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2 aelde : Zekerı11• Sofra••·Soa haber· 

lor 

S llneôlde: Dıt Politllu•Metalo·Vodvll. 

4 llncllde: Hlklye • Arrır •Pınar ba • 
t•nda öl•n lıus • Spor 

& incide : Kadın ve B•hıır 

Telgrar edresl - l.taııbul: Acık Söz 

Blum kabinesi tehlikede 

devletle 

Pariste 

Biribirini tanımıyan ve anlamı • 
Yanlar arasında, fiç bir sah;da iş 

birliği yapılacağı düşunüklllez v~ 
insanlar için doğru olan bu hal, 
milletler arası münasebct:erde da
ha ciddi bir şart olarak gjsterirlcr. 

Biribirine saygı etmiyen, biribı· 
tini sevip güvencmiyen milletler 
ne zaman sağlam bir bütün ydrııta
bilınişlcrdir? 

Balkan Antantı devletlerini bu 
kadar çabuk biribirine kay -
naştıran da zaten millct'~rinin ta
nışın lu.rı ve bırıbırletlni değerlen· 
dirmelcridir. Sulhu koruma!< gibi 
;ok asil bir gaye gütmelerine rağ
men, bir türlü blrlcşemiyen bir sı
ra devlet gösterilebilmesi imkanı 

bu saygı ve Se\•gi şartının mevcut 
olmadı~ını kuvvetle anlatma 'da 
dır. 

Balkan Antantı devletleri bu ba
kımdan çok mes'ut bir vaziyette -
<lirler; Fakat, gün geçtikçe çatal • 
laşan dünya vaziyetini, bu memle
ketleri biribirlerinc her sahada da
ha çok yaklaşmak mecburiyetinP 
koyduğu ve bu mecburiyetin bil . 
hassa gazetecilerden, daha ciddi 
Çalışmalar istediği de muhal.;kak
'.ır. Bir Yugoslav gazetecisi Ro -
.tnanya, Yunanistan ve Türkb" ile, 
kendi mcmlc i kadar alaka gös
termek zorundadır. Bilmukabele, 
diğer memleket gazetecileri ele ay
ni hassasiyetle öteki memleket!e.r
de olan bitenle aliıkalanmalıdır. 

1\tinada toplanan Balkan Aııtan· 
tı gazetecileri, her şeyden ev\'el, 
!lek mühim olan bu nokta üzerinde 
ınutabık düşmüş bulunuyorlar. 
Artık bundan sonraları, hiç bir Bal
kan gazetesinde diğer memleket -
ltr aleyhinde yazılmış yazılara, 
tefrikalara ve nakillere rast!anmı
Yacaktır. 

al~an Antantına samimi surette Bağ 
lı bulunan hük(ımetimizse Atinada 
-kararlaşmış maddeleri yerıne geti-
receğine de şüphe yoktur. 

Ancak, miıhimcc bir fıkir ola • 
tak bizi meşgul eden bir noktaya 
hılhassa işaret etmek istiyoruz. 
bört mılleti biribirlerile sıkı bir 
temas I; ~imde tutmak ve her mem
lekette geçen gündelık hadbelerı 
takibe fl.l'Cat vcrebılmek içın, Bel
grad ra yosu gibi İstanbul Jadyo • 
~unun da günün muhtelif saatle -
r· 
tndc Rumen, Yugoslav ve Yunan 
dıllerile neşriyat yapması lazım
dır ve kanaatimizce Biıkreş rnd _ 

Yosundan da ayni hizmeti istemek 
llıiıınkündür. Bu suretle, üç dost 
Ve müttefik memleketin gazete -
!erine ve halkına Tiırkıye ıle ya -
kından alakadar olmak fırsatı ve
rilmiş olacaktır. 

istasyonlarımızın zayıflığını bir 

Şııcır Hlzım Ergökmen 
(Oe.,amı 2 inci •ay/ada) 

At1aılurga Buvokili B. Şuşnig 

Paris 21 (A. A.) - Bertin ile 
Viyana arasındaki gerginlik Fransız 
gaztelerinin nazarı dikkatini celbet• 
mektedir. 

Ami du peuple, diyor ki: 
Alman gazetelerinin AYu•turya 

aleyhindeki ani taarruzları, Alman 
hariciye nezaretinin Schuschnigg 
kabinesine Avusturya siyasetindeki 
tebeddülden ne derecede ıayri 
memnun olduğunu göstermek için 
ittihaz elmiş olduğu bir vesiledir 
ancak Avusturya beşvekili, bu nÜ· 
mayişlerden hiç de müteessir ıö

rünmemek tedir. 
Fronsız Alman gerglnliOi 

B. Schnigg B. Nonstad chustadter'den 
kurlulmap suretiyle memleketin is
tiklalini teyid etmiştir. Bundan do-

layı kend.sini tebrik etmek laz m
dır. Bu te!:rik, bilhassa elzemdir. 
Çünki kendisi bu işi yaparken ha· 
yalını muhataraya ilka ediyor ve 
bunu biliyordu. 

Oeuvre gazetesi, yazıyor: 
Alman gazetelerinin Avusturyaya 

karşı birden hücumu, Fransa ie 
( DerJamı 2 nci say/ad~) (D•vamı 2 iner sahifede) 
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Milli küme maçlarına başlandı 

Beşiktaş F. Bahçeyi yendi, 
:Güneş G.Sarayla beraber 

, 

GıJn~ı • Galataıarag moçındaıı heg•cttnlı bir eıutantan• 
( Yazısı spor siihınumuzdadır ) 

ihtiıaı baş gös-

Toprak bayramı büyük 
merasimle kutlulandı 

Köylülerimize ziyafet verildi. 
Bayram çok neşeli geçti 

Toprak bayramı münasebetı1ı yapılan mera•imclen bir gö,ünliı 

Dün toprak bayramı idi. Dünyanın bütün memleketlerinde 
Kıştan cıkarak ilkbahara ~irdi· kö_ylü ve ~ifı_çiler toplanarak kendılc

ğimiz bu "'evsimin ilk günü; zıraalle rın~ ye!1.ı hır çalışma ve hayat ı:ıe! 
yeni bir faaliyet ve ça.ışma yılının sımı muıdeleyerek bu mutlu gunu 
başlanvıcıdır. (Davamı 2 inci •alıifede) 
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Zekeriya S frası 
Bu Roman ka
ranhk bir devrin 
korkunç hatlra-
aarını canlan
dırmaktadır. 

Aka Gündüz halk için ya. 

ıan romancılarımızın başında 

gelir. Halkı, açık bir dille 

ve en iyi söyliyen muhar

rirın bu halkçılık vasfıdır ki 

kendisini seven ve okuyan• 

ları çoğaltmaktadır. 

Gazttemlzde zevkle oku

duğunuz "Zeker iyya Sofrasın 

romanını, Aka Giindüzün O. 

ıenerek yazdıklarının biri 

olarak gösterebiliriz. Bu ro

man karanlık bir devrin kor. 

kunç hatıralarını canlandın· 

yor ve kötü Zekeriyya Sof• 

rası itiyadının memleketimi-

ıı:e ne yolda ve kimler tara• 

tından sokulduğunu anlatı• 

yor. Bu, hakikate dayanan 

ve bir sıra olmuşlardan do

Q"an romanı okuyanlar, Aka 

Gündüzün tatlı yazı tarzı 

gibi yazıcılık kudretini tak• 

dirde birlikdirler. 
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Yazan : AKA GÜNDÜZ 

!la! elimin keskinliği ile gırtlağı· 
na vurdum ve sol avucumla bileği· 
ni yakaladım. 

Birbiri arkasından patlıyan iki 
kurşun tavana saplandı. 

- Ş1şkın şaşkın ne duruyorau• 
nuz? Bir doktur çağırınız, telefon 
ediniz. Sargı bezi getiriniz.. 

Zekeriyya sofrası, halılar, üstü· 
müz başımız kan içinde idi. Dö 
Ş•valef sersem sersem kalktı, yl>zü 
gözü bere ve kan içindeydi. Se
ğirttim. 

V a r Ş O va d a 66 k İ Ş İ lr Kral Karol'un 9'\ 

t e V k İ f · e d İ 1 d İ 1 Beyannamesi 
Fakat tabancayı elinden de al· 

mağa muvaffak oldum. Silahı kor. 
sajımın arasına soktum ve Şevalefı 
gırtla2"1ndan basıp kanapeye yatır· 
dım ve haykırdım: 

- Siz Mustafayı tutuııuz 1 
Bu ihtara lüzum yoktu. Başımı 

çevirip bakınca gördüm ki evin bi.· 
tün uşakları, cazbantçıbr, oradaki· 
ler, hepsi I\'. u•tafayı zaptetmişlerdi. 
F.ıkat hırp1lamıyorlardı, muhakkak 
ki korku, orldrdı. 
Kadınhr aygınlıkıar baygınlıklar 

geçıriyorlardı. Prenses duvara da· 
yanmış. sapsarı ve korku içindey. 
dı. Şcvalefi b rakt m, fakat karşı· 
sından çek'ılmedim. Gördüm ki 
ka'kacak hali yoktu. Mustafaya 
koştum ve kalabalığa bağırdım: 

- Bırakınız! ben onu teskin 
ederdim. 

Mu<tafa bitkindi. Kolları birakı· 
Lr bir ,kılmaz, Prensesi ilk diışü

nen o oldu. 
Yanına koştu, sol koltuğuna gir

di ve kanepeye doğru götürürken 
oradakileıe seslendi: 

- Şevalcf .• dedim. Y enidcn baş• 
la mayınız. .. 

Ölümden kurtulduğunuza şük· 
rediniz de prensese bakalım. 

Bu sahne ne kadar sürdü! bilmi· 
yorum. Allak bullak olan konağın 
içinde kılıç ve mahmuz şakırtıları 

duyuldu. Salona her boyda ve her 
kılıkta ya!ıancı zabıta memur.arı 

doldu. Dö Şcvalefle Siyasi büro şefi 
gelenlere gızli b.r kaç kelime söy· 
lediler. 

Memurlar Mustafanın iki e1inin 
iki haş parmağına k ilil gibi bir 
makine ııeçirdiler. Dışarı çıkardılar. 
Sonra baoa gc:diler: 

- Giyinin iz, bizimle geleceksiniz? 
- Ben mi? N.çin ? 
Zabite benzer bir herif kamçısı· 

nın sapını omuzuma vurarak: 
- Söz yok ı Haydi 1 Dedi. 

(Devamı var) 

Y u k a r ı S il e z g a da d a 80 
Komünist yakalandı 

Varşova 21 (A. A) - Sendika mensubları arasında kütle halinde ya • 
pılan tevkiller devam etmektedir. . . 

Lodz'da polis mensucat ve yapı sendikalarının şeflerini tevk_ıf etmış
tir. Varşova'da 120 ev aranmış ve neticede soıyalist rra~fell<rınde . 66 
kişi tevkif edilmiştir. Borislav ptlrol havzasında da bır çok tevkıfat 
yapılmıştır. 

Kallovi:'den bildirildiğine göre yukarı Silezya maden havzasında 80 
ko .. ıünist yakalanmışdır. . 

Muhafazakar Czas gazetesi komnnistlerin grev çıkarmak maksadıle 
amele teşekküllerinde büyük mikyasda propaganda yapdıklarını yazarak 

~p~o~li:si~n~b~u~ha:r~e~k~e~tl~e~ri~n~i~m;;,uh=·=k,,;;~~ö~st~e~r~m~e;k=te=.d=i=r.======================1 

Alman - Avusturya ger-
ginliği ve Fransa 

(Birinci sahifeden devam) siyasetinin Viyana ve Budapeşte• 
de tesadüf etmekte bulunduğu mu• 
kavemet dolayısıyle çok sıkılmak· 

Almanya arasındaki gerginlik gün
lerının en lenalarındakinden daha ................ i:r·if·o·R·K······i··1>·1·Ci;;ı· .......... ~ şiddetli olmuştur. Berlin diplom ·ısi tadır. 
maha!ili. bütün bu işlerin führer Reisi Cumhurun nutku 
tarafından B. Schuschnig B. Fon Viyana 21 (A.A.) - Maria • 
Neuralh'ın ziyaretindenbcri Avus- Theresa harb akademisi talebesi 

Yüzlerce vatandaş abidenin açı
lış merasimıne iştirak ettiler. Rum 
cemc=.ıatıeri namına abideye 40 
dan fazla çelenk kondu. 

turya siyasetinde vukua gelen te. önünde bir nutuk söyleyı:n Reisi 
beddülden ne kadar gayri memnun Cumhur B. Miklus bilhassa. demiş-

( T irıci sahifeden devam) 
O Atotürk ki, yalnız adını anmak 
bile bütün kalbleri heyecan, iftihar 
ve sevinç ile çarplırmal!'a kafidir. 
Müessesemızi şere!lendiren büst 
nelerin sembolü değildir •.• 

Venulkuna şu sözlerle son ver
mişlır: 

- Bugün hayatımız kadar seve
rek, onun büstünü açarken mües
scsemızin de yeni tarıhıni açıyo

ruz. Onun için bayramımızı büyüktür. 
At .türkün he, keli Ö.lünde bu b1y. 
r•mı kutluıayalım ve kendisine en 
derin, sonsuz sevgi, şükran ve say· 
gılarımııı sunalım .• 

lstcmat Ôıdamardan sonra, has
tane idare heyeti reisi avukat Küp. 
çüoğlu söz almış, bir nutuk söyle· 
ıniştir. Nutkuna şöyle başlamıştm 

- 18 nci oırıo ortalarına do4ru 
lstanbulda vebanın tahrib't yap. 
tıgı pir sırada, Evliya Celebinin 
S a h r a i S ü 1 ey m en d i y c yad. 
ettiği bu çevrede 1753 sene· 
sinde •ebal•ların bakım ve barın· 
ması için kuruluş olan müessese
miz Hükümefın müşfik müsaadesi 
ve eyilik güdenlerin gani yardımle yok 
sullar evi, verem, cerrahi,dahı.ı, akil, 
doğum kadın ve göz hastalıkları 
servislerini şamil, ve bunlara la· 
zımgelen yardımcı şubelerin ilave· 
sile iki aıra yakın bir müddet 
içinde şimdiki şekilini alarak idare 
ve şefler vesair müstahdemlerin 
aşkla vazifeye sarılmaları neticesi 
içtimai muaven•t sahasında uhde. 
aıne dü5en önemli ödevini yerine 
getirmek için çalışmıştır. Bundan 
böyle de çalışacaktır. 

Küpçüoğlu, nutkunu, şu sözlerle 
bitirmiştir: 

- Bu ülkü ve enerjin inebedi sem• 
bolü o'.an Ônderimizın ş.mdi açıfa. 
cak olan büstü şimdi ve gelecekte 
bizim için bir ilham pınarı olacak. 

Toprak bayramı 
[Birinci sahiıedcn devam] 

kutlulayıp sevinç ve neşe ile tesid 
etmiştir. 

Bu münasebetle dün; yurdumu
zun bir çok şehirlerinde oldu~u 
gibi Yeşilköyde Halkalı ziraat mek· 
tebindede bazı merasım yapılmıştır. 

Daha sabahtan itibaren civar 
ve uzak köylerden süslenen araba· 
)arın yüzlerce köylü ve köylü ka· 
dını ba~çesine gelerek toplanmış· 
lardı. 

Yapraklarla donatılan mektebin 
büyük bağçesinde lstanbuldan ça• 
ğırı!an davetlilerle beşvüze ıakın 
köylü ziraat mübahe•eleri ve ekim 
iş'eri üzerine konuşup münakaş•· 
lar yapı, or ve hep•i bu yıl mah
sulün çok bol ve b reketli olaca· 

tını tahmin ediyorlardı. 
Merasime saat yarımda istikl.1.1 

marşile baılandı. Bundan soıra 
ziraat odası reısi Raş d ve eski 
zıraıtçılardan Nesip birer nutuk 
söyliyerek bugünün ehemmiyetin• 
den bah•ettıler ve köylüye zirai 
tavsiyelerde bulundı•lar. 

Bi"ahare davetlilerle köylülere 
ınektebın mahsuller;nden nefis ye· 
mekler ikram edHdi, 

Yemekten sonrada mektep bina 

• 

tır. Sevinç ve saygımıza bundan 
ötürü ölçü yoktur. 

MC essesemiı bugün en şere(lı bir 
gününü yaşamaktadır. 

Büyük sevincımizi tebcil için' tü· 
renimize gelmekle mtiPssesemiz ve 
b zlere şeref veren yüksek. zatlara 
teşekkür ederken bir an sonra kıy· 
metii armağan olarak hürmelle 
saklayacağımız şu tarihi makası 

sayğı değer valimize sunar ve şe· 
refli ellerile önünde saygı ile bo
yun eğdiğimiz U u Önderimizin büs
tünün açmasını heyet namına di· 
)erim. 

olduğunu göstermek için kullanıl
mış bir vasıta olduğu mütaleasın. 
dadır. 

Alman hariciye nezareti, l\faca
ristan ve hatta Çekoslovakya ile 
her kese karşı sağ '.am bir mukare. 
net vücude gelir lmesi suretinde 
Avusturya Başvekili tarafın lan il· 
tııam olunan teşebbüse tahammül 
edemez. 

Buhran çok vahimdir 
Pelit journnl. di yorkı : 
Şimdiki buhrao. uki buhraniar. 

dan çok daha vahımdir. Hitler, bu· 
gün her zamankinden daha ziyade 
haristir. 

lhlımal müşterek tehlike karşı· 
sında küçük devletlerin yeniden 
bir araya gelmelerine şahit ol•· 
cağıi, 

Erd Nouvclle, gazetesindeı : 

dir ki ı 
Başvekilimiz. ordumuzun kuv

vetli ve aşılmaz bir kale halıne 
gelmesi için sarfettiği mesaiyi ta
kibten asla vaz geçmiyecekti. 

Parola Avusturya 
Viyana 21 (A. A.) - Eski Viya

na polis müdürü ve yeni •emniyeti 
umumiye nazırı Michel Skubl eu~s 
Wiener journal gazetesine beya· 
nalla buluna ak demiştir ki: 

~Programım Avusluryada sulh 
ve asayi~i temin etmekten ibarettir 
Bir memur ıçin bir tek parola var
dır: Avusturya . ., 

Yeni bir komisyon 
ihdas edılıAor 

Viyana 21 (A. A.) - Müstakil 
bir Avusturya lehinde ibhamdan 
ari bt\" im n müstcnid vatanper• 

verler cephesine iştirak için vaki 
olacak talep'eri tetkike memur bir 
komisyonun ihdası pek yakındır. 

Bundan onra, orada bulunan 
Vali Muhittin Üslündağdan kur. 
detayı kesmesi rica edilmiştir. Va.· 
timiz, bir nutuk söyliyerek kurde· 
layı kesmiş, bu sırada, bando, is
tiklal marşını çalmağa başlamıştır. 

Ü<Crini örten beyaz örtüler açıl· 
dıktan sonra, altın yazı ile •Dün• 
yanın en büyük adamı Atatürk. 
kelimeleri yazılı merm~r heykel 
meydana çıkmıştır. Bu aralık, hey. 
kelin üstüne, taze menekşe ve sün• 
büller serpilmıştir. Bu sırada da, 
i•tanbulun bir çok semtlerindeki 
Rum cemaatleri namına gönderilmiş 
çelenkler heykele konulmuştur. 

Hemen hemen her tara!tr. mu
vaffakıyetsizliğe uğramış olan Ber· 
lin, takip etmekle oldu~u teves•Ü 

r11·9'i'ii'e.reC1"ii"'"'lsPa·11y3 .... ·"·a·rbf .............. .. 
Değişiklik Gittikçe Kızışıyor 

Bunlar arasında, bilhassa şu nam. 
lara gönderilmiş çelenkler göze 
çarpmaktay•fı: 

Heğbeliada, Büyükada, Burgaz 
adası, Kadıköy, Ye$ilköy, Üsküdar, 
Bakırköy. Kuruçeşme, Yen•köy, 
Kuzguncuk, Yenimahalle, Beşiktaş, 
Galata, Tarabya, Biiyükdere rum 
cemaatlerile Balıklı kliseıi ve Liyon 
çıkolatası. Çelenkler konduktan 
sonra, hazırlanan büfeden izaz ve 
ikram edi;m şlerdir. 

Hastanenin kapısına da, muaz. 
zam bır tak kurulmuş bulunmak· 
taydı. 

Balkan basını 
Ve radyo 
Neşriyatı 

( 1 inci ıahi/edtn devam) 

Sir Jon S'mon mali· 
ye nazırı oluyor 
Londra 21 (A.A.) - The peoplc 

gazetesine göre b. Churcıll, mec
lisi has rivas~tinde B. Macdona!d'i 
istihliif edecektir. 

Vazifesi sılahlanma işlerinin ida· 
resinde b. lnskip ile teşriki mesai 
etmek olacaktır. 

Sir Johu Simonun, B. Neville 
Chamberlain'in yerine maliye neza• 
retine geçeceği söylenmektedir. 
Sılıh•t nazırı Sir Kingsley W Jod, 
Sir John Sımona halel olacaktır. 

Adliye nazırı lord Hcvvart,sıhhi 
ıebebler dolayısıyle çekilecek olan 
Jord Hailsham'ın yerine lord 
Chancelier olacaktır. 

Blum kabinesi 
tehlikede mi? 

( f inci sogjadon devam) 
kökünden sarsmağa kafi geldi. 

' Ameleler sokaklard.1n geçen oto· 
mobilleri durdurarak garajlara git• 
meğe mecbur ediyorlardı. Otobüs• 
terle yeraltı şimendiferleri işliye· 
miyorlardı. 

mahzur olarak ileri sürmek, bize 
pek doğru görünmez. Bükreş is • 
tasyonunun çalışmadığı zamanlar- Lövr gazetesi, amelelere sükıl· 

net ve yeni karışıklıklara sebebi• 
da İstanbul radyosunun sesini, Ro-

yet •ermemelerini tavsiye elmektc-
manya ve Yunanistana ulaştıra • dir. Jıır gazetesi, Fransız amelele-
bildi!,<i düşünülürse, bu fikrin rinin Moskovadan emir aldıklarını 
olurluğu kadar faydası da kendi ve Klişi hidiselerile amelelerin se• 

(erberlik tccrüt esi yaptıklarını ve 
kendine meydana çıkar. komünistlerle hükümetin arası son 

Hulasa, biribirile alakadar olan, dere:e açıldığını yazmaktadır. 
biribirini hakkile tanıyan millet • 
!erdir ki, güvenilir bir bütün ya- Fabrikalar bombo, 

Paris 21 (A.A.) - Amelenin 
ratabilir!er ve bu tanışmada ga • d S grev yüzün en l. querı fabrika)&• 
zcteler gibi devletin de neşir ba- rının hemen hemen bütün atel)C-
kımından mühim ve ciddi vazife- teri faaliyetini tatil etmiştir. 

!eri vardır. Ölenlerin cenazeleri dUn 
ŞAklr HAzım Ergökmen kaldırıldı 

ive laburaluvarları köylü ere 3) rı 

ayrı ge:dirilerek her bir kısım 

hakkında faydalı izahlar verildi bi. 
lahHe köylüler ve köylü çocukları 
davul zurnalarla millf oyunlar oy. 
nayar.ık akşama kadar neş'e ile 
eğlendiler ..• 

Paris 21 (Hususi) - Geçen ge
ceki Klişi hadiselerinde ölenlerio 
ce,azeleri bugün (dün) öğleden 
sonra muazzam merasimle kaldırıl· 
mıştır. Zabıta geniş tedbirler al· 
mıştır. 

Paristc yeni hadiaeler 
dan korkulmaktadır, 

çıkmasın· 

ltalyan gazeteleri, lngl• 
llz gazetelerinin neşri· 
yatına hayret ediyorlar. 

Madrid 21 (A. A.) - Dün ak· 
şam geç vak ta doğru hükumet kuv· 
vetleri, aragon yolu üzerinde 112 
kilometre irtifaına kadar varmışlar. 
dır. 

Dört tayyare yere indırildi 
Salamanka 21 (A. A.) - Fran· 

kist'ler tarafından neşredilen bir 
tebliğde hükümetçilerin Guadalara• 
jara, Madrid ve Cordou cephele· 
rindeki büı ün mukabil taarruzları
nın püskürtülmüş olduğu bildiri!. 
mekledir. 
Başka yerlerde iş'ara şayan bir 

haber yoktur. 
3 a•cı tayyaresi ile bir bombar• 

dıman tayyaresi, yere indirilmiştir. 

Muharebe siddetınl 
artırıyor 

Bilbao 21 (A. A.) - Oviedo 
cephesinde tüfenk ateşleri teati 
edi.miştir. Bask cephesinde topçu 
düellosu o"muştur. 

La bourııet 21 (A.A.)- D. Sand. 
)er tayyare ile Malmoe'ye hareket 
etmiştir. Milisler, Guadalajara cep
hesinde Franco kuvvetlerinin sol 
cenahına boş yere taarruz etmiş• 

!er, muharebe meydanında iki tank 
ve büyük miktardR ölü bırakarak 
ıı-eri çekilm;ye mecbur olmuılardır. 

Şll~h toplanıyor 

M&drid 21 (A.A.) - General 
Miaja, silahları bulunan bütün eş· 

hasın mensup oldııkları mahalle 
komiserliklerine bu silahları taslim 
etmeleri için emir vermiştir. 

ltaıyan gazete· 
lerının hayreti 

Roma 21 (A. A.) - Messagero 
gazetesi, bazı lngiliz gazetelerinin 
hAla Valencia hükumetinin neşret· 

Tataresko Ayan m ecli· 
s inde Kralın beyanna· 

meslni okudu 
Bükreş, 21 (A. A.) - Baıve· 

kil Tatare•co par amento ve 
ayan meclisinde parlamentonun 
alelade içtima devresinin hitamı 
müna~ebeliyle Kralın beyanna• 
mesini okumuştur: 

Beyannamede, cart senenin 
bütçe fazlalıklarından bahsederek 
maliyenin katı suretle ıslah edil. 
miş olduğu devlet borçlarının 
tasfiye edildijti ve bütün isi hsal 
kuvvetlerinin fa~lifetc getirilmiş 
oldul!'u müşahede edilmektedir. 

Beyannamede şöyle denilmek· 
tedir: 

• Bu müesseseler, memleket 
gençlilini en müessir çarelerle 
disip:in çerçevesi dahi inde bu• 
lunduracaktır. Çünkü gençlik 
hamlelerinin kin kavgalarıyle İs• 
raf edilmemesi, büyük milli emel
lerin zaferi için kullanılması la• 
zımdır.,, 

Beyannamede bundan sonra 
parlamentonun orduya karşı gös· 
terdiği şefkat kaydedilmekte ve 
müdafaa hava ve deniz bütçe· • 
teri için kabul edilen yeni tah· 
sisatın ordu takviye proırramı· 

nın tahakkuku için büyük b!r 
yardım teşkil ettiği bildirilmek· 
tedir. 

icra amillerinin gayretleri sa
yesinde, hudutların müdafaası ve 
sulhun muhafazası için en kuv· 
vetli bir zımaq olan bu prog• 
ramın tahakkuku temin edilmiştir. 

Kralın beyannamesının her 
cümlesi uzun alkışlarla karşılan-

mıslır. 

Jimnastik 
Bayramı 

Ankarada hazırlıklara 
b11,ıandı 

Ankara, (Hususi) - Atatürkün 
Samsuna ayak bastığ"ı 19 Mayıs 
günü yapılacak olan büyük cim· 
nastik şenliklerinin Ankaradaki tat· 
biklerini idare edecek olan komite, 
Vali B. Tandoğ'anın adına Kültür 
Direktörü B. Rahmi Vidinelin reıs• 
liğ;nde toplanmıştır. 

Toplantıda Ankara orta mek· 
tep ve liselerinin direktör ve 
beden terbiyesi muallimlerı ve kül· 
tür bakanlığı beden terbiyesi şu• 
besi direktörü B. Cemal bulunmuş
lardır. ileri sürülen ball tekli!lerin 
bakanlıkta halli lazım geldi~inden 

dün mekteb direktörleri müsteşar 

B. Rıdvan Nafizin reisliğinde salt 
14 de ikinci bir toplantı yapmışlar 
ve talebenin şenliklere hazırlanma 

şekillerini tesbit etmişlerdir. 

A ada ki 
işsizlik 

; : nci sayfadan devam) 

mensup olmak üzere 100,000 amele 
pazartesi günü çalışmıyacaklardır. 

Bu gece gazeteciler tarafından 
isticvab edilen Chn eler firmasının 
müdürleri rücat edemiyeceklerini 
bildirmişlerdir. 

Ford kendisine sorulan suale CC• 

vaben rekı.beti ve müsbaka hissiol 
öldürmek isteyen beynelmilel mali. 
yecilerin bu grev hareketine sebe· 
biyel verrniş olduklarını söylem'ş

tir. Ford şu sözleri ilave etmiştir: 
•Ben sağ kaldıkça bu adamlar 

fabrikalarımı kapamağa hiç bir za· 
man muvaffak olmı yacaklardır. 

tiği tebliğlere inanarak- ispanyada 
hükümetçilerin kazanması ihtimalini 
mevcud addetmelerine hayret ve 
hiddet etmektedir. 

Bu gazele ezcümle şöyle yaz. 
maktadır: 

"Faşist düşmanları Malaganın 

zaptedilmiyeceğini zannetmişlerdi. 
Bir kaç gün sonra Malaga italyan 
gönüllü erin mües•ir yardımıyle 

düştü. Bu yardımdan Valencia hü· 
kümelinin tebliğleri ve lngiliz ıra• 
zeteleri b•hsetmediler. Bu gibi va• 
kalar tekerrür edecektir ve misa
firleri Taffarinin burnundan daha 
uzun olan lngilizlerin burunları da
ha çok uzuyacaktır. Ve o zaman 
burnun uzamasına mani olacak bir 
gaz maskesi de bulunmıyacaktır. 

Sir Austen Chamber.ain 
Büyük İngiliz devlet adamı Sir 

Austcn Chamberlain'in vefatı ile 
eski Lokarno muahedesini yapan 
üç devlet adamının sonuncusu da 
gözlerini hayata kapamış oluyor. 
Avrupa politikasının Briand, Strcse
man, Chamberlain tarafından ida· 
de edildiği devir, artık uzak bir ta· 
rih gibi arkada kalmıştır. Hazin bir 
tesadüftür ki, Lokarnocuların so· 
nuncusu olan Chamberlain, yıkı • 
lan eserinin enkazı üzerinde yeni 
bir Lokarno kurulması için müza • 
kerelerin başladığı sırada dünya • 
dan ayrılıyor. Fakat Chamberlain, 
bu müzakerelerin 1925 te olduğu 
gibi, büyük Avrupa devletleri ara
sındaki münasebetleri tanzim gibi 
bir gaye istihdaf etmekten ziyade 
bir politika manevrası oldugun:.ı 
anlayacak kadar realist idi 

Sir Austcn, İngilterede on doku· 
zuncu asrın ikinci nısfında tema· 
yüz etmiş büyük İngiliz devlet a· 
damlarının en ehemmiyctlilerin • 
den biri olan Goseph Chamber!&in· 
in oğlu ve Baldvin'den sonra Baş
vekalete geçmesi mukarrer olan 
bugünkü Maliye Nazın N ev ille 
Chamberlain'in büyük kardeş i idi. 
Tahsilini İngilteredc bitirdikten 
sonra Parise gitmiş ve Ecel~ des 
Sciences Politiques'e girmişti. Ge
çen sene neşredilen hatıral3rın • 
dan Chambcrlain'in yarım asra ya
kın uzun siyasi bayatıııda Fran • 
saya karşı gösterdiği derin ôc'lıpa· 
tinin sebepleri arasında Fra'1 ·:ı. -
daki tahsil müddeti zarfındaki te
maslarının ve 1904 Fransız • İngi
liz itilafına karşı, güya Fas anlaş· 
masma itiraz edermiş gibi, Alman· 
ya tarafından takip edilen şiddet 
siyasetinin amil olduğu anlaşıl -
maktadır. Gariptir ki ayni hadise
nin büyük harp arifesinde İngiliz 

Dış Bakanı olan Sir Edward Grey 
üzerinde bıraktığı intibadır ki bıı 
İngiliz dev !et adamında da Alman· 
yaya karşı, nihayet İngiltereyi 

Fransanın müttefiki olarak harbe 
sürükliyecek kadar derin ve de • 
vamh bir antipati ve itimadsızlık 
uyandırmıştı. Sir Austen'in Alman 

aleyhtarlığı ve Fransız taraftarlı· 
ğına diğer bir sebep de gene batı· 
ralarınm başka bir sayfasında okun 
maktadır; Babası Goseph Caınber· 
lain, 1904 Fransız - İngiliz itilafın
dan evvel, İngilterenin Almanya 
ile anlaşmasına taraftardı. Ve bir 
kaç defa Almanyaya anlaşmak tek· 

lifi yaptı. 1899 senesinde gene 
Chamberlain° tarafından yapılan 

aleni teklif reddedildikten sonra • 
dır ki, İngiltere Fransaya meylet· 
miye başlıyor ve bu, nihayet 1904 
İngiliz • Fransız anlaşmasmm im· 

zasına kadar varıyor. Bundan üç 
sene sonra da İngiltere Rusya ile 
anlaşarak antant kordiyal tesek • 
kül ediyor. Babası tarafından yapı· 
lan bu teklifin reddedilmesini haz

metmemiş olacaktır ki, Alman el· 
çisi Metternich senelerden sonra 
kendisine İngiltere ile Almanya 

arasında bir anlaşma lüzumundan 
bahsederken, Sir Austen, babası· 
nm yaptığı teşebbüsleri hatırlata· 

rak Almanya için artık fırsatın ka· 
çırıldığı cevabını verdiğini hatıra· 
larında yazmaktadır. Sir Austen 
otuz yaşına varmadan pariamento 
azalığına seçilmiş ve mebusluğu 

kırk üç sene devam etmiştir. Me • 

busluğu kırk yedi seneyi dol • 
duran Loyd George'den sonra 
rekor Austen Chamberlainde idi. 
Bu uzun siyasi hayatında posta, 

nazırlığı, maliye nazırlığı, Hindis· 
tan nazırlığı ve iki defa da harici• 

ye nazırlığında bulunmakla bera 
ber, hiç bir zaman kabine reisliği 
yapmamıştır. 

Kendisiyle iki Mac Donald kabi· 
nesi arasına sıkışan Baldvin hükü• 
metinin hariciye nazırı iken bir 
mülakat yapmak şerefine nail ol· 

muştum. Sir Austen'in ölümü ha· 
berini gazetede okur- okumaz, bu 

• mülilkatın heyecanını bir defa da· 
ha duydum. Foreign Off!ce'in dar 
ve karanlık dehlizlerinden geçip d-ı 

bir müddet intizar salonunda bek· 

!edikten sonra İngiltere hariciye 
nazırının çalıştığı geniş salona gir· 
diğim zaman karşımda kibirli, aza· 
metli, ketüm, mcrasimperver bir 
adam göreceğimi sanmıştım. Me • 
ğer ne kadar yanılmışım. Beni kırk 
senelik bir aşina gibi karşılıyan bJ· 
riciye nazırı, kendisine büyük el· 

çimiz Bay Ferid tarafından bedi)'~ 
edildiğini söylediği bir Boğaziçı 

sigarası ikram ettikten sonra bil· 
yük bir samimiyetle görüpniYC 
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Memlekette zengin birba- ~®u uDIF ©l~~IF ®IFU Ya insanın üzerin 
\ atlayanlardan? 

lıkçılık sanayii kuruluyor Tiyatrocular ır o .D. yollar "1l ~ski . 
Bir cemiyet 1 M I 

1 
1. erazıler 

Nihayet zabıtanııı l:akibten ço~ 
yerinde bir azım le faali} ete geçt 
Şu tramvaylara atlayanlırınıızda 

bir lira ce>a aiınması hakkınd 
şimdiye kadar atlapp gitmek! 
olan bir kararı tatbike baş!adı. 

Bunun için seçilen mütehassıs
/ardan mürekkep hey'et şehri

mize gelerek l zmire gitti 

M ·mlekctimizde zengin bır balıkçı
lık sanayıinın tesisi içın, l!<tı· 

sat Vekaletince miıtehassıs bır he-
yet teşkıl edilerek mühım ve esaslı 
tetiliklerde bulunmak uzere şehrı· 
mize gönderilmıştır. 

Balıkçılık mütehassısı B. İsmail 
Ö-:kul ve İktısat Vekalet! Deniz 
Mahsulleri Müdürü B. Mazlum 
Ataman ile dığer bir mutehassıs
ta;-ı ibaret olan heyet azası Jımanı
mızdaki bütun dalyan ve volı ma· 
hallt·ı ini bırer birer gezmişl•ı ve 
balık tutulan muhtelif yerlerdeki 
tesisatı gözden geçırerek balıkçı· 

!acımızın ıhliyaçlarını tesbil etmış
lerdir. Apolyond ve Manyas gôl • 
led dalyanlarını d.:ı gezen mute • 
hassıslar şehrimizdeki tetkiklerını 

ikmal ederek Ege mıntakası balık
çılığını da görmek üzere evvelki 
gün İzmire hareket etmişlerdir. 

Oradan Küllük, Bodrum ve soir 

yerlere gideceklerdir. 

Aldığımız malümata göre balık· 
çııığın tamamen modern bir hale 
getirilmesi ve ıstihsaliitın arttırıl

ması ıçin mühim kararlar tatbik e
dıkccktir 

Bu cümleden ilk clefa olarak; 
mı>mltketimızde bır balık kon~er

ve sanayii kurmak üzere şehrimız
de ve Trabzonda ıki büyük konser· 

ve fabrikası açılacaktır. 

Memleket haricine yapılan ba • 

!ık ihracaJını art\lrmak iııere bir 

iki balıkçı gcmisı satın a h ııacak ve 
av:ıca vapurlarda soğuk hava d~ 

poları vücude getırileccklir. 

Memleket dahilinde taıe balık 

sevkiyatı içın de DemiryoU1,ınca 

sn,'.lıık hava tcsısat.ı v;.g'>nlar ha-
21r'atılacaktır. Oundan maada ls
tanbul Balıkhanesi tımamen asri 
bir hale grtırilerek h~yüllülecek 

ve ayrıca 150 bin lira sarn :e de tz

mirde yeni bir balıkhane yapıla

cak' ~r. 
Ayrıca: balıklara kolay yumurt

lıyacak bir saha temıni için bütün 

dalyanlar ba:ıtan başa temizletile· 

ce ktir Mevcut dalyanların hudut-

tarı da eski taamüllerden uzaklaş
tırılarak 1 enıden çızılecektır. 

Dıger taıaltan İktısat Vekille • 

tınce; yalnız balık ıhracat ve sa 
nayıile uğraşmak ve kooperatıf • 

tere ıstinad elnıtk üzere bır balık 

b4rıkası ıeşkiJi duşunulmektedır. 

(Denız Bank) tan tamamen ayrı 

ve rr.üst:;kil bır teşekkul olacak o

lan b:; bankanın 10 mılyon !ıra ser
mayesı bulunacaktır. 

• • 
Yumurta 
İhracatı 
1 k•.ısat Vekaleti yumurta ihracatı 

ışin• <hemmıyet vermektedir. Mev· 
l;rın bir arı evvel eld~n çıkarıl -
ınası tiıccara bıldirilmışlir. Bu mü
naselıelle depoıarında henJz 
scvl<edilmemiş V<>ya sevlood\lmek 
üzere bulur.an bütün salamura yu· 

murtaların mevcudunu tüccar ya

rııı akşama kadar Vekaletin yu -
m.ırta kontrolörlüklerıne bildıre -
cektir. 

Depolarda yapılacak teftiş esna • 
sınj~ bu listelerin hakika • 

te uygun olmadığı görülürse o tüc
car hakkında kanuni muameleye 
tevessül olunacaktır. 

Diğer taraftan en mühim yu • 

murta alıcılarından olan ispanya -

ya, dahıli harp dolayısile bir müd

detten beri ihracat yapılamaması 

yu•nurla türcarlarını muşkul va

ziyete düşurmüştü. Bu yüzden iki 

av evvel 34 liraya satılan biıyük 

sandıklar 30 ve bilahare de 15 lira

ya inmişken son hafta içinde fiat
lar mahsus bir derecede yiıksel • 

miye b~şlamıştır. 
F!una &ebep yumurtalarımıza ha· 

ri.;tcn yeni bır alıcı bulun:nasıdır . 
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Aıdliyede: 

Bir veremlinin muhakemesi 
''Ben öleceğim; avukatım hala keşiften 

bahsediyor!,, 
.Jandarma, güçlükle yürüyebilen, 

nefes alırken göğsü kalaycı körü. 
ğü gibi yükselip alçalaıı, her halile 
hasta ve sesi güçlükle çıkan bir 
vereınliyi, Ağır Ceza salonuna ge• 
tırdı. 

L 

Bu hasta Şileli Bayramdır. Am· 
casının oğluna almak istedifi kızı 
oğluna almak istiyen Ômeri, bir 

başladı . İkıde bir tekrar ettiği söz 
~u idi : 

- Benim bildiğim hPr şeyi sizin 
de bilmenizde benim için en ufak 
bir mahzur yoktur. İngiliz harici 
ye nazırı olduğum i~in gizli şeyler 
bilirim sanmayınız. Sızden hiç bır 
'CY gizlemem. • 

Bir kaç dakıka içinde ahl.ıapça 

konuşmıya başladık. Chamberlain 
her şeyi anlattı. Daha doğnısu ba
na o dakikada anlattı gibi gelmişti. 
O zaman çok gergin olan İngiliz • 
Rus münasebetlerini, harp ve sulh 
ihtimallerıni uzun uzadıya izah et· 
ti. Bir saate yakın s:iren bu gö • 
rüşmcden sonra Chamberlaı.1 ta • 
rafından söylenen sözleri derleyip 
topladığım zaman, mülakat yapıl
madan evvelkine nazaran, lngili7. 
dış politikasının esrarına daha va
kıf bir adam olmadığımı anladım. 

Chamberlain'in en büyük eseri 
~üphesiz Lokarno idi ve daima bu
nunla iftihar ederdi. Kendisiyle 
birlikte bunu yapan diğer iki arka 
daşının en bedbahtı Chembarlain
dir. Çünkü 1929 senesi son baha -
nnda ölen Streseman henüz Lokac
no mer'i iken ve oldukça sağlam 

iken ölmüştü. 1932 senesi martında 
ölen Briand, Lokarno'nun temelin
den sarsıldığını gördü. Fakat bu 
nun büsbutün yıkılışını gôrınek, 

Lokarno mimarlarının üçüncüsüne 
Jüşen bir tali"izliktir. 

A. Ş. Esmer 

gece köyün kenarında, tabancayla 
öldürmekten zan altındadır. Şileli 
Necdet de, Bayramın suç ortaıı;ı 

olmakla maınundur. 
Hadisenin rüyete miiıtenit iki 

şahidi vardır: Mehmet Ali ve karı· 
sı ... Buniar, gece saat on ikide, 
Bayramı, elinde bir Negant taban. 
cası olduQ'u halde kaçarken gör. 
düklerini söylemektedirler ... 

Hasta Bayram, bunlar. dinliyor .. 
dinliyor. Sonra, itiraz ediyor: 

- Bunlar, hepsi uydurmadır. 

llaşkatip de, jandarma Kumanda
nı d. bana düşmandırlar. Onların 

uydurmuı ... 
Bayramın vekili avukat Cemli 

söz alıyor: 
- Hadise mahalli keşlinin ye. 

niden yapılmasını istiyorum, HA· 
discnin rüyete müstenid şahitleri, 

gece on ikide Bayramın elinde 
Negant tabancası gördüklerini söy• 
lüyorlar. Halbuki, o kadar mesafe. 
den tabanca markasının anlaşılma• 

11, o saatte mümkün değildir. Bi
naenaıeyh, diğer ifadeleri muaJ. 
!eldir. 

Bayram, zayıf, fısıltı halindeki 
sesinin bütün şiddeli ve mecalsiz 
kollarının en mübalagalı protesto 
jestile itiraz ediyor: 

·- Ben öleceğim., avukatım, hila 
keşif istiyor. Ben istemem keşif 
meşif ... 

Müddeiumumi Kaşıf, avukat Ce. 
milın mütalealarına iştirak ediyor. 
Yeni den keşif yapılmasını istiyor. 

Mahkeme, o şerait dahilinde ye· 
nlden keşif yapılmasını L.ararlaş
tırıl'or. 

Bu 'e!er de bir niyaz: 
- H•pishane köşelerinde ölece• 

ğim .. Bari serbest Bırakın) .. 
Reis Refik cevap veriyor: 
- Bunda ölecek birşey yok .. 

Kuruyorlar 1 ort:~~~ıı:rıbıtırmiş 1 Kaldırılacak 
1 gençler arasından yeni ı 

Cemiyet, ihtiyacı olan• memurlar seçııecel< Her tarafta ayni cins 
terazi kullanılacak lara yardımda bulunacak · Devlet Domiryolları ve liman· ı 

Şehır Tiyatrosu kadrosu hari • ları Umum MiıdürlüQ'ü idaresi, M emleketiı"'.üzde imal edilen te-
cınde bulunen, muhtelıf gruplar Şark Demıryollarının satın alın· razilerle outun memleket te-

d masiyle biraı daha "enişliyen ı · ·ht· t mı·nı· ı· cı·n bı·r müd-teşıtil etmiş ol ukları halde şehri- 6 razı ı ıyacır.ın e . . 
teşkilatında çalıştırmak üzere . detten beri şehrimizde tetkıkat ya-

mizın muhtelıf semtlerıııde faali-
memur yetiştırmeye karar ver· pan Ölçüler ve Ay~· Um..ım Mü -
miştir. dür Muavıni B. Salahattın Ertürk 

Bu memorlar orta tahsillerini E ıe mıntakasında da meşgul ol -
bitirmiı gençler arasından imli· mak iizere İzmıre hareket etmiş • 
haola seçilecek ve bir müddet 
stajyer olarak çalıştırıldıktan •On• 
ra hareket ve muamele i1ıerl 

tir. 
B Saliıhattin İstanbulda mevcut 

yette bulunan sahne sanatkarları 

bir toplantı yaparak, bir cemiyet 

teşkil etmeyi konuşmuşlardır. Ya

pılan toplantıda artistleri hınıaye 

edecek, yardım yapacak bazı esas

lar üzerinde müzakerat!~ bulunul

muştur. Müteşebbis heyet, cemiye

tin kurulması için vilayete müra

caat etmıştir. Vilayete verilen is

tida, Dahıliye Vekıi.letinc gönde -

rilmiştir. 

ırördürü ecekfr. 
ı ·---.... ~ ......................... __ __ terdzi ve ölçü imalathanelerini ge

Zei:tk ilnal3.t miktarını kontrol ve 
tesbit etmiştir. 

Vekaletten müsaade geldikten 

sonra, derhal işe başlanacaktır. Ce· 

miyet, azasını maddi ve manevi 

himayesi altına alacak, meslek için· 

de bulunanlara bit· çok faydalar 
temin edecektir. -·--V•r•&et vergisi hasıla

tında tenakus 
Veraset ve ıntikal vergisi hası• 

lafının günden güne azaldığ'ı görül· 
ınekte ve sebebinin varidat memur. 
!arının alakasız!ıQ-ı olduğu anlaşıl· 
maktadır. Bu ıebeble Maliye Vek!
leti şiddetli bir tamim ~öndermlştır. 

Edebiyat 
Geceleri 
Şehremini Halkevl gUı:el 

bir karar verdi 
Şehremini Halkevi Dıl, Tarıh ve 

Edebıyat Komitesi her on beş gün

de bi( geceyi yaşamış ve yaşıyan 

Ti.irk l:ıüyüklerinden birine ayır-

mı)'a karar vermiştir. 

Universitede 
Rektörle t•l•b• arasınd• 

kUçUk bir hldlse oldu 
Oaıveraıtede küçült bır hMıse 

olmuştur: 

Tıb fakültesi ikinci dahiliye do· 
çenti Ekreın Ştoril Egeh imtihanda 
ıezini müdafaa ederken rektör 
öQ'le tatili vesilesilc ders• tatil et• 
mek istemiştir. Ekser toleb• buna 
ıliraı ederek dersin dev•mını arzıı 
etınışler ve sınıfta kalmışlardır. 
Egeli de dersine bır o.üddet .daha 
devam etm.,tir. 

DıQ-er taralt~n bir ilim mu. 
hlti olan üniversiteye tevk •asılası 
musikinın giremıycceği te!akkisile 
talebe toplantılarında konser vtrıl
mesi rektörliıkoe menndilmıştır. 

-----------
Poliste ----
Tophane bir yangın 

tehlikesi geçirdi 
Dün gece saat yirmı iki buçukta, 

Tophanede bir yangın olmuş, bir 
ahırla bır kömiır deposu tamamen 
yanmıştır. 

Hendek sokağında, 15 numaralı 
bır ahır vardır. Mehmedin muta
sarrıf olduğo tu ahırda, arabacı 
Osman kira ile hayvanlarını barın
dırmaktadır. 

Dün gece, Osman, hayvaıı:ara 
yem vermek üzere mumla nhıra 

gırmiş, mumu tahta üzerine bırak-

Bu büyükler gecesinde 
mış, işile meşğ'JI olmıya başiamı~ 

bir Türk edıp. sanatkar ve bilgıni 

tanıtılacaktır Bu cümleden olmak 

halka, tır. Mumdan tahta tutuşmuş, ah r 
alevlenmiş, oradan, yanındakı kö
mür deposuna sirayet etmiştir. Dr· 
po ile ahır tamamen yahmışıır. O 
cıvardaki kasop Yaninin evinın sa· 
çakları v~ 9 numaralı Mehmedin 
dükkanının bir penceresi tutuş• 
muş, fakat, söndürülmüşıür. 

Uz~re tık gece vodvil muharrırleri· 

mızden Musahipzade Celale ayrıl • 

mıştır . Pek yakında tes'it edılecek 

olan bu gecede Musahipzadenin ha-

yatı ve folklor ve etnografıa tari -

hirriz bakımından eserleri, Dıl, Ta-

rik, Edebiyat Komitesi Başkanı 

Baha Gökoğiu tarafından tetkik e

dilecek, temaşa bakımından da 

Bir nırsıztık iddlosı 
Tophanede Loyd ?.parlımanında 

oturan Bilal oğlu Şiıkrü polise 
müracaat ederek yanında ça'ışan 
Ahmeı oğlu lbrahimin 675 lırahk 
bir senedini çaldığını iddia etmiş
tir. lbrahim yakalanmıştır. 

Hırsız Harnmaııar 

!Jı.'.H taraftan Ölçü ve Ayarl~r 
İdaresmce. butün memlekette (bir 
tip terazı) ;~ıımalı içın uzurı za 
m~ndan berı tetkıkler yapılmak -
tadır. 

rılhass.~ seyvar satıcıların ~aşı

dıkları eski cins zincirli el terazi
lerinin gerek hassasıyet ve gerek 
kıı!lanıştaki bazı mahzurları dola
yısile tamamen terki düşünülmek
tedir. 

Bu takdirde her tarafta, sabit 
cins teraziler kullanılacak ve bun
lar 5, 10, 15 ... ılh. kilogramlık ne· 
vile muhtelif büyüklüklerde ola -
caktır. 

Kısa bir zamanda bu cins terazi 
imalatı, bütün memleket ihtiyacını 

kı:~ılıyabılecek yekunu bulunca 
zincirli el terazileri piyasadan kal
dmlacaktır. 

Mürettipler 
Kongresi 

DUn yapıldı ve yeni idare 
hey'eti seçildi 

Türk murellipl•r cemiyeti sene
lik toplantısını dün cemiyet bina• 
sında yrpmıştır. Kongre ek<eriye
tin iştirakıle ve samimi görüşme
lerle neticelenmiş ve yeni idare 
heyeti şu şek;lde teşekkül etmiştir: 

Dr. Hafız Cemal, A. Riza Bas
kan (Dev~et Basımevi Fen amiri), 
lhson (Lito şefi). Aziz (Tip), !:>aim 
(inhisar ar matbaası), A. K uakaş 
(Tipogrdf şefi), M1...:hmct, Ressam 
Malımııı, Mücellit Ba1 ram, A. Mii· 
nir, Hamil. 

AÇIK-SÖZ - Mürettipler C -:ı 
mi yeti dünkü toplan tısında adını 
değiştirerek "Basım Evi lfüliQ'i. na• 
mırıı almak üzerinde sıöruşülmÜş· 
tür. Yeni idare heyeti azaları ara• 
sında Lokman Hekim Bay Hafız 
C<m ılinde bulunması umumi bir 
memnuniyet uyandırmıştır. Bu se· 
neki idare heyeti azalarının hepiıi 
değ'erlı zevattan müteşekkildir. Ye
ni idare heyetine muvaffakiyetler 
temenni ederiz. Temsil Kolu Başkanı Nusret Safa 

Coşkun tarafından bir etüd yapı-

lacaktır. 

Ynlov ıdan sekiz teneke peyn r 
getiren Rafael, tenekeleri vapurdan 
köprüye çıkartırken, hammal Arifle 
Mustafa, bir tanesini ı:.lıp yürümüş· Yol parası 
!erdir. Rafaelin şikayeti iiz~rine, Beledic·e, son zamanlarda yol pa-

Müteakıben müsahipzadenin (Bi
kavuk devrildi) komedisi oynana
caktır. 

ikisi de yakalanmışlardır. , 
Hırsızlık rası taksitlerinin iyi ve tam bir şe-

Şehremininde oturan Saıd oğlu kilde tahsıli için sıkı bır kontrola 
Rifatla silivrik pıda oturan Halid, başlamıştır. Taksitlerini ödemiyen 
küı·ük pazarda kantarcılar da 59 kimseler, evlerınden, çalıştıkları 

Hıç kimse şüphe etmez ki bu di 
kat, kaza ;arın çok büyük bir kı 

mının ö;ıüne geçecektir. 
Tramvaylara allayan iosanlarda 

bir lira ceza alınması i)İ. Bakalı 

insaniar üzerine atlıyan tramva 
ve olomobıllerden de ne cez 
alınacak? .. 

Kolay is mi?" 

Gazetelerde şöyle bir haber var 
Defter salarken yakalanan b" 

adamcağızın deli olmadığı anlaşı 
mış, derhal serbest bırakılmış, b 
kadar çabuk nasıl anlaşıldığı hayr 
de2il mi? 

Biz aramızda kimin deli olup k 
min olmadığını senelerdir anlıy 

mazken 1 •• 
Alın yazıları ı.. 

Diğer bir gazetenin yazdııt•"! 
göre de insanıu alnındaki kırışıklı!J' 
!ardan huyu anlaşılıyormuş. Eve 

Nitekim çoğumuzun alnındaki k 
rı<ıklıklardırn parasızlığı huy edi 
dikleri mükemmelen anlaşılıyor il 

idealist olmayan erkek 

Bir g•zetede de ( guzel erkek v 
kadın kimdir?) sualine bir kadı 
ve bir erkek okuyucunun verdik 
!eri cevaplar pek şaşılacak şey. 

Bir bayan: 
- Erkek ne olursa olsun, faka 

idealist olmasın! 
Diyor. Lüzumsuz bir nezakr. 

A rruhterem bayan, (idealist) i 

tiirkıesi var, türkçesini söylesen 
Kokoz. il 

Güdah çıkerm 
a mı basladı 

Va.. Niı ismindeki muharrir ar 
kadaşa Anadoluya gideli ne old 
bilmiyoruz. ltikadlarını da değiştir 
miş olmasından korkuyoruz, doı 

rusul Çünkü günah çıkarıyormu. 

çasına yazılar yazmaya başladJ 

Ezcümle dün şöyle yazıyor: 
" konuşmasını bilmiyoruz 1 " 

NPden bayılmış olur 

Gülhane p•rkında güneş alfa. 
nrken baygın bir halde yatan bi 
adam görülmüş, hastaneye ka 
dırılmış. adamcaıtız ifade verem 

den ölmüş. 
Adamın gece parkta neden b 

yıldıQ'ı, neden öldüğ'ü tahkik ola 
nuyor. Halbuki tahkike ne hacet 
Aşikar değil mi: Adamcağız şü 

hesiz karnını doyurmaya vakit b 
lamayacak derecede bir {ocda 
perest) l Gülhane parkın letafetin 
bayılmı~l başka ne?.,. 

Köpek konusmaları .. 

Bir gazete, sahibine lngılizce ol 
rak {merhaba) diyen bir köpekte 
bahstdiyor. Sanki bu hayret edil 
cck bir şeymiş gibiL. 
Şu garip dünya, de:til öyle te 

kelimelik (merhaba) diyebilen, 
- Keramet buyurdunuz 1 
Diye cümleler söyliyen köpek! 

dolu ikenll ..• 
Müellifin (Lale Devri) opereti

nin bazı parçaları Evin Musiki he-

yetı tarafından çalınacaktır. 

numarAlı Osmanın dükkanından 
22 tane kahve el deQ"irmeni çal· mıiesseselerden takip edilmekte - Serdengeçti 
mışlardır. dir. Bu gibiler hakkında, derhal ============,..,=-= 

'"'h"'a=s=ıa"'h=a=n=e=d=e=y=a=t=ac=a=k=s=ın= .. ==;lpst:=ır=a:=h=a=t Hırsızlar, evvelki gün, değir. ceza kesilmektedir. Parası olma - .,.,,._.K __ Ü_Ç_Ü_K __ H_A_B,_E_R_l_E_R __ 
edeceksin. menleri satarken yakalanmışlardır. <lığını isbat edenler, yolda çalış -

k 
Koyun hırsızı tırılmak üzere derhal sevk olun - ı ı . .__.., ________ ,_, ____ ... 

Avukat Cemil. mahkeme apısı Kasımpaşada oturan Bahaddin, 
• - d maktadır. Yol parası tahsil eden 
onun e bize diyor ki: evvelki gün, Hasköyde hayvan --

- Belki ölecek. inşallah, daha, borsasına getirilen, Erzurumlu Ra. Yakalanan kaç•kçılar 
çok yaşasın. Fakat, öleceğim diye, şite aiu koyunlardan birini çalıp Geçen bir hafta içinde giımrük 
mahküm olmak doJtru mu? Benim kaçırırken yakalanmıştır. muhafaza örgütü, 79 kaç3kçı, 1005 
istediğim hak,ve adaletin tecellisi... Kumarcılar kilo gümrük kaçlıtı, 438 Türk li· 
Sonra, yarın öbürgün, evladına Arapcamiinde, Sii cymanın, Jl:;' rası, 777 gram uyuşturucu madde, 

d numaralı kahveıinde kumar oynı• 9 silah, 50 mermi ve 16 yabani 
ahfadına, katilin çocukları emez. a N' ı y fi H ı Y n ışan oğ u ase e a il oğlu hayvan derisi ile 22 kaFkçı hay-
ler mi? Ra~ım yakalaıımışhrdır vanı ele geçirmiştir. 

lflllllllllllllllllllll°ltlllllllllllll\lllltltll.Ollllllllttlltlllllllll "11"111111111101 ııııı 1nııunıı111111HUllll"ll• HHlllllNHtmtHtttt..-ıtınııı111111ı1111111111111111ıın111tH1_ .. UfllNıtllH ... tlHll• ııı1111u11111111111111 

Devlet san'atkarı 
halk san'atkarı 

mı, 

mı? 
G ariptır: San'atkarlarımı~a Devlet tarafından ka· 

bul edilen himaye şeklı ırazetelerde verilen hll· 
berlere nataran şöyle olacaktı : Her sene bir jüri 
tarafından yalnız ressamlar~mız değil, heykeltraş• 
lık, musiki, edebiyat ilh.. aıbi bütün güzel sanat 
ınenıuplarımız arasında en çok muvaffak olana 
(Devlet san'atkarı) unvanı ile mükitatı verilecek. 

Yani, anlaşılan şudır ki her sene her san'at saha· 
sında en ku.vetli eser veren bir tanesi layık olacağı 
unvan ve mükafatı alacak, devletin bu himayesile 
bir kudretin mahvolması önüne geçilmiş olacaktır. 

Madamki biz zayıfı ve işe yaramazı de~il, istidad 
ve kuvvetleri yaşatmak ve muvaffak etmek isti1oruz. 

Yüksek salahiyetli jilriler tarafından, devletin tah. 
ai• etliği mevki ve mükafatın verilmesi suretile biç 
olmazsa (en kuvvetli) kurtulmuş olacaktır. 

Bu çı2ırın muvaflakıycti &örülünce• ki biç şüphe• 
siz görülrcektir.· 

Diğer tali ve yardım mahiyetinde bir çok müka. 
fallar daha konulmak suretile ırüzel san'atları Türki· 
yede hakikaten ayakta lutacak bir organizasyo'tı 
meydana getirilmiş olacaktır. 

Halbuki buna karşı şöyle bir itiraz yapılmış bulu· 
san'atkarı deniisln. 

Bu unvana (devlet san'atkarı) denilmesin de halk 
Niçin? 
Bir defa tabir ve kelimelerin ne ehemmiyeti var? 

Sonra, devletin himayesi demek, hiç bir zaman 
san'atkArın bir ( hülrümetçilik) san'ati yapmaya mec
bur olması cie mek değildir. 

San'atkar tamamıle serbest olacağına ve esasen 
evvelden kimin (Devle! san'atkarı) olacağı meçhul 
bulunacağına nazaran l öyle bir şey düşünmek ve 
bele kelime üzerin de oynamak, bu işin yüksek ga. 
yeıi bakımından, tamamıle m&nasız değil mHır? 

Hatice Hatip 

* Kısa bir çalışma devresi içı 
de ritmik dans ve jimnastik!~ ço 
m:ıvaffakiyct gösteren kızları 

dün Beyoğlu Halkevinde bir mü 
samere vermişlerdir. * Bu yıl Romanya ve Bulı;arı 
tandan yurdumuza (50,000) göç 
men getirilecek ve nakliyata )& 

kında başlanacaktir. * Kadıköv dispanserinin hazi 
randa kaldırılmasına karar veril 
m.~t;r * Madenlerde çalıştırılmak 
zere, Zonguldağa gönderilecek m 
küm••r için orada tesisata başla 
nu·~tır. 

.,_.. Gelecek seneden itibaren sa 
at mekteplerindeki nihari talcb 
ye öğ!e yemeği verilmek üze 
bütçeye tahsisat konmuştur. 

* Halicin temizlenmesine b 
seııe başlanacaktır. Bunun ıc 

Avrupadan yeni vesait getirti 
sin~ lüzum görülmüştür. 

+: Belediye tahsil şubeleri bir 
mcs'•tl şefin başkanlığı altır 

birleştirilecektir. * Eylülda açılı;cak Zencirlik 
yu mezarlığı için bir tarife hazu 
lanı.~ ~tır. Bu tarifede bir kişili -
ile kabristarıl lrı 15 ve 30, üç kı ı 
için 50 lira ücret konmuştur. 15 1 
ralık lahitler muvakkat bir zama 
içiı1'lir Diğerleri daimidir. 
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Delikanlı bır an ıhtiydrın saçma• 
c dığına zahip oldu. Tuhaf tuhaf 
a nun yüzüne bakıyordu. 

Cevdet, ayni ağır ve boğuk se· 
le devam elli: 
- Şevket. Oğlum .. babanı tanı• 
adın mı? 
Delıkanlı hayretle gözlerini açtı, 
liyarın başını iki elleri arasına 

larak kendine doğru çekti. ,Derin 
erin onu süzdü, sonra, boğuk bir 
sle ihtiyarın kucağına atıldı: 
- Tanıdım .• !:ınba.. baba.. sen .. 
n bur3da ha? ..• 

1 Şimdi 0 d:ı Cevdetin k1oll.a~ı ara· 
oda hıoçkırıyor, onun el erı_?ı._ kol. 
rını, yüzüntin her yanını opuyor, 
r sel halinde gözlerinden boşalan 
aşları Cevdc tin buruşuk teni üze. 
nde ırezdiriyordu. 
ikisi de ağlıyorlardı. Cevdet bir 

ıralık oğluna dönerek sordu: 
- Şevket dedi, annen nasıl ? 
i mi 1 •• 
Delikanlı, babuının bu sözü üze· 

ne başını çevirdi, gözlerini sabit 
ir noktaya dikerek : ' 

- Annemi mi soruyorsun 1 dedi .. 
ıizlere ömür~· 4 sene evvel., 

~r yağdıjtı b•r ırün id~. Göz~e~in~ 
ayala yumarken bile hep bızı~rı 
üşünmüftü •• Zavallı, kahırdan ol· 
ü biçare ... 
Baba, oğ"JI arasında derin bir 

essizlik hasıl oldu. ikisi de başla· 
nı önlerine iğmişler, şimd.ye ka· 
ar yaptıklarına nedamet getiriyor• 
ardı, ikisinin de sanki ruhları çe· 
ilmiş gibiydi. 

ltk evvel kendini toparlayan 
evdet oldu. Oğlunu yavaşça kol· 
rıoın arasında doğrultarak ayni 

itirek sesile ıordu. 
_ Şevket. Oğlum.. anlat, sen 

asıl oldu da buraya düştün! 
ni nıçı n buraya attılar? .. 
Ş~vket yaşlı gözlerini zindan 

ahl<ümu 'babasına çevirdi. Bu şef· 
flaşan gözlerde derin bir merha· 
et, acı bir şikayet okunuyordu. 
aketinin kolıyla gözlerini kuru• 
dıktan sonra babasına döndü: 

- Niçin soruyorsun, baba? de. 
L Ben de senin akibetine sürük
necek değllmi yi m? 
- Z rarı yok, oıtlum, söyle .. 
iki derdine bir çarı: bulunur. 
- Bir çare mi? .. Kim bulacak? •• 

liz mı? Sen mi?.. Şimdiki aklım 
lıaydı bunu bir kaç saat evvd 
uşünürdüm. 

Cevdetin bir an gözleri donuk· 
şlı. Sonra çekinıren bir bareket'e: 
- Yoksa, dedi, birisinimi öldür. 

ün? 
~vket, tudik eder gibi baş:nı 

:uladı: 

- Evci, baba.. bu akşam birı· 
nio canına kıydım. Her şeyi yap. 
m. Hırs•rhk, yankesicilik.. Fakat 
ımseyi öldürmemiştim. 

Cevdetin gözleri odanın karanlık 
öşesine daldı. Gözlerinde yeniden 
ir kaç damla yaş belirdi .. , Böylece 
ır müddet dalgın durdu, sonra, 
vıışça b•şını çevirdi, elile oğlu· 
n saçlarını okpdı, ona mcrha. 
et dolu gözlerle baktı~· 
- Beni i}i dinle, oğlum, ded; ... 

ugün serbest kalırsan iyi bir 
elikanlı olacağına, ve namuslu in· 
nlar gibi ya ayacağına bana ~öz 
rebilirmisin? Fakat doğru söyle. 
Delikanlı, babasının bu garip söz. 

ri üzerine baş kaldırdı: 
Neler söylüyorsun baba! .. 

er bugün serbest olsaydım, bü. 

Gu h _ Rakı \·armış bunun içinde .. 't 
Yazan : MUnlr r an ' k. b 

l
·Diye mırıldandı.• Fakat cesette ı u 

tün mazideki yaptığım fenalıklara yeşillik nedir? Herhalde şüpheli ı 
rağ:nen iyi ve namuslu bir ada~ 1 bir ölüm karşısındayız. Bu. cese~ ~e 
olmıya çalışır idim. Fakat,. şiındı 1 bu şişeler mutlaka morıı-a ıııtme!ıdır. 
bunların hepsi hayal ... Gii!1ahlanmın ı _Yarı;n saat sonra g~le~. ~oktorla 
cezasını ölünceye kadar zındanlarda muddeıumumi de aynı fıKırde bu· 
çekeceğim ..• Cevdet, göz kapakla~ı lundular. Birkaç şahid. d'.nl~nince, 
yarı kapalı bır halde boğuk bır Naıminin daha ciddi bır ıstıc~abı· 
sesle mırıldandı: na lüzum görülmedi. Bu şahı.dl_e~ 

- Günahlarımın cezası.. Ha~ır, onun başka bir sandalla g~ldığını 
senin deitıl ... Bu günahlar hep ba· görmüşlerdi. Hele şandalcı bılha.sa 
na ait. .. En büyük ve asıl ııünah· orada b'lldediği için memurları da· 
kAr benim.. . • ha iyi aydınlatabildi. Sonra maun 

Çünkü, bu na~unuı . ve çırkın ·boyalı sandalda daha dört beş 
raşayışı benden oğrendın... bo rakı şişesinin bulunması 

Sonra, iki elleri le. oğlunun başı.nı da ş gösteriyordu ki genç tıbbi. 
tuttu, yavaşça kendıne çekerek lıt• yeli Nazminin kendisine ıesa· 
reyen dudaklarını onun alnına do· düfünden çok evvel ırayri tabii şc• 
kundurdu. . . - d- mu""ş bulunuyordu Ni· 

b. d b" k raıt ıçıne uş · 
Bu sırada ır en ıre apı sar. h h n ki •'ibi rok erken· 

C d t . b·r hareketle ayet er zama • • sılmıştı. ev e sen ı den i ine ollanan Calibenin babası 
oğlunu bırakara_k ayağa kalk_

1
tk•:

1 
ne ol~u u~u anlamak için karakola 

Kapı açıl~ıış, _ el~nde fenerlerle uğrayıp ğ da genci gürünce, onun 
polıs görunmuştu. . k d" evinde geçirmiş bu· 

Polislerden biri elindeki feneri fec;y~ en '.. 1 d' Bunun üzerine 
içeri doğru doğrultarak seslendi: .ufnd ul5u_nu .soyael nı.masından ba•ka 

. . ? 8 · f ı a e erın ıınz • • 
- Hayrola, ıhtıyar .. ır ıs ıye• i kalmamıştı. Süpbeli bulduğu bu 

ceğin mi var ?... .. . . ılümiın sırrını keşfedebilmek için 
Cevdet başını one doğr~ ığmıı yeniden çalışmıya mecbur kalaca• 

olduğu halde mırıldanır aıbi cevap ğını düşünerek canı sıkılan Komiser 
verdı: ıslemiye istemiye: 

- Beni Komiserin yanına çıka· _ Nazmi Bey serbeslsiniı-dedi • 
rın .. Ona söyliyeceklerim var.. gidebilirsiniz. 

Polislerden biri : Karakoldan çıktıkları zaman 
- Aklın başına geldi galiba... Calibenin balası üç beş adım öte• 

Su1maktan ne çıkar ?.. Bir an ev• de bir b3kkal dükkanının önünde 
vel itiraf etmeli, duran parlak körüklü bir faytonu 

Sonra, Şevketin hayret dolu ba· işaret elti: 
kışları ara .. nda ve polislerin refa• _ Beraber gıdelim •.. Olmaz mı?. 
katinde dehlizde kayboldu. Nazmi hala dalgınlığından ayıla· 

Aradan kısa bir zaman geçti.Gun mamıştı. 
ağarmaya başlama~, sabah olmuştu. Sessız seniz onu takıp etli. 
Loş odanın kapısı b;rdenbire tek· Arabanın yanına gelince Calıbe· 
rar açıldı. içeri bir polis girdi. Bir nin babası; 
köşede büzülmüş olan Şevketi aya. - Nasıl beğendin mi ?.diye !Ordu· 
ğıyle dürterek seslendi: _ Neyi? 

- Kalk, babalık! .. Haydi. Ser• _ Yeni aldı&ım arabayı.. Rü· 
bestsin artık •. ihtiyar suçunu itiraf r 
etmese idi. Uzun zaman daha bu· yada mısın' nesin? At ka andan 
ralı idin .. Yine taliin varmış.. artık şu bAdiseyi canım? Ô'enle 

Sevket. Alık alık polisin yüzüne ölünmez .. nasıl bııldun araba mı? 
bakıyordu. Pırıl pırıl parlayan koşumlarını 

Polis tekrar ve kızırın bir sesle şıkırdatarak kafalarını O_Ynatan: 
bafırdı: yerlerinde duramayan, tepınen ıkı 

- Haydi. kalk dedik.. lsrndın yatız ah ünilormnlı bir arabayı 
ııaliba ?.. ııiiçlükle ıtblediyordu. Faytonun 

Şevket vaziyeti hlll kavrayama. içi koyu mavi bir ipekli kumaşla 
mıştı. Yava,ça kalktı, poli~in önün. kapanmı,ıı. Ayık ucuna bol tüylü 
de olduğu halde odadan çıktı. Ka· bır ayı postu serilmişti. Yaldızlı te· 
ranlık dehli~lerden geçtikten ıonra kerlekleri yayları ve biçimi enfes 
kendisini sokakta buldu. Zıhninden bir Viyana yapısı olduğunu gös· 
bir çok şeyler ıreçiriyor. Fakat bir terıyordu. 
neticeye varamıyordu. _ Kaça alsam ıyi? 

Merke önünde bir kalabalık bt• _ Vallahi, hiçbir fikrim yok bey· 
rikml• idi: Yaklaşarak konuşulan• ı d. • e en ı ... 
tara kulak verdi, Halka halinde _ iki bin lira verdim. 
toplanmış olan kalabalı~ın ortasın· _ Çok değil mi? 
da yaşlıca bır adam etrafındakilere _ Sokağa alsan dört bin lira 
izahat veriyordu: eder. Şu atlara baksa na .. Ordunun 

- Vaziyetinden hiç de ümid edil· eline geç•eler derhal bınek hay. 
miyecek bir adam.. Şöyle böyle vanı olurlar .. 
60 yaşlarında \•ar .. Haydut herif .. ka. - Peki amma nasıl oluyorda 
rakolda evvela cinayetini seklamak bunları orduya almıyorlar? 
i•lemiş.. fakat sonra ~öyletmişler, - O cihetten yana korkumuz 
suçunu itıraf ettirmi,ler.. işte, beş yok. Bunlar şehzade Faruk ile 
dakika evvel de bileklerine kelep. emirberinın bineklerıdir. Soran ol· 
çeyi vurarak müddei umumfliğe du mu ... Arabada vesıka var, 
göoderdıler .. çeksın cezasını.. derhal ~ ı:.s teriyor. 

Şevket, §İmdi babasının kendisi - Demek atları şehzadeden al. 
dınıı? 

için yaplııtı fedakirlıl!'ı anlamıştı. _ Yok canım ... Vesikayı ondan 
Kuruyan ııozlerinde beliren bir aldık. Hem pnbalıya da mal olmadı. 
damla ya,. büliın karanlık bir ma• Yiız liraya sulh olduk. 
zinin fena ulhalarını silıy'>r. yeni Calibeııın babaaı hem konuşuyor 
ve namuslu bır hayatın başladığına hem de ırenci ko'undan çekerek, 
işaret ediyordu. arabanın etrafında dola~tırıyor, 

Münir Gı2rha11 elife ötesini brrisini gÖAteriyordu. 
SON Bir aralık Nu.mi dvrakladı. K~ta-

sını toplamak ister gibi b•şını 
salladı; 

_ 153 ... 153 ...• dıye mırıldandı· 
Arabanın tablası güzine ili~mişti. 
Yüz elli üç? Hemen güderi kaplı 

defteri çıkardı. Boş bir sahifenin 
ortasına yazılı bir rakama baktı. 

Evet. evet. Bu araba olacaktı. 
Sivil memurun takip ettiği araba ... 

Beyninden şimşek gibi bir fikir 
geçti: 

"Eğer Refika hanımı dun takip 
eden takma kıravaı!t adam, baki· 
kalen bir sivil memur idirse, bu 
numarayı oda tıpkı kendisi ııibi 
defterine kaydelmiş olacaktı. O 
halde? Calibe ile annesinidc günün 
birinde bu arabada gördü~ü zaman 
o sıvil memur, yahut onun bw numa· 
rayı verdifi her memur kokotlarla 
meşgul ıube ile alakadar bulmıyacak 
ı midi?,, 

Peki anıma, bu Refıka hanım 
kim oluyordu. AşaAı yukarı _bi~bu· 
çuk senedenberi ııelip gıttı tı bo 
evde ona ancak on saat evvel le• 
sadüf edebilmeslndeki keramet ne 
idı ? Calibenin •ıeyzeclğiml., diye 
boynuna sarıldı~ı bir kadının nasıl 
oluyorda sivil memurlar bir kokot 
ıı:ibi peşinden dolaşıyorlardı? Yoksa 
bu kadının polisi alakadar eden bır 
başka hüviyeti vardı da Cali~e1erin 
evinde Dunu bllmiyorlar mı ıdı? 

Onun, kendini yine daldırdığını 
görünce Be; elendi;· Yavrum .• • 
dedi • hayran hayran bakışından 

ı anlıyorum ki, arabamızı sen de be· 
ğendin ... 

- Harikulade do2rusu ., fakat. .. 
- Nıye durakladın? Bır eksiği 

varsa söyle de ... tamamlıyalım .. 
- Yok .. yalnıı hor kullanılma~a 

diye düşündüm de .. 
Ve gülümseyerek i :ı.ve etti 
- Sizin ev malüm ... Haftada üç 

düzüne tabak kırıyorlar. Buna da 
her önüne ırelen bıneroe ikı ay son. 
ra hayrını ıı-örürsiinüz. 

iş adamının ciddi •uratında da 
bir i"Oliimseme belırdi: 

- Dotru ama .. Sağlık ol;un ne 
olacak'? 

Dün Tak"m stadında Milli küme 
maçları yapıldı. Giiııeş. Galatasa
rayla b~rabere hldı ve Beşiktaş 
Fcnerbahçe~l 2·1 yendi. hk maç 
Güneşle G. Saray ara\ında oy· 
nandı. ilk devrede G. Saraylılar 
rüzgara karşı oynamalarına ra~men 
ancak ı.o mağ'lüp oldular. Devamlı 
esen riizgf.r oyunu bozuyordu. 

ikinci oevrenin ortalarında G. 
Saraylıln Bülent va .. ıasile bera· 
berliği temin etliler. 

Fakat Güneşliler bir dakika son• 
ra Salahattinin yaptığı ırolle 2 • 1 
galip vaziyete ıreçtiler. 

Bu ara Danyal Rıza ile bir çar
pışma neticesinde sakatlandı. On 
kişi kalan G. Saraylılar canla başla 
çalışarak beraberliği temin eltiler. 
Ve maç 2·2 beraberlikle bitti. 

Bu maçta G. Saray takımı : 
Sacit • Liıtfü, Reşat • Ekrem, 

Salim, Suavi, Necdet, Eşfak, Haşim, 
Bülent, Danyal. 

Güneş takımı da : 
Cihat • Reşat • Faruk • Daniş, 

Rııo, lbulıim, Melih, Salahnttin, 
Necdel, Rebii, Tanaş şeklinde çık· 
tılar. 

F. Bahçe s . .J. K 
ikinci opın F. Hahçe ile l~eşikldş 

arasında oynandı. 

Beşiktaş: M. Ali, Enver, Faruk, 
Fuat, Hakkı, Feyzi, Hayati. Rıdvan, 
Muzaffer, Şeref, Eşref. 

F. Bahçe: Necdet• Lebib, Yaşar, 
M. Reşat. Aylan, Cevat, Niyazi, 
Naci, Mu7.a!frr, Esat, Fıkret. 

Birinci devrenin ilk on dakikası· 
na kadar F. Bahçe güıel oynadı. 
Bu~dan sonra Beşiktaşlılar hakim 
vaziyete geçtiler ve Fenerin kötü 
oyunundan istifade ederek Rıdva· 
nın yaptıtı iki golle birinci devreyi 
2·0 galip bitirdiler. . 

ikinci devrede Fenerbahçelıler 

Maçlan idare eden Bul~ar hakemi 
Kaçefin görüş v• kararları vasa· 
tan aşağı id'. 

Top kupası 
Şeref stadında ~apılan Top ku

pası maçlarında Şişi .ı ,t. Spor 2· 1 
Topkapu Arnavulköyü 4 • 2 yen
diler. 

İkinci l<.üme maçları 
Şeref Stadında ikinci küme maç. 

ları yapıldı. 

ilk maç Ortaköy ile Do2anspor 
arasında idi. Neticede maç ı.1 be
raberlikle bitti. Bundan sonra Al· 
tınordu Feneryılmazı 3· 1 yendi. 
Son maç Kasımpa~a ile Galata 
Gençleri arasında yapıldı. 

Kasımpaşa 2. 1 galip vaziyetle 
iken 23 üncü dakikada ba vanın ka· 
rarması yüzünden maç tehir edil
di. Bu maç çok samimi ve nezih 
bir hava içinde Birınci küme ku
lüplerine örnek olacak bir şekilde 
oynadı. Bu oyun yeniden bir bu· 
çuk saat oynanacaktır. 

Kros müsabakası dün 
yapıldı 

Gelecek hafla Ankarada yapı· 

ı~cak Türkiye kros şampiyonasın· 
da lstanbulu temsil edecek atletleri 
seçmek, aynı z&manda lstanbul 
şampiyonası için tertip edilen kros 

müsabaka~ı dun sabah Şişli tramvay 
deposile Tuğla harmanları arasında 
5 kilo metre üzerinde yapıldı. 

Galatasaray-Beyoğlu# Halkevi • 
Fenerbahçe· Beşiktaş koşucularının 
iştirak elliği kros müsabakaıına 

en fazla atletle iştirak eden Bey· 
oğlu Halkevi olmuştur. Beyoğlu 

Halkevi hem fert, hem de takım 

itibarile 6 puvanla birinci gelmiştir. 

- Hiç olmazsa faytonu yalnız 

evdekilere ha'fel1eniz •.. Akraba. ta. 
lukat, gelen giden binme!e ... 

- Olmayo(ki .. Nihayet bir evin 
de kendisine mahsu~ bir saltanatı 
vardır. 

çok fena ve isteksiz oynuyorlar. ! 
Nihayet Muzeffer Fenerin ilk ve 
1on golünü yaptı. Bu golden son· 
ra oyunun heyecanlı olması bek· j 
lenir en · ıa i d ha fazla dur• 

1 inci, ikici, üçüncü ırelerek 

Halkevi alletleri 6 puvanla birinci., 
21 puvanla Halkevi takımı ikinci, 
32 puvanla Beşiktaş takımı üçüncü 

40 puvanla Halkevi takımı dördün· 
cü, 43 puvanla Galatasaray takımı 
beşinci gelmişlerdir. 

Birinci, ikinci, üçüncü gelenler 
Türkiye şampiyonasında lstanbulıı 
temsil etmek üıere cuma günü 
Ankaraya hareket edecekt.i r, 

Ve hCele acele saatini çıkarıp 
baktı· 

- O o o... dokuza gelıyor. 

Benim yapacak bir sürü işim var. 
Haydi brn ! Bini Binsen e. 

Nazm•nın kafası yine bir yere 
saplanmıştı. Kendisini arabayn sok., 
mak ıqteven tüccarın elinden, ya• ı 
vaşca kolunu ku1lardı. 

- Bana ınu•a~de eıi.niz.- de· 1 
dı - sandacının parasını ver?ıegi 

unutınu1um. Hem onda bır~ey 
bırakmışdım, iç etmesin. 

Acaba bısiklelini sandalcıya bı. 
rakmaklan mı korkmuştu? 

Calibenin babası israr elmedi. 
Bır dalrika sonra yağız atlar, dört 
nala Bebek bahçes;nin köşesini do· 
!anıyorlardı. 

(153) numaralı hususi araba ıröz· 
den kaybolurken, Naımi .. 

- Tuhaf şey 1 ~şte bu tuhaf şey ı 
• Diye söy lendı • ne kad~r da de

ğişmiş, hcın bu kalıle içınde ne işi 
VM? 

Sası yeninin ıarkasındaki cebine 
soklıığu kağıtların beyaz uçları 
uzaktan, sökü:müş bir teyer yeri 
gibi gözüken bir polis, en arka. 

ııuolaştı ve tadsız bir hal aldı. Ne· 
ticede Fenerbahçeliler 2-1 ma~· 
lup oldular. Her iki maç ta sert 
bir hava içinde o~ naıdı. 

sında ~ol kolunun eltına kocaman 
bir defter sıkıştırmış bir ikinci polis 
polis bulunan beş allı kişil!k_ küçük 
bir kafilenin önünde gıdıyordu. 
Bunların arasında kül renııi ipek 
çarşaf giymiş uzun boylu birde 
kadın vardı. işte Nazmi bu kadına 
bakar ak söyleniyordu. 

- Acaba yanlış mı gördüm?Yok, 
odur ... muhakkak odur, amma beJ. 
ki de onlarla beraber değil ..• Hayır 
hayır onlarla beraber... ikişer iki· 

şer olmuşlar ... tuhaf şeyi .. 
Kalile, bir dönemeçle gozden 

kaybolan çifte römorklo bir Bebek 
tramvayı ıribi karakola d~lı~c~, 
seri ve geniş adımlarla y~rud~, 
kı.rakola ıı-irdi. Bu sırad~ m~ddeı· 
umumi muavini doktor ışlerını bı· 
tirmişler, gidıyorlardı. . 

_ Ne var?·dediler • bir şey mı 
mi ,öyllyeceksiniz? 

- Yook ... Hayır .. Mür ~kkepli ka· 
lemimı düşürmüşüm de ... 

(Devamı •·ar J 

Havalar ısındı 
DUn de gUnetli ılık bir 

beher havası vardı 
Son iki üç gündür havalar adeta 

yaza girmişiz gibi, giizel gidiyor. 
Hararet derecesi çok yükselmiştir. 
Sokaklarda paltolu insanlara az le· 
sadüf ediliyor. Hatta pardesü bile 
giymeden dolaşanlar çoktur. Sı

caklar, bütün lstanbulluları soka
ğa çıkmıya davtt etmiş gibidir. 
Bilhassa akşam üstleri caddeler, 
meydanlar çok kalabalık olmakta. 
dır. 

Bugünlerde eski mart dokuzu da 
çıkacak, havalar daha çok ısına· 

caktır . 

Kahalle bakkalları --Ecza levazımı satanlar 
mahkemeye varllecek 

Açık Söz'ün romanı:52 Seher Hanım mütcınadıyen kıtap 
1 

okur, koğuştaki dedikodulara ku
lak vermezdi. O Zeynebi de kitap 
okumağa ve okumaktan zevk al. 
maga alıştırıyordu. 

ikisi de g t zel, }akışıklı erkeklerdı. 
Fakat, neye yarar .. ? ikisi de Y•• 
!ancı, riyakar, ahlaksız adamlardi .• 

Gardiyan uzaklaştıktan sonra tek· 
rar Zeynebe döndü : 

Şehrimizde bakkali}'C kvazımatı 
satan bazı dükkanların; halka ko -
Jaylık olmak üzere aspirin, su1fa· 
to, tentirdiyot gibi her vakit liı7.lm 
ecza maddelerini bilha%a mahal~ 
aralarındaki dükkanlarında bu • 
lundurup sattıkları görülmü:tlir. 

... fflillJ & 
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Y eızan : laken der Fahrettin 
Fakat, bütün bunlara rağmen 
, den lstanbula geidigi ırünku gi· 
lıala saldılliğinl, hüsnüni> etini 
samimiyetini kaybelmem;şti. 

Eğer yataklık cürmü sabit ol· 

asaydı, Zeynep bu kanlı dava· 
n tamamile alnı açık çıkacaktı. 

e yazık ki, cürüm sabit olmuştu. 
Ze}nep: 

Nevzadın verdiği kanlı bıçağı 
n sakladım. 

Oem şti, Bu itiraf üzerine hadise 
alakalandırılan Zeynep on dört 
hapıs cezasına mahkiım oldu .. 

Marika beraat elti. 

* 2eynep tevkifbaneden bapisha. 
ve gönderilmişti. Zavallı kızca. 

ğıı hapishane hayatına. bir türlü 
al.şamıyordu. 

Yalağının yanında bir kadın var
dı. Seher hlnım .• 

Zeynep bu kadıncağızla dost ol. 
muştu. · 

Hapishanedeki kadınlar koğu• 
şunda Zeynebin hemen hemen Se· 
her hanımdrn başb konuştuğu 
bir kadın yok gibiydi. 

Saher Hanım da müthiş bir ifı;ra· 
ya uğrıyarak hapishaneye duşmüş 
eski bır zabit karısıydı. 

Saher Hanım çok okumuş bir 
kadındı. Yata~ının kenarında bir 

sürii kitap vardı. lki sene ceza ye• 
mişti. Müdc!etini tamamlamalı için 
daha otuz ayı vardı. 

Zeynep ccıasının ilk günlerini 
büyük bır ıstırap ve üzüntü içinde 
geçirmışti. Fakat, haftalar aylara 
kalb oldukca Zeynepde de okumak 
zevki uyanmağa başiamıştı. 

Seher hanım b;r gün bilır .. m 
hangi büyük adamın süzme sözle. 
rini okuyor, Zeynep de Seher ha. 
nımın yatağının kenarında dikkatle 
bu öğütleri dinliyordu: 

·'- insan, bir başkasına bakınca 
-aynaya bakmış gibi-kendini göre

bilir. Herkes şeklen bir birine ben· 
zer. Güzeliic, çirkinlik bizim uy. 
durduğumuz manasız v asıllardır. 
Güzel ve çirkin, yani iyi ''Veya fena 
olan, surallarımız defıil, ruhlarıınız
dırl., 

Zeynep: 
- Çok doğru, teyzeciğim! de

di. Yüz ırüzelliğinn lıiç kıymeti 
yok. tlunu ben de denodim ... ilk 
önce Cevad, daha sonra Nevzad .. 

Seher. Hanım elindeki kitabı yere 
bıraktı, 

- Bana bak, yavrum 1 Sen çok 
saf ve temiz yürekli bir kızsın 1 
Sana nasıhatim olsun: Buradan 
çılılıktan sonra, hemen tirene atla .. 
Köyüne git! Her horoz kendi çöp. 
lüğiinde öter. lsıanbula gelınişsin 
amma, ı~tanbulu saç!arın ağarma. 
dan tanıyamazsın 1 

O zaman da iş işden geçer .. 
Başını taştan taşa vururursun .. Yü. 
züne kimse bakmaz. 

- Peki teyzeciğim, sözünü tuta· 
cağım. Fakat, şu beni lstanbula ge· 
tiren ilk [çapkından öc alnıadan 

dö,ersem, aklım burada kalır .. içim 
rahat etmez. 

Saher Hanım kapıdan görünen 
gardıyana şöyle bir göz attı .. 

- Bu ıeba.ni suratlı adamdan 

da hiç hoşlanmıyorum. Ş mdi saat 
dokuz buçuk oldu diye bizi zorla 
yatırmıya çalış•r. Haydi lafı kese• 
lim .. dı y' ıı.ırıldandı. 

- Ha .. ne diyordum sanal evci • 
seni buralara d üşüren bu adamlar• 

dan öc a!mak istediğıni söylüyor• 
dun. Ben de sana hemen memle· 
ketine dönmeni söylemiştim. Tek· 
rara lüıum var mı, bilmem? Seni 
böyle longaya düşüren zeki bir 
lstanbul çapkınından öc almak ıe· 
nin için kolay bir iş olmasa gere k 1 

- Kabil değil, teyzeciğiml ben 
ona Hanya ile Konyanın kaç bucak 

olduj!'unu anlJlacağım, Beni mah· 
vetti .• çamurdan çamura, lelAket• 
ten felakete düşürdu u alçak .. 

- Vallahi yavrucuğum, sen bi· 
lirsin amma., böyle adamlarla uj!'· 
raşmak senin elinden gelmez. 
Onlan Allaha havale edersin .• 

Ve geçip gidersin memleketine 1 .. 

Sakın böyle bir iş yapmaj!'a kal. 

kışmal Tekrar buraya dü~ersen, 

o zaman burada bu rahatlığıda bu· 

bmazsıol Sabıkalı kadınlar arasına 

ntılırsıııl Perişan olursun, yavrum l 

( De,,amı ııar) 

Eczacılar kanunu mıır1biııc~ bLı 

gibi ilaca müteallik şe ·ıcrin y;ıl

nız eczahane ve ecza depolarında 
satılması iıizım geldiğinden bak -
kallar kat'ıyyen bunları satamıya. 
caklar ve hilafında hareket eden -
!er görülürse mahkeme:-·e verile !. 

ceklerdir. 

Belediye memurla
rına avans 

Eskiden E!naf bankası tarafın· 
dan Belediye memurlarına yapılan 

y rdımlar şimdi Belediye koc:ıpera• 
lifi tarafından ihya eclileceklır. 

Bu cümleden olmak üzere koo
peratif idaresi, maaşlarından mun• 
tazaman kesilmek üzere azasına 
ikişer maaş niıbetinde avans da· . 
jtıtmağa karar vermiştir. 

Bu · .ıaksaıla Ziraat bankasından 
100 bin liralık bir borç almak Ü· 
rere kooperatif müdürü dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. 

• 

• 
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AD 1 ZEPLiN olculuğu 
Fotoğraf 
Tahlilleri 

ve 

BAHAR 
Yaşamak ve 
sevnıek aşkı 

gönüllerde 
baharla be

raber can
lanı yor 

• 1 
işte kaaın ve oonar 

Fakat günlük işle· 
r imizin istediğimiz 
kadar sevitmemize 
engel olduğunu 
söyliyenler v ar!Ha· 
kikat böyle midi r? 

Bahar geldi, ağaçlar açtı. Gönüt

lerde yaşamak ve sevmek aşkı ba

harla beraber canlanıyor. 
!_akat çok kimseler bugünkü ha

yatımızın, günlük !§!erimizin, eski 

devirlerde olduğu gibi, gençlerimi.

ze istedikleri kadıır seı:ebilmek va

k,•lerıııi ı:c imkanlarını bırakma

dıijını söylüyorlar. Acaba hakikat 

öyle midir? Belki seı:danın eski d

hcngi ve şekli değiftİ. Fakat sev

mek ve sevebilmek ihtiyacı lıeT za

manki kadaı· kuvvetini muhafaza 

diyor. llattô eski devirlere nazcı-

ran, daha çok sevişebilmek için en 

kolay fırsatları bulduğum1ız bir 

;:amanın içinde yaşıyoruz. 

Bahar geldi. Gönüllerimiz de çi

çekler gibi açıyor. Sevelim, sevile

lım, seı·i§elim! Kocasına ihanet elm igcıı kadın 

• • • • • 
Kadınların kocalarına ilıanet 
etmedikleri memleket: Amerika 

Amerikalıların sosyal hayattal:i 
değişikliklerini takip ve hadiselrr 
hakkında istatistikler tanzimi m~k
sadilc Vaşingtonda hükümet hra

fından tayin olunmuş hususi me

murlar vardır. 
Bu mucssese, Amerika aileleri 

arasında vukubulan ayrılıklar, b•J
§anmalar hakkında son yıla malı -
sus bir istatistik neşretmiştir. Bu 
istatistikte okuduğumuza göre, ka· 
tı koc3 ayrılıklarına sebep olarak 
gösterilen bazı ı:ülünç cihetler var
dır, ki onlardan bazılarını buraya 
kaydediyoruz. 

Avrupada olduğu gibi, Amerika
da da karı koca boşanmalarına en 

büyük amil olan cihetler: Ya!nı= 
erkeklerin değıl, kadınların da faz

la içki içmeleridir. Ondan so""l•ı 

para meselesi gelir, 1936 yılında 
içki yuzünden 2560 ocak bozulrruş
tur. 875 aile, dögüp, söğmek yti -
zünden, 690 kacın kocalarının a
-Oiliği, cahilliği sebebile ayrılmış • 
!ardır. 220 kadın, kocalarını mcş· 

hur artistlerinden birin<> benwt -
mck ve o artist gibi bıyık taşırra
larında ısrar ett:kleri icin koca -
larını terketmişlerdir. 99 erke'< ka
rılarının yabancı erkeklerle sık sık 
dans ettiklerinden dolayı avrıl • 
mışlardır. boıanma da, yaş 

meselesinde ald~tıldıklarından, 48 

er kek karılarının fazla boyanına

larından, bazı erkekler karıları -
nın fazla sigara içmelerinden dJ
layı ayrılmışlarc;ır. 

Şurası şayanı dikkattir ki, hiya-

net ettiklerinden dolayı karıların

dan :ıyrılan erkekler hemen hemen 
yok gibidir. Acaba, Amerikada 
kocalarına hiyanet eden kadııuou 
mı yok nedir? .. 

Okul Kızı 
Okul Kızlarının yıllardır bekle-

dikleri biricik kız mecmuası 
15 Nisanda çıkıyor 

Dr. Hafız Cemal 
(L-.1.KMAN HEKİM) 

Dahiliye ınü tehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günle~·i sabah c9.5 - 12, saatleri ha
kıki fıkarayd mahsustur Muayene
hane ve ev tel~fon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. -A k ba m üessese leri 

Ankarada her dilden kitap, ga
zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müessesesinde 
bulabilirsiniz. Her dilde kitap. 

mecmua siparişi kabul edilir. 
lstanl:ul gazeteleri için ilan ka. 
bul, abone kaydedilir. Undervodd 
yazı ve hesap makinelerinin An
kara acen esi. Parker dolma 

1 kaleml~rınin Ankarada satış ye
ridir. Tel'!f.:ı~: 3177 ----·-------

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Amerikadan Avrupaya 
72 saatte gidilebiliyor 

Zeplinler Av-
rupa ile uz ak 
Şarka r asında 
da yolcu taşıya-

caklar 
Amerikalılarla İngilizlerin zep

lincilikten sarfınazar etmelerine 
rağmen, Almanlar, zeplin imalin
den vazgeçmedikleri gibi, zeplin
lerle yolu ve eşya nakline de de
vam etmektedir. Graf zeplinin mu
affakıyetleri üzerine, Amerikalı • 
!arla İngilizler, bu işe merak et • 
miş!er ve birer tane zeplin imal et
mışıerdi. Fakat, bu zeplinler su
kut ederek parçalanmışlardı. Bu • 
nun üzerine, Amerikalı ve İngiliz
lerde bu merak söndü ve bu iki 
millet zeplin imalinden sarfına
zar ettiler. 

Bu vaziyet karşısında Almanla • 
rın cesareti kırılmak şöyle dursun 
Graf zepline ilaveten geçen yıl' 
L. Z. 129 namında ikinci bir zeplin 
daha imal ederek işletıniye baş • 1 
!adılar. L. Z. 129 zeplininin di • 
ğer bir namı da (Fon Hindenburg) 
dır. Almanlar, bu kadarla da kal
mıyarak Frankfurt Namayn'da L. 
Z. 130 namında üçüncü bir zeplın 
daha inşa etmektedirler. 

v 
t 

En motlırrt bir 9olc11 tagyarut 

duğu gibi, şimdi ve istikbalde de 
zeplinler askeri roller oynıyama
yaeak.lardır. Çtinkü tayyareler çok 
terakki etmiştir. Almanya ile A· 
m rika arasında rruntazam suret• 
te seyrüsefer eden zeplinlerden 
başka. Lüfthanza ile Er. frans si· 
vil tayyare şirketleri de Amerika

Avrupa hattında tayyare seyrüse
ferleri tanzim etmişlerdir. Tayyare-

/ 

ferin sürali zeplinlere nisbetle bit• 
tabi çok ziyadedir. Fakat, zeplin• 
!erde seyahat daha ucuz ve daha 
emindir. Bundan başka, tayyare-
lerle yalnız posta paketleri taşın• 
dığı halde, zeplinler ağır ticaret 
eşyaları taşımaktadırlar. Euntian 
ötürüdür ki tayyare ile z•plin ara
sında bir rekabet olacağını tahmin 
temek beyhudedri. 

Pize resmirıizi cıön~erin, 

~e ne o lduğun uzu 
söyliyelim 

l Bu ıütun l•rımı:r.da okuyucula• 
rımıı.ın fotoğrafla rı.na t ahlile dr 
Yar.ıı e d iyoruz.) 

313: Y. Sinanova, Ayaspaşada 

e Çok zeki bir 
yavrucuk. Yeni 
yeni şeyler ö~ 
renmek için bü
tün dikkatini sar
f eder. Yabancı· 

lara karşı evve
ll ürkek olm3k· 
la beraber biraz 
sonra alışır. Hay
vanlara çok 
düşkündür. Ar
ka !arından koş. 
mak onlarla oynamak isler. Duru
şu ve bakişları lüyüdüğü zaman 
büyük bir doktor olacaıı-ını anla
tıyor. 

31 4 KA mil Güner: Müze sa!on 
memuru. 
e Babacan bir 

karekter. Daima 
doğru söyler . 
Haksızlığa karşı 

çok çabuk müte
essir olur. Zevki
ne fazla düşkün 

olmamakla b.ra
ber musikiye ba
yılır. Çocub !ara 
karşı şafkati bü· 
yüktür. 

315: Sıvas Lisesinde 50!1 Hamit 
lşeri: 

e Zeki ci~dı 

bi r genç. Çalış• 
m asını çok iyi 
lıilir. Bu bilgisini 
je tatl>ik eder. 
Çalışması ve en 
·iyade zekAsile 
arkadaşları ara• 
•ında temayüz 
etmiştir. Gü1el 
konuşur. Kendi
<i daima dinle
n·r. Ufak denile

miyecek bir kusuru vardır: u~alA-

Mütehassıs bazı Avrupalı ve A
merikalıların zeplinlere olan aleyh
tarlığına rağmen. uzun yolculuk -
!arda bozuk havalar ve şiddetli ha
va muhalefetlerine karşı zeplinle
rin çok mukavemetli olduğu görül
düğü gibi yolcu ve eşya nnkliya -
tının çok kolaylıkla yapıldığı da an
laşıldı. 

1928 yı!ındanberi dünyanın her 
köşesini dolaşmış ve ytiz binlerce 
kilometre yol almış olan Graf zep
lin, bu iddiaya bir delil olarak gös
terilmektedir. Bir kaç yıldanberi 

Öğ'le neşriyatı: lığı sever. Fakat bu da nezaket 
12,30 plakla Türk musikisi, 12,50 dairesinde olduğu için şiddetini BEYOGLU 

SARAY 
TÜRK 

Amerikanın cenubu ile Almanya MELEK 
arasında müteaddit seyahatler yap- iPEK 
mı~ olan Graf zeplin hiç bir kazaya 
uğramamış ve korkulu hiç bir ha
diseye maruz kalmamıştır. 

SAKARYA 
YILDIZ 
SOMER 
ALKAZAR 
TAN 

ŞIK 

ŞARK 

Graf zeplinden sonra sefere baş
lıyan L. Z 129 zeplini ise seyrü
seferin daha muntazam bir şekle 
konulmasına yardım etmiştir. Bu 
iki zeplin sayesinde Avrupa ile A
merika arasındaki ticari eşya nak
liyatında, tahavvüliıt olmıya baş

lam•ştır. Zeplinler seferlerini da-
ha sıklaştıracak olurlarsa Amerika ASRI 

: Kıvırcık baş havadis, 13,05 Muhtelif plak neş• kaybeder. 

1 
Savay otel 2!7 riyarı, 14 son. 316: Sıvas Lisesinden 618 Mem-

ve Yeşil domino Akşam neşriyatı: duh A ptekin: 

B 
Saat 17 konferans Üniversiteden eDostJugua itimad _______ _ 

: ir kadın yalanı 
: Sevişmek arzusu naklen inkı'ap dersleri Mahmut Esat edilir bir genççok 

ve Bülbüller öterken Bozkurt, 18,30 pliıkla dans musikisi, konuşmasını sev-
: Port Arthur 19,30 çocuklara ma.al 1. Galip Tar. nıez. Büyüklerini 
: Zigfild can, 20 Rifat ve arkadaşları tara- dinler. Kimsenin 
: Operada bı"r aece fından Türk musikisi ve halk şar-• k Ö kalbini kırmak 
: Zafer günü ıları, 20,30 B. mer Rıza tara-
: Vondcr bar ve fından arapça söylev, 20,45 Saf ye istemez. Neza

Ôlüm perisi ve arkadaşları tarafından Türk mu- keti daima na
:Ehlisalip muharebeleri sik isi ve halk şarkıları, saat ayarı, zarı dikkati cel-
: Sıngapur postası ve 21,15 Şehir tiyatrosu dram kısmı betler. Alaylarını &-.a..L......_.;,;_;;.c: 

Altın toplayan kızlar (Kavalerya Rüstikana), 22,15 ajans daima için için 
- 1936 senesinin - ve borsa haberleri ve ertesi günün ya par. Ça'ı ş ması 
: Gece bülbülü ve progr amı, 22,30 plakla sololar, esnasında rahatsız edilmesi en zıd-

ile Avrupa yavaş yavaş komşu ka
pı vaziyetine gelmiş olacaktır. Ok
yanuslar üzerinde uçan zeplinler 
vasati olarak saniyede 33 metre 

Yıldırım bölüğü opera ve operet parçaları, 23,00 1_<1_ın_a....;ıı_id_e_n_b_ir..;.ş_ey..;.d_ .• r •. _____ _ 
SANCAK : Güzel Fatma, Çöl son. 

(Eski Astoryı) : serserileri ve Gece İ1•----------• Dans profesörü 
süı 'at teminıne muvaffak olmuşlar
dır. (Hındenburg) zeplini Atlas 
denizi üzerınden geçerek şimali A· 
ı;nerika ile Almanyayı yekdığerine 
raptetmiye muvaffak olmuştur. 

adamları Dahiliye mütehassı sı 
CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, 

Kukaraça ve Mekaud Dr. Ali Rıza Sağla 

FERAH 

MiLLİ 

HiLAL 

AZAK 

ISTA N BUL Beşiktaş Tramvay Durak 
Hastalarını hergün öğleden 

sonra kabul eder. 
: Bir y ıldız doğuyor, 

Jozef Simit ve Sta-

viskı skandalı ::::::::::::::::':ıı 
: Rus- Japon mu hare- -
besı ve casuslar kar- 1 
şı karşıya Zührevi ve cild hastalıkları 

T 
•• 

: ürk inkılabında te- H • Q 
rakkı hamleleri Dr. ayrı mer 

: (Gras Mor) Şahane Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 1 
melodi ve Kara o- 1 karşısında No. 313 Telefon: 
danın esrarı 43585 

ALEMDAR : Meyerling faciası •• 
ve Gök yüzü ateş

BAKIRKÖY 

ler içinde 

KEMAL BEY : Siyah inci ve De
fine korsanları 

HALE 

HALE 

KADIKÔY 
: Tatlı bela 

0SK0DAR 

: Ehlisalip muharebeleri 
(Türkçe sözlü) 

MiL TIY ADI : Yeşil domiao 
OPERET: 

Yazan: 
l:'.krem Reşit 

Müzik: 
Cemal Reşit 

SAZ·CAZ 
saat 15-30 gündüz 20.30 gece 

Pazar günleri 15.30 da M ıtine 

,. ~~.Q .... b!.~.~.~~ .. ,,Q!.2 .. ~ .. Q.~.~'~' , ı 

Parlsln 1937 senesinin 
yeni dans flgUrlerlnl 
öOrenmelC isteyenlere 

müjde 

Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan akşam dokuza kadar ders
hanesi talebelerine açıktır. 

Daktilo aranıyor 
Büyük Şmith Premier makine • 

sinae eski harflerle yazılm:ş ede
bi eserleri yeni harfler!" çabuk ve 
yanlışsız çevirecek bir daktilo ba
yan aranıyor. İsteyenler her gün 
öğleden sonra gazetemizin idara 
müdiırlüğüne müracaat etsinler: 

. Çalışma yeri Beyoğlundadır. 

1356 Hicri 1353 RuntllJ 
Muharrem Mart ... 1 

9 9 1 

Yıl 1937, Ay 3, Gün 81, Ka11m 1.ı5 

22 Mart 
Pazartesi 

A vrupadan kalkan bir zeplın A -
merikaya 72 saatte gıtmekte ve 
Arııerıkadan Avrupaya 60 saatte 
dönmektedir. Teknik cihetlerden 
Avrupa ile Amerıka arasında zep
linlerle yapılacak seyahatlerin hıç 
b;r güçlükle karşılaşmıyacağı · an· 
laşılmıştır. Ekonomi ve ticaret 
noktai nazarından vapurlara nis
betlc. zeplinlerin ço"ı.: faydalı ola
cakları anlaşılıru~ bulunuyor. 1935 

yılında teşekkül eden Doyçe Se -
pelın-Reederay namındaki Alman 
zeplin şirketi, zeplincilik hakkın

da propagandalar yaparak nakli
yatın bunlarla yapılınasır.ı temine 
çalışmaktadır. Almanlar, elyevm 
işletilmekte olan Almanya - Ameri
ka zeplin hattın'1an başka, Avru
pa ile Uzak Şark arasında da bir 
h1t tesisini düşünmektedirler. B!.l 
düşünce iledir ki, Almanlar L. Z. 
129 dan daha çok yolcu taşıyabile
ce1< olan L. Z. 130 zeplinini imale 
başlamışlardır. Bu kadarla da j)<

tıfa etmek istemiycn Alman zeplih ' 
şirketi 1938 yılı nihayetine kadar 

~uvvetli mot ör, temiz boyah karose 
rı,dört yen i lastik iletaks.ide çahşıyor 

! 1 

Vakitler V•s•ti Ezani 

sa. "· ••. d. TaksHe çalışmakta olan dört silindirli ve Ş vrole markalı 
daha iki zeplin imalini projesin~ ' 928:29 n o Jel kapalı bir otomobil peşin para 350 lra}a acele 
ko.;muşt B ti Al ı 1 aatıııktır. Molör ve Karoseri aksımı iyi bir lıaHedir. Bilh3ssa 

filosuna sahip olmuş olacaklardır. bıldır. Almak istiyenl.rin Pazardan maada her gün saat 9 dan 

1 Güneş 6 00 11 38 
Ôğlc 12 21 5 58 
ikindi ıs 48 9 25 
Akşam ııı 23 12 0() 

Yatsı l'.i 54 l 31 

1 

dört zepl~~dcnu r::::kkeep t:a~a:~ ··ı anadoluda çalıştırılmağa elverişli ve çekişi kuvvetli bir otomo-

Zeplinler yalnız ekonomi ve tica- 1~ şe kadar (Haber) gazetesi idarehanesinde Muharrir Nured• 1 
ret maksadile inşa olunmaktadır • drne yazı ile veya şifahen müracaatları. 

1 

la•. Çünkü, Harbi Umumide ol. liıı••••••••••••••••••••••••••J !.l'--=--==-'--...-......:.. .... --......;ı imsak 4 20 10 57 
. ~-·' 
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TAM YERLi MALI 
10 adedi 15 kuruştur. 

Nafia Vekaletinden: 
1 -; 30 Mart 1937 Salı günü saat 14 de Ankarada Vekalet Malzeme 

eksiltme komisyonunda S gurup 11 parça atelya tezgahının gurup gurup 
açk eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve muvak• 
kat temin~t miktarları: 

Gurup Adet 

1 
1 1 

1 
il 2 

ili 1 

iV 1 

1 
1 

v 2 

Cinsı 

375 Şrping p!anya 
550 Şeping planya 
32 % sulun!.- mztkap 
16 % sutunlu matkap 
400 Kollu destere 
5 Kollu makas 
4000 L Otojen kaynak cihaz! 
750 Kg. mon\aj vinci 

4 m 3 sey} ar motopomp 

Muhammen Muvakkat 
bedel Teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 

2300 172 50 

21~0 161 25 

1800 135 

1100 82 50 

250 18 75 

3 - Her guruba aid eksiltme şartname ve teferruatı parasız olar•k 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürluğünden alınabilir, 

4 - bteklilerin her gurup için ayrı ayrı pey sürmek üzere 30 Mart 
1937 Salı günü saat 14 de Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğün· 

de bulunmaları lazımoır. (561) (1365) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme U. idaresi İlanları 

Muhammen ledeli (60,COO) !ıra olan vagon y•dek aksamı 3/5/ 1937 
Pa>arlesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina• 
sında sa'ın alınacaktır. 

Bu işe ııiım•k isleyenlerin (4250,·) l iralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ~llıl(i ves·kaları, resmi gazetenın • 7-5-1936 gün ve 3297 

, No. lu r. ü slıasında intişar etmiş olan talimatname daıresınde alınmı~ ve• 
sik~ ve lekliflerıni asni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reısliğıne 
\·erme . t~ri : azımdır. 

Şartnameler 300 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ıatıl· 
makt•dır. {1462) 

* •• 
Pendik istasyon bi'ıfesi mukavelenin akı:li tarihinden itibaren 

20 n san 938 tarihine kadar açık arttırma ile kiraya verilecektir. 
Açık nrttıruı:ı 25 mart 937 perşembe günü sa•t ıO da Haydar
pJşa gar binası dahilinde İşletme ıııüdiirliiğü komisyonunda 
yapılacaktır. Bu işe girmek lstiyenlerin 13455 kurıışlıık muvak• 
kat t~ıninotı verdiklerine dair alacakları Haydarpaşa vezne 
nıakbuzile ve kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte arttırma 
gjn ve sa1tinde komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Pendik istasyonundan ve Haydarpaşa 
İşletme miıdürlü~ünden parasız tedarik olunabilir. (1367) 

-ACIK eOz-

Ankarayı ziyarete hazırlanınız 

Kömür 
Sergisinde 

En kullanışlı, en iktisadi, en ucuz ve 
memlekete en faydalı teshin aleti se
çilecek ve TUrkiyede kullanılmasını 
tamim için kolaylıklar gösterilecektir. 

Kömürle işleyen vasıtaların en iyi ve B K S 
en elverişlisi tesbit olunacaktır. • • 

(Açılış tarihi): 23 Nisan 1937 

Türk Kurumu 

BOY OK PIYANüOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 • Nisan - 1937 dedir. 

~üyü~ 200 000 liradır. 
ıkramıye • 
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 akışamına kadar biletini 
değiştirmı, bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üze• 
rlndekl hakkı sakıt otur .• 

Nafıa Vekaletinden: 
Sivas • Erz~tunı hattının 208 + 263 üncü kilometresinde ve 

Fırat suyu ür.erinde al·nıış metrelik bir demir köpriıniin inşa ve 

montajı •ve lüzumu halinde ri pıjı •kapalı r.arf usu!ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1- Eksiltme 2·4-937 tarihinde saat on beşte A nkarada Nafıa 
Vekületi Demiryollar İnşaat Dairesinde yapılacaktır. 

2 - Mubanımen bedeli 54054 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 3952.70 lirad ı r 

4 - Eksiltme şartnamesi mu kavele proj!si vesair evrakı 270 
kuruş mukabilinde inşaat dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu eksi ltmeye girmek isteyenler ~490 No. lu kanun 

mucibince ibrazına mecbnr oldukları evnk ve Yesikalarla 7·5-936 

tar:hli ve 3297 Na. 111 resmi gazetede ili\n edilen talimata göre 

verilmiş 937 senesine ait müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini 

havi zarflarını mezkıir kanunun tarifatı dairesinde Jıazırlıyarak 

2·4·937 tarihinde ~aat on dörde kadar Deuıiryolları İnşaat Daire• 
sine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

6- Bu eksiltmeye gireceklerden laakal 50 metrelik bir demir 
köprü montaj . nı wuvaUak1yetle yapmış olmak şartı aranacaktır. 

•308• •818• 
----------------------~----~~~
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Askeri hastanelerde yeniden yapılacak olan bir pavyon ile hir ko· 
ridor kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ke~if bedeli 28219 lira bir 
kuruştur. ilk teminatı 2116 lira 43 kuruştur. Eksiltme 27 Mart 1937 
Cumartesi saat 11 dedir. Teklif mektupları mezkür saatten bir saat ev• 
veline kadar Komisyon Baş~anlığına verılmiş veya gönderilmiş olacak. 
tır. Şartname keşif ve resimleri görmek isteyenlerin her gün Erzurum 
askeri satınalma komisyonuoa müracaat etmeleri. (636) (1373) 

22 Mılrt 
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EMNiYET SANDIGI F AIZLERI iNDiRMiŞTiR 
Emlak mukabili ikrazatda faiz hadleri indirilerek l. l • 937 tarihin• 

den itibaren kagirlerde: 
% 9 faiz 
% 1 komisyon 

Ahşaplarda : 
% 9 faiz 
% 2 komisyon 

alındığı muhterem halkımıza ilan olunur. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı· 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye kon ulan iş ; Ankara civarında Çubuk bara. 

jında yapılacak g•Zino inşaatı. 
K~şil bedeli "75252., lira "55,. lrnruştur. 

2 - Eksiltme ill·Mart·937 tuihinde Çarşambı günü saat 
"15,. de Nafıa Vekaletinde Sular Umum Müdürlüğiı eksiltrue 
komisyonu odasında kapalı zırf usulile yapılacaktır. 

3 - lstekliler; eksiltme şartname~i, nıukavele projesi, Bayın• 

dırlık işleri genel şartnamesi, inşaata aid umumi ve hususi fenni 

şartnameleri keşif c~tveli, silsilei fiat cetveli ve projeyi "3,, lira 

"76. kuru5 bedel nıukabiHnde Sular Umum Müdürlüğiinden ala. 
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin •3012• !irs "63 .. 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sa

yılı nüshasında çıkaıı talimatnameye tevfikan müteahhit vesikası 

ibraz etmesi ve <50• bin liralık iş yapmış olın1sı lazımdır. 
İsteklilerin teklif mekıııplarını ikinci ıııa ldede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Sular Umum J\lü lürlüğüne makbuz mu

kabilinde vermeleri lazımdır· Postadı olan gecikmeler kabul 
edilmez. "536., "1334., 

lstanbul Defterdarlığından : 
Fatihte eski Firuzağa yeni Kırkçeşınc CaZ>n(er mahallesinin koğ'a· 

cılar caddesinde eski 34 mükerrer yeni 30 No. lı kagir evin tamamı 

Allı Yüz Otuz Lira mukabılinde açık artıırma usulile satılacaktır. istek. 
!ilerin ve tediye şeraiti ile dig-er şartlarını öj!renmek isti yenlerin 29-3-937 
Pazartesi günü saat On Dörtle yüıde 7,5 pey akçalarile Mili E mliık 
Müdürlüğ'ünde toplanan komisyona gelmeltri (M.) ( 1429) 

DEVREDİLECEK İllTIHA 1 -, 
BERATı lstanbul Levazım Amirliği 

.Kuyu açmağa mahsus matkap 
tabancası > hakkındaki ihtıraın ~l . Satınalnıa Komiıyonu İlanları -Mart 1935 tarih ve 1997 numaralı Askeri tıbbıye okurları için mü-
ihtira beratının ıhtıva ettiği hu - tcabhit nam ve hesabına 676 ta • 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

kuk bu kere başkasına devir ve· kını pijama 25/Mart/1937 Perşem-
Paris Ünivers·tesi Tıp Fakültesi tanınmış profesörler:nden ve akado• yahut mevkii fiile konmak içın i· be günü saat 14 de Tophanede sa-

mi azasından Pr. Dr. Debre 22-3.1937 Pazartesi saat 18, JS de "Acra- cara verilmesi tcklıf edilmekte ol- tınalma komisyonunda pazarlıkla 
dynis,, ve 24-3-1937 Çarşamba saat 17 de •Erytheme noueux,, hakkında makla bu hususta fazla malümat alı!lacaktır. Tahmin bedeli 1960 

Üniversite Rektörlüğünden: 

Spor gömlek 422 Adet 

Mendil 1235 " 
Pijama 184 Takım 

Yiiz havlusu 410 Adet 
Spor fanila 681 .. 
Kısa patiska don 681 .. 
Çorap 908 Çift 

Mektep talebesi içiıı 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 "1 i'O,. liradır. E~· 

sillmesi 29-3-937 Pazartesi güııü saat ,14 de yapılacaktır. Şartnıı• 

nıesini görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmeye girmek iste• 

yenlerin de muayyen gün ve saatte mı:kıepteki komisyona müra• 

caatları ilıin olun ur. "l 355 .. 

Üniversite konferans salonunda iki konferans verecektir. edinmek isleyenlerin Galatada'da lira 40 kuruştur. İlk teminatı 147 
"1577,. Aslan han beşinci kat 1 - 4 numa· lira 3 kuruştur. Şartname ve nü • 
--------------------------- ' ralara müracaat eylemeleri ilan o· munesi komisyonda göriJebilir. İs-

lunur. _ teklilerin kanuni vesikalarJyl be-1 Selimlye askeri Satınalma Komisyonu lltinları 1 
], - Tümen birliklerinin ihtiyacı için 27000 kilo bulgur 

alınacaktır. Bulgurun tahmin bedeli 3674 lira 80 kuruştur. 
2. - şartname her gün Selimiye askeri satınalma k.omi•yo

nunda görülebilir. 
3. - Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
4. - Eksiltme Selimiyede aslcerlik dairesi binasında topla• 

nan satınalma kowisyonunca yapılaca<tır. 
5· - Teminat uıuv•kkatesi 276 liradır• 
6. - Bu işe gireceklerin kanuni vesikaları beraberlerinde ge

tirmeleri meşruttur. 

7. - Eksiltme 5-4-lG37 Pazartesi sıı3t 15 de yapılacaktır. 
(1468) 

_;;,;;.;..;,D=E"'V-::R-::E:':'D:':'l-='L-=E-=c~E:::K:"T.İI:':'f T:İr.RA~-- rabcr belli· saatte komisyona gel. 
BERATI meleri. (391) (1556) 

. su sedleri tesditi usulü• hak • 
11•-----------• 

kındaki ihtira için alınmış 16 Şu -
bat 1933 tarih ve 1582 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu -
kukun bu kere başkasına devir ve
yahut mevkii fiile konulması için 
icara verilmesi teklif edilmekte ol· 
makla bu hususta fazla malümat 
edinmek isteyenlerin Galata'da 
Aslan han 5 inci kat 1-4 numarala
ra müracaat eylemeleri ilan olu· 
nur. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Caıtalojtlu Nuruosmaniye cad. 

1 Cajtaloğlu No. 30 (Eczanesi 1 
yanında) Te efon. 22566 

Sah.ıbi ve umumi neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

E. izzet 
Basıldıi:ı yer: Matbaai Ebüu:lya 


