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Bütün memleket heyecan içinde 
· Nihayet sabrımız tüketilirse 

Türkün çelik pençesi kun- j. 
dakçıları imha edecek 

Evvelki gün mecliste cereyan eden hararetli 
müzakereler yurdun her yanında büyük bir 
hassasiyetle takib edilmiş, hükumetin aldığı 
şiddetli tedbirler geniş memnuniyet uyandırdı ........................................................ -

Cenup hudutları- Hükumet, Fransa nezdinde Mımlık«in e~rrıni-11«.::...t:.H:.:...ltıı•.....ııı•ıın..._a ,-6z~dikt-nlı.~rl lı-., g-.,,ı.-.,-. /ter_::.. ... .:..~,.:· .. ·.:..dıı kalır0-elm-.,.-.ı 
mız ve Jürk mil- yaptığı teşebbüslerin so- =.==" ===:====h·=' .. ,,=lıaz=ır 6=ulunan ka,=lıram==an =ordu=muz======== 

letinin emniyeti nunu bekliyor Silah yarışı F~';~;~d;' her dakika 
·., ~:~r~i,~ft ı 1~~- / Aldı yür~ü bir ih_ti_la_ı _k---=opabilir Yazan: Etem izzet Benice 

iç Bakanı Ye Parti Genel Sekre
teri Şükrü Kaya icamutayda geni~ 
ölçüde izahat verdi. iç Bakanının 
Dersim vakayii vo cenup hudutla• 
tımızdan içeriye sarkıtılan çetel•r 
hakkında verdia"i bu izahat ve ı.uv
"etli beyanat Türk milletinin sel!· 
illeti aleyhine harekete geçebilmek 
cürctinin bazı muhitlerde ne dere. 
Ceye kadar ileriye iÖtürülebiJdiği
nin en bariz tasvir ve ifadesidir. 

lç Bakanının izahatını okurken 
Ilı< mleket içinde vukua getirilen 
hadiselerin muharrik ve müşeniki 
olan:a.r hakkında hayret ve dehşete 
düştüğümüıii açıkça ıöylcmeliyiz. 
Bu ne mecnunane bir hırs \'C ne bu
dalaca bir cürreltir ki, Suriyedeki 
anarş.k ve neye vararaca~ ktstirile
mi}en tetepzübü durultacaA't yer• 
de Türk hudutlarından içeriye 
Çeteler saldırmayı ve Türk milleti 
arasına nizam ve ahengi bozacak 
fesa:lıklar katmayı tasarlar. 

Bizim bildiğimize vo tarihten al· 
dığımız misallere göre daima kuv• 
Vetli devletler ve saa"lam bünyeli 
milletler zayıf devlet teşekküllerine, 
infirada uğramıf millet varlıklarına 
karşı bu tarzda hareket ederler ve 
aonunda da açık ha ekete geçerler. 

Burada vazi}et tamamlle bunun 
zıddına ve lersinedir. Zayıf, ne 
olduA"u, ne olacazı bellisiz bir te
şekkülün şu ve bu inana, şu ve bu 
ecnebi tahrik ve parasına baa"lı karı· 
şık hüviyet ve milliyetli çeteleri Türk 
gibi kuvvetli bir millete; onun ordu
suna, varlığına saldırtııorlar ! Belki 
bu tedbirlerUmun.iHorp bozgununda, 
mütareke sıralarında, karanlık gün· 
lcrimiıde işe yarar tedbirler ve 
silahlardı. Fakat, bugün her ba· 
kımdan bir Avrupa otoritesi hali. 
ne yükselmiş, ordusunun kuvveti, 
halkının kudreti, m~mleketin sük üo 
Ve ahengi ile manen ve maddeten 
sayılı devlet~erden biri olmuş olan 
İi;k devletine >::arşı bu silahı k11llan
tııak eğer lir cinnet eseri değilse 

mutlaka ateşle oynamak"demektir. 
~ihayet, Şükrü Kayanın da dediğ'i 
gili bir kaç çeteyi memlrketin için· 
de derhal lo2mak işten tile olm1-
dığ1 gıbi, bazı mebuslarımızın işa
ret ettiği veçhile lüzum ve icabın
da hudutlarımızın öte yanına da aş
mak vt• şakileri iılerinde ve yuva· 
larında imha etmek çok kolaydır. 

1ı ı. ıll 11 ll .1 Japonya 45 'ngiltere G J / l b f t 
c."'i"' 11 // / ·ır I' 1 48 biner tonluk ge- rev ua ga arı - u ır ınanın 

u~Att•rı:ll l'Q\
1
1 ,- ! miler yapıyorlar başlangıcıdır deniliyor 

1 ti. "N~~p Harp gemilerinin tonajlarını ve 
G ,.., ,,., i, 1 toplarının paralarını tahdit etmek P 3 ris 8 (A. A.) - Havas aj~n· şimdi, Almanyada B. Hitler iktidar 

[![ 
üzere, lngiltere, Fransa ve Ame- sına Berlinden bildiriliyor: istintak mevkiine gelmeden önceki vaziyet• 

(Devamı ikinci sayfada) hakiminin Albay De !La Rocque te olduğunu ilave ediyor. 
........................................................ ile Fransız Soıyal partisi aleyhin- ~1atbuat, Fransada fiatlann art· 

~~~~~ ~ .. - F • ı • t• • de takibat icraMQa karar vermesi tııi'ı ve bunun doj!rudan doğruya 
t c...=:=T:••• .. lliiiıiiııiiiWıir ··:-.. ,,-._:·~ ::·~::· 1 1 S 1n1 n ni!.!yonal sosyalizme yeni bir Fran· ekonomik bir felakete müncer ola· 
- ~ ..... · .. .,. • · .- , , .• ·· .. :,._ ni~lliY• sız aleyhtarı mücadele fırsab ver• cağı hakkında D. N. B. aj•nsı ta• 

"::f,tlt) - ·!::~~;:{::.~~·; :;!:~~~::·~·~;//;::\:;; • ölü -·--İ mı~~;ı.;a~hc-r Brobahl-cr gazetesi, ;:::~:~ed~~~ilen haberleri de neş-
-1- ;:y:-. ·. · .. YA~~·~~ .. '.~::.· HRLE =--~---' Fransada her dakika bir ihtilal Ruhrarbeiter gazetesi, demokrat 

Arapları da Yahu• kopabileceğini ih•as ve Fransan111 (Devamı ikinci sayfada) 

Şakacıd hddiıelırine ıolıne olduzu arılaıılo.rı 
hudutlarımııı ııöslererı horfla 

c•rı•p 

Dahiliye Vekilimizin evvelki iÜ· 
nü Büyük Millet Meclisinde vuku· 
bulan beyanatı memleketin her ta· 
rafında derin akisler yaratmıştır. 
Cenup hudutlarımızın dışında si
lahlandırılan haydutların merole· 

ketimize girerek şekavet yapma
ları, nızamı bozmak istemeleri yur
dun her,tarafında büyük bir teessür 
ve asabiyet uyandırmıştır. 

Alınan malümata göre, yurdun 

her tarafından Dahiliye Vekaletine 

ve Partiye telaraflar aelmekle ve 
bu menfur teşebbüsler lelin edil· 
mektedir. 

Cenup hududumuzun emniyetini 
ihlal eden bu hareketler, bilhassa 
Hatay davasının, kazanılmasından 

sonra sistematik bir şekil almıştır. 
Fakat bütün bu hareketlerle ve 
Türk düşmanlıtı propagandasının 

(Devamı ikinci sayfada) 

.. ~·i·s·li·a··r1·vc;·ı·······m·ec:·1··1·5·1·····r·a·1·5·1· ... 
Parise gitti 

lngiltere, bombardıman edilen 
• • 

gemısı 
• • 
ıçın asilerden hesap soruyor 

Meclis reisi : .. Me,ru hUkCimet için mücadele 
eden bir millet mağlOp edileme~ " diyor 

Paris 8 (A.A.) - Petil 
journal, ispanya meclisi baş· 
kanının Pariste ikameti hak
kında aşağıd aki malümatı 

vermektedir: 
Refakatinde mebus Gasset 

ve Pascual Leone ile şnhsi 

dostları ve muhtelif sol ce
nah partilerine mensub ye· 
di mebusd~n mürekkep bir 
parlamento heyeti bulunan 
H. Martinez Barrio, Pariste 
üç gUn kalacaktır. Bugün 
elçilikte öğle yemeğini ye• 
dikten sonra, müttefikkr 
mahfelinde şerefine hazır· 

!anan resmi kabulde hılZlr 

bulunacak ve orada millet. 
ler cemiyeti dostları adına 

dileri de memnun 
etmedi 

Kudüs 8 (A. A.) - Gerek siyo• 
nistler, gorek müslümanlar Londra'dan 
gelen ve Filistin'in biri Yahudi, 
biri Arap olmak üzere iki devlete 
tefriki ihtimalinden bahis olan ha
berlere karşı şiddetli bir husumet 
izhar etmektedirler. 

Büyük mü!tinin dediği gibi müs• 
lümanlar, Filistin'i arap memleket• 
!erinin teşkil etmekte olduğu bü. 
yük ailenin ayrılık kabul etmeı bir 
parçası telakki etmektedirler. 

Sionistler ise, Şeria nehrinin iki 
kıyısında bir Yahudi devleti •Üçu. 
de getirilmr i prugramını müda!u 
etmektedirler. 

Londra, 8 (A,A.) - Daily herald 
gazetesi, dün filislinden Londraya 
gelen yahudı parl.isi ba~kanı 
Grossmann'ın Filıstınin yabudi ve 
Arap kısımlarına ayrılmasına ıtiraz 
ettiğini ve hiçbir Siyonist şe!in 
böyle bir tarzıhalli kabul etmiy~
ceğiııi bildirdiğini yazıyor. 

"Yahudiler münhasıran kendileri 
tara!ından idare edilen bir Filistin 
ir,in mücadele etmektedirler •• 

Erkekleri 
Hadım eden 
Müessese! 

Viyana zabıtası ope
ratörü yakl!ladı 

32 erkek arzularlle 
hadım olmu,ıarl 

Viyana 8 (A. A.) - Zabıta, Vi
ynnanın varoşlarından birinde er
kekleri akim yapmak için ameliyeleri 
icra eden bir merkez keşfetmişlerdir. 

tUllll'"•tlllllMUllllOUIUtUllllllllHllUUllllOflltıllllHllllHU•uııttıuuuııuıııuııtnıuıu1111•111• 1tııı1111111uıı111111HlllUıUhlUllllltlllltt 

lngilizler açlık kor
kusu _ge_çiriyorlar 

17 Bugün lngilterede ancak 
günlük stok buğday var 

-----··----
Londra, 8 (,..A.) - lstihsaıa. 

tın tahdidi ve •tokların tedrici su
rette tükenmesi yüzünden buğday 
fiyatlarının pek !azla yükselmesine 
ınaıu olmak için lılil.ümetin derpiş 

elmektc oldugu tedbirler hakkında 
bugün a~arn kamarasında ~orulan 

1 sual, lngili1lerm gıdasız kalmak ih-
1 tiına i i t..:ar~ı,ında lı1ssrlnıektc ol. 

dukları Knane\.i korkunun tczal:tl· 
1 rünc \t'Sİll~ olrr.uştur. 

Pı} ,; ... ,\dJ~ı bıı \ .17.1.- c·Lin en mu· 

bim ~millerinden biri ispanyanın 
ve ihtimal hnrp için ihtiyat stokıı 

hazırlıyaıı Almanya \•e ltalyanuı 
yapmakta oldukları mübayaat mik· 
tarının pek mühiın olmasıdır. 1 

lnırılterenın l.uğ'day ihtiyacının 
memleket dahilindeki miktar ile 
ancak 17 gün lemin edilebi"ece~inl 
bc>an ve hiç olındzsa şimali Ame• 
rika rekoltelerinden istıfade anına 

kadar bu vazıyetin de ... m edeceği 
ia ve olun maktadır. 

/f aydall ve lüzumlu bir 
birlik kuruldu 

Yoksul ilkokul yavrularını koruyacak yardım 
blrliOI nızamnameslnl yaparak faaliyete geçti 

Hadiselerin inkişah böyle bir 
\"azi}ele meydan verecek mi ver· 
tııiyecek mi bilmiyoruz. Bunu şim• 
diden tahmin etmek mümkün de· 
~ildir. Hükümetin Fransa nezdinde 
Y•ptığı teşebbüslerin neticesi bu 
Yoldaki hattıhareketimizi elbette ki 
aydınlatacaktır. Ancak, iç Bakanı• 
nın sarah>lle söylediği aibi vaziyet 
lıakik _a ten şudur : 

"- Eger a'dığımız tedbirler ka
~· ge '. ır.ezse vasi tedbirler almakta 

1 
ır an tereJdut etmiyecej!iz. Tür • 

etin huzur ve hukukunu ve 

1 

B. Paul Boncour tarafından 
karşılanacaktır. Bundan t>ftıru 
sonra şim ,ı enstitüsüne gi• 
derek "ispanya ve kollektH emniyet,, 
hakkında bir konferans verecektir. 

l•pangol hükümalinın rei.t Aza.w 
cıe arkada şiarı 

·Bu merkezin umeliyat salonu, bir 
ameleye aid ufak bir meaken.:le 
vücude getirilmiştir. Zabıla, Daııi· 
essi adındaki oper-ıtörü tevkif et. 
miılir. Yapılan tahkıkat, amele sı· 
nıfına mensup 32 kişinin kendile
rine bu aıneliyalı yaptırmış olduk • 
larını meydana çıkarmıştır. (Devamı ikinci sayfada 

j 

~oııulaire gazetesi, tl. Barrionun 
.,;. .. u*5zlerini naklediyor: 
'!"'". ' .. , . 
.... ..,.>1 ..ı. 
~ • ;r ' . 

. . ' 

ispanya, hürriyeti için, Cumhur 
Başkanı B. Azana ile Başvekil sos• 
yalist Largo Kabelleronun otorite!i 

(Devamı ikinci sayfada) 
Dürı Parti merkuı.~de .ı;opıfon rop/anlı 

[Yazısı dördüncü sayfam11dadırJ 

• 



Bütün memleket 
heyecan içinde 

Hükumet, Fransa nezdinde yaptığı 
teşebbüslerin sonunu bekliyor 
(Birinci sayfadan devam) cere~an eden hararetli müzakereler 

artım masile Hatay davamız iize. e!nasında bir çok ınelı'usların, ha· 
rinde möusir olmanın imkan ve diselerin levalisı takdirinde şakilerin 
ihtimali yoktur. Bu nokta Dahirye Hududun öbür tarofındaki yuvala. 
V~kilinin ağzından sarahatle bütün rında imha edilmelerile tarafdar 
dün~aya ilan ed;lm ş bulunuyor. bulunanları ve hükümetten bunu 

Bu meselede hükümel, icap eden istemeleri de ap açık gösıeriyorki 
tedlir eri .alha safha alıral< kara- rr.emlekrtimizin bu yoldaki azim ve 
rında ve kencii•ini tahrikata kap. k rarları kat'ıdir. Hükümet, bu yol· 
tırmayarak soğuk kanlı bir hattı daki her türlü hadi<elere ve sür· 
banket takip etmektedir. 

Muhakk"k olan şey şudur ki, bu. prizlere karsı tekaddüm ve ıerev-
rlıne kad•r alınm'ş ol'. n ~edbir~er vuk etmek İçin bütün terli balını 
ı adi.r erin inkivıf şekı lerıne gore almıştır. ~imdilik Fransa neıdinde 
kifdyel etmez•e h;,kü:>et daha v~· yapılan teşebbüsün ve bu hll8usta 
.ı te<.lıir er a makta bıran tereddut cereyan edr.n muhaberelerio neli· 
rln,·y cekıir Evvelki gün meclis!e ce eri 1-eklenll'ekte<lir. 

UIHIUllltlUtUlllllllllllllllllllllUllllllUtlhHNltıllı'111unıııııuıı~ıı!ııtHUUl•llllUlllllılll\IHUntıMı(ılUrtU""''"'"lllllHIUHllllll11J1ln 

Fransada her dakika 
bir ihtila_l~kopabilir 
Grev dalgaları bu fırtınanın 

başlangıcıdır deniliyor 
(Birinci salıifeden devam) 

memleketlerdeki amele vaıivetini 
Almanyadaki vaziyetle muka)ese 
ederek diyor ki: 

uGrev dalgaları, fırtınanın mu· 
kaddımesidir. Almanyaca ise fi. 
yatlar ve ücretler istikrarlıdır.,. 

Havas ajansı bu iddialara ista• 
tistikkrle cevab vermekle ve dün. 
yadaki sosyal barekellerın Alman 
k ılelerl üzerinde tesirsiz kalmadı· 
ğını b i'dırmeHedir. 

Roıeerde gazetesi ise, endişe 

gösteriıor. 
iş cephesi hiıab ve müracaatla. 

rının say,.ını • rtırıyor. Çünkü bu· 
na ihliv ç görüyor. Bundan başka, 

resmi bir teblığde ce, amele unsur• 
larıyle birlikte hareket ellıklerı 
için •Ren. de yedi papazın mah
kemeye verildiği bildirilmekted'r. 

Havagazı grevi de batladı 
P.rıs 8 (A. A.) - Malin gaze

tesi bildirıyor : Bresi havagaıı 

kull'panyası memurları, ücretleri· 
nin artırı 'mosı için Parise iki defe. 
ge göndermişlerdi. · Dün Breste 
dönen bu delea-eler, istediklerini 
kabul ettiremediklerini söyledikle. 
rinden derhal grev ilan edi imiştir. 
Grevciler fabrikayı işral niyetin· 
dedirler. Direktörlük, bu vazıyet 
karşısında muvakkaten ıraz tenvi
ratının kesileceğini ahaliye bildir· 
mişlir. 

lspanvoı meclisi reisi 
Parise gitti 

İngiltere, bombardıman edilen 
gemisi için asilerden hesap soruyor 

[Birinci salıiıe<.'cn devam] 
altında birleşınışı . r. Düşmanlarımı· 

zın koınü ıist hükümetimizden bah· 
setıiklerini b liyoruın. Biliyorsuıuz• 
kı, hal böyle değild r. Huküm~t, 

bütün Cumhuriıetçi parti! rı ihtiva 
eden ve l9anyayı müdıfa:ı eden 
ve onu kurtaracak olJn bir halk 
c p'ıe•i hükümet dir. 

il. Barr'o herşeyden evvel cum
hüriyelçııerin muza!!eriyeli hakkın· 
da mutlak surette nikbin oldugunu 
söylemiştir. 

"Bütün maddi kuvv,.tlerin üstün· 
de. Cumhuri,eti ve meşru hukü· 
meti için mücadele eden bır milleti 
mağlüp edilmez hale koyan manevi 
bir kuvvet mevcuttur. Birkaç gun 
evvel Guıdal :j ıra cephesinde oldu· 
ğu gibi, Korclot.a cephe~i•de de 
fevkalade mühim muze!!erıyetler 

elde edilegelmiştir. M:rkez ve şi• 
mal cephesi:ıden de pek yakındı 
sili ınem,ıun edecek haberler al•· 
caksınız. 

lnglltere Asilerden hesap 
soruyor 

Londra 8 (A. A) - Laily Te
legraph gazetesine göre, lngıliz 
Gerland D~stroy.ri, Galland Des
troyerinin milliyetperverlerin t1y• 
ynreleri tarafından bombardımanı 
me.elesi hakkında izahat ist~mek 

için Mayorka adasındaki' Palma'ya 
gönderilmiş ve milliyetperver l.p .. n 
yol hükümetine ayrıca bır de nota 
verilmiştir. 

HUkOmetçlterln ele geçir· 
dlklerl ganimetler 

Valaasiya 8 (A.A.) - Anduju'• 
dnn bildiriiiyor: Dün Villaharta 
bölgesinde son günlerdeki ınuhare· 
belerden sonra nisbl bir sükt1n hü
küm sürmüştür. Cumhuriyetçiler 
dün Cbimorra dağında cereyan 
eden muharebeden sonra as !erin, 
terket ı.kleri malzemeyi toplamaya 
devam ediyorlar. 

Şimdiye kadar, toplardan başka 
29 mitralyöz, 2 hayvan topu, 40 
makineli tufek, 800 tüfek, bir hava 
topı., 7 seyahat otomobili, 8 kam. 
7on, bir Alman ve iki ltalyan tankı 
"e mühim m:kdarda kurşun ve obüs 

toplanmışt : r. E e geçirilen arazi üze. 
rındc 5 lO iisı C•sedi bulunmuştur, 

Bu defada Frar.sanın 
yardımı konutulacak 
Lon~ra, 8 (A.A.) - 0dıly Mail 

gaıelesi, lıalyanın Lonra büyük 
elçisi B. Grand.nin teşebbüsü üze
rine, ademi müdah1le komite•inin 
önümüzdeki topl•nt"ında, Fransa 
laralındao Valansiya hükümeti şef. 
lerıne yapıla, yardım meselesinin 
tetkı'< edileceğini unnelmektedir. 

Uttl•tlllltltll!llUllllMHI 11111ouııı111111 uttı1111t tfltOllllUMHUHıt• 

Cenup hudutları
mız ve Türk mil
letinin emniyeti 

( Bırınd sayfadan devam) 
lekelın hududunu mahfuz bulundur
mak içın kudreılerımm en müessir 
bır suretle kull1nacağım·za ki ıuse
nin şüphesı olmam.lıdır.,, 

fürk mdletınin emniyetine kas
detmek gülünçhıi!"üne diı~enler her 
şeyden lince lı<ı~ldrını çevırıp b:r 
~er tuıan kendı' arkalarına bakma. 
lıdırlar, 

Tlirk~ye dei!"il, fakat, Surıye ateş 
ve ılııılal ıçındedirl 

Alevhdarlıır.mız, nihayet sırrımı• 
zın sulha ve beynelmdel kaidelere 
kıymet vermekten ıbaret oldugun. 
dan te.8alül ctmemelıdırler. 

Etem lztet Benice 

Ludendorf 
Dostluk 
İstiyor 

Parıs, 8 (Hususi)- Madam Ta· 
bui Lövr gazetesindeki bır maka
lesile Almanya ile Sovyet Rusya 
münasebalının iyıleşmekte oldu· 
jl'unu incelemekte ve devran eden 
şayiaların esa•sız olmadığını yaz. 
makıadır. Çünkü Almanyanın siyasi 
ve eJ..onomik menfaatleri Rusya ile 
dost o:mayı tmretmektedir. Fran
sız gazeteci•ine giıre, Hillerle ba. 
rışan Frlt Mareşal Ludrndoıf ev
veldenberi Almanyaoın Rusya ile 
anlaşmasına tiddetle taraftar bu. 
lunmaktadır. 

Kuraklık tehlikesi 
tamamen geçti 

lzmil 8 (A.A.) - ç .rtçinin ilkbahar zeryalt iç n c;oktanberi beklediği 
Y•i!"murlar yağmağıı başlamıştır. Çiftçiyi çok sevindiren bu yağmurlar 
toprakların tamıımıyle istifade edecaği ıekilde yağmakta ve kışlık mez. 
ruata da çok faydalı olmaktadır. A·\ık bu vıl için bir endişe olmıya 
b'şlıyan kuraklık leh ikesi kllmımıştır. Meyveler tamamen çiçeğini ge
çırmış olduğundan ya~murbr do ayı•ıyle olan suhunet düşüklüğür.ün 
hıç bir zararı oimamıştır. Bıı arada Keltepeye kar düşmüştür. 

• • • 
Sovgetlerin iki o ylık ihracatı 

·745 huÇuk milyon rubleyi buldu 
Moskova 8 (A. A.) - Sovyetler Birliğinh Kanunusani •Şubat dev• 

resi zarfındaki dış ticareti 339 milyon rubleye ba iğ o muştur. Bu rak· 
kam geçen senenin a,ni devres ne na1aran 51 milyon yüksektır. 

ihracat 145 buçuk milyon ve ilhalaı, Çin dogu şimendıferleri tediye 
anlaşmaları mucibince yapılın 38 lıuçuk milyon rublelik ithalat da d ,. 
hil o duğ"u h•lde, 194 milyon ruoied.r. 

lngilt<re ile ohn ticaret 6'l, 7 milyon, Almanya ile 54 buçuk milyon 
ve Amerika ile 36 milyondur. 

• • • 
Almanya, Lehistan Hükumetini 

protesto edecek 
Vırşovıı 8 (A.A.) - Yarın B. Beck avJet eder etmez, Almanya'nın 

protestoda bulunması muht•me dir. Fakat Grundenz tıadisesiadcoberı 
resmi hiçbir protesto yapılmamıştır, 

• • • 
Lehistanın nü/ usu 34 milyon 
Varşovı 8 (A. A.) - Lehistan'ın nüfu•u, ı ikinc;kanun 1937 tari· 

hinde 34.2'.ll.000, kişi o!arak lesbit edi'miştir. 
1931 de yapı'mış olan son tahriri nüfusa nazaran 2.078.000 kişi 

fazladır. Yani fazlalık nisbeli yüzde 6.5 dur. 
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Silah yarışı 
Aldı yürüdü 

Hariciye 
Vekilimiz 

Japonya 45 İngiltere Bugün şehrimize 
48 biner tonluk ge- .geliyorlar 

miler yapıyorlar Ankara. 8 (A.A.) - llaşvekills-
m•t lnönü ıle Be Rrada gidecek 

(Birinci sayfadan devam) 
rika ile yapılan anla~m:ya lıal~anın ohn Har;cıye vekili doktor Tevf•k 
da iştirak ettigi ma ·umdur. Bu an· Ruşıü Aras, bu akşam bağ"lanan 
laşmıya göre, 35.00l tond•n yukarı lıu•u•i bır vagonla lstanbula hare. 
gemi rapılmıyacak ve cu gemılerr t mi~ ir, 
techiz edecek olan topların 1'alib. Haricıyc vtkili, istasyonda, kor 
rasıda 356 mı.imetrc;i gcçmiye· diploma ik, Dalı , ) ye veki i ve p 'fli 
cekti. genel sekreterı Ş kriı Kaya, birçok 

Ancak lngiltert, Japonyanın da mebuslar Harıcı>e Veka ·eıi erkanı 
bu anlaşmaya iştirak . ni şart koy· t<ır • tından selambnmı~ıır. 

muşlu. Ve J ıponyad:ı.n 1 N.san Aynı trenle Harici>e Vekllteti si· 
1937 den evvel bir ce rap beklen•· yesi müsıe4arı B, Numan Menemen· 
yordu, cioğlu da lsıanbu 'a hareket etmiştir. 

48.00ll TONLUK GEMiLER B. Menemencioğlu on gün k•dar 
Japrınlar nıhayet cevaplarını lstısnbulda tedavi ile meşgul olacak 

bildırdıler, Deniz silahlarında isle• ve 18 Nisan akşamı Hatay mese• 
dıkleri gibı serbest kalmak nıye· l•sİni müzakere edecek eksperlı:r 
tinde olduklarını açıkça söylediler. komitesine iştirak etmek üzere Ce· 
Bu cevnp a'akadar büyük devlet• oevreye hareket edecektır. 
fere bildirilince, Londra ve Vaşıng· • • 

lon heyecan geçirdi. Çünkü bu Ankara 8 (A.A.) - Haber aldı· 
suretle dört devlet arasındaki an-
laşma suya düşmüş oluyordu. ğ'ımıza göre, Hdrıcive Vekıli Dok· 

Norman D•vıs'in Londrayı 2iva· tor Tevfik Rüşlü Aras, mayıs so. 
retı ve orada yaptıQ'ı müzakereler nunda mılletler cemıyeti toplantısı· 
bır taraftan da bu vazi)etle alaka· na iştırak ettikten sonra, iadeyi zi· 
dar giırülmektedir. yaret ıçin Bağdad'a gidecek ve o-

Ş mdi Jıponlann le>gllhta radan Tahran'a geçecektir. Tevfik 
4~.000 tonluk bir zırhlıları inşa Rüştü Arasın temmuz iptidalarında 
edilmektedir. Yakında da 46 veya. Moskovayı zıyareı edecegide haber 
but 47 bın tonluk yeni bır gemiyi alınmıştır. 
te1gaha koyacaktır. Bu iki gemi de \=============== 
406 milimetrelik toplarla techiz 
edı eceklercıir. 

l ıgillerenin ise lezgilhta otuz 
beşer bin tonluk iki dritnotlan 
vardır. Üç yeni zırhlı daha teıga. 
ha konmak iizeredır. Eğer kısa bir 
zall'anda yeni bır anlaşmıya vHıf. 

mazsa, bu gemilerin ebadı 48.000 
tona çıkarılacaktır ve inşa:arı da 
üç buçuk sene içinde bitirilecektir. 

Dünyanın en biıyük harp ge
milerıni teşkil edecek olan bu 
ciizüta mıarın atacağı mermiler 
750 kiloyu bulacaktır. Tabrıp kud· 
relleri ise şimdiye kaaar görülme• 
mış derecede olacaktır. 

Amerıkalılar da Haziranda 45000 
tonluk üç gemiyi tezg Aha koya
caklardır. 

B. Cdenln beyanatı 
Londra, 8, (A.A.) - Avam ka· 

marasında sorulan hir suale cev.p 
veren B. eden, Japonya z , rhlılara 
konulacak toplar çapının 14 P-S 
olarak tahdit eden maddesini ka
bulden imtina eylemtsi sebebile 
bilamet ilga edilmi, sayılan Londar 
denız muahedenamesine hiçbır kıy· 
met vermemekte oldugunu beyan 
etmiştir. • 

DiJ er bir suale cevap yeron B. 
Eden lngilterenin mezkür muahe· 
denamenin yeniden gözden geçı• 

rılmesini istemek tasavvurunda ol• 
madıi!"lnı söylemiştir. 

Festival 
Yaz eğlenceleri bu sene 
bir ay devam edecek 
Belediyenin geçen sene tertıp et· 

mış olduğu kırk gün kırk gecelık 

festival eğlencelerınin bu sene o • 

tuz gün olarak yapıiması kararlaş· 
tırılmıştır. 

Programda geniş değişiklıkler 
yapılarak festıvalın geçen ser.eler· 

den daha eğlenceli olmasına ehem· 

miyet verilmektedır. Bu değışık • 

!ıkleri idare etmek iızere seçılen 

heyet şimdiden hazırlıklara başla· 

mıştır. Anadolunun her mıntaka • 

sında milli havalarımızı çalan, oy

nıyan bir çok tanınIDJş ekıplerin 

gelmesi temin edılecektir. 

Geçen sene Anadoludan gelen • 

!er vasıtasile haberdar olan bir çok 

müzik ve oyun ekipleri festival ko· 
nü lesine şimdiden müracaat et • 

miye başlamışlardır, Festival he -

yeti bu ekipleri İstanbula davet e
deçek ve gelenlerı müsabaka su -

retile seçerek festivale iştirak etti
recektir. 

Romanya 
Başvekili 
29 Te,rlnlevvelde An• 
karayı ziyaret edecek 

Ankara 8 (A. A.) - Ô r"ndi
ğimize göre, Roma ıya Başvekili 
B. Tataresko'nu~ Ankara'yı ziya• 
reli tarihi, 29 teşrinievel olank 
te•bit edilmi~tir. Başvekil l•m•t 
lnö~ü ile Haric;ye Ve'<ili Doktor 
Aras'ın Bükreş'e iadei ziyarelı, ti. 
Tat" skonun Ankarayı 2iyareti es
nasında teslit oiunacaktır. 

• • 
Kont Ciano 

Anll arayı sonbaharda 
ziyaret edecelder 

Ankara 8 (A. A.) - Al ıuıınız 
mlli'ımiltl göre, Tür"iycnin Ro:na 
B'h ük E ç is ı , .adei ziyareti esasen 
i•i hüküm•t ar.1sıııda tek•rrür el· 
mış olan ltılyan Harilİ e nazırı 
Kont Ciano'yu, B, M. Mec isi 
açıldıktan şonra sonbah•.r ıo,ınde 
rnen1lt:9'e ti m zc ge mek i:_.ın r-avrte 
memur etlılmişt r. lıalva Hır ciye 
Na11rının bu ziyareti ıi n ka ı i 11r .. ıı, 
Kont CiRno ile görüşülerek tc~ar• 
riır ettiri:eceklir. 

• • 
Ekonomik 
Konferans 
Toplanacak mı? 

Cenevre 8 (A. A.) - Muhtemel 
bir beynelm lel ekonomik konfran· 
sın ihıarı ıç n B. V ın Z• e'a ıd noz. 
dinde yapılın ln&il z. Fr;nsız le· 
şebbü•ü neıicesinde vücuda gelP.n 
har 1<etler, bur•da büyük bir ala
ka uyandırmıştır. 

Halen Cenevreyc gelen haber• 
!erden anlftşı ' dı~ın ı gör". son gün· 
)erde ifşa edilen bu h• e cetın meb
dei kıiounucvveldo LonJrada B. 
Va~ Zeeland ile lıgiiiz zimamd.JY· 
ları ara•ında ce reyan eden b •zı 
miilfıkatlardın ç•km ıkıadır. Bu 
ırörüşrnelerd·n h ıuerd r e'.lilen 
F ansız hüı-.. iı ntti, bira:t sonra, L Jn• 
ra ve Bruk~el'ın arzularına ve rıı· 
yelferine tam müzahHelİni bddi« 
miştir. 

Buounla b"Taber, C•nevrenh, 
B.Van Zeelandın vazif•sıni kolay v' 
beyne·rni el ekonomik konrerans nın 
içtimaını da pek y ıı.:ın oTiıraK ıeıakkl 

elm< kıe bulundugu söylenemez. F •k,ı 
biıyle bir zam1nda bö le bir tıkım 
ihıarat dalıı dünyada b~yne l mi el 
itimadın yeniden basla masona ya .· 
dım edecek müsait bir hava yant• 
m>kta" hali kalmıyac,ktır. 

Serbest liman 
B" hususta lk tısat veltA· 
letine bir rapor gönderıldi 

İstanbul limanının yeni ve mo -
dem tesisatlar ilavesile ıslah ve 
tevsi edilmesi kararlaştık~an son • 
ra serbest liman fikirleri tekrar 
ıırtaya atılmıştır. Bu iş için Alman, 
yanın Hamburg serbest limanında 
tetkikat yapan Gümrükler Başmü· 
dür muavini Methi ile Salon mü· 
dürü Cevat mühim bir rapor ha • 
zırlıyarak vekaletlere göndermiş· 
!erdir. İstanbul limanının İngıliz 
müesseseleri tarafından tamamen 
tesbit ve tesisinden sonra serbest 
liman oiarak bır mınlaka ayrılaca
ğı kuvvetle ilen sürülmektedir Bu 
mıntakanın neresi olacağı da li · 
man kurulduktan sonra tesbit o!u· 
r.acaktır 

Bılhassa . Haliçte büyiik bir ter
sane kuruiması kararl3ştıktan son· 
ra serbest lıman tes:sı daha lüwm· 
lu gorıi!mcktedır 

Otomobil 
Hırsızları 

Beyoğ;uncia yeni bir hırsızlık 

şeklı turemiştir. Yollarda duran 
taksi ve hususi otorr.ob::lere dlda· 
nan hırsızlar, arabalarda kımsenin 
olmadığı vakitıerde, kolayca sö -
küliıp çalınabilecek butiın elektrık 

!evazımatını çalır.aktadırlar. Polıs, 

Beyoğlunda yiızlerce otomobilin 
saat, kirko, lamk gibi eşyasını ça
lan bu hırsızları aylardanberi ara• 
ır.akt&dır. 

Nıhayet dün, 16-18 yaşlarında 

Hayik ve Vasıl adında iki otomobıl 
hırsızı yakayı e:e vermiştir. 

Çocuklar, son günlerde çaldıklar• 
eşyaları kimlere sattıklarını itiraf 
elmi~lerdir. Zabıta, hırsızlardan bu 
parç<ıları satın alan on şoförü de Be· 
yoğlu İkinci Sulh Ceza mahkeme· 
sine vermiştir. 

Mahkeme, hırsız çocukların tev
kifine karar vermiştir. 

Türk • lngiliz 
Dostlufu 

Karabük demir ve çelik fabrik•· 

şırun temel atma merasimi, a'lrıl 

zamanda İngiliz - Türk dostlu·~U 

naIDJn.a bir tezahür vesilesi olıN· 
Sayın Başbakan İsmet İnönü, söy· 
lediği nıı'ukta Karnbi;k fabrikası· 

nın şümul ve ehemmiyeitni teba · 

rüz ettirdik~Pn sonra İngiltere il< 
Türkiye arasındaki dostluğa temas 

ederek dedi ki: 

- Biz Türkler memleketimir• 

maddi delille;le sempati göstcrrr 
bir siyaseti en itimad verici bir si· 

yasct telakki ederiz. 

İngiliz Büyük El ~isi Sir Perc\< 

Lnraine de bu teşebbüste İngiliz 

heikumetinin alaka<;ından bahs ":i, 
Her halde anlaşılıyor ki İnt .'iz hİ" 

kümelinin bu yakın alfıbsı ol"''" 

saydı, belki de Kerabük fabril· '" 
~ı İngıli.7 miihcn is!eri ta:•fın~ il 

yapı'mıy2c•ktL Fi;h>kıkıı lın" • ı 
Milletlcrara'1 mübadelesi övlç h;.r 

safhaya girmistir ki hük umet ,J'ı· 

kc51 olmadıkça, herhangi bir msli 

ve ticari müessesenin, yaban·cı bir 

memlekette teşebbüse girm~si. 

imkansız bir hale gelmemiş ise de 

pek çok zorlaşmı.5tır. İngiltere ö

t"°enbPri kendi tc~a~'"!'ld. n of arı 

müteşebbisleri, yalnız kuvvetli hi · 
mayesine mazhar etmiş, ba~ka lıü· 

küınetler gibi, teşebbüsün iş ve ti
caret tarafına da karışarak te>ni · 

nat vermekten çekinmiştir. 
İngiltere ilk defadır ki, bu arıa· 

nrsinden ayrılmaktadır ve bu, K~· 

rabük teşebbüsünün muvaliakiyeti 

namına hayırlı olduğu gibi, Tü ·1'-i· 
ye hakkında gösterilen bu cemile 

biz Türklrri İr.gilt<'reye karşı ~i.ık 

ran hisleri altında bırakmaktarlır. 

Senelerdenberi sanayi kurmık· 
tayız, Şeker, mensucat, kağıt, cım, 

şişe. Bunların bazıları kurulm•ı5-

tur. Bazıları da kuruluyor. Fakat 

Türk enrlüstri•i hakikaten Kara • 
ı_;:k ile kurulmaktadır, çünkü de -

mir ve çelik sanayii, ana endüs+ri

dir.. Karabük fabrikası kurul • 
masaydı, diğer endüstrimiz k:ım 

üzerine yapılmış bir 1:-inaya .• ,,ı

zıyec<'kti. Binaenaleyh Karabü , 

endüstrimizin temeli oluyor, Aynı 

zamanda Türkiye ile İnııiltere ar~· 

sınd:ı dostluk münaseb<'tlerinin de 

sağlam temellerinden biri olacaktıt. 

Bu do,tlu~n diğer temeli ele 

sulh politikasıdır. İngiltere, dün

yanın en büyük sulh ve müsalemc•t 

unsurudur. Atatürk TRürkiyesi'1i!l 

hedef ve gayretleri de hiç bir ~p

heye yer vermiyecek kadar açık· 

tır. İn?il\erc TürkiYe~in sulhnrr 

verliğine inanmamış olsaydı, si • 

!ahların en kuvvetlisi olan demi.· 

endüstrisinin lrurulm1·ın~ k.~sı 

bu derece yakın bir alaka göster· 

mezdi. 

Karabük fabrikasının temel :ıt -

ma merasiminden rnnra İngifü . 

Türk münasebetleri yeni bir saf • 

haya giriyor, Memleketimize İ:lgi· 

li7. miihendısl,.ri, İr.gi'iz tekn,,i -

yenleri, İngiliz ustaları gelecek v, 

Türk mühendisleri, Türk işçi1 e 

rile temas edecekler. Biribirimiıi 

daha iyi tanıyacağız, Daha iyi an· 

!aşacağız. Her halde Karabük ile 

İ'lgiliz • Türk !ostluğu yeni bir hı; 
almaktadır. 

Bu başarıda İngilizi Büyük Elçi

si Sir Percy Loraine'e büyük bir 

şeref hiwsi ayırmak gerektir. Rü· 

yük elçi, ilk günden bunu, iki dev· 

Jet arasındaki dostluk münaseı-et

lerini sağlamlaştıracak bir teşeb 

büs telakki etmiş ve muvaffaki • 

yeti için çalışmıştır. Bu vesile ile 
kendisine teşekkürlerimizi sun .. r • 

ken, İngiliz dostluğuna kıym;t ve
cüman olduğumuza şüphe etmi • 
ren Türk milletinin hislerine ter• 

yoruz. 

Al.met ŞUkrU Esmer 

Beri inde 
Muhakemeler 

Berlin 8 (A. A.) - Hiıa"eti va• 
taniye ile ve komünist mahafil ile 
mf>nasebetler:le bulunmakla ittilı1m 
edif,•n katolik gençli~i şefl•rinden 
ve ki ise mensuplarından yedi kişi
ye aid büyük muhakeme başlaonışıır. 
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Aıı:lliyede_! 

Bir cinayet davası 

Mevlanekapı cinayetinin 
faili kimdir? 

Kahveci ibrahimi öldül'mekten suçlu 
diğer lbrahimin muhake· 

mesine dün Ağır Cezada başlandı 
Mevlanekapı dışarısında ki bah:-

0

kadar evvel Bayazıttıı Yıldız otel ve 
çesinde bir akşam çifte kurşunu kıraathanesinin eski müsteciri Emi· 
ile öldürülen bahçıvan Perikiiyi nin oğlu lbrahim, ı::en~ m~ste~i~ 
öldürmekten suçlu olarak Ağır ce• lt:>rahinıi tabanci\ ile oldurmuş, ıkı 
za mahkemesinde muhakeme edil· gün sonra, Kasımpaşada .aklandığı 
mekte olan komşusu bahçıvan Şa. bir evde yakalanmış, cinayeti. ve 
kir oğlu Ali R zamn mevkufen mu• tabancayı lag•ma attığını ıtıraf 
hakemesine bugün Öğleden evvel etmişti. 
devam edilmiştir. Dun, Ağır ceza mahkemesinde, 

Geçen cel•ede şahit olarak din· bu katil hadisesinin muhakemesine 
l•n«n Bekta,ın b~canaj!"ı serzevatcı 
Zekeı iya şahit olarak dinlenmiştir. başlanmıştır. 
Sorulan suallare şöyle cevap ver· Suçlu lbrahim, suçunu yine itiraf 
rııiştir: etmiş, yalnız, maktul lbrahimin 

- Perikliyi kimin öldürdüğünü kendisine küfür ettiğini, sonra da, 
bilmem. Bektatla da bu hususla elini beline götürüp kendini vur• 
bir şey konuşmadık. ifadesini de. 
jl'iştirsin diye, Ali Rızanın Bekta_şa mak istemesi üzerine tabancasını 
para teklif ettiğinden de baberım çekip üç el at•ş ettiğini söylemiştir. 
yoktur. Şahit olarak dinlenen Yıldız kra• 

Ali Rızanın akrabası Hacı da, atbanesi garsonu Lutfi de şunları 
bana, Brktaşa söylemek ~zere söylemiştir. 
lıöyle para mara teklif etmedı. - Bir Cuma akşamı, saat 6.5 

Bundan sonra, şahit, bahçıvan d k b d 
Sekban dinlenmiştir. Sekban de· ra delerindeydi. Ben, raat ane e 

çalışıyordum. Maktul lbrahiıude, 
miştir ki: 

- Ben, cinayet zamanında ora• üç arkadaşile, ön ma•alardan bi· 
da değildim. O civara bir sene· rinde domino oynayordu. Bir ara• 
dir geldim. Bir gün burada, bir lık, otel!n katibi Hulusi yanına 
mahkemede bahçıvan Rızanın bir geldi. 
alacıık davasını dinlemiye gelmiş- içeriye çağırdı. Aradan beş da· 
miştiın. Hangi mahkeme olduğunu kik~ geçm~ - İ. 
bilmem. Fakat yösterebilirim. Bek· Arka arkaya üç el silah sesi işit 
taş bana koridorda dedi ki: "Ali 
R·za,a Selanikteo garezim var. tim. Arkadan, ltr .. h m, e.ini kalbi. 
Aleyhinde ~ahadet edeceğim. nin üstüne bastırmış olarak kahve. 

Reis sordu: nin kap••ından dışarı çıktı. Sonra. 
- Bektaş, senin de ge.lip ke_n~ dan, eski müstec ıin oğlu lbrahi· 

disine Rıza tarafından ıfadesını min vurdu!!unu Öj!'rendim. 
değiştirmek üzere para teklif Liitfiden sonra, otel katibi Hu. 
edıldiğini söylediğini söyledi mi? liisi dınlcnmiş, elemiştir ki: 

- Hayır .. ben, böyle bir şey tek- - 13ir cuma akşımı; saat 6,5 
lif etmedim. Ne yalan söy!iyeyim. fi'an vardı. Suçlu lbrab;min kardeşi 
İkisi de babamın oğlu değil. Ethem geldi bana, bizim patron 

Sckbandan sonra, maktul Ferik- lorahimi gö mek is:edig-ini söyledi. 
lınin kardeşi bahçıvan Spiro din - Patron kahvedeydi. Kahve tarafına 
lenmiş, demiştir ki: geçtim .. içeriye, yazıhaneye çağır· 

- Bektaşı eskiden tanımazdım. dım. Ethem lbrahime bir kağıt 
6 mart cumartesi günü, Sünbül E- verdi. O da okuduktan sonra\ 
fendi camii avlusunda benden pa- - Senin kar leşiule bu saatte 

meyhanede ne konuşaca~ım! dedi. 
ra aldığı da doğru değildir... Bir Ka~ıdı yırtıp atlı. 
gün, küçük kardeşim, Anastas, Si- O sırada, bir silah sesi duydum. 
livrikapısı yanındaki karakola bi- Yan tarafa dönüp baktığım zaman, 
tişik Sadığın kahvesinde müddei· katil lbrahimi görd~m. Yazıhane• 
umuminin Rızanın beraatini iste • n n dışarısından, cı.mın arkasından 
di 1i konu ulurken orada bulu:1an ateş ediyordu. 
birisinin: Korkumdan kaçtım.. Kahveye 

_Hem çocuğun ba~ını yedi, 'ıem girdim. Ben kahveye ı;irerken ikin· 
de kurtuluyor! dediğini duymıış. ci, girdikten sonra qa ;içuncü ı:Iah 

sesini duydum. Bizim patron. elini Koşup bana haber verdi. Eı t · si 
göj!'süne tutarak kahveye, oradan günü, bcktaşı yine o kahvede bul-
sokağa fırladı. Polise gitti. Otomo• 

duk; konuştuk. Evvelce, Ferik iyı bille hastahaneye göturdüier. 
öldürmek için kendisine Rıza,1Lı Maktul lt·rahim, katile küfür el• 
para teklif ettiğini söyledi. Ha•ta, mediği giti, elini de beline götür· 
şahit yazmamıza kızdı bile. metli. Zaten, llrah'min orada ol· 

Perikli veresesi avukatı Cerr.i • duğunu bile görmemi.ti. 
!in talebile sorulan suale de şu ce- Katil, Huliisinin bu ifadesine iti. 
vabı verdi: raz etmiş, vakti1le yanlarında ça. 

ılştığını, ç ıkardıklar, için kendisine 
- Ali Rıza, Perikli öldürülme • kin besled ginı, sonradan da za en 

dcnbir sene kadar evvel, korucu • maktu~ün adamı olduğunu söylemiş: 
sile ya bahçeyi bıraksınlar.. va _ Eunun için yalan söylüyor! 
başka türlü bıraktırırım diye ha · D•miştir. 
ber yollamı~tı. O vakit bahçeyi hP- Jbrahim veresesi vekili de mah· 
raber tutuyorduk. Ben, korku 'Je· l..emcye bir istida vermi.tir. Oku• 
lası .Bırakıp çıkalım• dcclim. Kar- nan bu istidada şunlar söylenmek. 
deşim raZ1 olmadı. Korkumdan, tedir. 
ben ayrıldım. - Maktul lbrahim, katile küfür 

Spirodan sonra, kahveci Sad,ktr.. etmedigi gabi tehditkar vaziyet de 
kah\·ede beber Raşit ve diğer bazı a mamıştır. Katil, ofrlunun kendisi· 
şahitler din!enmis, muhakeme 'Jaş- ne ortak olmasını istemiyen ibra. 
ka güne bırakılmıştır himi, bundan dolayı kendisine muğ-

Spirodan sonra dinlenen kajıve- btr olan babası Eminin teşvikile 
ci Sadıkla b'1her R •şitten sonra, rakı içip önden kardeşi Elemi otele 
ba~cı Şakir, S'livr'kapısınd• inekçi göndermiş, arkadan da kendisi ta. 
Ahmd, Bekir ve lsmail dinlenm:ş. hazır'ıyarak gitmi,_ taammüden öl. 
!erdir. oürmüştür. Bundan dolayı tecziye· 

Son üç şahit, 6 M~rt Cumar lesi sini ve verese ye 5000 lira tazmi· 
günüde, Sünbülefendi camii avlusun• nat vermesini isterım. 

da, geçen c•l•ed• dink nen şahit Bek· l<tida okunı!u t vı sonra do•ya· 
taşlı ö'en Pcriklinın kardeşi Anas- ~a konmuş, diı;er şahitler de din· 
tası kolkol ı gördL klcrini, An as tasın 
Belda~a b'r beş liralık a birkaç t•k !endikten sonra, gelmiyen şahitle· 
lira verdi,~ini. Hektaşın: "Ben bu rin ce bi i~·in n:ahkeme başka bir 
kadar par ıyı ne yap ıy,m?., dedı· güne t.ırakılmıştır. 
jl'in:, Ana•tasııı dı: "Mahkeme g.ı· Bir polisle 
nüne kadar sıbret.. ben sana o 
gün pan yetiştimiml., de !iğini gö- Bir bekçi 
rüp duyc!uklarını ,ö,ıemişlerctir. IVahkum oldular 

Muhakeme, •u~·lu vekillerinin 
ıtösterdikleri miıdafaa şahidi Na. 
Rible geçen celsede dinlenen llek· 
taşın ihzaran getirilmeleri ve dün 
dinlenen şahitlerin de o gün gele· 
rek h< psının biribirlerile yıizleşti· 
rilmesi için muhakeme 4 Mayıs 
Salı günü saat on dörde talik 
ediım.ştir. 

Maznun Ali Rıza da ayağa kal. 
kar ak: • 

- Benim davam daha ne kadar 
bürec•k? Drt>yfüs davasını da geçti 

u ... Ben zavaliı Ur Arnavud diye 
bdtı şeyler söylemiştir. 

• • 
Kahveciyi 
Kim öldürdü ? 
liadıse hatır.aldaır: iki üç ay 

K•lyoncu kulluğu polis karako. 
!una götürmek üzere davet ettik· 
teri ka ahatli, gitmek istememesin· 
den sokaktn ve zorla götürdükleri 
k'rakold~ döğdükleri sabit olan 
poli< SüreHa ile bekçi Nuri, dün, 
Asliye ÜçJncü Ceza m•hkemesin. 
de birer ay hapse ve üçer ay me· 
murivetıen mahrumiyete mahkum 
edilmiılerdir, 

Şişhane faciası 
mu he kemesi 

Şi:hane faciası muhakemesine 
ağır ceza mahkemesinde düo de de· 
vam edilmiş, bazı şahidler dinlen• 
dikten sonra müddeiumuminin ev· 
rakı mütaleası ve iddia hazırlaması 
için, muhakeme, başka güne bıra• 
kılmıştır. 
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Nişancılık 
Ve atış 

Gençlere sllAh talimi için 
hazırlıklar yapılıyor 

Beyoğlu Halkev'.. Spor Şube>, 
gençleri ask~rlige hazırlamak 

gayesi;e silahla atış dersleri ter • 
tip etmiştir. 

Silahların ve silahla atış dersle· 
rini \'erecek muallimlerin temini 
için Halkevi, İstanbul Kumandan -
lığına müracaat etmiştir. 

İstaı.bul Kumandanlığı, bu ders
ler için istenildiği kadar silah ve a
tış derslerini vermek üzere de mu
allim göndereceğini Halkevine bil· 
dirmiştir. 

Dersler evvıela Halkevinde na
zari olarak verilecek ve nazari im
tihanlarda muvaffak olanlar silah

la atış yapacaklardır. 
Bu iki derste kazananlara atış 

diploması verilecektir. 
Atış derslerine girmek istiyen • 

ler çok olduğundan, Halkevi ilk 
dersler için ancak üyelerin ve eve 
üye gireceklerin iştirak edeceğini 
şart koymuştur. 

Talebelerin 
istidadı 
Bu huauata öAretmenle· 

re 40 sual tpruldu 
Maarif Vekaleti tedris faaliyeti 

hakkında Pedagoji Enslıtüsünce 

yapılan tetkiklere esas olmak üze
re- her muallimin kırkar sual ha
zırlamasını ve bunların 15 nisana 
kadar gönderilmesini bildirmiştir. 

Bu sualler bilhassa; ilk mektep
ten mezun olan çocuklarda mutlak 
surette bulunması icabeden müs -
bet bilgiler ve meharetler etrafın
da tertıp edilecek ve türkçe, tarih, 
yurt bilgisi, coğraf.ya, hayat ve 
tabiat bilgisi dersleri için ayrı ay
rı yapılacaktır. 

Vekalet ayrıca orta mektep mu
allimlerine de müracaat ederek ilk 
mektep mezunlarının, orta mektep 
tahsılini azami istifadeli bir şekil
de takip edebilmeleri için, orta 
mektebe alınacak gençlerde umu
mi zeka ve kabiliyetten başka mu
h:ıkkak surette bulunmasını iste .. 
dıkleri müsbet bilgılcrin neler ol
duğunu sormuş ve bu müsbet bıl· 
gtlerı; yoklamak maksadile hesap 
hendese, ttlrkçe, tarıh ve coğrafya 
ve fenni malümat üzerine asgari 
30 sual tertibıni istemiştir. 

Gönderilecek sualler. her sene 
devlet tarafından açılacak leyli 
mcccanilık imtıhanına girecek me· 
zunlar arasında en iyilerini seç -
mek için imtihanlarda sorulacak -
tır. 

Limon ithali 

1 Herkes dükkan 
l Açamıyacak 
Yapılan ısın cinsine göre 
dükkan açanlar lmtıhan 

edilecekler 

Son zamanlarda bazı kimselerin 
muhtelif semtlerde rastgele bir 

dükkan açarak kunduracı, maran
goz, terzi, sanat ve tezyinat ve ima
lat gibi işlerle uğraştıkları ve sa
nati bilmiyen bu kabil şahısların 
müstakil usta olarak işe giriştik
leri hakkında şikayetler yapılmak
tadır. Bunlar bir taraftan yaptık
ları işin cins ve nefasetini bozduk
ları gibi, fiatı da indirecek ve ihti· 
yaçtan fazla mal çıkararak büyük 
bir rekabet sabası açmakta ve bin
netice senelerdenberi bu işe emek 
veren asıl sanatkarları mutazarrır 
etmektedirler. 

Sanat ve ticarette bir çok zarar
lara sebebiyet veren, hem diğer es
nafın ve hem de müşterinin aley
hine olan bu halin önüne kat'i ola
rak geçmek için bir proje hazırlan
mıştır. Bunda; tek başına ve usta 
olarak her hangi bir sanat dükkanı 
açıp çalışmak şartları tesbit edil
miştir. 

Projeye nazaran; def'aten usta 
c.lduğunu ve salahiyet iddia ederek 
her hangi bir sanat dükkanı açmak 
istiyenlerin bu iddiası tetkik edi • 
lecek, bunu isbat eclemiyenler o 
zümreden imtihan edilecektir. 

Bundan maada her hangi bir us
tanın yanına çalışmak ve iş öğren
mek için girenlerin (çırak) ve (kal
falık) müddetleri de ayrı ayrı tes
bit olunacak ve çıraklıktan kalfa
lığa, kalfalıktan da ustalığa imli -
hanla geçilecektir. 

Bu suretle hem şikayetlerin ö
nüne geçilecek ve hem de sanati 
icra edenlerin lazım gelen evsaf 
ve şeraitte olmaları temin edile -
rek bu cihet memleket iktısadiyatı 
içın bir kazanç olacaktır. 

Bu gayeyi temin etmek için ayni 
zamanda yeniden çırak ve sanat 
mektepleri açılarak teknik tedri
sat~ ehcmmtyet verilmesi de tet
kik edilmektedir. 

Askere davet 

Balık tacirlerinin 
Şikayetleri 
Türk ofisi dUn balıkçı· 

tarla uzun ınüddet 
görUştiJ 

Bahk tac:rleri ile ltalyan balık 
mümessili arasında bir ihtilaf mev· 
cuttur. Tacirler bu ·mümessil v1Sı• 
tasi e tek elden satış yapı:ma•ına, 
kendilerinin zarar edecekleri kadar 
hatların düşnıesi dolayısile itiraz 
etmektedir. 

lktisad Vekaleti bu hususta ted· 
kikata karar vermiş ve alakadar 
dairelrre bazı emir fer göndermi~tir. 
türkofis de aldığı emre binaen dün 
balık tadrlerile ltalyan balık mü· 
messilini çağırmış ve kendilerile 
u2un müddet görüşmüştür •• 

Balık ihracatının müteessir olma• 
ması için iki taraf arasında bir an· 
!aşma teminine çalışılmaktadır. 

Maliye velclll gellyor 
Bir müddettenberi Ber lin ve Vi• 

yanada bulunmakta olan Maliye 
vekili Fuat Ağrılı Viyanadan ha· 
reket etmiştir. Yarın şehrimıze ae. 
lecektir. 

Yeni memur 
Alınacak 
Arazi tahririnin aeri ya• 
pılması için tedbir ler 
B ütün memleket içındekı arazi· 

nin yeni baştan tahrır edilmesıne 
faaliyetle devam edılmektedir. 
Yurt dahilindeki bütün arazı yazı -
mı faaliyeti; gelecek yıl h~ziran 

başında bitmiş o•acak~ır. 

Ancak Vekaletin tetkikleri so • 
nunda; memleketteki bütün ara
zinin tahrir işinin mevcut komis -
yonlarla kat'iyyen bitirilemiyeceği 
bunun için 4 seneden fazla bir za
man lazım geldiği neticesine va
rılmıştır. 

Tahririn gelecek yıl haziranın -
da ikmal edilmesi için yeniden 782 
tahrir komisyonunun teşkili zaru
ri görülmüştür. Bu maksatla önü -
müzdekı yıl içinde iki buçuk kü -
sur milyon lira sarfcdilmesine lü
zum hasıl olduğundan vekalet bu 
paranın sarfı için izin verilmesini 

Bu a y içinde sevk hükumetten istemiştir. Bu mezuni-
edilecekler 

yet alınır alınmaz vilayetlerdeki 
Kadıköy askerlik şubesinden: 

komisyonların adedi derhal çoğal -
ol1n 3ıX~o~~~~~~:n ~~~kJ~~~~ ~ tılacaktır. Bu suretle komisyonla-
(dahil) piyade ve gümri.k sınıfına ra yeni reis ve azalarla katipler a-
ayrılmış olanların şubede toplanma Jınacak ve balen mevcut (936) ko-
günü 21 nisan 937 dir. Bunlardan misyonun da ilavesile bütün mem· 
bedel verectklerin 20 nisan 937 le"icetteki arazi tahriri komisyon -
akşamına kadar bedelleri kabul !arının adedi (1718) e çıkmış ola· 
olunacaktır. caktır. 

2 - 316 dan 332 (dahil) doğu. - - -
muıa k•oar oıan deniz sınıfına Bog" aziçi 
ayrılmış olanların şubede toplanma k 
günü 16 Nisan 937 dir. Bu ılardan Güzelleşeçe 
bedel ver ceklerin 15 Ni•an 937 Üsküdar ve Beykoz şosası ta • 
akşamına kadar bedelleri kabul mamlandıktan sonra bu yolun de • 

-- olunacaktır. niz sahillerine tesadüf eden rıhtım-
Harlçten limon ggtlrll· !arının da tamiri kararlaşrnıştır. 
mesine IUzum Ol up o l• luoan lımon ihti, aç ni•betind.;- ve Bunun için sahillerin bozuk ve rıh· 
madığı tet kik ediliyor Ziraat ile iktisat vekaletlerinden ay- tıma ihtiyaç gösteren yerleri tesbıt 
Limon insanların en çok ihtiyaç ni zamanda müsaade almak şartile edilmektedir. Rıhtımların yalılara 

h. tt"k! · b" dd d" A · ithal edilebilecektir. ısse ı erıer ır ma e ır. tnı tesadüf eden kısımlarınqan tebli • 
zamanda sıhhi bakımdan da limo• Bu sene de yerli mahsulün za. 

keli ve çürük olanlar yalı sahiple-
nu~ ehemmiyeti arttıj!"ından lktısat manı gPçtiğinden hariçten idhal rine tamir ettirilecektir. Bu suret-
veka'eti bu maddenin kolayca için alakadarlara müracaat vaki d k b 
tedarik edilmesini mümkün kılmak olmuştur. Ticaret odası yerli limon le Boğazın Rumeli cihetin e i o-
maksadile yerli mah•ul zamanı tacirlerinin itirazları üzerine bu ci· zuk rıhtımlar da tamir edilecek • 
geçtiği zaman bir buhrana mahal beti tetkike başlamıştır. Hariçten tir. 
kalmamak üzere hariçten limon limon ithaline lü7Um olduj!"u neti• Bu arada Bebek, Rumelihisarı, 

Şömine KO PROGRAM 
Gazetelerin birı. 

dük ' . ' 1 T" k "k' • "Eski konakhrdan a ur musı ısı, 

orada ınevcut sağlaı1l5 muhtelif p!ik 
şömine aranıyor 1,, 

Bu arayan mutlaka aç. 
muharrir olacak. 

Galiba bu şömineyi dilı .. ;,; l9 3C 
açık saçık hikaye mevzuları ' ' 
le1 İp 'a1 ıcJk J •fik, 20 

Doktor Galip Atanın filÖmer 

Doktor Galip Ata, ha; at pa .ı •·45 
!ılığı ve haya11ndan mem,un olup • 
olmadıj!"ı haKkıodaki suale şöy:e 
cevap veriyor; 

"Hayat ucuz mu p·ıhalı mı, doğru• 
su ben bu·ıun hiç farl •. ıda değilim. 
Çünkü bütün masrdflorı bizim ha. 
nım görur. 

Hayatın sureti umumi•·ede ucuzla· 
dığını zanr.ederim. HJyatımdan 

memnun olup olmıdığıma gelince 
bunun cevabı kestirilip atılanı>ıl .. n 

Kabahat soranda, mub rrirde .. 
Fılhakıka sayın doktor için ad"" 

ya gB;p j?'elme masrafı değipıiş 
dei!'ıldir. Pipo tütünlerinin fiatı da 
ayni olunca şahsi ma•rafı olmadı· 
jl'ından bayahn sureti umumi ıede 
ucuzladığı zannına düşmüş mut aka. 
Nurullah Atacın telkini olsa ııerck. 
No he bize !Azım dej!"il. Fakat 
bayatından memnun olup olmadı· 
a-ını sarın doktora sormak ne bü· 
yük bata. 

Masrafa g5re bayatın ucuzlayıp 
ucuzlamadı!!ını nasıl Bayan bilirse .• 
Doktorun bayatından memnun ol p 
olmadıj!"ını da yine bayan Galip Ata 
bili~ l 

Ona sormak dururken üstat re• 
hatsız edilir mi hiç? 

Eşekler cemiyeti 
Kiliste çıkan K lıs g.ıetesi..h 

verdiği bir habere göre orada bir 
(eşekler cemi; eti) kurulmuş. Reis de 
bir kasapmış. 

Reisin int.babındaki isabete hay• 
ranız. 

Mutlaka bu cı mi yet, işlen güç. 
ten kalan eşeklerin maddeten, et le 
kanile akilüLiihum insanl~ra yardım 
etmesi gibi yüks~k bir bedef•n ta• 
bakkuku için kuru muş olacaktır. 

Başındaki kas , p ta, onları en 
faydalı halde insanlara takdım ede· 
bılecek bır ihtısas a~amıdır. 

HJyrli Allah muvaff k etsin. 
eoı:ıaza ragbet 

Üsküdar ve beykoz şosesi t"m • 
mlandıktan sonra bu yolun de iı 

sabilleriıe tesadüf eden rı t.mlarının 
taınıri kararlaşmı~. Eunuıı içın ıı.ııe 
oö iık sahiller tesbııe ba-;ıanmış. 

Hatta Bebek, Rumelih.sarı, E-r.ir. 
gAn, lsıi.ı;e ve Yeniköy saiıı.ıai• 
nin rıhtı mi r.da güzel.eştiri ecek ve 
bu suretle halkın Boğaz sahil.erine 
rağbeti arttırı .ıc.ıkmı~. 

Bu b1vali sakinleri bu hlber 
karşısında kim bılir na ka. ar se
vinç içindedirler. Yalnı~ durunuz 
ey ahali b.raz sabırlı olunu<: 

Yol kenarlarına çalı dikilec~k, 
onlar büyüyecek, pamuk yiıkiii ker· 
vanlar geçecek, takılan p .muklar 
örekelerde örülüp iplık yapılacak, 

satılıp basıl olan t~hsisatla bu iş· 
Jer meydana gelecek! Ne o, iaıar 
p•anının bıı kadar sür'atle ı apı a. 
caj!'ı boşuuuza gitti de gulüyorsu· 
nuz hal 

lstanbul çöpleri 
lstanbul çöplerı,in bır mJtca.ı· 

bide ihalesi duşünülüyormuş. Çu:ı· 
kı Sıhhiye veka etı, çöplerin sahil· 
Jere gelmemesi 15-20 mil uzaga 
döküımesi lüzumunu tıı.dirmiş. 

Bu ışin muvakkat olduğu malum· 
dur. Çöp fırınl.rı yapılıncaya ka· 
dar devl\m edecek. F kat çöp fı· 
rınlarının yapı abi mesi için de (4,5) 
mıiyon liraya lüzum varmış. 

Amanı bilir misiniz yahu, sakın 
bu parayı fırınlara harcamayınız. 
lstanbuliulara dağıtınız. Evelallah, 
herkes çöplerini evinde yakıp sa• 
vurur. 

Siz paradan haber verin! 
Serdengeçti 

itha.ine müsaade •lmekıedir. cesine varıldığı takdirde itha'atçı• Emirgan, İslinye ve Yeniköy sa -
Esasen genel ithalAt rej minin (V) !arın limon getirmelerine müsaade hillerindeki rıhtımlar da gözden 1 · Ü B ER ı 

li•tesindeki maddeler arasında bu· tdilecektir. geçirilmektedir. KüÇ K HA ERL 
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Kültür Bakan lığının bir 
tamimindeki müsama

hasın ın psik.oloj isi 
Kültür. Bak~n!ığı; yaşı tahsil çağını ge~e~lerin b:(. 

gisizlık yuzunden iş•iz kalmalarının oıune geçe
bilmtk için bir mezuniyet imtihanı sistemi kabul etti. 
Şimdiye kadar kültür., lakayt kalmış eski sar~y ida. 
resinin tahsilden mahrum bıraktıklarile dolu olan 
mem'eketimizde Ciimhuriyetin i~eri feyzine yetiştire• 
bilmek için böyle bir müsamaha ve t·dbir gerekti. 
Bunda bakanlık gecikmedi. Fakat gerek lise ve ge. 
rekse orta mektep'erin mezuniyet imtihanlHrı~a ha. 
riçten girip te muvaffak olamayan bu gibileri, diğer 
herhangi bir mektebin kabul e' m•mesi fena bir 
şarttı. Böylece muvaffak olamıyanlardan birçokları 
tahsilsiz ve ortad• kaldılar. 

Ahiren bakanlıgın bir tamimi, bu cihet etrafındaki 
endişeyi de izale etmiş ve yanlış anlaşılma yü1ünden 
mağdur bırakılan bu gibi genç'erin hususi mekteple. 
re kabul olunat:ileceğini bildirmişFr. 

Üç sene fasıla ile (6) devre imtihan fırsat bağışlan. 
dığı halde m,zuniyet imtihanında muvaffak olamı an 
bir genç alelitlak tahsilden ziyade meslek mekteple· 

rinde yer bulması icap eden b;r insan olur. Yani 
sanat mekteplerinde muvaffak olabilmesi daha müm. 
kün demektir. Bunu böyle yerlerden de m1hruın bı· 
rakımık hiç şüphesiz büyük bir bata olurdu. Şimdi 
bu vaziyetin ballolunm1~ı. kaz1nmal!'a ve vat•majta 
hakları bulunan tahsilsiz g•nçl•rin her hangi bir bu. 
su•i mektepte bir meslek veva •1nat veya ihtısas 
ed nmelerini mümkün kılmış demekıir. 

Kültür Bakanlığı, ~u harekrti'e geçn'ere kolunda. 
ki bileziğine güvenerek muvaffak olmak' istiyenlere 
yeni imkAnlar bağışlamış buluıuyor • 

Cumhuriyet Kültür idaresinin ve yüksek müsa· 
mabısı karşısında; hiilA eli kolu ba~lı, işsiz güçsüz 
bek"eşmenin manası çok ajtır olur. Geıç'ere hu böy. 
lelere tavsiye etmek gerektir ki, hodiri meydan. Me. 
zuniyet imtibanındd muvaffak olamamak bedbinlik 
için bir sebrp değildir. Yurdun her yerinde her türlü 
sanat yurd'nı, hususi mektepler vardır. Dilediğiniz 
gibi yetişebilirsiniz. 

Hatice Hatip 

* Gayri müslim vakıf müte\"el· 
!ilerinın nasıl tayin edıi~c~kkr. 

hakkında bir talimatnarr:e hazır -
lanmıştır. * Büyük Tü~k mimarı Sınan i

çin bugü~ Sii lcymanıyedcki me!lrt 
başında büyük bir ihtifal yapıla -
c~ktır. * Belediye Kadıköy Su şirketi
ni satın alacaktır. Şirketle dört vür. 
bin lira üzerinden mutabık ka -
lanmıştır. &lediye bu parayı on 
müsavi taksitte ödeyecektir. 

* Bir İspanyol ticaret heyeti 
şehrimize gelmiş ve Ankaraya git· 
miştir. Resmi sıfatı olmıyan he ıet 
bir kaç büyük İspanyol firması he
sabına hareket etmektedir. 

* 23 nisan çocuk haftasında na

kil vasıtaları çocukları meccane·. 
gezdircceklerdir. • * Eski Şark Demiryolları Şir -
keti heyeti u?Pumiycsi, memurh -
rın ist~dikleri tazminatı \'errr iye 

mahal olmadığı kararını vermiı • 
tir. 
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Faydalı ve lüzumlu bir Açık 
lj birlik kur~ldu 
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AYRILAN YOLLAR 
i Yoksul ilk okul yavrularını ko-

Yazan: NACI ERKAN 

l r.ugacak gard_ım birliği. 
.faalıgete geçmış bulunuyor 

Ay aydıniı bır ge.:e idi. Aga<:· 
lann altından yürüyen ikı gölge 
durdu. Genç kızı kolları ara•ına 

alan delikanlı tok bir sesle: 
- Bu gece, dedi, a~rılı~ gele· 

mizdir.~ Bütün ömrümct sen, bu 
rece gibi karanlık kalacak içimi yıl. 1 
dızlar ,.e af gibi aydınlatacaksın .. I 

insanları sefalete \C baht..ızlığ.ı. 
götüren de bu yollardır yavrum ... 

içi acılarla parçalanan ve bu acı
lar gozlerinderı yaş olarak dökülen 
genç ktz: 

- Benim için ga.~c. dedı, ~enin 
yolunda, seninle yürümektir.Senden 
ayrılan yo1'a ıstıraptır hana, Bayka .. 

Bakıştılar. Sevgi l&flln bu· acı 
bakışlarda bir çarpan gi>nlün duy· 
ııusu \"ardı .•. 

Korku ile irkı '1 genç kız yalva• 
ran tröılerilc deli,anlıııın gözlerine \ 
baktı, titreyen bir sesle •ordu: _,.,.._. 

- Ayrılış gecesi mi?... • Susuyorlardı ... 
Şimdi konuşan kalpleri, eöyleyeıı 

gözleri idi .. 
Acılı bir tonla sesi çıkan delikanlı: 
- E,.Yet, di~c karşılık verdi. Bu 

ayrılış gecemiulir. Ayrılan yollar 
biü birbirimizden ayırıyor .•• 

Sustular ... 
Karşılaşan yaşlı bakıılarmda bir 

mani, gönüllerinde bir sızı vardı ... 
Genç kız botazmdan fırlayan 

hıçkırıkla : 
- Baykı, dedi, ben senden ay• 

rılmıyacaflm, senin yolunda yürü· 
yeceğim. .. 

Genç kızı a vutıııak ıs le yen deli.o 
kanlı onu kolları arasında sıkarak: 

- Önünde açılan yolda yürüme
Usin yavrum. Dedi. Ej!'er seni se\·· 
gili olarak kabul edecek kadar 
param olsaydı yollarımızı kimse 
ayırama%dı. Ben ne seni ne de ken• 
dimı bedbaht etmek isterim. Sen 
seni ömrunun sonuna kadar 
varlık içinde yaşatabilecek o ada
ma gitmelisin. Unutma ki sevgıaıi· 
zi ne geçec~k yıllar ne de ayrılık 
silebilir ... 

Başını delikanlının göğsüne da· 
yayan genç kız içli bir sesle: 

- Ben, dedi, •eni yalnız seni 
istiyorum. 

Sevgilisinin saçlarını okşayan 

delikanlı sevgi dolu sesile kar~ılık 
verdi: 

Ben de seni istiyorum. Amma ne 
yazı\r ki ayrılan bu yoliar biz ga
ye ne dileklerimizden de ayırıyor. 

Balkanlar 
Arası 
Tayyare poataları yapıl· 

ması dUtUnUlUyor 
Nafıa Vekaleti bari, tayyare pos

talarını yeniden ihdas için tetkik

kr yapmaktadu-. Vekalet Büyük

dcredeki tesisattan istifad<.! ederek 

Yunanistan ve diğer Balkan mem

leketleri arasında tayyare sefer • 

lcri yapmayı düşünmektedir. Bu 

arada Türkiye ile arasında tayya

re postaları işletilecek memleket -

lerle müşterek olarak çalı~ılması 

da kararlaşmıştır. 

Balkan memleketleri arasında 

bunun içın bir de Balkanlar ar:ısı 

Hava Seferleri Şirketi kurulacak 

ve bıı şlrket hususi yolcu tayyare -

leıi .>atın alacaktır. Bu seferlerin 

A vrupadaki tayyare postalarile 

birleştirilmesi de düşü,ülmekte 
dir. 

Ayrıca bu şekilde İran • Eiga -

nistan ve Türkiye aı·asında hava 

pos laları y .ıpılması 

vardır. 

Bu yaşlı goılerdeki bai<ışlar, 

:.cqri. acı, anl;ı~ılmıyan duyrularla 
doluydu ... 

Ay, b•ı acı sı.hneyi ırörmemek 

için bulutların ardına 'aklanmış, 

yıldızlar, damlıyan göz y~ları gibi 
yilnıp söniıyorlardL .. 

Yuvasına dönen bir kuşun avıl· 
tısı, daldıkları derin acı dü111nce• 
terden ayırdı onları .•. 

Yüriidıiler .... 
Ayaklarının altında kırılan çalı· 

larııı çıtırdısı isyan eden duyguları 
gibi geliyordu onlara ... 

Önlerinde darla~an yıirüdiikleri 

yol j,,iye ayrılarak bir birine •arılı 

onları da ikiye ayırdı ... 
Grnç kızı elinden tutan delikanlı 

durdu, ayrılan yolu ve ortalarında· 
ki ağaç kütüğünü gÖ•lererek: 

- işte yavrum, dedi, hayatta da 
yollar bazan böyle İ•temeden ayrı• 
lır ve bu ayrılan }otlarda öne en· 
geller çıkar ... 

Yaşlı gö-dcrle delikanlıya bakao 
gen<; kııın solgun dudaklarından 

acı dolu ikı •i>z dökuldii. 
- Ayrılan yollar,_ 
Elini delikanlının elinden ayırdı, 

önıindeki ayrılan dar yoldan yiiru· 
du. Gecenin karanlı~ içinde kay· 
bolurkcn, uzaklaşan biT hıçkırıktan 
başka ses yoklu ..• 

Yalova 
1 

I Kaplıcaları 
I Akay ıcJaresi yolcu bera. 
berınde götürülen eşya· 

oan para aımıyacak 
Yalova kaplıcalarının bu yaı 1 S 

may15ta halka açılması kararlaılı· 

rılmıştır. Ayni zamanda Akay ida

resi bu ~ene kaplıcalara halk be· 
raberinde götürülen eşyadan para 
almamap karar vermiştir. Bu su. 

retle Yalovaya rağbet daha çok 
artacaktır. 

Akay idaresi Ylova kaplıcalarında 
çalışmak iiıerc ml!mur da almağa 
başlamıştır. 

Maarif Ve kaletinin 
m ·· him bir kararı 

Lise ve orta okulların mezuni)'et 

ımtıhanına girerek muvaffak ola • 

mıyar ve hakkını kaybeden talebe

ler tal•malnameye göre hıc; bır 

nıektebe alınmıyordu. 

Maarif Vekaletinden yeni tebliğ 

edilen bir emirle bu gibi talebeler 
yaşlan müsait bulunmak şartile 

hususi bir mektebe alınabilecekleri 
bildırilmiı;tir. 

AVGDR D D D 
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MÜELliFi: Nlzamettin Nazif 
- Evet. .. Begenmedin mi? 
- Ôyle bir şey söyledim mi? 

Mamafih halimde bir beğenmemez. 
lik var. Dogrusunu istersen şu 
Refika hanımefendiye ben bir 
türlü ısınamadım. 

- Isınamazsın tabiı.~ 
- Nasıl olup ta üzerine bir de 

teyzelik kondurduğ~n bu hanımla 
sıkı fıkı konuşmanı beğenmiyorum, 

- Beğenemezsin tabii." 
- Bu kadın senin gözünü pek 

fena açıyor. 
- Bu da senin. işine relmiyor 

değil mi? Buldun toy kızı'" Diledi
ğin gibi üz, aldat.. 

Sana böylesi lhım_ Amma yat• 
ma yok küçük bey... Toy kızın 
artık gözü açıldı. 

- Azmettin demek? böyle bir 
kolleksiyon da seıı yapacaksın ..• ..... 

- Acaba aana şu Refika hanım
la artık konuşma desem .. 

- Hahhah haay. 
- Eskisi gibi tatlı, cici Calıbc 

kaloan desem. 
. . . . . . . ' . " 

- Hee? .. Cevap yok mu? 
. . . . . . . . . . . 

- Cevap vermezsen gidecej!'im, 
Bir. iki. . . ' . . . . • • 

- Üç. . . . • • • • • 
- Allahı. ısmarladık Calibe .. , 

TaJiiıa açık olswı. 
Kızın yüzün,, bakmadan arkasını 

Birlik, 23 Niaanı, Yardım Blrllği· 
nin de bayramı olarak 116" etti 

Dün ilk okul talebelerine yardım ı derinleştirilmesi gibi memleketio 
ihzari komite&i Cumhuriyet Halk çok muhtaç bulunduğu bir derdi 
Parti merkezinde önemli bir top- üzerine tevcih etmektedir. 
Jantı yapmı§tır. Hatırlardadır ki Yok!ul çocukların giyimsiz, ba• 
ilk okullarda me\•cut yardıma muh- kımsız, kitapsız kalmalan acısına 
taç talebeye muhtelif mekteplfrde karşı maddi ve manevt tedbirlet' 

k ittihazı yükünü üzerine alan birlik, 
yardım kolları •e birlikleri leşe • 

Halkevleri nin soysal yardım k~ 
kül etmişti. Bu birliklerin faaliyeti )arından, bayır müesseselerinden 
ayrı ayrı olduğuna ıröre sistem• yardım istiyebilecek ve onların me-
le~tırilemem;ş .-e !ıimaye edilecek saisini tevhide salAhiyet sahibi bu· 
çocukların himaye şekilleri usul· lunacakur. 
ler altıııa alınamamıştı. Birlik bütçesini, alelümum teber· 

Ahıren Cumhuriyet Halk parti· riiler, ianeler ve vasıyet suretile 
sının tcşebbiisile ve parti b~kanı. verilecek para ve sair şeylere isti• 
oın reisliği altında bir toplantı ya· nat etmektedir. 
pılını} ~e büı ün birliklerin faaliyet- Birliğin hazırlanan nizamnamesi, 
!erini bir merkezden idare esası şimdiye kadar birçok yardımlarıyle 
ıekarrür etmişti. tevhit temayüz edeo birliklerin ni• 

Bu husustaki tetkikler ikmal zamnameıerinin de tetkiklerine istinat 
olun mu~ ve al!kadarların da nok· etmektedir. Bu iti barlı, müm• 
ıaınaıarları etüt edilerek bazı esas• kün olduğu kadar muayyen ve kat'i 
ıar karar~mış ve dün yapılan şon prensiplere dayanmaktadır. 

Birliğin umumi hey'et~ Cuınhu• 
ıçtimada da bu e~aslar üzerinden 

riyet Halk partisi vilayet hey'etin· 
bırliğ'ııı ana yasa<ı hazırlanmış ve den, kazaların parti başkanların• 
ıesbil edilmi;;tir. dan,halkevlerinin soysal yardım bey• 

Bu ana yasaya nazaran lstanbul• etlerinin birer murahhasından, okul 
d• "ilk okul çocuklarına yardım himaye cemiyetlerinin birer aza· 
bııli~i. adıylc bir birlik kurulmuş sından, hayır müesseselerinin birer• 
olmakı.ı ve kaıalarla nahiyelerde müm~ssillerinden ve birli~in hakiki 
de şubeler açmı) a salahıyet !ahıbi 'e hükmi şahısları arasından seçi· 
bulunmaktJdır. lecek birer murahhastan ibaret 

Natıiye ve kazalardaki yardım olacaklır. 
Kültür direktörü merkez kurulu· 

birliklcri, yalnıı kendı çevreleri nun tabii azası bulunacaktır. 
içındekı mekıeblere ait yardım iş. Merkez kurultayının birinci reisi, 
!erile meşgul olabilecekler ve ancak Cumuriyel Halk Partisi vilayet baş• 
bıı ıılcr~ aıt direktifleri merkez bir· kanı!ikincijreisi ise kültür direktörüdür• 
lik heyetinden telakki edeceklerdir. Birlik, şimdiden 23 Nisan çocuk 

Birliğın ıra~esi, muhılleki çocuk· bayramını birliğinde bayramı olarak 
brı korum:ı zebnifellnin yayılıp kabul etmiştir. 
•111• .. llillUlt••l•U••"'''"l""''''l•lllltıııuııııı"'''''''lll'•"'''''"lllllrllllllllll•lılllllllll•llllllUIUlllJllltlllU•UH•IUUllllllllfllllnınıııı 

İzmir 
Panayiri 
Vesaiti 
rinde 

nakliye Ucretle· 
tenzilAt yapıldı 

fzmıı· Bcyuelınilel Panayırına ha· 
rıçt~n gelecek yolcu ve tüccarlara 
kolaylık olmak üzere bir çok Av • 
rııpa ükümetkri demir ·alları •e 
vap ırlarında tenzılat yapacakla • 
rmı hükumetimiz<' bildirmişlerdir. 

Ezcümle Yunanıstan, Yugoslav • 
ya ve Romanya lıükumetlcri bu 
tenziliı\ı yılzcle elliye kudar çıkar -
mışlardır. · ' 

Bu mok. ... tla t\lm .. n OPVlct ue • r 
miryollarınm yuzde :ı:; tenzilat 
y~pmayı kabul cttiğı dün Berlin 
Blıyük Elçilıgımızden bildııılmiş- ! 
tır. 

Egeı hJriç memleketlerden ge
lecek yolcular ve tlıccarlar şehri -
mızdEn geçeceği için bunların İz • 
mire kad&r olan tren ve vapur mas
rafları da varıdan !azla indırilecek 
ayrıca otellerde de bıivük tenzi • 
tüt yapıtac,ktır 

&ovyet Vla Konsolosu
nun cenazeal 

Ölümünü haber verdiğimiz Sov
yet Vis Konsolosu Kitabov Kemal 
Ahmedovich'in cen3ıe merasimi 
ayın on unda ve saat on dörtle ya. 
pılacak ve cenaze konsolatodan kal· 
dırılacalı:tır. Çok kıymetli bir harı· 
ciyeci olan Ahmedovich'in cenaze 
merasımi irin hazırlıklor yapılmıştır. 

döndü, odadan çıktı. Calibe, bir 
kaç slniyc kodar mendilini tırnak• 

lıyarak bulunduğu yerd • kaldı. Son
ra onun açık bıraktığı kapıyı ka· 
padı, tavanda yanan büyük lim
bayı söndürdü. Mavi ipek abaju· 
run bal il bır ziya ~erpti~i yiılatına 
uzandı, gözlerini, Refika hanıme• 

fendinin eski sevgililerine daldırdı. 

Nazminin sokağa çıktığını kim•e 
görmemişti.. Kapıdan yirmi otuı 

adım uzaklaşınca başını geriye çe. 
vır;p yalının geceleyin bir kat da• 
ba büyükleşen gö•desine baktı: 

- Son l diye mırıldandı bu so• 
nuncudur. Bir daha bu yalıya ayak 
ba!mıyacağım. 

Ve bir köşeyi kıvrılıp tramvay 
yoluna çıktıktan sonra, rayların or. 
tasında dalgın dalgın yürümei!'e 
başladı. 

Kafası içine üşüşen binbir dü· 
ıüncesinio aflrlı,ğına dayanamıyor. ı 
muş gibi önüoe etilmişti. Vakit 
epey elerilemiş olacaktı. Sokakta 
bekçilerle polislerden başka kimse 
yoktu. Hem yürüyor, heın de yük
sek sesle söyleaiyordu: 

Şüpheli bir 
Yangın 
Yardıma kotan Uç kiti 
de muhtelif yerlerinden 

yandılar 
DCın gece saat on ikiyi on geçe, 

Tarlabaşı caddesinde Sadiyeye ait 
ve Satahattinin metreşi Anna Dl
mitrianın kiracı olduğu 130 numa
ralı dört kallı evin alt katından ha
\•agazı ocağından yangın çıkmış, 

ev k5milen yanmıştır. Yangın An
na isminde bir kadına ait olan ve 
3500 liraya sigortalı bitişik eve de 
sirayet etmiş. bu evin de çatısı kıs· 
m<'n yandığı halde itfaiye tarafın· 
dan söndürülmüştür. 

Yanan evin 3000 liraya sigortllı 
ot.iuğu anlaşılmıştır. 

Yangın çıktığı sırada koşarak 

sönduı miyc uğraşan komşulardan 
Cemal, Lıgor ve Dimitri de el \'e 
yüzlerinden yanmışlar, tedavi edil· 
mek üzere Beyoğlu Zükur hasta -
hanE'sine kaldırılmışlardır. 

Anna Dimitria ile Saliihaltin ve 
bizmetçileri haklarında tahkikdh 
b:1şianm1ştır. 

Bir çocuk meme emer· 
ken boğuldu 

Kumkapıda Arapzade sokağında 
oturan 26 yaşında Virjin isminde 
bir k;-;dının 6 günlük çocuğu meme 
emerken anası uyumuş ve çocuk 
nefes alamıyark ölmüştür. 

- Bir balta içinde ne büyük 
değişiklik! eski Calibe nerede? fa. 
kat şu Refika teyze dedikleri de 
kim oluyor? bütün bu muammanın 
anahtarı bu kadında olacak. Ne 
istiyor bu kadın benden? Acaba 
ona bilmiyerek bir zaranm mı do
kund u? her halde geçen rece kızın 
aandalda bana söylediği fikirler 
bu hanım C!endide öğrenditl 
şeyler olacak... O koleksiyon da 
ne kolleksiyondu ya .. , Gençliğinde 
pek rahat durmadığı aolaşılıyor. 
Eğer Calibenin söylediği gibi eski 
ıevgililenin yardımı ile geçiniyor• 
sa bu yardım,kolay kola1 biteckğe 
benzemiyor. 

Yirmi sene evvelki şair ömrü 
vefa etmiı;te, şimdi her halde bir 
dahidir. O hasır şapkalı simsar 
bir banger ve o lstanbolinli bey 
de ya bir nazır veya bir sefir ol. 
muştur. 

Maamafih bütün bunlar zaman 
ile iflh etmiş, memuriyetsiz kal· 
mış, züğürtlemiş olabilirler. Fakat 
o burma bıyıklı, yahut öbürü, hani 
şu çapraz yeleklisi eıter o devir• 
lerde· bakkal makkal gibi, manav 
ı:ibi bir şey idi ise, şimdi mutlaka 

Gülmekle ıaşmak ara•ında bir 1 

şaşkınlığa düştüm. Bizi misafir 
eden bu biiyük adama karşı nasıl 
davranmalı ? ·yan gözle R.as Fed· 
dana bakıyorum. O ne yaparsa 
ben de öyıe yapmalıyım. Gördüm 
ki Ras F eddan kasıklarındaı baş• 

lıyan 90 derecelik bir zaviye şek· 
lindeM bir adım alıp sağ dizini ye
re koydu. Kalktı, bir reverans ve 
bir diz çökuş .. bir iki adım dahs. 
Bir reverans ve bir çöküş.. başını 
uzattı, ellerini yere koydu. Emirin 
ayaklarına uzandı. Ôpmek istiyor· 
du. Emir bir sö~ mırıldanır gibi 
oldu, kalktı, elini öptü. 

Ben de mi böyle yapacaktım? 
Hiç bir zuman. Ben buray• İS· 

temiyerek, bilmiyerek gelen bir mi· 
safirim, Canı isterse 1 

Hafif bir reverans yaptım. iter• 
!edim. Elimi uzattım. Emir , bozuk 
bir yabancı dille: 

- Ra!ıatsız olmayınız hanıme• 
fendi, ded~ Siz bizim deterli, aziz 
misafirimizsiniz. (Ras demeden) Fed
dan sizi bize tanıştırdıtı için çok 
bahtiyanm, kendisine teşekkür 
ederim. 
Raı Feddan yeni l>qtan zavi1e

ler çizmeğe başladı. l(üçük bir el 
işaretile durdurdu. Baııa yer gös
terdi. Kendisi de iki adım karşım• 
da bir sedefli koltujta yığıldı. San 
çizgili entarisinin altından topukları
na kadar sarkan beyaz ipekli donu 
görünüyordu. iki elite apış arala• 
rını kaşıdıktan sonra göbeğini iri 
bacaklarının üstüne yerleştirdi, 

- Ehlen ve sehlen 1 Keyfe halek 1 
A 1 Ge suyi tire anşente 1 A 1 Ge 
suyi boro hanımefendi 1 

Ras Feddan ayakta 1 Bu nasıl 
dostluk. Herif Rasm suratına bile 
bakmıyor. Ras Feddan elpençe 
divan 1 

Pehlivan filiz Nıırıı!lah azmanı 

el çırptı. Çıplak ayaklarına püs
küllü mercan terlik s-eçirmiş, yan 
dekolte, sütlü çikolata renginde, 
güzel, fıstık l[ibi bir kızla ince ka
mış bastona benziyeo bir zenci er
kek girdiler. Bir şeyler emretti. 
Yine kakuleli kahve ise? işte bu 
sefer, ne olursa ol&un içmem. Za· 
ten ~inirliyim, kahve üstüne kahve 
olur mu? 

a k in ttı bir 

daha kalkmadı 
Tarabya caddesinde oturan 6S 

yaşlarında balıkçı D,iamandi dün 
öğle üzeri yemeğini yedikten son· 
ra uyumak üzere evinde uzanmış, 
biraz sonra da ölmüştür. 

Ölüm şüpheli görüldüğıinden 

müddeiumumilik tahkikata el koy· 
muştur. 

Alacak y UzUnden 
Kasıınpaşada Sait Ali Çelebi ma

hallesinde 62 numaralı evde otu
ran Mehmet oğlu Mehmetle ayni 

mahallede oturan Nusrat oğlu Os

man arasında, dün bir alacak me -

selesinden kavga çıkmış, Osma'l, 
Mehmedı şişeyle başından yanlr
mıştır. 

Sektel kalepten ö l Um 
Sultanahmelle üçler caddesinde 

oturan Bay Asımın 50 yaşlarındaki 
hizmetçisi Şefika evvelki akşam 
evin aptesanesinde ölü olarak bu
luomuştur. Yapılan muayene neti. 
cesinde kadının ıektei kalbden öl· 
düğii aniaşılmış ve defnine müsaede 
edilmi~lir. 

Karon kadar zengin olmuştur. De. 
senize ki bizim Refika hanım efen• 
di de çift, çubuk, han hamamhep
sl tımam .... 

Fakat nerede oturuyor, ne yap.• 
yor, nasıl yaşıyor bu kadın? Her• 
halde Clvidin ölümüode Calibc:ıin 
sesini arayıp bulan ve kıza ııl.§tı• 
ran da o olsa gerek. .. 

Kafasına bir yumruk vurarak 
devam etli: 

- Nah eşşek kafası!.. Neye sor· 
mazsın? Adresini aimaz•ın? Hu ka· 
dın epey enteresan bir malılük~Fa-

kat garip şeylCavidin ölümüne ısminin 
karışmasındnıı ben ne kader kor• 
kuyorsam Calibe de o kadar isti· 
yor ki Cavidin kendisi için öldü· 
ğünü her kes duysun? 

Karşıdan bir tramvay geliyordu. 
Kenara çekilmek istedi.! Az kalsın 
arkasından gelen bir arabanm al
tında kalıyordu. Birdenbire gemle. 
ri kasan arabacı : 

- Dikkatli ol be adam 1 Bu ne 
dalgınlık 1 • diye ba!!'ırdı • varda 
yarda demekten sesim kısıldı. 

Can sıkıntısile kim bilir ne sun• 
turlu bir küfür savuracaktı ve bu 

Yazan AKA 
lluzhı fraubuvaz ,erl>etlcri geldi. 

Üçümııı de susuı oruz. Bana lstan· 
bu!u şordu. l&lanbulu çok sevdiğı.ı· 
den :af açtı, fstanbulu çok sevdi
gini, !aı:at şimdiye !tadar gideme• 
diğini anlattı. Hele Türk kızlarına 
pek ba}ıldııtını, onların nezaketleri 
kim~ede olmadığını, giizelliklerini11 
dillere destan olduğunu .. ne bile
yim daha neler.. söyledi durdu. 
Halife ve Padişah Su1tan Vahdet• 
tin haıretlerile ötedenb.ri mektup.. 
taştığını kurumla hikaye elt>. 

Sonra karısı Emire Mehdiyenın 
ayaklarından biraz rahatsız oldu· 
tunu, onun için buraya gelemedi
ğini, fakat ı beni h115usi odasında 

kabul etmekle bahtiyar olacağını 

Söyledi. Ve çetrefil dili ile ilave 
elti: 

- Eıuire Mehdiye Prenses Ha· 
neşka hazretlerile çok dosttur. 
Siı:de prenses hazretlerinin dosluy
muşsunuz. Dostumun dostu benim 
dostumdur. Burada kendi konağı· 
nızda gibi davranınız. Herşey 

emrinlze hazırdır. Size bir de tercü
man verece~m. A•il bir kadındır. 
Adı Kontes dö Makrodur. Şimdilik 
yolculuk yorgunlug-unuzu trideriniz. 

Ayağa kalktı. Bende kalktım. iri 
elini uzattı. Ben elimi sıkacak s~n· 
dım. Bakdım ki elinin tersiııi uzat. 
mış, anladım ve dudaklarımı bu 
yumuşak elın üstüne dokundurdum. 

Ras Feddana (benimle gel) gibi 
bir işaret etti. ikisi çıktılar. Ben 
yalııız kaldun. Başka bir kapı açıld~ 
içeriye yapma incilerden koca bir 
gerdanlık takmış, bilekleri bir ııiirii 
bilezikli. bölz.kli. Çok makyajlı. Me. 
meleri kavun gibi. Kulakları küpeli. 
Keskla okzijene saçlı. 

Ellilik b.ir kadın ıirdi. Güler yüz• 
le yaklaştı ve her parmağı el. 
mas taklidi • belki de sahicı • 
yüzüklerle clonanmış elini uzattı \'e 
kendisini tanıtb: 

- Kontes dö Makro 1 
- Anşantc. Dürrünisl\İ 

- Emir ve Emire hazretleri ta• 
rafından siün hizmetlerinize mc. 
murum. 

Size hazırlanan 
bilirmiyim ? 

daireyi göstere· 

(Devamı var) 

Vallnln 'oförUne be9 
lira ceza 

Valinin şoförü Arnavutköyüıı. 
den nizami hadden fazla sür'atle 
reldiği için beş lira para cezasına 
çarptınlıııqtır. . 

Yangın ba,ıangıcı 

Dün, Tahtakalede Hacıtaı·da 35 

numarada kağıtçı Yakonun dükk'ı· 

nının üst katından duman çıktı~t 

görülmüş, derhal yetişilmiş, iist kat· 
ta bulunan kfığıtların yanmakla< I· 

duğu görüleerk itfaiye gelmerle>ı 
söndürülmüştür, 

Eşyanın bin liraya sigortalı ol

duğu anlaşılm~tır. Yangııuıı na -
sıl çıktığı araştırılmaktadır. 

Sokakta giderken 
Aksaray Valde camii yanında 

bir kulübede oturan 55 yaşlarında 
Elazizli lhrahim oğlu Mustafa dün 
saat 14 de Fatihto istiklal cadde· 
sinde giderken başı dönerek bir· 
denbire yere düşmüş, başından 
yaralanmış ve b~~tahaneye kaldırıl
mıştır. 

yüzden kimbilir nasıl bir kavga 
başhyacaktı. Bereket versin, ara. 
banın beş olduğu gözüne ilişti ve 
hemen iç;ne atladı: 

- Çek baka!ım,. dedi. 
Saatine baktı ... Henüz on buçuğa 

gelmemişti. 

- insan sokaklarııı tenhalı~ına 
bak!nca, ıı:ece yarısını geçmiş zan• 
nedıyor dıye homurdandı. 

Bir sigara yaktı ve bu sigarayı 
pek ender kullandığı küçük bir 
kehribar ağızlı!!"a l>.kbktan sonra, 
yine hulyalarına daldı. 

Araba Bebekten uzaklattıkça Re· 
lika Hanımda yavaş yavaş kafa
sından silinmeğe başlamıştı. Şimdi 

Calibe ile Aliye, büyük bir moda 
müessesesinin elbiselerini teşhir 

eden mankenler gibi, kıyafetlerini 

ikide bir değiştirerek, haj alinde 
dolaşıyorlardı. 

Onları kllh sandalda, kah bir 
odada, kllh sokakta görür gibi o
luyordu. Sonra Calibe de y,ıvaş ya. 
va şsilindi,Aliyekafasını başlan başa 
kapladı. 

Onu ilk önce nerede görmüştü? 
Hatırlıyordu: 

(Devamı var) 
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Ha p ve silah 
Gün geçtikçe çeşit, çeşit ze

hirli gazlar icat ediliyor 
Bir taraftan müthiş silahlar, öldürücü gazlar 
keş/ olunurken diğer taraf lan devletler var kuv

veti erile yeni hava filoları yapıyorlar 
Evvela mayi halinde olan ze -

birli gazlar, bir kaç zaman sonra 
toz haline getirilmektedirler. Bu 
zehirli tozlar, havalardan tayya -
relerle şehirlerin, insanların üze
rine döküllD(!ktedirler. Zehirle -
rin döküldüğü sanalarda d'iri her 
mahluk ya ölmekte, veyahut ö • 
lüm derecesinde l~astalanmakta -
dırlar. 

Zehirli gaz ke~fiyatı o derece 
inkisaf etmiştir ki kimyagerler her 
yıl 5000 türlü yeni gaz icat et • 
mektedirler. Gazların ekserisi a-

ğır havalarla mamfil olup, boğucu 
bombalar bu zehirlerden yapıl -
maktadırlar. Askeri müethassıs
ların tahminlerine göre, düşma • 
run arkasında yangın bombalarile 
yapılacak hücumlar, halka dehşet 
vererek panik çıkaracak ve zehirli 
gazlardan daha büyük tahribat 
yapacakbrdır Bu mütehassısların 
fikrine iştirak ed •n milletler, çok 
kuvvetli ve yakıcı bombalar ha -
zırlamaktadırlar. Bir tayyare, bu 

türlü bombalarda•, 2000 tanesini 
taşıyabilecektir. On tayyarenin I· 

kişer bin yakıcı bomba ile düşma
nın gerisinde yapacağı tahribat 

çok müthiş olacaktır. Bu tayya -
relerin bir büyük Fehir içinde bm
lcrce yerde yang ıı çıkarabilecek

leri düşünülecek olursa, en geniş 

teşkilatlı itfaiyelerın bile bu yan
gınlarla başa çıkamıyacakları ko -
!aylıkla anlaşılabılmektedir. 

Berliarl• lıir r.ehirli gaz kurıurıa deuam •rlerılf' 

metre mesafe katetmektedirler. miştir. Kurslar ayni zamanda tat-
Altı bin beygir kuvvetinde se • bikl mahıyette olacağı için, tecrü-
kize rmotörlü olan bu tayyart"ler. beierde kullanılacak maskeler 

hamulelerile birlikte 45 ton ağır - şımdıden şehrimize gönderilmiş bu
lığındadırlar. Başka sistem keşif, lunuyor. Bu kurslara bütün hem

hücum ve bombardıman tayyarele- şeriler devam etmek mecburiye -
rl de vardır ki bunlar, altıdan se- tindedirler. Hatta bize öyle geli -
kiz bin beş yüz metreye kadar yük
sclcbilmekte ve saatte üç yüzden 

üç yüz elli kilometreye kadar yol 
almaktadırlar. 

Tayyarelerin böyle çok yukarıla
ra kadar yükselebılmcleri ve sü -

ratli olmaları sayesindedir ki, düş
manın üzerine ani hücümlar ya
pılabılmcsini kolaylaştırmaktadır. 

içındc açılacaktır. Bu kurslar ıçın 

h~mcn bütün hazırlıklar bitıril -

yor kı, bu kurslar hızını aldıktan 

sonra, İstanbulda da bir hava hü -
cumu tecrübesi günü tesbit etme
lidir. O gün İstanbula sanki düş -
man tayyareleri hücum ediyormuş 
gibi, şehrin semasında tayyareler 
uçmalı ve halk da muayyen za • 
mantarda tıp'kı bir tayyare hücu -
muna uğramış gibi ne yapacağını 

tatbıki bır şekilde bir kere dah~ 

isbat elmclıdir. İnsan öldürmiye mahsus ola -
rak keşfolunan çeşit çeşit silah • 
!ardan başka, radyo şuaları da 

===============--:::~-=-=~::::::::=::::;::~ 
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Slydsal Bi giler (1'1.ülklye) 
muharebede insanlar aleyhine kul- Tıcaret ve Zahire 

Her av intişar eden Siyasal Bıl. 
hnıl~czklarriır Bugün haşeratı, 

mikropları öldüren radyo şualan 
kuvvetlendirilince, insan öldür -
miye başlıyacaklardır. Şuaların 

giler "Mülkiyl',, Mecmuasının i2 Borsası 
inci ~a ·ısı kll melli n ündcrecatla 8 / 4 I 937 
ç:kmı~tır. Bu ı.nıi mt-cmua bu ~ayı ---
il" altıncı yı ını bilirmi~ oluyor. F 1-:l!TL A R 

izleri üzerine isabe: eden her mah
lıık derhal ölecek, vapurlarla, tay
yare, otomobil v-e diğer motörler 
şualarla d'urdurul.ı<aklardır. 

Altı ~ıl h•ç aksamadan ve gittik· 
çe olgunlaşarak çıkan ve münev· __ c_l_N __ s_ı __ A~·~· Y•k» 

Maamafih, müst?kbel harplerin 
en korkulu silahı tayyarelerdir. 

Tayyarelcrde son Fenelerde yapı -
lan kcşfiyat sayesinde bir tayyare

ver 1 erlmızin aliıkHını ve takdırını 
kazanan bu rr:ecmuanın 72 inci sa .. 
yısı "Toprak kanunu hazırlanırkenn 
makalesi ile baş amakta, içtimai, 
Hukuki ve M~ır mevzular üzerinde 
uddi Etiıtleri ihtiva elmektedır 
Aı rıca ayın sı asdso ve bıbliyopr t• 

fiyası var ır. Her münevver okuma. 
'·ciır. 

ci, gözlerini yumarak tayyaresini !================ 

idare edebilmektedir. ~~ - l 
Geçen yıl Amerikada, Los Ance

Jos'dan Nevyork'a uçan bir tecrü-~ 
be tayyaresi on bir saat içinde üç 
bin kilometre yolu, tayyareeinin i- BEY O C L U 

dare etmesine ihtiyaç hasıl olmadan ~~: ~ y 

otomatik bir şekilde alınış ve tay- MELEK 
yareci tayyarenin iistünde hiç bir iPEK 
iş görmeden oturmuştur. Tayyare SAKARYA 
mühendisleri şimdi tank taşımaya YILDIZ 
mahsus yeni sistem bir tayyarenin :; ÜMER 
kcşfile uğraşmaktadırlar. Tayyare- ALKAZAR 
lerden paraşütler]<) yere bırakıla - TAN 

cak olan bu tanklôr fazla süratli 
ofacaklar ve derhal düşmana sal - ~~K 
dırmıya başlıyacaklardır. Askeri 
tayyarelcrde koyu gazolin kullanıl-

ASRI 

: Rüyalar diyarında 
:Şehirler alev içinde 
:Dans iç.n yaratılmış 
: Romeo ve Juliyet 
: Beyaz melek 
: Cönül yarası 
: Ö üm şuaı 
: Tayfun 
ı Altın toplıyan kız· 

lar. Gazino de Paris 
:Casuslar karşı karşıya 
: Sing~pur postası ve 
Altın topl•yan kızlar. 
1936 Ati "' Balkan 
oıimpıy tları. 

: Saadet yuvası ve 
mıya başlanmıştır. Koyu gazolin
lcr kolaylıkla akmamakta ve tay
yare bir kazaya uğrayınca tutuş -
ınamaktadırlar. 

Bundan başka, tayyareler, gazo
linden daha çok yükliyebilmekte -
dirler. Sovyetlerin hava kuvvet
leri Erkanıharbiye Reisi Hripin'in 
fikrine göre, tayyareler, karada ve 
denizde çarpışan kuvvetler arasın
da en büyük rol oynıyacakları gi
bi, cephelerin arbsında kalan en 
büyük iktisadi ve siyasi merkez
leri de tahrip edeceklerdir. Bu 
maksatla, tayyareler, cepheler ar
kasında çok derinlıklere kadar gi
derek iş görebilece1' bir şekilde i
mal olunmıya başlanmışlardır. 

Biz de insanız 
SANCAK : Şir:ey asi. intikam 
(Eski Astorya) sesi Dünya havadisı 
CUMHURlYETı Esrarengiz tayyare, 

Harbi Umumi yıllarında tayyare
ler saatte ancak 80 kilometre me
safe katederek 800 metre yüksek -
liklerc çıkabilmekte idiler. Şimdi 
imal olunmakta olan tayyare.ler i
se biner kiloluk müteaddit bomba
lar taşıyabilmekte ve bu ağırlık
larla birlikte saattJ en az 200 kilo-

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

Yıldırım bölük 
ISTANBUL 

: Canlı film-Sevişmek 
arzusu 

: Bültıilller öterken 
Şeytanlar düşmanı 
: Ba~dat bülbülü 
ı Sözde kızlor, Kor. 
san kız 

ALEMDAR 
KEMALBEY 

:Marineila. Kara kedi 
: Eskımo. Çöl serse• 

rileri 

HALE 

HALE 

KADIKÔY 

: Bay Tekin meçhul 
diyarlarda 

0SK0DAR 

: Yıldızlar kralı 
(Türkçe sözlü) 

IiAKIRKÔY 
MILTIYADI : Bir mayıs ırecesi 

Bujtday yumuşak 

" sert 
Kızılca 

Mısır bevaz 
" 5arı 

Arp~ Anadoi 
Çavdar 
Fındık içı 

Aoıyon ınce 

"eten tohumu 
Zerdeva derı.;i 
!>ansdr ,, 
Yün tabak 
Yapak Anadolu 
Tilkı dcrısi 

Tıftik deri 
Peynır kışar 

K. P. K. !', 
6 21 
6 15 6 25 

I __ --
1

4 36 5 2 
4 35 4 38 
5 5 5 

9 10 

--
53 -
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GELEN 

Bugday 
Un 
K•ışyemi 

Çavdar 
Arpa 
Mmr 
Bulgur 
iç ceviz 
Nohut 
Yulaf 
Zeytinyağı 
Kepek 
Fasulye 
Yapak 
Pamuk 
Peynir B. 

207 
80 

60 
90 
60 
5 

15 

4 

ton 

" 
" 
n 

• 

" 
" 

" .. 
,, 
.. .. 
" 
H 

G 1 DEN 
Yapak 
Fasulye 
iç fındık 
Ceviz içi 
Porsuk ı 

- ton 

. Lı 
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l:lugday: Liverpul 7, 08 Kr. 
,. : Şıkago 6, 58 ,, 
• :Vinipek 6, 86 ,, 

Arpa :Anvers 5, !16 • 
Mısır : Londra 3, 99 • 
Keten T: ,, 8, 24 ,. 
FındıkG ı Hımburıı 83, 85 ,. 

L" L: " 83, ~-"-

Tashih 
lstanbul Dördüncü icra dairesin• 

dın: 8-4-937 tarihinde gazetenizde 
İntişar eden l•tanbul dördüncü icra 
memurlu~unun 934-4099 numaralı 

dosyasile paraya çevrilmesine mü
tedair olan mü lerakim verıı-i tanzi
fat ve tenviriye ve vakıf borçlan 
borçluya ait denilmiş iaede (Mü1-
leriye ait olduğu) şeklinde b\shib 
o'unur. 

İstanbul asliye üçıincıi h'..lkıık 
mahkemesinden: Osman Vıpar 
tsrafınJan karısı Fatihte Sarı• 

giızel caddesinde Hoca 'O ve' iıı 
nıahalle~inde 18/1 N"- lu evde 
o·uran Remzive al•yhine nııh• 

kememiz 36/1874 No. sı ile a
çılan brşannıa davası muhakeo 
nıes·nın muıllak bulundııl\'U 

7·4·!J37 sıat 13,30 zu için l\l, 

Ale\'h Renıziyeı·e ilanen tebli· 
gat yopıldııtı halde gelnıe~iltin• 
den lnkkında gı yıp kararı iıti· 
hız ve ilanen tebli~e karar ve• 
rilm'ş ve nııılııkeıııe 20.5.937 
saat 14 de talik edilnıiş oldu• 
ğundan M. Aleyhin "evın ve 81_ 

Ati mez:dirdıı mahkemeye gel• 
ruediği veyı bir vekil gönder
mediği surette mahkemeye gı· 
yab:ndı devaın olunacı~ı ve bir 

daha muhakemeye alınııııya~•ğı 
tebliğ makamına kaiııı olma..: 
üzere ilan olunıır. 

ilan 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Kasımpaş•da Tahta kadı m. Uzun 
yol 130 No. evde oturan F uuk 
Uluğ 9 - 2. 935 tarihinde sa,dığt• 

ınıza bıraktığı plra için veri.en 
85925 numaralı cüzdanı kaybetti· 
tlııi söylemiştir. Yenisi verilecegiıı 

den eskisinin hükmü olmııacağı 
llAn olunur. 

Zayi 
Hüviyet varakamı k3ybet'.İm, 

Yen s ni alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ö'•retm~n 
EDiBE. ÖNOl 

Zsyl 
Nufus tczker.m kaybett m. Ye

n 'ini nkaracoğımdan hükmü yok
tur. (Çe,geıköy Ha•l>ne sokak 
numu.ı 8 Ü•manoğlu A!i Rızı) 

llakırköy icra menıu l..ıj'.pın• 

d1n: Borçtan dôla• ı Kadıköy 

icra nı'murlu~nnca hacz edilip 
çevrilnı•siııe karar ver ı len elli 
lira kıyıııetinile alt :ı: in~k ve 
bir baş 15 lira kıyıııetın:l,. yı• 

j'(ız d;ıve kilo 1!0 lira kı m·tin• 

de bll~d'y 19 ':isın 937 pozu 
günü Litros köy çar5nın la 1 nci 
aıtıırma ve satılacaktır. Aksi 
tRkdirde 2:> ncı p zart,si günü 
At pazu n 'a saat 11 den itiba• 
ren l:. inci ar· tırması icra kılınR· 
ca~ındın t.lip r!anların mez. 
kör yerde h ızır bulıınacak me• 
muruna nıür~ı-aat etmeleri. 

inhisarlar Müfettiş Muavinliği 
Müsabaka İn1tihanı: 

inhisarlar Umum Müdürlüğü kadrosunda miınhal müfettiş muavınlık· 
!erine a~agıdaki şeraıt dairesinde müsabaka imtihanile namzet alınacaK• 
tır. Bunlara verilecek ücret 1 ?S liradır 

imtihan Sırkecideki Teftış Şube•ind~ yapıhcaktır. 

imtihana ~irmek şartları 
1 - Hukuk lakültesi.ıden, Sivasal Bi gilc r okulunddn Yüksek Ticaret 

ve fkt.ısaı Mektebinden veya derece ve programl.ırı 'bunlara muadil 
ecnebı mekteplerin Lirinden mezun bulunmak. 

2 -: .2! ı aşından aş•ğ'~ ve 35 yaşından yukarı olmamak ve askerlik 
vazıfesını ıkmal etmiş olmak. 

3 - Yapılacak tahkikat neticesinde müfettiş olati!ecek evsafı baız 
olduğu ani ışıtmak. 

4 - Vücudunun se>a'ıat m~şakkatlerine miiteh•mmil olduğu hukü. 
met doktorundan aıın .- cak bir raporla talıakkuk e mek. 

5 - Murac ·at muht"sar terciımei halı de ıhtivt eden ve talıbin el 

yazı'! ile yazılmıı b r istida ile yapılacak ve bu istida zirine lı'kkında 
mJ iüm ıt alınabilecek en az ıki kinuenin İ•im ve muvuzah adresı dtr• 
ceı.JıJecek tı r. 

• 

6 - Müracaat istidasına bağlanacak vesıkalar: 
1 - Mektep şah.ıdetnamesi 

2 - Nüfu• lıüv yet varaka .. sureti 
3 - Askerlik vesikası •ureli 

4 - Sıhhat raporu 

5 - Hüsnühal varakası 

6 - 4 adet Fotogr.f 

imtihan Pro!Jramı : 
1 - Malıye: Va>1talı vergıler ve inhisarlar, Muhasebcl umumiye 

kanunu ahkamı. 

2 - lktısat: •istihsal, Tedavül, inkısam 'le istiblAk bahisleri .• 
3 - Ma 1 ve Ticari hesap, faiı.i hesabı cariler, llorsa ve kambiyo 

muarrıe·itlı. 

4 - Ticari muhasebe ve usulü defteri. 

5 - idare Hukuku: Memurin muhakcnıat kanunu, Crza usulü mır 
hakemelerındcn tahkıkat bahs~ Memur suçları hakkınddki ceza kanunu 
hukümleri, kanunu medeni Borçlar kanununun mali kısımları. 

6 - Türki~enin tabii ve iktısadl coğrafyası, lnhi,arların tarihçesi, 
7 - Ecnebi lisanı •Fransııca, Almanca veya lngılilceden biri,. 

Tal.riri imtihanda kazananlar ayrıca birde şifahi imtihana tabidirler. 
Tahriri imtihan 20 - Nisan - 937 Salı günü yapıl ıcaktır. 
Taliplerin 15- Nisan• 937 Perşembe gününe kadar inhisarlar Umum 

M~ıdürlüııüne rr.ü acaat eylemeleri ve bu tarihden sonra vaki olacak 
müracaatların kabul e~; imi yeceği ilan olunur. (1948) 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden : 
Gümrük satışından : C. O. markalı 130 çuvalda bozuk 13100 kılo 

şekerin satış ilanı Kurun ıı-azetesinin 29 - 3 • 1937 gunlü nüshasında
dır, (i729) 

Kapah zarf usu:ivle eksiltme ilanı. 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Diyarbekir N~mııne Hastanesi pavyon 

inşaatıdır, 

Keşif bedeli : 111634,03 liradır.' 

2 - Eksiltme 15 • 4 • 1937 tarihinde Perşembe günü saat 15 de 
Nafıa Vekaleti Yapı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu oda
sındıı kııpalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Ek.lltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 558 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum miidürlüjtünden alınabilir. 

1 4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 6831.70 liralık muvak!: t , 

EUGÜNKÜ PROGRAM 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadi•, 13,05 muhtelif p!ik 
neşriyatı, 14 Son. 

Ak~am neşriyatı: 
18,30 Plakla d~ns mu•iki!i, 19,3C 

spor musahabeleri Eşref Şefik, 20 
Türk musiki heveti, 20,30 Ömer 

Rıza tarafından arabca söylev, 20,45 
Vedia Rıza ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk ,arkı
J.m, saat ayar~ 21,15 orkestra, 
22, t!i Ajans ve borsa ha~erlcri ve 
ertesi guniin progrJmı, 22,30 plak:a 
sololar, opera ve oçeret parçaları, 
2~.30 son. 
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teminat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış ve enaz yüz bin liralık tı• 1 Güneş 5 31 O 49 
iş yapmış olduğunu gösterir müteahhitlik vesikası ibraz etmesi Ji\zımclır. 1 

Ôgle 12 16 5 35 
lsteklılerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saallen bir saat / i~ındi 15 56 9 15 

evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri muk- l ı Akşanı 18 42 12 OJ 
tazidir. Yatsı 20 16 l JS 

1 1 
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Göz Hekimi ı·ıDAQANIZ rAiZ G(TiRM(k 

İstanbul Şubesi: Bahçe Kapı -Taş Han 

Dr. Şükrü Ertan ~,, . ., suı:ır;;Tıu; sızıN ıçıN 
CaA-aloA'lu Nuruosmaniye c~d. ~ Ç A L f $ 1 ("\ 
Cağaloğlu No. 30 (Eczanesı I'... 
yanında) Te efon. 22561> 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Yat.ok çarşafı 

Yorgan • 

Yasdık yüzü 

400 Adet 

400 

600 
• 
,, 

Mekttp talebesi için lü=umu olan yukarıda cinsi ve mıktan yazılı 

yatakhane Levazımı için 12-4-937 tarihine rastlayan Pazartesi g~nü sa.at 
14,3{1 da Mekltp dahilindeki Komisyon marifetile ve açık eksıllme ıle 

aalın alınacaktır. 

Muhammen hedefi M1619.60. ve ilk tem·natı 
0

122 liradır. isteklilerin 
şarln<' mesini görmek üzere mektep idaresine müracaatları. "16_58_,_. __ 

Üsküdar Mıntakası Tahsilat 
Müdürlüğünden: 

Göztcpe Göz tepe mahallesinin eski Çukurçeş me yeni Kadir a so

kağında kain eski 10· 11 yeni 11·11 sayılı ev mutasarrıfı Binbaşı 'fahsi. 

nin 608 lira 47 kuruş borcundan dolayı mahalli mezkür müzayedeye 
vazedilmiştir. lhalei evveliyesi 30.4-1937 Cuma günü saat 14 de icra kılı· 

nacağmdan talip olanların % 7,5 pey akçeleri ile birlikte Kadıköy 
kaza.rı idare heyetine müracaatları. (1953) 

, ---lstanbul Belediyesi ilanları 

F estiva1de çıkarılacak el ilanlarının 
kapak resimleri için müsabaka 

iki 1 - 1937 lstanbul Festivali için neşredilecek el programının 

taraflı bpak rumi müsabakaya konulmuştur. 

2 - Çıkarılacak el programının eb'adı 23110 dır. 

3 - YapılacJk resim lstanbulun bu eklence ayını tebaruz ellire· 

cek ma,hiyeıte ve en çok beş renkli o'acaktır. 

4 - Müsabakaya iştirAk edenlerden birinciye Yür, ikinciye Elii 
lira mükafat verilecektir. 

5 - Resimler 5 Mayıs J 937 tarihine kadar Belf'diye lktısat iş

leri Müdürlütüne tevdi edi:ıniş bulunacaktır. 

6 - Müsabakaya girecekler, mevzu hakkında tafsilat almak üzere 

Belediye lktısat !,'eri Müdür'ü~üne müracaat etmelidirler. "B., "1831. 

l '~:o~l~:I K::~,~:~~,~~_ı 
lstanbul Komutanlığı Hayvan 

Hastahanesinde 75: 80 askeri nat·
liye arabalık gübre açık arttırmr. i· 
le satılacaktır. İhalesi 26/Nisa!ı/ 
937 Pazarteı.i günü s?.at 16,30 da 
yapılacaktır. Muhammen tutarı :ı~ 

liradır. Ş•rtaamcsi hereür ö['l.'1Pn 
evvel Komisyonda göt"ükbilır. 1'
trklilerinin 5 liralık kafi tewi • 
nat makbuz veya mektuplari!e be· 
ralx-r F'ındıklııfa Koffcıt•n:ık Sa
tınalma Komisyonuna gelmck:i. 

(1896\ 

l lstanbul Harici Askeri 
Kıt.lafı ilanları 

Kuvvetli varhklar .. 
En büyük hızlarını kendi iç 
cevherlerinden alırlar. Var-
lığını iç cevherlerinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benıenıiye çalışan 
müstahzarların daima lev. 
J..inde kalmıştır. Bunun da 
sebebi, başkasını taklide 
özen 'llemesinde ve yarattığı 
kıymetin sahibi kalabilme· 
sindedir. 

Dikkat ediniı ki: TAKLID 

~ususT ŞARTLARIMIZ l-IAl(l:'.'IND,A 
GIŞELtl2iMiZDtN MALUMAT ALIN 1 z 

ISTANBUL- kARAICUY PALAS - ALAL(MCI 

Deniz l.evazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
Tahmin edilen bedeli 3225 lira olan 15 ton gaz, taahhüdiinü 

ifa edenıiyen müteahhit nam ve hesabına olmalc üzere, 19 Nisan 

937 tarihine rastlayan Pa1..artesi günü saat 14 de açılc eksiltme 
nsulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 241 lira 88 kuruş olup şartnamesi lıcrgün 

komisyondan parasız veri;ir. 

isteklilerin 2490 sayılı 

gün ve s'atte 
!arı ( 1. 892) 

Kasımpaşada 

kanunda yazılı vesaik ile ve belli 

bulunan komisyonumuza müracaat• 

* •• 
Takribi tutarı 2880 lira olan 16 kilit takriben (7300) kilo 

ağırlığında ve 28/57 nı/m kalınlığında gemi zincirinin 20 Nisan 
1937 tarihine rastlayan Salı günü saat 14 de pazarlığı yapılacık

tır. Şartnamesini görmek isteyenler hergün, pazarlık :çin yazılı 

Her bir metresine b:çilcn ederi daima (benzer) idir, hiç bir 

2f. kuruş olan 200 ilfı :ıso '>in m0••e vakit asıl olamaz. Elektrik tesisatı 
çamaşırlık bez kapalı zarfla alına· l --:=:----:-:-":"'·7"-~:"."":-::'"":""'"'.'""-
caktır. Şartnamesini 4;,5 kur ı. Tava• Hukuk Hakimliğinden : K J B J d• R" t• d 

ünde 216 liralık muvakkit teminat mektup veya makbnzlariyle 
iasımpaşadıki komisyona müracaat etmeleri. (1877) 

atmak ve örneklerini görmek iste- Tava•ın Karahisar köyünden Koca M. ema paşa e e ıye ıyase ın en 
- K · 1 irin<·lu lbrahim kızı Ayşe tarafın· 

yenleri her gun omısyona gc me- '"
6 

• k 1 _ Kasabanın 1933 senesinde yapılan ve Nafıa Vekaletince tasdik ıeri. İlk teminat mıktan 5800 lira- dan davalı aynı öydtn Kerim oğ-
dır. İhalesi 26/4/937 Pazartesi g•~- hı Osman aleyhine açılan boşanma edilmiş bulunan proje ve şartnamesi mucibince (125) bin liralık keşifli 
nü saat ıı de dir. Münakasaya gi- dava•ının bakılmakta olan duruş• elektrik tesisatının yapılması ve işletilmesi imtiyazı 20 sene müddetle 
reccklerin 2490 sayıiı ikaııunun masanda: Davalı namına çıkarılan telibine veri'.ecektir. • 

2 ve 3 üncü maddeelrinde yazılı davetiyefe 
318 doğumlular meya. 2 _ Kasaba 15 bin nüfuslu ve 4 bin küsur haneden ibarettir. 

· k nında on iki sene evvel askere 
. vesikaları ilk etminatlarile birlı • sevlCedilerek halen ölü veya sağ 3 _ Belediye kendi umumi tenviratı i~in kilovat itibarile mahiye 

te teklif mektuplarını ihale saa • olup olmadı"ı ve nerede bulundu"'u kt• 
tinden en az bir saat evvel Anka- " " parasını verece ır .· 

bilincmediğı derkenarı ile mübaşir 4 _ Eksiltmeye girebilmek için Bayındırlık vekaletinin olbaptaki rada M. M. Vekaleti Salınalma Ko- tarafından bila tebliğ iade edilmiş 
misv. onuna vermeleri. (667) (1759) tamimlerine tevlikan kanuni vesaiki haiz bulunmak şarttır. 

ve davacıda i!anen tebligat yapıl· - k · ı · B ı d" k ı · lstanbul U" çu··n··u·· icra Memu rJ 11• 1 1 b 5 - Şartname ve projeyi gorme ısleyen erın e e ıye a emıne ~ masanı ta ep elmiş ve ta e i muva. 
ğundan : Mahcuz ve para} a çev- fık görülmekle ilanen tebligat ya. müracaatları. 
rilmesi mukarrer bır adet demir 1 hk k ·ı 6 - Tal"ıp olanlar müzayede ve münakasa kanunu mucibince kapalı kasa bir yazıhane eşyası 10.4.1937 pı anasına ma , emece arar verı. 

tarihine rasllıyan • Cumartesi günü rniş olduğunddn muhak~menin mu. zarfla yapacakları tekliflerini nihayet 1937 Nisanının 30 cu günü akşa-
saat 12 den 13 e kadar Galatada allak bulunduğu 28•4· 937 gününe mına kadar belediye riyasetine vermeleri ilan olunur. 
ôrneriibit hanında 5 numaralı ya. mıisadif çarşamba günü saat 9 da 
zıhane önünde açık artırma sure. Tavas asliye hukuk mahkemesinde 
tile satılacağından isteklilerin yo· bizzat · veya bir vekil göndermesi 
karıda sözü geçen gün ve saatte aksi takdirde duruşmanın gıyaben 
mahaUinde hazır bulunacak memu. 
runa müracaatları ilan olunur. bakılacatı ilan olunur. (1995) 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden _Başmuharrir 

E. izzet 
8asıldı21 yer: Matbaai Ebüııiya 
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