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arp hazırlığı 
Pariste hararetli müzakere-· 

lerve endişe başladı 
Almanya ve İtalyanın verdiği cevap, Mil1etler Cemi
yetini dağıtmak, Fransayı İngiltereden, Belçika ve 

Muhterem misafirimiz Vapurdan indikten ıonra aakerr kıt'a tarafından aellmlanırkcn ve Taksim abidesine 
çlenk koyarlarken 

Rusyadan ayırmak maksadını güdüyormuş 
ltalyanın, "Mütecaviz" i tesbit etmek icap edince lngiltere 

............... ~.~~ ... ~~.~~~.~~ .. ~.~~em olmak teklifi iyi karşalanmad• Dost Romanyanın Hariciye nazırı dün 
Rou.lanyar·· k" 1 BelÇikanın vaziyeti askeri geldi ve akşam Ankaraya hareket etti 

ur I}C I b ? ,.. 
Romanyanın sayın Dış Bukanı an aşmayı ozuyor mu 1 Muhterem misafirimiz ziyaretlerde bulundu ,A-

Bay Antoncsko dun mcmleketımı- b • , J" h lk • " 
ze gelmiş ve çok yakın bır dost Londra, 16 (A.A.) - İtalyanın ıdege çelenk koydu.Her tara, ta a ın samımı 
vasfilc candan selamlanmıştır Sa- garp mrsakı hakkındaki cevabında •• l •t k l d 
)ın misaCirımi~ iU anda Ank3rada Fransız - Sovyet misakına karşı tezahurat ve alkış arı e arşı an ı 
da pek samımı ol;,n bır sıra t~za~ esush i~ira1Iar serdedilmekte ol - ............... ..................... u ................. . 
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hürler le karşılanmış bulunuyor. dug-u ve bu cevabın mezkur misa- ı 1 Romanya Hariciye Nazırı B. Vik-
:: il :ı:: 

muharriri Bay Mirtia Grigoresko 
Romany1 - Türkiye dostluğunun kı Lovarno sistemi ile kabili telıf i ATATU RK i tor Antonesco ile refikaları, bera- da Romanya Hariciye nazırına ret ı-

cn parlak dcvırlerinı y•ş1dıgıınız ~ bulmadığı söylenilmektedir. ~ ~ bcrlerinde Romanya Harici)•e Ne- kat etmektedir. 
şu sıralarda yapılmakta olan bu zi- ~ Öğrenildiğıne göre, gerek Roma i i zareti Umuru siyasiye Müdürü or- Misafirler, Rumen ve Türk b•y· 
yaret, bu yüksek dostlu!!un P'?k bu- - _ ~ ve gerek Berlin, Fransa - Sovyet ~ Du""n ~ ta elçi B. Kretzeano ile hususi ka- raklarile donatılmıs olan rıhtımda, 
yük olan değerıle anılır.ak ve m:i- ~~ misakında münderiç olan otoma _ ~ An karada ~ lem müdürü B. tonida olduğu hal- İstanbul vali muavlni, İstanbı;l Ko-
n:ilandırılmak lazımdır. i Bı"r gezı"ntı" ~ de dün saat 14 te Romanya bandı - mutanı, Hariciye Hususi l<"alem 

· tik karşılıklı yardım maddesinin • • 
Burada, asırlarca sürmüş mfr; - '·.. ~ '•'>J/ ,ı,' • i ralı Kral ı nci Karo! vapurile ist.'ln· müdürü, Emniyet Direktörü, Ro-

tcrck bir hayatın tarihini tekrar - ~ ilga edılmesi liizım geldiği ve İn- ,i Y aptllar ~-:= bul'a gelmi§Ierdir. manya elçisi ve general konst-losilc 
lamak uzun sürer; fakat bu ve5ilc giltere ile İtalyanın mütecavizin - Ankara (Telefonla) _ Büyük Bükreş elçimiz Şuphi T:ınrıöver, ataşemiliteri, elçilik ve konsolos -
ile kısaca söylenebilir ki lıJr tarıfini ıesbit etmek icabeden ah- ı önder Atatürk bugün saat dört· -.~ Rador Ajansı müdürü Bay Hurdig, hane erkanı, Romen kolonisı Bal-
iki millet uzun süren müşterek bır valin kiıffcsınde hakemlik etmeleri o te otomobılle köşklerinden ay. _ Diminecca gnzetesi diplomatik (De.,amı 2 incı •ahi/ede) 
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· Sıyasi müşahitler, bu iddiayı bil- : geçerek şehirde bir gezinti yap. : 

Yakınlık duymuşlaıdır ve duym~k- h H b 1 mışlardır. 
t dı assa a eşıstan macerasına atı - • 
a rbr. ' i O .. · k h h 
t mı,, olan İtalya tarafınd<ı ~rde - '! Ankaralt!ar, Bü,.ük şefi yine 1 Un azız Ve a raman Şe itferimizin nsanl rımız1n dıı-.. c;ulnr1nd •!;... ; -

ze çarpan açık benzeyiş, bugün, i- Belçika, Ru•ya ve ltalyan clçilerile dilmesi dot .. yısile müfrıtane addet- : aralarında görmekten doğan Se• ~ hatıraları heyecanla anıldı 
k! devletin tamamen ayni olan bir görüşen Fr~nsız Hariciye Naıırı mektedırler Bu müşahitler, İtalya [ ~ vinçlerini candan tezahüratla ~ 
sulh politikasını gütmek vazife B. Delbos (Devamı 2 nci sahifede) 12 göstermişler ve cumhurrcisimizin E 
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betıerinın bozuımı.ılığı da. d· i'ış - h - B. Musolı·nı· 
miyecck olan bu su'h polıtikasına F • • 
samimi surette' bağlı bulunm:Jarın- r an sa' 1Ş1 n Va a m e• Ayın 22 sinde Roma ya 

~~~ı:!~:in g~~~~.~~~~'";;i ~~m~~;~üa~ ti n i 1ta1 ya ya b i 1 d i rd i Roma l:~A~~~)ek M, Mu9o· 
Türkiye dostluğuna mes'ut ve lini'nin Afrika'dan evvelce mukar-
ebedi olan bir vakıa adını tal:ma:: [Yarısı ikinci sayfada) (Oevamı 2 inci •agfada) 

htıyoruz. 

Bu arada sayın Hariciye :ıazı

rının ziyaretine Balkan Antan • 
tının daha çok kuvvetlenmektc ol
duğu mfınası da verilmek lfıwn -
dır. 

Kend:• ine, topluca. müşterc·k bir 
mlh gayesi çizmiş olan Balkan An
tantının ve devletlerinin. ar~la -
rındaki türlü münasebetlerdt. sı

kı bir yakınlığın icaplarını temin 
eylemeleri, ana birliğin bütünlü -
ğünü sağlamlaştırmak itibarile çok 
rnühim ve yerinde hareketl•"r sa
yılmalıdır. 

Biz, Bay Viktor Antoncskrmtın 

ziyaretini türlü bakımlardan iştP 

böylece delerlendiriyor ve rn ıtlu 
neticeler vermesini diliyoruz. 

Şakir Hazım Ergökmen 

Hadise çıkaran 
Nutuk 

Amerikada Naziler aley
hinde nümayişler yapıldı 

E3eıediye reisi meş
hur nutkunu tek-

rarladı 
N•vyork 16 (A.A.) - Ameribn 

J·w sch Congres tarafında.n Madison 
~-~u re garden'de Naziler aleyhin-

e lcrl p edilen Lüyük mitinge 
24.00) 1 işi işt rJk etmiştir. içeri gir
rn_1Yen 2-10.000 kışi de radı o ile 
j 0 ·(ie ten nutku, civardaki •okıık
arJ, durarak dinlemişlerd r. 

_Mılii kalkınma idaresinin eski 
".'Udürü olan general Huıh, Hitle
~ızrn :n tehlikelerini saymıştır. 
le Heyetı umumiye, Ame!İkıı ha). 
ının Alınanya'ya yeniden mali 

(Devamı 2 nd sahifede) 

== 
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1 Eski Osmanlı soraylarındaki cellatlar gibi 

Ziyafet masasında bir 
adamı ke-

ment atarak boğdu ar 
Kan davası güzünden bu cinayeti iş/iyen 

katillerden biri 
sokakta, diğeride evinde uyurken yakalandı 

E.·ıvelkı gece yarm Gılatada 

Kumbaracı yokqunda bir tkmekç! 
dükkanında eıki Osmaniı sarayının 
kementle adam boğdurma usulünO 
ihya eden, görülmemiş feci bit 
cinayet işlenmiştir. 

Hlidi!e şöyle olmuştur: 
Galatada oturan l'anaş isminde 

bir Rum genci gece saat yarıma 
doğru Beyoğlundan dönmektedir. 
Kumbaracı yokuşunn bozuk kal· 
dırımları üzerinde yorgun argın 
ilerliyen genç, Hüdaverdi apartıma
nının önünden geçerken boğuk bir 
hırıltı işitmiştir. Tan•ş durmuş, bu 
sırada arkadan yetişen ve Vasiliki 
i!minde yaşlı bir kadına bir 
hırıltı duyup duymadığını !Ormuştur. 
lkiside kulak kabartırlarken Oha· 
nes isminde bir genç yanlarına 

2elmiş, bu sırada hırıltı boğuk bir ' 
b•tırmaya inkılap etmiştir. 

811 batırma apartımanın alıında• 
( o ... amı 2 net sog fada) 

Ş•hit/iktı Jünltll lhli/alJın bi' görünüı 

16 Mart faciası müna.ebetile dün 
Eyüpteki Şehitlikte büyük bir ihtifal 
nıera•imi yapılmıştır. Merasime bir 
çok mektepler ve ka!abolık halk 

iştirak elmiştir. Mera•ime saat 15 
te başlanmış ve evvela bir öğret
men kür!Üye gelerek 16 mart va
kuını anlatmış ve o gün şeb d e
dilenlerin hatıralarını canlandırmış· 

tır. Bundan sonra ilk mektepten 

bir çocuk 16 mart şehidlrrinc ithaf 
edilen bir manzumeyi okumuştur. 

Daha bazı kim!elerdc nutuklar söy
lemişler ve bun 'arı takiben şehid
liğe çelenkler konmuştur. Dün ak
şam halkevlerinde de 16 mart ih· 
tifali için top'antılar yapılmış, Aziz 
şehidlerimizin hatıraları yadedilmit
tir. 

(Devamı 2 nci sahifede) 

Güreşçilerimiz Geldi 

(Bir müddell•nherl Şimal memlılcetlerirıd• milıabaka/ar 9apa~ Mil/; 
gilre, takrmımıt dün geldi. R.,m/mi% glreıçfler lm 'z! rılıtımda göst•r• 

mektedir. Ya%11t ıpo' kısmımrrdadır.) 
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Eski Osmanlı sarayla
rındaki cel ıatıar gibi 

;: 11ci sayfadan deL·am) 

ıhki kepenk!cri tam~men kapalı bir 
dükkandan gelmektedir. Tan4f ile 
Ohanes parmaklarını ağızlarına gö
türerek ıslık öttürmeye baş amış· 

brdır. Gece yarı.ı orlal ğı çınlatan 
bu müte.,,a.Ji ve ş'ddetli ıslık.ara 

başka sokak 1arda dolaşmakta Lu· 
luııan tekçıler yetişmişler, Rum ÇO• 

cuk arı ile kadın dükkaıdan bir 
a-Jamı boğulmuına benzeyen bir 
hırıltı işittiklerini söyleyince bekçi· 
ltr tir )andan ciüdcklerini ÖltÜrÜ· 
)er.ar, bir )andan da dükkanın 

l.epeıgini vuruyorlar. 

Kepengi duk aoı tutan Ômer 
açııor, bekçil•ri tarııdığı içh: 

- !,:erde arkadaşlarla iç.yorduk 
diı or .. 
be1 çiltr dükkôna girince kaçma fa 

kollasan/ar 
Rum gcnçluı.e kadın i;erdeki 

hırıltıyı do duklannca ısrar enınce 
bekçiler içeri j(r.yor:ar. 

Bu vaziyet üzerine Ô'Tler ve ar· 
kl<ından Bekir ismındeki arkadaşı 
dii. kandan fırlıyorlar. Önıer Kum· 
bar acı ı oku~un<lan aşağıya, Bekir 
de yoku~ yukarı 1<açmoktadır. Bek· 
çilerin dtidukleroni Kapıiçi üçüncü 
komiseri ı:~ızi Gökıen duymuştur. 
D"dük se,kr:nin geldığı istıka'llete 
do~ru koşmaktadır. Dükkana yüz 
elli metre kadar bir mesafede Lir, 
adamın koştuğunu ırörüncc he· 
men önüne geçerek: 

sa,hoş olma.ına rağmen her ikisin· 
den daha kuvvetli olduğundan üç·i 
arasır.da b:r boğuşma başlıyor. Bo
ğuşma bir hayli sürmüş, dükkanda 
ekmeklerin konduğu tahta trapez 
kopmuş, ortalık darmada~ın olnıuş, 
Abdull~hın ayakkapların~arı birinin 
altındaki la•tik kopmuştur. 

Atılan kemeııtler 

Nıhayet Abdullah mağ'üp olmu,, 
Ôıner elındeki ipi kement ırihi Ab
dullahın boğ111ına atmıştır. Bu sıra 

da Btkir Ahdu'lahı omuzlarından 
tutmaktadı-. l k kement Bekirin 
ağzını sarmış, müteakip kementler 
boğazınJ sarılmıştır, Abdullah hı· 
rıltılar ırasında can vermiştir. Söv• 
lrndiğine göre sokaktan geçenler 
tarafından hırıltı işıtil p hab<r ve
rilmemi$ olsaydı katiller Abdut!ahı 
öldürdükten sonra cesed.ni arsa~a 
ve a den ıe a acaklar, so~ra ya• 
ka'.ansaLr bıle ci:rümlerirıi tama. 
men inkar edecckierdı. 

ô en Abduıiah, reci bir vaıiyet• 
t~vdi. Zavallının dili dışan çıkmı,, 
göı'.eri evlerinden fıtlanııştı. Katıl· 

lerin ılk attıkları kement a(i1.1na gel· 
di~i içön dud"kları a•urduna doğrıı 
yırtılmıştı. 

Katil/rr n• diı;~r{ar? 

Katiller~en Ômer tamcm~n inkArda 
bulunmaktadır .• Bekır de ŞÖ) le dc
mıştir: 

" - Ben mektup vennek üzere 
dükkAna gittim. içeri girınce Ômcr 
Abdullahın bog-azını sıkarken gör
dum. Başka bır ,ey bilmiyorum .• 

Tahkikata müddeiumumi muavın• 
lerindrn Feriıat el !..oymuş, Tabibı 
adli Salıh Haşim ile birlikte bu 
sabah cesedi muayene etmış, defne 
ruh•at vermiştir, 

- Teslim o.I diyor, Ômer ta
l:ancayı görünce komisere teslim 
oluyor. Fe)Z• Gökçcn,Ômeri arkasın 
yetişen memur arkada,ları:ıa tealım 
ederek karakola 2önderıyor ve 
kendısi de do&ruca vaka yerine 
ı,iJı)or. 

Kalilirı arkadaşı nerede? 
l!ekç,Jer yokuş yukarı kaçanın 

Eekir oldutunu SÖ} lediklerınden 
üçüncü komıser ya1ına iki arka· 
daşını alarak Bekiri aramıya çıkı· 
yor. Saatlerce süren arama netice. 
sıııde Bekirin inkılap dpartımanın 
da kapıcı Hu<e i.ıın yanında oldu· 
ğu trsbı t edili yor. 

Katiller dün yedinci istintak ha• 

1 
kimlı~ne verılmiş ve tevkıl ~dil· 
mişferdir, 

Ş ılak söktüğü bir mada komi· 
ser ve arkadaşl • rı Eekırın arkada~ı 

olJn apartıman kapıcısının od•sına 
giriyorlar. l!ekiri yalakta muslerih 
bır halde uyıırken yaka'ıyorlar ... 

Cinayetirı .. ~bi n<dir? 
Cina,et<n sebcbı şudur: 
Kumbaracı yoku\unıla Hiıdaverdi 

apartımanının altındakı bır dlıkkam 

Kuruçaylı 20 yaşında Ômer b rkaç 
sene evvel tutmuş, burada ekmek 
s ıtmakta, ayni umanda apartıman 
kapıcılı2"1 da yapmaktadır. Ômerın 
kardeşi dokuz sene e"vel Erzincan· 
d ı lbrohım Oıl'lu Abdullah ismınde 
biris tarafından öldürülmü,tür, Ô· 
nıer kardeşini öldurcnderı intıkam 
almayı düşünmektedır Abdullah o 
zaman Erııncanda bir buçuk •ene 
k•dar yatmı~ ıonra af kanunundan 
iıt iade ederek çıkmış, ilıanbula 
ırelerek kömür emelclij'ıne başla
mı~Lr. 

Kan JatJ••• 
Ômerle Abdullah ı.ıanbulda bulu. 

şunca Abdullah kendisinin katil ol· 

madıQını, karc!eşınl ö di:renin başka 
bırisi oldu2'unu söylem iş, Ômer de 
buna inanır sörıınerek Abdullaha 
ahbap olnıu~ıur. Ômenn Bekir ı•mın· 
de bir de akrabası vardır. N şmtaşın· 
da Kuyumcu sokaıtmda 42 numarad:ı 
hparhman 1.npıcılı2ı yaprr.akladır 

l'undan bir mliddet evvel Ômer, bJ 
Jı .. kire Abdul!ah ile iyice dost oldu. 
ğunu, arlak intik;ım alınma ıamanı· 
nın f eldiğini söylemiştır. Bunun üze• 
rine Ômer, ALdu lahı bir rakı zıya· -
fetine çağırmıştır. 

Rakı ziyafetİn4 davet 
Dün akpm saat dokuzdan sonra Ab. 
durah ekmekçi dükkanına ırıımış, 
dükkan kapandıktan •onra rakı 
içme :e başlamışlardır. Biraz sonra 
içeri Ô:nerın nl.ralıasından Bekır 
girmiş : 

- Memleketıen ır.ektup 2eldL 
O.m sana vermek üzere ı;eldim, 
demiştir. Ortada rakı masa!! ku. 
rulmuş oldu2'undan Ômer Bekıre 
de oturmasını söylüyor. Ve bera. 
berce içiyorlar. 

lloJnzluşma başlıyor 
• içki z;yafetı saat on ikiye kadar sü· 
rüyor ve ıokakta ses seda kesilınce 
tatlı tallı görüşerek rakı içenlerden 
Ômerle Bekir ansızın Abdullabıo 
ürerinc atılıyorhr. Abdu!Jıh b<r ız 

Zekerlyya Sofrası 
tefrikamız 

"Zekeri1ya Sofra•ı • tefrikamız 
münderecatımızın çokluğundan do
layı buırün konam•mıştır. Okuyu. 
cularımızdan özür dilerôz. -
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Dost Romanya 
Hariciye nazırı 
Geldi 

(Birinci sahifeden devam) 
kan antantı ve Kuçuk antanta da· 
lııl memleketlerin İstanbul kon • 
solosları ve matbuat mume,sılteri 
tarafınd•n karşılanmı~lardır 

Muzıka, Rumc·n ve ıstıklal marşla 
rını çalmış, asker ve polıs mufre -
zelerı ~elam rcsmını yapm ~tır. 
Şehır ve Rumen kolonisı namına 

buketler takdim edıtmış ve B. An
tonesco. selam kıtasını teftiş ettık· 
tPn sonra reUıkatındekılerle bera· 
ber hazırlanan otomobılle~lc doğ· 
ru Pnapalas·~ gıtmiştır. 

Rıhtım üznine bırıken kalaba • 
hk bir halk kıtlcsi, dost memlPket 
harıcıye nıızırını hararetle al'< şla • 
mıştır. 

Muhterem misafirimiz Perapa • 
lasta kısa bır müddet ıstir>hatten 
sonra """ muavıninı ziyaret etmiş 
ve oradan da lstanbul Komutanlı· 
(tına gıderek kart dö vizıtını bırak· 
mıştır. 

Bay Antonesko tekrar ole!~ dö· 
nerek bir müddet istırahat Hmış 

ve saat dörtte Romanya koııY.Jlos • 

hanesın~ gitmiştir Dost hi.kO.me· 

tın muhterem Haricıye Nazırı saat 

d<irt buçukta Taksım Cumhıırıyet 

ahıdesıne çelenk koymuştur 
Mısafırımız saat altıyı çeyrek 

grçe refikasılP birlıkte otelcr·n ay· 

rılmış ve 6 50 vapurile Haydar • 
paşaya gelmıştır Saat 7 15 te is· 

keleye çıkan Bay Antonesko ken
dısini karşılıyan zevatla birlıkte 

Haydarpa~a <..:arına gırince orada 

bırikmiş olan halk muhterem mi· 
safırimizı şiddetle alkışlamış, bır 
miıfreze asker resmı selamı ıfa et· 

mıştır. Askeri bando Rumen ve 

Türk mılli marşlarını çal•Jıktan 
sonra ıı:ıısafirımız refikalarıle eks· 
prese takılan hususi vagona gır. 

mişlerdir. 

Biraz sonra askeri bandonun çal
dığı marşla beraber tren harek~t 

etmiş ve Bay Antonesko Galata 
rıhtımında kendisini karşılıyan ze
vat tarafınd,n Haydarpaşa ı;arın· 

da teşyi edilınıştir. 
Bı.ikreş elçımiz Hamdullah Sup· 

hi ve Rumen gazetecileri, Roman

ya sefiri ve !stanbul Konsolosu da 

ayni trenle Ankaraya giımişler • 
ANKARADA KARŞİLAMA 

Ankara, (Telefonla) - P.uman -
ya Harıciye Nazırı Antone~.k0 ya· 

rın (Bugün) burada bulunr.caktır. 
Muhterem misafirimiz istasyonda 
merasimle karşılanacaktır. 

-· A IK SÖZ-

Cebeliit!arıkte AJman ,(Mısırda 
tahkımatı mı• \Kapitülasyonlar 

1 
Bu bahis, Avam kamarasında hara- . ltalyanın müşkllAt çıka· 

retli münakaşr:ılara sebep oldu racaöı tabmln ediliyor 
Londra 16 (A. A.)-Dün K.ıvam amarasının öğleden ıonraki toplantı• 

gında işçi ve liberal pırtilerıne mensup muhalıf mebuslar ltalyanın Is· 
panyol asilerine yardımı meselesini uzun uzadıya mevzuu bahsetmişler• 
dir. 11çi parti•ine mensup mebuslardan Fletcher ile Miu Vikson, asilerle 
yan, ana çarpışan ltalyanların mıktarının 100,00J kişi olduğunu söylemiş· ' 
!erdir. 

Cebelitt>rık boğazına Alman bataryaları yere~tirildiği hakkındaki 
iddiaya karşı Lord Cranbourne, lhilerin Algesiros civarına birkaç ba• 
tarya yerleştirmış olduklarını fakat bu bataryalarla Alman toplarından 

mtiteşekkıl olduğuna dair kat'i malümat mevcut olmadığını bildırmişlır. 
Centa'nın garbınde tıhkimal yapıldığı hakkında da malümat yoktur. 

Fakat mebus Rathbone, bu gibi tahkımalın Hıodıstan yolu için bir 
tehlike teşkıl etliği noktasındı israr ctmıştir. Bu hususla intelligence 
ıervice vasıtasile mafü,nat alınmış olması lazııııge'eceğıni söyleyen libe· 
ral rr·ebıısh.rdan Sir Kercy Harris, hararetle alkışlanmıştır. 

Londra 16 (A. A.) - Mısır 

kapitü'asyonlarının ka 'dırılması 
içi" yakında Montre.ıx 'de top. 

!anacak olan konferanstan bah· 
sed~n Times gazetesi, herkesin 
kapitülasyo.ıların kaldırılmasını 
meserretle karşılıyacaklarının 

beklenemiyeceğini yazmakta ve 
asıl müşkilatın it ılva tarafından 
geleceğini ihsa• eylemektedir. 

Yeni Japon se
firinin ziyareti 

1 

Lord Cranbourne, hükumetin bilfiil malumat almakta oldu~unu, fakat 
avam kamarasının da vazıyeliıı norwıal olduğunu anlaması lbımgeldiğini 

beyan ederek ekserıyctin alkışları arasında sözlerini bitirmiştir. 

Bir 
..., • • • 

sinema yıldızı agır yaralandı 

Ankara, (Telefonla) - Yeni Ja· 
pon Sefiri bugün mutad zivaretle
rini yapmıştır. Sefir saat dörtte 
Büyük :Millet Meclisine gelerek Re
is Abdülh3lik Renda ile ı;örüş • 

Londra, 16 (A. A.) - Sınema yıldızı Merle Aberon, kendisini gÖ· 
türmekte olan otomobil ne bir taksi arasında vukua ırelen b•r müaa• 
deme nelıcesmde kulağından ağır surette yaralanmıştır. 

Yıldız, haslarıeye nakledilmiştir. 

• • • 
leh üniversitesi kapandı 

Var~ova 16 (A. A.) - Ü iversite rektörü, gerek üniversıted.e gerek 
yükse:.. teknik mektebde deıseri bu sene üçüncü defa olarak tatıl et· 
mrşt.r. flütün dersler bu suretle kes:lmiş oluyor. ::ıon gunlerde ünıver. 
•ite talebesi arasında bir çok kavg•lır olmuş ve dun de bu kavgalar 
esnasında bır çok yahudı taıeoe yaralanmrşıır, 

• • • 
Boluda şiddetli bir zelzele oldu 

Bolu 16 (A.A.) - Evvelki gece l,40 da üç sanıye suren şıddctlr bır 

1elzele olmuştur. Ze'.z ·leden hak uykudan uyanmıştır. Beş dakika iki 
sanıye siıren bır zelzele daha kaydedilır.ışllr. 

• • • • • 
ispanyada harbeden /İalganlar 
Asilerın mütemadi tnarruzları inkı

şsıf edemeden kırılıyor 
P' nya'da mevcudıyeti hakkında 
iJerı surul~n 1ddlalar 1 lspar.yt:l Ha

rıciye Nazırı Dell·nyo tllrafından 

Mılletler Cemıyetıne tevdı edılıp 

müştür. Bııı,dan sonra Başvekiile· 
le giderek Başbakanımızı zıyaret 

E:tmiştir. Saat beşte de Hariciye 
Vekilimizi z:yaret etmiştir 

Bir bu eksikti 
Hasta bakıcılar polis[erle 

çarpıştılar 
New-York, 16 (A.A.) - Polis, 

kolları kavuşturma grevi yapan 
Brooklyn ha>tahanesinin 132 hasta
bakıcısını dağıtmıştır. Hastahane
nın salonlarında mı.ithiş bır karga· 
şalık olmu5tur. Hasta bakıc•ler da 
polıslere tencereler atmak ve sü • 
piırge saplarıle hucum etmek stı • 
retıle mukabEle etmişlerdir. 

Kömür medeni 
Yangını 

Tokıo, 16 (AA) -Sl:izuJ1<a pre· 
fektörluğu d<ıhılindc kain r~ugal 
kômür madcnlerının bır g•ıcrısın
de yangın çıkmıştır. 

100 kadar ?mele yangınl >undur· 
mek içın u~ı aşmaktadırlar. Alev· 
ler. 40 amcknin etraf ile al:'ıkala -

Madnt, lG «AA) - Gu.,dal•ja· I 
ra cetıhc:;ın1e muhım her hangı i 
bır faolıyel ulmamı~tır. B..ı tep -
h~dP. asıl~r. galıba yenı bır taarruz 
hazırlamak maksadıle Tııjueque 

yakınındeki mevzılerıni tah~ım et
mP.ktedırlcr 

Cenevrede l"eşredılen protp;tona • 
rını kesmiştir. Bunların tıka•ııp bo· 

medekı ıddiaların aynıdir. 
ğulmalarından korkulmakt.:.dır. 

llukumetçilerin tı;pçu kuvveti 
ile tayyareleri, diışmanın teoemmı.i 
m"hallerını bombardıman ~lmış -
lerdır. 

Her şey, yakında bu c~ph~nın 
her tarafında muhareb~nın tekrar 
başlıyacağım göstermekted•r. Bu 
cephede hava fevkalade iy·'P.şmış· 

tır. 

Amenka nezdınde pTOte.~to 
Washıngton, 16 (AA.) - [;pan

ya sefiri, Harıciye Nazırı ~;ırdell 

Hull'e bir nota vererek, ltalrnn kı
taJarının !sp)nya'yı ıstilii;ını pro· 
testo etmı~tır 

S~faret mensupları sefir;!1, İs • 
panya'nın h« husus\a beş~l'iyetin 

vıcdanına m•jracaat etmesir:ııı. Kel
log mısakının dr1ğduğu Amrrıka'da 

muhik ad~cdileceğıni tabil gör • 
du~ünü bevan etmektedır. 

Bu notada İtalyan kıt:.larının fs· 

Parıs, 16 (AA.) - L~ Populairc / -.------
gazetesı, Fnrsa Hiıkiımetin;n mun- E k• 1 •ı• k J 
tazam !taıyan orct·~sunun tspan- · S ı ngı iZ ra ı 
ya'daki harbe iştırak etmcsındeki 

vehamete, İ!alya Hükı'.ımetinin na· 
wrı dikkatıni celbetmiş olduğunu 

ıstihbaratına atfen yazmaktadır. 
Cephede vaziyet 

Madrıt, 16 (A.A.) - Müdafaa 
Meclısı dün öğle zamanı aşağıdaki 
teblığı neşretmiştir: 

.Makineleştırılmiş asi ku,·,etler 
dun Guadalaıara cephesinde yeni· 
den bır kaç kere taarruz etmişler· 
se de kıtalarımız, bu hücumlara 
muannidane mukaveml?t etnıışler 

ve Brihuega mıntakasında ınuka· 
bıl taarruza geçerek mül•im bir 
sevkülceyş noktasını zapt ve 31 
İtalyan askerini esir etmijlPrdir. 
Milisler de J·arama l\ephesindc 
düşmanın tacrruzlarını tardç~:ni?
lerdir. 

DUgUn geri kalmayacak 
Lo~dra 16 (A.A..) - Saray mah· 

fellerinde Windsor Dükü ile Mrs. 
Simpson'un izdivaçlarının müm • 
kı.in olur 'll:naz yapılacağı sôvlen· 
mektedir. Bcı izdivacın tehir edile· 
ceği hakkındaki şayialar tekzip c· 
dilmektedir. 

Ayni mahfeller, Windsor dükü • 
nün hatıratını yazacağı hakkında· 
ki matbuatla görülen habedrri de 

kat'i surette tekzip etmektedirler. 
Dük ile temas halinde bulunan 

samimi dootlerı, Dllk'ün polemik • 

lere yol açacak mahiyette her tür· 
lü faaliyett2 bulunmaktan ı~tinab 

etmeğe kat'l surette karar vermi~ 
olduğunu b~yan etmektedirler. 

==================~ 

Harp hazırlığı 
( 1 nci sayfadan devam) 

ile Almanya'nın vermiş oldukları 
cevapların, lngıltere'nin kendi ha
rıci sıyasetını Milletler C":nıyeti 
mukavelenamesi prensıplerıne \s· 
tınad ettirmek hususundakl azmi· 
nın nazarı i!ibara almamakta ol • 
duğunu ilave eylemektedırlcr. İta!· 
yan ve Alman notaları, cDörtler 
mısaka kabılinden bır sist~mP rü· 

1 

kü Belçikanın kat'iyyen bila, af bir 
vazıyet almak hususundaki ısrarı 

1 
Parıs'tc oldukça endı~eler uyan • 
dırmıştır. Buna da sebep, bu hatlı 
hareketin bır taraftan Be.cı~<a ıle 
Fransa ve d;gcr taraftan da f'ran· 
sa ılc İngilt~".e arasında ak~tdıl • 
miş olan askeri anlaşmaların iyi 
işlemesine mani olatak mahiyette 
göriılmesıdir. 

-
i>temektedır Roma ve Berhn hı.i· 

kümetlerinin yaptıkları bu tek • 
lıflerin olduğu gibı kabul edilece· 
ğıni ümit ettiklerı iÜphelıdır. An· 

cak her ne yaparlarsa yapsınhr 

hiç bir sanksıyona uğramamıya a· 

lışm:ş olduklarından hangi emri 
vakiin en az mukavemete uğrıy 1~ 
cağını anlamak heves!ndedirler. 
Almanya, ;;orki ve cenubu şarki 

Avrupasır.daki tecavüz planları'la 

karşı İng\lterenin nasıl bir tavır 
alacağını anlamayı kendisi için b'· 
rinci derecede bir iş edinmijtir. 
Müsait bir cevap takdirinde, faşist 
mütecavizler, garp Avrupasında 

--

17 Mart 

16 Mart 
ihtifali 

[Birinci •ahiiedcn devam] 

Eminönü Halkevi Başkanı Bay 
APah Sırrı Levend verdiği sÖy• 
levinde ezcümle demiştir ki: 

"- insanların hayatında olduğu 
gibi milletlerin hayatında da unu• 
tulmaz tarihler v1rdır. 

l?te 16-Mırt-1920 tarihi de Türk 
milleti için böyle unutulmıyacak 

tarihlerd.n biridir. 

Bir askrr'n gö\\'sÜ düşman sün• 
güsüne hedef olabilir. Hatta ir 
ta• kına uğrayarak gafil avlanabilir. 
Fakat bu y'ğit ve ııünahs11 kardeş
lerimiz h ırp me danında dö tüşÜr• 
ken değil; yaloklarında mü.•terıh 
tir uykunun masum ruyası içinde 
iken boğaz andılar. 

Dü~ünmediler ki ferdler gibi mil· 
Jet erııı de tahammüllerinin haddi 
vardır. Tazyikın şiddeti artııkça 
aksü:amelin kuvveti dd o n'sbetıe 
büyük o ur. Ve birı:ü'I arlık kı. 

mıldanımaz zannedilen ın.Uet, ha· 
r.kalar yaratmıya muktedir olduı;ru• 
nu göst• r;r ve cih,na baş eğdirır. 

işte 16 Mart 1 n) tarihi, o gü· 
nün mazlum milleline ve onun ııü· 

nah'1z efradına layık göriilen bu 
kanlı hi\dise, yeni bir tari~in, müs• 
takbel bir zafer.o başlangıcı olmuş· 
tur. 

Aslan kardeşlerimiz me7.lrl rın• 

da müsterih uyuyabilirler. Dökülen 
kanlan; !ebcpıiz akan son mazlum 
Türkün kanı olnıuştur." 

B. Musolini 
(Birinci sahifeden devam) 

r.r olduğu veçhi.e bu ayın 23 ünde 
değil, 22 sinde avdet edece~i bıı. 
ycın edilmektedir. Zira, ke ıdisi fa. 
şist mücadele teşekküllerinin tees

süsünün yıldönümü münasebetilo 
yapı:acak olan nümayişlerde hazır 

bulunmak arzusundadır. Belediye 
Duçe'yi karşılamak için muazzam 

hazırlıklar yapmaktadır. 

Hadise çıkaran 
h.utuk 

(Birinci salıifeden devam) 

1 krediler açmam >sı için bir kar r su. 

reli kabul etmiştir. Kararda ezcüm• 
le şöylo denilmektedır: 

"Alman mallan ve hizmetlerine 

karşı yapılan boı kotajı tevsi et• 
meği teahhüd ediyoruz . ., 

Nümayiş esnasında Ncv· York be· 
ledi c reisi Laguardia.Berlin'de iti· 

razlarl1 kanlanmış olan Hiller 

aleyhindeki beyanatını teknr et· 
mi;.tir. 

General johnson da ırerek Hit• 
lcr ırerekse kendisine pek ) tkın 

olanlar aleyhinde rencide edecek 

mahiyette ıözler cöylemişrr. 
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Irak ve Yemen 

Arasında siyasi görUt
meler baflıyor 

Berut. 16 (A. A.) - Irak ile 
Maveraişşeria arasındaki ıiyasf gö

rüşmeler ncUcesinde Kral Faysı'ın 

biraderi Emir Abdullah, oğlunu 

murahhas ııfatilc Ba~dad'a ıröndcr· 
miştir. 

lrak'ın Yemen'e giden murahhas 
heyeti, buıı-ün Şım'dan geçecektir. 

Rumen Krollçeslnln 
sıhhati 

Bükreş, 16 (A.A.) - Resmi mah· 

feller, valide Kraliçe Marie'r.in sıh· 

hali hakkında dolaşan teliij uyan

dırıcı hab~rleri kat'l suretk tek • 

z p eylemektedirler. 

1356 Hıcrı -
Muharrem 

4 

-
1353 Rum! 

Mart 

. ... 
~~~~~~~~~~~-~ 

Yıl 1937, Ay 3, Gün 76, Kuım LlO 

cu edılmesine taraftar g<irünmek • 
tedır. Bu müşahıtlere göre, bcı mi· 
sak, İngıltere'nın şımdiki har:ci si· 
yasetinin telT'ayüllerı ile kabili te· 
lif değıldir. 

Pariste hararetli temas!ar 
Paris, 16 (A.A.) - Harıc;ye Na· 

zırı Delbos, bırıbiri ardı sıra Bel· 
çika, Sovyct Rusya ve İtalya bü • 
yük elçilerini kabul ederek muh • 
telif siyasi mes leler hakkın:la gri· 
rüşmüştür. 

Sovyet Ru:.ya ııe düşiin'iyor? 
Moskova, 16 (A.A.) - Pravda 

gazetesi, garı:ı paktı hakkında Al -
manya ve İtolya tarafında•ı İngil
tereye verilen cevapları nıevzuu

bahis eder~k diyor ki: 
•İtalyan • Alman teklifleri ve 

Dörtler pa:Ctı hakkındaki projeleri, 
Milletler Cemiyet;nin fiilen tasfi· 
yesini ve İngiltere ile Fransanın 
Milletler Cemiyeti ve karşılıklı yar 
dım paktlarından doğan bütün ta· 
ahhütleri bir tarafa bırakmalarıd 
derpiş eylemektedir. 

kendilerine en iyi bir vaziyeti elde [ I 
etmek için p•zarlığa girişecekler -
dir. İşte bu maksatladır ki, Fran-

17 Mart 
Çarşamba 

1 

1 

' 

' 

Bu müzak~relerde bilha;~:ı son 
Alman • İtalyan teklifleri mevzuu 
bahis olmuştur. Siyasi mehafil, 
Delbos'un bilhassa Belçika mü -
messilile yaptığı mülakata büyük 
bir ehemmiyet vermektedir, Çüıı· 

Almanya mütecavize karşı her 
türlü müşterek hareket imkanla -
rını ortadan kaldırmak suretiyle 
kendi icraatı için tam bir serbesti 

. 

ı 

·sa ile İngiltereyi birbirinden ayır • 
mak ve bu iki memleketin de Bel-
çika ile aralarnıı açmak için ica-
beden tedbirler alınmış bulunmak-
tadır. İngiliz teklifine verilen Al· 
man - İtalyan cevabı, faşist müta • 
cavizlerin teklif ettikleri dörtler 
paktı ile yeni bir harbin diploma· 
tik hazırlıklarına b~lamış olduk -
!arının en kanaat verici bir delili· 
dir. 

1 

1 

1 
1 

1 

Vakiti er Vaufi Ezani 
1 ... "· .... d. : 

Güneş 6 09 11 51 
Öğle 12 22 6 05 
ikindi 15 45 9 '27 

' 

Akşam 18 18 12 Ol , 

19 48 1 31 
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Portakallar niçin piya- '(§/B\ ifil Ü ~ H ~ b ta\ ırO ta\ rı::ıö' 
saya çıkarılmıyor? ~\9' u (.SUlb/J\9' \9' u 

Daha fazlaya satmak ümidi bir 
kısım mahsulü 

çürüttü ve halkın rağbetini azalttı 

S ON halta zarfında piyasaya fazla mikdarda suyu çekilmiş portakal 
sevkolundugu görülmektedir. Buna rağmen fiatlarda fazlalık muha· 

faza edilmektedir. Keyfiyetin en mühim tarafı, portakal tacirlerinin ihracat 
i11timaliııe ka~ı gelen mahsulü stok bir halde bulundurulması ve piyasaya 
•e\kctmcmesidir. Bu yiizden portakallar kıymetini kaybetmektedir. 

Şimdiye kadar mühim mikdarda portakal ihraç olunmuş. Fakat mev • 
simin geçmesi münasebetile ihracat durmuştur ... Piyasada şayi olan bir ha· 
bere nazaran ch·ar memleketlerden mühim mikdarda portakal istenecek· 
tir. Ualbuki licaret işlcrilc uğraşan re. mi mahafilı bu şayiayı tekzip etmek· 
tcdirlcr. 

Tacirler bu l üzden malların kalitesini bozmaktadırlar. Dün gene piya· 
saya, stok bir halde kalıp çürümeğe yüz tutmuş bir kaç bin sandık portakal 
süriilmüştiir. Portakallar ince kağıtlar içinde çıkarılmaktadır ve bu suret
le çürükleri kapatılmaktadır. 

Perakendeci esnaf içinde bu hadiseden zarar görmüşlerin mikdan faz· 

ladır. 
Bu vaziyet karşısında halkın rağbeli de düşmüş ve portakallaı· yözüs· 

tüne kalmıştır. 
Halbuki keyfiyet, müstahsilleri zarara sevkelmektedir. Mahallinde mii· 

him mikdarda portakal mevcut olduğu, fakat bu vaziyet karşısında alm 
eller kalmadığı ve yani rağbet bulurunadığı · için sevkedemedikleri de söy· 

lcnmektedir. 
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Aıdliyede: 

Bir davadan iki dava 
Daha doğdu! 

Bir çocuğa annelik iddia eden iki 
kadın bu seferde meşhut cürüm. 
ler mahkemesini boyladılar -

. ,:,·ahit/er, para ile mi söyletilmiş/ 
Epeyi bir zaman evvel, Fatma 

İlhan ismınde bir kadın Bc;azıtta 
muhalcbeci Mehmet Alinin yanın
da bulunan yedi yaşındaki kızı • 
nın kendi kızı olduğunu, ba•,ası • 
nın da Çatalcada bulunan ı~;i~0vin 
Avni isminde biri bulunduğunu 
iddia etmiş, çocuğu istemi~; iş, bü
yümüş, Sultanahmet İkinci Sulh 
Ceza mahkemesine intikal etmış • 
tir. ıMuhak.cme, davayı seliıhiyet 

haricinde görmüş. ondan S?'1~ dn 
altıncı hukuk mahkemesinde hir 
dava açılmıştı. 

bakkal dukkanında komşus•ı. Mus· 
tafayı tabanca ile öldürmekten suç
lu Ahmet oğlu Kamilin nakzen 
yapılan muhakemesi dün Ağırceza 
da bitirilmiştir. Kamil, af kanunun
dan istıfade ederek yedi soue hap· 
se ve müebbeten amme hıınıe!le • 
rinden memnuiyete mahkünı ~rlil· 
miştir. 

• • 
Mahkemeden 
sonra küfür 

Diğer taraftan, Fatma İlhan, yi· 
ne Mehmet Ali aleyhine, k~•ıiisi· 
ni tehdit ettiği lddiasile bir dava 
daha açmı~tır. Bu tehdit d~\•a>ına 
dün bakılmıştır. İki taraf mu]n • 
kemeden ç:karken yeni bir hadi
se daha olmuş, bu da, cürmü meş· 
hut mahkemesine intikal €•mı ;tir. 

Üçer gUn hapis yatacek 
lardı fakat hüküm sukut• 

et 1 

Bu sefer, davacı, muhale!:-eci 
Mehmet Alınin karısı Fa'.ma 'l'e
zaha• Sezcindlr. Nezahat, diin, 
Sultanahmct üçüncü sulh coıa 

mahkemesinde, davasını şö·ıl ~ ln
latmıştır: 

- Bugün mahkememiz vadı 
Geldik. Saat on buçuk, on bi< var· 
dı. Mahkemeden çıkarken, İl "an ba
na: 

- Çocuk neden senin onvor -
mu~? Dedikten sonra, fen 1 la la• ı 

söyledi.. Yanındaki Halıme1cn de, 
kendisinden de davacıyım. 

Fatma İlhan Öztürk de: 
- Mehmet Ali ile mah:trm,ye 

girdik. Çıkarken, Mehmet Alı ba
na sövdü ..• Sen kısırsın .. ço-:uk ne· 
reden senin oluyormuş?> Derl.!i de
miştir. Hakaret etmediğim de ila
ve etmişti·. 

Fatma İlhanın komşusu v~ mah· 
kcmcden çıkarken yanınd~ Lııl>ı -
nan Halime de hakaret et10·,., ligi· 
İli, İlhana ccanım nene liızım!. 
Aldırma!• diye ara bulmak i~le
diğini söylemiştir. Şahit olara 1< dir
lencn polis Mustöfa, zahire komis
yoncusu ı:::c:m31, doğramacı V :ır .. 
tamyos da davacı Fatma Nez«ha • 
tın sözlerını teyit etmışkr, J<"at -
ma İlhanın sövdı.iğünü söylemış
lerdir. 

Fatma İlhan şahitleri re1etrniş, 
davacı şahıtkre para ideli! cJ~r
ken Necmiye ve Zekiye ismı~de iki 
kadının tluyduğunu, yalan yerine 
şahitlik ettiğini söylemiştir N!c -
mlye ile Zekiyede dınlenmi<. Ce -
male iki lira teklif edılirkP.n duy
duklarını söylemişlerdir. 

Fakat, bu da. hakaret de mahke
mcc ~bit görülmemiş. Fatma İl -
han da, Halime de, beraat ct'11iŞ

lcrdir 

• • 
Bakkalın 
Katili 

7 sene hapse mah· 
kQm oldu 

2 - 3 sene evvel, Unbpan.ndaki 

Komisyoncu Sudurl, karısını it· 
fal ctti2'i iddiasile, tüccardan Hü
seyin Avni aleyh;r.e bir zina davası 
açmıştır. Dün, davacı ile •maznun 
ikinci istintak dairesine gelmişle r, 
saat 2,5 radde1e r.nde sorguları ya
pılmıştır. istintak dairesinden çık· 
tıklan nonra, Suduri Hüseyin Av· 
niye: 

- lst•r misin bu davadan vaz 
geçeyim? Demişti. Hüseyin Avni de: 

- Haydi git ışine •• Vaz geçsen 
ne olur, geçmesen ne olur? diye 
cevap vermışt.r. 

Bunun üzerine aralarında ba.11• 

' yan münakaşaya küfürler de karış-
mış, ikısi de davacı olduklarını 
iddia ederek müddeiumumrliğe mü. 
racaat etmişlerdir. Cürmümeşhut 
müddeiumumisi Hikmet Sonel de 
ikisini de suçlu c>l~rak Sultan hmeİ 
üçüncü Sulh ceza mahkemesine 
yollamıştır. 

Mahkemede, ikisi de üçer gün 
hapi,le birer lira para cezasına 

mahküm edilmişler, hakaret karşı· 
lıklı olduğu için eczaların sukutu· 
na karar veriimiştir. 

• • 
Belediye 
Tahsildarı 

Bir sene 11 ay hapse 
mahkOm oldu 

19 mükellefıen aldığı tenvirat, 
tanzifat ve yol paralarından bir 
kısmın ıtesl;m edip 48 lira 64 kuru
şunu ihtilıisen zimmetıne geçır•n ve 
meydana çıkmaması için de makbuz
ların dip koçanlarına tahsil mikta• 
rını eksik yazan, Erenköy belediye 
sabık aidatlı t hsildarı Ahmed, dün 
ağırceza mahkemesinde bit sene 
onbir ay on gün hapse mahküm 
edilmiştir. 

• • 
Qrtayköy 
Cinayeti 

Katli 10 sene hapse mah· 
kOm o:du 

Ortaköyde, Büyük Ayazmada, 
Bahçe ve su m,selesinden arala• 
rında çıkan kavgada bahçıvan Rı· 
zayı üç yerinden tabanca ile yara
layıp öldüren bahçıvan Hasanın 

muhakemesi dün Ağır cezada biti
rilmiş, 10 sene hapee 1000 lira taz. 
minat verme2'e mahküm edilmiştir. 

•------------------------------------------~·----------------------------·' 
Türkkuşu 
FilosuA 
Dün gitti 
Genç uçmanlar Ye,11· 
köyde hava kurumu er· 
kanı tarafından uğurlan• 

dılar 
Şehrimizde ya~tlan büyük Türk 

kuşu bayramına ışt rak etmek üze• 
re Ank.ıradan gelen planörler ve 
tayyareciler dün Eskişehir yolile 
Ankaraya dönmüşlerdir. 

Filo üç molorlu ve dört motor• 
suz olmak üzere yedi tayyareden 
mürekk•pdir. Dün sabah saat onda 
en önde Vecihi olduğu hılde Ye· 
şilköyden uçmuşlardır. 

Türk hava kurumu lst~nbul şu
besi müdürü, lsıanbul Türkkuşu 
birinci ve ikinci reisleri tayyare• 
cilerı Y eşilköyde uğurlamışlardır. 

Kimsesizler 
yurdu 
AhUlkan dU,kUn çocuk• 
ıar burada ıslah edilecek 

Ahlakan düşkün çocukların ıslahı 
maksadile vilayet bütcesıle Gala. 
tada açılan kimsesizler }Urd.ınun 
biraz daha genişletilmesi düşünül· 

mektedir. Haber aldığıınıza ıı:öre 
Adliye vek!letı, ıslahhane tesıs.ne 

bir başlangı~ olmak üzere bu yur
dun genişletılmesine esas itibarile 
karar vermiştir. Bu hususta veka· 
letle vilayet arasında muhabere 
cereyan etır.ek_tedir: Vekalet gör,ü
len ihtiyaç nısbelınde yeni sene 
bütçesine tah•isat koyacaktır. Bun
dan sonra mahküm çocuklar ser· 
bes bırakılmıyar~k bu müesseseye 
sevkedileccklerdır. --·-
içkili lokantalar --
Geceleri bir saat daha 
açık kalabilecekler 
Beş sene evvelindenberi ıçkili 

lokantaların gece failiı•t saatleri 
tahdit edilmiştir. Dört sınıf üzerine 
ayrılan bu gibi yerler için yaza ve 
kışa mahıu• olmak üzere saatler 
tertip edilmiştir. 

Me•eıa; en aşağı sınıf olan dör. 
diincü oınıf içkili yerler, kışın 9 • 
ya1.1n 10 a kadar açık bulunmak
tadırlar. 

Kaymakamlıklar, bu faaliyet sa
atlerınin \aktile yanlış tanzim 
olundu2urıu tesbit etmişler ve bu 
ı;:ıbı }erlerin kışın 10, yazın da 11 
e kadar açık kalmalarını temın 
etmişlerdir. 

Bu emir, dünden itibaren tatbık 
sahasına konmuştur. ---
Terfi eden 
Muallimler 

1-:ıdemini dolduran muallimler, 
zam.·nı geHnrc derhal terli elmek
ted rlcr. Geçen E~ lülde bu ••,.el le 
trrf.e i•tihkak kesbedcn 1140 ıııo· 
allimın birer derce• terli etmeleri 

Adalara rağbet temini 
çareler • • 

ıçın 
• yen ı 

---
Ada pliljı ıslah ediliyor Maltepe ile 
Adalar arasında seferler arttırılacak 

B U yıl Adaları güzelleştim1e cemiyeti tarafından, Adalara rağbet le· 
mini maksadile yeni bir çalışma programı hazırlanmış \ e ayrıca Akay 

idaresile müzakereler yatıılarak Adalar tarife ·inde yapılması zaruri gôrü· 
len tadilat es"'lan le5bit olunmu~tur. 

Bilhassa Büyukadada yapılacak eğlenceler için aynca vapur tahsisi te· 
emnıül olunduğu gibi iskele ile Yörükali pliıjı arasında hususi ve küçük \a
sııalar kullanılması da mukarrer bulunmaktadır. Üç yıldanberi tetkik olu
nan bu nokta da hemen hemen hallolunıııuş gibidir. Bu cihet adaları Mal· 
tepe •ahillerine bağlayabilnıektir. Eskidcnberi günde ancak iki vapur seleri 
ile bağlanan bu iki iskele arasında muntazaman bir kaç sefer ihdas ohuıa· 
caktır. Bu scterlerden birinin geceye tah5is olunması mukarrerdir. 

Bu yıl Ada plajında da ıslahat ve tadilat ~apılmaktadır. Gazino ikmal 
olunacaktır. Fiatlarda bir tenzilat yapılması mukarrerdir. Ayrıca Maden 
tarafındaki deniz banyoları da bu yılı mıiteakıp ıslah olunacaktır. Çünkü bu 
hamamın müsteciri üç sene müddetle kiracı bulunmaktadır. Ancak hu yıl, 
hamamlar için mevzu talimatnan1enin bütün icapları tatbik ettirilecektir. 

Güzelleştirme cemiyeti bu yıl deniz e~lenceleri tertip edecek ve Ada • 
spor klübünü himaye ederek deniz sporları, yarışlar hazırlıyacakhr. 

Poliste ----
Kesik bir 
Kol bulundu! 
Fakat korkunç bir hfidl· 
se olmadığı anıa,ıldı 
Dün sabah, Şişlide. Zafer soka. 

ğında, Melahat apartımanı kapıcısı 
çöpleri dökmek üzere, saat yedi 
buçukta apartımanın bahçesine çık· 
mış, fevkalade korkunç ve heye• 
cı.n verıcı bir manzara ile 
karşılaşmıştır. Bir kaç kedi, dirse· 
ğinden kesilmi, bir in•an kolunu 
sürükleyip dıdiklemektedir. 

Aklına bin bır ihtimal gelen ka· 
pıcı hemen polise haber vermiş! r. 

Gelen polisler, apartımanda otu• 
ranları sorguya çekmeğe başlamış. 
lar, en üst kata geldikleri zaman, 
muammanın düğümü çözülmüştür. 

Orada oturan bir genç, tıbbiye 
talebesi olduğunu, teşrihaneden bir 
kol aldığını, kuruması için balko
na koyduğunu, orıdan bahçeyt' 
düşmüş olacağım söylem;ştir. 

Mektepten yapılan tahkikatta, 
ifadenin doğruluğunu gösterdiğin
den, kesik kol, gence verilmiştir. 

Bozuk ekmek 
çıkaranlar 

Muhtelil kaza mıntakalarındakl 
belediye zabıtasına verilen bir e. 
mirle, her nahiye dahilindeki fırın• 
ların, ani olaraK \eftış edilmesi biJ. 
dirilmiştir. 

Sabaha karşı saat dört buçuğa 

doğru bütün fırınlar belediye me
murhrı tarafrndan kontrol edilmiş, 
gerek muayyen çeşniye muhalif, 
g<rek kilodan eksik olduğu görü· 
len ekmekler müsadere olunmuştur. 

Bu şekilde top!Jnan ekmeklerin 
yeJ..ü·ıu bini bulmuştur. Müsadere 
keyliı etinden başka ayrıca para 
ceLa" ıabıtları da tanzim edilın•ş. 
tir. Çc~niye muhalif ekmek yapın
larııı fırınhrı d ı muayyen müddet
lcrie kapalılınıştır. 

Temizlik işinde 
yeni kararlar 
Beleıtlye çöplükler ve 

şohrin sulanma 
ı,ıerlnl tanzim ediyor 

l:Jeleoiye temizlik idare ;i. Mc
cidı:/ckö) ve Kağıthane sırtlarına 

dökülen ~~hir çöpleri içın ve -
nid..:-a bazı tedbirler n!mıştır. Bun
ların an,;ında bilhassa Mecidıye -
köyünün tam ark~sına tesadüf e· 

den çöp istasyonlarının kaldırıl -
ması birinci safta gelmektedır. 

Bugün Kağıthane sırtlarına c!ö· 
küldüğü söylenen çöpler, Mtcidı • 

yc'köyünün dönemecine ve a~ilğı 

yukarı bir kilometre mesaf<:sPıe 

dökülmüş bulunmaktadır. Bu, şim

diden kara sineklerin teşekkülü -

ne sebep oluyor. Çöp dôkülee·:k 

yerlerin tayini için temizlik idare

si tetkik!cre başlamıştır. Alın•n 

yeni çöp kamyonları, bütün şehrin 

çöplerini tDmamen nakle kalı gel

mediği i~in üstü açık alelade kam
yonlar da alınmıştır. Bu yıl çöp 

teşkilatının daha esaslı ve sistcnılı 
bir halde yapılması mukarrcıdır. 

Malum olduğu üzere İstanbul 
şehrinin temizlik idaresi, tcşkılat 

noktasındar. çok zengindir. F•k•t 

gerek sistem altında tevzin olun -

rr.ası ve gerekse her alışanın y~~ i

ne ycniJrn bir acemi getirilm~sı 

yüzündw kadrodan matlup olan 

foyda h:ıcıl olmamaktadır. 
Bir d2 yazın şehrin sulanm:tsı 

noktası ''ardır. Bunun için de ar:.ı.

zöıleri kullanmak doğru gorulıcı~

mektcdiı'. Her hangi bir yangın 

hıidısrsindc derhal bulunmak vil-

ziyetinde olan arazözlerin temız -
laz.mdı. Fakat bunların içinde an- lülde yenıJen kıdemi gelen 240 
rak 770 muallimin terfii yapılmış mu ıllimın teri ı irin de Maarif Mü-

!ık işine lohsis olunması caız dJ -

1 M d • ğildir. B..ı itibarla şehrin sulanma-
v~ bunbrın isıesi MJarıf ii iir- dürlu"'ünce bir liste hazırlanmak· 
1 -,,·· b.Jd'l · t. ~ ~ı it.in ayı":C<.ı. arazöz t~cla.rıki ınu-
u~u e ı ırı mış ır. tadır. Bu '.l40 muallimden kaçının -
llıından laşka önümüıdeki Ev- terli edeceğ• henüz belfı dejtildir. vıfık grirulmcktcdır. · 
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ilk mektep 

T 'hsıl umumiyetle_ dört ~ısma ayrılmıştır: 
ilk, Orta, Lise, Unıversıte •• 

Bu dörde ayrılan tahsil hayatının, hangisinin daha 
ehemmiyeıli olduğu, hangisi üzerince dıkk t1e dur· 
mak icabellıği ötedenberi münakaşaları mucip olan 
bir meseledir. 
Okumayı, okumanın istihdar elliği gaye olan ye

tişll'eği talebenin yalnız mektep sıralarında göster· 
dıği dikkat ve alaka ile ölçenler ve hayata hazırlan
mayı sakin bir talebelik limanından, boralı, fırtınalı 
bir hayat ummanına çıkmağı yalnız mektepte g<iste· 
ri len muvaffakıyetle telil eımeğc çalışanlar bu hu. 
susta başka düşünüyorlar. Bır de okumayı, tahsili, 
yarın için insanın eline iyi veya fena kullanması yi· 
ne kendi elinde olan bir •ilah verdiğini ileri sürenler 
daha değişik' kanaatlerle, başka türlü düşünüyorlır. 
Biz mektebi bir fabrika gibi istenen ev<afıa 
adam yetiştiren bir atölye, bir f_abrika addetmediği· 
miz için Lu sahadaki düşüncemız çok daha başka 
olacaktır. 

Bizde çocuklar nazar! yetiştiriliyor. işte bu yegfı· 
ne sebeptir ki muhtelif tahsil bö!ümlerinde sakatlılc 
husule ı.etirmekte, randımanı aıaltrr.aktadır. Kanaati• 
mizce ilkmektep ortamektebe, ortameklep liseye, li· 
ıe de ünhersite! e bir malıreçt1r, bir geçittir. 

Halbuki, maalesef bu dört okuma müessesesinin 
müferedat programları birbirini pek tutmamaktadır. 
Bunların içinde yalnız ilk mektep vazifesini yapıyor. 
Ve hamulesini ortaya nakledince bir bocal~ma devri 
başlıyor. Bir defa çocuk her dersi ba~ka, başka ho
cadan okuı or. Her hocanın bir ders üslübu var. 
Ortanın proı;:ramı çocuğun ilk meklcp durumu pek 

hoca arı! .. 
nazarı itibara alınmadan yapıldıJ!'ı içın dersler ağır 
gel> yor. 

ilk mektepte tamamen amelJ yet;şen çocuk orta
dan ıtibaren l:ir takım lüzum•uz malümat ve naZ3ri· 
yatla karşılaşıyor. Ortadan Liseye, Li•eden Üni\'ersi. 
teye kadar uzanan bu ı o:un nihayetinde çocuk 
genç olarak girdiği ünıversitede apışıp kalıyor. 

Çünkü on bir ı ıllık tahsıl hayatı içinde üniversi
tede işıne yarayacak pek çok şey bulamıyor. Esasen 
kafası da bir takım klasik bilgilerle şişirilmiştir. Bu 
yüzden üniversileye gelen çocuk ta, eskiden karşı• 

•ında daha kuvvetli talebeler bulan profesörler de 
müşkül mevkide kalıyor:ar. 

Bütün bu söylediklerimızle iki netice kasdediyoruz: 
1 - Tahsil müesseseleri arasında tedrisat 

vahdeti. 
2 ~ llkmektep hocalarının ağır yükü.. Birinciyi 

old.ıkça izah etli~im kanaatindeyim. likmektep boca. 
!arına gelince: Hakikaten iftihar duyacağımız kadar 
sistemli ve metotlu çalışıyorlar. El'erine ıaf ve bom
boş bir fotoğraf camı gibi hassas tes'im edilen Ço• 

cuklar üzerinde ve bütün dikkatlerile, teker, teker 
duruyorlar. 

Aldığımız randımandan memnunur. Ve onları orta 
mektep lise boca! rına çekinmeden imtisal rıümu
nesi olarak göster~biliriz. Fakat bu kadar ağır bir 
yük altında çalışan ilk okul hocalarının orta mektep 

' ve lise hocalarile kabi'i kıyas olmıyacak kadar az 
maaşlarının nazarı dikkati celbedecek mahiyette ol
duğunu da iıaret etmek isteriz, 

Nusret Safa Co,kun 

Fakirin tarifi 1 
Belediye hastahane lerindc fakir 

halktan para alınmaması için, Be
lediye meclisi fakirin narı! ayırt 
edilebileceğini halledemedi. Bir ga· 
zete muhtelif meslekte münevver• 
)erden fakirin tarifini sormuş. Bu 
torilleri okudu~uz mu? 

- Amma da garip şey hal diye
ceksiniı. Kimin fakir, kimi~ zengin 
olduğunu da mı bilmiyoruı? 

Zahar içimizde zengini fakiri 
ayırt edebilmek çok güç olacak ki 
belediye meclisimiıde baıı üyeler, 
bu işi ge'en adamın vicdanına bı· 
raktılarl Eğer: 

- Ben fakirim! 
Diye yazar ve buna imza atarsa 

meseie tokl 
Vakıa yemin yok. sadece zengin 

olmadığına dair bir ( loraname) 
vermesi yeter 1 

Bunu teklif eden üyeler, şliphe· 
siz, bazı sürünen zenginler!n e'. in. 
den fıkaralık elmiveceklerine dair 
bir senet almayı düşünmüş olsalıır 
gerektir 1 Fakat bu tedbir ayni 
zamanda lstanl ulda tek fakir kal
mam•sı için<le mükemmel bir tl'd• 
bir 1 Zira herkesin fakirligini ört· 
mek için kabakçekirdeği ile taam 
cdıp 10 kuruşa dolma otomobille 
sinema koltuğuna kurulmayı vazife 
bildiği şu asırda fakır oldu~una 

dair senet imzalıyncak kabadayı 
var mıdır? Burada tütün fıkara 

ince dayıdır 1 Hatla ten fakir dahi'. 
Senet olur amma, ancak ıu şe

kilde olur: 
( Sah·p olduğum s-rvet ş·mdirk 

hastahaneye bir ücret bedııe el• 
meme n anidir!) 

Fıkaralığın da bir nezaketi var. 
dır, baylar 1 

• Fakirin münevverlerımız taratın• 
dan ta<r ileri ise pek ır.üıh;ş. Me· 
sela: Maruf bir iktisatçımız fakıri 
şö}le tarı! ediyor: 

- Ka•ancının temin ettiği hayat, 
o memlekıteki vasati haı at Stan
dardının altınde kalan kimse fa• 
kir diri. 

Bu tarifin altında kalmıyan peJı. 
livan kim? 1 

Muhterem bir maliyecimizin 
Tarifi: 
- Ancak maişetini temin edebile· 

cek kador kazancı veya gelirı oıan 
adam fakirdir. 

Desenize, fenni maliye b3kımın· 
dan, cümlemiz cfkarıfukara imişiz 1 

Bir maarifcimi1in tarifi: 
- Bııe ı;:öre her halile yardıma 

muhll\Ç olduğunu anlatan f•kir •e 
yoksuldur! 

Bizzat belediye hastıhanesi her 
halıle yardıma muhtaç olduğunu 
anlatmı>or mu ·ı Demek hastalı•ne 
tedavi edecegi fakirden f : ir 1 

• Unutmayalım. Bizde fakir tarif 
oluo&.maı. 

Çünkü ucu hep'mize dokunuvorl 
Bu meselede fakiri niçın şÖ\' ece 

tarı! ~tmi>oruz. bunu anlımıyoruz: 
•fakir, bütçesinden ha<talığı için 

be'.e li}eye pıra ayırama}aC k 
ha;kl derler!. 

Bir devriaıern 
seyyanıı .. 

insan kuş misalidir, derler-a, 
pek çok doğru: Başmakale mıı

harriri muhterem mes ekdaşın ız 
Muh tth Brgen meğer bunun en 
hü>ük misali imişi Evvelki g n 
şöy:e yaııyor: 

•Dünyanın h•r köşesinde gezip 
do' astım, de<em caiz dır. Pek çok 
memleket gördüm, az veya çok 
zaman birçok memleketlerde otur-

dum, ya durdum. [ifadeye bakma• 
yıııız manzum değı diri]. lslanbuld>. 
gördüği!m birşeyı bu memleketlerde 
hiçbir zaman görmedim. Ayak sa· 
tıc. IJrıl,, 

Muhterem seyyah, demek, Mı.,r• 
da, Arabist1nda, lraııda, Hindisi ın. 
da, Çınde, Okyanusyada dahi ayak 
satıcıları görmemış. Doğrudur: Bis 
de dünyanın her köşesini rezıp do
laştık de,ek caizdir. Yalnız lstanbu'
da olan böyle ayak satıc.ları değ , 
töı le başsatıcıları dahi hiç bır 
yerde görmedik! 

Sôz söyıernek 
öQreticlleri 

Muht~rem Ş•hir tiyatrosu rej SÖ• 

rü Erıugrul Muhsin de bir gazetede 
muharrirliğe başlıyor. Şu yazı Jrı 

yazacakmış: Söz söylemek sanalı. 
Şehir tiyatrosu reji<örü sanatkar• 

!arının resmen belediye memuru 
oldukları malümdur. Muhterem re. 
jbör belediye ıremuriyetinden isti• 
fa mı ediyor kı?I 

Fenni çöplüklere alt 
fenni bir hesaoı 

Muhterem parazitolog do~r 
Nevzat Ankara radyosundaki ko. 
nuşmalarında müthiş bir şey söy· 
!emiş : 

- Üç sinek bir öküzü bir as
landan çabuk yer 1 

Demek, lstanbul çöplükleri si• 
nekleri için lstanbul nüfusu bir 
bisküvi yerine bile geçmiyecek il 

Serdengeçti 



İKİ GENC KIZ 
~ 

2 -
Yazan : Seyfettin Orhan 

Ayrılırlarken bootancı, :<'ı?r-d 

nin elindeki çiçekleri almı~. yarın 
ak~am tekrar yer hazırltyacağmı 

5Öylıyerek, gelmelerı için rıc?da 
bulunuyordu. 

İlcı Iıyordul«r. Geriye dunoukle
rı zaman, bostancıyı, hiıla, kendı -
!erine bakıyor gôrdüler. 

Akşamları hep böyle :ı~çti \:az 
ne kadar çabuk geçtiyse, ıns o kc.
dar çabuk geldi. E~ra{ beyaz kar
lara burününcc, ge.ııç bostnn~ıya, 
yalnız, o hayaller gibı tesel!ı ede 
solmuş çiçekleı kaldı. 

Arasıra onların üzcrioc- -~ 'rt: 
- Feride .. Fende .. 
Derdi 

• Nasıl döndü koca bır kı . N;; - 1 
sıl geçti? Nasıl kiıy<' gcldiğ•nı hil
miyordu Nadıde. 

Daha, Ferideyi gurmcdeı~ ılk ışı 

bostan kenaı ındaıı geçmek cldu. 
Genç bostancı onu yalnıl. g<i -
nince: 

r:rı. i vuı 00::.t ... r Kı rı1thl .. ~ ri'?ğ 
r ı ı uru ve~ FPrıoe, uzakta bıc ka· 
~rtb:ı.k gt.rdü O taraf• ;~kl•ştı. 
(;el'·Jl ,ge<_ ~n 

_ Genç bostancı Gene bo.)1 o.o· 

c·ı lıoğulmm, ctivr.ılardı 
1- l~rtri • anı b1r Luh. a ~-=, r1.ı 

ne <ıldugunu bilmıvordu Kuvur>un j 
kenarın:. vakfa tı O:'erde genç 
bostancının ölıi yatta~ınt !!:' 1 r~ii 

Gfrlkrı dcınukla~!ı, r.radan •.•Z•k -
la~tı 

• 
N.-ıdvl ... rli.ı~ıınııyrud ı ·\ :i.gtrJet, 

a:, ın ızik r·f!afla~an rl• n.zrlr, k~n· 

dı ~rilgr·sinı '\Or<Hi Suhrıl• koşan , 
dalgalarJa uı.;:.!ı cıçJ..ı ı c.L1 ırıd,, 1 
cok yakınlık buld•ı l~ırrJ" ~ö~im- ı 
de o guzel, !i:ik:l.t koıkurı" sU.:<tr il.· 

çıldı \'e genr b•)<t. c ı\, ır da, 
kollurı ,ıçtln11"" gordu 

Ş:1şırd. ınıı lf·rl uyu.jl 1 .... 1 '' ya· 

a a a 
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MÜElliFi: Nizamettln Nazif 

ise elleri de kme~lerc o det~ce u· 
lışkın1ı. Yağ gıbı kayıyor, uçu 

yordu. Acod•n yarım saat geçm•· 1 
den o kadar uzaklaşmıştı kı s:.-, -

dalcı unun, 
- Sabahçıyım ... sabahçıyıın! -c'ı· 

yp b .. ~ırdıgını güçlukı., işı•.~bıl • 
dı ' 

Bu ıkı rııot<ır 1 ııç Lt:~ i-\otı i ,., 

bir muş suları.ı •athına zamkla)'•· 
pışlırılmı~ gıbi duruyorlard:. Hıç 
sallarunıyorl~rdı; ,.c deniz 5ankı 

donmuşı,,.ı, 

Fener ~<AnıJr.dJr..ı..>Lrıtn '/u.l".ınJ:1.n 

kilyarak geçerkttt ark .. sına baktı. 

ll~bP.k kıyıliirına dizilı yatılaı ın 

ı;ır Y..a~·Lndurı denız~ t.v.>i t.\r ı~lı' 

fı;;kırıyordu 

- • 1'ahmın.ı:ı ı;ı.ktı. .. dt/t: mı· 
rıldanrıı - Onl~r b·ı 1: ,r\.ır N «e"I 
cıu.ğılmarld. 

Ve da.he. uııyu,: blc kuv•ır:tle k•.1· 
rekt<:ı." asıldı. ıkı üç d:tkık;ı ~onı ,, 

ko~lu. biı· kapıdan içeriye daldı. 
Bu sırad~ iki taraflı bir merdin
nın sahanlığında bir ba}ka kız be
lil'mişlı. Elini uzatarak bağırdı 

- Oooo... monşer' Her zaman 
böyl., gccik~cek misin sen! 1nsı~ı 
b~kle'.mekten 1e\'k alıvorsun m · 
hakkak .. 

Nazmi b":.anıaklö.rl üçe .. dorde~· 
atlayarak ~na yanaştı ve uzanmış 
d•ıran elini kavrayarak hızla ken
dine çekli Dudaklarını saçlarır· · 
dr.kundcırm•k isted 

Kv nazlandı· 
-Vallahi bırakmam. 

cıl•:el•;ş, son.r• bana saldıı 
- Geetl! 

Jalr t'-~ 

- Olmaz d .. dım a .. 
hekhyor senı. .. 

hem babanı 

- Gt~el' 
• Gelm~m .. 

- Gelme1 mi0 iıı • Ö •iP bır gr • 
lır sın.. kııı' 

- Şımrlı söylı, bakayım .. Kım · 
ler \'Ar yukarda? 

17 Mart 
--~ 

5-18Mart 
Büyük Çanakkale zaferimizin 
yıldönümü yarın kutlulanacak 

Umumi harpt~ Türkün kuvve! 
ve kudretini bütün dünyaya t anı t· 

tı2'ı yer hiç şüphesiz Çanakka!c
dir. Çınakkalede düşmanların topu, 
tüfenği, bombası, diritr.o•ulu, ıirh· 
lı~ı. tahtelbahri, tayyaresi Türk 
aımı ve Türk imanı karşısında 

parça P'•ça o'.mı:ştu. 
Bilhassa 3. 18 Mart günu Türk 

azmini kırnıak için so~. bir gayret
le denizden, koradan, ve havadan 
bütün kunet'erile yapmış oldukları 
taarruzda düşmınlar urihin .az 
~aydelliği bir mae-lubiye:e u(l'r•· 
mışlarh 

Çok geçmeden de Tiırkün J•eni• 
lemiyec~l!'ini anlıyarak çekilip git· 
mışlerdı. 

Umumi harp tarihinde Türkltr 
için altun yaldızla kaydedilecek 
bir ıafer ve düşmanlar için tam 
bir felaket olan 5. 18 Mart, her 
Türkün kalbinde unutulmaz bir ha
tıradır. Bu, nesilden nesle de inti
kal edecek en büyük gurur nişa

nesidir. 
Bu büyiık günün hatıralar bu yıl 

Eminönii Halkevinde büyük mera-

simle kullulanacak ve bu \esile ıle 
Çanakkaleye ait hatırası yad edi· 
lccektir 

Eminönu Halkcvioin bir progra
mı şudur 

Eminönü Halke•inden: 18 Mart 
Çanakkale harbi yıldönümü 18 -
Mart • 937 Perşembe akşamı saat 
(20 30) da Evimizin Cağaloğlu mer· 
kez salonunda aşağıdaki program 
gibi kutfanncaktır. Bu toplantı i>in 
davetiye yoktur. Herk•s gelebilir. 

Program : l . Açış ve en büyü
ğümüıe şükran • Halkevi Başkam 
Agah Sırrı Levend tarafından 2 -
Çanakkale deniz muharebeleri 
(projeksiyonlu): Abidin Da ver, 
tarafından 3. Çanakkale kara mu
harebeleri: Yedek Subay Okulu 
harp tarihi ve co~rafya öğretmeni 
lsmaif Hakkı tarafından 4 - Çanak
kale hakkında muhtelif şiirler ve 
nesirler: Sami Rıfat, lbrahim Ala. 
ettin, Yusuf Ziya, Mchmed Akif, 
Süleyman Nazif; Reşad Nuri, Ömer 
Seyfettin ve Enis Behçett~n parça
lar S • Çanakkale savaşına ait ha· 
tıralar: Kemal Emin tarafından 6-
Çanakkaleye dair halk türküleri. 

l''Jcağıı ı lıilıniyoı du. Rılıtırnın k"
rı.ırın. ~·~kJa~tı Kutkuttlrı !'ikat 
t<Jrkıı.'luz aldatan sulrtra b&'<lt flır

de:nbirc sulat, gcızleı ınde l.Jitvurlü 
kar•rdı Sendcledı ~•.rı gerı çekil
nıek ısledı. Aya~ı; harap rıhtımın 
boşluğuna takıldı, sulara yuvar -

bırı bu .. ük birt k•1ıiük ıkı yc:ıtının: 

ardsında 1 ıf: büyu~ıınden bır !-:aç 
mi~lı bı_t:,.ük hır yaiJnul Lıht mın:ıt 
y ııı<.ıŞrTtt uuı. .. nuyorriu. Kan<:"asını 

bır taş• 1"kı~ lııtla çekıııcP; de • 
tllZf ınen rncrmnr me:rdivtnın tam 
önı.ine geldı ııgzı a\ık bır tims•
hın alt ~·Pnt:;ini r1nriırart bu n1ef -
divc·ni bıı zıplayı~ta t:ıklı. çanda• 
bır çt:n~ete t,n~ı;,dı, ~ğaçsıı, takat 
Çİ(.,.'f:'~ı hol t·ir b:ıh ·ı:-~·ı kt")~.gr,,k ~,, ,· 

-Çoook .• herkes \·ar.. Fakat 
asıkırı goıu ~orıneı dedıkleri do~

rn imi~ meğP.r 111ıt1•111111111111uu11111111111uuıııııuu11ıııılftotlllUHHllllllllllllllllllllllllllllltllltllllllllllllllillllUIUIUltllltlllllUUOıtlllltllllllUlllllllll 

- Hani -dedi- Fcrıdı• ner~de. A· 
sıl onu görmeliyim .. 

landı. Nadide, birden doı,:ruldt:. Sd•c
bıni bilmedigi bir hisle, bütu•ı kiıv 
gözünde zi dan oldu. Şimdı. şu 
dakıkaya kadar herşe · ne güzeldi 
Birden, her~er nazarınd.ı el •g• tı, 
biraz da kızaıak: 

Ayııı u tiJnc1r ıı hı LıuJut ge'="er -1 
Ken. denızırı <1stlind~1<. lıu saçları tı 

- Evkndı, ne \'apacak"'" dı) ~ 
sordu 

Sonra, ıtida.ıııi tı.kıııdı. Gı.iıııııye 

çalıştı, gülemedi, oradan uz•klaştı 
Feridelerin kö~klerine :ıogru 

yu.rümege başladı, fakat, a,\•aklan 
tekrar geldiği y1Jla'doııdu 

çırpınan gnlgc)'I dt sıldı, "ldı 
1 

- ::iON - 1 

• • 
Bir tashih 

Seyfcttm Orhanın r•>etemiz içın 
yaıdıj!'ı bu hik;lye, dün, çeviren 
şeklinde çıkmıştır. Halbuki arkaşı· 
mızın bu lıikllyesin tercume de- • 

' ğild,r 
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Adanada sıtma müca 
delesi ilerliyor 

Bataklıklar pek yakında kurutula-

1'\~ gJrıp' Gt:·rn· zil~ lı" n1a~ _, 
h•zırl•ıııı ken hu yalı~ın karıı<ı d~ 

Bınbırdırekt~ki ~vın kapn qıbı 

kenılılı~ınden •çıll\•nmışı.ı Ve 
SüffiY~lı gıbı ılık bır «oluk <;ôıptı 

viJzi.ıne 

- Buyıtr'..ııııız "l ndıtn na;rl 
bu S"fer s11.i hel<letm<!dım ya• 

liayıı teykkiır ederim .Jale 
F.gıldı, pd>pası kalrlııdı Elme 

1htarı pantalonunun 
arka cebınc sok~ruk ~.olado;ikl a~· -
naa\.)ı'~kl.ı~ıı. K lı(!t l::t k yrtft"flne 

baktı 

L&<.İ\t:rl P ll-> ıı11 t,.IK."Jın11ş be 

Iı ktnıeılı. kalınc.• hır kumaşta 

yapılmış. ı._:rı bır Spor koslumÜ ~I y~ 
mişli Mumu ulledı Kunduralaıı-

lzmire 
caktır. bunun ıçin 
bir rr1ütehassıs bekleniyor 

A dana (Hususi) - Bölge "1tma mlıcadele teşkıl.itı, ovadaki bataklık· 
ların kurutulm~ işi ile meşgul olmaktadır. Be işle alakadar daıreden 

aldığım ma'Umata gör"; 80,000 <iönümlük Kadirli saı çataklığı ve gök· 
çcli köprü göıündeki 1000 dönüm b;ıtaklıkların kurutulması için bir 

ı nı qıydı, p•çalaııııı kıvırdı, bı;ık· 

!eti alıp sokağa tıktı K•pıyı ka • 
pan1asile JJ(C)ddlları (;evırmeğe ba:-.
lama$ı lıir nlrnuıtu D:r vıldırını 

si.ıralıle lçerı girinc"' göt gözü gô
renıcz hır karanlık içinde Kalmıştı 
Bıı ıkı aclını ılnlcyince. 

prı,je tanzim etmek üzere vcklllettcrı hir mütehassı• ıırlmek uıcrcdir. 

Bu su ml:hendi•i gelince, derhal faaliyete geçilecek! r. 
!\!eninde Sili'ke hududu üzerinde dama• gö)u kurutma i~i için açı· 

lan kanallarda yapılan toprak hafriyat m;kları l'>O 000 metre môkalıırlır. 

Bu gö~ sılm• ıııucadele kanununun <mrı ıtıği ku,uk sai nıukellefiyeti 

kurutuimu1tur. Projesi de mıntıka sıı işlen iarafıodan y~pılmıştır. 

Civarınd ki ko; !erin birer sıtma yuvası olan bıı bat~klıklar kurutu-
hrak hem haikın sıhhati kurtarılmış ayni r.aır.and .. lıu arazi kabili zer 
bir hale sokulmu1tur. 

ise talebeleri 
Tayyare alacak 
Nişanla)ı kız orln ıncktchi talebe

leri, nralarıııdo para toplıyawk, 

Tiirk IIava Kurumuna bir la~')·are 

hediye ctmeğc karar 'erıııi~lcrdir. 

Almacak bu tayyauye diğer mck· 

teplcr talebeleri de i,tirak edefck • 
!erdir. 

'Mekteplerde, buıııuı yardım için 

komisyonları te .ekkfıl elJPiş ,.o yardun 
toıllaw~ -;.a ha~lanını..,ht. 

Köylerde bayram 
f\öy kanununun tatbik me\·küne 

knnııldu;:ııııuu }tl dQllnınii 18 l\larl 
Perseııılw guounc lı·-.dü( etmek • 
tedir. 1<0.\ Jcriı11i.ı:i11 kalkınn1::ı~t l·o -
Jurıda mühinı bir aınil olan ,.e kOylü

ye 1nc:dt·nı lıayat \..·c ya~<.ı} ı~ın j,·ap -

l·a.rını tı~nıin edı·n hu kanunun ıı.rrİ· ı 
,ete ı;:irdit(i ilk gu-ı ınuoat<ichetil<' 

hı.itün kö~l~rdr tf,rcu ,apıhna(,ı ka
rarlaslınlmıstır. Bu cümleden ola • 
rak \Chrinıiz küylerinde dt tnerasinı 
yapılacak ve bugıin layık olduğu c
hemiy<'tle ka~tlaııac-aktır. 

AçıkSöz'ün romanı:47 .... 
n BA'6JND:A 

OLEN Ki 
Yozan : lskender Fahrettln 

- Bun lan >Cn de· beıııın gıbi ~ e

ni mi öğrendin? 
- Şuphesiz. Eskiden bilseydım 

bıiyle olduğunu; ~ize söylemez 
miydim? Başınızı ateşe yakıp da 
elime ne geçecek, a Zeynep hanım? 

- Peki.. şimdi ne yapacağız? Bu 
herifin nikahından nas!! kur :cıl -
malı? . 

?.farika da Nevzattan bıkmış oı
malı ki, Zeynebe bütün bildikleri· 
ni söylemese başladı: 

- Sizin nikahınız Şeiıislar: ta
pısında kayıtlı değildir, yavrum! 
Buradan çıkıp gidersen, Nevz~t re· 
ni zorla alıp getiremez. Elinde hiç 

bir kuvve tyoktur. Merak etme! 
-Demek bizim nikahımız da pa

muk ipliğ'lc bağlıydı, öyle mi? 

Şüpı.<siı. ŞJ!.1tlc11nı'- bile 
yoktu .• Hele o guı u bır hatırınıza 
getirıniz' nir küyuc bt:olemc kı· 

zının bile ııikiılıma mahalle bekçi· 
sile saka~' şahıt, nkıl diye geh -

rirler. Sizde bunlar da yoktu. 
- Vay mel'un vay. Benim başı

mı yaktı demek Fukat, sen bunla· 
rı o zaman bilip de söylemedir.~e 
alçağın hiri de sensın' 

- V31lahi bütün bunları yeni 
öğrendim, hanımcığım! Benim size 
kasdim yok. Ben sizi camından 
çok severim. Sizin yalnız kalm3 -

manız için, Cevat Beyin yanındJn 
rahatımı bozup çıktım .. Sizi yalnız 

bırakmadım .. Size raptığım iyi -
likleri unutursanız, nankörlük Y•P
mı< olursunuz! 

- P~ki ıat1rlıu yavr•Jtn.. ·dec. 
ne\"' ı ık vok burada'' ElrKtrık mı 
bozuldu' 

Fakıt bir cC"vlp l:Jll :t•.fı Çıın -
ku o and• ık ılık k'lı b'ıynuna <lo
lann11 ve tıclınf' ,. keı ı kr,ka11 hir 
~::ı~ın ,,Jr:!7.tna yakla~tıf;ını hıs_;, .. t ~ 

ınıştı Bu hrrlıal<le c~v~p b•k ~dığı 
ag11 ıılacakıı. Süı prız 1-oşu-., ı;il

medi. Silkiner~·k gvıledi, derha! 
bir kıhrıl ~~ktı 

Y.aıcın1nı ~f'niıı' Ku]i\kl~rını 

cekmrml nıı ıstiyor<un'' Yak ı,,. 

kanını u lambayı• 
Kıbr t rı bıı d1111l-1 J~ıgı c,;ok ~c-

nı'.'t bir la lıgın ortasında, proste • 
Ic1sının dantc:litlı:u·ını a:-;abi a~'1bi tır
ııJklaytın ~f'nc.: ırı )i bir kızın vu 
zurH. vurdu. 

Yaı ı <•çık dudaklaıında koı kun~ 
bır iştiha, giızlerinde sitemı. bir 
utang~nlık \'ardı Bir ş•·v soylenı•
de.n .gıtti'. clrkırıgı açtı Sonra Na?.. 1 

mın1n yuJunP bır dalı :ı b;ıkam:.ıdı. 

c;,.ct.: Yl sına drığı-u k<;p1 çahn~ 

dı .. Nı·vl<ı\ pcrışan bir halde ı~e
rıye gırd •. 

Zeynep. Jliev;adın gozleı inden 
ve kıyaf Ptı.ndeıı korkmuştu: 

Bu rıP. lıal, Nevzat Bey? 
Dıytrek ye rındcn fırladı. 
Nevz.Jın elled kanlıydı. K.-, .. 

ıaından bır bıçak çıkardı: 

• Al •unu sakla yatağın allı 
na .. ! 

Zeynep l.irdenbirc ne yapaca • 

ğını sas ımışlı. lv!arika mutfa'<ıa 
yemek 1ıazırlıyordu. Nevzat, se:ı -
delıyerek \·ürüdii .. kendini kana -
peye atlı: 

- İşte l::ecerdım onun da işini.. 
Nevzat bir cinayet işlemi.ı•.i. 

Zeynep HiYlivecek söz bulaınıyo,- -
du 

- Adanı mı öldi..rdün? 
Demek istiyecektl.. 
Dili varmadı.. ":1' 'I! 
KP.keledi. 

Nevzat, yakasını kopar:rcasına 
çıkardı .. Bnşını duvara dayadı; 

- Çabuk. bana bir su ver, Zey
nep! 

Amm~ b•n Ber. seni istıyo· 
runı Calı~• [[nm cnok çok i~ti,.o
\"1 rn 

l:.:ııti' n kızı k.ıpınr.a kucakl•dı. 
l't.:rıc<: re ,rc.ının,, götürdiL Perdeyi 
ar ala.d ı 

[._S_P_O_R_lı~ 
Güreşçiler 

Şu pıı ıl pırıl p.rlıyan den1'e 
bık' Dışlı hayv,n! - oedi · Böyle 
bir gE-c:ed··· 'lr·visılmf"7 mi? Havüi 
ı:e •. sn~ınt~ sr•nrlala ızırlelım. 

Sdnciaı dr.-nılP nrılırken Ca.ıo~ 

bıı şaknk kahkoha atarak· 
- Naı.mı h;,k' - dcdı - Kısk,nç 

sevı;ılırn bızı ghzetlıyrır. 

8ırıı.cı katın kafc>ı kalkı< bır 

~H!'llÇC:I (• ·1 f.irıgt ll rarm!t~\ 1 llZdl· ı 
rnı~lı 

K~ ndt ını gr1rd11g•ırr.•J lıisse

dınce kaçtı . - dıv• tam.miadı sci· 
zü . Araınwn Lu «adar iyi ola· 
cai;ını tahın etmeır ~tım do~ru • 
su. 

- \'az ı;cç kuwm Cah!ı•. Şu 
dcnıze ~u ava bak. 

Nafile be i SıJco"ama,,~ın' 

Cuwnıll' gcirdu ıı A.mm~ ~enı faz· 
la üzmiycccııım ko ktııJ. Ben kıo

kanç clcgılını. Z•teıı l.,rnımlıı de 

ıwred~ "" <ımrlı çık •r. 
- Seninkı mi" 

Övl<' \'a •• Nıye hayret ·ttın? 

Be ıd ı• b,ışka 'ana bakan bır kız 

bu. ınuyor rlc4, c:enden b~ı"Jka ._)p1na 

h l<aca' erke!< ırı bulunını11cak'; 

Hay.r ammJ .. Bu adamı be -

nırı1~1 de,~ip kendınc nıal ed rst·n 
l:,f.:rıırr aziy •ım bir tuhaf ol•ır 

Calıut· elinı rl~n11e dJıdırmış. su· 
Baş:nı omuzıın'l e-

ğe ek 
- Kcn<lını alış\ıımahsın .. - de· 

di - B:.o~k • ıuılt.i rahat ede nMsın. 
Ndcı ~iiyluvorsun kız' Şaka 

r·cliyrıı •.ıı. lıer hnldP? 
Bıliıkıs gayet ciddi s<i~IUJ o • 

ruın. Egcr b~n kendimi a\ıştır11a -
mı~ ols1ydım, senın gibi. se·ıcilı

sini günde bın dda aldatır b'r a- ı 

damı kür l< ,tere ilt kıtır kıtır kes· 
mcm ı;;zını gelirdi. 

KQrkuluyorsun beni Caı•bc'. 
__ Tclap hacet yok. l<end•ml a· 

Jı tırdım dedim a ... Arlık kısk~n • 
mı\''ırum (Devamı ı:nr) 

Zevııer, c·llcri lıtriyerck bardağı 
doldurdu . 

Birbirltrine bakışlılar. 

Nevzat ıçıni çekti. 
- Kadııyi hakladım ... 
Ve suy:. ictikten sonra genı~ hir 

nefes ald:. 
Zeynep koı kııdan lılriy'.rclu. 
Nevzat sordu: 
_ Bıçağı sakladın, dL•ğil mi'? 
Zeynep başmı salladı. 
- Ya\;,j(ın altınn koydum. 
-Haydi bana ıslak bir !.e7 ge -

tı .. 
- Ellerini yıkasan fen1 olmaz, 

Nevzat Bty 1 

- Kalkmıya mecalim yok Çok 
bıtkin bir haldeyim. 

- Bugtin gelen deli~anlıyı mı 

hakladın? 

- Evet. 
Ve dişlerini gıcırdatarak an1Pl· 

mıya baıladı: 

- Yolunu dekledim ... Terıha bir 
sokağa sapmıştı.. önünü kt·;tim .. 
bıçağı karnına sapladım. KöpPk 
gibi horuidı,yarak karanlıkla y ıre 
serildi. 

Du .. n .. a.e/di/er SARA y , Marie Stuart 
ö !TÜRK Savoy otel 217 

BEYOCLU 

B r a;d•n beri şimal ınemie~el· MELEK : Kör Ebe 
!erinde maçlar yapan Mıllr gurcş iPEK : Linç kanunu 
takımımız dıin saat 2,30 da Korol SAKARYA : Port Arlhur 
ısmindcki Romanya vapurile lstan· 1 Y~LDlZ : Saadetim sensin 
bula ıreldiler. TUMER : Kadınlığın sırrı 

Rıhtımda toplanan halk bir çok ALKAZAR : Zafer günü 
mü,ab1kalar yapan güaeşçılcrimi~i 1 TAN : Bir Mayıs gecesi ve 
gormek için sabırsızlanıy~'fdu. Nı· Riçaklık 
hayel Romen vapuru Gal~ta r~lılı· ŞIK :Ehlisalip muharebeleri 
mı•a g•ldi. Vapurdan ıl< once ŞARK : Sıngapur postası ve 
Saım çıktı. Onu müteakıben Çoban Altın toplayan kızlar 
Mehmet göründü güreşçılerımıı hal· - 1936 senesinin -
kın alkışları ara~ında vapurdan ASRI : Sarışın Karmen ve 
çıktılar. sessiz çete 
Bir ıtalyan futbol takımı SAN.CAK : Güzel Fatma, Çöl 

etirilecek (Eskı Astarya) : süvuileri ve Gece 
, .. 9 j adaml"rı 
23 nısanda. An~.ar~da a~ı!a~_k CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, 

olan beynelm."el kom ur sergısı mu• Kukaraça ve Nakaucı 
na•ebetıyte bır hat yan fotbol tak~~· 1 S T A N BUL 
getırılmek uıcre tcşcbbuslere gırı ... 
şilmi~lir. 

Futbol konferansı 
Güneş klübunden : 20.3-937 tari

(E.RAH 

MiLLi 

: Son casuslar ve Taş
ra kızı 

: Ehlisalip muhare
beleri 

h'ne tesadü! eden önümüıdeki Cu• HiLAL 
martesı günü saat 18,30 da Bay 

: Türk inkıli\bında le• 
rakki hamieleri 

Hamdi Çap tarafından "Modern AZAK 
futbol" ınevzuu üzerine bir kon

: Şehir tiyatrosu ar· 
tıHleri tarafından 
Karakaş jübilesi ferans vcrilecektır. Aza ve dost

Jarım"ıın bu toplantıya şeref kat- ALEMDAR : Türk ink 15.bında te
rakki homleleri m3ların• di!eriz. 

Not: 
lstanbul rad>osu ile neşrcd:le· 

cek ohn bu konferansa müllefik 
k.üplrrin azaları gel•lıilirler. 

Fransız tlyatrçsu operet 
kısmı 

ı 7 .3 • J 937 Çarşamba günü 

Akş~ını saat 20,30 da 
SAZ CAZ 

Yazan: Ekrem Reşit 

Muzik , Cemal Reşit 

Pazar günleri 15,30 da Matine 

Çocuk Tıyatrosu saat 14 de 

DOGANLA SELMA 

Yazan 
Mü1ik 

Halit Fahri 
Fı·hmi Eııe 

KıntS(' görmedi mi~! 

- Şeytanlar bile görmedı. Ka • 

ranlıkta twıştım .. kaçlı'1". 

- Öldli mi.ı. acaba .. • 

- .Bana kim kıydı?• diyerek 

yere de' rildi Her halde gebermi~
tir, 

ZeynL·Cıııı bcynınde ıniıthi~ b'r 
uğultu ~aşlamıştı: 

- Ya polır.e akscdı·1·se mesele.? 
Diye mırıldandı. 

Nevzat. 

Polıs cınayPtin faılini kll'k ~·ıl 

ugı·aşsa bul•.unaz, dedt, bca k11lay 
kolay ız ,·rrmcm poıısc .. 

Z·oyıı~p J·atıra deflermdekı cina
yelın d" Ncv?at tarafı~dan işlen
diğine J...ikmetmişli. Fakat, bunu 
söylemek sırası değildi. 

Nevza-, hiraz dinlendikten ve iti· 
dalini t•;p;ndıktaıı sonr~, başını rı

muzlanr.ın üstünden kaldıl'dı. 

- H~yd>, bana bir kadeh :·<l~ı 

ver, şeker yavrum! 

Zeynep bir ıslak bez getirdi.. 
Nevzadın elini, yüzünü sildi. K ı -

KEMALBEY : Kemanlar çalarken 
ve gümüş mahmuz 

KADlKÔY 
HALE : l~le bahriyeliler 

ÜSKÜDAR 
HALE : Ehlisalip muharebeler 

(Türkçe sözlü) 
BAKIRKÔY 

MILTIYADI Yeşıl domino 

17 - 3 - 1937 

Çarşamba günü 

Akşamı 20.30 da 

Ü M 1 T 
5 perde 

Yazan: H. Berns• 

tein. Türkçeye 
çeviren : 

Halit Fahri 

lonya ile &nçlarını düzeltti. 

Bunaan sonra büfeyi açtı .. Kor

kak hif tnvurla Nevzadın halini 

şöyle bL· güzden geçirdi.. 

Başını s;;lladı • 

İki kacieh raki doldurdu: 

- Haydi içelim, Nevzat Eey! 
İçtiler. 

Nevza: biraz daha sabnleşmiş, 

biraz daha itidal ve muhakemesı.u 
toplamıştı: 

- O bunu hak etmişti, ZeynJp! 
-dıyc söw l::aşladı- Bu Kadri de~i-
len köp •k benim sayemde adam 

oldu. Ona para kazandırdım .. se
ref ve sen et sahibi yaptım. Yir.e 
kıymeti'.!li bilmedi. Saadetimdc. 

ml'vkiimde, hatla yuvam.da gözü 
vardı. B· ·ı: kıskanıyordu. Seni ge. 

çcıı gün Eiremaya giderken gör -
müş. Bana: (Bir piliç yakalamı' -

sın! dedi. Ona: (0 gördüğün ka. 
dın, benim karımdır!) dedim. gül

dü .. (Çok hoşuma gitti.. ben o ka· 

dını senin elinden alacağım!) dc:ii. 
( Deı•amı var) 
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Tarihte geçmiş facialar: 

ütü ayat n ara için ci a .. 
yet ·şıemekle geç·ren ada 
Dokuz kişinin kafasını kestikten sonra nihayet kendi 

kellesıni de satır altına uzatmıya mecbur oldu 

Ocakta yakılan bir insan sakalı 
çamaşırcı kadına neler anlatmıştı? 

1 
Bazı cinayetler vardır ki, yal • ı 

nız o şı:hı ı değıl, yalnız o memle
keti dcgil, bütıin dıinyayı dehşet 

içınde bırakır. Bir tek adam ;;1 • 
dürüyor, fakat arkasından da beş, 
:ıltı, yedi, on ccscd bırakıyor. 

İşte Fransada Lazer şehrinde k!
yotınle öldürülen Moris Russon 
bu çcşid haydutlardan biridir. Bu 
adam, bir evin içine gırip bütün 
bır aileyi öldürm~kle kanmamı~. 

ikınci bir aileyi de doğramıştır. Cı
nayetler tarihınde bu ha ·dudun 
bır qırıc daha rastlamak mümkün 
değildir. 

BiRİNCİ MEZBAHA 
1850 senesinde Lazer ile Gard 

ŞPhri arasır.da, bir kulübede çıft
çı likle uğraşan bir aile yaşıyodu. 
Ilır anadan. bir babadan ve bir de 
Morıs ismındc bir çocuktan ibaret 
olan bu ailr:nın maişet itibarıle sı· 
kıntıları çoktu. 

O zaman yirmi beş yaşlarında O· 

lan Mori• Russon yuzüniın ince 
hatları, sevımlı gülüşlerıle herke
sin beğ~ndiği bir delibnlıydı. Or
tadan biraz kısa brıylu, nahlf, zayıf 
yapılı, hastalıklı bir gençti. Oıı.ın 
içın anası lıabası oğullarını tarla
da çalışmağa ıcbar etmezlerdi. 

Moris de o civardaki şehir ve 
köylerde kurulan pazarlara gide· 
rek vakıt grçırirdi. 

Gunün birinde kendisini güzel 
hır kıza nişanladılar. Eğer Mnris 
pazarlara gıltiği günler, meyhane
lere dalıp kör kandil sarhoş olına
saydı. o civarın en beğcnılen, tak· 
dir cdikn, hoşa giden bir delikan· 
lısı olacaktı. 

Arasıra kendisıne sorarlardı: 

- Peki amma, sen bu kadar pa
rayı nrrrd,'n buluyorsun? 

IIi<; şüphrsizdi ki, Moris bu pa
raları o civardaki hanlardan, koy 
l0Kanl.1laı-ınd n çalıyordu. ~·akat 

bu hırsızlığı da gayet mahirane 
yapıvordıı. 

1851 şubatının 21 inci gecesi, 
Srn Romand.ı kurulan pazardan 
doncrken, amcası Fransovanm çilt·· 
liğine uğradı. Burası kendi otur • 
dukları kulübeden birk.ıç kilomet
re mesafede bir yerdi. 
Amcasını, teyzesini. büyük t~y

usini, küçük amcazadeleri Jül il~ 
Sclesten'i kucakladıktan sonra: 

-.Açlıktan ölüyorum, dedi. 
Moris gecenin bu geç vaktınde 

ne diye çiftliğe gelmişti' Haluuki 
eskiden hiç uğramazdı. 

- Doğrusu çok yoruldum, dPdi, 
hatt& bu geceyi burada g~çirm~k 
istiyorum. 

Yemek getirdiler. O yem~ğini 

yediği sırada yatması için bir de 
yatak yaptılar 

lrma /ıem•n lcoıup clnog•li 
lıober wrd/ 

Moris, yemek yerken, o giln git· 
tiği pazarda bazı kimselerin amca· 
6ının aleyhinde fena sôz siıyledik· 
lerini anlattı. 
Amcasına dönerek: 
- Sız artık alacaklılarınıza tıa· 

ralarını vermıyormuşsunuz, dedi 
Fransua Russon böyle bir itham 

karşısında sinırlendi. Bir sandığı 
açarak: 

- Gel bak! işte şu sandık ağzına 
kadar altın luilerle doludur. 

Yine o Morls Ruuon ailmcı adamı Ja işte bögie öldürdü 

Moris bu manzarayı görüne<>, 
birden zıhninde bir şim~ek çaktı. 

- Pekala, dedi, fakat görüyor -
sunuz ya, yer yüzıinde yalancıl:ır 
eksik değilmış! 

Erte•i gün, 27 şub7ıtta pılstacı 
Solye çiftliğine geldıği zaman, or· 

talığı pek sessız sadasız bulunca 

hayret etti. Mutbağa gırdi, fakat 

dehşetten geriledi. 

Fransua Russon kafası baltayl.1 

uçurulmuş halde, kanlar içinde 

yerde yatıyordu. Öteki odalara 

tek ba~ına gırmeğe cesaret edemi· 

yerek, haber verm~k ve yardım is
lemek için en yakın çiftliğe koştu 
Diğer çiftçilerle beraber cinayet 

maha il ine geldikleri zaman, mut· 

bağın arkasından bir hırıltı işitti· 

lcr. Müthiş' Çocukların en genci 

altı yaşında Selesten ,kafası parça· 
lanm>ş bir vaziyette inliyordu. Fa

kat çocuğun yanına varabilmek ı-

çin, çoktan can vermiş olan anne-

sinin cesedi üzerinden atlamağa 

mecbur oldular. Ölüm, çıflliğin 

her tarafını sarmıştı. Odanın öbiir 
kôşesinde bir kan golu daha gor-

diller. orada da o hırlıyan çocu -
ğun büyük kardeşi yatıyordu. Ka· 
fası gövdesinden koparılmıştı. 

Nihayet bütün bu kanlı manza
ra kafi gelmiyormuş gibı, evin bi· 
rinci katına çıkanlar ihtiyar bir ka· 
dının da boğazlanmış hır halde ya
tağında yatmakta olduğunu gör -
düler. Cesedinin üzerine de b.~ 

çarşaf örtülmüştü. 

HüJasa bu aileden yalnız küçôlK 
Selesten mucize kabilinden, yara • 
!arı iyileşerek, hayata dönmü~tü. 

Fakat ne çare ki, aklını da kayb~t· 
miş!i. 

cSEN KİYOTİN KOKU • 
YORSUN!• 

Russo'nun Hanriyet Lava! is 
minde bir kadın hizmetcisi vardı. 
Hakiki caninin kim olduğundan 

şıiphe eden yalnız o idi. 
Cinayetin keşfedıldıği gün, M,,. 

ris Russon'un ocakta insan sakalı· 
na benzer bır şeyler yaktığını goc· 
müştü. Her halde cinayet gece,ı 
böyle bir takma sakal kullannıış 
olacaktı. 

Ertesi gün .l\foris'in annesi, b·ı 

kadına, yıkaması için oğlunun bır 
kasketi ile bir gömleğini vermişti. 
Her ikisınin üzcrınde de lekeler 
vardı. Hizmetcı kadın: 

- Bunlar kana benziyor, dedi. 
Hanriyet Laval, Morisin annesı 

ile babasının da evlatlarından şiıp· 

helendiklerini anlamıştı. İkis;ne 

de acıdı Oğullarını haber vermek· 
tense. memleketten çıkıp gitme~ı 
tercih etti. 

İşin tuhaf tarafına bakınız: l\!o· 
ris Russon ertesi ay evlenmişti. 

Hata jandarmalar bile düğünde 
hazır bulunmuşlardı. Öyle müke:
lef bir düğün yapılıyordu ki, bu 
kadar masrafın nereden geldiği 

şüphelerini dahi tahrik Ptmemiştl. 
O gim her zamankinden daha 

ziyade sarhoş olan yeni güv·,y 
şunları söyiedı: 

Solye çiftlijj,ııdeki cinayetle· 

ri yapan adam, her halde daha 
boşka cinayetler de yapabilir. 

Jandarmalar cevap verdı: 
- Eğer yenı bir cınayet daha 

yapmıya kalkarsa, bu sefer yaka·. 
tanır. 

- Haydi canım, biraz ihtiyatlı 
davransın. yakalanmam.ak içın ted· 
birler alsın. cinayetıne aıt butıın 

del rllerı saklamasını ve yok etme· 
sinı bılsın. kafidır. 

Cok geçmeden, Morisin genç kl· 

Nilıagel kel/esi ucon on defa lcalı. 
Mori ı Russon 

rısı da müthiş hakikatten şüphe • 
lenmıye başlamıştı. Evlendikten 
sonra bır müddet uslanan kocl•ı, 

yeniden azmış. pazarlardaki m •Y
han.,lere gıtmiye başlamıştı. Geç 
vakit eve döndüğü zaman, yaptıj\ı 
ilk iş karısını dövmekti. 

Genç kadın şuphelerini kayın

baba•ına vıe kaynanasına anlattı 
ve onlardan ne yapmak lazım gel
dıği hakkında akıl danıştı. 

- Sus! Dedi, hiç kimseye bir 
şey söyleme! Eğer Moris bizim ne
ler konuştuğumuzu öğrenmiş :>!
sa, şu dakıkada hepimizi de öldü
rür. 

İki sene sonra Solye çiftliğind~ki 
sandıktan aşırılan paralar suyunıı 
çekmışti. İşte o zaman caninin ka· 

fasında yeni bir cinayetın planla<ı 
filızlenmiye başladı. 

Moris Russon 1854 Ağustosunrh, 
bir at cambazını Sent Andre or
manına çekmek istedi. Fakat ada'fi· 

cağızın talii varmış. Kötü bir kıır· 
lelvuku içınde dedi ki: 

- Gelemem, sen giyotin koku • 
yorsun! 

Artık hep pususunu kurmuş, av 
bekliyen cani, ertesi ay, bir gün 
kahvede otururken komşuların • 
dan Vıktor Sabra! ismınde birisı -
nın mühim miktarda hayvan satın 
almak içın pazarlığa giriştiğmi i • 
şitti, 

Sabrol at cambazına: 

- Pek ala, ntutabıkız! Diyordu. 
11 Eylulde üç atla kısrakları Sent 
Andre pazarında teslim alırım. P:ı· 

ralarını da peşin vereceğim. 
Zavallı Viktor Sabrol hiç hab~ri 

olmadan o dakika kendi kendis.

ni idama mahkum etmiş bulunu· 
yordu. 

İKİNCİ MEZBAHA 

11 Eylı'.ıl 1854 de, sabah vakti 
Moris Russon Viktor Sabrol'un 
çiftliğinin biraz ilerisindeki yoldl 

pusu kurmuştu. Yüzünü siyah bir 
bezle örtmüştü. 

Çok geçmeden bir ayak sesi duv-

EUGÜNÜN RADYOSU 

Ô~le neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,05 muhtelif plAk 
ne~riy"tı, 14 son. 
Akşam neşriyatı : 
Saat 17 inkliip dersleri Üni\·er· 

sitede, naklen Yusuf Hikmet Ba· 
yar, 18,30 plakla dans musikisi, 
19,30 Türk tıvyare kurumu namı· 
na Kamiran,Komtancı 20 Nezihe ve 
arkadaş'arı tarafından Tiırk musi· 
kısi ve haik şırkıları, 20,30 B. 
Ômer R11.a tar&fl"dan arapç' •ÖY· 
lev, 20,45 Bımeo ve arkada5 ı rı 
tarafından Tür1< Mus:kici ve h;ı k 
şarkı! rı, •~al ayarı, 21,15 ork.,ıra, 
22,15 ajans ve borsa haber'erı ve 
e lesı günün programı, 22,30 plakla 
!Ololnr, opera ve operet parçaları, 
23,00 so,. 
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DEVREDİLECEK İHTiRA 
BERATI 

cTıitün ihzarı usuliı• hakkııınaki 

ihtıra için alınmış olan 2 Nıı.an 
1928 tarıh ve 711 numaralı •hıira 
beratının ihtiva ettiği hukul: bu 
kere başkasına devir veyahut mcv
kıı fiıle konmak için icara .-eril
mesi teklif edilmekte olmı.kla bu 
hususta fazla malumat edinmek is· 
teyenlerin Galata'da, Aslan h~n 5 
incı kat l - 4 num.ıralara müraraat 
etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Asliye İkinci Tıcaret 

Mahkemesinden: 
İstanbul Malıye Muhakemat mü

dürlüğü vekıli avukat Sıtkı tara· 
fından Çakmakçılar yokuşun-la 

SünbüJlü hanında 23 N. sında Ke· 
mal Samuel aleyhine ikame ol•ı • 
nan davanın cereyan eden tahki
katı sırasında müddealeyh Kemal 
Samuel'e vaki tebliğat üzerine gel
mediğinden usulün 401 inci madde
sine tevfikan gıyap kararı itWıaz 
ve ilanen tebliğine ve tahkikatın 
da 27 /4/93'/ tarihine müsJcJ.f Salı 
saat 14 e talikine karar verilmiş 
olmakla keyfıyet teblığ makamı • 
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

(915/1169) 

du. Viktor Sabrol yoldan geç•.ı. 

Moris bırdenbıre yerınden fırla • 

dı ve Sabrol daha dönmıye vakit 

bulmadan başı parçalanmış lıtr 
halde yere yuvarlandı. Sesini bi:e 
çıkaramadı. 

Katil eğildi, maktulün üzerine!~ 
ne kadar parası varsa hepsıni al· 
dı. 

Moris bundan sonra, kanlı palta-

sını alarak, öldürdüğü adamın 

çiftliğine gitti. 
Madam Sabrol ile üç çocuğu h!ı· 

18 uyanmamışlardı. Moris kapıyı 
çaldı: 

- Kim o? 
- Ben Morıs! Kocanız beni gön-

derdi, biı· emanet teslim edece -
ğim. 

Kapı açıldı ve hemen oracıkta 

madam Sabrol suratına indirilen 
bir balta darbesile yere yıkıldı. 

Tam o sırada kadının en büyük oj

lu Jül uyanmıştı. Aşağı inip ka'l· 
ları görünce, katilin üzerine hü • 

cum etti. Fakat o da müthiş bir 

balta darbesi yiyerek yıkıldı. 

Tam o sırada hemşiresi İrma ile 

birlikte uyuyan diğer kardeşi de 
uyandı: 

- Ne var? Ne oluyor? Kim o? 
Diye bağırdı. 

Moris iki cesedin üzerinden ge. 

çerek, bır odaya girdi. Bir taraf

tan dolabları karıştırıyor, bir ta
raftan da cevap veriyor: 

- Hiç bir şey yolt, hiç bir şey 
yok! Buraya kadar beyhude zah
met etmişiz. 

Ve kaçtı. Lonzon şatosuna döne
rek yıkandı, elbiselerini deği~ir

di ve bu sefer memleketten kaç
mıya hazırlandığı bir sırada, jaıı • 

darma ensesinden yakaladı. 

Katil dolapları karıştırırken k~· 
çük İrma kendısini uyuyor gibı 
göstermışti. Katil gidince, o da he· 

men kalkarak, civar çiftliklerden 

birine gitmiş, ve cinayeti ha~r 
vermişti: 

- Annemi öldürdüler, Jülü öl
dürdüler, Ferdinandı öldürdüler. 

Öldüreni tanırım. Moris, Moris! 
Moris yakalandıktan sonra, cina· 

yetlerini külliyen inkar etti, Fakat 
Lozer mahkeme•i jürisi başmm 

kesilmesine karar verdi ve malı • 
küm 23 mayısta giyotin altında cln 
verdi. 

İdam hükmü infaz edilirken, 
on beş bin kişiden fazla bir kala
balık vardı. 

5 

Karadeniz Ereğlisi İcra daire • DEVREDİLECEK iHTIR,\ 
sinden: BERATI 
Ereğlide fotoğrafı Ocakcı oğlu cKuyu :ıçmağa vesair mümasili 

Sadığa (1100) bin yüz lira bedel ameliyata ait cihaz .hakkındaki ih· 
mukabilinde ipotekli Ereğlinın tira için alınmış olan 22 Ağustos 
Orhanlar mahallesinden Cıbır oğ- 1933 tarih ve 1651 numaralı ihti-
lu Musa veresesinin Ereğli ça·şı- ra beratının ihtiva ettıği hukukun 
sının iskele caddesinde sağ tara • bu kere !:ıaşkasına devir veyanut 
fı balıkçı Ahmet oğlu Mustafa ve- mevkii fille konması için icara ve-
resesi arsası, sol tarafı Carrahoğlu rileceği teklif edilmekte olın~kla 
Eşref dükkanı, arkası İsmail usta bu hususta fazla malümat edi7.rnek 
oğlu Mehmet dükkanı onu isteyenlerin Galata'da Aslan • an 5 
yol ile mahdut yüz arşın m.k • inci kat 1-4 numaralara müracaat 
tacında fevkani ve tahtani bir !:>ap etmeleri ilan olunur. 
dükkandaki nısıf hisselerinin ~.çık 
arttırma surctile satılmasına karar İstanbul Asliye Beşinci Huk\lk 

Mahkemesinden: 
verilmiş olduğundan 25/3/937 ta-
rihinden itibaren bir ay müddetle Davacı İstanbul Maliye Muha • 
arttırmaya çıkarılmıştır. kemat müdürlüğü namına müddc· 
Arttırma 27 /4/937 Salı günü saat aleyhler Vimniço Liyone ve 'i;;k 

14 den 16 ya kadar Ereğli icra dai- Karasu alc~ hlerine açılan 2 .. ıo li-
resınde yapılacaktır. ra icar bedeli davasından do1 ayı 

Bu bapta tanzim kılınan arllır- müddealeyhlerden kefil İsak Ka-
ma şartnamesi 25/3/937 tarihiıı - rasu'ya gönderilen davetiye ken· 
den itibaren herkes tarafından gö- disinin Bcyoğlunda Nişantaşınüa 
rülebilmesi için icra dairesinde a- Rozental apartmanının 3. No lı 
çık bulundurulmaktadır. dairesinde ikametgahından çıkıp 

G1vrj 1"""'"''"'1 ... hnı t~m3m1n1n mu- bir semti meçhule gittiği meşru • 
ı.ammen kıymeti (3500) üç bin beş 
yüz arltırmaya vazolunan nısfı • hatile bila tebliğ iade edilmiş ve 
nın (1750) bin yedi yüz elli liradır. 11/3/937 tarihli muhakeme cel • 
Gayri menkul Ereğli çarşısının is· sesinde ismi geçen İsak Kara.;u 
kele caddesinde kain üstünde ..ıiri hakkında ittihaz olunan gıyap ka-
büyük diğeri küçük olmak üzere rarırun ilanen tebliğine karar veri-
iki oda ve bir sofa ve alt kısmı dük- !erek serd ve dermeyan edtien •a· 
kan olup yüz arşın mikdarında ve liıhiyet itirazının reddile e\T~kır: 
her kısmı kabili istimaldir. Art • tahkikat hakimliğine iade;•nc ve 
tırmaya iştirak edeceklerin gayri tahsisatın 20/4/97 gününe tali • 
menkı'.ılun muhammen kıymetinin kına karar verilerek gıyap 
yani muhammen kıymetinin nısfı kararı mahkeme divanhane -
olan 1750 liranın yüzde yedi buçu- sine talik edilmiş olduğun • 
ğu nisbetinde pey akçesi veya mil- dan H. U. M. K. mevaddı mahsu-
li bir bankanın teminat mektubunu 
vermeleri şarttır. Tayin edil~n sası mucibince keyfiyet ilanen teb· 
günde arttırma bedeli gayri men-

1 
_l,,;;ig::.- _o;..ı_u_n_u_r._;(_93_6.;./_1_50_6..;) ____ _ 

kulun muhammen kıymetinin yüz- İstanbul Dördüncü İcra Memur-
de yetmiş beşini bulduğu takdirde luğundan : 
ihalesi icra kılınacaktır. Şayet art- Kasımpaşada Küçükpiyaled Zcn-
tırma bedc1i bu mikdara hali.~ ol- cirli kuyuda eski 184 yeni 274 nu· 
mazsa en çok orttıranın taahhiirlü maralı evde mukim iken halen ad-
baki kalmak şartile arttırma on beş resi meçhul olan Mehmet Şeref ve 
gün temdit edilerek 13/5/937 '°Pr-
şembe günü saat 14 de tekrar art- karısı Haticeye: 
tırma yapılarak gayri menkul en Kasımpaşada Küçükpiyab<ie Zin· 
çok arttırana ihale edilecektir, t. cirli kuyuda 184-274 sayılı gdyrı 
petek sahibi alacaklılarla d;;::~r a- menki'ılünüze memuriyetimizce 
lıikadarların gayrin menkıı. üze- tayin olunan yeminli 3 ehli vukuf 
rindeki haklarını hususile laiı ve tarafından 598 L. kıymelt ta'< lic e-
masrafa dair iddialarını evrakı dilnıiştir.3 gün zarfmda takdiri kıy· 
müsbitelerile birlikte yirmi gün i- met muamelesine bir itirazınız 
çinde Ereğli icra dairesine o·l • mevcutsa 935-1873 sayılı dosya nu· 
dirmeleri aksi halde hakları tapu 

m:ırasile dairemize müracaatla bil
sicillerile sabit olmadıkça satış be- dirmeniz hakkında icra ve iflas ka
delinin paylaşmasından hariç ka-
lacaklardır. Satış peşin para ile nununun 103 üncü maddesi mucl· 
yapılacaktır. Gayri menkulun tan- hince işbu muhtıra tarafınıza teb-
zifat, tenvirat ve maliyeye olan Jiğ olunur. (1873/935) 
borçları ve delliiliye rüsumu müş- İstanbul Dördüncu·-· _İ_c_r_a_m_e_m_ur_· 
teriye aittir. Fazla malümat almak 

1 
lu~ndan: 

istıyen er Ereğli icra dairesine mü-
Anadoluhisarında Yıenimahalle

racaatla 91r./34.0 No. lu dosya~'! tet- de mükerrer 8 numaralı evde o • 
kik ve bu baptaki şartnam~yı nım· 
maları ve tayin olunan günlerde turmakla iken halen adresi meç-
arttırmaya iştırak etmeleri ilan o- hul olan müteveffa Ali bey zev • 
lmmr. 0478) cesi ve mirascısı Hatice Suhan • 

dana: 
fstanoul Asliye Altıncı Hukuk 

Mahkemesinden: Anadoluhi6arında Göksuda Ba-
Salim tarafından Ccrrahpaşa Sa- ruthane caddesi eski 7 yeni 2, 7 

m3tya Koca Mustafa paşa Vidin mükerrer 1 yeni 4-7, 7 mükerrr>r 
caddesinde mektep sokak 3 numa- 6 yeni, numaralı dükkanla zcmi • 
rada iken halen ikametgahı me,:· ni ve yeni 4. numaralı dükkünı müş· 
hul olan karısı Şerife aleyhin~ n- temi! 6 numaralı fırın zeminden i-
çılan boşanma davasının tahk;ka- barct gayrı menkülünüze memuri· 
tında: Tebligata rağmen mahkc • 

yetimizce tayin olunan yeminli 
mQye gelmediğinden hakkında gı· 
yap kararı ittihazile beş gün için··· üç ehli vukuf tarafından 2130 lırR 
de ve on beş gün müddetle ilanen kıymet takdir edilmiştir. 
tebliğine ve tahkikatın 20/-1/ 93; Üç gün zarfında takdiri kıymet 
Salı saat ıo a talikine karar ve • muamelesine bir itirazınız mev • 

rilmiş ve !'ıyap kararının bir ni.!s· cutsa 1836/935 sayılı dosya numa-
hası da mdhkeme divanhı.ncsi,ı,ı rasile dairemize müracaatla bildir· 
asılmış olduğundan beş gün için- meniz hakkında icra ve iflas ka • 

de itiraz etmediği ve muayye'l gün nununun 103 üncü maddesi muci • 
ve saatte İstanbul Asliye Altıncı hince işbu muhtıra tarafınıza teb· 
Hukuk mahkemesinde hazır bıı • li~ olunur. (1836/935) 

ı -.;._~__;--.;._~~~~-
Junmadığı takdirde gıyabında va • Asliye mahkemesi Birincı Hu • 
pılan muamelelerin muteber t~tu- kuk dairesinden: 
lacağı tebliğ yerinde olmak iizere Hazinei maliye m1'hakemat mti-
ilan olunur. (936/1843) düriyetı tarafından Galat:ıda Meh-

İstanbul Aslıye Birinci Ticaret met Ali pa~& hanında 47 numaralı 
Mahkemesinden: yazıhanede müteahhit Hasan Basri 

tstanbul Maliye Muhakemat mü aleyhine mahkememizde 936 - 369 
dürlüğü tarafından İstanbulJa A • numara ile açtığı alacak dava>ın-
nadolu hanında 3 cü kal 8 nuıı.ar,.. da müddeialeyhi mumaileyhin gös-
da tüccardan Mehmet Tevfik aley· terilen adresine yollanan daveti • 
hine 935/7S5 dosya numarasil'! a- yenin arkasına mahkeme mühaşui 
çılan 29/ 12/934 tarih ve 2287 lira tarafından verilen derkenarda i • 

50 kuruşlıık senetten bakiyy~ 742 karr.e!gahının meçhul olup ha•en 
lira 90 kuruş alacak davası,,da nerede olduğu malüm olmadı~ı 
m~lkür senetteki imzanııı krndisi- şerhile biliıtebliğ iade edilmiş ol· 
ne ait olmadığına ve bu suretle makla davetiyenin ilanen t~bliğ\-
davacıya bu miktar borcu bu-
lunmadığına dair teklif olu • ne karar verilmiş olduğundan mah· 
nan yeminin icrası içiıı 2~141937 kemece tayin olunan 15/410:l7 Per· 
Çarşamba günü saat 14 de mshke· şembe günü saat 14 de müdde~a • 
meye gelmesi ve gelmediği takdir- leyh müteahhit Hasan Bas»inin 
de H. U. M. K. ı:ıun 337 ci madde- bizzat ·.-eya tarafından tayin edi· 
si mucibinae yeminden kaçınmış len muteber bir vekil gönder"lledi· 
ve yemın edeceği vakıaların sabit ği takdirde muhakemenin gıyı.lıer. 
olmuş sayılmasına karar verilece- görüleceği bu baptaki davetiye,.ın 
ği hali hazır ikametgahı meçhul o- ı:..ın"=cme divanhanesine tebliğ 
lan müddeialeyhe ilanen tebliğ o- makamına kaim olmak üzer~ asıl· 
lunur. (935/795) dığı ilan olunur. (369/936) 
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Senelik muhammen kirası 8 lira olan Bulrurluda çınar altı sokağın• 

da 66 No. lı kah•e karşısında 42,96 M • 2 yol artığı teslim tarihinden 

itibaren 938 veya 939 ve 940 seneleri Mayu aonuna kadar kiraya ve
rilmek üzere açık arttırmaya konulmu,tur. Şartnamesi Levazım Müdür· 

lüğünde görülebilir. istekli olanlar 60 kuruşluk ilk teminat mektup veya 
ma'<buz ile V 3.937 P uartesi iünü saat 14 de Dliml Encümende bu· 
lunmalıdırlar. (B.) (1406) 

* 
Hepsine 25 lira kıymet tahmin ~ı:nan Topkapıda Denizaptal mahal· 

lesinde Topk pı caddesinde eski 315 yeni 337 No. lı dükkanın ankazı 

açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım Müdür;ü!ıünde görü· 
lebilir. J3tekliler 188 kuruşluk ilk teminot makbuz veya mektufıile bera· 
ber 23-3-937 salı günü saat 14 de Daiıl'l Encümende buiunmalıdırl ır. 

(B.) ( ı 298) 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
isletme U. İdaresi İlanları 

M.ıiıammen bedelı (60,000) lıra olan vagon ytdek aksamı 3/5/1937 

Pa artesi giınü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina· 
sında sa:ın alınacaktır. 

B:ı işe iirm~k isteyenlerin (4250,·) lralık muvakkat teminat ile ka· 

n unun tayin t>Uiği ves:kaları, resmi gazetenin • 7-5-1936 ııün ve 3297 
No. lu nüshasında intişar elmiş olan talimatname dairesinde alınmı~ ve• 

ıika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisli~iDe 
vermeleri lihımdır. 

Şartnameler 300 kuruşa Ankara ve Haydarpa;a veznelerinde satıl· 

maktadır. (1462) 
• * .. 

Pendik istasyon büfesi mukavelenin akdi tarihinden itibaren 
20 n san 938 tarihine le adar açık arttırma ile kiraya verilecektir. 
Açık arttırnıa 25 mart 937 pcr~embe günü sa~t 10 da Haydar• 
poşa gu binası dahilinde İşletme wüdürliığü komisyonunda 

ynpılacektır. Bu işe girmek istiyenlerin 13455 kuru51ıık muwak

kat teminatı verdiklerine dair alacakları Haydarpaşa vezne 
n akbuzile ,.e kaı:ıunun leyin elliği vesikalarla birlikte arttırma 

gün ve saatinde komisyonda hazır bulunmaları lhımdır. 
Bu işe aid şartnameler Pendik: istasyonunrlan ve Haydarpaşa 

İşletme müdürlüğündell paras.z tedarik: olunabilir· (1367) 
• . .. 

Muhammen bedellerile mıktar ve vasıfları a5ağıda yazılı (4) 
grup malzeme h~r gurup ayrı ayrı ihale edilmek Üzere 22·3-37 

Pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilinde 
toplanan komisyon tarafından açılı: eksiltme İle satın alınacaktır • 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılt muvakkat temi• 

uat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü ıaa• 
tine kadar kom'.syona müracaatleri lhımdır. Bu işe ait şartna• 

meler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktaiır. 

1 - 500 kilo muhtelif eb'atta gavanize adi demir tel, 

1300 kili galv•nize bağ teli, 6o0 rulo galvanize dikenli tel mu• 
hammen bedeli 17-15 lira 60 kum' ve muvakkat teminatı 130 lira 
95 kuruştur· 

2 - 1030 kilo muhtelif eb'•tta demir rondela muhamı:ıen he· 
deli 360 112 l: ra ve muvakkat teminatı 2704 kuruştur. 

3 - 445 kilo wnhtelif eh'atta yay için çelik tel ve 570 kilo 
mulıtel'f eb'atta galvan"ze çelik kablo t~l muhammen bedeli 1010 
lira 25 kuruş ve muvvat temin~tı 7fı77 kuruşutur. 

4 - 15 adet ray d~lme makinesi (Roba! 1 gibi) mulı~mmen 

be<leli 673 1/2 lira ve ıııııvakka temina•ı 5052 kuruşttır· (1232) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Spor gömlek 422 Adet 

Mendil 1235 H 

Pijama 184 Takım 
Yiiz lıavlusu 410 Adet 

Spor fanila 681 " 
Kısa patiska don 681 n 

Çorap 908 Çift 

Mektep talebesi için cins ve miktarı yukarıda yazılı •7. ka. 

lem iç çamaşırı vesaire açık ek;i"tmeye konulmuştur. Muhammen 

bedeli •2263,, lira "15. kuruş ve ilk teminatı "I 70. liradır. E.: 

siltmesi 29-3·937 Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Şartna• 

mesini görmek isteyenlerin her gün ''e eksiltmeye girmek iste• 

yenlerin de muayyen gün ,.c saatte mektepteki komisyona müra• 

rut'arıilrn olunur. "1355. 

lstanbul Üniversitesi Arttırma ve Ek
siltme ve Pazarlık Komisyonundan: 

En Az 
1li8 

C~ket Et~k 

En ç•k 

205 
En a7. 

60 

Bir takım 
En çok 

62 • 

Muhammen fiatı 17 

• • 16 
1 - Üniversite kadın ve erkek müst•hdemleri; için y~rli 

kııma~ ıan yaptırılacak yukarıda mıktarı ve iııubammen fiatları 
yazılı elb"seler 29-3·937 paz8 rtesi günü saat 15 de Rektörlükte 

T oplanacak Komisyonda ihale eJilmelr. üzere açık eksiltmeye ko• 
nıılwuştur. 

2 - Şartname kumaş ve harç nümuneleri her gün Rektör. 
liıkte görülür, • 

3 - Taliplerin ihale gününe kadar 336 lira muvakkat temi• 
natbrını Üniversite vezne>İne y•tırmış olmaları ve ihale günü Ti

caret Odası Vesikasife bu gibi işleri lıüsııü suretle ifa ettiğine 
dair resmi d•iredcn son iki yıl zarfın:!• almış olduğu bir vesika 
vermesi lazımdır. "1416,, 

ipJ..,,._ ________________________ ~~~~~~~~~~-·~-

-AÇIK SOZ-

' '1 : ~j~ •• --""· .. • ff ..... ' ... . 

Güzel havalara 
f 

aldanmayım ! 
SoğukAlgınhkları ihtilatlara yol açabilir. Fakat 

Bir Kaşe Grip • ın 
Muhtemel rahatsızhk· 

ların hepsini önlediQI gl· 

1 

bi nezle, grip, bronşiti 

de kısa bir zamanda lza· 

le eder. Harareti sUratle 
dUşUrUr. 

Grlpin ağrıların aman· 

sız dUşmdnıdır. Diş, baş, 

sinir, adale, romatizma 

mafsal evcaında kat'i· 

yetle tesır gösterir ve 

gUnde Uç taneye kadar 

emniyetle alınabilir. 

Gripini tercih ediniz 

l 
lstanbul Levazım AmirliÜil 
Satınalnıa Komiayonu lıanlar:_ 

lstanbul asker konağı içın su bo· 
rusundan 250 adet altlı ve Ustlü 
karyola 18/Mart/1937 Perşembe 

günü saat 14 de Tophanede satına!· 
ma Komısyon unda p;.zarlıkla alı

nacaktır Tahmın bedelı 4250 !ıra 

ilk temınatı 318 lıra 75 kuruştur. 

Şartname ve nümunesi Komisyon· 
da gcirülebilir isteklilerin kanuni 
vesıkblarıle beraber belli Gaatte 
kr,mısyc,na gelmelerı (388) (1456) 

1
-- 1 İstanbul komutanlığı 

Satınalma Komisyonu ilanlar:_ 

Gıimuşstıyu hastahanesi,.,in 

<Htıbubat ve tohtımlar için suda 
münhal muzadı taaffıınlarda isla
hat • hakkındaki ıhtiraın 9 Son 
Kanun 1934 tarih ve 1768 numa • 
ralı ihtira b~ratının ihtıva ettiği 

htıktık bu kere başkasına devir ve. 
Y•.hut mevkii fiile konulması için 
icara verilmesi teklif edilmekte ot. 
makla bu hususta fazla malumat 
edınmek isteyenlerin Galata'da 
Aslan han 5 inci kat 1-4 numarala· 
ra müracaat eylemelerı ilan oltı • 
OIJr 

lsıanbul Asliye 3 üacü Hukuk 
M ıhkemesınden: 

Sara Mızrahi tarafından Galata. 
da Az•pkıpuda Kaptanpa;a çık
mazında 2 No. lu evde mukim ko. 
cası Saül Sevi aleyhine 936/1099 
numero ile açılan boşanma dava. 
sında IJ!Üd~ealey hi.n ikametgahınıo 
meçhulıyetı hasebile ilanen dave. 
tiye tebliğ edildiği halde mu•yyen 
iÜnde mahkemeye gelemediğinden 
hakkında ittihaz eiilen gıyap kı· 
rarının ilanen tebliğine kllrar ve. 
rilmiş ve muhakemesi de 19.4.937 
saat 13 buçuğa talik edılmiş ve gı· 
yap kararı mahkeme divanhanesi. 
ne asılmış olduğundan mezkur giln 
ve saat.te. müdd_ealeyh mahkemeye 
gelmedığı takdırde muhakemenin 
gıyabında devam edeceği ve bir 
daha mahkemeye alınmıyacağı teb
liğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (31067) -

17 Mart 

~-------------------------------------------------.... , 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llaııları 
=---------------------------------------------------Askeri hastanelerde yeniden yapılacak olan bir pı vyon ile hir ko· 
ridor kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşt.ırr. Keşif bedeli 28219 lira bir 
kuruştur. lık teminatı 2116 lira 43 kuruştur. Eksiltme 27 Mart 1937 
Cumartesi saat 11 dedir. Teklif mektupları mezkür saatten bir saat ev· 
veline kadar Komisyon Başt..anlııtına verilmiş veya gönderilmiş ol~cak
tır. Şartname keşif ve resimleri görmek isteyenlerin her gün Erzurum 
Okeri satınalma komisyonuna müracaat etmeleri. (636) (1373) 

Kütahya Vilayetinden: 
KütRhya Memleket hastahanesi 

Muhotmmen heceli Beheri 

Lira K. Ad~t 

25 50 25 

!cin : 

:30 00 ı !ngi liz sistemi 

Demir -cta Jer. 

Kırma karyola. 

9 50 55 

27 00 

10 00 

1 
2 

P ortr1g1tör 

Eskabo. 

70 00 2 Arabalı sed;ye 

5 50 2 Demir sandalra. 

26·3·1957 Cuma günü saat 15 de ihale f'di lmek Üzere açık 

eksi:ımeye k~nulmuştur. isteklilerin 104 lira muvakbt teıııina• 

tile mezk<lr giin ve sutte Kütahya Vilayeti Dairui Encümenine 

mürac~atları ilan 'llunur. (1291) 

İstanbul Üniversitesi Arttırma, Ek
siltme ve Pazarlık Komisyonundan: 

1. - Tıb Fakültesi !kine! Harici Hastalıklar Kliniğine alın•· 
cak olan ve muhammen bedeli 5558 lira tutan tıbbi al:lt 29·3-1937 

tarihinde Üniversite Rektörlük binasınd~ toplanacak Komisyonda 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2. - Bu işe •id Jiıte ve şartnameler hergün Rektörlükte gii

rüfebilir. Taliplerin ihale saati olan 15 den bir saat evvel 417 Iİ• 
ralık muvakkat temin•t ve teklif mektuplarile T;caret Odası vesi• 
katarının bir zarf içeriıinde makbuz mukabili Rektörlüğe vermiş 
olmaları !alımdır. (1415) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı· 

Nafıa Vekaletinden: 
t - Eksiltmeye kon ulan iş : Ankara civarında Çubuk bara• 

jında yapılacak g'zino inşaatı. 
Keşif bedeli "75252,. lira "55., kuruştur. 

2 - Eksiltme 3J·Mart•937 tarihinde Çarş1ıııb1 günü s:ıat 
"15 .. de Nafıa VckUetinde Sular Umum Müdürlüğü eksiltme 

kom:syonu odasında kapalı zırf nsulile yapılac1ktır· 

3 - İstekliler; eksiltme Şartnamesi, mukavele projesi, Ilayın

dırlık işleri genel şartnamesi, inşaata aid umumi ve hususi fenni 

şartnameleri keti! cetveli, silsilei fiat cetveli ve projeyi "3., lira 

"76. kııruş bedel mukabil;nde Sular Umum Müdürlüğünden ala· 

·bilirler. . • 
4 - Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin •5012• tırs 63 .. 

kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 Sl• 

yılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan mlıtea hhit vesikası 

ibraz etmesi ve c50• bin liralık iş y:ıpmış olması 1"5.zım.iır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saıtten 

bir saat evveline ka.iar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mu• 

kabilinde vermeleri lazımdır· Postada olan gec:kmeler kabul 

edilmez. "536. "1334. 

o 
Hamam ocağı maden kömürü ya· 
k&cak bir stıretle tadilen tamiir i
halesı açı'< eksıltme ıle 18 Mart 
1937 Perşembe günü saat 16 id ya
pılacaktır Keşi f bedeli 250 lin 76 
kuruştur . Şartnamesı her gün ôğ
leden evvel komisyoada görüıebi· 
lır. Isteklılerin 19 lıralık ilk te • 
minat makbuz veya mektuplarile 
IX. ınşaat şubesinden alacaklar: 
vesikalarla beraber ihale günü vak· 
ti muayyeninde Fındıklıda Ko • 
mutanlık satın alma Komisyorı•ına 
gelmeleri. (1112) 

KUMBARA BIRE, 
1000 
VEREN 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cMütehavvil adisei şahsiyeli dür
bünler. hakkındaki ihtiram 8 Mart 
933 tarih ve 1612 numaarlı ihtira 
beratının ihtiva ettiği huku'.< "Ju 
kere başkasına devir veyahut mev· 
kii fiile konmak üzere icara veri!· 

mesi teklif edilmekte olmakl3 bu 
hususta fazla mallımat edinm~k is· 
teyenlerin Galata'da, Aslan .ı~n 5 

inci kat 1 • 4 numaralara müra • 
caat eylemeleri ilan olunur. 

Beyoğlu birinci hukuk hakimli· 
tinden : 

Abdulvahap Şenin Beyoğlunda 
Balıkpazarında 23 numaralı dükkan. 
da Fehmi aleyhine açlığı alacak 
davasından dolayı müddeaaleyh na· 
mına gönderilen davetiyenin ıröste• 
rilen adresi terkedip ikametgAlıının 
meçhul bulunduğu şerhile mubaşir 
tarafından bila tebliğ iade kılınması 
üzerine bittalep }irmi gün miiddetle 
ilanen tebligat icrasına mahkemtce 
karar verilmiş oldu~undan muha. 
keme günü olan 10.4.937 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat onda 
müddeaaleybin bizzat veya!bilveklle 
mahkemede bulunması lüzumıt tetı. 
liğ makamına kaiııı olmak ilzere 
ilAn olunur. 
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