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Rüştü Aras ve Misafi- Musol~ni ispanyadaki ı_talya~-
. · · · h · ları bır telgrafla teşcı etmış 

rı m 1 z mu 1 m Ele geçirilen bir asi bayrağında italvanca şöyle yazılı: 
beyanatta bulundular "Şevk ve gayretle yanıyoruz, fakat parlamıyoruz., 

...................................................................................... -...................................................................... Lon d r a ve 
Hariciye 
Vekilimizin 
Beyanatı 

Ankara 20 (A.A.) - Türkiye 
Hlriciye Vekili Dr. Tevfik Şüştü 
Aras, Rador ajansına aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur. 

•B. Victor Antonesco'nun ziya· 
relin den ne kadar memnun olduğu· 
muzu, bütün harekatımızla göster· 
miş oldugumuz içiıı, tekrar söyle· 
meğe lüzum ~oıdur. Bu ziyaret 
verd· ği neticeler dolayısile iki mem
leket arasındaki munasebat için 
pek faideli olmn~tur. 

Beynelmilel vaziyeti beraberce 
t•tkik ellik. Balkan antantı konfe
ransı münasebetile Atina'da son 
yaptığımız toplantının açık ve sarih 
kar•rl arından sonra şimdi yapılan 
bu tema< bilhassa verilen kararla. 
rın tatbik me.kiine konmuı için 
pek faideli olmuştur. Bu temasa. 
B ·~vekilımizle bır.ikte Nisanın 21 in. 
ci halt ı•ına doğru buiuomağı üm:t 
Clliğimiı Belgrad'da B. Stoyadino
vtç e You_goslav dostlarıuıız1a be
raber devam edılecektir. 

( Deı:amı 3 iincii sayfada) 

Ben bir halk 
Adamıyım 

(ATATÜRK) 

Ekseliıns Anloneskonun Anka • 
rayı ziyareti esnasında, Türklerin 
sarsılmaz büyük şefi Atatürk, Ru· 
meıı gazetecilerine iltifat c-tmişler 
ve bu gazetecilere, bütün devlet 
adamlarının ve insanlığın faydala
narak okuyacakları beyanatta bu
lunmuşlardır . 
Geniş manalı, büyük değerd~ 

bir dcrs olarak hepimizin ve her 
vatandaşın seve seve, sedne se
vine bir çok defalar okuduğu ve o
kuyacağı bu beyanat, cumhuriyet 
tarihi için en parlak bir n sika ol
mak vas!ile şu sözlerle bitiyor: 

. Ben, dü.şiindüklerim& sevdik -
!erime olduğu gibi söylerim. Aynı 
zamanda lüzumlu olmıyan bir sö
zü kalbimde taşımak iktidannda 
olmıyan bir adamım. Çiinkü ben 
bir halk adamıyım. Ben düşündiik
Zerimi daima halkın huzımunda 
söylemeliyim. Yanlışım varsa, halk 
beni tekzip eder. Fakat şimdiye 
kadar bu açık konuşmada halkın 
beni tekzip ettiğini görmedim.• 

Ulu Önderin bu veciz sözleri kar
şısında duyduğumuz heyecan son
suzdur. En küçük Türk çocukla -
rından yaşlılarına kadar bütün 
Türk milletinin kalbini tutan Ata
türk sevgisinin büyüklüğünü, bit • 
la ;, Atatürkün ağzından ışıtmek. 

gözleri yaşartan, kalplere heyecan 
veren en canlı sevınçlerimize kay
nak olmuştur. 

Kendi kendinize şöyle düşünü

nüz: Halk adamı olan, halk adamı 
olmakla övünen Atatürk"le Ata • 
türk"ün adamları olmakla gurur 
duyan halk arasındaki çözülmez 
birliği anlatan her söz ve hadıse , 
insanı nasıl sevindirmez? 
Dıinya, Atatürk'ün Türklerin 

sarsılmaz şefi olduğunu bizim gibi 
bitmelidir. Fakat o dünya şunu da 
'Yice bilmeli ve bellemeli<lir ki hiç 
Şakir Hazım Ergökmen 

(U•<Jamı 1 inci , ay/ada) 

Misafirlerimiz dün geldiler Parisfe . 
ve Bükr şe döndüler Telaş var 

" H a bsburgl rın Peşte ve Viyanada 
Kral olmalarına imk an yoktur. Romanya jHarbeden ltaıyanfırkaları 

Al 
•. f it.na girme~. bozguna uğradılar 

· men.yanın n u U ZU 8 · gı Mıodrld 20 (A.A.) -Havu ajan· 

k a bul edelhez.,, sının muhabirinden: 
Brihueııa'nın hükilmet kuvvvet• 

leti tarafından zaptı esnasında ele Parİlf• faşistlerin ıebep oldukları iddia edilen ıon fr.argaşa/ı/c/a,,n ille 
jteçirilen bir asi bayrağı, Madrid'e lnlıbolan: Bir nümoyi,çl borilcatların aıtündı 6arkı söyl6yor fle alnın• 

1 
(Yımsr 2 inci sayfaml'da) dan ya rnfarıan bi, pol' • lıôc//,. eına'1nda 
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Vaziyet . 1 Tramvaydan atlayanlar 
1 Gerginleşti· ya _af anıyor 

Mi•a/i~ lm.(s, R o m an y a H ar iclg• Naıcrt, dı1n Ankaradan 
dönd6kl•n ıon•a Hagda•paıa rıhtımında 

(Yazısı 2 nci sahıfede) 

Murahhasımız dün 
Cenevreden döndü 

Hatayın Anayasası üzerinde Fransız ! 
EksperlerHe ihtllaf çıktı. Müzak ere· 
lere 9 Nisanda de-vam edilecek . 

Avusturya gazete
leri Af manyaya ta. 
arruza başladılar 

Viyana 20 (A.A.) - Avustur· 
ya.Alman münasebetlerinin geri· 
lediQ-i, bilhaua matbuatla gilt k· 
t rnüt '"r'c 

mckted·r. 
Bu sabah çıkan Viyana gaze

teleri, Almanya'ya karşı Berlia 
ile Viyana arasındaki ciddi ger• 
ginlik zamanını hatırlatan muta• 
arrız bir lisan kullanmaktadırlM. 

Gazeteler ekseriyetle Alman 
matbuatı tarafından Avusturya 
hakkında işaa edi;en kasde müs
tenid haberlerin bir listesini neş• 
retmektedirler. 
· Neues Vıener joıırnal, bu gibi 

haberlerin neşredilmesini ı ı 

temmuı tarihli Avustuaya-Alman 
itıla!ına karşı bariz bir taarruz 
mahıyetinde telakki etmektedir • 

Taç giyme 
Merasimi 

Emniyet müdürlügü dün sabahtan 
itf baren şiddetli b_ir kontrole başladı 

D{Jn Tramvaydan atladrl:/o,, i~ln g e lcalanıp Enıniyıl 
müdür lüfônn 2~tir•l•nlerılen bir grup 

iki gün evvel Harbiyede bir as• murlar, 0/alnıanlara kapıların ka• 
kerin ölümü ile neticelenen feci ka. panmasını ihtar etmekte oldukları 
za üzerine emniyet direktörlüğü gibi, atlıyanları da yakalamakta. 
bütün polis merkezlerine bir emir 

dırlar. Yakalananlar mıntakaların. 
vermiş, tramvaylardan atlayanla· 
rın yakalanmasını bildirmiştir. daki merl(ezlere götürülmekledirler. 
' Bu emir üzerine dun sabah al. B"nlar akşama kadar merkezlerde 
tıdan itibaren şehri n her tarafın. tutulacaklar, saat beşte emniyet 
da birçok zabıta memurları kont· direktörlüğüne götürülerek müdür 

Ge nernl Görlngln bulun· rol vazifesine başlamışlardır Me. (lüf/en sayfayı çe<Jiriniz) 
ması n 1 lngli ter e i s t emiyo r 11111111111111ıııııııı11111111111111111111ı1111ı 1111111111ıu11110 ... . ........ 11 1 1 1 11111uı111111111111111111 11 111•11111111111111111111ıı111111111111111uı11ıoııııı .. 

Paris, 20 (A. A.) - Havas ajan- Ada o·· nler; nde bu·· yu·· k 
sı~ın iyi bi.r menbadan öğrend ' ğine 1 
gore, lna-ıltere Hariciye nezareti b• k 1 d 
~l~a~ Hariciy~ nezareti nezdinde ır canavar ya a an 1 
gızlı bır teşebbuste bulunarak müf· 

, 
Dan grlın Numan Ri/at Mınımertcıoıtu SiTk•cfdın çıkarkın 

rit sol cenah fırkalarının General 
Goering'e karşı duydukları husu• 
m~t dolayısile taç giyme merasi. 
mınde Generalin, Alman hüküme· 

Cenevrede Halayın Anayasası r !arında bulunmuş olan murahhı • · · I tını temsi etmemesini istemiştir. 
nı tanzim edecek komite toplant.ı- sımız Numan Rıfat MenemenciJ~- A mtle fırkası şeflerinden bazı. 

lu, dün sabahki ekspresle şehrimize !arının bu hususta hariciye nezare. 
gelmiştir. tine evvelce müracaat etmiş olduk. 

Numan Rıtat Menemend:>ğlu, ları hatırlardadır. Buuların ileri 
(Droamı 2 inci sahifıde) ( Dıoamı2 ncl sag/ada) 
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1 SüleymarJın 
Sarayında 1Enkaz altında kalan 

Kudüs 700 talebe 
· Kızları 

Son Telgraf 
Gazetesi bu harlku· 

ilde gUzel, tarlhj tefri. 
kayı ne,re ba,ıamıttır., 
Mutlaka takip adınız. 

T aliin acı b ir i stihzası: 

Gaz patıamas ile mahvolan talebeler kaza• 
dan biraz evvel dershanede tat tahtaıa 
töyle yazm ı , ıardı : 

"Petro_l_v_e_g_a_z_ta-biatın bize l 
en büyük liıtf üdür,, 

( Y•zısı 2 inci .agfamrıda) 

- --·----
Bir tondan faz la ağırhkta olan canavar 

dün Bahkhanede teşhir edUdi 
(Yazısı 2 inci aayfamızda) 

Müzikle beden terbiyesi 

Bıgo§; la Ha//t.r.,( bedın tır bfgul lcolıı menHplarl J(Jn a.lıam bir m{/ıa· 
"''" <Jermlılır .,, müzlklı muhtel// harelcctler gapmı,lardır , Rumi• 

mis il• idman m ıbamereı/nden lılr ln tı haı teı blt elmelı.tedir. 
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- Sokulmayınızl 

Çığlığıma el.emnıiyet vermedi, 
- Le dö grasın ortasında üçün· 

cü grası o'acaksınızl 

Ve dimesile bluzumun yakasını 
tutup çekmesi bir oldu. Bluzum be· 
lime kadar yırtılmış ve göksünı 
meycana ç:kmıştı. 

Ne midemde içki, ne başımda 
buharı kalmışt•. Bütün sporcu kuv• 
vetimi topladım, ve sağ kolumun 
b• tün açıklığı ile gerildim, geril· 
dirn, Şevıle[ n yüzüne mülhiş bir 
tokat atmş", 

Tokatını o kadar şakladı ki kar
şı salonda • bir saatten beri perde
sizdi. caz birdenbire durdu. 

Tokatın irs rile arkqsındaki ka· 
dınların kuc<klarına } a•Lın r Jk yu
varla•ımakta~ kurtulan Dii Şovalef 
dogruldu. Kendisinı topladı ve ~a· 
kin bir sesle bana l 

- Sizi, dedi. Bir budaladan baş· 
ka bir şey olmıyan amanınıza şika· 
yet edeceğim 1 

- Amanını mı? 
Bu sefer yumruklayacaktım. Pren• 

ses araya g rdi, Mustaşa Ras Fed· 
oanı iterek atıldı ve Şovalefe: 

- Ne dediniz? ne dediniz? de• 
di. Şevalef ayni sükünetle Musta• 
fcya cevap verdi: 

- Ne kadar küstah metresiniz 
varın ş efendıl 

Mustafayı kaplana döndürmek 
için tıu söz yelli. Ağır ağır söy• 
ledi: 

- Siıinle ölesiye vuruşmağı tek. 
lif edi} orum. 
ŞevAlef omuzhnnı silkti. Bir ke. 

di sırıtışı ile sırıtarak ve asalet ifa· 
de eden ( dö ) hecesine basarak: 

- Bir dö.. Şevalef, bir Türk 
Mustafa ile vuruşamaz 1 dedi. 

K. plana dönen Mustafa bu ıe• 
fer bütün yırtıcılığı ile haykırdı: 

- Öyleyse Türk Mustafa senin 
leşini sersin de gör. 
. Dedi ve Şevalefin üslü 1e atıldı. 

Do Şevelef yede, Mustah üstte. 
Ne kad r· döğdü, ne kadar tekme· 
ledi bilme. Herkes üzerine çullan• 
mış, Şevelafi yumruk altında öl
mekten kıırtarmağa çalışıyordu. 

B r aral.k Mustafa biraz açılır gibi 
oldu. Fakat çekilmesile gökremesi 
bir olc'u: 

- Tabanca mı çekiyorsun alçak! 
Dö Şe'alcf arka cebinden çıkar

dığı tabancasını kılıfından kurtar
mak isti, ordu. A leş etmo,sine mey• 
dan bırakmak islemiyen Mustafa Ze· 
keriyya sofrasının üzerindeki bıç1k· 
!ardan bir tanesini kapınca Ş!valefin 
göğ'süne saldırdı.Tanı bu sırada pren· 
ses ikisinin arasında bulunuyordu. 
Mustafanın elini tutmak isleyen 
prensesin sağ kolunun pazusundan 
kanlar fışkırmağa başlamışlı. Şeva. 
lelin göğsüne girecek biçak, pren• 
ses:n sağ pazusunu omuzundan a• 
şağı doğramıştı. 

Mustafa bir an şaşırdı. Ben hay• 
kırdım: 

- Bırak onu Mustafa 1 
Ve Dö Şevalef'ın üstüne atıldım. 

Çünkü Ş va:ef tabancasını kılıfın. 
dan çık4rmış ve Mustafaya nişan 
almak üzere idi. 

(Devamı ı·ur) 

Misafirlerimiz dün geldiler 
ve Bükreşe döndüler 

Dost Romanyanın Hariciye Na- nize bir defa daha gelmiştim. lıtanbul 
zırı Bay Antonesko dün sabah çok gü2el. O kadarki bunu foto!!'· 
Ankaradan şehrimize gelmiş ve öğ- rafla tcsbıt etmek bile mümkün de· 
leden sonra saat 15 de Romanya ğildir. 
va~urile memleketine dönmüştür. ismet lnönU Bükreşe 
Mui.terem misafrrimizle beraber Ba. gidiyor 
yan Antonesko, Romanya Srliri Nisan ortalarına doğru Romanya 
Bay Telemad, Romanyanın lstan. Başvekili Tataresko nuo Ankaraya 
bul Konsolosu ve Romanyalı iki yapacağı resıııl ziyaret Terkiye 
gazeteci de aynı trenle Ankaracan Raş•ekili ismet lnönü tarafından 
gelmişl~rdir. aynı ~y ıçinde iade edilecektir. 

Vali, lstaııbul komutanı, poli! Kendısine Doktor Arasın da re[a. 
müdürü ve daha birçok kalabalık kat edeceğini umuyorum. 
zevat misaf.rlerimiıi Haydarpaşa Almanysnın siyaseti 
istasyonunda karşı! mışlardır. Bir Almanyanın Orta Avrupadaki 
kıta asker, bir polis müfrezesi ıe- lemayüller i, iddiaları bizde hiç bır 
lam resmini ifa etmiş, askeri ban· şekilde iyi kabul görmez. Roman. 
do Romen ve Türk miUl marşl•rını yanın vazıyeti açıktır. Hükümeti-

mizın siyaseti, Romen milli men• çalmıştır. 
Mısafirimiz Haydarpaşa garından featlerine uygun olarak tanzim edil· 

d miştır. Romanya, ne iktı•aden, ne 
çık ıktan sonra kendilerine intizar de siyasi bakımdan hiçbir şekilde 
etmekte olan lstanbul motoriie 
do~ruca Dolmabahçe sarayına gıt· 
mişler. M.safirlerimiz sarayı gez. 
dikten sonra olomobillerle Fenere 
gitmiş, patrikhaneyi ziyaret etmiş
lerdir. Bu • yareti müteakip oto• 
mobili< rle Top~apı sarayına gidil· 
miş ve daha sonrada Ayasofva 
müzesi gezilmiştir. Bir saat süren 
bu gezintilerde misafirlerımiz mü· 
zelerde gördüklerini alaka ile sey. 
retmişlerdir. 

Saat yarımda Perapllasa dönen 
misafırlerimiz öğle yemeğini otel
de yemiş ,.e Hat 15 te G1lata rıh
tımın inmişlerdir. Burada toplaMn 
h•lk miıafirimiıi alkışlamış, askeri 
bando Türk ve Romen milli marş• 
!arını çalmış, bir kıt'a asker selam 
rtsmini yapmıştır. 

Bay Ar.tonesco, kendisini teşyi 
için gelen zevatın ayrı ayrı e !e
rini sıkmış, refikasile beraber va· 
pura girmiştir. Muhterem misafiri· 
nıizle refi•asına bir çok bwket.er 
takdim edilmişt'.r. 

Romanya vapuru 15,15 de ha
reket etmiştir. Mısaf r m;z Vali, 
lstanbul kumancanı, Romanya se· 
!iri, Romanya konsolosu ve Ref•· 
kası, Balkan antantı ve küçük an• 
tanla dahil hiikümetlerin lstanbul 
konsolosları tarafından büyük bir 
umimiyetle Uğurlanmıştır. 

B. Ant oneskonun be-
· yanatı 

Muhterem m'safHmiz B. An· 
tonesko dün gazetecilore muhtelif 
mes'c:eler etrafında sorulan suallere 
cevaben şu beyanatta bulunmuştur: 

•- On oeş ~·ıl önce mem ekeli· 

Saı h Kı.ıç taralıod~n gÔrulec~k·· 
)erdir. 

Çoculclar vel!lerine teslim ediFp 
babJlarından bırer lira para cezası 
alınacaktır. Büyüi<ler de aynı pa. 
rayı verecektir. 

Bu kontrol.ar bundan sonra her 
gün şehrin her tarafında gayet sı· 
kı bir surette devam edecektir. 

vasilik altına sokulamaz. 

KUçUk ltil6f devletlerl 
Kü~ük itilaf devlellerı arasında 

tam bir ahaek hüküm sürmektedir. 
Praa-, Belgrad ve Biikreş, menfe. 
atlerinin müşterek olduğu kaoaa. 
tindedırler. 

Hababurgların avdeti 
Habsburgların avdeti meselesıne 

gelince: Avusturya kralcıları bize 
bu işi kendilerine ait bir iç siyasa 
meselesi suretinde göstermek isti
yorlar, fakat Habsburgların avdeti 
ıamamile bir dış siyasa işidir. Hü· 
kOınetimız, Bay Stoyadionv için 
Yugo~lav meclisinde söylediği nııt· 
kundaki ooktai nazarını aynen tek· 
rar etmekten çekinmez. 

Habsburglar ne Viyanaya ve ne· 
de Pe~teye avdet edebilirler. Kü
çük hilaf buna açıkça m;imanaat 
eder. 

Romen-sovyetmUnasebatı 

Sovyellerle de dostuz. f fi komşu 
ve dostuz. Fakat müttcfık değiliz. 

Tarafeyin birbirlerıne tam bir saı• 
gı göstermekte ve mevcud itımadı 
bozacak bir harekete kalkışma• 
maktadırlar. 

Hatay meselesi 
Hatay davasında TürKiyc ile 

Fransa pr•nsip itibarile anlaşmış• 

lardır. Biz ilk andan itibaren Tür-
kiyenin davasını haklı görmüştük, 

Türk siyasası dürüst ve merddir. 
Biz buna inandığ'ımız için ve hıç 

bir hadise bu inJncımızı bozmadığı 
için propagandalara kulak asmadık. 

Romen • Bulgar 
mü na sebatı 

Bükrcşle Sofya arasında tam bir 
dostluk hüküm sürmektedir. Bul· 
garis:anın Balkan Antantlanna gi. 
receğini zannetmiyorum. 

AtatUrk ve ismet lnönU 
Atatürk büyük adamdan da bü· 

yük, içinde insanlığın en iyi ve te• 

- A ç ı K s_~_z_ -

1!!~~,~~! :. .. ,~~;!~.~.~J(~,~~-lr Belçika 
sahasından geçen kısmı üzerine rastlayan bina, dükkan ve arsaların Is- • 
timl.ikine başlanmıştır. Bu yol üzerindeki inşaat faalıyeti son zamanlarda Kra ı ı 
artmıştır. : 

Tekirdağ 20 (A. A.) - Tekirdoğ Umumf meclisi 937 bütçe•ini 471 1 

bin lira üzerinden tesbit eylemiştir. Büdçe, yapılaca!< birçok işlerin mas
raflarını karşılamaktadır. 

• • • 
Yemene giden Irak heyeti 

Kahire 20 (A. A.) - Yemen imamı Yahyanın nezdine gitmekte olan 
Irak heyeli buraya gelmiştir. Heyet, Irak ile lbnissuud ara'1nda imzala. 
nan dostluk ve ittifak muahedesine Yemenin de girnıe•ini temine çalı· 

şacaktır. Bu muahede bir Arap ittifakı olup bir harp veya ihtilal vuku· 
unda karşılıklı yardım taahhüdünü ihtiva e !emektedir. 
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Musolcni ispanyadaki 
ltalyanları teşci etti 

( 1 inci ıahifeden cleuam) 

gönd.rilerek matbu~t mensublarına 
gösterilmiştir. 

Bu bayrağın bir !•rafında kır mı• 
zı·sarı-kırmızı renkler, diger tara· 
lında da da mavi zemin üıerine 
ita yanca M Bruciamo nun lucıano. 
ibaresi yazılıdır. Bu ibarenin ma• 
nası şudur: 

"Şevk ve gayretle yanıyoruz, 

fakat parlamıyoruz." 
General Miaja, gaz tecileri ka. 

bul ederek mıli•lerin ileri h r!ket. 
!erine devam elliklerini ve asil•rin· 
de şimal islikamelinde kaçtıklarını 
beyan etmiştır. 

Hükümet, Brihuega'nın zaptın: 
dan sonra ele geçirıten Mussolını 
tarafından çekilmiş bir te'graf,n 
metinini matbuata vernıiştir. Bu 
telgraf Guadoi ıra mıntak•sındr 
çarpışan ltalyan kıtalarına hitaben 
yazılmıştır. Te'grafın me~ni şudu~: 

• Pola gemisıle Trab.us g.ırb a 
gitmekte olduğum şu s.r_ad.a Guada. 
lujlfa'da vukubulan buyuk muha. 
reLe hakkında m·•liimat aldım. Le
jion-!rl~rimiıin düşmanın. '!1ukave
melini kıracaklarından emınım. Bey• 
nelmilel kuvvetler, ezi melid-r. Çün. 
kü bu ıcuvvet:erin maglüb;yeli bi· 
ze askeri ve siyasi büyük b•r '!'U• 
valf akı} et kazandıracaktır •. ~·ıo.o
ner!erin cec-u:-ane h 1 reketlcrırıı \'a· 
kından takıp ettiğimi kendile· 
rine söyleyiniz .• 

Bu telgraf 16 Mutta Brihuegu'da 
hu~usi bir yevıı i Pmirle İtalyan kı· 
t•larına tetliğ edılmı~t•r. 

Komitede tel<iş 

Parnıs, 20 (A.A.) - İspanya ha· 

dıseleri bugün gazetelerde uzun u

zadıya mcvzuubahs olmaktadır. 

Fıgaronun Londra muhabırı bil

diriyor: 
B. Eden, Alman, Fransız İtalyan 

ve Sovyet elçilerini alelacele top

lantıya davet etmiştir. Buna sebep 

Edene Sovyet Rusyanın fevkala -

de mühim tebligatta bulunmuş ol

masıdır. Aldığım haberler!! göre, 

Sovyetler, İspanyanın kontrolu 

hakkındaki anlaşmadan fevkalade 

memnuniyetsizlik göstermekte ve 

çok mılhim tadilat yapılmasını is

temektedir. Sovyet notası pazar • 

te~iye tetkik olunacaksa da Ed~n. 
notanın ehemmiyetine binaen der· 

hu! al5.k:ıdar devletlere teblığıne 

lüzum görmüştür. 

Londr:ı, 20 (A.A.) - Daily Ex -
pres gazetesi, İngilterenin 5 mart

ta Cadix'e çıkarılan İtalyan kıtaatı 

hakkında Mussoliniden izahat iste

miş olduğunu yazmaktadır. 

ltalyanlar kaçıyorl~;-

Algeziras, 20 (A.A.) - Royter: 

Buraya Guadalajara mept.esınden 

gelen yüksek rütbeli bir ası subayı 

mukür cephede İtalyan kuvvet • 
lerinın mühim zayiata uğradığını 

ve bir kaç fırkanın karm~karışık 

bir halde ric'ate mecbur liduğunu 
itiraf eylemiştir, 

Hükumetçiler mütemadiyen 
ilerliyorlar 

Madrit, 20 (A.A.) - Saat 23 te 

miz duygularla kaynadığı bir vol· 
kan ki lavd ın dostlukları in•anı ya. 
karak sarıyor. Ankara Palasta be. 
raberinde buluıımak şerefini kazan• 
dığım anı hiç unutamıyacağım. 

Başvekil ismet lnönünüun şah. 
sında tanıdığım büyük Devlet ada
mına karşı duyduğum hayranlık 
ölçülemez. Sayın Başvekil Anka• 
rsda bana gösterilen dostlukların 
Bükreşte de Türkler için aynen 
mevcud bulunduğunu görecekle
rinden emin olabilirler.,, 

curr.huriyetçi kuvvetlerin akşam 

üzeri Naval Potro'ya girdikleri ha
ber verilmektedir. Bu köy, Brihu
ega'nın 27 kilometre şimali şarki· 
sinde, Almadrones'in on kilometre 
şimali şarkısinde ve Abanedes'in 
8 kilometre cenubu garbisındedır. 
Bu son iki mevki asilerin son taar· 
ruzlarında cumhuriyetçiler cephe
sinde yardıkları noktalardır. 

Bir asi general istifa etti 
S;ılamanca, 20 (A.A.) - Havas 

bilciirıyor: 

General Franco, Fas komiseri ve 
Afrika kuvvetleri baş kumandanı 
General Orgaz'ın istiCasım kabul 
etmiştır. 

Pariste müzakereler 
Faris, 20 (A.A.) - Ayan Hari -

ciyc Encümeni reisi Berenger, Ha
rıciye Nazırı Delbos ile yaptığı mıl
liıitat hakkında encümene izahat 
vermiştir. 

ispanyada harbeden İtaıyanlara 
d~"" alakadar elçılıkler erasında 
muzak~reler yapılmakta olrluğunu 

ve Ademı Mi.ıdahale Komıtesının 
bu mesele ile derhal meşgul olaca
ğın. söylemıştir. 

inhisarlar 
Vekili 
Memleha/arda 

Çankm, 2Q (AA.) - İnhisar
lar vekili B. Alı Rana Tarhan bu
gün şehrimize gelmıştir. Beledıyc 
tarafından Parti konağında şeref· 

lerine bir ziyafet verildı. Vekil zj. 
yafot esnasında bütün meslek sa
hiplerile görüşerek memleket işleri 
hakkında malumat aldı. 

Vekil, bugün yanında vali ve Be
lediye reisi olduğu halde Çankırıya 
15 kilometre mesafede bulunan 
memlehalara giderek tetkıkatta 
bulunmuştur. 

Taç giynıe 
Merasimi 

(1 inci ıagfadan devam) 
şürdükleri deliler, hükamete Ge· 
neral Goerinır'in Londra'da bulu,. 
masının tehlikeli olacağı kanaathi 
v~rdıği tahmin edilmekted:r. lnııi•iz 
talebelerinin geçende sefır Von Rlb
bentrop'a karşı yaptıkları düşmaq. 
ca nümayisler be'ki Almanlara, sol 
cenah fırka) ırı l"afından tahrik 
ma ~i yetinde telakki edilebilecek 
harekellerd!n ıctinap etmeleri 
lazım gelece~ini göstermiştir, 

Zannedıldiğine göre lngiltere hü· 
kümeli Almanyanın Von Neuralh 
tarafından temsil edilmesini teklif 
edecektir. 

•1111ııııııı1111111111"ıı'ı111111111111111ıııııııııııııı1111111111111ıııııııı11111 

Ben bir halk 
Adamıyım 

(Birinci sahifeden devam) 
bir şef, Atatürk kadar milletinin 
kalbine girememiş, milletini tam 
olarak kendine bağhyamamıştır. 
Kim, aksini iddia yolunda her 
hangi bir tecrübeye girişmek ce -
saretini gösterebılir? 

Türkiyenin kuvveti, milletin Şe
fine olan bağlılığı ve Şefin mille
tine olan güveninden geliyor. 

Tarihin, eşini değil, yakın bir 
benzerini bile bulup çıkaramıya -
ca~ Büyük Atatürk, bize, Atatürk 
devletinin adamları olamk yaşa· 
mak zevkini o sözlerile bir defa 
daha tattırdı. 

Ne mutlu Atatürk bizimdir, di
yenlere. 

Şakir Hazım Ergökmen 

Londrada neler 
Konuşulacak 
Londra 20 (A.A.) - •Dail y 

Ekpress. gazetesinin yazdığına 
göre, Belçika Kra'ı Leopold, 
Londra'da ikameti ·sırasınJa 
Fransa ve lııg !terenin Belçika 
bitaraflığını garanti edeceklerine 
dair Eden'den teminat istiyecek· 
tir. Bu teminata muklbil hgıllere 
ve Fransa Belçika'dan şunu is. 
tiyeceklerdir: 

1 - B•lçika toprakları hiçbir 
devlet tarafıııdan askeri bir üs 
olarak kullanıl mı vacaktır. 

2 - Belçika, Fransa ve lngiJ. 
tereyi, düşman bir memleketin 
hava laa ruzundan haberdar 

Enkaz altında 
K alan 7 00 
Talebe 

Tylers, 20 (A.A.) - Mektep ka
zasının, bina altından geçen gaz 
borularında vukubulan bır infilak
tan ileri geldıği artık tesbit olun
muştur. 

Taliin şu acı istihzasına bakın 

ki, ankaz altında bulunan bir taş 
tahtada şu yazılar tebeiirle yazıl· 
mış bulunuyordu: 

.Petrol ve gaz tabiatın bize en 
büyük lutfudur. Eğer onlar olmasa 
idi bu mektep de burada bulunmı
yacak ve biz de derslerımizi öğ -
renmek ıçin yıne burada bulunmı
yacaktık.• 

Facıa neden oldu: 
İrfilak !acıası, mektebin duvar

larına nüfuz eden bır mıktar gazın 
bır kıvılcım ile ateş alması netıce
sınc!e vukubulmuştur. 

New-London, 20 (A.A.' - Ceset
Jerın ankaz arasından çıkarılması 
işı bıtmışlir. Milli muhafız kıtaları 
kumandanı Albay Parker, mekte -
bin ankazı altından 425 cesed çıka
rıldığını ve taşların altu1da başka 
cesı:llerın de bulunma.;ı muhte -
mel olduğunu soy!emişti". 
Şimdıye kadar yaralıhrın ade • 

dinı tesbıt etmek mümkiır: r'·ıma
mıştır. Kazazedelerden bliyük bır 

J:ısmının yaraları pek ağırdır. 

New-London, 20 (A.A) - Texas
ın butün noktalarından yardımlar 
gelmektedir. Doktorlar, 425 kaza 
kurbanından ekserisıninkafa tas
la~ı parçalanmak suretıle öldükle
rini ve adetleri 175 i b'ılan çocuk
larla muallimlerden bir çoklarının 
yaşamıyacaklarını beyan etmiş -
!erdir. 

Mühendislerin zannettikJerine 
göre, ınf.ıak. civardaki petroı tar
lalarından gelen gazın. tc;prağın 

altında birikmesi neticesinde vu
kubulmuştur 

Eır tahkik heyeti tayin ediimiş
tir Bınanın cıvarında buıunan 

mektep müdürü. facıanın pek ça· 
buk cereyan ettığıni söyıemıştir 

30 saniyede mektep tamamen 
yıkılmıştır. 

Dün geceki 
)"angın! 
Tophane semti bUyUk 

bir tehlike atlattı! 
Dün gece sıat yirmı buçukta 

Tophanede Kapıiçinde Kafesçi ıo
kağında eski bir ahırdan yang·n 
çıkmıştır. 

Ahırın sahibi Osman eşe~ini tı· 
m>r ederken mum devrilmiş ve 
yığılı samanlar ateş alarak etrafı 
koyu bir duman kaplamı.;tır. Bir. 
denbirc bürüyen ateş bitişikdeki 
kahveyi de sarmış ve derhal yeti
şen itfaiye tarafından ayni çalı al
tındaki iki harap ev de kısmen yan• 
dıkt•n sonra söndürülmüştür. 

Yanırıoda nüfu•ça zaviat olma• 
mış ahırdaki hayvan 1ar İnüşkülalla 
kurtarılmışilrdır. O civar tama
men ah,ap ve sık evlerden ibaret 
bulunduğundan mahalle halkı ateş 
büyüyünce büyük bir korku geçir. 
mişler ve muhakkek bir t<hlike 
atlatmışlardır. 

Yanan kahvede esrar içildiği ve 
ateşin esrarkeşler tarafından çı· 

karıldığı söylenmişse de tahakkuk 
etmemiştir. 

fiir deniz 
Canavarı 
Yakalandı 

21 Mart 

Dün akş1m Büyükada civ•rında 
şimdiye kadar sularımızda görül
memiş müthiş bir deniz canavarı 

, yakalanmıştır. 8 metre kad>r bo• 
yu ve bir insanın kavrayamıyacağ'ı 
kalınlıiı'ında gövdesi olan bu cana
var l:ıin ikı yüz ki o ağır:ıkt1dır. 

Gayet parlak ve iri f:rbmıı 
gözlerinin altındaki küçük fıir 
çucu~u ga) et kolayca yutJbilecek 
büyi:k a$(zı başt>nl aşa kalın ve 
büyiik diş rrle çevriJidır. 

Bu dişler bir ba'ıktan ziya_de~ 
et yi 1 en v. bşi hayvanların sıvrı 

dişlerine ben7.emektedir. Aslan di. 
1 şinden çok büyüktur. Boynunda 

üç büı ük yarık Lulunmakta bııradaı 
su ve hava çıkmaktadır. Hayvan 
dişidir. iki büyük memesi vardır. 
Derısi bembeyazdır. 

Canavarı }aka.amıya muvaffak 
ı olan Mov'üd ve Asım ismin• 

de iki cesur 1.ıalıkçı muhakkak 
b r ölum t,hlikesi atlatarak 4 saat
lik uzun b r n.Ccadeleden soııra 

ha} vanı esir eden balıkçılaroan 

Mev.üd kendisile görüşen bır mu• 
harririmize bu beycanlı maceray 
şöyle anlatmıştır: 

•- Her gün olduğu gibi bugün 
de öğleden sonra (Sedef Adası) c.
varında iki arkadaş ağlarımızı at -
mış balık bekliyorduk. Ben sanda
lın arkasında hafif hafif uyuyor -
dum. Birden elimdeki oltaya ağır 
bir şey çarptı. Ve suyun yüzü ka • 

rıştı. Akabinde ikinci bir takılıştan 
so'1ra sandalımız kendi kendine 
ko§ar gibi yürümeğe başladı. He -

yecanla yerimden fırladım. B~n 

evvela İzmilten hareket eden \'€ 

altımızdan geçen bir tahtelbahi -
rin görme direğine takıldığımızı 

ve böylece sürüklendiğimizi san • 
dım. Fakat biraz sonra olta dibe 

doğru çekilmeğe başlanınca şüp • 
helendim ve oltaya hemen bir ip 
bağladık. 

400 kulaç kadar derin bir ip atın

ca bunun tahtelbahir değil cana -
var olduğunu anladım. Çünkü t~h
telbahir bu sularda çok aşağı in~ -
mezdi. 

Murahhaslarımiz 
Dün geldi 

( 1 inci sahifeclen cleuam) 
Cenevredeki müzakerelerin n~:ıl 

bır seyir takip etiğini, kendisini 
karşılamağa giden bir muharr'·i· 
mıze şöyle anlatmıştır. 

•- Mesaisine iştirak ettiğim l.:o· 
mite biliyorsunuz ki devletl.,rin 
murahhaslarından mılrekkep bır 

te§ekkül değil, Milletler Cemiyc~i· 
nin ayrı ayrı tayin ettiği ekipler • 
den mürekkep ve Mıll~Uer Cemi· 
yeti Konseyıne hazırlıkta bu.un • 
mağa memur edilen bir hpv'etl:ir. 

Bu itibarla mesaisi sı·;;,,; .10;,il, 
doğrudon doğruya tekni'c sahal.ar
da cereyan eder. Ve b. tabi dsha 
uzun zamanlara ihtiyaç rösterir. 

Komiteye vermiş olJuğur.ı pro· 
jenın bırinci kısım t1hk•katı çok 
esaslı bir surette yapıl,.,ı; ve he -
l•ÜZ bir karara vasıl Ol'ınmamakla 
beraber, Komite azasının hakkile 
tenevvür etmesi sayesinde iıımiz 

çok ilerlemiştir. 
Paskalye tatili dolayısile içti · 

maları 9 Nisana talik ederek ay • 
rıldık. 

Yeniden toplantımııda E>r:ısPn 

tetkik edilmiş olan meseleleri:ı H
rer birer intaç ve kat'i neticelerin 
tesb.t edileceği tabiidir. 

Böylece Milletler Cemiyeti Kon· 
seyine, gelecek içtimaında H;;tay 
için bir statü ve Anayasa proje • 
!eri hazırlanmış olarak takdim e
debileceğimizi kuvvetle ümit ~ • 
diyorum. 

Sızc şu kadar söyliyebilirim ki. 
çok esaslı noktaların bir kısmı .1 ık· 

kında Fransa eksperile aramızda 
kuvvetli noktai nazar ihtilafl<!n 
belirmiş ve bu devrede izale edi -
Jememiştir. Konseyin 27 Kanun ı· 
sani tarihli Resolütionundan in1 ıi· 

raf etmeğe komitemizin salahiyeti 
olmadığı cihetle mutabık olan nok
tai nazarımızın arkadaşlarım•:ı 

kabul ve tasdik edileceğinden Jıiç 

şüphem yoktur.. 
Komisyondaki azalarımızın bir 

kısmı da bu sabahki eksprc~le 

şehrimize ııeleceklerdir. 

SURiYE HEYETi ANKARADAN 
GEÇECEK 

Suriye hevPt;, CPnevrede~ mem• 
leketlerine dönerke~, Ank•r•>ia 
bir kaç a-ün kalacaklarını bildir• 
mişti r. 
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FIKRA: 
~~~~~~~~~~ 

BAHÇEDE 
I• stanbulun usta bahçıvanları~dan biri yemiş aıtaçl.arı arasında çalışıyor: 

- Bu fidanın üstünde sekiz ondnn fazla şeftalı bırakmayınız. Genç 
fidanı yormak iyi değildir. 

Topraıtın cinsinden, çiçeklerden, devlet fidanlıklarından bahsediyor11ı. 
Bizim adam geliyor: 

- Nasıl gübre buldun mu'ı' 

- Hayır efendim ... Var amma, bize yaramaı ... 
- Yahu gübre bile satmağı ö2renemiyoruz.. Bahçıvan çağırırsın, 

günlerce bekletir. Gübre alırsın, bahçeni arpa tarlasına çevirir .. Bu gl• 
dişle ... 

Bahçıvan gülümsüyor: 
- Kızmay•nı7 Elendim, diyor. Bilir misiniz, bir şehirde sıkıntı başladı 

mı herkes evvela bahçesini bırakır : sonra eşyasına evine bakmaz olur ı 
gent: de dayanamaısa, göçüp gider. Türkiyeden oıkınlı ııitti. Herkes 
evvela evini düıdü, düzeltti. Şımdi bahçelere sırd geldi. Ne ııübre ye
tişiyor, ne bahçıv~n. 

Sonra bir Edirne fiıloııını gösterdi ı 

- Şuna bakınız. HükOmet bunu cize kim bilir on beşe mi, yirmi beşe 
nıi saltı? Bu yüzden bizim fidanlıklar batıyor amnıa, ona da ben kızma• 

malıyım. On liraya donattı~ınız bahçeyi biz •İze yüze de, yüz elliye de 
donalamazdık. Ne yapalım? Bahçeler çoğaldıkça biz de fidan satmakla 
kazandıl!'ımııı, şimdi budamaktan, aşıdan, bahçe vizitalarından alıyoruz, 
Bir de çiçekçi ustasına ihtiyacını2 var. isterseniz size arkadaıımı gön• 
dereyim .. , 

iyi ruhlu memnun '!ara rast eelmek bahar havası kader hoşa ııldiyor. 
Haklı oldul!'u yerde şikayet etmeye kim ne diyebilir? Fakat mutlakı 

memnun ııörünmemek, bir sark hastalı2ı idi. Herkes para11nı caklar, 
~•adetini saklar, işlerin kendisi içi., iyi gittiıtini caklar, çünkü ıııemnun 
olursa devlete yolmalık kuı ola caıttnı dü,ündürdü. Zulüm devırlerlndo 
yalımcılık bir ablak kusuru del!'ll, ekonomik bir müdaladır. 

Feter 

Adliyede: 

katilinin muhaPolis 
kemesi ne başlanıyor 
Haklarındaki müstantik tahki

katı bitirildi, evrak 
müddeiumumiliğe gönderildi 

Geçenlerde, hırnılık etmek üze. 
re girdiıti evinde kunduracı bıça. 
ğıyle yaralıyarak Hasan Ba•riyi öl. 
düren, dört bekçi ve polisi de ya. 
ralıyan Ahmet Nazımla arkadaşı 
Bahriyeli Salimin haklarındaki müs• 
lanlik tahkikab bitirilmiş, dün, müs. 
tantiklik evrakı, beravı rnutalıia 

Müddeiumumiliğe göndermiştir. 
Nazımla Salim, yakında mahke

ye verilecektir. 

• • Vazifeyi 
İhmal 
Kartal beledlye baytarı· 
nın muhakemesine de· 

vam edlldl 
Vazifeyi ihmal suçundan Asliye 

ikinci Ceza mahkeme•inde muha. 
keme edilen Kartal belediye bay. 
tarı Mustafa Fehmi aleyhindeki da· 
vaya dünde bakılmıştır. 

Şahit olarak dinlenen lıtanbul 
belediyesi baytar müdürü Esat de· 
miştir ki: 

- Hükümet Baytar müdürü Et· 
hemle beraber, o civarda tetkik ve 
teftişler yapıyorduk. Bu meyanda, 
Kartal mezbahasına da uğradık, Ke
sicilerin, yanlarında baytar olma. 
dııtı halde, kendi kendilerine ko
yun kesmekle olduklarını gördük. 
Baytarda bulunması llzımgelen mü· 
hürler oradaydı. Baytarı, kahve 
vesair yerlerde arattık. Yoktu. Ke-

sicilerin, bu mühürlerle et mü· 
hürlediklerini görmedik. Fakat, 
mühürlü ve yeni kesilmiş etler 
vardı ki, bu, kesicilerin mühür· 
ledikferine delalet ediyordu. Gi. 
dip KaymakamlıQ'a haber verdik. 
Kaymakamlık, tahkikala başladı. 

Esat dinlendikten sonra, HiikO· 
met baytarı Elemin de çağrılıp din· 
lenmesi için mahkeme talik edil· 
miştir. 

Kamarot yemal)ının 
merlfetlerl 

Deniz yolları işletmesinin Sadık 

zade vapurunda kamarot yamat• 
Nuri, vapurdan, 1 battaniye, bir 
mikdar tabak, çatal, kaşık vesaıre 
çalmıştır. Bunları •salarken yakala
nan Nuri dün Sullanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesine verilmiştir. 
Hlkim Reşit, tevkifine karar 
vermiştir. 

Bir hıraız tevkif edlldl 
Çay ticareti yapan Nurinin çı. 

rağı Osman, dün, Sultanahnıet Sulh 
Ceza mahkemesinde, dükk4ndıın 

500 liralık kadar çay çalmaktan 
ıuçlu olarak sorguya çekilmiştir. 

Osnıan, 90 kuruş yevmiyeyle çalış. 
tııtını, bu paranın geçinmesine ye• 

tişmcdiQ'ini, bunun için, açken, bir 
mikdar çay çalıp sattığ'ını, fakat, 
iddia edildiği kadar fazla miktarda. 
olmadığını ;Öylemiştir. 

Hlkim Reşit, Osma1ın tevkifine 
karar vermiştir. 
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Bazı gıda maddelerinin bozuk 
olduğu anlaşılıyor 

592 muhtelif gıda maddesi nümune
sinden 292 si bozuk ve fasid bulundu 

B elcdiyenin tahlilatı gıdaiye 
laboratuarınm son hal'talık 

mesai piliinçosu, şehrin bir kısım 
mcvaddı gıdaiyesi üzerindeki şi· 

kii.yet ve endişelerin müdbet ra • 
kamlarla tahakkuku demek olmuş· 
tur. 

:, alum olduğu üzere n'ı·nşei hay. 
var.i olan gıda maddeleri içinden 
pastırma, sucuk, salam, et, ka • 
vurma, kıyma, yumurta gibiler! 
hasıl olan en küçük süohe halinde 
Ve) ah ut piyasaya sev kir.den evvel, 
tahlilatı gıdaiye lilboratuarında 

tahıil olunur. 
Tahlilat, bilhassa imii! sırasında 

hile karıştırılıp karıştırılmadığı ve. 
Yahut imalinden sonra fesada yüz 
tuttuğu halde imha olunmayıp pi· 
Yası;ya çıkarılıp çıkarılmadığı ci -

lıetıerinden yapılır. Şubat ayı için
Qe bu suretle tahlil liiboratuarın'.l 

sevkolunan gıda maddeler! nü • 
muneleri miktarı 54 tür. Bunlar· 
d&~ 23 nümune bozuk olarak gö· 
rülmüştür. Yani hile veya fesada 
yiı~ tutmak suretıle satışa çıkarıl· 
maması ve imhası icabeden gıda 
maddelerinin yekünu yiıze rıisbet· 
le 41 dir. 
Laboratuarın 936 ihzal m~sal 

bilançosu daha aleyhte bir yekün 

göstermektedir. Bir yılı içinde ge • 
len 592 muhtelif gıda maddesi nü
munesinden 292 si bozuk ve fiısit 

bulunmuştur. Buna göre bozuk O· 

lan mevadın yüzde nisb.?ti 49 dur. 

Kimyevi tahlıller neticesinde en 
fazla bozuk bulunan maddeler sa- J 
lam'ar, sucuklar ve pastırma ile 

1 
kavurmalardır. 

Halbuki 935 yılında lıu nisbet 

1 

kısmen azdır. 512 muayeneden an
cak 128 i bozuk çıkmıştır. Görü-

-ACIK eOz-

Baro 
Umumi 
Heyeti 

OUn toplanarak yani avu
katlık kanunu Uzarinde .. 

görUfUldU 
lstanbul barosu heyeti umumiye 

içtimaı, dün saat l 5 buçukta, AQ'ır 

Ceza mahkemesi salonunda ııkde
dilmiştir. Eski ıabıt okunm Uf, ba· 
roya yeni dahil olan 14 avukat 

heyete tanıtılmııtır. 
Bundan sonra koncre ikinci 

reisi Mekki Hikmet, yeni ITukıtlara 
ve beyetı umumiyeye hitaben avu• 
katlık aıesle21 bakkında bir sö,ıev 
nrmiştir. 

Sö2 alan baro ve konııre birinci 
reisi Hasan Hayri yeni avukatlık 

kanunu projesinde tadil edileo ook· 
taları ııöstermi ı. hülllsatan demi~ 
lir ki : 

- Kanunda, geçeıt defakt top• 
lantı heyctiumumiye~ınin naı.arı dik· 

katini celbeden fiş ve ie!tiş mad· 
deleri vardı. Bunlar, yeni ır.anundıı, 

lıtanbııl Barosu noktalnazarı veçhile 
yer almıştır. 

Pmjenin 82 inci maddesinde, tel• 
fişin ya bizzat Adliye Vekili veya, 

1 

onun adına. en büyük adlıye me· 
muru veya müfellişlerl nıarifetile 

1 apılacaQ'ı 1aııldı. 

KoJa-"de bu, baro ve baro re· 
isi hakkında Adiiyc vekili veya 
onun adına mahallin <'n büyük 
Adliye memurıı ıaraf•ndan ifası ve 
avııkatların ancak rneclısi idar~ 
(meclisi inzibat) vaaııasile teltişi 

kabul olundu. 
Fiş bahsin' gelıncr.: r-rojeyo gÖ· 

re, hakimler gıbi, her avukaı ıçın, 
Temyız mahkeme~inde fiş!er bulu· 

nacak ve bu fişlerın 100 danesın· 
den 51 i temyiz Hliği davanın red. 
di veya müddctıo mürurundan do
layı kezalik reddi suretinde çıkarsa, 
bu avukat 2 sene müddetle temyiı 
mahkcrncsınde avukatlık hakkından 

mahrum kalacı!: ve tekerrürü ha

linde büsbütün temyiz avukatlığın· 
dAo ıakat cdllccekU. Bu madde. 

, kongrede, usulii huk ukiyenin 444 

Oneii maddesile telıl edilmiştir. v~. 

ni, bır avukat, 2 sened~, kötü nl· 
yeti• beş defa davı temyiz etti· 
t•ı,deo dolayı mahkcmei temyiıce 

ceayl nakdiye mahküm olursa, o 

auukal hakkında yukarıki madde 
ahklmı. tatbik edilecektir. Yani, 
100 lıraya kadar para r.czası hüküm 
olunacaktır. 

Burada, reis Hukuk Usulu Muha• 
kemesinin 927 denberi tatbik edil· 
diği halde lstanbul Barosunda mu· 
kayyet hiçbir avukata böyle ceza 

verilmediğinden sitayişle bahsetmiş· 

tir. Alide de yine o maddenin tal· 
bik yeri bulam•ması hakkındaki 

ümidıni de izhar etmiş ve alkışlan· 
mıştır. 

Bundan sonra Baro birinci ve 
lk:nci reisile 5 azanın seçimine ge· 

çilmışllr. Seçimde Hasan Hayrı 

Tan bırinci reisliğe, Mekki Hikoıet 

ikinci reislite ; Bayan Beraet Zeki, 

Faruki, !.mail lsa, Yusuf Sınan, 

Ekrem llhami de azalıklara inllhıp 
edılmişlerdir. 

Mürettipler 
Kongresi 
lsıanbul Türk Mürettipler Cemi• 

yeti B~ikanlııtından: 

Cemıyetımiıin ikinci topiantı11 

bugün ıaaı 1 de Caıtaloğlu yoku· 
ıunda Tecelli matbaasında yapıla· 
catından, Cemiyetımize ka}·ıtlı bil· 
ıımumm Ataların işbu davete be
hemehal gelmeleri rica olunur. 

ır, Soyadı 
Almıyanlar 
Nüfus daireleri bir liste 

tanzim ediyor 

Nüfus daireleri, şimdiye kadar 
her nasılsa soyadı almıyanların 

listelerini tanzim etıriştir, 

Dahiliye Veklietinden bu hu· 
ıusta villyete mühim bir tanıim 
gönderilmiştir. Buna göre her 
villyet ve kaza merkezlerindeki 
idare heyetleri bu listelere baka· 
rak soy adı almamış olanların 
vaziyetlerini tetkik edeceklerdir, 

Bu tetkikler gayet dikkatli ya
pılar.ak ve bundan sonra karar 
verilecektir, Veklilet e2er bu 
vatandaşların şayanı kabul bir 
mazeretleri varsa tecziyeleri ci. 
heline ııidilmemeıini bildirmiştir. 

Hiç bir mazeretlerl olmadan 
bu lşde :hmal gösterenler, ih· 
maileri derecesine ıröre cezalan• 
dırılacaklardır. Bu ceza derhal 
ldtbik edilecektlr. 

Vekalet emrine 
Alınan 
Memurlar 
Bugünden itibaren bun· 
ıara maat verilmlyecek 

Vekalet eınrıne alınan memur 
ia ·a verilen maaş hakkında Ma • 
liye Vekaletince yem kararlar a 

lu.dığı vckiiictten vılayeıe bildı • 

rılmıştır. 

Bu karara göre, Vekalet emrine 
bİl· alınmı, btr kısım memurlara 

günden ilıbaren vekalet emri mal· 

şı \·erılmıyccektır. Yani 21/Mart/937 
tar;hıne kadar 6ldıkları vekalet 

eınri maaşları hızmet Müddetle • 
rın·; g<ire 2 veya 3 seneyi bulanlar 

artık maaş alarr.ıyacaklardır. 

Yarınkı lanhe kadar aldıkları 

Vekalet cmrı maaşları iki veya iıç 

ııer,<yı geçmemış olan memurlara 

ilk Vekalet emrine almdıkları gün· 

dr:n itibaren bıı müdde\i doldu • 
runcıya kadar rr.aaşları ödenecek • 

tir Vilayet. bu kararı defterdarlı· 

ğa bildirmiştır. Defterdarlık. bu 
şe\<';lde, artık maaş alar.ııyacak O· 

lan ve lstanbulda bulunan me • 
murları tesbit etmlye başlamıştır. 

Bunların Jıstesı hazırlanacak, O· 

na göre muamele yapılacaktır Ha· 
zı"lanan lısle Malıye Vekiiletine 
de gonderilecektir. 

Tacirler 
Oday9 kaydolmayanlar 

ceza görecekler 
Ticaretle meşgul olan bazı kim • 

sekrın veya yenı tıcarethane açan 
btr kısım tüccarın Tıcaret Odası • 

na kaydolmaları lazım gelirken hiç 
muracaat elmedıklcri görülmüş • 
tur. Oda meclisı bunlar için bazı 
kararlar almıştır: 

Bu meyanda, halen odada kayıt· 
lı olan tüccarların adres ve meş • 

guliyeti itibarile müteaddıt liste
leri çıkarılacak ve alakadar me • 
murlar semt semt dolaşarak liste 
harici kalan dükkan ve müessese • 

·teri tesbıt edeceklerdir. 
Kontrolda odaya yazılmadığı 

meydana çıkan tüccarlar hakkın • 
da tıcartt kanununun 3 ve 5 inci 
maddelerinin cezai hükümleri ta:
bi:< edilecektir. 

Terkos 
lüyor ki 936 yılınd;ı yekun hemen 
iki misli kabarmış bulunuyor 937 
nın son haftasında ise ru yekun 
daha fazla yükselmiş oluyor. Hal· 
buk; bu netice yalnız tahlilatı gı· 

daiye liiboratuarımn bıttabi . bü • 
tü ı şehre teşmıl edilemiyecek olan 
mevzii faaliyetmin ıfadesidir. 

Yakında daha fazla temiz. 
lenerek lçllebllecek bir 

hale getirilecek 

Halkın, hayvani gıda maddelui· 
ne karşı rağbetı daima fazladır.Za· 
kn fiatlar <orasındaki nisbet kabul 

' -
.:tmez farkları dahi dikkati çeken 
bu gibı gıda maddeleri üzerinde 
dnh• genış mikyasta in• eleme ve 
araştırma yapmak lüzumu hasıl o
luyor demektir. 

Be!edıye Sular İdaresı tarafın • 
dan bir müddettenberi Kağıthane· 
de yapılmakta olan kum terşih ha· 
vuzlarının inşaatı ikmal edilmiştir. 

Bu havuz, Te,·kos gölünden gelen 

suyu iyı şekılde süzecek ve te • 
mizliyecektir Yakın bir zamanda 
terkos, temiz bir su halıne gele • 
ce.lc ve !çilebılecEktir . 

Yeni bazı tesısat da yapılmakta
dır. Bu tesısatı müteakıp, halka 

ço'< ucuz fialla su tevziine başla
nacaktır. 

Yeraltı 
Helaları 
Çoğaltılacak 

1 Mevcut bazı heliler kal· 
dtrılacak ve yerlerine 

asri helalar yaptırılacak 
'faksim meydanının manzarası • 

nı çirkinleştıren ve yazın pis koku· 

larUe gelip geçenleri rahatstz e
den umumi helii.ların kaldırılma

sına karar verilmıştir. Tramvay 

be~leme yerinin karşıs.nda Sıra • 
seniler yolundaki 2 dükkanın bu
lunduğu arsa hela yeri içın müna

sioı görülmüş ve usulen iki dükkan 
7.200 liraya satın alınmıştır. 

Yeni yapılacak helalar, Sultan· 

ahmettekı heialar gibi yer altın • 

da olacaktır. 

Bu helalar asri bir şekilde ola· 

caktır. İnşaata yakında tıaşlana • 

cal·. ve bir ayda ikmal rdılecek • 
tir. 

Şoförlerin 
Müracaatı 

::'~ksım ile Harbiye arasın'Ja, 

tramvayların gittikıerı istıkamct· 

te >Ol kapıları açık bulun•:r ;•e _yal· 
nıı sol taraf kapılardan ınilir, bi· 

nilır. F:.kat, bazan, bu usule ria -

ye: edılrrfmekte, sağ taraftan da 

binrn ,.e inen yolcular olm•kta • 
dır l:lu yüzden de Taksım ıle Hnr· 
biye arasında kazalar, ai~er hat~ 

ld~·aan d.:..ıha fazıa vukua ge:!ITJcJı::tc 

dk 

5oförler cemiyeti, bu kazalar -

da ı dolayı, belcdıye<y müracaat 
ederek, bu hatta sağ knpıların kJ· 

palı bulunması kar:ırının daha sı

kı bir şekııde tatbiıc ve kontrol e

dılmcsini istfyecektır. Çünkü, s~ğ 

tarftan ani olarak inen yolcular, 
heın~n o sırada geçen bir otomobl· 

lin çarpması tehlikesine maruz kal· 
maktadırlar. Bu kaza nl!ticesinde 

yoıcuyu çiğneyen, saka!lıyan veya 

y1ıolıyan şoför ceza görmektedir. 

Bir çok şoförler cemiyete müra
caat ederek bu meselenin bir an 

evvel tatbik edılmesini ve kendıle

rinın de korkulu dakikalar geçir • 
melerinin nihayete 
temışkrdir. 

ermesini ıs • 

ı Hariciye 
Vekilimizin 
Beyanatı 

[Birinri whiıeden devam] 
Konuşmalarımııdan sonra neşre• 

dilen tebliğde de ııörmüş olduğu. 
muz veçhile inkişaf ve teksilini ar• 
zu ertiıtimiz Türkiye ile Romanya 
arasındaki lktısad! münasebetler ve 

kültür nhasında bir iş birlıti tesiıl 

meselelerini !Ayık oldukları ehem. 

miyetle mütcnasib bır şekilde tet• 
kik etlik. Vcrditimiz kararlardan 
her biriniıı matlub şekilde tahık· 

kuk etmesinin Romanya ile Türk!· 
ye arasındakı teşriki mesainın da· 
ha feyiıli olmasına yudım edece• 
ğinden eminim, 

Bunun için B. Talaresco'nun 
mümkün olduıtu kadar çabuk ol• 
masını temenni elllıtlmız ılyaretlnl 

büyük bir rnernnuniyelle bckli)io
ruz. Başvekilımjzle benim bu tıy&• 

ret! y•kında iade elmelli, ırüzcl ve 
büyük bir memlekeı olan dost ve 
müttefik Romanya'yı görmeii arzu 
et liğımızl söylemekle size yeni bir 
şey öıtretmiş olmıyorum. &ana gelin. 
ce, bell ıahsen ecnebı memleketle• 
rine yapacatım seya haller esnasın• 
da mümkün clduftu hdar sık Ro
manya yolunu tercih edeceQ-im. 

Mesela Cenevre'ye yapacaıtım 
seyahalleade bir Balkan memleke. 
tınden geçmek icabettiti ıçın Ro
manyanın misafirperverliğinden is· 
tifade ederek bizim için pek aziz 
olan bu guzel memleketıen de geç
mekte gerı durmıyaceftım. 

Romanya hariciye nazırı ile M. 
Antonesco'nun meııılcketimizi ter• 
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Ajanslar gayet garıp bır haber ve
riyorlar, 

Nevyorkta büyük bir mağazada 
çalışan 70 kadar kadın kol'arını 

kavuşturmak surclile grev yapmış· 
la r. Fakat içeriye giren polis 
ı;revcılerı dışarıya çıkarmaya kol· 
kışınca k ol 1 arını kavuşturmuş 
duran kadınlar polisin bu ha·eke• 
tini önlemek maksadile üslferındeki 
.,~biselerl forra etmişler an•d·, 
doğma surelıle grev usu:üne geç. 
mişler. Polis buna rağmen yetmiş 
kadınıda bu usul grev halinde so
kaklara çıkarmış.,, 

Heııüz şu acayip'.er dünyasınca 

böylesine ıırev işitilmiş değil. 

Bu havadisi okuyunca bızım za. 
bıta mııhabirim;ze hayretle •orduk 
doıtrusu; 

- Ansıııı> böylesıne bir grev 
karşısında koldığını farzet,. Gözüni' 
oynatamazsın, elini oynatamazsırı, 

silahını oynatamazsın .. 
Hakikaten müşkül .. Sen olsan ne 

yaparsın? 

Zabıta muhabiri arkadaşımız ga. 
yet saf bır hayretle şu cevabı ver• 
di. 

·- Aklımı oynatırım l 
Herif tehlikeyi bı llyor 1 
Bizim gazeteler ingiliz gazetele-

rinden nakletliy.:ırlar; 

Garlan Vils(ln isminde siv•hl bir 
piyanist p,riste parmaklamıılO milyon 
'"•;ı~·a ıigorta ettirmiş! herif bir 
zencil hayret deıtil mi? Hiç değil, 
Herif parmoklarını !!gorla ettiri
yor: parmaklarının da müstemleke 
olması tehlikesine karşı! 

Oıacak ış de~ıı ı. 
Bır gazetemizde Halıcıoğlunda 7 

yaşında bir çocuğun evi civarında 
oynarken bir kuyuya düştüğünü 
yazıµ da: 

- Hala açık kuyu:ar mı var? 
Diye soruyor, 

Amma gallet değıl m.? Eğer 

lstanbuldaki açık kuyuları kapat. 

mıya kalksak lstanbul caddeleri 
çtkrıklarla dolar!! 

O asfalt değil! .. 
- lstanbul sokakları asfalt ya. 

pllllbilecek mi? 
Bu suali yine ayni gazete soru• 

yor. Bu, ııek o kadar sanıldığı de· 
rece müşkül bir iş deıtil. Bilakis, 
eğer Taksim abidesi etrafındaki 

ne\'indcn ise çok basittir. 
Zira, geçerken bakını1, or~daki 

asfalt y11lnız caddenin kenırında 

yarım metrecik birşey kalmıştır. 

Yani bu nevı çok karlı, Çünkü bu 
(asialt) deıtil, anlaşılan: 

Az faili 

Adada Kayışdağı suyu 1 

Bııyukadada arıeziyen kuyuları 
açmak !çın bütün aletler ııelmiş., 

Müjde 1 Yalnız yapılan tahminlere 

hayret ettik, Büyükadada Kayışda
lı• ııibi su bulunmMma ihtimal ve· 
rıhyormuş 1 

Demek ki yıllardır susuzluktan 
kayış kesilen zavallı Büyükada1ın 

ihtimal, n hayet suyu çıkacak il 

Güzel kadını bilemedik! 

Bir gazetenin (en güzel kadın ve 
erkek tipi nedir?) sualine bir oku· 
uycu şöyle cevap veriyor: 

- Bir kadın yüzü ki, diyor, 
kaşları yolunmamış ve ensesi jilet 
2örmcmiş 1 

Yahul Bizde böyle kadına güzel 
demezler. Görmüyormusunuz, biz. 
de sevilen güzel kadınların saçı 

yolunmuş ve ensesi bıçak gür.. 
müştür. 

TeKzlp ederizı. 

Bazı gazetder yazıyor: 
Son ıamanlarda kalay ldhal!tı 

azaldığındMn kalay fiyatları yüksel• 
miş. Yoo ... 

Bizim maaşımızda bir deıtişiklik 
yok. 

kettikleri şu sırada bu ziyaret• 

ten ne kadar memnun kaldııtımızı 
bir kere daha kaydetmek isterim. 

Muhterem dostlarımıza burad~ 
yalnız hükumetin değil, doıtrudaır 

doğruya temas ettikleri insan. 
)arın da emellerini ve mak. 

sadlarını anladıktan sonra mem. 
lekellerine döndü klerini ümid 
ederiz. Eğer hilerimizin samımı· 
yeti, elde etmeQ'i şiddet'e arzu 
ettiıtimiz neticeyi hasıl elmiş ise, 
kendimizi bahtiyar addedeceğiz. 
Bu ziyaretin bize verdiği zevki ve 
bıraktııtı iyi hatırayı hiçbir zaman 
unu tamı yacağız. 
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GÜNAHKAR 

\ lngilterenin Hindistan 
~ yolu tehlikede mi? 

• Pırrr. •• Pırrr • ~~~~LiF•i•:•N-iz_a_m_e_t_t_i_n_N""a'"'z""l"'f-ı 
Hr.ıbeşistanın İtalya tarafından zab
tından sonra İngiltere Hindistan 

yolunu çelik ağlarla örüyor 

-1 

Cevdet, 15 sene mahkumiyet 
müddetini bitirmiş, 35 yaşında ıı:ir· 
dijti hapishaneden burün çıkıyordu. 
Hapisten çıkar çıkmaz, tekrar ka· 
vuştuğu hayat sanki ona yabancı 
ıibi geldi. Senelerdenberi loş ve 
karanlık zindanlarında beli bükül· 
müş. saçları tamamen beyaz!aşmış, 
gözlerinin eski şeffaflığı tamamen 
kaybolmuştu. 15 sene bu .. lnıan 
ne bale ııelmeı? •• 

o ıün her şey ona yabancı, ber 
şey büyük suçunu yüzüne .ba.yl..ı.n· 
yor ııibi idi. Fakat o, şimdı ııhnı'l· 
den b~şka şeyl<!r geçiriyor. 15 se

ne evvel se!il bir vaziyetle bırak· 
tığı ırüzel ve sevimli kansı ile sev• 
ııili çocutuou:dü.)U'"'yordu. Şevket, 
artık delikanlı olnıuş, ve her halde 
kendine iyi bir iş edinmiş olmalı 
idi. Genç ve güzel bıraktı~ karısı 
acaba nasıldı?.. Onları o kadaı 
göreceği ırelmişti ki .•. 

Eski günlere artık nefret ediyor• 
du. Bundan sonrı namuslu insanlar 
içine katılacak, onlar gibi yaşaya· 
caktı. Zaten uzun umandanberi 
zindanlarda çürüyen vücudu daha 
çok zaman yaşamasına müsaid de· 
ğildi. 

Böylece, zihninden bir sürü dii· 
şünceler geçirerek sevki tabii ile 
eski evlerinin bulunduğu sokata 
doğru ilerleyordu. Saçı aakalıoa 
tar.şmış, sırtın~ eski b.r ceket. ba· 
şına da yağlı bir kasket geçirmişti. 

Bir müddet bö) lece dalgın dal
gın yürudükten sonra b_ir. soka.ğı.n 
dönemecin<! geldi. Hava ıyıden ıyı· 
ye kararmı~tı. 
Köıe başını dönmek üzere idi ki 

etraftan acı acı düdük sesleri i~itti. 
Birdenbire olduğu yerde durdu, 
yanıbaşındaki Lir evin kapı ıııa ha. 
r ketsiz yaslandı, kaldı. Dud"k ses
leri faılalaşıyordu. Polis ve bekçi· 
!er koşu~uyorlar, gecenin karanlı• 
ğında sılah parıltıları ve fener zi· 
}alan hareket edıyordu. Bitişik ev· 
lmn pencerelerinden başlar görü· 
nüyor. (Hıroız.. Katil! •• ) sesleri i~İ· 
dıııyordu. 

Cevdet biran yaslandığı yerde 
hayret ve şaşkınlığından dona kat. 
dı. Br katil veya bir hısızın takip 
cdildtğini anladı. K;m bi.ir, hangi 
sclıl, bir masumun caaına kıymış 
vey.ı namus ıle kannılan bir ser· 
vetı çal mı ya teşebbüs etırişti. 

Birden, omuzlarının bir mengene 
gibı sıkıştığının ve yüzünün aydın· 
laadığını'.1 farkına ,;rdı. Ak.binde: 

- Hah, işte yaka~adık nihayeı 

a,.rscrı;·ı .. cana,·ar herif l .. ,, seslcrl
ııin sö lcndij!inı işittı. 

Evve a silkinmek, hu korf..uaç rü 
yallan uyanmak istedi. Ne o.duıtu
nu anoıyamamı~tı. Etnf. .. ın kalabalık 
bır insan kütlesi tardfından çevril• 
diğ°ni anladı. G tti'.. ,e faılalaşan 
polis fenerlerinin ı\ıkları altında el· 
ra!.nın bir sürü poJs tarahndan 
çevr:ldiğini. kol arının ve omuzlan• 
rıın polı.'.er tarafından sıkış ml::lı· 
ğını anladı. Ne olmu~lu 1 Niçin ken· 
di•ini yaka'ıyorlardı ! .. Bir yanlı~lık 
ol::ıalıydı. Bütün km·vtlıle b~iırdı: 

- Birdkın beni.. ne istiyorsu· 
nuz tenden?.. Hıı sız. Katil ben 
değılirr ! .. 

Cevap olarak kalın ve sert bir 
sesin gurlcdiğıni duydu: 

- Haydi, merkeze yürüde mera· 
mını anlatırsın.. Hasan Elendi, 
Mehmet elendi: Siz araştırmaya de
vam edin, belki arkaoaşları da var. 
dır. Biz merkeze gidiyoruz. 

Bitkınleşıuişti. Sol ehle gırtlağını birdenbire çarpan dalgalarile sal-
avuçlıyarak müthiş bir acı hisset• lanan sandalın küpe~telerini tutarak 1 

miş gibi yüzünü buruşturdu: devam elli : 

Yq=an : Münir GUrhan 

Ve Cevdet, bileklerini sıkıştı• 
ran demir kelepçenin soğuklutunu 
hisseder ıribi oldu. 

- Oh •.. Yanıyorum artık... Gırt• - Sonra... Her ııun bır dalda 
lağım parçalanıyor. dolaıan aeni bulımıyacığımı aklım 

Nazmi ne yapacatım şaşırmış bir kesince, burada dolaşmıya başla• 
lngilizler, Cebelüttarık Singa • Iraktan '{elen petrol !>orulan da 

por ve J.l;lalt;.daki Çelık kaleleri, as- Yata limaı;ına aktığı için, İngiliz· 
keri tekniğin en son ve mod~rn a· let· burayı ıiünyaıun ea büyük ve 

Bir kaç dakika •onra. polis mer• 
kezindeydiler. halde ona bakıyordu. Gırtlak ve• dım. Annem geceleri sandal ıafa· 

rem~ besbelli büyük bir azap ve· 51 yaptıklannı söylemişti, Dün ge• Komser, katil suçile maznunen 
ve yakalanarak ıretirilen Cevdet, 
uzun uzun soruşturdu. Fakat Cevdi 
keııdisinin katil olmadığını, henüı 
hapishaneden çıkmış olduğunu ve 
drtık lf:.-eriliğe veda edip namuslu 
insanlar gibi yaşamak istediğini 
söyledi. Nihayet kendisini zemin 
katında harab ve loş bir odaya 
getirip bıraktılar ... 

riyordu. ce sandal yalıdan aynlınca cesare• 
Cavid bir iki saniye kadar sustu. tim birdenbire kırıldı. 

letlerile teçhiz etmişlerdir. Bu ka· mocern bir limanı haline getirmi • 
lelerin altındaki çelık ıdepoların ye başlam·~lardır. 

Cevdet, bir müddet başı elleri ara• 
sında derin derin düşündü. Fena 
taliinin başına getirdiği felaketler 
yetişmiı ormuş g;bi ~uyün de bu le• 
laket başına gelmişi~ Fakat.her hal· 
de asıl katil bulunacak ve kendisinin 
masum olduğu anlaşılacak, sabah· 
leyin serbest bırakılacaktı. Bunun 
için artık cmlişe etmeden karar 
verdi. 

Aradan Lıır saat kadar bir zamaıı 
geçmişti ki harap odanın kapısı ırı· 
cırdıyaı ak açıldı ve at~lan bir b~hça 
gibi içeriye bir delıkanlının ıtıle, 
kakıla sürüklendiğini ırördü. Bu de· 
likanlı da kim idi ? .• Yoksa asıl ka· 
tıli hulmuşlar mıydı? 
Yavaş. yavaş ayata kalktı, atıl. 

dı~ı gibi bir köşede öylece kalmış 
olan, ve boğuk bir sesle inleyen 
delikanlıya doğru ilcdedi. Onunla 
biraz hasbihal edecek ve buraya 
niçin düştüğünü Ö,irenecekti. Yanına 
gelince durdu, yavaşça diz çöktii. 
Elile hafifçe dokunarak: 

- O ğ t um, de li, bakar mısın 
biraz! .. 

Delikanlı yavaş yavaş başıııı kal· ı 
dırarak saçı sakalı birbirine karış. 
nıış ve beyazlaşmış olan Cevdeti 
yukarıdan aşağı süzdü. Sonra: 

- Ne vır, ihtiyar? .. Ne istiyor· 
sun? .. dedL 

Cevdet, birdenbire dona kalmıştı. 
Elleri titriyor. y,öz kapakları açılıp 
kapa~ıyor, bükülü dizlerindeki der• 
man gitıikçe çekiliyordu. Neler gÖ· 
ruyordu? .. aelki benzetmiş olacaktı. 
Titreyen elile yerden camı kırık fe· 
neri aldı, hayretle kendisine bakan 
delikanlının yüzün~ doğru tuttu: 
Aman arabbi, yanlış görmüyordu ... 
Oğlu .. Kendi öz oğlu Şevket .. 

!liran tıkanır gibi oldu, kolların· 
dakı kuvvet sanki birdenbire çe• 
kilmiş ti. 

- Ne oldun ihtiyar? .. 
Ceii~ aoh Ccvdetin elin dm ı.ne

ri •larak yere koydu. Onu kolla
rından tutarak dU\·ara ya;ladı 30n• 
ra, yanında diz çökerek sordu: 

- Ne oldun birdenbire?.. Sura· 
tımda ne vardı ki görür görmez bir 
hal oldun? .. 

Cevdet, lakırdı söylemek için 
bütün kuvvetini topladı. Ve nefesi 
~ittikçe daralıyormuş gibi kısık kı· 
sık. bo!':uk bo~uk mırıldandı: 

- Beni .. tanıyamadın mı? .. 
Delikanlı, Cevdeti tekrar süzdü. 

Sonra ilave etti: 
- Nereden tanıyacağım, be mo• 

rum •.• Y;ış kaç? .. Altmışı boylamış. 
sındır ferah ferah ..• Hem sen Kös• 
tebek Şevketi nereden tanıyacak. 
s.n ? •. Samatyada Bedrosun mey ha• 

ı nesınc gider gelir mi idin yoksa?., 
Cevdet, gözlerinden akarak ya· 

naklarından sızan birkaç damla 
ırözyaşını zaptedemedi. Bojtuk ve 
kesik bir sesle söylendi: 

- Baban.. Cevdet!.. 
Delikanlı birden alıklaşır gibi 

oldu. Cevdeti tekrar ve yakından 

Atır ağır ve güçlükle nefea alıyor• Derhal uzaklaştım, bu ırece ise •• 
du. Ancak, ustura ağn kadar a• iki şişe içtikten sonra ııelmişti"!' ve 

kalın ve betondan mamul dıvar • Sulh namına silahlanmakta ol-
Jarı arasında, binlerce fıçı benzin, duk\.arını qöyleyen incilizler için 

çılan ıröz kapaklan araaındaır ~r hiçte kolay kolay ayrılmak nıye• 
müddet arkadaşını süzdü. klb bıd· tinde detildim. Falcat ... 

patlayıcı maddeler, cr.;phanelik • Kıbrıs ve Yafa cuk havati birer 
le•.· bulunmaktadır. Çelik kale\e • müstahkem me,·ki haline getiri· 

detle kaşlarını çiltıyor, kah tiksini· 
yor gibi dudaklarını bük.üyord~. 
Bir aralık iki yumrutunu bırdenbıre 
karnına basarak kıvranır ıı;ibi oldu. 

Sonra ırüç işidilcn bir sesle bo• 
guk botuk 6Öy lendi: 
- Maamafih... seviştitinizi bildi· 
ğimi ıan etme. Ne toyca bir sev• 
daya tutuldutumu şimdi anlıyorum. 
Bana öyle ıı;eliyordu ki .. O... Bu 
koskoca yalının bir köşesinde er· 
keksiz .. Yapayalnız... Boş bir odıı 
gibi yaşıyor.'Onu kovaladıQ'ımı, ta• 
kip edip Alnirlenditimide zan etme! 
Belki benim farkımda deR'ildir. Bir• 
gün onu Sirkecide ııördüm. Bura• 
ya kadar peşinden ıürüklendim. 
Sonra artık kafamı ondan ayıra.na· 
dım. Endamı bir ok yılını ıribi lıf'y• 
nime saplanıp kalmı,tı. 

Buran buran terlemeye başla· 
mıştı. Sap3ar1 yüzünün ötesinde 
berisinde patlıcan çürüğü rcnııin.de 
lekeleri beliriyordu. Telaşla yerın• 
den fırlamak isteyen Naıminin 
omuzuna vurarak: 

- Otur, otur ... • dedi· ve ırüle• 
rek; 

- Geçen hafta annem;bu yalıya 
gelmiş... Çamaşır yıkamış... Per• 
şembe günü mektepten gehnce 
öteden beriden konuşurken... Bir 
gencin eve cladandığını söylüyordu. 
Ne hale girdiğımi tııhmnin edemez· 
sin. Çıldırır gibi olmuştum. Annem, 
bu gencin ııece ııeç vakıtlere. kadar 
evde kala bıldiğinı hızmetçılerden 
öğrenebilmişti. işte o zaman benim 
çok iyi bir arkadaşım olduğunu 
hatırladım. 

- ... . . . . . . . . 
- Ona gıdeyim ... bir danışayım 

dedim, ve tıpkı söylediğin ıribı du. 
şiındüm. Belki onun mektupların· 
daki tılısıtli i'ime yarardı. 

- 11.. 
- fakat... seni bulamadım ... Ve 

bulamayınca birdenbire bu emel 
de kayboldu içimden. l4te Omc
rolla beni sabahlatan sebep ... 

iki elini midesine dayayarak !U• 
ratıııı buruşturdu. Nazmi; 

- Ne oluyorsun? diye sordu. 
- Hıç .• -Dedi· Birdenbire içtim 

de rakı mideme dokundu. Rakı. , 
Senin söylediğin iyi arkadaş bu 
olsa gerek. için yanmamışda bilme• 
yorsun. Eger Omerof bana rakı 
içirmeseydı o gece mutlaka deli· 
rirdim. 

Güneşin ışığı yavaş yavaş ılık· 
laşmıya başlamıştı, Bir vapar, uzun 
bir düdük öttürerek ııeçti. Onun 

süzmeye başladı: inanamamış gibi 
tekrar doğruldu: 

- Babam mı?, dedi.. ne gezer., 
o da kapcndiyi yedi, bala kodeste 
yatıyor •• Belki de mort olmuştur. 

- Hayır .. otlum, bayır .. o bugün 
cezasıoı bitirerek hapisten çıktı. 

Fakat, namusile yaşamağa abdettiti 
halde fena talii onu yine buralara 
attı. 

(Devamı var) 

- ... 
- Sandaldan tanıdığım bir ses.. 

en iyi bir arkadaşımın sesi 
gelince , •• ve hele bu e.~ . ıyı 
arkada~ım çala kürek uzerıme 
,üklenmefe karar verıncc •.• kaçtım. 
Bu dermansız kollarımda ne kuv• 
vet varmış me~er ! Yaa benim en 
iyi arkadaşım ... korkarak, ürkerek 
kaçtım ıınden 1 

Nazmi artık dayanamarnııtı; 
_ Benim kerametim mi var?

diye haykırdı - bunu nereden k:s
tirebilirdim. Arkadaşlıtımdan şup
heye ne hakkın olabilir! 

- Suss ... Benlm hiçbir şeye bak• 
kım yok.. Hele acımın&.. Ne ta
hammülüm var .• Nede .. U.yılı:ıın .. 

Şimdi yüzü yemyeşil kesilmiıti, 
Pantalonunun arka cebini ııösterdt: 

- Al şunu l Al l Al! 
Sonra bir eli ile boıtazını sıkarak 

bir eli ile midesine basarak sanda. 
lın içine düştü. Kafasını otura~~ 
vura vura kıvrandı. Can:çe\dşen ırı 
bir balık gibi debelendi ... Yilzüko
yun gibi uzandı kaldı. 

Nazmi yerinden kımıldanacak 
vakit bulamamı1tı. Bu sahne ııöz 
açıµ kapayacak kadar ~ısa ıaman• 
da oluvermişti. Şaşkın şaşkın: 

_ lmdad! lmdadl -diye bağıra• 

bildi. 
Ve aka~inde maun boyalı sandı· 

la geçerek on•ı kolları arasına aldı: 
- Cavıdl Cavid! kendine gel 

ri İngilizler ağır ve büyük toplar· lcxklcrdir. Karışıklıklıt münase· 
la karadan muhafaza altına almış· br,\.ite Filistin ve Yafaya gönderilcıı 
larclır. AkJ~nizde dolaşan zırhlı • İngiliz al1ybrı İngiltere hükumc-
Jar:s, havalarda uçuşan bombar • timn bu kararını kat'i~-yetle göz 
dn.an tayy~releri, İngilterenin as · önüne koyn:aktadır. l'JH yılınde 
keri kuvvetini göstermektedirler. 1ngilterenin \'azıyet ettiği Kıbrıs 
Buna rağmen, İngiliz amirallık ad~q ise ~~rk ile garp arasında çok 

lordu Samuel Hoare be~ altı ay ev· miihim b;,. kapıdır. Um· mi harp 
ve! Akdeniz teftişinde'l döndük • nih•yetin~ kadar tahkim edilmi -
teıı sonra. Süveyş kanalının mu· yen bu adayı, İngilizler harpten 
h ıfozası iç;n yalnız C~relülta:nk sonra tahkım etmi~lerdir. İtalyan• 
ile Maltanın tahkimi !<afi gelemi- lar da 12 adaya el ko~'t'nca, H~· 
yeceğini Göylemiştir. Akdenizin distan yol.ınu tehlikede gören In· 
anahtarı sayılan Cebelü;tarık bo • gilizler, müstemleke askerlerin -
ğazımn tahkim edilmesinin kafi de 1 en sadık olanlarını Maltaya 
gelmediğin• gören İngiliıler, göz • göııdermişlerdir. 
!erini Kıbrıs ile Yafa üzerine tev• !r:giltere, Mısırın isti.1<liılini ta. 
cıh etmişlerdir. Qünkü, İtalyan • nımıştır. Habeşistanı ise, İtalyan• 
!arın Habeşistanı işgal etmeleri i· la: işgal e•ınişlerdir. Eski vaziyet 
le İngilizlerin Hindistan yolları bugün çok değişmiştir. TfrıaenDleyh 
te!-.!ike altına girmiştir İngilizler, it1lyar.lara karşı hazıri.llı bulun-
bunun üz•. !ne kendi menfaatle • mavı en birinci emel edinen İngi· 
rmi korumak ıçln başkı türlü ça· lizl~r. icap ettiği takdirde lnıri• 
reler aramıya başlamışlardır. İlk liz filosunun yalnız bir saat zarfın• 
he:ld tıııtııldarı yer d , Fifütın • da lıalyanın Afrikadaki Libye sa. 
dir billerine varabilmesini temin etmek 
Yakın ~<aı ktaki İngifız müdafaa arzusundadırlar. Malta adası Sicil· 

• yaya çok yakındır. Maltadan uça• 
sistemi içine giren Yafa !imam cak lngiliz tayyareleri kırk dakika 
Fi i•tinde bulunmal•ü lır. Bunun ıarfında cenubt ltalyada müthiş 
için. Araplarla Yahudiltr arasın • tahribat yaparak ltalyan filosunun 
da Fılistin"e cereyan c.Jen kanlı harekatını şaşırtabilir. lngilizler bu· 
hiıd!selcr, ne derece ş'd.Jetli bir nun için ltalyan tayyarelerini kendi 

ı il vatanları dahilinde muattal bir 
safhaya girerse girsin, ng iz'!er, hale koyacalt bir şekilde hazırlan· 
ylhn şark siyasetlerinin. bozul • maktadırlar. 
maması namına, Yafa limanını teh· Dört yüz milyon lngiliz liralık 

kardeşım... dit ve korkulu bir va1iyet altına askeri tahsisat ltalyanları bunun 
Diye söylenerek alnına, gôğsüne koyacak hiç bir şekli 1<abul etmi· için harekete getirmiş ve faşist 

bir kaç avuç su çarptı. Hiç ... 1ıb. Y""eklerd'ı. Çünkü tm·ılizler Ya· meclisi bundan dolayı çok mühim 
bi elide en küçük bir kıpırdama .. . . . . .. kararlar vermiştir. Bu kararlar, bu 
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k lb' b" "k fa ıımanını ıkıncı bır Cebelu tank ıilfıblanma hazırlıkları dünyayı ba· 
bıle olmadı. _28b~an _a b1 

.. uyu yapmak niyetindedırler. kalım nerelere kadar götürecektir. 
bir korku ile gum ur gum ur çarp. ıuıu11u11111ıımı111ııı: .. 1111u11ııı1tııı1111111111nıı•ı111ıı111111•11111111tu111111111ııuıı11111111111111111111111111111111111ııııı11111111111111tuıııını1111 
ma~a başladı. Arkadalının omuzlan !isler ona bir ~eyler sordular, O 
arasından sarkan ba~ını iki clile polislere bir şeyler söyledi. Sonra 1 KÜÇÜK HABERLER 1 
kavradı, yüzüne baktı; komiser olduğunu fark ettiği biri; • 

Ağzından köpükle karışıl.. hafif - Otur şu kürek.lere... çei: 
bır kan sızıyordu. bakalım 1 

Çenesini tuttu: Deyince bir mahalle saka!ı ita• 
atıle sandalı, geceleyin bisikletten 

Di,leri sımsıkı kenetlenmişti. indifi yere yan~tırdı. Cavidin cese. 
Göz kapaklarını açtı: dini bir sedyeye koydular. Kara· 
Camlaşmış ikı göı, gôzlerine kola ırötürdüler. 

dikildı. Yüzünün yemyeşil kesilmesi ko-
- Ooh ... Fakat bu ölmüş!... mıserın midesini t.ulandırmıştı. 
Avuçlarında onun yanaklarının Zabıta dokturu ile müddeiumumi ge· 

buz gibi soğuduğunu hissedince ür- \inceye kadar Na>miyi sıkı bir is· 

* Amerikada yerleşen vatan • 

daşlarımız Adana fetaketzedelc • 

rine yardım olmak üzere 1163 do'ar 

göndermişlerdir. 

* İlan ve abone toplamak sure-

tile dol~ndırıcılık yapanlara kaı şı, 

D.ı.hiliye Vekhlcıı şıddetli tedbir • 

ter almağa karar vermiştir. * Gümrük ve İnhisarlar Vel<ıli 
kerek irkildi. Ellerini çekti. Boşta ticvaptan geçirdi. 
kalan ceset yine yüzü koyun yere Genç, zavallı arkadaşının aşk Çankırıya varmıştır. 
düştü. Bu sırada gözü pantalonunun macerasından başka ne biliyorsa * Harpte ölen Yunan nekı ı.,.; 

arka cebinden yarısı fırlamış taban• söyledi, Onun yarı yarı}a dolu 
caya ılışmiştı. Onu almak için eli- bir rakı şişesini bir nefesde iç• 
ni uzattı, fakat sonra bu eli telcrar tiğini görmüştü. Başka bir ~ey 
geriye çekti : bilm\yordu. Ölmeden evvel ııırt• 

1 !atındaki veremden ~ik!yet eı. 

için Feriköy mezarlığına bır <ınıt 

dikilecektir. * Türkiye ile Holanda ara.rnıda 
evvelki bir ticaret itilafı imzalan-

- Tuha ... - diye mırıldandı - mişti. Fakat son içtiği şişeyi denize 
tabanca ile ııelmış .. Demek kı çok attıtınıda söylediği için komi.erin mıştır. 
kötü kararlar vermiş bulunuyor· kalası bu seferde şişeye saplan. *Türk-Bulgar ve Yunan Ilcniz-

mıJ. ınıştı. Bir polisi nka mahalline yolları tarifeleri için Sofyada top-
Şımdi sahilde oluı kırk kişilik ırönderdi. Bereket versin şişe bat• 

bir kalabalı!.: toplanmıştı, Batırışı· mamıştt. Ve deniz sakin olduğu için 
yorlardı. Son süratle ııelen bir çabuk bulunabilmişti. Potıs 4lşeyi 
sandalın içinde üç polis bulundu· ııetirınce elinden heyecanla aldı, 
.tunu ııördü. Meraklılarla :dolu iki Uzun uzun kokladı. 
sandal biraz açıkta durmuştu. p 0 • (Devamı var) 

)anan komisyon iyi neticelerle.:' ı

zifesini bitirmiştir. 
* Hukuk Fakültesine yeni bir 

bina aranmaktadır. Bunur. i~•r, 

Mercan cihetindeki metruk Çı rte 

Açık Söi'un romanı:51 bak! onu tanıyabilecckmisin baka· 
lım ... ? 

Nihayet günün bırınde Beyotlu 1 

Caddesinden geçen gözlüklu ve sa·ı 
kallı bir adamdan şüphelenen sivil 
memurlar bu adamı yakalayıp mer
keze ııötürdüler.. Yüzünü, ıözünil 

Dedi. Nevzat inkara 
- Haberim yok .. 
Diy11 kekeledi. 

saparak: saraylar muvafık görülmüşt'ır. 

*Yeni teşekkül eden Eyüp ka

' zasında belediye teşkilatı kurula

caktır. 

H 
o 

yazan: lakender Fahrettin 1 
bir türlü tesbit Bu kısa sorgudan sonra, Marika· 

nında bir çok işlerde parmağı ol· 
du~u a~la~ılmış, onunda tevkifine 
karar verilmişti. 

Marika tevkifhaneye götürüldüğü 
ıaman Zeyneple konuşacağını umu· 
yordu. Halbuki müddeiumumi Ma· 
rikanın Zeyneple temasını menet· 
m şti. 

Zabıta şimdi Nevzadın izi üze· 
rinıle yürüyordu. • 

Nevzadın lzmire gitmediği muhale· 
kaktı. 

Bir akşam Cihangir bahçelerin· 
den birinın moloz yığınlan arasın· 
da b r cestt bulmuşlardı. 

Taksim polis m~rkezi bu cesedin 
iki yerinde biçak yarası görmüş ce. 
ıedi morııa gönderml~ti. 

Cesedin hüviyetı 
edilemiyordu. 

Komiser Cavid bey o gün mor
ga gitti. Cesedi tedkik etti •. Morıı• 
dan tevküaneye koştu.. Polis mü• 
dürünün (ve müddeiırmuminin mü· 
saadesile Marika:pı a!ark morga gÖ· 
türdü. 

~farika korku ve halecan içinde 
titriyordu. 

- Beni buraya niçin getirdiniz, 
komiser bey? Diye soruyor ve şaş. 
kın şaşkın etrafına bakınıyordu. 

Cih~girde bulunan cesedin bu. 
lunduğu odaya girdikleri zaman, 

komiser Cavit Bey Marikanın ya· 
nıada duruyordu, Bir aralık Mari• 
kaya sordu: 

- Şurada yatan ölüye dikkatli 

Marika birdenbire gqılerini 

eçarak cesedin üzerine eğildi .. 
korkak bir sesle haykırdı : 

- Kadri bey.. ta kendisi. 

Komiser Cavid bey de zaten 
ayni şüphe üzerinde yürüyordu. 

- Ben de bu cesedin, Nevza. 
dın öldürdüğü Kadrinin cesedi 
olduğunu tahmin etmiştim. Tahmi· 
nimde aldanmamışım .. 

Marıka, Kadri Beyi birkaç defa 
iÖrmüştü .. Kendisini çok iyi tanı• 

yordu. Maktulün hüviyeti bu ıuretle 
tesbit edildikten sonra, Marikayı 
tekrar tevkifbaneye göndermişlerdi, 

Şimdi zabıta Nevzadı bulmakta 
daha çok gayret sarfediyordu. Nev• 
zadın Beyoğluııda iz bırakmadan 

birçok cinayetler işleyen bir şerir 
olduğu tahakkuk etmiıti. 

Bu işlerde Zeynebln parmağı oJ. 
madığı anlaşılmakla beraber, iJ 
mahkemeye düşünce, bıçak mese
lesi yüzünden, Zeynebin Nevzad& 
yataklık ettiği kanaati basıl olıuuş. 
tu. 

Zabıt lutarak, Nevzadı mahke· 

açtılar. 1 
meye verdiler. 

Nevzadın muhakemesi çok hara• 
retli olmuıtu. Zeynep, Marıka •• 

hepai de Nevıada çulianarak, aley· 
hinde söylenmeai icabeden herşcyi 
söylemekten çekinmediler. 

Sakalının takma oldugunu gör. 
diılcr, ve üzerini araştırınca, çebin• 
den : "Sevgili Nevzaıcıtım ı. dl· 
ye başlıyan bir mektup buldular. 

Komiser sert bir tavırla sordu: 
- Kadriyi neden öldürdün? 
Nevıat birdenbire şaşaladı: 
- Kadriyi ben öldürmedim., 
Diye cevap verdi. 
Komiser tekrar ıordu: 

- Ya kim öldürdü? 
- Onu da bilmiyorum, Öldür· 

müşler demek Kadriyi.. 
- Bunu karından öğrendik .. Kad

riyi vurdujtun bıçak da mahkeme
de. Haydi itiraf et şu cinayeti de 
biıi ujtraştırma 1 
Nenadın rengi sapsarı oldu .• 
Çeneleri kilitlendi.. Bir şey söy

liyemedi: 
Komiser: 
- Sokıltıundan anlaşılıyor ki onu 

11ldüren sen!ln 1 

Zeyoebin Navzat aleyhinde 

1 

şehadetle bulunmak fikrinde ol. 

madıgı sezıliyordu. Fakat, Nevzat 
ı mahkeme salonunda:: 

- O, benim nikAhlı karım de· 
gil.. Metresimdir. 

Dimişti, işte bu 

Zeynebi coşiurmaga 

çirkin itıraf 

kaii geldi. 

Zeynep de kendi•inin sahte bir oi· 
kahlanası avlandığıni ve aldatıld.ğını 
söyledi. 

Hakim Zeynebe çok acımıştı. 

Zaten ona tevkifhanede de, mah. 
kemede de herkes acıyordu. 

Zeynep rakıya, kokaine, eroine 
alışmış .. Katile yataklık etmiş .. 

(Deı·aıııı t'aı) 

* Hukuk Fakültesi dekanlıgı -

na profesör Şükrü Baban ib 'Cm

ru\lah namzed gösterilmişicrdır. 

Halk evi lik maçları 
Eminönü Halkednden: 

• 
Evimiz Spor subesinin himaye· 

sindeki (14) kulübün fudbol tQkım· 

ları arasında tertip etmiş olduqıı 

hk maçlarına fasılasız olarak de· 

vam edilmiştir. 21.3.937 Puar 

günü saat (15,30) da Bakırköy 

sah~sında aşagıdaki program gibi 
(Aksaray ile Akın spor) arasında 

bu maçların !inalı yapılacak ve 

galibine Evimiz tarafından bir kupa 
verilecektir. 

Bakırköy Sahası : 
S•ha komiseri Cevad Özgün, 

Aksaray • Akınspor Saat 15,30 

Hakem Bahaddin. 
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i d ·· ya ında son bir 
hafta içinde neler oldu? 

Bir kelebek isteniyor. 
Filimde genç bir kızla bir deli

kanlının ;içeklcr arasında sevişti

ğinı görüyorsunuz. O sırada l:'r 
kdEbek de çiçekten çiç~ğe konu -
yor. Dekor bu suretle tamamla -
nınca, içinizden: 

- Seviımek, ah ne •yi şey! di
)torsunuz. 

Fakat bir de madalyanın ters 
tarafı var. Filim sana~icilerinc so-
rarsanız: -- Azizim, derler, eğer bir fil ol-
saydı, he ye d bul bilirdik. Fakat 
ya kelebek" Kelebegi ııcreden bu
lalım, bu Jrış kıyamett·_ ... 

Kışın Ç(:vrilen fi!imlcre kele • 
bekler de ıiizım olduğu anlaşılınca, 
şimdi Holi\'utta hakiki kelebek • 
h~ı;eler v:ıoudc getirilr,,iştir. Bu
rafarda yaz ve kış istediğiniz renk
te ve çeşit~e kelebekler bulunmak
tadır. 

Para kazanmak için 
Aemirkalılar şimdiye kadar meş 

hu~· ve hı,·atta bulunan adamlar

da.1 ancak birini filme almışlardı. 
O ela meşhur kaçakcılac· kralı Al 
Kapon idi. Fakat Al Kapon o 

sıralarda Amerikanın en içinden 
ka>ılamaz bir hapishanesine atıl
dığı için, Kendi filmini ~eyretmiye 
imkan bulamamı~tı. 

Bu filmin gördii~ü rağbet üze· 
rine, Amerikan filim şirketleri 

L1ııdsberg'c!e mahküm edildiği za 
m<.nlarda Bitlere, Rusyadan ihraç 

edildiği zaman Troçkiy•, eskt!s • 
panya kralı 13 .cü Alfons'a, eski 
H1!:eş impar:ıtoru Haile Selasiye
ye külliyet!' miktarda ı,ara vade
derek, filim çevirmek için Ameri
kaya gelmeleri hakkınd, teklifler
de bulunmuşlardı. 
Söylemi~e lüzum yok ki, bu yük

sele şahsiyetlerden hiç l:ıri bu tek
lifa cevap tile vermediler. 

Eski İngiliz kralının t.-.cü talı tını 
bıraktığı :;ıralarda da l\1isters Sım
ps~ıı 'a bo)lc bir teklif.e bulun • 
muşlardı. Hatta ker.di,i:.e çevire· 
c~ği filimde Vestminst~r de yapı
Ja•:ak taç ı;iyme mera•:minde taç 
gt:ren kraliçe rolünü vı:-rcceklerini 
de temin etmişlerdi. Misters Sim
psrr., bu bklif suretini hali gü -
le:ek dostlarına gösterir. Fakat A
merikalıların para kazanmak için 
ne derece cür'et gösterdıklerine 
şaşmaz mısınız? 

Modern bir tayyare filml 
!.ondrada Cenup Po;t .ısı ismin

de bır filim çevrilmektedir. Bu fi
lim, geçenlerde kaybola·ı Fransız 
tayyarecisi J an Mermoz'un batı· 

ra~ını ihyı: için çevriliyor. Filmin 
muvaffak olması için L?ndra • K. 

ve Amerikı - İngiltere hava se : 
ferlerile :;ohret alan l\Iollison an
gaje edilmiştir. ı 

JJiksl Franı 

En muvaffak olmut 
genç artist 

Martın on beşinde Pariste en 
genç \'e muvaffak olmt.!; yeni ar

tıstlerle r ejisörleri meydana çı. 

karan filll"e verilmek :izere beş 
bin frank mükafatlı bir müsabaka 
tertip edilnı:ştir. Bu mü,:;,baka her 
sene tekrar edilecektir. 

Amer!kada, senenin 
en iyi filmi 

Amerikada Los Ange!es tc bu se
nekı filimlerde en ziyade muvaffak 
olanlara mükAfat vermek üzere 
bir müsabaka yapılmıştır. Bu mü
sabakada mükafat kazananlar [al
tından bir küçuk heykel] şunlar • 
dır: 

Luız Rene, Pal ,Muni, rejisör 
Frank Kapra. 

.Büyük Zigfcldı ismindeki filim 
de senenin en iyi filmi olarak se
çilmiştir. 

l.:inci p~andaki diğer muvaffak 
olmuş artisılere de mük1fat veril
mi')tir. 

Nekadar kazanıyorlar? 
Amerikada 1936 sencs: içinde en 

büyük hasılatı temin eden 10 film, 

A 'T.Hikanın bütün film şirketleri, 
ve sinemaları hasılatı lt0ntrol edi

lerek meyC:ana çıkarılroıştır. Bu 

filmlerden bazılarının bizim mem

le!<Etımizde de geçmiş ·Jlması mü

nacebetile karilerimize bildirmeği 
faıdeli bulduk. 

l - San Fransisko 4. 750.000 do • 
!ar, şirketi M. G. M. 

2 - Korkusuz Kaptan 4.300.000 

dolar, şirketi l\I. G. M. 
3 - Zigfild yıldızlar kralı 4.300.000 

dolar, şirketi R. K. O. 

4- Filoyu takip edelim 3.600.000 
dolar şirketi R. K. O. 

~ - Roz Mari 3.350.000 dolar, şir
keti M. G. M. 

fi - Swing-Time 3.25ü.OOO dolar 
şirketi R. K. O. 

7 - LibeJed Lady 3.J C0.000 do
lar, şirketi Warners. 

9 - My Man Godfr~y 2.750.000 
dolar, şirketi Universal. 

lJ - Dans için yaratılrnış 2.750.000 
dolar şirketi M. G. M. 
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SARAY 
TÜRK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YlLDIZ 
~OMER 
ıALKAZAR 
TAN 

ŞIK 
ŞARK 

ASRI 

BEYO{;LU 
: Kıvırcık baş 

Sa..ay otel 217 
ve YcşH domino 

: Bir kodın yalaoı 
: Sevı~mek arzusu 
ve Büil.üller öterken 

Okul Kızı 
Okd Kızlarının yıllardır bekle-

dıkleri biricik kız mecmuası 

15 Nısanda çıkıyor 

ALEMDAR : Meyerling lacıası 

\<C Gök yüzü ateş• 

ler içinde 

KEMALBEY : Kotinautal ve gü· 
müş mahmuz 

: Port Arthur HALE 
: Zigfild : Tatlı bela 

KADIKôY 

: Operada bir gece Ü S K Ü D AR 
: Zafer günü HALE : Ehlisalip muhsrebeleri 
: VonJcr bar ve (Türkçe sözlü) 
ölüm perisi B A K l R K Ô y 

:Ehli alip muharebeleri 
: S ng;•por PO!lası ve MiL TIYAD! : Yeşil domino 
Altın toplayao kızlar * - 1936 senesinin -

G b .. 1 .. 1.. 21 • 3 • 1937 1,r,.&uı Bılıdillftl : ece u tıu u ve 
Yıldırım bö.ii!!'ü Pızar _ .. $ehirTı'ıjaf rosu 

SANCAK : Güzel Fatma, Çöl sa0atR~~.'jMg :, ~:ad~z ııııııııııııııı 
(Eski Astorya) : scroerileri ve Gece " 

adamı.rı 

CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, K R AL L 1 R '' 1111 
Ku'<ar p ve Mekaud Ya1aıı: W. Shak- '" . 

IS T A N BU L espeare .. Turkçeye 

1 FERAH : 1 ir yıldız doğuyor, Se~G~:ö~krenniBl~dri ll!llllll I 
MiLLi 

HiLAL 

AZAK 

joıef Simit ve Sta• 
vıs•ı skandalı O p ERE T: 

: Ru•· Japon mu hare. 
besi ve casuslJr kar
şı karşıya 

: Türk inkı.iibında le• 
rakki hamleleri 

: (Gras Mor) Şah•ne 
melodi Vt Kara O• 

danın esrarı 

Yazan: 

.t::krem Reşit 

Müzik: 

Cemal Reşit 

SAZ-CAZ 
aaat 15·30 gündüz 20..30 gece 

Pazar günleri 15.30 da Matine 

, 350 Liraya Otomobil 
1111wııı1111ıııı111111u111111uı11111111ıu11111uuımı11 .. 1111uı;1111111111111ıı111111ıı1111ııı1111111ı"ı"uııınuı.uııHtHHll 

Kuvvetli motör, temiz boyah karose 
ri,dörtyeni lastik ile takside çahşıyor 

Takside çalışmakta olan dört silindirli ve Ş vrole markalı 

928-29 model kapalı bir otomobil peşin psra 350 1 rnya acele 
satılıktır. Molör ve Karoseri aksamı iyi bir baHedir. Bilhassa 
anadoluda çalıştırılmağa elveriş:; ve çekişi kuvvetli bir oto,tıo
bildir. Almak istiyenl•rin Paıardan maada her ~ün saat 9 dan 
15 ~e kadar (Haber) gazetesi idarehnnesinde Muharrir Nur~d· 
dine yazı ile veya şifahen müraca ltları. 

il 1 9 T 4 N B U L-ı 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

20 / 3 1 937 

FIATLA R 

C ! N S 1 

BuA'dty yumuşak 
sert " " kızılca 

Mısır san 
.\rpa 
Çavdar 
iç fındık 
Zerdeva dtrisi 
Sansar ., 
Af on ince 
Yapak Anada! 

" Trakya 
Varşak deri 
Kunduz 

" Tilki 
" Çakal 
" Tavşan adedi 

Aşağ\ Yuk.ı.. 

K. P. 
6 5 
6 20 

4 24 
4 10 
4 35 

52 -

K. P. 

4 32 

540 - -
52 - 55 -
75 -

140:> 
1200 
430 

1600 
8J() 

22-22-

GELEN 
Buğdoy 

Un 
K•ışyemi 

Çavdar 
Arpı 

Razmol 
Kepek 
Keten tohumu 
Mercımek 
Bulgur 
Fasulye 
Yapok 
Nohut 

475 
n 

30 
75 
30 
15 

Susam yağı 66 
B. Peynir -

ton 

" 
" 
" .. 

• 
" 
• 
" 
• .. 
" 
• 

,, 

Yap1k 13 
" 1 

G 1 DEN 
Razmol 
Tıltk 
Afyon 
Kuş,emi 

396 
8 

5 

ton 

" 
" 
" 

DIŞ FIATLAR 

Buırday: Liverpul 
,, : Şikago 
" :Vinipek 

Arpa : Anvers 
Mısır : Londra 

6, 25 Kr. 1 

6, 31 • ' 
6, 24 " 
5, 53 " 
3, 61 " 

Keten T: " 7, 60 u 

FındıkG : Hamburr 79, 3 5 • 

I'_· L: 79, 35 .:...ı 

Yenı neşriyat 

GUndUz 
Bu kıymetli san'at ve fikir mec• 

mua" 12 nci sayı sile 2 nci cildini 
ıamamlamıştır. 

Bu sayıda Peyımi Safa, Ahmet 
Münip, Ya ar Nabi, Cevdet Kud. 
ret, Şerıl Hulusi, Miraç Katırcıojtlu, 
Tarık Z1fer, Feridun Faııl, M hri 
Devrimsal, l urhan S1dık, Nihat 
Gök, Mııstafa Nihat gıbi tanınmış 

imzaların mJka'e, şiir, ten~it ve 

hikayeierile M. Gorkiden ve Ş. Bod
lerden tercümeler vardır. 
Okuyuculırımıza tavsiye ederiz. 

llstanbul komutanlığı 1 
Satınalma Komisyonu ilanları -İstanbul komutanlığı birlıkleri 

için 2500 kilo domates salçasını üs

tenci nam ve hesabına aç"< cksilt
m e ile ihalesi 24/3/937 Ç~rşamba 
gunü saat 16 da yapılacg:.tır. Mu

hammen tutarı 575 liradıc. Şart -

r.amesi her gün öğleden cn•el ko

mısyonda görülebilir. İsteklilerinin 

43 liralık teminat makbuz veya 

mektupları ile beraber !h~lP gü

r.Ü vakti muayycninde Fın-iıklıda 

komutanlık satın alma komisyo
nuna gelmeleri. (1238) 

* 
Gülhane hastahanesi liılJ .Jratu • 

varlarının 116 kalem köhne alat 
ve malzemesi açık arttırma ile ı. 

halesi 26/'J/937 Cuma ,ıunli saat 
15 de yapılacaktır. Muha'llmen tu

tarı 1145 liradır. Şartnamesi her 
gi.ın kom;syonda görü!erıilir. İs -
teklilerının 86 liralık ilk trmi ~&t 

makbuz \'eya mektuplan :le beı a

ber ihale günü vakti mu1yvcninde 

Fındıklıda komutanlık satın alma 
komısyonuna gelmeleri. ( t239) 

Dans profesörü 
Parlsln 1937 sen~sll'tln 
yttnl dflns figürlerini 
öğrenmek i11teyenlere 

mUjde 
Pevo!l'lu !<tik-la' cadd~si Türku~z 

dans der<han~•inde Kemal Sami 

Bavere miirnc"t. Her!'Ün a•b•h 
onda» Rl,ş•m dokun kadar ders
hanesi taleb<'lerine •çıktır. 

Jl<'yoj!'lu sullı !ıakuk lıakim• 

lir?in ·en: 

hlıınbnl h•z:ne nıııh~kemat 

miıdii rlii~ iin iın A \' vansMay.~a 

Korncu M~hmet çelebi mahalle• 

si imamı Hiiseyin ile Fatma ve 

$<'ralettin aleybf,.rine ac;tıj!'t 

a!Ae~lc davas·nd1n dolayı mıicl· 

deiAleyhlerlen Hiisedn'in gas

terilen yer-len çıkarak elyevm 

ikametgahının meçhul hulıındıı

~u şerhile davetivesi mübaşir 

tarafından b'll tebli~ iade kılın• 

nıası ilzerine müddeinin talebile 

yirmi giin mü,ldetle i!Anen teb.. 

liğ•t icras na mahkemece ka· 
rar verilmiş oldu~ıından mııh,. 

keme giinü olan 22·4-937 hri. 
hine müsadif perşembe 

saat 10 da müddeialeyh 

günii 

Hüse• 

}'İnin bizzat veya hilvek:ile 

mahkeme-le bulunması !uzumu 

tebliğ makomına kaim olmak 

üzere ilan olunur (937·2i2) 

BUGÜNÜN RADYOSU 

Ô{.le neşriyatı: 

Saat 12,30 plakla dan• mus'kisl, 
12,50 havadis, 13 Beyoğlu Halkevi 

gösteril kolu tarafından bir temsil, 
14 son. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Varyete ırfüiki Am· 
l:audörden nak!en, 19,30 konfeo 

rans Sel m Sırrı Tarcan Ordu S1Y• 
lavı, (Roma), 20 Müzenen ve ar

kad1şları tarafı ıdan Tüık mu•ikisi 
ve halk şarkıları, 2 J,30 B. Ömer 

Rı7.1 tnrafındao Arapça söı·ıev, 
20,45 Muz>fler ve arkadaş'arı !.ra

fından Ti:rk musikisi ve ha'k şar. 
kılan: saat ayarı, 21, 15 ork st a, 
22,15 Aj ons ve borsa naterleri 'e 
ertesı günün programı, 22,J:l plak· 
la sololar, cpern ve operet parça
ları 23 so". 

EORSA • PlY ASA 
' I 70·3· 937 
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PARALAR 
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ııs. 

123. 
!O Frank 111. 
2~ l lr<t 170. 
20 l'•lclk• Fran111 80. 
?O Drohml J&, 

20 fıvlçre Franıı ~ 
20 Leva 20. 

1 Florin 63. 
20 ı< ron Çek 70. 

ı ı 1 ~ilin Avuıturyı20. -
Pf'zeta -. 

1 Mark 
' 1 Zloti 
:: t Pearo 
20 ı..v 
:lO Dinar 

Yen 
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Modern cerrahi mecmuası --aa---=--•--1111!! 
ı Akba-mUessese lerl Modern cerrahi ve Nöro- Şörürji : it 1 

Ano~ohı Po. 1 -.
Va. 1 t.ı3' 

Pe. il -,-
V•. il 4~30 
P<. 111 

-,-
40,30 1 

mecmua•ının yedinci sayısı çıkmış· 
tır. Bu kıymetli meslek mecmuasını 
tavsıye ederiz. 

Daktiio eranıyor 

Anka.-dll her dilden kitap, il'&· 
zele, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 

olarak AKBA müe!seseginde 
bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 
mecmua siparişi kabul edilir, Büyük Şmith Premier makine • 

sinrie eski harflerle yazılmış ede- lstan l::ul gazeteleri içir. ı!An ka-
bi eserlen yeni harflerle çabuk ve bul, abone kaydedllir. Undervodd 
yanlışsız çevirecek bir daktilo ba- yazı ve hesap makinelerinin An· 
yan aranıyor. İsteyenler her giin kara acen.esi. Parker dolma 

1 

n .. v •• uı 
• MOmesall Pe. •ı,ss 

1 
42,St 

1 -
" _" Va. - . ---

1356 Hicri 1353 Rumi 
Muharrem Mut 

8 8 
~-------------------1 Yıl 1937, Ay 3, Gün 80, Kaorm 134 

öğleden sonra gazetemizin idare 11 kalem'~• nin Ankarada satış ye-, ,
1 

mücıürlüğünc müracaat etsinler. ridir. Telef.:ın: 3:177 

1 
Çalışma yeri Bey_o_ğ_ı_u_n_d_ad_ı_r_. r-~~~~~-~-~~~~~~~~~, 

Deniz 1 evazım Satınalma Komısyonu ııanıarı 

21 Mart 
Pazar 

Tahmin edi'.e~ bedeli "92300,, lira ohn "10000,, ton r.kompo•e kö- · 
miırü, 22-MJrt-937 tarih ne rastlıyan Pazarte>i günü saat 14 de kapa!- 1

11 

zari usulile alınacaktır. i Muvakkat ieminatı "5865,. lira olup şartnamesi u46ı,5,, kuruş muka· I 
bilinde komisyondan her gün verilir. 

Vakitler Vasıti 

sa. "· 

6 02 
12 21 

15 47 
18 22 

Ezani 

•a. d. 

11 40 

5 59 
9 25 

12 OJ 

. . 
' 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarilatı dahilinde tanzim edecekleri ı 
kapalı tekiil mektuplarını en geç 22-Mart-937 Pazartesi günü saat 13 e 1 
kad•r Kasımp•şada bulunan komisyon başkan'ığın1 makbuz mukabılıo('.~ 

1 

vermel,.ri ve bu saatten sonra verilecek teklif mektuplarının kabul edil· jjl 1 31 JJ 
miyeceği. •1 'nı; L • .--..-..... ...-..-_.;....-...-=-..1-0_._ .00 _ _. 

Güneş 

Öğle 
lkındi 
Ak,am 

Yat" 
lmnlı: 

19 52 
• 4 22 

t 

~ 
lı 

la 

ez 

<a 

f.t 
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6 ·AÇIK SÖZ-
==~========================================= 

21 Mart 

D A İ M O N fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 ill 600 metre 19ık veren 

D ·i M N 
fenerleri gelmiştir. 
iyi •••k almak için yalnız 

D A i M O N Pilleri 
ile 

D A 1 M O N Ampullarını 
kullanınız •·e her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat edinız, 

Kütahya Vilayetinden: 
Kütl\hya :Memleket hastahanesi için : 

Muhammen bedeli Beheri 

Lira K. Adet 

' 1 ~ 

25 50 25 Kemerli, çelik iOmyalı karyola. 

30 00 1 lngiliz sistemi Kırma karyola. 

9 50 65 Demir etajer. 

27 00 1 Portrigatör 

10 00 2 Eskaho. 

70 00 2 Arabalı sediye 

5 50 2 Demir sandal ı'a• 

. 
• 

1 - 180 22 / Mart/ 1937 Pazartesi 
l81 - 365 23 Salı 

366 - 550 ' 24 Çarşamba I 
\ 

551 - 725 25 Perşembe 

726 - 858 26 Cuma 

Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerin Mart.1937 üç aylık ma· 
a şları yukarıda yazılı günlerde ayl ık cü zdanlarındaki tediye sıra sayıta. 

ı rına göre Zıraat Bankasından ver ı le cektir. Aylık sahiplerinin müracaat• 
aları ilan olunur. (1525) 

• • * 
Senelik muhammen kirası 300 lıra olan Sarayburnu gazinosunun ala· 

turka. kısmı tesl im tarihinden itibaren 938 veya <l39 ve 9~0 seneleri 
Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş· 
tur Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 22 lira 
50 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 22-3-937 Pazartesi 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar, (B.) (1196) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Satın alınacak 14,000 Türk lirası muhammen bedelli bir ad.:t çift 

devirlı Tıpo makine•inin pazarlığı 29-Mart-:937 Pazartesi günü saat 
on beş de Devlet basımevinde yapılacaktır. Model ve sair evrak Direk· 

törlükte bedelsiz olar'k görülebilir. 

isteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat "Bin elli,. lirayı Dev. 
let Basımevı vtznesine pazarlık saatinden önce yatırını~ bulunmaları 

llAn olunur. "1575tt 

r .................... !lmm ............... ... 

• 
1 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 

' 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

6 · ıncı keşicfe 11 - Nisan - 1937 dedir. 
Büyük · 
ikramiye 200. 000 lıradır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır .• 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N • 

937 gUnU ak9amına kadar biletini 
değiftlrmlt bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze• 
rlndeki hakkı sakıt olur .. 

İstanbul Üniversitesi Artbrma, Ek
siltme ve Pazarlık Komisyonundan: 

1. - Tıb Fakültesi İkind Harici Hastalıklar Kliniğine alına· 
cak olan ve muhammen bedeli 5558 lira tutan tıbbi alat 29·3·1937 
tarihinde Üniversite Rektörlük binasında toplanacak Komisyonda, 
kapalı zarf usnlile eksiltmeye konulmuştur. Dahiliye mütehassısı Zührevi ve cild hastalıkları 1 

Dr. Ali Rıza Sağlar H . o·· 
26·3-1937 Cuma günü saat 15 de ihale "dilmek üzere açık Dr. ayrı mer 

Beşiktaş Tramvay Durak · ı 

2. - Bu işe aid liste ve şartnameler hergiın Rektorl ükte gö
rülebilir. Taliplerin ihale saa•i olan 15 den bir saat evvel 417 li• 
ralık muvakkat teminat ve teklif mektuplarile Ticaret Odası vesi· 
i:alarının bir zarf içeriıiııde makbuz mukabili Rektörlüğe vermiş 
olmaları !a•ımdır. (1415) 

cksi:tmeye konulmuştur. isteklilerin 104 lira muvakkat tewina• Hastalannı hergün öğleden [Ôğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
k b ı eder kartısmda No. 313 Teleloıı : 

aile mezkOr gün ve s-ıatte Kütahya Vilayeti Daiml Encümenine• sonra a u • , 1 43585 

nıüracu•Jarı il~n olunur. (1291) !•----------- • 

-;:=======================:::;,""'.;::--;-;--;:--;:;-~ 
J lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları il Dr. Hafız Cemal 

. . . (LOKMAN HEKİM) 
Semtı meşhur .-e Cadde ve sokağı No. 11 Cınsı Muhammen kirası D hili Ut h 

mahallesi L K. a ye ın e assısı 
K. Mustalapaşa A· Vidin 63 Ôksüzceha. 5 00 Pazardan başka_ günlerde öğle • 

den sonra saat (2.a tan 6 ya kadar 
1stanbulda Divanyolunda (104) nu- 1 

maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günle~i sabah . 9.5 • 12. saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev tel.ıion: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

rabacı bayczid. tip Cdmii 
Eyyüp camiikcbir. Kalenderhaııe. 60-62 Cami mahalli 

• " ,, 58 Üç odalı mek · 

Çenberlitaş 

Çarşı 

• • 
Atikalipşa 

Vezirhanı 3 ncü 
katında 
Muhalazacılar 

Çadırcılar 

Cİmi ' 

tep binası. 

19· 13 Kargir oda 

22 Camekaniı kii· 
çükdükkan 

30-32 Dükkan 
11~ Arsa 

2 

5 

2 
3 

5 
4 

00 

00 

00 
00 

00 
25 

:ukar~a yazılt mahaller 938 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya 
vekılmek uzere açık arttırmaya konmuştur. istekliler pey akçelerile bir. 
Jikle ilıale g:i ıj o!u 2 ;f ırt-937 Perşembe günü saat IS e kadar s. 
tanbul Vakıflar BaşıuüdiirlüQ'ü binasında Akarat Kalemine ııelmeleri. 

(1394) 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te efon. 22566 

o 

-
KUMBARA BIRE, 

1000 

TARLADIR 

-·· 

İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Ek
siltme ve Pazarlık Komisyonundan! 

Cak•t Pantalon ve Kasl<et 

En Az En Ç·)k 

198 205 Bir talı:ım 1'I uhamnıen fi atı 17 
Ceket Etek En az En çok 

60 62 • • • 16 

/ -· ·-ı .. /~ 

- •" ,.... ... -
~ -- ~ ,. Au - _ ı'ı... 1 - : ·~'! ). ı..x.~.~ ,;ı(A 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu· 

ğundan : 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
muka~rer E. G. marka motörlü de· 
ğirmen vantilatör ve saire eşyanın 
3/4/937 tarihine müsadif Cumar • 
tcsi günü saat 10 dan itibaren Be

şiktaş köy için caddesinde 20 N o. 
lu dükkanda açık arttırma sure • 

1 - Üniversite kadın ve erkek müstahdemleri; için yerli tile satılacağından talip olanların 
tnı!zkı1r gün ve saatte mahalline 

kumaştan yaptırılacak yukarıda mıktan ve muhammen fiatları 
hazır bulunacak memuruna müra· 

yazılı elb:se!er 29-3·937 pazartesi günü saat 15 de Rektörlükte caatla ilan olunur. (Jl17?) 

Toplanacak Komisyonda ih•le eiilmek üzere açık eksiltmeye ko·ı------------

nulmuştur. 

2 - Şartname kumaş ve h•rç niımun~leri her gün Rektör· 

lülde görülür, 

3 - Taliplerin ihale gününe kadar 336 lira muvakkat temi• 

natlarını Üniversite veznesine y•tırmış olmaları ve ihale giinü Ti

caret Odası vesik•sile bu gibi işleri hüsnü suretle ifa ettiğine 

dair res111i daireden son iki yıl z•rfında almış olduğu bir vesika 

vermesi lazınıclır. "1416,. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Başmuharrir 

E. izzet 
Buıldıtı yer: Matbaai Ebüzziya 

İstanbul Asliye İkindi Ticaret 
Mahkemesinden: 

Hali tasfiye Türk Ticaret ve Sa· 
nayi bankasına terhin edilen dört 
sandık derununda (80 adet 1/5 No. 
Ju Hızır markalı yangın söndürme 
iıletlcrinin 23/3/937 Salı günü saat 
10 da aletlerin bulunduğu asma al
tında Tahmis sokağında Ziraat Ban-. 
kasına ait depoda satılacağından is
teklilerin tayin edilen gün ve sa -

· atte mahalli mezkürde hazır bu
lunmaları it.an olunur. (31167) 


