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Seyu 336 J ırıocı ,,ı. l' .. r•rd• .. ,,n fi Kuruş Telefon No. 20827 Mektuı> edreo:ıı: Cafalotlu, $•••' ... ,,., Telgref edresl - lotanbul: Acık Söz 

tehlik arp • 
esı ı r. 

İspanya meselesinde .fln'iiiiieie'n'iô'"'""~"'""'"l Başbakanın B~lgrat 

P k 1 b . .. t k ı 8. b d 1 ~ s e y a h a t ı as aya, ır muare eı ırmuaee ~ 1 t ln·· .. .. b h 1• 
/l • • ~ sme onunun u sega a ıne 

devre si v Ü c u de g et İ r m İş __ lcTeebk!~~uarı kı ıs-i ~~.!.~~ı:;:,;hemmiyet verilmektedir 
~ mizden ) - l el· 

ita/ya ispanyaya takviye kıtaatı göndermigor 1
;panyaya bırak-1 ~~kt :~~~n':ryda~r 
~makve verine Is-~ müzaktreıere 
- - sahne olmakt1• 
~panyol Fasındaki ! dır. ltaıya H,ri· 
' S t · I k ; ci, e Nazırı Kont i ep eyı a m a . E Cianonun evvelki 
~ Loııdra, 28 (A. A.) - Vis Amiral ; gün Bel gr at ta 
~ U•b9rme, Sunday Timcs gazete• ~ imza la dı ~ an• 
; sinde çıkan uzun bir mektubun• ; !aşma orta Av· 
i_' da lngilterenin Septeye muka• §_ rupa ve Balkan• 

lar siyasa .. nda 
~ bil Cebe'üttarık'ı lspanya'ya vrr• ~ son seneler zar. 
~ mele suretiyle hir mübadele Y'P• § fındaki en mühim 
; mak teklifinde bulunm•sı lazım § bır hadise ol rak 
~ geldiğ'ini yazmaktadır. Bu teklif, §: kayde di im ek le• · 

~ vaktiyle 1868 senesinde Amiral ~\ d~~men e!k4n 
! Georg Grey'ın teklifini tecdidden i; umumi ye si bu 
ı~ başka birşey degildir. ~· anlaşmanın yalnı7 
~ Amiral Usborme, lngilterenin ~t iki taraflı li· an• /nörıil,. Belgra~11 Te.,fik RüstiI Aras il• ht_rabtr gi~e-
·~ Sept ye yerleşmek suretiyle sev• 1il 1 a Ş m a o 1 ar~ k ceklıf'. JJa ııga~·~ son yılların en mülıım ıigası 
I' k-ı ı ak d ld =ı Dnamı 2 rıcıdc lıadı,.si aaqı/maldadtr. : u ceyş ımın an e e edece- = ~ = . .. . ~ IJlllHllUIUlllllllllllllllllllllllllUUUU111111ıııuıu11nıuıuu11111111ııuıııınııı11111111111111111111111ı•llllllllll•llllltlllllllllllUlllllllllllUIU. 

~ !~a~:n~:~ı ::;;.;:tam:~d~~~a~~: !ı ~ş Bankası Umum""'ı heyet· 
l ~-~._-:i,: şası imkanmdan bahseyleınekte• ~ 1 

dir. Cebehittarık'da böyle bir i b 1 
meydan inşası ciddi müşkülata ~ ugu"' n top anıyor 

i mıruı k•lmrıktadır. : 
iu111ıuıı111ıı11111111111111111uııu1.ıuıııııııtt•tı1111nuııııııııııtuuttı= 

e. şu,nlg diyor ki: • 
-~----~- Bankaların faallyetı bir Avusturya yıl evvele nlsbetle bUyUk 

j lnkltaf gösterdi 

M •• t k • ı Ankara 28 (Telefonla) - Türki·' US a 1 ye İş ~ankası aı.~ıa e hey_eu' ~-mu·. 
miye ıçıı aı yarın (bugun) o~lc-. 

1 a a k r:r, banka merkezinde ya· 
pılacaktır. İş Bankası, bu yıl, ~n
Jiyetinin on üçüncü yılını tama "n• -·. 

f•p•nga mulıaripl•rl lı:arıııında rntımlcün otdafu kadar ilıtlgallı ""''"'" ıtl•n Almartlar e. Hodza ile s. şuşnlg 
yeni gıl için du•madan lıazırlanmaktadır 

··lt~·ı;v ........................... -........... 1 Fransız-lngiliz Bir harn aemisi sıyas~emge0~~~11~1~r0zerın-
,., O· Viyana 28 (A. A.) - Başvekil 

Türkiye Jş b • /·g" · 116alagagı bom şuşn ig paskaıyaıar münasebetiyle F lr l l JVI ~ • neşrettia-i bir makalede diyor ki: 
ransa V l • b d tf • Eıter Avusturya hürriyet ve istiklalin: F~an>" iç davalarile yorgun ve rı._ uvvet enl yor ar ıman e l kıskançlıkla koruyabilirse kendisine 

ga"p Avrupasının zorla çıkm.ua Paris 28 (A.A.) - Matbuatın Cebclüttımk 28 (A. A.) - Meç.o düşen vaz feyi yapabilecektir. Avus• 
lgötürülen meselelerile pek mcş- tefsirlerine aöre paskalya yortusu hu! bir harp gemisi, dün dini bir (Dtoamı 4 011cü ıaM/•d•I 
gul ve bunalmış görünüyor. ispanyanın vaziyeti meselesinde alay yapıldı~ sırada. Malagayı 30 !=::.=======-======== 

Fransada hükumet erkanının Fransa. (ngillere arasında sıkı teş· dakika bombardım•n etmiştir, ltalya 
Şark işlerine vekıt ayıramıyacak riki mesaide bir mütareke devresi Üç kişi ölmüştür, lirçok kişi yara• 
kadar bunalmış bir vaziyette ol • (D•o•mı 2 inci say/ada) lanmıştır. (Dnıamı 2rıei ıayfada) 

~~~~~~:~ı:ü:~k:;;~r~~~~e;;an:~; ...... li~·1~·9···········"E;"k;~·/i"k"'~c;·m .. 11111111l1:9·mıııeuııııtu .. ,·:
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::·n....... Sulhu temi ne 
murahhaslarının, konsey kararla • 

tına aykırı iddialar ortaya atabil. geni idare heyetini seçti Çalışıyormuş 
nıeleri ve Hataydaki Fransız me • 

lamaktaı1ır. Bu münasebetle. baı;
ka umum müdürü .Muammer E -
riş gazetecilere beyanatta bulua • 
muş, euümle demiştir ki: 

- Bankamız, on dördüncü ça '. !• 
ma yılına girmiş bulunuyor. 1'136 
da bankamızın işleri memleketin 
umumi vaziyetinde olduğu gibi, 
bir yıl evveline nisb<0tle i.1kL~af 

göstermiştir. Mahsullerin sür'atle 
ve memnun edici fiatlarla •atıl • 
mış bulunması, seyyal banka mu· 

1 amele hacmini genişletmiş; ikra-
• zattan : Ppılan tahsilatta kolaynk 

temin etmiş ve umumiyetle plas • 
man büyümüştür. Aynı yılda pi. 
yas&larımızda iflas ve konkordato 
vak'alac:ııın normalden aşağı ol -
duğunu kaydederim. 

936 daki kar, 935 t~n fazla olmak 
( DtfJamı 2 nci •ngfada) 

lı Barıkaıı Umum Madilrü 
Bag Muammtr Eriı 

nıurlarının tehlikeli olan bir tu • 
tuın.ıa bu memleketi kana boyamı· 
Ya ve tazyike serbestçe kalkışabil· 
tneleridir. Aksi nasıl iddia edile • 
bilir ki, bütün bu memurların hü· 
kuınet emrine ve devlet teahhü • 
düne itibar etmiyerek başı boş ha
raket ettikleri kabul olunma1.sa 
Fransanın, şark Akdenizinin mut · 
lak hakimi olan Türkiye ile do~'· 
luğa kıymet vermediği gibi buda • 
laca bir neticeye varılmak lazım • 

"lngilterenln hidde-

:~:::i~:=~~t:!rv~ ı Ş e h i r sa a t 1 e r i b i r 
'~!~~ :~!~A~m·ı~::::1. a y a r d a o 1 a c a k 

'iır. 
Biz, gün geçtikçe vaziyeti darla

şan Fransanın bu kadar korkunç 
bir yanlış yapabileceğini sananlar· 
dan değiliz. Biz, Fransız zimam· 
?arlarının Türkiyenin eşi gösterı
ıe~iYecek kadar kat'i olan şarki 
.\~deniz hakimiyetini layık o!-iı.:
ğu gibi bilmekte olduklarına !:a Erkinlik cımigelinin iilnlcrJ toplantmnıla 6ulu11arılaf' 
n" b Hz •. _. Ve yine o zimamdarların 
ılaıgıne kaniiz ki Türkiye, kon -

se~, kararlarını tatbik vaziyet'n • 
~e~, ist'.fade etmek sure tile değil, 

at,a U:uorta keyfi hareket edere" 
da'ıi, Hatayda ve Şark Akdeniz•:ı
de ıstediğini yapmak ve yaptırm<1 1: 
kudretindedir. 

'I'ürkiyenin en büyük vasfı ola
rak ılert s'ürdiiğü ve övündüğü 
suıhcı.w k z u prensibini Fransanın u-
,;:n boylu istismara kalktığını san
Vea~. bize pek acı ,görÜnur .. Aynı 
Ye~. ıle, sulh gibi çok asil bir ga-

k ın en haklı bir davas 
•d 'Ş · lc:ır pahahva mal ot 

Hatay erkinlikcemiyetinin istifa 
eden idare heyeti yerine yeni ida· 
re he'r''eti inıih,bı dün Eminönü 
Halkevinde yapılmıştır. Dünkü 
toplantıya, Antalya saylavı Tay. 
fur başkanlık etmiştir. Katiplıa-e 
de Sami ve Kemal seçilmişlerdir. 

Ruznamede, yalnız, yedi ki,ililc 
bir idare hey'eli seçimi vardı. 

Se~ime geçimeden evvel, O;ıe
ratör Ziver söz alarak demiştir ki: 

- J.Jare heyeti, aza arasında 
çıkan ihtilaftan dolayı istifa etmiş· 
tir. Hal bu:. i cemiyetlerin, bu şekil· 
de plışmam;" azımdır. 

Bu sözlerı çığ'ır açtığ'ı hafif mü· 
akaşalardan sonra, hııfi rey sure-" lr Haı:ım E 

(De.,amı 2 ine .• ~ \i,ie idare heyeti seçimine geçilmi~ . ~>~ ~~~ 
,~,:~ 

. ., ---

rey pusula! ın toplanmıştır. Fakat, 
salonda 119 kişi sayıldığ'ı halde, 
132 pusula oldu~u'görülmüş ve se
çim yenilenmiştir. 

ikinci defa olarak dJğ'ıtılan pusu• 
laların tasnıfinde, idare heyetine, 
doktor Abdurrahman, doktor Sa• 
!im, Sait, operatör Ziver, Memduh 
Şakır, ilaha ve Hülki seçilmişlerdir. 

Bundan sonra, Antalya saylavı 
Tayfur kendisine izafe edilerek ba
zı kimselerin bazı müracaatlarla 
filanın seçilmesi, falanın seçilme
mesi için proplganda yaptıklarını, 
bir dedikoduya yol açan bu hare
ketleri teessür ve teessüfle karşı• 
ladığ'ını, hiç kimseye, kat'iyen böy• 
it bir şey söylemedil!'inl bildirmiştir. 

ınan Se!iri Von Haısel'i kabul et• 
miştir, 

Roma, 28 (A.A.)- Tribuna gaze
tesi, ltalyanın Avrupa sulhunu temin 
etmek için ekseriyabüyük fedakAr· 
lıklara katlandığını kaydederek bu 
memleketin harici siyasetini muhik 
göstermelc tedir, 

l!u gazeteye göre Yugoslavya 
ile itilaf edebilmek için ltalya mil-
11 fedakarlıklar yaparak baıı lddi. 

(De.,amı 4 üncrJ ıolıif•d•) 
11ııııu1111uıı1111111111tuuuıııııuıuıumı11•111111ııımııı11uUtttııı1tt1 

An karada 
Uludağ 
Gecesi 

Atatürk, Bursalıların Hılkevin• 
de tertip ellikleri dünkü Uludaf 
gecesini huzurlarıyle şereflendirmiş. 
ler, Samsuna ayak bastıkları taribt 
güne ait gençlite hız ve heyecan 
•eren kıymetli hatıralannı anlat• 
mıolardır. 

Atatürk bu toplantıclın reç 1 
vıklt ıyrılmıwlardır, 

Bütün saatler Galata Kulesinin 
düdüğüne göre düzeltilecek 

• 

lstanbulun görünüşte basit, fakat, 
hakikatte ıııüb!aı olan bir derdi 

---

Galata kulesi 11• kııle 
nin düdüfln• zöre aya· 
ıdilıcılc ;.ehrin u;.,unıi 

ıaallef'irıderı biri 

vardır: Saat ayarı. Şehrin muhtelif 
( Utfın ••vfagı çHidnl•) 



Dinlc"mek ilmi1ile yatağa uzan. 
dım. Oı le bir yorgunluk ıçindeyim 
H Henüz uykum yok. Zaten le· 
nimki uyku değil, kendimden ııeç· 
mek i.lki saat kadar sağıma soluma 
döndüm. Paşımda b:r demır ağır· 
lığı v.r. Kapı tıkırdadı: 

- Kim o? 
Hizmet~i kadının sesi : 
- lleıdm Hanımefendi. 

- Giriı iı. 

- K•pı r.ızı ki'itlcmişsiniz. 

Keik p aç tını. 
- S ze b r m' safir geldi. 
- Lir misalır mi? 
- Bir bü; ük adama benziyor. 
Kdroko da beoi kurtaran adam 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 

ı 
-Rica ederim bırakınız. Ben 

rahatsızım. Hakikaten rahatsızım. 
Kim ilir daha nder söylemeğe 

çalııtım, neler y~p~ım. Her saniye 
kuvvetim ıcesiliyor, başım:la:<i aj!u lık 
çoğalıyor, ve ııöıltrim kapanıyordu. 
Artık •esim çıkmaz oldu. Br aralık 
kurtuldum, koştum, zi,e bastım. Fa· 
kat gelen o'.madı. Mukavemetim bü • 
bütün kırıldı. Ah et SU}U ahi 

- AÇ 1 K söz- 29 Mart=" 

ı.~0 .~:::.D==t4:~~·.~~1~1~l 
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Hatay 
Türkiye 

B• F ı ----~ Fransa lr ranSIZ gem İSİ r Reks mi j (Birinci sahifeden ııevam) 
ispanya sularında Zee1and mı? 1 f~~~l~~f~ b~:~~~t~~~~e~~~:~·lalini 

kabul etmiş olduğu Halayda, kon• 

t t 1 d 
Belçlkada propaganda sey kararlarını hiçe sayan ve bu ka• 

Opa U U U yapan gençler tevkif rarfarı gülünç düşüren hareketle-
ediliyorlar re kim nihayet verdiecektir? HataY: 

Brüksel, 28 (A. A.) - Van yarın düşmana bırakıbrek bir ,.., jj;• 
Odanın pcrde'eri açıldı, i ·eriye 

kesk'n tir güneş dol-:!u. Gözerim Gemi derhal civardaki bir Fran-
kamaştı. Bu kamaşı~ arasında ken• 

Zecland ile Leon Degrel'.e ara· temleke gibi kahrederek soyan ve 
sında paskalya yortusu münas~· halkını durmaoan ta •. > lı< cucnıe • 
betiyle akdcdi'en mütareke de· rin cezasını kim verecektir? 

di kendini mükafı.tiMdıran ceniil· sız kruvazöründen ı"nıdat ı•stedi 1 
menin gülümsediğini, gördüm. Göz• 
!erimi kapadım. M ·ı >rsı ya 28 (A. A.) - Paquct kendi i•mi:ıi bildirm'~tir. Üç miJ:ik 

vam etmektedir. Bu~u1ta beraber Fransanın ana vatanda, müslem· 
bi:hassa Reksı.tıer ba~ka şekil· lekelerinde ve garp Avrupasında 
lerde propaRa,da yap'Tlağa de- pek çok meşgul oluşu, ona, Hatay• 

Dudaklarımın üstünde ki dudak· k 1 oldu~unu anlad.m. umpan}asına a.d mereth.e ismin· bir mesafede bu unan kruvazör 
B d , . . . 1 h rın mırıltısı, kalamın içinde Lir d k' · b 10 30 d - r ••i e, gıyıneyım, sa O• e 1 gcmı u glln saat , a üç k rre kuru sıkı top atmıştı:. Gc-

vam etmektedirler. De:ikanlılar. daki vazifelerini düşünmek imk:i· 
dan mürekkep birçok gruplar nını veremiyorsa, bu hll Türkiveyi 

tokmak sesi oldu : b ı na te irim. H"metçi çıktı, ben ka. uraya gc miştir. Ka ' atıalık bır haık m· derhal durarak i:ç ker e düdük gece hü ~ ümet merkezi ıh civa· Hataylılara ve Milletler Cemiyeti· 
- Teşekkür ederim. Allaha ıs- k"tl · h b · · ç K nepeye do~ru }Ürürken kapı tek· u csı rı tıma irıkmişt:. inin ça'mı~ ve tornistan etmi1tir. ru· rınd ki so,akhrda dolaş.ırak te. ne karşı olan hukuki ve insani te· 

marladık. · rar açıldı. Kadın .. ndım, a•dırma. madrıt sefareti katıli oi taşıvan gc. vazör şu emri vermiştir. bcşir ve katranla duvarlara, pen· ahhütlerini ifa mecburiyetinden ilii 
dıııı. Fa.at acak ses'eri1İn sertli· Tıtrem•ye tile takntim yok. mi lspany1 sahil eri ıt~ı. ar.oda asi ' B. k t ı · ki J ı k #Dcrh•f Palma'ı e gidiniz.,. Fa. 

ecre kepenkleri ıe ve kaldırım. nihaye alıkoyamaz. 
ğındco şüpheler.b döndüm. Evet, ır apı gıcır ısı, ır uza aşan 'panyo ruvazörü Caııarı,'ın te. 
karakold ki udaıİı. aı ak sesi- sonra? Eski ıssızlık. cavüzüne uğramıştı. p 0 İ• gemide kat g<rr.i ıin kartam bu emri din • 

lara: Fransaya anlatmak liizımdır ki 

- Affedersiniz, şimdi geliyorum. Uçurum ıs,ızlığı. Mağara ıssızlığı. bulunan 436 mtiltechin vesikalarını lemcmiş ve g<mi le eşya bulunmı· 
"Reks kazınacaktır~ ibaresini ancak Hatay işinin hallini boş ,.e 

S 
zındon ıssız ığı. tetkik etmiştir. dığından mültecileri almak için 

yazmaktadırlar. sonsuz milzak(reln'e geçiktirme., 

- iıe zahmet vermemek için -· Bunuda Ras Feddana Mili Bunların iç.nde muhtelif millet• A icanlcye gideceğini bildirmiştir. 
Van Zeeland taraftarları ise ve Hataylının hürriyet ve istiklli· 

ben lura a ge!dim. söyleyemedim. !ere mensup seksen Mil!s i 1 e O z man kruvazör gemiye ateş 
daha m ıteeııni davranın ıktadır· !ine aykırı düşPn h.ıreketlere gö~ 

- Bir emriniz mi var? Haberi olmadı~nı sczıyorum. yirmi üç çhli ameie bulu ım~kta. ctmişlır. Mermi elli metre uzağına 
lar. Bununla beraber m•ğua c1m• yummak art.ık imkansızlaşmıştır. 

- Sizinle huıusi görüşmek isli· Çünkü ge!irgelmez dedi ki: dır. Gem nin süvarısi Piere- Guiri· düşmüştür. Kruvazör gemini ı Pal• larında, ağaçlarda sokak fener• Bu itibarla Hatayda Milletler Ce· 
yorum. 

_ Görüşelim, fakat.. - Şimdi kumandam görmeğe coni kuıı prnyaya başından geçen ma'ye gitme-i emri ıi tekrar etmiş-
lerinde ve hıtla otomobil fener• miyı;ti kararlarını miinasızlaştıran 

H 
gittim. Dün akşamki yardımına hAdiıe ha•kında bir npor. verm... tir. lmerethie ı o zaman Fr;n ız 

lcrhde: ve ora Türklerinin tahammül had· 
_ - . ayır, giyinmeyiniz. böyle gö- •· ruşe.ı ıı? yardına ikimiz namına teşekkür tir. Bu rapora nazaran lmerethie kruvazörü Sufferen'e imdad işareti "Belçikalılar Van Zeeland'a !erini aşmıya bıışlıyan tazyiklere 

- Nasıl olur? ettim. Siz• hürmetlerini sö, lememi 2.S M ırtta Hariciye Nezareti ıiıı göndermiş ve asi kruvazörüne 
rey verin,, ibaresi bulunan kfı· nihayet verdirmenin Türkiye için 

- Böyle olur. • rica ett. işte himaye kağıdınız. Ben müsaadesiyle seyahat eden iki yoJ. şu cevabı vermiştir: 
ğıtlara tesadüf ed.lmekted.r. dört saatlik bir iş olduğunu bil • 

ç,u Odonın lambalan söndü. sizi evinızde ziyaret edeti:ir mi- cu ve Madıit'deki fransız kolonisi. • Hayır, Palmaya gitrniyeceıtim. Bisikletli polis memurlan bu mekte olduğumuz halde hükumeti· 

iki kuvvetli kolun çenbc·ri arasın- y m? ne aid paket.erle Marsifya'dan Af.. Burada kalıyorum ve sur'atle bu- gibiler! takip etmektedır. EvvcL mizden, Hatay kargaşalıkların• 

da ç.rpınıyorum. Karakoljaki cen- - istediğiniz zaman. Kapımız cantc\ e hareket etmiştir. Geminin ray• gelen Suffer en kruvazörünii 
ki gece eli, rinde kola kutu•u ve derhal nihayet verdirmek yolunda 

tilmen odada mükalallanmak ve kalbimiz size açı'<tır. di eainde lulunan fransız ba}rağı bek iyorum.,, lmerethie 2 bundan 
i•tivor<lu. (Devamı var) iki kuvvetli projektorfa aydınlan. soııra bütiin sur'ati)le Alicınte 
• mıştı. Martın yirmi bcşınci gü. istikametinde yol almaya başla· 

fırça bulunan on bir genç Rek· 1 harekete geçmesini, tedbir alması· 
sisi tevkif edilmiş ve sonra yine nı istiyoruz. Bu, en azı, Kurtuluş 
srrbc•t bırakılmıştır." _lı savaşına emek vermişler için bir 

vazifedir. Bugün, ehemmiyetle dik· 
katimizi celbetmesi g>"eken bir 
diğer mühim nokta da harp korku· 
sunun her tarafta istismar edil • 
mekte olma~ı ve meselelerin tür· 
lü pürüzlerile bir sll.fıh olarak el 
altında tutulmak istenmesidir . 

1 B k U A h t• nü uat 3,20 de asi kruvazör mıştır. 

Ş an a Si mum 1 eye 1 tgo_ermleiını.ionı· a:keams'.ıynae geteçvccreılkı ePl"l'ı·.!·t.ekn· Bu müddet zarfında asi kruva. 
6 

.. zörü, şimali şarki istikametinde 
Bir harp gemisi 
Malagayı 
Bombardıman etti 

bugün toplanıyor: sAoon ... ,, •• ·-·· • k'' .. d .. ,.,,.,,.,,. I 
B k .(. ı· . b" 1 , m er ı a a a m e e 

. an anın J •• I aa .. ıge_ tı . ır Yi .e. vveıe·'· g re v 1 er.. m ese 1 es.. [Birinci sahi:eden devam] 

b tl b k k f d 
Cebe.üttarık 28 (A.A.) Uzak 

nlS e e UYU ln lŞa gosfer l bir mesafc.'eı M laga'yı bcm'>ar. 
- M b 1 ht ı·ı k f t h"t k n man eırr.ış o.an haıp gemis·nin 

(Birinci sahifeden devam) 
üzere 735 bin lirayı geçmiştir. Bu 
mel fağı·ı gerek bankalar kanu .. ı;, 
gerrkse nizamnamemiz hükü".ll • 
)erine nygun olarak ayırclıjjımız 

ihtiyatl'lıfa bankamızın ihtiyat ak -
- ---çesi 3.250.000 liraya yükselni'5tir. 

Hissedarlarımız umumi heyeti 
ta; ofınd:ın tasvip edildiği takdi. • 
de, 1936 yılı temettüü olarak on Ji. 
ralık beher hisse için % 9,2 kur·ı~ 
ha,~bile 92 ku~uş, bel:er müe•sis 
hissesine de 9 lira; kanuni verı_ı' • 
!eri tevkif edilerek dağıWınası ka· 
rarlaşıruştır. 

Bankıımızın hissedarı bulund:.ğu 
•Tl!rkiy~ Şeker Fabrikaları Ano -
nim Şirketi" geçen yıl bazı mm 
ta<.olari arız olan pancar hast~lı· 
ğı ~ üzünden az randıman vermi1 • 
tir. 

Kömür işlerimizden geçen vıl a· 
tınan n- ticelcr normaldir. Şişe ve 
cam fabrikamız ise ilk çalışma yı· 
!mı muntazam faaliyetle başar • 
mı~tır. 

Sigort ~ ve Reasürans şirket!Pri· 
miz memleket için faydalı çalış -
maların l devam etmcktedırlPr -:e. 
çcn yılın başlangıcında İnhı<or • 
!ar İdaresi ve Zırnat Bank• .•ılc 
mc;şterd.en kurduğumuz ·Tuıu" 
Lin·itcd şirketi blr yıl 7arfırrla 

tütün m~hsulümüzdrn dısarı mrın

lcketlere iyi satışlar yapmı~tır , f ş 

yer'crind•k saa a arı tam·ımi:e 
b•şka ba~kadır. Ha! ta Karaköv 
köprü•ünün G>lata taralı dakı s•· 
at erin aya·ı bile ayni dak'kada bır 
değ.J-lir. 

Yıll•rdanbcri sürüp giden bu 
derdin önlıne ıreçi'meye ve şehrin 
snat ayarının mü•tekar b r halde 
tutulmasına belediyece karar veril. 
mi~lir. Bu karara göre rasathıne 
ile Galata ku:e•i ar.ısındaki sa. 
at tam on ikiyi le•bıt ede1 
rabıta tok\ İye ed.Jecek, saat küresi 
tamir ett rİ•<Cek, ayar şehre mun. 
tazam bir halde veriiecektir, 

Fakat, bunun dışınd, en mühim 
me•ele s ıat ayar:arını taızim et. 
oıek ve b;r halde bu.undurmaktır, 
Bunun için Belediye şu karan ver. 
mişt r: Her saat bulunduğu belediye 
mıntakasındaki nahiye müdürünün 
me>'uliyetinc tevdi edilecek, tam on 
ikı e nahiyc:er k~ndi rr.ıntabların. 
daki uaıuml saatlerın t aşınd, birer 
rnemur bulunduracaklar ve düdükle 
berab<or saatleri ayar ettirecekier
dor. Hu•usf müesseseler de tc)hİr 
ettikleri saatlerde bu usulü ıatoıka 
mecbur edilecekdirler. 

Limited. ;ıirketi bir yıl zarfında ı e US ar mu e I an Un afi eV 1 ma - J me Prin ere zırhlısı alduj!u zan• 
şırkctle• miz de geçen yılki Ç'.l • sadile birfederaı kanun yapmak istiyorlar ned;'.mektedir. 
lışmalarında muvaffak olmuşla~ • Baruthane berhava edlldl 
dır. Wachington 28 (A.A.)-B. Roose· ı mebuslar, bu kanunlan tevhid Biltao i8 (A. A.) - •Resmi 

Yurdun toprakaltı servetleri'l _ v~lt, ı1<i haltalık tatılini geçirm·j maksadile bir federal kanunu yap- tehi .:Hükümetın bataryeları,düş-
d~n bir.·'! değerlendirecek olan Er. oldul I \'armsprings'den avdete - mak imkanını derpiş etmektedir • manın A<renc on dağındaki mevzi. 
gani Bakır Şirketi 1938 yılının "Jr· der etmez kongre ile temasa girnı!ş !er. J.'akat yüksek mahkcmen.n leroni müe,s.r surette bombardı. 
tal d b ve mümessiller meclis liderleri rei- böyle bir kanunun kanunu esasi • man ve lr baruthaneyi berhava 

arın a akır ihraç etmek üzere etmiştir. 
tesisatını ikmalle meşguldür. sı Benkhead, demokratlar şefi-Ray- ye muvafık olduğunu kabul ede~e- Elbar crp' esinde topcu düellosu 

Birin !I endüstri programının ta· burn ve r.yan meclisi liderleri ik' ,. ği zanno;unmamaktadır. o'muştur. 
hakkuku yolunda milli bankat,. ci reisi Gorner ve demokralların Yüksek mahkemeye göre bu k-ı· Al ıva cephesinde hü' ümetin 
hıs.;csinc düşer. vazifelerden l:ı.ri §efi Robinson ile görüşmüştür. bil kanun, devletlere ait teşrıi sa- topcu kuvvetleri, Villareal ile Ubi-
d2 Malatya mensucat kombinası.-m B. Roosevelt, aynı zamanda m'?- Hıhiyetlerini gasbetmek olacakt•r. dea .rasında pi ıa.Je ve süvari kuv· 
kurulmuştur. Bu maksadı temi•ı sai nazırı Perkins ile de amele 1 Şu halde bütün mesele, B. Roose· vetleri ıden müzekk p bir dü)m ın 
iç' ı Zi·aat Bankası ve Sümer vaziyeti hakkında görüşmüştür velt'in yüksek mahkemede reform toplantısını bombardıman etmi~tir. 
Baııkla tankamızın müsavi nisb •• Yalnız reisicumhur, hali hazı. ıa yapılması hakkındaki teklifi ü • lspan"yol meselesl"de 
te :~tircl<larile kurulan şirket fa. bu bapta yeni bir kanun yapma iı zerinde temerküz etmektedir. aUkOnetbahf te airler 
alı>ete geçmiş bulunmaktadır. derpiş etmemektedir. Yarı resmi mahafil, reisicumhu • Loncir ı 28 ( .\.A.) - P '1Jr ga. 
Kombina zamanında çalışmağa İşgal frevleri meselesi, siy J<i run müzakereleri tacil etmek is' zeteleri, l•panyol sahillerinde bey. 
başlıyacaktır. mahafilin nazarı dikkatini celb~t • mediğini ve efkarı umumiycnin bu neln i el konlrolun işlemeye başla. 

mektedi!-. Muhtelif devletlerin ka. baptaki kona atini beklemeei ter • ması kerriyrti ile pa•kalıa yortuları 
Son aylarda demir, kağıt, ~!! • 

k~- gibi maddelerin dünya piyasa • 
larında görülen fiat yükselışi VP. 

bunları .Yurt dışından temine mec· 
bur olan memleketlerin tesaditf 
ettı1'/erı müşküller; hayat ve ıs•,_ 
Ja 1 imızl<? alakalı olan endüstrılcs-

' memızdeki yüksek isabeti derın • 
rno·nııd,kı yiıksek ısabeti derı, •• 
lP~tırrncktedır. Ucuz şeker da _ 
V3'ının tahakkukundan sonra m Tl· 

lekPtımızdc günden gitne artmak _ 
!• bulunan şeker istihlak nısb•ti 
ıstıhsolı çoğaltmak içın yeni tedbır 
lcre başvurmayı zaruri kılmakta . 
dır. 

T .. sarruf hesablarımızdaki r. 1 • 

kamlar hPr yıl esaslı bir yüks ... Jiş 
ıın ,ınm..-ktedir. Memlekette ilk o
larak kumbaraları meydana cıkar
mış olmakla teşkilatlı bir tarzda 

para biriktirmek için giri~!iğımiz 
fa3J•yet;, müsbet neticelerini af -
maktayız. 

Tı sar;·ı•f sandığı hesablarımızın 

büyük inkişafını tebarüz ettirm.' K 
içirı bir kaç rakam zikretmek 'ı •· 
daıı olu•. Bifançolar•rnızm bu kı ;. 
m•nda r.ıuhtelif yıllarda şu rakam· 
!ar göıe çarpmaktadır: 

Ban~amızın tesis yılı olan rn24 te 
12,554- lira, 1926 da 220.210-- li • 
12,554- lira, 1926 da 220.3lJ- Ji. 
ra, ve bu rakamın 1927 de birden, 
1,. 71;,32>- liraya yükseldif,ini, ••ıo 

da 4 milyona yaklaştığını, 1932 de 
1 

7 ,/2 milvon lirayı bulduijunu, 1933 
te ~2,00'1.000- liravı geeti~ini "Ö 

rüri.'z. ,934 te bu hesap 3,000,000·

lira birden artış payı kaydetmiş, 
1935 te 20,190,444- lirayı ve ge~.ıı 
yıl da 22,620,293- lirayı bulmuş • 
tur. 

nunları başka başka olduğun ian cih eylediğini beyan eylemektedir. tatillerinin siıkunl"t bahş tesirlerinin 
son günler ciplomatilc hadiseleri 

r:·r·a·r1·5·1·i··:·· i·i1·9·1··1··1·i··ı·ş···1>·1··ri··ı·~·ı 
( I inci •og/adan d•vam) Paskalya gevtekllk hU• 

vücu ~a getirmiştir. sule getirmit 

L journal şö le vazıyor: Excelsior şu satırları yazıyor: 
"Eğer lngiltere hükü neti müd1· 7 

hale ederek romadan, Eerliııde~ 

g"•Çm m•k şartifl", gayet sarih ma• 
lümat a mamış olsaydı barut fıçı· 

1.ırı şim Jiye kadar çoktan alev al· 
mış bulunur u • 

Echo de Paris şövle diyor: 
"M ırtın yirmi <ördü ile yirmi 

t>e,i arosında ln~illcre matbuatının 
o dııkça ani b;r <urrtıe lisanını de· 
gıştırmi' o1m.ı,ı P r:<-'in öO ~afı 
geçerek Londra'nm ~.,,ı_edij!'i kaoa• 
•l ni tnl d rlmİ\li, iki hfkülT'etin 
sıkı bir ,urette teşriki mu'i etti· 1 

ğıne kimsenin şfp ırsi kalmam .. tır. • ı 

ltaly11 takviye kıtaatı 
9öndermlyecel< 

Ami du pco plo dıyor ki: 
"lngiltere H rciye Nezareti ltal· 

ya hükümetinin lsponya'ya yeni 

tabi ;e kıt darı göndermeyeceği 
hakkınJı Roma'da1 teminat al• 
mıştır. Pa•kalya yortusuoda vazi· 
ı rt J:,u suretle gerııhliğini kaybet• 
mış oluyor .• 

Pc p ıiaire gazetesi, ispanya me• 
selesırıin millrllcr cemiyetinde vı: 
Londra komıteshde tetk k edil· 
meğe devam ediieceğindcn teessürle 
bahsederek ~Ö} ie diyor: 

Bu suretle vaziyet düzeleceğine 
vahamet kesbediyor. Yegane tak p 

e<ll:ecek yol milletler cemiyetine· 
siden yoldur. 

"193 senesi pıskalya yortu~u 

Avn pada ırıahsus bir gevşeklik 
husule getirmiştir. Bu gevşeklik 

A -rupa meselelerinin heyeti umu. 
miyesi hakkında aralarında tam b'r 

görüş birli2'i cari olduğunu bildi. 
ren Fransa ve lngil ere hariciye 

nezaretleri tarafından da te'yid 
edilmektedi-. Fransa i'e lngiltere 
lspan•.l harbini bir sulhla nrtice• 
lendirm .k Üzere tam lir anlaşma 
ile gavretler sarletmeğe devam et• 
mek tcdHer.,, 

Sevinmekte acele et· 

memeliyiz 
Aube şö,,le vazı or: 
"Hararetin lngolfa soğuk kanlıfı~ 

ile mi yoks t Fransız sebatı ile mi 
düştiigüiıü ta· h ctmcğe kalkışmak 
beyhude olur. A~ıl mesele ortada 
tamirı kabil olmayan hiçbir mesele 
mevcut olmam .sıdır. Bununla bera. 
ber sevinmekte o kadar acele et• 
miyelim. 

Fransız • lngiliz işblrliğl 
Londra 28 (A.A.) - Pazar gü. 

nü çıkan gazeteler paskalya müta· 
rekesiyl ispanya hududlarının ya. 
kında kontrol altına alınmasını Avru. 
pa vaziyetini le. kin edici iki unsur 
telakki etmektedirler . . 

Sunday Timcs gazetesi fransa 
ile lngillere arasındaki sıkı işbirli. 
ğini ehemmiyetle kaydetmektedir. 

neticesinde ademi müdahale komi· 
te i in karşısına çıkan mese~e'erin 
halline m,ıhim surette yardım ede· 
ceğini zhar etmekted"r. 

ispanya komUnlatlerlne 
iane 

Slokholm 28 (A. A.) - Sosyal 
demokraten gazetesinin y'Zdığına 
zöre, I· p1n~a komünistleıi için 
şimdiye kadar top ınan iane bır 
ııııh on koronu geı miştir. 

HükQmet kuvvetleri 

ilerliyor 
Valencia 28 (A.A.) - Hükümet 

filosunun M ıl.ıga, Melib, Motr.ı'i 
bombardıman etmi, olduğu hH iimet 
tarafından reşre<lilen bir leb itde 
be; an edilm< kted r. Cumhuri,etıi 
harp g< m ıerı, Carthagene' deki us
su harekelerine avdet ederken a<i· 
fer t.ırafından bombardıma1 edil· 
miş ise de İsa 1-et vaki olmamıştır. 

Faali, eli bin ssa artmış olan 
cumh ıri,etci tavyareler a•ilerin 
M.ıdrit cephe•indeki mevzilerini 
ve Saragosse, 1-luostn, Teruel, Al· 
midevar. ve Vıvoldebrio şch : rleri. 
nin askeri hedeflerini müessir su• 
r~ııe bombar"ı"' rn etmiş erdir. 
Tevkif edllen gönU IUler 

Perp:gnan 28 (A. A.) - Sans 
P.ıreıl adındakı gemide tevkif edi'· 
miş oları ) irmi beş gönüllünün on 

üçü Ş mali Amerikalı, beşi Kanadalı 
üçü Macır. i~i Rorı.any,\lıoa'l mü~ 
rekkcp o'.duğu ıu bey ın edilmek. 
tedir. Gönullülerin hepsi ıde de 
Am ri~an pasportu l:ıulunuyor
du ve bu paspoıllar Nevyork. 
Fransız konsolosu tarafından 
vize edilmiştir. Yalnız konsolos, 
"ispanya için muteber değildir., 
kaydını koymuştur. 

Gönüllüler, lspanya'ya muharip 
olarak değil. turist olarak gitmek· 
le olduklarını söylemişlerdir. 

Bu dü:ıünüş tarzile Hatay işinin 
kat'i ve nihai surette hallinin, ya• 
rının gittikce k:-ırı~ı:ın m'"'~1 t'.l'l erin

de bir taviz gibi kullanm~k üzere, 
g0 riklirilmekte olduğunu sanmak 
acaba yanlış mıdır? 

Şurası muhakkak ki H~tovlı. hir 
gün evvel tazyikten kurtulmalı ve 
konsey kararlarının şekilıenaırdi · 
ği çerçeve içinde derhal hürrivet 
ve istiklaline kavusmalıdır. Hür 
ve müstakil olduğu' söylenen bir 
halkın, esirler gibi muamele gör -
mekte devam etmesi, doğurabilecc· 
ği korkıır.ç akıb~tlerle. hize oek 
korkunç ve 11cı görünmektedir~ Bos 
konuşmalar bir geciktirme; bu." 

bir emrivakidir Ve Türkiye hic 
şüphe yok, emri\·akiler kabulüne 
alışkın değildir. Her şeyden önce 
bu, aliıkadarlarına oğretilın<!lidir. 

Şlklr ffl~ım Ergökrren 

Başbakanın 
Belgrad 
Seyahati 

(Birirıci ~ah f•den t!ev,m) 
kalıp kamı. aca:ı-ı'ıı uu anla~ııı ı ııı 
Kü, ük Ant.ınt hiık Om etleri ede 
y apılac k diğer arılaşma arla in• 
kişaf _edip etmiyeccğiı i sormak· 
tadır. 

•Kurcnlul. gazetesi, Belgrad da 
yapıbcak ço< müııim ve havali 
ehn i , ette siya•i görüşmeler arife• 
sın de bulunduj!'ımı uzu ve küçük 
iıi ar hükü:ıı•tleri m ·:ıı!eket.er o .ı'l 
doktor lstoyacıinoviç ıle . Aııto
nesko ve Krofla'dan sonra Çekos
lov;ık Cuınhurreisi Dr. Bencşin ve 
Turki}e B;ışvekilı Ge eral l>ıı et 
lnönüniin fülgradı Zİ} aretlt•rinio 
son sene'eri ı en bü ~ •ik si,as! ha• 
<liseleri olacağını yazmaktadır. 

BAŞVEKiL SOFYAYA 
UGRIYACAK \U? 

Sofya 28 (Husus!) - Esteiani• 
Ajansından aldığı telgrafa istina· 
den Sofyada çıkan cZora• gazetesi, 
General ismet lnönü'nün Amiral 
Şükrü Okan'la birlikte ayın on i· 
kisinde Bdgrada gideceğini ve 
Belgrada giderken S~fyaya uğrı • 
yarak bir gün kalacağını yazmak· 
tadır. 

. 
iki yeni 
Saylavı .ıız 

Ankara 21' (A.A.) - Boş olan 
Kayseri ve Gazianteb vilayetleri 
sıylavlıkları için bugün yapıla, ' • 
çimde Cumhuriyet Halk Part ,i 
namzetleri Maliye Veka eti M.ı•te• 

şarı Fak Baı s•I ve Hariciye v· • 
kaleli Genel Sekreteri Numan Rıl ıt 
Menemencioıılu ittifakla ıeçilıniş.er• 
dlr. 
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N a k i 1 v a s ıt a 1 a r ı n .1 

Belediye işletecek 
Bu suretle belediyenin varidat 
memba/arı artmış olacak 

B elediye şehrin imar işlerini 

muntazam bir şekilde yapa • 
bilmek için varidatmı arttırmıya 

lüzum görmüş ve bunun için de ye
ni membalar aramıya başlamıştı. 

Bunun için şehrin vesaiti naklıye 

ihtiyacını temin eden büyü!< şir • 
ketlerden bazılarını kendi idare • 
sine almıya karar vermiş ve bir 
n1üddct evvel de bu yolda bazı te· 

şebbüslere girişmişti. Bu hususta 

yapılan teşebbüslerden ilki Akay 

idaresinin Belediye eline verilmesi 
için İktısat Vekaletine yapılmıştı. 
Belediye Haliç işletmesini bir sene 
idaresine almışsa da bu işletmeden 
bir varidat temin edememiştir. 
Halbuki Akay idaresindrn senede 
3-4 yüz bin lira kadar bir v.ridat 
temin edeceğini tahmin etmiştir. 

Fakat bu teklif İktısat Vekaleti ta· 
rafından reddedilmiştir. Çünkü da· 

Polis ve Adliyede 
.;;_...;,...;.....;;_~~~~~----~-

ha evvel Akay idaresinin Deniz 
Banka bağlanması kararlaştırılmış· 
tır. Bu vaziyet üzerine Belediye, 
diğer şirketlerden baz1larını eline 
almak için yeni teşebbüsler yap • 
mıya karar vermiştir. Belediye ve· 
kaletlere yapacağı müracaatlerde 
şehir nakliyatının kendisi tarafın· 
dan temin edilmesi liizım geldiğini 
ileri sürecektir. 

Bu yolda yapacağı teşebbüsler • 
de muvaffak olduğu takdirde elde 

edilecek varidat şehrin imarına ve 
belediye bakımından lüzumlu olan 
diğer ihtiyaçlarına sarfedilecektir. 
Böylelikle şehrin bir çok fena so
kakları yeniden tamir edilebilecek 
ve yeni caddeler açmak için lazım 
gelen para temin edilmiş olacak • 

tır. Belediye bugünkü varidatla 

şehrin ihtiyacını temin etmenin 
kabil olmadığını iddia etmektedir. 

Esra rengiz ve görü 1 me
m iş bir hırsızlık vakası 
Tütün deposuna iple tavandan sar

karak 3000 lira çalnn hırsız 
sırra kadern bastı 

Beşiktaşta Değirmen mevkiiııde, 
Mehmet Haneliye ait tütün deposu 
veznesinden, lir kaç gün evvel, 
3000 lira çalınmıştır. Yap'ığımız 

tahkikata göre, hadisenin ıekli 
şudur: 

Bir sabah, depoya gelen me• 
murlar, muha~ebe daire•ine girdik· 
!eri vakıt, hayretler içersiode kal
m,şlardır. Yukarıda, amelenin ça• 
lıştığı salondan muhasebe dairesine , 
bir ip sarkıtılmış, bu ipt•n inmiş 
olması lazım gelen tiri•i, pen• 
cereyi açarak içeri girmiş ve 
o sabah ameleye dağıtılmak üzere 
baz·rlannıış olan paradan 3000 li· 
rasını çalmıştır. Bir torba içinde 
bulunan lvOO lira gümüş paraya 
el aürülmemişlir. 

Hadise derhal polise haber ve• 
rilmiş, gelen memurlar tahkikat 
yaparlarken, vezne dairesinde IÜ· 
tün kokan bir kravat bu' muşlardır. 

Parmak izi mütehassıs memur• 
iarı da gelerek paranın bulunduğu 
dolap üzerindeki ve etrafındaki 
parmak izlerini ıılmışlardır, 

Depo kapandıktan sonra içeride 
kalan birisinin bu parayı çalmış 
olmasından şüphe olunm1ktadır. 

Zabıta, tahkikata ehemmiyetle 
devam etmektedir, Bir iki güne 

kadar, 1 ir neticeye varılacağı 
ümit olunmaktadır. 

• • 
iki talebe 
Arasında 
Sok•kt• kavka ettller 
M•hkemede barıttılar 

5t mih v" Şerafoddin, Aksaray 
c:ivarında oturan iki talebedir. Şe

r aledd inin tir de kız kardeşi var· 
dır ki, Semih. ötedenbcri buna ta. 
kılmakta, söz atmaktadır. 

Dün, Şer. fet•in Aksarayda ııe· 

zerken, yanından Semih geçmi7, 
fakat, bu geçişte, Şeraletlin, bir 
başkalar, bir kurum sezmıştir ve de
miştir ki: 

- Bu kurumun neye?. Kız kar. 
deşime tak ıldığını mı anlatmak is· 
ti,orsun? 

Bunun üzerine iş alevlenmi~. k•v· 
ııa l aşL mıştır. Semih Şeralettini 
ta~la yüzünden, Şcrafettin de Se
mihi baıından yarala~ışlar, dün, 
ikisi de Sulıanahmet Uı·üncü Sulh 
Ceza mahkemesine veri'.mişlerdir. 

Şerafettinle Semih, biribirlerine 
diş bileyerek girdıkleri mahkemede 
barışmışlar, ko kola çıkarak evle· 
rine dönmüşlerdir. 

• • 
Sarho~lar 

iki sarhoş c!Un birorlira 
Para cezasına mahkQm 

o ldular 
Evvelki gece, ~aıt oğlu Hüsnü 

ile arkadaşı F ohri, Çap~ civarında, 

çokurbustanın lrenarında oturup 
rakı içmiye başlamışlardır. 

Bir müddet sonra karşıdan gelen 
mahalle bekci•i uzaktan bunların 
karaltılarını görmüş, hırsız zanne• 
derek üzçrlerhe doğru yurümeğe 
başlamıştır. iki kafadar da bekçiyı 
görünce, sokakda rakı içtikleri içın 

karakola ııöttireceğini zannetmişler, 
kalkıp kaçmağa başlamışlardır. 

Bu kaçış, bekçi}i büsbütün 
kuşkulandırılmış, bir taraftan arka· 
larından koşarken, bir tuaftan da 
düdüğe sarılmış, üflemeğe başla. 
mıştır. Çok geçmeden, bekçi ve 
polisler, Hüsnü ile Fahriı i yakala· 
mışlardır, 

Dün Sullanahmet Üçüncü Sulh 
Ceza mahkcm~sinde y ar- ı lan du ruş• 
ma sonunda, ikisi de, sarhoşlukıan 
birer lira para cezasına malıküm 
edilmişlerdır. 

Garip bir vak'a 
Bir aaam hırsız zannııe 
yakalandı ve serbest 

bırakıldı 

Dundar ismınde birisi, evvelki 
gece geç vakıt fazla sıkışmış ve 
helaya girmek üzere köp·ünün 
Kadıköy iskelesine gitmiştir. Fakat, 
vakıt geciktiği için, hela kapalıdır. 
Dundar da müdhiş sıkışmışlır. 

iskeleden dış ırı ç ı kınca, fazla 
tkhammül edemeyeceğini anlatmış, 

karşısın daki meyva ve sebzeci Ni. 
yaıini n hasırla kapalı dakkanının 
önüne gelmiş ve abdest bozmaf(a 
başlamıştır, 

Bu sırada, bir bekçi, Dundan 
görmüş, dükkanı soymak iste' en 
bir hırsız ıan ederek, üzerine doğ• 
ru yürümüştürr. Dundar da, iki li ra 
Beled iye cezasını d üşünerek kaçma• 
ğa ba~lamı ştır, Bekçi de arkasından 
koşmuş, Dundan yakalamıştır. 

Dün müddeiumumiliğe verilen 
Dundar 

- Vapur iskelesindeki hela ka· 
pa'ıydı. Çok ta sıkışmıştım .. Ora. 
cıkta lerahlayıvereyim dedim, Bek• 
çi üzerime gelince de korktum, 
kaçtım. 

M<1ddeiumuml Himket Sonel,Dun• 
dar hakkında ademi takip kararı 
vermişlir. 

DUştU ve yaralandı 
Halıcıoğlunda oturan Harak, so

kakta giderken yere düşmüş, muh. 
le.il yerlerinde.ı y1ralanmış ve te. 
davi altına alı o m:~tır. 

Bir yan kesici yakalandı 
Morcanda Çukur handa hırda· 

vatçı Mehnıediıı cüı'danını çe~ en 
sabıkalı yankesici Mehmet ciırmü 

me~ hut hal;nde yakala~mıştır. 

Eli bıçakh sabıkalı 
Galataoa Karaoğlaıı sokağında 

oturan salıblı Yusuf, dün, arala· 
rında çıkan bir kavgada Kumka
pıda oturan Em ni sırtından ve 
kula6ından, Al.meoi de sol kürek 
kcnı . ğınden tıçakla }aralamıştır. 

Yar•lılar Beyoglu Zükür h;ısta

pesine kaldırılmışlar, Yusııf yaka
lanmıştır, 

iskana 
Müsait 
Yerler 
Sıhhiye Vek61etl vlllyet
lere bir t amim gönder d i 

S ıhhiye Vekaleti şehrimize ve 
bütün vilayetlere bir tamim gön· 
dererek iskana müsait yer olup ol
madığını, varsa ne evsafta ve ne 

gibi mahs:ıl verecek kabiliyette 
toprak bulunduğunu sormuştur 

Vilayetlerden alakadar daireler 
bu hususta yaptıkları tetkikatın 

neticesini bir rapor halınde Ve • 
kiılete göndereceklerdir. 

Btı raporları tetkik edecek olan 
Vekalet hemen yeni bir iskan pro· 
jesi hazırlıyacaktır. 

Bu projede, bilhassa muhacirle· 
rin daha iyı bir surette iskan edi· 
!erek iyi birer müstahsil haline 
getırilmelerine dıkkat edilecektır. 

Bu yıl Romanya ve Bulgaristan· 
dan gelecek muhacirlerin geçen yı
la nazaran çok daha fazla olacağı 
anlaşılmaktarlır. 

Geçen yıl ~ncak yirmi bin mu
hacir gelmişken bu sene bu mikta· 
rın 40 binden fazla olacağı mu • 
hakkaktır. 

Oığer taraftan memleketimize 
gelen muhacırlerden sanatkar o
lanlarının her türlü aliit ve ede • 
vatını ve makıneleri, söküp geti
recekleri fabrikaları gümrük res
minden muaf tutulmuşken kanun
daki .fabrika• kelimesınin sahası 
büyük gorülmüş ve tereddüt edil· 
mişlır 

Bu hususta Adliye VekaletincP 
yapılan tefsıre göre buradaki .fab
rika • kelımesinın (alelıtlak tezgah 
ve imalathane) manasına geldiği 

ve bu kabil sanat erbabı muhacır
ler?n getırccekleri rrıasnuat ve io
tıdai maddelerın altı bin !ıraya ka
dar olan miktarı gümrük resmile 
bır defaya mahsus olmak üzere sa
,, bütün resım ve \•ergilerden mu
af olduğu aliık~darlara bıldırılmış
tir. 

Bazı sigara 
Fiatları 
Ucuztıyacak 

ll\hlsarlar i daresi bu hu
s usta t etkikat yapıyor 
İnhisarlar idaresi geçen sene şa

rap fiatlarında yaptığı tenzilattan 
müsbet netice aldığı için diğer in
hisar maddeleri fiatlarında da u • 
cuzluklar yapmak üzere tetkikler· 
de bulunmaktadır. Bilhassa bu a· 
rada bazı yüksek nevi sigara fiat
larında yeniden tenzilat yapılnıq
sı düşünülmektedir. Çünkü evvr;l
ce yapılan ucuzlamalara rağmen 
yüksek nevi sigara satışlarında bir 
artma olmamıştır. Bundan baş~<'.l 

barut ve av malzemeleri fiatların· 
da da mühim tenzilatlar yapılac JJ:· 

tır. Ayrıca barut ve av malzemele

rinin nakilleri esnasında kulla·,:
lan nakliye tezkerelerinin de k•l· 
dırılması için tetkikler yapılmaktl· 
dır. 

Demir yükseliyor 
Bakır, l<alay, Çivi fiyatları 

artıyor 

SilAhlanm~ yarışının bütün şid. 
delile devam etmesi dün ya demir 
piyasasının yükselmesini i~tac et .. 
miştir. Bu yükselme lstanbulda da 
büyük bır tesir göstermi~ ve de• 
mi :den mamul e~yanın fiyatları da 
bır miktar arttırmıştır. Demirden 
başka bakır, kalay, çivi fiyallarile 
fırlamıştır. Fiyatların bir mikdar 
daha artacağı zannolunmaktadır. 

Mensucat Sanayii 
Altı aydanberi faaliyet 

artmoktadır. 
Son altı aydanberi lstanbuldaki 

mensucat fabrikdları büvü bir fa· 
alıyetle çalııarak p·yasava aZlıni 
derecede mal sevketmektedirler. Fi. 
yatların da yükslmesi fJa;iyet üıe· 
rine iyi tesir yrpmışlır. 

Anadoluya daoköylünün tedarik 
edebileceği sağ" am ve ucuz m lllar 
kulliyetli mıktarda sevkedilmekte• 
dir. 
=--~-~ ---

Vagon ve 
Lokomotif 
Fabrikası 
14 milyon lira sarflle bir 

fabr ika kurulacak 

A Jdığımız malfunata .~öre günden 
güne çelik ağlarla orulen yur

dumuzda şimendifer faaliyetinin 
inkişafı üzerine demiryollarımızd~ 
işliyen vasıtaların bütün muhar • 
rik ve müteharrik ala tının merr.· 
leketimizden temini için Nafıa Ve· 
kaleli <> &slı tetkikata başlamıştır. 

Bu işle bizzat meşgul olan Nafıa 
Vekilimiz Ali Çctinkaya iki ay 
sonra İs-. eç fabrikalarını görme< 
üzere Avrupaya gidecektir. 

B. Ali Çetinkaya İsveçte demir· 
yolu fabı ikalarını gezecek ve bil· 
hassa vagon ve lokomotif fabrika· 
!arı üzP.tinde tetkikler yapacaktır. 

Vekilimizin bu seyahatten av • 
detlerınden sonra şimdiki halde ta
mir işlerile meşgul olan Sivas ta· 
mir ve inşa atölyesinin bugünkü 
iştigal wevzuu üzerinde çalışmıya 
terkedilmesi ve Karabük ile Zon • 
guldak orasında yeniden büyük bi• 
fabrika kurulması düşünülmekte· 
dir. Bunun için mahallinde tetki • 
kat yapılmıştır. Mütehassıslar bu 
fabrikanın 12-15 milyon liraya mal 
olacağı:ıı söylemektedirler. 

Bir yandan kömür, öbür yandan 
kömür endüstrisi merkezlerine ya
kın olması dolayısile yalnız yerli 
kömür ve demirden istifade edile
rek yapılacak olan bu büyük fab· 
rika Balkanların en büyük şimen
difer fabrikası olacaktır. 
Diğer taraftan Brazert isimli 

bir ecnebi firma ile memleketimiz· 
de bir motör fabrikası tesisi içın 
ayrıca r.ıüzakerelere başlanmıştır. 

Beşiktaş klübü 
KIUp 9eycığlu Halkevlnl 

müteessi r etmı, 
Ankarada yapılacak Türkiye ~ır 

koşusu şampiyonasına İtanbulu 
temsil etmek üzere, İstanbul bir•n
cisi Beyoğlu Halkevi atletleri •«· 

Halat hırsızı KÜÇÜK HABERLER Bu atletler içınde Artin isrr .... 1 1 
şam Ankaraya hareket etmişlerJir. 

Yag· iskelesinde Sandalcı Zihni- ~-----·--------..:ıı de bir atlet birinci geliyor. Arti"" * Mılli Küıne oyunlarının Ü • birincılığını gören Beşiktaşlılnr. 
nin 5 kulaçlık halatını çalan ayni '·Ünci.ısi.ı dün Ankarada yapılmış • k 't .. 
ıskclcde Sandalcı Kemal, halatla ' Artinin An araya gı memesını 

tır Fenerbah0 e Ankara guci.ınü 4-1 · ·n fedarasyona mu" racaat et btraber yakalanmıştır. ' mın ıçı • 
Bir kadın haşlandı mağlüp etmıştır. mış ve Artinin Beşiktaş klübıin-

Küçiıkpazarda Leblebıciler so 
ka~ında 10 numaralı evde oturaı. 
Fatma, dün. ocakta su kaynatır • 
ken ayağı kayarak di.ışmüş, döku· 
len kaynar su ıle muhtelıf yerle • 
rınden haşlanmı~tır. Fatma, H~s~· 
ki kadın hastahanesine kaldırıl 

* Yol parası bu sene için de 6 de mukayyet olduğunu bildirmiş • 
lira olarak tesbit edılmiştir. tir. * Galatasar,ıy talebeleri beş 

planör yaptırmağa karar vermiştir. 
Federasyon, Bcşiktaşta mukay' <.?t 

bulunan Artinin Halkevi taraf.ıı • 
dan Ankarada müsabakalara iş .i • 
rak ettirilmiyeceğini bildirir.ce, 
Halkevi müşkül bir vaziyet ka.. ı

sında kalmıştır. 

* Be!edıye 937 mali yılı başında 
Belediyeler Bankasından bir .mi· 
yon lıra borç almak için teşebüse 
girişecektır. 

mıştır * Ankara Tıp Fakültesi önü • 
Kapıyı kurcalarken müzdekı tedrıs yılı başında açıla • 

Dun gece. Cibalıde, Nalıncı so • caktır. 

Artin, Beyoğlu Halkevi açılrn • 
ca aza olmuş ve spor kısmında ~a
lışmıya başlamıştır. Artinin iyi 
bir koşucu olacağını gören Halkrvı 
antrenörü, Artine yardımlarda bu
lunup onu tam atlet yaptıktan ~on
ra, Beşiktaş klübünün bu hareke· 
ti, Beyoğlu Hall<<0vini müteessir 
etmiştir, 

kağında 18 numaralı evd eotur •il * Perşembe günü devairde me-
Mürlefinın kapısını kurcalamakta sai saatleri değişecektir. Sekız bu· 
olan Haydarda sakin Cevdet ya • çuktan beş buçuğa kadar çalışıla • 
kalanmıştır. caktır. Öğle tatili bir saattir. 
Kibritle oynıyan çocuk * Ledi Margrit Loç isminde bir 

Beşiktaşta Asmalı sokakta Meh· İngiliz kadın tayyareci tayyaresile 
mede aıt 30 numaralı evde kiracı Romanyadan ~ehrimize gelmiştır. 
İlyas kaptanın 6 yaşındaki çocıığı• * l:.alıkesir lı<-lediyesi şehirde Al•c•k yUzUuden 
Vedad, dün, evde kibritle oynar • henüz kaldırılmamış olan pencere Tavukpazarında Aşcı Ömer, bl..· 
ken pencerenin perdelerıni tu •ı~- kafeslerinin kaldırılmasına karar alacak yüzünden aralarında çıkan 
turmuş, yangın çıkmıştır. Yangın. vermiştir. kavgada kunduracı Seyfiyi ta(!a 
büyümesine meydan verilmeden * Karaköy ~ öprüsünün esgsJı yanağından yaralamış ve kaçmış • 
söndürülmüştür. surette tamiri kararlaştırılmışt:r. tır. 
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Be·bek bahçelerinin 
tam zamanıdır! 

B izde çocuk bakımı, mekteplerimizde henüz tedri• 
aM mevzuu içine girmiş bulunuyor. Çocuğa bak· 

mak öyle bir aile bilgisidir ki, kadının mil i hizmeti• 
ni de ihtiva eder. Çocuk, tir kedi gili kendi kendine 
bırak .. maz. Bunun ayrı doktoru, ayrı bakıcısı, ayrı 

Lir bilgisi, ayrı b r hususi)'eti ve bilhassa apayrı bir 
zc\ki ve mfmtaziyeli vardır. 
~on yılların belli başlı vasıflarından biri de çocu

ğun lir süsü, -ıinet haline gelmiş bulunmasıdır. Bir 
anne içın çocuk evinde, kırıp di:>Jrdüğü evladı, dışa
rıda, sokakta, sa onda, meydanda, balıçelerde tıpkı 
bir ş.pka s,ili, Lir boğa veya kürk gibi gösteriş va 
sıtası o'arak göriılmektedir. Çocuk arabalarının ta
aınmüm~nden sonra çocuklar sokaklara döküldü. 

Filhakika çocuk arabasile mılşterek bir süs haline 
gelmekle memleket bir şey kaybet~iş, bilakis ka· 
zanmış oluyor. Çünkü çocuk ~v~e.la. hava alıyo~, 
sonra ardbauın güzelliği ve temızhğı nısbetınde temız 
bulunduruluyor. Dığerleriylc kı}as eden kadın için 
itırıalı ve ihtimamlı bir ~ocuk haline getirıliyor ve 
niııayet evde de çocuğa iyi bakmak lüzumu hasıl 
nlııı or. Çocuk arabasında ne kaclar güzel vt: gür. 
bütse kadının her hangi bir kolye veya bile2ik ~eya 

1 
her hangi bir mücevheriymiş gibi kıymet alıyor. 

Eu birtirini taklit ve çocuğun bu suretle kadının, 
annenin iftihar edebileceği bir vücut haline gelişi, 
çocuk takımında mi:him bir adım ve tekamül halta 
inkilap temin etmiş oluyor. 

Şimdi bir nokta kalıyor yani bir büyük ihtiyaç te. 
:zahür ediyor, Eu vaziyetten istilade etırek lazımdır. Na
sıl k~dın kıyafetini gösletilmek iç n lir konseri, bir ti· 
yatroyu sinemayı tercih ediyorsa alelade bir sokak ge. 
zisinde ııöstereceğı çocuğunu ve arabasını muayyen bir 
bebek bahçesinde teşhırden daha büyük zevk alacaktır. 

Zararı yok, kadın, nasıl dü:ünürse düşünsün, nasıl 
te:akki ederse etsin, Lakıl•n çocuktur. Memlekete 
lazım olnn da bakımlı çocuktur. 

Bu vuiyeti göz önünd~ bulundurarak hemen Be
bek bahçeleri veyahut büyük bahçeler içinde, rnese· 
la Taksim, Tepcbaşı gibi beledi>e bahçelerinde. be. 
bek bahçesi kısımları ayırmak \'e yalnız kum doke
rek, bebeklerin hoşlanacağı bir iki büyüce~ oyuncak 
koyarak bu hareketi tamim etmeli ve tesbıte çaıış

malıdır. 

H atice Hatip 

' . 
Günün Vodvilinden 

; ! • r - • • 

Bir tedbir 
Fıkracı Felok, kaç ukalayi yayı 

bırakacak buluşlarından birini be
lediyeye bağışlıyor. Diyor k : 

•Acaba Beyoğlunun bu kalabalı• 
ğına nasıl çare bu'm ılı? 

Diye kendi kendime düşündüm 
ve şu neticeye vardım: 

1 - Bu caddenin iki yan sokak· 
!arından mevhane ve barları kal-
dırmalı ; • 

2 - Yava kaldırımlarda kolko
la ııezmeyi: 

3 - SokJkta durup sohbet et• 
meyi; 

4 - Kimin otursa olsur. cadde 
de otomobil du . masını menetme]ı, 

Sanırım yüzde yirmi, yirmi beş 
bir tesiri olur .. 
Doğru. Bunun bir tesiri olur, 

amma neye? 
1 - M.yhane ve barlar kald .. 

rılınca içindekilerde sokaklara dö-
kiilür. • 

2 - Kol kola rezenler ayrılınca 
daha fazla yer kaplamak suretile 
daha çoğalır, 

3 - Sohbet etmek suretiyle 
muhtelif küçük kümecikleri dağıt• 
m<k, kalabalı ğı aıal maz, arttı rır. 

4 - Nıbay•t şoförü de otomo
bilinden indirme.< dtmek olan son 
tedbirle Beyoğlunun kalabalığı % 
25 artar. 

Garip şey, felek, panzehir yerine 
zehir veren bir şehir mötetabbibi· 
ne benziyor 1 

Çok şükürki: 
Varakı mihrivefayı kim okur, 

kim dinleri 
Serseri meyin 

Trabzonun boş mil açığında bir 
ma)in görülmüş ve deı iz t caret 
direktörlüğüne haber verilmiş. 

Ayni zamanda mayinin sularla 
boğaz.t doğru gel.nesi ıhlim1line 
karşıda bütün k•ptanların sef"r sı
rasında müteyakkız bulunmaları 
tavsiı e cd.lmiştır. 

Serseri mayiıin imhası için ted. 
birler alınmıştır. Doğrusu; buncA za. 
mandır, ha haro koptu, ha harp 
kop.ıcak, işle siyası ufuklar karar. 
ılı, politikacıların güneşi söndü, si. 
lah çatıldı, miızakere du du, } irıni 
dört saat sonra Avrupöyl harp a· 
teşi sar.ıcak gibi ı (m boru'arile 
bekletile bekletile, kandırıla kandır.la 
tahammülü tükenilen biçare m~v n 
kendi başının çaresini ryulmık 

ve harp zevkini tatmak için ser•e· 
ri olup den zlere fırlam klan taşka 
ne }Bpardı? insa11ların tak ılı kal· 
dı mı ki maı inin lakatı kdlsı~ 1 

ee•dengeı;: tr 

Ayarsız ölçü 
Ve teraziler 
Piyas ad a gör Ulen bu gl· 
bl terazlier musaaere 

edilecek 
Belediye aynr memurlarile öl • 

çiller müfettişliği kontrolörleri la· 
rafındon yapılan son tctki!<lel'de 
şehrimizde bir çok damgasız öl; i 
ve ayarsız teraziler bult.nmuştur. 

Bunları bilerek kullanan esn~f 

hakkında ceza kesildiği gibi aı~t

leri de müsadere olunmuştur. 
Şimdiye kadar yakalanan teraoi 

ve ölçülerin belediye şube:erinz 
teslim edilerek belediye levazım 
ambarlarında saklanması team;Jl 

ittihaz edilmişken son günleccl'! 
Defterdarlık buna itiraz etmiş ve 
müsadere edilen bu gibi şeylcr'n 
kendisine teslimini istemiş\ir. 

Bu hususta kanunda bir sarahat 
olmadığından keyfiyet Adliye \T "" 

kAletine bildirilmiştir. Neticed~; 
mahkemece müsaderesine karar ve
riler ayarsız ölçü ve tartılar cil • 
rüm eşyası addedilerek bunla••:> 
Maliyeye verilmesi laı:m geldiğl 
Adliye Vekaletinden bildirilmiş\ır, 

it kanununun tatblkab 
hazırlıkları 

Haziranın 15 inden itibaren tat• 
bikat sahasına çıkacak •ılan iş ka • 
nunu için yapılan hazırlıklar çok 
ilerlemiştir. ı.tanbulda iş bcyannıı· 
nıeleri tamamen toplanmıştır. I~ 
yerlerinin tayin edilmesfoe de baş• 
lanmı~tır. iş dairesi üçüncü dai re 
amırı Haluk Boludaa şehrimize 

dönmüştür. Haluk yakında Zongul· 
dağa giderek hazırlıkları gözden 
ııeçirecektir, --
Toplantı yapılamadı 
Gaiaıasaray Spor K!übündeıı: 
27 Mart 937 Cumartesi günü ıcp-

lanacak olan Yüksek Murakabe 

Heyeti, ekseriyet olmadığından iç
limaını 3 Nısan 937 Cumartesi g:.i
nü saat 14 de talik etmiştir. 
Arkadaşların muayyen gün<li' 

gelmeleri rica olunur. 
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\ 
ögrenmi~. Gelip karıya çatmış .. ka. 
dın da "keyfim misin?. istediğimle 
eırlcnirinı ı. demiş. Bt:riki kızmış. 
l\lasanın üstündeki ekmek bıça~mı l 
kapınca, i~ini tamamlamış. Sonrada 
ka~mış. 

BÜYÜK EDEBi ROMAN 46 ........................................................ 
... , ~,,,, Pırrr ,,. 

MÜElliFi: Nizamettin Nazif 
- Yaa ... - dedi :_ küçllk bey, 

burad<1 bir şanı babası hazretleri 
vardır işle... Bir şam babası ki 
tatlıdır ve her drrde deva bulur, 
değil mi kızım? 

Sıırarasını yakmıştı, zarif bireda 
ile dumanını üfliyerekı 

- Ben .... yani yaveranı lı~zreti 
1 şehriycriden Erkanıharbiye mirala· 

Dünkü Spor Maçları 
Dün Milli küme haricinde tertip 
edilen lik maçlarına başlandı 

Cudi, o h~llayı ı<arısilc bcra• ı 
ber köinpedcrinin Mod:ı.daJ..i evin· 
de geçiriyordu. 

O ak)am da, yıne i~lerıni bitir· ı 
dıkten sonra köprüy~ in:li. Vapu• 
ra alladı. 

Vaı:ur Kadıköyüne yakla~ıror. ı· 
du. Yolcular çıkmıya hazırlanıyor• 
!ardı ... HazırlaMn yolcular arasın• 
da, ~özü, Erg'nl k gazetesinin za• 1 

bıta muhabiri Şe\'kiye de ilişti. : 
Şevkiniı Ka,lıköyüne çıkmasını pek 

hayra yoramazdı... Muhnkkak bir 
zabıta vakası olacaktı ki, rakip ga. 
ıetenin açıkgöz muhnbiri, \'hpur 
parasını göze aldırarak buraya ka· 
dar geliyordu. 

Göz göze gelince selamlaştılar ... 
Cudi, Şevkıye: 
- Hayrola? dedı. Nereye böyle? 
- Senin gittiğin yere !. 
Hah! De:ııek, bir vak'a vardı .. 

yanılmamıştı. Kendisini de oraya gi· 
diyor zannetmişti) ki böyle cevap 
vermişti ... Şimdi, biraz kurnazlık edip 
hadisenin mahiyetini, sezdirmeden, 
ağzından almak 13.zımdı. 

Tekrar söze başladı: 
- Yahu .. Küçücük bir \'aka ol· 

masın .. Hemen, ekilmediğin yerde 
bi ,i verirs!nl Kim haber verdi? 

- Gece sekreteri Cemiye, tele
fon!a bir arkadaşı haber vermiş .. 
O dıı tahrir müdürüne söylemiş.. 
Tahrir müdürüde bana "hemen 
git .. tahkik et in dedi. 

işte •• yavaş yavaş, Şevkinin ağ'• 
zından baklayı alıyordu. Fakat, bi· 
raz daha gayret lazımdı. Mamafih, 
zeka sarfıııa da lüzum yoktu pek .. 
Şevki, kendi kendine devam edi
yordu: 

- intihar olması ihtimalinden de 
L•hseltiler amma, cinayet olduğu 
muhakkak! Hoş, intihar da olsa ki· 
taba uydururuz ya ••• Hele bir ke. 
re öğrenelim. intiharsa, kazı diye 
yazarız. 

- Bana söylediklerine göre, 
intihar de~il .. muhakkak cinayet. 

- Kaçmış amma, çok aeçmeden 
de yakalamışlar Remziyi. 

- Yok canım.. Daha yakala'!• 
mamış. Hem herifin İ•mi Remzi de· 
jlil .. Cezmi •.. 

- Bilmem .. Belki telefonda, Cez• 
miyi Remzi anlamıştır Cem'i .... 

Tramvay Gazhaneye ııelmişti. 
Yine kolkola girdiler... tramvay• 
dan atladılar. 

Polis karakolundau ıçeri airer• 
keo, Cudi, daha kurnaz davran• 
mak, geride kalmak istiyordu. 
istiyordu k~ önce Şevki airsin. 
Sorsun. Çünkü, hadiıeyi, o, daha 
vazıh, daha kat'ı biliyordu her 
halde... Kendiside aşajl'ı yukan 
malumat edinmiş sayılırdı amma, 
yarım yamalak, 

Nitekim, öyle de yaptı .• Şevkıyl 
öne sürdü. Komi•erin yanına, kcn• 
dısi, daha sonra ııirdi . 

Kendilerini komisere tanıttılar. 
Mıntakalarındaki katil hidisesi hale 
kında malumat istediler. 

(Devamı rar) 

Minarelerde 
Hoparlörler 

Almanca intişar eden cKoralle• 
mecmuasında okuduk: 
Dünyanın en büyük limanların • 

dan olan Singapordaki minare • 
terde Svrı günlNde birer madeni 
sesin etrafta yükseldiği nazarı dik
kati celbetmektedir. 

Bu büyük şehirdekı müezmı· 

lerin minarelerden müslü • 
manları be vakit namaza 

Esmer kızın ıerdanını okşadı: 
- Söyle~ene... Bu kiiçük bey 

bizim şöhretimizi daha duymamış 
galiba ... Hayret edilecek şey! .. 

Kırk beş yaşından faıla gü•tcr• 
miyord11. Çenesinde kırçıl ve sey• 
rek bir teke sakalı vardı, Teneke 
ibriği yere bırakarak masanın ba· 
şına kuruldu. 

- Ni~in geldıffinizi sorabidir mi• ' 
yim? 

Kız Nazrninin cevap 1;crmesiııe 
meydan !!ırakmadan e!!.ildi, kula!!.•• 
na birşeyler /ısladı o zaman baba 
hazretlerinin yüzlerindeki istihza 
birdenbire siliniverdi; yaltaklanan 
bir sesle bukadar genç olaca~nızı 
nasıl tahmin edebilirdim? Kızım 
beyefendiye iyi bir kahve yap .• 
Sonra sen Dilber! Neye köy gelini 
gibi dışarda durursun ... Buraya gel~ 

Merdiven başındaki ikinci kız da 
esme-rdi. Fakat birinciden daha tallı 
bir hali vardı. Bir nefes gibi, se.,i zce 
odaya girdi. Bir koltuğa ilişti. 

- Bunlar benim yavrulanmdır. 
Onlarsız olamam .•• - diye devam 
etli baba - gönlüm bir türlü ihti• 
yarlamadı gitti: Çingene karısının 
d~dıkleri birbir çıkıyor. 

Ve Nazminin gözlerinde bir ala· 
ka ışıldadıQ'ını farkedince derin 
derin göğüs aeçirerek; 

- Yaa ... dedi - küçül bey .. I 
Sizin neıliniz fazla inanmıyor. iste• 
di;': iniz kadar inanmayınız 1 Fakat 
bilini• ki bir çingene karısı bir gün 
elime bakmış benim isıikbalimı 
bülbul gibi okumuştu. 

Netice •lırorta edilemez. Cicelck 
bir kadın, 1özü üzerine o l<adar 
çeker ki insar. ~deta kör olur: 1 a. 
liinio çizdiği yolu göremez. Bu pek 
istenilen bir şey değildir. Fakat ba
zan da kaşarlanmış bir kı ltak öyle 
entrika çevirirld: 

- Demek bende ... 
- Ecel ya\ rum •ende öyle gÖ• 

yı lzz~Uı'.i Hulki Rifat beyefendi .•• 
Birinci e'mer kız kahveleri gc• 

tirmi,tt. 
- Size iyi bir ikramda bulundu• 

ğum . ı tahmin ediyorum ... - dedı • 
güzel bir kız elinden halis bir kalı· 
ve ... Biliyorsunuz? kahveciler kah• 
ve yerine nuhut sattıkları yelmi• 
yormuş gibi içine birde kiremit 
lozu koymaya başalmışlarmış. Kah· 
veyi tahmiscilerden kendi elimle 
alıyorum ıçebilirsiniz, 

Bu sırada oda kapısında temiz 
kıyafetli, yaşı elHlik bir adam be• 
lirmişti. Gülümsedi: 

- Neye korkuyorsun doktor ... 
Gelsen•! Seni l>üyü tutmaz artık. 

Ve onu gence gö.tererek ; 
Doktor Haydar Vedat Bey ... 

·dedi· yazıhane komşumuz. Genç 
tüccarlarımızdan Nazmi Beyi tanı• 
mıyor;un 11aliba doktor? 

Doktor bir koltuğa oturdu ve 
gayet lıiübali bir tavırla ayak ayak 
üstüne atarak cevap verdi: 

- Hayır ... Bu genç arkada~ müş• 
terilerimden de~ildir. 

- Allah esirgesin! 
- Aıtzını hayıra aç baba! Biz de 

geçinece~iz. 
- Kazanc;nda gözüm yok. fa• 

kat ne yalan söyliyeyim... Genç 
ııcnç şey seni ziyarete gelmiyor
lar mı? içerim bir kere hophop edi· 
yor. 

Doktor neşeli bir kahk•ha attı: 
- Ben de bir genç kızın senin 

odana gırdiA-ini gördiim mü• eyvah 
diyorum zavallı battı. Baba kim bi. 
lir nasıl sızdıracak bır tütsü, bir 
bfıyii ... Çekiyorsun papellerl. Fakat 
biı hiçte kol~.y kazanmayız, Onun 
için hop elmeıio. 

Nazmi söze karıştı : 
- Ne ile meşgul oluyorsunuz 

doktor? Ticaret mi yapıyorsunuz? 
Baba doktordan evvet atıldı: 

Milli küme haricinde kalan sekiz 
klup ar~·ında tertip edilen ikinci 
deHe t k maçlarına dün Ş~rcf sta• 
dında başlandı. 

ilk maç Süleyman iye. Anadolu 
arasında oynandı. 

Eksik bir kadro ile s•haya c;ı• 

kan Anadolular, iki bir maglüp va
ziyettelerken, Süleymaniyeli Ruhi· 
nin yaptığı penaltıyı b~hmin gör
mek istememesi, Anadoluları saha· 
dan çeki:meye mrcbur etii ve muğ
ben sahadan ayrıldıiar. 

Beykoz • Topkapı maçı 
TaKımları eksik kadro ile çıkan 

Beykoz· Topkapı, ııünün ikinci ma• 
çı idi. Beş dakika geçe başlıyan 

oyun 6 • 3 Beykozun ıalibiyetile 
neticelendi. 

EyUp • HIUU 
Gıinün üçüncü olan bu maç 

<liğerlerind~n daha heyecanlı oldu. 
Her iki taraf da müsavi kuvvette 
idiler. Fakat, zaman zaman, Eyüp· 
lülerin daha üstün oynadıkları gö· 
rüliiyordu. 

Bu maç da, Eyübün 2 • O gali• 
biyeli!c sona ermiıtir. 

lstanbulspor muhtelit 
takım 

Son maç lstanbulspmla Vefa ta• 
kımlan arasında idi. Fakat Vefanın 
lzmille bulunması dolayısile lstan· 
bulspor ııeriye kalan yedi klüp:en 
seçilen bir mulılelitle husu•i bir 
maç yapt:. 

Dünkü maçlar, oldukça seyirci 
toplıyabilmişli. Bu güzel neticeye 
sebep dühuliyenin on beş kuruş gi. 
bi fevkalade ucuz olmasıydı. Bu 
hı! spor seven seyircileri çok mern· 
nun elti. 

Ankarada spor 
hareketleri 

MUhlm bi•lklet y•rı•l•r1 
r•pıldı 

Ankara 28 (A. A.) - Bu sabah 

b;siklet ajanlıstının müptediler ara

sında tertip elliği bi siklet ya"~ı 

Taşhandan Etimernd1 ~idip gelm« 
suretile 40 kilon•clre mesafede 
yapılmıştır. 

Ki lometre saatlerinin lesbit etti· 
ğine göre otuz dokuz kilometre 
ve 500 metre tutarında olan " tı 

mesafeyi genç koşucular, bir 
saat beş dakika ve 45 saniye 
gibi kendi'erınden beklenmeyen az 

bir zamanda bitirmeleri böyle yarı 
mukavemet koşularında ağabeyle
rinden hiç de geri o'ınadıklarını 

isbat etmişlerdir. 

Neticede Güvenspordan Nuri 
bir saat beş dakika 45 saniyede 
birinci, aynı kulübden Yakup dört 
dakika farkla ikinci, ikinciden bi· 
raz farklı Muhafız gücündek iştirak 
eden koşucıılar sıra ile üçüncü 
dördüncü \'C beşinci gelmişlerdir. 

Milli küme maçları 
Fenerbahçe 2-1 Gençler
bi rli~I takımına gollp geldi 

Ankara 28 (Hususi Muhabirimiz· 

den) - Milli lüme maçlarını yap

mak üzere şehrimize gelmiş olan 
Fenerbabçe takımı, bugün yine 
şehir stadında ikinci müsabakasını 
Gençler birliği takımı ile yapb. 

Baş\•ekil ismet lnönü, Adliye, 

Mudafaai Milliye, Dahiliye veGüm• 
rük inhisarlar v.kil!erl de maçı 
seyredenler arasında bulunuyorlar• 
dı. 

Oyun, başlar başlamaz, sarı la· 
clverdliler hücuma ıeçtiler, avut 
ile neticelenen bu ilk akını, diğer 
birkaç taarruz daha takip etti. 

Maç pek heyecanlı olmuşve birinci 
devrede berabere kalan iki takım 
galebeyi temin için azami rayret• 
!erini sarfetmişlerdir. 

Neticede Fenerbalıçe 2 • 1 sayı 
ile ralip gelmiştir. 

Bana da kalırsa öyle ••• Cinaye• 
tin olduıtu yeri biliyor musun? 

davet eden cıan sesleri, şehrin 

velveleli ve gulguleli makine ses· 
!eri arasında kaybolup gitmekte • 
dir. Bu vaziyet karşısında seslerini 
daha yüksek bir şekilde ibadet za· 
manını bildirmek mccburiyetlncc 
kalan b:.ı memleket müslümanları 
minarelere büyük birer hoparlör 
koymaktan başka çare bulama -
mışlardır. Bu satırları yazan mec • 

mua bundan sonra diyor ki: 

rüyorum ki, bir zaman gelecek ka 
dın yüzünden biiyuk büyük belala. 
ra uğrayacaksın. Hem sendeki ka
dın iptilbı. cinnete yakın bir şey ... 
Bc'limle konuşuyorsun, gözlerin bi· 
zim esmer kızda, 

- Evet. .. Sıhhat ticareti. Dirhem 
dirhem şifa satar. Llkin amma da 
dolandırdık bahıi ha. Size çinııl· 
nenin halini anlatacaktım. 
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- Gazhane civarındaymış. 
- Ben, Acıbademde diye duy• 

dum, 
- Hele bir k~re oraya gide

lim .• Zaten, Gazhaneyle Acıbadem 
arasında ne var? 

- Fakat, pek hunharane bir 
cinayet.. tüyler ürpertici bir hal .. 
dc~il ır i?. 

- Yok car.ıml. On yıldır, daha 
nelerir.e tesadüf elli~... Maamafih, 
soğuk kanlılık doıtrusul 

- K•dının ısmi Perihan .• degilmi? 
- Ben Leman diye duydum am· 

ma, böyle kadınlar belli olmaz.. 
Bir kaç isim kullanırlar. 

Vapurdan çıkmışlardı... Kolkola 
girdiıer .• Tramvaya atladılar. 

- Benim duyduğuma göre, VU• 

ran, metri imiş. Marangoz mu imiş •• 
neymiş?! 

- Yok canım .. marangoz değil .. 
demircı imiş .. hem de nikahlısıymış. 
Karısının aşıkı da varmış amma, 
!<açmış.. Yoksa. onu da benzetc
cekmiş. .. 

- Aşıkı meydanda yokmuş ca· 
nım. Herif, birisile aşkdaşlık ett'ğinl 

Şimdi şark müslümanları garp 
itikatsızlarının icat etiği makine • 
!erden istifade ederek; incecik mi· 
narelerden gökleri titreten ses • 
lerle cSaHib vaktini mutekit mü•· 
lümalnara bildiriyorlar 

lngiliz ordusunda 
Münhal zabitlikler 
Lo~dra 28 (A. A.) - Muntazam 

· orduda zal:ıit fıkdanı, daima hisse• 
dilmektedir. 980 zabitlik mün. 
haldir ve hususi bir komi•yon bu 
boşluğa bir çare bulmak için tel• 
kikatta bulunacaktır. Bilakis hy
yarecilik llemi, daha ırüsait bir 
talıc mazhar olmuştur. Son 
iki sene zarfında 2140 mevki 
için ondört bin p:lot namzedi mü· 
racaat etmiştir. Alelade neferlik için 
yirmi bin yere altmışbeş bin nam• 
ıed m•iracaat eylemiştir. 

Falcı gülüm,eyerek dotrulmıış 
idi. Lupu bir kaplumbağa kabuğu. 
na dayayarak; 

- Niye yüzün kızardı • dedi • 
ıençsin, elbelle bakacaksın! 

Genç, sigarasının dumanını hava. 
ya üfliyerek gıildü: 

- Ben de tıpkı sizin aibi ıül· 
mıişdüm fakat sonra seneler o gün. 
kü kahkahamı parça parça gırtla. 
ğıma tıkadılar. 

Bana bir sigara verir misiniz? H•r 
zaman içmem amma, derdlerim ka· 
barınca bir tane yakmadan ol~mı. 
yorum. 

- Buyurunuz! 
- Mersi! ... 

- Ne o şanı babanın bir züppe 
aibi teşekkür etmeyişine hayret mi 
cttiniı? 

- • 1 ••• 

- Hayret etmeyiniz, ben bir kaç 
li•an bilirim. imparator Vilhelim 
lstanbula geldiği zaman mihman. 
darlığına tayin edilenlerden biride 
beniın. 

Evet ... tıir yaz günü kltıthane• 
ye gitmişdım. O devirde yüksek 
rütbeli bir saray yaveri mühim bir 
adam demekti. Erkekler önünmden 
çekilerek, iki bii<lüm olarak bana 
hulü• çakma~a çalışıyorlar. Genç 
kızlar yaşmak altından kaş göz 
ediyorlar dı. Dere kenarında bir 
çikgane karısı eteğime yapıştı. Para 
verdim gitmedı: inad elti, elime 
baktı .•• 

Sigarasını a<abi asabt tabağa 

baslı. Bır saniye kadar sustu. göz. 
!erini bir yere daldırmıştı. Sonra 
rüya görür gibi söylendi : 

- Tahta kuru•u aibi tırnatile 
ezebileceğim bir adam, bir kadın 
bir kad.n yüzünden sırtıma bir bı. 
çak sapladı, altı ay yatakda serili 

1 kaldım. Hürriyet oldu, rütbe, deb. 
debe, üniforma ve fiyaka uçtu ııitti. 
Büyük yangında iki evim kül oldu. 
Oğlum hem hayırsız çıktı, hem hır· I 
sız oldu. Karım denizde boğuldu. 
Kızımı, 1:oca" üstüne gaz döküp 
yakdı. 

Suratının bütün o kıvrak ifade· 
!eri kaybolmuştu. Alnı terliyordu. 

- Hiıtün bunlar yırmi senenin 
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Şimdi nereye aidecekti? şuyordu, 

Yezan: lskender Fahrettln 
Zeynep birdenbire şaşırdı: 
- Ne,di o •on hldise .. ? bana 

da söyler misin, hanım anneciğım? 
- LAi aramızda kalsın, yavrum! 

Zeynep o gün Öğleden ıonrı, 
bohçasını hazırladı •• Çarşafını giy. 
di .. ihtiyar kadının odasına girdi. 

Sırrının anası Zeynebi çarşaflı 

Bir elektrik direl!'inin önünde O artık lslanbuluıı yaldızlı hap-
durdu.ı lanna kendini kapdıracak kadar 

Tramvayların ııelip iidfşini sey• tecrübesiz dejl-i!di. O sırada me• 
retti. zardan babası dn çıksa ve kendisi· 

O son ve kfll'i kararını vermişti: ne saadetten, refahtan, sen etten 
- Köyüme gideceğim. Artık ne bahsetse, yine inanmıyacaktı. 

Sırrı biraz fazlaca çapkın hir er· 
keklir. Bir gün bir sokak şırfıntı· 
sını yakalayup eve getirmişti. Ba· 
basının yüreği ıe indi .. Bir sabah 
kalp sektesinden ölüverdi zavallı, 

görünce şaşırdı: 
- Nereye gidiyorsun 

zım? 

elbise •• ne para.. ne servet.. Hiç - Cevad .• Nevzad .• Kadri .. Sır· 
kızcağı· bir ~eyde gözüm yek. rı .. Hayır, bayır.. Yeter bu kadar 

Bebek hattından gelen tramvaya tecrübeler. Artık beşincisine lüzum 

işte ondan sonra, ben de kötü• 
rüm oldum •• yatajta düştüm. Artık 
onunla uğraşamıyorum-. 

- O ladını ne yaptı sonra .. ? 
- Gel geç tabiatlı bir çocuktur 

bu. Çabucak bıktı •• Babasını meza
ra ı;önderdiktcn sonra, onu da gel· 
di.!'i yere gönderdi. 

Zeyorp içini çekerek, alnından 
so~uk Lir ter dökmeke baıladı. 

Zeyoebin gözlerinden soluk ya• 
naklarına bir kaç damla yaş dö. 
küldü: 

-Memleketime gidiyorum, hanım 
teyze l 

Ve hıçkırıklarını belli etme
me~e çalı,arak yatatın kenarına 

e~ildi: 
- Allaha ısmarladık .• 
Dedi .. kötürüm ihtiyarın elini ÖJ>-

tü •• 
Başka bir şey konu~madılar .. 

bındi. Aksi şeytani tramvayda ken• yok. 
disine gözlerini dikmi1o yıhşık yılışık Diyerek Haydarpaşa vapuruna 
bakan iki gençten başka kimseler atladı. 
yoklu. Deniz havası Zeynebin ciğerlerini 
Çapkın delikanJılar Zeyhebi ııöz şişirdikçe aklı başına geliyordu. 

hapisine almışlardı. O şimdi köyde Ômcrci~ini, an. 
Bunlardan biri•i sinemadan, öte. neeifini, baba oca~ını.. Hatta &Ü• 

ki otelden bahsediyordu. rülerini bile hasretle anıyordu. 
Zeynep sinemadan da, otelden Keşkl aklı başına gelme•eydi. 

de atzının tadını almıfb. Karaköye Keıke serin Boğaz hava~ı on1111 
varıncıya kadar başını yerdeo kat. clııcrlerini ıitirmeseydi. 
dırmadı. Zeynep Haydarpaşa rıhtımına 

içinde ardı sıra ırelip çattılar. Hal• 
buki yirmi sene evvel çinıene ka· 
rısı Ka~ıthanede, dere kenarında 
bana bunları birer birer söylediti 
zaman sigaramın dumanını yüzüne 
üflemiş, mahmuzları şıkırdıyan par• 
lak çizmelerimle böğrüne bir tek· 
mc vurmuş, atıma atlayıp saraya 
yollanmıştım. 

- . • • f •• 

- Ta1iin erkanıharbiyeıioe mi 
mensuptu ? ne idi kaltak bilmem. 
Bütün seöyledikleri çıktı. Dokto
run gülümsediğini görüyorum. Me
tafiziğe ben de inananlardan de· 
tildim. Fakat a doktor ... senin ancak 

"Neosalvarsan. a yükselebilen müs
bet ilmin o kadar zavallı ki .• 
Mukadderatı sezetildiklerini zan• 
nedenlere pek dudak bükcmezsiiıl 
Ver çocuğum şu elini bana. 

O kadar inandırıcı bir se•le ko· 
nuşuyordu ki, Nazmi bila ihtiyar 
elini uzattı. Şimdi Şambaba iskem

lesinden kalkmıştı. Masanın üzeri• 
ne göğsünü yaslıyarı.k büyücek 
bir lüpü bu genç erkek elin in çiz· 
gilerinde dolaştırmaya başladı: 

(Devamı var) 

çıktığı zaman, Ômuciğine bir an 
evvel kavusabi!mek için, mümkün 
olsa .. elinde olsa, bir kuş gibi ka· 
natlanıp uçacaktı. 

Saat altı buçuğa kadar bekleme 
salonunda !renin hareketini bekledi ... 

Pencerenin önünde dolaşan genç 
bır zabıt Zeyncbe bakıyordu. Za. 
bitin göjtsünden sırmalı kordonlar 
sarkıyordıı. 

Zeynep yanındaki kadır a sordu: 
- Bu zabiti tanıyor musunuz, 

Hanım efendi ? 
- Hayır. Kordonlrrından belli ki 

bir Hünkar ya~~ridir .. niçh sor• 
duo, 

- Bu tarafa sık sık bakıyor da. 

Acaba sizi mi tanıyor diyecektim! 
Kadı'! kaşlarını çalarak: 
- O sana bakıyor ayol... Ben 

çoluk çocuk sahibi, yaşını, başını 

almış bir kadınım. 
Zeynep ulandı .. 
Kendi kendine mırıldandı: 
- Gökden pırlanta halinde er• 

kek çıksa karşıma .. yine avlanmanı, 
Beyhutte dolaşma yaver efendi! 

(Oeva .. ıı uar.1 

• Şuşnig diyor ki: 
(Birinci .~altifeden devamj 

turya Öl< d :nb ri beyneln i el ahil• 
namelere sadık lıalan bir devlet 
olmuştur. Ve bundan böyle de öyle 
kalacaktır. Avusturya ayni zamanda 
kendisi için infiradın veya bir ta
raflı hareketin mümkün olmadığını 
da mildriktir. 

iki devlet adamının 
mU~lkatı 

Viyana 28 (A A.) - M. Hodza. 
nın dün Başvekil M. Schuhniırg'c 
yapmış olduğu ziyaretin öğleden 
•onra uzun müddet devam etmiş 

olduğu öğrenilmiştir. 
Dün akşam istihbar edildiğine 

göre iki devlet adamı, siyasi ufku 
etraflıca gözden ıeçirm;şlerdir. 

Diğer taraftan iyi malumat al• 
makta olln mahalil, bu ziyaretin 
merkezi Avrup ı ile Balkanlardaki 
diplomasi laaliyelinin istilzam et• 
miş olduğu nagihAni bir ziyaret 
olmadığını, çünkü bu ziyaretin bir 
aydanberi mutasavver olduğunu 
beyan etmektedir. Aynı zamanda 
M. Schuchnigg'in Prag ve Buda· 
peşte arkadaşları ile sık sık yap• 
makta olduğu , t~masların hiç bir 
veçhile yakında Tuna havzasındaki 
ittifaklarda tadılat yapılacatı mana• 
sını tazammun etmiyeceği kaydo
lunmaktadır. 

ltalya sulhu temine 
çahşıyor 

: = nci sayfadan devam) 
alarındsn vaz geçmek mecburiye· 
tinde kalmıştır. Fransa ile de iyi 
komşuluk münasebetlerini bozan • 
ve mazide iki milletin yan yana 
yürüdüğü tarihi tesanüdlere muka. 
vemet eden eski itilalları halletmiş· 
lir. ltalya, Almanya ile halli imkAn· 
sız addedilen Avusturya meselesi· 
ni tesviyo etmiştir. 

lnailterenin milletler cemiyeti 
vasıtasiyle izhar ettiği hiddete rağ. 
men ltalı a bu devletlerle Akde· 
niz'de anlaşmıştır. Ortada hır Is· 
panya kalmıştır ki orada da ltalya 
hakiki sulhun ıslin&.t etmesi lazım• 
gelen nizam ve in ti ıam taraftariy· 
le birlikte hareket etmekted r. 
ltalya hiç bir siyasi nüfuz arama· 
makta fakat bolşevizmin de Ak
deni1de yerleşmesini istememekleA 
dir 
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Sinema artistleri neden 
çabuk unutuluyorlar? 

Her halde, bunun sebeplerini • 
sınema· 

nın daima yenileş· 
meğe mecbur 
bir sanat olma· 
sında ara· ~-

mak 
lazım geliyor 
S incma her gün yenileşen ve 

yrnıleşmek m~cburiyetinde O• 

lan bir san'ö.ttır. Tekniği şu son 
kısa seneler içi'.ıde ne kadar değiş· 
ti. Daha sekiz on sene evvel sessiz 
filimlcri orkestra ianesile dinle • 
diklerini hatu lıyanlar, bugünkü 
srsli filimler.n karşısında az za • 
man içinde eldJ edilen terakkinin 
a•amctini hatta ucutmuşlardu bi
le? 

Fakat acaba bir zamanlar hepi
mizi kendilerine çeken o eski şöh· 
retler o fevkalade, harikulade, müs
tesna bulduğumuz yüksek artist· 
lcr şimdi ne oldu? 

1\1.:>sela bir Varren Kerrigan var· 
dı ki, şimdiki Karlk Gabl'in bir e

li idi. On iki sene kadar evvel çe· 

virdiği .yüzba~ı Blut. şöiıietini 

dübalfı etmişti. Fakat o zamandan· 
beri sesi sedası kesildi. Şimdi Ho
livutta kendini ancak dosUarı gö
rüyor. Köpekleri de var, onlarla 

vakit geçiriyor. 
Bir zamanlar şöhreti Meri Pik· 

ford'u bile geçmiş olan Margerit 
Klark ne oldu? Ne mi oldu? Yenı 
Orleand'a zengin bir Amerikalı i· 
le evlendi. Bir daha sinemaya dön· 
ınek için hiç arzu göstermediğine 
bakılırsa, galiba yeni hayatından 

memnundur. 
Ya Edna Puryans? O da Şarli 

Şaplene uzun »t'neler eş olmuştu. 
Şimdi Holivutta münzevi yaşıy ,~. 

Eski arkadaşını ııntmıyan Şarla, 

Edna'ya üç yüz öolar haftalik bağ
lamıştır. 

Çok sempatik jön premiyelerden 
Rişard Bartelm~s yirmi sene sine
mada kaldıktan sor.ra, en nihayet 
ihtiyarile çekildi. 

/ 

]erdir. Mese!A bunlardan Karin 
Grifit şimdi Vaşingtonda çamaşır· 
haneler kralı olan Preston Mar • 
şal'ın karısıdır. Mae Marş Pased?· 
nada bir çıftlık sahibile evlenmış • 
tir. Şımcü portakal yetiştiriyor ve 
üç çocuğuna bakıyor. 

na para kazandırmıyor. Fakat baş
ka hıç bir san'at ve meslekte de 
insanlar bu kadar çabuk çabuk u

nutulmuyorlar. 

Con Kravford'un 
banyosu 

Con Kravford'un oturduğu ev 
daha yenıdır. Fakat geçenlerde bu 
evın bütun enstallasyonunu değiş

tirdi. 
Bir gün ansızın inşaatı teftiş et

mek üzere evine gelmişti. Bir de 
ne gorsün? Ameleden bıri soyun • 

muş, duvarın içine gömülü olarak 

yapılan banyoya girmiş, yıkanıyJ". 
Con Kravford bütün soğ'uk kan

lılığ'ını muhafaza etmekle beraber, 
miihendisi çaA-ırmış ve demiş ki : 

- Derhal bu banyoyu dcl!i>li
rlnlz ve yerine yenisini koyunuz. 

- Fakat o zaman, bütün duvan 
yıkmak !Azım gelecek. 

- Orasını bilmem neresini yı. 
kasanız, yıkınız, fakat banyomun 
içinde ame!enizin derisinin temas 
ettiai bir milimetre murabbaı yer 
dahi kaldıQlnı ist~miyorum. 

Rlt•r Benet'ln 
kolokalyonu 

Rişad Benes her gün stüdyoya 

otomobilile gider fakat Holıvud'un 
sokakları otomobille dolu olduğu 
1çın, kendisine yol bulup geçince -
ye kadar ekseriya işine geç kalır. 

Düşı.inmüş, taşınmış, şöyle bır 

çare bulmuş: Otomobilının üze -
rine muazzam bir hoparlör koy -
ınuş. Bu hoparlör otomobılin sı· 

kıştığ ıyelerde şöyle bağnr: 

.Bonıur ey ahali! Rişard Benes 
Jı,onuşuyor. Kendisi şu dakıka şu 
veya bu filmi çevirmek ıçın ·stüd
yoya gidıyor. Kendısıni selamla -

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Pize resminizi JJlinderin, 
!!!_e ne olduğunuzu 

söyliyelim 
f Bu ıD tun lanm ıı;da elnıyaeul ... 
nauıın fotoZraflıınm. tahlUe dr 
Yam edlyoru&. J 

324 : Ramiz Ôzgen 
e içi çok aa

nıimf fakat bu 
samimiyeti llyıkıy· ' 

le ifade edemi• 
yen bir tipe ma. 
liklir. Duyar.Fa

kat bu duygu•U• 
nu llyıkıyle ifa
de edemez. Çok 

kere soğuk kan
lıdır. Mernamet. 

il olmasula mu• 
kabil inatçı bir 

karaktere mali~tır. 

Dama 
Şampıgonası 
Devam ediyor 

lstanbulun sayılı damacıları ara. 
ıındaki d~ma maç' arına, Şehzade 

başında, dun gece de devam edıldi, 
ilk maçta, Gazcı Mehmet Ôderle 

Kadri karşılaştılar. Yüzlerce mer>kh 
maçları seyrediyordu. Gazcı Metı
ınet, kuvvetli raidnine yacını taş 
çıkardı. Çok kuvvetli h-m·e ve 
a\m1zlarla iki oyun yaptı ve alkı~ 
landı. 

Bunlardan sonra, birinci sınıf 

damacılard•n bıç1kçı Ali i e Muğ• 
lalı Mustafa karşıhştıla". Mu•tafa 
bire karşı ı~i ile nıag üp vazi,elle 
ıken oyunu bıraktı. Bıçakçı galip 
sayıldı. 

Üçüncü olarak, lımirli Orhanla 
yumurtacı Emrullah karşı aştılar. 
Bu heı ecanlı karşı a~ma üç saat 
kader sür~ü. lzmir i Orhan, iki· 
y• karşı dort sayı i.e birinci par· 
tiı i kaıa,dı. 

Sıra, } üzlrrce meraklının sabır• 
sıılık!a l:ek'edıği en mühım maça 
g m şti. l:.ırinci sınıf oyunculardan 
bıçakçı A i ile ıkinci sınıf oyuncu 
olan Kadri karşılaş•caklardı. 

Bu karşılaşma da çok heyecanlı 
oldu. Neticede Ali, sıfıra karşı üç 
H} ı iie m •ğliıp odlu. 

Baş Damacılar As,f ve sütçü 
Hacı bugün k .. rşılaşaeaklardır-

~ 
BEYOCLU 

SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDlZ 

fÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

ŞIK 
ŞARK 

ASRI 

ı Ramona 
: Çel.k kartallar 
:Son Rumba 
ı Karanlıkla uçu' 
: l<ızlar paMiyonu 
: SJn Fransisko ve 
Yıkılan belde 
ı P ridi kıı 
: T ıyfa~ 
ı Ölüm perisi ve 

S •rışın karmen 
ıEhliaalip muharebeltri 
ı Sing 1pur postası Vl" 
A.lın ıopl•yan kızlaı 
- 1936 •enesinin -
ı Saadet ve Monte 

kristo 
SANCAK : Lüks vapur yolcu• 
(Eskı Astarya) ı !arı, Balkan alim· 

pi atları ve Çayır 
h•ydullan 

CUMHURiYET: Yıldırım kaptan 
K 

, • 

FERAH 

MiLLi 

u <ar aça ve Me~aud 

IST ANBUL 

: Canlı film-Sevişmek 
arzu-ıu 

: Canlı fılm·Sevişmek 
arzusu 

Sinemanın ilk •Vamp• larınd;·ı 
Tela Bara ise şimdi Beverley Hıl'· 

de bir firmanın müstahdemin mü -
dürüdü:, koca ı firmanın meclisi 
id~e reisidir. İkinci vamp olan 
Luız Glom Meksika hududu cin
rında kuçük bir şehrin bır sinema 
5alonunu işletmektedir. 

Bır kaç sene çılgınca denecek bir 
şöhret içınde yüzen Klara Bav ise 
Reks Bel ile evlıdır. Çiftliklerinde 

yaşıyorlar ve çocuğunun terbıyesi· 
le meşguldür. 

vını7 ve vol veriniz'~ 
============ HiLAL : Türk inkılabında 

terakki h"m!eleri 

İren P,h ise sinemadan sonra b' · 
kaç sen~ radyo ile uğraştı. Ş -v:ll 

bir kenara çekilmiş. yaşıyor. 
Bir k3<; senedir !ilimlerde göriın

ll'liyen Jorj Bankroft te)<rar sine • 
ll'laya döndü. Şimdi ·Mister Did• 
isminde bir filim çevıriyor. Tali . 
bini yeniden tecrübe etmektedir. 

Bugün unut.ılan yıldızh;dan ç 
ku. bellti de kercli kt..>ıır.anndan 
dolayı unutulmuşlardır. Meseh 
Monte Blu, Bebe Danıel çok yük • 

tek ücret isted •. !eri içın, çekilmi•· 
!erdir. 

S ssiz filmin diğer bir çok !<a
dın artistleri de, kazandıkları şöh· 
ret sayesinde zengin adamlarla ev
lenmişler ve sinemadan çekilmiş· 

Bu eski şöhretlerin içinde daha 

bazıları var ki, bugün hayatlarını 
kazanmak içın kiıçük küçük rolleri 

kabul etmek mecburıyetinde kal • 
mışlardır. Meseliı bir zamanlar bi· 
rinci derecede parlıyan Paulın 

Frederi!<, kendisini istihlaf eden· 
!erin verdikleri ziyafetlerde çap -
lenmekle yaşamaktadır. Geçenle:
de Ramona filmınde kendisine kü
çük bir rol de vermişlerdi. 
Yıne bir zamanlar haftada on bin 

dolar ka1anan Betti Kompson 1929 
da blr borsa oyununda kaybetUk
ten sonra, şimdi herhangi sefil bir 
rolü kabul etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Dünyada hiç bir san'at hiç şüp
hesiz sinema yıldızlığı kadar insa-

FUGÜNKO PROGRAM 

O ,l'le neşriyatı: 
S1at 12,30 p'akla Türk mu•ikiçi, 

12.50 hava<1i•, 13,05 muhtelif pak 
neşriyatı, 14 ıon. 

• Akşlm neşı iyatı: 

Saat 18,30 p'ıikla dans mu•ikisi, 
19,30 çcıcuklarJ. mosal 1. G•lıp 

T arcan, 20 R fat ve arkaştarı tara· 
lından Türi< musiki ve ha k şari<1· 

ları, 20,30 Ô·ııer R:za tarafından 
arapça sö,lev, 20,45 S ıfire ve ar• 
kada~ları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, saat ayarı, 21,15 

Şehır tiyatrosu dram kısmı (SJm• 
son Da;ila), 21,15 ajaos ve borsa 
haber.eri ve ertesi günün progra• 
mı, 22,30 plakla sololar, optra ve 
operet parçd!arı, 23 son, 

AZAK 

ALEMDAR 

ı Kraliçe M ·ri ve 
A evler iç nde 

ı Ôıı. m perisi ve 
Yer titredi 

KEMAL BEY ı Sı}ah incı ve De
fıne korsanlan 

HALE 
1 

l11ALE 

KADJKÔY 

: Tatlı beli 

ÜSKODAR 

: Aitın kelebek 
(Türkçe sözlü) 

BAKlRKÔY 

MILTIYADI : Y eşıl domino 

* OPERET: 

29-J.19J7 Paz1rtesi günü akşamı 
s . at 2V,30 da 

SAZ-CAZ 
Yazan: Müzik: 

!:'.krem Reşit Cenıal Reşit 

P •zar iÜnleri 15.30 da Mdtine 

5 

Zozo Dolınas 
Yedi yaşındaki resmini 

1 s fa n b u 1 d a b u 1 d u 

Sevimli ve cazip artist :l.on 
Da!ınas'ı İstanbulda tanumyan, 
sevmiyen var mıdır? Onu bir 
müddettir sahnede göremiyoruz. 
O, Halk operetinden ayrıldı. Fa • 
kat, kendisi, hala İstanbuldadır. 

Taksimdeki apartımanında istira· 
hat ediyor. Zazoda sahneyi doldu

ran, insana ferahlik veren bir neş'e 
var. Onun, ~u koca İstanbulda, 
kım bilir, kaç ~ıkı vardır? 

Zozo, bir müddet evvel, Beyoğ -
]unda oir Fotıığrafhanede, tesad ı · 
fen, yedi yaşında çekilmiş bir res
mini bulmuştur. Bu resmi yuk3rı· 
da neşrcdiy;ıruz. Zozo İstanbulda 

doğmuştur. O vakit, şimdiki büyuk 
artist Zozo'yu, annesi elinden tu;
muş bir hatıra olmak üzere kızı· 

nın resmini ç~ktirmiştir. Aradan 

SUyUk 

Cendey 
meraahnle 
edil dl 

defn 

Tarih alimlerimizden ve lstan • 
bul Biçki Yurdu müdürü Erkanı -
harp miralaylığından mütekait İs· 
mail Hakkı Cendeyin cenazesi, d;1n 
saat 11 de yurt bınasından mekt:p 
polısın iştirakile ve askeri me • 
rasımle kaldırılnuş, Sırkeci hazır • 
!anan hususi romorkör ve motör
lerle Harem iskelesıne götürül • 
müş, burada s~limıye kumandan • 
lığı tarafından yapılan ayrı bir 
merasimle Karacaahmette aile kab
ristanına defnolunmuştur. 

Merasimi, emekli generaller, yi1k
sek asker ve memurlar, profesör 
doktorlar makberesine kadar taki,ı 
etmişlerdir. 

İsmail Hakkı Cendey son iki yıl 
zarfında Türk tarih kurumuna ll 
tez göndermiş, kıymetli bir ta -
rihçi olduğu gibi kendisini çok s~v
dirmiş bir askerdi de. 
Arkadaşı Bayan Behire Hakkı.'J, 

oğlu Fazıl Hakkıya ve ailesine, v· 
diklerine samimi taziyetlerimizi 
beyan ederiz. 

50 ameıe C'alıştıran 

yerler teftiş ed liyor 
Elli amelesi bulunan fabrika • e 

müesseselerin hıfsıssıhha kanunu 
mucibince amele ve işçilerin s!h. 
hatlerile aJakadar olmak üzere iri. 
rer hekim bulundurmaları icap et· 
tığinden bu gibi müessese ve fuo· 
rikaların kanun mucibince dok'. ı,· 

bulundurup bulundur '!adıkları 

hakkında hükumet doktorları •·.•· 

ki mbilir, kaç yıl geçti.Bunu bilm~k 
için, Zozo'nun şimdiki yaşını bil
mek lazımdır. B;mu söylemiye me
zun değiliz; siz tahmin ecün . Zo • 
zo'nun bu küçükli:k resmini ilk 
defa biz bulduk ve bugün sütun • 
Jarımıza geçiriyoruz. 

Şirketi Hayriye 
Varidatı çoğaltmak için 

tedbirler dUşil~Uyor 
Şirketi Hayriye idaresinin son 

senelerde varidatı gittik~ azal -
maktadır. Bu, şirketi çok fena va
ziyete sokmaktadu. Şirket bir ud 

senedir amortisman olarak pek az 
para ayırmaktadır. Bu sene ancd~ 
25 bin lira ayırabilmiştir. Halbu'<i 
eldeki vapurlar gittikçe eskimelc -
te olduğu düşünülürse ileride ... 

ziyetin daha fenalaşacağı meydana 
çıkmaktadır. Şirketin ayırcüğı a • 
mortisman mikdarı hiç bir zaman 

eldeki vapurlarla nisbet kabul ·• 
dememektedir. Halbuki mesela 
Akay idaresi bu •ene amortisman 
için 115 bin lira ayırmıştır. Şirke i 
Hayriye idaresi, bu vaziyetin ö. J· 

ne geçmek için tedbirler almak i1 

zere tetkikler yapmaktadır. ----
Yeni neşriyat : 

Ar 
Türl..iyenin güzel sanatlar mec

muası olan bu a lık derginin 3 cii 
sayısı çok mete"e'i yazı ve resim· 
!erle iııliş ır elm'ştir. Daimi bir te• 
kJ ınül gö !ermekte olan bu 8'.oat 
mecmuısının 3 cü sayısında ~ey• 

kcllraşlık, afiş ~analı, A,bra resirıı 
sergisı hakkında mc.kaleler, Leo· 
p'.>ld Levi ile b;r mG"akat, Zühtü 
MJritoğlu, Salih Unllının yazıları, 
m«tenevvi kronikler ve 26 nelis 
resim bulunmaktadır. 

tiş ve tetkiklere başlamışlardır. I~:;::;:::=::=:::=;_::=;:::::=::=::=;:::;:::~ 

iki tayin 
* Münhal olan Eminönü lı•i 

kiimet doktorluğuna ErC'ek hük•l· 
met doktc>ru Mustafa Lutfi ta; 1n 
edilmiştir. 1 * lktisat Fakültesi doçent mu 1-

·vinligine hukuk mezunlarınJ.ııı 

Bay Reşat Nalbantoğlunun taıı 1 : 

edildiği haber alınmıştır. 

*Fluryada büyük bir orman 
vücude getirilecek, bu sene 130.000 
fidan dikilecektir . * Dahiliye Vekili Şükrü Kayo 

il 
' 

, 

Eliııizde bulunmaktadır. i 1 * Sıdırgıda bir orman yanı;ı •ı 
çıkmış, 60 dönümlük bir saha yaıı· 

11 mıştır. 

1 

1356 Hıcrl 
Muharrem 

16 

1353 Rumi 
Mırt 

16 
Yıl 1937, Ay 3, Gün 88, Kaoım 142 

29Mart 
Pazartesi 

Vakitler v. 53,i 

sa. . 
Güneş 5 .50 
Ôğle 12 19 
ikiucli 15 51 

Akşam 18 30 

Yatsı 20 :ı 

imsak 4 " 1 
. 

! 

Ezani 

a. d. 

ıı n 
5 50 
9 :.!! 

12 OJ 

1 32 
9 39 1 -



• 

6 -AÇfK sOZ-..... ~~-=-~="'==:.:==....,-=~osc==="'====-==============-==============-==,,.,,.,....,·~ 
' 

l
lstanbul Levazım Amirliği I' ~D_A_İ_M_O_N __ f_e_n.erlerı· 
Satınalnıa Komisyonu İlanları 

Gedikli erbaşları için 10850metre 1 Meraklılarına Mü1· de: 
ve 85 santim eninde patiska 31/3/937 
Çarşamba günü saat 15 de Topha· 
nede Satınalma Komisyor.unda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacak • 
tır. Tahmin bedeli 4123 liradır. İlk ı 
teminatı 309 lira 22 kuruştur. Şart

name ve nümunesi Komisy.:ında 

görülebilir. İsteklilerin kanuni W· 

sikalarile beraber belli saatte Ko
misyona gelmeleri. (394) (1634) 

* Topçu nakliye okulu için karyo-

200 111 600 metre •tık veren 

DA i M ON 
fenerleri gelmiştir. 

iyi ışık almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
ile 

DAiMON Ampullarını 
la borusu:ıd:• n 35 adet a ltlı ve üstlü 

karyola 31/3/937 Çarşamb1 günü saat 
14,30 da Tophanede Satınalma Kc

kullanınız ve her yerde D A 1 M O N mi.vonunda pazarlıkla eksiltmeye 
-, markasına dikkat ediniz. 

konulmuştur. Tahmin bedeli 542 1 ,1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lira 50 kuruştur. İlk temina tı 40 l ı· j. 
ra 70 kuru~tur. Şartnamesi K"ni ~

yonda gör;_j lebilir. İsteklilerin ~ ~ : . 

li saatte Komisyona gelmeleri. 
"395., "1635 .. 

* İki numaralı dikimevi için 11400 
metre tela 31/3/937 Çarşamba ı;" i· 

nü saat 14 de Tophanede Satmalma 
Komısyonunda pazarl ıkla al ınacak· 

t ır. Tahmin bedeli 2736 l ıradı r. tik 
teminatı 205 lıra 20 kuruştur. Şlrt· 

no.mc vr: nümuncsi komisyonda 
görlJlcbılır. İste klılerin belli saatte 
Komısyona gelmeleri. (398) (1636) 

Selimiye askeri Satınalma Komisyonu i l anları 1 
1 - Selimiye Süel Fırınının b ızı aksamı trnıir ettirilecek• 

tir. Bedeli 1000 lirad ı r. Temi natı muvakkaıe , i 75 li radır. 

2 - Esiltme açık eksi ltme sure·i le yapılacaktır. 
3 - E•sillme 9-4-9ll7 Cuma g ünü s1at 15 de Se!inıiye As

kerlik Dairesi binasında top'anan Askeri Satınalma Komisyonun• 
ca yapılacaktır. 

4 - Tal pleriu gereken resmi vesikalarını Komisyona 
etmeleri meşruttur. 

5 - Şırtname herg iin konıisyonila gö~illehilir. "1617" 

ibraz 

lştanbul Gümrüğü Ba-:müdürlüğünden: 
* Gümrük Satışından: Kapalı zarfla ZZACH ma rkalı 532 kilo mobilye 

Ged kli erba~ ları için 709 del bplamağa m hsus top h ı: iıde muşambanın ilanı AkşJm gazetesinin 
yun fanila ve 709 adet fildekos fa- 24-3-937 Runlü n u <hasındadır. (1921) 

nil:i 30/3/937 Salı günü saat H d~ 1 -------------------·---------ı., 
Tophancdt- Satma.ma Kom ısyon•ın . 1 lstanbul Vakıf:ar Direktör lüğü ilinlarr 

da pazarlıkla alınacaktır. Hepsı • ı· l -------------..;..--·----------~ 
nın tahmin bedeli 1843 !ıra 40 k.ı - s A T ı L ı K 
ru-ıtur. İlk temınat ı 138 lıra 25 ku-
ru.;;tu r. Şartname ve nümune l ~r i 

:,:,;~~·~::~:;;~:: .. ;:;~ 
1

istanbul'da Cağaloğlu'nun En Şerefli 
~~~~~~~~~~~~~~(~~91 ' 1~~ ~evkiinda veSonpn~a~atbaası 

~o=en~iz_:L~ev:.::az:.:.:.:ım:....:s::.:at=m a::.:.:ım.:.:.a..:..::Ko:.::.:.:.m.;..:.sy..;..on..;..u ..,;_ıı_an_ıa_r_ı _I lir Türk Hava Kurumu Karşısında Beş Parça Arsa 
Millt Müdafaa Vekaleti 

Deniz Merkez satınalma komisyonundan B Ü Y O K p 1 Y A N G O S U 
ı - Tahmin olunan bedeli (66.000 \e tc'm inatı 4.550 lıra )olen "3000. 

ton miktarında kadif köm iirünün kapalı zar!la ck•il!meai ~O.Nısan·937 
Cuma a-ünü saat 14 de Vekalet binasında müteşekkıl kom~syonumuzca 
yapılacaktır. Şartnamesinin "330. kuruş mukabilinde komısyonumuzca 

Kıymeti 

L K. 

3654 00 

3060 00 

Pey 
L. -274 

2.9 

Parası Metre Harita Emlak 
K. M2 No: sı No : sı --50 261 59 12 
50 255 60 46 

-~-- rilmek o\dutu. e 

2 - Eksiltme~e gireceklerin 2490 sayılı kanun rerc2"lnce vesaı~ ve 
te'minatlarını havi kapalı ıarllarını saat 13,30 a kadar ltomısyonavtt· 
miş bulunmalan ve postada teahhür vukuundın dolayı vakı olunrı · ı• 
Jarın kalul olunmayıcaiJ (13.30) dao aonrıkl muracaatlarkabulmuraca1t• 

Şimdire kadar binlerce kişiyi 
zangin etmiştir. 3180 00 238 50 265 61 46/1 

1 acutır. (1402) 
• •• 

Tahmin edilen bedeli (4680) lira olan (780) metre linoyom, 
5 Nisan 1937 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 14 le açık 

eksil'.mc usuliyle alınacaktır. 

Muvakkat teminatı (351) lira olup şartnamesi komisyondan her 

gün puasız olarak nrilir. 
1steklilerin, muvakkat teminatı İstanbul Defterdarlığı Mohase· 

be Müdürlüğüne yatırarak mukabilinde alacakları nıakbu:ı veya 
Banka mektubu ile ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir• 
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşa da bulunan Komisyonu• 
nmz1 müracaatları. (1515) 

leletıi} e kimtahan•sı içın lüzumu ol.an 29 kalen A·aı ve ede~it açık 
cksiltmeı e kon ulmdştur .• Bunların heps ne 1050 in bedel tahmın olun• 
ır.uşlur. Listesile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. lsıekliler 
2490 numanlı ~ anunda yazılı vesika ve 78 lira 75 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 30.3.937 Salı günü aaat 14 de dAiml 
encümende bulunmalıd•rlar. (B.) ( 1464) 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları ,. 

isletme u. idaresi ilanları ----.;... ________ ! 

Muhammen bede:i (240CO) lira olan 240 ton yazlık rezidü ya2"ı S.4-
1937 Perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada ldaro 
binasında satın alınacaktır. 

Eu i~e Rirır.ek istiyeolerin (1800) liralık muvakkat teminat ile kanu 
nun tayin ettiği vesikalan, resm 1 gazetenin 7-5-1936 ııün ve 3297 
numaralı nush:uında intişar etmiş olan talinıalnamo dairesinde alınmıı 

vesika ve tekliflerhi aynı gün saat 14 de kadv kom isyon reisliğine ver• 
meleri lazım1ır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesin.:len, Haydar· 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (1613) 

* "' " . Muhammen bedeli Cif olduğu takdirde 19350 lira yerli oldııtu tak. 

dirde 35,000 lira olan 1000 ton hurda dökme 11-5.937 Salı günü uat 

15,30 da k a palı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girm•k isteyenlerin Cif için 145 1,25 lira, yerli için 2625 lirahk 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiti vesikaları, resmi gazetenin 
7-5. 936 gi: n ·1e 3297 numaralı r.üsbasında intişar elmiş olan talimatna. 
me daire sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 za ka· 
dar Komisyon R< isli~ he vermeleri lazımdır. 

ş , rtr ameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar· 
paşı da Tesellüm ve Sevk Şefli2faden dağıtılmaktadır. "1691,, 

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

937 gUnU ak,amına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

Eu tarihten sonra bilet Uze· 
rlndekl hakkı sakıt olur •• 

3180 00 238 50 ~5 62 46/2 

3180 00 238 50 265 63 46/3 
Cağaloğlunda Alemdar mahallesinde Ticarethane ve Çatalçeşme so

kaklarında Evkafa ı;ıt beş parça arsa yukarda yazılı kıymet ve mikdır 
ve mesahası üzerinden satılığa çıkarılmıştır. ihalesi 5_4.937 Pazartesi 
günü saat on beşte Çcmberlitaş'da lstaobul Vakıflar Başmüdürlüğü ihale 
Komisyonundan y•pılıcakdır. lateklilerin Mahlülat kalemine ge'meleri. 

Okul Kızı 
Okul Kızlarının yıllardır bekle· 

dikleri biricik kız mecmuası 

15 Nisanda çıkıyor 

Yeni Çıktı 

Tahtları De
viren Çocuk 

(153·1) 

Akba mUesaeseler~ 
Ankarsda her dilden kitap, ga. 1 

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 

olarak AKBA müessesesinde 
bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 
mecmua sipari~i kabul edilir. 

lstant:ul gazeteleri için ilan ka. 
bul, abone kaydedilir. Undervodd 
yazı ' 'e hesap mnkinelerinin An
kara acen es~ Parker dolma 
kalemlerinin Ankarada satış ye• 
ridir. Tel'!f.:ın: 3:177 Kütahya Vilayetinden: 

l - Açık eksiltmeye konulan iş. Kütahya· Gediz • Uşak yolunun ÇOCUK ROMANI 
104+325, 108+710, 113+667, 114+ 790, 120 +•so, 121+2co, 122+450, Yazan: ISKENDER FAHREDDiN 

.. , ................. . 
inci kilometrelerindeki 7 adet demir kirişli ab~p döşemeli köprüler BUtUn okuyucularımıza Dr. Hafız Cemal 
tabliyelerin in betona tahvili. tavsiye ederiz (wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehasaısı 
2 - Bedeli keşfi: 6844 Ura 44 kuruştur. 
3 - Bu işe ıit evrak: ı - Fiat vahidi~ilsileıi cetvelL 

2 - HulAsai keşif 
3 - Fenni şartname 

·4 - Mukavelename 
5 - Eksilfme şartnımes i 

istekliler işbu evrakı Daimi Enci! men kaleminde görebildifi gibi Na 
fıı Direktörlü2"ünden de isteyebilir. 

4 - ihale 9.4.937 Cuma günü saat ıs tedir. 
S - Muvakkat teminat 513 lira 33 kuruştur. 

6 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 
!ermeleri ve VilAyet Nafıa Dircktörlü~ünden de bu İ§e ehil olduk 'ırıoa 
dair ihale ııününden 8 gün evvel vesika almaları §arttır. 

7 - isteklilerin ihale günü •Ut 15 de Daimi Encümene müracaat• 
ları ilb olunur. "1669., 

Dans profesörü 
Parlsln 1937 aeneslnin 
yeni dan'! figürlerini 
ötrenmek isteyenlere 

mUjde 
Beyoğlu istiklal caddeı;i Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hera-ün sabah 
ondan akşam dokuza kadar ders• 
hanesi talebelerine açıktır. 

Daktilo araynıor 
Büyük Şmith Prenıier makine • 

since eski harflerle yazılmış ede· 

b1 eserleri yeni harflerle çabuk ve 
yanlışsız çevirecek bir daktilo ba

yan aranıyor. İsteyenler her gün 

öğleden sonra gazetemizin idare 

müdürlüğüne müracaat etsinler. 
Çalı~ma yeri Beyoğlundadır. 

Göz Hekimi 1 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te efon. 2~5öb 

Pazardan başka günlerde öğle • · 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu• 
maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 • 12. saatleri ha· 

kıki fıkaraya mahsustur. Muayene 

hane ve ev telefon: 22398. K~ık 

telefon: 21044. • 

Zührevi ve cild hastalıkbrı I 
•• 

Dr. Hayri Omer 
· karşısında No. 313 Telefon: 1 

43586 

! ...................... __ 
Sahıbl ve umumi neşriyatı idaı·e edw 

Başmuharrir 

E. izzet 
Basıldıfl yer: Malbaal Ebiizziu 


