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Büyük bir samimiyet içinde başlıyan ispanyada ·asiler büyük bir 
Küçük Antant toplantısı, bozguna uğradılar 
sulhu kuvvetlendirecektir 

........................................................ 
Zehirli gaz 
Kursları 
Etrafında 

Çek Dış Bakanı Belgrafta 
beyanatta bulundu 

Hükumet kuvvetleri taarruza geçerek sekiz 
mühim kasabayı zaptettiler ve birçok harp 

malzemesi, tren doluları yiyecek ele geçirdiler 

İstanbulda gaz kursları atı al· 
tında halka bir takım malumat ve- A t 
rilmekte olduğunu ve verileceğini vus ur ya 
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Filistinde 
Hadiseler 

memnuniyetle öğrenmekteyiz. Her K •• ""k A f f 
evden iki kişinin kurslara deva - UÇU n an a Bey•nnameler da~ıtılı• 
mını mecburi kılarak büyük bir Girmek istiyor - yor. Camiler kapatıldl 
ciddiyet gösteren l u hareket, 1'ü· Kudüs, 1 ( Hususi ) - Fransız 
tiın vatandaşların dikkatini ~' lbe· e • Ticaret vapurlarının Yafa limanına 
decek kadar mühi..ı bir vaziyet <ır- Belgrat,1( H"susi Muhabirimizdeo uğramayıp Hayfa limanına uıtra. 
zediyor. Havadan gelen te'ılike • telefonla)- Rumen Hariciye Nazırı n'lağa başlam:ılarını protesto maka· 
nın, tedbir almamızı icap ettir•' - Anlonesku, yanında Rumen Hari< mında, Ali Arap komitesi, bütün 
cek derece ve de!;erde old:..ğur.u, ciye Nezareti Po'.itika Şubesi Direk· 

camilerin kaı:atılınasını emretmiştir. ilk bakışta ve mes~leyi liıyıkileii~- törü Kreçeyanu ile 15 Rumeıt 
k Arap komitesi fransızların, Filistin renmiye lüzum kalmaksızın, açı - gaıelecisi bulunduğu halde bu 

siyasetine muhalefet etmek iste• Çl rnlatan böyle bir teşebbüse hal· sabahki trenle Belgrada geldi. 
diklerini ilan etmektedir. kın layık olduğu r.ibi aliıka gös - Çek Hariciye Nazırı Krolla da bp ARAP KOMiTESi HALK! SÜKÜ· 

tereceğine emin hulunuyoı u:• sabah Belgrada gelmiştir. 
Ancak, bu işlerden az çok an - iki Hariciye Nazırı sabah saat NE DAVET ETTi 

!o. bı' rı· olarak ve işittilclerimite dokuzda Belarat istasyonunda kar. · ş Kudüs, 1 (A. A.) - Bir arap ~ • Avuıtury• /Jaıoeldlı uınEg 1 
dayanarak şunu, bu vesile ile söy- şıl•ştıktan sonra, doğruca saraya amelesinin üzerine at~ş etmiş o an 
lem~k isteriz ki halka, halkın an- gidip defteri mahsusu imzııladılar tir. Müzakerelerin hitamında resmt bir yahudi nbıta memuru tevkil 
lıyabileceği ve yapabileceği ş~yler ve saat on birde ilk toplantı ya• bir tebliğ neşroluııacaktır. Pazar edilmiştir. 
söylenmediği müddetçe, bütün tu pıldı. günü gelecek olan Çekoslovak Arap komitesi tarafından sükO. 

Prens Pa 1 ar · fi 1 C h R · · d klor B k' nete daveti mutftzammın beyan. konferanslar ve kurslar, esaslı bir u Y ın mısa ır er um ur eısı o eneş es ı 
şerefine bir Öğle ziyafeti verecek, aarayına misafir ~dilecektir. nameler dağıtılmıştır. 

fayda temininden uzak olacaklar - p ·· • ·· "'I d ı b'' Muhteıı·ı cemaatlerı·n paskalya dır. yarın akşam da Başvekil (Süvariler azar gunu Oo e en evve u-
evinde) büyük bir ziyafet verecek· (Devamı ikinci sayfada) yortulannın devamı müddetince 

'l'ürlü zehirli gazlerden ve mas • ~ükünetin de devam edeceif tah-
kelcrd n, bir sürü ~arışık gaz isim· !============================- min olunmaktadır. 

~~~~ayı a~:~~:~ v;zge~ıt~~:ıc~_,.., J·~0.~n .. embir. el. çe·lılı.·k hfabrikta· mızı· . ltalya 
cek bir korunma teribiri olarak ile-
ri sürmek, aranan ve beklenen ga- e 
Yenin ele geçmesini temin edemez un 1 r n g 1 1 z eye 1 g 1 p M 1s1 r 1 n davasına 
kanaatindeyim. Maskesi olan, mas-

ke kutusunun üzeıindeki mal\ı - A n k a r a y a 
9 

.
1 
t t .

1 
müzaheret edecek 

mat sayesinde bunun takatini, sı- Fakat bir şartla ... 
ğınak yaptırmak kudretinde bulu· 
nan da bunun temin edeceği ko • 
runmayı ve istediği şart ve vasıta· 
bunlarsız, yani vasıtasız korun • 
nın , kolayca öğrenecek vaziyet~e • 
dirlcr. 

Bize öyle gelir ki, ana mes,,ıe, 

bütün bunlarla ayni zamanda, mas
kesiz ve sığınaksı1. kalacakların 
canlarını, nasıl, mutlak olan bir ö
lümden kurtarabileceklerini öt -
renebilmelerindedir. 

Harbin habersiz patlak vereceği 
hesap edilir, maskenin bütün va -
tandaşlar tarafından tedarik' 1e 
maddeten imkan tLlunmadığı göz 
önüne getirilir ve nihayet sığın~ -
ğın bir para ve zaman meselesi ol
d•1ğu düşlinülürse gerçek bü tun 
ınemleketin ve halkın muhtaç ol -
duğu bilgi ve baş vuracağı en ya • 
kın tedbir olduğunu kabulde 51iç
lük kalmaz. 

Biz, halka, zehirli gazlerin -pro
fesörlerinin bile notlara bakmak -
Sızın söyliyemiyec~kleri kadar l:a
rışık- isim ve tesirlerinden bahset
Tr!ekten uzun boyb fayda çıkm,y~
eağı ve esas işimbr maskenin ve 
sığınağın en emin vasıta olduğunu 
sÖylemekle beraber maskesinden 
Ve sığınağından uzak düşmüş -kısı
cası maskesiz ve aifınaksız- vatan
daşların neler yapması icap ettiği
nin iyice öğretilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. 

Şurı·sı muhakkak ki, zehirli gaz 
Y.urslarını karışık teknik mahi -

• Yetten çıkararak korunmayı ne -
ler v ı;ılacağını şekil ve madde ha
l inde göstermek suretife halka öğ
retmek, düşünükcel'. ve temin eıJ'.
lecek baş işimiz olmalıdır. 

lialka öğretmive mecburuz H, 
lr\askesiz ve sığın•ksız olduğu za
rrıan dahi, şu veya bu tedbire b•ş 
Vurmakla canını kurtarması az, ve
Ya çok bir ihtimali~. mümkün<l ;». 

Şiklr Hı1zım Ergökmen 
(Devamı ikinci sayfada) 

Cumartesi gunü, Başvekil tarafından 
temeli atllacak olan fabrikamız hak
kında lngiliz mühendial izahat verdi 

Dün gelen lngiliz ıurupu ınlıuis vı müht11diılerl islaıyondo 

Karabük fabrikasının temel atma 
merasiminde bulunmak üzere 
lngiliz sermayedarlarından mürek
kep bir heyet dün sabah ekspresle 
şehrimize gelmiştir. Heyet Karabük 
demir ve çelik fabrikalarını iDşa 
edecek olan Brasserl fırması mü
e.sisi ve firmaya ismini veren Mis· 
ter Brauert, yine firmanın müeısia
lerinden ve maruf lngiliz serma
yedarlarında" E. L. Tves ve John 
Miles ve firmanın umumi müdürü 
Makenziden müreklceptir. 

Heyet, istasyonda lkbsat vekA· 
leli namına Mümtaz Kralcı oğlu ve 
Sümerbank namınana da lstanbul 

şubesi müdürü Vehip ile Ankara. 
dan şehrimize gelen firmanın baş 
mühendisi ve müdür G, F. Hopkin• 
son tarafından karşılanmııtır. 

Parkotelde dün sabah Mister 
Brassertin reisliti altında grup mü· 
essis ve mühendisleri bir toplantı 
yaparak v . ıziyetl görüşmüşlerdir. 

(Devamı ikinci sayfada) 
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Randevu evinde taban
cayı kim · patlattı? 

Hila delikanhnın 
kurşundan çıkan 

gırtlağında 
merakh bir 

duran 
dava 

( Yaz111 3 ilncit ıagfamırda) 

Roma, 1 (A.A.) - Mısır kapi· 
tül!syonlarının ilgası ile al!kadar 
olarak Montröde yakında toplana
cak konferansa lıalyanın da iştirak 
edeceği haberi etrafında iri haber 
alan lıalyan mahafili ıu izahatı 
vermektedir: 

ltalya, Montrö konferan11na işti• 
rAk edecektir. Çünkü lıalyanın fik· 
ri, bu konfra.nsın Milletler Cemi• 
yeti ile hiçbir alakası olmadığı 
merkezindedir. Mılletler Centiyeti· 
ne gelince, bu müessese Habeşis
tan meselesinde vakıaların çizdi!l'i 
sahaya girmedikçe, ltalya, Cenevre 
toplantılarına iştirlk etmiyecektir. 
Diğer taraftan ltalyR, Mısırın haklı 
taleplerine müzaheret etmeye nma
dedir. Yalnız Mısırda yaşamakla 
olan büyük miktardaki ltalyan te
baasının mena!iinin muhafaza edi
leceıti hakkında lazım gelen lemi. 
natın Verilmesi şarltır. 

Akdeniz 
Devletleri 

lnglltere Lord Loydu 
tema•• gönderiyor 

Verilen bir habere göre lngiliz 
hü kümeli ltalyanın Akdeniz havza. 
sında son zamanlarda sarfeltiği 
mesaiyi Akdeniz anlaşmasına mu
gayir Jl'Örmelke beraber dostane 
münasebatı olan Akdeniz devlet· 
lerile bu '.münasebetleri tazelemek 
üzere bir mümessilini Türkiye, Yu
nanistan, Yugoslavya, ve Mısıra 
göndermeğe karar vermiştir. 

lngilterenin eski Mısır fevkalAde 
komiseri Lord Loyda bu vazife 
verilmiştir. Lord yakında Lon•ra
dan hareket edecek ve ilk merha
le olarak 11 nisanda Atinaya gi· 
decektir. Lord Loydun oradan 
memleketimize geleceki ve sonra 
Kudüse ve Kahireye uğrayacağı 
ili.ve edilmektedir. 

Franko, Fasa 
mecbur 

.... 
geçmege 
oldu 

Tayyare meydanında tayyareleri için
de basılarak öldürülen tayy1:1recilcr 

Sipertlı harbıtlın dıi Franko aıktrltri 

Guadalajara cephesi 1 (A.A.) - ı lardan sonra A:rago.n yolu imtida• 
Milisler birhç gün süren hazırlık· (Devamı ıkıncı sayfada) 

ispanyanın kontro
lu haftaya başıyor 
Kontrola memur Amirale talimat ve· 

rildi, hazırlıklar bitiyor 
Londra 1 (A.A.) -l Ademi müdahale konlroluna memur büro, dün 

ötledeo sonra toplanmıştır; büro, kontrol sislemi umumi müdürü Ami· 
ral V1n Dulme'e verılmiş olan talimatı tasvip etmiştir. Fransız. ls,>an· 
yol hududuna kont~ola memu.r albay Lunn, ve d_eı_iz kontrol şefi ami· 
ral Oiivicr'ye verilmış olan talımat da tasvıp edılmıştır, 

Albay Lunn, yarın Pa,isde bulunaca1< ve. Pire~elerde kontro'u'l icr~
sını müteallik teferruatı Fransız makarnalı ıle muzakere edecekt r, Amı
ral Olivier, Londra da kalarak konrolu oradan idare edecektir. Diplo. 
masi mahafili. kontrol sisteminin hafta ortasına doğru mer'iyet mevkiine 
girebileceıtini ümil etmektedir: 

1313 Harbi kahramanı 

Mareşal izzet dün aske
ri merasimle gömüldü 

Evvelki akşam vefat eden Os
manlı bük ümetinin son sadrazamı 
Müşir lzzel " Paşa ., nın cenazesi 
dıin Modaçlaki evinden askeri me• 
rasimle ve büyük bir halk kitlesi· 
nin iştirakile kaldırılmış v' Kara· 
caahmetteki aile mak beresine def
nedilmiştir. 

izzet •paşa,, Osmanlı ordusunun 
yetiştirdi!l'i şayanı dikkat simala· 
rından biri idi. imparatorluk çöker· 
k~n ve bilhassa Ankarada milll hü· 
kümet kurulduktan sonra mühim 
bir rol oynamıştı. 

Osmanlı impıratorluğunun son 
yıllarında harbiye ııazırlı§ında ve 
sadrllzamlıkta bulunmuş olan ma• 
reşal izzet V cı _ ınutasarrıiı Hayda. 
rın oğludur ve 1864 senesinde Ma. 
nastırın Nasliç kasabaıında doğ• 
muştur. 

1887 ôe erkanıharp yü7.başılığıyle 
mektepten çık mı~. iki sene sonra Al. 
manyaya gönderilmiş ve dört sene 
sonra lstanbula dönerek ertesi sene 
Bulgaristanda, 1896 da da Yunan \ 
muharebesine gönderilmiş, Tisalya· 
da muvaffakiyeller kazanan ordu· 
larımızın erkanıharbiye reisliğini 

yapmıştır. 

1908 de meşrutiyetin ilanından 

Mar~şal izzetin.~ cenazesi 
naklediıirken 

(Devamı ikinci sahifede) 
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ispanyada asiler 
büyük bir 

-AÇIK SOZ-

bozğuna uğradılar . A 

(Birinci sayfadan devam) ka_:ıc:lerden biri tarafından ihbar Sılahlanma lngiliz Fransız 
d .1 li k G 1 d k edilmıştır. 
ınca ı er yere o e aoca asa- K . d 1 T t b •• t • d •• H . • l . OmpJoyu terlıb e en er e U• mu arp basını ışgal elmışerdır. 'd ·ı h k t d ek u çesın e -- .. . · k.. an an tayyare ı e are e e er 

Hukumel topçusu Ası istıb am· yüksek komiserin ikametgAhmı 
)arını müessir surette b»mb~rdı· bombardıman etlikten sonra Aılın· h • b • k d • • 
man e_ttikten.sonra Milisler tankla- te'ıe gitmek .. tasavvurunda idiler. ım ır açı ver 1 Gemllerı 
rın hımayesınde ol ırak taarruza Tayyarecı'er bu maksatla uç. 
geçerek bir saat süren bir mu ha. maıi• hazır\ anırken motö:lerini ha- Londra ı (A.A.) _ Mali sene dün 5.S97.l91 lngiliz lirası açıkla ni. 
rebe neticesinde Ledancayı işgale rekete getirdikleri bir sırada as• 
muvaffak olmuşlardır. kerl iDz tat meırurları Tetuan tay. 
Düşman mühim mık tarda harp > are nıeı danını istıııi etmişlerdir. 

malzemesi terketmişlır. Memurlar derhal tayyareciler-
Cordoue cephesi 1 (A. A.) - den 32 kişiyi öldürmüşler ve yüz 

Havas ajansının muhabiri bildiri· kişi kadar da tevkif etmişlerciir. 
yor : hükümet kuvvetlerinin Pozob· Harache ve Elkasar'da da bazı 
lanco mınıakas ndaki taarruz arı in· tevkıfAt yapılmıştır. 
haf etmekıedır. Hükümetçiler El Madrid, 1 ( A.A.) - Ha<as 
S~ldado kasabasre Fe.mez ve Po· ajansının mubai:liri tildiriyor: Gua• 
zoLlaoco arasındaki demir yolu kıs- oa••iara mıntakasında Albanades'in 
mını zaptett.kden sonra iler· şatkıııcJa kain Sealicesde Lasal 
lemi ye de•am ederek Pozob kasabasının. a!i:er t .. ralından tah· 
lanco'nun cenubu şarkı sinde kilin lıye edılm.ıle başlan.dı~ı temın 
kılom<tre 23 e kftdar €İlrrişlerdir. edılmektedır. fakat hLkumet tep· 
Birl<aç yürüyüş kdu Vıllabarda ve çuiarının ••.eşi tahli;e işinı güç· 
Penorroya istıkametinde ilerlemek• leştı~mektedır. 
tedir. Asiler bütün istikametlerde Asiler şimal istikametindeki 

da~lara iltica etmekted.r.er. rüc'at etmektedirler. 
DJnkü muharebeler esnasında ya• 

kalaoan esirlerin büı ük bir kısmı 
faslı ve ltalyandır. 

El Soldado istasyonunda duran 
erzak ve cephane yüklü bir tren 
miıi,Jerin eline geçmiştir. 

Endiilüsün em mü!ıim şehri olan 
ve cumhuriyetcilerin eline geçen 
Jaen'de sevınç ve heyecan son de
receyi bu'muştur. 

Maktuller ltalyan, Alman ve Fas· 
lılardan ibarettir. 

HükOmetçiler asilerin 
merkezine yUrUyor 

Santander, 1 (A.A.) - Rue•er 
muhabirinden: Hükümet ku•vetleri 
Eurgos eya'.etinde Reinosa cephe· 
sinde mühim bir ileri hareketi yap
ını~ olduklarını bildirmektedir. 

5argentesdelor kasab~sının etraf 
ile a'akası ke·ilmiş olduğu ve Asi
lerin münakalatı te•is teşebbüsle

rinin akim kaldığı b.ldirilrrektedlr. 
Bori.la'da Asi'.erin mukabil bir 

taarruzları, püskürtülmüştür. 

Franko kaçtı mı 
Londra 1 (A. A.) - Evening 

Nevs gazetesinin Tanca muhabiri. 
General Franco'nun tayyare ile 
Seple'ye ge'nı'ş olduğunu teyit et• 
mektedir. Kendisine yüksek rütbe
de dört zalit refakat etmektedir, 

FESAT HAREKETi SÜRA TLE 
BASTIRILMIŞ 

Tanca, 1, (A. A.) - Havas 
aj1n'lln1n muhabiri bildiriyor: Hü
kumet makam3tı Franco'ya karşı 
teri p edilen komplo hakkında 

tefsırlerde bulunmaktan içtinap 
etmekle beraber dün bir kaç kişi
nin idam edildiğini itiraf etmek· 
tedir. Bu makamal, fesat hareke
tinin sür'atle tenkil edildiğini bil. 
dirmektedir. 

it mada şayan hususi bir men• 
badan Öğrenildiğfoe göre komplo. 
nun bütün lspanyol Fasında ve ls
p ınyada şubeleri bulunmakta idi. 
Tayyareciler tarafından tertıp edil
len bu komp:o münfail olan sui-

Guada ajara cephesinde milisler 
asileri sıkışllrmakta ve her güıı 
baskınlar yapmaktadırlar. 

Merkezde Corogne yolu üze· 
rinde kain Jarama kasabasıle Avila 
mıntakasındaki hareki a·a•a uyan
dırmaktadır. Avıla is ikamelindeıı 
mütemadiyen top sesleri gelmekte• 
dır. 

Hükümetin topçu kuvvetleri ile 
tayyareleri Avila eyaletinde asilerin 
mevzilerini bombardıman etmış• 

lerdir. 

iLERi HAREKET DEVAM 
EDiYOR 

Madrit, 1 (A. A.) - Milli Mü
dafaa Meclisi tebliğ ediyor: 

Guadalajara cephesinde bük(l. 
met kuvvetleri, Miralorio'ı u iş ~a l 
etmişler ve sonra ileri hareketleri· 
ne devam ederek Sealicesde L ~ • 
sal civarında Asilerin münaka:at 
yollarına hakim olan mühim sev
külceyş mevzilerini elde etmişler• 
dir. Hükümetin filoları, asilerin 
dümdarlarını bombardıman etmekte 
olan tayyarelerin faaliyetine iştirak 
etmişlertlir. 

FRANSIZ SULARINDA YAPILAN 
TAARRUZ 

Paris, 1 (A. A.) - Dünkü mı· 
zırlar heyetinin toplanb$1nda Harı. 
ciye Nazın Delbos konsoloslar 
vasıtasile ispanya isi makamabaa 
hükumetin Fransız sularında remi· 
lerin aranmasına müsaade etmiı e. 
ceğinin bildiriımiş olduğunu beyan 
etmiştir. 

!NGİLİZ VAPURU İŞARETLERE 
CEVAP VERMEDİ 

Cebelüttarık, 1 (A.A.) - Valan· 
cia'dan Bilbao'ya gitmekte olan 
Thorpehallbound ismindeki İngi • 
!iz vapuru asi gemilerinin verdik • 
len işaretlere cevap vermekten 
imtına ederek salı gününü çarşam· 
baya bağlayan gece zarfında Ce • 
btliıttarık'a iltica etmiştir. 

Vapur dün İngılız muharibi 
Gipsy'nin himayesinde Bilbao'ya 
hareket etmiştir. 
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Zehirli gaz 
Kursları 
Etrafında 

(Birinci .ay fa.dan devaırı) 
Doğrusu istenirse l>utün bu topıan
tılardan beklenm~< ict beden c ! • 

tice de bundan ibarettir. 
B ıracı, yine bu iyi fırsattan istifa· 
de ederek kurslara feleceklerın rı .. 
çimi meselesine de dokunmak lı~· 
yoruz. 

Bugt;n İstanbulda tatbik edilen 
şeklinde her ev ku.ıJara iki kişi rt· 
luyor. Ef.rr kurslara gidenler, da· 
ha ilk seferberlik emrinde silah al· 
tına koşacaklar olursa, bu kurshr

dan bir evin ve şehrin çok §CY ita· 
zandığı söylenemez. 

Şu 1'alde, bir çok memleketlerde 

olduğu gibi kurslara devam mec· 

buriyetinde tutıılanlann dai -uı 
-askeri mükellefiye~ dışında· r J • 

masına itina gösterilmekte lıizıın

dır demek olur. 
1stanbulun, hava tehlikesinden 

korunma yolunda çalışmıya koyul
duğu şu sırada bütün bunların e

hzrrr<ıiyet ve c;ddiyetle nr.zarı dik
kate! rlınması icabedece · e inanı· 
yoruz. 

Şlkir Hızım Ergökmen 

Beynelmilel 
Ticaret 
Odası 
Yakında •ehrimlze bir he· 
yetin gelınesi bekleniyor 

Beyr e.milel Ticaret Odası Tür· 
kiye M.ııı Komitesi, dün ticaret o
dasında toplanmıştır. Yakında şelı

rimize beynelmılcl ticaret odası 
er kanından mürekkep bir heyet 
gelecektir. Komite dünkü toplantı
sında bu heyetı karşılama proira• 
mile meşgul olmuıtur. 

Heyet gelince şehrimizde bir 
toplantı yap !arak beynelmilel tica

ret ışleri etrafında konuşulacaktır. 

Yeni tramvay arabaları 
Tramvay Şirke .ıa~.ırafından r..ı

pıları 'otomatik olarak imal edilen 

arabaların tecrübeleri iyi netice \'<>r· 

diğındcn, şirket bütün tramvayları 

yavaş yavaş bu şekilde tadil etmi

ye karar vermiştir. Şimdid~n atôl· 
yelcrde karoserileri çok eskimi~ 

olan arabalar bozularak, makinele

rinden istifade edilmek suretile bu 

şekilde tadil edilmektedir. Diğer 

tramvaylar da eskidi•çe bu şe
kilde imal edileceklerdir. 

bayete ermiıtir. 

Masarif umumi yekunu, borçların amortismanına tahsis edilen 
13.127.000 lngiliz lirasi da dahil olmak üzere, 902.193.'.llSS lngiliz lirasıdır. 

Umum varidat yekunu ise, 896,596.194 lnıı-ıliz lır>sıdır. 
Müdafaa işlerine, hütçe tahminlerinden 7.821.000 lngi iz lirası fazla 

olarak, 186.072.000 lngiliz lirası sarfedilmiştir. 
Dalgalı borçiar, geçen sene 782.170.000 lngiliz lirası iken, bu sene 

698.130.000 lngüz lırasına inmiştir. 

• • • 
Alman işyar/arı yemin edecekler 

Berıın 1 (A. A.) - Nasyonal sosyalıst fırkasına nıe ,ısup 824 binden 
fazla memur, F hrer'in dogumunun }il dünümü olan 20 nisanda Hitlere 
yemin edeceklerdir. 
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Belgrad 
dün 

görüşmeleri 
başladı 

[Birinci •ahiıetlen devam] 
yük n.isafir şerefine Skupçina 
binası önünde büyük askeri geçıl 
resmi yap lac ıktır. 

Hariciye nazırlarının görüşme• 
!eri yarın da rlevam edecektir. 
Antonesku cumartesi günü Bel. 
gradı terkederek Bükreşe gide. 
cektir. Krofta Belgralta kalarak 
Doktor Beneşin buraya gelmesini 
bekliyecektir. 

(Politika ) gazetesi üç devlet 
murahhasları arasında şu m sele. 
!erin görüşülecei\'ıni bu salıahki 
nusha<ında yazm1ktad,r. 

Bırincisi Küçük İtılaf devlelle
rının Avusturya ve Macarıstana 

karşı olan vaziyetleri. 
2 - Bulgar • Yugoslav paktı, 3 

- İtalya • Yugoslavya anlaşması. 
Burada Kiıçük Antant Hariciye 

Nazırlarının bu seferki toplantı • 
sına çok ehemmiyet verilmekte • 
dir. Üç devlet arasında askeri bir 
pakt ırnzalamak için esasların tes· 
bit edileceği de kuvvetle tahmin 
Edilmektedir. 

Çek dı, bakanının 
beyanatı 

Doktor Krofta, muvasalat eder 
etmez gazetecilere beyanatta bu. 
lunmuştur. B. Krofta, kendisinin 
Belgradı ziyaretindenberi beyncl• 
milel siyaset sahasında vukua gel· 
mi~ olan mühim hAdioeleri hatır· 
!atmış ve bunlarda Yugoslavyanın 
büyük ve şayanı dikkat bir hissesi 
oldua-unu hatırlatmıştır. Çek nazı. 
n, demiştir ki: Tabii konferans, 
bu hadiselerle meşgul olacaktır, 

l Fakat heyecanlı kararlara intizar 
etmemelisiniz. 

AVUSTURYA DIŞ Sh' ASASINI 
DEGİŞTİRİYOR 

Bükreş 1 (Hususi) - İndepen • 
dans Rumen gazetesinin yazdığı

na göre, Şuşnigin Roma seyahati, 
Avusturya dış politikasının başka 
istıkametlere doğru teveccüh edil
mek ıstenilmesinden ileri gelmek
tedir. Avusturya, büyük devletle
rin himayesinden çıkarak, Küçük 
İtilaf sistemine dahil olrnağı dü • 
şünmektcdir. 

PRAG • ANKARA MİHVERİ 
Prag 1 (Hususi) - Prager pes • 

se gazetesi neşrettiği bir başına • 
kalesinde Avrupa sulhunun Prağ • 
Ankara dostluk mihverine istinat 
edebileceğini yazmakta ve şunları 
söylemektedir: cSiyaset siklelinin 
merkezi geçenlerde Ankara idi, 
şimdi Belgrada geçti.• 

KONT CİANO GELMİYOR 
Roma 1 (Hususi) - Girnola, dİ· 

talia gazetesi :ıugünkü sayısında, 

Kont Cianonun Ankaraya gitmi • 
yeceğini, bu hususta yapılan neşri
yatın doğru olmadığını yazmakta
dır. 

Cianonun Belgrad :ziyareti Adri· 
yatikteki buluth' havayı değıştir
mıştir. Binaenaleyh Prağdan An • 
karaya kadar uzanan ve Südets 
Balkanlarından Akdeniz sularına 
kadar yayılan milletler yeni bir sulh 
mıhveri meydana getirmişlerdir. 
Bu mihver, Milletler Cemiyeti po· 
litikasına taraftardır ve sulhun 
muhafazasını istemektedir. 

n·;;;;muı;; .. ~;;;k·"""j;;;;·;k~·;;;""""''"""""'"" 
D~n bir lngiliz heyeti gelip 

Ankaraya gitti 
(Birinci sayfadan devam) 

Bu tepi ntıvı müteakip inşaat baş 
mühend si G. F. Hopkinson tayya• 
re ile Ankaraya hareket etmiştir. 

Müdür ve baş mühendis hop
kin<on gazetecilere şu izahab ver• 
m~tir: 

" - Demir, dökme ve çeliğin 
her neviini yapıcık olan l<arabük 
faorikaları dünyanın ııe büyük ve 
modern tesisatından biri olac&ktır. 
Fabrikalırın demiri ve çelıj!i her 
i•tenilen şekle ıokacftk tesisatı bu· 
lunacaktır. Bu te<isa tı p'Anlı bir şe
kilde ve hep birden kuran 'l'ürki· 
ye demir ve çelik sanayii olao di· 
Qer memleketlere karşı çok üstün 
mevkide bulunac•kbr. 

Biz, Türkiyede çeli~in diğer 
meırleketlerden daha ucuıa mal 
•dilmemesi için Hçbir sebep eö • 
mivoruı. Kezalik demir de aynı 
şekilde işlenmiş olacaktır. 

On beş giindenberi Karabükte 
çalışılıyor. Ş mdilik toprak düzlet• 
mesi ve temel kazma işlerile uğra
şılıvor Ye bugün de bir kısım in;;a,. 
at malzeme ve makinesi Karabüke 
varmış bulunuyor. 1: ir tar attan da 
lngiıterenin ôn allı büyük ve mü
him müessesesi Karabuk fabrika· 
lan levazımını hazırlamakla meş

guldür. Eir buçuk sene içinde bu 
makineler tamamen ae.miş ve yer• 
Jeşmış olacaktır. Gelecek ma
kinelerin hepsi lngiliz malı ola· 

caklır. Yakın bir umanda Ka
rabükde senevi l50 000 to d 

. "h • n e-
mır ıstı sal eden bir fabrikayı iÖ-
receksın z.» 

Karabüktekl merashn 
Başvekilimiz ismet lııönünün Ka• 

r~bükte s~yliyeceği nutka büyük 
bır ehemmıyet atfedilmektedir. Baş• 
veki im.zin bu nutkunda sınai saha· 

daki Türk lngjJjz teşriki me.•aisinin 
parlak neticelerini teb.rüz ettire• 
cca-i anlaşılmaktadır. Bu nutuktan 

son~a lngfüz sefiri de bir nutuk 
söylıyecekt:r. 

Davetlileri Karabüke götürmek 
üzere cuma günü akşamı birı yi mi 
birde, diğeri virmi iki on bcştee 01• 
mak üzere Ankaradan iki hususi 
tr~n hareket edecektir. 

Karabükte mera$im cumartesi 
günü sart on birde yapılacaktır. 
Başvekilimiziıı bulunduklan tren 
cumartesi günü saat on ikide. ikin

ci tren de bir saat sonra Ankaraya 
hareKet edecek, her iki irca de gece 

yarıat bırer saat ara ile şehre dön. 
müş bulunacaktır. 

tfeyet Anharaya gitti 
Dün gelen heyet, ögleden sonra 

m'izeleri gezmiş ve vap•rla Boğaz. 
da bir gezinti yapmışlar, akşam 
üzeri de Aııkaraya hareket etmiş· 
!erdir. 

Ticaret gemilerine 
yardım ve icabeder· 

kuvvet istimall se 
emrini aldllar 

Pdrıs 1 (A.A.) Asi l•p ınyol h~rp 
gemilerinin ha reketleri yüzün:len 
vu~ u buhn hadıseler üzeri.le, Bah· 
rıye B.ıkaolıgi a~a~ıdaki teblıfıi 
neşrctm ışt. r. 

Şimdiki ahv ıl içinde h3rp huku· 
ku ileri sürülemiyeceı>,i cihetle, sa• 
hılden eo az üç mıl me afede sefer 
eden Fransız ticaret vapurlarının 
1,p ınyol hup 11cmil'1i tarafından 
durduru · ması milletler hukukuna 
ve pren~ip erine muhalif bulunmak
tadır. 

Denizlerin serbestisi ruıa binaen, 
bütün Fransız harp grm lerine açık 
denizde durdurulacak Frano'z ti· 
car l gem 'erioe yardım etme eri 
İcab.derse kuvvet istimali sure· 
t yle kontrola veyahut yollarının 
degiştidmesine mani olma.arı içi.ı 

emir verilmiıtir. 

• • 
lngi'iz-ltalya 

GörU,melerindefl gaze
teler hep memnun 

Londra 1 (A. A.) - Bugünkü 
gozeteler, Kont Ciano ile lngillcr" 
büyük elçisi arasın~a Rom 1da ya
pıhn görüşmelerden menuniyetle
rini izhar etmekte.ıir. Gazete .erin 
Roma muhabirlerinin t lgrafları, 
müttehideı, Bu görüşmenin çok 
dostane bır hava i~inde ctreyan 
ettigini bildirmektedir. 

• • 
Kumbara 
ikramiyesi 
çekildi 

Ankara 1 ıA.A.) - Bugün Tür· 
kiye iş Bankası merkezinde kumoa
ra ikramiye keşidesinde kaıanan 
başlıcı numar~lar şuılardır: 

1003 lira Ankan'da Erdoıtan, 
250 lira Ô.i- m şte Türkaı, 100 iira 
knananlar Kon>a'da Kazım, l-tan• 
bulda Fethi, lzmirde H~san R za, 
Bayazi.'te Ziya, Ankara'da Galıb, 

Sı• asta Na<;ı Kö1', Ankarad~ H da· 
yet, Diyarı be kirde Naz.1n, lstanbu~
da Mustafa Ali, Beyoğlunda ı(emaı. 
dir. Elli ve on Jıra kaıanaılann 

listesi şubelere tevzi edilm ştir. 

• • 
lzmitte şap has-
talığı kalmadı 
lzmit l (A.A.) - lımmıle bağlı 

ıekız köyde hayvani ··r<la çıkan şap 
hastalığı olduğu yerlerde durdum). 
muş ve ı u koylere civar olan 
otuz kilometre sabadaki bütün köy· 
!erin hayvanları da baytarlar tara· 
fından fözden geçirilerek gizli hıs· 
talık görülmemı4t r. Bununlabera· 
ber şaplı köylerde de': yirmi gun
denbcri yeni bastahk vakası görüJ. 
memi ~tır. 

1313 tlarbi 
Kahramanı 

(Birinci sayfadan devam) 
sonra kenrlisiıe erkanıh rbi,e rois· 
liği verilm•ş, 'onnı başkumanjan 
veidli o lor ık Çat lca mudaf•asında 
çalışmış ve Mahmut Şevket paşa• 
nın öldürülmcsı üzerine harbiye 
nazorlı ?ına da geçmHir. 

1916 da ş ırktaki ikirıci ordu, da. 
ha so:ıra da umum Kdfkas cephesi 
kumandanlığına tayin edilmiş, fa. 
bt ıst fa ederek bu kamandanlık· 
tan a)rıım,.ıır. 

Umumi bupten ı;onr aadrbam
lığa getirilen Martşsl Ahmet izzet 
ancak 23 gün de.,am eden sadr;i. 
zamlıklan sonra istifa etmi;ıti. Bu 
sadrazamlığı esnasında Moadros 
miıtarekcsiııi imzalamıştır. 

Mührekeden sonra dahiliye ve 
haricİ)e nazırlıklarında bulunmuş 

Dahi:iye nallfı ike1 Ankara,. git· 
miş fakat terar lstanbula dönerek 
ğcne in pıntorluğun hariciye nıı.· 

zırhıtını kabul etmiştir. 
Merhuma rahmet di!Pr ve ailesi• 

ne taziyetlerimizi bildiririz. 

2 N'san~ 

Silihh ingiltere 
İngilterenin siliıhları için beş se

ne içinde bir buçuk milyar İn • 
giliz lirası sarfetmeğe karar ver 
diği malümdur. Bu tahsisatın 937 
senesine ait olan üç yüz milyon ii· 
zerinde İngiliz avam kamarasırı:ı 
haftalardan beri devam eden mu· 
zakereler esnasında bahriye nazırlı 
Sir Samuel Hoare, hava nazırı Sir 
Philip Sassoon ve bahriye nazırı 

B. Duff Cooper, etraflı izahat ver· 
diler. Bu izahattan anl8:jılıyor Jd 
İngiltere, üç yüz milyon İngiliz li· 
rasını, milli müdafaanın üç kolu 
arasında aşağı yukarı müsavi ol3• 
rak taksim edecek. Yüz be~ mil} Jll 

İngiliz lirası donanmaya gidiver· 
Geri kalan yüz doksan beş milyon 
da azacık daha fazlası havaya git· 
mek üzere, kara ve hava kuvvetleri 
arasında taksim ediliyor. TarıhlC 

ilk defadır ki b•_· devlet, hava ku\'• 
vetleri için kara kuvvetin· ı•.-r. fal• 

la para sarfetmektcdir. 
Tarihte bir misli görünmiyen bU 

hazırlıkların hedefi nedir? Yani 
İngiliz deniz, hava ve kara kuvvd· 
leri hangi dü~manlarla çarpıs.c.~· 
yı hesap ederek ona göre hazırla· 
nıyorlar? 

Büyük harpten evvel İngiltere· 
nin deniz programı, İngiliz donan· 
masından sonra gelen en büyük i· 
ki donanmanın mecmu kuvvetine 
faik bir donanma inşası üzcrinc'e 
toplanmıstı. Hava kuvveti vrl<tu. 
Kara silAhları ise, 1905 ~en~<inc1c 
İngiliz ve Fransız erkanı h:ırbive· 
leri arasında başlayıp da bü,•ük 
harbe kadar devam eden askeri 
görüşmeler ve anlaşmdar çerçe· 
vesi içinde hazırlanıyordu. Bu an· 
laşmanın hetlcfini, o zaman harbi· 
ye nazırı buk nan Holdane kısaca 
şöyle izah edıyor: En kısa z-m,.n 
içinde Parisin müdafaası için Frın· 
sanın yardımına mümkün oldu· u 
kadar fazla asker yetiştirmek. Btt· 
nun için de diyor Holdane •İngiliz 
askeri teşkilatında bir inkılap yap· 
mak ltızımgeldi. • 

Bugünkü vaziyet nedir? De·.iz 
programı hakkında verilen izah,ta 
bakılacak olur;a, İngiltere, bugün 
üç devletle birden karşılaşabiLrıPk 

için hazırlanıyor. Evvelfı kend" le 
le müsavi kuvvette olan Amerika· 
yı hesaba katmıyor. İngilizler, A· 
merikanın yalnız başına, yahut da 
İngilterenin müstakbel düşman • 
ları arasına kz tılarak kcndile!"ine 
karşı bir har! e girmesini bir ih· 
timal olarak bile nazarı itibare al· 
mıyorlar. Bahriye nazırı Sir Sa· 
muel Hoare, İngiliz deniz kuvvet • 
!erinin, biri Singapore'un sarkın~ 
da diğeri de gi<rbında olmak üzere 
iki cephede dövüşebilmelerini he • 
saba katara!< ona göre hazll'lan • 
malarını istemiştir. Singapore'un 
şarkında Japonya ile, garbında da 
İtalya ve Almanyanın müşterek 
deniz kuvvetle.-ile. O halde İngil· 
tere denizlerde ayni zamanda Ja • 
ponya, Almanya ve İtalya ile mü· 
cadeleyi göze ~ımak mecburiye • 
tindedir. 1935 anlaşması ile Alman 

deniz kuvvetleri, İngiliz deniz kuv· 
vetlerinin yüz· ic otu7 beş nisiıeti 
olarak tesbit edildiğine göre İngi· 
liz deniz kuvvederinin geri-'e ka· 
lan yüzde alt=ş boşi, Japon 
İtalya donanmalarına faik olma • 
lıdır. Japonya ve İtalya müştere • 
ken deniz kuvvetleri için yetmiş 
beş milyon İnc;iliz lirası sarfet • 
mişlerdir. Cörôfüiyor ki İngi'!Pre• 
nin ayırdığı yüz beş milyon İngi
liz liralık tahsisat, bu yelmi~ beş 
milyon ile Alnum donanmsamı he
saba kalarak elde edilmiş bir ra· 
kanıdır. 

Hava programına gelince; avam 
kamarası müzakerelerinden •:ıkan 

ııetıce ~udur: İngiltere kendi top· 
raklarına gelebilecek olan en kuv
vetlı hava devletinin tayyare filo
larına karşı mukabele edebiPlcek 
kuvvette bulunmalıdll'. İngfüere
ye yetışebilecek en kuvvetli hava 
devleti şüppher,ı~ Fransadır. Aca· 
ba lngiltere bugün wk iyi it!Ü • 

n3se!:ıeıte bulu.,duğu Fransayı da 
hesaba katıyor mu? Yoksa deniz· 
!erde Amerikayı muhtemel düş -
manları 3rasından çıkardığı f'ibi, 
Fransayı da müstakbel dü~ınan· 

ları arasından çıkarıyor mu? Burası 
müphem olmakLı. beraber, İngilte
renin yukarda bahsedilen tehlikeyi 
ancak yedi bin be· yüz tayyare ile 
ddedebileceği bildirilm~lir. Bi • 
naenaleyb İngiltere yedi bin beş 
yüz tayyare ile defedebileceP,i bil
dirilmiştir. Binaenaleyh İngiltere 

yedi bin beş yüz tayyarelik bir 
hava kuvveti inşasına karar ver • 
miştir. 

Harbiye nazırı Duff Cooper, İn· 
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~2 Nis n 

Polis ve Adliyede 

Şayanı dikkat bir 
katil davası 

Bir kadın bir delikanlıyı taban
ca ile öldürmek istemiş ----

Gırtlağa saplanan kurşun 
kimin tabancasından çıktı? 

Diin Ağır Ceza mahkemesinde, 
vazıfe<izlik kararile Asliye Birinci 
Ceza mahkeme•ınden sevkediien 
şayanı dıkkal bir katle teşebbüs 

davasının rüyetine başlanmıştır. 
Suçlu, 45 yaşında olduğunu söy· 

li~en, Abdull•h kızı Allındiş Ş3· 
lıindedir. Mustafa isminde birini, ta• 
bar.uı kur.~unile yaralamktan suç• 
ludur. Kurşun, Mus•afanın S3fr 
elmacık kemiği yanından gir· 
mi~, iç.ride seyrederek, Nahiyei 
rekalıiyede, amudulibri yanında 

ka mış ve üç •enedir çıkıırılama· 
mıştır. 

Şabindeye, bu iddiaya karşı ne 
diyeceği sorulunca, şunları söyle
miştir: 

- Ben, Fatihde, Şeyh Resmi 
Mahmud efendi Tekye sokağında 
100 numaralı evde otururum. Üç 
sene kadar evvel, Hıdrelleze bir 
hafla kala, bir gün, evimin aralık 
olan kapıoı açıldı. Bu Mustafa, ya• 
nında da bir arkadaşile girdi. kapı· 
nın yanında durdu. Bende yemek 
pişiri}·ordum. 

- Ne istiyorsun oğlum? dedim. 
Önce ıesini çıkarmadı. Tekrar 

sordum. 
- Mürvet burad:t mı ? Makbu

leyi arıyorum. Dedi. 
Makbule, benim erkek kardeşi· 

min metresidir. Korktum. Arka ka
pıdan bağçeye çıkayım dedim. Bu 
Mustafa bu sefer de yanındaki ar· 
kadaşına : 

- Nuri, karı kaçıyor .. at l dedi, 
Birdenbire bir tabanca patladı, 
Mustafa, vurulup yere düştü. Ar. 
kadaşı da. tabancayı beline takıp 
kaçtı. Bunu yaralayan ben değilim .. 
Nuri dediği arkadaşıdır. 

Bundan sonra, Mustafada, dava• 
sını şöyle anlatmıştır: 

- Ben, dört sene evvel askere 
sıid nceye k•dar, Mürvetle alaka· 
darcım. A•kere gidip geldikten 
sonra Fatihde, tanıdıklarıma sorup 
•oru~tllrdum. O<ada iki randevu 
C~i. bulunduğunu, birinın Mannigin, 
bırınin de Altın diş Makbulenin evi 
oldugunu, bunların blrtnc:fe bulun. 

ması lazımgeldiğini söylediler. Bu· 
nun evi olduğunu bilmiyordum. 
Makbulenin evi diye gittim. 

Kapı aralıktı.. yadımdada, Meh· 
met ismir.de bir arkada,ım vardı, 

Şöyle kapıyı itip Murveti sorayım 
dedim. Bu bayan, merdivenin yu. 
karısında, mallızı koymuş, yemek 
şirhor~u. 
Dahı: 

- Mürvet burada mı? Makbule 
sen misin? Dem eğe kaloıadan, asa. 
bileşti .. Kufür elmeğe başladı. Der• 
ken, yandaki bir odanın kapısından 
Ş ıhindenin annesi çıktı. Ozerıme 
geldi. Oda baıtırıp çağırmaga baş· 
ladı. Ben onu teskine uğra~ırken. 
Şalıhde, beyaz namlulu bir Ame· 
rikan tabancası çıkardı. Evvela ba· 
na atlı. Ben, yaralanıp yere yıkıl· 
mışım. 

Ondan sonra, bir el de arkadaşı. 
ma atmış .. Fakat, arkadaşım kaç
mış. Ü' senedir, kurşun, hA il., gırt
lağımda duruyor. Bu kadın, benim 
gençlığımi mahvetti. 

B•Jndaa sonrJ, şahidle!İn dinlc
nilrneleriııe geçilmiştir. 

Bekir o Iu 68 yaşında Mehmed. 
Rifa kızı Ner m ın, Mustıfanın kar-

giliz kara kuvvetlerine ayrılan tah· 
sisatın İngiliz ordularını maKine • 
leştirmek için sarfcdileceğinı söy· 
!emiştir. Ordular ağırlıklanie bera
ber motörlü vasıtalar üzerinde ııak
ledilPceklerdir. İngilterenin bu 
noktadan talii şundadır ki ada dev
leti oldu)ıundan denizlere hakim 
oldukça, kendi topraklarınd• harp 
yapması bahis mevzuu olamaz. Fa
kat bu motörlii orduları kim'! kar
şı kullanacak? Bu, tabii siy&>i va
ziyetin içinde inkişafına bağlıdır. 

Herhalde İngiltere büyük bi. haır
le yapıyor. Bu hamlenin yap.ıma
sını dikte eden zaruret de Habe • 
şistanın istilus\ İtalyanıı: Akde 
nizdc İnı;iltereye kafa itutması, 
Almanyanın silahlanması ve uzak 
Şarkta da Japo.•yanın takip ettiği 
istila siyasetidir Avam Kamara • 
sında söylenen sözlere bakıld~Ok o
lursa. İngiltere, daha geçenlere l<a 
dar on sene bir harp çıkmıy"cağını 
hesap ederek ona göre hı:rekd e
dıyormuş. Şimdi yarın h.rp çıka
Cakınıs gibi hazırlanmaktadır. 

Ahmet ŞUkrU Esmer 

1 

1 

1 

deşi Ali, seyyar sebzeci Nuri din· 
lenmişlerair. 

Bunlar hepsi, tabanca sesine gel
diklerini, geldikleri zaman, Musla• 
fanın Şahındenin kapısı önünde, 
yerde yatmakta, Şahindeyle anne. 
sinin de kapının önündeki kanları 
yıkamakta olduklarını söylemişler• 
dir .• Yalnız Ali kardeşinin vııruldu
!!'uııu duyunca koşup Şahindenin 

evine gittitini, Mustalanın o vakit 
hastahaneye kaldırılmış olduğunu 

söylemiştir. 

Gelmiyen ~ahitlerin de çağırılıp 
dinlenilmeleri için, muhakeme, baş• 
ka güne bırakılmıştır. 

•• 
Ecel mi 
Tıbbi hata mı? 
Bir hasta, morfin yapı• 
lırken öldU, cesedi mor· 

ga nakledlldl 
Tedavi edilmek üzere lstanbula 

gelen şefik isminde birisi, Yeni. 
bahçe Gureba haıtanesine yatmış
tır. Haslahanenio radyoloji enstitü 
sü direktörü ve üniversite tıp fa. 
kültesi profesörlerinden Dessauer 
ağlebi ihtimal kanserli olan hasta. 
nın yüzüne radyom tatbikatı ya
pılması lüzumunu göstermiştir. 

Bu tatbikattan evvel yapılması 
!Azım gelen morfinler yapılırken, 
hastaya bir fenalık gelmı~ yarım 
ıaat sonra da ölmüştür. 

Cesedin morf(a kaldırılmaıına lü· 
zum görülmüş, kaldırılmıştır. 

Müddeiumumilik, hAdiseye et 
koymuş, tahkikata başlamıştır. 

Arkadaşını tokat. 
ladı, zabıtaya da 
Hakaret etti 

Dün, Beşiktaşta Beklrin kahve· 
sinde iskambil oynayM Tevfik ve 
lsmail !seninde iki ıırkadaştan Tev• 
fik oyunun sonunda yenllmi~, kız. 
mı~ ve arkadaşı lsmaill tokatlamıt
lır. Bu gırada, Necmi ısnıınde bir 
sivil polis gelmiş, Tevfi2'i karakola 
davet elmiştir. 

T ı:vfık, hırslaı 

- Beni, senin gibi sekiz tanesi 
gelse götüremez! Demiş bunun üze• 
rinede yakalanarak asliye dördün. 
cü ceza mahkemesine verilmiştir 

Y•pılan muhakeme sonunda, Tev.· 
fik, cemaıı 21 lira 60 kuruş para 
cezasına mııhkum edilmiştir. 

Bir tramvay yoldan çıktı 
Dün akşam üzerı, Kadıkö~ünde, 

Altıyolağzında, vatman Niyazinin 
idare etmekte olduıtu 36 numaralı 
tramvay hattan çıkmıştır. Bir az 
uıı-raşıldıktan sonra, tekrar hatta 
konmuş, bu yiizden, tramvay 
seferleri, az bir zaman lnkıtaa 
uğramıştır. 

Bir sene albay hapis 

yatacak 
Kasımpaşada bir bakkal dükkA· 

nını soymaktan suçlu olarak mu• 
hakeme edilen Hıiseyin, lsmail, Nuri 
ve Hayri isimli dört maznundan -
Nurinin öldüğü Mlaşılmış, diğer 
suçlulardan ikisi hakkındada beraat 
kararı verilmiştir. Yalnız lsmailin 
suçu sabit görülmüş, dün Asliye 
dürdüncü ceza mahkemesinde bir 
sene altı ay hapse mahküm edil· 
m•~tir 

Kaptı, kaçtı, yakalandı 
Beyoğlu lstıklal caddsinde. Lük

semburg apa•tımanında oturan Si· 
ranuşun içerisinde 68 lira bulunan 
el çantasını kapan Haydar ismın· 
de bir sabıkalı kaçarken yakalan• 
mıştır. 

Bir çocuk merdivenden 

düftU 
Nişantaşında Üçüncüayazma ıo. 

kağında oturan Hediyenin Ertuğ
rul ismindeki çocuğu evde oynar• 
ken merdivenden düşmüş, başın. 

dan yaralanmış ve Şışlideki çocuk 
ha•tahanesine kaldırılmıştır. 

YUzUnU kesti 
Taksimde doğramac• sokağındd 

44 numaralı evde oturan makinist 
Mehmed oğlu Rahmi, karısı Agop 
kızı Aga vniyi eline geçirdiği jiletle 
yczunu kesmek suretile ağır suret
te yaralamıştır. Suçlu yakalaıımış, 
hakkında Iazımgelen kanuni takiba· 
ta ba,ıanmıştıc. 

- -- - - - -- -- - - - - - - - - ---~ 

-AÇIK SÖZ-

Gümrük 
Müsteşarının 
Tetkikleri 

Dahili ticaret 
Ve ithalat 
Eşyaları 

Haliç 
idaresi 
ıKarda_ 

Bay Adil tetkikatını biti- E9yaların çıkarılacakla• Akay idaresi belediyeye 

rerek Ankaraya döndU rı iskeleler tesblt edildi bir blllnço gönderdi 
Bir haftadanher; şehrimizde güm. ldhalat eıyalırile dahili ticaret 23 Te~rinisani 935 de Haliç şirke· 

rük işleri etrafında tetkikat yapan enıtiasının ayrı ayrı iskelelere çı· 
Gu-mru·k ve lııhı'sarlaı Vek'let"ı k tinin işletmeyi terketm.::si üzeri • " arılması etrafında yap!laıt letki· 
Mu-steşarı Bay A0 dı'l du"n de Jı'manda k ne beledıyece kurulan muvakkat at ikmal edilmi~tir- Tesbit edilen 
meşgul olmu~ antrepoların vaziye. yerler bir defa daha gözden ge· idare tar vından ışletılmıye baş • 
tl.nı· o-o"zden geç'ırmiştı'r. Bay 'dı'I · · ık lıyan Haliç vapurlarının Kiinunu-

6 R çırılmiş. ve muva ı görülmüştür. 
tetkikatını bitirerek dün akşam ldhalAt eşyaları Sirkecideki li· sani 937 e kadar on üç aylık bi • 
Ankarnya gitmiştir. man antreposuna açıkarılacaktır. Iançosu hazırlanmıştır. 
Haydarpaşa antrepoları Antrepoda buna göre tadilat ya· Belediye reisliğine gönderilen 
Haydarpaşadaki gümrük a:ıtre- pılacaktır. Dahilt ticaret eşyaları da bu bliınçoya göre Haliç vapurları 

polannın, Devlet Demiryolları Hay• HJ!içteki Ham iskelesine çıkarı• on üç aylık müddet zarfında üç 
darpaşa Liman işletmesine devri Jacaktır. milyon altı yüz dört bın elli beş 
kararlaştırılmıştır. Yakında devir yolcu taşımışlardır. İdare 19~,024 
mu•moleslne b1<şlanacakbr. Bir prefesör öldU lirası bilet hasılatından olmak ü • 
Olçü aıetıerlnln kontrolü lstanbul Üniversitesi tıp fakültesi 

Avrupadan gelen ölçü ve tartı hayvanat profesörü Navile dün zere 206·798 lira um~mt hasılat el-
aletlerini muayene ve kontrol işle- Alman hastanesln1e vefat etmiştir. de etmiştir. Yapılan masraflarda 
rini daha kolay ve çabuk yapmak Tıp fakültesi talebeleri profe!örün maaşlar için 93.800 ve muhtelif 
için yeni kararlar verilmiştir. Alet• ölümü dolayı.ile dün mesailerini olarak c!a 4.500 liradır. Fakat eski 
ler bundan sonra vapurdan çıkar• tatil etmişlerdir. ;ıirketten alınan vapurlar çok eski 
çıkmaz liman hanının arkasındaki vazıyette olduğundan bunların ça-

balı antreposuna alınacak ve mua• 1 1 lışabilmesl için tarnirlerıne 54.48~ 
yenelerl burada görülerek derhal KÜÇÜK HABERLER lira gibi mühim bir mıktar sarfedil-

sahiplerıne teslim edilecektir, L------·-------...:ı mlştir. Ayrıca, eskimış olan iske· 

Fındık satışı 
Kooperatifleri 
Ankaradon bir hey'et ge• 
ıerek Karadenıze gıdecek 

Fındık kooperatifleri teşkili için 
letkikatta bulunmak üzere Anka. 
radan şehrimize gelecek olan hey. 
el bugünlerde beklenmektedir. 

Heyete iktisat v•kaleti müfettiş. 
!erinden Bay Saffet de şehrimizden 
iştir Ak edecektir. Heyet önümüzde
ki hafta içinde şehrimizden hareket 
ederek Ünyeye gidecek orada 
tetkiklerini bitirdikten sonra fındık 
mıotak3larını gezecektir. Fındık 
kooperatifleri Karadeniz mıotaka. 
sında birçok yerlerde açılacaktır. 

Holanda ile ticare
timiz inkişaf ediyor 

Hollanda ile aktedılen son anlaş· 
nıadan son.ı:a .Holland.:a.d.c:ın :n::ı.a.11.a.•• 

mıza çok istekli müracaatler baş· 

lam ıştır. 
Hemen her gün bir çok firmalar 

Ofise ve Ticaret Odasına müracaat 
ederek mal ve adres istemektedir· 
!er. 

Dün de inhisar maddelerimizden 
bi!hassa sigara ve içki almak üzere 
büyük bir müracaat yapılmışttr. 
Tüccarlarımızın muhtelif hariç 

piyasalarla iş yapmalarını temin 
ve harici ticaretimizin inkişafı için 
yeni bazı tedbirler alınacak ve bil· 
hassa ihracatçıların yabancı taci~· 
!erle sık sık temas etmeleri temin 
olunacaktır. 

-·-
Şoförlerin 
Şikiyetlerl 

Dün akşam şoförler cemiyeti 
heyeti idaresi reisi Fikri Tevfik 
Kardaşın riyasetinde toplanarak 
şoförlerin karşılaştıkları müş.<üla· 
tın hangi sebepler olduğunu ko• 
ouşmuşlardır. 

Bu içtimada birçok şoförşik!yet· 
leri oku~muş ve gel~cek hafta top
lanmak uzere dağılmıştır. 

Musiki sanatkArlarının· 
toplantısı 

Musiki sanatkArları cemiyeti umu
mi heyeti bugün toplanacaktır. 
Toplantıda yeni idare heyeti seçi• 
mi yapılacaktır. 

* Tramvay şırketinln sarı bo -
yalı otomatik arabalarından üçün- lelerin •amirstına da 5.500 lira har· 
cüsü de on güne kadar sefere çıka· canmıştır. Bilhassa bu tamirat mas-
rılacaktır. raflarının fazlalıgından dolayı j. * İstanbul umum sigorta şirketi dare 16.000 lıra tutan belediye his-
senelik toplantısı dün yapılmıştır. sesıni vermemış ve bu mıktar za-
Müzakerelerden sonra idare he • rar etmiştir. Fakat bu sene gemi • 
yeti seçımi yapılmış ve Mahmut lere ve iskelelere bu kadar çok mas-
"''edı'm reislikte bırakılmışt••. 
" u raf gitmiyeceği için idarenin ol • * Dünya mühimmat fabrikala • 
rının kağıt imalınde kullanılan dukça ka7anacağı ve belediye his-
sellülozu çekmeleri dünya kağıt selerini de ödeyeceği muhakkal: 

görülmektedir. 
fiatlarının ıki misli yükselmesine 
sebep olmuştur. Bu yüzden bır çok 
mecmualar kapanma tehlikesi ge
çirmektedirler. * Yeşilköy ve Bakırköyle Eyüp 
kazası cıvarında görülen sivri si -
neklerle sıtma mücadele teşkıla • 
tınca hemen mücadeleye başlan • 
mıştır. * Kadıköy su şirketinin bükü • 
metce satın alınması için yakında 

yeni müzakerelere başlanacaktır. 

Şirket delegesi Menaşe dün bu 
maksatla vegeniş selıihiyetle An • 
karaya karaya gitmıştir. * 936 senesinde İstanbul be • 
lediye hudutları içinde 20 bin kö
pek öldürülmüştür. * Zehirli gazlardan korunmak 
için muhtelif şehirlerde açılacak 
zehirli gaz kursları 8 Nisanda her 
tarafta birden açılacalcttr. 
* Şırketi H~yriye idaresi Bey • 

koz ile Yeniköy arasında yakında 
araba vapuru seferlerine başlıya • 
cakttr. * Son günlerde eroin içen ve 
satan 17 kişi yakalanmJŞ ve İhti
sas Mahkemesine verilmiştir. * Türkkuşu bu yaz ıçin faaliye
te geçmiştir. Bursaya dört, Adana
ya beş, İstanbula üç, İzmire iki 
planör gönderilmiştir. * Milli reassürans, Adapazarı 
Ticaret Bankası Umumt Heyetleri 
dün Ankarada toplanmıştır. * Ergani Bakır madenlerinin 
gelecek sene işlemeğe başlıyacağı 
tahmin edilmektedir. 

~ Liman işleri dairesinin son yıl 
plançosu karla kapanmışttr. * Maarif Vekaleti gençlikte o
kuma zevkini uyandtrmak için 
gençier tarafından yazılıp da ba
sılması için Vekalete gönderilen 

güzel telii eserleri hemen tetkik 
ettirecek ve tabettirecektır. * Buğday fiatları değişmediğin
den ekmek narhı aynen ipka edll
miştir. 

Tahlisiye 
işleri 

Tahlisiye idaresi yeni bir 

program hazırlıyor 

Tahlisıye umum müdürlüğü Ka
radenizdeki 20 den fazla tahlisiye 

istasyonunu son sistem asri vesait· 
le ıslah etmek üzere büyük bir 
program hazırlamaktadır. Progra
ma göre biıtun istasyonlarda yatak· 
haneler, istirahat yerleri inşa edi

lecek ve eskimiş bulunan can kur
taran tesisatları yenileştirilecek • 
tir. 

Bunun Jçln bütün istasyonlara 
birer tane motörlü can kurtaran va· 
sıtası yaptırılacaktır. Bu sene ye· 
niden Jiresun ve Trabzona biref 

tahlisiye istasyonu inşası kararlaş· 
tırılmıştır. 

Gelecek senccien sonra, şimdiye 
kadar ihmal edilen Akdeniz ve 
Çanakkale sahillerinde tahlisiye is· 
tasyonları kurulmasına başlana • 
caktır. 

Türk kuşu 
Derslere önUmUzdekl 

cumartesi ba,ıanıyor 
Türkkuşu lstanbul şubeıi, 937 

ders yılı için lazım gelen hazırlık· 
tarını bitirmiştir. Derslere 3 Nisan 
cumartesi gilnü sabahleyin başla· 
nacaktır. 

lstandul Üniversitesi arkasınd~ki 
sahada ilk ameli ders verilecek, 
bu münasebetle sahada merasim 
yapılacak ve merasimde Türkkuşu 
talebeleri muhtelif uçuşlar ve ameli 
tııyyarecilik talimleri yapacaklardır. 

Merasim halkımızın da iştirakini 
temin için, saat on beşte başlıya. 
caktır. 

NllllltlllllllllllltllllllllllllllttllUHllllllllllllHHllUlllllllllllllllHHllllllllllllUIUUnııuı 

Kopek ces.etie'r'i"fl'Ci"e'n ............................................ .. 
istifade etmek müm-
. kün değil mi? 

B lr yılda (20,000) köpek öldürülmüş. Ve çoğalan !arı çiirütmek veya fenni usullerle yakıp gübre ha. 
köpeklerle bir mücadele açılmıştır. Bu yıl da böy. !ine getirmek çok mümkündür. 

lece binlerce köpek öldürülecek demektir, Köpek eti Uzak çiftçiler gübrelec işinde ııkıntıdadırlar. Yük 
insan için zararlı olabilir. Fakat umumiyetle toprak hayv~n.ı olmayan_ çiftçiler, topraklarını kuvvetleştir. 
için en güzel gübrelerden biridir. Köpek derileri mek ıçın lcşlı gubre kullanmağ'a mecbur oluyorlar. 
muhte11f deriden mamül eşyada kullanılacak kada; _ Trabzon ve ha valisinde hamsiyi denize dökmezler, 
kuvvetli deridir. O halde k" ki rin öld" ·ı ·ı g~b~e- olarak kullan~rlar._Burada fazla balık denizlere 

. . ope e uru mesı e dokutur. Bunların gubrelık kıymetleri hiç hesaba k 
lktıfa olunmak bır zarardır. Yalınız (kuduz) için mü· tılmoz Nit k'm k" ki d b" ı "ld" 'T - a. 
cadele olunur da, ele geçen bu kadar bin hayvandan olu~m~ktad~r.' ope er e oy ece 0 uru up ımha 
ayrıca bir varidat temini teemmül olunmaz mı? Ni· Bu iş çöp meselesile de alakadard r Ç"pl d 
ha yet bu i.ş büyük. külfeti._ büyük sermareyi icap et. çok kıymetli gübreler meyanındadır, ı 'su i~e ~~zı: 
tırme.z, .e.ttırse dabı m~kabılı va~ .de!Jleklır. olan ehemmiyeti vermek zamanıdır. 

Çıfçılıkte hayvan gubrelerl bırıncı derecede mevki Küçük masraflarla veya fedakArlıklarla bunları 
alır ve hayvan gübreleri içinde de çürümüş hayvan memlekete faydalı bale getirmek borçlarımızdan biridir, 
uzuvları en mühim anasırı teşkil eder. Nihayet bun. Hatice Hatip 
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Günün.Yodviii~'den 
~ ' . . . - . ·~. - ,.,_,._, , .. , 
Sivrisinek isti!isı 
Bakırköy semtinde müıhiş bir 

sivrisinek ürediı!'i bakkınd•ki ha· 
berleri tekzip eden bir ga•ete, se
bep olarak havaların soğu.< gitme• 
sini söylemektedır. 

Bunca yıllık sevrisinekler, davul 
zurnanın bile vız geldiği yerl•rde 
barınmağı peka'a bilir. Bu, sivrisı· 
nek haberini tekzip için bir sebep 
değildir. 

Fakat a benim efendim, sivrisinek. 
sudan hoşlanır. Bakırköyünde su 
nerede ki sivrisinek olsunl 

Zannederız ki Bakırköylüler, tek 
su olsun da sivri değil tombul si• 
nek istilası da olsa galiba razıdırlar. 

940 Olimpyatları - -(940) yılında Tokyoda yapılacjk 
olimpyailara iştirakimize karar ve· 
rilrniş. 

Gördünüz mü sporculuğumuzda 
en ileri safa geçen hangi oporour: 

Disk atma ve koşuculuk. 
Daha (937) den (940) yılının ka· 

rarını vermek ya koşucutukta rö
lcor kırmak veyahutta atmakta rö
kortmcnliktir. 

Serseri mayin 
HAIA bulunamayan sersen r!!ayi• 

nin aranması içh Karadeniz limlln• 
!arına yeni emirler verilmiş. 

Ne garip şey yahu l 
Şimdiki tedbirler ve emirler bile 

birkaç gün içinde eskiyip taze• 
lenmek isteniyor. 

Çıplak harnmal 
Galata rıhtımında Aıi ısmi:ıde t.ıir 

işsiz, vapurda hamallık etmek isle
miş, markası olmodığı için men o
lunmuş. Hamal yalvarmış, yakarmış 
olmamış. 13unun üzerine elbiselerini 
çıkarıp çırçıplak halk içinde dolaş• 
mağ'a baş:amış. 

Adabı umumiyeye mugayir ta• 
rcketten dalayı yaka paça edilıp 

adliyeye verilmiş. 
Orada hak müdafaası urasında 

"ne yapayım, aç kaldım. SoğuKlan 
öleyim diye soyundum.,, 

Bu işin yanlışanlaşıldığıııı zanne
deriz. Adamcağız hakkını iyice mü· 
dafaa edememiş. 

Sırt hamallığı kaldırıldı ya, buda 
sırtında taşıdığı elbiselerini kaldırıp 
atmış. Emre u,muş, nizama riayet 
etmiş. Kabahati ne bıçarenin? 

Çinqenenln se~ 
Leh çingenelerinın şefi Mathiasın 

yakınlarından bazıları, kend sinir. 
hiçbir servet bırakmadığını, zira 
servetinin mühim bir kısmını gene· 
ral Frankoya terketmiş o'duğunu 
bildirmişler. 

Bu haberi veren Anadolu Aiın· 
sı Mathiuın yakınlarından bazıla. 
rına •E, diğer kısmı ne oldu? H 

Sualinin sorulup soru ·ma.:lığını ve 
ne cevap alındığını ögrenememiş, 

yani eksik istihbar yapmış demek. 
Mühim bir kısmını vermişse hiç bir 
servet bırakmamış olur mu? 

Fakat ~unu bunu geç de, şu 
kırk yıllık darbı meselin isabetine 
bak: 

Baş ol da istersen sovan başı oll 

Serdengeçti 

Yaş meyva 
İhracatımız 
Yeni tedbirler alınması 

kararlattı 

M emleketimizin en zengin ve 
başlıca mahsullerinden olan mey
ve ve sebıelerımizi:ı yaş olarak ih
racı için tetkikaat başlandığını yaz· 
mıştık. İktısat Vekaletinin bu işe 
verdiği büyük ehemmiyet üzerine, 
ihracat için mühim kararlar veril -
miştir. 

Elma, üzüın, incir, sebze gibi 
muhtelif maddelerin ihracat işle -
rile uğraşmak üzeer ayrı ayrı te • 
şekküller vücude gctirilecektır. ; 

Yalnı zclma ihracatı İ'jile Ziraat 
büyük bir sermaye lie kurmak ü
zere oldukları hir şirket meşgul o
lacaktır. Bu şirkete mühim bir Çe
koslova~ firması da iştirak etmek 
istediğinden bu talep tetkik edil • 
mektedir. 
Yaş üzüm ve incirin dahil ve ha· 

riç piyasalara g<inderilmesini ve 

satışını Üzü mKurumu idare ede • 

cektir. Bunun için şimdilik Anka· 

rada büyük bir satış merkezi açıla

caktır. 

Diğer yaş ihracat işleri de Sü

merbankın iştirakile kurulacak ay

rı bir şirket tarafından yapılacak
tır. 

Mahsullerin taze muhafazası ıçin 
muhtelıf vilayetlerde (150) ton 

mal alabilecek soğuk hava mah • 

zenleri inşa edilecektir. Bunların 

projeleri İktısat Vekaletince ha -
zırlanmıştır. Yakında inşaata baş
lanacaktır. 
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Hayatı ucuzlatmak içi 
'l alınan tedbirler 

1 -·-

ı Ik tısat Vekaleti bazı resimleri 
FRAıVSfZCADAt'I': 

Singapurd_!! bir ölüm! 
fransaya giden büyük gemi, Sin· ı öyle bağırıyordu ki bütün muz 

ıapor0t yakfaşı}Ordu. Daha gemi ikramına rağmen nıa1muala~ ka• 
demirlemeden yüzücüler etrafında ı çı,tılar. O esnada Vcog peyb~a 
- - ki oldu .. Nereden çıkmıştı. fena ır 

donuyor, yolcuların alaca arı on. I .11 . .1 B ki · b ki y"ın dedi . . .. • d G "' ngı IZC• ı c: e eyın e e • 
on beş santımı gozfuyorlar ı.. U• Bam bolar arsasında kayboldu.Uzak. 
vertedeıı esmer sula.ra lırl~tılon pn• ta maymunların korkudan, batıra• 
taları yakal~mak. içı_n denııc dalon rak telaşla kaçıştıkları duyuluyordu. 
bu sporcu dı.encılerm ~avay~ kal: Vang elinde bir maymu~ yavrusile 
k~n .. ta_banlarının ırcmıcı resımlerı döndü •. Hayvancatız şaşırmış göz· 
ıozukuyordu. . . . . !erle etrafı süzüyor, !akat bağırmı-
Vang veHoani en becerıkıllerı)dı.. yordu .• Küçük kızın uzattıtı muzu 

Hemen heme~. rkseriy~tle. atıllan yakaladı. Yemiş avucu içinde lı:ay. 
paraları ya bırı veya dıtcrı av ar .. .. . . 
b d k"k ·· bu işden soıı- boldu. Ne buyuk pençelerı vardı. 
eş on a '. 8 _sure~na b !arlardı Hayret eltiler .. Vanf hayvanı ya. 

ra daha zarıf bır oy . aş . vaşça Salaıe'nin kucatına bıraktı •• 
içi. oyulmuş her dakıka devrılme"e 
_ . ' .. .. .. . ." Bırakılan maymun kaçtı.. Salange 

m~heyy~ bır kuluk uze~ınde harıku· tatlı bir tebessümle Vanı(e teşek• 
iade bır maharetle tenıs oynırlar• kür elti, Reymond kıskanmıştı. 
dı .. Bütün yolcular güverteye üşü· - Haydi oradan bizi rahat bı· 
şür, mütemadiyen çotalan, kuvvet• rak diye Vangı kovdu. Salaıııre 
!enen bir dikkatle oyunu takip e. bu ini tehevvüre uzun uzun ırüldü. 
derlerdi. Soııra yine paralar Hoınır· Annesi yine sessiz, bize bu kadar 
la Vanga yağardı.. iyiliği dokunan Mösyö Reymondla 

Diıter JÜzücüler yalvanr, yaka- alay ha, nişanlın görseydi, bir yer• 
rır hatta tehdit ederler, fakat bo. li için, diye azarlıyordu. 
şuna yorulurlardı" * 

insanların sempatilerin! daima Vapur kolomua müteveccihen 
daha tüzele, daima daha kuvvet• hareket etmişti. 
!iye çe> irmeleri ne zalimane, ne Salange güvertenin en üst ka· 
merhametsizce bir kanundur,, tında tahlisiye kayıklarının yanına 

indirme ğe karar verdi 

H ayatın ucuzlatılmas l yolunda 
a l ıııaıı yeni tedbirler cümle -

sinden olarak Iktısat Vekaletıııce 
iskele resiınlel'inde mühim tanzi· 
!at yııpılmı~lır. Bu tenzilat yurdun 
her tarafında tatbik edilecektir. 
Tarife azami olduğundan, isteyen 

belediyeler, daha aşağı da resiın 

alabıleceklcrdir. Bu suretle muh -
telif ihtiyaç maddeleri üzerindeki 

mürı.rıye resimleri yüzde 25 ten 
75 kadar indirilmiştir. 

Bu yeni tarifeye göre badema 
yurt dahilinde her hangi bir yer

den bir iskeleye çıkarılacak olan 
buğday, arpa, mısır ve sair toprak 

mahsullcrile kömür ve sair mad • 
delerin tonundan alınan ı·.esim 20 
kuruşa indirilmiştir. Kw·u sebze ve 
meyvalar, mayi mahrukat ve kıy. 
meti yüksek gıda maddelerinden 
ton başına 60 kuruş, gayri mamul 
inşaat malzemesi tonundan 75 ku· 

ruş, kıymeti yüksek maddelerden 

de 500 kuruş resim alınacaktır. Ev

velce koyun başına iskelelerde ah· 

nan on kuruş r esim de l kuruşa 
indirilmiştir. 

Tarifelerin tek bir esasa i rcaı ; 

iskele resimlerini n her yerde baj· 
ka baska ' 'e ağır olmasından şik ii· 

yet eden bütün tüccarın memnu ıli· 

yetini mucip olmuştu r. 

Fakat bu. yeni tenzilatll tarife -

den istifade eden tacirlerin, muhte· 

lif maddelerin fiatlarını da ucuz • 
!atmaları icabetmektedi r. A lika 
darlar ancak bu sayede müstehli -

kin faydalanabileceğini ve dola • 
yısile mezkur tenzilatın hayat pa· 

halılığına tesir edebileceği kanaa -

!indedirler. 
Hayalın ucuzlatılmasını temin 

için alınan ve alınacak olan tedbir· 

!er muhteliftir. Kara ve deniz nak· 
liyat rejimlerinin tanzımi, nakliye 
ücretlerinde tenzilat yapılması bu. 

meyandadır. 

Nakil vasıtalarını ucuzlatmdk i· 

çin bunların işletmelerinde kulla· 
ıılan mevad d ın da ucuz tedariki 

imkanlarını bulmak icabetınekte • 
dir. Hükfunetin bu hususlarda yap· 

makta olduğu geniş tetkikat her 

halde halk için azami müfit olacak, 
memlekette ucuz ve sağlam pren· 
sipi kökleşecektir 

Profesör niçin manalı ve muam· 
malı konuşuyor? Maviş bunu anlı· 
yamıyordu. O sanıyordu ki başın• 

dan geçenleri kendisinden başka 
kimse bilmiyor. Bi l miş olsaydı ki 
vapurdaki kadınl ar kendisinden 

ı bahsettiler, a-azete satan çocuklar 
kendisini haykırdılar, iskeledekiler 
bilen gözlerle baktılar, arabacı bun· 
lar için ıreçmiş olsun dedi.. Bıın· 
!arı sezebilseydi ne iyi olurdu. En 
az :ıııirctine iner ve iskelenin üze· 
rinde geberip giderdi. Amma ine• 
cek, çarpacak ve duracak yfırek 
mi kalmıştı. 

işte şimdi bile prof :ı örün önün· 
de durabiliyor, konuşabiliyordu. 
Hattı\ kendisi yokken konakta O• 
!anları bitenleride ötrenditi halde .. 
Konakta neler olmuştu? 

Babası ırayet eyi, neşeli ve işti• 
halı idi. Kızının iece de ge!miye. 
ccğini bildiği ve gittıti yerden 
emin olduğu için rahattı. Birkaç 
misafirle saat on bire kadar ko· 
nuştuklan sonra yattı. Erken kalktı. 
Geyindi. 

Bu iki ıeııcin vücutlan, bronz• çıkmış yakınlaşan saadetinin düşün· 
dan dökülmüş şayanı hayret dere• ~esine dalmıştı. Hatırına nı'an~!sı 
cede güzel heykeller ıribiydih Geo ıl~ top oynayamıyacağt ırel~ı. G~I: 
mi demir atmıştı .. Bu sefer, top. du .. Van~ tıpkı bır olympıeu g_ıbı 
lannı ırüvertenin üstüne atıyorlar, top. a~arken kar~ısında .. ~ecessum 
yolcular iade ediyor, kuvvr.tli bir etmıştı .. V_angı e~n~e kuçuk may• 

ı Yeni bir usul sayesinde her yer-
i de taze et bulunacak 

Kahvealtısını etli. Hergünkü gibi 
bütün sabah gazetelerini yanına aldı. 
O kumağ abaşladı.Hacer yatak oda· 
sını düzeltiyor. Elenl kahvealtı ta• 
kımını kaldırıyordu. Paşada bir• 
denbire bir değişiklik oldu. iki 
hizmetçi bunu hissettiler. Oradan 
ayrılmadılar, Paşa bir gazeteyi alı• 
yor asabiyetle açıyor, okuyor, öte· 
kini kapıyor, berikini tartaklıyor. 
Derken birdenbire ayata kalktı. 
Etrafına bakındı ve avucunda buruş
turduğu gazete1i yere fırlatmasıyle 
halıların üstüne yuvarlanması bir 
oldu. Gözleri kaymış, çenesi t..ay. 
mış, ağzından salyalar akıyordu. 
Hizmetçiler bir çığlık kopardılar. 

Ahçıbaşına varıncaya kadar her
kes yukarıya seğirtti. Doktora ha• 
ber ıönderdiler. Hiç kimse ne ol
duğunu bilmiyordu. işte bu dakı. 
kaya kadar dört doktor baş ucunda 
ölümünü bekliyorlar. 

d b ·ı · d"kl · · t munla yenıden ıroruyordu ... ar a ı e topu ıste ı erme, ıs o- V 1 1 • ki d k b 
d"kf · ·h 11 ı d B" apurun z erı uza ar a ay O• 

me ı. erı cı ete yo ayor. a~ 1• ır· luyor, küçük balıklar ıremile yarış 
denbıre Vanır topu kendısıne ge• ediyorlardı. Bazan sırtlarındaki 
çi~mesi iç!n Hoa~ga bağırdı. To[ı yüzıreç!eri gözüküyor, batıyor• 
elınde mu.~ereddıt k~_lu~u u:a~ lar, çıkiyorlar süratle kayıyor. 
durdu.. guvertede kuçuk buyuk !ardı .. Salaneg ırecenin karanlıtın· 
bana, bana diye bağırıyorlardı... da bu canavarlardan urktü .. yanın· 
Fakat Vang eliol havada çevirerek da bir çılırtı olmuştu. Birdenbire 
bir daire yapb, top fırladı. Genç döndü : 
bir kızın ayaklarının dibine düş• - Ah diye bağırdı. Vang gü· 
tii.. kız sevimli fakat beceriksiz bir len bir yüzle kar~ısın.da. Parmak· 
jestle iade etti. Vang güldü ve la_rı _dudakla'! uzerınde susunuz 
tekrar attı.. oynn devam etti.. dıye ışaret edıyordu. 

Annesi Salange diye haykırdı. Salange k°.r~usu g~çcr_ &:eçmez 
H d. ı So d b ı t kaçmağı duşunmedıfi rıbı ona ay ı ie •• nra a a scss z u an• d .. . 
mıyormusun diye ilAvc etti. Kız uzak18;fmasıru a soylemetı akıl 

b kt A . d ,. .. elmedı. 
oyunu ıra ı. nnesıne o,.ru yu• V kö - b" ı ·ı· ·ı k 
rüdii. Bu esnada mezunen memfe- . an~ • tu ır nıı:ı ızce ı e e• 
k t d - b" l"h üf tt" . lımelerını arayarak soze başladı .. 

e rne onen ır em ı a m e ııı M" · k k v 
yanına yaklaştı. - !S!s or ınayınız.... an_ır 

T b "k d · t 1 bl dost .. Mısıs çok guzel, Vang go• - e rı c crım ma ınaze r _ . 
kalb kazandınız: Sa!anııe omuzla. runce .... Bı~ da ha unutmak oh C?h._. .. 

·ık · .. "d"" V Vang fakır; Vang sarı benızlı .. , 
rını sı tı, yuru u.. apur, epeyce M" . V · · d ""'! 
durac~ktı ısıs ang ıçın e6 ... 

Bu mUddetten istifade ederek HalA tebeıs_ü~ ediyordu .. Avuç. 
şehri gezmeğe imkAn vardı. Mü- !arı ~çık ellermı kıza uzattı. Sal~n: 
f t · M" - R d b t kl"f ge hıç tereddut etmeden ellerını 
( _ ış Os} 0 eymon unu e 1 bu esmer ellerin üzerine koydu. 
ettı. Bu büyük çocuğu nasıl teskin, na• 

Bir müddet sonra Salaoıre an- sıl teselli etmeliydi .. Haydi Vanır 
nesi kızkardeşi Mösyö Reymond ırcri dön dedi .. 
süratle ilerliyen bir otomobilde - Evet Misis Vang gitmeli. Miı:is 
idiler, Salange mütebessim etrafı Vanga güldü .. Vang bu tebessümü 
seyrederken saçları otomobilin sür· ebediyen taşıyacak hiç kimse asla 
atin den dalgalanıyordu. Gün ne buna mAoi olamıyacak .. Misis Vang'ın 
ırüzeldi. Hayat ne tatlıydı. kraliçesi .• 

Annesi akan terlerini kuruluyor, Bir sıçrayışta üstü yelken bezi 
küçük kız alışkın parmalarla bur. örtülü bir sandala çıktı. Bütün vü-
nunu karıştırıyordu. Salange ya. cudu dimdik durdu. Salange bu 
kınlaşan istikbaline bakarken bun• çıplak, esmer delikanlının vücudu 

kadar güzel bir şey daha görme• 
!arın pek farkında değildi, Nişanılısı diğini kendi kendine itiraf etti, 
Loui• onları Marsilyada bekliye. Gög•Ü sıkışmış, çeneleri kenetlen• 
cekti.. Az zamanda madam Louis miş susmuştu ... 
Louis o.acak, belki de gümrtik mü• Vang bir daha döndü: 
dür muavininin refikası bir sene - Misis hiçkimseye birşey sÖy· 
sonra anne olacaktı. Bu öyle güzel femeyiniz. Vang ve Misis evlendi· 
bir hayaldı ki. Otomobil hayvanat !er. Dedi suya alladıu işte Madam 
bahçesine doğru yol almışb~ Küçük Sa!ange'nin sakladığı bu sırn ile, 
kız maymun1arla oynamak hevesine gözlerinde denize atılan bir VÜ• 
kapıldı .. Durdular. cudun bıraktığı birkaç helezon, su• 

Şoför dahe ihtiyatkar davrana. yun eflatunlukları arasında çabucak 
rak maymunlar için kapıdan muz eriyen kırmızı bir rengin hayalı kaidı. 
satın ald,,. Çnc•ık sevincinden Bedriye Yefilnsoy 
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MÜELLiFi: Nizamettin Nazır 
- Demedim mi? - diye söy· 

lendi - işte. •. Gene aynı hikaye ... ı 
•Seni bu Cuma günü Sarıyer iske· 
lesinde bikliyeceğim. Bu sondur. , 
l:.ğer gene saat bir vapurunu ka. 
çırır da gelemezsen, ve, vaad edip 
edip bir türlü getiremediğin kapa· 
ğı minyatürlü madalyonu gene 
unutursan bir daha beni göremez. 
sin!,, ... Tabii Cafer gene saat bir 
v~purunu kaçıracaktır. Çocuğun on 
parası yok. Bu kızlarda da bir ma· 
dal yon merakıdır başladı. Harp mo
dası... Askere! giden sevgililerinin 
resimlerini boynunda taşıyan!an 

gore göre herkeste bir madalyon 
iptilası belirdi. Geçen gün bu yüz. 
den Bonmarşeyi altüst etmiştik. 
Cafer içln de başımız bu iidişle 

belaya girecek ıali ba ••• Şu kıza bir 
madalyon gönderıver.em de oğlan 
bu sırnaşıktan kurtulsa ... 

Bir başka zarfa elini uzatırken 
yüzünde bir can sıkınbsı belirdi : 

- Bu Caferde de :.ir kibir, bir 
gurur ... ıie .oluyor bilmem ki... in. 
s•n bir arkadaşından yardım ııö
rürse küçülür mü? Şimdi ona pek 
al<\ yirmi otuz lira verebilirim. Sa· 
rıyer vapuru da kaçmaz, bu kızın 

da istediği olur ... Ve kim bilir, bel
ki de günün birinde iyi bir çıft 
olurlar. 

Bu sırada aşagıdan annesınin 
avaz avaz bağıran sesini işitmişti. 

Kulak kabartarak yerinden kalktı. 
-Naımiotfuml Nezmil Telefona 

koş. 

--
Y az mevsimının yaklaşması Ü· 

zerine Mezbaha idaresi etle 
rin uzun zaman kokmadan muha • 
fazası ve kasaplarda daima taze el 
bulundu rmak için tetkiklere başla
mıştır. 

Bu maksatla, etlerin uzun müd • 
d~t dayanması için hariçte tatbik 
edilen usul\l öğrenmek üzere mez. 
baha beytarlarından İhsan Ferit 
A vrupaya gönderilmişfü. 

Ayrıca etlerin çürüdüğü zaman 
bile kokmamasını temin için Av· 
rupa mezbehalarında kullanılan 

ve hayvan şişirilirken bütün vücu· 
düne dağıtılan bir madde ile buna 
ait alat ve pompalar da Fransadan 
getirtilmiştir. 

Mevlüt 
Mülga hariciye nezareti tercüme 

kalemi müdür•i ve Vanderze şirketi 
müdür ve mütercimi merhum ba· 
bamız Sadıkın altıncı yıl dönümü 

Pek yakında kesilecek bütün 
hayvanlara bu usul tatbik edılme· 
sine başlanacaktır . 

Yeni tedbir sayesinde bilhassa 
uzak semtlere nakledilen ve orada 
satılan etler uzun müddet taze ka
labileceklerdir. 
Sıcak mevsimlerde kasapların 

raşlıca dertlerinden biri olan eti 

taze saklamak işinin bu suretle hal· 

!edilmesi bütün kasapları yazın so· 
guk hava depoları ve buz temin 
etmek gibi bir çok masraflardan v? 

etlerin sıcaktan korkması zararın· 

dan kurtaracak ve ayni zamanda 

taze et almak cihetinden de halkın 
menafatine olacaktır. 

BEYOGLU 

: Ramona 
: Çelik kartallar 
: Romeo ve juliet 

.. 
Bana bir şey yapamıyan, ellerin. 

den kaçıran namusguzlar el altın• 
dan muhalif gazetelere başvurmuş. 
lar. Bütün gazeteleri getirttim. Oda· 
ma kapandım. Neler yazmışlar? Bu· 
nu yazmaktansa kupürlerini bura• 
ya yapıştırmak daha iyi. Kamarot 
zamk getirdi. Birinci kupürü yapış
tırdım. 

B~. şlık: lttihatcıların azılı valile
rinden (N) Paşanın kızı Beyoğlun• 
da sarhoş yakalandı • Karakolun 
camlarını kırdı. Çarşafsız ,akala
nan bu sarhoş kız bir lateroacıya 

aşıkmış. 
Metin: Şer'işerifin ayaklanmasını 

bekliyoruz, Büyük recüli devletimiz 
Sadrazam Damad Ferid Puşa efen· 
dimizin kurduğu hükumetin h•reo 
kete geçmesini rica ediyoruz. Mev• 
sukao haber aldığımıza ıröre mef. 
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ISTANBUL 

FERAH : Canlı film-Sevişmek 
arzusu 

dolayısi!e Laleli camiişerifinde Ye· SARA y 
raltı camii imamı Hafız Ali tara. TÜRK 
fından 4 Nisan pazar günü öğle MELEK 
namazını müteakip Mev!U.dunebevi iPEK 
okunacaktır. SAKARYA 

' Romeo ve Juliyet MILLl : Canlı film-Sevişmek 
arzusu : Günah gecesi 

: Parisli kız 

: Her yerde şen 
: Tayfun 
: Ölüm perisi ve 

HiLAL 

AZAK 

: Türk inkılabında 
terakki hamleleri 

Merhumun mektep ve meslek YILDIZ 

arkadaşlarile arzu buyuran zevatın · SOMER 
teşriflerini dileyen eşi ve oğulları. ALKAZAR 

Hayrünniıa, Vahdet, Alişan, Pagidar ,TAN 

Yeni neşriyat : şıK 
Sarışın Karmen ALEMDAR 

: Alçaklık ve Mos
kova geceleri (An· 

M Bella) 
: Ölüm perisi ve 

Yer titredi :Ehlisalip muharebeleri 

Arkltekt· Mimar ŞARK : Singapur postası ve KEMALBEY : Vahşi koşu, Bir 

aşk gecesi 

KADIKÖY 

Altın toplayan kızlar 
1936 senesinin Atina 73 üncü sayısı ile 7 nci intişar 

yılına giren bu Dergi nefis bir 

surette çıkmıştır. Altı yıldanberi 
yaptığı muntazam ve devamlı neş. 
riyat ile gerek memleket içinde 
v~ gerek hariçte memleket mimar• 
lığını ve plastik san'atlarını iyi bir 
suretle tanıtan bu Dergiyi tavsiye 
ederiı-. 

- Peki anne ... geliyorum. 
- Geliyorum diyorsun hAla ye-

rinde duruyorsun. Elıllemi telefon• 
da bekletmek olur mu? 
Öğle uykusu yarıda kaldıtı için 

valide hanımın ıinirleri bozulmuş 

olacaktı. Fazla bir söz söyleyip 
dalına basmaktan çekinerek baba· 
sının çalışma odasına girdi. 

- Allo. Ben Nazmi .. 
Telefonda hızlı hızlı konuşan teUlşlı 

bir ses! 
- Nazmi beyciğim ben Tahsin .. 

Dedi 
- . ~ .. 
- idare memuru Tahsin •.• 
- Anladım .. Sizi dinliyorum. 
- Nazmi beycitim, piyasayı dön· 

düm dolaştım. Söylediğiniz fiatı 

veren yok ... Acaba piyasa birden• 
bire düştü mü? 

Nazmi, yağlı bir kuyruk iÖrmüş 
çomar gibi yala.ndı: 

- Geç kalmış olacahınızl Kaça 
kadar bulabildin? 

- Taş çatlasa, on bir on para• 
dan yukarı çıkmıyoılar... Ben Dr• 
bk o tallı hülyadan vazgeçtim. On. 
beş verenini bulı•m, derhal 11tı• 
catım. 

Balkan olimpiyatl~rı. 
ASRI : Saadet ve Monte HALE : Altın kelebek 

SANCAK 
(Eski Astorya) 

Kristo 

: Kan içeo canavar 

Kazak kalbi. Şarlo 
geldi. 

CUMHURiYET: Esrarengiz tayyare, 
Yıldırım bölük 

Nazmi yeleğinin cebinden yassı 
bir altın saat çıkardı. 

- Pekala.. pel<ı\la .. saatinize ba
kın .. benimki üçü çeyrek geçiyor. 
Sizinki de mi öyle... mükemmel .. , 
saat dört buçukta malınız satı!mıı 
olacaktır. Kaça mı ? on :Yediden ... 
razı mısınız?... ne yapalım ? siz 
tepreninciye kadar piyasayı doyur• 
muş olacaklar .. hepsi üzüm mü ? • 
ne kadar? .. beşbin okka mı ? Ali. 

Keyfi gelmiıti. Kıs kıs gülüyor• 
du. Tahsin Beyin sesi telefondan 
memnun memnun; 

- Teşekkür ederim Nazmiciğim. 
Beni ihya ettin.,, 

Deyince "Estakfirullah,.ı basip 
telefonu kapar kapamaz ellerini 
uğuşlurarak; 

- Yine vurduk turnayı •• dedi. 
otuz üçü bizim ... Kazandık desene. .• 
Amma bakalım bizim elendi alı. 
cı mı? 

Hoplıyarak, ~plıyarak odasına 
çıktı, lesini kapınca tekrar geriye 
döndü ve bir yıldırım gibi merdi· 
venlerden inerek sokağa fırladı. 

Türbeden tramvaya binerken saa
tine bir daha bakmıştı. Üç buçu. 
tu beş geçiyordu. . . . . . .. . . . . . . . . 

HALE 

ÜSKÜDAR 

: Gönül dedikoduları 

(Türkçe sözlü) 

BAKIRKÔY 
MiL TIY ADI : Bir mayıs ırecesi 

Akrebi ile yelkovanı altı rakamı. 
nın üzerine, üst üste ıreldikleri za. 
man bu saat Nazminin cebinden 
bir daha çıkmıştı; o anda Nazmi 
Galatasaraya yakın küçük apart• 
mana henüz girmiş bulunuyordu. 

Kapıyı hizmetçi Tereza açtı; 
- Matmazel Mariyi çatıracak 

mıyım! 

Diye sorunca; 
- Hayır .. - dedi - şen işlerini 

bitirdin mi? 
- Her tarafı sildim, süpürdüm. 

Yatak çarşaflarını detiştirece§'im. 
• - Bugünlük bu temizlik kı\fi ... 

Onları da yıınn yaparsın. Zaten 
kimse yatmıyacak. 

Kadına beşlık bir banknot tu. 
tuşturmuştu: 

- Bunun ikisi senin... Geriye 
kalaniyle biraz havyar, biraz da re• 
çel ali Yarın getirirsin, Haydi git 
artık evine. 

Ve Tereza içi kirli çamaşır dolu 
bir sepeti alıp apartımandan çıkın· 
ca hemen sokak kapısının zincirini 
taktı, yatak odasına girdi, p~rde

leri sıkı sıkı kapayıp elektriği 
yaktı. 

is n 

Yazan: 

:.ulı lllilıad ve terakki çetesinin z ıı· 
lüm ve iğtisar ale tlerınden ve leh· 
cirin büyü kelebaşılıırında nvali [XJ 
paşanın yirmi iki yaşındaki kızı ' "'' 
hovardalar arasında (Maviş) laka b ı 

ile maruf Dürriinnisa Beyoj!- i und.ı 
sarhoş olduğu halde öteye beriye 
sarkıntılık ederken polis müdürü 
umumisinin dirayeti sayesinde ya· 
kal anmıştır. 

Şiar din ve di}aneıc yakışma· 
yan bıı hareketinin cezası şüphe· 
siz verilecektir. Yalnız bu cezanın 

ibreti müessire olmak için tir an 
evvel ve şiddetle verilmesi lazım
dır. A!ac.ığımız fazla haberlerı 

yine neşredece§'iz. Şu kadar sii}· 
liyeyim ki bu paşa kızı aynı za· 
mand~ Tatavlalı bir laternacıya 
aşık ve laternacının yüz vermeme
si üzerine kendisine m!!s:ı.llat ol· 
muştur. 

Başka bir başlık: [X] paıanın kı· 
zı karnaval kıyafetinde ve sarho~ 
olduğu halde polisimiz tarafından 
yakalanmıştır. 

Metin: Farmasonluğu kuran za
limler dağılmış sanıyorduk.Meğer giz 
li siyasetten mada ahlaksızlıklar da 
yapmaktafmişler.Nitekim Abanoz ve 
Bayram sokaklarında paşa kızı in· 
ei Maviş adıyle meşhur (X) paşanın 
kızı bunların en başında bulunu
yormuş. Maskarakılığında ve körkü
tük sarhoş olarak derdest olunan 
bu dinsiz kadın karakolun camları· 
nı kırmak, düvelinıuazzama hazam. 
tına küfretmek ve şanı padişahiye 
tecavüzde bulunmak küstahlığını 
da göstermiştir, 

Bir başlık dııha: ittihatçı (X) P .ı• 
şa sarhoş kızı ile iftihar etsin. 
Metinı Mustafa adında ş•bıemret 

dostu ile kenar meyhanelerde ka· 
fayı tütsüleyen bu sözüm ona mu. 
hadderei islamiye utanmadımı ki kos 
koca, muhterem bir işgal ordusu • 
nun muhterem bir zabiıine baka· 
retc yeltendi. Belinden çektiği ka· 
ma ile muhterem zabiti öldürmek 
isterken kahraman zabıtamız tara· 
fından yakalanan Mustafa Müteli. 
fin hapishanesine tıkılmıştır. Dostu 
paşa kızı Maviş gürültü esnasında 
bir fırsatını bulup karakoldan kaç. 
ma~a muvaffak olmuş ise de hami· 
yetti polis müdiri umumisi Tahsin 
beyefendinin himmetile yakında 
derdest edileceği ,üphesizdir. 

Gözlerim karara karara, beynim 
zonkla ya zonkla ya gazeteleri okur. 
ken sofada bir çığlık koptu. Son• 
ra ayak sesleri. Merdivenden inip 
çıkmalar. Sofaya fırladım. Baba· 
mın oda kapısı · açıktı. Doktorlar 
sofada idiler. Hizmetçiler heni görür 
görmez koşup sarıldılar ve hıçkıra 
hıçkıra haykırdılar: 

- Hanımcığım 1 Hanımefendici· 
ğiml Sana bize yazık oldu. Paşa· 
mız, Paşamız 1 
Babamın odasına koştum. Bir dok. 

toktor kolumdan yakaladı. Babamı 
gördüm. Karyolasında upuzun yat
mış. Yana kaymış gözleri sanki ba
na bakıyordu. Profesör kapıyı ka· 
padı. Beni çekli: 

- Metin olmak lazım kızım. E. 
vin içinde senden başka kimse 
yok. Ailenin bir tek kişisi sensin. 
Ne yapalım, biz elimizden gelen 
herşevi yaptık. Darbe o kadar sert 
gelmiş ki kalbini kurtarsaydık vü• 
cudünün yarısını kurtaramıyacaktık. 
Vücudünün y~rısı kurtulsaydı kalbi 
kurtulmayacaktı, 

Bir aptal gibi sordum: 
- Ben mi sebep oldum? 

(Devamı var) 

- Yaşadık ... -dedi. bu voli ba
na tam altı yüz elli lira kazandırdı. 

Ceketinin iç cebinden ikiye bü. 
külmüş bir zarf çıkardı; kasanın 

üstüne silkince birkaç yüzlük bank
not uçuşarak düştü: 

- Hamallığa ne lüzum var ? .. 
·diye söylendi• dört tane yüzlük, 
beş adet de ellilik ... Şimdi bunları 
bizim bankaya tevdi edelim, baka
lım. Enayi Arapgir!i! Ne de tatil tatlı 
söylüyordu. 

Gardrobun kapısını açtı, bir çen
gelde asılı duran paltoyu aldı: Eliy• 
le bir tarttı, gülerek: 

- Banka ... Banka... işte benim 
bankam ... -dedi. en sağlam banka .. 
ırömlek bankası. 

Bu paltonun yakası kahve rengi 
bir kadifedendi. iyi bir tiflik ku· 
maştan yapılmıştı. fakat omuz ta. 
rafları aşınmıştı. 

Gardroptaki küçük bir dolaptan 
bir teneke kutu çıkardı. Bunun 
içinde siyah bir makara iplik ve 
birkaç iA-ne vardı. Uslu akıllı bir 
ev kadını ıribi yere çömeldi, Tire
reyi dışile koparıp iğneye geçirdi. 

(Devamı var) 



2 Nisan 

Resim -----
Yeni devir resminde 

büyük şahsiyetler 
CLAUDE MONET 

l84U .,'a Pariste doğmuş olan Cla· 
ude Monet'nin hayatı , bakkında, 
resim tarihi manüellerinde, veya 
san'atkira dair neşredilmiş tetkik
lerde malumat bulmak müınkün
dür. Biz bu sütunlarda sadece cnun 
resim san'atı bakımından kıymet
lerini göstermeğe, ve tesil'leı ini i
zah et'lleğe çalışacağız. 

San"ntkarın kırk beş yaşına ka
dar içınde bulunmuş oldu~n kötü 
şerait~ uymak zorunda olan çnlış
ma tarzı eserinin mühim bazı hu
susiye!.lerini ızah eder: Büyük cb
adda ulan eşhas tablolarına ~yiz
ajı çok pahalıya mal olacaeı için 
ihmal etmek:. Mamafi, eserinin 
bir d .. rE.r meziyeti, bu şartl-..r ta .. 
nınmadan bile, tekiimulünün man
tıgıru kavramanın mümkün oluşu
dur. i\Tonet'nın inkişafında, inki
şafın Lizzat tabi olduğu prensibin 
uyduğu mahlukun meş"um şekil 

değiştirmesine tesadüf edilir. Da
ha 186?, de meşhur bir münakkidin 
nazarı dikkatini celbeden l\fonet 
hakkınna , bize prensiplere s:kı sı
kı) a bağlanmanın en güzel n·is~li
ni \'ert•n adam'• denmektedir. 

Onun bu kadar zevkle ve i~ttn 
bir aıaka ile bağlandığı prensıpler 
tamamen realısttir. Monet bunları 
esaslı bir şekilde herkesten evvel 
1865 ®n itibaren kullanmağa baş
lar. Kendini çok erken. yirmi ya
şında bulmuştur. Dostu Renoir zen
gin malzemesine rağmen k~ndini 

bu kadar kolayca bulamıyor! Za
ten arıılarıııda büyük farklar var
dır. Bilyuk üstadları tetkik ediyor. 
San'atkar eskilere hürmeti, eskiyi 
muhafazayı istemekle berabP.r, ay
ııı zamanda ihtiliilcıdır da. Bir an 
geliyor, resmi sıfatla nlakasını ke
sıyor, muzelerdcn uzaklaşı~·or: o 
zamanın tabirile ctabiatın talcbe
sı> oluyor. 

Garip bir vakıa olarak onu , res
me karikatürle baş.adığını söyler
ler: Bu, onda mevcut esaslı bir te
mayülü izah eder. Karikatürcü 
tabiatı kopya edecek yerde, :araf
girnnc ç_izilmis bir karakteri ~rta
ya oymağa çalışır. Modelin en 
l:[ıkim hüviyetini, intıbaını tesbite 
çalışır. 

Monet on sekiz yaşındadır, ken
dini yırtan bir tablo gibi tabiatP a
çılır. Resmin ne olduğunu anlıyor, 
ve seziyor. Herşeyi ait olduğu pla
na koymak, kıymet münasehetleri
ni tayın etmek, semayı yaşaUllak. 
nihayet 1860 a kadarki ressamlar 
gibi resim yapmak: Bu, Mone~'nin 
Boudin v:ısıtasile aldığı Carot tar
zındaki bir çalışmadır. Halbuki, bu 
derslerde, bu çalışmalarda ilk de
fa Baudclaire'i hayrete dii?üren 
bir temayül gösteriyor: cMevkie, 
saate ve rüzgara göre. havanın 
muhtelif hallerini tcsbit etme'<. Fa-
kat henüz bu yaşta havanın ince -
liklerıni tahlil edecek kadar emin 
bir tekniğe sahip olamazdı. İşte o 
zaman hocası Boudin'in korkak re-
alizmine karşı bir aksülamel ihtı
yacı duyuyor, ve bu, hocasından 

alizmine karşı bir aksülamel ıhti
uzaklaşmağa kadar varıyordu. Ho
casından ayrıldıktan sonra yaptığı 
cscrler;nde gittıkçe şahsiyet sahıbi 
olmağa başlıyan hususi bir a.::lam, 
bazı hatlarda kuvveti i ve keskin 
bir karakter kazanır. 

Monet'nin bu genç devresinde 
Daubigny (ıkinci hocası), Courbet 
ve Manet'nin tesirleri epi mıihım
dir. Bu sonuncu ile alakası 1863 de 
.reddedilen tablolar sergısi. nde 
gördü/;ii bir kaç tablo ile haşl;:.r. 
Manet'de bulduğu şey, tesir sara
hati, t.?rkip hususiyeti, ıslak ve ta
ze halde olan şe'niyet zevki, ve ta
biatin kuvvetle anlaşılıp doğradan 
doğruya tesir yapacak tarzda ihya
sı olmuştu. Manet'de gördüğıi ye

nilikkr onda hocasına karşı başlı· . 
yan aksülamelin, bu sonuncuyu 
hazırlayan ve ona devam imkanla
rı ver~n san'ata kadar ileri götü· 
rülmesine sebebiyet vermiştir: Ar· 
tık l\fanet kendi devrinin hilkim 
ı;an'at te!akkilerinden uzak!oşmak, 

• ve kendi yolunu bulmak üzeredir. 
Bu biralarda, 1865 de açıhn ser

giye genç ressam iki tablosunu gön
derdi: .Honf!eur'de Ren nehrinin 
mensaba ve cezir zamanında He -
ve burnu •. Paul Mantz, Gazette'de 
neşrettiği bir makalede ilk defa, ve 

Yazan: Şerif HulOsl 

eti mecmuanın cazip, eşyaya bakan 
Lütün meziyetlerile Manet'den bah· 
sediyordu. Hatta Mantz birinr:i tab· 
!o için , beni derhal karşısında dur· 
durdu, kendine çekti; bu eseri ar
• tabloda gösterilmek istene:ı tıey
tık unııtamam . Demişti. Bundan 
başka nüfuzunun sahibi münakkit 
gözün cesur oluşundan ve sayırci
yi kendine cezp> edişinden de oah
sedıyordu. Aynı zamanda hu iki 
tablod.ı mevcut .müşabih renkle
rin işlenmesinde ahenkli renk i!ti
maları ze\"ki, renk kıymetlerinde 

kuvvetli bir hassasiyet, e d~ :~arct 
ediyordu. Bütün bu kıymetlere mu
kabil !ki eserde bir incelik zevki• 
n ıı mevcut olmayışından t€essüfle 
bahsediyor. Fakat bunun san'a:kiir 
tarafından temin cdilcce~indcn 
kat'iyrn şüphe etmiyordu. 

Paul Mantz'ın naklcttiğifT'.iz bu 
fikirleri bir hamlede söylenmi~ti. 
Hakikaten çoğu isabetli idi. Fakat, 
Monet'nin bütün kıymeti, san'at 
tarihinin bu devresinde kend;,; gi
bi gcııç olan ressamlar arasında 
czamaıuna ait şeyleri ve ins·lnları, 
paltolu efendı.eri, ve Waterproflu 
hanımıan• ılk defa tablole.rına 

mevzu olar.ık seçmiş olmasından 

gelır. Çünkü, hiç bir diğer genç 
san' ntk5.r realizmin prensi!>ıerini 

bu ka ~ar kolayca kullanamıycrdu. 
Yaşanan devri çizmek, göstermek 
gayreti Menet.'de, Degas'de, Reno
ir"de de vardır; fakat onlar b•ı nevi 
buluşlarını bin bir üslup iddiaları
na, ve Monet'nin tamamile yaban
cı kaldığı üstadlara bağlı k'llarak 
ortaya koyuyorlardı. Bu devirde, 
1865 de genç ressam yarım bıraktı
ğı muhim bir tablosuna, Dejeuncr 
sur l'Hcrbe Çemen üzerinde öi>le 
yemeği. adlı eserine tekrar haşlı
yordu.Bu tablonun bir diğer e!ıcm
mıyeti Monet ile Manet aras•nda 
mevcut a ve o farkını gayet ıyi izah 
etmesındcn gelir. Aynı isimli tab
losunda Manet çok müthiş mr!a
malara, eserini arabeskler le süsle
meğe· , ve nihayet üsliıp ·araştırma
larına ka~tı: halbukı, Manet t.::ıblo
suna her günkü hayatımızın ı.:ıüba· 
!iliğe varan basıtliğini koyms~a 

çalışmış, ve bu suretle bu eserınde 
ressam tamamile Courbet ve Ma
net'dcn uzaklaşarak kendı veı!unu 
bulmu1tur. Denebilır ki bu eser 
san'at tarihınde biı· merhale oldu
ğu gibı, Monet'nw hayatında bü
yiık bı~ di:müm noktasıdır Tablo
ya dikkatle bakılınca, 1865 senesi 
insanlarının basıt, fakat neşclı bır 
atmosfer içınde yaşadıkları g~rü

lür. Zıyaiete ıştırak eden dostlar 
gelışi güzel, kımi ayakta, kıını otu
rur halde intihap edilmı~tır; Bir 
kısmı :;ıarı gölgeye büriınmüş bır 

kısmının yuzünde güneş zıyası en 
harıkulade ışık oyunlarını oynı! • 
maktadır. Mahallin hıç bır hususi
yetı ve muayyen bır derinliği yok
tur. Işık insanlar üstünde olduğu 
gıbi, yapraklarda. ağaç gövdelerın· 
de. hatta otlar üstünde neşeli oyun
larına devam etmektedir. Hatta 
hazan, şehvetli güneş zıyas1nın şe
killeri ısırdığı, yemek istedı~i bile 
olur. B'-itün bu hal bizi tabloya da
ha fazla yaklaştırmakta, ve bina
enaleyh hızı kendısıne çekmekte
dir. 

Tablo teşhir edildiği zam,..,, Co
urbet, açık havada bu kadar mu
vaffak bir eser karşısında res,;amla 
alay etmişti. Fakat, Monet bur.lara 
aldırmadı. Bulduğu ve getirdiği 

yenilığın güç. ama sonunda ~crla 
kabul edileceğini biliyordu. Onu 
şimdi en çok meşgul eden şey, bul-
duklarını iyice işlemekti. Femmes 
cueıllant des fleurs •Çiçek toolıyan 
kadınlar. tablosunda bazı teferru

atın bu iddıalarla fazla tebarüz et
tirilmek istendiğini anlatır. Tablo, 
bundan evvelki eserde mevcut ce
saretten, teknik salabetinden mah-
rum olmasına rağmen, bir yaz gü-

nünün öğle zamanında tarlalarda-
ki renk ve ışık randevularını, in • 
sanları dekor yaparak, gö>termeğe 
çalışır. Fakat, bu eserde, Bazille'
den kök alan bir tesirle bazı tabiat 

kıymetlerinin stifüe edilişine tesa
düf edilir. &ın'atkarın bu deı>irde 
yaptığı Dejeuner tablosundan baş
ka dığcr eserlerinde hakikaten Ba
zille 'in geçici olan tesiri göze çar
par. Bu tesire rağmen, yine rsasta 

-ACIK SÖZ 

AskerrDök 
öşDerrö 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Ôğle neşriyatı: 
Saat l~,30 plakla Türk musikisi, 

12,50 havac.is, 13,05 mubtelif p ;\o< 
neşriyatı, 14 son. 

Dakikada on bir mermi 
atan korkunç toplar 

Akşam neşriyatı: 
18,30 p'akla dans musikisi, 19 30 
spor musahabeleri Eşref Şefik, 20 
Türk musikısi hey'cli, 20,30 Ômer 
Rıza tarafından arapça sö ;lev, 
20,45 Vedıa Rıza ve arkada~·arı 
tarafından Türk musiki ve ha k 
şarkıları, nat ayan, 21,15 orkes
tra, 22,15 ajans ve borsa hab<,r'cri 
ve ertesi günün programı, 22,3() 
plakla sololar, opera ve operet 
parçalorı, 23 son. 

Aımangada 1000 mitral yoz, 500 hücum arabasile 
hafif ve a_.ğır makineli tüfek, b?mbo ve toplar

dan murekkep fırkalar teşkıl olunuşudur 1 BORSA • PIY As:-f 
Alman ordusunun bugün ne va· 

ziyette bulunduğu günün hakika -
ten merak edHecek mevzularından 
biri olsa gerektir. Fakat Alman or
dusuna şöyle umumi bir nazarla 
bakmaktan ziyade, bu ordunun ke
miyetten ziyade, asıl keyfiyet ifa
de eden tardlarını gözden geçir -
mek ber halele daha öğretici bir şey 
olur. 

Mesela bugün Alınan ordusun -
da ,zırhlı fırkalar• vardır ki, eşi 

daha baska memleketlerde yoktur. 
Panzer Division denilen bu fırka· 
lar tamamile taarruzi mahiyette -
dirler. Gayet seri, düşmanın her 
türlü hazırlıkları karşısında en U· 

mulmadık sürprizleri yapmıya ve 
düşmanı dağıtmak için cephenin 
her hangi bir köşesinden nüfuz et
rniye muktedir fırkalar ... 
Anlatalım: Bir zırhlı fırka, iki 

hücum arabası alayından bir silah
endaz alayından, motosikletlerden, 
topçudan, hücum arabalarına kar
şı konulan son sistem toplardan, 
irtibat ve keşif kollarından mü • 
rekkep bir fırkadır. Fırkadaki bü
tün cüzütamlar molörleştirilmiş -
tir. 

Bir hücum arabası alayında, her 
bin iki mitralyözle mücehhez ve 
iki kişı tarafından idare edilen 250 
hafıf hıicum arabası vardır. Bu a
rabalar saatte 45-50 kilometre me
safe katederler. 

Demek ki, bır zırhlı fırkada ateş 
hattına scvkedilmıye miiheyya 300 
hücum arabası vardır ve bunlarla 
beraber de 1000 mitralyöz. 

Bu silahlara ayrıca ağır ve hafif 
makınelı tüfeklerle bomba ma -
kınelerıni ve topçu alayının batar
yalarını aa ılive etmek lizımdır. 
Topların menzılı azami 18 buçuk 
kilometredir. Her bıri dakikada 15 
kılo 600 gram sıkletinde altı mermi 
endaht edebılirler. 13 buçuk kilo • 
metreye kadar 42 kiloluk mermi a
tan obüs topları da ayrıdır. 

Zırhlı fırkanın irtibat kolunda 
portatıf radyolar ve telsiz teçhızatı 
olan otomobiller vardır 

Hücum arabalarına karşı da mü· 
dafaa veya taarruz içın bir ,Anti 
şar> kolu vardır ki. bu kÔlun top
ları dakikada 7 iliı 11 mermı en -
dahi eder. Bu mermilerın menzili 
azami bir kilometredir. Fakat mer
milerinin 600 metreden delici I:ud
reti 50 mim dir. 
Şimdi bir Alman zırhlı fırkası • 

nın nasıl kesif bir ateş açabilece· 
ğıni tasavvur edersiniz. Fırkanın 
bütün cüzütamları her türlü ara • 
zide tam bir manevra kabiliyetini 
haiz bulunmaktadır. 

Ortada dönüp dolaşan iddialara 
göre, önümüzdeki ilk muharebede, 
eskiden olduğu gibi, evvelden lıarp 
ilan edilmiyecektir. Zırhlı fırka e· 
mir alır almaz, düşman cephesini 
mümkün olan derinliğe kadar ani 
ve sert bir hücumla yaracaktır. Bu 
suretle ikinci kademe olarak arka
dan gelen kuvvetlere yolu açacak
tır. 

TAYYARELERE GELİNCE ... 
Almanya askeri tayyareciliğini 

1935 martında tensik ve ıslah et· 
miye başlamıştır. Halbuki Alman 
hava ordusunun yeniden teşkili 
planı 1933 te hazırlanmıştı. 

Bu plan, 1936 senesi 1 teşriniev
veline kadar yüz kadar askeri ha
va filosunun teminini derpiş edi • 
yordu. Yüz kadat filo, yani birin
ci safta 1500 tayyare ... Bu rakama 
17 hava mektebine tahsis edilmiş 
olan 400 tayyareyi de ilave etmeli-

ı ..... ~~~~...,,..~~~~~~-
bir oriıinalite, fakat teferruatta 
daha PSrarlı bir çalışına sanatkarı 
meşgul eder görünmektedir. Niha
yet, bu pek kısa devre, her sanat
karın hayatında rastlanan, kuvvet
li bir irtifa aşmak için bir g~ı ;Jme, 
bir en~rji toplama devresidir. Ha -
kikaten çok kısa süren bu s.a~kın· 
lıktan sonra, Monet'nin sanatkar 
şahsiyeti yine tabii olan tekamü-

. lüne de\'am edecektir. 
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~ Satıt 
1 ~ferlU. 113. tn. 
l Dolar 123. 116 

20 Frank 111. ııs. 
20 llttt J?Q. u~. 
20 B•lçlka Franııı 30. a .. 
:ıo Drahmi ıs. 2'1. 
20 lnlçn Franıı ~60. S7S. 
20 Lna 20. 23.. 
1 FJorfa 63. M. 

20 Kron Çek 70. n. 
l Şilin Avusturya21, - 23. -

Pe.ıeta -. -. 
1 M'ark. 25. 28. 
l Zloti 20. n. 50 
1 Peago 21. 2'1. 

20 Ley lı. 14. 
20 Dinar 48 5! 

Ye11 -. -. 
1 Kron laveç 30. 32. 
1 Allıa l(M2. 104J. 
1 Bukaot 247. 24& 

ESHAM 
Erkef< oe katlın gençlerin a•keri ter6igderine bagük elıemmigd oeriligor 

dir. Geride icabı halinde askeri hiz· gidip gelişte 1500 ton bombadır. Bu Açılıı 

lı &nkuo Mil. 
Kapıı.ıt 

metlerde kullanmıya elverisli su • miktar 2000 tona çıkarılacaktır. 
N. rette yapılmış olan 1500 sivil tay

yare daha var ki, bunu da yekiına 
zammetmelıdir. 

Şimdi Almanlar, hava kuvvet • 
lerını Fransa ile müsavi dereceye 
çıkarmak ıstiyorlar, yani 5.400 tay
yare! 

Bu gayeye varmak için Alman 
Hava Nezareti ticaret ve spor lay
yarelerini de .askerileştirmiş• tir. 
Almanyada hava münakalatı inhi· 
hisarını elinde bulunduran Luft • 
hanza askeri kontrol altındadır ve 
bir seferberlık halinde Hava Ne -
zaretınin emrine geçecektir. Bu 
şirketin, 300 pılolu ve kolayca 
bombardıman tayyaresi haline if
rağ edilebilecek tayyareleri var -
dır. 

Bundan sonra Luftsporverband, 
yani •Hava spor Bırliği• gelir. Al
manyanın hemen bütün sivil tay -
yarecilerini elınde bulunduran bu 
spor teşekkülünün elinde bugün 

1500 tayyare vardır. Bu teşkilat da 
Hava Nezaretinin kontrolü utına 
alınmıştır. 

Hava Nazırı doğTUdan doğruya 
Harbiye Nazırına tabidir. 

Sivil tayyareciler, askeri ünifor
ma giyerler. Luftbanza pilotlarını 
askeri tayyareciler arasından se -
çer. 

Hemen bütün tayyareler yenidir 
ve en son mükemmeliyettedirler. 
Almanyadaki tayyare fabrikaları, 
sulh halinde ayda 200 askeri tay
yare imal edebilecek kudrettedir
ler. 

Hava Spor Birliğinin yarım mil
yon kadar azası vardır ve bunlar
dan elli binj motörsüz tayyareler
de idmanlar yapmaktadırlar. Bu 
teşkilatın on beş bin pilotu vardır 
ve dört bini askeri şehadetname al· 
mışlardır. 

Almanya yalnız tayyareciliğe e
hemmiyet vermiyor, tayyare men
zillerine ae çok ehemmivet veri -
yor. Bugün Almanyada 400 tayya
re istasyonu vücude getirilmiştir 
ki, bütün Avrupa memleketleri i

çinde tayyare istasyonları bakımın
dan en kesafet arzeden memleket -
tir. 

Almanya tayyarelerinin bombar
dıman kabiliyetleri 1000 kilometre 

lslanbul Asliye ikinci Hukuk 
mahkemesinden: 

İstanbul hazinei maliyesi ta· 
rafından müteveffa Vitali Kam• 
hi varislerinden Taksimde İs
tiklal caddesinde Pıpadopolo 
apartman nda mukim E<lvin 
Kamhi ile Ş"şlide Haıaskar Ga. 
zi caddesinde Sebuhyan apart• 
manın.ıa 2 Numaralı dairede 
muki n Rifııt Kamhi aleyhlco 
rine, M. Altyhlerin babası mü. 
teveffa Vita'i Kanılıiye fahri~R· 
)ar müdüriyetj umuwiyesi tara
fından teslim edilen l:.O Adet 
mısır taneleme ve 6 adet ) a\"ık 
makinalarının mevcut ise ay. 
nen d .. ğilse bedelleri olan 956 

lira 35 kuruşun maa masarifi 
muhakeme ve ücreti vekalet 
tahsili talebile açılan davanın 

esnayı tahkikatında: Edvin 
Kanılı! ile Rifat Kambh·e gön• 
derilen davetheler adreslerinin 
meçbnliyeti hasebile bila tebliğ 
iade kılınm•ş hunun üzerine 
ilanen tebligat yapılmış yine 
mahkemeye müracaat etmemiş 
olduklarından haklarında H. U, 
M. K. 401 tnci maddesine 
tevfikan gıyap kararı verilm ş 
ve tahkikat günü de 13.5.37 
Perşembe s•nt 13,30 talik kılın• 
mış olduğundan bir ay müd· 

detle ilanı keyfiyet olnnur • 
(935-473) 

Sultanehrret S Uncu Sulh 
Hukuk mahkemesinden : 
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Yıl 1937, Ay 4, Gün 92, Kuıaı 146 

2 Nisan 
Cuma 

Vakitler Va11ti Ezani ... ... d. 

Güneı 5 42 11 08 
ôtle 12 18 5 44 
lıundi 15 53 9 19 
Akfant 18 35 12 OJ 
Yatsı 20 8 1 33 

Davacı: ı,ıanbul maliye muba· 1 

kemal müdürlütü avukab Yusuf 
Nuri tarafından Karadeniz Eretli· 
sinde oturan Bo~nak zade Mehmet 
Nuri aley he 936 • 1687 numaralı 
do,ya ile 50, 934 • 10-;"0 numaralı 
dosya ile 50, ki ceman yüz lira ala
cak dava~ıoın her iki dosyanın 
tevhidi suretile yapılan muhakeme 
ve duruşma neticesinde müddeialey· 
hin ikametgahının meçhul bulun· 
muı hasebile i anen davetiye ve ıu:. ... ~ 3 59 9 24 

---~ --muameleli gıyap kararı tebliğ edil· ~-..::===:::=:;::==:="-"':=-:::::;=,::~:;: 
diği halde itiraz edilmediği ve s t mudoeiaıe y ııten ı · .,_ t-93r 

1 
celıei muhahme olan 13· 1·9J7 taril1'n 1e mab!;' ·i-
tatihinde nı. hkrmeye gelinmemi1 küm \'e karar ", ~"n 
ve vekil dahi gönderilmemiş oldu- tarihı ılandan .,, , • i11 

ğundan mebliğı müddeabib yüz J,r3. zarfında tı n11 izi dav. edi ı eoıği 
nın yüzde beş faiz ve yüde on üc· takdirde hükmün kesbi katiyct edc
reti vekA.elle bilcümle aıasarifinin ceti ilAnen teblit olunur. (:J36· 1687) 
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KEUPEl'EN Gil\; 
SiKEllt 
AT.Alt-

istanbul komutanlığ-;-ı 
Satınalma Komisyonu lliinlanj 

İstihkam taburunun işgalinde 

bulunan bina bağlı keşif cetveli mu· 
cibince tamir ettirileceğinden iha
lesi 5/4/937 de Pazartesi günü saat 

15 de açık eksiltme ile yapılacak -

tır. Muham.men keşif bedeli 674 
lir:ı 14 kuruştur. Şartnamesi her 

gün öğleden evvel komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerinin 51 liralık 

ilk teminat makbuz veya mektup

larile 9 cü İnşaat Şubesinden ıla· 

caklan ve:ıikalarla birlikte ih'lle 

günü vakti muayyeninde Fındık -

Jıda Komutanlık Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. (1495) 

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

günü saat 13.30 da yapılacaktır. 

.Muhammen tutarı 5600 liradır. 

Şartnamesi ner gün öğleden ev • 

vel komisyonda görülebilir. İstek -
!ilerin .t20 liralık ilk teminat mek
tup veya makbuzlarile 2490 sayılı 

kanunun 2 incı ve 3 üncü madde

lcrindekı vcs:ıikle beraber muayyen 
günde :hale saatinden en az bir 

saal cv,·elin~ kadar teklif mek • 
tuplarını Fındıklıda Komutanlık 

Satınalma Komisyonuna vermeleri. 
(1733) 

* Çataıca .Mustahkem Mevki Ko • 

mutanlığı için 8 kalem muhabere 

malzemesi açık eksiltme ile 8/4/937 

Perşembe günü saat 16 da ihalesı 

yapılacaktır. Muhammen keşif be· 

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

yonda görülebılır. İsteklilerinin 67 
liralık ilk teminat makbuz veya 

mektublarile beraber ihale günü 
vaktı muayyenindc Fındıklıda Ko
mutanlık Satınalma Komısyonuna 

gelmeleri. (1604) 

:Y.., 
İstanbul Komutanlığı hayvan 

hastahanesinde mevcut körüklerin 
elektrikle işler körüklerle tebdil 
edilmek surctilc satın alınacaktır. 
İhalesi 8/4/937 Perşembe günü saat 
16,30 da a~ık eksiltme ile yapıla
caktır. Muhammen keşif bedeli 
1062 liradır. Şartnamesi her gün 

• öğleden e\'veJ komisyonda görü -
le bilir. İsteklilerinin 80 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektublari
le beraber ihale günü vakti muay
yeninde Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna gelmele • 
ri. (1605) 

SATIŞ İLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

20623 ikraz numarasile Mehmet Fuad ve Münevver tarafından borc 
alınan (75) lira mukabilinde Vakıf Paralar idaresine birinci derecede 
ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına yeminli üç 

ehli vukuf tarafından (138) lira kıymet takdir edilmiş olan Sultan Stlimde 
Tabak Yunus mahallesınin bakkal arkası sokağında eski 10 No. lı bir 
tarafı Ürkiit H. hanesi ve bir tarafı Hafız Anmct ef. vcrcseleri hanesi ve bir 
tarafı Hatic. H. menzil bahçesi ve tarafı rabii bak~al sokafıı ile mahdut 92 
metre murabbaı ~e haliç denizine nezareti kamilesi olan arsanın tamamı• 

nın tamamı açık arttırma>a konmuş olup şartnamesinin .S-4-937 tarihin· 
den ıtibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 6·.S-937 
tarihine müsadif Perşembe i\ınü saat 1-1 (on dört) den 16 (on altı)ya 

kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli mu ham· 
men kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttıra· 
nın taahhüdü baki kalmak üzere 21·5-937 tarihine müsadif Cuma günü 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında 

gaynmenkul gene muhammen kıymetinin % 75 ini bulduğu takdirde en 
son arttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı ka· 
nun h~küm'erine te>lıkan satışı geri bırakılacaktır, Taliplerin muham• 
men kıymetinin yüzde yedı buçuğu ni~betinde pey akçesiıi veya mıllt 
bir EankAnın teminat mektubunu hAmil bulunmaları lazımdır. 

Muterakim vergiler ile vakıf icaresi, ve Belediyeye ait tenvirat ve 
t~ozifa~ rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli müşte• 
rıye aııtır. 2004 num ıralı icra ve iflils kanununun (126) ncı maddesinin 
dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklı. 
lar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
bususile faiz ve masarıle dair olan iddıalarını, ilan tarihinden ıtibaren(20) 
yirmi gün içinde evrakı müsbiteletile bildirmeleri, akksi halde hakları 
tapu sicillerile sabıt olmadıkça satış beJelinin paylaşmasından hariç ka. 
lacnkları cihetle alakadaranın ışbu maddenin mezkQr fıkrasına göre ha
reket etmeleri ve daha fazla mılılmal a mak isteyeelerın 934 • 2366 dos• 
ya numarasile müracaatları ilan olunur. (1834) 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
kadar binlerce kişiyi Şimdiye 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 Nisan - 1937 dedir. 

~üyü~ 2 O O liradır. 
ıkramıye • 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000} 
liralık iki adet mükafat vardır •. 
Dik kot: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N • 

937 günü akşamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet U2e· 
rindeki hakkı sa~ıt olur .• 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
isletme U. idaresi İlanları 

Muhammen bedeli Cıf oldugıı takdirde 19350 lira yer.i olduğu tal:

dirdc 35.000 lira olan 1000 ton hu•da dö~me ı l-5·937 salı {tünü saat 

15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınccakur. 
Bu işe girmek isteyenlerin Cif için 145 l,25 lira, yerli için 2625 lira-

. lık mııvakkat le ninat ite kanunun tayio cttiıti vtsikaları, resmi gaıete

nın 7-.S-936 gİin ve 3297 numaralı nüshasında intişM etmiş olan tal'm•t· 

name daırc~inde alınmış vesiK' ve teklıllerini aynı ııün saat 14,30 za 

kadar K:ımisyoa Rei•liğine vernıd•ri lazımdır. 
Şartnameler parasız o~arak. A:.kardda Mllzcme Daire3inden, Haydar• 

paşada Tesel :um ve Sevk Şd ııtınden dağıtılmaktadır "1691., 

Neden 
A . . ? 
spırın !; 

Çünkü ASPİRİN seneler

denberi her türlü soğukaf 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu', 
isbal etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına d ikkat ediniz. 

marka· 

ı Sellmiye Asker i Satına ima Komisyonu hanları J 

1 - Sdimiye Süel Fırınının hızı aksamı tamir ettirilecek· 
tir. Bedeli 1000 liradır. Teminatı muvakkate'i 75 liradır. 

2 - Esiltme açık ek•iltme suretile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme 9·4·9~7 Cuma günü sut 15 de s~limiyc As

kerlik Dairesi binasında toplanan Askeri Satınalma Komisyonun· 
ca yapılacaktır. 

4 - Tal"plerin gereken resmi V(Sİlcalarını Komisyona İbra~ 
etmeleri meşruttur. 

5 - Şutname hergün komisyonrla gôriılthiFr. "1617,, 

Senelik muhammen ki rası 60 ııra olan Bostımcıda v.•.pur iskelesi so

kağında 2 No. baraka 938 veya 939 ve 940 senelerı M>yıs sonuna 

kadar kiraya verilmek üıere açık artırmaya k<•nulmuştur. Şartnamasi 

Levazım Müdürlütünde ııö r ülebilir. istekli olanla r 4 lira 50 kuruşluk 

ilk teminat mektup veya ma<buzu ile 16·4-937 c~ma günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1 848) 

Dr. Hafız Cemal 
{wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 1 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağalo~fa Nuruosmaniye cad. 
Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te efon. 22566 

Paza.rdan başka günlerde öğle - ı 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar ,, 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu-

maralı hususi kabinesinde hasta - ~~~~~~~~~~~~~~!! 
tarını kabul eder. Salı, cumartesi 
günle: i sabah .9.5 • 12. saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev tel~fon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

Sahıbi ve umumi neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

E. izzet 
Basıldıiı yer: Matba.al Ebüulya 

için 

Vcrılen şeyle alınan karşı· 

lık arasında, büyük bir mü· 

badele farkı bulunmamasına 

dikkat etmek lazımdır. 

Krem 
Pertev' in 

Değerini onu senelerce ev• 

vel beğenmiş ve kullanma• 

ğa karar vermiş olanlardan 

sorunuz. 

İstanbul Dördüncü İcra Memur
Iuğundan:· 

Yeminli üçehll vukuf tarafındandan 
tamamına II90 L. kı~et takdir e
dilmiş olan Kınolıadada Sultaniye 
sokağına kayden eski 15 yeni G7 
ve mahallen 57 numaralı hane sa

tılacağına bin"en ev.alı aşağıda 

yazılmıştır. 

Birinci kat: Taş merdivenle et
rafı demir parmaklıklı zemini be
ton bir sahanlıktan girilen zemini 
mermer bir sofa üıerınde yüklü 
dolaplı bir oda, zemini çimento ve 
maltız ocaklı bir mufak bir helfı ve 
bahçeye açılan bir kapı vardır. 

İkinci kat: Bir sofa üzerinde bir 

dolap ve iki od~. ve loir hela vardıı 
Bodrum zemini toprak olup soka
ğa ayrıca kapısı vardır. Bahçesi 
taş dıvarla sıdur ve sedli olup i· 

çinde içilmeğe elverişli tatlı suyu 
bulunan bir kuyusu vardır. Mut-_ ___,, 
faktan taş basamakla odanın al -
tındaki bodruma da inilebilir. 

Hududu: Sağ tarafı Sultaniye 

cl(irlesi s1lu ş~kerci l'.ndon ar~~
sı cephesi Tevfikiye caddesi arkası 

Serkis arsası ile mahduttur. 
Sahası: 574,50 m. olup bundan 

66 m. bına ve kalan kısmı hah • 
çedir 
Yukarıda mahal ve semt ve mı

mara ve evsafı ve hudut ve sahası 
birer 0,irer gösterilmiş olan g~yri 

menkul açık. arttırmaya vaz ed;ı. 

miş olduğundan 5-5-937 tarihin• 

müsadif Çarşamba günü saat H 
den 16 ya kadar dairede birincı 

arttırması icra edilecektir. Art\ır · 
ma bedelı kıymeti muham.menenin 

')t 75 i bulduğu takdirde müşterisi 
iızerınde bırakılacaktır Aksi ta!t

dirrle en son arttıranın taahh(ı "i 
bakı kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 19-5-~:ı·ı 

tarıhıne musadi( perşembe günü 

saat 14 den 16 ya kadar keza dai
remızde yapılacak ıkınci açık art
tırma bedelı kıymeti muhammenr
nın % 75 ını bulmadığı takdirde sa· 

tış 2280 No. lu kanun ahkamına 
tevfikan gen bırakılır, satış peşin• 

dır Arttırmaya ışııriık etmek is 
teycnl~ln kı:ymetı muhammcnc
nın 7u 7,5 nısbctınde pey ak(csi 
veya milli bır bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları la
zımdır Hakları tapu sicilile sah'• 
olmıyan ipotekli alacaklarda d•g?r 
alfıkadaranın bu haklarını ve hu -
susıle faiz ve masarife dair olan 

iddıalarını evrab müspiteleri ile 
birlikte ıliın tarihinden itil>aren 
nih~yet yirmi gün zarfında bir -

tikte dairemize bildirmeleri hizım
dır. AJ<si takdirde hakları tapu si
cilıle sabıt olmıyanlar satış bede • 
lının paylaşmasından hariç kalır • 
lar. Müterakim vergi. tenviriye, 

t.anzifiyeden mütevellit belediye 
rüsumu ve vaklf icaresi beci1;.ıti 

müzayededen tenzil olunur. I>ıha • 
fazla malümat almak isteyenler i
lan tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık bu 
!undurulaeak arttırma şartnarıe 

si ile 936/679 numaralı dosyaya 
müracaatla mezkür dosyada mev· 
cut vesaiki görebilecekleri ilen o -
lunur. 
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