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sabası civarında üç Yahudi ame• 
• = lesi katledilmiş ve Kefar Haho- ~ 

Almanganın5500 /ngilterenin3500taggaresı var 1 recıı_Y~h~di __ köyünde?_iki ço· I 
t : ban oldurulmuştur. Halılurrahman ; 

Şehrin mühim 
Bir eksiği 

•ııı1111u"1111111111111111111ııııııııııııııııı1111111mııııııııı111nıım11ıııı ? = 
-- .., ~ köylerinden bazılarına taarruz ~ 

~ edilmiştir. i 
~ Taberiye'de iki, Yafada da iki ~ 
~ bomba pallamışnr. Taberiye'ye ~ 
~ polis takviye, kıtaları gönderil. ~ Türkkuşu bayramı bize İstanb•ı· 

lun mühim bir eksiğini ortaya at
tı. Bu eksik büyük halk toplantı -
larında kullanılması zarw·i olan 
oparlör tesisatıdır. Yeşilköye, bin 
bir didişme ve fedakarlıklar pa -
hasına gelebilmiş olan halka, gör -
düklerini ::nlatmak, söyleneni ;şi~
tirınck, boş zamanlarda müzik di .1-
letmek kabil olamadı. Bu hal de 
Türkkuşu bayramının biricik ku -
surlu tarafı oldu'. 

Büyük toplantılarda disiplin -
sizlik, hemen hemen daima, hal -
kın meşgul edilememesinden, can 
sıkıntısından doğar. İnsan olan bi
teni öğrenmediği zaman sinirle -
nir, sıkılır ve bu sıkıntı, halkı, hak
lı olarak serbestçe harekete zorlar. 
Y cşilköyde toplanan yüz bin kişi, 
dün gördüklerinden memnun kal
makla beraber bu cins bir sıkıntı -
ya uğramış tır, denebilir. Bunun 
sebebi, az önce işaret etmiş oldu -
ğumuz noktalarda aranmalıdır: 
Boş zamanlar doldurulamamış ve 
hareketler anlatılamamıştır. 
Yeşilkoycic bulunanların ço[:u, 

Hava Kurumu bunu düşünmeli ve 

gerektiği gibi hazırlanmalı idi ,ıi. 
ye nd ltt. Bı.z de böylece a-
1.ikadarlarına bu eksiklerini bir,.,._ 

zife halinde hatırlattık. Aldığımız 

cernbın pek acı olduğunu bilh~ssa 
söylemek isteriz. 

Türkiyedc binlerce makine :J -

tarak para kazanan radyo şirketle
ri ısrarlı ricalara raj!men lüzumu 

olan tertıbatı Hava Kurumuna v~r
meınişlcrdir. Bu esirgeyı~ten k'itÜ 
maksatlar güttüleri, ha-lkın tayy.:
reciliği anlaması ve sevmesi ~ibi 

çok mühim bir iddiası olan Tilrk

kuşu bayramının muvaffak\yetsiz
liğe uğramasını istedikleri mana -
sını çıkarmak insafsızlık olur. ?a
kat şurası muhakkak ki, mallaııı.a 
diledikleri gibi tasarruf etmek hak
larını kabul etmekle beraber bu 

rnücsscselcr, Hava Kurumunun 
çok mühim \'e milli bir işinde, on
dan yardıınlarını esirgemişlerd.r. 

Bu bakımdan mesel~ üzerimle 
daha fazla durmıya lüzuın görl'l'Ü
yoruz; olan olmuştur. Ancak, bu 
tecrübeden istifade ederek, İsta'.1-
bul bele'.li) esinin, yahut Partinin 
elinde böyle· bir tertibat bulunma
masındaki zaruriliği ve ihtiy a:ı 
hemen bu günden gidermek mc~
buriyetimizi ehemmiyetle ha\tr -
!atmayı vazife sayıyoruz . 

Biz, İstanbul Belediyesinin. büt
çesinden c aslı bir para harcamak
sızın, guzel bir tertip ve elbirlı Jıle 

bu eksiği tamamlıyabileceğine Sd· 

m imi olarak inanmakta ve bu in:,n
la da derhal harekete geçılme; ı~ i 
ist.•mektevız. 

Şakir Hazım Ergökmen 

Yeni Japon 
Sefiri 
~tatUrk tarafından kabul 

olundu 
An kara 15 (A. A.) - Japonya

tıın yeni Ankara büyük elçisi Ek
selans Toshihika takctomi itimat
tıame•ini takdim etmek üzere bu
~ün saat 16 da Atatürk tarafından 
llıutad meruimle kabul buyrulmuş• 
tur. 

Kabul esnasında hariciye vekili 
Doktor Tevfik Rüştü Aras hazır 
bulunmuştur. 
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ı_ 
istikbal harbinin tn korkunç TJaııtaları 

Waşi 11 gton 15 (A. A.) - M.Jli ha ·acılığın inkişafı. cemiyeti katibi 
William Enyart Avrupadan nvdet ettikten so.nr_a muhtelıf memleketlerın 
hava kuvvetleri hakkında bir 1apor neşretmıştır. Bu rapora nazaran 

Sovyct er b.rliğın•n 7500 
Alman yanın 5500 
ltalyanın ' 5000 
Frans ının 4000 
lngillerenin 3500 

tayyaresi vacdır. Halıhazırda Almanya'da tayyare inşaatında çalışan 
amele ve teknikçilerin miltarı 50,000 den fazladır. 

İran Şehinşahının yıldö
•• .. 

numu 
Dün, dost lranın büyük kurtarıcı 

ve kurucusu Rıza Şahı Pehlevi· 
nin doğumlarının yıl dönümü idi. 
Bu münasetetle bütün lranda bü
yük şenlikler yapıldığı ıtibi Cağal

oğlundaki lran konsolosıue-unda da 
merasim yapılmıştır. 

Şehr mizde bulunan lranlılar, bu 
büyük ve mesut doğum yıl dönÜ· 
münü kutlulamak üzere akın akın 
gelerek konsoloshancde toplanmış• 
!ardır. 

Merasim, saat on bir buçukta, 
Debistanı lraniyan talebesinin lran 
Milli marşını söylemeleriyle başla· 
mıştır. Sonra, mektep müdürü 
Bay Neşet, bir nutuk söylemiş, 
bu nutkunda, Şehinşah hazretleri. 
nin idare başına geçtiğindenteri 

yaptığı büyük inkılapları birer bi
rer tebarüz ettırmiştir. Az bir za. 
manda Rıza Şahın büıün lra~ı ve 
bütü lranlıları nasıl bir medeniye• 
te, ı efah ve saadete eriştirip ka. 
vu~turduğunu da ani ıttıktan sonra 
uzun seneler;lranın başında muamer 
olmasını dileyerek sözlerini bitir
miştir. 

Merasimde hazır bulunanlar, ha· 
zırlanan büfeden pasta, çay vesa. 
ire ile izaz ve ikram edilmişlerdir. 

kutlulandı 

Dost lranırı bilyllk 'kurucımı 
Şthinşah Ri•a P~hluıi ..................... A.1;·~~·9;···'i1;·····1;;~;;1"t;;;··················· 

Tacirler için endişeye 
-mahal yoktur 

Müzakerelerde bulunmak üzere Alman• 
yaya bir hey'et gidiyor· Fransız Deva· 
loasyonundan mUteesslr olan tacirlerin 
vaziyeti tetkik edilmektedir • yakında 
bazı devletlerle yeni ticaret anl•tm•· 
ları Y•P•l•cak, (Yazısı 2 ncı sahifede) 

i . . = , mıştır. : 
~ lngiliz adliyesi millt arap ko. ~ 
~ mitesi hakimi Saffet aleyhinde § 
~ bir tevkif müzekkeresi isdar et• ~ 
: c 
~ miştir. ~ 
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Hususi 
Mektepler 
Kazanç vergisi alrnmı. 

yacak olanların bir il•· 
tesl yapıldı 

Ankara, 15 (Telefonla)-Maliye ve 
Kültür Vekaletlerince kazanç ver
gisi alınmıyacak olan hususi mck• 
teplerin bir listesi yapılmıştır. Bu 
mektepler, resmi müfredat prog• 
ramlarını olduğu gibi kabul eden 
müesseseler olup bunlardan bir 
kısmı şunlardır: 

Ankarada Türk Maarif cemiyeti 
lisesi, bizim orta okul, Bursada 
Maarif cemiveti lisesi, Osmanpaşa 
okul, lstanbulda Hayriye, Boğaziçi, 
Dariişşafaka, Nişantaşı Işık, Şi~li 
Terakki, Yüce Ülkü liselerile Gü
neş ortamektebi, Yeni Nesil, Hay· 
riye, Yeni Türkiye, Yusufpaşa, Hi. 
lal mektepieri, Gedikpaşa Yavru 
yurdu, Kadıköy çocuk yuvası, iz. 
mirde Kültür lisesi, Yusuf Rıza ilk 
oku'u, Ruzei irfan, lzmir Ôdemlş, 
17.mir Karşıyaka Ana mektepleri, 

B. Musolini 
Bingazide 

Beledlye balkonunda yer· 
illere bir hll•b• Irat etti 

Roma 15 (A. A.) - Bingaıi'de 
Mussoliniye mutantan bir resmi 
kabul yapılmıştır. Duçe şehrema • 

netinin balkonunda yerlilere bir hl· 
tabe irad ederek Habeşistan mu• 

harebesi esnasında katlandıkları 

ledakArlıklardan dolayı kendilerine 
teşekkür etmiştir. 

ESKi FRANSIZ HAVA NAZiRi 
MUSOLINI iLE GÖRÜŞTÜ 

Roma. 15 (A. A.) - Eski Fransa 
hava nazırı ve hava kuvvetleri 

müfettişi General Denain bugün 

Bingazi'de Musolini tarafından ka• 
bul edilmiştir. 

Balkan konseyi 
Hey'etlmlz dUn Atlnay• 

hareket etti 
18 martta Atinada toplanacak 

olan Balkan antantı ekonomi kon. 
seyine iştirak cdectk Türk heyeti 

dün akşam Atinıya müteveccihen 
şehrimizden ayrılmıştır. Büyük Mil
let Meclisi ikinci reisi Bay Hasan 

Sakanın riyasetinde ·ı ürkofis reisi 
-Bay Bürhan Zihni, iktisat vekaleti 
deniz nakliyatı Umum müdürü Bay 

Ayet, hariciye kalem mahsus ınü· 
dürü Bay Refik Amir, Atıf ve di· 

Aer zev;ıtt:in mürekkep olan he
yeUnıiz on gün kadar Atinada ka· 
lacaktır. Türkofis reisi Bay Bur• 
han Zihni bir muharririmize d .. 
mişlir ki: 

• "- Balkan Ekonomi Konseyi mü• 

zakereleri bir halta sürecektir. Bu 

ınüzakereler mahremdir. Bununla 
beraber Konsey sonunda matbuata 
bir teblit verilecektir .• 

General Frankonun saflarında çarpışan Faslı askerler 

ispanyada Milislerin zaferi 

Son taarruzu beş 
ltalyan fırkası yapmış 
Madrit hükumeti. asilerin uydurrna' 
tebliğlerçıkardıklarını söylüyor itr:ılyan 
esirlerin itirafları sözlü bir filme alındı 

Madrit, 15 (AA.) - Dün ak. 1m 
saat 23 te neşredil en resmi bir te!:ı
liğe göre milı sl er Guadalaj ara cep-

hesinde y~ ni bir mu\•affakıyct ~ l

de etmişlerdir. Mılisler bazı müh m 
(Devamı 2 ııci salıi/ede) 

Fransa Harbiye Nazırının nut~ 

Almanyanın ve dün
yanın · sil~h-

1 anışını anlatıyor 

Paris 15 (A.A.) 
B. Daladier, dün 
akşam Milli Mü· 
dafaa istikrazı 

lehinde radyo ile 
bir nutuk söyle· 
miştır. 

Nazır, istikra
ıın münhasıran 

Milli Müdafaanın 

fevkalAde mas
raflarına karşılık 

teşkil edecetini 
ve bu masrafla. 
rın Mart ayından 

Almanya bir milyon mevcutlu yeni 
bir ordu kurdu. Fransanın yeni 
tahkimatı nerelerde olacak 

Fransa Harbig• 
Narırı 

B. Da/adi tr 
öıümüzdek i Ka-

nunuen-el ayına kad•r on buçuk 
milyara baliğ o'aça!!'ını, bunun 
yüzde 26 sının h>va kuvvetlerine 
yüzde 28 inin ve yüzde donanmaya 
46 sının da orduya tahsis olunaca
ğını söylemıştir. 

Hatip, demiştir ki: 
Fe\'kalade masrı:fla~ın bir istik

raz ile kapatılması zaruridir. Ç•l n· 
kü bu masraflar, bir çok Fransız 
nes.llerinin emniy~tini zıman allı-

na almak ıçin ihtiyar edilmektedır. 
Şımal-şark ıstihkiımları geçenlerde 

yapılan hır ıslikraz ile vücuda '{e
tirilmiştır. 

(De~'amı 2 nci sahifede) 
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-Müzede Atatürk büstü 
ve 

para salonu dün açıldı 
Bu para, madalya ve mücevherat 
salonunun açılıtı dUnya müze
ciliğinde bir hldlse sayılabllir 

Üstte: Diin müzede merasimle açılan Atatürlr büstü, altta : 
eski para ve madalyal1r· salonundan bir köşe 

(Yazı$ı 2 nci sahifede) 
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Kadınlar kadınlarn, kadınlar er
keklerin, erkekler kad1nlann, ve 

erkekler erkeklerin kadehlerini 

doldurdular. Dolduruşulan kadeh
ler hep birden havaya kaldırıldı 

ve hep bir ağızdan, prensesin cüm
lesi üç kere tekrarlandı: 

- Şela hoyotred! 
Bunun (Şehvet hayattrr} mana

sına geldiğini bilmiyen Mustafa 

da tekrarladı. Acemilik gösterıne
me k ve kaba görünmemek için h·:!I" 
şeye dikkat ediyordu. Bununla lıe-

raber çok üzüntü içinde olduğunu f 
da kaçamakla bana bakan gözlerin
den anlıyordum. 

Herkes mumunu yaktı ve kadeh
ler tekrar dolduruşu1du. Sevalefin 1 
ilk ,.e i!dnci kadehini ben doldur

dum. Çok te;ckkür etti ve pren -
ses karşıdan gelip yanağımı öptü. 

Ras Feddan bize bakmadan gülüm
ruyordu. 

Bu orangotan yapılı kalıbın için
de ne ter temiz bir insan kalbi var

dı. Herkes başkaları için birden bi
re hüküm vermemeli. 

Bir aralık Ras Feddan kay boldu. 
Deş on dakika sonra geldi. Şeva
lefle benim arama girdi. Viski şi

şesini bir eline, kadehi öbür eline 
aldı, bana manalı manalı bakarak 

ve tane tane söyledi: 

- İçki nqcnin motörüdür. Be
nim motorum hazır. Emredince he

men hareket edebilirim. 
Bundan motörü hazırlattığını 

anladım. Ben de elime bir şi§e ve 
bir kad~h aldım: 

- Benim de neş'e motörüm ha
zır! 

Dö Şcvalcf gülerek: 
- Beni bırakmayınız, dedi. Ben 

de geliyorum. 

Üç kadeh çarpı~ıp çınladı. Ben 

yarım yudum, Ras Feddan bir yu

dum içtik, ve Şcvalef bütün kadehi 
yuvarladı. 

Karşı salondan bir caz sesi gel
di. Benden ve Mustafadan başka 

hE'rkE'S birer uzun (Ooo!) çekerek 
hayretle alkı~ladılar. Prenses he
men izah etti: 

- Dostlanm için İstanbıılun en 

1) i takımını getirttim. Fakat ora

da çalacak ve bizi görmiyecek. Bu 

bir yeni biçim haremdir. Bu ha -
remde olanı biteni ba~kaları göre
mezler. Buradaki sultanlaıımla 

prenslcrim istedikleri gibi eğlene

bilirler. 
- Htırra! 

Kadehler kalktı, kadehler çın

ladı, kadehler boşaldı. Ve öpüş ses
leri kızıl salonun içinde benek be
nek izler bıraktı. 

Mustafa. yanaklarındaki beş altı 

kırmızı dudak izlerinden daha çok 
kızardı. Ben arkamı sofraya dön

düğüm için sarardığrmı kimse gör

medi. Fettahın iki koltuğunun al
tında iki kadın başı vardı. 

Yazan 

Madam Culya çüte telli oynadı. 
Ve Peruzdan. Şamramdan d~ha 

profesyonel göbe kattı. O kadar ~nk 
alkışlandı ki bir erkek onu kolları 
arasına alarak kaldırdı ve etrafta 
dolaştırdıktan sonra karnını öpüp 
yere bıraktı. 

Arkamdan uzanan bir erkek eli 
kolumu öyle bir sıkış sıktı ki ca -
nım acıdı hemen tokatlamak için 
döndüm. Karşımdaki Mustafa idi: 

- Bu kadar itaat yetişmez mi 
Maviş? Dedi. Sesinde acılık ve hid
det vardı. 

- Ne itaatı? dedim. 
- Sana ettiğim itaat. Bu sefer 

de sen beni dinle de buradan gi • 
delim. 

- Çok rica ederim, biraz daha 
sabret. Sonra herşeyi sana söyli -
yeceğim. 

- Öyleyse yanında kalayım. 
- Sen bilirsin. 
- Senden uzaklaşınca r.ahatsız 

oluyorum. 
- Rahatsız olmuyorsun, rahat

sız ediyorlar. 

- Ayni şey. Bu nasıl sosyete 
böyle? Kuşdilinde, Kalpakçılar ba
şında, Direkler arasında erkek ka

dına söz atar. Burada kadınlıır er
keğe tecavüz ediyorlar. 

- Rica ederim Mustafa, bunları 

bırak, hele şuradan bir kurtula -
lım. Sana herşeyi söyliycceğinl ve 
özür dileyeceğim. 
Şevalef aramıza 

Mustafayı benden 
dans teklif etti. 

girdi ve sırf 

ayınnak için 

- Maalesef dansedemem. 
- Ayağınız mı ağrıyor? 

Dans bilmediğimi söyliyemedim. 
Sadece: • 

- Evet, dedim. Sol ayağımı ge
çen gün biraz incitmiştim. 

- Öyleyse, sofada dansedenleri 
seyredelim. Anladım ki mutlaka 
beni çekip götürmek istiyor. 

- O, olabilir. Dedim. Sofaya çık
tık. Yan gözle Mustaiaya baktım. 
Tek başına kalmıştı. Dolu bir ka

deh rakı içti ve meze yerine alt 
dudağını ısırdı. 

Ras l'eddan geçerken koluna gir

dim ve danseden bir çifti gösteri -
yormuşum gibi söyledim! 

- Mustafa hiddetli, çok içiyor 
galiba. Rica ederim söyleyiniz. 

- Ben de farkındayım. Mani o

lacağım. 

Biraz sonra Ras Feddanla Mus
tafa tatlı tatlı konuşuyorlardı. B!!· 

nunla ber•ber Mus~ın rengi 

yerine gelmemişti. Hfila sarı idi. 
Kadınlar danstan kurtulur kurtul

maz Mustafaya koştular. Bu iki 
hanımefendi ile bir madamın nasıl 
birer mahluk olduklarını bir tür

lü anlıyamadım. Prensesin her 
gizli işareti onlar için birer keskin 

fermandı. Terbiyeli köpekler bile 
arasıra efendilerine karşı yan çi -
zerler. Bunlar bütün benlikleri 

ruhlarile susta duruyorlar. 
(Devamı var) 
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- Aç 1 K soz- 1 ' ' rt 

Blum ve Fransız Frangı 

Yabancı ~emleketler-irA . 
dekiAlmanlaradirektif!1 me~ıka. 

Tekltf mı 

Fransada başvekillcrin en bü -
yük düşmanı franktır. Büyük Har· 
hın sonundan ve bilhassa Poinra• 
rc'yi iktidara getiren 1926 buhrn -
nındanberi frank sayısız başve -
killerin başlarını yemi~tir. 192~ 
seçiminden sonra Fransız seç • 
menleri daima sol cenaha mensup 
parlıimentolar intih&p ctTiş iken, 
sol cenahı iktidardan uz.ıkla tu • 
tan frankL·. Ne zama11 sol cenah 
hükıimet teşkil etineğe ve progra
mını tatbi'rn koyulmuş ise, frank 
karşısına ç:kmış ve iktidarı .;a~ 

Berlin 15 (A.A.) - Ecnebi memleketlerd~ki Almanlar koagresi Stut
ırart şehrinde 28 Ağustosla başlaynp 5 E lüde bitecektir. Bu kongteıe 
15-20 biu kişinin iştiraki bckleumekted.r. Ecnebi grup:anmn siya..i reis
ler kongreden talımat abbaklatdır. 

1930 senesinde tes s edilen bu teşkilat başlıca ecnebi memlek.etleadt
faaliyette bulunan altıyüz mahalli gruptan mürekkeptir. 

• • • 
Lübnan kabinesi istifa elli, 

yeniden kuruluyor 
Berut 15 (A. A.) - Lübnln başvekili Hayrettin Alıdab kabinenin 

islifasını takdim •tmişfr. 
Reisicumhur E'llile Edde ba~vekili yeni kabineyi teşkil etmeğe me· , 

mur etmışlerdir. Ahdab bundan istifade ederek bbheyi genişletmek 
için dahiliye nezaretıni muhalefet liderlerinden Michel Zaccour'a teki,( 
ctmt~tir. 

Fransamn y~ksek komi>eri bugün yeni hükümet nazırlarının partile· 
rin liderlerile uzlaşması şerefine bir öile ziyafeti verecektir 

• • • 
Hitler Sovgef Elçisini kabul etli 

Berlın, 15 (A. A.) - Almanyanııı Moskova Sefiri Graf Von Schu
lcnburg ile Almanyanın Venezuella Elçisi Poensıren, Hitler tarafından 
kabul edilmişlerdir. 1 

• • • 
Sinagonun duvarında gamalı haç! 

Yapacak? 
Reisicumh'1run bir sulh cenah zünuı ere vermiştir. 
konferansı ça§ırma• Dokuz aydanberi Fransanın mı.-
sın dan bahsedlliıor kadderatını yüksek bir dirayet il-? 

idare eden Blum da geçen gün 
New-York 15 (A. A.) - New- frank ile karşılaştı. Esasen, Bluın 

York Tımes gazetesine göre, geçen Haziranda iktidm·ı eline al-
Amerika hükumeti, silahların dıg· F ı zaman rruısarun mali va • 
tahdidine müteallik bir sulh pliı.· ziyeti parlak değildi. Filkat b;r ı~-
nı teklif etmek için müsait bir raftan sosvalist hükumeti tar~fın-
fırsat kollam•ktadır. d an girişikn bazı içtimai ı.;lııha -

Mühim me•kiler işgal eden tın istilzam ettiği masnnar, diğl'r 
bir takım devlet adamları, B. taraftan milletlerarası ~ünas~ -
Roosevelt'e su'h için sarfetmek- betlerindcki gerginliğin milli mü-
te olduğu mesa de Avrupayı dafaa nokiasından Fransız mali -
yardım etmesini söylemek hu- · h yesıne ta mil ettiği yükler dolayı· 
suıunda mutabık kalmışlardır. 

Bu :ıevat, reisicumhurun ai- sile Fran.anın mali vaziyeti gittik· 
!ahlara müteallik beynelmilel çe zorla5makta idi. Nih:ıyet ge -
bir itilaf akdi tekrıfinde bulun- çcn Eyl.'.ılde Fransız frangı kı)' -
muı takdirinde hiç te hayrete metten düşürüldü. Fakat bu, F·an· 
düşmiyeceklerdir. sanın gittikçe zorlaşan iktisadi ve Nev-york 15 (A. A.ı - G•çen akşam Central parK cıvannda kain 

bir Sinagonun duvarına bü~ ük mikyasta bir gamalı haçresmedilmişlir. 
Polis bütün sinafoları sıkı bir nezaret altın• almıştır. 

ı•-----··-------'"" !' mali vaziyetinde umulan salıi.l ı 

I spanyada Milislerin zaferi 

Son taarruzu beş 
italyan fırkası yapmış 

[Birinci sahı"ıetlen devam] 
sevkülceyş noktalarını zaptederek 
asilere telefat verdirmişler ve otuz 
bir İtalyan esiri yakalamışlardır. 

Hükumet tayyareleri üç avcı ası 
tayyaresini düşürmüşlerdir. Jara
ma cephesinde milisler muvaffakı
yetli bir taarruz yaparak mevzilt
rini ıslah etmişlerdir. 
.Madrit erkô.nılıarbiyesinin tebliği 

Madrit, 15 (A.A.) - Erkanıhar

biye, Guadalajara cephesinde hü
kıimet kuvvetleri tarafından yapı
lan mukabil taarruzun muvaUakı· 
yetini tekzib eden Salamanca tcb· 
liğinc cevap olarak radyo ile uzun 
bir nota neşretmiştir. 

Bu notada ezcümle şöyle deni! -
mektedir: 

cAsı umumi karargahı yalan üs
tüne yalan -söylemekle İspanyol 
topraklarının ecnebi orduları tara
fından çiğnendiğini Avrupadan 
saklamak istiyor. Asiler Guadala
jara cephesindeki ilk muvaffak• -
yetlerini birdenbire ortaya çıkan 

makineleştirilmiş beş İtalyan fır
kasına borçludurlar. Bu taarruza 
ne bir İspanyol, ne bir gönüllü, ne 
de bir Faslı iştirak etmiştir. Buna 
rağmen taarruz Crihuega'da dur -
durulmuştur ve bundan sonra mi
lisler muvaffakıyetli bir muka -
bil taarruz yapmışlardır. İtalyan 
kıtalarının geri püskürtüldükleri 
hükümet tayyarelerinin müşahe -
da!ı ve Trijueque kasabasının zaptı 

ile teeyyüt etmiştir. Asiler bu ka
sabanın zaptını tekzip etmijlcrse 
de hadiseyi fotoğraflar ve kasaba -
nın mahzenlerine iltica eden İtal
yan esirlerinin beyanatile teyit et
mek gayet kolaydır.• 

Nota, Guadalajara cephesindeki 
ecnebi kıtalarına kumanda eden 

İtalyan generali Bergonzoli'nin as
keri harekat hakkında bir emrini 
de ihtiva etmektedir. 9 mart 15 

cFaşist senesi• tarihli olan emir
namede bazı topçu alaylarının ala
cakları tedbırler hakkında izahat 
vardır. 

Canlı bir vesika! 

Valencia, 15 (A.A.) - Bazı mem
leketlerin ödemi müdahale paktını 
nasıl ihlal ettiklerini İspanyol hü
kümetinin verdiği vesaika müste
niden gösteren sözlü bir film çev
rilmiştir. 

Bu filmde asi saflarında çarpı -
şırken esir edilen üç Faslı, beş ttal
yan ve iki Alman askeri sinema ma· 
kinesinin önünde ne suretle gönül
lü yazıldıkları ve muntazam kıt'a

ların İspanyol dahili harbine ne su
retle iştirak ettikl~ri hakkında f,e· 
çende yaptıklar ıbeyanatı teyit et
mektedirler. 

Bu film bir çok ecnebi memle -
ketlerde gösterilecektir. Ecnebi 
matbuat mümessilleri bu filimın 
çevrilmesinde hazır bulunarak e
sirleri bızzat i~ticvap etmişlerdiı. 

B. Şuşnig 
Bn hafta Pette ve Ro
mayı ziyaret edecek 
Paris 15 ıA.A.)- Le petit Paris

ein gazetesinin yazdı2"1na göre 
Avusturya ba,vekili Sehuschnigg, 
bu ba~ta Budap•şteye, gelecek haf
ta zarfında da Roma 'ya gidecektir. 

--·---

Güreşcilerimiz 
Bugün geliyorlar 
Şimal turnasına çıkmıı olan gü

reşcilerimiz bugün ötleden sonra 

Köstence yoliyle şehrimize döne· 
ceklerdir. 

Bu suretle kazandığımız maçla-
rın adedi üzerinde verilen ve bir. 
birini tutmayan haberlerin ne de

receye kadar doğru olduklarıda 
öğrenilmiş olacaktır. 

1 
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1 Emlak Bankası mü-
dürü aleyhine bir 

hakaret davası 
Emlak ve Eytam bankası İst:mbul 

§Ubesi müdürü Kemal aleyhine iz -

mirde Abdülselam isminde bir kim· 

yager tarafından bir hakaret davası 
açılmıştır. 

Davanın ~s...,,ı şudur: 

Kımya~er, Kemal İzmir ~ubesi 

müdürü iken, Emlak bankası tara

fında kiraya verilen ve kendisinin 
müstecir bulunduğu dükkandan 

mcydan1 getiremedi. Alıniln tcd -
birler sermayeyi korkuttu ve ka • 
çırdı. Nih~yet, 1926 senesinde ra • 
dikal sosyillistler ve 1931 senesi<ıde 
de İngiltt:rede işçi partisi na51J bir 
\'aziyette ise, Blum da gL-çen hafta 
kendisini &ynı vaziyette hu!tlu. Bu 
şartları altında Blum i•;in takip 
edilebilecd<: yollar şunlardı: 

1 - İktıdardan çekilerek 1926 s-c
nesinde radikal sosyalistlerin yap
tığı gibi, hükıimeti sağlara devit· ve 
teslim etmek. 

2 - H31 senesinde Mac Dona! -
dın yaptığı gibi, bir milli kabıne 
teşkil etleı:ck bunun ba§ma geç -
mck. 

3 - Ker.disi iktidarda kalarak ,.~ 
hükumetiıı karakterini de değiş -
tirmiyer~k lazımgelen tedbirleri 
almak. 

Blum üçüncü yolu takip etmi~
tir. Çünkü böyle bir zamanda ile -
tidarı s<ıglara teslim etmek Frı:n· 
sada bir ihtilal hareketi davet et-
mek demek olacaktır. Mac Donal
dın İngiltnede te~kil ettiği mil!.i 
kabinenin de hakikatte .milli> e· 
tikeli al'ında bir muhafazakar b
binesi olduğunu altı senelik t:ırilı 

gosterdi. 
Fakat bir defa, mali buhran ile 

karşıla~mıya karar ,·erdikten son
ra Biurr. ıçin de takip edilecek: iki 
yol vardı. 

1 - Sağ ve sol cenah diktatör
lerinın takip ettikleri sıkı kambi
yo murak~besi ve çeşit çejit s3nj 
tahditleri. 

2 - Liberal ve belki de sağ ce • 
nah hükümetlerinin tak.ip edeceği 
geniş bir maliye politikası. 

Almanya İle ticaretimiz ... F;;·~,~~, ... H;;hi;·;·· ....... MÜ~·;d·; ....... ~ ........... ™ ............. . 

müddet bitince eşyasını çıkarmak is

temesine r•ğmen çıkarttırmıyarak 

hakaret kasdıle icraya verdiğini ve 
komşulara kaı·~ haysiyet kıracak bir 

şekilde icra marifetile dükkandan çı

karttığını iddia etmektedir. 

Parlamentonun ittifakı arasih 
tasdik eclilen tedbirlere bak1bcak 
olursa, Blum ikinci yolu takip e:
miştir. A:tın alım satınunı serbc~t 

bırakıym·. Altını, Eylıilde frangın 

kıymeti clüşmezden evvel ki fiatı 
üzerind~ı: değil, bugünkü kıymeti 
üzerind"n satin almayı kabul edi -
yor. Frangın ecnebi parasına göre 
kıymeti düşmezden evvelki iiatı 

lan serrı,ayenin idaresini, serw'l -
yedarların itimadını haiz olan :lört 
bankacıya terkediyor. Faizleri, 

frank, İngiliz lirası veyahut dolar 
olarak !cdiye edilecek olan bu on 
milyar franklık bir istikraz ya -
pıyor. İ.;raf yapmamayı vadediyor, 

Tacirler için endişeye mahal k 
Nazırının nutku Atatürk büstü 

yo tur --
Türkofis başkam Ba.y Burhan 

Zihni dün Ankaradan ehrimize 
l'elm~ ve Balkan Antantı ekonomi 
konseyine iştirak edecek olan Tiirk 
heyetile birlikte dün akşam Ati
naya &'itmiştir. 

Ôğleden evvel Türkofiste mef
...,ı olan Bay Burhan Zıhni muh
telif hükumetlerle ole ticaret an
laşmaları etrafında şunlan söyle
miştır: 

" - Muayyen ihraç maddeleri· 
mirin Balkan devletlerile müştere• 
•en dünya piyasalarına arzı çin 
tetkikat yapılmaktadır. Fakat Bal 
kanlarda bir ticaret birrıği teşkili 
henüz mevzuubahs defildir. 

Almanlarla ticaret anla~ası fes
hedilmiş defildir. lhracatımm ko
rumak için tedbirler almış bulunu. 
)'Oruz. Almanların Türk eşyasmıo 
ithalini durdurduklarmı haber aldık 

Almanlarla müzakere yapılacağı 
anlaşılmaktadır. Şunu da aöyliye)im 
ki ihracatçılarımız için telaş ede
cek birşey 1oktur. Yapılacak mü. 
zakereler için bizden bir heyet 
gidecektir. 

Türk· Fransız ticaret anlaşması da 
önümüzdeki ayıo on üçünde bite• 

ceği cihetle Nisan başında Fransa• 
dan gelmesi bir heyet beklenebilir. 

Ayni zamanda feshedilen Türk-Macar 
ticaret anla~ması için de Macaris. 
tandan bir heyet ırelecektır. 

Holandaoın üzünıe narh koydutu 
hakkında bir ~ıyia ıııevcottur. Bu 
ciheti tahkik ediyoruz. Neticeyi 
ö~rendi~imiı zaman henüz imıa• 
!anmamış olan aramızdaki tıcaret 
muahedesi de imzalanacaktır. 

Belç ka ilede yoni bir anlaşma 
için yakmda müzakerelere baılana. 
cafını ümit odiyoruz.. 

Fransanın, Devaloıyona sadık 
kalmuı ~ararına. karşı bir tedbir 
düşünülüp düşünülmedifi me~elesi. 
ne de Bay Burhan Zihni demi ıtır ki: 

• - Biı Dcvaloasyoadaıı müte
essir olan tacirlerin vaziyetini tet• 
kik etmek üzere bir komisyon tet
ki! etlik. Bu tetkikat süratle ikmal 
edilecektir. 

Maarif vekili 
An karada 

Ankara, 15 (Telefonla) 
arif Vekıli Saffet Arıkan 
bah şehrimize dönmüştür. 

- Ma· 
bu aa· 

(Birinci sal1ifeden devam) 
Nazır, bundan sonra istikraz ak

dinin muhik olduğunu ısbat için 
beynelmilel silahlanmayı ileri sür
müş ve bilhassa Almanyanın sıliih
Janmasından bahsetmiştir: · 

- Almanya. Rhenanie'nin işga
linden sonra bir milyondan fazla 
efraddan miıteşekkıl bir ordu viı

cudı, getırmiş, zırhlı fırkalar, tan1>
lara karşı kullanılacak siliı.hlar, 

kuvvetli bataryalar, mühim mik -

tarda tayyareler ve yeniden do~
makta olan bir donanma meydana 
getirmiştir. İtalya, hava ve deniz 
kuvvetlerini süratle inkişaf ettir -
mektedir. Sovyet Rusya'nın elin
del300.00 Oden fazla efraddan mü
rekkep daimi bir ordu vardır. Bin

lerce ta!lka, binlerce tayyareıe 

sahiptir. Ve kuvvetli bir donanma 
• 

inşa etmiştir. Lehistan ile Kü~Ük 
İtilaf da fevkalade mesai sarfet -
mektedirler. 

Nihayet silihları bm:.kma idea -

!ine büyük bir ~vk ile iman etmiş 
olan İngiltere, kendi müdafaasına 
beş sene zarfında 160 milyar frank 
tahsis etmeğe karar vermiştir. 

Bu para madalye ve mu. 
cevherat salonunun eçı

lıtı dünya mUzecill ğ in de 
bir hldise say•labillr 
Den ögleden ıanra, CumLur 

başkanımız Atatürkün müzeler ida. 
re~i ~arafından .müzeler heykellraşı 
Zuhtuye yaptın arak Topkapı mü
zesine konulan büstlerinin açılma 

ırerasimi yapılmıştır. Bu merasim. 
den ıonra, meruimde bulunanlar, 
bugün açılan, yetmiş senedenbcri 
itinale toplanmış değerli, baha bl· 

çilmez (para rııadalya ve mücev

herat) salonuna ııeçmişler, orayı 
gezmişlerdir. 

Bu salonda, devir ve tarihlerine 

göte çok mükemmel bir şekilde 
tasnif edilmiş ~5-00 eşsiz. sekke ile 
Cerablus, Jlıifer, Trova kızilcrinde 

bulunmuş ve Diyana mabedinden 
getirilmiş ziynet eşyası teşhir edil
mektedir. 

Bu muntaum tasnif edilm'ş ve 
camekanlara konmuş 3500 parça 
sikkeden ba;ka 170000 parça da 
diğer salondaki çekmecelerde var

dır. 

Bunlardan, tetkik meraklıları her 

Emlak bankası müdürü bugün Sul

tanahmet Birinci Sulh mahkemesine 

çağırılıruş, istinabe suretilc ifadesi 
alınmıştır. 

Kemal demıştir ki: 

-Ben, bankanın menafüai ko -
rumak için icraya müracaat ettim. 

Çünkü müdet bittiği halde dükkii

ıu tahli)'e etmiyordu. 

Banka müdürünün ifad.,,,i, İzmir 

sulh mahkemesıne gönderilecek -
lir. 

ıstedikleri zaman iıtilade edebile
ceklerdir. 

Bu paralar, Milattan 7000 sene 

evvelinden günümüıe kadar basıl· 
mış Yunan, Roma, Bizans, Avrupa 
ve lslam paralarıdır. 

Madalya kısmında da, birinci 
Mehmet zamanında yapılan ınadal · 

yadan başlıyarak bütün Osmanlı 

madalyaları vardır. 

Mücevherat kı.mıda gayet zer •• 
gindir ve mükemmel şekilde bir 
tasnife tabi tutulmu~tı:r. 

Ba muazzam eserleri teşhir eden 
salonların açılışı, bütün dünya mü• 
zeciliğindc bir hadise telakki edi
lebilir. 

Blum tarafından alınan bu ted -
birler bir sosyalist hükumet için 
mali sahada irticadır. Ve tahmin c· 
dileceği ~ibi, sol cenah partilerden 
ziyade sağları memnun •etmiştir. 
Fakat Blum bugünkü vaziyette ı:ıa1 
ka türlü hareket edemezdi. Bir de· 
fa iç politikada halk cephesi hükfı· 
metinin dayandığı partilerden biri 
olan radikal sosyalistleri düşün -
mek 15zımdır. Bunlar, bir Am~ri· 
kalı g1zdecinin dediği gibi, siya• 
si imanları kalblerinde, yani sn! 
tarafta ola.r. fakat para cüzdanla· 
ı ını da s1ğ ceplerinde taşıyan Fran 
sızlardll". Sonra İngiltere ve A -
merika ile geçen Eylfilde yapılan 
para anlaşması vardır. Blum, iç vıı 
dış politikanın icaplarına uymaya 
mecburdu. Fransız başvekili, s'!r• 
mayc il~ anlaşmak, sermayeye i · 
timat telkin etmek, onu, yeni ni • 

• 
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A11 l iyede: 

Beyoğlu kaymakamı
nın hakaret davası 

iki taraf taleplerde bulundu Muh&· 
keme mUdafaa için talik edlldl 

Eski Beyog'iu ı<.aymakamı Daniş 
tarafından eski Sadrazam Sait Pa· 
şanın oğlu Vehbi aleyhine açılan 
hakaret davasına dün de Asliy<: 
Ü\·üncü Ceza mahkemesinde devam 
cdılmiştir. 

Davacı vekili şahsi iddiasını yap
mış, yeniden dinlenilmek üzere 
Dahiliye Vekaleti şifre kalemi şefi 
Alaetıinle Galata Kaymakamı Ta
latin ve daha isimlerini vereceği 
birkaç odacının da dinlenilmeleri•ı : 
suçlu vekili de müdafaalarının isli· 
nat e:!ecegi bir dosyanın celbini 
lıtomişlerdir. 

Bundan sonra, Müddeiumumi Fe· 
ridun Bagana, iddiaıını serdederek 
her iki tarafın da taleplerinin red• 
dini, zabıt varakası ve şahitlerin 
şahadetlerile •abi t olan hakaretten 
suçlunun 267 ıncı maddenin son 
fıkrasına göre cezalandırılmasını 
istemiştir. 

Davacı vekili, ayrıca tazminat da 
hüküm edılmesi talebini tekrarla
mıştır. 

Vehbi Saidin avukatı müdafaa!!• 
nı hazırlamak için mühlet istemiş, 
davanın devamı 266 Nisana bıra
kılmıştır. 

Tramvay kurbanı 
Evvelki gün Şehzadebaşında bir 

Edirn•kapı • Sirkeci tramvayı altın· 
da kalarak iki ayağı kesildiğini ve 
kaldırıldı~ı Cerrahpaşa hastahane
sinde öldüğünü dün yazdığımız 
Velinin cesedini dün Tabibi Adli 
Enver Karan muayene etmiş, def· 
nine rnnsat vermiştir, 

Ayağı kesilen genç 
E•velki akşam Yeşilköydeki tay

yare bayramından dönenleri hamil 
olarak Sirkeciye gelmekte bulunan 
trende bir vagoııa ası'ı bir halde 
gelirken Yenikapı istasyonu yakın· 
larında ayağı raya sıkışarak mu• 
vazenesini kaybedip düşen ve ar
kadaki vagonun tek•rlekleri altın
da bir ayağı dizkapağından, biri de 
topuğundan kesilen Hüıamettini, 
dün, yatmakla olduğu hastahanede 
muayene eden tabibi adi! Salih 
Haşim muvakkat bir rapor ver
miştir. 

• • 
Bir facia daha 

Bir kadın zaruret yUzUn· 
den çocuğunu sokağa 

bıraktı 
Nişancada oturan Ali Osman kııı 

25 ya~larında Binnaz, bir müddet 
evvel, köyünde halasının oğlundan 
gebe kalmıştır. Bir hafta evvel de, 
Haseki haslahanesinde bir kızı ol
muş, adı Hicran Kuumsal kon
muştur. 

Binnaz, }cdi günlük çocuğunu, 

evvelki akşam, Nişancada bir ar• 
sada ısırganlar ar sına bırakmış, 
Üzerine de bir' teneke örtmüştür.O 
civardan geçenler çocu~un viyak
lamasını duymuşlar, çocuk çıkarıl• 
dığı yerden alıodtktan sonm ya. 
pı an tahkikatla Binnazın bıraktığı 
anlaşılmıştır. 

Binnaz, fakir ve zaruretinden 
dolayı lııraklığını itirof etmiş, dün 
akşam geç vakit Asliye Dördüncü 
Ceza mahkemesine verilmiştir. 

Hem maznun, hem 
dinleyicisi sabikah 

olan bir dava 
Nöı etçi Asliye Mahakemesi, Bi· 

rinci Cezadı: 
l\Iahkeme kapısı karşmndaki kane· 

pede, iki jaııdarn1anın nezareti al -
tında, elleri kelopçcli, bıçkınca iki 
delikanlı otuı·uyordu. 

Onlardan daha bıçkın biri de, 
sami olarak gelmi~ti. İçeride ba~ka 
bir muhakeme cereyan ederken, on· 
lada konu~uyonlı. 

l\levkuOardan biri anlatıyordu: 

- Benim şimdiye kadar yapma
d ığun şey kalmadı: Rakı içtim .. ho
vardalık eltim .. esrar çektim .. kül -
lıanbeyliği yaptım .. kumar oynadım .. 
kumar oynattuu.. hepsini.. hepsini 
Yaptım. Amma, hamdolsun, karakol 
iledir .. mahkeme nedir' bilmem!. Ne 
sabıkanı var, ne bir şey ... Tertemiz 
~ıktım çok şükür hepsinden... Ge -
senlerde bizim havuzlardan bir hüs
nühal ilmühaberi istediler .. mahal
leden, şıpınişi çıkarttım, 
Karşısında dinliyen bıçkın sıimi 

&Öz aldı: 
- İnsandır bu.. insan ba~mdan 

her şey geçer.. pişmiş tavuğun ba
§lna gelmiyenler, insanın başına ge· 
lir. 

Zanun kuruluşta yardımcı yapmak 
istiyor. Sol cenah için tehlike, 
l3Jfun•u dokuz aydanberi gittigi 
hedeften çevirerek kendi yoluna 
düşürmesindedir. Böyle bir tehli • 
kenin mevcut olmadığı da Blum'un 
Söylediği nutuklarından anlaşılı • 
;ı>or. 

Ahmet .ŞUkrU Esmer 

Amma, bu malıkemeler bizim l • 
çin iyi oldu, biliyor musun? .. Es • 
kiden neydi o?, Tevkif edildin mi, 

altı ay, sekiz ay, muhakeme bilinci· 
ye kadar kalırdın. Şimdi o yok. Ya· 
kaladılar mı, bir kaç saat içinde 
hükmü giyi~·,ırsun .. ya berat .. ya i

çeri .... Eskiden, sekiz ay içeride kal· 
dıktan sonra berat alanlan çok bili· 
riın. 

- Orası öyle amma, böyle şey de 
hiç başıma gclmcmi~ti. Alı .. cahillik 
işte ... 

- Aldırma be imanını.. her şey 
ı:eçer. Oünya hu ... Ömürler geçiyor 
da, bu mu g~çmcz? ... 

l\tulıa\•erc enteresandı .. şöyle göz 
ı:ezdirdigim Son Telgraf gazetesini 
katludım, pencerenin içine koydum .. 
kağıdı kalemi çıkarıp konuştııklan
nı oot etmeğe başladım. 

O aralık, arkadaşı sol elilc dipçi· 
itım yere dayadığı tüfeğinin namlu

.unu tutar, sağ elinin şahadet par· 
mağile de burnunun cidarlarına ya
pı~an ınuhteviyatını kazırken, b'raz 
evvel okuduğum gazclt;nin ren~di 

sahifelerindeki resimleıe omuw n 
üstiinden giiz gezdiren muhafız j:·n
darma tekrar yanıma sokuldu. Al
dığım notlara baktı.. baktı ... 

Ben not almakta de\am ediyor 
dum. 

l\fevkuf bıçkınlardan biri: 

- Mahkeme gizli, değil mi?.. di· 
ye sordu. Mevkuf olmıyan bıçkın: 

- Elbette oitlum .. fıldırfış dalga· 
sı bu ... diye cevap verdi. 

İçeride devam eden gizli zina da
vası bitmiş) mahkemenin kupası a· 
çılnıı~tı ... Mübaşir: 

- f'..emal.. Jo'uat! .. diye bağırdı. hd 
bıçkın, yanlarında bir jandarma ile 
salona girdiler. 

Reis: 

- Deftt•rdarlık \e nüfustan yapı
lan i•ti'liimlara Ce\ap gclmedUekit 
edeeeğiz .. davanı:ta Pcrşenıbc günü 

bakacağız:. dedikten sonra, Müddei· 
unıuıuiye döndü: 

- Bu, beşinci te'kit, dedi. İki ta
raftan da cevap gelmiyor. Cürmü 
Me~hut kanunile temin edilmek Is· 
tcnen caycnin manası kalnuyor ki ... 

l\füddeiıımuıni reise hak \'erirkeo, 
suçlular dı~anya çıkarıldılar. 

Suçlunwı hiri, biraz evvel "Bir 
saat içinde ya berat ya içeri . .,, diyen 
saıni arkadaşına: 

- iıte.. dedi.. eskisinden ne far· 
lu var?. Ne zamandır cevap gelmi
)·or .. durup duruyoruz. .. 

Bir meraklı nıüba~ire sordu: 

- Bunlar ne yapmı~lar kuzum?. 
- Ne yapacaklar?. llıroızlık! .. 

• • 
Bir bar 
Artisti 
Şükran bir ay hapis 30 

lira para cezasına 
mahküm oldu 

Turan bar artist !erinden 
Ş ü k r an , barda epey içip 
sailanacak hale geldikten sonra 
geç vakit bardan çıkmıştır. 

Eve gitmek iizcreyken, yol
da bckçile karşılaşmış, bekçinin 
kendisini fazla sarfoş görmüş ve 
ihtarı üzerine onunla konuşma
ğa başlamıştır. 

Bu sırada gelen polis te ken -
disini pek fazla sarho~ görıniiş, 
kim olduğunu, nereden gelip 
nereye gittiğini sormuştur. Şiik
ran, 

•-Sana ne?! Nereye gider. 
sem giderim'• diye söze ba 
!ayıp, ağzına geleni söylemiş; 
polise hakaret etmiştir. 

Nöbetçi asliye birinci ce-
za mahkemesine verilen Şük • 
ranın suçu, şahitlerin şehadet • 
!erile de sabit görülmüş, bir ay 
hapisle 30 lira para cezasına 
mahkum edilmistir. 

Ben çirkin değilim 
Zehra adında bir genç kac'1n 

kendisine: 
.Sen çirkinsin!> diyen Ahmed 

isminde bir delikanlıyı dava N • 
miştir. Zehra; Ahmedin sevd' ~i 
kızdan daha güzel olduğunu iddia 

etmekte ve bunu tesbit için bir he
yet kurulmasını istemektedir. 

Müddeiumumilik, Zehranın akıl 
hastası olmasından şüphelenPrfk 
tahkikata başlamıştır. 

,--~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--

Berberler 
Cemiyeti 
İntihabı 
Umumf hey'et yarın top
lanarak yalnız idare 

heyeti seçilecek 
Lokantacılar cemiyeti dün sene. 

Jik idare heyeti seçimin yapmışlar• 
dır. Bugün de berberler cemiyeti 
seçimi yapılacaktır. Berberler cemi
l etinin nızamnamesi digerlerinden 
farklı olmadığı için cemiyetin umu
m! heyeti toplanacaktır. 

Bir taraltan da kanunen umumi 
heyet top antılarında yalnız idare 
heyeti seçimi değil, bir senelik fa
aliyet raporunun da okunması Ja. 
zımdu·. Halbuki cemiyet, umum 1 
heyet toplantısıinın henüz zamani 
gelmediğini düşünerek faaliyet ra
raporunu hazırlama""ıştır. 
Bunun için idare heyeti seçimi 
münasebetile umumi heye'tin top. 
!anmayarak diğe~ cemi>:etlerde ol. 
duğu gibi cemıyet bınasına bir 
sandık koymak suretile azaların 
sabahtan akşKma kadar istedikleri 
yakille cemiyete gelip reylerini 
ist mal etmelerini muvafık görmüş 
v• keyfiyeti ticaret odasına bildir
miştir. Fakat ticar·t odası esnaf 
şubesi müdürlüğü buna itiraz ede
rek umumi hey'etin toplanmasında 
ısrar etmiştir. 
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Yetimlerin paaası 
Nasıl aşırılınış? --

4 rakkamının ön Una im
zadan sonra 18 rakkamı 

ih1ve edllmı, 
Emlak ve Eytam bankasında bulu

nan ahki\mı şahsiyeye ait paralar _ 
dan 2,000 lira kadarını, hakim Niya
zinin imzasını taklit ederek sahte 
çeklerle çekmekten suçlu Beşiktaş 
Üçüncü Sulh Hukuk mahkemesi es
ki mübaşiri Abdullahın mevkuf, ka
tip Esadın da gayri mevkuf olarak 
muhakemelPrine Ağır Ceza mah • 
kemesinde devam edilmiştir. 

Davaya, terekesinden Abdullahın 
355 lira aldığı Ayşe veresesi kay • 
yumu avukat Salihle gene tereke
sinden 372 lira 12 kuruş aldığı Mus
tafa Şekip veresesi Kayyumu avu -
lrut Ataettin de dahil olmuşlardır. 

Dinlenen şahitlerden imzası tak
!Jl edilen Bc~iktaş üçüncü Sulh Hu
kuk hi!kinıi Niyazi demiştir ki: 

- Şu 418 liralık çekteki imza her 
halde benim olacak. Bu sahtekarlığı 
şu suretle yaptığı kanaatındeyim. 
Birgün, acele işim vardı. Hastaha -
neye gidiyordum. 

- Bankadan dört lira alacağız .. 
imzalayın'. dedilPr ... Acele gidece • 
ğim ve itimadım da olduğu için "bir 
çekin üzerine 4 rakamı yazın .. im -
zalıyayım.. sonra. doJdurursunuz!.
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dedım. 

Dört rakamını yazdılar, imzalayıp 
gittim. İhtimal, bu çeki saklamış ve 
vazifeden ayrıldıktan sonra 418 lira 
olarak doldurup bankadan parayı al
m1.ş olacak ... 

Hakim Niyaziden sonra diğer ba
zı şahıtl•r de dinlenmiş, bazı kimsele
rin daha çağırıJıp dinlenmesi için 
m•Jhukcrne başka güne bırakılmış -
tır 

Denizi 
Seyrederken 

Ramazan adında biri, dün, 
Karaköy köprlislinden geçer • 
ken, köprünlin korkuluğuna yas
lanıp saf olan meraklılar ara -
sına karışmış, oltayla balık tu -
tan balıkçıları seyre dalmıştır. 
Ramazan, kendinden o kadar 
geçmiştir ki, meşhur sabıkalı 
yankesici Ziyanıuy anına yak • 
!aştığının farkına bile varama • 
mış, hatta, Ziyanın, içinde 200 
kuruş bulunan çantayı çektiğini 
de ı·uhu bile duymamıstır. Fa -
kat, yanında duran v~ Ziyanın 
kendisini çarptığını gören di -
ğer bir meraklı Ratnazanı ikaz 
etmiş: 

- Hemşeri.. Şu giden adam 
çantanı çarptı! demiştir. 

Aklını başına toparlıyan Ra· 
mazan, önce elini cebine atmış, 
çantanın yerinde yeller estiğini 
anlayınca, işaret edilen adamın 
peşinden koşmağa başlamış, 
vaziyetin vehametini anlavan 
Ziya da kosmuşsa da, etraftan 
görenler yakalamışlardır. 

o~uncü sulh ceza m~h -
kcmesine verilen Ziya, altı ay 
haose mahkı'.ım edilmiş, müte
addit sabıkası oJduıl:u için ceza
sı bir ay daha arttırılmıştır. 

-
Karabük Demir ve 

Çelik Fabrikası 
Yüz İngiliz mühendisi av sonuna 

kadar gelecekler. Temel 
atma merasimini başbakan yapacak 
K ARABÜK demir ve çelik fabrikalarımızın temel atına mera<iıni yakın· 

da yapılacaktır. Merasime Başvekil İsmet İnünii riya~t edeceği ha· 
ber verilmektedir. Bu hafta içinde Londradan, fabrikayı kuracak mühen
dislerden altısı gelecektir. Ay sonuna kudar Londrndnıı şehrimize yüz mü
hendis gelecektir. Gelecek mühendisler içinde müessesenin sahibi Bay Bras
sertin ile müdür Bay Makenzi vardır. Brassertin şehrimizde bir iki gün kal
dıktan sonra, Ankaraya giderek İktısat Vekaleti ile temas edecektir. 

Şimdiye kadar memleketimize gelen İngiliz mühendislerinin sayısı 15 i 
bulmuştur. Çelik ve demir fabrikası, memleket sanayü için mühim bir dö
nüm noktası olacaktır. 

Karabük demir ve çeilk fabrikalarımızın inşasile memleket sanayii ve 
iktısat hayatı geniş bir inkişaf saha'1 bulmuş olacaktır. Bu fabrikalarla, 
memlekette iş sahası da genişlemiş olacaktır. Demir ve çelik sanayii hü
kumetimizin büyük nıuvaffakiyetlerinden biri telakki edilmek lazımdır. . ~ . 
Belediyenin hayvan 
hastanesinde faaliyet 
Anadoludan gelen hayvanlar da 

burada tedavi ediliyor 
B UNDAN dokuz buçuk yıl evvel kurulmuş olan, Belediyenin Fatihte

ki hayvan hastahanesi, son zamanlarda faaliyetini daha çok arttırmış
tır. Yalnız İstanbuldan değil, Anadolunun muhtelif Belediyelerinden de bir 
sok hasta hayvanların buraya gönderilmesine ve tedaviye başlanmıştır. 

Çünkü, hayvan hastahanesi şehrimizden başka yerde yoktur. Son zaman

larda hayvanlarda da, tıpkı insanlar gibi, yeni yeni hastalıklar baş göster
miştir. Bir çok hayavanlar ameliyat olmaktadır. Hastahanede bir yıl içinde 
609 ameliyat yapılmıştır. 

Hayvanlar arasında barsak iltihabı, Difteri, Kolera, Tifos, Romatizma, 

Nekruz, Tatanoz, güç doğum vesaire gibi hastalıklar görülmektedir. En faz· 
la, kınk, çıkık, yaralanma vakaları vardır. 

Hastahaneye tedavi ve ameliyat için getirilen hayvanlar arasında, bil

h3ssa, at, eşek, ökliz, inek, manda, ko:run, keçi, köpek, kedi, horoz, cey
liin, karaca, kurt, sansar, tilki, yılan, ayı, gelincik, maymun, kanarya, vesa· 

ir kuşlar, hususi havuzlarda beslenen kırmızı balıklar .. 

Hastahanede, bütün bu hayvanlara dikkat \'e ihtimamla bakılmakta, 
operasyon yapılmakta, yaraları sarılmaktadır. 

Hastahaneye gün geçtikçe daha çok rağbet artmaktadır. Bir çok kim

seler, hasta hayvanlarının tedavi ve ameliyat ile iyileşeceğini anlamışlar, 
hayvanları boş yere elden çıkarmamağa başlamışlardır, Hastahane bu
giinkU ihtiyaçları karşılayacak şekilde hcnliz geniş dc,rildir. 1\'liicssescnin 

daha çok inkişafı ve genişliyebilmesi için çalışılmaktadır. 

Vergiler Türkkuşu 
Birleştirilecek mi Bayramı 
Halka kolaylık için bu 

hususta tetkikata 
başlandı 

Maliye Vekaleti, muhtelif nam• 
lar altında maaşlardan kesilmek 
surelile alınan vergileri birleştir
mek yollarını aramaktadır. 

Malumdur ki alınan muhtelif ver 

gilerdeki nisbetler şunlardır: 
Yüz liraya kadar yüzde 7, 100 

liradan fazlasından yüzde 9 tutu
yor. Bundan sonra işler karışıyor. 
Buhran vergisi 30 liraya kadar 
olan maaşları serbest bırakıyor. 
Geri kalan kısım için buhran ver
gısini hesap etmek üzere 150 lira
ya kadar olan maaştan evvela 30 
liralık istisna haddi, sonra kazanç 
vergisi çıkacak .. Geri kalanın yüzde 
onu buhran vergisidir. Yüz elli liru· 
dan sonrasından 3J lira istisna yok
tur. 

Bundan sonra muvazene vergisi 
geJ;r, Yirmi liraya kadar maaşlar• 
dan bu vergi alınmaz. Bundan yüksek 
maaşlardan kazanç vo buhran çıklık· 
tan sonra geri kalan miktarın yüz
de onu müvazene vergisidir. Bun. 
dan sonra hava için m~aşın aılın· 
dan yüzde iki alınır. 

llur,ları birleştirmek htm işleri 
kolaylaş~ır_acak, hem de vergi mü
kellellerını karışık bir vaziyet kar. 
şısında bulunmaktan kurtaracaktır. ---·-
Tramvey altında 
Kalan çocuk 
Kaza mahallinde dUn 

keşif yapılctı 
Edimekapıda Sultan S: maşık so

kağındıı oturan Veli isnı; ·· de lıir ço
c11ğun tramvayın ters taı ıfına takı
larak gıttiği bir sırada ı.'.ti tram • 

vay arasında kalarak romorkun al
tına düştüğünü ve iki bacağının te
kerlekler arasında kalarak kesıldiği
ni dün yazmıştık. 

Bugün müddeiumumi muavini de 
hazır olduğu halde hadise mahallin
de bir keşif yapılmı~lır. 

Halkın gösterdiği bUyUk 
a16ka takdirle karşılandı 

İlk defa İzmirde ve dün de 
şehrimizde tertip edilen Türk 

kuşu bahramına gençliğin, hal -
kın gösterdiği büyük alaka tak
dirle karşılanmıştır. 

Bu münasebetle, halkta tay -
yare sevgisini ve buna verilen 
ehemmiyeti tebarüz ettiren bay
ramların yurdun muhtelif vili'ı
yetlerinde de yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Evvela Ankara, Edirne şe -
birlerinde yapılacak bayramlar
dan sonra Bursa, Eskişehir, Kay
seride de birer hava şenliği ter
tip edilecektir. 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Türk kuşu tayyarecileri bu mü
nasebetle hıı sabah Ankara • 
ya hareket edeceklerdir. 

Bund2n maad;ı haziranın son 
haftası kinde Türkkuşu te>ki -
!atı tarafından büvük bir hava 
cılık ııiinü hazırlanacaktır. O 
gün 30 kadar naraşütcü bosluğa 
atılarak tecrübeler yapacaklar
dır. 

Sokoni - Vakum Kumpaova"' 
Tiôrkkuşu Bayramı münasebet!lle 
Tiirkknşu filosuna 20 binden ben· 
zin ve kAfi mıktarda yağ hediye 
etmiştir. 

Sakoni - Vakum kumpanyasının 
700·800 lira kadar tutar bu teber
ruundan dolavı kendisine Hava 
Kurumu tarafından teşekkür edil
mekt~dir. 

Belediyeye zorla girmek 
isteyen bir zorba 

Dün sabah erkenden belediyeye 
ğirmek isteyen ve bu yüzden oda· 
cı Cemilin burnuna yumruk vura
rak kanatan izzet isminde -birisinin 
hal ve tavnndan deliliği hakkında 

,üphe uyandığı için, dün müşahede 
altına alınmak üzere Tıbbı adliye 
gönderilmiştir. 

Nizam ve .,ADvosu 
kazası bekli~ 
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Milletlerin garip seciy, 
bahsedilirken, malumdur ki, le musikisi, 
den ( hayre ettirilemez hefil plak 
diye bahsolunor. Bunu (bir L 
hayatında görülebiiecek her Şl·ikisi 
görmüştür, hayret edecek 1'ir şe} ko: 
kalmamıştır!) şeklinde anlayanlar 

,j çoktur. Belki de doğru. 
H~lbuki bir lorda hayret ettirmek 

işden bile değıldir. Nasıl? Al lordu 
getir lstanbulal 

Nitekim, lord olmadığımız için, 
bizde öteden beri hayret eder du· 
ruruz. Şöyle ki, diğer memleketler
de, büyük şehirlerde bir sinema, 
bir tiyatro, bir dükkAn, bir istas
yon önünde bir halk birikmesi 
başg•3sterir göstermez orada he
men bir polis peyda olur! Allah ta
ralından değil, beledi}'e tarafından! 

Bu polis hemen nizam ve intiza. 
ma oezaret eder: Halk nizam ve 
intium için zaten polise ihti
yaç bırakmadığı halde hem ..• 
Gel gelelim bize : istasyonlara 
yüz bin kişi akın eder. 

Pazar günleri gibi kalabalık 

günlerde halk tramvay istasyonla
rına, vapur iskelelerine ilah.. Yı· 

ğılır. Hiçare halk çekişir durur .• 
Gariptir, nizam ve intizamı müm

kün olduğu kadar temin eden 
polis korkusu değildirde, tamamile 
aksi kuvvettir : 

Yan kesici korkusu l 
Üstelik kazalar olur: Allah bir 

k>ıa da yapmış olur 1 
Bari, böyle günlerde, halkın ni· 

zam ve intizamını temin vazif ·miz 
olduğu günün birinde bir kan 
olarak kafaırıza di;şüıorsa 1 ••• 

Kcdın safalarıı.. 

Yalnız dün gazetelerin yazdığı 

kadınlı eğlence'eri, kadın safaları
nı okudunuz mu? 

Düzcede Arapçiltliği köyünde bir 
kız kaçırma sal~sında köy muhta. 
rının da canı zahar hava fişeği ola· 
rak semalara uçurulmuş! Gemlikde 
kadın yüzünden iki l..işi öldürül
müş. Sivasta lnceoğ köyünde bir 
ihtiyar koca, kardeşi, genç karısı· 

nın erkek dostu, üçü birden, öbür 
dünyaya kaçırılmışlar! 

lstanbulda Unkapanında da bir 
kahveci: 

- S;zin kanınızı içeceğim! 

Diye bağırarak ortağını öldür
müş, karısını vurmuş .. 

Hayattan kıim almayı biliyoruz 
vallahii 

Bahtsızlıkları

na yansınlar! 
Gazeteler tavukçuluğumuzu ıslah 

için tavuk yet"ştirenlere yumurta 
daltıhndığını yazıyorlar. Tahmin 
buyurulu ~ or mu: 

lcarnında mide yerine kümes ya. 
ratılmadığına yanan kaç kişi var?! 

Serdengeçti 
ttllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllOllllllllllllllll'",.'ullıUlfltlllll 

Karnaval 
Eğlenceleri 
Bitti 
8Gyoğlunda maskaralar 

sabahlara kadar 
eğlendiler 

nün baklahorandı; yani kar . 
novalın son günü idi. Bu miir. ><e-
5eıle, Bcyoğlunda, yüzlerce kisi. 
t urlü türlü kıyafetlerle sabahtan 
itibaren sokaklarda dolaşmağa, ö
tede beride içip eğlenmeğe başla • 
mı şiardır. 

Hele kurtuluş caddesi ada"' ~ı

maz bir halde idi. Sokaktan akaıı 
bir insan sdi arasında, garip garip 
kıyafetlerle dolaşan ır.•skaralar 

pek hoş bir görünü~ arzetmekte -
idiler. 

Beyoğlund• bilhassa ger:e'-.ri 
rastladığımız kafile kafile ın.ı~ka

rabrı, bugünden itibaren, ge,nr.ek 
seney~ kadar göremiyeceğiz de -
mektir. 

Kitap propagandası 
Eminönü Halkevi tarafından her 

on beş günde hir radyo ile yapı· 
lan kitao tanıtma konferanslarının 

beşincisi yarın akşam arkada~ımız 
Nusrat Safa Coşkun verecektir, 
Mevzu (kitap ve gen;lik)tir. Bu 
konieransı müteakip on beş gün 
içinde çıkan yeni eserler tanıtıla
caktır. 

Mühim bir konferans 
Bu gün saat 16,10 da Ü~iversite 

konferans salonunda Profesör Arn
dt tarafından bir konferans verile
cektir. Konferanıın mevzuu (madde· 
nin yapısı hakkında eski ye yeni 
tasavvurlar) dır. 
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AV G O Rana !Yeni Türk operası 

İKİ GENÇ KIZ , __ _ 
1 

BÜYÜK EDEBi ROMAN 33 ........................................................ 
" Prrrr . •• Ptrrr .. iç.in .•• 

MÜELliFi: Nlzamettln Nazit 
1 
1 Ve evdckileıın en tatlı uykula.:»-; 

Çeviren : Seyfettin Orhan 
Taın sandal safası yapacak ı;:o.- J 

Ferid<• al<1ylı, takat ok~ar gıl.ıı 

bir sesle: 
- Yerimiz lıazır mı? 
Diye sordu. 

Akşam; güue~in altın ışıkları, 

yaprakların arasından süzül~rek, 
gôlgelcrınde oynaş,tlcn bostan kc
narlarınıia dolaşırlar .. baharın gu· 1 
zel akşamlarını; ya bir gölgeli a • 1 
ğaç altında, yahut akar bir su ke- f 
narında geçirme~ ı ömürlerinin en j 
tatlı anı bilirlerdi. 

İki arkadastılar bunlnr. Ta ku • 
çükten mektepte buluşmuşlar bü
tün vakitleriri bir arada geç\r • 
ınişlcrdi. 

Her yaz köye gelirler, Ferıder.in 
büyük evlerinde kalırlar .. Sonba -
harda :ıehre dönerlerdi. 

Onları biribirlerinc bağlı~-an ve 
birleştiren tabiatlerinin benzerliği 
olmuştu. İkisi de ayni şeylerden 
zevk alı lar, herkesin sevdii(i, ö • 
zendiği şeyleri ya iradeleri hari • 
cinde bulur, yahut da hilkaten be
ğenmezler.. güllineeek yerde a~

lamak, ağlanacak yerde gülmek i
çin bahaneler çıkarırlar .. Ayni da
kikada neş'e ve ayni dakikada te • 
essürlcrini beraber geçirirlerdi. 

İkisi de, alaycı ve mağrurdu. On
ları bütün arkadaşlarından ayıran 

da bu hususiyetleri idi. 

Bostancı, ne soyluyoc ne de dın
lıyor .. yalnız, bu her akşam gelen 
şehirli gli.zel kızların knrşısır.da 

gonlunde behren hislerın ne o!du· 
ğunu ara<tırmakla meşgul clU)'Or

du. 

1 da bulunduğu *u geç saatte o. bi
l sikletine atl~yarak yava~ yavaj 

ce ... - <tiye mtnldandt - . 1 
Ve bıoiklctın arka çamurlugu:-o 

ı uzaldaştı. Dal' ve karanlık sokak • oturtulmu- utacık bir sepetten bır 
!ardan sonra Di\•an •olunu geçli., dolma dahıı çıkardı; yiye yiye Iü-

1 dar bir tokaktan Cağaloğluna çık- raköye vardı, Fırının önünde dıı -

Ferid•\ yolda btriktırdiği 

ciçeK demetini göstererek. 
- Sizın tarladan -dedı-

1 tı. Babıah yokuşunu bır rüzgar gi- ran tram,·ay makascısının gözün -
kııcük bi inerek. postahanenin ve yeni Ytl· den ,,yku damlıyordu. Fakat gc

pılan Vakıf lı".unıı1 önunden köp- ı ne noktadaki memura balta olmu~ 

~<'vmez misin' 
çı~~k rüye tı13ilı. ' dırdır söylenivordu. Her halde çc-

Bu i§in de öte.i olduğu anbı:.ı- ne~i dujli.k bıı-isı olacaktır. 
Bostancı, çok şeyler söyiiycn güz

lerinln saf manasına karşı ;çınden 
gelen bır •Ah ı zaptedemedL. 

- Severim .. Se,·erım -dectı. si:in 
gıbı çiçtkl ,,. .. 

işte, Nadide ve Ferıdeyt saatler
ce güldüren yeni bir mevzu çü<· 
mıştı. Güldüler, güldüler .. öyle ki 
güneş, ufukta kayboldu, farkına 

bile varmadılar. 

yordu. 13üylc müthış bir sürat!<' Az öted~ tek kepengi açık b;r 
giderken bisikletını tek elle id' • mahallebicinın önünde durdu. S:J· 
re ediyo~. öbür elile dP clurmad•~ guk bır lıınon;:ıta içti. Yağlı elim d•! 
dıılmaLm u.tıştmyordu. tistüne bir bardak lımonata dökiıp 

Köpr;;dı· biraz yavaşladı. Hava bir kağıt parçı.sıı\<l sılerek guya 
harikulade gı.ızeld• remizlı>dikten Ronra teKrar yola 
Kızku!csimn tam ü,;tunde tab~'.· düzüldü.. Galatadan Beşikt.ısa ka -

gibi bir & .... Pırıl pırıl parlayan dar hlç durmadan pedal çevirdi. 
deruzde en utak bır kırpışık yok. Kan ter ıçinde kalıru~lı. Kısa bir 

Üskiıdıır ıskelesine iner merdt • mola verdı. Akabinde gene bir y:l-
(Devaını var) veni bord<tlarken; dırım süratıle hareket eden bubi-

1111•11ıııH11111111111111••••·ıı111111u1111111"11111uuın.ı1111111111wıııııı ıtuııu11111• ıuu 11111 ""''"'"''ı' ııu•uMıııı11 11 • 11111 • 111 " 11111 '"'" 1• sikleti n teker le klerin i D ncak, Be· 
Zeyrekte işlenen cinayet bek bahçesinden yüz metre ilerict•, 

~iddclle sıkılan bir fren durdurJ • 
bildi. Bir kahveci ortağını öl

dürdü, karısını da yaraladı 
- --- 1 

sonra da kaçmak için denize atıldı 
fakat pollsler yakasına yapı,tılar 

E\'\·elki gece saat 11 sularında Un
kapan.nda, Zeyrek caddesinde bü • 
tun bir semt halkını heyecan ve 
korkuya veren bir cinayet olmuş, 
bir kışi ölmüş ve bir kadın ağır su
rette yaralanmıştır. 

Omurga~ını yosunlu taşlara ya;. 
lamış bir sandaldan yalnayak bir 
adam fırladı: 

- Bu gece çok geç kaldınız bey .. 
- Geç mi' 
- Geç yaa ... Gecey;uı;ı oldu. 

Ben artık blzım bey gelmez dedim. 
Saııdala atladım, gidiyordum. 

- Tut su bısikleti'. 
- Gidec~k mı -iııız? 

- Ne zannettin? Buraya kadar 
gı>ldıkten sonra boş dönulür mü• 

- Sız bilirsiniz ... 

nasıl hazırlanıyor 
Mutahassıs: "TUrkiyede tiyatronun istikbali 

parlak olacağına kaniim,, diyor. 
çok 

Ses sene sonra iyi yetişmiş opera 
artistlerile karşı!aşabileceğiz 

Ankarada Müzik Ögretmen ' 
okulu binasında bir tiyatro mek-J 
tebinin kurulduğu malumdur. ' 

Bu modern mektebin kurul • 
ması için, bilindiğı gibi, ıniite -
hassıs ve müşavir sıfatiyle. tı -
yalro ve opera sahasının enler- , 
ııasyonal şöhretlerinden Alman 
rejisörU Kari Eybert davet edil
mişti. Bir kac: defa memleketi -
mize gelerek tetkiklerd<! bulu -
ııan, raporlar veren B. Eybert 
bu me\•sim b;ı~ıııdanberi tiyat
ro mektebinin kunıluşu L~inde 
çalı~mak ve ders vermek iizerc 
memleketimizde bulunuyordu. 
Ancak muhtelif memleketler -
deki angajmanları, Kar] Cyber- 1 
tin biitün me,;aisini memleketi -
mızc hasretmesini' imkfın ver -
ınemektedir 

Bu kıymetli sahne üstadı an
cak sonbaharda tekrar dönmek 
iizere memlekclinıizd<'n ayrıl -
maktadır. 

Eyheıt Ankarad;ıki liyatro 
mektebi hakkında ~ıınlan söv • 
liiyor: 

- Ti\'atı·o ın~ktebind" calı~
malannd;ı az zı.nıanda varılmış 
olan netiı:"' ıinııdimin fevkinde 
çıkmıştır. Tiy~ıtm mektebinin 
talebeleriyll' .Jk karşılaşmada 
edinmiş olduğum intibam pek 
de iyi olmudığın ı gizleıneyece • 
ğim Fnknt bu genelerin mah -
dud bir zaman C'crçevesi içinde 
gösterdiklı:ı i inkişaf, giirgiisiız-

lirdım. Talebelerimizin karak -
terlerinden de pek memnununı 
Mesleki ciddiye alıyorlar. İsmet 
İnönü, Tiirk tiyatrosu için yeti • 
şecek gençlerden kuvvetli bir 
karakter istediğini bilhassa te· 

bariiz ettirmiş. Gençlerin bu te
menniyi tahakkuk ettirecek su
rette kuvvetli bir seciyeye sahib 
olarak ycti~eceklerinden hic 
şliphe etmiyorum. 

Bu çocuklar. devletin iizerle
rine ihtimamla titrediği ilk ak -

törler olacakları icin biiviik hir 
mesuliyet ytiklcn~işlerdir. 

Yine beraber gezmeğe çıkmış • 
lardı. Onları, akşamları eğleııriı • ı 

ren bir cok hatıraları vardı: Mese
la; Feridenir. saçlarını pek 3ndıran 
kesbn,.likler ıçindc gezmek .. Nadi
de:Un gözlerine pek benziyen de • 
ni'' s yretmek... Ve ikisini'l dı: 
coşup, CflŞUp, sonra ı,·;dcnbire hır
çınlıklar na karşı hislerine bir bay- , 
g,nhk getiren kuş! rı-ı sesinı dın-

Dün sabah vak'a yerine giden bır 
arkadaşımızın yaptığı tahkikata 
göre cinayet şöyle olmuştur: 
Unkapanında Zeyrek caddesinde 

Aslanlı han altındaki küçük kah· 
veyi yaşınd aVeli ve Abdullah Veli 
26 yaşırda ve henüz askerliğin. 

yapmatl'ış oldukça yakışılık bir de
lJcanlıdır. Ve bunun yanında ayni 
.ıdada oturan ve beraber yaşadıkla· 
n Emine i. miııde bir genç kad.n 
bulunmaktadır. Emme ile Veli bun· 
dan evvel ayni caddede Abdullah 
Osman D y r.amında bir hanı kira 
ile tutmuşlar ve bu harı beş oy, ı~ 

letorek 1500 lira kadar para kazan-

.Bisikleti yedeyerek sahıie yak -
!aştı: s~ndala bınmesin~ yardım 

etti ve Na1mi kiir~klPıe '~rılır 

ken; 

- Lkarn1ozl.ırı addm al:ıllı y· 
!adım ... dedı - kaçta dônec<'ğini
zı bıl•cm <le b n u~ ~ suz kııı,....~ -
s.:ı.m. 

1 liikleri ı.ıltında C'Ok kuvvetli bir 
istidad saklı olduğunu ishal Pt -
ıni~tir 

Tiyatro hayatı iptidai bir hal
de olan bir memlekette ilk ha · 
reket olarak daha kolav bir yol 

da tutulabilir, ve işe ecnebi ti -
yalroları getirilerek de haı;lana

bilirdi. Ben dört senedenberi 
her sene birer tiyatro mevsimini 
Arjantindc geçiı-iynrum ve ec -
nebi memleketlerdeki tiyatro 
hareketleriyle alakadarım. Bu 

itibarla biliyorum ki, bu kolay u 
su! sakal neticeler vermektedir. 

Mesela Arjantin 2:> senedenberi 
en biiyiik yabancı truplarını ge
tirtip seyretmekte ve sırf bu 
yüzden kuvvetli ve taınamiyle 
yerli bir tiyatroya sahip olma -
maktadır. Bunun içindir ki Tür
kiyenin daha güç yolu tercih et

mesi, biraz zahmetli de olsa. 
milli tiyatrosunu kendi içinde, 
bii!iin ıztırablrına tahammiil 
ederek doğurması taraftarıyım. 

Türkiycye yabancı trupların 
gelmesi tııraftarı olmadığım ne
ticesi cıkarılmasın. Brn sadece, 
Arjantindc olduğu gibi. memle
ketin tiyatro ihtiyacını yalnız 
rnlıancı tıyatroların faaliyetiy -
le k:nşılanmanın tehlikelerine 
isaret etmek istedim. 

le:-ıek.... ı 
Fak t, bundan d.:ı ustun, on .:ırı 

s~ .. tl<rcx> gülcıilren ve hatt.l kendi 1 

l'Jslcrinc karşı bile muamma ş~k
lir cl kalan Lı~ tğlcncelcri daha 
vardı. Genç bostancı ile alay et -
mek .. 

Uzaktan, bostan kuy ısuıı~, i · 
niltileri duyulll"..:ıgıı b;:,'ayınca, a
rl.'!llı:.rı o tarafa daha çabuklaşır \'C 

scb t ni bılmcdıklcri bir lı's ile o· 
raya koşarlar: 

- tşt:? geldik! 
'ahi.it 

- Dızi gd'lli) ece - r. l s nı) o.· -
d• ., Dil·e sorı;rdı. 

* İ ıc tam gozlel'i baglı bcygırle • 
rı'l önlerinde, zincirir.dcn ~·üzlerce 
1 c.•a .n dolup, boşaldığı kuyu di
b;~dc id;lcr ki, Fuidc mtist •hzi, 
fakat mü~fik bir sesle: 

- Ycrimız hazır rııı? Di,yt sor· 
dı 

Genç, yir'lli va~iuıııda 1'.:ıc:ar 

güruııcn, bostancı tabir ettikleri 
knyliı cocuğu yaklaştı ve ıınl:.ra 

saf, \'e titrek bir sesle: 

• 1. te yrririz, diye bir ağacın al
tını giisterdi. 

Nariidc, hır türlü dur~mıyCJr, O· 

na, mütemadiyen sual soruyordu. 
Ferid!', bostancının sor, fakat he
yecanla bakar. gözlerin<leki mana
yı güç halle unlamağa çalı~~yordu. 

== 
Açık Söz'ün rom ...... 

mı~ J.rc1ır. 

İlk Laıı4mıı 
Ko u 1-rı n lfadeslııe göre, E • 

mi ıe, Abdullah ile Osman Bey ha
nında ı~~ mış ve kocası Veliye Ab· 
rlullalı ile kan kardeşleri oldukta -
rını söylemiş, bu hususta ondan e
min olabileceğini söylemiştir. 

Yeni hana geçerken Veliyi as • 
kere çağırdıklarından, geıek kah
ve, gerekse han için yapılacak kon
turatı Veli itimadını çok kazanmış 
Abdullah ;1.- karısının üzerine yap· 
tırmıştır 

Sen misin itıınat eden? 

Son günlerde Veli ile Abdullah 
arasında para hususunda bir an • 
laşamamazlık husule gelmiıştir. 

Abdullah ortağına: cKonturat be
nim li.zerime yapılmıştır. Bana ay
ua kazancının mutlak bir kısml • 
nı vermelisin .demekte ve ark~· 
dasının canını sıkmaktadır. 

Dün gece saat 11 ı;ul~rında g~

ne Abdullah Veliye dönerek. 
- Hey! .. be adam, ten nasıl ol

sa askere gideceksin, şu bizim p;;. 

H BAPINDA 
OL~N Ki 

Yazen. lakender Fahrettin 
DP!ikanlı gittikten 

Ne\'Z1t eve gelmi~t" 
Zeynep: 

biraz ~onra, 

- Kadri isminde hır gence bor
cunuz V3rmış .. neden vermediniz? 

Diye sordu. Nevzat birdenbire 
hayretle J-arısının yüzüne baktı; 

- Sen nNeden tanıyorsun cı kö-
peği? 

- Bur ya gelmişti biraz önce.,, 
- Ne dedin . Bura ·a mı geldi? 

- Ev•t. Kapıda bağırıp çağırdı .. 
Yarına kadar p •amı nrmcz,n po
lise müracaat edeceğim, dedi. 

- fns3n bir alacak meselesin -
den poli ·e değıl, mahke!"l~ye mü

racaat r.der. Vay edepsiz vay. ().. 
ııa kazanc!ırdığ '11 paralar 'elll'J-

yor mu? Benden hata para istiyor 
ha ... 

Zeynep müstehzi bir tanrl• ıla
vc etti 

- Bir heroin kaçakcılığı i~in -
den alacağı kalmış sizde. 

Nevzat Jrtı Zeynebi diıılıyeıneı 
bir hale gelmiştı. 

- Vay &lçak.. Ben göstcrirım o- ı 
na dünyar.ın kaç bucak olduğunu. 

Diyerek yerinden fırladı.. Ya -
tak odasrna girdi.. Karyola:;,ının 
altından sıir'atle bir şeyler alıp 

çıktı. Paltosunu giydi. Ortalık 
henuz kararıyordu. 

- Haysiyetimı iki p~ralık ya • 
pan bu alçağa ben [!addnı ı bildü:
rrcsinJ bilirım 

-
D>yercl. apartıman ...,err\n 

Sandal rpe' açılır · Bıı geııc 'l 

aval<lorı ı eda ın ııe kadar u>t ... ı 
( Deı.:aıı<1 var) 

C;.n acı•ıle kopardığı çı~lığa kı. • 
şan k•dııı yı dP con ç•kışcn ko -
cac: ılC' k ıl1ı1 ret ına nırmic;. u
c·ıınci.ı de!J kalkan lııçağıl) cirıi.ını• 

1 ge< ınek i tcnıiş i~e de büsbtitiin 
gc.zleri kııı :'..I an tlzılı haydut· 

Katil Abdu/l~lı 

ra)/l VPrf"cek"'""n \'r·r, d~m l;' 
• Vrlı dl' 

- Sermaye b~rıimdıı. Ne •öyle· 
nip durııyorsur,'/, 

Diye soze bc.ııamı,. !akut bıı söz· 
fer biraz <onra küfre dökülmüştür. 
Kapıya gıtmekte olan Abdullaıı 

birdenbire teh"'"iire ge!Prek kolu
nun altında sakladığı !>l\'ri bıçağı· 
nı çekmis \'e fıni bir şekilde Veli· 
nln arka<ır.a 'apl~mı~tıı v~1ı dö -
nüp: 

Nl' yapıyorsun alcak adanı• .. 
Dem!'ğe kalmadan kan,lı bıçağ:nı 
bu defa da bögrıine saplamıştır 

rinden sür'atlr ınmcğ!' başladı. ı 
Zeynep 

- Nereye gıdıyor ·ur,? 'ı 
Dıvecekti.. Kendini guclü~lc 

tuttu. Ağzını acıp bıı· kclınıe bilf' 
sö.vlemedi 

Marika teliı iı;ınde ne ~·ap~tağı
nı bilmiyordu. 

- Hanımcığım, keşke bırşey 
söylemeseydıniz .. Keşke gece söy- ı 

leseydiniz! Ya şımdi beyefedınin 
elinden bir kaza çıkarsa':. 

Zeynep hiddetle haykırdı, 
- Sen herşeyc burnunu sokma! 

Bugüne kadar horoz gibı öttüğün 
yetmiyor mu~ 

Marıka• 

- A hanımcığım, sen de ne k,
dar çabuk degi,tin biıvle bırden -
bıre' .. 

Diye mırıldanıyo du. 

Zeynep çok ofkeli~·dı: 

- Bir kazadan bahsettın 1 br a 
dam. alaell!ını ıstemeğe gel!rsc. o 
alacaklıya karşı bö~·le mi da\'ra • 
nırlar? Delikanlının hakkı \'ar 
Müşterek bir mal satmışlar .. Nev
zat onun hakkını verm~mis Bı: . 

-- Vav kaltok s~n de mi ondan 
oluvoısLn·~ f)iyeıek orııı da t.ı ... 
C1iklarrıı t1r 

<;dn "cı ıl< kc.ıhve k pıs nd ... n ken· 

ri rıı dışarı c. ıor "*t"'n zavıı:I ı h -
rlırı avıız a1:d7.. 

- Cun Y.ı.rt~ran V<ık rnu'>. ı-: 1 , -

ce:tmı oldiııu;.•orlr.r' .. 
OivP hağırrrıJğa ve Sükc11-:"ta }:rJ -

rrıagCJ ba J «T(u ~ tJt 

Rakibirıı , ... ortağmı da yer<' 
,erdiktı-rı sonra sokuğa rırıır•n Ab
<lullah da kadının or kasır.dan ko~· 
mus V(· hır tıf!.ac: dıbind!' yakalıy~· 

ruk kanı" ·ını keıdının ı«:lslgelf\ ·.rii· 
cudunun h-<"r yanına sarJlam&ğ"J 
başlc.ımıi'tır K11dın :ıJdığt ağır ıa ... 
ralard~n ~ğacın dibine yuvarlan· 
rnışt ır 

KJtıl buncl•n sonra Unkapam 
k''P' u .. Urıdı:n kaçmağa başlamışt.ır 

Katıl 1101..alarııyor 

Gurültü ve p;.tırrlıdan uyanan 
biitün mahalle halkı sokağa fırla· 
nıış \'C bir adamın kaçnıa!ıta ol • 
rluğıınu görünce arkasından ko 

nun içın bır ı.;.,za mı çıkması rn 
zım:! .. 

Mrırik~ ıpi kop;,ı·mamak için d .. - ı 
ima alt ptı deden cevap veriyordu; 

- Siz Nevzat beyi hiç !amma · 
dınıı, Ze ·ncp hanır••' Nevzat bey 
pırlanta gıbi, c bııiur-maz Lir a· 
damdır 

- E~ı bulunma, bır adam oldu· 
ğuna ben de ınandıın. O kadar i -
nandım kı, yedi kadından ayrıldı· 
ğını ve dışarıda kokaın kaçakcılı
ğı yaptığını elimdeki sayısız vesi· 
kalarb öğrendiğım halde, hiıl'ı 

kendisın<' kar~ı deı in bır hüsııü ni
yet n sefkat göstermekten kendi
mı <ı!amıyorum. Fakat, bundan 

fazlasına budala 1 ık derler, Marika! 
ben artık bu rezaletlere tahammül 
edemem. 

- Ne yapmak fıkrındesiniz' 
- Ba ımı a.ıp gideceğim . 
- l\'ercvc? .. 
- Nere)·e olursa. Şu baykU§ 

yuvasından ıızaklasmak istiyo · 
rum ... l<te o kadar. 

- l)·i düşündünüz mü, lıanımcı
gım') Bır k&d:n evini kolayca: ter-

Elimizdeki kiiçük miktmda -
ki talı·henin az zamanda göslPr
ıni< oldukları inki:nfa bakarnk, 
'i'ürklerin tiyatroya çok miist;ıit 
bir millet olduğuna ve bu me• -
!eğin memleketini1.dc istikbali 
p 'rl •. k lııılunclıığunn kanaat p,e-

Vdlaınaı' ha: lam.ı~ı,11 dır Bu ::.ııJ.

da y 11. n polis c10 nzıll lıavcludun 

l·< ını t•k'p rtıni tır. Abuull>! 
y~v~vı kıırt;ırmak içın i;"ndiııi c'ı -
1111.~ alınışsa d;ı, polisler t:ıraftr~ -
dan yt.ıka.L nar,1k dC't h~ıl kaLeıl\.ola 

2ötuı üin~n ~ıü 

1 Iftd SC'\'i' polis ve ııı.ıdc.it un~• -

rr Iik \"ilZl~·c·t c nı fil'. 
Yaı a ı kad nın evvelkı akşam C:N

rahpasa h.., ,ıahan~ sıtıdP ilk tcJJ\'J
t·ı )'...tfJI nıt!":i \"f' eh.in s.1bnh ct·ine g:i'ırı

drırilrni .. tiı·. 

Kr rıdn.il~ konus-.ın hır roıulıaı rı

ı ın-ıize yar~ılı kudın '=llt·Lırı .srı. 1.~

rrı ı. t u 

13ız i\lıdullalı ılC' kan J.:ardeşı
yız, \'C' kocam Velı onu ~ok sever -
di i\bdull<ıh son günleıde bır pa-
ı a ınes( le idir tutturdu v0 ko('J.mın I 
ikid" birde canını sıkmıya başladı. I 
Dun g~ce yıne bu mesele üzerinde 
konu,,uyorlardı. Abdullah bilmi -
yorum nasıl oldu, kamasını çekerc·k 
zavallı kocamı yere serdi. ve benı 
d<lik deşik elti. 

Alçak heı ılı; kan kardeşlikten a~
tım. Şimdi ben ne yapacağım? Za
vallı Vt!iciğim gittı. Fazla bir şey 
söyleyemıyrccğım. Çok ıstırap çe
kıyorum 

= 
keder umma. eve tckı ar dönmek 
kol<ty bir ı~ değildir . 

- Alliıh dotıdli.rmesın buraya 
benı Sır daha sokakta dilcnırim 

de ~·ıne gclmfm bu baykuş vuva· 
sın~ 

Ve kf.ıocıı kendıne ağlıyarak söy
leııdı· 

- K;,çakcılık .. sık sık kadır. de
ğiştırmek.. dolandırıcılık .. emaye! .. 
Ne ararsan hepsi var bu evde. Ce
vad& taş çıkardı vallahı bu herif. 

- Cevat bey çok kibar bir er -
kektı, harıımcığım' Nevzat onunla 
ölçülür miı? 

Zeynep hiddetlendi: 

- Hınzır karı! NEvzatla ilk ta
nıstığıınız zaman, Cevadı yerin di
bine batıran sen değıl miydin? 
Şimdi Nevzadın rezaletleri mEy • 
dana çıkınca CEvat ıyi mi oldu?! 

- Ah, ne de olsa, Cevat bey bir 
asılzade idı, hanımcığım! Halbuki 
1'e\'Zat bey on defadan fazla ha -
pishaneye girmiş çıkmış, birkaç 
adam \'Urmuş bir çok sahtekar -
!ıklar yapmış tehlikeli bir adam. 

(Devamı ı·ar J 

Tiirkiyede, hüktımetin kas -
!ettiği sadC'ce bir milli tiyatro 
kurmak ta değildir. Ayni za -
manda kuvvetli bir tiyatronun 
tesiri altında hrr memleketle 
olduğu gibi kuvvetli bir sahne 
eddJiyalının doğmµsını ve bii -
yiime~ini temindir. 

TürkiyC'de opera san'atkarlı
ğı ve bC>stekfırlığı yoktur, çiin -
kii opera yoktur. Mevcud olmı
yan bir şey için yazmak ve bes
telemek de kimsenin hatırına 
gelmez. Bu itibaı·la, Tiirk ope -
rasını hazırlıyacak olan mek -
leple birlikte, genç Tiirk beste -
karları için yeni bir devir açılı
yor demektir, ayni zamanda 
genç bestekarlar ve muharrir -
ler. Türkiyeye ithal edilecek o • 
lan büyük garp opera eserlerin
den bu sahne vasıtnsiyle çok şey
ler öğreneceklerdir. Bu ithal ha
reketini mümkün kılmak için 
Maarif Vekfüeli bir tercüme mii· 
sabakası açarak garp sahne e -
serlerini dilini7.e çevirtmek ni • 
yetindedir. 

İsmet İnöniiııün, Türk tiyat
rosunun en güzel türkçeyi öğ -
retecek müessese olduğunu söy
Jiyerek sahnenin dil bakımından 
ehemmiyetini takdir •lti~ini işitmek 
benim için büyük bir zevk olmusınr'." 

Şimdilik bu mektebin tale -
besini tiyatrn kısmı için üç ve 
opera kısmı için beş senelik sıkı 
ve ciddi bir tedrise tabi tuta -
cağız. İlk bakışta uzun görülen 
hu müddet sanat kabiliyetleri -
nin tam inkişafı, sanat karakte
rinin teşekkülü ve bütün he -
veskarlık altımetlerinin izalesi 
için çQk lüzumludur. 

Türk basınının mektebimize 
gösterdiği çok memnuniyet de -
ğer alaka ve hassasiyet, ümid e
derim ki, mePılekette bütün 
sanat ve fikir elemanlarını bu 
dava uğruna seferber edece~ 
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Asrımızda fen çalışmaları 

insanlık, y kında efsan -
1 

r[ Devlet Demiryollan ve Limanları 
iş etme U. idaresi ilanları 

·-----------------------·~----------,~--

lerin birer 
hakikat olduğunu görecektir 
Ayda veya Yıldızlarda dans etmeye giden çift
ler bile göreceğiz! iş bankalara kalmış demektir! 
Amerikalı Djons, evinin bahçe • 

sinde saatine bakarak sinirli, si • 
nirıi geziı;:iyor ve geç kalmadığını 
zannederek sabırsızlanıyordu .. Sa
at henüz sabah onu otuz altı da • 
kika geçiriyordu. Halbuki, Djons 
öğle yemeğini Pariste yemek arzu
sunda olduğu halde ailesi efradı 

henuz evde toplanmamışlardı. Çün
kii, raket ile aya dansetmiye gi • 
den Djonz'un kızı henüz dönme • 
miitİ. Zengin Amerikalının şofö
ni yı!Uızlara gidip gelen raketleri 
dare etmesini çok iyi bilmektedir. 

Çünkü şimdiye kadar 10 defa aya, 
20 defa a:ı yıldızlara gidip gelen 
raketl~r:le şoförlük etmi~tir .. Şo

för, öğle yemeğini Parıste yemek 
arzusund~ olan Djonsu Atlantık 

denizi üzerinden Avrupaya götli -
rüp getirecek olan raketi prova e
dip hazırlamakla meşguldtır ... 

Muhterem okuyucular, şu yuka
rıda çizdiğimiz lc\•hanın bir gün 
hakikat olacağına siz şimdilik bel
ki de inanmamakta ve bunun an
cak 2037 yılında hakikat olabıle -
ccğini söylemektesiniz. Maamafih, 

raket da\'ası uğrunda yıllardanbe
ri uğraşan \'e muhakkak surette 
yıldrzlara, a_ c.ı çık:ıcaklarını söy -
liycnlerin calışmaları karşısında, 

bu müşkülün de çok yakında hal 
olacnğına insanın inanmaması 

mümkün d ğıldir. Rakelerle aya, 
yıldızlara çıkmak. Amerikadan 

Avrupaya, Paristen Şanghaya ['i -
dip gelmek istiyen mütefenninkr 
tam on yedi hükümet içinde gC'\'.:e
li, gündüzlii faaliyet sarfetm kte
dırlcr_ Amcıikadaki r:ıkct şirkrti, 

iki yıl C\'\'CI ilk adımı atmıştır. Bu 
şirketin yaptığı otuz metreli!; l)ır 

r:ıket Amerikada Eteyin Ayintand
dan atılmış ve saniyede 210 met
re sür'atle N evyok körfezine var
ını~tır. Bu kadar sfrr'at, ancak •es
kri..ıı gidebildiği ı.· ü 'attiY, Bu 

ilk mu,·affakıyet üzerine. raket İ'ı

lerilc mci!:ul olanlara büyük bir 
cesaret gelmiş ve çalışmalar faz -
!aşmıştır. Mütehassıs alimi< ri 
raket işlerinde en fazla meşgcl c
.ien cihet, raketlerde yak.uacak 
mayiler meselesidir. Bugüne kadar 
yaptlan tecrübeler gazolinle. lırir
tin \'e daha biY takım hususi ma
yilerin lrarıştınlmasmdan h:ıı.ıl o
lan müvellidülhumuza sayesinde 
raketler tahrik edilmektedir. 

Bu mayi, patlayıcı mayilere n.s
bctle on kere daha kuvvetli olup 
raketin içinde (motör) namı ve .. 
rilen hususi bir odacıkta yakılm.ak
tadır. Maamafih, insanların öğle 

yemeğini Pariste, akşam yt!nıcğini 
Şanghayda yiyebilecekleri güne 
.-arabilme.k i;;in daha bayli mücl -
det beklemek icap edecektir. Ame
tika, İngiltere, Alınan a, Avus -
turya, Rusya, İtalya. AvustrJlva, 
Holıında ve Japon.yadaki birı;<>k a
limler raket davası uğrunda ge -
celi, gündiizlü çalışmaktadırlar. 

Fakat, çalışmaları esnasında para 
hususunda çok müşküliitlarla kar
şılaşmaktadırlar. 

Doktor Robert Bodart ilk rakat 
tecrübelerine 1909 senesinde b:ş -
lamıştır. Bu zat, o zaman qazo -
!in ve mayi müvellidıilhumuza ile 
müteharrik küçük, küçük raketler
le tecrübeler yapmıştır. Diğer bır 
Amerikalı profesör olan doktor E
duart Pendrey de ömrünü raket -
lere hasretmiştir. Bu zat, Amerika 
raket şirketinin reisidir. En sür -
atli raketi mühendis Djons Şesta i
mal etmiştir. Küçük bir memleket 
olan Avusturyada bile raketlerle 
uğraşan Herman Obert ve I"aris 
İşmidl namlarında iki mütehassıs 
vardır, ki bunlar da bu uğurda ça
lışmaktadırlar. Mütehassıslar ~ı -
cağa, soğuğa, tazyike mü teham • 
ınil Ye raketin iı:naline mahsus ,.e. 
ııi bir maden bulmağa çalışmakta
dırlar. Kimyagerler, bu maden; 
bulmak için bir çok kimya tecrü
belerinde bulunmaktadırlar. Ra -
ketciliğin terakki edememesine en 
çok mani olan cihet, henüz rağbe
te mazhar olamaması ve para bu • 
lunamamasıdır. Bankalar, mali 
,gruplar raketciliğin uğruna para 
sarfctmekten çekinmektedirler. 

Çünkü, birçok kimseler aya, yıl • J 

dızlara çıkabilmenin henüz bir ef
sane olduğu. kanaatindedirler. tık 
önce aya ondan sonra da yıldızlara 
çıkın ğı dü~ünen alimler, bugüne 
k adarki uğraşmaları neticesinde 
havada 2000 metre yükseklığe ka
dar raketler göndermeğe ı:nuvaf • 
fak olmuşlardır Raketler balon -
lard3n daha ucuza mal olmakta o
lup bulutların üstündeki hava ce -
rryanlarına ait malümat toplam:ı
i';.ı daha ch·erışlidirler. 

Hiç bir tehlıkeye maruz kalma
mJk §artilc, insanlar raketler sa -
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Sultanahmet Bırınci Sulh HuKuk 

Mahkemesinden : 

Davacı Mustafa Reşit ve Lüt

fü Hamdınin Galatada Simens <ir
keti aleyhine açtığı. Seliıhattin ~e
resesine ait Kadıköyünd:. Kurbağ -

lı derede gemici çayırında eski 29-
29-29 ve yeni 1/8-7-4 No. lu üç kı
ta tarlaya konan haczin fekki da· 

yesinde gök yüzlerinin ötesıne v~

rabileceklerdir. Fakat ne zaman 
' yüz sene, iki yüz sene, beş yüz 

sene sonra mı? .. Burası meçhLıl. .. 
Hesap edildiğine göre, bir raketi 
Amerikadarı Avrupaya gönd~rebil
mek için yüz bin dolar sarfctmek 
lazımdır. Aya gönderilecek bır ra
ket yırmi ton ağırlığında olacak ve 
4:180 kılo yakacak mayi bulundu
racaktır. Raketlerin lüzumsuzluğu
nu iddıa edenlere, Rayt birad~rlt--. 
rin ılk tayyareyi imal ellikleri za
man uğradıkları isti:;kalı h~tıılat

mak k5!ıdir. 

!İstanbul komutanlığı 1 
Satınalma Komisyonu lliinlar1_ 

İstanbul komutanlığı birlikleri 
içın 2500 kilo domates salçasını üs
tencı nam ve hesabına açı<:. cksilt
m e ile ıhalcsi 24/3/937 Ç1rşamba 
gtınü saat 16 da yapılac;ık.tır. Mu
hammen tutarı 575 lıradır. Şart -
namesı her gün öğleden "'·vel ko
m1syonda görtılebilir. İsteklılerının 
43 Jıralık teminat makbu~ veya 
mektupları ile beraber ıh:ıle gü
r:U vakti muayycninde Fındıklıda ' 

komutanlık satın alma komisyo
nuna gelmeleri. (1238} 

* Gü!hane hastahanesi liı1;oratu -
varlarının 116 kalem köhn> iiliıt 

ve malzemesı açık arttırrna ile i· 
halesı 26/J/937 Cuma n"jnü saat 
15 d<' yapılacaktır. Muhammen tu
tarı 114~ lıradır. Şartnamesi her 
gıln komisyonda görület.ıtUr. İs • 
tcklılerinın 86 ]ıralık ili< •crni~:.t 

makbuz veya mektupları füı bera
bP.r ıhale gunü vaktı muayyenınde 
Fındıklı.da kom.utanltk satın aırn.a 

komısyonuna gelmeleri. t1239) 

Sultanahmet :ı üncü Sulh Huku.k 
Hakımlıgınden: 

lstanbulda Sırkecide Alemdar 
caddesınde 71 No. da mukım P~r
tev'ın B tertıbınden 10742, 10816 
3425, 91341 ve 66066 NI), lu beş ~
det Erganı bakır yolu ıstıkraz tan
vıllerının çalındığınd~n t~dıye e -
dılmcmesi usulen müracaatla yapı
lan muhakeme ve ibraz eylemı.ş ol
duğu vesaıka gôre ıddiasının "'ı-

• hatına kanaat hasıl olmus bulun -
> 

masına bınaen mezkür tahvıllzrın 
faız ve bedellerinin hiç bir tara -
fa tedıye edılmemesine 2!1/5/34 :a
rihınde karar verılmiş ve bu k~r
re davacı Pertev vermiş otdugu 
9/2/37 tarihli istidasında mezkiır 
tahvillerin borsa acentalarınd.ın 
!fayını Mebhasın hüsnuniyetle sı
tın almış olduğu tahakkuk etmış 
ve kendısile de uyuşmuş -0Jdu -
ğundan talep veçhile müttabaz 
men'ı tediye kararının ref'ine v-ı 
keyfiyetin alelusul gazete ile ila
nına ve baciehu Maliye Vekaletine 
de bildirilmesine mahkemece ka-

• rar verilmiş olduğu ilanen tebliğ o-
lunur. 

viısınm M. A. şirketin ikametgahı
nın meçhuliyeli hasebile ilanen ya
pılan tebliğata rağmen gelmemesı 

lıasebile gıyaben icra kılınan mu· 
hakemesi neticesinde 1/3/37 Ta. 9-.ı 

rr.ezkür taı lal ara konan hacizlerL-ı 
fekkine karar verılmiş olduğun -

dan kararın ilan tarihinden iti -
haren sekiz gün zarfında temyizi 

dava edilmediği taktirde hükmün 
kesbi katiyet edeceği işbu hüktim 

hulasası tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilan olunur. (31Cl2) 

1 - Malta ya istasyon şehir ciheti .. 3528 m. 2" üç bin beş yüz 
yirmi sekiz metre murabba mahallin bil'umum levazımı ve işçi• 
liği ile şartnamesi mucibince parkelonmesi kapalı zarf usulile 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli ,.9568-29" Dokuzbin 
bcşyüz altmış sekiz lira yirmi dokuz kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid plan, şartname ve mukavelename 
projesini, Ankara, Haydarpaşa, Adana, Malatya vezaelerile Eloğ• 
lu, Narlı, E'iziz istaeyonların.dan ,.48" kırk seki:1 kuruş DJWta• 
bilinde tedar.k ~debilirler. 

3 - E~siltme Malatyada Beşinci İşletme binasında 22-3-937 
Pazartesi saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teıııiııat mikdarı 717,63 yediyüz on yc,1i lira 
altmrş üç kurnş·ur. 

5 - İstekliler 2490 No. lu kanııııd,ki ehliyet vesaiki ve işe 

gi•mel':e kanunt mıni bulunmıdı~ın~ d ıir beyann1meyi ve teklif 

mektuplarını eksiltme gün ve saatind•n Hr sa't evveline kaı:lar 

}.lalat\'a Peşinci lşle-tme Komisyon Reisiliı{ine gön lerilnı.iş bulur• 
nıalı'1ırlır. ,.5:15" ,.1330" 

lstanbul levazım AmirliJı -ı 
Satınalma Komisyonu İti11ıar1 

İstanbul Yollama Müdürlüi:ü 
emrinde bulunan müdafaa mav -
nasına konacak motör ile keşfi mu- ı 
cibince tamiratı ek.sil_tmcsine ta -
!ip çıkmadığından pazadrğı 17 /3 ı:).;7 
Çarşamba günü saat 15 de Topha
nede Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 6G28 
liradır. İlk teminatı 497 lira 10 
kuruştur. Şartname ve keşfi Ko
misyonda görülebilir. İstekli!Qrı.n 
kanuni vesikalarla beraber belli 
sattc Komisyona gelmeleri. 

{385) (1424) 

* İstanbul asker konağı için su bo· 
ru ,undan 250 adet altlı ve üstli! 
karyola 18/~1art/ 1937 Perşembe 
güııü saat l" ele Tophanede satmal
ma Komisyonunda pa21rlıkla alı

na~liktır. Tahmın bedeli 4250 füa 
ilk teminatı 318 lira 75 kuruştur. 

Şartname ve nümunesi Koın:synn
da gorülebılir. İsteklilerin kanuni 
vesikalurılc beraber b"lli saatle 
knmisvona g~lmeleri. (388) ( l4·iGl 

Muhakemat 
7975/81. Y N. A. 

dosya numara s ı· 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
Iliıkımlığınden: 

Dosya ~34/571 yenilemcdil;ı ls
tanbul malıye ml1blitkcmat müdür
luğunün Sultanohm1et 3 iıncu suih 
hukuk mahkemesırıe bılmuracaa; 
mülga dahıliyc nezareti ıdarcı u -
mumıye kalemci mümeyyızı Mı.:s-

t !u Z~kının l9 Ağustos ıa-ıt •a -

rıhınde tr;klıf edılen memuriyeti 
kabul etmedıği halde mezkür '.~
rıhten bırinci kiınun 1341 tarıhir.e 
kadar lıahız alınış olduğu maaş -
!ardan beş bın sekiz yüz otur dnrt 
ku.r~n faiz ve masarifi muhake
me ve ücreti \'ekaletle birlıkte tah
sılı hakkıııda ıkame olunan dava 
üzerine cereyan eden muhakemede 
mumaılcyhin Erenköyi.ınde kok3r 
pınarda ikametgah olarak gbs:eı·

dı.ı;ı 29 numaralı evde bulunama
mış ve ikametgahı hazırı malüııı 

bulunmamış olduğundan hazıne 

avukatı tarafından mübrez vesaıtt
ten bahisle gıyaben mllbakeme ic
ras104 karar verilmiş ve muhake
me 12/3/9.J? den 21/4/937 saat 10/30 
talık olunmuş olduğundan mu -
maıleyh ilan tarihinden itıbaren 

beş gün içinde itiraz ~lmcdıği ve 
mezkür muhakeme gününde is -
batı vücut etmediği takdirde m1b
kemeye kabul olunmıyacağı v~ 
mübrez vesaike tevfikan; kabul ct
mış addile aleyhine karar venle :e
ği malumu olmak ve ona göre ha
reket etmek üzere tebliğ maka -
mına kaım ol.1r~k il5ıı. nhınur. 

Sultanahmet Ücüncü Sulh Hu • 
kuk mahkemesinden· 

Muhakemat M. dosya N. 4289/45 
dosya, 934/179 yenilem~. 710 nu -
maralı beyanname ile muamele•i 
yapılan gtımrük resminden noksan 
gümriık resminden noksan alınan 
altmış beş liranın İstanbul gıiın -
rtığünde muayene memuru. MEtı -
met Ziyaettin ve gümrük muhasib· 
!erinden müteveffa İsmail 11 ~kin 
varislerinden oğlu Necmi hakla • 
rında yangından evvel 933/1147 nu
maralı dosya ile ve yangından son
ra da yenileme suretile 9341179 
numaralı dosya ile ik3me olunan 
davanın cari müteaddit muhake • 
rnelerde müddaleylerin ikame!gahı 
hazlrleri bulunmamış ve rnuhake -
mecc bizzarur ilane tebliğat icra
sına Ye muhakemenin 9 nısaıı 

l937 Cuma günü saat 10,30 tarihın
de icrasına karar verilmiş olduğun
dan müddaleyhlerin mezkur gün 
ve saatte mahkemeye gelmeleri 
ve aksi takdirde muhak~menin gı
yaplarında bakılacağı malüm ol • 
mak üzere keyfiyet teb!iğ maka • 
ıruna kaim olmak üzere ilan olu -
nur. 

Malıye Muhakernat Mıiclürlügıt 
dosya numaı.ısı. 3723/136 

Sultana !ım _ t Üçuncü Sultı Hu 
kuk l\.loi.kemesinden : 

:ı6/1468 İ stanbul maliye mu -
h;J<cmJt mudurluğimün haztne 

avukatı Yusuf Nuri Anter V- • 

BUGÜNÜN RADYOSU 

Ôğle neşriyatı: 
Akşam neşriyatı : 

Saat 12,30 plakla T~rk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,05 muhtelif plak 
neşriyatı, 14 son. 

Saat 18,30 plakla dans musikisi, 
19,30 Beyojtlu Hal~evi neşriyat ko

hı namına Bay Nusret Sefa (yeni 
kitaplar), 2() &ima Ye arkadaş'arı 

1 tarafından Türk musikisi ve ha'k 

1 şırkıları, 20,30 B. Ômrr Rıza tara

fııdan arapça sö~·leY, 20,45 Cemal 
Kamil ve arkadaşlan tarafından 

Türk mus'kisi ve halk şarkıl ırı, saat 
ayan, 21,15 Şehir tiyatrosu cperet 

kı<mı (Lüks Hyat) birinci perdesi, 

22,30 p!akla sololar, opera \'e ope
ret parçaları, 23,00 son. 

EORSA • PIY ASA 
15-3- 937 
ÇEKLER 

lorıdra 
J\'f'Yvork 
Parbı 

11 '. ilano 
Br-Wkıel 

Atina 
Ce-n«'"rre 
~,,fya 

Amıterdam 
p,. •• 
Vlyona 
Mac!rit 
Brrlin 
Va,..oYa 
E.dape I• 
Bükr~ 
Bc:Jgrat 
Yokohama 
•.oaL.ova 
~tokhol• 

1 cılı' 
~n. 

•, 79'.10 
17. 2450 
ıs, o ı:o 
4 ••• 

u. 57:<7 
3. 4nO 

64. 5056 
1, 449J 

22, 10 
.. 2236 
ıı. 4586 
1, 0osrı 
4, 18:!•) 
4, 3760 

108, ?6SO 
34, 6810 

2, 7786 
24, 64 
3, ı.:14 

PARALAR 

Kapanış 

617 S'l 
.. 79·20 
17 .. 13 
·~.0332 
4.6% 1 
&8.~''20 
,,4740 
~4 4531 
1 4481 
22,l817 
4,22 
tt,4194 
1,9675 
4.18 
4,3na 

ıos,ıno 

34,6558 
2,7761 
2~.•6 
:ı,ı410 

1 1 Fterli• 
1 Dolu 

20 Fraok 
20 1 !ret 

A ı.' 
f ı~. 

123.. 
111_ 

~ 
119. 
1,6, 
ıı;, 

12~. 

84. 
21.~0 

57S. 
23, 

~ ... 
7~. 

23. 

ı ı 

il 

110. 
20 l!eltika 
10 Drahmi 

Frangı 80. 

28 lniç.e F......, 
20 Len 

1 Florin 

21.50 ,65-
20. 
6l. 

20 Kron Çek 70. 
1 ~illa AYuatu.,.a20. -

P~ .. eta -. 
1 lılark 25. 
1 Zloti 20. 
1 Pen~ 

20 Ley 
:lG Dlaar 

Yen 
1 Kroa laH9 
1 Allı• 
1 Banknot 

2L 
12. .... -. 

1057. 
246. 

Açıl,, 

lı l!ank ... Mü:-

• " 
N. 

Ha. 

-. 
22. 
2l. 
14. 
52. -. 

101& 
24& 

" . 
Anadolu. '"" 60 oıo Peşin 

• " JİWI• 60 0/0 
23, 

,, 11 100 de lOJ 
Aılan çimento 14,60 
Merllu Baa. 

Vodefl 
2l, 

iSTiKRAZLAR 

Açılıı Kapaınt 

Tllrk Bern 1 Pqlo 
" " 1 Vaddl 91.~ 1',,.; 

" ., U' Petin 
" n il Vadell 99, _ 9'.-
u ,, nı Pe,in 

11 ,, 111 Vad.:li -.- -, _ 
&ıaıal 
~i~aa Er.ı.unua 1 

• ,, . " 
il 

m 
Şark şim. 

ı Yliz.de S Ha:ı:iae 
' ., 2 ,, 

ı ı j TAHViLAT 
Açılış Kapanıt 

ı A•a~olu Pe. 1 -.-
" Va. 1 39.7$ 
,, Pe. il -:

" • 
Va. 11 3,,1~ 

Pe. 111 
v •. 111 

16 Mart 
Sah 

Vakitler Vasati 

ıı. "· 

-·-
-,-
3',7~ 

Ezani 

••• d. 

11 57 Güneş 

Ôilc 
ikindi 

Akşam 

Yıtsı 

imsak 

6 12 
12 23 

15 44 
18 16 
19 46 

4 3~ 

6 07 : 
9 29 

12 00 1 
1 31 

1 10 18 
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İstanbul sayın halkına mühim i 1an1 
UtlllHIUllHUHIHllllllUIUlllllUlllllllllltlllltllHllllll"l"UHUllllllllltllttHllllllllllHlllllllllllllH 

Şirketihayriye büyük fedakarlıklarla 1 Nisan 1937 tarihinden itibaren aşağıda sıra ile gösterilen 
kolaylıkları ve bilet Ücretlerindeki yeni ucuzlukları tatbika başlıyacaktır. 

tllllUUITllllllllllt!MlllllU!lllllllllllllllllltlllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Abonman Kartlarında Yapılan Fevkalade Tenzilat 
Fevkali~e tenzilatlı abonman kartları şimdiye kadar üçer aylık olarak verildiği halde bu devreden itibaren ikişer aylık olarak verilecektir. 

1 - Üsküdudan başlıyarak Vaniköyüne kadar Anadolu iskeleleriyle R. Hisarı iskelesi iç'n tenzilat • 

2 - Kaııd lli, A. Hisart, Kanltca, Çubuklu, Emirgan ve lsıinye iskeleleri için tenzilat • • 
3 - Paşabahçesi, Beykoz ve Yeniköyden itibaren Tarabya, Kireçburnu B. dere, Sanyer, Yenimnhalle ve Kavaklnra kadar tenzilat 

• 
• • 

• 
• 

% 25 
% 30 
% 35 

'I 

3 üncü fıkrada gösterilen iskelelerde tatbik edilecek % 35 t~nzil:it kış me\sinıinde yani Birine.kanun, İkincikanun, Şubat ve Mart aylarına nıalısus olmak üzere • % 40 dır. 

(Bu kartlartn satışına 1 Nisan 937 tarih'nde başlanacak ve 11 Nisın 987 tırihinden iıih~ren nıer'iye·e girecektir.) 
flllllllllllllflllllllllllltlMMlllllllllllllllllllllllllllHlllll!llllllllllllltlUltlllllllllllllllllilllllllllllllll 

4 Beylerbeyi, Çengelköy, Vani!.öy iskelelerinden köprüye gidip gelme alınacak liletlerin birinci ve ikinci :nevkilerinden birer ve köprüden bu iskelelere alınacak kezalik gidip gelme 

biletlerin hirinci nıevkiinnden 3, ikinci nıevkiindcn 2,112 kuruş tenzil edilm ş ve bu tenzil ile işbu iskeleler gidip gelme Lılet ücretleri noktasından Üsküdar ve Kuzguncuk ücretleriyle 

müsavi dereceye indirilmiştir. u1111111111111111111111111111111111111ııı11111ııııı11111111ıın11111111111111111111111ıııınınmırlıııııı111111111111 

5 Köprüden Kandilli, A. Hisarı ve Emirgan iskeleleri için veril in azimet ve avd~t birınci mevki bilet ücretindeki 20 para kesir kaldırılmışttr. 
6 Kınlıca, Çııbulı:lu ve lstinye iskelelerinden Köprüye ve Köprüden bu iskeleler i<;in alınacak tek biletlerin birinci ve ikinci mevkilerinden 2 şer ve yine bu iskelelerden Köprüye 

alınacak avdetli birinci mevki biletlerden 6, ]/2; ik;nci mevkilerden 5, 1/2 kuruş ve Köpriıdrn bu iskeleler için alınacak gidip gelme biletlerin biıinci mevkiinden 7 ikinci mevkiden 

5, 1/2 kuruş tenzil ediilmiş ve bıı tenzil ile işbu iskeleler gidip gelme ücretleri K~n<litli, A. Hisarı ve Emirgan ile müswi dereceye indirilerek tarifelerde vahdet temin edilmiştir. 
ıııııuunııııııııııuııı11fı1111111ıı1111111ıııııııııııııııııu11111111111111111111n11uıı111111111111111111111111111 

7 - Bitişik iskele için muteber tek ikinci mevki bilet ücreti 10 kuruş yerine 5 kuruşa, birinci mev!<i bilet Ucretl 13 yerine 7,5 kuruşa indirilmiştir. 
n 8 " • avdetli n " • " 15 " " 10 " " " n " 20 " 15 " " 

8 Sıra 3 ,. .. 1t tek ,. ,. " ,, 10 " • 7 ,5 .. " .. " " 13 " 10 " " 
" 3 ,, " it evdetli " " " . n 15 n " 1~,5 " " " " " 20 • 17 ,5 " " 

9 " 4 ,, ,, " tek ., ,, ,, ,, 13 ,, ,, 10 " ,, ,, .. " ,, 16 ,, 13 ,, ,, 
.. 4 .. .. • avdetli .. " ,. ~ 17,5 " " 15 " .. " ,. ,. 22 .. 20 .. ,, 

10 - Kartılık iskelelerde.. tek .. " .. • 13 " • 11 " " " " ,, 16 ,. 14 .. .. 

Araba vapuru ücret tarifesinde yapılan tenzi!at 
Kabataş • Üsküdar • Sirkeci arasında işliycn araba vapurlariyle nakkledilecek kamyon, ı:amyonel, olobüs ve bin~k otomobillerınde "'o 25 den 50 ye kadar tenzilat yapılmıştır. Yeniköy ile Beykoz arasında 
yeniden ihdas edilecek araba vapurları servisi de ayni ücret tenzilatına tabi tutulacaktır. (Talsi atı gösteren tarıfeler her ıskeleye astlacak.) 

Boğaziçinde yeniden ev yaptıranlara kolaylık 
1'137 mali senesinden itibaren Boğaziçinde yapılacak yeni inşa•t sah plerine devletçe yapılan üç senelik vergi muafiyeti esasına uyularak Şirketçe de 3 sene için hükmü cari meccani paso verilecektir. Bu 
pasolar mülk sahibinin arzusu üzerine musaddak icar kontratosu görülerek ml!slecire devrolunabilir, 
Yeni inşaat yapacaklara malzemeleri ve Boğazda oturanların Türk Antrasit kö:nürleri Ş rketçe meccanen nak'olunur. 

Orkestralı ve büfeli tenezzüh seferleri 
Yazın Cumartui günleri. hava müsait oldukça• Köpriiden saat 14 de kalkacak b r vapurla Boğazda teoezzüh seferi tertıp edilece>< ve ten.,zzuh, akşa:ntn geç vaktiae kadar sürecektir. Mehtaba tesadüf 

eden günierde avdet daha gecikecektir. Bu po•lada bir orkestra takımı bulundurulacak muledıl ücrd mukabılinde lstanbulun en maru! bir lokanta müessesesi tarafından zengin büfe ihzar edilecektir. Ücret herkes 
için (50) kuruştur. Vakti gelince müfredatlı program neşrolunacaktır. 

"'UIOIOflllllllllllllllltllllllllllllllllll\lllllllllltııııııuuı111111111n•ııııııı111111ıt11111111nııııııııtıı11 

ALTINKUM plaji ve gazinosu, SÜTLÜCE ve YENiMAHALLE tenezzüh yerleri Cümhurıyetımızın vatandaşları ıçın bıla ıstisnı seroesıtir. 

,,, .... ~ ' . .... •. . .\ . - - - - • • - ' ••• • ... , 1 :"' '· ••• : ·"1o .'$~':,~. ..~ • ... • • • -"' Nafia Vekaletinden: Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ı ıa.nları 1 

1 - 30 Mart 1937 Salt günü saat 14 de Ankarada Vekalet Malzeme 

eksiltme kominonunda 5 gurup 11 parça atelya teıgahının gurup gurup 

açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Mill Müdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez satın alma komisyonundan 

1 - Tahmın olunan bedeli (66.000 ve te'minatı 4.550 lira )olen "3000 
ton miktarında kardif kömürünün kapalı zarrıa eksiltmesi SO-Nisan.93J 
Cuma günü saat 14 de Vekalet binasında müteşekkil komisyonumuzca 
yapılacaktır. Şartnamesinin "330,, kuru1 mukabilinde komisyonumuzca 
verilmekte olduğu. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve muvak• 

kat !Pmin ıt miktarları: 

Gurup Adet 

il 
111 
iV 

v 

1 
1 

1 
2 

1 

1 

1 

1 

2 

Cinsi 

375 Ştping planya 
550 Şeping planya 

Muhammen 
bedel 

Lira Kr. 

2300 

32 ":o sutunlu metkap 21 :o 
16 o, 0 sutunlu matkap 

400 Kollu destere 1800 
5 Ko'.lu makas 

4000 L. Otojen kaynak cihazı llOD 
750 Kg. montaj vinci 

4 m 3 seyyar motopomp 250 

Muvakkat 
Teminat 
Lira Kr. 

112 :;o 

161 25 

135 

82 50 

18 75 

3 - Her guruba aid eksiltme şartname ve telerruatı parasız olar•k 
Ankarada Veka'.et Malzeme Müdürliiğündcn alınabilir. 

4 - isteklilerin her gurup için ayrı ayrı pey sürmek üzere 3J Mar 

1937 Salı günü saat 14 de Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüıtün• 
de bulunm,ları lazımdır, (561) (1365) 

Akay İşletmesinden: 
1 - Yalova kaplıcalarında inşaatı ikm•l edilmekte olan otelin 

alı5ap uıoLilyasile perdeleri kapalı zarf usuliyle eksiltm•ye 

konulmuştur. 

2 - F.ksil tmeye aiJ enak şunbrdır· 

A - 1\1 ünakas:ı şartnamesi 
B - Ahşap mobilya listesi 

C ·- Perde listesi 

D- Ahş1p mobilya fenni tarif listesi 

E - Fenni şartname 

F Miifreda:t münakasa şartnamesinde yazılı planlar. 

3 - Eksiltme Karaköyde İdare Merkezinde şefler encüme• 

ninde 22·1\lart·937 tarihli pazartesi günü saat 1,6 da yapılacaktır. 

4 - İkinci maddede yazılı evrak ve pl~nl•r iki lira lllukabi· 

linde idare veznesinden alınabilir. 

5 - Talipltrin yazılı günde nihayet saat 15 şe kadar teklif• 

]erini Encümen Reisliğine makbuz mukabilin<le tevdi etmeleri 
lazımdır "l 049,, 

Adliye Vekaletinden: 
Hakimler kanunu mucıbince toplanan ayırma meclisi umumi heyeti; 

937 scnesıne mahsus olmak üıere hakimlerin ter!ii için mahkemei tcm

yizce tetkik edilen işlerinden % 50 sinden fazla•ınm ta•ti~ edilmiş olma. 
sını ve tercihan ter!ie layik olabilmeleri için de bu miktarın % 70 inden 
laz'il bulunması lazım geldifini karartaştırmıştır. (SBC) 1448) 

Akay İ~~etmesinden 
1 - Akay işletmesin:n bir sene zarfında getirteceği !.:ömürle· 

rinin İstanbula nakli açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 31 Mart 937 Çar~ımba günü saat 15 de İdare 
• 

Merkezinde Şefler Encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler 2250 lira ruunkkat teminat getirecekler ve 

ihalenin kesbi kat'iyet etmedini müteakip .bu mıktar, bedeli ihale 

üzerinden yiızde 15 şe iblağ edilecektir. 

4 - Şartnameyi görmek ve tamamlayıcı nıal(ımat almak isti• 

yenlerin her gün İdare Levazım Şefliğine miırac:ıatları. "1167,, 

2 - Eksiltmeye 2ireceklerin 2490 sayılı kanun gere~nce vesaik ve 
te'minatlarını havi kapalı zarflarını saat 13,30 a kadar komisyona ver. 
miş bulunmaları ve postalla teahhür vukuundan dolayı vakı murac1 t· 
lan kabul olunmayacağı (13.30) daıı ıonraki muracaatlar ıkabul olunma· 
yacutır. (1402) 

• •• Tahmin edilen bedeli "92300,, lira olan "10000,, ton rekompoze kö· 
mürit, 22-Mart-937 tarihine rastlıyan Pazartesi 2ünü saat 14 de kapa!. 
zar! usulile alınacakttr. 

Muvakkat teminatı "5865,. lira olup şartnamesi "461,5. kuruş mukaı 
bilinde komisyondan her gün verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarilatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplorını en geç 22-Mart-937 Pazartesi günü saat 13 e 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeltri ve bu saatten sonra verilecek teklif mektuplarının kabul ediJ. 
miyeceği. "1226. 

~--------------------~·----~----------------------... 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ltarıları 1 
Her bir mclresine biçilen ederi 26 kuruş olan 700000 metre çama

şırlık bez kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini 910 kuruşa almak ve 
örneklerini görmek istıyenlcrin her gün komisyona gelmeleri. ilk teminat 
mık tarı 10350 liradır. lhale•i 22· 3.9:17 Pazarlesi günü saat 15 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bir saat evvel Ankarada M. M. VekAlell Satınalma Komis
yonuna vermeleri. "623,, "1117., 

* • * Her bir kilosuna blçılm ederi 150 kurlfŞ elan 16500 kilo pamuk 
çorap ipliği kapalı ıarlla alınacaktır. Şartnamesini parsıı olmak ve 
örneğini görmek ıstiyenlcrin her gün öğleden sonra komisyona gel· 
meleri. Lk teminet mıktan 1856 lira 25 kuruştur. ihalesi 19·3·937 C uma 
günü saat 15 dedir. Eksiltmeye 2ireceklerio 2490 sayılı kanunJn 
2 ve 3 ünciı maddeierınde yaıılı vesikaları ilk teminatlarile bir. 
likle teklil mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri, 

"624 ... il 18., 

• * * ~ 
Açık eksiltme ile 4500 kilo koyun Kapalı zarfla 250000 kilo arpa a

lınacaktır. Tahmin bedeli beş ku • 
ruştur. İlk teminatı 887 lira 50 im· 
kuruştur. Şartnaınesi her gün Kır. 
klarelinde görülebilir. İhalesi 29/3/ 
1937 Pazartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ünc;i 
maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlarını havi zarflarını b~Uı 

gün ve saatten bir saat evvel Kırk· 
Jarelinde Tüm satınalma komisyo· 
nuna vermeleri. (1458) 

eti alınacaktır. Muhammen fıatı 

39 kuruş olup tutarı 1755 liradır. 

İlk teminatı 131 lira 63 kuruştur. 

Şartnamesi tüm satınalma Ko • 
misyonunda her gün görülebilir 

İhalesi 26/3/937 Cuma günü saat 
11 dedır. İsteklilerin belli gün ve 
saatta teminat akçelerile Kırkla
relinde Tüm satınalma Komisyo • 
nuna müracaatları. (1457) 

Okul Kızı 
Okoi Kızlarının yıllardtr bekle· 

dikleri biricik kız mecmausı 
15 Nisanda çıkıyor 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

E. luet 

Basıldı!ı yer: Matbaai Ebüzziy• 


