
30 

MART 

SALI 
1937 

S ahip ve Başmuharriri 

ETEM izZET BENiCE 

Sayıı 3 37 flrlul 1ıl• f'er JHdo ••1.., S KUfU$ 

•• 

T elefoa No. !0827 

r 

1 

BUGÜN 

2 acfde t Zekeri~a ıofraıı • So• ha • 

bcrJe,.. 

S U.eüdeı Meıalo • Vodvil. 

t l a cüde: H li<lye • A l'l'l r • Pınar ba • 

fınd a 41en 'kıs. 

5 lacld• ı Kadın ...... , 

) 

l 

Telgrar adresi - latanbu l · Acı k Söz 
= 

Fransa, artık kat'i kararın v rdi 

İspanyadan gönüllülerin geri çe
kilmesi meselesi bir çıkmaza gir -
tııiş gibi görünüyor. Malümdur ki 
İspanya harbinin Avrupaya yayıl
masına mani olmak için alakadar 
devletler adım adım şöyle bir yol· 
dan ilerlemeğe karar vermişlerdir: 

l - Önce İspanyaya gönüllü git
ltıesini menedecek tedbid~r alın • 
tııası. 

2 - İspanya sahillerinir. ve hu • 
dutlarının cntemasyor.al ır.uraka
~sı. 

3 - İspanyadaki gönüllü asker
lerin geri çağırılması. 

4 - Bu adımlardan sonra da İs
panya harbı devam edecek olursa, 
P'ranko ile Valansiya hükumeti 
nezdinde tavassutta bulunulma -
sı. 

Bu adımlardan birincisi atılmış
tı r. Şubatın yirmısinden S-Onra İs
Panyaya gönüllü gitmesini her dev
let menetmiş bulunuyor. Bu mem
lluiyetin ne dereceye kadar tatbik 
~dildiğ i iyice malüm olmanı.Ua 
beraJx.r, her halde eskisi kadar gö-
1\Ullü gitmediği muhakkaktır. Va
faıısıya hükümeti İtalyayı itham 
etmiş tir: talya nl!'yhin~ ayni itham 
Londra karı mazlık komisyonunda 
Sovyetlcr tarafından da yapılmış 
Ve bir t t.hkik komisyonunun İs -
Panyaya gönderilmesi teklif edil
miştir. Maamafih İngiliz hükü -
meti tarafından bu mesele hakkın
da soruıan bir suale İtalya hükü -
meli cevap vererek, 20 Şubattan 
sonra İspanyaya giden İtalyanların 
hasta !lakıcılardan ibaret oldu -
!:unu bildirmiştir. 

ikinci adıma gelince; siyasi ta
rihte emsaline tesadüf edilmiyen 
böyle karışık bir murakabe mea
kanizmasının yavaş harekete gel -
mesi tabii görülmelidir. Murakabe
nin 29 Martta başlaması kararlaş
mıştı. Fakat son haberlere bakıla
cak olursa gene tcahhiir etmiştir. 
~akat bu teahhür, prensipten zi-
Yade tl'fcrruata ait bazı ihtilaf -
!ardan ileri gelmektedir. Her halde 
hıı karışmazlık işinde en ehemmi-

mek imkanı ha· 
sıl olacaktır. 
(D•vamı 7 lncidı) liükOmel milisleri mı'll<ilır lnt tahkim edigorlor 
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Sulama faaliyeti ilerliyor 

Su İşleri Müdürleri Anka· 
rada toplanıyor 

Şirketin mevcud 
tesisatına kıymet 

takdir edildi 
Fenerler idaresin·.n hükumetçe 

ntın alınması etrafındaki müzake
reler ilerlemişti r. Şirketin mevcud 
tesisatına kıymet takcir etmek üz
re tedkikat yapan heyet de An· 
karaya giderek Maliye Vekaletila 
lcmdSlarda bulunmuş ve şehrimize 
dönmüştür. 

Memleket dört mıntakaya 
işlerinde teşkilat kadrosu 

(Devamı 2 inci ıagfada) 

ayrı ld 1-Etüd rı11111111111uıuu1111111111111 ı1 ıuııu11111Hıtuııııu ı 111uıııunı~ 

tesbit edildi i lki Türkçe il 
· 1 Kelimeye lı 

1 ~ • 100 lira hediye ~ 

Şutnlg Almanlığa 
hizmetten bahse
diyor. 

intikal 

• 

etmiş 

Yctli adım olan murakabenin tat- • ~ edilecek ~ ı Üç ılln ıoool BelgroJd~ ıiga•i bir mualıodı imra.leg~n llolgan h• ricly• 
biki artık bir gün meselesidir. Ka
r!şmazlık komisyonunun üç!incü 
adımını teşkil eden gönüllülerin ge
ri çekilmesi meselesile meşgul ol
maya başlaması da artık murakabe 
meselesinde tatbikata geçmekten 
başka bir iş kalmadığına deliılet 
etmektedir. 
:Fakat bu üçüncü adırnın atılma
sında zorluklar çıktığı anlaşılıyor, 
Gariptir ki bu zorluk, gönüllüle -
~in geri çekilmesini ilk defa olarak 
ıleri süren İtalya tarafıntian çık,_ 
tıl_mıştır. Malümdur ki İspanya 
llıucadelesine karşı karışmazlık ilk 
tefa Olarak kanunu sani ayı içinde 
ngılt<?re tarafından ileri süriilmüş-

• 

• 

--
Mcmlık•li ıulegacalc alon nıfı lrl•rimizJ•n .' K ilfülc MınJreıl• 

arılan kaHl üsırlnde Jaallget 

Bayındırlık Bakanlığı Kamutay• J lacak büyük su işleri üzerindeki 
dan alı nan 31 milyon lira ile yapı- ( Dıvamı 2 net ıagfada ) 

tü. İtalya bu ilk teşebbüse vcrdi'•i 
~~Vapta İspanyadaki tütün gimül
ı,~-lerın, propagandııcıların v~ ta;ıri-
i atçıların geri çağırılmaları şartile T opkapıda bir cinayet mi? 

i Ankara, 29 (A. A.) - Dil ~ nazrrı Knrıt Çıgano kagın ba 6aıı Muıolınl ılc btrı ber 
ı Kurumu Genel SckrcterliA"indcn: ; ~ ~ Romı, 29 (A.A.)- M. V rginio kollcktif emniyet sisteminden ayni. 
l · Ceyb- ve • Tcceyb- sözlerinin ~ Gayda, ltalya-Yugoslavya itilafları masından end işe etmekte oldukta• 
,i Türkçelerini Nisan iki akşamına ~ hakkınd a "Voce d'ltalıa. gazete• rı nı yazmaktadır. 
1 ~ kadar meı..tup veya telgrafla bil· ~ sine serdetmekle oldu~u müıalaa• Muharrir diyor ki: 
E direceKlere l OO lira hedi;e edi· 5 l arında Fransızların Yugoslavyanın Fransada küçük itilafın merkezi 
- lecektir. -!ı ııııı"mıııııuuu"""' .,
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Kasası soyulan yazıhanede 

F antoma Mehmedin dalgın
lıkla bıraktığı tek parmak izi 

dta lyanın buna taraftar ol -

Uğu bildirilmişti. Gerçi bundan 1 d • 
sonra Madrid h~~üş:ti~es~:~lü N i k o 1 a n 1 n c ese 1 

Onun 4 sene 10 ay hap
se girmesine sebep oldu 

(DtfJ~mı 2 irı ci ıayjatla) k 1 d 
"'f; .... s·~·~k·;;; ... h~·Y·~·ı'i kuyudan __ ç_ı arı ı 
Dınumiyesi Bu adama sarhoşken 1500 
loplC:tndı lirfıif~~:· bir senet imzalatılmış[ 

Yıııısı <inci so.yfr.mıule " ",); ~-- . ·t,;j•. •. ( Yııııaı 2 rı c i oog/ııtnı•da) 
~·' "'ı "'\; .\. , ' 
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Parmak izleri hakkında mahkemenin sorduğu suale ve 
gönderilen çü ize Emniyet 

Unıum Müdürlü ğüteknik bürosunun verdiği cevap 
Bir müddet evvel, bir akşam, 

bir polis memuru, meşhur kasa 
hırsızı Fantoma Mehmedi, elinde 
lıir demirle Ba!ıkpazanndın reçer· 

ken ırörmüştür. Bundan iki saat 1 Kasanın ve daha vazıh ol.ırak, 
sonra da, Pandespanyanın Galat~· daktilo m.asas.ının camı ~z~r~nd~ki 
daki müessesesinde bulunan bır parmak ızle rı a lınıp buyutulmuş, 
kası soyulmuıtur. ı ( LQtf•n ıagfag ı çıofr ln lc) 
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Çekoslovakya Başvekili· l 
mühim beyanatı • 

nın 

• (Birinci sahifeden devam) 1 
forimizi idameye ve hatta takvıyeye 
katiyen bir mani teşkil etmez. iste
diğimiz şudur: 

Ne Al manyaya iltihak, ne Hasb• 
burgları. 

edilen grup ve cemiyetlerden 
bir kaçının mera•ime murahhas 
gönıi.recek ·ıasıtaları olmadığını 

bıldirmeleridir. 

Styryadan kral taraftarı bir ha· 
tip saltanat iade edildiği taktirde 
Avusturyada derhal plranın kıy· 
metlenmesi ihtimali oldu~unu be· 
yan etmiıtir. Hatibe ıröre Ameri
ka bankerlerind!n mürekkep lir 
gn•p bu t11ktirde 100 milyon dolar 
vermejte hazırdır. Di~er kral taraf .. 
tarı bir hatip te eğer imparator 
avdet edecek olursa Yugoslavya. 
nın derimi l•tirvanın cenubunu ve 
ltalyanları~ da Tirol'un cenubunu 
Avustur}aya iade edeceıtini iddia 
etmiştir. 

ltalya Trablusgarp rFilistinde 

1 İÇİn tedbirler alıyor \ Haydutluklar Fakat Tuna memleketleri iş birli
ği çerçevesi dahilınde muıtakil bir 
AvusturyL 

1 --· - -- Bir Yahudi k öyünU 

ı Roma, 29 (A. A.) - SalAhlyettar l:.ir menb,dan öğrenildijtine göre 1 baatılar 
- Bazıları küçük 11ntant blokunun 

sarsılmış olduğunu söylüyor. 
- Bir a lovak darbı meselesi 

vardır: 

O iımünden bahsedenlere allah 
çok uzun ömür verir. işte küçük 
aııtantın vaılyeti, bu darbı mesele 
uyar. 

- Ç~koslovakyanın Almanya ile 
plkt imıal11mak üzere bulundu· 
ğuou söylüı orhr?, 

Evet, Li miyorum neden, bu me
seleden çok bal:sediLyor. 

B. Hodza, mülaı..atın sonunda 
Fı·ansa hakkında da şunları sö>le: 
m şt.r: 

B ı m için Fransa, yalnız Hr dost 
ve muttefik olarak kalmamaktadır. 
Fransa, manevi kuvvetini zıyade· 

s.lc t ıkdir ettigimiz kardeş bir 
cumhuri}etlır, Fransaya karşı olan 
hissi1 atımız, Küçük antanta karşı 

olan doıtlu~umuz ıribl, tarihin aıah· 
sulüdur. Ve bunoan dolayı da çok 
kuvvetlidir. 

BiR NÜMA YIŞ Y APILA.MADJ 
Viyana, 29 (A.A.) - Hu•u 1 bir 

mcnbadan öııren•IJ tine göre Avus
turyalılarca bir zi}aret mahalli o.an 
Mariabelı'de imparator kral ve İm• 
parator Otıoya sadakat lehinde 
yr-p• mak isteni!en lir merıuım en 
vugeç im stır. 1 unun •ebebi dav•t 

Ba,v ek ll ne diyor? 
Vı;ana 29 (A. A.) - Başvekil 

Şuşnig, paskalya nıünaseb•ti e 
Reichspost ga7ele•iıde. neşr~ttijti ı 
bir makalede ezcı mle dıyor kı: 

HAvustur} a buııün kendısini tari· ı 
he ka•ışmış bir devirden kalm11 de
jtil, yeni bir devrin başında bulu-1 
nan bir memleket addediyor. Av. 
rupanın imarı için sarfedilen gay• 
retıere vıısati avrupadaki teşriki 
mesaimizle iştirak ediyoruz. Bu va
zifeyi Ha etmekle hem ıvrupwa 
hem de Almanlığa hizmet elmıı 

oluyoruz.,, 
Neue Frele Presse gazetesinde 

de Nazır, Schmidt, bu son ıaman• 
tarda Avusturyanın takip ettiği Ji. 
yasetten çıkarılan manaları tetkik 
ederek pek sade olan tabiye hare
ketlerinin prensip değişiklljti ile 
birbirine ;c,. ştırı'mış olduğu ıu kay• 
detmektedir. 

iş Bankası heyeti umu
miyesi toplandı 

TUrklye iş Bankası hissedarlar heyeti, dUn 
bankanın 13 Uncu yll•na a'd olmak üzere 
blrlblrinl m teakip alellde ve fevkallde iki 
tap'antı yapmıştır. Hissedarlara temettu 
dağıtılıyor. 

Ankara 29 (A. A.) - Türkiye 
iş ban.ası hissaderlar htyeti umu· 
miyı·si l ugün bank' idare mec.isi 
b•ş'<anı Fuad Bulcanın ba~kan ıgın• 
< ıı bıribirini müledkib aielade ve 
feıkalade iki toplantı y pmıştır. 

fünka heyeti umun iye•ini.ı alel
ade toplantısında 13 üncü ma· 
li yılı aid idare mec isi ve 
murakıpler raporları ve 1936 
p lan~ osu okunarak tasdp ve 
1937 yı.ı için ;dare mec isi azdlarıle 
murakıblara verılecek ücretler mık. 
tarı la} in olundu, Müddetlerı 

b.len idare m•c:is i azaları ve mu· 

pulı•İ ı verui ı ma.umalla da kv • 
lui< elm•k ilzere: ~ antoma Mehme
dı . p.rm ık izlerine uyzun olduğu 
gö ulmüştür. 

Bunun üzerine de, Fantoma 
Mehmet le\kif edderek asliye 
iıçuncü ceza mahkcmesioe veril
m ştır, 

rakıp'ar yeniden aynı vazifelere 
seçilmi)lerdir. Heyeti umumiye le· 

marn! ödeıımi, on liralık beher 
hıs.e senedhe 92 kuruş ve beher 
mües,is hisse ine de ayrıca 9 lira 

dağıtıln·asını kabul ederek alelade 
toplantısına nilıa;et vermiş ve mü
teakiben fevkalade top!1ntı~a ge
çilmiştir. Bu lophntıda banka he

yet um11miyesi, yeni bankalar ka· 
nununun 3 üncü muvakkat maddesi· 
ne tevfikan, banka nizamnamesin· 
den yapılacak tadilAtı ta•vıp et• 
mışlir. 

1 Şulama işleri 
ilerliyor 

( Bırınci sahifeden devam) 
çalış~ıalarına devam etmekledır. 
bakanlık villyetferde bulunan ıu 
işleri direklörlerıni Ankarayı ça· 
fırmıştır. 

ltalya hükumeti duçe tarafından yapı!mış olan vAdi yerine getirmek üze
re Trablus ferlileri hakkında bir takını tedLirler iltihazına hazır.an· 
maktadır. 

Duçe şöyle demişti: Pek yakın bir zamanda Roma, kanuolarile size 
daima daha iyi olma'1nı istediği mukadderatınızla ne derecede alakadar 
oldu~unu sıöstereccktir. 

1 rablusluların ltalyan vatandaşı olup olmıyacakları henüz malum de
ğildir. 

• • • 
Lozanda Mısır kralı 

Cenevre 29 (A.A) - Mısır kra'ı b rinci F•ruk, dün husu<! bir gemi 
ile Lozana gi miştir. Kral, büyük kilise ve federal mahkemeı i ziyaret 
etmiş ve müteakıoen otomobil ile 12 nisanda Mısır kapitülasyon.arı 
konteran. ının aktedilece~i Montreux'e gitmiştir. Hükümdar, otomot.iı 
ile Cenevreye dö,,muş ve meşhur Cııillon şatosJnu gezmiştir. 

• • • 
Meşhur Halterci rekor kırdı _ 

Hamburır 29 (A.A.) - Olimpiyat mü•abakaları ağır sıklet şampiyenu 
Alman Haltercisi Joseph W •ıner, 450 kilo kaldırarak bu sınıfa aid 
dünya rekorunu kırmıştır. 

Vagner, bu rekora evvelce '420 kilo ile sahip bulunuyordu. 
Mtllll1111111111Hlltlll1111UllUHllllUllllllUlllHUl1lllllllllllfllllt11ııııt111111111111mıııtt11ıuııııı11111111111111tı111111111111ııı11111111ııtıııfft11tlll 

a r tık kat'i Fra nsa 
k arar ın ı verdi 

: : nci $a11fadan devam) 
Parıs, 29 (Hususi) - Fransa 

Harıciı e Nazırı lvan Deltxıs ltal. 
yanın ispanya asilerine yardım et. 
memesi için Hıtlerin tavassutunu, 
Almanyanın Paris sefirinden rica 
etmişti. Nazır, sefire. ltalyan yardı· 
mına mutlak surette mani o mak i~in 
ic1 p ederse U uslar Kurumunun 
müdahalesini isteyeceğini ve harp 
gemileri göndereceaini de söylemiş· 
tır. Fransızoar, ltaly.nların yardım 
göndermekte devam etmek iste. 
m !erini, ispanyaya ltalyanın yerleş- ı 
mek istemesi ile müsavi addetmek. 

tedirler. 

I-ran'1zlar bunu, Afrika yolları• 
nın tehiike altına girmesi ve hatıA 
kapatılması derecesinde kötü bır 
hareket ' e ak ki etmekle ve buna 
manı olmak içın doıırudan do!l'ruya 
müdahale edeccklerİ.1i söylemek· 
tecıirler. 

Fransız Haricıyc Nazırı Delb"s. 
ita;yanın 20 şubatla gonderm~ğe 
başladığı muntazam askeri kıt'a

ların sevkı devam edecek olursa, 
Fransanın bu harekelı cıddiyetle 
mi.ılfıhaza ederek, son ve kat'i ka
rprını alması icap cttığini, İngılız 

ve Alman sefırlerine tebliğ etmış, 

ve bu hareket ılanı harpsız, askeri 
harekata gırışilmış bır harp halı 

teşkil etiğinı (Casus Belli ı, ve bi
naenaleyh, ispanya dahıli harbi -
nin, beynelmılel bır harbe muncer 

olmaması ıçin FransJnın tedbır al· 
m·,k mecburıyetı k;qısında bu,un
duğı.r.u soylemıştir. Fransa Hal • 
yar.ların yardım göndermelerıne 

retmiştir. Bu kolordular, İtalyan 
kolorduları İspanya topraklarına 
ay&k bastıkları dakikada İspanya 
hudutlarını geçmek emrini ala • 
caklardır. Fransa, İtalyanların gö

nüllü göndermelerine, yalnız İspan
yanın şark sahillerini abloka altı· 

na almakla değil, ayni zamanda 
k&rLdan İspanyol hudutlarından 

içeri girmekle de mukabele ede • 
cektır 

Bu lin, 29 (Hus•Jsi) - Guadalajar 

cephesinde h reknt durmuş gibı • 
dır. Her ıki tara! da yenı mevzıle
rınf' yerleşmekle meşguldi.ırter 

Ancak Siguenzaya mıntaka,ında 

mut.arebeler devam etmekte ve 
hukümet kuvveti rı ilerl<mekte • 
dırler. Bu kuvvPtler .askeri ehem-

miyette olan Renales'i ele geçir· 
mışlcrdir C•ı kuvvetler geniş bır 

ihata hareketi ile mi.ıhım bir Asi 
kolunu muhasara e!mışlerdir Bu 
mıntakada tankların da işlırak et
tiği muharebeler şiddetle devam 
etmcktedır. 

FRANKO MADRIDE TAARRUZA 
HAZIRLANIYOR 

Tahmin edilc!iıtine ııöre Gene· 
ral Franko, kuvvetle!ini tekrar 
top'amakta ve yakında Madrid'e 
tarruz elme~e hazırlanmaktadır. 

Londra 29 (A.A.) - Manche~· 
ler Guardian'ın dip:omasf muhabiri 
bildirıyor : 

Fantom,, muhakemesi oıra•ında, 
paı mak itlcrını.len bır şey anlaşı. 
lanııyacaııını, h<rke•İ.l parmak izi. 
ııiıı ba~ka b rinin parmak izine 
t, nıeyebi ecekİ ·lİ iddia etmiş, 
bu ~n üzerıne de, ge en celsede, 
mahkemede, Farıtoma M•hmct'e di· 
~er iki s'llıkalının p rm ,k iılori 

Sular Genel direktörliiğünde ya. 
pılan birçok top a~lıl rJa büyük 
su çalışma~ı dolavısiyl • yapılacak 
etüd işleri üzerinde hazırlanılmak. 
tadır. Bu toplantıl•rda •vrıca mat. 
ume vaıi veli ve etüd postalarının 
çalışma şekilleri de tesbit oluna
caktır. 

ı daha fazla tahammul edem~z . ç•m
ku Fransa dcvtctının hayali men • 
fall.t·r• haleldar edılm~k ısten ı l -

Geçe~lerdc Burgos hükümet ko· 
mıt•sıne brşı viıcude getHlmiş bir 
komp'o mevdan1 çıkarılmıştır. Komp
lo. bılhaS<a M•laga'da çok şid
detli o'muştur. Bırçok şehirlere d~ 
ş'mılolan fe5'd tertibatının en ı;. 
yaue Mllarada hararetll oldugu 
:ıannedılmek tedir. 

alınıp numaralanar ık E uniyet Um m 
muuürliig-u tekn k büro•una gön
derılmi ve bvrod on, parmJk ızıe· 
riııden lıır şah'1n hüviy~tinın te<
bıt edilebıl~p edi temıyeccği sorul
muştu. 

Dun bu dıvaya dev<m edilmiş 
ve Emni> et Umum Müdürlüğü tek. 
ııık ı ürosundan gelen cevap rapor 
okunmuştur. Bu raporda, p ırmak 
iz erinin lıiribirine ben1enıiyecegi. 
bir ınsanın doğumundan cesedı te
fc<süh edince} e k . darda değişnıı· 
yeceği, lalctıa,-iıı ikı şahsın değıl, 
ikıztcrın bıle parmak ız er·n •n i·iri. 
bır.ne bc.ızenıi)ecegı, her şahsın, 
parmak izınden t nıualıleccğı, 
1 num ıralı sağ el şahadet par· 
ma~ ı İlinin cam üzerınde bulunuk 
lotoğrJfı alınan iziıı ayni o duğu 
Lıtdırılmekte ıdi. 

Fdntoma Mehmet buna itıraz 
edl'rek dedi ki : 

- Eir p •rmak, budanmış lıir ce
set R iliuir. Nasıl, kafası, kolu, ba
cağı olnııyzn bir Cf'edin kime ait 
olı.Juğu bilinemeı.e, bir parmak la 
bö.ı 1 edir. Bunu, diğer parmak. 
laıırı ızleri tak.ıye ecıer ve 
anca bu uretle iz;erin kime aid 
oiduğu anlaşııııbilir. Parmak izi, 
kan tahlıli gıbi değıldir. 

Bundan sonra celse tadil edilmiş, 
he} et müzakereye çeki-miş ve mü
:ı:akcredcn sonra, Fantoma, 4 sene 
10 ay hapse ve 38 lıra mahkeme 
masrafını ödeme2e mahkum edil. 
miştir, 

Di~er taraftan yurd içinde çalı
şacak ol•n etüd poetalarına aıd 
kadro B'kanl•r he e'.iıce kabul 
olunmuştur. Bayındırlık bakanlığı 

bu kadroya gör• !ayinleri yapm ' k 
üıere haıırlıklarına devam etmek
tedir. 

Bakanlık bu büyük •u i}onin ırer
çekleşrresı ıçin yurdu dört bölge
ye ayırmıştır. Bırinri bölgede Su· 
şıR"ırlık, Bakırçay, Gedil. Bliı·ük· 
fl'e1 ·eres bu l unmakt~dır. Su ığır· 
lıkl' 3, llakırç.ıyı da 2, Gedız. 
de 4, Büyük mendereste 4, pos
ta kuruhc•klır. lkınci bölıretie 
Ad>na, Malatya, bulunmakta· 
dır Adanada 4, .. M •laty•da '2 
p'.lsta kurulacaktır. Uçuncü bö'ge. 
ele Eskı~eııir \•e Samsun bu:unmak
tadır. 

E•kiıehird• 2, !:lam.unda 2 post• 
kuruiaı:aktır. Dördüncü bölge Erzin· 
C•n, Vanda t u!u, maktadır Bu.,larc!a 
birer posta kuru ı acaktır. Bu .l un d. 
şında bugun yapılmakta olan B ıı r-
58 O\'a5ı ıslahları işleri; le, bir pos:a 
Kuçukmenderes ışlerıle bir posta 
ve Ariziveılc lir post• kurulac•klır 

Merkez kısmı bir genel dırektö
rb idaresinde bir gcn~l dırekıoı 
muavır.i, f!n heyeti rei~l · ği, ışl,lme 

idaresi, muamelAt mudüriüğü ve 
rr.ı.şavirli ten ibaret olacaktır. MC
~auirliğe doktor Gru~er tayın oıun. 
muştur. 

rn~ktedır. 

Oelbos, K nunusani ayındarıberi 

Almanyanın gonull·.i goııderme 

mekıe olduğunu gormekı mem 
nurı olduğunu da Alman selırı 

ne soylemıştır. •Ekselsıyor1 ga • 

zctcsı, Fransa hukümetı_.ın açık 

ve kkl'i olarak miıdahale kararını 
bı dırdığini yazmaktadır .Echo 
de Parıs• g · zetcsi, Panst~Kı 1ngı . 

tız &f..rın•n, Fransa Harl ıye Na . 
zır,n;, tcmınat vererek, İtalyan gö
nullult:'ri sevki meseles.ni , İr.gilte
re hukümctınio de, Fransa Hukıl· 
m~ti gıbı tehlikell bulduğ'Jnll ve 
aynı l: ·•sasiyetl.ı hareket edece~ı

nı biloirdığ:ni yazmaktadır. İta! • 

yan gazeteleri, İtalyan Hariciye 

Nezaretine yakın siyasi mehafilin, 

F, aı.sa Hariciye Nazırının söyle • 

di •i ı;ozleı i, sun'i hır manevra ola· 

rak telakki elliklerini y.ızmakta • 

cl.rlar. 

Jaraml cep!: shde dıi'l, cull"hu • 

riyctçı l r Jünkers sisterrJndc üç 

Alm "I tayy~trsini dıişıirdüler, i
çıncıekı Alınan tayyareciler öidü-

FRANSIZ HUDUDUNDA 
Parıs, 29 (Hususi) - Frar.sız 

Haı~ıye Nezareti, iki kolordunun 

1 par.ya hududunda tah~idıni em-

Bu fes.ıdın gsyesl, Asilerin elle. 
rinde 1 u uı.an es,rleri kurtarmak ve 
hatların geri•inde müseılah bır is· 
~ ~ çık•rm1k ili. 

======- =========== 
Belgradda bir 

hadise 
Bir kadır. keçırılan co• 
cujiunu Kont Ciyano gl• 

derken tuldu 
Belgrad 29 (A. A.) - Kont Ci

anu'nun hareketi esnasında Zem· 
c"n tayyare meydanında heyecanlı 

bir sahn~ye şalıid olmuştur saat 
11 de mlruf lsveçli sosyalist a•u
katın zevcesi Madam Daısy Hele· 

kius, evvelki gün kaybolmuş olan 12 
yaşındaki oğlu,ıu aramak üzere göz 
yaşl •rı içinde tayyare meydanına 
geomiştir. Çocujj'u kaçırmış oianlar 1 
10 dakilıa sonra Eerline hareket 
edecek olan bir tayyare:le yer al· 
mış bulunuyorlardı. Annenin ısrarı 
üzerine zabıta, bu adamları tayya· 
reden indirn İ)lir. 
Çocuğu kaçıranlar, madam He. 

leı..iu<un erkek kardeşi ile ann~si. 
dir. llunlar, çocuğun mirasını ele 
ge<;'.rmek İ!:iyoroardı. Hunlar, ço· 
cuğu evvelki gün Eelgradda cad. 
de orlasında zorla yakalayıp gö
türmüşlerdir. 

Kut!üs, 29 (A. A.) - F .li•tlnln 
şima inde karışıklık devam el· 
mektedir. 

Hayfa civarında Jeıin'de h1y• 
dutiar dört arabayı tevkif ede
rek içindeki yolcuları soymuş
larJır. 

Secera'da tedhişciler bir Ya. 
hudi kötünü b.ısnıı~'arsa da po. 
lısin müda!ı~lesi Ül~rine kaç• 
majta mecbur olmu;lardır. 

Kuılü!, 29 (A. A.) - Cımiier, 
Fra ı .11. genıi~erioiı Ar ıp lima'lı 
ola ı Y lfa'ya ujramıtar.ık muh· 
telit Jim rn olan Hayfa'ya uğra· 
makta olm•larını prote•to elm k 
mak•ad L k pılarını ~istematik 
surette Fran91l seyahlarına ka
pamı,ludır. 

Müslüman makamatı, bu 

1 
beddülu Araplar aleyhinde 
boykotaj mahiyetinde t"likki et-

m•~k~t-•rl•i•r~I ·~'·;... .............. .. ---
le· 
bir 

Çivi derdi 
Halledildi 

An kara 29 (A. A.) - iktisat ve
kA etınden: Çivi sanayiinin ham 
maddrsi olan demir fiyatlarının 
ıon zamanlarda cihan piyasasında 
vaki yük•eln esi do?ay.,ile, 3003 
nolu endüstrıyel mamulatın mali· 
yet •e satış faı atlarının kontrol 
ve tesbiti h•kkındaki ka.ıunun 
birinci maddesinin vercii~i salılhi· 
~ele istinaden karfiçe tabir edilen 
demir çivi fiyatları 30.1.937 tMi• 
hin~en itibaren meri olmak Ütere 
aşagıda yaıılı •eçhile ycnic!en tes
hil edilmııtir. 

1 - Çıp'ak demir çivinin san· 
dık amba~it ı olarak ve fabrikada 
teslim cdılmek ve toptan satı mak 
üure kilo unun fü atı 16,5 kurustur. 

2 - Sındık amla'ej v·e berab•r 
beş kıloluk kA~ıd ambJI ıji p•ket· 
lcrde bu!unan çiviler.n kilo fiyatı. 

na lr. ~ıd amb•laj farkı olarak ay
rıca :.!O p"Ta ıliıve edilir 

3 - Çivi ıpl.dai maddesi olaı1 

kangal hal inde çivi leli n11 bazı 
ton başına fabrika :es'imi pe~ın J 14 
lira olmak üzere le•bil ecııimiştır. 

4 - Toptan satışı .n maksat fab
rikanın > apt ğı lıer mık tar satıştır. 

S - Tesbit edilen fiyatlarda1 
yüksek satış v>p1n fabrikalar hak. 
kında kanunda )azılı cezai hühm. 
!eri tatbik olunur. 

T opkapıda bir 
Cinayet mi? 

Di.n Topkapıda bır kuyu içinde 
bir cesed bulunmuştur. Maktulün 
feci bır cinayete kurban gitm·ş ol. 
m uı çok muhtemel bulunan bu 
hfıdıseye aid talsılaı şudur : 
Topkapı dışında M•llrpede kfi. 

çük t.ir bahçe kiralayan Buogar 
lelMaıından Nikota ısminde bır 
bahçı\'a~ dört gündiır ortad•n 
kaybolrru' ve nıha}el dün cesedi 
baııçe<indeki kuyuda komşusu Mus· 
lım tarafınd·ın görülerek j ındarma
ya haber verı l mişlir. 

Bunun üzerıne hemen cesed ku. 
yiıdan çı~arılmış've t•hkikata ba~· 
lannıış'ır. 

l"ahkikata RÖre, kiraadığı bahçe 
içındtki kulübede ir arkada ıle 
Leraler oıuran Nıkolanın işleri 
;olunda drğıldir. Bu }Üıden inekci 
Aleksi adında bırinden beşyüz !ıra 
barı almı~tır. 

I·akal aıılaşı'dığına ıröre Alek•i 
bır ıi } afct e•nas111da, borç verd gi 
500 fır \ tr ne, •erho,luğundaıı i • 
ti iade ederek Nikolaya J 500 lira
lık bir senet imıalatmı~tır. 

Aradan z man geçmit, p••aııın 
ödenme zam.ını gelınce N,kola 
500 lir ı >erine 1 S O O lira 
ödcn,cQ"e razı 01 mamış ve araların· 
da it,!iıAf çıkmıştır. Bunun 'izcrıne 
Alek<i icraya mür.ıcaat etm. •tır. 

HA 'heye muddeı"mumı r:ıu•"ni 
Bay F hmi el koymuş. A.ek,ı •le 
ölii NiKol•nın lıeraber oıuH'u~.ı 
arkadaşı nezaret allına alınmı~tır. 

Fenerler id11resi 
Satın ahnıyor 

( 1 ne! nyfadarı Jevam) 

Heyet tetki 'atını , ııırm ş ve le• 
sisata bır kı met takaır etmıştir, 
Bıı lıususdaki kat'i rakam henüz 
ı.:iılô tululnıaktaık, 

Tahıisig11 mofôr~ 
Tahlısiye idaresini ı lnıriltcreye 

1Smarladı~ı son sistem tahıisıye mo. 
törü yakıııda lımanımıza göndcri
lecektır. Moıör Karadenizde kulla
nılacaktır. 

1 panya 
Harbinde 
Gönüllüler 

3 0 Mart 

[Birinci sahiieden devam] 

gitmekte devam ettiği ıçin İtalya 
da Franko'ya ehemmiyetli yardım 
kıtaatı yollamıştır. İspanya topra· 
ğındaki İtalya askerlerini altmış i· 
le yüz bin arasında tahmin eden • 
fer vardır. Bununla beraber, son 
günlere kadar İtalya, gönüllü as • 
kcrlerin geri çekilmelerine karşı 

va•iyet almış degildi. Hatta Musa· 
!ini Trablus garp seyahatinde iken 
verdiği bir beyanatta İtalyanın İs· 
panya işilc alakadar olmadığını ve 
gönüllü askerler geri çekikıiktcr 
sonra İspanya meselesinden elini 
kolunu çekeceğini bildirmişti. 

O halde İtalyanın ansızın bu si
yasetini değiştirmesi için vaziyette 
nasıl bir de~işiklik olmu$lur? l'ün· 
kü Musolininin son günler zarfında 
İspanya işlerıne kc.rşı daha ~iddet
li bir siyaset takip etmeğc başladı· 
ğı görülüyor. İtalyanın gönüllü as· 
kerlerini geri çekmiyeceğini ve İs
panyada komünist bir hul<um tin 
kurulmasına da aslA muvafakat et
miyeceği resmen bildirilmektedir. 
İşte İspanya davasındaki son heye· 
canı uyandıran hadise budur. Fa
kat, mesele göründtiğü kadar çetin 
değildir. Hükumet kuvvetleri tn· 
rafından yapılan son taarruzda İ
talya kıtaatının uğradıkları mağ • 
lıibiyet hayli izam edilmi~tir. Ba· 
zı Fransız gazeteleri, Franko ile İs· 
panya hükumeti arasındaki rıuha
rebeye ildeta bir İspanya • İtalya 
harbı rengini vermMer ve munta· 
zam İtalyan kıtaatının derme çatın 
gönilllüler tarafından mağlup edil· 
diğini yazmışlardır. İtalyan aske
rinin şerefi bahis mevzuu olduğu 
zaman haklı bir hassasiyet göste
r~n Musolir.i de son jestini yap
ki mesaiyi kestiğini ve kendi ba • 
Fakat bundan İtalyanın karısına?.· 
lık komisyonu ile her türlü 'P•ri
ki mesaıyi kestiğini ve kendı ba
şına hareket edeceği mr.nası çık•· 
rılmanl'lıdıı Son lMnuz ve bu 
taarruzun meyd~n ve,.diğı ne~riyat, 
belki gönüllülerin geri çekilrıesi 
meselesinde bir an evvel varılacak 
olan müsbet neticeyi azıcık geriye 
atmıştır. Fakat bazı gazetelerin 
yaıdı ı ibi, Avrupanın bir h1rp 

arifesinde olduğunu iddia edecek 
kadar telaşa yer yoktur. 

Italyan- Yugoslav 
paktı 

(Birinci sahifeden devam) 
sıkletinin dr i;İ ,ert k P .ıristen Re ma. 
yıı ıntikal edip etmiyeceği su .. li 
ira ı erllimekted r. 

M. G l\ d , Y ıııroslavyaoın ,; va
setindeki m s'ut lah vviılü memr.u. 
niyet'e kaydetmektedir. 

Bu gari•l•n il~ akde filmi$ ohn 
ebec.! rlo!tluk mis,kı Yugoslavva
nın Vii7.İyetinin }tni ba~tan clerin 
bır 'etkike ıalıi tu•u ' muş oldugu 
manasını tn: mmun Pdrr. 

Yuı:oslavya, Relgra'I mi.akına 
imzasını kov maki ı Küçılk 1 i'ıifın 
fı ,ı. a~ a karşı ezeli ve gizli husu
meUni muba faıa t:tmtk iıı:len:e"i 
takd•rl ı,de onunl.ı dal i tecav z1 
tqrıki mesaide bulunm•ktan fer.ı• 
gat eylrıııekl< d r. 

D örr l"r itan Belgrat hü> Ü· 
meli, Adriyatikteki kGçük knllığın 
muı"-f t ın1dn1ıyelı j ve si}ast ı"lık .. 
laiıni himaye e.m kten b ı<ka bir 
şey düşünmeyen lt"lyan siy :selinin 
hakiki ruhuıu ve hlkikl gıyele
rırıi takdir clmek st.relile ve bir 
sullı zihni}elLe Ama\ ut.uta tevec
cüh etmi~tir. 

Belgrat ne diyor? 
Bclgr•t, 29 (l\.A) - Yırı resmf 

-'•Veremt'" gazeteci, ita ya. Yugoıı;.. 
lavya itilafları hakkında tefsirlerde 
bulunarak diyor ki: 

Bu iti'Harın dostlarımız ve 
müttefiklerimiz için faydalı om ık. 
tan başka bir neticesi ol· 
mıyacaktır. Gerek küçük iti-
la! ve g(·rek Balkan iti alı 
v1hdet lrtibalf,mnı muhafaza eı.Je• 
cekler ve 3'al.ırındaa. birinh bıi· 
yük bır devlet ile anlaşma<ın lan 
ancak yeni yeni kuvvetler alacık· 

!ardır. Bu anlaşma Avrııpaoın h••· 
sos bir nokt•sınrla ihtiltı l•r vulcııu 
tehlikesini ortadan kaıdıracal<tır. 

Sof yada 
Feci bir kaza 

Sof ya 29 (A.A.) - 16 > ukıı ile 
Filibeden Sofyayı gelmekte olan 
bır otobÜ• henuz an.a ı ınııya.ı bir 
sebepten deıla}ı ateş• ın. ş.ır. 

B r çocu< ile yo.cularJa.ı biri 
diri d•ri yanmışl•r v~ 7 kişi de 
ağır aurutle yaralanmıştır. 
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FIKRA: -
KIYMET 

Akşam lokantada yemek yiyorum, garson geliyor, 
Efendim, telefonla sizi lstanbuldan arıyorlar .• 

Orkestra se$leri arasında telefon masasına yakbşıyorum : 
- Burası X X X [ gazetelerimizden birinin aJı ] 
- Evet, tir şey mi i ti,orsunuz? 
- Cihan Harbı arıfesinde imiıiz, doğ'ru mu? 
H•ni tıpkı •- An~ara'da yağmur yağıyor mu?n gibi bir sual: 

- Ben nereden bilirim? 
- Bugün gazeteler birind sayfa!Arında, büyük harflerle, hep bundan 

bah<ediyorlar. 
ilk defa sizden işitiyorum. 

- Fakat fikriniz nedir? 
- Hiç bir şey ... 
- Gazete sayfalarını bir görseniz.. Hem biz Yunuı Nadi'ye sorduk, 

o cevap verdi, 
- Olabilir .. 

Posta ile dün Eelen gazetelere bakıyorum. Hele bir tanesi 1914 
temmuzunun bütün harareti i'e barp haykırıyor! 

Basit süri:m davası: mesele olmazsa icat etmelil 
Sonra bunun mesuliyeli de yok: Devletin ne mali, ne de ekonomik 

itit>~rını kırıyor. F•kat dünyayı rir cehennem buhranı arifesinde gös• 
termek memleket için hayırlı mıdır? Gazetecilik sanalının müstesna incelik· 
!erini lıilmiyen mi.yonlarca vatandaşı, bugünde nyarın_a ne o'acaıtını ta~n;ı.in 
edilmez korku içinde şaşırtmak doğru mu dur? Bız H.>ca Nasrettın ın 
kıyamet hika} esini l:atırlatan kendi şa.h~! ve müessese buhranlarımızı 
dünyaya maleımeğe kalkışmasak daha ıyı olur. 

Fatay 
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Polis ve Adliyede 
~..;;...;.;_~...;;.~~-~--"~~ 

Bir bostan kuyusundan 
bir ceset çıkarıldı 

Polis ve müddeiumumilik tah
kikat yapıyorlar 

Topkapı dışarısında bir bostanın 
kuyusunda bir cesed görülmüş, 

dün çıkarı'mış ve Bulgar tabaasın• 
dan bir bahçıvana ait olduğ'u tes
bit edilmiştir. Cesedin, dört beş 
gündür kuyuda kaldığ'ı anlaşılmış

tır. 
Polis ve müddeiumumilik, tahki· 

kata devam etmektedir. Bahçıvanın 
öldiırülerek kuyuya atıldığı zanne
dilmekte ve bu bakımdan tahkıkat 
tevsi edilmektedir. Bugün hadise. 
nin iç yüzü anhşılacaktır. 

• • 
Bir suiistimal 
Davası 
Bir polis memurile bir 
suçlu hapse mahkOm 

oldular 
Geçen Ağustosun 26 sında, Şa

ba 'l ism nde biri, akşam üı.eri saat 
8 de, Kalyoncukullugunda küçük 
Ali in kahvesinde, Hayık isminde 
biri ine, Yuı1anistana hususi terli· 
balı haiz bir bavulla götürmek 
üzere yarım kilo eroin vermeyi 
vadetmiş, bir kağdın içerisinden bir 
toz geıirmi~tir. 

Hayık kese kağıdını almış, be. 
raberce 1ok•ğa çıkmışlar, gider
lerken, belediye polisi Hulüsi yan• 
)arına yaklaşmış ve: 

- Hahl deır.iş. Yakaladım. Ve, 
ikisini beraber t.arakola davet etm;ş, 

Taks m polis merkezinde, Hu üsi, 
elinde kese U.ıtıdile koll'.İser Fıkri• 
nin yanına girip çıkmış, kapının 
dışıirsında duran Hayıkla Şabana : 

- Çıbrın pJra!a!ı bakalım. De· 
miş. Kurtarayım sızı. 

HayıQ-ın cebinde bulunan 460 li· 
rayı almış ve bunları bırakmış. 

Sonradan, Şabana, içersindcn 
110 lirasını aldıj!'ı 460 )ıranın 350 
lirasını vermiş ve Hayıka geri ver• 
mesini sö,lemiş. 
Şaban da, bu 350 lirayı cebine 

atmış ve Hayıka vermemiş. Hayık 
ta, bunun üzerine, Şabanla Hulüsi 
aleyhine dava açmış. 

Dün Asliye Üçüncü Ceza mahke
mesinde bu dava bitirilerek kara• 
ra bağ'lanmıştır. Ş1banla Hulüsi 
üçer ay hapse ve '? ravı. y~rı Y.a· 
rıza ödemeğe mahkum edılmışlerdır. 

Kulağını kesmif 
Suçlu Osman 16 gün 
hapse mahkOm oldu 

Bir müddet evvel Beyolu Sulh 

ceza mahkemesi kararile 4 aya 
mahk(lm olmuş olan Osman ismin. 
de biri, tevkifhanede bulunduğu 

ıırada, birgün yine mevkuflardan 
birile "mangalın külünü neye dök· 
tün?,. diye bir ka•gaya başlamıştır. 
Bu sırada, yıne mevkuflardan Süley• 

m n müdahale etmiş, "külü dökerse ne 
olur. teniden koyuverir." demiştir. 
Bu yüzden aralarında çıkan kav. 
ırada, Osman, tenekeden bir bı. 
çak!a Süleymanın kulağını kesm:ştir. 

Dün, Sultanahmd birinci sulh 
ceza mahkemesinde yep:!an muha· 
kemesi sonu ıda, Osman, 26 gün 
hep•e mahl-. üm edilmiş, cürümlerin 
birleşmesi dolayıaile, cezası 16 gü. 
ne indirilmiştir, 

Çaycı Nurinin dükk4nından muh
telif zamanlarda 5<)() liralık çay 
çaldığ'ı sabit olan çırağı Osman, dün, 
Sultanahmet birinci sulh ceza malı. 
kemesinde 1 ay 28 gün hapse 
mahkilm olmuştur. 

Altı ay mahkOmlyat 
Geredeli Yakubun cebiıde~ yan• 

kesicilik suretıle para çantasını ça• 
lan ve yakalanan Mehmedin muh!• 
kemesi dün Sullanahmet Birinci 
Sulh Ceza mahkeme•inde biti ilmiş, 
ı uçu sat it göriıldüğünden 6 ay 
hapse m ıhküm edilmiştir. 

Bir kadın tramvaydan 
atlarken düştü 

Kuledibinde, Şehsuvar cadde•in
de oturan Rayne ismindeki bir ka. 
dın, dün, Taksim stadyumu ö ıle. 
rinde binmiş olduğu 145 numaralı 
TüneJ.Ş.şli tramvayından, tramvay 
durmadan all ımak istemiş ve dü
şcrrk muhtelif .>erlerinden yaralan• 
mıştır. 

Rezalet çıkaran 

Kasımpaşıılı 
Dün gece, saat 24 Luçukta, Vi· 

yana birahanesinde sarhoş ola,ak 
bağırıp çağırmak sureti'e rezalet 
çıkaran Kasımpaşalı Murtaza oğlu 
Alı müddeiumum li ~e ve·ilmiştir. 

Azılı kadın 
Dün, Pangaltıda, Tepe üstünde, 

Bozkurt apartımar.ında oturan Fa
ruğu cam bir bardak atmak sure
tıy le yüzünden yaralıyan umumi 
kadınlardan Fikriye, müddei~mu• 

mıliğe verilmış~r. 

Bisiklet kazası 
Kasımpaşada, Hacziye sokağın. 

da 40 numara'ı evde oturan Recai 
Yavuz, dün saat 19 da Kadıkö
yünde Türk caddesinde bisikletle 
geçerken KAmil isminde birisınc 

çarpıp düşürerek yaralanmas;na se
bebiyet vermiş, yakalanmıştır. 

Bir cUrmUmeşhut 
Beyoglunda Macar caddesinde 

10 numaralı evde oturan polis mek· 
tebi gaz muallimi doktor Rüşdü· 
nün evinden çinko boruları söki p 
ÇJlan lbrahim ile arkadaşı Meh· 
met, dün, cürmümeşhut halinde 
yakalanmışlar ve müddeiumumilile 
verilmişlerdir. 

Hapis cezası 
Emini müştereken dög-mekıen suç

lu Vasi! bir ay hapıse Aleksi 20 
lira para ceza!ına, dün, Asliye 
Ü(üncü Ceza mahkemesinde mah· 
.cüm edilmişlerdir. 

Yatafiı tutuıtu 
Dün Feridi;ede, Çamdalı soka· 

ğ'ında, Mehmete ait 5 numaralı 
evin, üst k•tında oturan 60 yaş• 

larında K>priel kızı Areninin yak
tı!ı'ı sigaradan yatağı ve yorganı 

tutuşmuş, yetişen itfaiye, der• 
hal sö:ıdürmüştür. 

ParlAmentolar konferansı 
Bu sene Romada IC'p1anacak 

olan Beynelmilel parlamcrtolar 
konferansına hükılmetimiz de işti• 
rak etmektedir, 

Bu maksalla Büyük Millet Meclisi 
azasından Zeki Mesut (Diyarıbekir) 
Nazmi (Tokat) ltalyaya hareket 
;ıtmişlcrdir, 

Yaş meyva 
•• 

Uzerinde 
Tef kikler~ · 

Muhtelıf yerler mUtehas
sıslar ıetklkat yapıyorlar 

M emleketimizin bellibaşlı 

mahsullerinden olan meyva • 
Jarımızın ıslahı ve yurdun bir çok 

yerlerinde yeni çeşidler ve r:ıey • 
valıklar yetiştirilmesi için tetki • 
kata başlanmıştır. 

Bundan başka yaş ve turfanda 

sebze ihracı için de ayrıca tetkikat 
yapılmaktadır. 

Vekalet bunun için bir çok Tica· 
ret Odaları meyanında şehrimiz 

Ticaret Odasına da müracaat ede • 
rek bır rapor hazırlanmasını bil • 
dirmiştir. 

Diğer taraftan bir mütehassıs 

heyeti de memleket içinde geze • 

rek bir çok sahalarda tetkikat yap
mağa memur edilmiştir. 

Dr. Nail Oraman ile diğer bir zat
tan ibaret olan heyet azaları bu 
maksatla evvela Cenup mıntakası-

Denizcilerin 
Tekaütlüğü 
Tahllsiye mem11rları için 

kanuna bazı kayıtlar 
konuyor 

Tahlisiye umum müdürü Bay 
Ntcmeddin Ankaradan şehrimize 

dönmü~tür. Bay Necmeddin Anka· 
rada lktısat vekaletile muhtelif tah· 
lisiye işleri üzerinden temaslarda 
bulunmuş, vekalete izahat vermiştir. 

Bu arada tahlisiye idaresi me
murlarının tekaütlüğ'ü meselesi de 
mevzuu bahsolmu5tur. D·nizcilerin 
tekaüt kanununa tahlisiye memur• 
ları için de bazı kayıtlar kona· 
caktır. 

Tuz ihracatı 
Fazla tuz istihsali için 

tuzlar ıslah edilecek 
İnhisarlar idaresi İzmird~ki tuz-

Jalarda inşa ettiği yeni sofra tuzu 
fabrikasında yeniden tesisat yap • 

mağa karar vermiştir. Çamaltı tuz
Jalarında yeniden bir kuvvei mu • 

na hareket etmişlerdir. Dörtyol, harreke santralı meydana getirile-
Mersin, Adana, Antalya ve civarı· cektir. İdare fen heyeti bu husus-
m dolaşacak olan mi.ıtehassıslar o-

ta yaptığı tetkikleri bitirmiştir. 
ralarda yeniden fıstık, keçi boy • 
nuzu, okalıptos ve turfanda sebze Yüz bin lira sarfile yakında santra-
yetiştırılmesıle de meşgul olacak • lın inşasına başlanacaktır. İdarenin 
!ardır. Çamaltı tuılalarında kurdu~u ye-

Oradan Muğla ve İzmir mıntaka- ni fabrika günde 40 ton mutbak ve 
sına geçerek bağcılığımızın inki • 10 ton da sofra tuzu çıkarm~kta • 
şafı için incelemelerde bulunacak dır. Fakat fabrikanın günde 100 

ve bazı Cenup vilayeti meyva çe . ton tuz çıkarmağa kabiliyeti var • 
şitlerinin buralarda da yeti,. •il • dır. 

mcsi imkanını arayacaklardır. İd.ırc, Yugoslav inhisarının 66 
Mütehassıs hevct, bilahare İz • bin ton tuz münakasasım girmiı 

mırdcn Ş('hrimize gelecek ve Ri • ve 33000 tonluk kısmını üstüne al-

Beynelmilel 
Şeker 
Kongresi 
Londrada toplanan kon-
greye ıttirak ediyoruz 

O• nümüzdeki ay zarfında Lon • 
clrada bir Beynelmilel şeker 

Kongresi toplanacaktır. 
Bu kongreye daha evvelki şeker 

anlaşmasına dahil olmıyan bir çol
memlekeller de iştirak edecek \ c 
ayrıca {Türkiye şeker fabrikal:.rı) 
anonim şirketi namına da bir mlt· 
rahhas hükumetimizi temsil edP • 
cektir. 

Toplantıda, cihan şeker piyasa • 
sındaki çok düşük fiatlar karşısın· 

da pancar şekeri sanayiinin geçir. 
mekte olduğu müşkül ve buhranlı 
vaziyete müşterek bir çare arana
caktır. 

Lonclra kongresine hazırlıklar 

başlamıştır. Bu hususta ıızun ı.ır 

rapor hazırlanmaktadır. Bu ra • 
porda memleketimizin şeker islih· 
salatı ve pancar ekimi vaziyeti 3n 
)atılmaktadır. Londra kon!r'C>Si 
nin beynelmilel şeker fialları 'i· 

zerinde çok mühim ve müdsir )h 
cak kararlar vermesi beklenme!ttP

dir. Bu kongreye bütün dünya Ş<'· 
kcr istihsal eden memlek&tleri iş· 

tirak edecektir. 
Türkiye namına iştirak edec' k 

murahhaslar, Nisan başında Lon • 
draya müteveccihen hareket ede • 
ceklerdir. 

Denizyollarının 
vapurları 

havuzlanacak zede büyük mikyasta çay ziraatine 
mışlır. Japon müesseseleri de ge- Denizyolları idaresi vapurlarının 

başlonması işile de uğraşmak ve havuzlanma •amanları geln İ• bu. 
1 · 1 çeıı sene zarfında 100 bin ton ka • • , 

!\ alatyada me} va çeşıt erini tct - dar tuz almışlardır. Şehrimize ge. lunuyor. Esas•n yazda yaklaştığın• 
kık etmek üzere ~n, ka gidecekler - dan ınuhlelif yerlere vapur seferle-

lcrck idare ile temaslarda bulunan 
dır. ri sık la, tırılacaktır. 
Yaş meyv~cılığım-zın inkışafile, JGpon mümcsilleri her rene bu Bunurı tem;ni için de vapurların 

yaş meyva ihracatımız da artacak- rrıkıiardan daha fazla almak üzere süralini arttırm1k, binnetice altları• 
tır. Memleketin muhtelıf mınta • anla<ma yapmışlardır. nı temizlemek lazımdır. 
kalarınd ,ı yeti' en meyvalar bugün Fakat son zamanlarda havuzlar 
vasıt~sızlıktan, ve teşkilat bulun • Bir tayin idare~inin faaliyeti artmıştır. Bu 

Bir müddeiler.beri vekaletle ida· münasebetle Deniıyolhrı idaresi 
mamasından dolayı olduğu yerde re eu'lmekle ohn lsta,but icra re· vapurlarını havuzlatamamaktadır. 
kalmakta ve hatta çürümektediı'. isligine A Jliye Vekaleti müfettişle· D~niz yollarıMjdürü Bay Sadettin 
Muayyen m<"rkezlere yaş meyva • rİndcn Hamdi tayin edılm;ş ve va• dün fabrika ve havuzlar müdürlü· 
lan glızcl ambalajlarla getirrek ve zilc<ine ba;la ıııştır. ğfıne giderek bu hususta görüş· 
buralardnn diğer yerlere se··l,.et _ müştür. 

mek için tesisat ve teşkilat yapıl • 1 KÜÇÜK HABERLER 1 
maktadır. Bugün, muhtelif mınta- :-----·------.....:•! Çorap Standardİ-
kalarda, istthlak fazla olmamasın- * Fntıhıc kaymakamlık bina Z8SyOnU 

sında polis ve zabıtai belediye mc-
dan, yaş mcyvalar çürümektedir. 

-~-
murl•rı için bir zehirli gaz kursu Dün sanayi birliğinde bir 

Fakir hastalara 
Yardım 

açı.mıştır. toplantı yapıldı * Burgaz adası sanatoryomunu Erkek çoraplarının da standardi· 
saliıhiyeti olmadığı halde hacze gi· ze edılmesi için sanayi lir:iği tel· 

Akay bu maksatla Ada· den Adalar belediye tahsildarı Ha- kikatına devam ediyor. Birlık bu 
1 d kt .. d 1 ffi t" VZU üzerinde sanayiciler.n de fi. ara O or gon er yor san, ayni zamanda ihtilas ettiği i· kir erını almaktadır. Bu münasebetle 

Akay idaresi Adalardakı muh • çin tcvkıf olunmuştur. dün sanayi birliğ'inde çorapçıların 
taç fakir halka bazı yardımlrda bu- * İlk okullarda daha ziyade a • iştiraki le bir tr planlı yapılmış ve 
lunmağa karar vermistir. meli bılgılcrc ehemmiyet veril • bu hususta görüşülmüştür. 

Bunun ıçin bir ~üddettenberi mesi ve tedrisattan iyı randıman Birlik çorapçılarla birkaç görüş. 
fakır halkın tedavisi için müracaat alınması için teftiş kadrosunda ye- me daha yaptıktan sonra tetkiktı• 
vukuuı:ria Adalara doktor gönder • ni dcğişıklıkler yapılması karar • nı neticelendirecektir. Dünkü top. 
mckte ve hastaları paras• ~ tedavi laştırılnuştır. Jantı sonunda her cins erkek ço-
ettirmektedir. Ayni zamanda has • * Karadenizde Trabzon açık • rapl. rının dc~ilse tile, en çok kol· 
talara liizım olan ilaçlar da idare larında serseri bir mayn görül • !anılan kalın çorapların standardize 
tarafından meccanen tedarik edil- müştür. edilebileceğ'i neticesine varılmıştır. 
mektcdir. ' 

1 * Evvelki akşam Edirne posta • Halkevlnde konfran• 
dare bir müddettenberi yap • 107 al k H 

sını yapan numar ı atar, •· Emiı önü Halkevinden : 30-3-937 
makta olduğu bu yardımı daha ge- d .. ı 

b ımköy on erinde 80 yaşlarında a- Salı günü Evimizin Caj!'aoj!'lundakl nış ir mikyasta başarmak için h 
lil bir i tiyarı parçalıyarak öldür • merku salonunda saat (17,30) da 

bütçesine yeniden tahsı's•t koy • t" 
muş ur. Bay Dr. Hüseyin Kenan tarafından 

muştur. * Son günlerde Fatihteki Kızta- (Keyif verici 1ehir:erle mücadele) 
Bundan sonra bu gibi yardımlar şının tehlikede olduğu ve kaidesi- mevzulu bir konferans verilecektir. 

daha genişletilecek ve Anadolu sa. nin kaydığı belediyeye bildirilmiş, Bu konferans bütün )Urddaşlara 
biline d~ teşmil edilecektir. tetkikatına başlanmıştır. açıktır. 
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Boş arsaların etrafını 
sık tellerle 

kapaı:nak: ıazımgelivor! 
Arsalar, bir mikrop yuvası ve lıır hastalıklar mez· Bunun oııüne geçmek ı:ek miıhim bir mesele teş-

belesi olm3ktan kurtulamadıkça ve çrcuklarımız kil etmez kanaatindeıiz. Arsaların t"!bette birer sa. 
için arsalara ihti ·aç mes etmiyecek bahçeler çoğal· hibi vardır. Ve bu sahipler de, arsalarının moloz ve 
m.,dıkça şeh;I" için, şehirli için ve bilhassa çocuklar çöplerle berbat bir hale relnıesinl arzu etmez. Bun• 
için daima büyük tehlike varriır. lan temizlemek ve taşımak bir masralı muciptir. Bu 

Apartmanlar, el çöpçüleri, esnaf çöplerini, hangi t.raf sahibi •lakadar etırezse eğ'er, çöp yığınlarına 
semte olur<a olsun, ne kadar mutena yerlerde bu· müsait bir halde bulunması ş< hri a•akadar eder ve 
lunursa bu'unsun umuma oldu mu, dökmekten çekin. bi:ıaenaleyh alınacak tedbire arsa sahibi itaate mec. 
rr.ez. Çöpler burada kokar, çürür, toprağ'a karışır, bur edilir. 
havvanlar, böcekler arsalara yığılırlar. Ve bütün bun. 
lar çekildikten sonra bu mezbelelerde çocuklar oyun 
oynarlar. Her şe;i belediyeden beklemek doğru 
değildir. Belediye, böylelerini tecrübe eder , 
Ve nıhayet telediı eyi her ersa başında b:r bekçi 
bulundurmaQa da mecbur göremeyiz. 

Bu iş yalnız bir arsa ve arsanın muhiti işi rleği!. 
dir. Bu bir şehir meselesidir, sıhhat derdidir, dikkat. 
sizlik, ihtimamsızlık, laubalilik ve kendi kendimize 
ihanet ve fenalık demektir, 

Böyle arsaların Osmanbeyde, Şişlide, Bomontide, 
Altınbakblda yüzlercesi var. 

Mademki halk, kendi kendini düşünemiyor, düşün· 
mü) or. O halde } ine iş Sıhhat Müdürlüğüne, beledi
yeıe kalıyor demektir. Arsaların rtrafıııı tellerle çe• 
virtmek biricik ve kafi tedLirdir. Teller sık olursa H· 
ne kim1r: giremez ve bu suretle arsalar da mezbele
lik olmaktan kurtulur. 

Hatice Hatip 

Bir Konfe----t 
Arkadaşımız Nurullal 

remini Halkevinde (okm 
zuu etrafında bir konferı. 
Dinleyicilerden bir arkadaır 
ını söyledi: 

"Bizi bu me,zu etrafında ' 
dar huylandırdı, o kadar çoştu 
okumuş adamları, kendisine o 'O 

dar İmrendirdi ki ben ve benı 
gibi epey sami, hep birden okudu 

Ailah, memleketimiıden böyle 
müessir sözlü, coşturan halip!eıj 
eksik etmesin( 

Kadınlar 
spor klübü 

Eskişehirde kadınlar bir spor ı lü· 
bü tesis etmişler ve bir ıalon kira. 
lıyarak faaliyete geçmişlerdir. 

Klüp Şubatın üçünde tir balo 
verecekmiş. Gördünüzmü kadınların 
kiraladıkları spor meydanını : b.r 
salon l 

işittiniz ya sporlarını : Nisanın 
üçünde balo 1 

Tren-tayyare kazası 

Londrada iki gün evvel askeri 
bir tayyare ile bir tren arasında 
görülmeyen lir çarpışma olıruş vo 
mucize kabilinden kimse yaralanıp 
ö memiştir. 

Hr.y gidi medeniyet asrı heyi 
Bu habere göre ya taYl'areyi 

raydı yürütüyor, yahut treni ha· 
vada uçuruy»r. 

Ve bunlar olup bitiyo~ da bir de 
kaza oluylf. 

Saatlerin ayarı 
Belediye, bütün saatlerin ayni 

Ayarda olması için tedbir almak• 
taymış. 

Kuleden uyar bildirilecek ve bü
tün saatler aynı dakikada ayarla. 
nacakmış. 

işte o dakikayı kaçıran }İne pu• 
sulayı şaşıracak demek! 

Çünl<ü kabahat vakitte değil sa• 
atte. Saatlerin ayar vaktinden ayar 
vaktine kadar doğru gideceğini 
kim söı ledi? 

Korkarız eski hayrata olmasın! 
Yaş t~rkı 

hmirde Çoruh kazasına t,aı;rlı hir 
köyde (16) yaşında Hu u•i ('.L6) ya· 
şındaki F ıtmayı l<oçırmış. Karlın 
ken jj arzusile delıkanlıya kaçtığını 
ııöylemiş. 

Zan etmeyiz. işte bir yanlışlık 
o'ac-ak. 

(26) yaşında Fatma henüı reşid 
olmayan (16) yaşındaki Hulusiyi 

, kaçırmıştır her halde! 

eerdengeçti 

Damacılar -
MUsabakalara ":ıtaha 

kadar devam ed"di 
Şehzadebaşınd,ki Refetin dama

cılar kahve<i·ıde, evvelki güne> mÜ• 
him dama maçı yapıldı.. lstanbu· 
lun l:a~ dam,cıları olan Bay A.ar 
ve sütçü H.ıcı babalık bir seyirci 
kitlesi önünde karşılaştılar. lzn,ir, 
Muğla, Edirne, Ankara gibi yer• 
[erden gelen yüzlerce d•m1 me
r>kl:sı da bu seyirci kalabalıj!'ına 
karışmışlardı. Sevirciler adedi vedi 
yüzü aşıyordu. Hokemler de, Muh· 
lis Çayırlı ile meşhur Sava usta 
idi. 

Bay Asalla Sütçü Hacı. saat 
14 dü 35 geçe oyuna başladılar. 

Srı irciler heyecan içinde idiler, 
Yedi yüz kişinin bulunduğu kah
vede, bir çıt bile çıkmı• ordu. 

Asaf, mütemadiyen hamle ya
pıyordu. Hacı ise, açmaz kollu. 
yordu. Hacı, kırk sekizinci daki
kada Asafı, bir taş verme~e mec
bur etti .. Böylece ilk oyunu kazan• 

dı. ikinci oyun kayum oldu, Üçüncü 
oyunu yiııe Hacı aldı. 

Bundan sonra, Asal, daha dik· 
katli oynamıya başl •dı. Bunun ne
ticesi olarak da, güzel bir taşüstii 
ile bir oyun kazandı. Bundan son• 
rıl da, Hacı, bir oyun daha yapa
rak, üç sayı ile maçı kazandı. 

Bu karşılaşma, tamam, beş saat 
yirmi üç dakika ıürdii, Vakit çok 
geç olduğu için, hakemler, ikinci 
partinin gelecek pzzara bırakılma• 
sını muvafık buldular. 

Bu rniihim karşıl"şmadan evvel 
de, lımirin iyi damacılarından Sabri 
ıle Muğlalı Mustafa karşılaştılar. 
Sabr~ l:ire karşı iki ile galip vazi. 
yelle iken ve hlkim oynarken, 
Mustafa, oyunu bıraktı. 

ikinci sınıf damacılardan Ar
daşla yumurtacı Emrullah da kar
şıl•şt ılar. iki saat süren bu kar• 
şılaşmada, iki partiyi, Ardaş ka· 
zandı. 

Henüz 18 yaşında olduğ'u halde 
fevkalade dama oynayan V• hiçbir 
oyuncunun karşısında taş çıkar. 

ınıya cesaret cdemedij!'i lım rli 
Orhanla da, Şeralettin karşılaştılar 
v~ ikişer sayı ile berabere kaldılar. 

Gece sabaha kadar devam eden 
partilerde de, Gaza Mehmet Öder, 
Kadriyi son defa olarak, yarım 
taşla maRlüp etti ve ön ııraya 
gcıti. 

Sütcü Hacı da, iki sayı avansla, 
bıçakçı Aliyi maglüp etti ve birinci 
neticeyi almış oldu. 
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Tetkikler 

Almanya, müstemle· 
keci gençler 

yetiştirmeğe başladı 

.1: 

ıp e 1 
MÜELLiFi: Nlzamattin Nazif 

- Hımml Tali haltı hayat hat· - Ohalde siz bana dökün ... Mü· 
Yazen : Bedi• Natık 

-2-
karıdah a~ağıya kad .. r okuduktan 
~onra, Kıraathanenin tele~onuııa 
yanaştı. Gazetenin ııece ~a~rır mü• 
dürü Cem'iye, oldu~u ıııbı okudu • 

tına mııvazi olar•k .ııidiyor. ikisi de kem mel ..• K4fi .. ,uradan birde kib· 
düzgün .. Demek ki hayat uzun v~ rit çakarsanız çok memnun olaca· 
talii mükemmel!.. Zühre dağı epı ğım ... Ata... . . 
kabarık... üıerinde bir de büyük Alkol parlayıp sönünce cllerını 

Af rikadaki ~ski ~ü~feml~~elere 
Alman çiftleri gonderılıyor 

ıayırl Dedi. luıtakaııuıda 
ıe bir hadise yoktur. Acıbadem· 

..ıe de olsa, yine duyardık. 
Naçar, döndüler .. Dış.arı çı_ktı!ar. , 
Kapının öniinde Cudı dedı kı: 
- Saklı} or .. Cinayet var. Fakat, 

maliim ya.. Birçok hadiseler?e oı. 
du~u gibi, malumat ,·ermek "temı· 
yorlar. 

Belki de, daha l..atil yakalanma• 
dr onun için saklıyorlar. 

• • - Hem baksana .. Ne kadar kal i 
söylüyor ... Aıtlı sıra "Acıbadem~c 
de yo'<I. diye bizi atlat.a~ak. Bıı 
bukadar yıllık l'azetecıyız yutar 
mıyız öyle dolmaları. 

- Eyi amma, •imdi na yapıca· 
aız?. ô 

- Ne yapacaırı- Hiç!. kren• 
meie uK"raşacatız. 

- Azizim .• Benim pek fazla vak· 
tim yok .. Modaya kayın pcderime 
de uğrayacağım. Onun için, fazla 
ara tırmağa !~zum ırörmüyorum 

- Ey .. Yani?. 
- Yanisi, bu işte... kaç:ıc~gı!". 

Eldeki malümatı yazmakla ıktıf• 
edecetim bugünlük. 

- Sen bilirsio.. Beni. biraz da· 
ha araştıracatı m 1 

- Ôy leyse Allaha ısmarlad•k. 
- Haydi .. giıle güle ... 
Cudi, tramvaya atladı.. dö dü. 

Şevki, onun gittiğine memnun ol. 
mamış da değildi. Yeni bir ~eyler 
öğrenirse. Cudiyi de atlatmiş ola· 
caktı. Tabana kuvvet, Kurbalı \'e 
Gazhane civarını dört döndu. Do· 
laşırken şoylc düştinü~ordu: "lyı 

idare ctlım dogrusu .. Öyle kurnaz. 
!ıkla öğrendim ki... hıidisele_r, işte, 
bazan, böyle, tıpış tıpış, ınsanın 
ayagına g lir . ., 

Şevkinin bütün ı: yreti boşa çık· 
mııtı ... gece yarılarına kadar do
laşıp kan ter içinde kaldığı halde, 
vakadan haberi tek kimseye rast. 
lıyamamışt~. tek kelime daha ö re· 
nememişti. 

VI 
Arlık karar \'erdı: Cudden duy. 

duklarının hepsine mim koymuştu .. 
Kadının ismi, \'uran adamın ismi .. 
Vakı .. Vaka yeri .. Hepsiı.i, hep inı 
biliyordu. Biraz da muhayyelesini 
ışletince mesele kalmazdı. 

Doğru, Kadıköy iskelesi civarın· 
dakı •Gençlik. lıraalhancsine geldi. 
Oıurup şunları yazdı: 

"Dün Kadıköyünde, Kurbagalı• 
derede, tüyler ürperten, misli gö
rülmemi , müthiş bir cinayet olmu,. 
tur. Vak'a hakkında yaptığımız 
tahkikat şu neticeyi vermiştir, 

_ Aman! Diyede ilave etli. Ha· 
dise çok mühim •. Başka gazetele· 
rin yaımısı ihtimali de var. Birinci 
sayfadan, frapan bir başlıkla gös
terirseniz çok eyi olur. 

Arlık müsterihdi.. iki &'Ündür ta• 
şıudıA"ı Mühürdardaki pansiyonuna 
gilti. Huzurukalple, derin bir uy· 
kuya daldı. 

* Cudı de tram\laydan inince dogru 
kayın pederinin evine gittL Kapıdan 
girerken kendisini kucaklıyan ka
rısına, 

- Aman! dedi. Mühim bir cina• 
}·et var. Hemen telefon etmeliyim. 

Telefona koıtu., Gece tahrir mü• 
dürü Nedimi bularak şunları not 
ettirdi: 

- Remıi isminde bir demirci, 
nikahlı karısı Perihımı, Acıbadem• 
deki evinde, aşıkıyle beraber gör. 
müş, belinden bıçağını pkerek kn• 
dını muhtelif yerlerinden bıçakla

mış., öldürmüş. 
Aşıkı kaçmış .. Pemiz de kaçmış: 

fakat biraz sonra yakalanmış., Bu· 
nu ~i,irip münasip bir _ı.er~ ko
yuverini1. 1 deme~i de ı~m~I 
etmedi. telefonu kapadı .• Vazıfesı· 
ni yapmış insanların iç rahatlığiyle 
karısı Ş ·rınioin boynuna sarıldı .• 
uzun uzun ... doya doya, öptü, öptü .. 

vııı 
"lstanbul Akşamı,, gazetesinde, 

tahrir müdürü, kapıdan henüz giren 
zabıta muhabiri Kemale diyordu ki: 

- Aıizim .. Yine atlıyorduk. Bak .. 
Zaferle Erginlik ca}·ır cayır yazı· 

yorlar, Bereket ki akşam gazetesi• 
yiz de, onlardan öğrenip yazabili· 
yoruz. Haydi bakalım!. Şu iki fa• 
zeledeki yazıyı oku da, özlü taraf· 
farını alarak hulasa ediver.. Çok 
uzun da olmasın! Anlıyorsun ya .• 
Ôziü tarallannı ... 

Kemal, Zafer ve Erginlik gaze. 
Lelerini okuduktan sonra, kalemi 
eline aldı.. Acele acele yazma.ta 
başladı: 

"Kadıköy ünde .. Kurbağalıdered~, 
marangoz ve doğramacı Remzı, 
nam diğeri Cezmi beraber oturduğu 
Perihan Leman ismindeki kadını 
eline geçirdi~i bir bıçakla pek le· 
ci bir şekilde ...... 

Bedi Nitık 

yıldız görülüyor. Kadınlara karşı oğuşdurarak Aliye yaklaştı: 
ebedi bir alakanız olacak... Vay - Eğer l'eri teptiyse ~u ~eler 
vay vayyy! Bu yıldızın bir ucu da tedavi uzun sürer ... Hem şımdıden 
kalb çizııisi üzerinden aşıyor, taaa söyliyeyim ... Pek pahalıya mal olur .. 
tali hattının sonuna dayanıy_or... Soyun bakalım .. 

Demek ki hayatınıza iyi bir ta~ı ~e Nazmi, şöyle böyle taıııdıjı, bir 
mükemmel lalie daima kadın ıü ·• b uaye 
medecek .•• O halde buna mütee!sif adamın bu kadar ma rem m . • 

1 olmak 14zım. · nesinde hazır bulunacatını tahmın 

1 

Kadınla tali çarpı~ıoca, tali etmemişti, geri çekilmek istedi. fa. 
1 kat doktor onu alıkoydu: uçar kadın kalır. O zaman ne .. 0 a- Dedi 

d il - Durunuz! durunuz, - -cak kestirilemez. Bazan tesa u er 
bi ~mın olurlar. bir nezle, bir baş attısı bundan 

_ Pek eyi amma canım. Bir ~a- daha tehlikelidir. . 
dını insanın hayatına sokan yıne Elinden milyonlarca altın :eçmıf 
tali değilmidir? bir adam silik bir nikel kuruşa 

- Ne münasebet? Kadın pasa. bakmata hazırlanırken bu derece 
portsuz dolaş11n bir mahluktur. Gü. lakayit olamazdı. Bir muk•YV": k_11-

I zel bir tali insanı nası! şu kazadan, tudan gümüş çerçeveli bir ~~zluk 
bu belli.dan korumaya çapalarsa ka· çıkardı, Bunu yüzüne yerleıtmrken 
dında da öyle korumaya sav~şır. ~a- hafifçe eğildi, Alinin öteaine beri. 
kat Belki ben de onun annesıne şım. sine üstün körü bir ııöz attıı 
di baktığım gibi bakmışımd.ır, Fe· _ Evet .. evet .. söylediğim l'ibi .. 
!Aketler hep o yüzden geldı başı. ilıliyatsızlık... .. 
ma ya ? bak... benim el!mdc de Doğruluyordu. Hala gözlüğünu 
senin elindeki çizginin aynı vardır. kulaklarından almağa hazırlanma• 
Görüyor musun ! Zühre dağı.?da mıştı. Fakat vücudunda birdeno!re 
bir yıldız ye onun kalp ha. ttı uze· .. - - d "tbiş bir kor• 

f d ? urperme, yuıun e mu 
rinden uzanan ucu ..• e en ım ne• ku belirdi Tekrar eğildi. Bu sefer 
reye gidiyor '? • ana t!li hattının büyük bi; dikkatle gözlerini b~r 
nihayetine kadar. noktaya dikmi<ti. Anlaşılmaz. bı_r 

Ve parmağını saltaya sallaya, • k b 
şeyler homurdandı. Sonra çevı ır 

büyuk bir ciddiyetle : hareketle do"'rularak Alinin su. 
- Ammaan del.kanlım! dedi. " 

ômrunde bir an kadına merhamet ratına dik dik baktı. 
duyayım deme, yanarsın! - Aç ağzını 1 .. 

Odada ~ ir sükün oldu. Hepsi 
Sultan Hamidin eski yaverini sırma 
kordunlu üniformadan kolsuz der· 
viş hırkasına vardıran tesadüflerin 
muammasını çö1.meğe çalışıyorlar. 

mış gibi ~usmuşlardı, Nazmi başını 
önüne eğmiş, konduralarının ucuna ı 

ı txıkıyordu. Bu sırada çekingen bir 
ses işidildi: 

- Dek tor bey! Doktor bey 1 
Gözler kapıya dönünce genç, ko· 

mi9 yoncnuun o hamarat hademesi 
Aliyi gördü: 

- Hayır ola dost! Ne ur? 
Doktor ayağa kalkmıştı. Ona doğ. 

ru yürürken: 
- Bizim yağlı müşterilerdendir • 

diye mırıldandı • yine teptirmiş 
olacak. isterseniz, bir az da benim 
odaya gelinız Na_zmi Bey .. Burada 
hülyM, orada hakıkat vardır. 

Bir başkası içın, belki şu iki es• 
mer kızı bırakıp yerinden kımıldan• 
mazdı; amma Alinin bu garip dok· 
tora niçin gelip giltığini pek merak 
etmişti, Falcıya; 

= Kıvı'r dudakİarını 1 
Parmaklarının ucunu basıp yük. 

selmiş, içinden zehirli gaz fışkıran 
bir mağaraya düşmekten korku• 
yormu, gibi, iki ad•m geride ba· 
şını sağa, sola oyna.tar.ak b~kıyor• 
du. Nih11yet hiddetlı hıddetlı; 

- Sıyır kolunu 1 • dedi • kan 
alacağım. Beyhude zahmet amma 
milyonda bir ihtirnıl ile yanılmış 
olabiliriz. 

Ali ne olduğunu anlamadan ce• 
ııetıni çıkardı, ııömleğinin kolunu 
sıvadı. Doktor bir kaminetoyu tu• 
tuşturmuş, parlak bir madeni ça• 
nak içinde büyücek bir şırıngayı 
ve bir iki iğneyi kaynatmaya baş• 
lamıştı. Bir taraftan da burnundan 
soluyarak söyleniyordu: 

Marangoz Cezmi, t'pey zamandır, 
Leman i•mindcki bir kadınla be. 
rnber Kurbağahderede bir evde 
oturmaktodır. 
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- Şimdi gelirim bey. baba .. 
Dedi ve doktoru takıp ettı. 

- Kimlerle düşüp kalkıyorsun 
bilmemki. Senin çok paran var. 
Gençsin de. Galata sokaklarında mı 
dolaşıyorsun? Ne halt ediyorsun? 1 
,imdi ayıkta pirincin taşını bakalım 
' Bu sırada, dışarıda bir ayak sesi 1 
işitildi. Muayene odasının kapısını 1 
vurdular. Doktor, birinin palas pan. 
dıras odaya damlamasından ürktü. 
ğunü gösteren bir atiklikle hemen 
k•pıya dayandı: 

Cezmi, son günlerde, metresinin 1 

başka biri•iyle düşüp kalkdıgmı 
öğrenmiş, dün, işinden erkence izin 
alarak eve gelmiş, Lemana, aşkın· 
dan bahsctlikden sonra, bir daha 
onunla düşüp kalkmamasını rica 
etmiştir. Leman da: "Keyfim ki· 
mınle istcr•e onunla düşüp kalka· 
run. Sana ne?! ,. 

Diye ctvap \·ermi~, bu cevap 
Cezmiyi müthiş kızdırmış, eline gc· 
çırdiği ei<mek bıç•ğını kadının rast· 

1 gelen yerine saplamağc b 7lanıış· 
tır. Dört ~eş yerinden yarala.1an 
Leman kanlar içinde yere yuvar. 
lanm~. katil marangoz kaçmı~tır. 
Yaralı kadın biraı sonra ölmüştür. 
Zabıta, kalili, şiddetle aramakta \'e 
bu hususta gayet ketum danan• 
maktadır-" 

vıı 

Y~zdığı yazıyı bır defa YU• 

B~yoglu Dördür eti Noterliğine; 

20 l<'srini e\·vel 926 !arılı ve 

19615/776 nuır.aralı Beyoğlu 2 inci 

noterligınden musaddak revsen se· 
net mucıbince mal müstakıl.m O• 

lan ıkamctgahı \"e aşcıhğe aıt eşya. 

hırdan İstanlıt·lda Lebleblcı ha • 

nında No. 5 dükkanında m~\"{·ut ve 

rr.iıfrcdatı meıkCır !e'lrllr yazılı 

aşcılıga ait eşyalanmı MalımJt Pa· 

şada Havuzlu hanı altında No 15 

dugkanma nlikıl ve aşçı Hayim 

SarCatiye berayistinıal tcsl.m e'"1€· 

d.11 :ni malumu olması i~ın ke~ fi· 

Yetin ilan edilmesini dileı in 

Balatta Karabaş mahallesi sahilha· 
n~ soka<hnda !akine Es•er 

Açık Söz'ün romanı:60 ...... 
ıı BA ~ I NDA 
OL~N Kii 

Yazan lskender fahrettın 
Lol.omolıfin düduğü kulakları 

tırmalarcasına çalıyordu. 

flırin<"i yolcu almJ kampana,ı ı 
bu düdüğu takip etti .. Salonlardan 
çıkan müşteriler vagonlnra koşma. 
ğa başladılar. 

Bereket versin ki, Zeyneb tren 
biletini önceden almışdı.. Boh
çasını koluna aldL. Trene bindi .. 

Zeynep sevinç ye neş'e içinde 
çırpıniyor, 'agonda oturduğu yere 
sığamı) ordu. 

Zeynep Konya ıstasyonundan bir 
arabaya tinmişti. 
Arabacı atlarını kam;ılarken, Zer· 

nep biraz sonra Ômere ve anne. 
ıine kavuşacağını düşünüyordu. 

A".alar köyü uzaktan görünmüştü. 
Arabacı, Zeynebe sordu: 
- f•tanbuldan ııeliyorsun ııaliba? 

- Nerden biliyorsun lstaobuldan 
geldığimi..? 

- lstanbula gıderken de seni 
ben götcrmüştüm i•ta•;-ona ... unut• 
tun mu a kızım?. 

Zeynrp okadar dalgındı ki .. O 
dakik;ıya kadar arabacının yüzüne 
bııc bakmamıştı .. fğild'. 

Vay, sen mi ın Ramazan ağa .. ? 
Vallalıı ben telaşla bindim de ara. 
baya, tanıyamadım do~rusu seni! 
Konuş ı konu a köye geldiler. 
Zeynrp ilk önce arabacıva: 
- Ramazan ağa .. Beni evin önü· 

ne kadar götür! Biz servilikle otu
ruyoruz.. 

Dediği halde, köyün çarşısından 
geçerken fikrini de~iştirnıişti. 

Zeynebin aylardanberi hasere· 
tini çektiği (Pınarbaşı) nı ırörme• 
den eve gilme~ine imkan yoktu. 

Pek külüstür döşeli ,.e yarı ka· 
ranlık bır bekleme odasından mu. 
ayenehaneye girdikleri zaman, 
doktor kapı ardında bir çiviye ta· 
kılı beyaz gömleğini aldı; 

- Söyle bakahm pişkin hovarda .• 
.dedi· yine ne oldu? Sana bin de. 
fadır ~öylüyorum. 

Üç ay ağıma rakı koymıyacak· ' 
srn Zeylinyağı, sirke memnu ..• faz. 
la baharlı, tuzlu, bıberli yemekler 
yasak ... söz dinlemiyorsun ki ... 

içi, ölu yılan yavruları gibi yan· 
yana uzanmış kıvrık sondalar, iğ· 
neler ve garip garip aletlerle do· 
lu ve her taralı camlı bir dolaptan 
küçük bir şişe çıkardı ; Nazmiye 
baktı, 

Elinize biraz alkol dökeyim 
mi? 

l-tlPmen1 .. n~ersi 1.. 

- Ki~ o! Ne istiyorsun? 
- Mehmet bey geldi de .. Dok· 

tor bey .• ! 
Uzun boylu esmer kızın sesini 

tanıyan Nazmi; 
- Beni istiyorlar doktor •dedi• 

müsaadenizle. 

Koridora çıktığı zaıııan esmer 
sıkıntile söylendi: 

- Aman.. Bu adamdan bıktık 
artık ... Sanki odasına girmek 
için bayılıyormuşum gibi bir hiddet .. 
bir surat. Ne oluyor bilmem ki .• 

(Devamı var) 

be}Jılnı h.OrC111t,Yan lJıfŞüpı·e, l>O~Cı.llUa '-ıırtıC11Lııre OJUJhUU p~·u-
QllU, köyün havasını teneffüs eder çc•i sarılmış giti, göğsünü tutarak 
etmez sar'aya tutulmuş hastalar nefes almağa çalışıyordu. 
gibi titretmişti. Arabacı Re.ınazan: 

Arabacıya yavaşça seslendi : - lşete Pınarbaşın geldik .. 
- Pınarbaşından geçelim, Ra· ı Diye mırıldandı ve atların diz· 

mazan a~a. ı g1nlerini çekli. 
- Çok özledin galiba höyün Zeynel> cevap \'ermiyordu. 

suyunu •. ? Sendehyerek arabadan indi: ağ• 
Ve kamçısını ~1kırdatarak bay. Jamak i~liyor .. ağlıyamıyordu. 

vanların dizginlerini çekti.. Ramazan ağa gözlerini yere dikti: 
Yokuştan dönemeç yerinden Pı· - Onu Pınarbaşına 

11
ömrlük, 

narbaşına saptı. dedi, o burada ölmüştü.. Köylüler 
- Köyümüzün pınarı zemzem ômere Pınarbaşında bir mezar 

gibi şifalıdır, kızımı Bu sudan bir kazdılar. 
damla içen insanı, bu pınar kendi· Zeynrp birdenbire pınarın önün· 
ne çeker. deki mezarı gördü .. 

Zeynep başını ~alladı. Üzerinde yeni kır çiçekleri beli· 
- Doğru.. ben de lstanbulda ren toprak yığınının üstüne atıldı: 

bunun için oturamadım. Beni çekti Ô Ö 
b - mer.. mer.. Ben Is tan bul. 

u pınar. dan senın için gelmiştim... Seni - Pınarımız kimleri çekmedi 
ki .. Senin yiizünden dağlara çıl:an görmeğe, seninle evlenmeğe gel· 
Ömercik bile geçenlerde lıurada, miştim ..• 
Pınarbaşında can \'erdi. Arabacının gözleri sulandı. 

Zeynep lııı;,denbire f.eyninden vu. - Ha> di yavrum, suyunu iç te 
rulmuşa döndü: seni evine kadar aötüreyim~ hay. 

- Ne dedin, Ramazan ağa .. Ömer vanlar yorgundur. 
Pınarbaşında mı can verdi? Zeynep su içmiye vakit bulama· 

- Öyle ya. Senin nerden habe· dı. 
riıı olacak. Onu biz toprağa gö- Ömerin kolları sanki mezardan 
meli bir ay oluyor,_ uzanmış, onu kendin~ çekiyor gi-

Zeynebin çeneleri tutulmuştu. blydi .. Zeynep kaç gündenberi tu• 
O artı!. konuşamıyordu. tu~an damarları birdenbire gran. 

-·-dı"kkat edilmektedir. Yalnız bu ' 4 • ispanyadaki karışık vaziyet, Al· , 
"h lebenin men•eine göre yeti~tir: • manyanın müstemlekeye olan ı • • 

tiyacı hakkındaki iddialarını ikin· mesine dikkat edilmektedir. Mese-
ci planda bıraktı. Hiç şüphe yok ki, ıa bir rcnçber veya köylü ail ~·.:. 
Almanya günün birinde bu mesele· çiftliğe ıönderildiği za~a".', orac'.ı; 
yi karıştıracaktır. Ancak §imdi • kendisine verilen arazıyı bızzat ek· 
den iddialarını haklı göstermiye ça· miye ve mahsulünü almıya mı'~ • 
Jışmakla ye hazırlanmakla ıneş • burdur. 
guldür. Elde edilen neticeler, tam bir 
Almanyanın harpterı evvel Af • dikkatle istatistiklere geçirilmek • 

rikada iki büyük müstemlekesi var• tedir. 
dı. Biri Togo, diğeri Kamerun! Şim· Diğer bir kısım talebe de, sana· 
di bu müstemlekelerin biri İngilte· yi bakımından yetiştirilmektedir. 
renin diğeri Fransanın elinde bu· Bu talebenin Nirsen mektebini<? • 
lunuyor. ki tahsilleri bir kaç sene sürme'< • 
Alınan hükU.ıneti henüz müstem• tedir. Kabiliyetsizliği görülen her 

leke iddiasını resmen ortaya at • talebe derhal mektepten çıkarıl -
mıs olmamakla beraber, bu yolda ınaktaclır. 
t~amile hazırlanmış vaziyette bu· Sonnesaym babanın mektebi 
lunmaktadır. pek tabii olarak pek çok masraf -

Almanyada Nirsen'de Zonnen • ları istilzam etmektedir. Bu rna ;. 
saynı isminde bir rahibin ldares!n· rafın bir kısmını hükumet ödemek• 
de sırf müstemlekeci yetiştiren bir tcdir, diğer kısmı da çiftlikte elde 
mektep vardır ki, bu mektep hü • edilen mahsulün satışı ile lemin e-
kı'.imetin de yardımile mütemadi • dilmekledir. 
yen müstemleke mütehassısı ye • Bir talebe, ihzari kursu ikmi.l 
tiştirmekle meşguldür. ettikten sonra. iyi bir müstcm:ckc-

Bu mektebin ceski Alman Afri· ci olabileceği kanaati hasıl oiursa, 
kası. denilen Kamerun da bir de eline b-wulu \'erilmekte ve ken • 
)Şubesi bulunmaktadır. Bu şube disı Kamerun, Togo, Tanganika, 
misyonerlerin idare1inde bulunan Darıissclllm ve saire gıbi eski Al -
bir çiftlikten ibarcttır. Nirscn man mü.tcmlekdcrinc gôndcr:ı -
mektebinde na22ri tahsil göre1" ta· mekted •• Buraıarcıa talebeye 
lehe, ameli surette de yetişmek 1· r.:ık verilmekte ve kena ,ı Afnk.1 • 
çin bu çiftli c gvnder..lrncktedir· n•1 İKiim! ,.e orada y.ışı.>an ı ıı· 

ler. !erle istinas peyda <>tmcktcdir 
Rah o Zonne~saym'ın mektebin· Eski Al,.., n mu•lrmlek.<'kn " 

de şu ~rcnsipler t~ıp edilnıckte • hemen ncpsınde Se L Esprı pauı • 

dir: Jarı~ın yer yer <la "mıs bir ·u. 
Seııcspri papazları Kam<•run • çıftliklorı var<lır. H .tt S r 

da büyük bir çı tlik satın almış • Espri papazları, Afr•K ',1 gonrl 
!ardır. Bu çiftlik. bir tek insanın ceği taJobenin daha "'"'·elden k 
çift~lık yapabılccek derecedeki ılı vata,ında izdivaç.arını du t" -
kudretine göre kısım kısım ayrıl· min <'lmcktcdir. Bu gc>nçl<'re >C • 

mı lır. çılen z \-Cclcrın kendileri • kad '" 
Binlerce hektar genışliginde o • saglam ~ apılı A.man klzları ol·I :· 

lan bu •·iftliğın ortasında büyük ğuna şüphe etmezsinız. 
bir bina yükselmektedir. Bu bi· Acaba Nirsen mektebi şimd c 
nanın eırafında kur~ salonları, mü- kaç müstemlekeci yetistirdi? R. -
diı"iyet dairesi. atelyeler, yatak -
hane! r, ahırlar ve saire gibi da· 
ha bır çok binalar göze çarpmakta· 
dır. 

Zonn~nsayın baba deyip de geç-
memelidir, bu adam, bu demir ya· 
pılı adam, zayıf bünyeli, sakat in· 
sanların candan düşmanıdır. Bu 
zat ancak sağlam Alman gençle· 
rinin hi.'kumetın Yardımından is • 
tifade cdebılecekleri mütaleasın • 
dadır: 

- Müstemlekelere Alman nesli
nin en ıyi seçılm.-ı olan fertlerini 
göndereceğiz, diyor. 

Onun içindir ki Nirsen mektc -
bine kayıt ve kabul edilecek olan 
Alman gençleri sıkı bir muayene · 
ye tubi tutulmaktadırlar. 

Mckt~bın gayesi sadece mü; • 
temlekdcrde iyı bir ziraat müte • 
hassısı ufatile çalışacak müstem • 
lekeci retiştirmekten ibarettir. Fa· 

kat tal0 besini 'alnız köylüler ara
sından de~il. hlhassa münP\"/er 
ziımre arasından da seçmekte bir 
fayda görmektedir. 
Mekt~be gırebikcek olan talebe· 

nin gerek bedeni, gerek ah1"ki !.iç 
bir arızası olmamasına son derece 

ıııth.:şnıege,- kaıLı ko~arcasına çarp:-' 
mağa başlamıitı. 

Arabacı bir daha seslenrii: 

- Zeynep .. Haıdi kızım, ölülerin 
arkasından !azla ağl3mak günahtır .. 
onu mezarında olsun rahat bırak, 
Atla araba> a ... aylardan beri arkan. 
dan göz } aşı döken anneciğin 
şimdi seni görünce, kim bilir ne 
kadar çok sevin<cektir. 

Zernep cevap vermiyordu. 
A!ılamalar, hıçkırıklar birden din· 

mişti. 

ihtiyar arabacı beyaz sakalını sı· 
vazlıyarak mezarın başına sok•Jldu .. 
Zeynebin omuzundan tuttu .. 

- Niçin •usuyorsun kızcağızım? 
Ve birdenbire ürkek bir sesle: 
- Ölmüş ... 
Diye bağırdı. 

Dizleri titreıniye başladı. 
Zeynebin başı toprak yığınının 

üstüne devrılmiş, p~mbe yanakları• 
nı bir anda ölümün renksizliği •ar
mıştı. 

Zeynep, çok sevdiği Pınarbaşın. 
da, Ômerci~inin mezarı üstünde 
cansız yatıyordu. 

SON-

n.:u istatu tiklerde bu hususta 

bir malumat olmanıskla berabe:, 
bu mektebin şimdıv< kadar bir" • 
ce müs;,emlckeci yeti-.tirdi ·i ,·, 1· 

he.<izdir. Bu r.ıistemkkecil<•rd. ı 

çogu simdi Afrikada bulunn ıkta
dırlar 

Gariptir ki, KJmerurıda ob•-r 
Togıı'da olsun, Alrııal' mü temle -
kecilcri orada bulunan Fransız ' 
İngilız ınüstcmleh ıierinden J,.I 1 
çok müreffeh )~ar:ut·ta \'e ,·arı· 
na t"rr. ile hnzı lanmış bir ,.1zi· 
yelle bulunMakt ı-lır 1 "lr 

-~~ 

Sııltaırnlııııet br~inci sııllı hu• 

kuk lı:ikiıııliıtind •ı. 

lfalen ş;şlirlp Fraıı;ız Lope 

h1stanesinde ,1
1
• ıl lı ıotalıj!ıııdan 

<İolayı tedavi .l'tınd.ı bulunda· 

rulan İhrahiw Şeh~5teı i vosisi 
Mehmet Şebüsterinin \•tıkııu 

vefatı ile yerine .Me!ı:ret Şebiis. 
terinin Oğlu Iıles'nt Şehüs~eri· 

nin vasi tayin e'ilm;ş olduğu 
ilan olunur. (!)'.J?h?fl) 

Beşiktaş birinci Sulh Hukuk Mah· 
k~mesinden: 

Kılera Kamlıinin Cemilavıktor. 
Advin Kamhi, ls"k Kanıhi ve Beo 
yoğlunda Asmalı McsciJ Kamhi 
apartmanında mu~im Rıfat Kamhi 
aleyhlerine Be~ıkl~~ta Cahanrüma 
mahallesi Çıraııaıı caddesinde eoki 
51. 53. 55. 57. ycnı 44. 42. 40. 
No. lu iki ev!e altındaki bir dük· 
kanın şüynunu~ hmsi hakkında 
ikame eylediği dava üzerine yuka· 
rıda islın ve ikanıdgilı yazılı müd· 
dei aleyhlerJt:n l'ı 1 aL Kaınhiııin 
ikamctg!lıının meçhuliyeli hasebile 
20 gün müddetle ilanen vaki teb· 
liga a r.ığmen mahkemeye gelme• 
diğinden gıyabında mahkemeye de
vam olundu, Ve mahallen }apılan 
keşfi mutazammın ehli vukuf rapo. 
ru ve lleşiktaş sid muhafızlığından 
gelen müzekkere cevabı okundu 
davaqın hiıküm safha•ına geldiğin· 

den ba!Js'.e rr.uameleli gıyap kara• 
rının 20 gün müddetlr. ilanen teb
li)l"ine karar verilerek mahkemesi 
19 4-937 tarihine mü.adil Pazartesi 
günü saat 14 de talik kılınmış ol· 
duğundan müddeti kanuniye.•i •ar. 
fır.da itiraz ederek mahkemeye gel. 
mediği takdirde mahkemeye kabul 
olunmıyacağı gibi müddeinin iddia• 
sını ve vakıayı kabul etmiş adda. 
lunacağı ilAn olunur. (936.639) 
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K a <dl o ifil 
ııı~~v~ır~~ Mlllddan 40 bin sene evveline alt olduğu SARA 

sanılan bir kuru kafa bunu ispat edebilir mi? TORK Y 

BEYOGLU 
ı Ramona 
ı Çelik kartallar 
:Son Rumba 

Her şeye rağmen 
Kat i 1 de o 1 u y o r 

MELEK l lPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 

: Karanlıkta uçuş 
: Günah geces 
: San Fransisko vo 
Yıkılan belde ' SOMER 

ALKAZAR 
TAN 

: P ri<li kız 

: Tayfun 
: Ôlüm perisi ve 

Kont dö Şambrönü öldürmek istiyen 
kadın kimdir? 

Ş!K 
ŞARK 

Sırışın karmen 
:Ehlisalip mu hare beter\ 
ı Sıngapur postası ve 
Altın toplayan kızlar· 
- 1936 senesinin -

Niçin bir cinayete sebep olacaktı? 

Mağda herşeyi anlattı 
Fransanın eski Ankara sefiri i · 

ken Roma elçiliğine tayin edilmiş 
olan Kon Dö Şambrönün, Paris· 
ten Belçikaya giderken, Şim~l is· 
tasyonunda genç bir kadın tarafın· 
dan ağır surette yaralannuş oldu • 
ğunu gazeteler yazdılar ve kadın 
hakkında bazı tafsilat da verdiler. 

Fakat bu hadisenin iç yüzü ta • 
mamile anlaşılmadı. Pariste tah • 
kikat ilerledikçe, hadiseye .ekad· 
düm eden bütün safhalar ve ka • 
dının dikkatle okunmağa değer 

mazisi daha ziyade tenevvür et • 
mektedir. 
Şimal istasyonunun hususi ko • 

miserlik dairesinde, bacak bacak 
üzerine atnuş, son derece şık, gü • 
zel bir kadın yeşil koltukta otu • 
ruyor. Komiserin bütün sua\ln;ne 
avukatı gelmedikçe hiç bir cevap 
vermiyeceğini söylüyor. 

Hadiseden derhal haberda~ edi
len müddeiumumi muavini c-rada 
bulunmaktadır. 

Komiser müddeiumumi muavi • 
nine vakayı kısaca şöyle anlattı: 

- Saat on sekizi beş geçe .Ma
vi kuş> (Parisle Aınsterdam Prasın· 
da işliyen lüks sür'at katarı) hare· 
ket etmek üzere iken, bu kadın 
Brüksele gidecek vagonlardan bi • 
rine girmek üzere olan bir yolruyu 

Maadanın kındi nıeml•k•tlrı iıt 
gaııdıtı 

renmek istiyorlar. Şimdi madem 

ki sen geldin, artık ortada sır mır 

kalmıyacak, hepsini söyliyec.i'im. 

Ben İtalyada, Pariste çıkan haf· 

aılaletinıltn emin 
bir iki •alır 

Meg Fontanj: 

olılufuna dair 

- Hepsi de meslek arkadaşla :. 
rım, dedi ve sordu, gazeteler bu 
suikasd hakkında ikinci tabı çı • 
kardılar mı? 

talık bir mecmuanın ve büyük bir \~;;:;;:;;:;;:;;;;;;:;:::;;;:::;;;;;:;;:;;;:;;;:~~ 
Amerikan gazetesinin muhabiri o- 1 İ I k -ı 
!arak bulunuyordum. Talih bu ya! stanbu omutanlığı 
İtalyada yüksek siyasi bir şı,hsi • Satınalma Komisyonu llanlan 

yetle tanıştım. Ancak bu sebepten· İstanbul Komutanlığı Birlikleri 
dir ki, bu zatın ismini vermeğe hayvanatı için 1475 dönüm çayır 
mazurum. Dört ay geçirdipimiz kiralanacaktır. Çayırı olanların 

m<'s'ut hayattan sonra, birdenbire 31/Mart/937 Çarşamba günü saat 
Romada bulunuşum her taraftan 14,30 da Fındıklıda Komutanlık 
hoş görülmemeğe başladı. Kalbin· Satınalma Komisyonuna gelmele -

ri. (1672) 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu • 
ğundan: 

EV'Velcc Erenköyilnde Eşref e
fendi sokağında l 7 N v. da mukim 
iken halen ikametgahı meçhul bu
lunan Şevket ve M.tammere: 

Bilvekale ve bilasale avukat 

'. 

• 

lnıa11ların cıclcli aca6cı 6u nııı? 

Darvenin meşhur nazariyesine 
hala bir çok alimlerimiz inanmaz • 
!ar. Adem oğlunun maymundan 
türeme olduğu henüz olduğu gibi 
tam çıplak hakikati!e isbat edil • 
miş değildir. 

Bir zamanlar Çinde Su-Ku-Ti • 
yen'de bir papas tarafından keşfe
dilen izler, ilk insanlar hakkında 

malumatımın aydınlatacak kadar 
ehemmiyetli telakki edıldi. 
Şimdi herkes şöyle bir sual so • 

ruyor: 
- Acab• Adem babamız, haki • 

kalen maymun :muydu? 

• Tarihten evvelki antropoloji tet-
kiklerile büyük bir şöhret almış O• 

lan Fransız alimlerinden Hanri 
Bröy 1910 danberi Monako prensi
nin tesis ettiği enstitüde aza bu -
lunmaktadll'. Pariste Kollej de 
Frans'ta profesörlük etmiştir. Bu • 
gün altmış yaşlarına yaklaşan 

Brôy otuz beş seneden beri .tarıh· 
ten evvetı • tetkik etmekle meşgul 
bulunmaktadır. Taş devrinde ya • 
şıyan adamların zamanımıza ka -
dar kalmış olan ayak izlerini, içi
ne girilmez mağaralarda ilk keşfe. 
den adam o olmuştur. 

İnsanların yer yüzünde ilk defa 
nasıl peyda oldukları, ateşi nasıl 

keşfettikleri ve yavaş yavaş elde 
ettıkleri tecrübeler ve aldıkları ne· 
ticeler el'an bu büyük alimin en 
biıyük meşgalesini teşkil etmekte
dır. 

Çindeki ilk keşif malum olunca, 
oradaki hafriyatı idare eden Rok • 
!eller Müesseı;esi. Çin hükumetinin 
muvafakatini alarak rahip Bröy'ü 

Çine davet etti. Bröy kalktı, gitti. 
Bahsedilen mağara Pekinden 

kırk :mil uzaktaydı ve en iptidat 
insanlara melce olabilecek bir va· 
ziyette idi. Yalnız kumlar mağara· 
yı doldurmuşlardı. 

Burada başlanan hafriyat elli 
beş metre derinliğe kadar varmış
tı. Jeolojik tabakalar orada bulu· 
nan iki iskeletin kaç bin sene ev • 
ve! öldüklerini tahmin ettirmiye 
müsaitti. Bu mağarada iki kafa tası 
bulunmuştu. Hesaplar asırlara sığ
mıyordu. Bir milyon sene evvel 
yaşıyan insana benzer zlruhların 
ne biçim mahlüklar olabileceği 

düşünülüyordu. 

Bu iki kafa tasının daha ilk mu· 
ayenesinde maymun cinsile en ya
kın bir çok müşabehetleri görül • 

dü. Fakat bir çok müşabehetierinc 
rağmen, bu kafa taslarında beni 
Ademe has olan alametler de göze 
çarpıyordu. 

Bröy bu kafa tasları üzerinde U· 

zun müddet uğraştı. İlk insanların 
medeniyet dereceleri hakkında bir 
fikir edinmek için, hafriyatı geniş· 
lettiler, derinleştirdiler. Hançer 
şekline sokulmuş geyik boynuzları 
buldular. Artık şüphe kalmamıştı. 
Kafa tasları bulunan bu iki adam 
ateş kullanmasını biliyorlardı ve 
bu ateşin yardımı ile iptidai alet
lerini imal ediyorlardı. Halbuki 
şimdiye kadar hiç bir hayvanın a· 
teş kullandığı ve alet imal ettiği 

görülmemiştır 

Onun içindir ki, Bröy Çinde bu
lun&ı. bu iki kafa tasının Darven 
nazariyesini isbat edici mahiyette 
olduğu iddiasındadır. 

Devlet DemiryoUarı ve .L_!manla;;-1 
f,:letme U. idaresi ilanları _I 

Te.,kifindın •anra araıtırnı111 yapılmak ılztre ıvinı göUJrülürken 

Va•·fi Aziz ile beynln'zde müte • 
kP"v•n olup Kadıköy Sulh Birinci 
Hukuk Mahkemesinde 936/304 nu
mara ile hükme ve indcttemyiz 
tasdıka iktiran etmek surelıle kes
pi kat'iyet eden ilama müstenit 
1937 kuruş masarifi muhakeme ile 
yüz lira vekalet ücreti ki cem'an 
(11937) kuruşun icra masraflarile 
birlikte tahsili için yapıla.ı takip 
talebini müteakip bu hususu mü • 
şir olmak üzere bittanzim tarafı • 

nıza gönderılen icra emirleri mu • 
başir tarafından ikametgahınızın 

meçhuliyeti şerhile tebliğ edile -
memiş ve (30) gi.ın müddetle ilil -
nen tebliğat icrasına karar veril -
miş olduğundan işbu tebliğ tari· 

hınden itıbaren mezkur müddet 
zarfında 937 /449 numaralı dos»ay:ı 
icra ve iflas kanununun (76) ıncı 

maddesi mucibince mai beyanında 
bulunmanız aksi takdirde hakkı • 
nızda (337) inci maddcnııı tatbik 

cdilccc~ini ve yine bu müddet i • 
çinde icranın geri bırakılma"ı iç1n 

Muhammen bedeli 750 lira o'an 1500 adet k•lopi kav•nozu 12.4.937 

pızarlesi günü saat 10 da Havdarpaşada gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından pazarlıkla saı.ın alınacaktır. 

öldürmek isted ve bir el ateş etti. de hükümran olduğum büyük ada-

Yolcunun ytiksek siyasi şahsıyct • 

lerdcn son aylarda Fransanın Ro • 

ma büyük elçı.iğinde bulunan 

Kont do Şambıôn olduğunu öğ • 

rend • .t. Kadın Lafcrrier isrıinde 

mütc\•effa bir mülkiye memuru 

nun zcvcesi1ir, müstear ismi Maı( 

Fontanjrur. Kont Şarl Pineto., d,1 

Şı:rnbrön ıse, hepimızin bilditımiz 

gıbi, Fransanın son aylara kadar 

Rom.ı büyük elç;•i bulunuyordu. 

Muhterem ıhtiyarı derhal Larıbu

azıyer hastahanesine kaldırttım. 

Madam Fontanjı da derhal tevkif 

ettım. Fakat neden eski elçiyi öl -
dürmek istediği hakkında so~du • 

ğum suallere bir türlü cevap ver • 
:mck istemiyor. 

Genç kadın dedi ki: 

- Avukatımı çağırınız, ancak o
ııun huzurunda her şeyi söylıye • 
bilirim. 

Avnkata telef • edildı. Ve Pui. 

sın son zaman!.ır<!..ı şöhr~t Elmış 

değerli genç avukatlarından Flor
yo derhal komiserliğe yetışt 

Genç kadm avukatı görünce. 

Ah, F'luryc. gcld.n mi? dedi, 
monşer, sm buraya çöle yağnn bir 
yağmur gibi geldin. Bütün burada 
bulunan zevat benden hakikatı öğ· 

mın bulunduğu sarayın kapısı ba • 
na karşı kapatıldı. Hatta bu büyük 

adamın etrafındaki zevat ile rle be· 

ni görüştürmez oldular. Daha ile· 

riye gidildı, polisin sıkı bir nezaret 

ve tarassuduna tabi tutuldum. Bu 

haşin sukutun. bu halim darbenin 

ve bu tahammül edilmez tedbırle

rin sebebi ne olaoılirdi? He 'hat, 

sonradan öğrendim ki, benim bü -

tün itibarımı ve aşkımı yıkan Kont 

dö Şdmbröndür. Beni seven ıda -

mın kulağına iftıra zchirini akıtan 

odur. Benim hbsi mazime ait kötü 

Jıatıral.ırı ifşa eden odur ve ben de 

bıi tün bunları tam bir ihtiyatsız -

lık ve safiyetle kendisine anlatmış
tım. En kendilerine inandığım 

arkadaşlarım, sefirin iki yüzF1Iü -

ğü hakkında beni tenvir etti!Pr. O 

zamandan itibaren bu adama karşı 

kın besliyordum ve onu öldürmeğı 
zıhnime kovmuştum . 

Mcg Fontanj butıin bunlaıı yü

zünün hiç bir kılı oynamada'l sÖy· 

lüyordu. Kendisine o kadar hakim
di ki, o sırada evinde yalnız bırak

tığı köpeğini bile düşünüyordu. 

O sırada odaya gazeteciler ve 
fotoğraf muhabirleri girmiş bulu· 
nuyorlardı. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5625 kuruşluk muvakkat terninıt ve ka
nunun tayin ettiği vesaikle tirlikte d:s itme günü saatine kadar k•>m s• 

yona müracaat!arı lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan para-
sız olarık dağıtılmaktadır. (1472) 

İstanbul Defterdarlığından: 
mahkemeden veya tetkik ""!ercıin· Üsküdarda Karaca Ahmet caddesinde kAin üstünde oda· 
den bir k? ır getirmediğıııi tak • 
dirde cebri icra suretilc muamele- ları bulunan eski 91 yeni 85 sayılı dükkAnın beşte Bır ve 

eski 93 yeoi 87 sayılı dükkAnın nısıf hissesi: ye devam olunacağı malulllunuz 
olmak ve icra emirlerınin tarafını· Galatada Zürefa sokağında eski 2, 5, 7, yeni 5, 7 sııyıh 
za tebliğı yerine geçmek üzere altında dükk<'lnı olan evin 1/2 payı: 
ka~iyct ilan olunur. (31367) Bcı·oğlunda Çayır sokağında eski 56 yeni 84 sayı!ı evin 

_, 2 6 p1yı: 

1356 Hıcrl 1353 Rumi Bevoğlu Kamerhatun Fıçıcı sokak eski yeni 1 sayılı evin 
Muharrem M.rt 1/2 p ıyı: 

___ 1_7 ___ ..;... ___ 1_7__ A~saray Katip Kasım Yeni Yalı mahallesi Alboyacılar 
Yıl 1937, Ay 3, Gün 89, Kasım 143 soka~ında eski 36 yeni 48 sayılı 55 metre murabbaı arsanın 

30Mart 
Sah 

Vakitler V•s•ti Ezani 

r.A. ~J • !"&. d. __________ , _____ , 

1 
1 tamamı: 

Kadıköy Yaverağa sokağında eski l yeni 9 sayılı evin 
114 payı: 

Kumkapıda Şehsuvar mahallesinde Kilise sokağında eski 
ve yer.i 1 sayılı evin 1/4 payı: 

Hasköy Aynalıkavak caddesinde eski 12, 12 yeni 14, 16 
sayılı iki evin 30/120 p1yı: 

Aksarayd.: Yeni Yalı mahalieıinde Mahramaçi sokaj,(ında 

Lirı 

123 06 

.;60 80 

316 66 

425 20 

55 00 

400 00 

500 00 

250 00 

Güneş 

Ôğle 
ikindi 

Akşanı 

Yatsı 

imsak 

5 47 
12 19 

15 52 
18 32 

20 4 

11 16 
5 47 
9 20 

eski 9 yeni 11 sayılı 46 metre murabbaı arsanın t•ınamı: 46 O" 

4 4 

12 00 

1 33 

9 33 

Yukarda yazılı maliar 16-4-937 Cuma günü saat 14 de peşin para 
ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde 
beş faizli hazine tahvilieri kabul olunur. Talip1erin yüzde yedi buçuk 
pey akçalarını vakti muayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Milli 
EmlAk Müdürlüğünde müteşekkil utış komisyonuna müracaatları M. (1765) 

ASRI 

SANCAK 
(Eski Astorya) 

; Saadet ve Monte 
Kristo 
ı Lüks vapur yolcu· 

ları, Ealkan cı:ion• 

pi atları ve Çoyır 
haydutları 

CUMHURiYET: Esrarengiz tayyare, 
Yıldırım i.,ö.ük 

ISTANBUL 

FERAH ı Canlı film-Sevişmek 
arzusu 

MiLLi : Canlı film-Sevişmek 
arzusu 

HiLAL ı Türk inkılAbında 
terakki hamle!eri 

AZAK ı Kraıiçe M ı ri ve 
A evler iç.nde 

ALEMDAR : Ôıum perisi ve 
Yer titredi 

KEMALBE.Y , Vahşi koşu, Bir 
aşk gecesi 

KADIKôY 

HAL!! : Altın kelebek 

CISKÜDAR 

HALE ı Gönül dedikoduları 
(Türkçe sözlü) 

BAKIRKÖY 

MiL TIYADI : Yeşil domino 

* 30 .3.19s lı••••uı 8ılıdiııttl 

Sa1 ı iÜnÜ lthirTiyaf rosu 
20,30da 

DRAM: 

BUyUk Hala 
Türkçeye çeviren: 

S. Maray 

ııııııııııııııı 1 

' '111.M ! 
ııııımı 

ITstanbul Levazım Amirliği ı 
SatınRlma Koınisvonu lıanlar:_ 

Kuleli Askeri Lisesi için 1000 
adet spor ve 3600 adet patiska kı· 
sa donun açık eksiltmcsı 6/Nisan/ 
1937 Salı günü saat 14 ae Topha· 
nede Satın&lma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Tahmin bedeli 2760 Ji. 
radır. İlk teminatı 207 liradır. Şart 
name ve numunesi komisyonda gö 
rülebi!ir. 

hteklilerin kanuni ve$ik.alarilc 
bcrı.ber belli saatte komis •ona gel
m~lcri. (390) (1557) 

* İki No. lu dikimevi için 80 bin 
adet perçin çivisi ile 80 bin adet 

pulu 2/Nisan/937 Cuma günü saat 
15,30 da Tophanede satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla alır.•caktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 2i60 lira· 
dır. ilk teminatı 162 liradır. Şart· 

name ve nümunesl Koır.iı:yonda 
gürülcbilır. İstekl•lerin beli saat • 
le Komi~yona gelmelerı. (407) 
(1764) 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkemesinde . : 

Beşi•taşıia Orta balıçec un fa
brikasında 84 No. Iu hanccıe mu • 
kiır Fı•ııat <araf -dar aynı mahal· 
lede saki'1 kocası 1354 sici' 'o. lu 
polis Mchmrt Raşit a<eylıinc 935/ 

1 1232 No ile çtıgı gaiplik ve feshi 
nik · h davasından dolayı gıyaben 

ıc a kılınan mahkeme netice~' ı~ : 
M• .:lddJlcyh Me!'.nc• Raşıdin 23/ 
Teşr.ni sani 929 larih.:ıden beri t • 
ganup ettiği ve hayat ve mema· 
tından bir haber alınamadı~•ndan 
kanunu medeninin 31/32/94 urcu 
maddelerine tevfikan müddcalcyh 
J\!ehmet Raşidin gaipliğine \'e da
vacı Fıtnat ile evlilik aktının feshı
ne dair 3/3/937 tarihinde verilen 
hiikmii havı 937/223 sayılı ilam 
müddeal<'yh Mehmet Raşidin gaıp 

bulunmasına rı.ebni hukuk usu!U 
muhakemelPri kanununun 141 nci 
rn~ddesine tevfikan ıl "'len tebl' ,ı 
tensip kılınmıs ve bir sureti de 
malıJ.-r "'P divrııhanesıne talık 

dilmi• ı trlıığundan tarılıı !llir a 
ltib·ır, ~ gün zarfında tenı)izi 

dava "' • ıilctegi tPblıg makamına 
kaim olmak üzere ilan c.I cnur. 

(31365) 
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BAS URDAN YALNIZ HEDENSA 
ile aıreliyatsız kıırtulununu7~ Basur mem~lerini söndürür, mlhveder, kanı, atn,. derhal keser. 

SiNiRE ÇARPINTIYA NEVROl CEMAL 
Em•al•iz ;ıa.~tır. Hafak.ana, tee,•ürle Layılnnlara 20 dnıııla~ı hayut verir. Evleriniıde mutlııka bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA ÇARE Pi MANOL 
Ü~lilır~kle:ı f elPn ark:ı sa cılarıııı, siy alık, he! V(" diz agrıl rını derhal aeçirir. Vücudu kızdırır. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
il~ çare bu ursunııı. Bel gevşckliğıni ~eçirir, ~akit<iı ilıtiyarlıyanhıra gençlik .-e dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat. 

_ ..... ""'"'""'""""'"' "' "'"' "" '""" """ """""" "" •• " ""'' '"""".'' "" """"""'' '" • '" ''" '.' ""' ""'""' "" ... " '""""'""""''''''"" """ "'"""""'' "'' ""'" "" "'" ""' """ '""'"' ""'" "* 1 KULAKLAR 

Kömür Sergisini Görünüz 

·Milli Kömür davasının, her safhası ile alakadar 
olan Beynelmilel Kömür Sergisi, yurddaşlarımızın 
şahsi menfaatleri bakımından da görülecek bir yerdir 

123 NisanAnkarada açılıyor.I 
(1628) 

j 

Güzel sesleri işitliti ii• 

bi, hazan paraıitlerl de 

alır. Her 1eı ıiıl oy .. 

laaıasııı. 

KREM 
PERTEV 

Hakkında dlnledltintz 

ve duyduklarınızın en 

büyük teminatı, onun 

kararmayan parlaklıtı 

ve hAdiseler karşısında 

unutulmayan adıdır. 

ZAYi 
Davutpaşa Rüştiyesinden 324 se• 

nesinde aldığım şahadetnameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisi· 

- ----- - . -

30 Mılrt ...-

... ı __ E_M_N_ı_v_E_T_s_A_N_o_ı_c_ı _IL_A_N_LA_R_ı __ , 

Emlak Alicılarına 8 Taksitte Satı~ 
ADRESi 

Beylerbeyinde Bürhıniye aıabıllesin
de Halidbey elyevm Bayır aokak 
eski 2/2 mükerrer 7enl 36, 36-1 
No. lı 

V uıflan vo cinsi 
Muhammen 

k17meti 
Lira 

Kadıköy Osmanata maballeıinde 
Kurbalıdere üçüncü sokak eski 11 
yeni 25 No. lı 

Fatih Haraççımuhiddin mahallesin• 
de Mı hcılar aokak yeni Nevşehirli 
lbrahimpaşa caddesinde eski 36-38 
yeni 98 No. lı 

Kartalda Yeldeıtırmenl mahallesin· 
de Yeldeğirrneni sokak eski 82 ye
ni 997.4 • 6 No. h 
Kartal Maltepe mahallesinde Bağ• 
dad caddesinde 1179·1181. 73.75u 
mumi yeni 489°44 • 132-15 No. lı 

Üsküdr.rda Hayreddinçavuş mahal. 
lesiud~ Çeşme sokak eoki 6 yeni 4 
No. lı 
Bakırköy Sakııatacı Leoo yeni 
(Yurdahibi) sokak eski S yeni 9 
No. lı 

Beyotlu Hüseylııata ~ıHninde 
F ıno •oks eski ıı yeıı1 ıs No. lı 

Fatih Kovacıdede maballcıindı 
Çarfamba ıokak eski 13.19 yeni 19 
No. h 

iki katL ve on odalı mu.. 
bahçe ahşap ev 

Üç katlı yedi odalı kargir 
bir ev 

Üç katlı altı odalı kara-ir 
bir ev 

iki katlı altı odalı yarım 
kargir bir ev 

Üç buçuk katlı altı odalıJ 
bahçeli ahşap ev 

Üstünde üç odası olan 
klrgir bir dükkan 

Üç kat altı odalı ve elek· 
triği havi yarım klrgir 
bahçeli bir ev 

Üç buçuk kat altı odalı ve 
elektriti bni kir,ır bir ev 

iki katlı dört odalı elek· 
rifl havi abşab bir ev 

Mevlev.ilJ.,,.kapıal Miıııanc.enı ma• 
haltesincle Mevlevihaııe caddesinde Üç katlı beş odalı elek. 
eski 75 yeni 109 No. h triği havi ahşap bit ev 

700 

1400 

2300 

1000 

2500 

400 

1000 

1soo 

900 

6st 

Üsküdarda Altaoizade mahalkıinde Üç katlı sekiz odalı hah· 
Beylerbe7I caddesinde eski 36 yeni 900 
48 No. lı çcli ahşap bir ev 

Kandillide eski Kandilli yeni Rıhtım iki katlı on üç odalı ahşap 
y~u~•~G~i25~1ı ~~ ~ 

1 - Arrtıırma 19 ni<an 937 tarihine düşen pazartesi vünll saat on 
dörtte Emniyet Sandığında yapılacak ve gayrimenkul muhammen kıy• 
metinı bulursa en çok bedel verenin üılünde bırakılacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için o gün muhammen kı7mctin % 10 u 
nisbetinde pey akçesile miiracaat lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri pe~in geriye kalanı sekiz s•ne sekiz mnsavi 
taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

nin hükmü yoktur. 
ttıı1tıunıııııı11111u.ıııu1111111111u1111ıuı111111ııııtıı11111111111 1111ııttııı111111uı ıııııuııııııı111mı111muııııHıuuıu111111111u11111111111111111111nııoH11•1111nııııınıııı1111111ıuıı11111111111 ı ınııııııı•ıt1•• ıu mun11111111111 • 1 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrımenkul Sandığa birinci derc-
_59 l cede ipotekli kalır. (1544) 

L •mai~ ı------------------------
. ~-·.# ... ; .; 'f 

1 lstanbuı Harici A;k;;i'-K-ıt-aa-tı-11-ao-ıa-rı--I \ ~evlet Demiryolları ve Limanları Kütahya Vilayetinden: 
:...-------------- işletme Umum Müdürlüg"' ünden: Kütahya Memleket Hastahanesi için: 

Tümen birlikleri için 240 ton yulaf kapalı zarfla alınacaktır• 
Eksiltmesi 8·4·1937 saat 16 da dır· Muhammen bedeli 15600 1 - Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka ile en az orta 
lira ilk ıeminalt 1170 liradır• Teklif nıektııplan saat 15 şe kadar tahsili bitirmit olanlardan istasyon memur nam7edi alınacaktır. 
kabul olunur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 2 - Müsabaka imtihanı Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kayseri, Ada. 
aksiltmeye iştirak için ihale saatinden bir saat evvel teklif mek• na, Malatya, Afyon, Balıkesir, lımir, Mudanya; Erzurum işletme mer-

1 kezlerinnde yapılacaktır. 
tupları ve kanııni vcsikalarıyle Lül~burgazda Tümen Satına ma 3 - Müsabaka imtihanı: Fen bilghi, hesap, hcnde.e, memleket COQ'• 
Krımisyonunda bulunmaları. (644) (1558) rafyası ve yabancı lisanlardan yapılacaktır. Yabancı dil veya lise dere. 

Yüksek Mühendis Mektebi A cesindeki tahsil aynı notların kazanılması halinde tercih hakkını vcrır. 
rlır• 4 - Müsabakaya iştirak edebilmek için talıp!erin bulundukları işletme 

ma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Yatak çarşafı 

Yorgan " 

Yasdık yüzü 

400 Adet 

400 .. 
600 .. 

Mekl•p talebesi için lü:umu olan yukarıda cinsi ve mıktarı yazılı 

yatakhane Levazımı için 12.4.937 tarihine rastlayan Pazarteıi günü saat 
14,3(1 da Mektrp dahilindeki Komisyon marifetile ve açık eksiltme ile 

ıatın alınacaktır. 

Muhammen bedeli "1619.60. ve ilk tem'natı 122 liradır. isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere mektep idaresine müracaatları. "1658" 

~.. . :;.-r·~::>;,~:t>.'<·:~ ? ). . : • . .. ·i . . . • . . < 

:lstanbul · . Belediyesi .·.ilanları 
•. ,. , • • 'j' ,. • . 

. . ' .. ~ ·- ' 
. . . . 

. . .. " . .. ··. 

Senelik muhammen 

kirası 

Kerestecilerde sarı demir mahallesinde 
Aı azmakapı sokağında 18 No. yazıhane 

Keresleci'erde Sarıdemir mahallesinde 
Ayazmakapı sokağında 59 No. yazıhane 

300 

240 

ilk teminatı 

22,SO 

18 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazıL ol
an mahaller teslim tarihinden iti~aren birer sene müddetle kiraya ve· 
rilmek üzerere açık arttırmaya konulmuşlardır. Ş ırtnameleri levazım mü• 
dürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat mak. 
Luz ~eya mektubile beraber 31-3-937 çarşamba günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1483) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
idaremizin malı olup Haliçte Cami altında karada parçalanmış bir 

halde bulunan 7 No. lu mavunası açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. 
ihalesi 7.4.937 Çarşambıı günü saat 15 le Calatadaki idare Merke

zinde yapılacaktır. "1653. 

Devlet Basımevi 
Direktörlüğünden : 

mıntaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda yazılı şartlara aıt vesaiki ve 
aıtı,ar vesika fotoğraf ile beraber pulsuz bir istıda ıle müracaat etme
leri gerektir, 

Şartlar: 

A) Türk olmak, 
B) Yaşı 18 den aşağı ve 28 den (dahil) yukarı olmamak, 
C) En az iki sene için a•kerlıkle alakası olmadığına dair Askerlik 

şubesinden vesikası olmak, 
Ç) iyi hal esbahından olduğuna ve devlet hizmetinde çalıştırılmasına 

mani bu:unmadığına dair alakadar makamatın musaddak vesıkası bu• 
lunmak, 

D) Müsabakaya iştirak etmeden evvel idaremiz Merkez Sıhhat he. 
yetıerj tarafından muayene edılere_k faal servıste çalışmağa mani bir 
giına sıhhi arızası ve hııstalığı olmamak, 

lazımdır. _ 
5 - Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra idaremizce ıe. 

min edilir ( talip'.er oıhhat mcrkezlerımize davet edılrr.ek suretııe mua. 
yeneleri yaptırılır). 

6 - Ayni şartları haiz olup da iyi telgraf muhaberesi bilenler yalnız 
telgraftan imtihan edilirler. 

7 - En son müracaat tarihi 10 Nisan 937 ye kadardır. Bundan 
ıonra vaki olacak müracaatlar muameleye konulmaz. 

8 - Müsabaka imtihanı 17 Nisan 937 Cumartesi günü saat oodörtte 
y~pılacaktır. 

9 - Kazananlara şehri 57 lira ücret verilecektir. isimleri de gaze.
telerle ilan edileceği gibi kendilerine ayrıca tebligat yapılacaktır. (1540) 

UMUMl MÜDÜRLÜK 

1 Sellmlye Askeri s·atınalma Komisyonu lılnlart ' 

1 Tümen birlikleri için 12000 kilo sabun pazarlıkla alına• 
caktır. Bedeli 4825 lira 20 kuru~tur· Teminatı kaı'iyesi 724 
liradır. 

2 

3 

Pazarlığı 2 • 4 • 937 Cuma günü saat 15 de Selimiye As. 
Dairesinde Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

Şarıname ·her gün Komisyonda görülebilir. Pazarlığa gire• 
ceklerin resmi veaikalarını beraberlerinde getirmeleri meş• 
ruttur. (1725) 

• . ~ 
1. - Tümen birliklerinin ihtiyacı için. 27000 kilo bulgur 

alınacaktır. Bulgurun tahmin bedeli 3674 !ıra 80 kuruştur. 
2. - Şartname- her gün Selimiye aslı eri satınalma lı:omiıyo• 

nuada görülebilir, 

3, - Eksiltme açık eks!ltme suretile yapılacaktır. 
4· - Elcsilttııe. Selimiyede askerlik dairesi bin~sında topla· 

nan satınalma kom 1syonanc• yapılacaktır· 
5, - Teminatı muvakkatesi 276 liradır. 

6. - B\I işe gireceklerin kanuni vestkaları beraberlerinde ge· 1 

Muhammen bedeli 

beheri 
Lira K. Aded -'..15 50 25 Kemerli, çelik somyalı karyola 

30 00 1 lnriliz sistemi kırma karyola 
9 00 55 Demir Etajer 

27 00 1 Portrigatör 

10 00 2 Eskabo 

70 00 2 Arabalı Sediye 
S 50 2 Demir sandalya 

nın ihalesi günü hlip çıkmadığından eksiltme müddeti ı;.4.937 Salı 
günü saat 15 de ihale edilmek üzere uzatılmıştır. isteklilerin 104 lira 
muvakkat teminatile mezkür gün ve saatte Kütahya Vilayeti Daimi En• 

cümenine müracaatları ilan olunur. "1742,. 

Bilumum"Esnaf,,, "Küçük tacir,,ve"Küçük 
San'atkirların" nazarı dikkatine. 

fstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

1 - 1561 numara ve 29/Şubat/932 tarihli iİclll! Ticaret gıı• 
zetes!le ilan edilen Oda Umumi kararına uyularak İstanbul 'fi· 
caret ve Sanayi Oıfası mıntıkasında bulunan bihlmum esnaf, dük• 
kanı bulunan küçük san'at ve küçük tacirlerin odaya kayıt ve 
tescilleri yapılacaktır, 

2 - Bilumum esnaf, küçük san'atklr ve küçük tacirlerden, 

odalar kanununun onnncu ve odalar nizamnamesinin 135 incf 
maddeleri mucibince tanzim edilmiş olan esnaf cemiyetleri tali· 
matnamesi vtçhile cemiyeti teşekkül etmiş olanlar, mensup olduk· 
!arı cemiyet vasıtaslle ve henüz eınaf cemiyeti teşekkül etmemiş 

olanlar doğrudan doğruya ticaret ve sanayi odaıı esnaf şubesine 

müracaat ederek kayıt ve tescil ve yoklama işini usulü dairesinde 
ifa ettireceklerdir. 

3 - Tescil ve yoklamanın oda umumi kararına göre 1937 
yılının ilk üç ayı içinde ikmali Jazı uıdır. 

4 - Bu müddet zarfında kendisini kayıt ve tescil ettirmiyen 
ve muamelesini ikmal etaı!yenler hakkında odalar kanununun 
beşinci maddesi veçh;le İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafın• 
dan hükmolunacak cezayi nakdi doğrudan doğruya icrı dairesi 
marifctile ve tescil ücretile beraber tahıil olunur. .,3720" 

j İstanbul Birinci Mıntaka 
Kadastro Müdürlüğünden: 

Eminönü kazasına tabi Sarıdemir mahallesinin kadastrosu ikmal edil. 
miştir. Kadastro kanununun 25 inci maddesi ahkamına göre tanzim kı· 
lınan harç ve rusum cetvelleri Eminönü Kaza Kaymakamlığınca ve plan 
sureteri de Sultanahmette mülga Defterhane binasında Birinci Mıntaka 
Kadutro Müdüriy.ti resimhanesinde 30·3·937 tarihinden itibaren iki ay 
müddetle askıya alınmıştır. Gayrimenkul sahiplerinin yapılan tahdid ve 
tesbite karşı bir itirazları varsa kanunun maddei mahsusası mucibince 
ve müddeti içinde Birinci Mıntıka Kadastro Müdüriyetine müracaatları 
ilin olunur, (1761) 

Pazarlıkla satın alınacak iki devorli tipo makıne>i için şartnamede 

bazı maddelerde değışiklik yapılm•dıl..ca iştirak edılmiyeceği bir kaç 
firma tarafından iler• sürll müş olmaı.ından ötiırü istenilen tadil;lt icra 
ediierek puarlığın 8 Nisan 1937 Perşembe riinü aaaı IS e bırakıldıtı 
ilin olunur, (1772) 

tlrmeleri meşruttur. 

7. - Eksiltme 5-4-1937 Puartes! saat -15 de yapılac~ktır. 
. (1468) .1 

Sahibi ve Umunıi neşriyatı idare eden Başmuharrir 
E. izzet 

&aııldıtı yer: Matbaa! Ebiizziya ' 


