·f · - sinde İngılız kuvvetleri başkuman· 
Bu birbirine uymıyan lial meselesi, halkta hak- eczane erı u arı eyı goze görünecekek bir yere a b t k f'd' B d danı iken bize esir dü~en ve B:; • 

lı bir vesvese uyandırmaktad .r: smıya mec ur e me .. a ' ır. ura a maddelerin .. ı · f ti ı ı · b d yükad&d;, esaret hayatını geçire'l 
Acaba ucuz ilaç bozuk ncudur, tesirini kaybet• ısım erı, .a arı yazı .ma ı ve ıca ın a reçetedeki mik. 

t 
- h lk k t ı · k" ceneral Taushendin karısı şehri • 

miş midir ? ara gore a a on ro ım anını vermelidir. 
F 

mize gelmiş ve Ankaraya gitmiş • 
Sıhhi kontroller yerinde olduğu için tesirini kay- ilhakika bu maddelerin terkibi işinde bir emek 

betmiş madaelerin satılmasına imkan olamıyaca"ını veya bır laborat var mesaisi mevzuubabs olabilir. Bu tir. b * Belediyece yeniden 20 otobüs 
• büyiık bir hüsnü niyetle • zan ve iımid ederiz. o takdirde de kazanç mıktarını tayin etmek k.i.fi gelir 

k 
seferden menedılmiştir. Bir yolcu-

halde bunun sırrı neresinde ? anaatindeyiz • 
1 

dan 40 para fazla alan veya bir ki· 
şte bu suaıin cevabı, eczanelere sıkı bir kon• Herha'de istedijtimiz •ey, ne olursa olsun, umu• f ı • şi az a taşıyan otobüslerin bilo? 

troliJn konmasını mucip olacak kadar enteresandır. tTluıı sılıhalini alakadar eden eczalar i•inde emniyet h'b' • sa ı ının hiç itirazına bakılmıva· 
Çünkü, madde.ere, miıesscsenin büyüklügüne, verıci bir sistem buiunması ve tatt-ik edilmesıdır. rak plakaları sökülüp seferden :ılı·· 

küçiııduğüne göre bütün müteferrik masrafların his- Hatı'ce Hatip konulmoışlardır. 



FRANSl?.C Al>ll.\' : 

EKSPE 
Mü•yii Dıdiev Talence sehpa 

ıızcriııde 1<oıınıu) bır labloyu uzun 
uzun seı r'ttil:ten 'onra karısına 
döı,dıi. 

- Ne d rsın di)e sordu. 
- Fen;. bulmayorıım .. 
- Fena rleğıi. ieoa dci;il. Bu 

k.'.'ıfi degil. Jih resi lazı:n olan 
şeyi hak.'<aıen '' lauıtın • A11lhen· 
tique tN ;;arde • tcs:ri 'eriyor 
mu? .. 

Re,;am Merc· 
laşm1sınt 1,11·11rı 

·asdik etlı; 

. le bui" n uz· 
. yordıı. şiddetle 

- Bu t~ oyu gözG kapalı satın 
!abıiirsiniz.. Bır eksper bıle buna 

' ld.1nabilir. ra .namile ~arden ha
?IUCU. Bundan başka ben hayret• 
ahş b.r vcrni de ke~fellim ki ta. 
amile o zamankine uyuyor .. Size 

uzad · ıı bahsetmiyorum. Çünkü 
uund:111 daba kolay hıçbir şey yok. 

Madam Ta:encc korkak bir sesle 
ırdu: 

- Bu canımızı sıkacak badi. 
. ta sebep olamaz mı? 
- Ne noktai nazardan ? 
- Dostlarımızı düşünüyorum. 

, ı tabloyu alemlerimizde görecek· 
ri nki htpsi ... 
- Ümit ederim ki bunun baki· 

ai bir şarden · oldujtuna onları 
•~andırmayı tecrübe etmiyecek•iniz, 

Müsyü Talencein yanakları kı. 
: .1rdı. Ve uzun boynunu dogrultu : 

- Ne •• bizi dolandırıcı diye mi 
r ıyorsunuz ? diye haykırdı. 

- E.tağfirullab .. sadece mada· 
ıa cevap 'eriyorum. Eğer bu tab· 
•yu satmak fikrinde değilseniz en
i~elerinizi anlıyamıyorum. 

Zahiren dostlarınıza blöf yapa
' aksınız, bunun fenalık neresinde? 

Müsyü Talencc yumuşadı. 
- Elbette.. Bu şaka.. Başka bir 

, ey değil .... Son fiyatınız ne ? 
- Üç bin .. 
- Hayır iki bin beş yüz, ve 

derhal sayıyorum .• 
- Alb lıaftadanberi bir klinik· 

te karısı basta yatan ressam : 
- Pek ila, alıp götürüoüır di· 

ye içini çcktL .• 

lf. 
Bundan birk11ç ııün sonra Talen• 

cdn evine gelen davetliler ye
mekten sonra sigara sal<Jnuna gc• 
çerlerken Müsyü Andre Beııut ev 
ı.ahiplerinin yeni aldıkları tablo 
iinünde durdu. 

- Bir Chardin 1. Hiçbir şeyden 
ı..endinizi mahrum bırakmıyorsunuz! 

Dedi, Talenca büyük bir leva• 
7Ula: 

- Bir fırsat ki Chaumcridekl 
dostlarımdan biri bana haber 
verdi.. evet, civardaki şatolar• 
dan birinin bir vefat yüzünden 
bir satış... Antika tüccarları üşüş
memişlerdi. Biz de bunu bir lokma 
ekmeğe satın aldık •• 

-- Yani? •• 
Müsyü Talence karııına baktı: 
- Eğer, fiyatını söylersem ba. 

na inanmıyacaksınız "· 
- Haydi söylcyıniz 1 Yirmi 

bin mi? •. 
- On bin ... 
- Ben sana otuz bin veririm •• 
Ev sahibi omuzlarını silkU: 
- Bu tablo satılık değil.~ 
Fakat miısyü Begut ısrar etti •• 
- Dinleyin dostum. Az konu

şalım fa:.at temiz konu.şalım. Dost 
orasında.. Bütün bu pazarlık bilü. 
zum .. Kırk bin franııa kadar gide
bilırim. Fakat bir santim daha faz• 
la veremem. Bu iş benim için bu 
fiyata şahane. Size ııelince ümidin 
fevkinde bana derhal cevap ver• 
meyiniı. Dütününüz, karar vordi. 

r 

[ ğ!nız 
1 nıı .. 

zaman b·ına telefon edersi· 

1 Mıisyii Talence ı e karısı kırll 
kndc!ıier, darm:ı.da:ın•'< kanapelcr, 
soğunıu~ ~ıgıı.ra uçlarıy'ı: dolu tab· 
lalar ara nda. 1 endilerini bulduk· 
!arı 7.o ~.n ge ç ka1ın kocası a 
endişe ıle b ktı • 

- Sahte CI a•c. :rı ı Musyıi Begut• 
ye satcak nıyeli de dıiı:sın değil 
mi? Diy~ •Ordu. Mıı yu Tal~ncc 
liikaydiyle kendini müdafaa etti . 

- Tabi! hayır.. Fakat kendisi 
''rar Pdiror, benim 1. bahatim yok .• 
Mama! lı bu tablo onun gözüno 
çarptı! 

- Orası öy e .. 
- S?nra .• biliyorsun o ınatçıdır. 

Bıı bikfıye ile b:zi !ıra, e'metı bi· 
tirmed~. Eter 41! saalle ona tele· 
fon elmeuenı o ede~ek .. 

Ve Mü•y- Talencc sÖ>:i şoyl~ 
neticelendirdi: 

- Haydi l,;d~lei~r. g ı~e. sumı· 
mi olarak bir eksper sana: "Ilunu 
yapabilir.iniıl" derse dtrhal IJu 
tabloyu Begııte satm~ı ı .-ın? 

Madam Talenre ba~ın,• c.evirdı. 
Nereden geldi~i belli olmıyan bir 
al sinetinin uçu~ite .. lakadar gö•uk. 
lu .• 

Musyü Talencc ın yuwne çcvır. 
diği eltktrihin kuvvetlı ı ığıyle şa~ 
şıran sıı•ab elbiseli bir adanı husa· 
si dairenin eşitinde mıhla mıı gi
bi durdu •• liyatrod•1n dö-ıen ev sa• 
hibi: 

- !lir adır.ı daha atarsanız o.ıir· 
ıünüz, dedi ~onra cıordu : 

- Kollebiyonlarımı başka bır 

tarafa ııakl ile mi u~raş.yordıınur. 
Hırıız itiraf etti .• 
·- Güzel şey ieri severim. 
Müsyü Talcnu korkudan tıka· 

nan karısına döndü: 
- Po~is çağır?., Dedi. 
Mcchulş yalvardı: 

- Dinleyiniz. fenalık elmeyiniı. 
Sizden katdırdıQ'ım bir aç parçayı 
iade edeceğim. Hepsini yerierine 
yerleştirdiğim zaman beni b rakır· 
sınız. 

Müsyü Taleue o zaman bu mil· 
nasebetsiz misafire sordu: 

- Siz tablo ve sanat ışlerlnden 
anlar mısınız? 
- Bir profeıyoncl gibi" d~şünunüz 
ki hayatımın onbeş }'t!ının her ö~le
den sonrasını müzayede ve satış 
aalonlarında geçirdim. 

- Ah, benden ne çaldınız? 
- Doğrusunu söylemek !Azım. 

gelirse koleksiyonunuıun incisin
den işe başladım .. Evet şu küçük 
Cebardin ki di vaoın üıerinc as. 
mışaınız. Şayanı hayret, fevkalade .. 

- Ôyle mi buluyorsunuz .. 
- Bu şayanı perestiş bır tahlo 

ki şimdiye kadar hiçbir kataloğda 
tesadüf edilmedi .• 

- Onu nereye sakladınız. 
- Birkaç çini ve Codion pişmiş 

lopraklarile kamyonetime .•. 
- Ôyle ise .•• Onları almağa ııi· 

delim •• 
Adam itaat etti.. Revolverrin 

namlosu elinde çaldığı her eşyayı 
yerlerine yerleştirdikten sonra: 

- Haydi kaçınız. Diye ev sabi. 
bi emrelt~ 

- Bilhassa dikkat ediniı bir da· 
ha elime geçmeyesiniı.. 

MüsyÜ Talence kapının kapan
masını bekledi, sonra karısına döndü. 

·- Bu küçük Şardın .• Görüyor
ıun ya_ Zaten emindım. Bir ek .. 
per bile aldanabilirdi.. Yarın sa· 
bah Müsyü Begut'e telefon ede· 
ceğim, 

Bedriye YeQlnsoy 

AVGOR a a a 
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• p,,,, ... Pırrr • 

Yalan •.• 

MÜELLiFi: Nizamettin Nazil 
Diye bağırmıştı ki, adeta kor. 

karak geri:edi. Şuna buna, çok kere yalan •Öy• 
liyebilmişli. Ticaret işlerinde yalanı 
vasıta olarak kullanıyordu. Halli 
bazan "Jesika alıp satarken alışkan• 
!ıkla öyle yalanlar savuruyordu ki, 
sonradan buna kendisi de hayret 
ediyordu. 

Fakat. .. C1libeye karşı yalan?Aslal 
Asla bu kıza yalan söylıyemiycce• 
~ini hissedıyr:rdu. Kim bilir neden, 
onu aldatmaktan ürküyordu. Yahut 
vatan söylesede aldatamıyacağın· 
dan ürküyordu. 

Ani bir kararla kıza yaklaştı: 
- Çocuğum.. • Dedi· ortada bü

yük bir yan!ışlık var ••• 
Fakat bir kelime daha fazla söy• 

liyemedi Calibe öyle çtlııın bir bay. 
kırışla: 

- Sus! 

- Amma yavrum.M 
- Susss. Y .. tan dinlemcğe vak· 

tim yok .•. 
- Vallahi Calibe do2'~usunnu 

silyliyeceğ m. 
- ? .. · 
- Evet, bu macerayı sana dos-

doğru anlataca2'ım. 
- Kız. mendilini 11lak gözlerin. 

den çekti, hayretle aordu: 
- Ya~mur a'tında sokak sokak 

deşinden dolaştığını da söyliyecek 
misin? 

- Evet. •• 
- Ve ben. bunları hanım hanım 

dinlemeğe tahammül edecefim •.• 
Ôyle mi? 
- Canım". bir erketln bir ka. 

l_lL z -= 

1 

·Güneş - Ankara Gücü 
Yazan 

Ô 
., 

Mermer sütunlu, çifte kanallı. ylc a!lırna ışlc yarını .. aa• 1 

arabesk bir kapının iki ka~a~ı bo)'una kakuleli kahve içiyuruı "" 

Cumartesi karşılaşıyor 
birden açıldı ve arabamız gırdı. y;.nımlla ht0ııiız kıu,,e gelmiyor. 
Epe}ce gitti. KDçük pencereli, iki - !:lir otele ico,eydık dana iy; 
katlı, lak at çok büyük bir Lia•nın olıru. ını; dı? 
önünde durduk. Beş on l.ıasan•ak _ lnıkbı mı 1 ar'/ E:ıılr H 17.rel· 

Pazar günü de Beşiktaş ·.Ankara 
ücü maçı yapılacak. 

geni~ mermer m~rdi,·eni ~ıkar çık· lcrı du~a"a ne olur? Bunca st.ı<~ 
maı, yine bır büyük kapının ikı lik dcriıı dostlu!l'unıuz nıahvolıı._ 
kanadı açıldı. Kırmm papuçloı, kır· ı Bu sara~·a girn:egi l:>iıı'eıı:o kiı• 
mızı ş:ıh·arlı, kırmızı \·epkenli, kır· "lrr. Fakat ancak ~il gircb:ııri . 

Bu hafıll l~tanb•ıla Ankaragücü 
gelı}'or. ilk maç cumarte•i günü 
Güneş-Anknra gücü arasında oy· 
nanacak. Anbragücü şi•11diye ka
dar iıç nıaç yaptı. Ve Fenere, 
Gençlerbırlığine yenildi, Doğan• 
sp»ru yend:. Güneş takımı bir maç 
}·aptı Galata•arayla berabere kal· 
dı. Ankaragııcu kuvvetlı bir la• 
kımdır. GuncşlHPr de sal!'lam bir 
tıkıma sa!ııp bııl•ınu}'or. 

Aqkara futbolu l•tarıbuld pk· 
ı laşmışlır. Eskıuen mu!ıtelitler :ıra· 

sında yapılan Aemaslarda Anka. 
rayı dııma m~l!'lıip .,orurdük.Ha!· 
buki o zamandan bu gune kadar 
Anka•a sporu bırçok devreler gc• 
çırdi 'e bugun Türk sporunun bel· 
h başlı mefkezlerinden biri oldu. 
lstanbulun elinden koşu birincili· 
ğini alan Ankuranın Futbolda da 
öne gl!çnıesi tabiidir. 

Arıhragiicü lstıınbtıl sık sık te• 
maslar yaparak kuvvetin1n günden 
gün., arttıgını bize gösterdi, Milli 
kume likine ayrılan iki A.,kara ku· 
lübünun !;,irisi Ankaragücü oldu, 
dendı~ı gtlne kadar b:ı takım bize 
bir çok muvaffaldyetle gösterdi. 
lstanbuld' yapacağı çetin karşılaş· 
ma'arı 111avaffokıyetle başaracağına 
şuphe etmiyoruz. 

Ankara gücüniın Güne*e karşı 
seri ve enerjik oynaması kendi le. 
hııe o!.ır. Pu nıaça Ankara gücü· 
nün Fenere çıkardığı takımı çıkar. 
ma" muhtcmeldır. Ankara gücü 
takı nıı o <aman O~man, Ali Rıza, 
Enver· ,\bdül, Sem;h, Musa· Abdi 
Şukru, Yaşar, lsmail, Hamdi. Şek. 
Jile oyrııyacJktrr. 

Güneşe ıcelince takımın teknik 
ve gal~n oıuocularınm teker teker 
teker kıymetleri bellidır. Fakat cu. 
m rtesi güııü nasıl oynıyacaklarını 
bilmiyoruz. 

Güneş Ankara gücülle teknik 
tecrübe bakımından laiktir. 

Fakaı Üçokta gôrdüğümıiz in· 
v.iliı sistemınc b:nzcmek isteyen 
seri ve enerjik oyuncu.u bunu An· 

ra ncı de tatbik ederse o za• 
man vaziyet değ·işecektir. 

Gıilleş takımı bugün boşluğu• 
nu dolduramadığı santrforvet mev• 
kiinc koyacağı oyuncuyu seçerken 
çok fazla düşünm•lidir. 

1'iüdafa bugün:-ü halile ı~tanbu· 
tun Üçokun müdalasından iyidir 
en fazla bozukluk gösteren haf 
hatlı oluyordu. Bu b. lta lbrııhinıin 
ilavesı çok tesirli oldu. Forvette 
o,unc• ıar Rebi! \e Salahattindir. 
Bu iki teknik op:ncıı !.er maçta 
rakiplerine tehlike oluyorlar. Gü-

"'" neşin bu oyuM çıkorııcağı takımı 
~öyle düşünebilirız: 

Cihat, Reşat, faruk, lbrahim, 
Rıza, lsmail, Melıh, Salfıhattin, Nec
det, Rebi!, Tana>. 

G. Saraya kar~· sol açık oynatı
lan T. Y. Y. Kunuluşlu · Tanas iyi 
futbolcudur. O gün muvaffak ola· 
mamıştı. Fakat diğer oyunlarda 
ııuzel oyunlarını görebileceğiz. 

eşiktat 
Ankaragücü 

Pazar gunü Ank lngiicü Beşık· 

ta~la karşılaşıyor. Bu maç Oçoka 
4-1 gibı oldukça hiiyük savı far• 

dınla konuşma.ınd3n ne çıkar? 
- il •.. 
- insanlar bıri birler.le tanışa• 

bılirler. Bund; ne fevkaladelik 
vardır? 

- ı ı. .. 
- Mesele insanların blril:irlerfle 

kayna~abilmelerindedir. 

- Of 1 1 ••• Sus! yiıreğimemi in· 
dirmek istiyorsun! madam ki bun• 
lar hep ehemmiy~t~iz şeJ !ermiş. 
Ben de yapayım öyle ise .• - . . . . . . 

- Elbet bizımle de konuşmak 

isteyenler bulunur. 

- Ne ~l;r ? b~n °de onlarla ta• 
nış.rım .. ne çıkar ? mesele insan. 
ların biribirlerile kayna.ıabilmele
rinde olduktan •onra .• 

- Amma dınlemeden konuşu• 
yorsun Calibe •• 

- Ne o ? canınız mı sıkıldı Be. 
yefendi 1 daha iki gün evvel beni 
seven birisı verem olup öldü, •• de. 
mek ki bizimle de kaynaşmak is. 
ti yenler .. 

Nazmi elile kızın atzını kapadı; 
- Allahını seversen devam 

etme. 
Calibe artık •2'1amıyordu. Göz. 

mw takkeli uşaklar yerlere kadar Dııarıda •c<lrr .. bır ı,,, fery 0Jı. 
eğildil-r. On bcş } ırnıi ınctre p,e. 

Celiı or ! lfomet\·ilcr halıor 
rıi~ligiudc \'e o kadar uıun 1 ukta, 

V<'ri} orlar. 
üstü açık, mermer lırr hol. Orto. lJ 
sında şadırvaıılı bir koca ha\u7. Ras hen1ea a;a~a k<.r;klı. 'aı.l' 
1 (ka.k) demedi ~mınö, buu~.ı bii, le ki canlı Ceylan, birkaç füvercın, 
M olrr:asJ lazınll!t"Llığinİ ani:1yJrılk beP ermer a\lunun dörl <;cvre•:rıde 
ytiksek n1ermer sütun:ar. Saga dog· d-..· kalklın1. Sedt:f kak1r.Ll~t bü:, ıik, 

d 1 k:ıpı nç,Llı. Ve k:::sr: rıınbo~:u"u ·~" ıı ru epeyce yurü i:ktcn sonra ba,~a 
bir kapı. Harem dairesH·miş. ba~ları k ıp:ınnrı-ı ı.rib • dol hı. Eıı.ir 

Ras Feddanın ağzı köpôrerek ~huet:ed krıp. <',i~inde durdu. 
anlallıl.ları pck )'anm Jamalakmı,. Ö}'le bir Err.ir Ho1retieri l.i rıi· 
Ben şimdi binbir gec.niıı ıiç dört yamda gör;~m insan ol.!u·sıına inu"'. 
misli daha üsLündeyinı. Biz ge· marn. Alabildiğine ıri lıir bor, ırı 
çcr~en oda kapıları kapar.ıyor ve bir gövde, iri aı·akl r, iri eller .. v~ 

kite galip geleıı BeşiklaşlılJrın ıe· 
hinde olabilecektir. Çünku Beşikta~ 
yaptıgı dört maçtan birinde nıağ· 
lüp, birinde berabere diter ikisin• 
de de gahp geldi. Kaybettiğı ,.e 
berabere kaldığı maçlarda Beşik· 
taş ebik kadro ile oynamı~tı. Bu 
mazeret kabul edilir. lımirde ek
sik tı:krmla ı.o yenildikleri Üçok 
gibi kuvvetlı rakiplerini 4· 1 yenerek 
iddıalarında haklı olduklarını ishal 
ettiler. Siyah beyaz takımda aksı· 
yan oyuncular. Sakat olan Şeref 
ve Feyzidir. Diğer oyuncular mun· 
lazam çalışmaları sayesinde muvaf· 
fak oluyorlar. Bilhassa Hakkı, Fa
ruk, Hüsnü, Fuat her oyunda mu• 
vaffak oluyorlar. Hakkı Üç ok 
maçırda hem müdafaaya ydıarm 

etti hem de üç ııol yaptı. 

kaçışan kadınlar küçfik pencereler bunlann Ü•tünde kiıçük 1 i• k;ıfa. 
1 arkasından bizi seyrediyorlar. Ras iri pü>küllü, kıpkırmızı ,.bir lakk•· 

Feddan erkek olduğu için kaçıyor· ı Pembe beya,a yakın bir ten "~ 
!armış. Bazıları da krıçınıyorlar ve hareli al )'anaklar. Siirmclı kar.l 
ecnebi diller konuşuyorlar Bunlar ı iÖzler. Kanatları açık ve daım 1 

ev sahibinin çocuklarınııı mürebbi- oynak bir burun. Altında boyalı 
yeleriymiş. Ras Fcddan lıskosla bi· olduğu besbelli bıyıklar ve si"ri 
!eviye anlatıyordu. Ev sahibınin çenesinin altında iki kat bir gerdar. .. 
sekizi kız dokuzu erkek, on yedi sarı çubuklu beyaz bir ipek entarinin 
ç<>cuıı-u varııuş. beli elmaslı bir toka51 olan gcniı. 

- Kaç hanımı var'/ altın bir kemerle sarılı. 
- Şimdilik bir tane. Vapurda Sırtında, kolları giyilmemiş, som· 

söyledigim o kibar kadın. 
sırma işlemeli deve lıiyiı renginde 

Beş on bin liraya zor döşenir bir 
salondayız. Ras Feddan ikide bir: bir maşlah. Çocukluğunda bir ikı 

- Nasıl? Nasıl? Anlattıklarım kere babam götürmüştü. Taksimde 
doğru değil mi? pehlivan güreşleri vardı. Oreda bir 

iyi ve Refik Osmanın otoritesi 
altında disiplinle çalışan Siyab·Be· 
yaz buiün milli kümenin en kor• 
kulu takımıdır. Beşikt~ bu Pazar 
Subhinin yerine Muzafferi, Şerefin 
ycrinede Enveri alarak, M. Ali, ' 
Hüsnü, Flruk, Feyzi,! 1':nver, Fuat, 
Hayati, Rıdvan, Hakkı, Enver, Eş. 
rel .~eklile bu maça çıkarlarsa d~· 
ha fazla muvaffak olurlar kanu• P Diıc soruyor, o kadar sordu ki Kurtdereli, bir Çaya, bır Filiz Nu· 
!indeyiz. 

T. Sipahi 

• • 
Balkan oyunlarına 

hazırhk 
lstanbul Atletizm Ajanlı2'ından: 
l - Atletizm mevsiminin baş. 

!angıcı dolayısile 17·4-937 Cumar• 
lesi saat 15 de Balkan oyunları 
hazırlanma müsabakaları tertip 
edilmiştir. 

2 • Alakadar kulüplerin 15·4·93'7 
akşamına kadar mıntaka atletizm 
ajanlığ'ına esami listelerini verme
leri lazımdır. 

3 • Müsabakalar: 100, 200, 400 
ilOO, 1500, 5000, u2un ve yiıksek 
athma ile 4xl000 b•yrak yarış• 
tarından ibarettir. 

Yugoslavyaya 
Gidecek gençler 

Türkiye ve Yugoslavya arasır.. • 

da, kül~ürel meseleler üzerinde ya

pılan bir muka\'elcye istinaden şim· 

diden ~onra iki memleket gençli· 

ginin biribirlerile temas etmeleri 

yolunda büyük kolaylıklar göstc • 

rileccktir. 

Gerek Türkiyeden Yugoslavyaya, 

gerekse Yugoslavyadan Türkiyeye 

gidecek yüksek tahsil gençlerın • 

den viw parnsı alınmıyacak ve bü

tün seyahat muameleleri harca ta· 

bi tutulmıyacaktır. 

Gerek yolculuk, gerekse gidi • 

len memlekette tetkik bakı • 

mından da azami kolaylıklar gös· 

terılecektir. Bu yıldan sonra iki 

mc:mleket g~nçliği arasında müba· 

dele ya;ı;·acak ve bu sayede de da

ha sıkı lir dostluk bağı tePssüs 
etmiş olacaktır 

leriude bir hırçınlık belirmişti. Naz. 
mi elini çekince: 

- Hem söylemiye ne luzuın var. 
dedi, Söylemeden yapmalı. Tıpkı 
senin gibi. 

Ve yalağına koıtu, acele acele 
yastığı kaldı~d:; 

- Bak, dıye bağırdı. Bir genç 
kız isterse burıa benzer iÜzel bir 
kolleksiyon yapabilir ... 

Nazmi büyük bir merakla yak· 
!aşınca Caıibenin parmağile işaret 
ettiği yerde yirmi otuz kart postal 
gördü. Saniyeden sanıyeye artan 
bir hayretle bunl.:ırı karıştırmağa 
başladı. 

Kolleksiyon ciJden tamamdı. Bu 
kRrt postallar içinde neler neler 
yoktu? 

Fesini sağ kaşının üstüne eRmiş 
burma bı}'ıklı bir tosun, insanın 
gözünün içine bakıyordu 
Sırma kordonlu göğsü bei pen• 

çe gibi nişanlarla dolu bir saray 

yavD~ri? ,.. 1 k b. k·ı b .. -
ırse5 ın açı ır ı a ın ustu• 

ne ve şahadet parmağını şakağına 
dayamış, ensesi oldum olasıya ma. 
kas yüzüne hasret bir §air~. 

Sedef kabzalı kılıcının püskülünii 
koluiıdaki galonların üstünden sar• 
kıtmış bir deniz zabiti ... 

lstanbolinin açık yakasından 

sıkıldım, yavaşça: rullah pelivan görmüştüm. Macar 
- Doğru amma, dedim, bunl&r· pehlivanı Çaya bunun yanında ço-

dan bana ne? cukl Kurtdereli küçük kardeşi! Fi· 
- Öyle deme, bu karı koca seni 

sempatik bir misafir bulurlarsa fs. liz Nurullah, eh, şöyle bö7le biraı 
tikbalin kurtuldu demektir. Bütün kendine yakın! 
yardımlarını senden esirgemezler. (Det•amı ı·ar) 

ttlfUlllllllllllllltllllllllllllltlllllllllllllllll"tlllllHllUllltHllUllHUIMllllMlllıl•IHHlllllltttıl!lllllllllllflllllllllllltllllllll·lllllllll•llllıtllH 

Köprü 
Üçleşiyor 

1
. SUtıUce ve EyUp arasına 
ayrı bir köprU kurulacak 

1 Belcdıye, eski l!nkapanı köprü • \ 

süniı lıu yaz, SiıllGce ile Eyüp ar"· 
sına JPl'lr~tırrr.eyi düşünmektedir. 

Beiediye geçen sene de, bu şeklld~ 
oir tas•v ıv'1rd~ bulunm·ış. füka\ 
t~tbik işir.i bıı s~neye bırakmıştı. 

Sültücc ile Eyüp arası Unkapanı 

ve Azapkapısı arasından daha dar 

olduğundan köprüniin sağlam r· 

!ln dubd:arından bır ka~ı bııra:o 

ycı le~tiril~cektir. 

Kopı u.'~n geçı nl~rden hiç bir 

para .ılınmıyacaktır. Belediye, 

Viipr;iyıl bu:aya koyd;.ıY.tan •.ıır~ 

araba ve kamyon gibi vesaiti ııaJ,. 

hyı>yi 't !:ıurarlön g<'çirmeyı ve Ga· 
lata köprüsünden bunların gAçnıe· 
'iıni n1cnnPtmPvi 011şı.inmektPdir 

Faka\ Sültuce ve Eyübün sehir 

merkezine çok uzak olması yüzün· 
den bu uı,ulün güç tatbik f'<lılc • 
ceği ileri sürülmektedir. 

Bu hususta bazı kimselu köprü· 

yü eski yerine daha yakın yere 
yerleştirmek fıkrini ortaya atmak

tadırlar. Unkapaıu köprıisünün 

dubaları şıındt Eyüptcn ıleri Ha • 

licln bir kö>:esine bağlan:nıştır. Re· 
tediye b~ı yakınlarda bu köprüyü 

·ne yapacağını knt'i olarak kar ar-
laştıracaktır. .... 
beyaz ııöğsü bir. peng'On kar~ı 
giti gözüken ve lutuluşundan bıç 
kullanılmadığı anla~:• ın tıeyaz el• 
divenlerile Galata mağazalarının 
vitrinleriodeki ınaakenlere benıi
y~n bir ... Hariciye nezareti memuru l 

Çapraz yelekli, mintanının yakası 
açık, pehlivan kılıklı bir arslan; 

Ham şapkalı, •İm~ır kılıklı bir 
adanı? 

Fransız mektepierinden b;rini n 
üniformasını ııiymiş kısa pantolonlu 
bir genç ... 

Ve gençler, 
Şa~kalılar, 

Fesliler, 
Kalpaklılar ..• 
Bütün bunlar resimlerinin otesi· ı 

ne berisine iliştırilmiş sevgi ifade 
eden üçer beşer kelimeli kısa cÜm• 
lelerden anlaşılıyordu ki, yirmi se
ne evvel yaşanmış bir takını halı• 

· raların kahramanları idi. 
1 Uıunts"çlı şairin reınıine bir da. 

ha bakb. Çapraşık bir imzanın üs
tünde küçük ithaf gözüne ilişti : 

"Sen benim meli~ei kalbimsin 
Refika!., 

Kartı yalağın üstüne fırlat!;: 
- Demek bunlar Refika hanım• 

efendinin eski sevgilileri ... 
(Deı•amı ı·nı') 

Bir aylık 
İhracat 
Bu yıl 15 milyon 

buldu 
lirayı 

Haıiç piyasalarla olaıı ıııuıııı"' -
belimiz gün geçtikçe artmakta Ye 
her ay yükselmektedir. Bu yiik -
sclı; yalnız yeni yılın ilı< ayıncfa 

geçer .. ~enenin ayni ayın~ na7.:ıran 
r..,_ 67 artmı ltr 

936 birinci :;yıııda ancak 9 mil· 
yon 126 bin liralık ihraçat yupıl -

mışken bu miktar 937 bir!nci ,ı~·ıı•· 

da 15 234 000 liradır 

Buna mukabil harı<:ten Türkıyc 
ye ıthal r,dilen mallar da azalmakta 
ve bu 'uretle hariç piyasalara ··ı -

J;:.rılan rlövi7. miktarı da gittikçe 
eksil ınr·ktcdil' 

936 ·1:<1nci kanununda harıı;ıcn 
6.422 000 liralık mal ithal edilme· 
sine 'llukabil 9~7 İkinci kanunun· 
da ithal ıtımız 5.902.0000 liralıktır. 
Diğ~r toraftan geçen senenin ilk 

a) ındo ~ milyon küsur lira ol.ıP 

ttcar •t muva7.ene foaliy<"timiz ba ,.~ 
n~nin ~) ni ayında altı küsur mil· 
yon Jır ı iazl3silc 9.38~.GOO liraya ba· 
lığ olmuştur ki şimdiye kadaı el· 
de edilmis neticeler arasmda hu 
bir rok'ır teşkil etmektedir. 

Yün \'€ keçi kılı. tiftik. pamuk, 
barsak, zeytinyağı nohut \'C saire, 
krom, palnmut, ham deri. kereste" 
bttğday, fındık, arp3, çavrlar \'osaire 
üzerine hariçten yapılan miıracaat· 
!er güncrn güne artmaktadır 

937 ılk ayında en fazla ihrn<: t'· 

dilen ve geçen yıla nazaran ihra· 
catı çok artan mahsullerimizin en 
başlıcası buğday ve fındıktır 936 
İkınci kanununda harice yalnız 21 
bin liralık buğda.v satılmışken bu 
s~ene ayni :ıyda 1.865.000 liralık 

bu;ıday ıhraç edilınıştir. 

Geçen •ene ayni müddet kır.do 
ıhı aç eô.Jen fındığın ıse kıyınelı 
ancak :>B0.000 liradır 
Btı yılın ayni ayında ise 1.744 0~0 

Jıralık fındık ihraç edilmiştir. Bi -

naenaleyh bu yılın ilk ayındo fın· 
dık i!wı~atında geçen s"n 'Ye ıı« -
zaran 1~0.000 lir:ı bir fazblık v.ır. 
dır. 

Fatih Sulh Ü~üncü Hukuk 
Hakimliğinden: ~l•hkemeıııiıoe 

terekesine vazıyet edilen Kara. 
,;·imrükte Nesltşalısııltan nıa

hallesinde Türkmen sokağtnda 

26 s• yılı hanede vefat eden Şe· 
rifenln alacak ve borç! ularını 11 

bir "-Y iddeayı veraset edenlerin 
fu; ay zarfında mahkemeye mü

r~caat etmeleri· aksi takdirde te· 
rekcnin bn7.İneye devredileceği 

il:ın olıınıır. (9371194) 
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Bin!erce kilometre uzaklardan mektup 

getiren güvercinlerin 
ordulara gördüğü çok ehemmiyetli iş.er 
Bu hayvanların muhabere vasıtalığınsevimli 

daki şayanı 
henüz 

ho yret kabiliyetleriııi fen 
izah edememektedir 

Bütı.in milletler ordularında öle
dcnbcri güvercın kullanmaktadır -
lar Bu kuşların istikametlerini ta
~in etmek hususunda fevka~ad ka· 
biliyctl"rı şayanı hayrettir. 

Bundan bir-müddet ewel Fran
sada Arras şehrinden bırakılan ve 
ondan çok evvel Hindi Çiniden ~ 
tiı .ımış olan bir gıi\-crcin hiç yo
lunu şaşırmadan ll.590 kilometre 
.katetmek suretile Saygon'a var -
nııştır. 

15 ağustosta kafesten salıverilen 
bu kuş, S <'yliılde S•ygona varmak 
sur.,tile bütün rekorları kırmış\\r. 

Fakat bundan evvel de Broklin'
dcn Vcnezüclla Cumhuriyeti da
hilinde Karakas !j<?hrine götürül -
müş ve oradan salıverilmiş bir gü
vercin de 35i0 kilometre katede -
rek tekrar Broklin'e dönmüştü. Bu 
güvercinin seyahatinin büyük bir 
kısmını da bir vapurun direğinde 
g~çirdigi giiıülmüştür. Yine Ame
rikan 0rdusundaki bir güvercin -
de Tcks~s hükümcti dahilindeki 
San - Antonyo'dan salıverilerek 

3380 kil0mctre katettikten sonra, 
Van Scbor şehrine \'asıl olmU§tur. 

GAZETECİ VE ASKER 
GÜVERCİNLER 

Nng0<k 'ıc zaultciler0 limana gelen l>ilgük adamlarla yaptıkları 
mülôkotlorı tü"crcinltrle ıaz.eleltrint uçuruyorlar 

Kadim Yu:ıanlıl:,,r da Olimpiyat o
ı yunlannın nP1jcdcriı;i ~mlckele 

hılrurmek •tin gıivcrcin kull;uur -
!ardı. 

Umumi H•rpte bu kanatlı haber
cilerin f<ll'.dııkkri hizmet çnlı: ol -
dugu ludar mühcyyıçtir de ... 

Tetkikler 

a i ızlar ço 
tercih ediliyor 

Boya ve ondülasıyon artık 
tarihe karışmalı</.ır 

Kadın çok kıymet 1 olan serbestiyi erkeğin 
elinden almış, fakat buna mukabil dtıim.ı 
muhl&'f o ldu@u "erkek himayesini,, elinden 
kaçırmıttır. 

Evvelden erkekler iri yarı, etli ı 
canlı i.ndınlardan hoşlanırlardı 

Hatta bir kadını medhelmek içi'': 
- Bak teleme peyniri gibi ma

şallah! .. 
Derlerdi. Zaman geçtikçe bu ka

dın tipi yavaş, yavaş zevk sahne -
sinden uzaklaşmağa başladı. 

Hele, si:ıema perdesi etli canlı 

kadını büsbütün sahneden kovdu. 
Eskirler. kadınlar da, erkekler gi

bi iri yarı, pehlivan yapılı erkek -
!erden hoşlanırlardı. 

Bugün bu tiplerin yerini ince, 
hafif elli çerkes kamçısı gibi sup! 
ve yay gibi vücutlar almış bulu -
nuyor. 

Bugünün insanı makine gibi ru
hu da incelmiş ve dinamikleşmiş 

olduğundan iri yan, hatta teleme 
peyniri gibi tipleri bir zevk olarak 
almıyor. 

937 erk•ği boyalı kadından da 
hoşlarun:yor. Kadını makya.islz 
kendi rengi ve güzelligı ile görmek 
zevkini tadmak istiyor. 

Zaten, nakyaj. boya Latin ırkı· 
na mensup kadınların modasıdıt. 
Alman, İngiliz, Amerikan ve İs -
kandinavy-ı kadınları boyalanmaz
lar. 

Latin mukallidi olan milletler ve 
lalin erkekleri artık boyalı kadın
dan bıkmış ve usanmış. daha zi -
yade Angtiısaks'ln ırkının sa".ie ve 
sahte 0lmıyan f1'lzellı~ın<' meılet 

miş bulun·ıyorlar. 

937 sen~;i m<ıd•sı ondıilasvonu 

kaldırdı. Dudakl•rı boy1lı. yanak
ları allıklı. gozleri sürmeli kadın -
ları hay•t 'e güıellık sahnes:nden 
çekmeğe başlamıştır. 

ıc-~ cncrj k ·ve he;recan1t o1rrıak ln 
d !ıo kı\ IT'Ctlic.' le . Eski kızl ır. 

rı,klerını bı d-nh. etmek bl :nez
lcr Vl' romant.k SCVf'lıYe h· ~, 1tr • 
larm4. Zamane kızında bun -
Jar nıe\'cut değildir. Fakat kcn -
dilerine terbiyeli bir kı) met Vf'· 

ren \'e 'azla ma[.rur olmıyan kız

ların pt"şınden de taı;plt-r hala ko· 
şup durm&ktadırlar. 

Masmafih, sevgilisine, yahut J<~
casma kcrıcı nden d ha büyuK bır 

kıymet Yeren tsk, kıdı;ıfar, <·rkeı<· 
lcrini idare etmek husu"":ufa da 
buf'ilnkü kadınlardan daha mahir 
imic:ler .. 

Eski ıaman kızları, kur yapma
nın korkulu bir vak•cı yalım oldu
ğunu v.ı kendilerini ona gore idare 
etmesini bilirlermiş. Bu yalım il2' 
J1k, sık oynadıkları halde parmak
larını yakm3zlarmış. Bugünkü kız
lar, fazlü s~rbestiye malik o!duk
l•rı için kur yapmayı korkulu bir 
şty ~ddetmemekle ve ekseriy~tle 
mağlup olmaktadırlar. Ben şah -
sen modern s~rbesliye aleyhtar clc
ğilim. Fakat, bu serbestinin evlen
dikten sonra her sene kocadan bo
şanacak, bir dereceye gidilmesini 
l,\'İ görmemekteyim. Hakiki bir 
kadın. kendini kocasına verd;kten 
sonp kafa ve gözlerini başka dü
şüncelere kaptırmamalıdır. Kadııı, 
çok kıymetli olan serbestiyi erke
ğin elınden almış ise de, buna kar
şı erkeğe bir şey vermemiştir. Da
ha iislun olarak çok tatlı ve kadı
nın daıma muhtaç olduğu cerkei< 
hımayesını. de elinden kaçırmış -
lır. 

5 

fUGÜNKO PROGRAM 

Ôğ!e neşriyatı: 

Saat 12,30 P'akla Türk musiki•i, 

12,50 Havaıfü, 13,05 muhtelif plak 
neşriyatı, 14 Son, 

Ak~aın neşriyatı: 

111,30 Plakla d•ns ıru•iki•i J'l 30 . ' 
Av hatıraları SJit Selahellin Cd:an 

oıtlu tarafınılan, 20 Sait ve ar~a

dıışhrı tarnfı~d.ı~ Türk mıısi.isi 

ve h&lk prkıl.ır., 20,30 Ömer Rıza 

tar~tft:ırian ar:tr--c.1 sö lrv, 2.),~5 

Sıfıyc ,.c ar' od ı~l'rı t·raf.nda.l 

İl rk ITllJ!i;" isi ve ha.k şarkıları, ~flat 
a~arı, 21,15 orkestra, 22,15 Ajıı> 

ve Lo"a hatedrrı ve ertesi g • 

nün program., 22,30 plak'a so:oıar, 

orer.ı ,.e or cr~t p rçalArı, 2l.30 so, 

l /soRSA - PiYAS:ı 
7 4-917 
Çl''LE{ 

" <" l l ' ., K:tp::ın....:ı_ 

lo.,dr• -~J. E20. 
N~v•ork o. 71ıl o.no' 
f aıi1 17. I? ı:r.11 

A ila•o u, 0'7 1 •.0 16 
eru ..... l!ı '· 6"'16_\ ·1. , 53 
AUna U, 3S ~ 8l.l8 o 
C.c-nf'vre J. 4691 !t,46loQ 
~'>fya 64. 19 s #.~.19Ji 

Amsterdauı t 4«$0 1.441~ 
Pr•st 22, 70" 2 l,'10 J6 

Vfvana 4, 2313 4,n38 
Madrit 11, <193 11,419.i 
Betlin l, 9<,S ı.•675 
Vat<10V• 4, 1775 4.177> 
E:.udap .. te 3, 9, ·o 3,9;)~0 

lıükr"' JOi'~ 9032 107,9)32 
BeJ,.rat S4, 5160 :ı.ı,sı&0 

Yok ohama 1, 7oSO '2, 7bSO 
Lc,ilo•a 24. 71 2U7 
.)10.lıolta 3, ı2M :ı,1288 

PARALAR 
Alı, s. tıı 

1 ~lerlia. ı ıı. ı }S 

1 Dolar 123, U5.U 

"' Frank 112. tı•. 
ıo llrt>t • 12~. ı;o. 
ıo fl•lçtkı Fnnrı 80. u. 
Jo Drahmi ıs. 22. 
·ıo fıı:,·içre fransı 56~ 51;. 

'° Le-va 20. 2J. 
ı Florin ll. •6. 

20 ı.; rorı Cf'!c 711. 7\ 
1 ~llln Avuıturya?t, - a. 

f,.ıeta -. 
ı Mark :5. n. 

Gü,·ercinlcrin istikamet tayi.nin
deki k. kal5.de hassaları bunların 

muhtelii hızmeı.~·rde kullanılma -
!arına yol ıl'ç~tı • Mesela Umu
mi Harpte Amcrikıın or • J..'1.l gü -
vercin ı·ulfanın..ş ve bu kuşcagız-
1ar aldıkları vazifeyı bihakkın ifı 
etı::.ı,ıc. \'C mükemmel bır muha
b e v ı ı o m~lardı . v -
yorkta, ı.~tt..i en modern bir gazete 
olma~ın.ı ragme.1 Nevyork E,·cning 
J urcal, 1035 tc bir gıh·ercin posta
sı tesıs ctm ~ i Nc:,1·orka gelen yük
sek zevat ılc ınü!.lkat yapnuya gi
den gazct nm muharrirleri yanla
rına biı· de ı:;üvcrcın alırlardı. ' 

V'erd~n'dcn Rampon'a en iki ha
ber giilurcn .Ser amh ismmdc -
ki g".i,·crciııiıı hatırası Elan vade _ 1 
dılir. B•r du~m;ın kur.unu, bu g;i
vcrciııt"l vazı!c hal.ndc tıçlfken, 

bır ayaf!ını kı:mı~tı. Bununla lıera
bu yaralı ku Ranıpon'a kadar uç
muş \'C vazıiLsııu son-11a kadar ifa 
etmişti •. Bu gu ·ercinc Fransız or
dusunda bır kahraman gıbi bakar
lardı. 

diği yiyecek bir şey bJlmahdır. Bu 
sayede güvercinde kendi evine 
karşı derin bir muhabbet ve alili 
uyandırmak mümkündür. Eğer gü
versin u şit olursa, yanına bir de 
dişi güvercin katmak bu a!D.ka ve 

muhabbeti büsbütün arttırır. Gü
vercin ırnyct iyi bir caıle babas1t 
dır. Yavrularını terbiye eder ve 

besler. Onıın için de yuvaSlna kar
şı muhabbetı daha çok artar. An -

c<ık tınl.rcnman yapılırk~n. rı".lırcr

cınl":rlc yuvaları arasındaki n1rsa -
feyi tedrıı:en artırmalıdır. 

Fakat Ro"'un cevatı burada bi· 

tivor, O da niçin mah,Jut bır zekası 
cılan gii\·ercının, y~nni aklında tut
mak hu .. osunô' nasıl bu aCJar kuv
vctlı hır hüFlla taşım ıkla CJlduğq -
nu ız .h ed miynr. Mesela ayni u
sııııı dığ r kı.ı~ıa a 'd~ tatvık ed~Li
lırsıııi1. 

Fransada. İtalv•da 937 mod•sı 
~ada ve olduğu gibi güzel olmak 1 
zevkine d1tırı1 g' diy<ır. 

Saçları boyamak modası da or -
'f•d n k fkma ı:ı bll§lamıştır. E!f • 

mer renkli bir kadının sarı saç:a -
rını çok çiy gorme~c başlıv:ın gl)ı

ler bu sun'l guıellıklen d~ zevk al· 
ı ığa başlamıştu". 

lstanbul Harici Askeri!! 
Kıt talı ilanları 

1 
1 

20 
lO 

Zloti 20. 2ı. so 
Penro 21. ~·. 
Ley 12. 14. 
Dlaa.t "' 61 
Yen -. -. 
J\ ron f•vef 30. 3:Z. 

.Muh~rrırler yazılarını hemen o
rada, v 1purda y:ızarlar ve güvcr -
cinlcnn boyunlarına veya ayakla
rına takarak gazdclerine gönderir
lerdi. 

Bu gü\'crcin on d ika içinde ha
beri gaıctcsinc yetiştirirdi. Bu su
retle Nevyork Evening rakip ga
zetelere karşı haberi iki saat E:vvel 
verm · · gibi bır faikiyct kazanmıii-

tı. l FakRt bu muvııfiakıyct Amcri -
kan gazdesİnin bir icadı dtğildir. 

ANTRENMAN LAZIM MI? 

Gü\-crdnlcrın, UZ3k mn,~fcler -
den kendi yuvalarını bulabılınek 

hassaları, filımkri son derece mcş
ı;ul tmı~lir. ~akat ;i,Jinıler bu has
sanın ncrcd n geldigini, nasıl le -
mcdikl .. r·ndcn, szdece bunu bır 

.his> t.ıri!ile ke;,tirmi~lcrdir . 

kcvvün ettiğini bir türlü kestire -
Bu işlerde büyük mütdnssıslar

dan tanınan \'C Amerika ordusun
da alışmakta bulunan Tomas 
Ross'ın dahi söyledıgi sözler mp -
seleyi izaha kafi gelmcmcklcdır. 

Tomas Ross ruyor ki: 
- Gıl·:ercinler urun hır antren

mandan sonra bu hassayt kazan -
makt.adırlar. Genç gıivcrcın daha 
uçmıya henüz başladıktan sonı·a 

' yuvasm~ her dtinuşunde orada st\'-

Bundan sonra hab., h çıran ııfocrctnler• lcor3ı 
kullanmak ldzım g•l.cık 

ırapntl atacalc toplar 

PROFESÖR STETON'UN 
İZ:'\HATl 

Heyet iılıınlerınd•n Prnfesör 
Slrton ııe, guvercmiNin İ.itıklmct 

lavirin ·l•ki kudretlerini şöyle izah 
dıyoı·; 

-Bu kııılar ]·,iç ~·iphesiz ki. can
lı pıı.<lılardır. Lın<1bcrg tek ba~ı -
lta Ncvyorklan Okyanusu aşar'k 

PdriSe g;u; <i zaman, yanına hıı -
susi biı· pusla almıştı. Bu pusla 

bir elektrik bobininden başka bir 
~ey dcğtldir. Yerin miknatisıyet .:;a

. hasın:ı ı:<ıre bu bobinden gecen re: 
rPyanları, bir iğne ucu kumanda 
tabcliısıııa kaydederdi. Lindberg bu 
tabelay.ı bakarak istikametini -
yin eıL•di. 

9:J7 erke~i kadını oldu~ıı ve bu -
lunduğu ~ıhi görmek istedı~i cı -
het\~ Avr•ıpada daha y'Z gelmeden 
şımdıden yeni ve sadelik modası 

cercy:ınları hız :ı.lmağa başlamıştır 

Haıı.; bazı sahnelerde yıldızlar, ak
tıristler ~imdıdcn boyasız olan,k 
sahneye çıkmaktadırlar. 

937 senesi sadelik modası erkek· 
!eri bir çok füzuli kadın masraf -
larından ıwrtarmışlır. Fakat, ber
berler, kadın tuvaleti ve boyaları 
satan ve yapan fabrıkalar bu cere
yanın önüne geçmek için şimdiden 
horekete geçmiş bulunuyorlar 
Bol, bol reklamlar vererek halkı 
kwdi istehl<>rine celbetmeğ~ çalı
şıyorlar. Bakalım hangi taraf ga -
lcbe çalacak? 

Harp Okulıı içın alınol'ak olan 

3j00 metre hakı elbı,clık gabardııı 

kumaş bın ellı c;ıft vıdala çızme bın 

<'ili adet portaııf k rvola ag;~ıaıı 

ma kılıf bın elli ad••t alumınvum 

nıatn ma kılıf a'kı k wı<-1~ bın el· 

lı adet sırma takımları!<• b~raber 

kılınç bın dli adet yun ba!tanıyt! 

bın elli ad~t manevra sandı~ı 1!150 

d.det m navra kemf!rıneo uıt nurnu· 

nt- verecü.erin 15/Nısan/937 ta
rıhıne k&dar Ankarada Harp Oku
lu levazımına \•ermeıerı. 

(665) (1957) 

* 15 ton bu 1 ~r acık eksı ltme usu-

lilt> münakasaya konmuştur. Mıl · 

ı;ı~~<ası 20/Nısıın/1937 Salı ~'111ü 
san 10 da Çatalcada tüm Sat111~ı

rr. t kot!lis 'Onundn ppıl c:ıktır Mı:· 
h4mmen lı<'dt>li 1950 iL!' dır. ilk te
mı·.alı 146 ira 2!; kuru·tur. Saıt
rı ~n esi l3 '1 S. ız komısyonda L.örü 
lıobılır. isteklilerin ılk tenin&t ma·:
buzlarıle kvmısyo:ıa muroca~•krı. 

fr-.,:;·ıı ı ın~rı) 

J 

1 AIUD 1045. 10-16. 
l b•nlıır..not :t ı7. 248. 

ESHAM 
~ ~ötp'l"l.lf 

ft Ean\ı.aıı ?\1.t. 

~ • N, 
"" • Htt. -,- -,-
nı..uultı tu·'" •u uıa Pe,ı" 

2J,~~ ~l.dO 

" 
,, y'Yı.da 60 UtO Vacıell 

' • 
• 0 100 de 10:> 
Aııot1\ çauıenlO 14,80 14.80 
fU.cı tıı.el öoua.. '.'.,)0 91.~0 

ıSTIKRAZLAR 

Kıtpantt 

1 

1-iitk Borc"' 1 Peşin , , 

1 

,. u ı V ,uıeli 2\,S) 21.tiS 

• • :J t'etin 20, 73 2'J.91i 
1t • U • •deli :LO, ll•5 J0.9ı.S 

" 
• 111 Pc~ııı 2:1.a.S :ıu;~·5 

• 
~'K"Ü 

• ıu Vadıch ltııO, !O:>, 

~·' •:11 k.rıuru.• l 
il 

.. . ili 

Şark. şiaı. 
"t oıd~ S> H.il'lİne 

h 9) 

' .-
'8,- ~8,-

l N t 

" TAHViLAT 
, 

~ 

Yolunu şa ırmadan ll.590 kilo -
metre mesafe kaleden kusa gc _ 
lince, tabiat hu kuşu da tıpkı Lind
b rgin puslası gibi ayni pı·ensiple
techız etmiş bu!unmaktaciır. Kuş 
Saygon ian Arassa kadar ı n me

safeyi :u sayede katetmiştir. 
Bu izah da ancak bir faraziyyc -

dir, fenni bir tarif sayılamaz. 

Yalnız şuna dikkat edilmiştir ki, 

gtl verci.11er \·erici bir telsiz istas
yonunu'! yanından geçerlerken şa

şalamaktadırlar. Hatta uçuşlarının 

istik.amelini bile kaybetmektedir -
!er. 

• Z:.manın gençlıği malık olduğu 
serl:ıe tiyı suiistimal etmekte ve 
bunırn kıymelir.i takdir edeme -
mektedır Gerçi .Jüliyeto• zama -
nın'.la en heyecanlı bir genç kendi 
hıssı) alını i1har~ meydan bulama~ 
ve c 1 hararetlı aşklar Oıir takım ah
Wki çemberler ıçıne aıınmakta idi 

'3u ahlakçemberlcri bazı kereler 
çok kotü bir tudsıdığa vardın! 

makta idi. Fakat, bugünkü ahlaki 

kayıtsızlıklar da çok kereler, bılıı

bütün ladsızlığa varmakta.iır 

Juliyeto zamanında atle itaatını cığ

neyip geçmek ayıp sayılırdı ve 
(memnun meyva) dan tadmak ;ok 
zorlukla vukubulabılırdi. Jiılıyeto
nun aşkı bugün yoktur. O, inana -
rak sevmekle idi. Bugünkü kızlar 

- 11 
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lstanbul Levazım Amirliği 
Satmol.~a Komİ<\·onu hanlar:_ 

İstanbul denız yollaın• mudur -

1 

1 

Arıac!olu Pt. 
v 

1 4'J, -

• . • 
Pe. il "o,-.. .. \1 a. ll 1 

" 
Pc. 111 

• 
4ıJ, ·-

• 

Güveıı:·inleriıı, hatta kanatları 
kesildiği halde, yürüye yürüye es
ki yuvalarına döndükleri görül -
müştür. 

Fatilı Sullı Üçiincii Hukuk ise, sevgilerinde mütereddittirler 

h k1.mli,.; d '! hk Aılelcr ile konuşurlarken, tavırla-a ..,.n en: ıı a ememizce 
terekesine vazıyet edilen Alcsa• rını, vazivetlerinı de~~tirmiye, hu~-

met \'e itaat tavrı takınmıya bile 
rayda Guraba Hüseyinağa ma- Juzum görmemektedirler. 
halle9inde İmam sokağın la 32 Zamanımızda bır kızın, askı içın 
No. lu hanede vefat eden kö• aiknin arzularına e herr,miyet 

liıitü ıc " 10 .ıdet Branda eşyd ortıı
sü 2500 kılo motonn yağı ;;oo kılo 
maden y~~ı H/Nısan/1937 Çar . 

şamba günü saat 14 de Topha•1cde 
S.tına1ma Komısyonl''lOa pazor 

!ıkla alınacaktır. Hensinın tahr.'.in 
b~deli 1195 liradır. İlk teminatı 90 
lırıtdır. s~rtnamP ve nl!ınnnesi Kcı 
mısyond::: gi1ri:ıphi1ir 

Este örtüsli. ayrı ve yağlar ayrı 
o!itrak ih,-ıle CıJ_bıJec(._kur istek
' lı..in belli s3otla komisyona gd
relcri. (416) (J ıı 

* l l nbul k ğı için yüz a-

mürcü Osmanın alacak ve borç- \'ermeden e\'İl'ı terkettığine ,.e •v- 1 
d t .u b L .ıcd n ltlı ve i\ tJi. 
1 aryd~ 13/Ni an/1937 Salı günü 
~aat 13 de T< lıaPede sal,nalm lularınm bir ay iddeayı veraset lenme i hakkında ailes' in vera -

edenlerin üç ay zarfmda malı• 1 ğl •M>ihatleri dinlemediğine şahit 
kemcmize müracaat etmeleri ı olmaktayız. ;Fakat, bu hareket doıı
aksi takdirde terekenin hazine- ru değıldir. Biz kadınlar kendiınİ-

z~ pek fazla !':ÜVeniyoruz. Halbu-
yc devredileceği ian olunur. ki mağrur kadın ekseriyetle bed _ 

(936/193) baht olmaktadır. Çünkü, tecrübe -

, k'lmisyonurn:ı pa!arlıkla alın 

1 cJklır. Tal>mın İ>f'deli 1700 lır 
dır. ilk teminatı 127 buçuk lirad • 
Ş3rtııanıesı komisyonda g0ruleoı

lir. isteklilerin belli sa&tte komis . 
yona gelmeleri (417) (1955) 

' " 
V •• Ul 

,, "\Ü.o\t:11ı.ıl Pe. H.30 H.:liı 

1 .. " 
\'•· 4•.50 44,30 

- -~ 

-ı 1356 Hı eri 

1 

1353 Rumi 1 

Muharrem Mart 
1 25 2'\ ' 

j Yıl 1937, Ay 4, Gün 98, Kaıı.;;J5'l 

: 1 

8 Nisan 
Perşembe 

1 -
1 

vaı, ler Vasati Ezani 

' sa. "· •a. d. : --
Güneş 5 34 ıo 54 

1 Öğle 12 16 5 37 
iı,ındi ı~ ~s 9 16 

lı 
' 1 

Akşam 16 40 1- 0.) 
Yatsı 20 13 

1 34 ' 1 lmsak 3 50 9 10 
1 I -- - -· --
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lstıınbul Üniv«ifsit,,si Arttırma ve Eksiltme 
'. Pazarl\k Komisyonu İlanları 

Cinsi 

Pııti•ka 

Amerikan 
Düz kurşuni .Şiltelık 

Bey:ız, si}·ah çizgili pijamılık 

Gömleklik dimı 

" .. 
Masa örıu,u pike 

Pati~ka 

I'· 

Metresi 

5370 

1650 

2730 

1800 

500 

984 

330 

68ı 

l - Tıp Fakulı«,i l'-inci Hariciye Klınığıne alına~Jk \'e muhammen 

bedelı "769.>. ira 44 kunış tutan yukarıda ınıktar \e cin\leri yazılı ~e

kiz ~·!em tşya b. 4. lJJ7 Per~e:ıbe güou t ıal 15 de Rektörlük bina· 

sında ihale edılır.ek üzere kapalı zarf usuliyle ek5ıltmeye konulmuştur. 

Bu işe gırınek j,teı cnleriıı kanunun tar.f cllıği v"ikalaria muvakk,ıt 

tem.nal. olan 578 iralık mıo<but'Jrıot \'e tcl<lıf mektuplarını iha
lc<len bir 'a't evve! Rektörlü~c \·ermiş olmaları liı.ıımdır Nümuneler 
ve ~artna:ne hergün Rektörlükle gô•ülür. 

2 - Tıp Fakiit·csi ikinci Harıcı}C Klinığine n hnacık olan 2340 kılo 

P'nıı:k 15. 4. 937 Perşcnbe günü <a.ıl 16 da Rc:ktörliık bınasında top· 

lanan Komi•yonda ıhale edılmek iizere açık eksıltmcyc konulmuştur. Bu 

işe girır.ck i teyenıerin kanunun tarif ettiği vesikaları ~e muvalfak teminat 

o'aıo 95 lirnlık ınakbuzlarıle beraber o saatte Komis}oııda bulunmaları 
lazımdır. Şartname ve nümune hergıin Rekıörlü~te görülür. Kilosu !ı4 
kuruştur. (17n) 

• *. 
Tıp Fakültesi ikinci Hariciye kliniği için alınacak ve muhammen be· 

deli 14000 lira tutan demir levazımı 26-4-937 Pazartesi günü saat 15 de 

ihale edilmek üzere kapalı zarna eksiltmeye konulmu~tur. 

Taliplerin 2490 sayılı kanuna uygun vesikaları ile 1050 liralık mu• ., 

vakkat teminat ve teklif m~ptuplarını ihaleden bir saat evveline kadar 

Rektörlü~e vermiş olmalıdırlar. 

Liste ve şartname her gün Rektörlükte görülür. (1950) 

Istan bul 4. üncü 
İcra memurluğundan : 

Yeoıinli iiç ehli vukuf tuafınd3n tamamına 937 lira kıymet 

takdir edilen Eyup Sultanda Camii kebir mahallesinin Orta bos

tan sokağında atik 25 cedit 17 numaralı evsaft aşağıda yazılı 

halen 19 numaralı Apdi hanesinin bahçesi olarak kullanılan 

arsadır. 

S.h1sı ; 159 Metre murabbaıdır; 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

Nisan - 1937 dedir. 6 ıncı keşide 11 

Büyük 2 O O liradır. ikramiye • 1 , 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle ( 50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vat'dır .. 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N t S A N • 

937 gUnU aktamına kadar biletini 
deAlttirmlş bulunmalıdır • 

Bu tari:ıten sonra bilet Uze• 
rlndeki hakkı sakıt olur •• 

Kadıköy Vakıfları DirektörlUAU llAnları -Kadıkoy R .. ıın P$. Mahal esınde Süz sokagında 14/1 No. ev 

.. it O IC " .. 
Üsküdar Se!Amı Ali: Turbali sokak 

" 14/2 .. 

13 .. .. 
Yukarıda mevki ve cinsi yazılı yerler 31·5-938 gününe kadar kiraya 

verilmek üzere arttırmaları 5 gün uzatılmı~tır. ihalesi ıı.4.937 Cumar• 

tesi günü saat 11 dedir. l<teklılerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne mü· 
racaaı ' arı. (1949) 

Cenup Demiryolları 
Müdürlüğünden 

Bütün şebekede emtaa nakliyatına aid 921 sayılı fevkalade ve mu. 

--. 8 Nls11n -? 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi İlanları 

Muhammen bedeli 7SO lira olan 1500 adet kalopil kavanozu 12.4.937 

pazartesi günü saaat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komis

yon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5625 kuruşluk muvakkat teminat ve ka· 

nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis· 

yona müracaatları lazımdır. Bu 

olarak dağıtılmaktadır. (1472) 

işe ait şartnameler komisyondan parası:ı 

.. 
•• 

Muhammen bedeli 4280 1/2 lira olan 4000 metre yelken bezi ile 
1500 metre yolcu vagon körük bezi 26,4.37 pazartesi günü saat 10 da 

H~ydarpaşada ghr binası dahı,,ndeki komısyon tarafından açık eks.lt· 

mo ile 'i.ttın alınacaktır. 

Bu ışe gırmek isteyeolerın 321 lira 4 kurcşluk m ıvakklt temb~t ve 

kanunun tayın etıı~i vesa,kle bırlikte ek•i·tme gunü saatine kadar ko• 

mısyona murac atları Jaz,mJır. Bu işe ait şartnameler komi•yondan pı· 

ra<ız o'araK d1;'(.1 makıadır. (1972) 

M. M. Vekaletinden: 
332 doıl'um!u ve vunlarla son yoklama gorup Askcrli ~ he karar ve. 

rilmiş ve daha ev.elki doğum~u!ardan olup m·ılıtelıf sebeplerle lıc'1ıız 
askerliklerini yapmam:ş olan ihti~at subay~ yetışecek kısa h izmet!ıler 
lılerden deniz sınılın1 ayrılanlardan ga ri<i ehlııeınamelerı derecelerı · 
ue göre aşaıl'ıda yazılı tarihlerde Askcrıızhi yapınag1 b•şlayac•klar· 
dır. 936 - 937 ders yılında lısc ve muadıli ile daha yü~sek mektep. 
!erden me>.un olacaklardan lfızımgelen evsafı taşıyanların da yoklama• 
!arı yapılarak Askere gönderileceklerdir. 

Yukarda yazılı şartları taşıyanların sevkedilmek üzere bu tarihler• 
den evvel bulundukları yerlerdeki Askerlik Şubelerine müracaatları 
ilin olunur. 

1-Mayıs937 Askeri ehliyetnamesi olmayanlar. 
1-Temmuz-937 Orta Askeri ehliyetnamesi olan. 
1.Eyliıl-937 Tam ehliyetnamesi olan. 

1-lkinciteşriı·937 Yüksek Askeri ehliyetnamesi olan. ~664. 1965., 

Kayseri Kor Satınalma 
Komisyonundan~ 

Adına Askeri hastah•nes{ için dip! mtlı ve ş~rai:i matlubeyi 

hıiz kırk lira ücret ve hirer tayin bedeliyle birinci sıntf bir hem
şireye otuz lira ıicret ve bir er tayini ile iki ikinci sınıf heuış'reye 

Kayseri hastahanesi için ayrıca ikinci sınıf bir hem~ireye i 'ıiyıç 
vardır. İsteklilerin Kııyseride nslı:eri blş tababeti ne müracaat et• 

meleri. (666) (19:58) 

vakkat yavaş gidiş tarifesindeki fiy ,t ve şartların tatbik müddeti 1 son ı •• Dr. IHSAN SAMI•• 
kanun 1937 tatihind~n 31 lkincikanun 1937 tarihine kadar bir sene 1 

Mütemmim m~!iımıt almak için Karkamişte Cenup Demiryolları Mü- ~ 

Hududu; Sa~ tarafı Binbaşı velüyyüddin lnne ve bahçesi 

Soltarafı Abdi efendi hane ve bahçesi arka~ı Çiçekcl Yusuf Balı• 
. çesile m~hiuttur lşbu arsa açık arttırmaya vaz edilmiş olduğun• 

dan 19/5, 937 tarihine müsadil çarşamba günü saat 14 den 16 ya 

ka:lar dıirede birinci arttırm1sı icra edilecekcir. 

Arıtırma bedeli kıymeti m uhammenin % 75 ni bulduğu tak· 

dhle miiş'.e hi üzerinde bırakılac.1ktır0 Aksi takclide en son arttı• 
ranın teahlıüdü bai i ka'm1k üzere arttırm1 15 gün müddetle tem• 

eli edilerek 3-6·937 tarihine müsadil Perşembe günü saat 14 ten 

16 ya kadar keza dr.ircmizde ~·apılocak ikinci açık arttırmasında· 

arttırma becleli kıymeti nıuhammenin % 75 ni buloıRdığı takdir
de satış 2280 numaralı kanun ahk:\mına tevf kan geri bırakılır. 

Sıtıs peşindi·. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kı~·meti mu· 

hammenin % 75 nisbetin ~e pey akçesi vey:ı. milli bir bankanın 
teminat nıc<tubunn hlınil bulunmaları lazımdır. 

daha temdit edilmiştir, ITı'foTvei pfaraOtı'fo Ah•sŞtalı~l~n! tu-ı 
dürlüğüne mürac lat edilmesi rica olunur. (1931) ıulmamak için ağızdan alınan Lıfo 1 

ı----------------....;....; ______ ---- ıı•plarıdır. Hiç rchatsızlık vermez. 

İstanbul 4 üncü İcra ; • rkes alabilir. Kutu<U 45 kuruştu;! 

bulduğu taktirde üstte bırakılır ak· 
si taktirde son arttıranın teahhü· 
dü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün daha temdit edilerek 2ö/iı 
937 tarihine müsadif Salı günü 
saat 14 den 16 ya 1-'adar dairede y«
pılacak ikinci arttırma neticesinde 
en çok arttıranın qstünde bırakı. 

lacaktır. 2004 numaralı icra ve if
his kanununun 126 ıncı maddesine 
tevfikan hakları topo sicillerilc sa
bit olmnyan ipotekli alacakinrla di· 
z~r alakada~anın ve irtifak h~kh 
s~hiplerinin bu haklarını \"C husu· 
sıle faiz ve masarife dair olan iddi· 
alarmı ilan tarihinden itibaren 20 
gün zarfında e\·r~kı müsbitck' ile 
birlikte dairemize bıldirmekri la
zımdır. Aksi taktirde hakları tapu 
sıcillerile sabit olmaya~lar satış w· 
delinin paybşmasından hariç ka -
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye 
ve tanzıfiyeden ibaret olan beledi
ye rüsumu ve vakıf karesi ve 20 
senelik taviz bedeli müşteriye ait
tir. Daha fazla maliımat almak is
tevenlerin 934/4099 m.maraJı lo<
yada mevcut evrak ve mahallen 
hacız ve taktıri kıymet raporunu 
görüp anlayacakları ilıin olunur. 

Hakları tapu sici li ile sabit olmay1n İpotekli alacaklarda di· 

J';er alakadıranın ve irtifak hakkı sılıipleri~in hu haklarını ve 

hıhıt>ile faiz ve masari[e dair olan iddiaların evrakı müsbiteleri 

ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün ?.1rfında bir· 

likte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 

sicilli ile sabit olmayanlar satış bedelinin p1yl .1şmasın fan hariç 

kalırlar. :N'üterakim vergi, tanviri \ e, taıızifiyedeu mütevellit be. 

ledire rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müznededen tenzil olunur. 

Daha fazla mıliımat alı:nak isteyenler 9.4.93; tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için doirede açık bulundurulacak arttırma 

şartnımesi ile 933-20 nunııralı dusya;·a müracaatla mezkdr dos• 

ynıh nı~vcut ves.ikı görebilecekleri ilan olunur. (9'l3·20 t~şra) 

1 Muhammen bedeli ilk teminat 
Çubuklu gaz depolarındaki tanklara 
yapılacak boru 365 27,38 

Yukarıda cinsi miktarı ve muhammen bedelleri yazılı olen boru işi 
pazarlığ'a konulmuştur. Şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. !,_" 
tekliler 2490 numı.ra 1ı kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk 

temiıat makbuz veya mektubile beraber 9.4.937 Cuma günü saat 14 da 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1974) 

• ... 
Senelik muhammen kira5ı 48) lira olan Şehzade başında Balaban ağ'a 

mahallesinde Fevziye caddesi sokağında 11. 15 Nolu ev teslim tarihin• 

den itibaren 938 senesi mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzre açık 

artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlütünde görülebilir. 

istekli olanlar 36 liralık ilk teminat mektup veya makbuzu ile 9.4.937 
Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1687) . .. 

412 - Şehir suyu şebekesi olan mahıllerde kasap ve tavukçu dük. 

kanlarında şehir suyu bulundurulması mecburidir. Şehir suyıı şebe. 
kesi olmıyan yerlerde mevcut ise kuyulard'an tulumbalarla akar su 

bulundurmak bu da mümkün olmadığı takdirde dükkanın ihtiyacına 

ve vüs 'atinin tahammülüne göre depolar ihdas etme!: suretile ihti
yaç temi ı edi'.mek iktiza eder. 

Kış zamanlarında laakal günde bir defa yazın üç defa dükKan ze· 

minlerinin yıkanması ve tezgah ile kütüklerin her gün sabun veya so

dalı sularla fırça lanıp yıkanması ve duvarların temiz tutulması mecburidir. 

Kasap ve tavukçu dükkiınlnrında akar su bulundurulması ve temiz 

tutulmasını teminen Belediye ubıta talimatnamesinin 412 inci maddesi 

yukarıd' yazılı olduğu veçhi le değiştirilmiştir. ilgili olanların mahi· 
mu olmak üzere ilan olunur. (B.) (1975). 

1stanbul Dorduncl.i Icra Memur • 

Memurlugv undan: luğundan: 
üç yemınli ehli vukuf tarafın • 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından korır mülkiyetine 478 lira dan tamamına 7794 \ıra kıymet tal:· 
ve haneye 1913 lira kızmet takdir edilen Boyacıköyünde Reşit• ıır edılen Fındıklıda kazancı ına • 
paş1 so'.;ağmda 32-34·36 yeni 40·40, 1 nuwualı hanenin evsafı liallesının ımam ve ınurabata Kı· 
aş~ğıd:ıdır. mazı ve Mezarlık sokağında eski 

Yukarıda mah~lle ve sokak ve numarası gösterilen gayr[ 29, 12, 10, 7, 10 mükerrer numaralı 
menkulün evsafı aş1ğıda yazılıdır. Gayri menkulün 3/1 tam mül· bir tarafı imam sokağı ve bir ta-

rafı dııçı Beşe apartmanı ve bir 
kiı·eıi ve 4/1 koru mü!<:iyeti &atıhca:-tır. Zemin kat Karesman 

tarafı Hasan dede ver~sderi arsa· 
döşeli koridor üzerin :e zemini yine karesınan yemek odası bir st ve bazan mürabata çıkmazı so • 
kömürlük mermer mu,Jııklu hela Ve s3rnıç'an su alan tulumlıa kağında 7 numaralı arka kapıda ve 

mermer çamışır teknesi maltız ocağını havi zemini kırmızı çini JO numaralı anırı müştemil İmam 
mnthah. Birinci kat: Bahçeden birkaç basamakla çıkılır. Bu katla sokağında 10 numaralı hane ıle 
camlı kaplı zemini karesruan bir koridor üzerinde iç içe iki oda mezkür sokakta 12 numaralı kapı-
ikinci kat emaye musluk t•şını lıavi merdiven başında bir hela yı muştemıl Mezarlık sokağında 29 

numaralı arabalığın 4 hısse itıba-
camlı kapılı bir koridor üzeriuie iki oda yük ve dalaplıdır. rile bır hıssesi satılacaktır, Evsafı: 

Bağçe: c~bhesi yarım duvar üzerine demir parmaklıklı hanenin .Köş'J başında ye meyılli arazide ol· 
etrafı bir metro arzında çimento döşeiidir. Arkasın.la üstü çimento ması dolayısile bir kat ve kısmen 
s3rn1ç, · armut; incir kiraz ve bir kaç asma çam ve diğer g~yrl ilç kat harap ahşap hane: 18 numa· 
m:ısmir ağaçlar vardır. ralı kısım: Zemın kat, bir methal 

Bağçenin arka tarafında bir kat karg'r binada ise bir aralık üzerınde bır oda bir mutfak bır he-
bir mutbah bir kömürlük asıl b'..na beden duvarları karldr çatı la ve dığer bır oda olup bahçeye 

ı 1 çıkılır ~ahçcdc bır bodrum vardır 
ve döşemeleri ah~1p olup tavan ve kaptı ar ya!!; ı boyadtr· Zemin bırır.ci kat : Bır koridor üzerınde 
ve birinci kat pencereleri demir parıııaklıklı çubuk pencereleri bır ncla bır kiier, uç oda, bir sofa, 
pancurlu ön ve arka kapuları demirdir. ikinci kat bir sofa üzerinde bir hela 

Mesahası : Umum mesahası 1042 metro murabbaı olup üç oda üçuncü kat:Balkonu olan bir 

bundan 58 metro murabbaı asıl bina 31 metro murabbaı da hah• çatı arası ve bir oda yirmi numa • 
çedeki mutbah geri kalanı b1hçedir. ralı kısım: Zemın kat: İki oda al· 

Huduiu: Sağ tarafı Zehraµ arsast arka tarafı Selim ve Rum patriği tında sarnıç olan bir mutfak bir 
biraderleri arsalarile Simon ve triyandafil namına müfrez mahal hela birinci kat bır koridor üze • 
sol tarafı Mehmet Zeki hane ve bahçesi cephesi Reşitp 1şa sokağile rinde ikı oda bır hela ikinci kat: 

Bır sofa üzerınde bır he la. iki oda 
mahdut olan işbu gayrimenkul açık arttırmaya vaıedilıniş olduğun. 39 numaralı kısıır.: Kapalı bir dük· 
dan 19.5.937 tarihine müs:ıdif Çarşamba günü saat 14 den 16 yı• kiın olup altında bır mağaza var • 
kak~r dairede birinci azttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli dır. Mezkiır gayn menkulün u • 
kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üze• mum mesahası 289 buçuk metre 
rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artlıranın teahhı'.idü bı· murabbaı olup 176 metre murab • 
ki kalmak (lzere arttırma 15 gün müdJetle temdit edilerek 3-6-937 baı ahşap kısım 22 metre murab -

tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 den 16 ya kanar keza baınm kiıgır, kalanı bahçedır, gay-
d ıi ınenküt köşe başında \"e meyiill 

deiremizde yapılacak ikinci arttırmasın a arttırma bedeli kıymeti· arazide olması dol•yısile kısmen 
muh•mmenenin % 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 numaralı bir kat k;smen üç kat olup harap-
k•nun ahkamına tevfikan &'eri bırakılır. Satış peşindir, Arttırma• tır mezkur gayrı menkulün dört-
ya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 75 nisbe• te bır hissesi açık arıtırrr.aya vaz 
tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat ~ktubıanu edilmiştir. Arttırma peşindir art • 
h•mil bulnnma!art lbımdır. tırmaya i]tırak edecek müşterile-

Hakları tapu ılcil!i ile sabit olmayau ipotekli alacaklarda di· rin kıymeti muhammenenin 'ic 7,5 
ğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve nispetinde pey akçesi veya mild bir 
hususile faiz ve mnsariie dair olan iddiaların evrakı müsbiteleri bankanın temınat mektubunu ha· 

mil olmalar< icap eder müterakim 
ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet ~O gün zarf.nda blr· vergi ıar.ztfat te:wir:ye, \'C \'akı[ 
Jikle dairemize bildirmleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu b rı;l;;ıı br ·ç" va nitt·r. Arıt ·""J 
sicilli ile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ~drtMr-.ı,; ?C/4/937 t .rı! ir.e ım. 
kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit be- sadif Çar:amba gunü dairede rna-
lediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayederlen tenzil olunur. halli mah_u,t.r.a t< .k cô.ılccekıı.-
Dalıa fazla malumat almak isteyenler 9.4.937 tarihinden itibaren Biriıoci aı ttırnınsı 10/5/937 t~ııhı-

• . . . . rıc müsadif Pazartesi günü daıı e -
herkesin görebılnıesı ıçın dıirede açık bulundurulacnk arttırma 

mızdc 14 den 16 ya kadar icra e -
şartnamesi ile 93~·20 numaralı dcsyaya mü.raı:aatla ın~zktir dos. dılecck biıinei &rtlıı mada bedel 
yRda mevcut vesaikı görebilecekleri ilin olunur. (933-20 Taşra) . j kıymeti muhammeneniıı ', 7;, "i 

Fatih sulh üçüncü hukuk 
hakimliğinden : Cerrahpışı has
tahanesinde al!;usto~, ey· fıl, bi• 
rinciteşrin 936 aylarında vefat 
eden ve terekelerinc mahkeme
mizce vazıyet edilen Hls~n 
Mehmet, Salih l\!ehnıet, İsmail 
Ahmet, Ahmet Hacı, Rasih Abo 
dülkadir, Melek Abdullah, Ha
m.it Tevfik, Ahmet Mustafa, 
Zıya Mehmet, Hasan İbrahim, 
Halis Mı:hme.iin alacak ve borç
lularının bir ay iddeayı veraset 
eden üç ay zufında mahkem~ 
ye müracaat etmeleri aksi tak• 

dirde terekenin hazineye dev• 
redileceği ilan olunur. (!137114) 

Sultanahmet Üçilncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Davacı Fatma Nuriye vekili avu• 
kat Muharrem Nail tarafından Ga· 
!atada Topçularda Müskirat ticıı· 
ret~anesi sa~ibi iks Bolya ve şü
rekası aleyhıne 937-192 numara ile 
açılan fekki haciz davasında müd
daaleyhin ikametgahının meçhul 
bulunması hasebilc ilin"" yapılan 
tebligata rağmen 29-3-937 tarihin· 
de mahkemeye gelmemi~ vekil da
hi gönderilmemiş olduğundan 20 
gün müddetle muameleli gıy~p 
kararının ilanen tebliğine ve muh•ke· 
menin 5.5.937 Çarşamb1 ııünü ~a· 
al l l e talikıne karar veri!miş ol
duğundan tarihi ılandan beş gün 
zarfında itiraz edilmedigi ve muay· 
yen günd_~ m.~hkemeye _gelmedi~i 
veya \ekıl gonder medığı taktirde 
gıyaben hüküm verileceği ilanen 
ıebiiğ olunur. 
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