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er,Musoliniye i~.~~.Y.~!.!.~Y.~.~.Y.~ .. ~.!.mJş 
Fakat buna verdiği teminata rağmen IF3cB0 kan 
İtalyanınheranasker sevke- K ©ifil ~eyD 
~.~!?.~!~~~ğindenbahsediliyor Dün bir tebliğ neş· 
Büyü~~ürk Paskalya tatili tehlikey rederek dag" ıldı 
Gençlıgı ki f 

Bir kaç gündUr gençlerle yakın· uza aştırmış ır 
dan temas halinde bulunuyorum. 
Bu temaslardan elde ettiğını ka • 
naat, yarının y:ıpıcıları ola'\ ço • 
cuklarımızın, hakikat~n, yüksek bir 
yurt sevgisile ve en iyi şcitô'.lerde 
yetişmekte olduldarıdır. 

Türkiyenin istikbali ve lruvveti 
demek olan geçnlcrin arzettiklcri 
bu vaziyet kar~ısında büyük ~evinç 
!er duyduğumuzu söyleıniye hiç 
lüzum yoktur. 
Kız erkek bütün bir gençlik 

Türk ve Atatürk'ün çocukları ol • 
mak gururile Türkiyeye kuvvet 
verecek ve onu yükseltecek her i~e 
candan bir bağlılık ve alaka gös· 
teriyor. Ve memleketin, 16 n~ıt'I· 
daki gencine bile ağır \'e mes'u.i
yetli vazifeler vermekte olma,;ı, 

onlara ancak gurur ve heyecan ve· 
riyor. .Türkiyenin kuvvetli c.:. 
ması, Türkiyenin en kuvvetli dev· 
Jet olması için, hepimizin uç:-:ıa.; 

istemesi ve uçması lazımdır• den
diği zaman, kız - erkek yüzlerce 
gencin tek insan ve önceden hazır· 
lanmış bir kuı:nanda ile hareket e
der gibi yüksek sesle cuçacağ.7.h 
cevabını verişlerinde, soyumuzıın 

11.lİllığ. \e ltııh,M::ıanlik-"!, dreti .\:0-
ze çnrpmaktndır 

Türkiyeyi her sahad:ı en üstün 
\·e en ileri görmek dileğini kcn -
dılcrine bu kadar iyi mal etmiş ve 
hiç bır milletin gençliğinden ge•i 
kalmamayı kendine şiar edin'.'nlŞ 

çocuklarımızla övünebiliriz. Ve c;. 
vünmeliyiz. 

Türkiycnin on beş bin tayyareci
ye olan ihtiyacını, karşılanmaz mu
azzam s:ıyıl:ır addetmiş olanhr 
yalnız İstanbulun uçmak isteği'.·~ 
yanan 25, 30 bin genç verdiğini 

gördükleri zaman, yeni Türk ço -
cuklarını tanımamış olmakla h<'r 

halde azap duyacaklardır. 
Yeni Türk gençliği, gençlikleri

ni birer çocuk (!) olarak geçirmiş 
eskilerin önünde her bakı.ndan 
daha iyi yetişmekte, yarınlara da
ha iyi hazırlanmaktadır. 

Bugünün gençliği, eski devirle • 
rin yaşlıları kadar olgun ve ileri -
dir!er. Atatürk'ün yepyeni bir a -
lem halinde yarattığı, yaşamanın 
bir z~vk ve şeref olduğu yeni Tür
kiycde, gençlik, Atatiırk'e layık ı;o
cuklar olarak yetişiyor. Bu, ydrın • 
ların daha çok iyi ve daha parlak 
olacağının özlü müjdecisi sayılma
lıdır. 

Atatürk gençliği, bizlerden daha 
iyisini yapacaktır. 

Buna inanmalı ve sevinmeliyiz. 

Şıııklr Hazım ErCJökmen 

Bir pencereye 
Verilen kira 
25 lngiliz 
Lirası 

l&ç glyme -;;,-;;~simi için 
•:mdıden pencere ,ve bal· 

kon ar kiralanıyor 
Lonara, '17 (A.A.) - Paskalya 

tatııınde,ı istifade etmek üzere dün 
~uzbinlerce Lo ıdralı, hükumet mer• 

•z•n terkederek sahillere ve köy• 

l
lere gitmişlerdir. Buııunla beraber 

ondr<>da paskalya günlerinde her 
•eııe göriılen loş!~ ve tenhalık -. . 

(Deuamk2·im:j "iag/4da) 
!' , ., .. .." ... 
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Bir toplantı g•paralc oaziqeli tıtlr.ik etmiı o/an. lngtliz 
kahinosi İflima halindı 

Londra 27 (Hususi) - lngiliı 
kabinesi bir toplantı• yaparak 
Avr"p'nın umumi vaziyeti ve 
bu meyanda ispanya meselesinin 
bütün safhalarını gözden geçirmi,ıir. 

lnglllz gazetelerinin 
görUtlerl 

Londra 2/ (A. A.) - Matbuat 
ispanya meseleıiyle meşgul olmak· 
da devam etmektedir. Bazı gaze. 
teler Hitleri" l\ıussolim'yc daha ih· 
tıyalla hareke c mesıni tavsiye c • 

Ş mdilik ademi müdahale pren· 
µ c:rirun tıa imiyctl yolunda mü

terakki bir salAh ııörülmektedir. 

Bununla beraber vaziyetin nezaketı 
teslim edilmektedir. 

tiğini yazınakla, bazıları da •ldıklarL 
malumata atfen lıpanya'ya hareket 

(Deuomı 2 inci ıoy/ada) 

Dün haber verdiğimiz cinayet -
Bir kadın kocasını 
sevgilisine öldürttü 

Kadın 17 yaşındaki aşı· 
kiyle beraber tevkif edildi 

Facıanın akılları durduran 
tafsilatı 

. .., 
ıgrenç 

-

J{oca1111ı öldı1rlen kadın, yanında elleri ktlepçell 17 ya,f'nılolci ıiııkı 

Recep ue arko11ncla habaJtle iştirak eden anust olclufu h~lde 
çocuklarAgle 61ruber adligedeu çıkarılırken 

iki gece evvel, Fatihte işlenen iki katlı, önünde bahçesi olan bir 
tüyler ürperlid cinayetten, dün, ev vardır. Bu ne, bir ay kadar 
polis ve müddeiumumiloğin tahki· evvel bir aile \aşınmıştır. Ailenin 
katını işgal etmemtk için, kısaca r.isi, Çanakkale harui malüllerin· 
ve mühim olarak bahsetmiştik. Ka· den Nurettindir. Nurettin, umu· 
!i, evelki gece, Karagümrükte Acı• mi harpte a-özünden ve muhtelif 
çe~medeki saklandıgı evinde yaka· yerlerinden yaralar almış, harp. 
lanmış, suçu .. u itiraf ctır.i~tir. ten sonra, kendisine malüllük 

Dün edindiğiır.iz mütemmim ma. maaşı bağlanmıştır. 
lümaıa göre hadise şöyle cere· Bundan sonra, bir miiddet de 
yan elmiştir: in hisarlarda çalışmıştır. Bir müddet 

Fatihle, Hüsameddio bey mahal· evvel, vazıfesine nihayet verilmiş, 
Jesinde, imam Niyazi sokaQ'ında, ( Dtflamı 2 nci sayfada) 

• 
.. . .. 

Belçikanın 
Emniyeti 

Fransa-lnglltere, Bel· 
çlkanın tamamiyetin! 
taahhüt ediyorlar .. 

A-nlaşma yortular. 
dan sonra imzala

nacak 

' 

Brilksel, 27 (A. A.) - iyi 

haber alan mahafiller sureti umu• 
miyede Kral Leopold'untLondra· 
da tamamile mucibi memnuniyet 

neticeler aldığını bildirmekte· 
dirler. Bu mahaliller paskalya 

yortusundan sonra lngiltere, 
Fransa ve Belçika arasında Bel· 
çikanın tamamiyelini bir menfa· 
at mukabilinde olmaksızın temın 
eden bir itilaf akdedilece~ini 

i!ave eyleır.ekıcdirler. 
tnı ınahafiller, bu itilafın 

muhtemel bir garp misakının 
akdi için engr.I teşkil elmiyece• 
ğinl kayıt, fakat böyle bir misa. 
kın akdinden şüphe etmekle• 

Dahiliye 
Vekilimiz 
DUn Elôzlze vardı ve o· 

radanda Malatyaya 
döndU 

El Aziz 27 (A. A.)-lç işleri baka· 
nı ve Paati genel sekreteri b. Şükrü 
Kaya refakatindeki zevatla bera• 
ber bugün hususi trenle saat dört. 
te şehrimize gPlmişlerdir. Vekilimiz 
müfettişi umumi general AlpdoQ'&n• 
la valimiz ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından karşılanmıştır. 

Malatya, 27 (Hususi) - iç ba· 
kanı ve Parti Genel Sekreteri Bay 
Şükrü Kaya refakatinde Ordu mii• 
fettişlerinden General KAzım oldu· 
ıu halde bu gün Elaıiıden buraya 
vasıl olmuş ve büyük törenle kar. 
şılanuıışlardır. iç bakanı seyahatin· 
de doğu elleri için mes'ut neticeler 
lıtihıal edecek inkişaf tedbirleri 
üzerinde ciddi tetkiklerde bulunmuş 
ve bıı yolda baıı kararlar alınmıştır, 

Japonya 

Bazı maddelerin aatıtı 
Uzerlnde Balkan harici 
pir••alarda m Uf t • r ek 
bir siyaset takip edilecek 

• Atina 27 (A.A.) - Balkan an-
laşma<ının ekonomik konseyi me• 
saisıni bitirıuiştır. 

konsey, bilhassa bazı hususi 
mahsulaltn satışını temin etmek 
üıerc Balkan harici piyasalarda 
müşterek tir siyaset takibi meıe· 
lesini tetkik etmi~tir. 

Matbuata aşağıdaki tcbli~ veril
miştir: 

18 Martta AtiMda toplanan Bal• 

Balkan tkonomik ko•••11inln da· 
iılması mdnase/;eti/e bir nutuk 

söyl•y•n Yunan Başvekili 
Metaksas 

kan anlantı ekonomi konseyi mcsa• 
isni bitirın~tir. 

Konsey umumi müzakerede bu. 
lunduktan ve geçen Bled toplantı· 
sında verilen kararların tatbikatına 
ait tedbirleri tetkik etlikten sonra 
iki komisyona D} rılmıstır. 

(Devamı 2 incı •ahif•a•., 
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ltalya ile bir muahede 

1 • 

imzalıyac;ağlz 

1 

Kont Cı} ana 
Dün Romaya 
Döndü 

ıYakında Ankaraya 
Geleceği bildiriliyor 

• Londra, 27 ( Hu•usf Muhabiri· 
mizden ) - (Deyli Meyi) ga1etesi 
Kont Cianonun, paskalya yortuları 
münasebetile, Belgraıtan Romaya 
dönecejtini yazdıktan sonra, ltalyan 
Hariciye Nazırının yakında Anka· 
ray11 gidece~inô, ve ltalva ile Tür· 
kiye arasında, Yugoslavya - ltalyan 
p ıktı gibi, bir paktın imzalana• 
cağını, li'dirmektedir. 

lngiliı gazetesine ıı-öre bu pak· 
tın esaıatı, Milanoda Kont Ciyano 
ile Rüştü Aras arasında kararlaş
tırılmışlır. 
11 ALYA EMNiYET TEDBiRLERi 

ALIYORI 
Paris, 27 (Hu•usl muhabirimiz-

lta/ganın g•nç Hariciye nazırı 
Koni Ciganf) 

den) - Temos gazelesi son sayı. 
sında Kont Ciyanonun Belgraddan 
Ankara>a g•tmiycceğini ve Borzer 

Çaytung gazetesinin verdiği haberin 
şimdilik doğru olmadığını yaz
maktadır. 

( Deoamr 2 nci •ahi/ede} 

Heyecanlı ifşaat 

Amerikada 100 Alman 
casusu iş başında 

Casusların başında Ford fab· 
rikasının kimyageri varı 

( Yorm 2 nci sau/amız.da) 
ıı11uuııııı111111111ıııu111111111111111uuıııı11•111111111111ııuuı11tııuı11ıu11u1111111011111111111111111111 ... ıııııtıııııuıınıııııı11111111•,1uuuırıııN 

I 

Alman müstem
lekelerini 
• • 

gerı vermıyor 
To~yo, 27 (A.A.) - Hariciye 

naıırı Saıo, bir mebusun tahriri 
sualine verdi!ti cevapla, Almanyaya 
Cenubi Pasifikteki eski müstemle. 
kel~i?i? iadesini asla derpiş eyle· 
medıQ-ını bildirmiştir. 

Japonya, çaplarını indir· 
meoe razı olmadı 

Tokyo, 27 (A. A.) - Hariciye 
Nazırı Sato lnıiltere Sefirine Ja• 
ponya hüh'.imetinin notasını tevdi 
etmiştir. l!u n<>taya nazaran Ja. 
ponya, harp gemilerindeki top çapr. 
!arının on dört pusa indirilmesi 
hakkında lngiltere tarafından vu• 
kubulan daveti rcddofmektedir. 

trtrııı 
- Öyle hararetliylm ki, •anki içime atet dU,mUt 

gibi ı .. 
- Hazır ola, kömUr aerglalnda mı çalıııyorsıı n? 

.. 



AKA GÜNDÜZ 
Bana döndü: 
- Sızin l.imaye kağıdınızı yarın 

Raa Feddaıı.a göndereceğim. O"u 
daima yanınızda bulundurunuz. Bu 
ad. m'.arı çabuk öğrendi~: . Bunlar 
kenı.ii vatanl.ırını lir pu:a ıata~. 
yağma eden adamlardır. Sızin şe

rclınizi >a~malamak tunlar için hiç
ten sayılır. 

- Çok işim var, yarın ancak 
ö~leye dogm gelebileceğim. Siz 
İalırahat ediniz. Mutlaka biraz ye· 
rnek yeyiniı. Çok bilginsiniz. 

- Sizi ömrüm oldukça unutma• 
yacağım. 

·vunanistanda büy-1 Fenerhah~.e~e 
.. k . 1. A t db• I Ankara gucu u iÇ ımaı e ır er Maç4· 1 Fenerbahçenln 

- Bur.u aynen tercüme etmek· 
Jiğime mıisaade ec!~r misiniz? 

- Butün hürriyetlerinıze sahip· 
siniz. 

O kadar mükemmel tercüme et· 
tim ki her ke,ımeyi titreyerek ve 
dişltr.n:i gıcırdatarak aöyledlnı •c 
her cümlenio sonunda .anlam ~ dın· 

sa lir daha söyleyeyim. dedim. 
Zatiıe tc:ekkur edıp R s Fed. 

daı,la ç kt.Y.. Ş mdi hiç kimse çar
şalsııııgırna Lakmıı crdu. Btni mu•• 
lu a l öturen nan uslu pol.sler kur
lu du~umu görunce sevındiler. Ve 
ben g• çeıken )a•aşca: 

- Geçn iş olsun hem~ire. 
Diye fısıldadılar. bir arabaya 

binc.ik. 
- Neroye gidiıoruz Ras? 
- Prcnsc•dn evine. 
- Ben Kadıköyüne ııeçmeliyim, 

Babam merak eder. 
- Ben evinize haber gönder

dim. Merak ctmi, eceklerdir. ~iz 
yarına kodar orada kalınız. Ku. 
m~ndanın dedıği giı..i sizi tekrar 
r:ıhatsız edeLıliıler. Himaye vesi· 
kasını alalım bir kere. 

- Artık prensesle yüz yüze geo 
lemem. 

- Gelmiyecek.iniz. Çünkü o 
hastahanede yatıyor. Fakat bir gün 
barışacaksınız ve onun da kurtulma. 
sına yardım edece~sinız. Bö;le v.ı• 
detmişdıniz. 

. . . . . 
Konaıta geldik. Ru beni yattı. 

ğım ocıaya kadar çıkardı. 

- Geceniz bayır olsun. 
Teşekkür edilmesini bile istemi• 

yen bu adama kar~ içimdeki mir .. 
net arttı. 

- Beni oraca nuıl keşfettiniz? 
HAyrete şayan bir şey. 

- Pek mi merak ettiniz ? basit, 
Hizmetçilere tenbih etmiştim. S z 
çıkarçıkma7. vercıiğ' m bir numara· 
telefon elli er. bir memur, ki sizi 
burada görmüştü, hemen eve ko
şup gitti. 

Siıiı bir komi<er ve bir m"mur 
refak . tinde araba ile geçtiğınizı 

f ördiı, takıp etti ve ... 
- Arılad.m. 

R s gıtti. Koca konağın içi yine 
ıs ~ ız. Ne hlzmetciler ne uş~klar .. 
kimsekr yok. 

Z le ba; tım. Bana et suyu getir.o 
m•dam eli ıde b.r bohça ile gırdi: 

- Ç"<şalınız, p•çen z hanıme• 
fendi. Hepsi ütu!erımıştir, Yemeği• 
nizi hazırlayayım mı? 

- Burada yem· k htiyorum. 
- Peki han melendi, 
Biraz et suı u ıle iki parça kül

bastı yiyebildim. Hızmetçi sofrayı 
k.ıloırırken: 

- Bir şey i<ler misiniz dedi, Ne 
vakit oluna olsun zıle basarsınız, 
ben bazının. 

Alığa döndiim. Bir çuval pamuk 
kadar duygusuzum. Ne oldu bana, 
Ne aıtlıyo•um, ne düşiinnüyorum, 
ne üziılüyo. um. Hayır, hiç tıir şey 

yok. Sanki beş duygum da bent 
terketm.ş. Yalnız başımda bir ağır· 
hk. ve , . ince bir sancı. 

(Devamı var) 
••ırrnıııımııııı11111111111ııuını-.. ., ... """1111ıı11111111ıuııı11111.11111111uı11111111111ıuı11uı111111111111t11n11111•uııııııınıımııumııuıııı 

Bir kadın kocasını 
sevgilisine öldürttü 

: : tıci ıayfadan devam) 
bundan sonrada seyyar ~özlükcü. 
lüğe başl'mıştır. Nurettin, 48 • 50 
yaşl•rındadır. Sekiz sene evvel ev• 
lenn.ış, irfan İfm ndc, 20 yaşında, 

ı----- r m1 ır. und n n 

bü}ü~ü t }aşında olırak üzere üç 
çocuğu olmuştur. irfanın birde an. 
nesi vardır: !fakat.. Buda, 60 yaş• 
laıındadır. 

Birde, Nurettinin cvi.ıe sık sık 
gir.p çıkan genç vardır: Bu da, lr• 
fanın şim<!ikı taşınmadan evvel o
turdukları evin sahib·nin çocuğu• 

dur: 17 yaşında, Yahya oğlu Recep 
namı diıer Ali ... 

Nurettin, altı ay kadar evvel ta. 
nıştıtı Receli evine •ık sık davet 
etmekle ve rakı iç rm• ktedir. 

Recep bu davetlerde, Nurettinin 
karısı irfanla da tanışıyor ve ıçin 
için abayı yak.yor. Bunun talil bir 
netice•i olarak da, ziyaretleri da· 
ha sıkl•şıırıyor .• Daha sık davet· 
!ere zemin hazırlı yor. 

Recep, yakışıklı bir gençtir. Nu· 
reııin i~e. hem ya~lıdır, hem de ya• 
kışık l ı değildir. Bunun için, irfan 
da Rccebın hi !erine b ı gao e kal
mıı or ve araıarıada lşikane bır 

müna ebet teessüs ediyor. Bunun 
üzerine, Recep, Nurettinin rvdc 
bulunmadığı sıralarda da devama 
başlıyor. 

Nihayet, ateş bacayı öıle sarı
yor ki, Recep, lrf•nın bu gayrı. 
meşru münasebetine göz yuman 
annesi lrakatin de yanında, on lıeş 
gün evvel, maşukasına şunları sÖy· 
Hiyor: 

- Bu adamı bırak.. gel, b ra· 
ber ot ıralım. Yoksa, b~n onu Öl· 
düriirfml 

Bundan sonra, R~ceple irfan M• 

!aşmakta güçluk çekmıyorlar. Nu· 
reltini ortadan kaldırarak bera· 
berce me•ut (!) olmıya ka ar ve
riyorlar. Günler geçiyor ve niha. 
yet, iki gece evvel, kararlarını tal• 
bik etmeı i tasarlı> orlar. 
Recep <kseriya olduğu gibi o ge

ce de, Nurettinin evde bu'unmad1• 

ğı bir sırada geliyor. Bir miıddet 
oturup, irfanla beraber içi} or .. 
eğleniyor. 

Saat on ikiye doğru da Nurettin 
eve geiiyor, Recebi kendisıniıı yal. 
ıı:z olarak yattığı odaya davet 
ediı·or. • 

Recep, evvelden hazırlıklıdır: Be
linde tir kama vardır. lir tar itan 
Nureıtinin odasına doğru giderken, 
bir taraftan da elini beline atıyor, 
kamayı hazırlıyor. 

Odaya gırince, aralarında ön-

1 ce bir ağız patırdısı başlıyor. Bu. 
nun üzerine Recep kam1yı çekerek 

1 Nurettinin evvela gögsüne, ond.,n 
ı sonra da, biri yine pögsüne, di· 
i ğerleri de kol ve bilekler.ne ol. 

mak. Uzere be altı erı nc saplıyo" 

ve kaçarken de irfana: 
- Bütün bunları, diyor, senin 

için yaptım.. biliforsun ya.. beni 
sen kurtaracaksın.. ve s•vışıyor. 
Arkasından )aralarından kanlar 
akarak Nurettin de koşuyor, fa. 
kRl, bahçe kapısı ö ünde takati 
kes !erek yere yıkılıy<r ve kalıyor. 

irfanla anası, Receli kurtarmak 
için çareler araşt.rm .. ya başlıyor
lar. En muvafık tedbir olarak da. 
eve hırsız ııirmiş ve Nurettini öJ. 
dürmuş gibi bır vaziyet hazırlama. 
yı kararlaştırıyorlar. 

irfan, aşağı kattaki odada duran 
çorap makinesini sofaya çıkarıyor. 
!f•k~t Nurettinın elbiselerini şiltenin 
ıçerısıne dikiyor irfan kapının öniı. 
ne çıkarak, avazı çıktığı k~dar: 

- Can kurt ran yok mu?. Eve 
~ırsız girdi .• Kocamı ö!Jürdü. diye 
bağırıyor. 

Komşu evlerden pencereler, ka
pıl r açılııor. 
Meraklı başlar, prnc<'relerden ka. 

ranl ı klara uzanııor. Gözler, karan
lıkta Lı rşey!er fÖrmek, kulaklar 
yeııi sesler ışitmck üzere merakla 
lı<klqi or, Feryatlar biribirini ta. 
kıp edı;or ve karanlıkların derin
ııklerinden koşuşan aı ak sesleri 
bekçi 'e polis düdüklerı duyulmıy~ 
başlııor. 

Gelen polisler, çağırılan sıhhi 
imdPt otomobiline l\'urettinl ttMak 
der h d Cerrahp«şa hastı hanesine 
kaldırıyorlar. Fakat, içeriden ve 
dışarırl~n fazla kan akması ııetıce. 
sı, ı lade \'<rt m~den ölü 1 or. 

Tahkikata başlıı an polis 18-20 
saatlik sıkı bır araştırma v'e soruş. 
turn.a sonunda, i,in h.rsız ıkla ala. 
kası c.lm•dı~ı. Lir gönül macerası· 
nın çılgın ihtirasile işlenmiş bir ci
nayet olduğu net'cesıne varıyor. 
Şu yukarıda ver dıgımiz taf<i.atı, 

irfan ve anre<i !fakat le itiraf nıec 1 
buriyetiıide kain orlar, 

Nıhayct, evveil i gece ıaat 8 su. 
larıod8, polisler, Recebı, Karagüm· 
rükıe Acıçeşmedcki rvinde saklan• 
m ş onrak bulup yakalıyorlar. 

Recep, curmünü, göz kırpmadan 
ve gayet so~uk kan ı olar4k anlat• 
mış: 

- irfanı seviyordum .. onun için 
öl li iırdüml demiştir. 

Recep ile irfan ve annesi !fakat 
dün adlıyeye ver mişlerdir. 

Müddeiumumilik, üçlınü de, ev• 

Hiç bir has·ta ve fakir ba
kalmıyacak 

Hastaneler bir misli genişliyor, yenileri 
açıhyor. Çocuklar ve ihti

yarlar için yeni nıüesseseler kuruluyor 
Atha 27 (A. A.) - Atioa ajansı bildiriyor: Bo şvckil !J. Meta~<as 

biiyck so<yal yardım tedbirleri hakkında izahat vermiş ir. Bu tedbır.cr 
içiıı 1936. 37 bütçesinde 150 mılyon drahmı ayrılmıştır. 

Fakir hasta'ar için Atiıa hastanelerine yeniden U ı ya 1ak ilave ed;. 
lccek ve bu suretle para ve"tmiyen hastalar için anne hastanelerindeki 
yatak adedi 2200 e ~ıkarılıcaktır. 

Atina civarındaki Ne kokinia ile oık'drki rnuh&rir kolo·ileıhde 
yeni hast•neler açılacaHır. Bundan başk.ı, Aı iıa'dd 800 ilA 1000 vataklı 
v • Selanikte 500 yataklı ve en modern le s i.atlı b rer has '. ane açılacak 
ve bun ara kıra.içe !:>ofıa'nın ismi verilcc ·. kıir. Ayni zamanda Atina'da 
ve vila>etlerdekı hususi verem hastanelerinin }atak adedi iki misline 

çıkanlac«ktır. . . . ... 
Kanserle mücadele ku•vetlendırılmiş ve çocukların lıl'nave.ı ıçın hu· 

sur! tedbirler alınmı~tır. Atina civdrında senede 5400 ilfı 67C:l fakir ço
cuğa sayfiyelik olacak kır evleri için tedbirler alınmı,ıır. Vi afetlerde de 
avnı tedbirler alınacaktır. Ser<eri çocu~J.ır ıçin yurtlar ve teri i,e ev• 
l~rı hususi Lir it:naya tal,i tutulacaktır. Nıhayet, lakir lhti;arların ko• 
runması için hususf tc::lbirler alınmı~tır. Atina'da 500 ihtiyara bedav4 
bakılacaktır. 

Hükümel siyasetinin an•htarları şunlardır: H'ç lir fakir hasta teda. 
visiz kalmı>· acaktır, yanlnız hastaıar dejtıl aynı zamrnda hılk tabaka· 
sının ıağlam çocuklarına da ihtimam edılecrklır. Yolunu taşırmış ço
cukların iyi bir vatandaş olmaları ıçin plı~ılacaktır. 

H i t ı e r M us o 1 i n iye 
ihtiyat tavsiye etmiş 

[Birinci 1ahi1cden devam] 
etmrk üıere NJpolı'de ıki kolordu 
ıahşid edilmekte olduğunu ıddia 
ctmekteılirler. 

Bunl•nla beraber Oaily Telgraf 
gazetesi, lı 1lyanın gönüllü m"<ele· 
sinde dijier devletlerle müttefikan 
vaıctti,li takvidattan vazgeçınesi 

için ortada hi~ bir sebep m•vcut 
oimadıj(ını yazmak ador. Bu gazete 
lspanva'da harp eden ecnebi sıö• 
nullülerj mesele •i in mümkün olur 
olmaz ademi müdahale komitesin• 
de ır.ü1akere edi cceğıni ve bu me· 
selenin milletler cemiyetinden ziya· 
de komitede halledilmesi ihtimali 
bulundu~unu kaydetn·ektedir. 

Fransız gazeteler! ne 
diyor? 

Paris 27 (A.A.) - ltalyanın is
panyaya brşı vaziveti matbuatı e~· 
dişeve düşürmek edir. Le peuple bu · 
hususda di~or ki: 

•Mussolini'nın ispanyayı isti'fı et• 
mekten vaz geçmış olduğunu söy. 
!emekle alt ıımızı kapamak istiyor. 
lar. Halbuki duçe'nin haysiyet• bu 
isti iivı icap eti ri, or. Hadisat bize 
bu ,,in mahiyetini öirctecektir. 

m< m·e(Cl arasında bir anla?ml 
yoksuzluğuna atfedilmektedir. Bu 
son gunler zarlında Almanyanın 

tarzı harekeli degişince meseleaın 
n1a .iyeli mey i · ıı a çı tı. 

Üluvre, ~ö;fc y :ı zı\or: 

İLK DEFA KULLANILAN 
TAYYARELER 

Bayonne, 27 (AA.) - İspanyol 
htikümet matbuatı Guadalaıaı a 
cephesındeki taarruz esnasındd. 

Franco :ırnvve 1 rı ! • rafından kul· 

lanılmı olan yeni tipte Alman 
tayyareıcri hakkında tafsilat ve -
ren vu geçen salı günü yazılmış o· 
lan bir mektubun suretını neşret· 
mektcdir. 

Bu tafsılata nazaran ağır yağlı 

Dıcscl mottırtHilc mücehhez otan 
bu tayyareler, 1.000 kilo ağırlığın· 
da bomba taşıyabilmektedirter. 

Sür'atlcrı saatte 300 kilometredir. 
İlk defa İspanyada kullanılmış 

olan bu tayyarelerin teknik vasıf· 
ıarı hakkında Almanyada kat'i bır 
ketumiyet muhafaza edilmektedır. 
Su tayyarelerin ilk faaliyetleri btr 
felii.ketlc neticelenmiştir. Tayyare
lerden ıkisi Andujarda, üçü Gu • 

Ordr• şÖ} le diyor: 
•f ransa ile lngıltercnin mutedil 

horeketleri bazıhrınc3 bir zaaf ad· 
dcdilmrkt• vr i't; bii • iiıc •11lhcu 

ı ad,.Jajarada düşürülmüş ve dört 
tanesi de hükumet avcı tayyareıe
rının ateşıle sakatlanarak yere in· 
m~ee mecbur olmuştur. 

raki} le birlıkte dôrduııcu ı-l ı nt ık 

ha' imliğine vrrmiştir. Mu,tanlik ik, 
sorgularını yapııktan sonra her 
üçu hakkında da tevkif kararı 
vermi~iir. 

Dün, bir muharririmiz, adliyeye 
vcqJ .. n, maktul Nurellinin karısı 
irfan ve kal il Receple konuşmu~· 
tur. irfan denıi,tir ki: 

- Kocam, Recebe ötedenberi 
tas·ıllut eciar durıırdu.' Recep'e eve, 
arada sırada, Ölcberı yolardı. Ev· 
velki gecede, ber .. bercc eve gel• 
diler. 

Rakı ma•a•ını hazırlattı. Otur• 
dular .. içm<'ğe başladılar. Bir ara. 
lık, b•n. bir tep<iıe meze götur. 
düm. Beni Rec pten k .. kandı. "Dı· 
şarı çık. dedi. Yanıneaki odaya gea 
ıip oturdı m. Komşud~ çalınan rad· 
yoyu dinli ecektim. Ona da mani ol• 
du. K.rşıki ot!aya gelim. iki saat ks· 
dar vakii geçti. Birdeı.Lire i~tikleri 

odada bir patırtı, gürültü başladı. 
Od ı kapısı açıldı .. ikisi birden, so
fanın orta<ına düştüler. Alt alta, 
üst üste yuvar'anıyorlardı. Bu ara· 
J,k da, yine kocam, çl cuğa taarruz 
ve tas3lluta çabalı;ordu. Bir ara• 
lık sofaya çıktım. Kocıırn "haydi 
içeri gırl. dıy beni payladı, Kork
tum. içeri girdim. 

Bir de lakıım ~i. ikisi beraber 
merdivenlerden aşağı yuvarlanı· 
yorlar, AJkalarından koşop aşağı 
indiğim vakit, koramı kanlar içın• 
de gördüm. Çocuk da, kapıyı açıp 
dişarı fırladı .. kaçtı .. 

-Kat.! R~cr p de şunları söyıc-
rr.i~llr: 

- Ôted•nberi bu adam berıim 
peşime düşor, e\ine filan davet 
ederdı. Fakat, llıAksadını bir türlü 
anlarama1Jım, Nurettine bir buçuk 
lira borcum vardı. O gece onu ver. 
m.e~e il lmiştim. Btni alıkoyrp içir
dı. Sonra da ırzıma tecavüz rtmek 
istedi. S.ırhoşlukla ve nefsimi mü· 
dalaa iç n, işte, bir i~dir oldu 

Yapııan talıkikat, gerek ır'ranın 
ve gerek katil Rccctin nıaktul Nu
rettın hakkındaki t sallut iddinla. 
rının doğru o1 ınadığır.ı, bunun cür· 
mlln hakiki mahiyrtini örtmek için 
uydurulduğu anlaşılmıştır. 

============ -====== 
Tarih kitapları 
Yeniden yazılacak 

Moarif Veka!eti, mektep 'erde 
okutulmakta olan tarih kitaplarını 
yeniden yazdırmıya karar ver
miş: ir. 

Bunun için Ankarada 1-ir komi!• 
yon l<p" anmışlır. lstantu:dan da 
bazı a .§ kadar kimselerin fikirleri 
alınır ıştır. K.tap ar usul ititarile 
de~ iştir itecek tır. 

Ta el:>e ezl.ıercilikten ziyade 
düşündürtcü bir takım esasla• da· 
İı es nde tarihi okuyocaktır. Hadi. 
selt..-in amili olan iktisadi, içtimai, 
siyasi sebepler İ7.ah edecektır. Bu 
giınkü kromoloji u~ulu terkedi. 
leccktir. 

galeberl ile bitml•tlr 
A ık ara, Ti (Hususi muiıabirımiz. 

drn) - Mi il küme maç'.arına bu 
ııün Şeh r stadında 10,(00 kişiı e 
yaklaşan lüyük t:.ir kalabalık hu. 
zurunda devam edilmi,tir. 

Maçta Spnrcu Başvekilimiz ismet 
lnönü ile Adliye vı:ki i ve Fener• 
bahçe bir'ncı re<si Şükrü Sarnç 
o~lu, Müdafıai mil.ive vekili Kazım 
o,al;l ve birçok met.uslar hazır 
bu l unmuşlardır. 

Müsabaka"ln Ankaraca çok se
vilen iki kuvvetli takım -Fenerb>h· 
çe ve Ankaragücü- ara•ında ol· 
ması büyük bor alaka uyandırmış 
ve daha bir gün evvelden bahs 
lutumalara ve ta mınlere taşlan· 

rnıştı. T.ım s.ıat 15,30 da hakem 
Kemal Hllimin idaresinde maça 
başlaomıştır. M"ç 4. 1 ile Fe- er· 
bahçenin galebesi ile neticelenn i;dr. 

Balkan 
Konseyi 

(1 inci ıayfadan duıam) 
l - TicJret mübadelesi. 
2 - Munakalat komisyonu, 
Birinci komisyonda, mil.i komi• 

teler tarafından verilen muhtıralar 

tetkik edilmıştir. Bu muhtıra) r her 
mtmleket ihracatçılarının miitalea· 
!arını ve kartılıkh müf adelenin ar
tır.imasına matuf teklifleri ihtiva 
etmektedir, 

Konsey bu hususta bazı tavsiye• 
!erde bu unıru ,t ır. Keza, ba•ı mu. 
ayyen mamu atın Falkanlar Har cf 
p yasalarında satış mesrlesi ile dört 
m<ml•ketin ihr .ı cat maliaaı iç n 
daimi lıir sergi mesele•i de tetk k 
ed,lmiştirr. Eylülde dört Balkan 
antantı memleketi ticaret odaları. 

nın kongre halinde toplanmasına 
karar vcrilmi;tır. 

Mıinakaiat meselrsinde, ezcümle 
yolcu ve bagnj nakliyatı, yollar Ü• 

ıt rinde nakli\- at, posta, telgraf, lC· 
1.-fon ve telsiz, 11:eyrüserai!l ve luriım 
için yckncs·ık nizamat me.elesindı: 
mulıim terakki elde edi!miştır. Da. 
in 1 deniz komite•iy"e dai•ri turı2m 
komıtcs•nin konseyin gelecek top
lııntısından evvel i~tiınalarına karar 
verilmı ~lir. 

Bu devrenin mesaisi, heyctiunıu· 
mi~eleri ıtıb riy e, daha evvelkı iç. 
tımalarda elde rdilmiş olan neıicc
lerın ısJAhına taalliik etıriştir ve bu 
me.aiye her sahada yukarıda z k· 
redilen komitelerde yahut teknik 
komısyonlarda devam edilecektir. 
Bunlar kon!icyin i i içtimaı arasuı ... 
da miınasip ı; rnarJ.ırda toplanacak
lardır. 

Metaksasın nutku 
A •i ıa 27 (A.A.) - B1<lkan an

tantı ekonomi konseyinde kapanış 
nutkunu veren B ışvekil B. Met ak· 
ıas. ekonomik müna<eb,tın tak vi. 
yesi içın yaptıklrn kıı metli hito 
mellen dolayı delegel.re ııerek 

kendısi ve gerek hükumeti adına 

te~ckkür etlikten scnra ezcümle 
demıştir ki: 

Mesainizin, maddi başarıların/an 
başka, millell•rimizin haya'! faall
yctlerinin bi.ıtün saha'.arını a:akadar 
etmesi itıbarıylc, aralarındakı r.ıbı· 
tJların inkişafı üzerine olan manPv! 
tesirinin 1 büyük olduğu yanılmak 

korkıı•u olın.ık<ızın iddia edilebilir. 
· Şın.di, bu adakı vazıfenızi yap. 
tık tan ıo'ra, memleketlerinize 
dö ıüyorsunuz, 

Fak.ıt orarl~ sizi di~er bir vaıi. 
fe bcklıı or. O da, müştereken ve.· 
rilen kararların herkesin kendi 
memleketinde tattikına nezaret et· 
me<icJir. Bu v z:lonin ıfadesinde de 
burada gö•terdi~iniz gayreti gös· 
tereceğıni:ı._den eminim. 0 

YuRu5lavyd heıetı başkam B. 
P entiç, bütün del geler adına cc. 
vap vererek, gördiJkleri ivi kabul· 
den •e mesain.ın cereyan elliği iyi 
İyi havadan dolayı Yunan hükü
m tine ve delegderine ttşekkür 
etmi~tir. 

Serbest ithalat 
Geoel itha .At rejimi ıle itha

latın serbestisi için verilmiş olan 
kararın daha zipde genişletilmesi 
hakkında letkıkat yapılmaktadır. 

C. 1. R. kArarn 1mesi ile talhik 
edilen u<ul iıi neticeler vermi,ıir. 

Alakadarlara, buhran seneleri· 
nin art•k geçliğini, bunun içın de 
evvelce alınan baıı Ledbırlerin kaJ. 
dırılmasında mahzur olmadığı ka. 
naatini taşımaktadırlar. 

28 Mart 

Bir pencereye 
Verilen kira 

( I inci •ay/adan d•vam) 
manzorası bu sene mevcut degıldir. 

Çünkü, taç giyme merasimi için 
yapılan hazırlık ar hükOmct mer• 
kezine 1 irçok ziyaretçi ve taşralı 
cclbetmi,lır. 

Diin birçok kim<eler Westmlns
ter civarında, merasim esnasında 
alayın ııeçeceği yoli.rda aolaşııuş• 
!ardır. 

Bu yollarda süratle tribünler ya• 
p·Jmakta \·e güzer~iih bayraklaf 
ve kor de a· arla ıü<lenmekteclir. 

Bazı imti}az 1 ı kim<e:er tatildeıı 
istifade ederek iti ip kakılmadan 
licneı·io en Lü}fk ıllrra~imini r;ıhat 

(a seıredebiJm( k iç n ;imdiden ~al· 

konlar ve penccreier kıralamakıa• 
dır ar. 

Kira ücretler~ 5 ile 25 lira ara
sındadır. 

İtalya ile bir 
Muahede 
imzalandı 

(1 inci aayfadan dev<'m) 

Fran<ız gazeteleri, Kont C y oo
nun, Çekoslovak Ccmhur Re si 

Eleıefn Belgracıı ziyaretindrn evv·l, 
p ktı imzalam ık husufünda ıst·cal 
gösteriş'ne, ln~iltere. halı a siyasi 
münasel alının gerRinlqmiş oldu· 
jtunu ve ltalyanın, ~·kasını temi• 
nat altına &llT'ak istry şıne ham et
mektedirler. Eko dö pari gazetesi, 
it lyanın yeni do•t'ar kazanmak 
istediQi ıi ve Kont C ıano,,un fe· 
d akarlıklar pahasına da o sa, )eni 
dost! ır aravacağını ve Fraıı.ı~ 
sistemini bf.zmağa çalışacağını yaz• 
maktadır. Fransız ve garı i Avrı.pa 
matbua:•, Yugoslav- !tal• a·ı p1klı• 
nın arsıulu<al si) asarla Yugosl ıv• 
yanın mnkiini yükselttiğini yaz• 
maktadır! ır. 

Muaaddak nushalar tea· 
ti edildi 

Eelgrad, 27 (A. A.) - Buıriin 
ltal}a sel~rethane•inde Kont C ıno 
ile b•şvrkil Stov•diooviç, ltalya 
ile Yugoslavya arı•ında p!rşembe 
günü akşamı akdedilea si;as! ih· 
lilafa at mu•add k nushalar le ti 
edıimışıir. hi'.Mn. mt•nin süratle t •· 
dikı halyaya ait nu•hanın hu•u<i 
laıyare fc Romaı a gidıp gelmesi 
sayesinde teknik bir şekilde kabil 
olabilmi~tir, 

M Jsaddak nuqhaların teati•inden 
sonra Kont Ciano, ö~Je z mıoı 
tayyare ile Romaya hareket etmiş
tir. 

Bulgarlarda memnun 
Sofı•a 27 (A.A.)- Le M r gazete!i 

Bulgarislanın lt1lya • Yugoslavya 
anlaşmasından çok memnun oldu· 
~unu zira iki akid devletle de dos
tane miınasebatı mevcut bulundu· 
ğunu yazı ı or ve diı or ki: 

"B. Sıoyadinoviç. diplomıtik ka· 
bil yetini Lir kerre daha gösttrmis• 
tir.,, 

-·--
Amerika da 
lOOAlman 
Casusu var 

Nevyork 27 (Radyo) - Dt'mOk• 
rat parti,j rı ebuslnrından Dikşt· 
ayn, Parlamentoda sl)z söyleyerek 
Am ·r ka dahilinde çalışmakta olan 
yüz tane A man casusunun ·derhal 
tevkif e c i erek m.ılıhmeye veril• 
nıeleri i ve bunların i inlerini Lil• 
dirmeğ• hazır olduğunu söı l•miştir. 

Dikştayn'ın bu söz'eri Parla• 
mcntod.ı çek dtrio akisler yapmış
tır. Çünkü, meousun itham et• 
ıijıi yüzkışi Ameri<an tebaasıd.r.Ve 
lunlar Almanyadan para almakla 
itham edi mektedirler. 

Fort otomot.il fabrikalarında 
kimyager olarak çalııan Farits Küıı 
ısminde bir zat Amefkada, Nas
yonal sosyalizm casus• tetkilatını 
idare etmekte imiı. 

(Amerikan• Aiaman mi'll birlik• 
teri) namındaki teşkilatın 20,000 
azası vardır. Üniforması olaı bU 
azaların Hitlere karşı olan muhab
betleri çok büyüktür. Kimyaget 
Kün, bu teşkilatın reisi olup Al• 
manyadan pıra almakla itham edil· 
rnektedir. Amerika mebusu, Ford'un 
kendi yanında çalışan bu kimya• 
gerin harekatından haberdar oldu• 
ğunu ve 1920 senesinde Ford"un 
~ahııdılik aleyhinde fazdığı bir ki• 
tabın Hamburgda yeniden ta edi• 
!erek dağıtılmak üzere Amerikaya 

<\, ônderlldiğini de söylemiştir. 
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HAiimiz 
B irinci sayfadaki resimler: Kont Ciano, Grandi, bir 

üçüncü sayfadaki resimler: General Franko, Fransız 
ot, altıncı sayfad<ki resim: Muıolhi. 

ltalyan %1rhlısı, 
komünisti Dori· 

E irinci sayfadaki resimler: iki Musolini, bir faşist kalabalığı, bir ltal· 
yan mhlısı, Kont Chne, süngülü üç İspanyol, süngü!~ dört beş Ameri• 
kao, olomobil.i t:ir lngiliz heyeti ile beş kişilik bir arap heyeti. 

Birinci sayafaki resimler: Bir Musolini, bir Hitler, bir ltalyan 
zırhlısı, Kont Ciano, b rkaç Japon .. 

Tabii Türkiye gazetelerinin sayfalarını tawir etmekte olduğumuzu 
an'amış.ınızdır. Biz Avrupa gazetelerinin Türkiyeden hiç bahsetmemekte 
olduklar.odan şikayet edip dururuz: Kendi gazeteleri kendisinden bu 
kadar az bahseden bir memleket muharrirleri bu şikayetlerinde, bilmem, 
ne kadar haklıdırlar?. 

l ütün mesele 1 ürkiye basınının masa başı ile yabancı postasına bağ. 
Jı olmasından ileri geliyor: bütün kazandıklarını pağıdla çinkoya ver• 
m< kts olduklarındao, gazetelerimiz tercüme esiri olmağa mahkümdur• 
tar. Turkıye basınında göz avlıyan şatafatı altında böyle bir hü2ün 
vardır. 

Fatay 

Polis ve Adliyede 

Şarkıcı ve çalgıcıların 
muhak.emeleri 

Suçlulardan 
tebligat için 

Bayan Nerimana 
muhakeme kaldı 

---
Balıkçılar isimli bir şarkıdan do

layı şarkının bestekarı Sadettin, 
plak dolduran Artaki, plağa oku· 
yan Safiye ve Nerimanla diğer b~· 
zı plakçılar, hanenendeler ve plak 
satıcı arı aleyhine açılan müstehcen 
neşrıyat davasına aslıye ikinci ceza 
ırahkemesinde dün de devam edil
miştir. 

Dün, muganniye Safiye, beste
kar Sadettin ve Artaki mahkeme• 
de hazır bulunmuşlardır. 

Suçlulardan Ntr man için !forsa. 
ya yapılan teblig-e, Nerimanın lstan• 
bula döndü~ü yolunda cev p ve
rildiği ve Nerimanın Sirkecide otur• 
duğu anlaşıldığ'ından yeniden teb. 
lıgat yapılmasına karar veriimi~lir. 

• • 
iğneli fıçı 
Mecmuası 
Mecmuayı basanlar hak· 
kındakl muhakemeye 

dUn batlandı 
Bir müddet evvel Mlg-neli f:çı. 

lsmile intişar eden bir ri.ale, m~d· 
deiumumilikçe içt mat sınıf ve zum. 
releri biribiri aleyhine tahrik edici 
mahiyette görülmüş, toplattırılmıştı. 

Risalenin muharriri Cevat Rarat 
ile basan Akşam matbusı sahip
leri Necmettin Sadık ve Kazım 
Şinasi aleyhlerine açılan davaya, 
dün, Asliye ikinci Ceza mahkeme• 
sinde başlanın ştır. 

Cevat Rıfat mahkemede bulun• 
mamış ; Necmeddin ıSadık hakkın· 
daki dava da, saylav olması dola. 
yısile tefrik edilmiştir. Kazım Şina• 
ai demiştir ki: 

- O kit p, Akşam malbaasın. 
da değil, Narlı bııhçe ~okağında 
15 numaralı Kenan basım evinde 
basılmışt r. Fakat, üzerine, sehven, 
bir zuhul e•eri olarak "Akşam 
matbası,, ismi konmuştur. 

Ben, ne böyle bir kitabın basıl· 
dığını bilirim,! ne de Cevat Rıfat 
diye birisini tanırım, 
Akşam matbaası, yalnız "Akşam. 

gazetesıni basar. Risale}i basan mal· 
baa s•hibi Kenan da, bu sabah, 
mılddeiumumiliğe bir istida vere
rek bu ciheti bildirmiştir. 

Bundan sonra, Müddeiumumi Cev
det gelmeyen Cevad Rıfatın c.lbi 
lçinmüddeiumumiliğemüzekkere yazıl· 
ml\sını ve müddeiumurrilikten, Ke
nanın verdiği istida hakkında isti· 
zah yapılmasını istemiştir. 

Müddeiumuminin i~teğine uvzun 
olarak karar vedlmiş, muhakeme 
bışka güne bırakılmıştır. 
HUvlyet varakasız mu. 
habir ku·ıanan bir gaze• 
te sahibinin muhakemesi 

Hüvi}el varakasız mulı bir ku. 
lanm ık <ucu ile mahkemeye veri. 
len "Ho ivuı,, sınema mecmuası 
sahibi Muammer C.ıhidin davasına 
dfin Asliye ikinci ceza mahkeme
s!nde başlanmıştır. 

An'aşıldığına göre, Ya!ef Karbo 
isminde birisi, Türkiı·e haricinde 

vila~etıen tasdik ec.i'mem ş bir hiivi'. 
yel cüzdaniıe Hol vut muhabirlıği 
iddia etmiş, Sefarete müracaat ede
rek, parası kalmadığından balıis:e 
1:ürkiye) e göndtrilmesini istem ş· 
tir. Bu hiıd,et cüzdanının viiıivet· 
çe tas i~ edilmemiş o duğu görül
düıtü içınde, bu dava açılmışt•r. 

Muammer C hit, •orul•n sual. 
!ere şu cevapları vermıştir: 

- Holıvut, lsta•bııl magazin, Is. 
tanbulıın sesi ve enternasyonal var
yete proğram gazeıeıerinin sahıbı· 
Y1m. Sekız do~uz ay ka far evvel 
bir gün, idarehaoeme, Mılliyet mu: 
hJrrırterhd~n !:ıelım Nun g•lmi)ti. 
llu Y.ısef.n kibJr bır çocuk o .• 
duğundan, aoil bir d.eye men• 
•up bulunduğuıtdan , Avrupaya 

bir seyahate çıkacağından bahse
derek fahri olarak gazeteme yazı 
yazmak i•tediğini, yalnız bir vesika 
vermekliğimi söyledi. Bende, bu 
veslkayı verdim. Matbuat kanunu· 
nun maddei mahsusası, yardımcı 
muharrirler için vilayete beyanna• 
m~ vermek mecburiyetinden, bizi, va· 
reste tutmaktadır. Fakat ben, öyle ol· 
duğu halde bir istida yazarak Yasefe 
verdim ve vlayete götürcp verme• 
sini söyled m. Halbuki o, bunu 
yapmamış. Yasef, bize, Avrupada?l 
yazı yazacaktı. Abone ve ilan te• 
dariki için kendisine salahiyet ver• 
miş değilim. Ya· .fi bir defa o za. 
man gördüm. Ş.mdi nerede oldu
ğunu da lıilmem. 

Muammer C1hidin bu rcyana• 
tından sonra, müddeiumumi Cev· 
det Yasefin ara~tırılması için Müd· 

deiumumiliğe müzekkere yazılmasını 
i•temiştir. Mahkeme, bu müzeko<ere• 
nin yazılmasıraa karar vererek mah· 
keme yi ba~ka güne bırakmıştır. 

Batkasına alt pas· 
portu kullandıöı için 

mahkQm oldu 
Başka birisine ait bir paspor• 

tı·n reım ni değiştirip sahte damga 
vurarak Suriyedeo Türkiyeve ge
l n Abra ham Y okobovlç İsminde 
bir lehlinin mevkuf olarak muhake· 

sıne, epeydir, Asliye Biriı>ci Ceza 
mahke~esinde devam ediliyordu. 
Dün bu dava l:itirilmiş, A'1raham, 
25 gün hap•e mahküm edilmişt'r 
Mahkümiyetiui m•Akuf ohrak ta· 
m:mladığı için, dün, tahliye olun· 
muştur, 

Aya§ı kırıldı 
Sütlücede barsak fabrikasında 

çalış~n ameleden 66 yaşında izzet. 
atölye içerisınde yubrıki odaya 
çıkarken ayağı kapra~ merdiven• 
den düşmüş, sağ ayağ-, Lırı 1:nıştır. 

izzet, Beyo~lu Zükür ho stahane
sine k•ldırılmıştır. 

BU ADAM DELi MI? 

Kasımplp1a Fesli stık•kta S 
numara'• evde ot·ıran Cemal, c!ün, 
Taksımde, Zambak apartımanıııın 

4 numaralı dairesinde otvran doktor 
Horhoruninin kapısııa gelmiş, 70 
kuruş alacağı olduğunu iddia ede
rek bu plrayı istemiştir. 

D~ktor, böyle bir borcu cima• 
d•ğı.Jı söyleyince de, kapının cam• 
!arını kırmış ve kaçmaa-a başta. 
mıştır. 

Kaçarken yolda yakalanınca, 
cebinden bir çakı çıkarmış, ken• 
dini hafif surette yaralamıştır. 

Cemalin c!elili5inden şüphe 
edilmektedir. 

BACA TUTUŞTU 
Dün, sat on buçukta, Kumbaracı 

yokuşunda 81 numaralı Refik Mu
zaffer apartımanının mutbah baca· 
sı tutuşmuş, itlaıye tarafından der· 
hal siındürülmıiştür. 

BIÇAKLA YARALADI 
Demirkapıda oturan seyyar satı· 

cı Yako ile yine ayni mahallede o
turan Salamon dün kavga etmişler, 
Salamon, bir bıçakla, Yakoyu, sol 
kolundan yaralamıştır. 

SARHOŞ KADIN 
Mahmutpaşada Valide hanında 

oturan Mihriban isminde bir kadın, 
dun gec~ saat birde Mercanda, sar
hoş olarak nara atıp rezalet çıkar -
mış, yakalanarak müadeiumumili
ğe verılmiştiı-. 

CEKET HIRSIZI 
Uıık.ıpanında Hayrinin yanında 

oturan Şaban, dün, Beşiktaşta va
pur iskelesinde 17 numaralı Hasa
nın kah~csin:len Hasana ait bir ve
ket, bir pantolon ve bir yeleği çal
mış, kaçarken yakalanmıştır. 

- Aç_~ S 0 Z -

l Ş~lhDır fHJab~ırD~ırü 
Klavuz 
Kaptanların 
Tekaütlüğü 
Al6kadarlar lktısnt Ve
klletlne mUracaate ka• 

rar verdiler 
iktısat Vekaleti tarafından ha • 

zırlanan deniz adamları tekaüt ka· 

nununa Tahlisiye Umum :\iüdür • 

Jüğü memurları için yeni bazı mad

deler ilavesi kararlaşmıştır. Fe • 

nerler ıdaresi de haziran oaşında?l 

itibaren Tahlisiye Umum Müdür • 

Jüğüne bağlanacağı için ıssız sabl· 
!erde fenerler içinde ve tahltsivP. 

istasyonlarında çalışan emek·ar 

memurların Akay, Denizyol\arı \'e 
diğer deniz müesseselerinde çalı • 

şanlardan ayrı bazı husu>iyetl~re 

malik bulunması lazım geldiği an

laşılmıştır. Bunun için denizcilerin 

tekaütlüğü hakkındaki kanuna 

tahlisiye memurları için yeni bazı 

hükümler ilave edilecektir. 
Diğer taraftan klavuzluk t"şki -

la tında çalışan deniz adamlar. ~e 
kaptanları da denizcilere ait teka· 

üt kanununa dahil edilmedikleri 
için İktısat Vekaleti nezdinde te • 
şebbüslerde bulunmıya karar ver • 
mışlerdir. 

Be~iktaş 
Halkevinde 

• 
1 Ticaret 
1 Eşyalarının 
İskeleleri 

-

Gümr ükmüsteşarının riya· 
setinde bir heyet yarın il· 

manda tetkikat yapacak 
Dahili ticaret eşyalarile ithalat 

eşyalarının ayni yerlere çıkarılma• 
ıı kararlaştırılmıştır. Bu münase
betle şehrimizde bulunan gümrük ve 
inhisarlar vekaleti müsteşarı bay 
Adilin riyasetinde bir heyet yarın 

lstanbul limanında tetkikat yap~· 
caktır. 

Diğer taraftan müsteşarın riya. 
setinde evvelki gün gümrükler baş• 
müdürlüğüdde mühim bir toplantı 
yapılmıştır. Bu toplantıda liman• 
daki antrepoların yıktırılm1sı ve 
yerlerine yeni.erin konulması ka· 
rarlaştırılmıştır. Bundan başka Ga· 
lata yolcu salonu üzerinde de mü· 
zakereler cereyan etrr.iş, limın U• 

mum müdürü bay Raufi müsteşara 
bazı izahat ver:niştir. 

Bay Raufi toplantıdan sonra 
Belediyeye giderek Vali Bay Mu
hiltin Üstündağ ile görüşmüş, Güm• 
rük Başmüdürlüğünde konuşulan 
m~seleler hakkmda valiye izahatta 
bulunmuştur. Galata yolcu salo~u· 
nun tarzı inşası bakkında bugün· 
!erde Güzel Sa'latlar Akademisi 
mimari profesörleri fikirlerini söy· 
liyeceklerdir. inşaat pr< jesinin ya· 
pılmasına da yakında başlanacaktır. 

•• 
Universitede 
Ders kesimi 

Komiteler topl~narak ye- imtihanlara Mayıs içinde 
nl sene faalıyeti !çin 1 başlanması kararlaştırıldı 
mühim karar_lar verdıler üniversite, 1936 . 1937 ders yılı· 

nın ne zaman kesileceği ve imti • 

hanların ne vakit başlayıp ne za • 

man biteceğini tesbit etmiştır. Ted

l'i.;at 22 • 5 • 937 de kesilecek, imti • 

hanlar 27 .5.937 de başlıyacak ve 

Beşiktaş Halkefl Temsılkolu se· 
neJ;k toplantısını yapmış ve ijare 
heyetini seçerek yenı sene faali, eti 
için mühim kararlar vermiştir. B • 
şıktaş Halkevinin Temsil şubesi 
bu sene mekteplıler için ayrı ve 
halk için de ayrı temsiller vere
cektir Mektepliler t~mıiline Beşik. 

d h ·ı· d 30-6-937 de sona erecektir. taş kazası ~ ı ın eki bütün res. 
mi hususi lıse ve orta mek
tep talebeleri davet edilecek
tir. Bunuu için •Kızıl çağlıyan,, pi. 
yesinin provasına başlanmıştır. 

Gençler aynı zamanda Beşıktaş 
halkına temsil edecekleri "zehirli 
kucak. piyesinin de provasile meş
~ul olmaktadır. H LIKevınin dtğ"cr 
koınitelcri de sene~ik toplantılarını 
yapmış ve yeni sene faal:yeti için 
gen·ş programla çalışmağa hazır• 
lannıışlardır. 

Erkek çorapları 
Standardize için Sanayi 

Bırı191 tetkikat yapıyor 

Hukukta eleme imtihanlarının 

hangı derslerden yapılacağı, ımti • 

hanlardan bir ay evvel talebelere 

bildirilecektir. Eski talimatnameye 

tabi ikinci ve üçüncü sınıflar da 
yeni talımatnamede kendi lehleri· 

ne olan bu şekilden istifade ede • 
ceklerdir. ----
Belediye 
Kooperatifi 

Tayyare i1e 
Seyahat 
Edenler 
Diledikleri takdirde 

Sigorta edlleceklerdlr 

D evlet Hava Yolları Umum Mü
dürlüğü bir mayıstan itibarm 

İstanbul ve Ankara ile uzak §ar!< 
ve cenup vilayetleri arasında daı 
mi hava seferlerinin tesisi i~in fa~· 
liyetle çalışmaktadır. 

Ankara • Eskişehir • İstanbul hl!· 
va postaları ise bir müddett~nbPri 
işlemektedir. Açılacak yeni hat · 
!ar için Anadolunun muhtelif yer· 
!erinde mecburi ve ihtiyari iniş • ,. 
halarının tesbitine başlanmıştır. 

Bu sahaların tesviye işi ve tek • 
nik hususatile meşgul olmıya me
mur edilen Ankara Hava İstasyo· 
nü müdürü tayyareci B. Abdullah 
Bülbül sehrimizden Bursa civar:r.
da Yentşehir~ giderek oradaki 4~0 
metre murabbalık ihtiyari bir iniş 
yeri seçmiştir. Oradan İzmir, A<la 
na ve Diyarıbekir havalisine gide 
cek ve Lütün sahalar bir ay için-le 
tesbit ve bitmiş olacaktır. Bu sa • 
halardan maada Ankarada~i umu • 
mi istasyondan başka İzmirdc ve 
Adanada da iki büyük İstasyon k• -
rulmasına başlanmıştır. Ayrıca 

Merzifonda 80 bin lira sarfile bü
yük bir tayyare istasyonu ve han
garlar yapılacaktır. 
Diğer taraftan tayyare postal~

rına halkın rağbetini arttırw~k 

ıçin bu sene gayet ucuz bir tarife 
tatbik rdilecektir. Gidip gelme bi
letlerde yarıyarıya istifade te:nPı 

olunacaktır. 

!<'"azalara karşı arıu edenler si· 
gorta edileceklerdir. 

lzmir Fuarı 
Sergiye iştirak edenlere 

madalyalar verilecek 
ltmir fuarı hazırlıklarına devam 

ediliyor. Geçen ıene fuara lstan. 
buldan iştirak edenlere madalyalar 
verilmesi kararlaştırılmıştı. 

Bn medalyalar hazırlanmış ve dün. 
den itibaren •ahiplerine tevziine 
başlanmıştır. Madalya almıya ıre· 

tenlere bu seneki ıergi hakkınds 

malumat ve iştirak etmeleri tav.i. 
ye edılmektedir. 

Bu sentki sergiye iştirak eden• 
tere de madalyalar hediye edilecek· 
tir. 

Deniz yolları 
Tarifeleri 

s 

Kaymaksız 
Sütler kaymaksızmış ve L 

den Ticaret odasına ~ika, 

yapılmış. Oda tetk!katı neıices") 

sütte 28-30 gram kaymak olm• 
lhım geldigini görerek ona nıza• 
ran raporunu hazırlamış. Bu rapo• 
runun bir suretini belediı eve ve
recekmi~. O halde <ütler kaymak• 
sızdır diye şika}elin manası yoıt 

Herh•lde piyasaya çıkarılan süt• 
!erde (28 • 30) gramdan fazla kay
mak var<lır, buna ş&hadet ederiz. 

Bir günde binlerce litre süt satı• 
lır da, bu lıinlercc lilre içinde ar. 
tık (30) gram da k"> mak olmaz 
mı ~abu? 

Sonra bundan vaz geç, bunca 
senelik bir sütçü, bir p ırçl\ kola 
ile kaı mak yarmısını da li m'~or
aa çek bu sanatın kuyru~unul 

Çöpler için mev
n a aranıyor! 

Nihayet çöp1erin deniıe dökül· 
mesi ışi hra !aştı, Y ulnız çöp erin 
sahillere on mil uzağa dökülmesi 
la11m geliyor. Belediye, bu işi 
yap·nak içın mavna tedarikile 
meşguldür. Fakat, işin içinde iş 
var. Bilmem, kimse bu tarafı aklına 
getirdi mi? 

Hayrli çöpler ma vunalara yük· 
lendi diyelim, haydi mavunalaraa 
on mil açığa gitti diyelim. Ohalde 
Kınalıadadan Büyük adava kadar 
dört canım a<fa çöp merkezi olu
yor demektir. 

H'vdi bunu biz yanlış anlamış 
olalım. Peki amma belediye her 
•~ftrinde (85) mavuna nereden bu· 
lacak? 

N.çin diyecebiniz, çünkü çöp 
m wunasıda çerden çöpten olur. 
Marmara haşin bir deniz oldukça 
ve tahlisiye vasıtalarıda biraz kıt bu· 
lununca ve mavunaların kara bahtı 
yüzünden birde kara yel çıkınca 
batan her mavurıa yeri:ıe yenisi 
nereden bulunacak? 

Terkos havuzu 
Terko~ idaresi Taksimde büyük 

bir havuz yapıyormuş. Ne mükem· 
mel fikir doğrusu! idare, her •uz 
metrede tir böyle bir havuz yapsa 
yine talepleri tatınin ed lemez. 

lstanbuida bu toz, çöpçüde o 
süpürge varken adım başında ha
vuz olsa yine az gelir. 

Yağmur duası 

Anadolunun bazı yerlerinde şid· 
detli sıcaklar baş gösterdi. Kövlü 
çiftçi, mahsulün susuz kaldııtından 
şikayet ediyorlar, Yağmur dua<ına 
çıkacaklarmış. Köylü, (l..;i z ın· 
neder ki şehirliler bol su i;:inde 
rahattır, 

Şu şehrin en mükemmol sa)•riye 
yeri olan Adaya gelsinler, B'lkır

kôıüne gitsinler. O zaman kö) le
rıni çiftliklerd öpüp ba~larına ko
yarlar. 

Serdengectl Kadın çoraplarından sonra erkrk 
çor~plarınında standarrlize edi1:r.e• 
~; kararlaştırılmıştır. Bu müıı>Je• 
betle milli sanayi birliği tetkikat 
yapmaktadır. 

İstanbul Belediye kooperatif şir
ketı yıllık toplantısını Bay Asım 
Sıireyyanın riyasetınde akdetmiş· 
tır. Bır yıllık bilanço ve idare mec
lisi raporu okunarak muttefıkan 
kabul eoılmışlir. Muteakiben ikl 
murakı? seçilmesine geçilmiş ve 
kooperatıfın teşekkülünden beri 
bu vazıfcyi fahriyen ifa etmekte 
bulunan iki murakıp ile idare he
yctı aynen ve yenıden intihap su· 

Yeni tarlfelerln tatbikına=-=-========== 

mayısta başlanacak 

İktısat Vekaleti, Denizyolları • 

nin 937 yolcu ve navlun tarifeleri 

için yeni bir proje hazırlamakta . 

dır. Vekalet bir müddet evvel ş~ı,. 

rimizde toplanan Tarife komisvo -

nunun tl'sbit ettiği tarife hükiir.ı-

Er~ek çorap!arının tek kat ip
liklerle örülmeme•i ic.1p e~mekte 
ve bilhassa tablolarının kalın ol· 
mlsı lazım gelmektedir. Sanavi 
birliği tetkikat neticesini bir rapor. 
la iktisat vekaletine bildirecektir. 
Evvelce erkek çoraplarının fazla 
çeşltli olduğu için standarizde edi· 
lemiyeği ileri sürülmiiştü, Bu mii• 
nasebetle Sanayi birliğinin tetkıka· 
t•na ehemmiyet verilmektedir. 

retıle ıpka edilmışlerdir. 
lerinl muvafık bulmamış ve tari • 
feyi, Denizyolları erkanından al • 

Esasen bir istıhlak kooperatifi O· 

lan ve kardan ziyade hissedarları- dığı izahat iizerine kendisi hazırla· 

Amerikadan Ue pehlivan na ucuz mal teminme çalışan koo-
gellyor peratif 936 hesap yılını karla ka • 

mayı kı.ı-arlaştırmıştır. 

Amerikanın meşhur güreşçile • patmıştır. Kooperatif bir lokanta 
Haber verildiğine göre vedlet. 

ve bakkal dükkanı açtığı gibl, aza· 
rinden Don Jorj, Siket, Dekmin is- !arına yakacak ve giyeceklerin! 

tarifenin bazı kısımları üzerindt> 

tenzilat yapacağı gibi halka ve tüc· 
minde üç serbest güreşçi, Türk taksitle temin etmiş ve ayni za • 
pehlıvanlarile mayıs ayında bir manda 600 ortağına da ikişer maaş cara da tuifede bir çok kolaylıklar 

kaç gürtş yapmak için İstanbula nisbetinde ikrazatta bulunmak gi· gösterecektir. Yeni tarifeler 1 ma-
gelecek!erini bildirmişlerdir. bi faydalı işler başarmıştır. yıstan itibaren tatbik edilecektir. 
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İlk okullarda ki tabiat 
dersinin manası nediı·? 

• 
1 lk okullar için Tabiat bilgisi kitabı müsabekaya 
konmuş bu!un:luğuna göre bazı noktaların izahı 

zamanı da gelmiş oluyor. 
Tabiat Bilgisi, ilk okul müfredat programını doğru. 

dan doğruya ve memleketin bugü1kü vaziyet ve he
defleri dikkat önüne alınmadan yazılırsa belki müsa
bekada kazanır, fakat, bugünkü cemiyet şartlarına 
göre yetiştirilmesi lazım gelen çocukları menılekete 
k•za~dırmış olma" Bununla, müfredat programını 
tenkit ed•cek deZiliz. Program çok mükemmeldir. 

A:ıcak iş yalnız progr~m meselesi de~il:lir, Yur• 
du1 ekonomik şartlarına göre çocukların terbiye 
edilmesi, yetiştirihne!i, hazırlanması lazımdır. Türkiye 
bir z;raat mcm'.eketidir. 

bhaenalçyh tab at bilgisinde çifcilik, toprak, zi. 
raat, tohum, buğday vesaire gibi milli ve mahallf 
ekoncımık mühim yer tutan hububat zeriyatı, istihsal 
ve istihlaki cihetlerine ehemmiyetli yer ayırmak. Bun. 
ları bugüne kadar tedris edilen tabiat kitaplarında 

olduğu gi~i üstünkörü yazıp bırakmamak ger~ktır. 
Ayrıca çocuğa sanayi üzerinde son yenılikl~r ve 

ça!ışm1larımızdan nümuoeler verm•k ve çocuğu bir 
iş tdamı zihniyetile yetiştirmeğe çalışmak vecibe ha· 
!indedir. 

Şu veya bu aletler, f'şya ve bilgiler üzerin1e du
rarak bunları çocuğu boşu boşuna yormaktansa yur. 
dun bu günkü ihtiyaç ve faaliyetine, istediği unsura 
göre tabiat bilaisini, yurt bilgisini hazırlamak doğru 
olur. Yine müfredat proğramı takip edilerek bu ne· 
tice alınabi.ir. 

Program, şu veya bu bahsi büyütünüz veva kısal. 
tınız demediğine göre müellif, bütün memleketi göz 
önünde bulundurarak bahislere _icap eden kıymeti 
vermek imtiyazına sahip demektir. 

Biz ümit ederiz ki kültür bakanlığıda eserler:n ter• 
cibiode bıı. esası ihmal etmiyecektir. 

Hatice Hatip 

At yarışları 
Yarışlar bu sene haz!· 

randa yapılacak 
Memleketimizde at yetiştirenl~ri 

teşvık ve ayni zamanda at neslı • 
nin ıslalıı için her sene .nuhı~ı;f 

vılayetlerdc tertip edilen at yar.ş
iarına bazı yerlerde başlanmıştır. 

Yarışlara şehrimizde bu sene birr.z 
geç başlanacaktır. Buna sebep, mü
sabakalara iştirak edecek :>azı h~y
vanların diğer vilayetlerde deh« 
evvel başlanan yarışlara girr'~-i 

ve yorgun bulunmasıdır. 
Bu yıl, haziranın birinci günü 

başlaması kararlaştırılan yarışla -
rın daha evvelki senelere n:ıza t ıuı 
parlak olması için tedbir alımMk· 
tadır. Bu sene verilecek ıkrami· 

yeler arttırılmış, müsabaka a..ıeci 

çoğaltılmıştır. 

Bu cümleden olarak dün (Yarış 
ve Islah Encümeni Reisi Basvel:ı 1 
tsmet 1nönü) imzasıle vilayet~ p;ıfo
clerılen bir tamimde hara \'e depo 
ıhtiyaçları için satın alı01cak c'a
mızlık r.ygırların koşu meydan';ı • 
rında ve yarışlarda derece alı;·ış 
hayvanl~r arasından ve k0şum i>· 
tikamelindeki aygırların da hay
van sergilerinde muvaffakiy2t ka
zanmış atlar arasından seçilme,; ve 
her sene nihayetinde bunhrın a
dedile fiatlarının iş'arı bildirilm ~ -
tir. 

Maarif mUsteşarı 
Şehrimize geldi 

Maarif Vekaleti müsteşarı Bay 
Rıdvan Nafiz bu sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Bay Rıd\·an Na. 
fiz burudan lzn ire ırid cek ve ora· 
da eski Ameı ikan Kolej nde açılan 
Köy M.allim mektebi işlerile uğ• 
raıacaktır. 
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DEN 1 z Serledıada a;·nen şu cümleyi Ve yuzüne lakavt, neşeli bir ha· 
okumuştur: va vererek po•lahaneyi geçti, tÜ• 

"Bebektel..t esrarengiz ölum bir tüncöiyü dolandı. Üzerinde kırını· 

lngilterede katilleri ve haydut
ları takip için son sistem bir 

laboratuvar açıldı Tekrar karanlık dtnıze baktı ... 
Artık kat'i kararım vermişti. 

3-
Ha,·a karanlık, denız ~ürleyor. aile faciası mı doğmuştur?., zı bo;alı, kiiçiik bir tnhta tabe'.a 

Acaba ... acaba meEele_ı; i olduğu s~llanan bir kapıdan dalılı. Cen2ş 

Ka ı~a atlıyarak onu uzaklar;>. 

Kara namına hiçbir şey görülaıü• 
yor. H"r t•rafı karanlık ve doymak 
bi.miyen dalgaların muzafferane se· 
si doldtırmuş. 

gibi öğrenebilmişler miydi ? K)m· bır taş ınerdiye"lden çıkarken, go· 
den, nasıl? Ne kadarda çabuk öğ• züne trabunlara arkalarını daya· Katilin kim olduğu nasl1 meydana çıkarılıyor? 

çedrdi. Ve yelkeni açarak dümeni 
cine aldı. Ada, şiddet ve hiddetle 
hücum eden dalgalar önünde tit• 
rerken her~y bitmişti. Sular yine 
binlerce dam'alar haii1de yükseli· 
yor, ve dalgalar kayığa vuruvor. 
Birden sall:ınarak ileri kaydı. Dur· 
clıı. sonra bir ok giti karanlık dal• 
galara atıldı. Mahkum dümende. 
RüzııAr yelkeni, yutacakmış gibi 

renebilmişlerdi. Acaba Calibenin mış iki kız ili~ti. Bunlar ş.llı.rak şak· 
ismini de karıştırıuorlar mıydı? fa· rak giilüşiıyorlarclı. Onu ı:örünce, ' cı'dd'I h b' da ta G .,. n.crde Lvnclıada bu,·ük r.ıe- · caniler, cüruınl< :i ce· ~sır hık-

Ertesi ııün bulutsuz, berrak gök· 
le güneş yükseldi. jfırtına susmuş, 
deniz durmuştu. Kalenin ıslak taş• 
!arı güneş ışığında parıldayor. Ma· 
vi dalgacıklar yarnşça kıyıyı, kı· 
lenin dibini yalayorlar. Uzakta bir 
kılanın sahili yübe liyor. Dağlarda 
tatlı bir yeşillik panldıyor. Her ta• 
raf fırtınalı geceden kurtulmuş, ha· 
yatla dolu. 

kat bu bir rezalet olurdu, Gazete ı eşmeğe, ma cup ır e • , 
buna nasıl cesaret edebilirdi? aaah kınmağa çalı~tılar. Fakat bu ga);• rasımle kü adı yapıl•n (cani ve kile ~eknıiye mahkllm edilebil -
e~er Calibeden bahsediyor ise, \ retleri pek beyhude idL Genç bır ha~·dutlan takip laboratu&rı) ciün- \ dikleri gibi, kararlarını verirıer -

ş:şiriyor. 
Birkaç saniye geçli. Sevkitaabil 

ile birden geriye döndü. Müthiş 
kara d•lgalar deniz yü1ünden yük· 
se'iy<>t' ve inanılmaz br çabuklukla 
tekrar yalışı}orl r, D~liaların Üze• 
r ne yayılun hapısanenin kırmızı 
ışığı ona zindanı hatırlatıyor ve 
aklına, ora1aki ıükütu, alçRk ta• 
vanı, ot mhderi, üzerinde ölü gibi 
sararmış çehresile hareketsiz yatan 
adamı getiriyordu. Ürkerek döndü. 
Muthiş bir dalga hemen kayığın 
önüne kadar v rmı,tı. Bununlabe· 
raber arkasında bıraktığı öldürl'cü 
sessizlik ona Okyano,un bu müt• 
hiş dalgalarından daha korkunç 
geli} or. Orada kendini ölüme tes
lim etmiş turada ise hayatı için 
onunla boğu ü}Or. 

Yine köp klü dalıralara ulaştılar, 
Mal.kum donuk o:ızarlarıyle önüne 
bakıyordu. Bu sırada kayık eğrilir , 

Kale üzerinde yeni bir posta du· 
ruyor, küçük bir buharlı, arkaaıoa 
dumandan bir kuyruk salarak, kt· 
71ya yanaşıyor. 

Dünkü balıkçı kıyıda durmuş, dü· 
şünceli düşünceli denize bakıyor. 

Kayığı kaybolmuştu. Bununla be· 
raber o kayığı pek düşünmiyordu. 
Parıldayarak gülümseyen de11ize 
bakarak dünkü fırtına ·ıe... adamı 
düşünüyordu. 

Kayığı nereye gidebılirdi? Acaba 
Okyanusun dibini mi boylamıştı? 
Yoksa dalgaların tepesinde serseri 
serseri dolaşıp ona mı bakıyordu? 

Nerede olabiiirdi? Dehşet deniz 
onu nereye götürebilirdi. Evet. O 
yaşıyordu. Deniz ona, ıztırap ve 
kederlerine karşılık şimdi parlak 
bir hayat vermi,ti. 

-SON-

CalilJeyi hatıra getirecek bir cüm· baiuşta markalarını tanımıştı. Kar· ı yaııın en mod~rn ve en müt ldı.mil ken, ha:<iınler de tereddüde dü -
le, bir tek kelime, bir harf yazmış ta bir daha baktı: bir ınüesseo.estdir. Hn müessesede 

1 
mcm ·ktedirler. 

l·dı' •e bıı g•ıel'ıc'ın1'11 kala<ını eze· - Sekiz dokuı ... Burası olsa ge· 1 - t h 1 k · 1 ş d k d b d · ( o ~ . k ça ışaıı mu c assıs ar, aııunun ıc•· . im iye a ar tat ik c uen par 
cekti. ! re • 1 balını )·•rı'ne gc·lı'rmek ı'çı·n Lon - k · ') l" b 1 tt • " 

K lı b
. b 1 c • ma ızı usu u azı rnsusa a <a ı 

Zihni alt ust olmuştu, bir tara_f. apa ır ·apınııı uı u camını tan bin bir sual kafasında mekık ! tıkırdattı. içeriden bir cevap çık· drad~ işlenmi~ hiç bir cürmün ce- görülmemektedir. Bundan m~ada, 
.. \ madı. Bir daha tıkırdattt. O uman zasız kalmamasını temine çalı~a • ayni !abrikanın ayni cins mamula · 

ıd tokduyorl, blirttart aftan da kbirordsuu· kızlardan biri, uzunca boylu bir es• un an aı a u an yazıyı o uy • b' caklsrdır. Büyiık \·e dağınık şehir· tı ve ayni mm·kayı taşıyan bir ta-
. d al'ı mer, mıde bulantısı \'eren ucuz ır , l b b n k · · k Ga~ete~ı .okuyan adam a .g i. lavanta kokusu yayarak yakla~tı: lerde haydut ve mücrim.ere aşa anca m ·ovanının ıçı, urşunu 

ba gozlerını bu havadı&e dikm ~ K' . . . k" -k b 1 çıkabilmek için ilmin kanadı altı· bir kaç türlü atmaktadır. Bazı kur-
d F d ıış - ımı ıslıyorsunuz uçu ey . 

bulunuyor u. akat. ne e yav 1 - Arapkirli Mehmet beyi istiyo- na sığınmak icabetmektedir. Me· şunlar namludan ıkarlarken çizgi 
okuyordu. Caıetenın arka s_ayfa• ruın küçü hanım.. gibi bazı işaretler bırakmaktadır . 
_:ıı!'da kdlan sa~rları <!~uyab~tmek _ Ah .. Nazmi bey ıiz olacaksı· sela, sekiz buçuk milyon nüfuslu ıçın onun da sutunu bıtirmesı. 1~· nız galiba.. Londra şehrinde cinayet masası po- lar. Bunun için müstantiklerdc 
zımg-eliyordu. Dayanabilir mıydı? \ _ Evet. lisler\, bir cinayetin failini mey • tereddüt hasıl olmaktadır. Bu te • 
Hemen zavallı adamın elinden ga· - Buyu~unnz efendim... şimdi dana çıkarmakta güçltik çekecek reddüdü giderecek olanlar (polis 
zeteyi kaptı. Ve o ilk şaşkınlı• ntrdeyse gelir. olurlarsa derhal (laboratuvar) ın filmi) ile uğcaşanlardı.r, Bazı caııo· 
ğından kurtuluncaya kadar bir yıl• Ve salt omuıunu gencin ağzına d d k d b lerın· üz-rlerınde tutulan taban • dırım süratileaon kısmına göz gez• değdiren bir hareketle kapıyı açtı. im a ını isteme te irler. La ora· • 
zdirdi. Temiz ve debdebeli döşenmiş bir tuarda çalışan polis . mütehassısla· calar alındıktan sonra, mahkumun 

_ Oooh ... Çok şükür.. odaya girdiler. rı ve polis neferlerınin başında en vücudünden çıkarılan kurşun, bu 
Raballaomışlı. Gazeteyi . hayreti~ Yere çok güzel bir hereke halısı meşhur İngiliz ruhçularmdan Sir tabancaya uydurulmakta ve labo -

kendisine bakan sahibine ıade ettı. ~erilmişti. Saray işi bir kanepenin d ratuarın kullandığı hususi bir 
- Çok naziksiniı beyele~di_ 1 _-: iki yanına, sebilhane bardağı gibi Bernar Şpaylbri bulunmaktadır. 

diye mırıldandı - TerbiyesızlığııtU tahtaları yaldızlı ve sırma saçaklı Laboratuvar kü~ad edilelıdcn beri, (mikroskop) alctilc maktulün nasıl 
Ve bir cevap vermesini bekleme• yücek bır ceviz masaya hayretle ı lan beş on tane cinayetin faillerini, ğu mevdana ~ıkarılmaktadır. Poli~ 

den tramvaydan alladı, çünkü ınec· baktı. Bunun üstünde neler neler gızkndikleri yerlerden tutup çı • ilmi ile ugraşanlar. mikrofotoğraf-
hUl adamın gözlerinden sabrının yoktu! Küçüklu buyüklü, i;tri büğ· k i

l af buyurunuz. kolluklar, iskemleler dizilmişti. Bü· meydar.a evvelce çıkarılmamış o- öldürüldüğü ve katilin kim oldu· 

sonuna geldiğin;, hani nerdeyse rü bir takım şişeler. .. kuru bakla arnış ve r.dllycye tesliır. etmiş • tan da çok istifade etmektedirler. 
bomba gibi patlayı"ercceğini anla• taneleri ... Bir avuç mavi boncuk, tir. Halbuki, gizli kahn bir iki bil· Bu elet sayesinde demir bir kasa· 
mışlı. bir gümüş nazarlık .. iki küç_ük kap• yuk cinayetin meydana çıkarılma· nın ne suretle \'e nasıl bir aletle 

Kendini daldırmış gidiyordu. Bir lumba~a kabugu, bır pergar. .. Eına (Skotland Yard) m beşizleri 1 
delinip kırıldığı öğrenilmektedir. 

gibi oldu ve omurganın yanından \============"' 
vuran dalgalar iç<>riyi ı.lattı. Sal· U } 
lana sallana karanlıkların derinli'<· çman ar 
terine dalıyorlar. Mahküm yelkeni 
~işiren rüzgarın hücumlarına gÖ• 
ğüs geri~or. Meğer şu odun ve 
y. lk_en bezındcn yapılan şey usta 
bır ınsan elınc geıiıce ne kadar 
canlanı m şl Kayık Okyanusun aıt
ıına doliru uçuyor. 

- Cesurca atıl! 
Sıkıca tutulmuş dümen ve direk 

gıcırd:ıyor. Kayık tekrar doğruldu. 
Şaku.i olarak yükse iyor. Dalga• 
ların tepesiıde adeta t:ir kuş ii,İbi 

duruyor. Omurga dnlgaların ham
le<inden çatırdıyor. 

Şimdi sessiz. Müthiş su kitleleri 
onunıa (lynuyor, onu okşayorlar. 
Göğsünde, haı atına ait hislerin 
u> andığı bir zamandı, arkasında 
hava birden titredi. Ve sanki de· 
niz üz rinde bir dsrbenin aksi 
dalga 'arın sayısız başçıkları üze• 
rir.de > uvarlandı. 

Y~kselen dal~ alar,f Üzerlerine dü. 
ş kozıl ışıkcıkoa parıldaıorlar, 
sonra karanhkl-tra yayılarek •Ö· 
nu}Of ar. 

K yık yükseliyor, dalgaların te
pe•ine çıl..ıı or, 'e onları aşarak 
san i bir uçuruma doğru koşuyor
du. r.ı hkılın etraf.na bakındı. Ar. 
tık ne oa ne de ı .• pi•ane rör Ü· 

niıı or. Sadece ikinci topun endah· 
tından çıkan ışık, çalınmoş garı: me
tı ~eri islıyormui gıbi, bir an İç•n 
gö1uktü. 

ı.1 hkUm elini ~ıkıca dilmen ... bac·. 
lm;or. Uetıi •t.ılır ki bu baskı al
tı_nda den i bı•e eriru. Guğsurıdc 
şımd '. hıç bır veçhile bu:u .. mı1 ~
~a bır sı vinç. hissi }Ükseldı. Ş•m· 
oı me hul de ı r olanca kuvvetıie 
haykır.yor. 

Ş rodi grniş, sonsuz Okvanusun 
orln~ınd , f,rtınanın \'t ken ~i klı\'• 
v lin•n le trı altında, talıi 1 ·endı 
elinde tutu~or, Ualııadan d lgKyı. 

Uçurumdan uçurum•... Kim ona 
1-;u~ı ouralıı il Kım c! .. Kıııııt! .. . . . . ... 

- Kiıı i'lle oturuyor~un? 
- Bir anrıem \ar. Bir de ,en .. 

Sen gelirsen ııç ki;i olacağu. 
Zeyrep önüııe bakarak dCşi:n· 

me90 Laş adı. 
Sırrı gülerek ilave rtti: 
- Fııl;at, bizim e\·e hiımetçi 

olarak d,ğil, hanım olarak ~ele· 

ceks n. 
Zeynep, Melek Hanımın hakaret· 

kr nden o kadar ı!an-ıııştı ki .. Sır• 
rının lek.ıfı karşısıpda: 

- Gelemtm .. 
Diyemedi. Sırrının gözlerinin içine 

b.ı!.:t~. 

- Peki.~ 
Dedi. 
Sırrı sevindi: 
- Sabi mi söylüyorsun, Zeynep? 

Çoğalıyor 
Şakir HAzımın birkaç gündür 

pevam eden konferansları büyükbir 
heyecan uyandırıyor. Ve her kon
ferans yüzlerce liselinin uçmak 
istcti iÖ•termeıine vesile oluyor. 

Böylece lstaobul Lisesile Şışli 
Terakki Lisesi talebesi sınıflarda 
teşkilat yaparak mekteplerinde 
birer Türk lcuşu kurmak kararını 
veı mişlerd ir. 

GalalJsarayda imtihandan çık· 
mış yük,ek sınıftan iki yüz elli ta. 
leb" de Galatasarayın kendi başına 
,.e var kuvvetile çalışarak kendi 
Türkkuşu kurumlarına yazılmak 
kararını almıılardır. Galatasarayda, 
bütün yük,ek sınıf talebelerine ve. 
rilec•k konferansın, lise hesabına 
plrl&k neticeler "ereceği tabii •~· 
yılıyor. 

Futbo1de adl•rı soylenen Galı. 
ıasaraylılor, ,ılanorcülükde de en 
başta olmak azmini göstermekte• 
dirler. Bu güne kadar muhtelif 
liselerde uçmak i,teği gösterenle· 
rin sayısı bin üç yüzü geçmiştir. 

lstanbulda en aşağı yirmi bin 
gencin Türk kuşlarına gireceğine 
ve bu suretle butün liselerde ve 
yüksek tah•il mekteplerinde, Üni· 
versitede birçok Türkkuşlarının ku· 
rulacoğma muhakkak nazarile ba· 
\almaktadır. 

Balıklıya. dikilen AtatUrk 
bUatU 

Geçen gün Balıklı Rum hastaha· 
nesinde dikilen büıtü dolayısile 
çekilen taıim telgrafına Atatürk 
nan ına ~u cevap gelmiştir: 

/Jag Kü•kçünilu Balıklı Rum lıaı· 
tahanesi idıre hey"eti mıimessili 
G. Gosterilen ttmiz duygulara 

Atatürkün teş&kkörlerini bildirırım. 
Umumi KAtip vekili 
Slir,.urJrı Anclerman 

lskender Fahrettın 
Benimle bcraoer gelecek•h demek?, 

- Mademki öyle arzu ediyor
sunuı .. Celnıek isterim. Çünkü yen• 
aenııin eliı•den kurtıılınak çarele· 
rini arıyorum. 

- O hald henıen gidelim, Zey-
nep! . 

Zeynep. masanın kenarında mu
hallebi yıyen çocuğa baktı .. Göıleri 
sulandı. 

- Bu yanucu~u da o kadar •e· 
\'iyorunı ki •• 

- Arada ölum yok ya. istedi
ğin zaman görürsün yine. 

Sırrı kaşlarını çatarak: 
- Hem, dedi, bu ıenin çocuğun 

değil ya. Anası aana bu kadar ha· 
karet ederken, onu hala seviyor 
musun. 

- Çocuıun ne suçu var? Ben 
annesinden bezııiniııı .. 

el göğsünden ilince bir homurdan• 1 • - Kuzum bunlar ne? Attar duk· ı namılc tanınmış (Big Five) cina· Londradaki polis ilmi laboratua-
ma i•itti: kanı mı burası? b ' K k k yet polısleri de çok uğraşmışlarsa rının ir de (izler) şubesi \'ardır. 

Ônüne baksan abe biraderi . ız, arnını masanın enarına 1 B' Daliınlıkla bir kadının ayagına dayamış kuyruk ucundan 011a bakı- da muvaffak olamam1~lardır in • ır cinayeti meydana çıkarmak için 
basmıştı. Zavallının nasırı mı vardı yordu; . . . . gılizlcr, kanunun hizm~tinc koşu· bu şube, cinayet yerinde bırakılar-
ne?I Kıvrım kıvrım kıvranıyordu. - Çalışabılme~ı ıçın bunlar la· lan (polis ilmine) çok ehemmiyet kan, kıl, toz \'e her türlü kumaş 
Ve bir adam dişlerini sıkmış kiif· zım ... - dıye mırıldandı - \•ermektedirler. Bu ilim, günden parçalarını ele almakta ve mik. o-
retmemek içi~ ktndini güç %a~tedi· - Peki amma Mehmet bey bun• yordu. Bir "affedersiniz!" de onlara !arla ne yapıyor? . güı.e geniıleyip terakki etmekte • fotoğra[b bunlar üzerinde çalış.ı-
sarkıttı. - Mehmet bey bır şey yapını· 1 dir. İlmin tatbikine memur ol.an • rak katili meydana çıkarmakta -

Mahcup olmuştu. Bir ba~ka halt yor. O kazanca ortaktır. Baba ça- lar, cinayetlerin me ·dana çıkarıl • dır. En·clce fotoğrafla alınan re • 
karıştırmamak için etrafına bakın• !ışır bur~d~. . siınlcr büyültülerek, bırakılan iz-

di
- Yenı'camı' lu-nelı'nı'n tam o"nu"nde Nazmı hır sı"ara yakmı•tı. Ka- masına izler üzerinden başlamak· . • . • ]erden Hr şeyler istihracına çalı-

şılırdı. Bugün bu zorluk kalkmış • bulunuyordu. Hızlı hızlı viirüdü. napeye yaslanırken lakayt sordu: tadırlar. Cinayet meydana çıkarı • 
Bah•ekapıdaki buyük ma"azaların - Bu baba epey tuhaf __ bir baba lıp cani mahkemeye verildikten • • ı k N b t.ı b b-· ı ? tır. Mikroskop ile ispektograi en 
önünden 

1
eçerken hala: 0 aca · ... e a ası u oy e sonra, hLkimledıı huzuruna (La-Oh le. "k" k k" 

1 
- Şam babası! ehemmiyetsiz addedileıı çok küçük 

. - .. co. şud ur ... ço şu ur - Kalın, alaylı ve hım hım bir ses boratuvar mütehassısları) çıkarak, b' d 
d 

e so lenıyor u ır eşya an bile canileri meydana 
ıy Y - - lıu cevabı vermişti. Nazmi istifini cinayetin sureti ikaı hakkında iza· 
Gazete vakafı . gay_et .mufassal bozmadan kapıya baktı. Beyaz tak- çıkarmıya muvaffak olmaktadır. 

yazdı~ı halde Cal~bcnm. hıç . balm kesinin üstüne kulaklarından taşan hat vermektedirler. Mahkeme, ve- Londra polis ilmi laboratuvarın -
geçmıyordu. Halta bu oluıııu dog· kocaman bir ye,ıl sarık nrmış, kol- rilcn bu izahatı dinlemkete, ölü· da doktor Davidson df çalışmakta 
rudan doğruya bı~ gencı _ harap suz haydcrl hırııatı ve açık kahve mün ne suretle vukubulduğu hak· ve burada açılan kursb cinayet 
eden gırtla~ veremıne aHedı~orlar- rengi şalvarlı bir adam sol elinde kında ı:anaat hasıl ettikten sonra masaları polislerine. dersler ver . 
dı'. Sandaloa bulu~an ş_ışelerın en bir teneke ibrik sa!!' elile ince bı· kararını vermektedir. Bu suretle mektedir. 
adı, en ucuz rakı şışelt>rı~de~dı: P.o· yıklartnı burarak Nazmiyi istihza 1uı111nıı111uıı•u111•"11••1t•n u11111u11111111u•ııuııııuı11""'""'''11uı111111111111uıuııı11u11111111111111111111uıuuu 1111111111111111111 ,. 111111 

!ıs bunların talaştan çekılmış ıspır· dolu bır btkı~la süzdü; , Cendey'ln ,- 1 
to!arlayapılmış olm35ından şüphe- (Deı·anıı var) Cenaze merasimi • S P O R 
ediyordu. Gazete muharriri Cavi· = DUn yapıldı 1 1 
din ıavalh anasını da aramış, bul• :...-------------.! muştu. Kadıncağız oğlunun bır aşk 4 Milyon Vefatını bildirdiğimiz Erkanıharp S k• buhranına kurban olmasına zerre miralaylığından mütekait tarihçi e ız klüp 
kadar ihtimal vermedifıini söyle- 1 Kilo salça lsmail H~kkı Cendeyin cenazesi 
mişti. Demek ki Cavit Calibeyc dün saat onbirde lstanbul Biçki Turnuvası 
karşı duyı.lufıu ümitsiz •evaiyi hiç Bulgarlar tlmdiden Yurdu binasından askeri merasimle 
kimseye çaktırmamı)tı .. 

Buraya gelince beynınde bir şüp- hazırlığa batJladılar kaldırılmış polis ve mektebin işti· 
he kurtlandı ı Sof ya (Hususi) - Son seneler rakıle büyüyen kafile cenazeyi 

- Sıkın Ômerofa söylemiş ol· zarfında doınale• ve domates sal- Sirkecideki romorköre kadar ta• 
mısın. Eğn o ııeveıeye çıtlatl•ysa çası ihracatı, Bulgaristanda, çok kibetmiş ve bundan sonra Harem 

ya~~~·a kafa•ı yava• yava• b'ır fazlalaşmıştır. Bunun için, Bulgarlar iskele•inde Selimiye kumandanlığı 
• • • 30 yetde, modern enstilasyonlar d · 

başka tarafa •aptı. Ceblerı'nı' yok- · 1 d. tarafın an ıhzar olunan ayrı me· 
o inşa etmış er ır. Bu sene istihsal 

ladı. Arapkirlinin, bir Çin manda· edecekleri 25 milyon ki'o doma• rasimle Karacaahmeddeki aile mak· 
rinin fermanını andıran kart v1',1'ti- l d.. ·1 ·ı beresine deffnolunmuştur. tes en or mı yont kı o salça çıka· 
ni buldu. racaidannı hesaplamakta oldukları Bir çok büyük ıevat ve emekli 

- Musul hanı... - dıye mırıl· için bunları dış memleketler ihraç Generaller, profesür, doktorlar, 
dandı - Musul hanı birinci k•I için şimdiden hazırlıklara b~la· asker cenazeyi medfenine kadar 
numara sekiz dokuı .. ala. mışlardır. takip etmiştir. 

- Şimdı ne yapara~ız? ilen he• 
men seni eve götürmek istiyorum. 

- Bohçamı almadan bir yere 
gidemem, Sırrı bey .. 

- Çocuğu götür eve, Ben bu
rada bekler•m. Bohçanı •!, ieİ ça· 
buk 

Zeynebin içinde boğucu bir se· 
vınç vardı. Kamil Be}in yanından 
çıktılı• gün rah ta, saadete kavu
şacağını umuyordu. Bıı umgu ile 
yerinden fırladı .. 
Çocuğu kucakladı .. 
Ve Sırrıya dönerek: 
- Beni bekleyin burada l dedi. 

Şimdi geleceğim .. 
Zeynep apartıınana koştu. 

Melek hanım adasında tırnakla· 
rını cilalamakla meşguldü .. .. 

Çocuk: 
- Anne .. Sırrı ağabeyimi ~ör· 

düm ben. 
Diyerek an~c~inin odasına dal· 

• 
mışlı. 

Zeynep süratle botıça<ını aldı .. Ve 
kimseye görünmeden merdivenler· 
den uç.rcuına inmcjte ba,hdı. 

Melek hanım, Zeynebin Sırrı 
ile birlikle kaçaca~ını rliyada gör· 
se lnanma~dı.. Çocuıı~n söılerine 

-~--·-· 

·kulak vermedi. Fakat kuçlık yara· 
maı, pencereden annesin: gösterdi: 

- Bak yalan mı söylüyorum ben? 
işte Zeyneple birlikte gidiyorlar. .. 

Melek Hanım pencereden c:adde. 
ye şöyle bir göz atınca : 

- Aman yarabbi 1 yüreğime ine• 
cek şiır.di. Zeyneple Sırrı kol kola 
gırmişler, gidiyorlar ... 

Diyerek yerinden kalktı .. pence
reye koştu .. 

Ve bağırdı: 
- Zeynep .. Zeynep . • nereye 

gidİJ'orsun? 
Zeynep aldırmadı. 
Bir otomobile bindiler .. Şlşli cad

de•inden ıız kla~tılar. 

• Sırrı y lan söyleruemişti.. Onun 
beşiklaşta Köyiçinde dört odalı bir 
tvı, ve evde vatalak bir ar.a 1 

vardı. · 
Zeynep üç giındenbeıi bu evde 

oturuyordu. 
Sırrı. anasına: 

- Ben bu k11.la evleııe<e~i m .. 
Diıerek, Zeynebi e\e yNlc~tir-

' ınişti. · 
Zaten Sırrının ıına.;ı c.Jils z dene. 

cek kadar ~essiz ve ınalıit bir k<.· 
dınrlı. 

Sırrı ilk gecesi evde yalmış. 
onu takıp eden iki iece eve gel
memiştı .. 

Zeynep o gün müstakbel kay• 
nanaslle dertleşiyordu: 

- Sırrı ncıede kaldı acaba, ha• 
nım anne .. 

- O bekarlığa alışmıştır, yav• 
ıum. Ben onu yedi ;ıldan beri ev
lendirmeğe uğra~ırım .. Sır türlü razı 
olnıaı. 

- Acaba beni alacak mı? Yoks• .. 
- Almağa niyeti olmua, seni 

buraya getirir miydi? 
- E.skiden de. böıle ~irkaç ge• 

ce eve gelınedığı vakı mıdir? 
- Ben onun yiizünü evde iiç 

dört günde bir görürüm, yavrum 1 
Bunun içindir ki kendisini e~·len· 

dirmek isterdim. Belki bu suretle 
evine bağlanır ... 

- Ne i' yapar oğlunuz? 
Yatalak kadın kaşlarını kaldırdı .. 

Ôniine bakarak ıı.ırılokndı: 
- Ora•ını Allah bilir, yavrucu· 

ğum ! bana l:erı:ün başka işten 

bahseder. Belli La 1ı bir baltaya 
sap olması için babası da çok uğ· 
raştı. Nihayet son had"e kocamı 
da mezara götürdü. Yüreğine in
mişti zavallı adamcağızın .. 

(Dernmı var) 

. Sekiz klüp turnuva~ı tcrlip heye• 
tınden : 

1 - Turnuvamıza dahil kliipler
clen Vt_fa klübü e_y~elce girmiş ol
duğu bır taahhudu ıfa zarure i ile 
lzmite bir spor seyahati yapmlk 
için Türkspor Kurumu lstanbu1 böl· 
gesinden ve tertip heyetimizden 
mezuniyet alınıı olduğundan bu 
haftanın son maçı olan lstanbulspor
Vela maçı tehir edilmiştir. 

2 -. Halta programınd, ve maç 
saatlerınde başkaca tadialt yokıur. 
Bu haftanın son maçı olarak, lstan
bul spor takımı birinci kümenin 
yeoi kulübünün seçilmiş bir muit· 
teliti ile bir dostluk karşılaşma11 
yapacaktır. 

3 - Bu haftaki lik maçlarına , 
kuliıp!er yekdiğerine karşı dostluk 
ve spor kardeşliği mnasimi ile 
baılayacaldardır. 

4 - Umumi duhuliyesi 15 kuruş. 
olarak hsbit edilmiı olan biletler, 
turnuvaya dahil sekiı kulüp mer· 
kezinde ve Ş.ref stadı kişelerinde 
satışa çıkarılmıştır. ~por meraklıla
rına bir kola;iık o:mak üzere, alı

nan bir bileti turnuvanın dernm 
ettiği her hangi bir hafta~ın ma· 
çında bir defaya mahsus olmak Ü• 

zere kulla oınak imkanı konıılm'IŞ• 

tur. -·-
Yeni neşriyat : 

Varlık 
15 M rt 1937 tarih •e 89 uncu 

numarası Yaşar NaDi, Nurettin Ar
tam, Burhan Belge, Cemil Sena, 
S. l!ehzat, Ahmet Muhip, Melih 
Cevdet, Oktay Rilat, Mehmet Ali 
Sel, Orhan Veli, Yakup Sabrj, Fa
zıl Hüsnii'nün makale, hikaye \'C 

~ıirleriyle ve tercümelerle çıkmıştır. 
Okurlarımıza tavsiye ederiz. 



::: 28 Mart 5 - A C 1 K söz-

ispanya 
Harp diyarında şen kadın 
kahkahaları yükseliyor 

lşvebaz İspanyol dilberleri Kanarya 
adalarında kanaryalar 

• 

gibi şakarak sokaklarda dolaşıyorlar 
Harbeden Frankistler ·milli kuv
vetlerini ''beş ok,, da arıyorlar 

Bir yıla yakındır kan ve ateş i
çinde çalkalanan İspanyadaki hare
keti duymıyan kimse yoktur. Bix 
tarafta hükCımetçiier daha doğrusu 
bolscvikler, karşı tarafta da milli-• -yetçi olan Franko taraftarları mu-
temadiycn çarpışıyorlar. 

Sovyet!cr hükiımetçilere ve fa
ıist olan italyı.nlarla nasyonal sos
yafüt Almanlar da Franko taraf • 
tarlarına yardım ettikleri haldc> i· 
ki taraftan hiçbiri diğerinin hak
kından gelemedi. 

Franko taraftarları İspanyanın 
yarısından fazlasını eline aldı. Mad· 
rid kapılarına kadar gelip dayandı. 
Fas, Kanarya adaları ahalisi de 
Franko taraftarı olduklarını ilan 
ettiler. 
Şimdi İspanyada iki kuvvetli hü

kiımct meydana çıkmıştır. Bunlar
dan ihtilfılci ismini alan Franko İs. 
panyasında acaba ne var? 

Bunu merak eden bir A•Tu;ıalı 
muharrir, Frankonun İspanyasını 
dolaşmış ve bir çok fotoğraflar çe
kerek neşretmiştir. 

Muharririn yazdığı yazıları kı· 
saca ok..ıyucularımıza nakıediyo • 
ruz: 

- - İspanyada ateş var .. di~·orlar 
kanarya adalarında Santa Gürza
da karaya çıkar çıkmak etra!, 
kontrôle baş.3dım. Her ~ey yedi 
Y ındc .• kahkaha .. yine iŞ\·ebaz İs
par ;ırol dilberleri Kanarya adaıarı
nın mah ulü olan Kanaryalat" gi· 

bi şakrak ·arkıJar söylüynrlar .. 
saçlarının aralarındaki çiçekleri, 
uzun şalları tutarak sokaklar1an 
geçip gidiyorlar. 

Maamalih buraya evvelce gelen· 

lcr yeni bir çok simalarla karşı -

laşmıyorlar da değil .. Sahile avak 

basar basmaz karşınıza k::.yu renk 
elbiseli, başında püskülü öne dii -

§en Franko taraftarı şapkalı ve 

göğsünd•J oklu bir rozet bu .. ıııan 
bir asker çıkıyor. Fakat bunun bir 

llıilis askeri olduğunu söylemiye 
lüzum yok .. 

Buradan İspanyaya geçtim .. Da
ha doğrusu İbcrik yarımad1sına .. 
Bir çok şehirler gezdirr, jola~t,m. 
Gördüğun m:ınzara beni hayrete 
düşürdJ. Çunk.i h~ p tJl Jsı • 
nı aramak üzere geldıuım bu yer
d<> ncş'cdcn başka bir şey yok. 

Maamafih sokıiklarda Fr..ııko ta· 
rartarlatı milis clbıseli .ırkckten 

başka kimse de yok. 
Hatta C"!Tltk"rl·rda b;.le yal -

nız Fı-a:ıko askerlerin.n elbifP.lt:i 

Var. Barda, biral-.ıncdc, lokantada 

müşteri. r hep milis askerler .. Bun· ı 
lar o kadar çok kı .• bizım gıbi sı· 
Vi! elbise ile gezenin yabancı ol -
duğu derhal anlaşılıyor. 

M llıyctçilik fikrini yerleştırll'ek 
istı~ en ihtiliılci Franko, mektep • 
!ere! Fra-ko teşk,Jatı yapmış. On 
Yaşından cm dort yaşına kadar bü
tün talebelere Rskcr!ik dersi verl
Yorlar. 
İspanyn müstemlckeleıindeki bir· 
liği göstermek maksadile bir de i· 

§aret hazırlatmıştır. Bu bir R~aya 
gelmiş olan beş oktur. Yeni İspan
Yanın sembolü olan bu okl'1ra İs
pa,,yol!ar Yugo y Flechas ismini 
Vctiyorlar. Bu Fastan Biskaye kör
fezıne kad r yaşayan İspanya hu -

dutıarı .çindcki milletlerin kuvve
tı: ınanisını ıfade edıyormuş. Maa
ııı fih bu oklardan başka asker
lerın göğüslerinde zarp şeklinde i· 
lti çubuk işaret var. Bu çubukların 
ekli İtalyanların faşistlik aliime

ti ve Almanların da çengelli hRç
larını da andırıyor. Bu da fikrın 
temsili imiş. 

Franko İspanyasında herkes ya
rından ümitvar. Frankonun, daha 
doğrusu Franko fikrinin muhak
kak zaferi kazanacağını söyliıyor
lar. 
Dükkancı ı~inin başında, tüccar 

bürosuncia, amele fabrika~ında 

muntazam çalışıyor. 
Harb.? elverişli şiler yapan fabri

kalar, ameleler gece gündüz de -
meden çalışıyor. Hele barut ve si
J&h fabrikaları gece ayrı ve gün • 
düz ayrı gruplar halinde durma· 
dan, dinlenmeden i~liyor. 

Ve-bir taraftan büyük balyalar 
şimendifer istasyonlarına rlurma • 
dan taşınıyor. 
İstasyonlardan da garip kıyafet

li yolcular iniyor. Bunlar karclP.ş 

kardeşe kavga ederken esir düşen 
karşı taraf insanlarıdır. Bıınları 

görmek maksadile hemen her ı:ıin 

meraklılar istasyonlara d'.l!vyo• • 
!ar. 

On dört yaşından on sekiz ya • 
şına kadar olanlara da silah kul • 
!anmasını öğretiyorlar. Bu yaştan 
daha büyük olanlar da esasen as • 
ke• .. cephelerde dövüşüyor. 

Franko büyük bir İspanya yap -
mayı ve bütün 1berik yarımadasi· 
le Fas, Kanarya adaları ve d ğer 

Franko; esir edilen askerleri Ka· 
narya ndalarına göndermek•pj;r. 
Orada yeni yapılacak bir çok isler 
vardır. Bu işleri yine İspanya.ılar 
vatanları içın yapıyor. Yalnrn bir 
farkla .. Kızıllar ışçi ve mılliy~tçi· 
ler hakım olarak .. 

SOGUK HAV ALI TESfSAT 

İktisat Veka!eti 
Türkofis'den: 

- lrm'rrlen başlıyarak memlekttin muhıclif noktalarında taze üzüm ve 
meyva iıin soğuk hava a''tr.·poları lesi• ecii'eccktir. Bu antrepolar, iç 
ve dış pazarlara sevkedilecek taze üziım, taze e!m 1, taze sebze için 
kıı 1 lanılac •k ve bir kısmı 50, dığer kısmı 150 ton istiap edecek büyük• 
Jükte olacaktır. 

MJhtelif •istem ve şekilde tekliflere imka~ vermek için teknik evsafı 
şimdilik tesbit etmivoruz. Vaki tekliflerin içhden e~ ekonomik ve en ışe 
uygun olanını oeçeceğiz. 

Bu antrı polar!a isLhsal veyı. istihlak mahJlleri ara•ında işleyecek 
vantilatör veya diğer soğuk h ·va ve tecrit te•ti'.>atlı kamı·on!ar ve an· 
trepolar dahilinde içlerine taze meyva konup serbe~tce vapJr veya va• 
gon!ara g recek ve bir normal vagon dahıli hacmi ıe ve şekline uygun 
"Container" !er de mübayaa olunacaktır. 

•force Motrice,, in taş kömurü veya gaz povr C!asını ihtiva etmesi 
müraccahtır. 

Teklıf yapmak isteyenlerin en geç 30 Nisan 1937 tarihine kadar 
tekliflerini re•iın, katalog, rüçhan sebepleri ve fiatlari-1' birlikte bildir· 
melerı ilan olunur. "1718,. (72.l) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
.Karbon ihtiva eden maddeler· 

den tcbd,J edilmiş unsurlar istih
sal ve i~timalı usulü. hakkındaki 
ihtira içh a ınmış olan 11 Nısan 
1935 tarih ve 1999 numaralı !ht ra 
beratının ilıtıva ettiği hukuk bu 
kere baikasına devir veyahut mcv· 
kiı fiile konmak için icara verilmesi 
teklif edilmekte olmakla bu husı.s
ta fazla malumat edinmek isteyen· 
lerin Galata'da, Aslan han 5 inci 
kat 1-4 numaralara müracaat edil· 
mesi ilnn olunur. 

Dr. Hafız CemaJ 
(L-..17 .. MAN HEKİM) 

Dahiliye ınütal'ıassısı 
Pazardan ba~ka günlerde öğle • 

den ı;onra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

!stan' •ı da Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabınesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle~ i sabah c9.5 - 12. saatleri ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

KADIN 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

ÔA"le neşriı atı: 

Gözlerinizi nasıl 
güzelleştireceksin iz 

12,30 plakla Türk musikisi, 
havadis, 13 Muhtelıf plak 
riyatı, 14 son, 

Akşam neşriyatı: 

12,50 
ncş• 

18,30 plakla dans mu~iklsi, 19,30 
konfcrdns Ordu say'~vı Se:im Sırn 
T Jrcan (Rus musikisi nasıl başladı). 
20 Müzeyyen ve ar:ıkadaşları tar.ı• 
fından Türk mus:ki ve halk şarkı
ları, 20,30 B. Ômt"r Rıza tarafından 
arapça söylev. 20,45 Muıaffer ve 
arkadaşhın tuafından Türk musi
kis; ve halk şarkıları saat ay~n. 
21,15.ırkestra, '..!2,15 ajans v.: borsa. 
hatıer 1 eri vo ectesi gü.ı5n pro
gramı, 22,30 plaKla !olo'ar, O?era 
ve operet p.ır~ala•ı. 23,00 so·ı. 

- -
Size 
Basit 

çok faydası 
usulleri 

dokunacak 
okuyunuz. 

B ir lı:adının burnu ve ağzı bi -
çimsiz bile olsa, sun'i vasıta -

larla bu biçimsizliği gidermek müm
kündür. Fakat güzel bir göz ka
dar bir kadını daha güzel gösteren 
başka bir şey yoktur. Onun icin ka
dının gilzlerine ne kadar dikkat ve 
ihtimam göstermesi lazım gelece -
ğini söylemiye bile lüzum yoktur. 
Gözleri himaye etmenin ve Kmr -

vetlendirmenin de usulleri vardır. 
Bir defa göz sinirlerini çok ger

gin tutmamalıdır. Eğer gô7leri -
niz yorucu bir işle meşgul ise 
sık sık gözlerinizi işinizden W">ldı

rınız ve bir kaç saniye uzaklara 
b1kınız. Hatta çocukıarmızda da 
böyle bir itiyat uyandırınız. 

Yeşil renk, gözler için rahat ve
rici bir renktir. Onun içindir ki 
sinema artistleri stüdyo!dr.!aki 
kuvvetli Jilmbalardan yoruıan l(ÖZ

lerini dinlendirmek için yeşil göz
lük takarlar. 

Mesela gezintilerde yeşil çayır· 

!ara, mümkün olduğu kadır uzak
lara, ufuklara bakınız. Akşam yat
mazdan evvel. pencerenizi açarak 
bir müddet eökyüzünü, y•ldız:arı 
seyrediniz. 

- Bir gezintiden sonra, bil -
hassa rüzgarlı zamanlarda, eve dö
nüşte gözlerinizi yıkamak iyi'•:r. 
Eğer el altıncıa göz yıkayacak ~ir 

kabınız yoksa, bir parça pamuğu 

göz yıkamak için eczahanelerdc 
bulundurulan losyona batımm: ve 
gözlerinizi güzelce siliniz. 

Ayni losyonla arka üzeri yatmak 
suretile gözlerinize kompres t~ ya
pabilirsiniz. 

Eğer gözleriniz gittikçe zayıfla • 
zarmış ve şişmişse, son derPce sı
cak kompres yapınız. Lo;v,,nu c.a 
şudur: Kaynamış suya ilave edil • 
miş tuz 

2 - İşte gözleriniz için ııüzel bir 
masaj: Parmaklarınızın ucile ka -
palı gözlerinizin üzerine b1s•n:!. ve 
parmakıarınıoın ucunu b'r daire 
çeviriyormuş gibi çeviriniz. Bu ma
saj har0keti yalnız gözün g'..:zclii
ği değil, sıhhati için de iyidir. 
Eğer L!Özler.niz gittikçe zayıfla

mıya başlıyol'sa, gözlük t.i.Mak 
mecbur.\·etini mümkün mertebe 
geciktirrr ek Plinizdedir. l:;uıwn 

için de sabah akşam şu egzersizleri 
yapınız: 

Yirmi defa yukarıdan aşağıya 

doğru bakınız. 

Sonra bakışlarınızla bir .. '3ire 
çevirıniz. Yani evvela yukarıta, 
sonra sağa, sonra aşağıya, daha son
ra sola bakarak bakışlarınıza dai
revi bir hareket veriniz. 

Bu hareketler, göz sinirlerini 
kat'iyyen zorlamamak şartile ya -
vaş yaveş yapılmalıdır. Aynı za -
manda vu hareketleri yaparl<en, 
her iki elinizin parmaklarınızın U· 

cile şakaklarınıza hafifce vurıınuz. 
Bu suretle kanınızın ce~rel~nını 

tesri etmiş ve egzersizden elde e
dilecek faydayı fazlalaştır!?lı;: o • 
lursunu?". 
3 - Dikine güneşe bakmak ne ka

dar kö~ü ise, göz kapaklarınız~an 
5iizülerek geçen güneş ışığı da o 
kadar iyidir. Onun için gözler•r izi 
kapalı olarak güneşe veriıüz. Ay· 
nı zamanda kanınızı harekete ge -
tirmek için !:aşınızı yavaş yavaş 
sağa ve sola çeviriniz. 

4 - Eğer gözleriniz çok yorul
muşsa, bu gözleri koyu karanlıi..t.ı 
dinlendirmek iyidir. Bunun için de 
ellerinizi hafifçe kubbelendirerek 
gözlerinizin üzerine kapayıl'!~. Hiç 
bir ışık girmesin. Böylece bir iki 
dakika bekleyiniz. Bu suretle yor
gunluğ;ın hazan gözleri peıJden • 
dirmesi ı~ibi nahoş hadiselerin ö
nüne ı:eçmiş olursunuz. 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 

SÜMER 

ALKAZAR 
TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

SANCAK 

BEYOGLU 
: Ramona 

:Çel k kartallar 
:Son Rumta 

: Karnnlıkta '1ÇU~ 
: kız.ar pansi)·onu 

: SJn Fransisko ve 
Yı,.;ılan bc!Je 

: P ri<li kıı 

: T .yfuo 

: Ôlüm perisi vo 
Smşın karmen 
ıEhli alip muh•rebelerl 
: S ng pur po•tası vo 
A tın tophya~ kızlar 
- 1936 senesinin -
: Saadet ve Monto 

.h..ris~o 

ı (Eski Astorya) 
: Lüks vapJr yo'cu

: lar·, Balkan o.im· 
pi atları ve Çıyır 
hdyduthrı 

CUMHURiYET ı Yıldırım k•ptan, 
Ku'<ar.ıça ve Me.<aud 

FERAH 

MILLl 

HiLAL 

AZAK 

ISTANBUL 

: Canlı film-Sevişmek 
arzu.su 

: Canlı fıim-Sevişmek 
arlUSU 

ı Türk inkı 1abında 
terakki ham elerl 

: Kraliçe M ri ve 
A·evler iç,nde 

ALEMDAR ı Ô>um perisi ve 
Yer titnodi 

KEMALBEY ı Siı ah inci ve De
fıııc kor&anlan 

HALE 

KADIKÖY 
ı Tatlı bela 

0SK0DAR 

: Altın kelebek 
(Türkçe sözlii) 

BAKIRKÔY 

MILTIYADI : Yeşil domino 

* 28 • 3 • 1937 Pazar 1,ıı••ui Bılı6iııtt1 

gündüz ve gece lehirTiyilfroıu 

~~~ M ~~30 da ııııııııııııııı 

~;n~e~~;~~~; 1111..111 

ııınıııı 1 
çeviren: 

Seni ha Bedri 
Göknil 

Son hafta 

* "''' 1 t11t,nlfnınm1llQn""11"'"111111111111ırıııuuuııuııııu111ın1111111111111ıuınt10f111N1111n1111tt1ıınıı111ııı111uıu1111uoHıtı11M11tU11• OPERET: 
İstanbul Dördüncü İcra Memur

luğundan: 
Tamamına (900) !ıra kıymet tak

dir olunan !stanbulda Tahtaka!e 
mahallesinde Tahtakale sokağındı. 
eski yeni 107 ve 278 ada ve 21 par
sel N o. ve 22 metre murabbaında 
bir tarafı 22 harita No. Ju mahal 
bır tarafı 20 ve 18 harita No. lu 
mahal cephesi Tahtakale caddesi 
mahdut zemini çimento döşell kar
gir bir dükkjnın 192 hisseden 24 
hissesi hÇık arttırmaya vaz edil • 
miştir. Arttırma peşindir ve tavı. 
zi arttı:·maya iştirak edecek müş
terilen kıymeti muamelesinin % 7 ,5 
ni•betinde pey akçesi veya milli 
bir bankanm teminat mektubunu 
hamil )imaları icap eder. Mütera
kim vergi tanzifat, tenviriyie ve 
vakıf borçları müşteriye aittiı'. 
Arttırma şartnamesi ilan tarihin
den itıbaren dairede mahalli mah
susuna talik edilecektir. Birinci 
arttırması 29/4/937 tarihine müsa
dif Perşembe günü saat 1 den 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttır· 
mada bedel kıymeti muhammene • 

nin % 75 ini bulduğu takdirde üste 
bu·akılır. Aksi takdirde son art • 
tırmanın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırmd 15 gün daha temdıt 
edılerek 14/~/937 tarihıne mü a -
dif Perşembe günü saat 14 den 16 ya 

28· 3-1937 Pazar gündüz ve gece 
saat 15.30 da ve gece 20,30 da 

SAZ·CAZ 
Yazan: 

t:krem Reşit 
Müzik: 

Cemal Reıit 
kadar dairede yapılacak ikinci 

Pazar günleri 15.30 da M ıtine arttırma neticesinde en çok arttı· ~,-..------~--'""'"""--~·~ ..... 
ranın üstüne bırakılacaktır. 2004 1356 Hicri 
No. lu icra ve iflas kanun•mun 126 Muharrem 
ıncı maddesine tevfikan hakları 16 

1353 Rum! 
Mut 

15 
tapu sıcillerlle sal.ıit olmıyan ipo
tekli alacaklarla diğer a!akadaranın . Yıl 1937, Ay 3, Gün 87, Ka11m 141 

ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve ma~a· 

• rife dair olan iddialarını ilan tari· 
hinden ıtibaren 20 gün zarfında ev· 
rakı müsbitelerile birlikte daire -
mize bildirmeleri 1 zımdır. Aksi 

takdirde hakları tapu sieiilerile sa

bit olmayanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Daha 1 

fazla malumat almak isteyenlerin 1 

36/2714 No. lu dosyada mevcut ev- 1 ı 
rak ve mahallen haciz ve takdir! 

28Mart 
Pazar 

Vakiti er Vaıati 

••• "· 
s .;o 

12 19 
.15 51 
18 30 
20 2 

Ezani 

!1:8. d. 

11 n 
5 50 
9 21 

12 00 

1 32 1 
sal ve istimali usulü. hakkındaki j I 
ları ilan olunur. (31350) ı...--.--===--'"=~~=----. 

4 lj 9 3') il 

Güneı 

ôa-ıo 
İkindi 

Akşam 

Yatsı 

imsak 



28 Mart 
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I._ ____ E .. m .. n .. iy .. e .. t.-S .. an .. d .. ı!ı Hanları 1 Hiç BiR iDDiA 1 BANKO Dl OMA 
A•hnda kıymetsiz olana ı 

Taksitle satılık emlak 
Cinsi 

Aparhnıan 

Apartıman 

0Jkkanlt apartıman 

S e m ti 

·Fındıklı Mollaçelebi mahallesi Çeşmeçıkmazı sokak 
e•ki ve yeni 6 No. lı (Hayriye aparlımanı) 

Tophane Firuzağ"a mahallesi Hasana~a Bahçeçıkmazı 
sokak Es: 7, Ye: 9 No. lı (E•m• ap ırtımanı) 

Peyoğlu Hacımimi mahalle•i Kumbaracı sokak Es: 
78, 80, 82, Ye: 104, 106, 106 ' 1, 106 '2 No. it 

Dukkanlt ap ırtıman Bebek, Bebek caddesinde Ye: 154, 156 No. lı (Hey
betullah aparlımanı) 

Apartman 

Bal.ç.!i ~öşk 

Sultanahmed eski N •kilbend mahallesi Çayıroğlu 
sokak Es: 30, Ye: 34 No. it (Az z apartımanı) 

Büyükadadı Nizam mahallosi yeni Ziyapaşa sokak 
Es: 5, 8, Ye: 3 Mü. No. lı bahçe'.i (Ziya Paşa köşkü) 
ve müfrez arsa. 

Evsafı Muhammen 
kıymeti 

Üçer odalı ve üçer d~ireli 
k!rgir elektrik ve terkosu 
havi (bir katı banvolu) 5500 
ikişer odalı üç dairdi kar· 
gir kuyu ve elektr:kli 3800 

Altı daireli üç dıikka ılı kar· 
gir i.ç dairesinde ba ıyo 
varrlır. Su, e:ektrik ve ha· 
vagui ıi lıa vi 16000 

Biri dört odalı il..i., yedışer 
odalı i;ç dai;eli clektrık, 

'terkos ve kalor fc ı i"havi (bi· 
rinci kat naıam•m) 23000 

Üçer oda'ı üç J airclı elek· 
lrıği havi kiı.rrir (tirinci kat 
natamam) 6000 

iki katlı taksimatı 1.öliik 
bılinde ayrılmıya müsaM 
27 odalı, homam ve eıeklri· 
ği havi ahşap 9000 

l - Arttırma 6 nisan 937 tarihine düşen salı günü saat l4 te yapılacak ve gayrimenkul muhammen kıymeti 
bulursa en çok bedel verenin üstünde bırakılacaktır. 

2 - Arltırmıya girmek için muhammen kıymetinin % 10 nisbetinde p=y akçesi yatırmak lazımdır: .. 
3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalıını beş senede beş mnsa•i taksıtte ödenir. Taksitler % 7 faıze tabıdır. 
4 - Taksitler ödeninciye kadar ırayrim~nkul Sandığa birinci derecede ipotekli kalır. 
5 - Fazla izahat için Binalar Servisimize müracaat laz'm.;,.d;..ı.;,.r • ..:.(l;.;;3..:.90.:.;);._ ______________ _ 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

\ Deniz Levazım Satınalma Kom syonu llAnla~ 
DENiZ MERKEZ SA TJNALMA KOMiSYONUNDAN: 

1 - Tahmin olunan bedeli (9000) ve teminatı (675) lira olan on ton 
m"kdarında külçe bakırın M. M. V. binasında müteşekkil komisyonumuz• 
c 29.Nisan-937 Perşembe günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek isleyenlerin komisyona müracaatları. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğ"ince vesaik 
ve teminatlarını havi kapalı zarflarını mukarrer saate kadar komisyona 
vermiş bulun malan. s~al l 3.30 dan sonraki müracaatların kabul olun• 
mayacağı. (1404) 

• •• 
MiLLi MÜDAFAA VEKALETi DENiZ MERKEZ SATINALMA 

KOMiSYONUNDAN: 

1 -· Tahmin edil•n bedeli ( 2180 lira 4v kuruş ) olan "1896. kilo 
miktarında yağ miıberrit borusu ıle (19 lira 20 kuruş) muhammen be
delli "'.XJCO. metre uzunluk, 15 M/m kutur ve 32 kilo,. miktarında bu· 
lunan pirinç telin ikisi bir arada kapalı zarfla eksiltmesi 28/Nisan/937 
Ça şamba günü saat 14 de Ankarada komi$yonumuzca } apılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2 190 sayılı kanun hükümleri dahilinde 
(165) liralık bank te'minat mektuplarını havi teklif mektuplarını mukar• 
rer saate kadar komis, ona vermiş bulunmaları ve şarttameoin her gün 
komi•yonda görebileceği. (1400) 

İstarit>ul (3elediyesi . · İlanları 
.. . ~ ~~ ~~~,,, . . .· ·.:.. .. . 

. · ....... 1i.f'.,:·,~··;.-~ ·,?~'~. ~. :·:·: _·.. • ... , : 

!İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Knmiıyonu llinları 

Yedek Subay okLılu için 250 adet 
kapaklı bakır karavana 2/Nisaıı/ 

1937 Cuma günü saat 14,30 da Top

hanede Satınalma Komisyonundıı 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 1312 lira 50 kuruş
tur. İlk teminatı 98 lira 44 kuruş
tur . 

Şartname ..-e nümuoesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli sa

atte komisyona gelmeleri. 
{393) (1832) 

* Gedikli erbaşları için 2454 metre 
nevresimlik bez 1/Nisan/1937 Per
şembe günü saat 15 de Tophaned~ 
Satınalma Komisyonunda paz:ırlıı;.

la alınacaktır. Tahmin bedeli 1742 
lira 34 kuruştur. İlk teminatı 130 
lira 68 kuruştur. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. j,. 
tcklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. {396) (1633) 

* Gülhane hastahanesinde yapıla-

fazla bir şey ilave etmez. 

KRE.M PERTEV 

ifrat ve mübalaı!anın iradesi 
değildir. Terkibi bir len ha· 
rikası gibi velve"eli bir tırz· 
da ortaya atılan güzellik 
müstahzarlarını da kendi51-
ne knrşı hi\bir zama ı rak •p 
olardk tanı ım ı~lır. 

Dr. Ihsan Sımi ••• 

Gonokok aşısı 
Bel<oğuk•u ,u ve ilıl<iat i arı,ıa 

karşı pek tes,r!ı ve taze aşıdır. 

ANONiM ŞiRKETi 

Tauı:ımen cd' \"e edilmiş scrıııaye 

Lit. 200.000.000 

Merk~zi Umumi •e Müdüriy~ti Umu mire: R O M A 

TJ:f'İS 1'ARİIH: lSSO 

1 Biitün diinyada şube ve muhabirleri varılır 

1 Türkiye şube ttri: 

lstanbul • lstanb ı Merkezi, Sultnnhamam 

,, Şehir bürosu A (Galata) Mahmudiye caddesi 

il " " B • (Beyoğlu) lstikl31 caddeni 

iz mir· izmir şubesi, İkinci kordon 

1 Divanyolu Sultan Mahmul türbesi 
No. 113 1 Suriye ,.e h"tın!e olan mur meiiıtımızın ifasını, bu memleketlerde he~ 

~~~~~~~~~~~~- türlü Baıı k<ı lıirnwtlerini }top hı;mek için l<hımgel · n lcrlibatı h1il geo ' ş 
~I -ı · bir şube ~e.t .. t ke•he ma ik olan llANf.:O Dl ROMı en iyi şeraille de· 
İstanbul komutanlığı • ruhte eder. 

Satınalma Komisyonu ilanları ' Galata bürosu hu usi bir kasa servislrt'!t maliktir. 

'----------. --. - Bilcümle Turkiye şubeleri, hususi takas muameleleri içıo başlıca Avru-
İstıhkıim taburunun ışgalınde pa bank•larile irtibatı olan husu.ı bir kşkilata ını ' iklir. 

buhrnan bina hağlı kc~ıf cetvelı mu- .J 
cıbmce tamır ettirileceğinden iha· l'-·--------------------·-----
Jesi 5/4/937 de Pazartesi günü saat 

l~ de açık eksiltme ile yapılacak • 

tır. Muhammen keşif bedeli 674 
hn 14 kuruştur. Şartnamesi her 

gün öğleden evvel komisyonda pö
rülcbilir. İsteklilerinin 51 liralık 

ilk teminat makbuz veya mektup

larile 9 cü İnşaat Şubesinden •h· 

cakları vesikalarla birlikte füq\~ 

gümi vakti muayyeninde Fmdı!< • 

lıda Komutanlık Satınalma Komis
yonuna gclmc!t'rı . (1495) 

* Çatalca Müstahkem Mevki Ko • 

mutanlığı içın 8 kalem muhabere 

malzemesi açık cksıltme ile 8/4/937 

Perşembe günü saat 16 da ihalesı 

yapılacaktır. Muhammen kPşif be

deli 890 lira 12 kuruştur. Şartna
mesi her gün öğleden evvel komis

yonda görülebilir. İsteklilerinin 67 
liralık ilk temıııat makbuz veya 

mektublarile beraber ihale" günü 
vakti muayyenindc Fındıklıda Ko
mutanlık Satınatma Komısyonuna 

gelmeleri. (1604) 
il(, 

İstanbul Komutanlığı hayvan 
hastahanesinde mevcut körüklerin 

elektrikle işler körüklerle tebdil 
edilmek suretile satın alınacaktır. 
ihalesi 8/4/937 Perşembe günü saat 
16,:ıo da açık eksiltme ile yapıla
caktır. Muhammen keşif bedeli 

1062 liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görü • 
lebilir. isteklilerinin 80 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektublari
le beraber ihale günü vakti muay
yeninde Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna gelmele • 
ri. (1605) 

* İstanbul Komutanlığı garnizonun
da bulunan motörlü vasıtalar ih • 
tiyacı olan on çeşit makine yağına 

ihale günü talibi çıkmadığından 

tekrar açık eksiltme ile ihalesi 
1/Nisan/937 Perşembe günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen tu

tarı 513 lira 95 kuruştur. Şartna
mesi her gün öğleden evvel K) • 

misyonda görülebilir. İsteklilerin 
39 liralık ilk teminat mak . 
buz veya mektupları ile beraber i
hale günü vakti muayyeııiııde Fın
dıklıda Komutanlık satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (1673) 

* 3. üncü kor için nümunesi gibi 
400 adet nöbetçi muşambası kapalı 
zarfla ihalesi 13/Nisnn/ 1937 Salı 

günü saat 13.30 da yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 5600 liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden ev • 
ve! komisyonda görülebilir. İstek • 
!ilerin 420 liralık ilk teminat mek
tup veya makbuz!arilc 2490 sayılı 
kanunun 2 inci ve 3 üncü madde

Jedndeki vesaikle beraber muayyen 
günde :hale saatinden en az bir 

saat evveline kadar teklif mek • 
tuplarını Fındıklıda Komutanlık 

Satınalma Komisyonuna vermeleri. 
(1733) 

iç· n .... 

EMNiYET SANDIGI FAiZLERi INDIRVllSTIR 
EmlAk mukabili ikrazatda faiz hadleri indırilerek 1.1.937 tarihinden 

itibaren kıivirlerde: 

% 9 faiz 
% 1 komisyon 

Ahşapla~: 

% 9 faiz 

% 2 komisyon 
Alındığı m'lhtnem barkımıza ilAn olunur. (1535) 

Posta T. T. Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

16 X 16 nı/m eb'adında 10 bi~ kilo dört köşe demır açık ek•iltme 
ile alınacaktır. Bu demirin muhammen bedeli 1250 muvakkat teminatı 

94 liradır. Ek·iltme 29-3-937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat ~5 
de yapılacağrndan isloklilerin muvakkat temınatlarını vezneye yatırdık· 
tan sonra muayyen gün ve saatle fabrikada müte,ekkil Komisyona mü
racaathırı. 1ı11421" 

Kütahya Vilayetinden: 
Kütahyada yeni >•ptırılan Memleket hastanesi için alınacak 676 lira 

muhammen beddli 24 kalem armatör \'e an pull~ri 9 • 4. 937 Cuma gü. 
nü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksil meye konulmuştur. 

1 - ihale Kütahya Daimi Encümeni huzurunda yapıhcaktır .• 

2 - Şartnamesi her giin Daimi Encümen kaleminde görülebilir ve 
isislenebilir. 

3 - lsteklilerın bedeli muhammeııin % 7,5 ğu ni•belinde muvakkat 
teminat'.ari e K~t•hya Vilayeti Daimi Enciımeı;i ıe müraca ıtları. (l o~2) 

Beyoğlu Kadastro - • Direktörlüğünden : 1 
Keşif beJe.i 20773 lira 56 kuruş olan Tepebaşı bahçesi arkasındaki 

Tozkopara.1 yolunun inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif 

!evrakı ve şartnamesi 104 kuruş mukabilinde levazım müdürlüğünden 
a!ınabil"r. Eksi:tmeye 29-3.1937 Pazartesi günü saat 15 de Daimf Encü· 

mende yapılacaktır. istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 1558 
lira 1 kuruşluk ilk temin.ıt makbuz veya mektubile beraber tekiif mek· 

tupl ı. rını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. (B.) (1408) 

cak inşaat ve tamiratın açık eksilt

mesi 2/Nisan/937 Cuma günü saat 
15 de Tophanede Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Keşif bede
li 6503 lira 94 kuruştur. İlk temi
natı 487 lira 80 kuru~tur. Şartna -
me keşif ve plıinları komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli sa • 
aile kanuni vesikalarile beraber 
korr.isyona gelmeleri. {389) (1496) 

Dahiliye ıııfıtelussısı / Knda•lrosu bitirilerek Tapuya devredilmiş ol•rı yeni Kamerh1tun 
/ O Al" R 5 "I mahallesinde Gayri menkulü olanların çap'ı kadastro senedlerini almak 
1 r. 1 IZ8 ag ar ı üzere - Sultanahmelte Beyoğlu Kadastro Müdürtü~üne - müracaatları 

Be.şiktaş Tramvay Durak _i_ıa_n_o_ıu_n_u_r._•_ı_7_2_3,_, --------------------

sonra kabul eder. 1 E. izzet 
Hastalarını hergün öğleden 

1 

Sahibi ve Umuml neşriyatı idare eden Başmuharrir 

..& !Ja.ıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 


