
anlaşması 
Suikastçıların 
muhakemesi 

Bugün Ankara ağır 
· cezasında görülüyor 

Ali Saibin avukatı müvkki1inin 
masum olduğuna kani 

Haklarında gon tahkikatın açıl

masına karar verilen suikast maz· 
nun~arının bugün Ankarada ağar
ceza mahkemesinde dinlemelerine 
başlanacaktır. Bunlar Urfa sayla
vı Ali Saib, Yahya, Üzeyr, Arif 
idris, Şemsettin , Ramazan ve ls
maildir. 
Afi Sa"bln avukat. mUekkillnln 

masum oldu§una kani 
Saylav Ali Saibin avukatı Ha

mit Şevket, gazetecilere clemi~tİY 
ki: 

"Şimdiye kadar elde ettiğim 

malfunat ve delillere müsteniden 
Ali Saibin tamamiyle masum ol 
duğu ve hadisenin, düşmanlar 

tarafından yapılmı~ bir isnatt.-n 
ibaret bulunduğu kanaatine vard·
ğım için müdafaasını üzerime al
dım. 

• - 1 (Devamı 2 ncide) 
Ankara Müddc:umumisi 

Baha Anhan 
F ran•anın Akdcnize bir lilo göncler meıi üzerine bir lnımı!l~n ana va tan sularına geri aJ,nmaıına karaT 

verilen lngiliz donanması nrn portsaitte bir görünüıü ---------------------------

/ 

.. Akd . d t planan F ran•ız Jonama•ınclan bir parça ... 
92 gemısı enız e 0 

Habeşler yağmurlarla beraber 

Şimalden, cen'!ptan 
hücuma geçlıler 
Bütün Tembien arazisinin 
Habeşler elinde bulunduğu 

bildiriliy.or, 
Ras Guksa İtalyanlara Habeş casusu 

olarak ııtthak etmiş 
(Yaıııı 2 nci ve 4 .üncüde) 

Kısırlaştırma 
kanunu 

yapmah mı? 
~ 

Ahmet Sabri 
Anketimize ccrnp veren tanınmı~ 

ccz~cıla~·ımızdan Ahm~t Sabrinin söl" 
Jedıklcn !1 uncu sayfamızdadır. - . 
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Türkiye-ispanya 
Ticaret anlaşması 

Türkiyenin 
lehinedir 

-'""a a ya btttiln tütün 
ve pamuk ihtiyacını 
'zden temin edecek 

RO bin kental 
yumurta alacak 
Madrit, 8 (A.A.) - Ticaret 

anlaşrnaamm ana hatları şunlar • 
dır: 

1 - Ticari mübadelelerden 
mütevellit tediyat klering yoliy -
le yapılacak. 

2 - Devlet, belediyeler, imti
yazlı şirketler mübayaatı klering 
yoliyle yapılacak ve yalnız muay
yen maddeler için hususi veya u
mumi klering yolundan istifade 
edileceği iki tarafça daha evvel 
tesbit edilecektir. 

3 - Bütün İspanyol müstem -
leke ve protokollarmdan vaki ola
cak miibayaatımız kleringe gire . 
cek. 

4-Türkiyenin hiç bir nevi an
laşnıa ile bağlı cılmadığı memle • 
ketlerden ispanya transiti ile ge. 
tirebileceği eşya keza taraf eynjn 
mütekaddim muvafakati şartiyle, 
ispanya kleringine girecek. 

5 - Tarih sırasını beklemek 
iatiyen lspanyol ve Türk tüccar 
tesbit edilmiş maddeleri mühayaa 
tıuretile hususi klering yolile der • 
hal matluplarını istifa edebile -
<:ek. 

6 - ispanya bizden vaki mü . 
bay~atmın yü2de 20 sini Fransız 
franaı olarak ödeyecek, yani Is . 
p~nya bize seks~ J satarsa bizls • 
pan:ıayQ yüz satacağız. 

7 - İspanya pamuk ihtiyacını 
bi:.:~:m alacak ve Türk sigaretleri
nin ..;atışını deruhte edecek. 

9 - F ındık;zeytin, zeytin ya

Otobüsçüler Belediyeden 
şikayetçi ve davacı 

Keresteciler hattında bir senede on bir 
otobüsün ruhsatiyesi alanmış 

Muhtelif hatlarda işliyen oto . 
hüslerin, kabahatleri görülünce 
plakaları sökülerek işten men e -
dilmeleri otobüscülerin şikayetle
rini mucip olmaktadır. 

Son bir buçuk ay zarfında E -
yüp-Keresteciler hattında çalışan 
otobüslerden altısının ruhsatiyesi 
alınmıştır. 

Evvelce alınanlarla beraber bir 
sene zarfında çalışmaktaµ mene
dilen arabaların sayısı on biri bul 
muştur. 

Balurköy-Sirkeci hattında da 
işliyen birkaç arabanın plaka -
sı alınmıştır. 

B!rkaç.gün evvel Taksim ile 

Büyükdere aras!nda işleyen bir o
tobüs Y eniköy hizalarında çevril· 
miş, plaka numarasının yanlıt ol. 
duğu iddiasile müşteriler indiril -
miş,araba seyrüsefer merkezine 
getirilmiştir. 

Burada yapılan muayenede o
tobüsün hiç bir yerinde noksan . 
lık görüLmediği, numaranın da 
kaydine uyduğu görülmüş, otobüs 
seferine devam etmiştir. 
Otobüsü yoldan çevrilerek zarar 
kaydına uyduğu görülmüş, otobüs 
sahibi yoldan çevirenler hakkın ~ 
da Müddeiumumiliğe baş vurmuş
tur. Diğer taraftan Keresteciler. 
Eyüp arasında işlerken pUkası a-

Iınan 3273 numaralı otobüsün sa
hibi Eyüplü Osman da oğlunu An. 
karaya göndermiş, Başbakanlığa 
bir şikayetname verdirmiştir. 

Eyüplü Osman bu şikayetna -
mesinde, fazla müşteri aldığı ve 
çeşit bilet kullandığı için otobüsü
nün elinden alınmasile ekmeksiz 
ve işsiz kaldığım, otobüsünün iş -
letilmesine müsaade edilmesini 
istemiştir. 

Benzinci Ali de belediye aley
hine bir dava açmıştır. Zarar ve 
ziyan istemektedir. 

Diğer otobüsçüler de yük
sek makamlara baş vurmak i -
çin görüşmeler yapmaktadırlar. 

Kasımpaşa cinayeti 
- -

nasıl işlenmişti? 
. ilaş taralı 1 incide) 

da iskele civarında oturdukları 
handa karısından para istemiştir. 
Bu esnada Rifat da odada bulun. 
maktadır. Esma para vermeyiııce 
Abdullah kızmış, karısını fena 
halde döğmüştür. 

,-qu dayak hadisesi saat üçte 
~unuştur. Esma dayağa tahammül 
edemeyince kendisini evden drşa
n atımı,, eski bayram yerine doğ
ru kaçmaya başlamıştır. Arkadan 
kocası ile Rifat da evden çıkını~ -
lar ve kadını kovalamaya başla -1 
mışlardır. 

Esma dayaktan kurtulmak i · 
çin dereye doğru koşmuş, bu ıı -
rada iki erkek yetiterek kadını 
tutmuşlardır. Derenin açık kıs • 
mında kadının üzerine çullanan 
Abdullah ile Rifat kadına şiddet
li birer yumruk vurduktan sonra 
bayıltmışlardJl'. 

Bundan ao?ıra biri boğazını 

sıkmış, diğeri de eline geçirdiği 
taşı kadının başına vurarak öldür
müşlerdir. 

Katiller cinayetlerinin gizli 
kalması için kadının ayağına ip/ 
takarak derenin kapah olan kıg.. 

mının içine doğru otuz metre a.ü
rüklemişlerdir. 

Cinayetten sonra kadının üze • 
rinde araştırma yapan katiller 
hiç 1 para bulamamıılardır. 

Bununla beraber katillerin pa
ra bulamadıkları hakkındaki iti . 
rafları hakikate uygun görülme -
mektedir. Parasız olan katillerin 

cinayetten birkaç gün sonra lzmire 
kaçmaları bu para ile kabil oldu
ğunu meydana çıkarmaktadır. 

Halidin cinayetle alakası yok 
gidir. Serbest brrakılması muhte -
meldir. 

ğı, tuz, kuru üzüm, harici satış po. ------------------------------------------
ı:t :J.o.smda el ele Y.Ürünme yolları 
aranacak. 

10 - Gayet mühim ve karak
teristik, muahedat tarihimizde ve 
Balkan ittihadı politikasında mü. 
hi,m adım olarak ispanyanın Por -
tekize ve cenubi Amerika hükii -
metlerine verebileceği bazı mü . 
saadatı - ki malum olduğu üzere 
Clause iberique namiyle bütün an
latmalarında istisnasız olarak da. 
bildir. 

Etı ziya~e naili müsaade kay
chndan hariç tutulmasına muka • 
bil biz de Balkan ittihadına dahil 
memleketler ile ilk defa olarak 
bir c1ause balcanniqu~ ve eski Os
manlı imparatorluğuna dahil 
memleketler için de bir clause im
perial'i kabul ettirmiş bulunuyo • 
ruz. 

Bundan evvelki anlaşmada dö. 
viz şartının, ispanya ihracatı Tür
kiye ihracatının yüzde ellisini geç
tiği takdirde Türkiyenin de dö . 
vizle ödeyeceği yüzde 100 klering 
esası olduğu malumdur. İspanya
nın diğer bütün anlaşmalarında 

da bu şart mevcut bulunmasına 

rağmen hu sefer yine yüzde 20 
serbest döviz esasrmızı kabul et . 
tirmiş bulunuyoruz. 

Koçoyu vurdu 
Dlin gece saat yedide Galatada 

oturan otuz yaşında Koçoyu, Alinin 
yanında yatıp kalkan bir adam bıçak
la göğsünden tehlikeli surette yara
lamrştır. 

Yara1r Deyoı?Ju hastanesine kaldı. 
rrlmış, suslu bir müddet sonra yaka
lanmıştır. 

_(1189). -

Yunanistanda 92 parça 
ısvana iştirak harp gemisi 

eden memurlar (Baıı taralı 1 incide) 

eski vazifelerine toplanacak ve ihtimal petrol ambar-
a r 1 n 1 yor gosu mesel(.'sini konuşacakdır. 

Kral kat'i kararını (4 üncü sayfamızdaki yazıları o-
verdi kuyunuz). 

Dün de bildirildiği gibi, bir Polltlka ile allkadar dejiilmlş 
marttan sonra işlerinden çıkan- Paris, 9 (A.A.) - Deniz bakanlı-

ğının bir müm~ili Fransız ikinci fi
lan Venizelist memurların tekrar losunun harekatının beynelmilel poli-
işlerine iadesi için> Kral kat'i ka-· tika işleri ile alakadar olmadığın• 
rarını vermiştir. Cumartesi günil söylemiştir. 
hükômet bu hususta bir emirname ........................................... - ............. . 

çıkaracaktır. i Almanya 
tık partide eski memuriyetleri- : • . 

ne alınacak 1500 kadar büyük me- ~Aske~ll k~en tecr6't 
mur vardır. s edılmış olan 

Diğer memurlar için de birçok i Ren havai isini 
komisyonlar teşkil edilecek ve ge- T k ·ş 1 ! 

k b. . . d e ra r ı ga . 
re ır marttan sonra ışın en çı:- d ek ı 

karılan, gerekse bir marttan sonra e ec ~ 
işe alınan bütün memurların vazi~ Paris, (A.A.) Journal gazetesinin i 

yazdığına göre lngiliz - Fraıısız : 
yelleri bu komisyonlarda tetkike- erkamharbiycleri arasındaki anlaş- i 
dilerek birçok değişiklikler yapı- manın Berlinde Lokarno muah~de- • 
lacaktır. sine muhalif addedilmektedir. Bu 

Kondilis bu işin miHetin aley- 2 sebepten dolayı askerlikten tecrit 
hinde olduğunu iddia etmekte ·ıe ~ edilmiş olan Ren havalisinin Al
şiddctli bir muhalefet yapmakta- i manya Ütt'afından işgali bir gün 
d : meselesidir. 

ır. a 
Sinemada yangın ! 

Atina, 9 - Dün gece burada i 
Roz Ekler sinemasında birdenbi~ 
re çıkan bir yangın, sinemada bu
lunan mü,teriler arasmda panik 
uyandırmış ve bu yüzden yarala
nanlar da olmuştur. 

HABER - Almanyanrn işgale
deceği bildirilen Ren ha valisi \Ter
say muahedesl mucibince a5kcrlik
ten tecrit ediJmjşti. Bu muahede 
Almnnyanın bu havalide asker bu
lundurmağı menettiği gibi buralar
da kışla gibi mel:ani ile her nevi 
müstahkem mevkiler inşası da im
kansızdı. 

:ır -0- • 

Kaçak et i n !-~karno muahed.esi mucibin~_e 
Hasekide Bayranıp::ı.şa medre- ; l gıl.ere Fran lja~ hır Alma?_ hu-
. d t k' z ~ 1. S l'h : cumuna karşı mtidafaa etmcgı ta-

1 
ıesın e o uran es ı agre ı a ı i hh='t t kt d' . • u ll e me e ır. 
35 kılo kaçak sığır eti kaçırırken : ............................................................. . 
yakalanmıttır. DIF: 4 üncü sayfayı okuyunuz. 

Misafirimiz 
Aokarada ilim ve fen 

mllesseselerimlzl 
gezmektedir 

Ankarada misafirimiz bulunan 
Efgan Dışbakanr Serdar Feyzi Mu
hammed Han, ilim ve fen müesseş;ele· 
rimizi gezmektedir. 

Bu akşam Efgan büyük elçi1iğin. 
Je bir ziyafet verilecek ve ziya
fetten sonra bir kabul resmi yapıla· 
caktu-. 

Sayın misafirimiz, milli bankala· 
nmıZl ve banka sanayi müessesatımızı 
gezeceklerdir. 

Deniz konferansın· 
dakl konuşmalar 

çatallaşıyor 
Londra, 8 (A.A.) - Bugün öğ

leden sonraki toplantıda, Japon 
yanın, muhtemel in,aat hakkında 
program teatisini istihdaf eden İn
giliz, Fransız ve ltalyan plin
larını nazarı dikkate almaktan im
tina etmesi üzerine, deniz konf e
r ansı ciddi bir çıkmaza girmiş
tir. 

Japonya, bu noktada tamamen 
yalnız bulunmaktadır. Monsell 
Japonyanm bu reddini kaydettil{
ten sonra konferans, cuma günü 
yeniden toplanmak üzere, dağıl -
mıştır. 

Bu arada, Japonyanın aldığı 
vaziyet karşısında meselenin ge . 
milerin keyfiyeti bakımından mü . 
nakaşasına devam edilmesinin ne 
dereceye kadar müfit olacağı hak· 
kında karar verilec~ktir. Bu hu
susta verilece!t aleyhte İ>.ir . kara· 
rm lmnferansın sonu demek olma· 
smdan korkulmaktadır, , } 

RasGuksa 
ltalyanlara niçin 

iltihak etmiş 
Bu baştanbaşa bir 

IH)~~~ş 
Vatanperverli!:il 

imiş 

Londrada çıkan Sunday Refree gaz• 
lesinin verdiği bir hab: re göre d1>ğU 
Afrjka harekatı ba~laclrğı vakit Jtal· 
yanlara iltihak eden Ras Guksanııt 

bu hareketi haddizatında bir hiledeıt 
ibarettir. 

Ra.s Guksa daha enel imparator" 
la görüşmGş, ·re İtalyanlara iltihak 
ettikten sonra oradaki yerli ltah an· 
lan isyan ettirmek vazifesini iize
rine almrştıı·. 

İmparatorun damadı bu Yazifeyi 
mükemmel surette görürken son gÜıt" 
Jerde Jtalyanlar kendisinden ~üphe
lenmişler ve onu te' kif etmişlerdir· 
Belki de kurşuna dizeceklerdir. 

Fakat Ras Guksanın bu kahra· 
mantığı dillere destan olacaktır. 

Maamafih lngiliz gazetesinin '"er" 
diği bu haber kaydı ihtiyatla telnkıd 
edilmelidir. Çünkü l'alyanlar bu ri· 
vaye!i daha evvelden tekzip etmiş bu
lunmaktadırlar. 

.,.-. 4 üncü ıaylayı okuyumv 

Suikastçıların 
muhakemesi 

(Baı taralı l incide) 
Müddeiumuminin henüz hang 

f'Jl>aslara istinat ettiğini bilmedi 
ğim iddianamesini öğrendikte 
sonra, müdafaanamemi hazırlıya 
cağım. Müekkilimin suçsuz oldu 
ğunu meydana çıkaracağımdan . . 
mınım.,, 

Haber verildiğine göre, avuk 
Hamit Şevket, müekkili Ali SA' 
b~n çok miisterih olduğunu ve n 
ticeyi sükunetle hekled;ğini söyl 
miştir. 

Ağlrcezada hazırhk 

Ağırceza salonu küçük bulu 
duğu için muhayemeyi dinleme 
istiyenlerin de tahdit edilmesi 1 
zım gelmif, bu sebepten salonu 
istiabı gözönüne alınarak anc 
(150) ka.rt bastırılmıştı. Yüz el 
kart arzu edenlere tamamiyle d 
ğıtılıp bitmiştir. 

Bugünkü muhakemeyi dinliye 
cekler, ancak, evvelden bu kart 
lardan tedarik edebilmi§ buluna 
lar olacaktır. 

lz-dihama mani olmak için s 
lona kart hamillerinden baıka 
alınmıyacaktır. 

Sovyetlerln 
Fransadan yapacağ 

istikraz 
Paris, 8 (A.A.) - Alman i 

tihbarat bürosundan: 
Sovyetler Birliğine 800 miiyo 

dan 1 milyar franka kadar açıl 
cak kredi hakkındaki ,ayialar h 

birtaraftan yalanlanmamı§tır ve 
fayiaların doğru olduğu anlat 
maktadır. Borcun faizi yüzde 
olacak ve yüzde sekseni F raıı 
devleti tarafından tekeffül oluJ1 
caktır. 

Makedonva111ar 
serbest: bırakıgdl 

Sofya, 9 (A.A.) - Hüku 
cürmüyle maznun beş kişidc.ı 
ada diğer bütün Makedonyalıl 
serbest bırakmıştır. 

Ermenistanın on 
beşinci yıldöniloı 

l\foskoya 8 (A.A.) - Ermenis 
cumhuriyetinin on beşinci yıJdöııiİ 
mümL"e.betiyle, So"yetler Birliği 
kez lcra komitesi en ivi Ermeni i 
lerile mühendisler, r~~"amlar. art 
ler ve yazıcılarır:dan mı sekizine 
şan ,·ermiştir. 
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Önümde bir Sovyet gazetesi. .. 
lıeriııde, otuz iki dişini birden 
~tererek gülen adamlar... Ona 
'ôre karikatürler ... 

. Ve Stalin'in bir sözü, kırmızı 
e •ır bayrak üzerine yazılmış: 
u "Hayat iyı.lesti, arkadaşlar .•. . i , ~ 

" •Y-t, ne~e)endi ... ,, 
J.\ 'i· :f. Ji. 

Bundan beı sene evvel bir Av
~ ~.P~ ııeyabati yapmı§, or~da~ ~(;.. 
• llfilınde de Rusyaya gıtmııtuıı. 

ll •atnları yazdığımı hatırlarım: 

. ''Mesut Fransız sahillerini gez
:i ıl<ten sonra Türkiyeye gelince, 
" Ütün Yiizleri somurtuk buldum. 

)tada, Joie de tJitJre, yani ''yafa-
~ l L k.ı l a~ neşesi,, denilen şeye yme 
a· eriliyor. Lakin, Türkiyedeki yüz-

tre ahııp Rusyaya gidince, ayni 
r• 1Uka.yeseyi yapmak vaziyetinde 
~f 1.ldırn. Meğer, biz Rllslara naza· 
ı· '°11 eiiler yüzlü imi~iz ... Onlar so
u- ~rtk an ...... 

~ 'i- tı~ 

lo lıu son beş yıl iç~nde, . s~;ret 
• atlarımızın iciılerı haylı duzel
~· lieıe Stakan~ovist cereyanı, fer

!n leıebbüsünü, yükselme.sini teş
•k ediyor. Bir işçi, alabildiğine 
~kitaf edebilmek imkanlarım -

gl tç olnıazsa nazariye itibariyle -
i• ~İldir. ide, gül er yüzler bunun 

ti • 
JI tı Çoğalıyor ... 

a· So"Yet dostlarımızın bu hali b\
u~ l'le kadar sevindirir... Onlarm 
ti' iıiini.i daima güler görmek jste-

Eyüpteki 
hırsızhk 

Medrese ve cami 
kurşunları nasıl 

çalınmış? 

Eyüpte Mihritah Sultan türbesi 
ve medreselerinin kubbelerindeki 
kurıunla.nn çalındığını yazmı§ • 
tık. Dün bu hususta aldığımız ma. 
lumata göre, hırsızlık vakası şu 
şekilde olmuftur: . 

Bundan bir müddet evvel bır 
gece Mihritah medreseleri ya -
nmdaki medreselerde bulunan 
Kibrit Şirketi depo bekçisi zabı • 
taya müracaatla iki hırsızın Mih
rişah kubbelerindeki .Icu_rşu~l~ı 
çalmakta olduğunu bıldırmı§tır. 
Bu ihbar üzerine zabıta memurları 
türbeye gitmişler, fakat avlunun 
büyük kapısı kapalı olduğu için 
ve içerde de bir muhafız olduğu 
bilindiğinden kapıyı çalmağa baf· 
lamı,Iardır. Fakat,içeride bulu • 
nan adam ihtiyar ve sağır oldu • 
ğundan kapı a.çıbnamış, arada ge
çen yarım saat zarfında hırsızlar 
da arka yoldan kaçmışlardır. 

Zabıta memurları kapının a • 
çılmadığını görünce arkadan mer· 
divenle avluya girmişler, fakat 
hırsızla.rrn kaçmı§ olduğunu gör.-

müşlerdir. 
Mihriıah medreselerinin kur • 

JUDlarmdan mühim bir kısmı sö · 
külmüştür. Fakat bunların ne za " 
man ve ne şekilde söküldüğü ma
ilim değildir. Yalnız bu arada mü· 
zeler idaresinin maaşlı muhafu:ı • 
nm türbede yatmadığı ve sağır bir 
ihtiyarın burada kaldığı anlaşıl • 
mııtır. 

Zabıta bugün kurşunsuz kabu-
ğu soyulmuş bir soğan gibi kalan 
Eyüp türbe ve. medreselerindeki 
kur§un hır&ızlığmı daimi ve siste
matik bir şekilde bir şebeke tara
fından idare edilen bir i~ telakki 
ettiğinden bütün bu vakalar üze -
rinde tahkikat yapmaktadır. 

Btr yılda lstanbulun 
ihracatı · 

mua en keyifsiz senelerimizde bi
le d~vam edebiJınif, gülümsemeği 
unutmut dudaklara. tebessüm ver
miş bir memleket için belki pet
rolden daha kıymetli olan neşe 

· • b" • ·k pınarı olmus-maddesının ırıcı • 
tur. Eski arkada~larımın muvaf~ 
fakiyetinin devamını temenni \'e 
kendilerini tebrik ede·:im. 

(Vl·NO) 

§am poıta11 

Mısırsız kalan tavuklar 
_,:::"tzzaw;::azr-z==t,_, zwww ~.. .___.,.. 

Yüksek mekteplerden 
üçü Ankaraya taşınacak 

Loyd Corc'u~ ta\"uklannı sattığı" 
gazete]l!rde yazıJnuştı. Bunun iizcri• 
ne, Ercüment Ekrem, boş kalan k:ı
feslere ldmin gireceğini soruyor. Ye 
yazısını şu mütalea ile bitiriyor: 

J'c bomboş kalan kümeslerinin 
önüne, yolu diişüp te gittikçe, ııakm 
bir devrin bu kavgacı lıorozu dünya. 
da her şeyin boş, her fCyin fcini oldu
ğunu düşünüp, ilıtimal ki artık uedi· 
recek ( lfI ısır) bulamadığı için el den 
çıkarmağa mecbur olduğu kıymetli ta
vuklarının lıicranile müleellim olacak 
tır.I 

Istanbulda yüksek mekteplerden yalnız 
Orman ve Ticaret mekteplerJle 

•• Unlverslte şubeleri kalıyor 

Önümüzdeki yaz lıtanbulda -
ki yüksek mekteplerden mühim 
bir kısmı Ankaraya gidecektir. 
Bunun için icap eden eaaGlar ha
zırlanmıı, Ankar:ı.ya gidecek ve 
lstanbulda kalması lazımgelen 
meldepler ve vaziyetleri tesbit e- 1 

dilmittir. 
Kati olarak takarrür ettiğine 

göre bu yaz Harbiye, Mülkiye ve 
Mühendis yüksek mektep]eri An
karaya nakledilecektir. 

Bu mekteplerden Harbiye ve 
Siyasal ve Finansal biigiler okulu 
(Mülkiye) için binalar hazırlan -
mı§tır. Sırf bu mektepler için An
karada yapılan binaların bütün 
hazırlrklan önümüzdeki yaza ka-

dar tamamen bitmiş olacaktır. 
Mühendis mektebinin nakli 

hakkındaki kararı Bayındırlık Ba. 
kanlığı yeni vermiş ve alakadarla
ra tebliğ etmiştir. Bu mektep i -
çin de Ankarada yeni bir bina te. 
darik edilecektir. Bunun için ls
tanbulda Mühendis mektebinde 
yapılacak olan inşaattan sarfı na
zar edilmiştir. Müihendis mekte -
bini Nafıa Fen mektebi takip ede
cektir. 

lsta.nbulda kalacak mektepler 
lstanbulun tabii vaziyetine uyğun 
oldukları ve burada kalmaian za
ı'Uri görüldüğü için yüksek ikti -
sat ve ticaret mektebile orman 
mektebidir. 

Zavall: Loyd Georgcs! 

* söylesek b!r tUrlU 

~s~k-blr tllrru 
--~ 2iliLWP .....---... 

Son Postanın başyazısında "Bir 
bardak suda fırtına,, diye Namık Ke
mal hakkındaki yazılan ,.e söyknen · 
ler tenJdt olunuyor: 

"Scnelerdenbcri ismi anılmayan, 
adeta unutulan bir edibin birdenbire 
böyle ön safa çıkarılarak hakkında 
nüma1Ji§ler yapı1rşı !J01'İp ı·c gülünç
tür.,. 

Deniyor. 

Yalovanın imarı 

Evvela Namık Kemalin scneler
deuberi adı anılmamış dcğiJdir. Bel· 
ki umumiyetle edebiyat merlUları ç;on 
yıllar herkesi nisbeten az alakadar 
etmiştir; fakat, her fırsat düştük~e 
Namık I\:emalin ismi gac,;miştir. 

Diğer cihetten, bir edipten hnkika
ten asırlarca bahsetmese bile, bir 
giln, herhangi bir ve.c,ilc ile moda o
lur; ön safa geçirilir; ona dair nü
mayişler yapılır. nu, niçin garip ba
husus gülünç olsun? •. 

Planın tatbikatına 
simdiden başlanıyor Gen~lik de kimstıyt• yaraımnuyor 

canım! .. Söylese Mr tiirlü. SIL..'5n 1Jir 
türlü •.• 

Akay ldareai Yalovanm iman 
için hazırlanan büyük planın tat
bikabna baılamak kararını ver • 
miıtir. Planın bu yaz içinde lü • 
zumlu görülen kısmının başarıl· 
masına, önümürdeki müddet zar
fında, ancak imkan hasıl olacak -
tır. Esasen pli.na uygun olarak 
~imdiye kadar yapılan otel inşa -
atı devam edecektir. 

Yeni planın tatbikı için evveli 
toprak düzeltmesi yapılacaktır. 
Plan büyük otelle asfalt fose ara
sına tesadüf eden büyi.ik çukurlu
ğun doldurulmasını ve burada 
genif bir düzlük vücude getiril -

Gazete sayfaları 

meaini icap ettirmektedir. Bu sa- Yok, hayır ... Namık Kemalin ıe .. 
ha beı bin be§ ~ metre murab · hinde ve aleyhinde ı-;;öyliycnler olsuıı 
balık gibi geniş bir sahadır. Bu ıa- varsın .. Bu, ha),rlc bir kımıldanıştır. 

hanm doldurulması ameliyesi bir * 
müteahhide verilerek önümüzde. Bilen varsa parmağım kaldırsın 
ki aydan itibar~n baılıyacak ve ... - - - - -

Hikmet Feridun yazıyor: 
ıüratle bitirilmesine çalıfılacaktır. "Blr :amwı lstanlmlda maymun 

Bu müddet zarfında planın bu beslemek modası çıkrmştı. Tiyatro ar
meıaha drşmda kalan kısmının ti8tlerimi: bile maymunlara nıer/za-

tatbikatma girişilecektir. nıetle bakmağa başlamıslardı. Sonra 

1 blr sincab nwdası 
0

çı!.:tı.,; 
Bu yd Buraada, bundan yı lar-

Böyle modalar bilen rnrsa p:ırma· 
ca evvel yapılmıf, fakat bazı se • ğrnr kaldrrsrn. Haydi maymun gene 
bepler dolayısiyle açılamamış o - neyse .. Tek tük bulunur .. Fakat moda 
lan büyük aui kaplıca ve otel de denen bir şey, ~alkın gözüne ~rpan
açılacaktır. Bu otel ve kaplıcanın dır .. Kaç kişi şu son ) irmi yıl i~inde 
dö§enmeıi işi haılamak üzredir. sincabın yüzünü görmü;:;tür? 

Endüstri dfrektUrU 
----0- şehrimizde 

Layiha bir kere de Endüstri Genel Direktörü Re -

Gazetelerin yazılarrnr '\'esilıa itti
haz ederek ilerde yazı :razacakkı.rın 

vay haline ..• l\fese1a bin dokuz yüz şu 
kadar senesini bir sinema, bir tiyatr<> 
sahnesinde canlandtrmak için, herke. 
sin eline birer sincap verecekler .. ikt:isat 

encümeninde şad dünAnkaradanşehrimize gel. 
(llat - Sür) , görüşÜlecek miştir. Reşad dün beraberinde en-

-o-- düstri ispekteri Reşat bulunduğu •moıwwwa•ıııoww 

Ankara, 8 - Gazete sahifele • halde bazı fabrikaları ziyaret ede- '-~~~"""r~~~~~!P.'l!jl'~~ 
rinin tahdidi meselesini tetkik e- rek tetkikler yapmi!iLir. Sanayici. 
den Dahiliye Encümeni, "münde- ler geneldirektörün bu tetkikleri -
recatı kıymetli olmayan gazete _ ne ehemmiyet vermektedirler. 
lerin sahife adedile rekabete gi. Reşadm şehrimizde ipek sana- Yaralandı 
ri!U'l"leleri neticesinde Türk para • yiinin tanzimi işile de uğraşaca. l"··- Galata rıhtımına bağlı Norveç 
sının lüzumsuz yere harice çıka _ ğı anlaşılmaktadır. 

- bandıralı Banardo vapurundan 
rılniası,, iddiasını tetkik etmiş kereste çıkaran sapan çözül~ii§, 
neticede bunu varid görmiyerek Df.ş tabipleri k ongresı· düşen keresteler amele Şab:ınm 
reddetmişti. Dictabibleri cemiyetinin yıllık "' · ı· • • :ı "\yagını ezmı§ ır. 

Bu layıhanın bır kere de İk - kongresi ayın on ikinci pazar gü. Me d · d d •• tü 
· E ·· · d k'k d. r ıven en uş 

tısat ncumemn e tet ı e ılme- nü saat dokuz buçukta etıbba oda F d A b h l! · d . - ener e vcı ey ma a esın~ e 
sı kararlaşlırılmı§hr. sı salonunda toplanacaktır C k ... k ... d t s · ~ a ıraga so agm a o uran ara, 

'* 
evinin merdiveninden düşmüş1 b:ı.Y, 
gın bir halde hastahaneye kaldı· 
rılmı§tır. 

Otomobil çarptı 
Sirkecide Muradiye cadde3İn ~ 

den geçen seyyar sebzeci Osmana 

Nişan taşında, eski ismile Cabi, ) eni ismile Rumelili l>o§ ı·c büyük arsat:Ur. 
şoför Enverin otomobili çarpmıtı. 
ayağından yaralamıştır. 

.akb b ldönUmU sokağında, Cabi apartımanında oturan Xccdet anlatıyor: 
~ 8 anın yı k"' 't'b ·ı b. · J • b. d .,. · • .. , bi- - Semt ı·e me:: ,, ı ı arı c ı:ım ııç ır şey en şılla-

llu arsa bir nevi umumi lıalci ı:c çöp almağa ma/u;us 
ııer lıalini a111uştır. Bilhassa sabalılan bu sebepten dola· 
yı etrafı kaplıyan dayanılmaz derecede pi.<1 kokular, bu 
nrsanııı önünü geçilmez bir lrale koymaktadır. 

Saht:ekarllk 

. Garıp teıaduf: Bu } azıy~ yet ctmcnıemiz lô...1m. Cadde acniş ı·c gü=cl. 11aya kaldı-

n rdiğim 11rada, Akbaba mızah rımlar zar-arsız, aokak gü::!'l aydınlan1111.:, tramvay da 
~~lesinin on dördüncü yatına geçmediğinden gürültü patırdı yok. fJinarna1c9·lı lf}lcr 

iSt:t'.atığııiı öğrendim. Yusuf Ziya ve yolundadır diyeceksiniz değil mi? 
1iiı"' •La.n Seyf· t f ndan kurulup J/aalesef bütün bunlara rağmcrı bizim de derdimi:: 
Jt ı ara ı .r. b. 'l 1 • • h . I'' ınec· ı:ar. Bu dert fırrı.a ması c u: :ını apar ma11 arasındaki 

Eğer bu semt bu dertten de kurtulursa lıiç bir şifia. 
yeti kalmıyacak ı·e bellı·i de 1stanbulu11 biricik dert. 
siz semti olacaktır. " 

'feml'nni erleriz ki İstanbul böyle bir ı:>cmt kazansın! 

Adapazarma gitmek üzere tre
ne binmek istiyen Adapazarh Ha~ 
ticenin elindeki biletini sabıkaiı
lardan Bedri almı~, yerine yara
maz bilet vermiştir. Bedri biraz 
sonra yakalanmı,tır. 

\ 
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abeşler Şimal ve Cenuf 
cephelerinde ilerliyorla 

-o-

Habeşlere göre: F 92 h Sitjasa· - Makaıleriin - ransa parça ar.p F-;:ansa, iiem ltalY' 

.. 9.~rbındaki gemisini Akdenizde topladı da~~~.~?:~\~;:r; 
butun topraklar Ya~an: LoyJ 

ltal_yanlardan Buna karşı, /nniftere, bir kısım yar:r:n:::ği!~0dcı:~:~ur:;J 45. rnektedir. Fransa 92 p:ırça. gel 

gerı alınmışbr deniz kuvvet Zerini deri ,pekiııor t:ıı:.•nizin muhtelif mevkileri•' 
~ O . 'Y 7 Eski İngiliz Başbakam Lo1d 

Habeş hükQmet:i, Dt~ll"7'cn lğ)y ltiıaır®k~tn~ır~ ~nır mcaıınıa veırcemDyor ''Sandey Ekspres" gazetesütd'J 
ltalyan yazdığı bir makalede Fransaıd' 

tayyarelerinin ı •ı• •ı • • rol ambargosuna da ne şartıa'-
Kızılhaç heyetlerini ngı iZ !lemı erının edeceğini anlatırken, Fra~~ 

bombardıman <::7 zünden Almanya tehlikesinin 

etmesini ve zehirli 'Yunan sularında bulunmasının manası nedir? zaklaşamadığım yazarak diyot gaz kullanmasını "Bugün her şey iki nokta~ 
Y eniden lngilterenin yardımına müracaat ettf;tfl de duruyor; iki noktaya miist~ ~ 1) Milletler Cemiyeti zecri J. 

protesto et:t:i devletlerin adedi on birmiş lerini genişletip petrol zecri tı 
-o- Bunların hepsi de yardımı kabul ettikler.i gibi de koyacak mı? Vanan Yugoslavya lngiltereden top alıyormuş 2) Fransa, buna iştirak edeci 

':J Birinci nokta, ikinci nokta'" 

Y ag-mu rn ar Fransanın muhtelif sınıflara düşüncesiyle geriye çekildiği ma-ı aşağı ikisi, İngiliz markalı top- lıdır. Fransız noktai nazarı ist 
U mensup 92 parça harp gemisi Ak- nasını ver~nler de yok değildir. lar ve tayyarelerle kuvvetlerini vaziyet arasında parçalanmıştı! 

G=Dabe= denizde toplanmıştır. Bunların bir sağlamlaştırıyor. Fransa, Italya ile mücadl 
~ ltalya-Almanya..Japonya mekten dehşetle ka!:ınıyor. 

Olf'<§f lYJ Da!lrD ifil O ınl hücum esnasında İngiliz donan· ittihadı nasıl olur? Verilen muvafık cevaplar o Fransa, Almanyanın Avustar)'~ 
m lYIY<alff <S !k VJJ'a\.n.n ~ n masına yardım için toplandıkları İtalya gazetelerinde yalnız, Al- derecededir ki, yapılacak yardı - mak istemesi sırasınc!a ttalyad 

U 11 '5" U:all u u söylenmektedir. manya, Japonya ve İtalya arasın- mın ne §ekilde olacağım teknil~ lecek yardıma çok güveniyor. 'f 
fl(@OayD<a.lŞ~Olf'DV'©lf lki Fransız filosundan biri Kor- da bir ittihat vücuda getirmek surette tayin için, muhtelif Ak ayni surette, Milletler Cemiyt 

sikada, diğeri Kazablangada ka- sevdası sezilmektedir. deniz kuvvetleri ordu erkanı har - feda etmek istemiyor. Bitha# 
Son günlerde Habeıistandan l k biyesi arasında konuc.ma)ar bile giltcre ile ayrılmnğı icap edot 

gelen telgraflar, orada mevsi-i aca tır. Fakat fransızca Ordr gazetesi- ~ mesele üzerinde ... Fransa, Al 
~ • b .. · d v b yapılması bekleniyor ... 

olmadığı halde gayet şiddetli yağ· lnglllz filolarında hareket 1 nın unun uzerıne yaz ıgına a- ile bir hfı clise çıkh*ı Yakit her 
kımz: Fransa, Yugoslavya, Türkiye de muh taç olalıi!ir. 

murların yağmakta oldugvunu bil- İngiliz amirallık dairesi de Nel- y · İ p k "Öfke ile ~pılacak bu göste· unanıstan, spanya, orte iz ve Anc·ık 1914 seı; esinde tta1' 
dirmekteydi. Dessiden gelen bir son ve Rodney hattı harp ıemileri ı k t ·ı · k 'b · w•ı t rit zararlıdır. Almanya cihetin• ra ngı lerenm ta arriı ettığ~ gı , ngiHerc, Fran~anın yat 
telgrafa göre, Habeşler bu yagv - ile Füryus tayyare gemisinin ve Akd · d I tl •d· ko1:ımustur Bug·· Fr ""a n 

den bakılacak olursa, Avu.sturyayı enız ev e erı ır. na~h pa.,rti.l~rı· buunntı unuatnm,.,.ankr :~t 
murların yağmi\sından, dün de Kayro kruvazörünün ve yirmi 'bi- k d. "lbak bn k . t• Al Rusyayı, Romanyayı, Çekoslo- ı;; .... 

b 'lcli d' w• • 'b' ik kt · "d f'I k" en ıne 1 e e 11 ıyen .- Eg~ er Fransa, ItaJ,.·ayı bekit ı r ıgımız gı ı, i no adan rincı torpı o ı osunun anunu- il B h d d d vakyaVT ve Bulgaristanı yoklamak " 
d l d lkb h 

manya e rener u u un a rı- J• saJ·dr, fhlJ·a, ~1-m"g~ı·nı'n L.anıri 
memnun ur ar. sani ortalarına oğru i a arma- 3' ı 1 ·ı ı t=A " t: ·· kabilecek tehlikeyi unutmamah... a, ngı tere, kendiıiy e birlikte on na yağ sürüleceğini kararlaştı 

Evvela bu sayede u"çu"ncu·· defa nevralarını yapmak üzere hareket h. ·ıı ~· ht ı b. b" Japonya cihetinden bakılacak 0 _ ır mı eLı mu eme ır ucuml\ kadar her şey bitmiş olurdu. 
mahsul alabileceklerdir kı· ordu - edeceklerini bildiriyor. k h" b. 1 k b0 b t h L 0 l b.. "k b' b ~ !ursa, son aylara kadar bu mem • a ır ır cevap o aca ır a a· ava, uyu ır sa ır ve 
nun ı'acesı· bakımından bunun ne Hud ve Ramillis ismindeki ı· t" k ı· d d' erı'cı' bı'r m h eti hem f.L"] ~ leketin ~üteaddit defalar tezahür me ge ırme eme ın e ır. v a ar e, "" · 
derece fay dalı olacağı meydanda- saffıharp gemileriyle, Oryon ve Bulgaristan, ltalya hükümdar· Jngiltere ile desth:f;unu ınJ 

ı d Akd . eden can sıkıcı hareketleri hesaba ic;ln epey ralr1::tı, Jtal ... ·-'\yı, yarı; 
dil'. Neptün kruvazör eri e enız- k l lıd Viktor Emanoelin damadı tara - ~ ~ " 

ı 1 d.. kl atı ma ır.,, dolayısile azarlam.ı. ı• culüne 
kinci olarak ıslak arazı" u··ze - den ana vatan su arına onece er- f d "d d'I k d 0 

Atina, 8 (A.A.) - Gazeteler, m anı are e 1 me te ır.,, etti, fakat İtalyayı hareketli 
rinde motörlü İblyan kuvvetleri - dir. dün Pireye gelen dört İngiliz muh- Amerikan muhabiri, Türkiye - alıkoyacak hakikaten müessir 
nin harekt etmesi imkansız bulun - ltalya mahaftllnde ses çıkmıyor ribinden başka, diğer üç İngiliz nin son zamanda lngiltereden tay lere sıra geldiği zaman işi ss 
maktadır. İtalyan mahafili, bu değİ§me- muhribinin de Poros adası önün- yare satın aldığını yazdıktan son· maya başladr. 

ı · ı· J y 1 d k lta1ya ile Habeşistan arsi. ngı ız menha arma bakıldığı lerin bilhassa İngilizlerin gemile- de demir attıklarını bildirmekte ra, ugos avyanın a ~s eri yar ( 
takd. d . .. l d' H dı.rler. dnnda btılunacag"'mı, fakat İngı·! k'alvgdaylı telif etmek için sulh ır e vazıyet mup 1em ır. er rini anavatana almalarının nema-
ik f d 1 ku J d 

•
1 

rı e o u ... 
i tara Makalle civarında bir na ifade ettiği hakkında bir şey İngiliz Atlas denizi filosunll tere en top arının vvet en İrı ltalyanm Habeşl<ıtanı tr 

takım muvaff akiyetler elde ettik- söylemiyor. Bunun gemi değiştir- mensup büyük gemilerden, Hood mesini istediğini yazıyor ve diyor yutmasrna ''e bu suretle rıtll 
lerini iddia etmektedirler. mesi mi, yahut konulan tazyiki Renown, ve Repuls zırhlıları, bu ki: eden bu iki millet arasında bit 

Mesela İtalyanlar 91 numaralı hafifletmek mi olduğu tayin edile- ay içinde Yunan sularına gelecek- "lngiltere, son zamanda Yugos- tesis olunmasına neden mu# 
tebliğlerinde aynen: memektedir. lerdir. lavyaya serbest kredi üzerine top dilmemeli?I 

"Eritre cephesinde Amba, Ar
danda askerlerimiz düşmanı mağ
lup etmişlerdir. Düşman 22 ölü bı 
rakmıştır. 

Tayyarelerimiz de Aşangi gÖ· 
lü mıntakaısmda büyük bir faali
yet göstermişlerdir. Alamasgada 
tayyarelerimizi gören Habeş as -
ke:rleri yere üç büyük Kızılha~ 

bayrağı sererek etrafına toplan -
mışlardll'.,, derlerken halbuki Ha
beşler her türlü hava şeraitinde 

harp etmeğe alışkın oldukların -
dan bu yağmurlardan kat'iyyen 
müteessir değillerdir. 

Bir Alman ajansının verdiği 

bir habere göre ise, havaların yağ
murlu olmasından istifade ede
rek Ras Kassa ile Ras Seyyumun 
kums.ndasındaki kuvvetler birle -
şerek Aksum üzerine yürümeğc 

ba,lamı,lardır. Gene ayni ajanca 
göre, Habeşler cenup cephesincle 
de ü_ç kcld~n Gerıoral Greziani'nin 
kuvvetlerine hücuma başlamı~lar 
dır. 

Şimdiki halde şimal deki Tem
lr.H:ı uuitıi k8.milen Haheılerin e
b ppmif bulunmaktactır. 

Habeşler biisbfüün aksini iddia 
ederek Makallenin garbındaki 
bütün toprakları İtalyanlardan ge. 

d 1 Buna az daha muvaffak 
Fakat Fransanm Akdeniz harp Eleftron Vı·ma gazetesine gö- lar gön eriyor. Yugoslavya, ngi .J• yordu. Fakat şimdi hi!e meyuv 

gemilerini toplamasının lngili?. re, İngiliz gemilerinin bu aeyaha- liz tayyarelel"; de satın almıştır tr. Lava] ne yaparak? lngiltetf 
gemilerinin işini hafiflettiği dü - ti, son manevralarda yorulan mü- İspanya, Fransanm ne kara,· oynanmaö-a tahammülü olmı~ 

rettehatı istirahat ettirmek mak- vereceğini bekliyor. Fransa in vaziyettedir. Ve Fransız matı"' 

ri aldıklarını resmen bildirmişler
dir. Ve bu münas'!betle Adisaba 
hada büyük şenlikler yapılmıştır. 

sadına matuftur. Bu münasebetle gilterenin hücuma uğraması tak- da sağ, orta ve sol cenahları 
d · d d l v 1 «österivor ki, Frans.a bu mevı• Yunan limanlarının istirahat yeri erın e yar ıma ge mege razı o - f> .J 

Y l d h·ıd k · de hayallere kaptırılamaz.,, 4 olarak s-ilmic. olması, İngiliz fi. muştur. a nız, a ı e gere sı - ~ 
-3' x Loyd Corç bundan sonr1' 

losunun bu limanları mutat oldu- yasi, gerek berri ve bahri asker~ nihayet iki noktayı tasrih ettiıtı 

Cephe gerisi 
haberleri 

ğu üzere sık sık ziyaret etmelerin· noktai nazarların ihtilafmdan do- Jiyerek diyor ki: 
den ileri gelmektedir. ğacak müşkülata işaret etmiştir. "Evvelıl, Fransa, denizde, 

Ve bunların itilafiyledir ki, Fran- da ve havada, lngiltereye h~ 
'ngllterenln yardımına müracaat sanın müzahareti müessir olabi- radığı takdirde müzahir olacY 

H b h "k" t" C ettlöl devletlerln adedi onblrmlş 1 Sonra da Amerika iştirııl'"' a e§ u wne ı, enevreye 1 "Ekz ir.,, " 
gönderdiği bir nota ile cenup cep- Amerikanın aminer,, isim- takdirde ltalyaya karşı koP~ 
besinde ralı~n İtalyan tayyarele- 1i gazel.esine "V.ilyam Hilmen,, .. a- lnguterenln yardım talebl rol yasağına da iştirak edece~ 
rinin Kı:ılh~ heyetlerini bom bar- dmdakı muhabır Londradan gon~ ve ispanya .... ı""'"'F~~j'i;"';:ih""i"'ü:~·U .. h~ 

d d•v• b" mekt t ln 'it · Londra, 9 (A.A.) - İngiltere· dıman etmelerini, ve zehirli gaz er ıgı ır up a gı erenın 
h ,. d. eler dolay · 1 y d nin Akdenizde yardım talebine kullanmalarını resmen protesto son a 15 ısıy e . ar ımı-

.. _. ı· na müracaat ettiği devletlerin on İspanyanın martta yapılacak inti-
eLJuış ır. . ... . • h b d "'· 

bır tane oldu~nu bıldırerek şunu a atın an sonra cevap verecegı 
Habeş; Vellahtı esirlere yazıyor: haber verilmektedir. 

elbise verdi "İngiltere, müteakip zecri ted· Londra, 9 (A.A.) - lngiltere-
Dessie, 8 (A.A.) - Chirede e- birler, mesela petrol zecri tedbiri, den Cenevrede doğrudan doğru

sir edilmiş olan yedi İtalyan zabi- dolayısile Musolini'nin bir hücum ya petrol ambargosunu teklif et
tinin hu sabah Dessie'ye gelmiş ol- yapması ihtimalini göz önünde ~u- miyeceği, fakat başkaları tarafın-
dukları haber verilmektedir. tarak derhal yardıma geçmeleri· dan bu tedbir ileri sürüldüğü tak 

Desısie, 8 (A.A.) - Veliaht ni beklediği Sovyet Rusya ve Bal· dirde lngilter~nln bunu kahul e
Prens Mokenen, esir ltalyan zabit- kan devletlerinin "ikinci bir mü- deceği söylenmektedir. 
lerini ziyaret etmiştir. Prens, esir- dafaa hattı,, kurmasını istedi. Bazı mahafil, İsveç salibiah
iere yortular münasebetiyle elbi- Milletler cemiyeti azasınd4'n mer teskilatınm Habeşistanda 
seı şeker ve saire tevzi ve mektup- biri bir hücµma uğradığı takdir- bombardımanından sonr\\ lsveçin 
larmı ltalyaya göndermeği vadet- de hemen müzaharet etmesi bek · petrol ambargo.sunu ileri süreceği 
mittir. lenen Akdeniz devletlerinden en ni zannetmektedir. 

ğinden: 

Davacı Alinin Aksaray rrf 
şa mahalle ve sokak 6 nuın:ıt',. 
ran karısı Ayşe aleyhine 3f,; 
teşebbüsü dava.!mm muhal<t; 
Ayşenin ikametgahının m~tı_, 
sı ha.sebile ilanen tebligat ic'1 
rar verildiğinden muhakenıe...41 
lan 3-2-936 saat 10 da. .laYJ. 
kemede bulunmadığı takdirdi! 
da muamele yapılacağı teblil, 
mma kaim olmak iizere i~ 

Üçüncü icra memurluğ1111ır 
1 KA.nunuevvel 935 tarifi ' 

nlzin 10 uncu sayfasında 1 
Sandığı satış ilanmda ikinci 

1 
tarihi 17-10-936 olın&YIP~ 
n dosya No. sında da 34L~ 
tashihen UAn olunur. 
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Cldüren mezar... .~~. .. -TefırDkaNo: 4 M6Jlıraldl ~eırtoğDu 
. r t ve yan gibi ba,ına matem tullerı ort. K 1 t k .. çl .. ki d e· de bı·re Hüaeyın Cema ın, ız ıra~ ti· tü. Kab;iıtana gitti. Kocası san - 1 IClnl ar 1 QU U e savuruyor U. ır n 

elemleuzunzamandırcançe f . k . 'b' J • •t d• v • • d d •• v •• 1 
ii bu yatağın etr~fında hakiki bir ki ~esinyiat:r::ğ:~a~ia~ı~a var. dızlerinin tı re ıgını uy u, ve gogsune sap a-
d d or maga, v k 
r~;:;~:m~l~~ o~u uz~ z~ - - Seni öldürdüm ... Beni affet... nacak kıhçların 50QUklUğUnU bekliyere 

d sabırla tedavi ettı. Zıra, Diyordu. ld v •• k •• d • 
man ır 1 • Ve, öteki dünyadan geliyor - 0 UQU yere ÇO UVer 1 
izdiv•,.]annın ilk mesut sene erı-~ l mut gibi, mezarın derinliğinden 
ni ula unutamazdı. O ne tat ı sa- kulag"ına eninler geliyordu. Geçen kıaımJarın hUllsası f 
adetti öyle ... Fakat, sonra, bu bah- Rodosta Kanlı Balta meyhanc-

1 kl l Çok mütevehhim, çok hasta 
tiyarbk· birdenbire hasla ı ara sinde Kırnuzı sW:allı J~k, a-
__ ,..... "'gramı•tı Kalp ağrıları, olmu§tu... damlarile Rodos şovalyeaı lJo. 
llCIQeye u :s • • • • 8 'd' ·· H'" . c r tağa mahkum l1üssona Sultan ayezı ın gon-
uaeyın ema 1 ya Kinunuevvelin hazin, karan · derdiği yirmi bin düka altını ta-

etmiıti. . tı lık bir günüydü. Kamile gine me- şıyan gemiyi nMıl ele gerire-
Yavaf yavq krızler sıklat · d d f k ceklerlni dü11iinürken Ancelln zarlığa gitti. Ken i e ar ına var y 

Adamca~ız artık, koltuğa otur · k k d adında biri, kendisile alay et-
e madan, akşam geç va ta a ar o-

mak için bile kalkamıyor. mek istiyen Jakın m_uavini va. 
Doktorlar, muayeneden sonra rada kaldı. leroyu dövüıte maglii~ ede-

b anımdan uzaklaıınca, Ağladı, ıızladı, kabrin üzeri · rck onlara Utihak edıyor. B~ 
aatanm Y • v orlar ne kapandı. Yağmur yağmağa bat sırada meyhaneye rok genç bır 

Kimilenin istıntakına ugruy ' deliknnlı girmiştir. 
ümi&·iziikle batlannı ıalhyorlar lamıttı: '-- _ Gidiyorum ... Yarın gine ge- • 
Ye •erecek bir cevap bulamıyor - k · ... lirim kocacrğrım ! Oiyere yerın -
Jardı. 

Hüaev1n Cemalin ahlakı da bo- den kalktı. 
~ · l . Uzakta, ıtık yanan bir kulübe 

zulmu .. u. lztıraplar, onu öy e ıı-
Y-- h vardı. Oraya sığınacaktı. 

nirlendirmit, tahammülsüz bir a- ·· · Ukin,bir adım atmaaı uzerıne 
le cretirmitti ki... Her ıeye kartı M d ° K'" sendelemesi bir oldu. ezar an 
bir aksilik çıkl\J'ıyordu. Biçare a- d onu yakalamıtlardı. Eteğin en 
mile hizmet için ne derece çaba · 
lasa, yaranamıyordu. Terslenip geri çekiyorlardı. . 

Beyninde t iJD!ekler çaktı; bır 
duruyordu. Evden bet dakika ay -

k · · kasırga oldu: . 
nlıa, batti iliç yaptırma ıçın ec- - Benden intikam alıyor! Dı. 
zahaneye sitse, kıakançhk aahne· 
leri batlıyordu •. 

Hüllaa, ev, cehennem haline 

ıelmitti. 
Buna rağmen, Kamilecik, bü-

yük bir sabır ve cesaretle, hasta · 
'bakıcılık vazif eıine devam edi -
Yordu. 

ye dütündü. 
Kaçmak için yeniden bir te -

tebbüate bulundu. lmkinı yok ... 
Mezar, onu, etejinden yakala-

mış, tutuyor. 
Beyninde hir kararma oldu. 
Bir çıjlık kopardı. 
Yat topraklar üzerine yığıldı .. H üıeyin Cemal, kansının bu 

İyi kalpliliğinin farkında bile de- • • • 
iil ! Ona karfı daima mütecaviz... Ertesi pn, onu cansız buldu · 
'laima hakaret edici.... lar. Yüzünde anlatılamaz bir 

Haıta adam, gitgide işi azıttı: korku ifadesi vardı. 
_ Yakında öleceğim ... Benden Eteği, yerde bir dala takılmıftı. 

lcurtulacaksın ... Baıka birine va - tı. 1 
~kım ... Zaten, senin de istedi. Nakleden: Hatice Sl?reyya 

fin bu! Demeie bat'ladı. ı~:::mumm::ı::::::n:::ı:::I 
• • • oıe hekim• 

Senelerdenberi ıevdiği, ıene v_ lu Ratip TürkoQIU . 
lerdenberi kurtarmağa ?i~t~~ı Ankara cadd••I Mesarr•• ıff 
adama kartı, Kamile, ıım ı bın otell Kar•••• numrara (88) 
bealiyordu. Bağırmalar~.f~~l 1 ~- .:::::=ımm:m:m~~:u::::::n:au:::-.::::: 
iınnakla, küfre kartı ku ur e mu· --------------
~,.bele yolunu tuttu. iyi b 1 r terzi mi 

Hatti bir kere, Cemal: an yorsun uz 
- Beni öldürmek istiyorsun! işte size bir adres: 

D. . el'V' kadın haykırdı: ~ 
ıyınce, ı ··:r • 
- Cebermeği hakethn artık ... 

• 

Fakat Vaiero yarım saat evvel 
uğradığı mağlubiyetin acısını on. 
dan çıkarmak ister g1bi gencin 
mutanıba yakasından tutarak 
sarstı. Ve bir daha ulur gibi hay
kırdı: 

- Hey! Cevap ver? Burada 
ne arıyorsun? 

Yabancı cevap verecek yerde 
arkasına tesadüf eden bir direk
ten hiz alarak tiddet.e Va1eroyu 
itti. Valero böyle bir mUka.beleye 
uğrayacağını hiç hesaba katma · 
Jnl! olduğundan bozulan müvaze
neıini düzeltemedi. Ve urt Ü!'tÜ 
döıemelerin üzerine yuvarlandı. 
Yabancı ayni zamanda derhal kı
lıcını çelanitti: 

- Bana yol vermiyenin kar . 
nmı deıerim ! Diyebaykırarak ka
pıya cloiru atılmıftı. Fakat kapı
daki iki adam dört olm'lflu. iki 
tabanca ve iki kılıç da kendiıine 
doğru uzanmıftı. 

~ abancı meyhaneye seri bir 
göz gezdirdi. Bafka kaçacak 1lir 
yer yoktu. Valero da ayağa kalk. 
mıt kılıcını ç•karmağa uğratıyor· 
du. Meyhanede bulunan diğer 
kimseler de ayağa kallarutlardı. 
Kapıdan çıkmağa uğratmak ken
disi için hem faidesiz, hem de t~h· 
likeli idi. Çünkü nerede ise Valero 
yetiıecekti. Sağ tarafta tezgahın 

yanma ieabet eden yerler botlu. 
Maaalan, iskemleleri devirerek o
raya atıldı. Sırtını dıvara verd;k. 
ten aonra gelecek hücflnıları bek. 
ledi. 

Evet öldürecefim! iH SAN YAVUZ Valero bir anda önüne gelmit-
Ve ertesi gün, teytan o~u .dürt- Kadın ve Erkek Terzlıl ti. Hiddetinden dudaklan titriyor, 

tü. Uyutma ilacını dört mi ıslı fBaz- elindeki kıkını tiddetle savun• .. 
la olarak bardağına de.m attı.. u- ıstınbul - Ytnlpostıııe kırşmndı yordu. Fakat genç delikanlının 

h .. )erı"nden tım • L'oto "'ur ~·anındı l.ttaret haaııdı nu içen asta, goz .. " ' kılıç kullanıtı yeniden herk~si 
tekler saçarak, tehditli . v~ kısık --------------· hayrete diifürdü. Herkes bir an . 
sözler .c;yliyerek öldü, gıttı... da Ancelloyu hatırladı. Bu deli-

••• 1 A B E R kanlı da kılıcını tayanı hayret bir 
Bu ölümden sonra, Kim~ eni.n H maharetle kullanıyordu. Bunu Va-

haletl. ruhiyeıi büıbütün ıarıp hır .... - • .... M P o• TA 9 ı 1 d l d V "k - .... - ero a an a ı. e ı i adım geri . 

hal Ka~dnı. artık aönmüttü. ölen a - lstanbul ıo;;:a:av• Caddesi lemek lüzumnu hiaaetti. Ayni za-
1 ' 1 • manda dit1eri araıından: 

damm iki tesiri kalmıttı: yı ge. Post• katuu ı btubul 214 k 
t ... · k" Telgraf adreaı: ıstanbuı HABER - Bu a tam r!a amma belaya 

,.en ıeneler ve ölürken el ıgı u - , 2 • 
:r vazı •••erı teıo onu : ·•872 çattık be! Bu da ötekisi gibi rık-
fürler, beddualar... . idare ve ııan : 24370 d :r 

Kimite, ıztırap içinde kıvra I' tr ... Şeytan mı ne ir? Diye mırıl · 
ABONE ŞARTLARI dr.ndı. 

nıyordu. TDrltig• Eerte6i } b 
Koca.ının yataktaki hali, ge. ••n•"'' 1400 Kr. 2700 Kr. Delikan ı irdenbire bir ma • 

: ::::: 
7 ->o .. 1450 

.. nevra ite Valeroyu tezgaha doğru 
celeyin rüyalarına giriyor, gün - • •vt•" = :; = :: .. d"' T ht b l h .. d d sur u. a a a=-a t mey aneci bu 
düzleri iıe, gözlerinin önun e °"' iLAN TARiFESi 
1-... ı-du. Ttc•ret uanı•rının ••t1t·• 12,so ıefer hiç telit etmiyordu. Anlatı-_, .1-· l 9'••"'' ııanı•rın tO kuruetur, 1 daha Jd Jd ~ Gün seçtikce bu tesir, aza a - an payını evve en a 151 • 

cafma arttı: "Ben Jcocamm kati- Sahihi w Neşrigal Müdürü: na emindi. Valero iI:i adım daha 
liyim!! Ben dünyanın en kötü Hasan Rasim Us atarsa tezgahın önünde aıkışaca. 
inaanlJllll!,, Diye kendi kendini Basıltlıl• ver (YAKm mot6aa11 iını anladı. Yeni bir oyun tatbik 
yiyordu. edeyim dedi. Bu oyunu pek nadir 

Si,.ıı elbiıeler .V.di. Hıristi - • kimselere kartı, ve son dakikasın-

da tatbik ederdi. Şimdiye kadar 
hiçkimse bu oyununa karşı ko) a-
mamı§tı. 

Vücudünü yere doğru eğdi. Kı· 
lrcını hafif bir meyille kaldırdı. 
Bir iki ayak oyunu yaphkt:ın son· 
ra: 

- Al sana! Diyerek birdenbi. 
re ileri atıldı. 

Fakat bu hamlede hedefini 
doğru bulamamıf, de1ikanlı tam 
vaktmda sağa sıçramı§lı. Valero
nun rakibin tam kalbini nitanlr -
yan, krlıçı drvara çarparak iki 
parça oldu. Delikanlı bot durma. 
dı. Şatkınlıktan kurtulamayan 
Valeronun göğsüne tiddetli bir 
tekme indirerek boylu boyuna ye· 
re serdi. 

Bu hadiseyi seyreden diğer 

korsanlar hemen kılıçlarını çeke
rek yabancının üstüne atıldrlar. 
Kmnızı eakallı Jak bu hadiseye 
dehtetli kızmqtı: 

- Gebertin ıunu ! Diye 'böğür. 
dü. 

Yabancmın önüne dikilen in · 
hçlann eayııı beti bulmuştu. Bet 
kılıç gitgide ona yaklaşıyor, ve 
yabancının tek kılıcı bu beş kıh -
ca ıittikçe daha pçlükle kartı 
koyabiliyordu ... Bu zamana ka · 
dar Valero da ayala kalkmıt, 
bqkasmdan alGıiı bir kılıçla ye
niden delikanlıyı çepçevre saran 
bet haydudun arasına katılmııtı. 

Zavallı delikanlı artık mahvol
muttu. 

Gittikçe yorulduğu ve eridiği 
ıözle takip edilir derecede belli 
oluyordu. 

Yüzü sapsarı olmuştu. 
Gözleri büyümüf, ve ağzı ha. 

fif açılmı§tı. Gittikçe kendisine 
doğru yaklatan kılıçlara son lruv
vetile mükabele ediyordu. 

Tezgahın üstünde yanan ışığın 
kırmızı akisleri yorgun yüzünü 
kana boyuyordu. 

Valero onun bu halini büyük 
vahti bir zevkle seyrediyor, etra
fını saran haydutlan: 

- Haydi anlanlar, haydi, 
gayret! Şimdi iti bitiyor! Dökün 
tunun barsaklarmı ! Haydi! ileri! 
Az kaldı! l,te gidiyor! Diye te~ . 
vik ediyordu. 

Birden, bir kılıç delikan1ının 
muıamba caketini dclc!i. ikinci 
bir kılıç alnım hafif ce sıyırdı. So-

Çıktığı gUndenberi, en bUyUk gaye-si o. 

kuyucularına elinden ~elen hizmeti yapabil. 
mek olan (HABER) (Bbe 110nınuz, alr.e re. 

\'ap Vt'relJm) başlığı altmda yeni bir ltltun 
açarak. mUhterem okuyucularına yeni ve 

!aydalı bir hizmet daha görmeğl d113Un ıU. 
(Bize 110nınua, al&e cevap verelim) &Utu. 

nu, tam manulle okuyuculanmızın bir dert 
ortağı, bir akıl hocaaı olacaktır. 

Doktora gltmeğe lüzum kalmadan ckıl 

dıınrşmak istediğiniz hnstalıklarmızda, aıkm. 

tıya dUıttUıttınUz takat bir mU§avere !çın a. 

vulmUara avuç doluııu para \·crnıek isteme. 

dlgln1z hultukt ~lerinlzde, merak ettığtııiz 

ğuk demirin alnın~ teması 

son bir kuvvet daha verdi. 
- Biravo! ... 
- Biçin ıunu ikiye! 

- Ha, fÖyle! 
Artık gözleı-i hiçbir ıey gör • 

müyor, gayri ihtiyari bir hareket• 
le kılıcını sağa sola savuruyordu. 
Birdenbire dizlerinin titrediğini 
duydu.: Göğsüne saplanacak kı • 
lıçlarm soğukluklannı bekliyerek 
olduğu yere çöküverdi. Hiç bir 
§ey, ama hiç bir fey görmüyordu. 
Sanki bütün etrafını koyu bir ka
ranlık sarmıştı. 

Evet bir anda meyhane zifiri 
bir karanlığa bürünmüştü. Bu ka
ranbkta önlerini görmeyen azgm 
haydutlar kılıçlannı dıvara ~.arp. 
ular. !kisi kırıldı.iki küfür yük -
seldi. Ve bunu bir nara bastırdı.ı 

- Yolverin ! C 1 ilin! 
Bir anda Kanlı -.Jta me}"ha • 

nes · ni bir uğultu ve bir gürültil 
kapladı. 

Ne olmu~tu? 
Neler oluyordu? 
Feryatlar, körill "rüne l · .-b!rine 

çarpan kılıçların çıkardı:t!r rı ses
ler ve kıvılcımlar, bir antla her 
yanı kaplamıftr. Yoksa bir baskı
na mı uğramıılardı? 

ihtimal! 
Yalnız bazılarının hatırlad.kla· 

rına göre, yabancı delikanlı tam 
delik det ik edileceği sırada bi,.. 
denbire nereden geldiği belli ol
mıyan bir iskemle tezgahın üze
rindeki ıtığı söndürmüt. Buna 
mütekaip tavanda masalar, iskem
leler uçmağa baılamıtlı· Orta
lık tamamiyle zifiri bir karanlıia 
bürünmüt olduğundan hiç kimse 
etrafı göremiyor, ne olup bittiii 
ni anlıyamıyordu. Ve meçhul bir 
dütmana kartı bir kör dövütüd&ir, 
gidiyordu. 

- Baskına uğradık! 
- ihanet! 
-Vur! 
- Kır! 
- Ah, yaralandım! 
- Tut! sesleri birbirine karıtı-

yor, bir ıürültüdür kopuyordu. 
Bu kör dövütü bir müddet böyle 

devam ettikten ıonra kırmızı ea
kallı Jakın bütün gürültüleri bas
tıran kalın sesi yükseldi: 

- Hey çocuklar! Bu tarafa J• 
lin ! (Devamı uar) 

hl\dlıelerde, akıl crdlremedlğ!nlz ııpor me•-

lelerlnde, "crgilcr, kanunlar, nlzamn:tmcıl9", 

veaalre hakkmda bir derdiniz, bir ıorgunUI 
mu var?! .. 

Hemen bize yazınız, ve AOrunuz .. 

SueJlcrtnlze, her ıahanm en ıahlbl aaIIJıL 

yet yüksek bilgili oahsiyeUerln'! danışardr 

bu ltltunlard& derhal cevap ven<.'etia w 
mllokWlerlnlzi halletmeye çalıpcatız. 

ONUN tÇtN lllÇ GEÇ KALHAYINl7. 

ve dUzgtın bir yazı tıe yazarak: 

(BllE SORU1'"UZ btZE CEVAP VER&. 
Lt:M.) 



D'6EdHf>iRENLE~iQN 
1 

ı 
~tll kereviz 

Kereviz temizlenir, doğranır 

ve soğuk ıuya konur. Et ve soğan l 
bir tençerede kavrulur. Sonra ü. 
zerine ıu dökülerek et iyice pişiri
lir. Bundan sonra kereviz soğuk 
ıudan çıkarılarak etin üzerine a
tılır. Kerevize ıalça konmaz. Eğer 
et iyice pitmeden kereviz üzerine 
atılırsa, kereviz çabuk pişer. Et 
çiğ kalır. 

Kereviz in et kaynayıp pittik
ten sonra üzerine terbiye dökü -
lür. 

Terbiyede dört yumurta kırı . 
lır, bir kapk unla karıttırılır, üze
rine birlimon sıkılır. Ate§ üzerın
de yapılır. Bu esnada 100 gram 
kadar ıu konur. 

Terbiye koyulatınca üzerine 
kerevizin suyundan da dökülür, 
kan§tırıhr. Terbiye yapıldıktan 

sonra kerevizin üıtüne dökülür. 

l\1ADDt:LER 

a • .. I.? 
o.~ 
o • 
ı- G:: 

Perakende 

F.n az ı En çok 
J\rş. Krş. 

BAKKALIYF. 
Balgu.r 12 
Fuulya ea1ı 22-12.31) 
Fuulya horoz 15 
Fuulya ufak ı 0,5 
Mettlmek 20 
Nohut 9 
Nohut natürel 12 
Peynir B. yağlı 26 
Kqar yatlı 50 
Kapr Ddncl 40 

t.eytlnyaf eks, ekil 47 - 50 
Yemeklik 40 

Yat Trabzon 70 • 80 
Tereyağ 120 - 200 
Yat yemeklik 50 • 60 
Yaf birinci Urfa 70 
PUlnç 8 • 35 
Makama J5 • 18 
7.e)"tln 15 • 29 
Sabun 24,5 25,5 

17,5 22 
15 23 
18 20 
14 15 
22 25 
12,5 17,5 
15 22 
35 40 
00 80 
50 7il 
5.5 6j 
45 55 
75 90 

140 220 
75 90 
85 100 
15 48 
22 26 
11 • 45 
JO.. 50 

SEBZELER 
ince biber 8 • 10 10 12,5 
Havuç 2 • 3 - 5 
Prua 1 • 4 3 5 
Ubana 3,5 4 5 7 
Yaprak 10 15 20 
Patatfl• 4-5. 6,5 7,5 15 
Soj'ıın 5-7 ij 9 
Kere,,iz &5 7,5 12,5 
YetU domate. 35 5 7,5 -

YBMIŞLER 

AJ'ft ekn. ekat. 

A,.va birinci 

AJ'Y& UdDel 
Nar ebt. ekat. 

Nar UdDcl 

Elma Karadeniz 

Elma Sapanca 
l!'.lma Onye 
Maaüllna 
Portakal 
Ceviz 
KMtıme 

Mapna.la 

6 • 8 10 15 

5 - 6 6 10 
3·3,5 5 7 

6 7,5 10 

4 5 7,5 
4 . 5-6 5 12,5 
5 7,5 10 
4 - 5-9 5 15 

0,5 • 3 1 • 5 
0,5. 5 1 - 7 
11 - 18 12,5 20 
&8-10 10 15 
4-6 7,5 15 

MAHRUKAT 
Odua (çeki) 3.50-425 2 
Klmlr 3,4.5 5-6 
Kok - -
samı koll 21 -

Sonkanun - 1Ç3fı 

Hicri: 135' - Şavval : 14 
Zemheri fırtınası 

5 

-
-

y- ..... 

~ 5,58 12,21 H,45 16,58 18,35 5,4C 

~~ 1,00 7,23 9 ,47 12,00 1,87 12.42 

Cocuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 
Saat: kazanan 
irfan, 45 inci okul 93 No. 

Büyük bisküvi 
kazanan 

Azime. Nlşantaşı kız ortaokulu 960 No. 

Cam uçlu kalem 
kazanan 

Io'Uruzan, Samo.tya 29 uncu okul 486 No. 

kak ıı, 6.'5 - Orhan EmlrgAn ortamektep 

175, 66 - Beti Hanzade Beyazıt tiyatro cad. 

desi ll, 67 - Fethi BUlbUI üakUdar ortamek 

tep 258, 68 - GUzln Kadıköy NUzhet efen. 

dl sokak 26, 69 - Nevzat Sezer· Balıkpazarı 

Cafer zade apartnnanı. 

Cetvel kazanal•r 1 

1 
70 - Ragıp Kasnnpa§a bUyUk Sinan 

BlakUvl kazananlar _ı pa§a sokak 23, 71 - SWeyman ldris Haydar 

pa§a lntanlye hastanesi • Uncu kovu§, 72 
1 - lftade l{adıköy Yeldeğlrmenı 15, _ Vıuı!I öze Galtasaray llsesi 1471, 73 _ 
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2000 liralık 
\J • • 

eşya vereeegınıız 
Büyük müsabakamıza iştirak 
fırsatını kaçırmış değilsiniz! 
Şimdiye kadar çıkan nüshaları 
alamıyanlar hunları fdarehanemtzden 
tedarJk edebillrler. 
Koyacağımız 45 resimden 8 ini 

tanıyamıyanıann bile hediyeleri
mizden kazanmalan ihtimali çok 
kuvvetli olduğunu unutmamalı
sınız ı 

2 - Tank Onur 45 inci okul fi65, 3 - Ze_ 

kiye Öz kan lstlkltıl caddesi lzzet bey apar. 

tımanı, 4 - Ali Fuat lzmlr eski Bitpazarı 

11, 5 - Cın'idıın BUkM 18 inci okul 145, 6 

- Jorjlya Samatya Camcak sokak 11, 7 -

K. Şenkal İsmet lnönU okulu 2i9,8- Necdet 

Yalçın Ycnlncsil mektebi 24, 9 - Rilstem 

Özbek Vefa 11.ses! 853, 10 - Acar Bele Şlş1i 
Terakki lisesi 3i ı 

Yako Beyoğlu 45 inci okul 616, 74 - Muhld ••••••••••••••••••••••••••••••• 
din Polat Galatasaray lisesinden. 75 - th_ 

1 Şekerleme kazananlar 1 

san 11 lncl okul H2, 76 - Feriha GWtekln 

EyUp Sofular bostan sokak 16, 77 - Şerit 

Atlamataşı 23 ÜakUdar, 78 - FUruzan Or. 

bey Kadıköy 8 ine! okul 215, 79 - bmall 
KUçUk HUseyin oğlu Gerede Kabiller ma_ 

hallesl, 80 - Milat 27 lncl okul 709, 81 -

Osman Vefa lisesi 789, 82 - Erdoğan GazJ 

llkmektep 125, 83 - Fikret Betlkta§ DergAh 

sokak 15, 84 - Ha.mide Şevket Kadıköy 

Gazi mektep taıebeal, 
ll - Viktorya 45 lnci okul SU, 12 Lu. 

çlnaU MJkelz Beyoğlu Tomtom sokak. 13 - 1 Bl ... r kartpo8tal kazananlar I 
Cengiz Öncel Beşikte.§ karakol ııokak 11, • • 

14 - Ayten Bağlarbll§ı 60, üskUd&r. Hi -

Cemal Kabataş lisesi 779, lG - Feriha Ka.. 

dıköy 7 lncl okul, 17 - Cihat Çubukçu 34 

Uncu okul sınr! 4, 18 - Necla. Kansu Ba.. 

kirköy blrlncJokui lEO, 19 - Hacer ÇeUbıer 

Kızortaokulu 455, 20 - E. özek Pertevniyal 

lisesi. 21 - lshak Kasımpll§a KUçUk hamam 

9, Seher Hikmet Kulaksız fırmı ııokağı 7, 

' Deffer kazananlar J ,, ___ _. 
22 - MelAhat Utku 64 UncU okul 137, 

23 - Nureddin GWcaml Jlk mektep 279, 24 

- Refet Bengi Vela Uaeat 297, 25 - Sami 

J'erlköy 44 Uncu okul ııo, 26 - Tevfik Tok_ 

q ı.tlııye B. HaW k!SfkUnde, 21 - Ulviye 

2' üncU Qlcul 447, 28 - Ktwm Abbas Bo. 

ğazfçl llscsl smıt 7, 29 - M. All Ta.kaim 

Utanı sokak 18, 30 - Rıfat Giray Davutpa. 

§& ortaokulu 80, 31 - Semlha Erenköy dör. 

dUncU Ukmektep ~. 82 - MelAhat TUzen 

Kızıltoprak kuyuba§ı 28, 33 - H. Kemal 

CanUlrk İsmet lnönU okulu 276, 34 - E§ref 

Kasımp&§a deniz matbaasında, 35 - Hay. 

rUnnlsa Uzunçarşı bll§ı lsmeUye caddesi 24 

36 - l. Nazlt Kadıköy UçUncU ortaokul 166, 

37 - IAmla 15 inci okul 416, 

~Urekkep -ıl kazananlar 

86 - FevZl Beyoğlu Aamalı mescit 22, 

87 - M. Emin İJıt&nbul Uaeal 836, 88 -

Aysel Firdevs Kaaımpqa kalafatçı yokuıu 

49, 89 - Enis KUçUkllnga, 91 - Kusta:fa 

Manisa Aklıilar hWdlmet caddesi 48, 92 -

Faika 6t Uncu okul 766, 93 - Atiye Kara.. 

gUmrUk 27 lncl okul ıııs, H - Ham Ayva. 

Irk Avcılar kulUbQnde Betoncu, 96 - Mu_ 

hlddln Ender Fatih Sangüzel 43, 97 - ts_ 
met GUner Kadıköy Çanakkale ııokafı 17, 

98 - Muzatter Beyoğlu postanesinde, 99 -

Antuvant uğurlu Çayllk BOkak S, Fertdiye, 

100 - Gallp Altuğ Çengelköy Havuzbqı BO. 

kak 16, 101 - lbra.hlm Gelenbevt ortamek. 

tebl, 102 - Necdet Haydarp&§& llseal 1051 

ıoa - Orhan B:lektrlk llrketl memurlarından 

Ekrem oğlu. ıo• - Slragan BostanbB§J ha_ 

manu mUsteclri Beyoğlu, 105 - Sevim Kü. 

çllkl&nga 186, 106 - Oktay Ankara otoblla 

idaresi veznedan, 107 - Sadık Tunçel Kum. 
kapı Nl§&Dc1U1Jnda 28, 108 - İsmail Derman 

38 lnci mektep 329, 109 - Sevim Vezneciler 

Zeynepkbı!l aokak 46, 110 - llhaml Edirne 

kapı Sarmqık aokak 11, 111 - Saba Suner 

Haydarpqa 21, 112 - Vartan Hıdı§yan 

Omıaııbey Şalak ııokak 18, 113 - 1hsan 
pmet 11 inci okul Şl§&De 167, 114 - Mlhal 

Pfl.loyamopuloa Beyoğlu Gazhane yokuşu 

57, 115 - Saime Gazi Osman pqa okulu 6 , 

116 - OönUI Necatl Bursa sokak 42, 117 -

Muiz Bener Kaarmpll§a eczanesi, 11~ -

• 
M ECI p BEY PUDRALA Rl 

En son keşfedilen yağsız Necip bey krem kcpuğtinacn ıstı.bıal 
edilmiı yegane güzellik pudrasıdır· Güne!İn ve soğuğun tiddetli t_. 
sirleri kar§ısmda yüzden hiç kaybolmaz, yüzde bo§lukları kapatır, 
çirkin çehrelere tabii güzellik verir, cildin hakiki beyazlık, güzellik 
gıdasıdır. 

~•mııııımııınıııaııım~ı11111m11111 o ı K K A T 

KREM SOLEY 
Günetin ve soğuğun tesıri ile husule gelen yanıklıkları, çat 

laklıkları ve lekeleri izale eder ve cildin güzellik taravet ve leta· 
fetini temin eder. 

Umumt satı§ mahalli: Şark Merke:r. Ecza deposu. Fiyatı: 50 kuruıtur. 

•~. .~ıımııııımıınııı __ 

latanbul levazım amirliğine bağlı 
krt'at ve müeaseaat için 35 ton sa
buna verilen fiat pahalı görüldü
ğünden 10/ ikincikinun/ 936 cu -
ma günü saat 11 de Tophanede 
satınalma komisyonunda pazar -
lıkla almaca!~tır. Tahmin bedeli 
10850 liradır. Son teminatı 1627 

~ . . . - - . 
YACiLI YAGf iZ 

buçuk liradır. Şartnamesi komis · 1 1 
yonda görülebilir. İsteklilerin kn - ~~ı -rJ-1 t j• .iTI 
nuni vesikalarile beraber l:omis- -lı 1 

1 
yona gelmeleri.. "373,, "134,, 

• t •• • ••• ·: ... ·~·~ ,· f' ""4 
38 - Tevfik 43 Uncu okul 191 Yedlku. 

le., 39 - Atına Tarlabaşı çukur sokak 5, 40 

- Bican lsUklAI caddesi Turgut terzfha_ 
nesi, 41 - Ekrem Ktımll Beşikte.§ 20 inci o. 

kul 284, 42 - Faruk Fatih on UçUncU okul. 

'3 - Göksel Şişli tramvay deposunda Bay 

Hayii kızı, 44 - HulOsl lnönQ ortaokulu 866 

45 - İsmet Kocamwıtatapll§a 28 lncl okul 

92, 46 - LAtlle Samatya sancaktar Halli 

mahallesi 9, 47 - Nerlme Şişli Midili! apar. 

limanı UçUncO kat. 48 - Orhan posta nakli. 
ye memuru. 

Neci& 27 lncl okul ısı. 119 - Muammer .. ------~~~-----: 
Kadıköy 12 incı okul 416, 120 - Nihat Gök. Göz Hekimı BRiYA~lia4i aeı Kadıuıtro meslek okulu 276, 121 - SiL Dr. ~ükrü Ertan 
mer Doğancı Noter Galip Doğancı kızı, 122 
_ Nall kızılcahamam orman muamellt me. Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 
muru, 123 - Sadiye Selcan 45 inci okul 205, ( Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
12t - Salamon Desaa Galatasaray Avus. Sa!ı günleri meccanendır .. 
turya l!sesl 6 mcı smıf, 125, - - Yavuz Edlr. ••••ı•••1•••••••lli" - -
nekapı 17 inci okul 359, 126 - Seyfi Can 

eski Salıpazarı 25, 127 - - Yaşar Kıran Bey. 

oğlu 35 inci okut 286, 128 - Sabahat Be. 

İı1ı1nııuı Bılrdiqni 

~ehirTı'gatrosu Bugün akşam 

1 
§lktq Dereboyu caddesi 25, 129 - Yahya 

.. 
___ K_ı_ıa_p_kazananlar 1 TUrer Kasımp8§a deniz telsiz mektebi ge. 

diki kUçUk zabiti, 130 - Sıddık Okula. 
49 - Pepo altmcıda!re Toledo han birin 

111111111111111 
Saat 

tar gUneşl ı i6, 131 Yillt8el Beı-lktq Aka. 
el kat, 50 - Rıdvan lnönU orta okulu 834. 

retler 34, 132 - ~anny Eskenazı YUksekkal. 
51 - Samim SWeyma.n Işık llaesl UO, 52 -

dınm Anadolu apartımanı 13, 
Vahan Zartaryan Heybellada gUzel sokak, -----------------------
53 - Yll§ar üskUdar 21 inci mektep 263, M 

- Ziya Kabata§ 11.sesl 1040, 55 - Ralt Ka.. 

batq lisesi 1000. 56 - İbrahim Betikte.§ 
Altmta§ sokak 6, 57 - Hayriye Kuzguncuk 

Bican ıokağl 16, 58 - Emin Teker Üsküdar ı 

Solak Sinan mahallesi 30 / 3. 59 - Aliye çar. ,ı 
şamba 15 inci okul 558, 60 - Bercuhl A. 

rapyan Escyan kız ııseal. 61 - HUııeyln öz. 
mert MevlAnekapı Melek sokak, 62 - M. 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Şclızadebaıı TURAN Tlllflfrwunda 
Hu gere saat 20,.10 da 

AMCA BEY 
Vodvil 3 perde 

.-lczihe Muhiddin 

(BİR RUYA GöR-

111...111 

111111111 

Fransız 
HALK OPERETi 
Bu akşam 20,:JO d rı 
EMiR SE VtYOR 

20 de 

HÜLLECi 

tiljaiTOSU 

1 

Erol Kasımpqa Bahariye caddesi 71, 63 - DUM) 
Nedime Üsküdar Toygar Hamza mahallesl Her taraf tramvay 

Operet 3 perde 

Yazan: Yusuf Su

nıri. Müzik: K. Ka 
poçelli. Pek yakın· 
da : Denir Hnaıı 

Saçların daimi surette t::ı.1zi • 
mi ve saçlarınızı tesbit etmek zr.n
nettiğiniz kadar güç değildir. Bu 
hususta bir mikdar yağsız Biri -
yantin maksada kı;fidir. Eğer ıaç
larmız dalgalı ve havaya kalkık 

ve kıvırcık İse hiç üzülmeyiniz, 
Saçlarınıza Biriyantin sürdüğünü· 
zü kimse hissetmiyecektir. Bu Bi· 
riyantini kullanmakla saçlarınız
da hem kepek olmayacak hem de 
onların neşvünemaıını temin e • 
decektir. Bugün ıiz de hemen bir 
tüp Nacib Bey Yağsız Biriyantinİ 
alınız bundan gençler, kadınlar, 
erkekler, ya§lılar hülaıa herke• 
memnundur. 

x:9 ·un 
maceraları 

Gişe gündüz açıktır. Tel: 41819 1 _9_~_._6_•_-__ B_e_cıı_k_Ş_ırl_n __ T_a_ks_ım ____ s_oğ_an __ cı_a_o_. ___________________ T __ eı_e_fo_n_:_2_2_ı_2_7 ______________________________ _ Formaları kitap teklinde toplanr 
rak satıta çıkarıldı. 156 bü)iik ıa· 
yıf a 30 kuruı. ı Cksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 

• ~~~~~ENE BtJGüN NE OLDU?! ,1 ANNABELLA-JEAN MURAT - CHARLES VAN EL - J. P. AUMONT 
•=r::aı:a=:ı::::ı:d;d~;ı SON UÇUŞ Si~~~:::!P~ıekadar büyük film 
iki yUzden fazla ev yıkıldı. ölenler ve vııra.. görulmemlşt:lr. 

!ananlar vardı. Mu~lkl UstaUarımızdan Rauf Varın akşam T D R K Sfnemasında 
Yekta öldU. 

ni 

ri 
nı 

di 

s 

G 
li 

bi 
ce 



- Ollmpıyad h~tr ıarı : 
...__. - - ~- ,,. ~ -

Yüzmelle yeni 
dünya rekoru 

Berlinı. (Ozel Spor ~ 
•> - DüJada aatiiltil ,a.me 
tampiyonu Amerikah ·-Adolf 
IGefer seçen hafta şWQcla 1.U 

y~ iki resim,~. 936 
~limpiyatlanna ne blyilk bir azim .e i
tımatla hazırlandıklarını bize gösteren 
en canlı iki misaldir. 

Tam mana.ne amattSr olan Alman• 
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finek/i !5KC{4LI 
-9-

89 (NakiL, t('rcüme ve iktiboa hakkı mahfuzdı."I. Yılmaz Bey, Tatavlada gızlenen 
Sen,::i.det olsa, sahiden he muıtu. Çünkü Vehbi efendinin i"!;;an kaçakçılarile çarpı~~r~k, göğ- , 

ziyaretinden sonraki pazar günü- sunden yaralanmıştı. Munır Şahabın kardeşı 
ne tesadüf ediyordu. Yani hayatı- polis müdürünü hergün SlklŞtlrlyOrdU . 

pimize varırsın ... Hepimizin bur 

nur.a kanca takarsın. Kız, kız de 

ği l, tılısımlı kuyu. İçine maazallah nm yeni ve mesut şekli tespit edil-
ayağı kayıp düşeni dünyanın çen dikten iki gün sonra .. Yılmaz yaralan .. 

dıktan sonra .. 
Yılmazın göğsündeki sargıyı ınu

ayene etti: 
müş.tür. Eğer bulduğunuz kad:ıt 
size yararlık göstermek gayreti1 
le bu iıe giri,memişse, umarım }ti 
yakında katilin hakiki izini bulu 

geli çekip, çıkaramaz.,, 

Homurdanırken gözleri Rabia 

ya o kadar rikkatle bakıyordu ki. 
F:akat ona rağmen yakasına tükü. 

rüyor: "Allah yazdıysa bozsun, 

AJlah düşmanımı senin şerrinden 
hıfzetsin !,, diyor. 

'"Maşallah, roman gibi konuşu-
yorsun, amca.,, 

Rabianın birdenbire berrak, 

mesut gözlerinden ya§lar akmağa 

ba~ladı. Boğazında hafif bir hıç

kırık. Gözünü, bumunu bir taraf -

tan koluna siliyor, bir taraftan: 

"Ah Tevfik olsaydr, ah baba
cığ>m, olsaydr ... ,, inliyordu. 

Rakım, elindeki kırmızı !at· 

rar.çh koca mendili Rabiaya attı: 

.. Mırdarlığın lüzumu yok. Al, 

burnunu tuna sil. Sen Tevfik için 
aldırma. O, Şamda düğün günü, 

bizden ala zerde pişirir, keyfe
dcr.,, 

x 
s~biha hanım yattığı yerden Se

lim paşaya Peregrini'nin müslü
man olduğunu, Rabiayı alacağını 

anlattı- Gerçi Rabia henüz kendisi 

gel ip söylememi§tİ amma, Penbeyi 
göndermişti. 

Akşamdı. Lambalar yanmıtb 

ve paşa o gün çok yorgun dön

müş, odasına çıkmadan doğru ka
rısının odasına gelmi§ti. 

"Kız, din değiştirmeğe değer. 

Allah mesut etsin.,, dedi, sonra te
cessüsle sordu: 

''Rabia, sana eskiden böyle bir 

temayülü olduğunu hissettirdi . ., 
mı.,, 

"Şimdi aklıma geliyor. Şu ka

darcık yumurcaktı. Sekiz sene fa
lan oluyor. Bana bir gün bir müs

Iüman kızı bir hıristiyana varırsa 

ne olur, diye sormuştu. O zaman

dan herifte gözü varmış. Amma, 

kızı beğendim. Aklına koyduğu 
şeyi mutlak yapıyor. Müslüman 

olmadan varamıyacağını anlayın
ca, kırk yıllık kart gavuru imana 
getirdi.,, 

"Çok tuhaf. Bilal gibi yakışıklı 
bir oğlanı istemedi de, hu tahta

kurusu gibi yaşlı başlı herifi iste

di. Kadınların haline akıl ermiyor 
vesselam.,, 

Lakırdılarının mevzuu hemen o 
dakika Bilal ile beraber odaya gi

riverdi. Rabia Bilale sofada ras

gelmiş, durmuş, biraz konuşmuş

tu. Çocukluklarında geçen o es

ki hadiseden sonra ilk defa yüz

yüze gelmişlerdi. Bilal biraz kı

zarmış, fakat Rabia pek tabii gö

rilnmilttü, batta eski günlerden 

daha çok ldtufkir. O gün ıeytana 

rasgelse, iltifat edecek kadar içi 

etraf ma kartı müsamaha ile dol-

Selim paşa da, zaptiyedeki elim 

vak'adan sonra Rabiayı ilk defa 

görüyordu. Kızın yüzünde her 

halde o acı hatıraya ait bir şey 

yoktu. Rabiamn kini tamamen e

rimişti. Çünkü henüz bir gün ev

vel ayrılmışlar gibi geldi, paşanın 
elini öptü. 

"Tebrik ederim, Rabia. Sinek

li Bakkala yeni bir komşu getiri
yormuşsun... Allah mübarek et-· 
sın.,, 

Gözlerini eıki günlerdeki gibi 

kıstı. Katları gene eğlenirken dik 

tüyleri, kirpi gibi kabaran katlar. 

Burnunun ucu ona '(tevcihat) la~ 

rın sebebini anlatırken uzadığı, 

kıvrıldığı gibi. Sevimli ve tatlı 
günlerinden biri. 

Rabia içinden: "Bizi köpek gi

bi dairesinden atan o yürek.siz, za

lim zaptiye nazırının bu olduğuna 

kim inanabilir? Demek dairesi

ne girerken yüreğiııi kapının ... üs

tüne asıyor, çıkarken alıp, göğsü

ne takıyor.,, diyordu. 

Sabiha hanım Bili.le, Peregrini

nin müslüman oluşunu, Rabia ile 

evleneceğini anlatıyordu. Rabia, 

kulak kabarttı. 

"Belki Rabianm düğünü sizin

kinden evvel olacak, Bilal.,, 

Bilalin katları çatıldı, burnu

nun kanatları titredi. Bir §ey söy

lememek için diılerini sıktığı çe

nesinin iki tarafının oynayışından 

belli oluyordu. Buna rağmen ağ

zından istihfafkar bir: "Ha, şua

dam mı? 11 suali kaçtı. 

"Şu adamdan, maksadın ne, kü
çük bey? Beğenmedin mi?,, 

(Devamı var) 

Doktor Münir Şahap beyin kar
deşi Hariciye hulefasından Nec
det bey iki günde bir kere polis 
müdürünü ziyaret ederek, karde
tinin katili hakkında izahat isti
yordu. 

Necdet bey o gün gene polis 
müdürünün yanında atıp tutuyor
du: 

- Dördüncü aya girdik, beye
fendi! Kardeıimin katiHni hala 
bula.nıadınız ! Bu kadar teşkilat, 
bu kadar memur kalabalığı.. Ve 

neticede katil bir kadının izini bu
lamamak. Doğrusu bu hal hende
nizi çok sinirlendiriyor. Adeta, 
bu iş üzerinde ehemmiyetli taki
bat yapılmıyor diyeceğim geliyor. 
Karde9imi öldüren kadının lstan

bulda ya§adığına §Üphe yok. Ara
mızda dolaşan bir katili bulmak 
için lngilterenin Şerlok Holmes
lerini mi getirmeli? 

Bu &Özlerden müteessir olan po
lis müdürü zile bastı ve içeriye gi
ren kapıcıya: 

-Yılmaz beyi çağır ... 
Diye mırıldandı. 
Yılmaz bey takibattan yeni gel

mişti. 

Alnından akan terleri silerek İ· 
çeriye girdi: 

- Emrediniz beyefendi! 
Polis müdürü katlarını çatarak 

bağırdı: 
- lki gündenberi yüzünüzü gör 

müyorum .. Neredesiniz? 
Yılmaz göğsünü açarak, süku

netle cevap verdi: 
- İngilizlerin şiddetle aradık

ları insan kaçakçılarının izini bul
makla meşguldüm. Dün gece Ta
tavlada iki haydutla boğu§tum.· 
Yaralandım. Bakınız şu halime, 
müdür bey! 

Polis müdürü ayağa kalkarak 

- Kurtun yarası mı? 
- Hayır .. Bıçak yarasL 
- Nasıl düştün bu tuzağa .. ? 

- Yalnızdım .. Haydutların gjz-

lendiği yeri keşfetmiştim. Fakat, 
üzerine bastığım bir tahtanın kı
rılmasiyle çatıdan sokağa yuvar
landım. Haydutlar takip edildikle
rini anlıyarak sokağa fırladılar ve 

• 
üzerime hücum ettiler· . 

-=: Düdük çalmadın mı? 
- Çaldım •. Fakat, şeytanlar bi-

le imdadıma gelmedi. Karanlıkta 
döğüştüm .. Ve küçük bir yara ala
rak canımı güçlükle ~urtarabil
dim. 

- Kaçakçılar nereye kaçtılar? 

-. - ikisini iyice teıhis ettim .. 
Damlardan atlıyarak başka ta.rafa 
sıvışblar. Merak etmeyin.. Onları 

bugün değilse, yarın behemehal 
yakahyacağım. 

Polis müdürü koltukta oturan 
misafiri göstererek: 

- Biraz da beyefendinin kar· 
deşinin katilini arasanız ... 

Yılmaz, müdürün sözünü kesti: 
- Münir Şahap beyin katilini 

çok yakında bulacağım, beyim ! 
lhmal etmiyorum. Bu cinayetin es. 
rar perdesini birkaç güne kadar 
yırtacağım. 

- Yeni bir emare var mı? 
- Hayır .. Şoförün verdiği iza-

hat üzerine lstanhulu altüst ettik 
Böyle bir kadın bulamadık. Fa -
kat, bu İ!lere aklı eren çok zeki bir 
kadının yardımını temin ettim. A
raştırmaya bir kere de bu yoldan 
başlıyahm .. Bakalım ne olacak?! 

Necdet bey gülümıiycrek ciga 
rasmı yaktı: 

- Kadın kadını daha iyi tanır, 
derler. Zaten böyle mühim cina
yetlerde Avrupada. kadın detektiv
lerin çok büyük faydası görül-

sunuz! 
Poliı müdürü, Necdet heye dötı 

dü: 
- Görüyorsunuz ki Y ı1maz be 

işinin ehli bir memurdur. Takiba 
ta canını tehlikeye atarcasına ça 
fışır. ~ 

Necdet bey yeni ümitler için 
sevinerek müdüriyetten ayrıldı. 

Yılmaz bey, polis müdüriyl 
başba,a kalınca, bu cinayet hak· 
kındaki intibalarını anlatmağ 

başlamıttı: 
- Doktor Münir Şahap bey ç 

zengin ve emlak sahibi bir ada· 
mış· Yaptığım tahkikata göre, k 
disinin küçük kardeşi Necdet be 
den başka bir varisi >:okmu,. 
kadar şiddetli ve fasılasız araft 
malarrn menfi neticeler verme 
sinden doğrusu biraz §Üpheye dü 
tüm. Acaba, Necdet bey, kardeti 
nin servetine konmak için bu cin• 
yeti. yaptırmış olamaz mı? 

-Polis müdürü f3aşaladı: 
- Neden şüphelendin .. 

bakalım! 

- Neden mi? İlk önce Necd 
beyin gös erdiği sahte ve cali t 

essürlerden .•• 
Yılmazın sÔn sözleri polis m · 

dürünü de şüpheye düşürmem 

değildi. Necdet bey iki günde bi 
polis müdürünü neden sıkıştır 
yordu? 

Bu suale Yılmaz cevap verdi 
- Tahkikat çabuk ikmal edili 

se, Necdet bey de kardeşinin se 
vetine o kadar çabuk kavutaca 

- O halde ne yapalım? 
- Bana müıaad-; ederseniz, b 

defa d3 gizlice Necdet beyin · e\I' 
ni araştırayım. Katil kadın bel. 
orada saklıdır! 

settim. Dört senedenberi unuttu ğum küçük bir şey 
aklıma geldi. Bu halimi gören Mukavelat muharriri: 

- Ne var? Ne oldu? dedi. 

kadının sizin isminizi almasını kabul etmek lbrnı 
lir. işi halletmek için acele etmiyelim .. Daha öncccl 
yapılacak bir çok şeyler var. 

- Bir hatıra 1 dedim. Belki de bir tesadUf. 
- SC>yleyiniz .... 

- Bir gün bir büyük binanın önünden geçiyordum" 
- Hiç ı Bilal beyin kağıtları arasında size müte

allik biç bir yazı, biç bir fiş bulamadım. 

Bir çok hususi ve lüks otomobiller orada ıluruyordu. 
Tam bu sırada bir gelinle güvegi otomobilden indiler 
Bunların izdivaç merasimi yapdacağım anladım. Genç 
kadının çok muhteşem bir tuvaleti vardı. Kocasının 

kupkuru, çok uzun olmasına rağmen kadın ııon dere· 
ce güzel, sarışın ve ufak tefekti. Or..ları daht> yakmdan 
görmek arzusuna dayanamıyarak ben de kalabalığa 
karıştım. Arkalardan girdim. Hatta bu çifti şimdi bil~ 
görsem tanırım. Kadın çok sevimli, çok neşeli idi. 
Gözlerinin içi sanki hep gülüyordu. Erkek pek soğuk
tu, pek sönüktü. Çok ruhsuzdu. Kendi kendime ; işte 
biribirine hiç uymıyan bir çift dedim. Neden, bilemi
yorum, bu bana çok dokunmu§tU. Bu karı kocanın 

biribirlerile asla mes'ut olamıyacakları hakk·nda içe· 
rimde garip bir his doğmuştu. 

- Evet evet yapılacak şeyler var. Ah bilml!k · 
yorum aziz üstat. Bu karanlık vaziyetten kurtuln'I 
istiyorum. Sizden istirham ediyorum beni buakı»1 

Bütün yüreğim ümitlerle dolu olduğu halde size k 
.u:n. 

- Çok garip! 

- izdivacınız o kadar tabii ki Biliil bey bir şey 
yazmağa lüzum görmemiş olmah. 

Ne söyliyeceğimi şaşırmış kalmıştım. Başımı sal
lıyordum. Tekrar devam etti: 

- Sonra eski C>ğretmenleri buldum. Onlar da İstan 
bula Bilal beyle olan yolculuğunuzda sizin söy!edjkle
rinizden başka bir şey söylemediler. 

- Görüyorsunuz ya!.... 

- Bu yolculuk esnasında sizinle birlikte bulunan 
öğretmenleri de hususi olarak sorguya çektım. 

- Peki ne dediler? .. 

- Sizi hiç yalnız bırakmadıklarını söyiüyorl~r ... 
Fakat müzeleri gezmek istediğinizi hatırlıyorlar. 

- Evet gerçekten gitmiştim. 

- Oraya iki Uç defa yalnız git~i§siniz. Ya işleri 
olduğundan veyahut da gitmek istemediklerinden sizi 
yalnız bırakmışlar! ... 

- Peki bundan ne s;ıkar ? 

- işte Arif Nedretle izdivacınız tam bu sıralard ;ı 

yapılmış. 

- Yarabbimi Yarabbim! Bu ne bUyük musibet.!. 
Birdenbire bütün kanımın yüıUme çıktığım hiı-

Sesim yavaşlamıştı. Bir çok bellisiz ve karma k::ı· 
nşık düşünceler beynime saplandı. Sonra bunları bir · 
yere toplryarak : 

- Kimbilir. dedim, belki de bu düğün ı• Arif Ned
retin düğünü idi. 

Mukavelat muharriri başını ı;;alladr. 
O pratik bir iş adamı idi. Ancak belli ve kat'! şey· 

leri nazarı itibare alırdı. Böyle hayal ve faraziyatla 
uğraşacak adam değildi: · · 

- Böyle olması için vasinizin iştirakilP. bask:ı hir 

- Fakat ne yapayım? Siz de görüyorııunuı 
~ünde hiç bir ııey öğrenemedim. 

- Ah ne yapmalt? Ne etmeli yarabbimi 
- Bir şey düşündüm. 
Koltuğa iyice gömüldü. Parmaklarım birJ ('~t' 

rek devam etti: 

- Burada bir şey · öğrenemiyeceğiz ! Siz kan..ııı 
Arif Nedretin karmamız. KSğ.tlarınu: gayet muti 
zamdır. Burada hiçbir şey yapmak mümkiln o~amı)" 
cak. lstanbula gitmek lazım. 

- icap ederse giderim. 
- Evet, gitmeli .. Ba§ka çare yok 1 htanbula si 

cck, Arif Nedretin vekilini bulacak, onun yaı-d 
sayesinde Arif Nedretle görü§eceksiniz.Onunla anll 
cak ve bu görü~menin cereyanına göre hareket e 
ceksiniz. 

- Bunu yapmakta hiç bir zorluk eörmuyorı.ııll' 
.......: Yalnız bir zorluk var .. 

- Nedir? 
.~ Arif N~dret beyin yanında ba2ka bir k 

bulunması ve ıi.ıin onun ismini çaldığınızı iddia e 
si. Fakat böyle bjr tesadüften pek de korkul• 

. l JDevamı rJatJ 
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lstanbulda na ı En--felilfke-ıi -Suçluların 
\rasıtaları derdi 

1

bile kısırlaştırılmasına. 
aı~ ~~ d_ür-y~::~n~~~~~~re~~a taraftar değilim 
i ~ ::: .... ~::,d,ı· .. ntim mi, em aantim mi eninde Tıpta henüz kat'i_b!r isabet olmadıijı i_çin _insanlara . 
• bir "mu~e olmaktan çıka· çizgiler çizilecek? yaşamak kudretını, çahşmak zevkını ve ilerlemek 

•
11 
'!1-t i~ fimjilik iatiyen takn· Bu çizgilerin renkleri· &e!az gayesini Veren bir amilin ihyasına ı·mkaA. n 

· 'in onar lttını,a aJam ta§ımala- mı, kırmızı mı, sarı mı, yeııl mı er , 
~:-flliiaaatle etmekten btl§ka ç': lacak? olmıyacak bir şekilde yokedilmesi hukuk 

ol"""11fın yazmq, bu teklifi Bu çizginin üzerine geçme za- b k d d - d v • ı d • 
ur-rolutda ıolörlerin JüfiinJükle- manlarmr g&tenııek için renkli, a 1m1 n an og ru eg 1 1 r 
.. llie lıayJetmiıtik Anlıarada ,,., basit birfener mi, yokta kelli felli E k ı E ı • . • • k • 
"·E::;:;'!'!a.;;:=.,-:;,;;:;,: ~:n:!':.~ibetediy• memurıımu nb. ısa yot : l V 

1
e}1b'?1-et IŞIDI Si I 

:::- tllJlurn Müdürlüğünün lıtan· Bu çizıiler tehrin kaç ıokaiı - t ır kon ro 8 8 l utmak f 
lltllınu.Ui Ne,et Halil Atay'ın nın, kaç köıesine çizilecek? • 

e nakil rJCmtalan meıe-- Bunlar hep alikadarlarm, me- Almanyada tatbik edilen kımlat cezaya yer dahi verilmemqtir. Evlenmeyi kontrole tabi tutmalı 
l«ir bir makaluini göriük, .uı ve ıalilıiyettar makamlann ü- brma kanununun bizde de tatbik Cezalan bu ıuretle basit bir Saniyen kısırlattmnaktan 

zerinde aylarca hattl JJllarca du· edilip edilmemesi etrafmda açtı· halde hüliaa ettikten 10nra ıuç • maksat olıa olsa cemiyetin emni .. 
c\ıan rarak çalıımafa, çalıprak durma- iımız anket bilyük bir alaka ile lulan mlltalea ettiiimiz zaman Yet tedbiri olabilir ki, cemiyet te 

yl• bul bir aydanheri tam g"a, h-etler halinde Avrupaya ae- karplanmıtbr. Bugün de eaki Is- bunlan teadüfl 1UÇlular, itiyadl bu kabil kimaelerin evlenmeaine ma 
k " 1'lldt-at •9'•-isi İ'-indedir. _,, tetkik] .. __ L_ı .. --LL_ tul eki" d b. "f d b . lmak l 'il -., -~ T yahatler tertip ederek, er wwuw agırceza uı.a.wutmeai reisi suç ar, f m e ır tamı a İ· nı o , ev enme meselesini ha.. 
ğs ---ya neresinden binile-- yapmala mecbur oldukları muaz- Ahmet Sabrinin bu mesele etra _ linde tetkik etmek lizmıdrr. Teta- kiki bir kontrola tabi tutmak ıu:. 
o1' "trealnden i~lecek? • • zam bir İf, aıatı yukan bir mi!- fmdaki fikirlerini neırediyorm: 

1 
düft ıuçlular, bunlar harici tesir- retile bu gayesine varabilir. ·· 

n1'~&71Jl içınde kaç kitı • • yonluk bir tehir ıokağmm emnı- - Kualqtrrmak hakkında ga· ler, alkol ihtiraaı gibi Amiller tah- Bahuıua bugün ağır cezalı suç• 
eıtaa .... _ d_uracak, kaç kiti kanapeye yeti meselesidir.,, zeteniz tarafmdan yapılan anketi. bnda dlrüm itliyen makul ve lular hakkında tatbik olunan em.ı 
ef':-"~? nlzi bilyü.k bir ali.kıa ile takip et. tabit kiımelerdir. Bunlar yaphk . niyeti umumiye nezaretinde bu-
81f Sokakta halk nereden, nakil Neıet Halil Atay, liıı muele et· mekteyim. Bu meaele hakkında lan fenalıktan aonra tekrar tabi- lundurmak gibi fer'i cezala:·ı te§-
trt' ıt.Jan nereden geçecek? ralıncla gazetemizin ortaya attığı içtimaiyatçdamnmn ve doktorla. t hayatlarına dönerler. mil edere~ ve tehlikeli auçlulan 

8·· on kunııluk talmler ifini anlattık- rımızın fikirlerini gardüm. Ben İtiyadr ıudulara oelince, bun- şifahanelerde tedavi etmek, mu• 
e - Utün bu suallere bir aydan - 1ı1·ı· • • h" el b;ru;;k 7 

• ti tan ve te ı ımızın ıe ır e _,,_ mdinizi tibbt ıahadan ziyade lar sur 'Vapmaktan zevkalırlar. bitlerini temiz tutmak suretile nıü 
Üt' .' a.çık ve tam cevap verileme - l k ·-' ,.ı ... knv. ~ .1-

•• bir alaka i e arıuancııaını -., mesleg"im olan h-'--'- ••haama l..tuna" ı" teıirler, muhitten· bunlan rakabe altına almak ı"mka"'m var şi·,,' •tler buna göre yoluna ko · l.<!!L ,:ı k ·UAU.K -- ~· 
"' Jettikten ıonra a wıacıar ma a. hasrederek dütündük.lerimi aöy. bu vola alrıttımu•tır. Ve bunlar iken ve bu tedbirler daha zecri 

na-,1_ı lllldrğı için., halk t .. ramvay b 1-' • t tk"ke " ~ :r ~ k mın bütün a meıe ~en e 1 lı"yecec;im: cezadan korkmazlar ve ceza bun- bir •ekil de tatbik sahasını bu)abı' • • ente yerlerınde her gun en - ·~ _,. b • o :r 
tıı Yerıi bir emrin, yeni bir tali - bcqltulığım yazıyor ve 15neıı ,,. Umumi bir rör6tle mD'l&f • lan us!andnmaz. 'lirken kısırla§tırmak yoluna git- r 

ı~ı •lnanıenin tatbikine ahıtırma ~ lisanla Jevam ediyor: tmnak nazariyesi yukarıda zikret- Bir de bunların haricinde teh . meği hiçde doğru bulmadım. 
~lııtı. "Derhal bu teklif de tetkik mev· tiğim gibi muhtelif zevatm pek likeli addedeceğimiz suçlular var MURAD SERTOOLU 

deı: ~rkadu bindi sığmadı, önden zuu içine alındı. doiru bulduğum dü!üncelerine ki, bunlar alkolikter, mütereddiler, lstanbul beşinci icra memurluğun .. 
dı t·ı· kı I Acaba •eL -kenı·n dar ve ı .. ua. nazaran tatbikat sahumda kuv • .arablar vesairedir. Bunlara tam dan: Mahcuz olup bu kere paraya ~ev .. l ı ... •'lllatnameye ay n o - :r oc •n 

• • 
için ceza o" dedi. Tramva - yetsiz olduğu yerlerde ıebekeyi vet bulabilecek, fende mutlak bir minblle deli denilemez ve ecza rilmesinc Imrar verilen ve tamamın& 

b 1 d b··....::'- b. • yeminli üç ehlf vukuf tarafmdaıa 

ı.ı .. , ..... •çınde ayakta durdu, ıni deg .. i•tirmek daha doğrudur, katiyet u unma ığma göre Uyu.. ır teaır yapamaz. d k b" 1 -.. s- (9272) o ·uz ın iki yilz yetmiş ik 
Ye yoksa, Ankarada yapıldığı gibi bir iıabetle alkı§lanacak bir naza. Ve ceza tesirinden uzaklqtrk- lira kıymet ·-kdı'r olunan Beyog"lund•' 

miftaJ, r varken otumıağa mec.. • d w ~ 
bir·L. \lııuz, tramvayı kalabalık gos _ Sovyet dostlaronızdan belediye riye değil ir. lan zaman ilk fırsatta bir ıuç iş. Hiiseyinağa mahnlle~inde eski Pire 

"1~orı hesabına otobüs satın alıp itlet- Acaba lasırlattmnalC keyfi - lerler ve cemiyeti daimi bir teh - Mehmet yeni Pire Mehmet ve Katır 
ırt' ~iLi :uz! .. l . mek mi daha faydalıdır? yeti, hukuk sahasında daha doğ · dit altında bulundururlar. Maa _ sokağında eski 17 yc=1i 11-8·6 numaralı 

l hol.( af bir ihtarla sınır erı - iki ııktan birincisi kabul e-- nııu tib aleminde bir aahai tat • mafi şunu da ilave edeyim, ve apartıman ve garaj açık arttırmaya 
i: U. Oturdu· b.k bu1abilir mi? Ve d~...... 'ft•ı. ·ı .. l . k" 30 b k çıkanlmış olup şartnamesi herkesin -.. ~. , dı'ldig"'i takdirde, ı "'6" OAAAAu - ı J!nar ı e soy eyım ı, u a . .. bil 

'lit' ,._ ~'-'dnıı ayakta bırakhg .. ı için, d ? d l"k dl h gore mesi i~in 25-1-936 tarihindc11 
r" ~uıu . Bayındırlık Bakanlığına bir ur ar ıene 1 e. i ayatrmda bu ka- itbaren daire divanhanesine talik edl~ 

e lytt llç oldu, ayıplandı ve nı - tezkere tastir ederek tramvay !İr- Mesele lnı tekilde poze edil . bil suçlu1ara tesadüf etmedim. lecek "VC 10-2-936 t:ırihine müs:ıdif 
k-• iti hir sabah karardan, kabili - keti ile meselenin müzakeresine diği takdirde bunun cevabını ver- Suçla .. en çok neden lflenlr ? pazartesi gün il saat 14 ten 16 ya kada~ 
, l ha lt.tLiltiyesi görülemediği, hat - ba!lanmasını rica temek, meden evvel suçu ve ceza vermek Gördüğüm vakalarm en çoğu Istanbul beşinci icra dairesinde satı• 

b•.r I lı Jıiıamname ve talimatna - Aksi takdirde; nazariyelerini hatırlamak ve suç- hiddet, alkol ve kadın yüzünden lacaktır.Arttırmaya iştirak için % ye. 
eV''İ ~~ l:tkırı olduğu için vazge - lu1arı mütalea etmek liznndlJ'. meydana gelmi§tir. Edindiğim bu di buçuk teminat akçesi ahnır. Arttırw 
ttı1 dıfıııi ..... d" H .. rriyetine ka - Belediyeler bankaaiyle bir oto- insan hayatının ya§adığı en ip. kanaat nihayet vaatmn dabilind ma bedeli muhammen kıymetinin yüs 

lf'- ogren ı. u bü.sler istikrazı müzakeresine baş· "d .. d • I · ·· .. .. . d. e de yetmiş beşini bulduğu takdirde 
""- tı aı evır en gozonune getır ı • bir görüt olmasına rag" men _ 

) 
.l lamak, ... • kd. d b 1 d mese satılacaktır. Ak.qi halde on beş güıa 

' ""l'bk Istanbul nakil vasıta ~ g~mız ta ır e, u zam~~. a~ a leyi umumileftirsek bile ben bu daha temdit edilecek 2-1-2-936 farfe 
~d- - istiap haddi - denen Bunun için de, iki tıktan birini b1le suçun meydana geldıgını ve tehlikeli suçlular hakkında d h. kı hine mü.sadif pazartesi günü ayni sa• 
• bUtibı manasız kliteler gibi Is· durüdiraz tetkik, tetkik için ko - aile kabile halinae ba.t1ayan ce. sırl&§tırma ame1iye ·n· t t~'~ atte gene yüzde yetmiş beşini bulduğu 
lhl...._. 1 b' süs misyonlar teıkil, seyahatler tertip miyetlerin buna ısyan etti~in1• ve dog",.... bu1amam. sı ın a 

1 ını takdirde satılacaktır. Yüzde ... ·etmit 
'.Jf:~ nakil va!ıta arının ır l k k ~ & .. ,, 

", ~i olan rahatlık, yoktur, halk etmek, müzakere er yapma ' :ı · suçlulara kar~ı harekete geçtiğini Bir kere üstad doktorlal'mıızın beşini bulmazsa satış geri bırakılacak 
eJ-..• . 1 rarlar vermek lazımdır. görürüz tır. 2004 numaralı icra ,.e mas kanu .. 

g; llıde, initinde ve biner ıne - 1 d ld ... • söylediği gibi tibda bir isabeti ka- nunun 126 rncı maddesine tevfikan ı. 
c1~ :ı Lirbirini itip kakmasında it hiç de gazete er e yazı ıgı lıte çok evvellerden batlayan tiye olmadığına ve veraset mese _ potek sahibi alacakhlarta diğer alil• 

;,_d' ~ttir. gibi basit değildir. 
1 

bu hareket, suçluya kar§ı bir ceza leai bir katiyeti riyaziye arzet- kadarnnrn ve irtifak hakkı sahip!cıi• 
m::ı• • • • '!- ~ ~ vermek şeklinde olmuş ve bida • mediğine göre insanlara yaşamak nin dahi işbu gayri menkul haklarmı 

11"_ •• ı b• J ld yette şahsi öce, kısasa ve daha k d f · 1 k km ve hususile faiz ve masarife dair olan 
ın1" ~k bir komisyon büyük ır Bütün bu meseleler stanbu a ·b et' .. · I u re ını, ça ıtma zev ı, ileri· iddialarını enakı müsbÜelerile yirmi 
ı; ,_, t Ik d k 1 sonra ı r ı muessıre, us andır- lemek gayeıinı· veren •ahsın mu -,.o etkik ediyor; 1936 yılının i ayın a onutu u- ~ gün içinde icra dairelerine bildirme. 
··f C.ddelerde yaya halkın geçe· yor. Bu tarihte bütün deniz aşırı ma ilh .. teklinde tecelli eden na - hafazası ve neslin muhafa • Jerl lbmıdır. Aksi halde hakları tapu 

z 11 &.ıe.• k k' memleketlerde, ve Balkanlara ka- zariyelerle ceza vermek bir usu - zası gibi iki en kuvvetli amilden sicUlerife sabit olmadıkra satı.' bcde-
"'Sl )erlere iıaretler onaca · 1 :ı: -

n d t dar bu··tu"n Avrupa memleketlerin- e tabi tutulmuştur. Son ceza na- neslin muhafaza11 amilini berta .. Jinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
ou iıaret konan yerler e, o o· . d l Aı.ııı. d 1 . 
L.!t• bal de, tramvaylara binmek, inmek, zarıyatın a mut aka bir ceza ver- rafetmek telafi edilmesine, ihya • cı.n.a ar ann ışbu maddei kanuniye. 

Ktuhıer, tramvaylar, ara . sr, l b l k • f • ye göre hareket etmeleri ve daha fa&o 
-'"'»?. b d k ka sokaklardan geçmek, ya nı:z e e- me yanı srr suçu gözönünde tu- sına ımkan olmayan bir ıuııkilde 

t:"r11~n nakil vasıtaları ir a 1 ' d "lk T- la malômat almak istiycnlerin 934A 
l11Qı dakika - yerin ehemmiye- diyclerin değil, on ya§ın a ı o- tarak ceza vermek usulü kaldırıl- yok etmek doğru olmamak lazım. 3994 numaralı dosyamıza mürac1at. 

ı.. k h Ik I• kul cocuklarının bildiği ve her mış, subjektif ceza usulleri vazo- dır. lan ilan olunur . . ırı .... IÖre - duraca , ve a ... 
1ırl'l111>uı ıokağmda bu dar yolun ü- han~i yabancı bir tehirde tek ha- lunmuş ve bir allçluya ceza verir. 
ıf-'atiııden ilk defa ezilme sefaleti- tına tatbik edebileceği bir §eydir. ken kanunlaı-, objektif bir halde 

l diitünmeden, kolunu sallıya sal· Birçok §eyi erde; amma yalnız sadece suçu değil ayni zamanda 
·&l')a ıeçecek. büyük ıeylerde, geri kalışımızın faili de şahsan tetkik, esbay ve a.. 

~1 ~ p
1 

k mazeretlera· vardır. Fakat lüzum millerini ve tesirlerini mütalea 
dırı·. a at nasıl? 
1 ;j n b"l hissedildigwi zamanda bir şehirde zaruretini koymuştur. Ve ceza ... h. ,,.. .ou kocaman dütünmesi ı e a- ~ 
e0"•llara durgunl~ veren bu mua.z- bu kadar basit itlerin derhal ya- sileşmiştir. 
~ emniyet projesi nasıl tatbik pılamama11, ve nasıl yapılacağına Bugün bu inceliklere rağmen de 

ııJo tlilecek? da bir türlü akıl erdirilememit ol- telafisi kabil o1mayan ölüm ceza. 
Bu yolların bu sokakların ha- ınuı; bu, geri ka)mı' olmadan sımn doğru olup olmadığı mesele 

' ? çok batka, hemen hemen ıstırap~ si mün~kaşa edilmekte bulun.mu§ 

İstanbul Deniz Levazınıi ·Satm~lına ··· 
.. Komisyonu lıAnla.rı ·. · ···. · · · · · · .· 

·- .. . . 
Tahmin edilen bedeli 5200 lira ol an 40000 kilo kuru fasulyenin 
bundan evvel yapılan eksiltmesi nde teklif edilen bedel galt 
görüldüğünden 10/ikincikanun/936 tarihine rastlayan cuma 
günü saat 14 de yeniden kapa1ı z arf suretiyle eksiltmesi yapı .. 
lacaktır. Muvakkat teminat mıktar ı 390 liradır. isteklilerin eksilt. 
me saatinden bir saat evvel teklif mektuplanm komisyon baf
kanlı~ma vermeleri. Şartnamesini görmek isteyenler her gün 
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Çünkü yüzde 40 daha idareli olan 
Çifte spiralli OSRAM "D,. ıambalarını kulfamyor. 

Senelik muhammen muvakat 
Kirası Teminatı 

Kapalı çarııda resşa.m sokağında 27 N. lı dükkan 18 1,35 
Kapalı çarırda yeni Paçacılar sokağında 16 N. ,, 24 1,80 
Kapalı çarşıda yanın taşhan S.I .N. ,, 12 0,90 
Cağaloğlunda Cezri Kasım M. Hil alıahmer S. Hadım, 

Hasan paşa medresesinin 6. N. od ası 36 2,70 
Beyoğlun<Ja Şahkulo M. Yüksek Kaldırrm S. eski 

kütüphane binası 180 13,50 

İstanbul ikinci lcra Memurlu • 
ğundan: 

ipotek cihetinden paraya çev -
rilmesine karar verilen ve tamamı 
na 800 lira kıymet takdir edilen 
Beşiktaşta Te~vikiye mahalJeıi • 
nin Uzunca Ova sokağında eski 
(4) yeni (4) numaralı ha~e1i e
vin tamamı açık arttırmaya çıka.
nlmıştır. 

1 . Birinci açık arttırması 12/ 
2/ 936 tarihine rastlayan çarşam
ba günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairede yapılacaktır. Verilecek 
bedel kıymeti mubamminenin 
yüzde yetmit beşini bulduğu tak
dirde son arttırmanm üstünde bı
rakılacaktır. Aksi halde ıon art • 
tıranm teahhüdü baki kalmak üz
re arttırma 15 ,gün daha uzahla
rak 27 / 2/ 936 günlemecine rast -
layan perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar dairede ikinci açık 
arttırmcuı yapılacak ve arttırma 
neticesinde en ıon arttıranm üs -
tünde bırakılacaktır. Sabj peşin 
para iledir. Ve arttırmaya. girmek 
isteyenlerin kıymeti mubammine. 
nin yüzde yedi buçuğu nispetinCle 
pey akçası veya ulusal öir ban -
kanın teminat mektubunu verme
leri lazimdır. MezkGr gayri men. 
kulün müterakim vergi borçlan 
tanzifat ve tenviri ye borçlan ve 
vakıf icareıi borçluya ait olmak 
üzre ıatq bedelinden ödenecektir. 

2 - Haklan tapu sicifteriyle RL· 

bit olmayan İpotekli alaca'klıle.rla 
diğer alakadarlarm, irtifak hakki 
ıdıiplerinin bu haklarını ve hu -
ıusiyle faiz ve masarif e aair olan 
iddialarmı ilan tariliinden itiba . 
ren 20 gün içinde evrakı müspite.
leriyle birlikte dairemize bildir -

CJ-8888888 
~ N E z- L E ye KARŞI EN MÜKEMMEL ŞI 

VERiCi VE KORUYUCU iLAÇ 

GOMENOSTERi 
, burun damlasıdır. Nc.ılcyi derhal iyi eder ve teneffüs yolu ile geçen h 

tahklardan korur. 30 kuruştur. 

VIM tencertelerıinizi 
çızıntı yapmaksızın 

temizler 
Bıçakları. boyah tahtalart ve 
çinilpri de Vım ile temizliyebitlr
slniz. Vım bunlara mQkemmel 
temiz saklar ve asla size 
zahmet vermez. 

Yukarda semti ve senelik kirası yazılı olan mahaller 936 se
nesi mayıs ıonuna kadar kiraya :veri'lmek üzere ayn ayrı pa
zarlığa konulmuştur. ŞartnameleriLevazmı Müdürlüğünde görü
lür. Pazalığa girmek isteyenler hizalarında gösterilen muvakkat te 
minat makbuz veya mektubile bera her 10/ 1/ 936 cuma günü s&.· 
at 15 de daimi encümende bulunmalıdır. "J., "8084,, 

meleri lazımdır. Aksi halde hak · ·rr AK L İ :T L E R 1 N ·[:) E N 
1an tapu sicilleri~Ie. sabit olma · ı· SAK I N I*' I Z 
yanlar satış bedelmın paylaşma - " 

smdan hariç kalırlar. ı•----------------. ..ua.ıı~. ts1ıT aı.ıınıcırr. AlCCU:U_... 
3 . Şannamesı herlr:eı tarafm -

Muhabere ile ders . . . ,-.. :- ': ,· "' Keman hocası 
Avrupada tahsil etmiş bir san

atkar keman dersi vermek istiyor. 
Ders almak istiyenlerin her gün 

sabah saat 11 - 13 arasında 

.(41923) numaraya telefon ede -
rek (keman hocası} ru istemeleri 
kafidir. 

Gayet müsait şerait dahilinde 

muhabere ile Fransızca ve tica· 
ret dersleri verilir. Arzu edile

cek malumat bila üçret ve der-ı 
hal verilir. 14 kuruşluk pul ile 

lzmit posta kutusu 10 müracaat. 

dan görülebilmek üzre 20/ 1/ 936 
tarihine rast)ayan pazartesi günü 
dairede mahalli mahsusuna asıla
caktır. Daha fazla malumat almak 
isteyenlerin daireye gelerek 934/ 
1454 sayılı dosyadaki evrakı ve ma 
hallen vaziyet ve takdiri kıymet ra 
porunu görüp atilayabilecekleri 
ilan olunur. (18805) 

Galat:asarayda 
satılık arsa 

Galataaarayda .Mimar ıOkağında e•ki 12 yeni 14 numaralı arsanın üz • 
ki kagir eiıkazla beraber aon aab, müzayedesi 735 numaralı dosya 
(15-1-936 çar§3111ba günü) aaat on dörtte Sirkecide kaymakamlı 

nasında Sulatnahmet betinci ıulb hukuk mahkemesinde yapılacaktır. 

hanımen kıymeti 760 Jiradrr. Birinci arlbnnada 425 lirada tali:hi uht 
dedir. Kıymetinin yüzde yedi buçuğu pey akçesi ile mezkôr gün ve saatt 
zayedeye ittirak olunarak bu fırsat kaçı nl.mama~ıdır. Türkiye 

MERKEZ 
Cümhuriyet 

BANKASI 
411/1936 vaziyeti KAŞE 

AKTiF ==== PAStP 

Ka•". 
~;;~.~--~-~-~~-·~-~:.~-~-~~~ 1 ~ 2:::~~:!~:· 15 
btaıt.1.ı " ·---·-----····---··-··- ... 21o.11 ı. 44 

Oahlldekl Muhabirler . 

'l"ti.u ırası -··---····- ··········-- f L 192.744.39 

H ariçteki Muhabirler 

Alnn Sa.ff kilogram 4.401 ,270 , 6. 190.752.01 
Altına tahvili kabil Ser be~t dövizli" 724 381. 45 
Dığer döyizlcr ve borçla kl irı ng 
bakiyeleri .......................... ..... .. . 9.224.688. 87 

Hazine Tahvilleri : 
Ucruhte edilen emtkı nakt iye 1 
1- arşıl ı ı!;ı L158.748.568.-
Kınunun > ve 8 incı mad· 
dclerinı- tc~fil<an_ Hazinr tara-1 I0.907.98!i.-
fında.n vılcı tcdıra ı n_· ____ _ 
Senedat CUzdanı 
Hazine' bonoları ························I L. 1 819.750. 
Ticar• senetleı --·-····· ·· ············ ~ ,, 2 -ı 8.lli2 9:;?.S:l 

Esham ve Tahvillt Cüzdanı · 

\ 

11eruhtt edilen •vr:ıkı nalc
A tiyenin karşı lı~ı esham ve 

tahvil!t ı tibari kıymetle 

34 398 647 56 

Lira 

31 687.058 59 

!92.74-139 

Iö 13982233 

147 840578 

25 <3 72 687.8.3 

B ) St' rbec;r K-;hım v~ Tıh"fi!A ı 4-.425.168 o:; 38 823 aıs 61 

Altın \ e döTt2 üzrı-ine ann ~ 

T ıbvi1M üzerine avans 

Hlasedarl,,.•···----
111uhte:ıt 

23.780.93 
5.597.815 95 

YelCOn 

5 621.546 ~8 

-4 500000 -
4 781 I4.'Hl4 
l5.2tı5.!i96 67 
== 

Sermaye ·· ·· ······-···-·-···-··-·········--~···· 
lbtiyat ık çcsi ·-... ·-------·-····-----··········-· .. 

TedawUldeki F.anknotlar: 
Deruhte edilen evrak ı nıktiye L 158.748.563 -

Kwunun 6 ve 8 ınci madde· 
l erirıe tevfi an hnine tara 
fında.n vaki ıeô iyaı 

1 >eruhtc edilen evuı. ı na l( tlyt 

ba\ıyes ı ·····-·······-··················· 

• 

10.907.985. -

147 840 578 -

ıaooo.ooo. 

Lir• 

1 ~.000.000. -
ı 0j6.750.6i 

' 

• 

NEOKALMiN 
Grip • Nevralii - Bıq ve Cliı ağrıları . Artritizm - Rom 

:::::::: Tatlı ve kaygan olması ve :::::::: llllJIBDillllBil!RRDlll1U!llllll".dlllı'Ulilllll.HP"11~111tfll 

1 
terkibinde hiç bir yağlı maddeiı= 

! müı Fasebfıe 1. 

Karşılı~ı tamamen a.ltın ol2nık 
tedavülr ilheten vazedilen ı 

Reeskont mukabili i!Aveten 
tedavüle :vazedilen J 

bulunmaması ve suda hallolun-1 

; •ı 

6000.000. 171840578 :i CRE' ME 11 
TUrk Lirası Mevduatı ···········-··--·-··· 14 sJ6 1 - 9 r t 1.,.ı 1 :: 

Döviz Taahhüdatı :!.·: SIMON ;t:~.:;I. Altına tahvili kabil dövizleri 1 494.7'74.87 ı 
11 

Diğer dövizler ve alacaklı 
!' . u 

kliring bakiyeleri ••• , f7 .5:'i2 170.4 ~ 19047 14-5 30 ·! t'Hj..91r jz ~a•rnıa~~ 'latı.ın·jı 

Muhtelif --·····-······ .. ······-·······-··-·-··················· 54014 74151 ~ :~;e ci~::ere~~!uz ~~:;~:~,~~İi 
~ s1fthi vaziyeti için muktezi elas-!i 
li tikiyetini temin eder. Tuvaltttenji 
g sonra ve cilt henüz nemli iken~ n hergün muntazaman kullanıldık • if 
fi ta tene beyazlik ve cilde yumuşak·a~ 1 
;: Iık ,.c tazelik verir. U 1 
ii Hemen kurutun11z ve pudralanı-~~ 

...._ _______ d llIZ. F. 
~ H F 

YekOn !75.265.396.67 H Her ı,r~rde satılıı·. ei 
., f ""ee t lhl d · ·b ii SIMON KREM, PUDRA VE :! 

' I" ar 1 C1 C..:J ., ft 80 rtl areft i! • .,, ...... _. -•••-n•u•~: O/ • ~ı· .,'""""'"'"'"'"~l"'"'lf.! lllııı~ıııı Hlll!ıııı~ı 
Iskonto haddi yllzde S 1-2 - Alhn Lzerane avans yüzde ~ 1·.2 
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