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1 nelde : Zekerlyya Sofraıt·Son haber 
ler 

S llncUdo; fıltu • Metale • Vodvil. 
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Telc;ırar edresl - lotanbuh Açık Söz 

ünya, tehlikeli günler geçiriyor! 
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ispanya 
• 

asilerinin mağlubiyeti • 
uzerıne 
.. ltalyan manevralarına Londranın cevabı 

Almanya ve ltalyanın vahim bir 
Akdeniz bir ltalyan 
gölü olamıyacaktır 

harekete geçmelerinden korkuluyor 
lngilizler, Musolininin ispanyadaki son mağ-

Son günlerin hadiseleri ş·ddetli bir in· 
gillz - ltalyan gerginliği vücude 

getirecek gibi görür-üyor 
' 

·lubiyetin intikamını almağa kalkışacağından 
korkuyorlar. Hükümet kuvvetleri ilerliyorlaı· 

Alman 
Generalı 
Berline çağırıldı 

ı rllllltH9"111HlllllMlll!ttt111111UlllllUOıUlttııUllllUllllHll~ 

,,.--~ ~ Halayda · ~ 

1 Milisfler işi 1 

,j Azıttılar 1 
IE Hükumetimizin = ı Bır ıngiliz :ılı/ısında asku lali,;. yaparken 
1 ~ 1 h • t • ~ (Yazw 2 inc ı ayfamı:do) 

;

1

1 ~:h:!~:,emesı _( =P=a=r=is=E=l=çi=m=i=z=B=. S~u=a==t ==o=a=v=a=z=F=r=a=n=-
- Halayda Fransıı müstemleke· 

ı ~ cilerile Suriyeli mil:slerin Türkler ~ sa Başvekiline bir ziyafet Verdi 

Londra 23 ( A. A. ) - Havas 
ajansı muh1birinden: iyi bir men• 

badan öğrenildiğine göre, B. Gran° 
d', dün lord P.ymouth ile yapmış 

olduğu görüşme esnasında ademi 
müdahale kontrol şeflerinin tayini 
hakkında henüz Romadan talimat 
almamış olduğunu beyan elmistir. 

B. Grandi, B. Musolioinin mese• /1ü~ümet milislorinin Madritl •lrajında vücude ietirdtlctert ••perter 

~e::~nl~:;~n~eti~!~e e~~~~~:t~~sunda M u s o 11· n ı· y e n ı· 
l ı aleyhindeki faaliyetlerı artmıştır. ~ Pari• 23 , (A. A.) - Türkiye büyük elçisi B. Suad Dwaz ile re• 
~ Müstemlekeci Fransızların teşkil ~ fikası, dün B. Leon Blum i'e zevcesine parlak bir ögle ziyafeti verıniı· 
§ ettikleri Tapak Ermeni çeteleri i !erdir. Birçok nazırlar!J, dip'omatı.r ve siyaset adamlm bu ziyafette 
= artık resmi üniformada gh miş· ı h~zır bulunmuşlardır. 

11. Musolininin kararına burada ı 
end şe idnde inti2ar olunmakıadır. 

l ler, onlerine gelen Türk köyle· ~ Ziyafet, hararetli lir dostluk hava~ı iç.inde geçmiıtir. 
- • ld ğ b 1 ı dır : llKWfUllllUllUllllllllUlllllllllHll111UUlt1lllllllUUllllllllllllllllllUll'llllllllllllllllllllllUlllllUllllll\111111111tllll111111Ulllltlllllllllllllllll 

1 ~~r~k~:"~:~: ~ürk~!ra:~ş :ilis~ 1 Londrada mu··zakere 'er 
! ltrıo taarruzlarına uğramışlardır. ~ . lj Bu kararın muvafık olacağı • 

1 Bu adamlar 1dist~h!ı~ı o kadar İ B 1 • tmit J dic ... ~l~<U, _.1'-"'!le· e l~-• • ral Frankooun 
.)uluna:ı it 1lyan kıta atının 
~uadalajua cephesinde uğaramış 

"' 'd"k 'arı hezimet doLıyı~ile lıalyan
latla Alınanların heyecan tevlid 
edecek bir harekette bulunma tarın· 
dan korkulmaktadır. 

B. Muso:ini'nin vaktinden 'evvel 
Libyandan dönmesi lıa 'yan' ların Pa· 
ris sefiri B. Cerruti'nin Roma 'ya 
hareketi ve Burgos'daki Alınan se
firi General Faupel'ın Berlin'e dön. 
inesi burada bir nebze heyecan U• 

Yand ırmıştır. 
HEYECANL1 HABERLER 

L .. ndra ~3 (A.A.) - Daily Eks· 
Pres gazetesi, aldııtı m ıhrem ha· 
ber!ere istinaden Muso inı'nin aske
rı vazi elini tetkık edeceğini yaı
tnaktadır. 

Duçe, acaba l<panyaya yeni kıt. 
atar gönder lmesıne mi karar ve• 
recektir, ı oks1 ademi müdahale 
hm tesin• gönii lülerin geri çağı· 
rol.nasını mı teklif edecektir? 

1 I_ ılerl vardırmı$1ardır ki raslgel· ~.:=. e ÇI a 
_ dikleri Turklerı ıokak ortasında 

J [ k d • ! bile tabanca ve bıçaklarla leh• = d V • k • ') 
ta ya, en isıne yapılanları, ı di~:~~~~:;~~~eT'ürklerin tevkif-1 egışece mı . 

A dua intikamı gibi unut"ııyacrık i ıerine de devam cdılmektedir. § 
' lskenderunda da Mahmut Ce· = B 1 "k k 1 1 ·r H • • • 1 

i
l laleddinin evinde bırkaçak yobaı, 1 e ÇI 8 ra 1 ngı iZ ar,cıye nazırıy e Roma 23 (A.A.) - Faşist mu• 

haripler bir ikle,rinin kurulmasının 

18 inci yıldönCmü münasebetile 

Musoliııi bir nutuk söylemiştir. 

Venedik sarayının balkonundan 

yüıbin'.erce dinle}iciye hitab eden 

Duçe, muharibler birliklerinin yıl· 

döniımünün bu sene ilk defa olarak 
yeni Rom ı h pıralorlııtu tarafın• 
dan te,id edi mekte olduğuna nıı· 

zarı dikkati celbetmiştir. 

Duçe, demişlir ki: 

" Yıldönümü, benim Afrika se

yahatinden döndüğüm tarihe tesa• 
düf ediyor. Bu seyahat, günü gü. 

mak için 40 sene beklemiştir. 
Siyah gömlekliler, 

Parolamız şudur: 

~ ücretle Türkler aleyhine vaazler ~ , müteaddit görüşmeler yaptı 

l
i vermeğe başı . m ı ştır. § Londra, 23 (A.-6..) - iyi ma ıl· I n~n dün _akşam sefarette verilen 
~ ( D•vami 2 nci •ahifecle) § mat alan rnahfeller, Belçika kralı· ) dıneden ıstıfade ederek dış bakanı 

"Unulmamık ve hazırlanmak,, :11111111111ııu11ııuu11111 1 1111ıı11101111111111., .... ;;;,"·;;;•";;;"';;;"';;;"';;;'";;;"';;;"';;;"';;;";'~~============== =================== == = B. Edenle Belçikanın leminat i .. 

ı ta 1 ya-Y u g o s ı a vy a ara ~ı '°'"" , •• ~.,. ··~· .... .., •. 
sında yeni .an- · · 

laşmalar imzalanacak 
(Devamı 2 ınc/ sayfada) nüne evvelce en. ufak teferruatına 

"""""==~~~==,~~~==~ ita/ya Hariciye Nazırı dün akşam 
etti. Bir 

anlaşılmış 

Belgra-

Balkan 
Antantı 
Bulgarlar da 
Girecek mi? 

. Bükre •• 23 [Husu•! Muhabiri· 
lnızden] - Romanya Başvekili 
8ay Tataresko~un Ankrayı ziyareti 
kat'ileşmiştir. Dış Bak .nın 2iyareti 
~e bılhassa Bü, ük şef Atatürkün 
<ıman~a ve Rumen milleti hık· 

. kında yaptığı hasbıhal burada ve 
~İilün Balkanlarda mes'ut •kisler 
asıl etmişt · r.1 
. Bay T.ılareskonun Ankarayı 

tıvarcti ve Ankarada Bay An· 
toncsko ile başlıy•.n konu~maların 
devamı ve b lahare Belgrat'ta ln
Ô:ıu t4rafınd 1n yapılacak ziı aret 
lıa ,kan b . r:iğinin kuvvetlenmesi 
Ve hıılanması bakımından yeni ve 
::ı••ut netı celer ist ı hsalini temin 

ecektir. 
Öğrendiğim mevsuk malümall\ 

/\~Öre Bulgarlar da yakında Balkan 
d~l~1tıııa girecek 'erdi r. Bu hususta 
t? 'omatık müıaker~ler cereyan 
lllekted ı r. 

kadar tesbit edilmiş olan bir program 

mucibince yapılmıştır. Bu seyaha· 

tin ne uzatılmış, ne de kısaltılmış 

olduğunu bazı encebi gazeteleri· 
nin okuyup yaımaktan Aciz mü· 

meuilleri bile anlayabôfirlerdi. Libo 
ya'ya yaptığım seyahat esnasına 

ltalyanlar tarafından steplerde ya· 

pılan işlerin semere vermeğe baş• 

ladıtını gördüm • 
Hıılihazırda ltalya ya hücum et• 

mek içh okkalarla mürekkep sar• 

fedıliyor. Fakat biz başkalarının 

yalanlarına karşı münakaşa götür· 

meye'\ samimiyetimizle mukabele 

edi,ıoruz. Dokuz ay süren ve mu

hasırların ricati!e neticelenen ikti

sadi muhasara, ltalya balkının ka· 
biliyetini göstermiştir. L!k 'n şunu 

dı söyl emel iJirki, profesyonel ıulh. 

culnr t o rafından tertibedilen bu hü· J 

cum, şimdiki ihtilafları ve karışık· 

lıkları doğurmuştur. 

ltalya halkının herşeyi kolayca 
unullu!lundan bahsediliyor. Bu, bir 

hatadır. ' 
ltalya halkı . A'.dııa intikamını al· 

. ' 
':{;.. •• •d .;., .tı. 

da hareket 
bulunuyor çok noktalar üzerinde 

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

Avusturya Başvekili de Romava gelerek Orta Avrupa 
meselelerini yeni baştan görü-

. şecek Arnavutluğun vaziyetide tesbit ediliyor 

1 

göru~mck üzere Belgrad'a hareket 

Dost Yugr.ıtlavya Başvekıh 
Stov adinoviç 

Roma. 23, (A.A.)- Havas ajan
sının muhabirinden: 

Resmen bildirildiğ ine göre Kont 
Ciano, bu 'aktam Stoyadino viç ile 

edecektir. 
Salahiyettar bir membadan öit• 

-re· ild itine göre, Kont Cia~o. Bel• 
grad'da ltalya i'e Yugoslavva ara. 
sındaki bütün muallak meseleleri 
halledecek olan ti,takım siyası iti
laflar imza edecektir. 

Avusturya Başvekili Schuchnig. 
g'in Kont Ciano'nun Belgrad seya• 
halinden ıı>nra Romnya giderek 
Duçe ile Avusturya meselesile sure
ti umumiyede merkezı Avrupa va• 
ziyeti hakkında müzakerelerde bu· 
lunacağı ilave edilmektedir. Avus
turı a Başvekilinin paskalya yorlu• 
_sundan evvel Roma'ya gideceği 

hakkındaki haber tekzib edilmek• 
tedir. 

ltalya. Yugosl~vya konuşmaları 
birkaç ay evvel başlamış ve iki 
memleket arasında muvakkat bir 

Belgrada giden ltaly•n Hariciye 
Nazırı Kont Ciy•no 

anlaşma yapıldığı, ikltsadt bir iti· 
(Devamı 2 ncl _sayfada) 

·' . ~·<:'' 
••• , , ~.... ı.:..,.I • .. , ~., ' \,. 

• • •• 
'~ .... 

Bel~i~a kraliyıe müıuereıerde OU• 

lunan lnriliz Ha iciye Nazırı Edeıı 

mede bulunduğunu tahmin elmek• 
tedHer. 

Deyli telgraf gazetesi dörtler 
paktının yakında imıa edlecel!'ini 
ıanndmiyor, zira, Belçika hudulla• 
rına ıecavüz edilip edilmediğinin 

takdiri hakkını muhafaza elmek 
istemektedır. Büyük devletlerin ise 
kendileri hesabına böyle taı d rle 
muıaarrıza karşı harp iJAn icabedip 
etmiyeceğl kararını Belçikaya ver• 
mek isteyecekleri pek az muhtemel 
bulunmakladır. 

Muhabir, Belçikanın, Fran•a ta. 
rafından sovyetler birfıği ve bazı 
doğu Avrııpası devletlerile akde• 
dilen ittifaklar dolayısıyle endişe 
hiss• tliğini ilave ediyor. 

Londra : 23 (A. A.) - Dün 
akşam geç vakit kral Leopold 
ile harici ye nazırı Eden arasın· 
da gizli i ir mülakat vukubuldu• 
ğu öğren i miıtir. 

Par.s 23 (A. A.) - Ôvr gaze• 
(Lut/en sayfayı çeııirini<) 



AeıK saz 
---~=====,=============================-=======~======~===================-~~· 

Uyuyorum. Uyandıl!'ım vakıt ge• 
ced.r. Başım ağrıyor, gögsümün 
ikı }anı ağrıyor. Belim al!'rıyor. Ve, 
ı<asıi.larım ağrıyor. Yorgan yere 
diı~müşlür. Başımuı altındaki yas
tıklar topuklarımın, belimin, boğ· 
riımün allına geçmişlerdir. 

Yazan: 

şiin düklerimi yazıyo•muş gibi ko
nuştuklarını yazıyorum: Parti kamutay gru- ,.F-ilis-tin-de'--~ 

pu toplantısında \ Bombalar patllynr 
1 

Başbakan ismet inönü "Balkan anten· Londra, 23 (A. A.) - -Röyt.r-

--- - --- -

24 Mart 

Alman Generalı 
erliae çağırı!dı 
(1 ünca sayfadan 'dwam) 

Gazete bu suali sorduktan sonra 
şuııhrı jliive eylemektedir. 
Ş mdi f,alyonın aske 1 hwsiyeti 

mevzuubal.islir. ita yan kıtalarının 
ispanyada u~radıkları muvafl•ki· 
yetddk esnasında Muoo i ıhin en 
kn metli generalleri ıden biri ö dii• 
rü müşlür. Duçeni.ıy• kında verce•• 
1 i karara infüaren l•p ınyada biz• 

Bileğimdeki saat durmuş. Kura
r;· acım ki iş esin. St-ndeleyerek 
kalktım. Başımda kaşlarıma kadar 
geçirilmiş bir a2ır demir taş varki bili. 
rilor beni, Z le bastım. Başka bır 
hizmetçi kadın geldi. 

- A, kardeşi gözleri'11 kör ol· 
sun ki ben istemedim, Beni Beya• 
zıtta görmüş. Ogün teyzemin 
lolıusalığıııın kırk lıamamından 
geliyordum. Çok beğenmiş. Mem
leketinde apaltıman, dük kin, 
çiftlik, hepsi varmış. Yarısını be· 
nim üstüme yazdıracakmış, hem 
muhtar mühriyle mühürleıecekmiş. 
Niye varmıyacakınışım. Efendi ba· 
bam sağ olsaydı b•fki bır•kmazdı. 
Annem : - Kı: 1 Dedi, devlet ku
şu ba,lna kondu. Git de sonra 
lıeni d• aldırırsın. Anneme elli çil 
altın bıraktılar. Düğünumüz olurken 
gelirıecekmiş, 

t ·· d ·· d h k tf bir Bazı şahıslar dün Hayfa civa-
ının gun en gune a a uvve 1 1 rında bir arao köyünde bomba 

vaziyette olduğunu,, söylemiştir ı...:~m1'1arrlır. o- •rao ölmüşliir. 
Aokara 23 (A. A.) - C. H. partisi kamutay grupu bugün 23-3-937 B 1 

m't etmek isteyen ltalyanlar ha'a 
lah1ş<üt kamp'arına kalıtı! edil
mektedirler. 

- Saat kaç? öğleden sonra Antalya savlavı Dr. Cemal Tucanın başkanlığında toplandı eneS 
Söz alarak kürsiye gelen Başba~an l•met lnönü : 'T' k - Dokuz buçuk. 

- p, enses nerede? 
- Yarasının diki~leri koptu, dün 

1 - Geçenlerde Ankarayı zi>aret eden Romanyanın de~rli ~arici· 1. QfQTeS OYU 
ye Nazırı M. Antonesko ile görüşmelerinden Balkan anlatının gunden• • 
güne dah kuvvetli bir vaziyetle olduğuıun ve U'11Uml siyas~lte tam bir Kabul ettı ôğleden sonra Fransız haslanesi~e 

kaldırdılor. 

- Dü•, öğleden sonra mı? 
- Evet. S•z rahatsızsınız. Evvelki 

gecedenberi 1 ir bayılıyorsunuz, bir 
a} ılı yorsun uz. iki defa birer fincan 
et mı undan başka bir şey yene
diniz. Biraz yemek getireyim mi ? 

- l•temem. Ras Feddan nerede? 
- AraıırJ geliyor, kcpıdan size 

bakıı or, ral.allığınız için emir· 
!er veriı or, Prensese koşuyor. 

- Mustafa ne oldu ? 
- Tanımıyorum. Hangi Mustafa? 
- Pren<esi y>rala}an. 
- Hat ~u rru? Onu bir wpııra 

bindirıı.i1 er. Orada rr.a1 p .snıuş. 
Fr ·nsız mahkerr.esi öldiırecekmiş 

oou. 
- Benim çarşafım, peçem, çan

tam, is~arpinlerim nerede? 
- flılmi>orum. 

- Onları lu lana getir. ş:mdi, 
şimdi. Hemen getirirsen sana bahşiş 
ver rim. 

- Prensesin adamları 
rından bahşiş a maz.ar. 
getiririm. 

başkala

Bulursanı 

H' ç bir şeyimi gel iren yok. Saat 
on buçuğa geliyor. 16 Mart işga· 
!inden sonra gece vapurlarım Y"" 
s~k etliler. Bir sanclalla geçl'm. 
Gece vakti çar~aflı rrı :m, neyım ? 
Beni kım !ark eue~ck? Sandalcıyı 
eve kadar götürür, bol pıı ·a veri· 

Birisi karşılarındaki şişman, bir 
gözü yana kayık erl:eııi göstererek: 

- Demek Abdüsselam bey ks• 
yıntiraderin oluyor. 

Bir gözü yana kayık, ter kokulu, 
şi~man Abdüsselam bey genç kızı 
tasdik etti: 

- Eyvah ya sitti 1 Bendeniz, ha• 
nım• leni hazretleı i kayın birader. 

Üçüncü mahalle kızı söıe karış!: 
- Benim Ö> lem böylem yok. 

(Karşısındaki sı<ka adamı göstere
rek) nikahımızı Atlamataşı imamı 

kıydı. iki pamuk mağazasını üstü
me yazdırdı. K3ğıda Mekke şerıfi

nia ağası bile şahitlik mührünü 
basmış. Babam önce bıraz nazlan
mak i•ted amma, kulakları çınl.,ın 
anntmle haminnem ı 

- A 1 dediler. Kızın kısmetıne 

karşı koı ma. Hem ısleyenler kim? 
Ayşe Fatma anamıun sülalesinden. 
Buırune bugün Amelik.ya pamuk
ları hep o gönderiyormuş. 

~ıska adam ırururla doğrularak 
sö.c karıştı : 

- Vallahilfııim ya hanımefendi, 

ben siıti "'1edıha için şok işık ol
du. Şoluk. şocuk çıkaracak iki 
düziJrıe t 

Anladım. Ru tç kız da benim 
ıııbi ~ oca peşinde çöllere yollan• 
mışlar. Harbiumuml mütarekesinin 
bıı mod~sına ben de kapıldım. ls

görüş birliği bulunduğunun mü~ahede edildiğini anlattı. Partı grupu Ro· 
manya lehinde geniş muhabbet lezahu ratı yapmıştır. 

2 - Yugoslavya Başvekilinin geçen seneki ziyaretini iade etm'k 
üzere yakında be grad 1 g deceğinl ve bu v°'il den istifade e::!erek u·nu• 
mi s; yaset vazı yetini dostlarımızla gözden geçirmek fırsatını bulacakları· 
nı söyledi. 

3 - Merhum Ga>irntep saylavı Nuri Conkerden münhal bulunan Bü· 
yük Mil:ct Mecli., reis V t killiıtine : eyhan sal ıvı Hı:mı Uranın riyaset 
divanınca namzetliğ t<:nsip olunduğ"nu bildırerek parti grubu umumi 
heyetinin tasvibine arzolundu ve ıııifa<la kabul edildi. 

• • • • • 
Akdeniz bir ltalya 
gölü olmıyacaktır 

Londra : 23 (A. /") - Havas 
bildiriyor: Londra bahriye ma. 
hafili Sicilya ile Alr.i'a sahilleri 
arasındaki ge;idde lıalyan kon

trolunıın müessirli~ir.i i~tala ma
tuf son lıalyan Akdeniz manev
ralarını hiç de endişe ile karşıla. 

mamaktadır. 

krovazorlerınin silalarından yiiksek 
olm dıl!'ı da ma:ümdur. Bütün bu 
sebepler dolayısile Akdenizin bir 
ltalyan gölü olduğu hakkında Ro
m:\da sö,lenen sözlere hakikat 
nazarile bakılmamadadır. 

Paris 23 (Hususi) - lngiliz Ak· 
denız filosuna mensup turpito fi· 
lotiılasının Tunu• açıklarına gel
mesi beklenmekte~ir. Cebelütta• 
rıka gelmiş olan ve orada manev• 
ralar yapmakla olan diğer iiç kru· 
v•zörün de filotıllaya iltihak ede· 
ceği zannedilmektedir. 

Filotillanın Tunus açıklarında 
yaracağı manevral•r burada dık· 
kat.e takip edilmektedir. Bilhassa 

rım, 

iki adım öte.mdeki ş 1fonklar:ı tanbulun bir çok güzel kızı dört 
üç kadınla ıki erkrk oturdn. Ya sene ç>İmurlu paıp ıldan ekmek 

Bu mahafil, mekür geçidin ka. 
pltılması imkan ve iht.malinden 

şü phelidi·. Zira, ltalya bunun için, 
kruvazörler ve süratli torpido 
muhrip'erinin, yardımı ile bil. 
ha.sa deniz altı gemi'erine ve 
tayyarelerine güvenir gözükmek· 
tedir. Halbuki bu mahafilin leba· 
rüz ettirdiğine göre, harp ge
milerinin tayyarelerden pek fazla 
korkuları yoktur ve diğer taraftan 
deni~ altı gemilerine kar ,ı muhafa• 
u ve müdafaa ıekniğı o derece 
ilerlemiştir ki iyi organize edilmı~ 
bir ·filo, 1 bir deniz altı gemi eri 

kordonuna geçmekde hiç bir giiç· 
lük çekm.z. Süratli kruvazör e
re gelir.ce, yalnız sürat kafi değil
dir. Ve ltalyan kruvazörlerinin si
lahlarının ise, değer yabancı hlotar 

Roma da bu manevralarla son de· 
rece alakadar olmakta .. e hatla 
bazı mahafılde asabi et gösleril
mektedır. Son günlerin hemen bü· 
tiın ttadiseleri lıalya ile İng i.tere• 
nin arasını biisbütün açacak ma
hiyet arzelmekledir. 

gö%le bana bakıyor!Jr. Yahut ba· yiye yiye bıktılar. Sudandan, Mı· 
na öyle ııe iyor. sırdan, Tunustan, Cezairden, Cava· 

Tuhaf şe. ı ıürkçe konuşuyorlar. dan, Hl ııten bir çok geib alıcılar 
Kadl'ılar mfikt'mmel bir sokak !ürk· ııcıdi, Ya aladıkları güıel kızları 
çesi ve erkekler a.rap şivesıle bo- ırötürüyorlar. Eizım Mıllici 2azete• 
:ıuk bir Tahlakale tiırçesl.. ler bunların aleyhınde. 

Onlara çakdır"'adan, ~ iıya dü. (Devamı var) 
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Havacılık 
Kon/ eransları 

E'ki tayyarr.cilerimizden muhar• 
rir Şıkir Hazım Ergökm~n lslan• 
bul Orta mekleplerı, L selerle yük· 
sek meklepierde ve Üniversitede 
Havacılık hakkında konferanslar 
vermeğe memur edilmiştir. 

Y" zıları, eserleri ve konferans
larile kendini tanıtmış ve sevdiT· 
miş olan E•gökmeıı'ın kon!eran,,_ 
!arına fnkalade ehemmiyet verıl· 

mektedir. 

ilk koni rans Farb ve Emi"önü ka· 
zası muaılimlerıııe yarınkı Çarşan· 
ba günü verilecek ve Perş~nbe 
gunü G1l ıtasaray, Cuma günü ls
tanbul kız lisesinde, Cumartesi günu 
Şişli Terakkı liselerinde olma.k 
üzere konferanslar.ı devam edı

c~klir. 
ô ıümüzdeki haftanın programını 

pazartesi günü kültür direktörü 
Bay Tevfik tarafından hazırlaya
caklır. 

Ş ıkir Hazım Ergökmenin kon
ferans arı, gençlerin t3na,eciliğe 

olan alakasını arttırmak neticesini 
nr.cek ve bö7lece havacılığın 

Türkiye için ana kuvv t olduğuna 

inanan muharrir tayyareci taraftar• 
!arını çoğaltmış o ac •ktır. 

Türk Hava Kurumunu bu mü
him teşebbüsünden dolayı takdir 
eder. ıırka<laşımızada güç işinde 
mu vaffakiyeller di!e·iz. 

te•i, fr,nsız dış bakanlığı-ıın Bel
ç ka kıralının Londrayı ziyareti 
münasebetiyle lngiliz dış bakanlığı
na bir muhtıra vererek, Eelçikanın 
bitararlığı meselesinin yalnız dip'.o. 

malik müzakereler yoluyla görüşül
me•i arzusunu göstermiştir. 

Gazele, Fransaeıiı Lokarno mu
ahedesinin fest:iıden socra hadis 

ol.ın ve olabilecek meselelerin yal. 
nız lngillere, Fransa ve Belçika 
arasında müzakeresini istediği.ıi bt
diriyor. Statükonun 16 ıncı mad· 
desi ve Belçik•nın bu husustaki 
vaziyetine ge;ince Fransa Brük-

ltalya Yugoslav 
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laf aktedı!dığı, batti Yugoslavya. * Bir kısım belediye tahsıldar -
nın Roma protokotlarına iştirak et. tarının halka fena muamele ettik-
tıği hakkındaki haberler, daha o teri belediyeye defatla şikayet 
zaman tekzib ed.tmişti. edilmiştir. Belediye reisliği bu mı.i-

lyi haber alan mahfeller, ltalya. nasebetle şubelere bir tamim gön-
nın son günler ıarfında müzakeratı dererek her şeyden önce halka iyi 
tacıl eıti6 ini söylemektedirler. muamele edilmesini, haklarında 

Duçe, dün, libyadan döner dön- şikayet yapılan tahsildarın hemen 
mez derhal bu mesele ile bızzat ceıalandırılacağını bıldırmıştir. 
meşgul olmu)tur. * Denizyolları idaresinin ücret· 

Bu miizakereler aşatıdaki mese• !erinde yapılan tenzilat mikdarı 
leler hakkında cereyan etmektedir, henüz tesblt edılmemiştir. İktısad 

1 - lt~lya hükumeti tarafından Vekaleti bunun için idarenın ge • 
sıkı tir nez3ret altına alınarak Ab. çen seneki plançosunu tetkik et • 
ruzzes havalishde ve adalarda tec- mektedir. Bu münasebetle Anka • 
riJ eıJi mış Lir vaziyette yaşı•·an raya giden İdare Müdürü Sadullah 
uslaşı denilen Yugoslav tedhişdle· ile İşletme Direktörü Zekeriya 
rinin lıalyada ik meti, şehrimize dönmüşlerdir. 

2 - Büyük harbden sonra ita!. * Anadolu ve Trakyadan gelen 
ya tal iiyetine giren ve ı,nülklcri haberlere güre havaların tesirile 
.Yugoslav arazisi dahi°inde bulunan ekinler ağır büyümekte ve yağ • 
!sora ahı:i<i ıın em ii'<i. mur beklemektedir. 

3 - Arnavutlukta ltılyan nüfu- * Anadolu tahvilleri dün tıor -
zu ve Yugoslavya tararından he- sada yükselmeğe başla!flış ve 40,70 
nüz r smen t.ınınmamış olan Ar- liraya çıkmıştır. 
navutlu"un fi'lı' vazı.yeti. 6 * Evvelki gii"ıılcnemendeKubilayın 

B rçok noktalar üzerinde şayanı ölümünün yıldönümü münasebe • 
memnu iyet bir itilaf hasıl olduğu tile ihtifal yapılmıştır. Manis·,.J.;.ı: 
f kal henüz bazı noktalar hakkın. ve izmirden gelen hey'etler :le ib-
da uyuşulmadığı Ôğrenilmiş•ir, tifale iştirak etmişlerdir, şehidin 

Arn vutlulr meselesi ayrıca mü. kabrine yüzlerce çelenk koymuş -
zakere edilecektir. lktısadi miiza• lardır. 

kerelerle bu ayın sonunda hiikiim. * Ba,,bakan ismet İnönü, Ayaza-
süı kallcak olan muah<'de tecdiJ ğa kasrının bütün mütemiliitı ve 
edilece .tir, Bu hu.ustaki itil arlar, arazisile Süvari Binicilik Okuluna 
Yugoslavya'nın lehinde olmakla verilmesini emretmiştir. 
beraber liretin kıymetten düımesi 
Yugoslav menfaallarını azaltmışur. * Paşabahçe Şişe Fabrikası ile 

Yeni iti afl.-ın tekrdr muvaze• Müskirat Fabrikasının bulunduğu 
neyi lemin edeceği fim,d edi.mek· havalide yapılan amele evlerinin 
tedir. çokluğundan orası ııeni iki köy ha· 

sel hükümetine boğrud ın do~ruya 
Cenevreye müracaat tavsiyesinde 
bulunulm3,ın1 teklif cim ektedir. 
Zıra Beıçika bu madde"en müte
vellit mrcburiyellerden ancak 1\-iil
letler Cemiyeli.ıin kararıyle istis
na eı.iletıiıir. 

Jini almıştır. 

* Hava tehlikesine karşı halkı 
tenvir etmek üzere yeniden kon -
feranslar verilecektir. Ayrıca açı • 

lacak zehirli gaz kursuna iştirak e
decekleri tesbit etmek üzere bek • 
çiler mahallelerde evleri dolaşma
ğa b3şlamışlardır. 

Ancak Romada lngiliz sefiri ite 
dev•m ed arp misakı etr • 
tında qcryan eden diplomasi mü· 
zakereierin ne netice vereceği de 
saralıalle beklenmektedir. lııgi tere 
Garp mı5akına karşı lıalyanın ne 
vazıyet alacajtını kat'ı suretle Öğ• 
enmek istemektedir. 

Bir birlerini 
dövdüler 
Ve beraberce mahkOm 

olduıar fakat 
cezaları sukut etti. 
Hüse) in isminde birisi, dün sa• 

b •• h, olurdua-u evden çıkmak üze
re eşya""' taşırken ev sah l.ıi Ce
va~ ge miş, alacağı olan kira bede
line mahsup olmak i:zere eşyayı 
bırakm,k istememi ·lir. Bunun üze
rine aralarında kavga çıkmış, ikisi 
de bir birlerine sövmüş. bu arada, 
Cevat, Hüseyi .i başından yarala
mıştır. 

Dün, Sultanahmet Üçüncü Sulh 
Ceza mahkemesi ıde yapılan muha
ke ı eleri sonunda, hakaretten i"i<i 
de üçer gün hapse mahküm edil
miş, fakat, karşılıklı olduğu için 
bu ceza sukut etmiştir. Dö~mek ve 
yaralamaktan, Cevat, ayrıca, 20 
ııün hapse mahkum edilmiştir. 

Tıb Fakültesine 
Yeni profesörler 
geliyor 
1ıb Fakültesi tedris kadrosunun 

gen şletilmesi mevzuubahs olmak· 
tadır. 

Ôğrendi~imize göre Fakülteye 
yakında bir çok yeni Alman pro• 
lesörlerleri angaje edilecektir. 

Halkevlnde temsiller 
Eminönü Hal kevinden: Evimiz 

Gösteril Şubesi, Gülhane parkı 

içindeki Alayköşkü binasında 26-
Marl· Cuma günü gecesi saat(20,30) 
yalnız halka ve 27.Mart.Cumartesi 

günü saat (14,30) da talebeye cl
.mak üzere (Zoraki Tatil) piyesini 
temsil edecektir. 

Arzu edenler davetiyelerimizi 
hergün C •lr,al ğluıda m~rkez bü· 
rosundan alabi.irler. 

Prag 23, (A. A.) - Rei!İCUM• 
hur Benes, dün Rom,nya Başvekili 
Tatareskoyu kabul elmi~fr. Baş
ve:-il Hodza, Romanya Başvf'kili

n:n şerefine bir zi} ar et vermiştir. 
Siyasi mulıaLlc göre, Tataresko
nun, Prag ziyaret le Re sicumhur 
Benesin ya<ında Eelgrada yapacağı 
se) ahat Küçük lt.Jaf dev:etleri 
arasındaki bağların ne kadar kuv 
vetli olduğuna bir delil teşkil et
mektedir. Bu devlet'er, d;ğer Tu
na devletlerıle ikt1"adi sal.ada bir 
işbirliği vücuda getirmek istemek· 
tedirler. 

Haliçte yeni 
Tersane 
Hazırlıklar ilerledt 
Yakında ın,aala 

Baş anacak 
İktısat Vckiıleti ticaret filomu -

zun tamamen yeni gemilerden ku

rulması içın büyük bir proje ha -

zırlamıştır. Bu projeye göre Al • 

manyaya ısmarlanan gemilerden 

sonra eldekı eski vapurlar yavaş 

yavaş satılacak ve yerlerine tama

men yeni gemiler ınşa edilecektir. 

Ayrıca bu gemılerin bundan son -

ra hariçte değıl, Haliçte kurulacak 

tersanede inşa edılmesi kararlaş -

mıştır. 

Tersanenin inşaatı bu se.ne başla
yıp" iki sene soıira tamariUanacak .. 

tır . Almanyaya ı srqarlanan vapur-
ların iki sene sonra tamamen tes

tim edilmiş olacağından bundan 

sonraki inşaat Haliçte ve tamamen 
yerli olarak yapılacaktır. 

Universitede 
Konser 

Ancak yemek ve oturma 
salonları yapıldıktan son· 

ra verilebilecek 
14 Martta Üniveuıte konferanı 

salonunda yapıian Tıb bayramı 

ırününde Üniversite rektörü tara• 
tından konsere müsaade edilme. 
mişti. Bn hadise üzerine kendi•inin 
eski bir musiki düşmanı olduğu 

hakkında çıkarılan şayiaları rektör 
Cemil Bilsel tekzip ederek demiş· 
tir ki : 

-·Üniversite konferans salonu 
ötedenberi resmi ve ilmi içtima. 
lara tahsis edilmektedır. Eöy e bir 
meclisle konserin yeri yoktur. Yok
sa ben kal'iv}en musiki aleyhtarı 
değilim ve Oniversitelıler için ye
mek ve oturma salonları yapılınca 

burada talebenin musikiden istifa. 
de etmesini bizzat ben temın ede• 
ceğim •• 

Makineye 
Kaptırılan 

Parmaklar 
Beykozda oturan, kundura ıab· 

rikası ameles nden Mehmet oğlu 

Asaf diin, dikkatsizlikle sağ elinin 
işaret ve orta parmağını makineye 
kaptırmıştır. 

Parmakları keıilen Asaf, Orta
köy Şifa ~urduna kaldırılarak te
davi altına alınmıştır. 

KAVGA 

Kur uçeşmede kömür amelesin· 
den Şakirle Haydar arasında dün 
bir kavga çıkmış, Şakir, Haydan 
döğmüş ve yaralamıştır. 

ALACAGINI ISTEDIGI iÇİN 
Kasımpaşada oturan toptancı 

kasap Davutlu alacağını istemesi 
üzerine tahkir eden kaSlp Dimilri 
yaka anmış müddelumumilije ve. 
rilmişlir. 

Nevs Chronicle ve D•'iy Herald 
gazeteleri de Mu•oliri h ne gibi 

bir karar ittihaz edeceğıne merak 
etmektedirler. Bu gaz leler, Duçe• 
nin Guadalajara hezimetinin inli• 

kamını almal!'a kalkışmasın<lan 
korkmaktıdırlar. 

Nevs Cl:ronic!e ga7.desi: •rö ·le 
lir tahrik karşında bitaraf k11mak 

gittikçe müşkiiat kesbedeeektir.,. 
Demekte<'ir. 

HÜKÜMETÇlLE.R iLERLiYOR 

Madrid 23 (A.A.) - Cuınhııri• 

yetçiler dün öğ!eden sonn Ara· 
gon yolunun batısında Vil!anueva 

ve Argenima>akininde yolun 92 in· 
ci kilometre~i h;zasına ge·m · ~ıerdir. 

Dün yolun dojtusunda Gogollors'u 
almış olan kükumet kıtaatı Ala• 

minoc; ve Hontr: n:ırrs'i olon1atik 
ateşi altına alını~lordır. 

Cun: hurivet çi 1erin topçıısu yolun 
balı~l"daki Pardarue ve A'mıdro>s• 
nes mevzihi üç saat şiddet.e bcm
bardıman etmiştir. 

Madrid 23 (A. A.) - l·hn< 
ajansının muh~birınden : H kümd 
kuvvetleri dün Guadalajara cepne• 

sindeki mukabil taarruz'arına de· 
Aam etmişlerdir. Asilerın şiddetli 

mukavemeti ıe ral!'men onların son 
hareket noktaları oı.n Vlmıdroııes'e 
6 kilometrelik ve J drıqu',, 8 ki· 
lomelrelik bir mesafeye kadar iler• 
lemiş'erdir. 

Hr.kumet kuvvetleri bu suretle 
Guadalajar ı'nın şima1inde ka>bet
tikleri arazinin yarısından fazlasını 

istirdad etmişlerdir. 

FRANKO HÜKÜMETI DEÖIŞTIR
MEK iSTiYOR 

H~ndave 23 (A. A.) - Ôıtrenif• 
dl~he göre, Franko, Burgostaki 
askeri hükQmetin yerine ye· 
ni bir hükümet getirmel!'i düşün-

ınektedir. 

Bu hükumetin ba5vekaletini Ge· 
neral Molaya teklif etmiş ise de 
General kabul etrremiştir. Fr•nko, 
General Mala'ya verdiği karardan 
dön.,,eıini rica etmiştir. 

Beyo§luna daha fazla 
su verl:ecek 

Belediye Sular İdaresi, l3e • 
yoğlu mıntakasına daha faz· 
la su verilmesinin temini i

çin, .Bbidenin karşısındaki bü
yük su deposuna gelen ve giden 

küçük boruların yerine dünden iti· 
baren büyük borular döşemiye baş
la miştir. 
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.1 Hatayd,ı 1 
lj - ı 

il Milistler işi 1 

:1 Azıttılar 1 
~ Sancakta m tem ıdiyen maıev· ! 
'= ra yaptırılan m !isler bilha<sa ı' 
= Antakya)a teksif edilmektedir. , 
E Şamdan bildiriıdiğine göre, 1 ! Elebeyazda bulunan Fransız is· 1 
--~ tihbarat zabitinin mlyetindeki ,1 

= milıs kuvvetler Birzordan ıreti- ı 
rilen kıtalarla takviye edilmi~tir. ' 

~ Suri. e hududu üzerinde manevra 1 
- ve garnizon değiştirme suretile ı 

; yapılan hareketler bilhassa son 1, 

i,_ günlerde çok nazarı dikkaıi ca- l 
lip bir hal almışdır. ~ irkıç , 

§ gün evvel bir zabit kumandı• l 
~ lsında yüzde~ fazla süvari h•ıdu· l 
~ dumuza >akın Akçakalenin 3 ki· l 
~ lometre cenubundaki Aynaroz l 
~ köyüne gelm·şıerdir. ! 
~ Yine Hammadan bildi;ildiğine j 
~ göre, Hataya yeniden Demir , 
~ Gömlekli kıtalar göoderilmekte- ı1 ~ dır. Şamdan ve Halepten gelen-
~ ler Muralpaşa mıntakasına tah• 
§ ş t edilmeJ...tedirler. J 
~ Bütün bu tahşidat ve me,fi ~ 
~ faaliyetler nazarıdikkati çek• ~ 

' ~ mekltn geri kalmadığı iç n hü· ı 
~ kümefmiz n Fransa hükiim•tin· 1 
~ deıı ve Suriyeden izahat islemesi l 
§ muhtemd göriilmekledir. J 
s:llllllllllllllllllllllllllllllllll llMUllltllllllllllllllllllllilllllUllllll
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_24 Mart 

FIKRA: 
Ölçüler 

- A:taçlı ve asfa't, iki tarafında birkaç yeni binalı şöyle birkaç JÜ:ı; 
melrehk caddemiz olsa, diyorduk, 

Şinıdi onun her mevsimde birkaç tanesini yapıyoruz, 
- Şöyle beş on bin ajtaçlı bir korumuz ... 
Ç.ftıık ormanı, tepelerı, bayırları ve sırtları kaplayarak, şehir kapıla• 

rına yanaştı. 

- Bir iki muntazam mektebimiz olsa ..• 
Yani on sene evvelki isteklcrımize bakılırsa, bugünkü şehrin onda 

biri ti1e !..afi geiecekto. Her yeni başarı, ümit ve şevkimizi arttırdığı 
için, ci cklcrimııi de biraz şimarllyor. 

Fakat başka ıürlü olmak ıhtimali var mıdır? Pek yakında Zagrep'in 
nüfu,unu bulacajtız: Yalnız umranca, büyüklükçe, hayatça Zagrep'C: eriş
mek içın sarfeıti~irdz emeğin bir iki mis İ~C: daha ihtiyaç var! Nıhayet 
o da lir Banovin, yani müfelli) ik mukeııdır. 

Yalnıs Ankara tam te•ekküllü bir garp şehri olarak değil, her lı:öy, 
bin!erc" köy, tam teşellii'llii garq köyleri olarak inşa. olunu~ca~a. kadar, 
boş dağl;ırınıızı a~aç bürüyünce~e. tarlalarımız teknık mucızesı ıle yOi!'• 
ruluncaya kadar, her sene bir yıl öncesinden daha laılasını isteyecei!'iz, 

- !, kılab r.e , •man l>ilnek? di}e soranler, ıeahsiyonerdi. 
Tiırkiyenın herhangi bir işi için: 
- Rıı da fazlası,., 
Oıyenlere kulak asmayınız : 

- I:ukadar yeteri diyenler, onu Asyalı bırakacak olanlardır. Fatay 
• • • 

D07EL TMg: Diin bu •Ütunlarda çıkan fıkrada şöyle bir cümle var• 
ılı: •rakat hoşumua sıilmcd'iti için, tabiatin bel~.i .. garib intiı!lm~•rına 
d kkAt etmiycruı: mesela ge~en sene Rusyadll ~ut•ın Cumn.tesı gunleri 
Öğleden sonra yaRmur yağdı, Rusyının bahçe kıracıları dahı._ 

Lütfen bu cem'e erde belki kelımesini bazı ve Rusya, kelımcsini 
Burs• ile dejtiştırini: 1 

Aıdliyede: 

Kız kaçmış mı yoksa 
kaçırılmış_ mı? 

18 yaşında kızı babası yerinde 
bir adama vermeğe kalkınca ..• 
Asliye Üçüncü Ce>.a mahkeme· 

sinde ... Davacı Abit de, dava edi· 
}Pn Akif de, liman idarP•ind~ 

tahmil ve tahliye amelesi. .. Orta • 
da bir de kız var: 18 yaşında. 

Bir müddet evvel ölen yi • 
ne tahmil ve tahliye amelcsinden 
Adilin km Müşerref. Kız da d•va
cı diyP mahkPmcye gelmiş ... Fa • 
kat, davacı İl.bit: 

- Ondan da davacıyım! diyor. 
95 lira parnmı aldı .. Akı{e kaçtı. 

Akif, mahkPmcye, sinniriişde 

vasıl olmamış bir kızı yanında alı
koymaktan suçlu olarak sevkl'rlil • 
miş ... Abit, şahsi id<liasını vapıynr· 
- Geçen sc·nc nisanda, MüşPrrefin 
bahası öldü. Bizım hcmşeriydi. 
liemşpriler: .şu kızı yanına al da 
namuslarını muha!a el'• dediler. 
Vasay<"t tlitmı aldım. Kızlar. yı:1n1-

ına geldi. Bu Akif, vaktile, Müş<'r• 
refin nişanlısıvmış. Adil, ölmedPn 
iki ay l'vvcl, nişanı gni almış BP.n 
de tuttum. bPş altı ay kadar evvel, 
bunu .aklı başında bir adama ve • 
reyim• dr<lim. Yine bizim arkadaş. 
!ardan Aliye nişanladım. Bir gün, 
saat onda nikah dairPsinc gidecPk· 
tik .. Akif bunu lrnndLrmış .. O gün 
saat yPdidP. MiişPrref, 95 liramı a· 
lıp onun yanına kaçtL 
MüşPrrcfe ne diyeceği sorulu • 

yor .. Diyor ki: 
- Adil, bPni, wrla, dövPrek, da

ha hahamın kırkı dolmadan 43 ya
§ında hirisine vrriyordu. Ben de, 
eski nişanltm Adile kaçtım. 
Akıf de, müdafaa olarak diyor 

ki: 
- MüşPrrrfin babası Adil öldük

tPn sonra, knlara, şirketten, 213 li
ra para verdi!Pr. Ahit, kızlara de
ğil, paralara vasi olmak istedi. Mü
ŞPrrPf kaçtıktan sonra da, küc;tik 
km da yanından attı. MüşPrrefı 
ben kaçırmadım. Hatta, bana ,ııel • 
diği vakit, yanımda alıkoymadım. 
Akrabamdan İhsan isminde biri -
nin evine gitti.. liiılü da orada otu
ruyor. 
Hiıkim Necip Nadir soruyor: 
- Müşerref.. Siz evlenecek mi· 

ıiniı? 

- Evet. 
- Niye evlPnml~'orsunuz? 
- Bu davanın netıcesini bekli • 

yor uz. 
Müddeiumumi FPridun Bagana, 

iddiasını şöyle bitiriyor: 
- Akifin Müşerrefi evinde alı • 

koyduğu anlaşılamamış, Müşerre· 
fin hu hareketinin kendi ihtiyarile 
vukubulduğu anlaşılmıştır. Ceza 
kanununun 4~0 uncu maddesi ta • 
rifatına uygun ve o anasırı cami 
bir suçu görülemediğinden .>\kilin 
beraatinc karar verilmesini !ste • 
rirn. 

Hey'et, Akifin beratine karar 
"eriyor. 

Mahkemeden çıkınca, Müşerref. 
le Akif kolkola giriyor. Müşerrefin 
~üçük kız kardeşi de yanlarında • 
Abidin husumet bakı~ları al • 
tında yürüyüp koridorun döneme
Ciııde kayboluyorlar. 

Paraları 
Çalarken 
Yakalandı ve hemen 

muhakeme edilerek 
mahkOm oldu 

[)ün sabah saat 8,5 ta köprü 
ü•r.rindr.n blllık tutan balıkçıları 
oevreden Mehmet isminde bir çocu• 
j!'un yanına, sabıkalı yankesici Alı
dııllah vaklaşmış. sol cebindekı pa. 
ral•rı çalmağa teşebbüs elmişlir. 
F•kat, Mehmedln arka tarafında 

duran bir isi çocujtu ikaz etmış, Ab. 
dullab ta, avuçladığı paraları bırak
mıştır. 

Mehmedin arkadaşı Emin tle, 
Abdullahın elini Mehmedin cebi· 
nıı ıokdu~unıı ııörmüştür Abdul· 
tah polise teslim edilmiş. dün öğle 
llzeride Sultanahmct üçüncü ıulb 

ceza mahkemesine verilmiştir. Emin, 
ıahit olarak dinlenmi~ hAdiaeyi 
başından ıonuna kadar olduğu ıci· 
bi anlatmıştır. 

Mahkeme, Abdullahın su~mıu oa• 
bit ııörmüş, 6 Ay hapse mahkum 
etmiştir Ancak, suç nakıs halde 
kaldıjtından, sabıkasıda göz önüne 
a ınarak cezası 2 ay 10 güne indi. 
rilmiş, derhal tevkif edilmıştir. 

Bir sabıkalı 
Mahkiıın oldu 

Nas ip lsır inde bır sabıkalı, dün 
sabah saat 8 de, Aksarayda, inşası 
b•tmiş ve boyası çekilmekle olan 
bir evin açık bulunan kapısından 
içeri ııirmiş, odalardan birinin dıı· 

vıırında asılı bir caketi almış, elin· 
deki boş vaf,ze koymuş, kaçmaıta 

başlamışt•r. Bu caket, boyacı hay• 
rinindir. Bo}l\Cı Hayri de boı a ka· 
rıtlırmaktadır. Bu sırada, işini bi· 
tirmiş, cakdinin asılı olduğu odaya 
dönmıişlür. Fakat. ne görsün? .. 
Caketin yerinde yeller esmiyor mu? 

Hayri, hemen pencereye koş

muş, sokakta, biraz ileride, eli,ıde 
'alizie bir adamın gitmekle oldu. 
~unu gör muşlür. Şı pheli ırördüğü 

bıı yolcunun .ırka<ından ko,muş, 

biraz sonra yakalamış, vali' açı· 
lınca, caketin içeri-inde olduğu gö. 
rülmüştür. 

Na< p, diin, Sultanahınet üçün· 
cü •ıılh ceza mahkemesine veriJ. 
mişli·. 

NasiHn suçu •abit ııörüldüjtiın· 
den, Hak im Ihsan, sabıkasını da na· 
r.arı dikkate alarak, 7 ay hapse 
mahküm etmiştir. 

Bir Mahkümiyet 
Kararı. 

Silivride tarla~a giren keçiler 
yiiıiinden aralarınde çıkan kavga. 
daHusmen ojtlu Hasanı göksiınün 
dört yerinden bıçaklı yar lamak. 
tan suçlu rençber H41il hakkındaki 
karar dün aıtır ceza mahkemesinde 
vrrilmişlir. Katil kssdi salil fÜrÜI· 
memış, Halilin sabıkası olılujtun. 
dan 929 senesinde beş sene hapse 
mJhkıim o muş buiurm'.ı ve suçJ 
bıçak.a •şleme•ide gö1 önüne alı· 
narak 2 ay on gün hapse mJhküm 
edılmiştir. 

-AÇIK SÖZ-

Çürük çorap 
imaline meydan 
Verilmiyecek 
Çoraplaran atandardl· 
zasyonu hakkında r•nl 

kararlar verildi 
Kadın çoraplarının standardizas

yonu için yapılan tetkikat bitiril. 
miş ve bir rapor hazırlanarak Ve
kAlete gönderilmişti. lktısat Veki• 
leli bu raporu tetkik etmiş ve bazı 
yeni kararlar ..ermiştir. Kadın ço
rhplarının standardize eden evsaf 
tamamen tesbit edilmiştir, 

E.rkek çoraplarının standırdlzas
y.1nu için tetkik.at yapılmamıştı. 
Vekalet bu nevı Çvrapların da 
standardize edilmesinı kararlaştır· 
mıştır. Bu husustaki tetkikat da 
ikmal eı1ildikten sonra çürük ço
rap lmAline imkan verilmiyecektir. 
Ayrıca lktisad Vekiletl halkın al· 
danmaması lçın ço~opların mahıye• 

tini ve marhlarını l!An edecektır. 

Esnaf 
Dispanseri 
Dispanser P•k yakında 
Esnaf cemlyetlerlnln ye· 

nl blna.sınd~ açılıyor 
Esnaf cemıyetlerıue münasıp bir 

bina bulunmuş, yalnız mukavele 
benüı imzalanmamıştı. Nihayet bıı 
mukavele imzalanmıştır. 

c.miyet!er bug~nlerde 8eletliye 
civarındakı yenı bınalarına taşına• 
caklardır. Einanın alt katır.daki iki 
dükkln tevhit edilerek dıspanıer • 
yapılacaktır. Binanın üst katlarını 
cemıyetlerin büroları lf&al ede· 
cektir. 

Rektör Ankaraya 
Gidiyor 
Orederı da lzmıre giderek 

iı.:ı korırerans verecek 
O ııversite rektorü Cemil l:.ilsel 

Maaril vekfıletilc üniversiteye ait 
bazı idari işleri görü~mek için bu· 
ırun Ankaraya gide~ck<ir. 

Rektör bir h•lta kad•r Anka. 
rada kalacak ve şehrımlz& lzmlr 
yoluylc dönecektır. Rekıör geçen 
sene kendisini davcı eden hmirll. 
lerc iki konler•ns verecektır. 

Deniz canavarı tethlr 
edlllyor 

Ada önlerinde tutulan deniz ca. 
navarı henüz balıkhancd,. 1.-Jlun• 
maktadır. 

Kızılay cemiyeti buııünden itiba• 
ren deniı canavarını halka teşhir 
edecektir. 

Krzılayın gellrl 
Kızılay Eminönü kaza kongresi 

Cum•rlcsi giınü lsıanbul Ticaret 
Oda•• salonlarında toplanmış. kon• 
gre başkanlığına Bay ReliK Ahmet 
Sevengil seçi'.mış, yıllık mesaı ve 
hesap raporlarile yeni yıl bütçe 
projesı okunmuş bıı yıl geçen yıla 
nazar•n 5(100 lıra lazla ırelir temin 
edildii!'i ve gelir gıder hesap. 
!arının 32000 liraya balijt oldu~u 
görülerek ıasdik edilmiş ve kurra 
ile çekılen azalıklara Avukat Atıf 
Ôdül, Kambiyo Borsa acentası Ne· 
dim Akçer, ihracat Tiıccarlarından 
Leon Taranlo yeniden ve Aı kara 
Mer~e1i Umumi Kongrası murah· 
haslıkiarına Bay Atıf Ôdül'le Bay 
Nedim Akçer •eçilmışlerdir, 

•• 
Universiteliler 
Bilriği ---Talebeler Rek.törlük va· 
sıtesıyıe Vekalete mü· 

racaat edecekler 
Talebe cemiyetlerinin feshedil· 

mesinden sonra cemiyetlerin ya
paca~ı vazifeleri fakülte kalem
leri yapmaktadır. Fakat bu va
ziyet tal.belerin ihtiyaçlarını gi
dermek hususunda hiçbir fayda 
vermemektedir. Gerek not bas• 
mak ııerekse kitap çıkarmak me• 
seleleri üzerinde kalemlerden 
istifade edilemedi~i cihetle ta• 
!ebeler Rektörlük vasıtasıyle Ve
kalete bir dılekçe sunacaklar ve 
Onlversiteliler Birli~ınin kurul· ı 
masını ve dolayısıyle ihtiyaçları· ı 
nın en k11a bir zamanda &örül
mesini istiveceklerdir. 

Sütçüler 
Arasında 
Rekabet 
SUt mUstahalllerl dUn 
•atıcılara •Ut vermlye• 
rek satışı kendllerl yaptı 

Bir müdoettenberi inekçiler ile 
sütçüler aruında devam etmekte 
olan ihtilAI en ıiddetli bir aalhaya 
~irmiş ve bu ıırada inekçiler lstan. 
bul halkının lebıne olarak bir karar 
vermişlerdir: 

Bu karara göre müstahsiller dün 
sabahtan itibaren süt dağıtma işini 
kendi Üzerlerine alarak sütçülere 
ıüt vermemişlerdir. 

Bu sabah saat altıdan itibaren 
lnekçilerin tedarik ettikleri eili ka· 
dar beygirle 20 ye yokın arabaya 
yüklenen h~lis ve temiz sütler Be· 
yoğlu mıntakasında gezdirilerek 10 
kuruştan halka satılmaa-a başla• 
mışlır. 

Bir kısım ıütçüler de henüz bu 
karara iştirak etmiyen bazı mand· 
ra aahiplerinden yine ihtiyaçlarını 
temin etmitler ve müstahsillerle 
rekabete ıı;rişerek bu sabah bir 
iki acmlte 7, ~ kuruşa kadar liatı 
indirmişlerdır. 

Kızllay Beşlktat 
Şubesi Seçimi 

Kızılay Beşiktaş ilçesi.ıin 1ıllık 
tophnhsı 20-3-937 cumartesi C. 
H. P. Beşiktaş ilı esi binasında lop. 
l~narak kongre başkanlıjtına Ethem 
A~if ~ekreterliklere ÖQreımen Ali 
Riza, Bayan Müeyyet ıeçi.erek ı.ıı. 

en başkan General Aiinin yüksek 
mezayasından bahsile yönetim ku· 
rulu senelik çalışm1 r•p~ru okun• 
du F aaliye i şayanı ~ukran olup 
yeni yönetım kurulun hımleri aşa• 

~ıda yazılı ıevat ittifakla ayrılarak 
muvallakıyetler ttmenni edilmiş 

toplantıya son verilmışttr. 

bay: Taviik Ayışık, Halil Kara• 
mızrak, Kıymet Pekdeğer, Zühtil 
Çubukçu, Ihsan Ôzkaya, Baha KA. 
mı! Gözüm, Dr. Emin Şükrü Kunt, 
Faik Sayar, Pakize Arkut. 

Devlet Demlryo!larınd• 
tenzilatlı tarife 

Devlet Demiryolları ve Lıman • 
!arı Umum Müdürlüğü halkın gös· 
terdiğt rağbet do!ayısile, müddeti 
bır hafta sonra bitecek olan gidiş 
gelış biittlerındeki tcnıilatlı tarile 
uzatılmııtır. 

İplik buhranı 
Tamamen 
Halledildi 

1 Beklenen kararnernede 
çıktı. NarhtanyUksek flat
la iplik getirilebilecek 

iplik buhranı me.e esi kökün· 
den halledilmiştir. Genel ltha'at re
jimini tadil eden kararnamede çık· 
mışbr, G. 1. R. rejiminde V liste
sine alınmış olan boyasız, yalın kat, 
24 numaradan yüksek ipliklerle her 
numaradaki boyalı, parlatılmış ve 
beyaılatılmış ip ikler kararnamenin 
Ki listesiııe alınmıştır. Bu suretle 
aramızda Klering mukavelesi ak· 
tedi:miş ol•n memleketlerden iplik 
ıerbcst ithal edilebilecektir. 

B. 366 tarife numarasına a-iren 
14- 24 numıradaki yalınkat, bo
yasız, moko ve p ima Amerika gİ• 
bi mem1ekette mümasili bulunma• 
yan yüksek kalite iplikler fab
rikalar tarafından narh fiatının 

fevkinde olarak serbestçe ııeti· 
rilecektir. Ancak bunun ıçın 
uyuşturucu maddeler inhisarından 

müsaade alm•k icabetmektedir. 
Bunun haricinde kalan 366 A 

ve kısmen de B tarife numarasına 
Riren iplikler de son iÜnlerde Sü. 
merbank tarafından Relirtilmiş •C 

piyasaya arzedilmiştir. Yeni karar• 
larla iplik buhranı tamamen halle
edilmişlir. 

Ankaradakl yeni telslz 
istasyonu 

Ankarada Eti Mes'utta yapıla • 
cak telsiz istasyonunun inşasını Ü· 

zerine alan Markoni firması ile 

mukavele dün imzalanmıştı. 
İstasyon bizim paramızla bir 

milyon, altı yüz bin liraya çıka • 
caktır. İnşası Temmuzda bitirilmiş 
olacaktır. 

OskUdar tramvaylara 
Ucuzlayacak 

$ ehrimizde işleyen bazı nakil 
vasıtalarının tarifelerinde yaptık· 

ları son tenzilattan sonra 1.tsküdar
Kadıkoy ve havalisi halk tram • 
vayları idaresi de ücretlerinde tPn• 
zilat imkanları aramıya başlamı§ • 
tır. 

Son zamanlar Şirketi Hayriye 
tarifelerinde yapılan tenzilattan 
sonra tramvay ücretlerinin de in· 
dirilmesi tedbirinin yolcu adedinin 
büsbütün artmasında amil olacağı 
kuvvetle ümit edilmektedir. Çün· 
kü yine bu hatta ücretlerin yüksek 

olduğu ilk senelerdeki yolcu azlı
ğı ile tenzilat yapıldığı ilk yıldaki 

tezayüt bir milyon kişiden fazla • 
dır. 

Bir istasyonun değl•tl· 
rllmesl isteniyor 

Karagürnrük ve cıvarı halkı Ka· 
ragürnrük Tramvay durak yerinin 
yüz elli metre daha aşağıya doğru 
Çukur Bostan tarafına ahnması 

ıçin şirkete yüz elli imzalı bir maz
bata vermişlerdir. Çimkü ıımdiki 
ôurak halkın hıç işine yaramamak
tadıı. Bu işde mıntaka ve fiat de· 
ğışmesl gibi şeyler olmadığı için şir· 
ketin halkın bu dileğini yerıne ge· 
tıreceği şüphesizdir. ....... _ .................................. N ... a··;"ü"s .... ·5·1 .. y:·a .. s·a1·1·11·1·r1 ...... t.t.ı·: ........ w .... ~ ............. "' ....... .. 

rinci hedefi evliye im
tiyaz kabul etmektir 

E vl_ili?i~ bir imtiyazı olması gerektir. Bir yurdun 
bırıncı hedelı sai!'lam ve bol nülusuı!ur. Türk 

her yıl geç:ikee çoA'alıyor, buna şüphemi' yoktur. 
F•kat lir tar.ftanda evlilik müşkül şartların iktiha· 
mı demek o'muştur, Dik katlı bir ınceh me şfphe bı· 
rakm11ki, ayrılık ve geçimsizliklerin başlıca sebebi 
maôdi geçlmsizii~tir, Gençlik ince hes<p ara istinat 
etmiyen bı~ cevredir. Çocuk kendini gösterin~. evin 
yükiı, } 11i geçim şart:arı a~ulaşır ve ince hesaplnra 
iş bindi mı sonu lir ayrılığa müncer olabilır, HaJ. 
buld m tlup olan ço.:cktur. Biıım . gı.bı nüfusa çok 
m"htaç ) urdlarda Ailenin yükün• ıçtımal teşekküller 
yardımcı olmak gerektir. Memur için müstahdem ı~in 
Ye nihayel hususi veya yarı resmf yerlerde çalışanlar 
için bır cvlilık imtiyaz, kabul elmck lüzumu \ar• 
dır. Aynı şartları haiz müracaatlar içinden evlivl ter. 
cih esas kabul edilmek gerektır Her doğan çocuQu· 
na kHrşı memura, müstahdeme, çalışan.· muusese
n•n veya biıtçenın siısı nisbetıoac yardım eımek 
lazımdır. 

Evli adam mesai üıerınde daha büyük emniyet!e. 
ri haiz insandır. Evlilik, duiıstlüjtü, munıaz&rr rr.esa,. 

yi ve nıh .. yet daha laıla muv.ıffaki etı, azrr.ı ıcmın 
eder. Etsin, etmesin. Madem kı yurdun en büyl:k iç 

siyaseti olan nüfus hedefini tahakkuk ettır~n bir· 
mevzudur, o halde, ona her mahsulünde pardım şarllır. 
Mekteplerde çocuk kabulü sırasında gördüRü imtiyaz 
gibi, nakil vasıtalarında, terfilerde, tanılarda imtiyaz 

sahibi olmalıdır. Sıccili temız bır memur her çocujtun• 
da fertie ve derece lı:azanmasına yArıyacak t&ltifat 
ile ıe vındirllmelidir. 

llir memurun memuriyetekl muvaffakiyetf ka· 
dar cemiyet içindeki a~ır şartlar karşısında muva!la
kıyeti ve nüfusa yardımı taltife ve himayeye de2eı 
vasıftır. 

lngiltere gibı bir çok dcvlellerde tatbikini ögren· 
dığimız bu usulün bilhassa memleketimizde sistemle 
ve muayyen prensip:erle kanunlaştırılması çok yerin· 
de olur. 

Bu hareket lzdivacıda teşvik mahiyetinde olacaktır. 

Bir de büyük sıhhi mazereı ve hadiseler olmadan 
çocuk düşürmeğe kalkanlar için çok ağır cezalar ko
nu!ı.ıak lazımdır. Yapılı)or veya yapıl:nıyor demiyoruz. 
Fakat, çocuk düşürmeği b·r Türk öldürmek kadar 
ağır telakki eden bir mGeyyideye ihtıy•c vardır de
rız. 'Yurdumuz nufus seferberliğine muhtaçtır. 

Hatice Hatip 

~IYASA , 
qa7 

Süt inku R 
Tuhaflık olsun diye l'•r•mt 

IAkki buvruimasın. Memrl· 8. 

süt mescl .. inin halli, be?~ •s • 
değil, fakat kan kadar süt 

1
; 3 

lerek olacak muazzam bir hlcı 
la kabildir 1 : 

Sjt mesele.i, memleketin nülu~ 
mesclesile alakadarki tunun ü<tür:. 
de bir meselemizde oiam•z. Drı~an 
çocuk rakı içmez; süt içeri Terkoa 
suyu i'.e ise belki hıtar, iyi kabak 
büyütülür. Fakat insan a.lal 

Ah, bu lstanbul gerek kap·ılı şİ• 
şelerde, gerek müh: rlü ııüi!'ümler· 

de, Öl<silı gibi, Terkos gölüuü içe
rek büyümüştür. 

Ne yalan sö; liye'im: Tcrkos gölü, 
hep mi in süt anamızdır!. 

Bir tarihte açıkgöz iş adamları

mızdan biri Pariste o zamanla bey. 
nelmilel stadyum İnŞJsile meşgul 
büyük bir şirketle, lstan!:ıulda da 
muazzam, modern bir stadyum yep. 
tırmak teşebbüsünde bulunmuş. 

HikAyesini bilenler hay'i :ir. 
'' Şirketi idare eden müthiş bir 
Amerikalı bu zata tek bir sual 
sormuş. 

- PekAIA lstanbulda günde ne 
kadar süt ıarloluııur? 

Bu damdan düşme sual karşısın
da ıfallıyan iş adamımız !:öyle bir 
istutisliği hak gelire oldıığu için, 
ulanar.k, şöyle bir rakam savur. 
muş: 

- Günde 8 • 10 ton 1 
Amerikalı bir solukta ce~abını 

verivermiş. 

- Bu şehirinizde henüz stad· 
y»m yapılamaz. Çünkü nüfusuna 
nazaran ıüt aarfiyatı pek fakirane 1 

Demiş 1 
Amerikalı ne bilsin ki bizde süt, 

ancak lnııi iz tuzu yerine i,iir 1-
.•. 

Süt meıeleıini hal için hazırlan

ması Alman ErkinıharbiJe p14nırı
dan d11ha uzun süren yeni bir süt 
talimatnamesi hazırlanmıştı. Gaze
teler bir hayli zaman yeni talimat. 
name tatbik edilecek diye çoluk 
çocuk sahipler ini sevindirdiler. Der• 

ken Sıhhiye erkinımızdan birzat, her 
halde AÜdün biıde sıhhi tarafı k im\. 
mış olduğu i,in, bunuda tek7ip etlil 

Nihayet, ıüt müstahsl'leriie süt 
ıatıcılarının arası dehşet'i açı'mı.ş 
bulunuyor. O dereceki dünden iti
baren müstahsiller ıüt satıcılarını 
süt verme) ip kendileri satmağa 
b• •dıl•r. 

Gerek belediyemize ve Rerelt 
halka (senelerdenberi hasret kal
dığımız halis ıüte kavuşacığımızı) 
temin ediyorlar. Hem de 10 kuru· 
şal Yarabbi! Şu eczanelerde satıl• 
malarına hayret elli in iz ilaçb süt. 
lerle kalayı tütsüleyenlerdemi var?! 

Yoksa sütçülerde mizah mı ya
pılıyor? 

VikıA böyle büyük IAI eden ko. 
ca ıüt müstah&i' lerin hin ağzı süt 
kokmuyorsa da ıu kokuyor! 

Serdengeçti 

Poliste _, __ _ 
Sinema 
Ognark~ 
Bir adam bayıldı ve bir 

mUddet sonra öldU 
Beşiktaş Limited şirketinde a• 

mele Hasan, dün gece, Beşiktaşta, 

Suad park sinemuında filim sey• 
rederken birde:ıbire üzerine bir 
fenalık gelmiş. bayılır gibi olmuş
tur. Otomobille Beyojtlu Zükıir 
hastanesine kaldırılan Hasan, ora. 
da ölmüştür. Hasanın, kalb sekte
sinden öldükü anlaşılmıştır. 

SIÇRA YAN KIVILCIMDAN ... 
Akbıyıkta, Kem raltında oturan 

70 yaşlarında Gülfidan dün akşam 

komşuya misafirlijte gitmiş, saat 
23 raddelerinde, odasındaki man
galı1an sıçrayan kıvılcım yalağını 
tutuşturmuştur. Yetişenler, yangını, 
yatak ve yorgan yandığı halde 
söndürmüşlerdir. 

ELBiSE HIRSlZLARI 
Citali tütün fabrikft!ı ame1esin

d en, fabrika kar~ısındaki kojtuşta 
y&lıp kalkan, Hamza, Azi1. Ahmet 
ve Ramazan fabrikada çalışmakta
lnı ken, odalarında misafir tulu. 
nan Mc hmet ve Ômer elbiselerini 
çalarak kaçmışlardır. 

ômerle Mehmet J•kalanmışla•, 
enalar g<ri a•ınmışlır. 

BiR ADAM lKI KiŞiYi DôCoo 
Davutpaşadol oturan !hami ile 

arkadaşı Emri dün Yenikapıdan 
ııeıerkcn Hasan Arif ısmınc.e b,ri• 
~i ile aralarında kav~a çıkmış, Ha. 
san Arıf ikisini oe dögdüğü için 
yakalanarak hakkında takibata 
başlanmıştır. 
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~ LABI 
n : Abdullah 1 an Şensoy 

~ iyi batır• ' 
Myatta i.ısaııı çı dır- 1 

~ varıııış: Aşk ve para- ! 
• .un olmadıtı için, bıı nes

ıenin n-1 olupta insanı çiledcıı 
ık.artabileceaını henüz anlıyama· 
ıı .... belle.de söyliyeıı dol!'rn soylc· 
wştir. 

şk... l,tc bumı lütfen artım ka
lın ve kırmızı iki çizı-f ile {illlleflm 
dılcria, bir Vllk.iUcr ı.eni çıldırtp 
nıı:;tı. Şimdi i.se ben bir ıııiicrimim, 
vicdan azabı çekiyorum... Neden? 
Ni ·in? 

Her genç şairdir. Ben de şair. 
dim, b~mda henüz kavok y eri 
esiyordu, c!imde kalem~ önümde 
kağıt, perdeleri inik karulık odam
da denizltrde fırtınalar kopartır, 
bululları çak çak ellirtir, yıldırım
lar düşürtür, açıkda kalan se,·gili· 
ıni ancak ikimizi alacak bir çatının 
altına davet ederdim: Şairlik bu?! 

Fakat, her halde şairlijtime inan. 
madıgım bazı zamanlar da olurdu 
ki o vakit ben yaşını başını almış 

bir filojof, bir müekkil tavrını ta
kınır, agır b~lı şeylerde çizildir· 
meğe özenir, bezenirdim: 

Nerede Kertml edenler dilhun, 
Nerede Fuhadlar nerede mccmnun? 
Hepıi oldu bugün pirde ogrm, 
Se,.gilige yanan, kanan kalmamıı. 

giti terane kılıklı manzumeler dü· 
zerdim. 

Y•lnız şunu söylemeyi unuttum. 
Benım bir de cr~ek kardeşim var· 
dı. Uıkin o ben.m lam aksime idi. 
Aramızda iki yıllık gibi bir yaş farkı 
bulunmasına ıağ'men o katiyyen şı· 
irden lıoşlanm.ızdı ; fakat belki 
her genç şaiırdir dedikten sor.ra 
k~raeşım n de ş 'r olmasıru yaz• 
mam lazımdı dıyecekler olacak, 
kardeşim müstesnalardandı. O her 
~evı oldugu gıbi görürdü, hani 
şu reıılisl diyoruz ya, işte onlar· 
dan 1 

F akaU her realist kardeşim ka· 
dar reali t olamazdı, ona da mim 
ko}un• 

Yani suin aruıyacajl'ınız, yahu 
lx-nim anlıyab~eceğim faraza va. 
purda b:r bay bak tu diye yere 
tiikürsc ve bendeniz: 

- Ammı bayım, ammenin sıhha. 
tiııi. menfaati na11Mna men ini'z 
tükürmüş olsaydınız daha iyi eder 
diıiz :tannedcrim, diyecek olsam 
kardeşim a)•i adam& mulmklr.ak: 

- Ç~ ·-· derdi. 
l~te bu şarli ğiıııesnasında güzel, 

fıkırdak, civelek, ca<ıa )akın, nası 
diye, im, Lokman hekimin ye, yut 
dedi:.ı; ciosten latif, nalı,f, ine UZ• 

un bahf bir kula taıuşml.Şllm. 

Arlık nazarımda yer yüzünde 
her şey y< m, e~i di. Fakat bu kızla 
olan s" ıim i eritedikçe, aşkın du
manları yavaş yavaş saçajp. ....,-. 
mıya, gözierimi kararlmıya baıılaW. 
insanlar nazarımda alçaldı .. Varsa· 
da yoksa sevgi im 1 

iman ettim ki ben ve sevgilim 
insanları ıs ah tlmek için d- yaya. 
yirminci asırda• ge m.ş Nebi ile 
Nebiie id k. O günlerde şiir e:imde 
bir mucize olmuştu. ıslıraiıı, uabı, 
e'.emi, kederi, t~lii. kaderi öldürÜ· 
yor, onların yerine güzellig-i, zevki, 
neşeyi yaratıyordu.'11. 

Yine bir an gelmişti ki gözle. 
ri deki kara. perdeler yırt.Dl~ 
yeni Lir iltmde lliJklar, m ııldar 
ülkesi göım!jte başlamıştım. 

Nannmda: 
K~mi dilh~n eden o, 
Ferhaclrna dallar deldiren o, 
Mecnunu mecnun eden o, idi, 

Ben Keremin, Ferhadm, Me<:DU• 

nun çamurundan yol!'urulmuş bir 
aşıkrade i:fim. 

ilıaJel bir fÜA bcr şey solda, 
sararw, döküldii ; bir gün içinde 
hec şey oldu,. bitli. 

Bir ıründü •• 
• ... 

lışdco çıkm'lo y<ll'ıun arırm ui~ 
lanmıya karar verm' old ro -
Dİ'l!AJ>,landık~ sonra evle:ııip ev 
bark iuıracatım aııbakkak olaıt • 
L.oluıwt ~k.iıııin ye, yut d~iti sev
gili · :ıiyaıeie, röt:ümüıı ııqesi.ni 
yoklamıya gicfıyordwn. Hakik.U. 
ben bunu her akşam ken.dime bir 
vazife biliyordum. 

Htt vakıt oldoğu gibi aparlı· 

maalllD kapısım bende -vcut 
ola na arla açtıın. Kapıyı ç&p 
on merdivenlerden indirip kcadi
mi arşılatmam benim için bir-. 
bir._ bir ne di}e>° aşağılık 
le•k.il edttdi.. Onun için apartıına· 

nımn kapısını bizzat bendeki me,. 
cut anahtarla açardım... 

Merdivenleri yavnş yavı&i çık· 
tım. 

Onun odasının kapı.tına geldim. 
Bu akşa kalt" d her ak.şamın. 

:J.indeıı. daha bnşl<a, daha fazla bır 
heyecım duynyordum. , 

Kalb' m seT'f° · m içın daha ııık 
atıyordu ... 

Bir anda ak!.ma şeytanca bir fi· 
kir geldi: 

Her akşam reldiğ'm akit, mer• 
divenlerden fil hatif çıkma a, 
onun odasına sc.ssiı •essiz yakıaş
maına ra&men nezaketen odasının 

kapısını vurmadan ve onun: "C.Uiniı.l" 
Diye taUı bir dille emred4ini duy. 
ınadan içeriye ııimıezdiın. 

Bu akşam, içimden, duyurmadan, 
birdenLire içeriye gırmek hissi 
doğdu. 

Ve birdenbire kapının lokma(ını 
çcvir<liw ve içeriye gırdim ... 

Cin. im .... Fakat beynimden vu· 
rulmuş gibi sendeledım.... Hayal 
dejtildi bu r. .. 

Kardeşim, benim realist karde. 
şim, onunla, Lokman hekimi ye, 
yut dediği sevııilimle kucak fı.u. 

ca~a ..... !!ana bakıyorlardı. 
Hani hikayeme başlarken so

nunda kardeşim realistdi d~mi~tim 
ya l f1ıe arde.Jim burada da faz. 
la bekle i, aya~ kalktı: 

- Ağabey dedi, enailit 
edip sevgiline şiir yazacatına bc
ırıbi onu sevmis, okşamış ol• 
ıaydın, bu akşam böyle bir vaziyet 
ka~sında kalmazdın ... 

Herşeyi anlamıştım •.. 
Dışarıya rıktım, o odanın kapı.. 

sını üzerle~ine kapadım. 
Ben onu şimdiye kadar hayalen 

ve yalnız hayalen se-.diğ°İlll içın'" 
Evet hak.ikllten mücrimdi m. 

Faka~ bana d;ı acı7ınız... te 
şimdi vicdan anbt çekiyorum. .• 
Cürmüme bundan bÜ)Ük ceza olur 
mu? 

Eczacıları dayet 
Türkiye Em gen (Eczacı) kuru• 

mı:ndan: 

Kuru mu muzun senelik kongresi 
20 ısan 1937 Salı ırünü saat 14 
de Eminönü Halkevinde yapılacak. 
tır. Bütün arkadaşlann gelmesini 
sayrılarıınızla rica ederiz. 

Açık Söz'ün romanı:54 

Y ozon : lskender Fahrettın 
Bir sabah hapishane gardiyanı 

demir pumaklıktan bağırdı: 
- Zeynı p hanım.. Hazıroll Bu· 

gün müddetin b•tti.. Çıkıyorsun! 

Eşyam topla! 
Zeyntp sevinç ve neşe içinde 

yeriııden fırladı.. Bohçasını hazır· 

!adı. 
Sırtına eski bir çarşaf geçirdi. 

Bu çarşafı ona, Seher Hanım ha· 
pishaneden çıkarkeıı hediye etmiş 
ve' 

- • Köyüne giderken bu çarşafı 
fiy .. demişti. 

Zc} nep, erkekler koğuşundaki 

ınalıkümbr arasında Nevzadm da 
yaltı~ıoı biliyordu. 

G rdiyan Zeynebin önüne dü4tü. 
Kalem odasına ıritliler... Zeynebiıa 

hapishane kıuasında yirmi lira ka· 
dar parası vardı. Zeynep hapisha· 
neye düşdüğü zaman üzerinde 
yüzük, bilezik, küpe gibi d~erli 

mücevheri vardı. Zeynep el altın

dan bunları· sattırarak geçinmiş, 

bir miktar da parası artmıştı. 
Zeynep yirmi lirayı aldı .. 

Bohç8.51 kolunda.. Sultanahmede 
dojtru yürümejte başladı. 

Zeynep lstanbulu hiç tanımı· 
yordu. 

Sultanahmet ıııeydauınd bir 
müddet Amerikalı seyyahlar.gibi sa.. 
~a sola bakındı.. Durdu" Yürüdü" 

Tekrar durdu. 
Nereye ıidecekti ? 

lstanbulda kim4eyi tanımıyordıı. 
Tanı5aydıda gitmiyecekli., Gitmek 

• f'rrr-r . •• Pırrr • ;çin • •• - - - - -------- • 

MÜE.LDFi: Nizametlin Nazif 
- Bu da kim? 
- Tanıyamadın mı 7 

favi çarşaflı pkrak bir kahk.a
ha attı. 

- Yine mi tanıyaıııadın? Aç Se· 
nilıa yiiziinii 1 Biziııı otlaam buda· 
lalı~ iistüude.-

Mavi çarpflı bileziklcı:ini ~·· 
da.tank pett.csiai aı;mca Nnai, bü· 
yük. bir yüklen kurtu.muş ııilıi &e• 
vindi. Demek ki Ulvi İiİni kendi 
batarabllmişli; 

- Oh mükemme~ nıilkemmel-. 
• dedi. çok memrıwı oldum. Peki 
amma, ne zaman yaptın bu işi? 

- Akşam.. Senden aynlırıc.a. 
Eve gidi}orum. Bir de ne göreyim? 
Semiha bir arkadaşile Beyımttan 

Süleymaniyeye doğru kırrılmıyor mu? 
Hemen çalyaka ... Attım, arabaya, 
doğru bize ... Şimdi R~iktaşa ley· 
zeme gidiı oruz. Ne olur; ne olmaz .• 
Babası kepler<' binmiştir. Bir miıd• 
det ızimizi kaybedelim. 

Haydi uğurlar olsuıı öyleyse ... 
Bir dakika soııra. alı.si istii<amet• 

lerde bırbirinden ayrılan ikı araba 
Fındıklıdan uıaklaşıyordu. Uykusu 
daQ:ılan Nazmi bir sigara lelleadi· 
rırken; 

- Allah senden razı olsun Ulvi, 
• Dıye söylendı. Allah senden razı 
olsunl- Yorg oluğun >lstüne bir de 
kız kaçırtm•k bana epey zahmet 
verecekti doğrusı .. 

Bir hanın merdivenleri tıkhm tık· 
lım ınsanla dolu idi. Üçer beşer ki· 
şılık kümeler bazan gülü.şerek, ha
zan kavg:ı ederek harıl harıl bır 
şeyler konuşuı orlardı. 

Eir sahanlıkta, uzan boylu, koca 
göbekli tir lldaııı, teyaz yeletinin 
üzer.ne sarkan tir madalyon:a 
oynuyordu. 

Kendısine bir şeyler söyleıniye 

çalışan cüce denecek derecede kı· 
u ve balı! bir poyrnda d.ağılacllk 
kadar zayıf bir edama kulak 
auıacfıtı muhaklı.ak tı. 

Fakat multasıl ötesini berisini 
dörtüşlemesınden anlaşılıyordu ki 
kısa loylu, söz~ini ona doyurmt• 
ya büyük bir ehemmiyet vermek. 
tedir. 

Boyu yetişmediı; için mUŞtal ırı· 
nı onun ancak dizlerinin iiç dört 
parmak üstüne dokundurabiliyordu. 
Şişman adam ise sagrısına ıinek 

konmuş bir Macar katanaıı ıribi o 
dürttükçe kah ..aıt ayağını, kah !ol 
ayR~nı kaldırıp kaldırıp indıriyor• 

du. Ama inatmı etmişti ne? Bir 
türlü. ona cevap vermiyordu. 

Merdivende bet kllfadan bir ıca 
çıkıyordu. Bir aralık merdiveuin 
en alt basa•al!'ında kopan bir gü. 
rültü şişman adalll1 harekete ıretir• 
di. Hızla ileriye atılınca ıröbcği 

önündeki kısa boylunun kalasına 

çarptı. Zavallı aırt üstü yere düştü. 
Eğer merdiven tıklım tıklım ciolu 
olmıısaydı mutlaka yuvarlana yu• 
varlana alt katı boylardı. Bu. 
na r~men yüzünde biç bir hid· 
det ve kırısınlık eseri belirmedi. 
Bilakis iistünü başını silkerek 
tekrar onun yanına gitti. Fakat 
artık bir şey söylemedi, duvara 
davandı, durdu. 

Etrafta sürekli kahkahalarla fÜ· 
lüyorlardı. Merciivenin en üst kıs. 
mında, ~mekanlı tir kapının önün· 
de duran sarıburma bıyıklı lir 
adam, sol elinin orta ı:armağile 
elmaslı kravat iğnesini baslırar~ 
yanındakini dürttü: 

- Hergele ... Birşey söyliyebildi 
mi bAk.-

için Seher hanıma söz vermış. L 

- lstanbul başıma ne felaketler 
getirdi ... Burada durmak deliıiktir. 
1-kmen kötüme döneyim. 

Diye söylendi.. Tramvaya b-ine• 
rek köprüye ıeldi. 

Köprü üstünde Zeyoebin kafa. 
sıncko şimşek sürati e şö:rle tJr 
fikir ıreçti: Acaba Nevzadıo eviııe 
kadar &ilsem, ne olur? 

Zeynep evde bıraktıAı eşyasını 
almadan lstanbuldan ayrılmak is
temiyordu. Tramvay l<adıköy is· 
ketesi önünde durmadan, Zeyn•p 
kararını verdi.. 

Tramvaydan inme·di. 
Kenai kenıfine mırıldandı: 
- Mal canın yongasıdır, derler. 

lstan bul un ve lstanbullulann buka
dar kahrını çektim .. Birkaç parça
dan ibaret eşıamı almadan s;ider• 
sem, köyde bana 'güımezler mi? 

Tramvay Tilsimde durur dur. 
roaz, Zeynep atladı .• 

Suasenilerden Cihangire doğru 
yürüme~ başladı. 

Zeynebiıı hakkı da vardı.. O, 

kbyündcn bir lıtanbullunun yaldızlı 
sözlerine kapılarak kaçmıştı. Şımdi 

- Sen olsan ne dıye ilinin ki? 
Rüstem bey bııt Ciit:e Şakir hiç 
ofıııaua ya na yaklaşatıiftyor. 5en 
on rapamıyorswı ya.-

- Üç buçvfc kuruş fa:ıla kaza· 
nacafım diye bubdar köpekleşe• 
mem dofru•o .. 

- Abe Hamı ... sana b.r gurur 
ll"Cldi buaıinJerde ? Ama ne söyle· 
d' ·ni ulaklann qilmiyor. iki sa• 
atur bu kapılllD ö - löpekle.n 
beter old.....,.t12ııo lı.uıda dqlf... 

· 'o yoksa,? 
Bu sözlerı sii)'liyen otuz otuıı beş 

Y~ında ablak yüzlii, çiçek boıu • 
hır amdı. 

Burma bıy;klının canı sıkılmıştı 
galiba ... lafı uzatmadı, ana arka· 
sıru döndü. 

Yü?:ü, alnı, burnu, kulaklan er• 

feıı.ltkJerJe dolu, traşı_ bir karı.J UZ&• 
mış, sürmeli gözlerınden Arapkirli 
olduğu besbelli Lir adamla aırı: 
ağıza verdi: kaşköz etmete başladı. 

Camlı kapırıın arkasında bir saat 
ağır ağır on bili nrda. lerdiven• 
dekilerin hemen hepsi cepleriıclen 
birer saat çıkarıp butı:ar. 

Lastık yaka takmı , lop siyah 
sakallı, aaQ' elinin bir mekke yüzü· 
ğü geçirHmış parmajtında gümüş 
sn plı bır baston sallanan redınkot• 
bır efendi: 

- Daha yarım saatimiz var ... 
- Diye mmldandı -

Geni7 01D11zlu ve şakaklarındaki 
kızıllıktan saçlarına kıila sürdüğü 
anlaşı:M bir adam ağzım bır ka· 
rış eçm;ş, altın dişlerini yalıyordu. 
Yühek sesle söylendi: 

- Emet Melımedin çektiği bu 
örf, bu ceza n~dir? 

Buna merdivcnh en altından bir 
cevap geldi; 

- Zorla tutan yok ... Bu iş gö. 
nul rııasiyle-. 

Akabinde, altın kordonile oynı· 
y :rarif kıyal!tli biri : 

- Yol açın 1 • diye bagırdı • 
Abidin Bey ıı;eFyor. 

Bırden herk.este- bir toplanma oı. 
dıı. Merdivenın ötesinde berisinde 
oturanlar ayap k.allı.lılar, Kenarla
ra çekildıler. Ortada bir adaıııtn 
rahat rahat reçebileceii bir yol 
açılmıştı ve h n • 
beniu babası ırörüııdü. iki e · ce. 
kelinin iki cebinde, yavaş yavaş 

merdi venden çıkmajta başladı. 1 
Herkes ana kandilli bir selam 

vermeil'e kendini mecbur addedi· 
yor ıribiydi. Bazısına gülümsedi, 
bazısına bir iki kelime söyledi. 
Rüstem be~in yanına varınca dur• 
du, elini uzattı; 

- Çok oldu mu ııeleli? 
Şışaran adam homurdanır gibi; 
- Bir buçuk saatten lula. •• ·de· 

di· açtır artık şu kapıyı. 
- Pekala ... Gel bak lım. 
Ve birini anyonııuş gibi ıözleri

ni basamakları dolduran kalabalı
ğın üstünde gezdirdi. Sonra o Ön· 
elen, Rü•teııı bey arkadan dört 
Leş ayak daha çıktılar. Kapının 
önünde duran burma bıyıklı, ya!Lak· 
!anmak için şişman a:lamıu gözüne 
bakarak e.lerini kavuşturmuş ve 
gerilemişti. Calibenin babası par. 
uıağile canu tıkırdatarak emretti: 

- Ali 1 Aç •• bcn:ın. 
Bir anahtar kilidin içinde iki 

defa döndü. Kapı hafifçe aralandı. 
( Devam1 rar) 

kollıırım sallıyarak nasıl dönecektı? 
Bohçası kolunda. •• homurdanarak 

Cahangire \'ardı. 
- Çetrefil sokaklarda apartıman 

aramak ta ne ırüç işmiş.. diyerek, 
etrafına bakma bakına bir kaç so
kağa dalıp çiklı. Ve nihayet on
dört avlık mabdusiyelin'verdi![İ ser• 
semlikle yorgun ve ümitsiz bir hal• 
de tekrar caddeye döndüe. O, köşe 
başında tir şl;ınan bakkal tanıyordu. 

Halbuki bakkal dükkanı kabve. 
hane olmuşlu. O ordul!'u apartıma• 
na gelince .. 

- Karşısında bir arsa ,. ardı .. 
Diyerek mütemadi,en arsada ba

kınıyordu. Tanıdığı arsanın üzerine 
de birkaç yeni apartıman yapıl· 
mı.ştı. 

Zeynep Cihangir sokaklarında 
dolaşırken, arka~ından bir ses işitti. 

Bu da kim?! 
Başını ~virdi .. 
Mahallıı bekçi•ini gördü. 
- Vay, Mehmet aj!a .. sen misin? 
ihtiyar bekçi hayretle başını sal· 

!adı: 
- Vallahi fÖzüm ısırdı ama .• 

eter ~vap vermeseydiniz, sizi g'İiÇ• 

Eroin kaçakçısı bir 
işkence avası açtı 
Mevkuf İbrahim, evine giren memur

ların kendisine ve karıstna dayak 
attıklarını iddia ediyor 

IBir şahit dayak hadisesini teyit etti 

\ 
Sot1 günlerde, A~ır Ceza "" As -

tiye mahkemelerinde, sık sık. iş

kence dav'1I:ınna bakılm•ğa baş • 
landı. Bunlardan bir tanesi de. dun 
Aslıye Üçiıncii Ceza ınahkerr>e,;ın· 
de geçli. 

Bu dav.oyı, erum kaçakcrlıgm -
dan ır.e ·knf İbrahım, emniy"t · • 
tıhbarat bürosu memurlarmw. 
Orhan, Hilmi, Hakkı Şinasi ve 
Yusuf aleyhınl! açmJJjlır. Bu me • 
mw-la.rın kendisini dövdükl<>rini 
ve tahkir ettıklerini iddia etmek • 
tedir. 

seri lı .. rekett' mecl:-tırouk. E.>yle 
r.pmas:ıydık, zaten, tutam•>. • 
drk. Biz de, o S<:'kild har~01 ,.,.ı. • 
tik, hiç kinı>eyi dövmedik. 

Bundan sonra, haJ?ish~neden ><>-
' %ulan suallere gelen cc,·ap okun

du. Bu tezkerede, ibrabimi • vir 
<:Ok de.fala . l~k ılık s•JÇtınrlaıı 

m:ıltkiıın aldug uıı~a.n hm.aıl "
minde bi.ri;inde 7 _çam, laktöıle ka
rışık kloridrat dü. eroin s:tltı~ı için 
9 uncu ihtisas l\Iahkcme»i k·.ırarile 
hemen biı· senedir mevkut bulun-
duğu yazılıydı. 

Dınlenen şahit, Kadıko:ı-. Yelde- 1 

ğirmeninde oturan 72 .vaşınd;z mü- ! 
tekait Fent dedı ki: [ 

- Bir akşam karanlıgıııda, bir 
patırdı duydum. Baktım: Bir kaç 
kişi .:. - ibrahimin bahçe kapısıııı 
kırıp içeri girmişler. Orada, İb' l 
rahim, karısı Sabriye, İsmail ve 
karı Bedriye ardı. İçeı"i giren
ler, İbrahim le karısını dö\•düler ve 
tahkir ettiler. Dövenleri tammam. 

l\Iaznuıı, bu teı.kcr"clc )'azılı cü
rümle muhakemesi görülen i:;ken
ce davasının ayT1 ayrı hadiseler ol
duğunu. sö_ l.edi. Haklt1 Şin:ı~i de 
bunu teyit etti. 

İstihbarat büıo memurl'1rın • 
dan Hakkı da dedi ki : 

- Biz eve Jcanuııun lMıfatı da
iresinde girdik. Ancak, eroin im· 
hası kn!ay bır m, dde. olduğu icin 

Sibirya 
Demiryolu · 

ikinci hattın ın,ası az 
zamanda b"tir"I ce 
1937 senesi zarfında Sm:yet U

zak.şarkı demiryolunda ikinci bir 

hattın inşasına başlanacak \'e Ma
verayısibirya demiryolu bu suret • 
le az bir zaman sonra ç.üt hal ol.a
rak işliyeeektir. 

Sııvyet Uzakşarkı demiryolunda 
ikinci bir hattm inşası, ikinci beş

yıllık planın demiryolu faaliyeti 
faslının en millıim kısmım te~kil 

cykmi~fu·. Son üç buçuk sene i· 
çt.ııde lCrıınslr.a ·a'dan KabaravK.'a. 
kadar olan kısım üzerinde 2200 ki· 
lometrelik !kinci bat döşenmiştir. 
Halen döşenmesi lizım gelen kı • 
sım Kabarovsk-VOI'O!;ilOV kısmı -
dır ki bmada esaslı işlerin mühim 
bir kısmı bugünden bitirilmiştir. 

Bu demiryolunun çüt bir hale 

getirilmesi, Sovyet Uukşarkırun 

ekonomisin<le mühim 
doğuracaktır. 

inkir-dfar 

Bu uzun haltın çift bir hale ge

tirilmesi için büyiik çalışmalarda 

bulunmuştur. 197 bidayetine kadar 
bu yolda 63-5 ınilyon metre mıka

bı hııcınında toprak tesviye edil· 
miş ve 870 bin metre mik'ibı hac· 

mında da duvarcılık i i yapılmış • 
tır. Aynca bin kadar da köprü in· 
§a edilmiştir. 

İkinci hattın doşenmesi keyfiye· 
tinden bilistifade, bütün hat aynı 
zamanda bir kere daha gözden ge

çirilmiş ve icabeden tamirat yapıl
dığı gibi bir çok yenileştirmeler de 

vücuda getirilmiştir. Bu esnada bir 

çok işçi evleri de yapılmıştır. 

lükle tanıyacaktım. Nerden reti
yarsunuz böyle?. 

Zeynep içini çekli. 
Bohçasını yere bıraktı. 

- Kolum tutuldu Mehme-t ata. Ha
pishaneden yeni çıktını. Bizim apar• 
tımanı arıyorum.. Uçmuş mu.. Ne 
oimuş? Bir türlü bulamıyorum. 

Bekci, Zeynebe acıdı: 
- Ne yapacaksınız o meş'um 

parl,ma:ıda? Hala aldınız başınıza 
gelmedi mi yoksa? 

- Dog ruca memleketime gidi. 
yorum, Mehmet ağacıgını! Eşyamı 
almağa geldim .• Bir dakika bile du. 
ruculard•n dejtUım. 

Bekçi Mehmet ağa birdenbire 
merhametli bir lavır takınarak: 

- Kızım, dedi. Nevzat Beyiıı 
e\'İni aramışfardı. Bundan sonra 
hizıııetçi ev<Uki eşya; ı toparlayıp 

gitti. Apartımand:t şimdi l>a~b 

kiracılar \·ardır. 

Ve elile genç kadının omuzunu 
okşayarak ilave etti: 

- Haydi, hemen tranı vaya atla .. 
M~mleketfne git 1 Sen bural.rda 
barınamaısın, yavrum 1 

(Dernmı var) 

i\Jüddciumumi, hapislıaned<' bu • 
lunan \'e gelmiyl'l'1 şahit Hüseyin 
Avninin şahit sıfatile gEtirihnesi • 
ni, cfığer müdafaa şahitler:!nin tcs
bitı için 9 numaralı ihtisas Mah -
keınesindcki zaptın getirtilmesini 
ve bu müdaf:ıa sahitll'rinin de din
lenmesini istedi. Mahkeme. talebe 
uygun olarak kanır verdi ye muha
kemenin df'\>amıııı ba•ka güne bı -
r~ktı. 

i Amerikadaki 
l Mektep Faciası 

lnfilAk neden oldu? örff 
idare kaldırıldı 

New-London, 23 (A.A) - New
London mektebini tahrip etıııis o
lan felaketin sebepleri hakkında 

tobkikat icrasına. memur ru;keri ko
misyon mesaisine devam ederek 
mflteb= Schochu dinlemı•lir. 

fütehassıs, infilaka, binanın top
rağı altında birikmiş olan gazların 
sebebiyet vnmi:. olduğunu söyle • 
miştir. 

Oğlu felakete kurban gitmi olım 

mektep müdürü . 60 yaşında B. 
Sba , teshin b sunun, kumpan • 

yanın gaz borulan ÜZt'rinden ge -
çirilmiş olmasından kısmen mes'ul 

olduğuııu kabul ve fakat kumpan
yaııın bu işi hilmekte olduğunu ita 
ve etmişlır. 

B. Sh.aw, ifad" ve.rdigi sırada çok 
sinirli idi, bütün azası titriyordu. 
Nihayet kendisini. sedye ile naklet
mek mecburiyeti bıısıl olınustur. 

Mektebin plimını yapını.~ olan 
Mimar Defee, B. Shaw'a gazla tes
hin yapmasını tavsiye etmi oldu
ğunu söylemi~tir. 

Örfi idare kaldı:rılmıstır. 
uuıı1111ıııııuuuııııu1111111111"tııuı .. ıttıuııttı1111ıuıı11u"ıı+ı.ıııuıı 

BUGÜNKÜ PROGRA l 

Ôğle neşri7atı: 
12,30 plakla Türk mu'!ikisi, 12,50 

havadis, 13,05 Muhtelif plak neş
riyatı, 14 son. 
Akşaın neşriyllb: 
18,30 plakla dans musikisi, 19,30 

konferans Tayyare cemiyeti namı· 
na Naciye Toros. 20 Nezihe ve ar· 
kadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 20,30 B. Ômt't 
Rıza tarafından arapça söylev, 
20,45 Biman ve arkadaşları tarafın. 
dan Türk mu'likisi ve halk ~ar
kıları, saat ayarı, 21, 15 orkestra, 
22, 15 ajans ve borsa haberlerı ,.~ 
ertesi günün programı, 21,20 plakla 
sololar, opera ve operet parçaları, 
23,00 son. 

135' Hicri 
Muharrem 

11 

1353 Run-:r-ı 
Mart 

11 

1 Yıl 1937, Ay 3, Gün 83, Ka11m 137 

24 Mart 
Çarş mba 

Vakitler Vasıli 

sa. d. 

Güneş 5 57 

Ôğle 12 20 

ikindi 15 49 

Akşam 18 25 
y 1 l'J 57 

Jj inısak 4 16 
ı-

Ezani 

ra. d. 

1 3" 
5 55 

9 23 
12 OJ 
1 3J 

rn_::_j, 
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Romeo ve Juliyet Kunduz .. 1200 1450 A .. ' 

Romeo ve Juliet filmi şehrimize Tiftik ,, mı - - ı ~< .. Ha 120. 
s. tıı 
ııo. 

176. 
ı ıs. 

12~. 

84. 

22.. 
s1;. 

get;riJmiş • e sansür heyetine gos- •• orsu " ·· p k 600 610 1 !'olar 123. 
:: Tavşan adedi - - - - lO Frank ııı. terilmiştir. 2D [ ın·t un. 

Juliet rolünde NORMA SHEA • 
RER beya' perdenin hrinci ka • 
dm artisti olduğunu İS<•at etmek
tedir. R0meo roliinr:!e Lesli Ho -
,,r.rd bir orkP.stra gibi k·)nuşuyor 
Btl filmin ~ehrimizde ilk göstcri!
mesi için MELEK sineması miıdıi
ri;·di ate~lı bir surette hazırlan -
moktadır. 

Johnny Vais .. muller 111 
yeni filmi 

Bütün dıinyada oldu~u gibi mem
leketimizde de Tarzanın aşıkları 

çoktur. Bilhassa Amerıka yüzme 
birincisi Jlıonny Weissmıiller'ın 

çe· .. irdiği T!\RZAN film~eri mem
leketimiz•n her tarafın la emsalsız 
bir rağbt·tle karşılanır. 

Bu kıyn.etli sporcu ve artistin 
en son çevirdiği ve Paris, Londra 
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Hitler iktidar mevkiini ele alalı 
dört seneden az bir zaman geçmiş 

bulunuyor. Bu klsa zaman zarfın • 

da Almanyanın bugün ne heybetli 

bir manzara arzettiğini görüyoruz. 

Biz burada kısaca Alman ordu • 

sunun bugünkü vaziyeti hakkında 
bazı malümat vereceğiz; 

Almanyada mecburi hizmet 16 
mart 1935 tarihli kanunla yeniden 
tesis edilmiştir. Bu kanun faal or· 

duyu her biri üç fırkadan mürek
kep olmak üzere on iki kolordu o· 

larak te~bit etmişti. Yani otuz altı 
!ırka, fakat bugünkü vaziyet bu 
rakamın üstündedir. 

Şimdıki Alman teslihat progra
mı 1937 baharında ikmal edildiği 

zaman, Alman ordusunda, faal hiz
mette 50 veyahut 52 fırka buluna
caktır. 

Alman ordusunda askere alma 

ij.leri 1914 ten evvelkine nazaran 

daha seri ve daha ameli bir hale 

getirilmiştir. Fili h.izmetin müd • 

deti tayin edilmemiştir. Bu nıüd -
detin uzatılması veya kısaltılması 
Hitlerin emrine bırakılmıştır. Ger
çi 1935 te bir sene olarak tayin e
dilen fili hizmet 1936 da yeni bir 

kararname ile iki seneye çıkarıl -
ınıştı. 

cAsr!. olmak şartile her Alman 
vatandaşı askeri hizmete tabidir 

Yirmi yaşını ikmal eden her genç 

orduya girer. Orduda iki sene fil! 
hizmetini gördükten sonra ihtiyata 
geçer. 

cArı. olrruyan Almanlara gelin
ce, bunlara silah verilmez. Fakat 
harp zamanında bunlar da askere 
alınırlar ve cephe gerisinde istih • 
dam edilirler. 

Ari olan Alman 35 yaşına kadar 
ihtiyatta kalır, ondan sonra Land
ver'e geçer ve 45 yaşına kadar da 
burada kalınır. Fakat kırk beş • 

ten sonra askeri hizmet biter mi? 

Hayır! daha arkası.ndan Land3trum 

gelir. Hulasa her Alman vatandaşı 
ölünciye kadar askerdir. 

İhtiyatlar ise mütemadiyen da • 

vet edilmektedir. Her çağırılan sı
ıuf yüzde yüz elli bine kadar ne
fer temin etmektedir. Senede 601) 
den 800 bine kadar ihtiyat talim ve 
terbiye görmektedir. 

Yeni kanuna göre, ihtiyatlar her 
istediği zaman çağırılır ve halin 
icaplarına göre, gayri muayyen bir 
zaman için silah altında tutulur. 

Amele hizmeti de mecburidir. Bu 
sınıfa işe yarıyan gençler ~lınır. 
19 dan 25 yaşına kadar kadın, er -
kek amele bu hizmete alınırlar. 
Genç kızların ve kadınların bu sı
nıra alınmalarına da çoktan başlan
mıştır. 

Bunlar geçit resimlerinde omuz-

Jarında silah yerine kürek taşır -
ıar. Bu teşkilatın başında Hıtlerin 
en güvendiği adamlardan Mıralay 
Hirl bulunmaktadır. Askeri hiz • 
metleri altı aydır. 1936 da bu hiz
mete ayrılanların miktarı 200.000 i 
bulmuştu. 

Almanyanın hazari ordusuna bir 
göz atarsak, şu rakamlarla karşıla-
şırız: 

Fili hizmette bulunan ordu (20-
22 yaşında erkekler) 1.100.000, ta
lim ve terbiyelerile uğraşılan ih
tiyarlar 100.000, amele ordusu (19 
25 yaşında olanlar) 200.000, kışla

larda bulunan polis kuvvetleri 
lG0.000 ki, ceman 1.500.000. 

Bu son rakam asgaridir. Bu Yf!4 
kiına hava müdafaa kuvvetleri, as
keri tayyare kuvvetleri dahil de
ğildir. 

BAŞKUMANDANLIK 

Şimdi de Alman başkumandan
lığı teşkilatına bakalım: 

Alman yanın bütün askeri i'uv -
vetlerinin başında kara, deniz '·~ 
hava kuvvetleri yüksek kum<ın. lıı. • 
nı sıfatile bizzat Hitler bulu:ı .•'·-
tadır. 

Fakat Alman orduları erkanıhar
biycsi hakikatte doğrudan duğrıı
ya şimdiki Harbiye Nazırı ~fare
şal Von Blomberg'in emri altında
dır. 

Nazır, Almanyanın bütün Askeri 
teşkilatının kumandanıdır. Üçü ba~ 
kumandan emri altındadır. Kara. 
hava ve deniz kuvvetleri baş ku-
mandanlar ... 

Şimdiki halde kara orduları baş 
kumandanı General Von Friç, ha
va kuvvetleri baş kumandanı Ge
neral Göring, deniz kuvvetleri baş 
kumandanı Amiral Rıderdir. 

Bu üç general, harp zamanında 
askeri harekatı nazırın emirleri ve 
mes'uliyeti altında idare edecekler
dir. 

Almanyada bir tek mareşal var
dır, o da Harbiye Nazırı Von Blom· 
berg'tir. Hitler, l nisan 936 da ken
disini bu mertebeye çıkarmıştır. 
1914 te harp iliin edildiğı zaman, 
130 uncu piyade alayında yüzbaşı. 
idi. Cepheden döndüğü zaman 7 in
ci kolordu erkanıharbiyesi Zlbit -
!erinden olarak dönmüştü. İkinci 

Marn muharebesine iştırak ~tmiş
tl. 1920 de kaymakamlığa, 1925 te 
miralaylığa, 1928 de livalı~a terfi 
edilmişti. 30 ikincikanun 1933 de 
Hitler kendisini Harbiye Nazırlı
ğına tayin etti. 

General Von Friç de Alman or -
dusunun dikkate değer simaların
dandır. Baron Von Friç Umumi 
Harpte Lüdendorfun erkanıharbi -
yesinde çalışıyordu. Harpte yara 
almıştır. 1924 te kaymakamdı. 1929 
da bir topçu alayı kumandanlığına 
tayin edildi. 1931 de bir süvari fır
kasının başına geldi. 1932 de Ber-
linin üçüncü asker' mıntakası ku
mandanlığına tayin edildi. l Şubat 

nüz bu hafta gösterilmeğe başla -
l934 te erkaruharbiye reislii,ine. na-: Tar!qn Kaçıyor Vimi İstan-
l935 te başkumandanlığa geçti. 

Yani Alman ordusu tamamile bula gelmi~tir. İşıttiğcmıze göre 
bu harikalar filmi İPEK-FİLM gençleştirilmistir. 56 yaşından yu· 

1 
k 

stüdyosunda Türkçeye çevri ece karı general yoktur. · b 
Alman kolordusu fiç fırkadan ve pek yal;ında gösteriı'Yleğe aş· 

mürekkeptir. Bundan başka kolor- !anacaktır. 

duya bağlı diğer teşekküller var- Şarkılara ilh'lm veren 
dır. kadın 

İki grup halinde ağır topçu alayı, Fransız yıldızlarından Polet Du-
z,rhh otomobilleri, mitralyözlü mo- bo geçenlerde Nis'e gitmş'ti. Ora • 

Tıfık 
Yapak 
iç ceviz 

.. 
" 
" 

DIŞ FIATLAR 
~===ı 

1 Bugday: Liverpul 6, 35 Kr. 
,, : Şikago 6, 47 
" : Vinipek 6, 47 

Arpa : Anvers 5, 53 
Mısır : Londra 3, 69 
Keten T: ,, 7, 75 
FındıkG: Hamburg 79, 38 

" 
" 
" 
11 

11 

" 

100 de 103 
~ .. 
Aalan çimento 11,SO 14,SO 
14erku Ban. 93, ;o 93,)0 

iSTiKRAZLAR 

Açıl14 Kap~"'' 
TGrk Borcu 1 Peşin J9.40 19,0 

• 1 Vadetl 1~.4S 19.S'.!3 

n il Peti• 18.75 18.>5 
' 

n 

" • 
n il V dell 18,85 ı8.85 ı 

• 111 Pe,lrı 
" lll Vadeli tosıkletleri, zırhlı otomobillere kar- da Ecnebi kompozitörle,ınden bir 

zatla lıonı.;~uyordu. Dedi ki: şı topla mücehhez antişarlar, Mı· 
nen verferler, motörlü istihkam - Sizin bestelediğiniz son bir 

,_. L: ,. ?9, 38 :J 
• 

Eıyan.I 

bi'VU Enuru.m 1 

l i .. • il 

100 99,S) 

9S,- 95,-
95,- ,s,-şarkı vardı: cBenim saadetim yal-

taburu, radyolu, telefonlu iı'tıbat nız fiensın!· diye bir ~arkı Onu 
müfrezeleri ve saire ve '""""· ·· b~::ı de bcı.'cndim. Tebrif: ederim 
Şimdi de bir piyade fırkasına ba- _ Te

5
ekkür ederim. ö-Jatta yeni 

kalım: bir şarkı daha besteledim. 
Bir piyade fırkasında üç pıyade _ Siz hep zevcenizden mi ilham 

alayı: iki topçu alayı (Biri sahra. alırsınız? 
diğeri ağır), bir süvari keşü kolu, - Her zaman! 
bir motosiklet bölüğü, bir ağır ma- - Peki, yeni şarkınızın ismi 
kineli tiifenk bölüğü, bir istihkam nedir? 

taburu ve muhtelif diğer teşek • - cHay?bmı zehirlet!in!• 
küller vardır. Fakat b~stekar karısını boşadı-

Almanlar ordularında bilhassa ğıPı ilave i'tmey1 de unutmadı 
ateşin tahrip kudretini arttırmış- • • 
)ardır. Evvelce on buçuk kilomet- BE Y O G L U 
reye kadar endaht yapan 77 lik top- SARAY : Kıvırcık baş 
lar hemen hemen kaldırılmıştır. TÜRK Savay otel 217 
Şimdiki topların ateş sahası 12 ki· ve Yeşil domino 
lometreyi geçmektedir. 150 lik ha- MELEK : Bir kadın yalanı 
vanlar eskiden dokuz buçuk kilo- iPEK : Sevişmek arzusu 
metreye endaht yaparlardı, şimdi ve Bülbüller öterken 
on iki kilometreye kadar ateş ede- SAKARYA : kızlar pansiyonu 
biliyorlar. YILDIZ : Zigfild 
Ağır topçu da son derece mü - .SÜMER : Operada bir gece 

kemmel bir hale getirilmiştir: 38? ALKAZAR : Zafer günü 
!ık toplara gelince, bunlar şı"'.dı ' TAN : Vonder bar ve 
72 kilometreye kadar ateş açabıl • Ölüm perisi 
mektedirler. Yani Fransız sahilin- SIK :Ehli alip muharebeleri ı 
den İngiliz sahillerini döğebilir • ŞARK : S nıppur postası ve 
ler. A tın toplayan kızlar 

Hulasa; bir Alman fırkası hali - 1936 senesinin -
hazırda en korkunç taarruzi cüzü· ASRI : Gece bülbülü ve 

Yıldırım böiü"'ü tomlardan biri haline getirilmiştir. 5 

__ !SANCAK : Lfiks vapur yolcu-
=2=4=_=3=_=19=3=7=="', 

8 
lıd .• ,, (Eski Astorya) : lan, Balkan olim· 

•h•&uı 1 ı,. , pi atları ve Çayır 
Çarşamba 

~aat 20-30 
DRAM: 

~rhirTiyafrosu haydutlan 1 

111111111111111 : CUMHURiYET :K~~~~~: ve ~~!:~d 
KRAL LiR 

Yaz•n: \Y/. Sha
kespeare. Türkçeye 

çeviren: 

ISTA NBU L 

' '111 ... 1!1 ! FERAH : Lir }ıldız doğuyor, • 
jozef Simit ve Sta- · 
viski skandah 

Seniha Bedri 
Göknil 

Son 'hafta 
OPERET: 

111111111 

Müzik: Yaz•n: 
t::krem Reşit Cemal Reşit 

SAZ-CAZ 1 

Saat 20-30 da 

Pazar günleri 15.30 da Matine 

ÇOCUK TIY A TROSU 

Cumartesi, ç.,rşam ba 14 te 

DOGANLA SELMA 
Yazan; 

Halil Fahri 
Müzik: 

Fehmi Ege 

M1LLl 

HiLAL 

AZAK 

ALEMDAR 

: Rus-Japon muhare. 
besi ve casuslar kar. 
şı karşıya 

: Türk inkılibında te
rakki hamleleri 

ı (Gras Mor) Şahane 
melodi Vt Kara o
danın esrarı 
: Meyerling faciası 
ve Gök yüzü ateş· ; 
ler ıçıııde i 

KEMALBEY : Si>ah inci ve De· 
1 

fine korsanları 
KADlKOY 

HALE 

liALE 

: Tatlı beli 
liSKÜDAR 

: Eh•isaıip muhsrebeleri 
(Türkçe sözlü) 

BAKIRKôY 
MILTIYADI : Yeşıl domino 

İstanbul Mahkemeyi Asliye Ye
mleme bürosundan: 
Davacı Hazine ile Telemak Usul

cu oğlu arasında yangından evv2l 
mütehaddis ve İstanbul Mahkem~ 

yi Asliye ticareti bahriye dairesi • 

nin 337 /183 sayılı dosyanın yeni
leme esnasında 1(1/3/937 tarihli 

celsei tetkikatta müddeialeyhiıı i-

kamctgiıhının meçhuliyetine bi -
naen davetiyenin bila tebliğ iade 

edilmiş olduğu anlaşılmış ve ken-
disine 20 gün müddetle ilanen teb-
liğat ifasına karar verilmiş oldu -

ğundan ve tetkik celsesi de l/4/937 

saat 14 de muallak bulunduğundan 

yevmü mezkiırde ve saatte büroda 
hazır bulunması aksi takdirde gı
yabi tetkikata devam edileceği teb-
liğ makamına kaim olma!< 

ilan olunur. (934-3204) 
üzere 

• • 
1 ~ Şark tim. 

Yüade s Hazine 

m 

·ı " 2 ,, n,so 12,so 
TAHViLAT 

A~ıtı, Kapanış 

Aaacolu Pe. 1 .. 
" • 
" • 

Va. 1 4•180 
Pe. il 
Va. •I 40.SO 
Pe. ili 
v. uı 

• MGme.uU Pe, 

u n Va. 43,3S 
-

40,90 

•3,:ıo 
-

. 

Zayi 
Yani Ş ıhi ı Atik nnın na ev• 

velce mevcut olan nüfus tezke
remi zayi ettim. Onun yerine 
Bakırköy nüius dairesinden yeni 
tezkere çı;,artm•ş oldnğumclon 
eskisinin hiç bir hükmü olm4• 
dığrnı ilan eylerim. 

Ze:rttnllkte Uata sokafında 44 
•wnıır~h ha •ede mukim ıeıulci 

Yaoi Şıblıı Atik 

ŞİRKETi HA YRYİE 
HISSEDARLARININ FEVKALADE 

TOPLANTISI iÇiN 

İKİNCIİÇTİMADAVETNAMESİ 
Şirketi Hayriye Hissedarlar umum! heyetinin 22 Mart 937 

Pazartesi gürıü mulcaTrer olan fevkalade içtimaında hazır bu· 

lunan hissedarların temsil ettikleri sermaye mıktarına nazaren 
nizamname tadili için kanunen muktezi miiz:ıkere nis1bı tahas

sul edemediğinden ce· se açılamamı~tır. Bu itibarla hissedarlar 

26 Nisan 937 Pazartesi günü saat 15 de Ş;rke İn G3lataila 1 
Fermenecilerde kain merk ... zi idaresinde şartnamenin üçüncü 
mad lesinde tadilat icras, için tiearet kanununun 386 ncı mad 

desi hükümleıine tevfikan tekrar çtimaa davet olunurlar. 

İşbu içtimaa ticaret kanununun 3.85 inei maddesi mucibince 

bir hbscye malik olan hissedarların dahi iştirake ıalahiyetleri 
vardır. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Şirket şartnamesinin 3 ünciı maddesinde tadiHit İcrası 

teklifi: 

Şirket şartnamesi 3 üncü 
ınaddesl ikinci fıkrasının ha• 
len mer'i buluan metni: 

Ş rket tarafından vekaleti 
miışuünileyha v~znesine mü. 

fettiş maaşı olmak üzere şehri 
20 lira ver'lecekiir. 

Şartnamenin üçiincii mad· 
desi ikinci fıkrasının teklif 
olunan tadil metni: 

Şirket tar•fından iktısat 
Vel::.leti 
ıııa • 

veıtı ... '=ioe müfett~, 

111.1 k ii .~. ~ ~e:ıri 100 
lira vc:ri leeekti r. 

1 

1 

. 
1 

. 

. 

I· 

' . 

' 

. 
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--=======-=-=====0===-_.:;;;~~~~~~~==,:;;:c====;;====~=:'::l:=stanbul levazım AmirliÜİI 
B IRE " teahhit nam ve hesabına 676 ta -

1 00 O Bu .. tu•· n Ag" rıların Panzehiridir. kım pijama 25/Mart/1937 Perşem-
be günü saat 14 de Tophanede sa-
tınalma komisyonunda pazarlıkla 

VEREN Beyhude ıstırap çekmeyiniz. alınacaktır. Tahmin bedeli 1960 

lira 40 kuruştur. İlk teminatı 147 
Bir tek kaşe lira 3 kuruştur. Şartname ve nü -

TARLADJD G R 1 p 1 N munesi kom:syonda göriilebilir. İs-
'..lf'. teklilerin kanuni vesikalarıy\e be. 

--·~ -
- dl -· /U;. 

-·· 

En muannld bat ve diş afi· 
rılarını sür'atle izaleye ki• 
fldir. Romatizma evcaı, si• 
nlr, mafsal ve adale ıstırAp 
ları Grlplnle tedavi edilir 

Nezle, grip ve bronfite · · "I 
karşı en müessir iliç ''ti 

GRIPIN :tfı ~ 

Gripini tercih ediniz. 
Deniz Levazım Satınalma Kom syonu ııanları I -

Tahmin edilen bedeli (4630) l"ra ol:ı.n (7'30) 
5 Nisan 1937 tarihine raotl!yan Pazartesi giınü 

eksiltme usuliyle a!ınac1ktır. 
Muvakkat t~uıinatı (351) lira olııp şartnamesi 

w~tre füıolyom, 

s:ıat 14 te açık 

komİ$yondan her 

gün parasız olarak nrilir. 
1stekl:kin, muvakkat teminatı İstanbul Defterdarlı l Muh1>e· 

be :Müdürliiğüne yatırarak mubbilinde alaclkları makbuz veya 
Banka mektu.bu ile ve 2490 s.-ıyılı i.:nnnnda yazıl ves[kalarla bir• 
likte ve belii giin ve sHtte K1sımpış ı d~ bulunan Komisyona• 

mıın miiracaatları. (1515) 

raber belli saatte komisyona gel
meleri. (391) (1556) 

* İki No. \u Dikinıevi i in 16 bin 
metre keten şerit 25/Mart/937 Per
sembe günü saat 14,30 da Tophane
de Satınalma Kombyonunda pa -
zarlıkla alınacaktır. Tuhmin bedeli 
3ô0 liradır. İlk teminatı 27 füadır. 

Şartname ve nümuncsi komisyon
da görü .ebilir. İsteklilerin belli 
Hatte komisyona gelmeleri. (392) 
(1598) .. 

Gedikli erbaşları için 10850 metre 
ve 85 santim eninde patiska 31/3/931 
Çarşamba günü saat 15 de Topha
nede Satınalma Komisyor.unda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacak -

tır. Tahmin bedeli 4123 liradır. İlk 
teminatı 309 lira 22 kuruştur. ı]art· 
name ve nümunesi KomisvJnda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni w
sika laril~ beraber belli saatt~ Ko
misyona gelmeleri. (394) (1634) 

* Topçu nakliye okulu için karyo-

la boru•undc•n 35 adet altlı ve •ÜtlÜ 

1ata.-ıbJl Djrdüncü lcr'!ı M.murlujtundan: ır.:=======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Yemınlı üç ehlivukuf tarafından 

tam mına (12463) lira kıymet tak
dir olunan Erenköyünde Göztepe 
mahall.,sinin Çiftehavuzlar soka
ğında eski 2,6 ve yeni 22, 22 numa
ralı iki tarafı Ömer Nazım köşkü 
ve kayıkhanesi, bir tarafı lebi der
ya ve diğer tarafı Çiftehavuzl:ır <;0· 

kağı ile mahdut bodrum katmda: 
zemini çini üç oda bir he!a, bir ça
maşırlık ve bir mutfak ile bahçeye 
açılan bir kapı, zemin katımla: i
ki salon, bir oda, bir sofa ve bir he
la, birinci katta: Bir sofa üzerinde 
dört oda, mermer kurnalı ve ter
mosifonlu bir hamam ve bir ııeıa 
çatı altında: basık tavanlı üç oda, 
bir hela ve bir ~atı altı bulünan ~

Jektrik ve terkos tertibatını havi 
içi dışı yağlı boyalı bodrum katı 
kargir ve diğer katlar ahşap, Mtl
rum pencereleri demir parm~klık
lı ve diğer kat pencereleri pancur
lu ve bahçesi sokak cihetinden ka
ra duvar üzerine demir parmnklık 
ile mJhat olup içinde mütead.:it 
ağaç ile tulumbalı bir kuyu ve de· 
niz cihetinde ahşap bir katlı ara -
balık mutfak ve ahırı bulunan he
yeti umumiyesi (45598 m2) mesah:ı
sında maabahçe bir bab köşkün ta· 
mamı dairemizce açık arttırmaya v1 
zedılmiş olduğundan 26/4/1937 ta· 
rihine müsadif pazartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenesinin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu tak
dirde müşterisi üzerinde oırakı -
lacaktır. Aksi takdirde en sooı artı 
ranın taahüdü baki ka\mai< Ül ~.,, 

arttırma 15 gün müddetle temdit 
edilerek 11/5/937 tarıhine müsa -
dif Salı günü s:ı.at 14 edn 16 ya ka
dar keza dairemizde yapılacak ikin
ci açık arttırmada arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin 7u 75 ni bul 
madığı takdirde satış 2280 nu>na -
ralı kanun ahkamına tevfika" ge
ri bırakılır. Satış peşindir. Arttır

maya iştirak etmek isteyenlerin 
kıymeti muhammenenin ~ 7.5 nis
betinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hR · 
mil bulunmaları lazımdır. H.;kları 
tapu sicilile sabit olmayan ipotekli 
alacaklarla diğer alakadarların ,.e 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hu!;usile faiz ve masari ... 
fe dair olan iddialarını evrakı müs
bitelerile bırlikte ilan tarihinden 
itibaren nıhayet Y.irmi gün zarfın
da birlikte dairemize bildirmele -
ri lazımdır. Aksi takdirde hakla
rı tapu sicilile sabit olmayanlar sa
tış bedelinin paylaşmasından ha -
riç kalırlar. Müterakim vergi, ten
viriye, tanzifiyeden mütevellid be
lediye rüsum ve vakıf karesi ve 
taviz bedeli müşteriye aittir. Daha 
fazla ma\ümat almak isteyen\Pr i
Jan tarihinden itibaren herkesin gö
rebilmesi için dairede açık bulun
durulacak arttırma şartnamesi ile 
934/4302 numaralı dosyaya müra
caatla mezkür dosyada mevcut v~
saiki görebilecekleri ilan olunur. 

karyoh 31/3/937 Çarşamba günü •a>I 
14,30 da Tophanede Satınalma KC'· 
misyonunda pazarlıkla ek,iltrn L·ye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 542 
lira 50 kuruştur. İ ik teminatı 40 li
ra 70 kn- uştur. ı]artnamesi K>mi~

yonda görülebilir. İsteklilerin le:. 
li saatte Komisyona gelmeleri. 

(31216) 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

~üyü~ 200 000 liradır. 
ıkramıye • 
A rıca: 40.000, 25.0QO, 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 C 

937 gUnU ak,amına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

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

lstanbul Dördüncü 
İcra Memurluğundan: 

Mehmet Fuat, varisleri Sermel, Behice, Melahat. Sabahat, S ıvminiu 
Eırniıet Sar.dığın• 1 irirci derce< de iı:otrk ve t; ıranına yen in.i ehli 
vukuf tarafından 1250 lira kıı mel takd r edilen Eogaziçinde Çenaelkö
} ince Jtkcci lczu lthcı J\uri sckağında es~i 52 mü. 52 rr.ü. yeni 2 
.'lo.lu sağı Nuri bağı, rnlu Zeynel in ferağ oluran ıriifrtz ırahalli önü 
Necip bağı arkası tarikiam ile mahdut aşağıda ev.alı yazılı ev tapu 
kaydı üzere açık arttırmaya vazolunmuştur. Binanın zemh katı, kagir 
i:stü al~; p iki katlı c;up lir kırrrın •llında 1 öırürh.k olarak bocrum 
'ardır, Zr n in kat: Zemini karosimen lir sahanlık kapıdan p irildikte 

zemini kırmızı çini b r taşlık. bir oda ve taşlıkta mermer uluk taşı 
solda diğer bir oda ve bir hela, zemiıi kırmızı çini maltız ocaklı mutfak 
bahçeye bir kapı ve merdivenaltı aralığından zemini kırmızı çini odaya 
geçı.ir. Sold · ~i odanın allı kapı_sı bahçede olmak ~zere bodrum kömür
l~ktür. B.rincı kat; ahşap m· rdıvenle çıkılan merdıven orta sahanlıtında 
sabit dolap olup bir sofa üzerine birinde yük ve dolap olan dört Qda 
bir he ldır. Birinci kalla ve zemin kat methal kapısının üzerinde bal. 
kon "ardır. 

Bahçede incir erik gibi birkaç meyva ağacı vardır. Umum rnesahası 
167~ m2 olup 85 m2 iki katlı bina ve geri kalanı bahçedir. 

Artırmıya vazerlilmiş olduğundan 6 • 5 • 937 tarihine müsadif Per em• 
be günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede bırinbi arttırması icra edıle· 

cektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdir· 
de mfşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhi:f lü baki kalmak üzeri' arttırma on beş gün müddetle temdit edilerek 

21 - 5. 937 tarihine rnüsadil Cuma günü saat 14 ten 16 ya ~adar kaza 
dairemizde yapı acak ikınci açık arttırma sında arttırma be\leli kıymeti 
muhammenenin % 75 ini bulmadığı takdırde satış 2280 No. lu kanun 
ahkamına t~vfikan geri bırakılır. Satış peşindir. 

Arittır!1laya işt>rak etmek isteyenlerin kıymeti rnuhammenenin ~ 1 75 
nistetinde pey akçe•i veya Mili! bir bankanın teminat mektubunu hamil 
hul~nmalan lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmayan ipotekli ala· 
caklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile laiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı rnüsbiteler ile 
birlikte ilan taril.inden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte daire• 
mize bildirmeleri lazımdır. 

Aaksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmayanlar ıalış bedeli
nin payla~maşından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye
den müte\ elli! telediye rusumu ve vakıf icaresi ile bunlar n üstünde 
bırakılma kararı tarihine kıidar işliı ecekleri borçluya ait olup onun ta. 
rafından veri ecektir. 20 senelik vakıf icaresi ta\izi müşteriye aittir. Da. 
ha fazla malümat almak isteyenler 20-4-937 tarihinden itibaren berkesin 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma Şdrtnamcsile 

934/1835 No. lı dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut •esaiki 
aörecbıleekleri ilan olunur. (1626) 

1 - Kredito 17 - Menaşc Kuzen 
2 _ R X. H. Yahni 18 - Kırmızı horoz 
3 _ E Bıvas ve şurekii.sı 19 - Yusuf Neş'et 
4 _ N. Alevropulu ve mahtumu 20 - Leonıda Kaleroni ve Ş. 
5 _ Naum Y. Pap;.tedero 21 - Siyacı oğlu Artın 

6 - Safro bıraderler 22 - Jozef Negrin 
7 - Naum Yorgı ve şeriki 23 - Vahram M. İşlemeciyan 
8 - Edvart Hazaryan 24 - M. Bakir 
9 _ Rızkallo Ş. Hayat 25 - Emanoel Satrancadis 

JO - İskonto ve tıcaret kollektif]. 26 - Rafael Evram Amon 
ı l - Ziılfü Ali 27 - Gözen Şayo Eskinazi Negrin 
12 - Samı Danon Ş. 
13 - İzak Bahar Juda 26 - Hocı Maniş oğlu Naum 
14° - Sava Nettici 29 - Seyfi 
15 - Darıgomız N. Kmandaref 30 - Albert Kohen ve tıya Kal-
16 - Jak !psalti deron. 

18-6-933 tarihinde 2279 N. lu ödünç pıra verme işleri kaoununun 
9 uncu maddesi mucicince yuk.ııd~ isimleri yatılı faizcilerdeı 0/0 12 den 
fazla faizle verdik'eri par.ıların0/0 12 den fazlasında kanunda yazılı nısbetler 
daıresindeki mıktarı idarei hususiye hi.s~si olaqk telediveye tedıye 
edilmi~tir. Belediyeye verilen hiue"eri ı % 25 i bu faizeilerden faizle 
para alanlara verileceği yine ayni kanunda yaıılı olduğun~ao alai<adarların 
% 12 den fazla faizin muayyen miktardaki idaıi hususiye hıssesındcn 
kendileri e i•abet edecek miktarı g.ri almak iızere belediyeye gelme• 
!eri ılan olunur. (B) (1647) 

* * * 
MıktRrı Cind Muhammen be<l~li ilk te'11inatı -200 metre yerli keten bezi (bir 

metresi 125 kuruıtan) 250 lira 18,75 
Yukarda cinsi nııktarı ve ml'hammen bedelleri yazılı olan keten 

bezi pazarlığa konulmuşlardır. Nümune ve şartnamesi encümen kalemiıde 
gö·ülelilir. iste i'er 2490 numaralı kanunda ıazılı vesik• ve hizasında 
gösterilen ilk teminat makbuz ve veya mektubilc buaber 26-3-937 Cuma 
gunü saat 14 de Daim! Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1648) 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
isletme U. idaresi İlanları ---------Muhammen !:edeli (60,000) lira olan vagon yodek aksamı 3/5/1937 

Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina• 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe ııirmek isteyenlerin (4250,·) l"ralık D>uvakkat teminat ile ka· 

nunun tayin dtiği vesikaları, resmi ııazetenin • 7-5· 1936 aün ve 3297 
No. Ju nüsha•ında intişar etmiş olan talimatname daıresinde alınmış ve• 
sikıı ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 300 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 
maktadır. (1462) 

lstanbul Gümrük Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satışından: Kapalı zarfla SOC mar~alı 2803 kilo pamuk 

çanta ve lişekliah ilanı münakasa gazetesinin 22-:{.937 günlü nüsha
sındadır. {1573) 

ı selimiye askeri Satınalma Komisyonu ilanları 1 
Ciheti Askeriyeye aid bir hayvan 26-3-937 Cuma günü Ü~· 

küdar Atpazarınd:ı satılacaktır. "1563" 

İstanbul İkinci İflas Memurlu

ğundan: 

Müflis Yorgi Efremidinin !as • 

fiyesi karargir olan Cibalide Fe

ner caddesinde Taş iskelesinde 

56/58/60İl No. lu Değirmende me\•· 
cut makine ve çuval ve sair de -
ğlr~ııciliğe müteallik mallar bi-

rinci arttırmada kanuni kıymeti 
bulmadığından satılamamış ve i -
kinci arttırması 26/3/937 Cuma ıtü
nü saat 10 da yapılacaktır. Gümrül: 
resmi ve delliıliye müşteriye ait -
tir. 

İsteyenlerin satış günü m 1hal -
!inde hazır bulunmaları ilan olu -
nur. (31207) 

* 
İki numaralı dikimevi için 11100 

metre tela 31/3/937 Çarşamba ı;·i· 

nü saat 14 de Tophanede Satına:ma 
Komisyonunda pazarlıkla alınacak

tır. Tahmin bedeli 2736 liradır. İlk 
teminatı 205 lira 20 kuruştur. ŞJrt
name ve nüml'ncsi komisyonda 

görülebilir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. (398) (1636) 

* Gedikli erbaşları için 70!1 det 
ün fanila ve 709 adet fildckos fa

nila 30/3/937 Salı günü saat 14 d~ 
Tophanede Satınalma Komisyo'1•l'l· 

da pazarlıkla alınacaktır. Hepsi -
nin tahmin bedeli· 1843 lira 40 ku
ruştur. İlk teminatı 138 lira 25 ku

ruştur. Şartname ve nümunel~:t 
Kü o:"lısyonda görülebilir. İsteklilc · 
rın kanuni vesikalarile beraber 
btlli saatte Komısyona gelmel~·i. 

(399) (1637) 

* Yedek Subay okulu için 250 ad,•t 
kapaklı bakır karavana 2/Nisaıı/ 

1937 Cuma günü saat 14,30 da Top
hanede Satınalma Komisyonund'l 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 1312 lira 50 kuruş
tur. İlk teminatı 98 lira 44 kuruş
tur. 

Şartname W! nümunesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli sa

atte komisyona gelmeleri. 
(393) (1632) 

* Gedikli erbaşları için 2454 metre 
nevresimlik bez l/Nisan/1937 Per
şembe günü saat 15 de Tophaned<ı 
Satınalma Komisyonunda paz.trh'I:• 
la alınacaktır. Tahmin bedeli 1742 
lira 34 kuruştur. İlk teminatı 130 
lira 68 kuruştur. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. is
teklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (396) (163~) 
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