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Kültür Bakanımızın beyanatı 

Türkiyede yabancı bir kül
tür sistemi düşünülemez 

,.-A-ta_t_ü_r_k_, Ademi müdahale işinde anlaşma 

ispanyanın kara ve 
DünAnkaraya deniz hudutları 
Hareket 
Buyurdular göz hapsine alınıyor 

Terbiye sistemimiz, Büyük Şefin bütün millete 
oşıladığı yüksek kültür heyecanından doğmuştur 

Reisicumhur, Atatürk düo öA"· Yalnız Meksika hükOmetcilere silah 
leden sonra ıaat üç buçukta 
husust lrcnlcrile Ankarayı ha- gcndermekte devam edecek. Portekiz 
reket etmişlerdir. şehrimizde de Sovyet gemilerini kabul etmiyor 
bulunan Maarif Vekili Bay Saffet 
Arıkan, saylavlar, Vali ve Be
lediye reisi Bay Muhiddin Üs
tündağ', lstanbul kumandanı Ge. 
neral Halis ve daha birçok 
zeval' Alatürkü Haydarpaıa is
tasyonunda uğurlamışlardır. 

Liselerin gene 11 sene 
kalması kararlaşmıştır 

AtatUrk Eskltehlrde -
Yeni yapılan binalar -Orta mektep kitapları 

Eskişehir (Hususi MuhabiriBet senelik program • ööretmen ihtiyaçları 
miz, gece yarısından sonra bit-

Ünive:site ve maarife ait bazı 
mühim işler hakkında tetkik ve 
bazı mekteplerde de teftişler yap
mak üzer~ 3 gündür İstanbulda bu
lunan Kültür Bakanı B.ay Saffet 
Arıkan bugünden itibaren tetkik 
ve teftiş!Pre başlıyacaktır. Bugiin, 
kademisine gidecektir. 

Maarife ait bir çok meseleler 
hakkında fikirlerini soran bir mu
harririmize, dün, Bay Saffet Arı
kan, şu beyanatta bulunmuştur: 

- Burada bulunduğum müddet
ce Ünıversite işlerile de meşgul o-

lacağım. Üniversiteye ait olmak ü- diriyor ) Cumhurreisimiz 
zere yapılacak binalar için, hasta- Atatürk, saat on biri yirmi ge-
haneJere yapılacak 450 yataklık çe hususi trenlerile Eskişehiri leş.o 
ilaveler de dahil olmak üzere, da- rif buyurmuşlar ve istasyonu 
ha geçen sene, icabeden tahsisat, dolduran Eskişehirliler tarafın. 
diğer senelere de asri olmak üzere ' alkışlarla karşılanmışlardır. Tre• 
verilmiştir. Yapılacak binaların nin iıtaıyonda durdutu sıra• 
plan ve keşi!leri bitmek üzeredir. !arda Vaii Bay Kadir, Belediye 
Ptnn ve keşifleri bitenler derhal reisi Kamil, Alay kumandanı 
şartnamı;leri hazırlanarak ihale e· Zeki Doğan, Eskişehir meb'ıısu 

dilecektir. Osman, Tayyareci Nihal ve Muh• 
Üniversite talebesi için yurt me- sini hususr vagonlarında kabul 

selesi filhakika düşünülmiye de - buyurdular. Atatürk, halkın al· 
(D•oamı 2 incı sahif•<i•) kışları arasındasaat ikiye onkala 

Eskişehirden avrılmı,lardır . 

.. ':.::!!.''.;, .. ~~.~~~:r::.'.~ .. ~~!.!.~~ .... 1.~'.~~~ .. ı ı al yan gazeteleri ateş soçıgor ! H" d" t d 
Y · b ·· d ın ıs an a 
Et~:~ın~ace lngiliz hariciye müste- Fevkalade 

Yeni bütçe, teşkıliıt bakımırıdaıı 
bir değişiklik göstermeksizin eski 
normaı şekli ile Kamulaya v~ril
rniş bulunuyor. Hükümctin, yeıei 
Vckulctler ihdası scliıhiyetlni ~l • 
dıktan EOnra hazırlaıruş bulundu
ğu bu bütçenin yenilik arzetme • 
mesi bir çoklarımızı haklı olarak 
Pek çok şaşırtmıştır. 

Köy kalkınmasında, prop~gan
da işlerinde, havacılık da ... Büyük 
hareketlere geçecek olan hü!tlı • 
metin hava müsteşarlığı, vilayet
le ridaresl, matbuat umum mü • 
düriüğü... bütçelerini göze çar • 
Pacak kadar arttırmaması, bizde, 
bu yıl bütçe$inin Kamutay enciı
menlcrinde her bakımdan esaslı 
t~tkikinin istendiği kanaatini u • 
Yandırmaktadır. Gerçek, sırı sıra 
adları sayılmı~ bir takım yeni ve
kaletlerin ve muhtelif hazırlıklar 
ve beyanatla hususi bir ehPmmi
Yet verileceği söylenmiş işlerin 
bütçenin hiç olmazsa 17 ınilyonlıık 
artışından hisse almadıklarını go 
:en için, başka türlü düşünmiye 
ıınkan tasavvur edilebilir mi? nu i
tibarla Kamutay encümenlçrının 

Ve Kamutayır. bu yıl bütçe üze • 
rinde çetin ve uzun çalışmalarla 
Yorulacağını ve ancak bu çaı•ş -
maJardan yeni teşkilatın ve •e • 
kaletıerin doğacağını kabul 1'.i11m 
geliyor. Aksi halde, yetecek kudrc~
te bir hava ordusu meydana getır
mek, köylü kalkınmasını temin et
mek, ve bir propagandaya ehemmi
Yet vermek isteklerimize önümüz· 
deki yıl içinde el sürülmiyece:< de
mektir, ki bunu, biz hiç bir şu • 
~etle sanmak istemiyoruz. Zira bu 
ışler, kanaatimizce, en mühim 0 • 

!anlarının bile başına <N>çirilecek b. .. ..-
uyuk bir değerdedirler. Havad; 

kuvvetli bir Türkiye, milli müd~
faası yüzde bin artmış bir Türki
.Ye, köylüsü gelişmiş bir Tür.!<ive 
ıse olgun ve her sahada ileri blr 
Türkiye manasına alınmak yan • 
lış mıdır? Ve bunun gibiğ Ankara
yı Matagaskarda bir şehir ve Türk
ler· · h' ö .~ sıya ı şalvarlılar sanan dünya 
nunde propagandaya en yüksek 

hızı. vermek kat'i bir ihtiyaç değil 
l'Didır? 

. İşte bütün bunlardan dolayıdır 
111 ye · b" t · • nı u ç;:yı, Kamutayı ciddi 
~urette meşgul edecek mahiyetile 
arşılıyor ve böylece de ümitleri

llıizi muhafaza ediyoruz. 

91klr Hazım Ergökemn 

şa rı ltalyaya karşı Tedbirler 
Avarn kamarasında ltalyaya karsı 

":ıainane tesvilat .. yapılmış 
, 

Grazianig• yapılan ıalkoıclt •alıne ola11 Acllsababa 
ı•hri~a• Montllk dbidul 

Roma 9 (A. A.) - Mareşal Gra• vaki beyanatını Roma ıazetelcri. 
ziani'ye karşı yapılan suikasttan nin Londra muhabirleri, •bainane 
ve bu suikast dolayısile alınan tesvilal. diye tavsif etmektedirler, 
mukabelei bilmisll tedbirlerinden Piccolo gazetesi, lngiliz hariciye 
sonra AdisabRbada bir takım ha
diseler çıkmış olduğuna dair Lord 
Cranborne'un avam kamaruında 

müsteşarının bu beyanatının lıalya• 
ya karşı yapılmış tavsifi ırayrika
bil bir tecavüz o:dukunu yazmak. 
tadır. 

uı111nM11ı111ıuııuuıuu11111111111111n11111111uıııı11111111111111muııı.1111111111ınıuııııo11111ııımuuıuuıııunıımıııuıuıı111111111ıııııumıı 

KarabUkde it• baflanıyor 

Altı lngiliz mühendisi dün 
geldiler, Ankaraya gittiler 

· Dün ı•hrimize g•lip Ankaraga gid•n /ngl/ls mlJhtnıliıleri 

Karbük Demir ve çelik fabrika· 
!arını yapacak olan lngiliz mühen

dislerinden Pirsonla ve Prokta dört 
arkadaşı dün sabahki Ekspresle 
lstanbula ırelmişlerdir. Bu mühen
disler Londradan gelmektedirler. 

Mühendislerle arkadaıları evvel· 

1 
ce Park otele gelerek bir müddet 
dinlcnmişler. Akşam üzeri, Anka· 
raya hareket etmişlerdir. Oradan. 
Karabüke giderek çalışmaya baş-
layacaklardır. 

Fabrika müdürü Makenzi de, 
bugün, Londraya hareket ede
cektir. 

Yeniden kargafalıklar 
çıkac&tı 11nlaft ıyor 
Londra, 9 (A.A.) - Hindistan• 

da askeri kumandanlık tarafından 
ittihaz edilen fevkalAde ihtiyat ted· 
birleri Waziristan cephesinin yeni· 
den ciddi kargaşalıklara sahne ola
cağı kanaatini vermektedir. 

'"ıtttu•Mınıınnnııı11111111tııı1111111uııı11111uıımıııı11ııuu11uıttı 

Bayan Simpson 
Evleniyor 

Nlklh meraalmi için Can· 
da t•tosu hazırla11ıyor 
Tours 9 (A.A.) - Bayan Simp

ıonun çok ylkında, bir kaç U• 

man kalmak fi- ·--- ----. 
zere buradaki 

Candle şatosuna 
geleceA"i teeyyüd 
eder ıribidir. 

Dün şatoda çok 
mühim hazırlık. 

[arda bulunulmuı 
ve hizmetçilerin 

miktarı yirmi beı 
kişi fazlalaştırıl· 

mıştır. 

isimleri gizli tu- Bogan Sinıpıoı 
tulan birçok Fransız ve y11banıJ 

(Devamı :ı nci sayfada) 

Belçikanın 
Bitaraf lığı 
Belçlka Bafveklll Lond· 
rada bunu konutacak 
~o.ndra 9 (A. A.) - Star gaze

tesının .. Yazdığına göre, Belç.ka 
Başvekılı garp devletleri arasında 
akdi derpiş olunan pakta Lehista• 
nın vaziyetini lngiliz hükumet er
kAnıyle görüşecektir. Malum oldu
j'u üzere Belçika herhangi bir 
harp halinde tamamile bitaraf kal. 
mak arzusundadır. 

lngiliz hava 
Bütçesi 

Londr:: 9 (A.A.) - Hava mü
dafaa teıkilatının bütçe tahminleri 
4.617.500 Aterlinge balij' olmak• 
tadır, 

Bu miktar,f1930 senesi bütçesine 
oisbetle 3.259.250 sterlini fazladır. 

Son anlaıma il• aıll•r• 6ögl••gönlJl/IJ ı. ler 11okinin önan• 
geçilte•~I sanı/ıgor 

Cephede.taarruz Londrada 
Başladı Varılan anlaşma 

Sa!amanca, 9 (A.A.) - Asi kıt'a· 
!arı, Madridin şimali şarkisinde ge
niş bir cephe üzerinde 12 kilomet· 
re kadar ilerlemişlerdir. 

( Dovamı 2 nci $agfaaa) 

Londra, 9 (A.A.) - Dün öğle • 
den sonra Ademi Müdahale Komi
tesinin umuml içtimaı sonunda va
rılan anlaşma metinleri, iki vesi· 

(Dovamı 2 inci sav/ada) 
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,.--------------------------------
Muhterem 

Okuyucularımıza 
KAğ'ıt fiatlan günden güne artıyor. Bu vaziyet karşısında gazete

ler mevcudiyetlerini devam ettirebilmek için tedbirler almak zarure· 
tinde kalmışlardır. Sahifeleri azaltmak, ilan fiatlarına zam yapmak 
ve gazetehin fiatını artırmak arkadaşlarımızın bıış vurdukları tetbir
ler arasındadır. Bu Rrada, yalnız kendi emeğine \•e mümtaz okuyucu. 
larının sevgilerine dayanan gazetemizde sahi fclerinde küçük bir tadil 
yapmak lüzumunu duymuştur. Ancak, sahife ndcdi üzerinde yapılan 
bu tadil kalite itibarile gaz~teden hiçbirşev eksiltnıiyecck, bil'akis 
onun daha özlü v-:. faydalı bir şekilde çıkmasını temin edecektir. 
Okuyucularımız, boylece, günün bütün haberlerini en doğru ve veciz 
olarak, fakat daha az zaman harcıyarak öğrenmiş olacaklardır. 

Bununla beraber okuyucularımıza, arasıra, muhtelif mevzularla 
tertip edeceA'imiı zenrin sahifeler iliıve ederek yine sekiz sahifelik 
nüshalar vereceğiz. 

Dahiliye vekilinin beyanatı 
Bay Şükrü Kaya Adana Halkevinde, tes. 
kilitı esasiye kanununu, Hatay mesele
sini ve yabancı dil konuşanları görüştü 

Adana, 9 (A.A.) - Dahiliye Ve
kili ve Parti Genel Sekreteri B. 
Şükrü Kaya dün akşama kadar 
memleketi alakadar eden işler ü
zerinde tetkiklerde bulunduktan 
sonra, akşama doğru saat 5.30 da 

Ha!kevinde yapılan toplantıda ha
zır bulunmuşlardır. Halke\'ınde 

dört yüze yakın münevver ve gü
zide bir kitle kendisini bekliyordu. 
Bugünkü toplantının mesud , ... hu-

( D•vamı 2 nci saııfada) 

Türkkuşu fil osu geldi 

Pazar günü büyük hava 
bayramı yapılacak 

Yetllköye ucuz trenler tahrik edilecek 

Din ı•lırlmln a•len Turkkuııı filoıunun kalıramau 
me,..upları Yt,flkögJt Yazısı ikinci sayfııda 
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- Jame! Jame! Kendini adileş -
tirme. Sen bir Avrupa pırlantası -
sın. 

- Bu sözlere ne lüzum var pren
ses? Anadolu çocuğu olmanın adi 
olduğunu ilk defa sizden işitiyo

rwn. 
- Vay! Sen de mi Kemali<;t ol -

dun? Hele hele hele! Rengin bir -
denbire sapsan kesildi. Bu ne !Kl
venlik ninem! 

- Benimle ne konu~mak isti -
yordunuz? 

- Liıfı deği.~tirmek mi? Peki de
ğiştireyim. Sinirin biraz yatışsın 

da sonra konuşurum. 
- Sinirli değilim, müteessirim. 
- Pardon, ben sebep oldum. Sa-

na söyliyeceklcrimi üç dört kelime 
ile söyliyeyim. 

- Buyurunuz efendim. 
- Bu geceki Zekeriyya sofra -

sında dö Şevalef için niyet tuta -
caksın. 

- Ben mi? Fakat siı çok f zLı 

§aka edi ·orsunuz prenses. 
- Şaka Wniyorum, Gözlerime 

bak! bebeklerinde Jıeııeyi ıo~ -
~itsin. DikkaUi bak. Ver bana eli
ni. Sık. Evet, sen Şevale!e niyd 
tut! Ben öyle istiyorum, Şevalcl 

ö ·le istiyor, mukadderat denilen 
büyük kuvvet öyle istiyor. 

- Ben istemiyorum prenses'. 

Yazan: 

- Ben istiyorum Maviş! 
- Ben şimdi buradan gideceğim. 
- Evet, fakat sokağa değil. Bü -

feye. Şevalef orada bekliyor. 
- Büfeye gitmiyeceğim. 
- Giderken Mustafayı almıya -

calı: mısın? 

- Tabii. 

- l\Iustafa orada. Nesime ile içi-
yor, biru da kafası dönmüş ola -
cak. Çünkü Nesime aldığı talimatı 
nokta.sı nc:.kt.asına yapar. 

- Konağınız bir labirente ben -
ziyor. 

- Olabilir. Sen yanımda bu Ia
biren tte kalacak ve Şevalefe rıiyet 
tutaeaksın. 

- Şevalef sizin eski göz ağrımı: 
değil mi? Böyle söyleme~ mi i
diniz. 

- Hayatta ne ebedilik vardır, ne 
süreklik. Ben seni o kadar seviv<>

rum. ki her fedakarlığa ltatlanını!l. 
- &n kendi halinde bir evön 

kendi halinde bir kızıyım. Hakkım
daki düşüncelerin hepsi ya.'1lıŞ 

~ses. Ontlll için gideceğim. Ve 
bunlar devam edecekse bir daha 

gelmiyeceğim ve beni affediaiz. 
- Israr etme. GideTsen ayıp o· 

lur. Ben bu bahsi kapadım. Brr da
ha açınıyacağmı. 

(Deıı ı ı;1.r} 

Kültür Bakanımızın beyanah 
(J ilci oayfadıın ıin:am) 

~ bir mahiyet almıştır. 
Liselerin 12 seneye iblağı haberi 

doğru değildir. Bundan iki ay ev
vel toplanan Uzmanlar komisyo -
ııunda bu iş çok esaslı incelenmiş 
ve \"ÜCude getirilen po:ogramlarla 
okutulacak bahisler için liselerin 
bugünkü gibi 11 sene kalınası ye
rinde görülmüştür. 

Orta mektep kitapları hakkında 
geçen sene Kamutaydalri bütçe mü
zakeresi. sırasında söylediğim usul 
bu sene tahakkuk ettirilıni~ ve tek 
kitap sistemi üzerinde çalışılarak 
bu mektcplerın bilhassa müıibet 

ilimlt>r kısmına, yani, riyaziye, fi
zik, kimya, tabiiye şubelerine lü
zumlu olan kitap malzemesi hazır
latılmıştır. Bunlar, mütehassıs öğ-

~retmenlcrclen teşkil kılınacak ko
misyonlarca talebelerin gayet nçı.k 
anlıyacaklan tarzda yazdınlacak -
tır. 

Istılahlar üzerinde son zaman • 
Jarda çok derin ve esaslı çalışına -
Jar yapılmaktadır. 

Bunun için bu kitapların ya -
zılması zamun meselesidir. Güzel 
Sanatlar Akademisinin şimdilik 

mimari, :es;m, heykeltraş şubele -
rine, bcynfln:ilel tanınmış üç pro
fesör uzman getirtilmiştir. Bu pro
fesörlcrJ,'n azami surette isti!ade 
edilebilmesi için lazım gelen vası
talar ün:imüzdeki sene bütçesin -
de derpiş olnnmuştur. 

Tiyatro mt·ktebi için yine arsı

ulusal tanınmış bir profesör uz -
man bu S<>ne başından itibaren ça
lışmıya b~şlamıştır. Mevcut tale
benin göstPrdiği kabiliyet hakkın
da geçenicrC:~ mektebi ziyaret e
den ~oolrnnı.ıruzın çok değl'rli 
beyanatın iliıve edecek bir sözüm 
yoktur. 

Orta meKt<p ihtiyacını kar~ıla -
mak için !'·alıeden tahsisat, bütçe
n in müsaa~r:s~ nisbetind~, alınmak 
üzeredir. Şt•rası unutulmamalıdır 

ki, memle!<etleki inşaat imkanı, 
bu mekteplerin hemen iki üç sene 
zarfında m~ydana getirilebilecek 
derecede! değildir. Bunun için en 
sıklşık yı,rle,"den başlamak üzere 
en az beş senelik bir program göz 
önüne alınıyor. 

Öğretmen ihtiyacımız, bilindiği 
üzere, en ziyade orta mekteplerde
dir. Bunun içindir ki, Ankaradaki 
Gazi T .:>rbiye Enstitüsünden çı -
kacaklara il.'.ı eten ilk mektep mu
al!limlerindrn lüzumlu şartları 
haiz, yapılmış ve yapılacak olan 
imtihanlarda muvaffak olanlar -
dan, tam bir sene devam etmek ü
zere bir kursa tabi tutularak, mu
allim kıdrosunu gen~letmek ted
biri alınmıştır. Bu sene, 170 kadar 
öğretmen Gazi Terbiye Enstitü -
sünde ders görnu:kted:rler. Bunlar 
Enstitüden çıkacak diğe:." ark3daş,
lan gıbi, ayni imtihana ttıbi ola -
caklar ve muvaffak olanlar diğer 
arkadaşları flibi, orta tedrisat öğ -
retmenliği kadrosuna alınacaklar -
dır. Bu '<:ırs işi için bu sene de ye
niden müsal::aka imtihanı açılaca
~ı daha diirt ay evvel bütün ilk 
öğretmenlere tamim edilmiştir. 

Lise öÇetmenlerine gelince, bun
.br, malilm olduğu üzere Yüksek 
muallim mekteplerini veya Avru
pada tahsilini bitirenlerden seçile
cektir. Bu sene Avrupadan 32, yük
sek Muallim Mektebinden de 37 
gen a.rkad~ımızın kadroya gire • 
bileceğini umuyoruz. 

Alman mektebi öğretmenlt>rinin 
Alman terbiye sistemi hakkında 

bi.r rapor ba:zırlıyarak Bakanlığa 

göndermek üzere olduğunu ben de 
gazetelerde okudum. Şimdiye ka
dar böyle bir rapor almadığım gi
bir iştir. Bunun için, Türkiye~, 
zannetmem.. Çünkü, pozitif ilim -
ll'?" müstesna, kültür işi, sırf mill1 
bi riştir. Bunun için, Türkiyede, 
Büyük Şefimlı Atatürkün bütün 
millete aşıladığı yüksek kültür he
yecanından başka bir sistem asla 
düşünülemez. 

Londrada vardan 
anlasma 

[Birinci sa/ıi/ec!en devam] 
kadan mürekkeptir. 

Vesikalardan biri, İspanyanın 
kaar ve deniz hudutlarının müşa
heed sistemine ait bir sahifelik bir 
karar suretidir. 
Beş maddelik karar suretite Lon

dra komitesinde temsil edilen rü -
kumetler, ademi müdahale anlaş
ması, muhasa.ı:na.ta iştirak etmek ü
zere İspanyaya g'ideci!k İspanyol 
olmıyan eşhasın toplanmasına, 
transitine ve hareketine teşmil e
den 16 şubat 1937 kararını kabul 
etmekle ve bu anlaşmanın tatbi -
kine nezaret etmek üzere bir mü
şahede sistemi tatbik ve vücude 
getırilmesinin lüzumunu tesbil ev
le,,,.,ktedir. 
Diğer taraftan İngiltere bükü -

meti Portekiz Hükümetine bu mın
takada anlaşmanın tatbıkine nPZa
r~t etmek ve bu husus için mii
şahitle rtayin eylemek hakkındal:i 
davetini kabul etmekte ve kabı;! 
ettiği bu vazifeyi her bakımdan 

yapabilecek bir vaziyette olduğu
nu bildirmektedir. 

Bu suretle, Komit~e temsil e
dilen hültiımetler, sistemin deği -
tirilmesine veyahut her hangi baş· 
kabir karar alınmasına kadar, mel
fuf vesikada muharrer oldu~u şe· 
kilde bir müşahede sisterninın Fran
sız - İspanyol hududunda, İspan -
ya - Ccbeli.ittarık hududunda, İs· 
panyanın ve İspanyol adaları müs
temlekelerinin deniz hudutlarında 
tesis edilmesi hakkında bir anlaf
maya varmıŞ" olduklarını kaydey
le~ktedir. 

Melfuf vesika, altı fasıldan mü -
rekkeptir ve bu fasıllar, bir" müşa
hecd sisteminin teşkiline, İspanya
nın !çara hudutlarında nıüsahede 
sisteminin tesisine, müpheıfo ede

cek olanların bayraklarını taşımak 
} akkını haız olup İspanyaya veya 
but İspanyol ada ve müstemlPke -
!erine giden gemilerin .nüşahcdesi 
hakkındaki anlaşmaya, İspanyol 

sahilleri boyunca yapııac-ak bahri 
müşaheed sistemine, bu iş için lü. 
zumlu beynelmilel memurlara ve 
yapılacak masraflara ait bulunmak
tadır. 

-AÇIK SÖZ-

Dahiliye vekilinin beyanatı 1 Bayan S!mpson 
Evlenıyor 

Bay Şükrü Kaye Adana Halkevinde,teş- :: nct sayfadan dl?1'amJ 

kitih esasiye kanununu, Hatay '!'~~·~: yüksek zevatın da şatoya re1e::e~i 
sinı· ve yabancı dil konuşanları goruştu bildirilmektıodir. _ _ 

N ha et D"-'< dö- W·ndsorun Ba· 
( 1 11.ci yfcıdu dnıam) 

susi bir mahiyeti vardı. Çünkü sal
tanat devrinin kötü miraslanııdan 
biri olan ve bizi asrrlarca kaniyi<!, 
tarihiyle, kültürüyle öz T""urk bir 
kitleden uzak bulundurmtL' olan 
zihni~etinin mahkumiyetini bu 
toplantıda ilan ettik. 

Salonu dolduranların yarısı -
JU saltanat cehaletinin, ma -
nasız bir mezhep davasının atla
rının başına bir Arap kelimesi ila
ve ettiği ırkdaşlarıınızdan mürek
kep grup teşkil ediyordu. 

B. Şükrü Kaya, kendisini sıı hır

sızlıkla bekliyen bu mi.inen-er ve 
de~e.-li insan kitlesini tatmin için 
derhal konuşınıya başladı. Evvela 
1lrlısa.t ve Kültür bakımmdan Tür
kiy>enin büyük: biı: ınerkırezl olan 
Adanaya geldikten sonra Adanalı
sunda duyduğu arzuyu ifade eden 
sund aduyduğu arzuyu ifade eden 
vekil. bu konuşmalarının esasını 

bittabi politika işleri de dahil ol
duğu halde memleketi aliıkadar e
den ik.tısadi ve kültürel işler ol
duğunu söyledi ve her şeyden ev
vel teşkilatı esasiye kanunundaki 
son de~ikliğin ve partimizin altı 
umdesinin ana yasamıza geçmesin
de göcülen >üzum ve faydalann 
nelerden ibaret olduğunu izah et
mekte büyük fayda göreceklerini 
ilave ettiler. bu hususta çok değer-
li ve ikna edici tafsilat veren ve -
kil, altı umdenin kanunu esasimi
ze geçmesindeki lüzumu şöyle ifa
de ettiler: 

cBu umdelerin kanunu esasimi
ze geçmesi, bilhassa. idaremizin ve 
idealimizin karıunlarunıza tevafuk 
etmesi hususunda samimi arzu ve 
derin kanaatlerden doğmuştur. Her 
işde olduğu gibi bunda da samimi 
olmamız lfızımdı.. Her yapacağımız 
yeniliğin kanunlarımıza uygun ol
ması icabederdi. İşte bu samimi 
düşünce. ve derin kanaatlerdir kı, 
Partimizin altı umıfosini ana y -
saınıza koymakta zaruret gördi:i!. 
Bir çok tecrübelerden sonra altı 
umdenin memleketimizin bünyesi
ne e-n uygun prensipler olduğu gö
ıülmiiştür.• 

Bu sözlerden sonra Parti Genel 
Sekreteri büyük Türk inkılabının 
muvaffakiyet sırlarını bilen Ata -
türk neslinin bu hakikatları tama
men bildiğine şüphe etmediği hal
de bunun kendi tarafından tekrar 
edilmenin sebebi milletlerin umu· 
mi hayat ve mukadderatına taalluk 
eden ve onun bütün bir istikbalile 
çok derinden ve sıkı bir arakası o
lan büyük hakikatların ilıin edil
mesinin daima faydalr olaeağını 
tebarüz ettirdiler. 

Müteakiben altı umdeyi birer bi
rer izah etmi e başlıyan vekil, Ke
malist. milliyetçilik vasfından bah
sederken memlekette dı.lek itiba-
rile olmamakla beraber din bakı-
mından ayrılık gösteren bazı va -
tandaşların me,·cut olduğunu, bu 
çeşit vatandaşlarımız üzerınde dur
manın bizi alakadar etmiyeeeğini, 
yalnız ırkan, tarıhen ve külturel 
bakımdan Tı.irk olduklar) hı.ld'e 

bazı sürekli ve yabancı temasların 
ve mezhep davalarının tesiri!e ya
bancı bir dil konu an ırk ve va
tandaşlar üzerinde durmak mec
buriyetiide olduğumuzu söyledi ve 
bunların başında da Çukurovada 
yaşıyan Alevi Türkler geldiğini 
iliive ettiler. 

Vekilin bu husustaki sözlerinden 
zaptedebilrtığim mühim kısımları 

aşağıya koyuyorum: 
Bu Türkler Alevi oldukları için 

bilhassa sünni hacıların, kadıların 
husumet ve garazlarma uğramış -
lar ve mezhep husumeti anlan bü
yük Türk camiasından ayırmıya, 
uzak tutmıya saik olmuştur. Hal
bııki tarih, gerek Lazkiye, gerek 
Hatay ve gerekse Çukurovada bu
lunan Alevilerin öz Türf: oldukla
rını itiraz kabul etmez bir şek.il -
de göstermektedir. Netelı:im Akr,e
koyunlu, Karakoyunlu aşiretleri 
g·b iTürk oldukları halde Türkçe 
konuşmıyan Türk aşiretler vardır. 
Bu Türkler, bazı uzun süre nya -
hancı temasların neticesi olarak Ii-
sanlannı unutmuşlnr, arapça öğ -
renmişlerdir. Hatta bugün konuş
tukları dilin yarısı türkçedir. Bi
zim soyadım kabul etmediğimiz 
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zamanlarda bile onların aile adla- yan S ıopson ile nikah mcra•imi-
rırun öz türkçe olduğun görürüz. nie Cande ~alo<undald ufak kli· 
Çukurova Alevilerinin Türklüğü- sede cereyan edeceıti söy:enmek-
nü istıat edebilecek burhanların tedir. 
fevkinde ve en önde geleni kendi- T T! 9 (A.A..)- ayan Simpso· 
}erinin hissen de Türk olmalarıdır. nun bugün veya yarı Caıde şa-

to•una li'rlmesine inliıar edilmek• 
En karanlık günlerimizde milli l<dir. Keıdisi I.,;r müddet şatoda 
mücadelede onların büyük Türk ik.aıoe! edece t r. 
kütlesile beraber mücadeleye ka- Beduks i•minde bir zota aid 
rışarak kan dökmüş oldukları da olan Cande şatosu. Tours şehrıne 

15 k.Iomctre ıresafededir. 
bunu pek ali isbat eder. Bu hal, l:oc=============== 
onların Türklüğünü şüphe götür-
mez bir şek.ilde ortaya koyan un
surdur. Saltanat devrinin kötü ve 
yobaz zihniyetinin kendilerini biz
den uzak tutmıya çalıştığı bu kan 
kardeşlerimizle aramızda hiç bir 
fark olmadığı halde böyle bir ayrı
lığı mevcutmuş gibi göstermek is
tiyen dar, kötü, cahilane zihniyeti 
ortadan kaldırmak için her şeyi 
yapmıya kendimizi mecbur say -
mal71z. Çünkü böyle bir ayrılığın 
ciddi ı;e ilmi sebeplere müsteni -
den mevcut olduğuna inanmak de
ğil, onun var olduğu hlssüni ver
mek bile bizim için, bizim millici
lik ve halkçılık zihniyetimiz için 
büyük bi.r ayıp olur. 

Vekil bu sözlerden sonra kanunu 
esasimize koyduğumuz diğer um -
deleri izah etmiş ve müteakiben 
memleketin dış ve iç vaziyeti hak
kında dinleyicileer derin bir fe • 
rahlr kve emniyet veren izahatta 
bulunmuştur. 

Memleketin politikasına dair söz 
söylerken ~fatay meselesine temas 
eden B. Şükrü Kaya Hatay ana 
yasasının Milletler Sosyetesinde 
münakaşa edilmekte olduğunu, yal
nız son günlerde Suriy;.. matbua
tının aleyhimizdeki ne,riyalının ü
zerimizde hiç de iyi bir t~sir bırak
mıyacak şekil aldığını ve bu neş

riyatın iki memleket arasındaki 

dostluk müna~betlerine halel ve
recek bir mahiye alınış olınasındıu:ı 
T"urk milletinin mü~eessir old u
ğnnu, halbuki, Suriye e!karıumu -
miyesinin Hatay davasındaki Türk 
hakkını teslim etmiş bulunduğunu 
binaenaleyh bizim Suriye efk.irı u
mumiyesinde aleyhimizde yaratıl
mak istenen havanın. Suriyedeki 
bazı parti rekabetlerinin eseri ol
duğun kabul ettiklerini ve Hatay
da bulunan bazı ekalliyet unsurla
rının bu kötü propa~ndaya kapıl
mamaları lazım geldiğini, netekim 
Alevilerin ve Çerkeslerin Türk kar
deşl<>rile anlaşmış hareket etme
lerinde nduyduğumuz memnuni -
yetin büyüklüğünü ifade etUer. 

İki saat süren ve orada bulunan
lar tlrafından derin bir zevk ve a
laka ile dinlenen müsahabelerini 
bitirdikten sonra, vekil istiyen!e -
rin kendisine sual sorabileceğıni ve 
söz alabileceğini söylediler. 

t 

Cephede taarruz 
bae:fadı • 

[Birinci sahi'eden devam] 
Salama:ıca. 9 (A.A.) - Karar -

gahı umuminin tebliği: 
Asturies c~pbesinde, d "işmarı, 

Escaplero Sanraque ve Santolano 
·mmtakalannda müteaddit hücum-
larda bulunmuştur. 

Siguenza cephesinde, düşmanın 

mukavemetini kırdik ve Almadra
nes-Alaminos hattı üzerindeki düş
man mevzilerini işgal ettik.. 
Guadalagaranın şimali garbisin

de Basiles cephesinde, Castejon de 
Henuces Usmiraboeunes ve Man
drayone mevkilerini ele geçirdik. 

Kuvvetli topçu istihzaratından 

sonra, J arama cephesindeki mev -
zilerimizi ileri götürmiye muvaf -
fak olduk. 

Espiel mıntakasında da bi.r kaç 
kilometre ilerledik. 

Londra, 9 (A.A.) - Kara kon
trolunun tedricen tatbi'< edileceği 
haber verilmektedir. Evvela baş -
Jıca memurlar tayin edilecek ve 
bu memurlar işlerine başlıyacak -
!ardır. 

SRonra bunların maiyetinde ça
lı~k memurlar tayin edilecek -
tir. Daha sonra bu memurların va
zifelerine başlaması beklenecektir. 
Nihayet Pireneye yüz otur ve Ce
belü ttarıka 5 müşahit gönde.-ile -
cektir. Deni zmüşahitlerinin adedi 
beş yüz elliyi bulacaktır. 

Kanarya adaları meselesinde 
murahhas heyetler arasında ihtilaf 
çıktığı için bu iş, sonra halledile -
cektir. 

Madrit, 9 (A.A.) - Havas Ajan
sı muhabirinden: 

Asi kuvvetler, dün asbah Abana
des yakininde ve Ara~on yolu ü
zerinde şiddetli bir taarruz icra et
mLslerdir. 

Milisler, şiddetle mukavemet et
mişler ve asilerin bütün taarruzla
rını püskürtmü?lerclir. 

Asilerin Jarama ve Las Rozas 
mıntakalarında da taarruza geç -
meleri beklenilmektedir. Buralar-
da hükumetçilerin bataryaları, düj
manın tahaşşüt etmiş kuvvet!erini 
fasılasız olarak bombardıman et -
mektedir. 

Gijon, 9 (A.A.) - Milisler, Ovi
edorıun içinde ilerlemiye devam et
mektedirler. I:f nkü şiddetli çar
pışmalar neticesinde Asturieli ma
denciler tekrar bir kaç ev za ptet
mişlerdir. 

Asiler, Oviedoya hakim olan ve 
milislerin ellerinde bulunan Ver-
nıga sırtlarına yeniden taarruz et
mişlerse de zayia vererek ıücat et
mislerdi. 

Madir, 9 (A.A.) - Asi opçu kuv-

Bunun üzerine orada bulunan -
lar arasında ve Aled Türklerden 
Dr Salim söz istedi ve çok heve
canlı bir tonla Alevi Türklerin bü· 
yük Türk camiasından ayrı kal -
mamış olduğunu, Çukorova Alevi
l~rinın Yemende, Havranda Tl.irk
lerle yanyana harbetmiş ve kan 
dokmüş olduğunu ve bu sıralarda 
bir Çukurovalı Türkün ne oralar -
da kaldığını, ne de Tıirk varlığına 
karşı koyan gayri Türklere karşı 
sılahını seve seve kullanmaktın 
i'tınap etmediğini ve e er kendı!e
rınin içinde yaşıyan iman ve duy
gunun, damarlarında gezen kanın 
ôz Türk kanı ve duygusu olma -
say6, bunun aksi olması lazım ge
leceğini ve daha sonra milli m - ca
delede müstevlilere karşı ayni şe
kilde h3reket etmiş bulundukları -
nı so ledi ve yanaklarının üzerine 
damlıyan göz yaşları arasından 
bu büyi.ık hakikati güneş gibi or
taya koyan Büyük Ata ürke, Baş
bakan nönüne ve şımdi onların ka
naati ve dilile konu•an Parti Genel 
Sekreterin~ ve Adln 1ya geldiği 

günden itibaren bu hakikat· mü -
dafaa etmi• olan Balık"sir rn busu 
.ve eski Sevha.>ı vilay ti P· rti Bas. 
kanı Orge Evren'e t '.i('kk"r etti. 
Dr. S'lim Serce, s~zünü bitirir -
ken 1oplantıda hlzrr bnlunnn!Jr, 
sanki bir tek kalp ta ıyormu~ gibi 
bir and mü•terek ve derin bir i-

1 

veleri, dün hükumet merkezini bom 
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bardıman etmişlerdir. Üç kişi ya

ralanmıştır. Bilhassa Restro ma -

manın yüksek heyecanını gbste -
ren müthiş bir alkış tufanile bü
yük salonu çınlatmışlardır. 

hallesinde hasarat mühimdir. 
lıtMllltfflltUlfllt--llfl<-'t1UNNH .... lnlllll1NfllllHIHllUllltttfl 

Türk kuşu 
Fi'osu geldi 

Y:ızbaşı Zel<inin irlaresindeki 
Tıi,Huşu filosu dun sat-ah lzmir. 
den kalkarak öğle vakti şehrimize 
relm~t'r. 

Türkkuş!an lzmirden sonra 
RursJya uğr m ş'ar ve sut on 
bir buçukta şehrimiz iizerlode bir 
turdan son a Yeşilköı tayyare 
me dartına inmi~'erdir. 

T yy reciluim·z burada Türk 
hava kurumu l<taobul şul esi mii· 
düru lııııail Hakkı ve Türkku~u 
l•tanbul reisi Nuri ile hava kuru
mu mcnsuplan ve birçok halk ta
rafında~ ır.erasiml• karşılanmışl"r· 

Di er tl•eftın l-u pazar li'Ünii 
şehrimizrle tüyiik bir tana•e bay
ramı yapı im sı t._ar rl ıştın ıştır. 

O gü•1 Ti. rkkıı u t•yyareci eri 
tarafından pliiıörle büyük hüner· 
fer vapılacak ve akrobasi hareket
leri gösterilecektir. 

Ayni gün lstanbul üzerinde uça• 
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A'manya, llalya ve hJm 
maddeler 

Bugün Cenevre'de ham mad:Je -
ler komisyonu ilk içtiınaını yApa
caktır. Ham maddeler komisyonu 
yeni bir milletlerarası komisvo -
nudur. Ve yeni bir milletle=sı 
meselesilc meşgul olacaktır. Bu 
mesele Almanya ve İtalyanın s5-
mürgeye olan ihtiyaçlarını ileri 
sünneleri üzerine çıkmıştır. Ma
liımdur ki İtalya Habeşistanı:"l is
tilasını bu bakımdan haklı gi\ster
meğe çalıştı. Almanya da bnnu 
fırsat bilerek sömürge ihtiyacmı 
Heri sürünce, İngiltere, düny~nın 
en geniş sömürgelerini! sahip olan 
bir devlet sıfatile, teşebbüste bt'.
lunmayı lüzumlu gördü. Dah~ doğ
rusu, İngilterenin bu teşebbüsü t
taJya ve Almanyanın hareketlerini 
önlemek mahiyetinde idi. 

1935 senesi Eyliılünde HalY:sis -
tan meselesi MilleUer Cemiyetir.de 
müzakere edilirken, o zamail dış 
bakanı olan Sir Samuel Hoorı> 
lnıriiteren·n hım madde tezii me
selesini bir millleUerarası konfo -
ransında müzakere edilmesine ta
ra!tar olduğunu bildirmişti. İ ~te 
bugün Cenevrede içtimalarına baş
lıyan komisyon on sekiz ay kadar 
evvel, İngiltere tara!ından ileri sü
rülen bu tekliften doğmuştur. Fil
hakika on sekiz aydanberi vaziyet 
833.cık değişmiştir. Sir Saımıel, 

1935 Eylıilünde teklifi yaparken, 
Almanyadan ziyade İtalya-yı. göz 
önünde tntmuştu. Bu, adeta Habe
şistan meselesinin halli için hir 
çare gibi sürülmüştü. İtalya H~ -
~istanı almış ve doymuş olır.ak 
da laznndır. İkide bir, açlığından 
bahseden Japonyanın Mançury-,.'yı 
aldığı gibi. Fakat g<>rek Japonya 
ve gerek İtalya göstermişlerdir ki, 
sömürge iştihası, Fransız darbı me
selinde söylen~!Ji gibt, cyedikçe 
artan bir i§tiha> dır. 

Almanya. bir buçuk senedenberi, 
sömürge ihtiyacını gittikçe yük -
selen bir sesle ileri sürnı.ekt~dir. 

Bu ses, Hitlerin son nutkunda en 
yük•esk per ~esine vardı. so~r• da 
Hitlerin siyasi müşaviri ve elçisi, 
Bay Ribbentrop önce Lorld !fali
faks, sonra da Bay Eden ile Ltm
drada görüştü. Ribbentrop'un bir 
kaç gün evvel Le.pzig'de söylediği 
bir nutka bakılacok olur.a, sömürg e 
meselesi üzerinde İngiliz devle~ a
damlarile yapılan temas ın.üspet 
bir netice \•ermemiştir. Bay E:ien, 
sömürge meselesi bir hanı madde 
meselesi ise, Almanyaya yakında 
Cenevrede toplanacak olan komsi
yon mesaisine iştiraki tavsiye et
miş ve dört senelik iktisadi kifa
yet programı hakkındaki şüphele
rini bildirmiş. 

İngilterenin sömürge meselesini 
basit bir ham madde tevzii mese
lesi gibi telikk.i ederek davayı cı 
cepheden halletmeğe çalışması, Al
manyanın canını sıkıyor. Bunun 
içindir ki Almanya komisyon me
saisine iştirak etmemeğe karar ver
miştir. Almanya iştirak etmeyince, 
İtalya da i•tirak etmiyor. Diğer ta
raftan Japonya ue koparabilirsem 
kardır diyıerek, Cenevre müza -
kerelerine murahhas gönderiyor. 

Ham madde komisyonu hanı 
madde sahibi memleket murahh~5· 
larile ham maddeye sahip olmıyan 
memleket murahhaslarından te -
rekküp edecekti. Yani açlarla tok
lar arasında bir görüşme. Ham 
maddeye sahip olanlar bugün Cc
nevrcde işe başlıyorlar, fakat aç 
denilen üç devletten ikisi, İtal)•a 

ve Almanya, meydanda yok. Ac~
ba açlar, tokların cömertliğine kar

şı takındıkları bu tavurla, ehil 5a

daka istemiyoruz~ mu demek isti
yorlar. 

Mesele o kadar basit değildir. 

Almanya, bu hareketile, sömürge 

meselesinin yalnız bir ham m3dde 

meselesi olmadığını ve Ilitler Al
manyası için sömürgeye sahip ol

mak, belki de iktisadi dü'iiincel~rin 
üstünde bir prestij meselesi ol -
duğunu anla•mak istiyor. Demek 
istiyor ki, esasen Hiboratuvarları
mın keşiflerile ve başka ic~tlarla 
müstağni kalmakta olduğum haM 
madde i~inin halli ile sömürge is
temekten vaz geçeceğimi $3nıyor
sanız yanılıyorsunuz. 

Ahmet SUkr" Esmer 

cak tayyarelerden Türkkuşu• 

nun mahir g•nçleri paraşftlrrls 
athrna t~l'mleri yapacaklord r. 

H ı v~ kurumu lstanbul şı:I rsi, 
bayram günü Yeşilköye mektep• 
lerim;zi ve ha 1kı götürmek üzere 
rayet ucuz ücretle trenler temin 
etmiştir. 
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FIKRA: 
Tuhaflıklar 

H erhangi bir melmekelle bir isyan çıktığını farzediniz. Hükumetin 
vazifesi nedir? isyanı bastırmak! Diğer Devletlerin vazifesi nedir? 

Bitaraf kalmak! 
Hayır, eğer isyan enternasyonallerden tbirine mensubsa, bu cephe 

devletleri isyanı meşru sayabilirler ve asinin merkezine elçi, hatta kıta• 
!ar yolhyabilirler. 

Enternasyonaller, Roma gazetelerine göre, üçletiyor: komünist enter• 
nasyonali, faşist enternaıyonali, demokrasiler enternasyonali! 

Biri sağların, ikincisi solların düşmanı, üçüncüsü ise meşhur Edirne 

fıkrasını hatırlatıyor: 

- Yaşasın.. Yaşasın •• 
- Kim yaşasın? 
- Daha belli değili 
Portekiz kara gömlekliler enternasyonalinden olduğu için, karışmazlık 

komitesinin kontrolunu tatbik etmek üzere limanlarında Sovyet gemileri 
görmeğe asla tahammülü olmadıtını bildirmektedir. Fakat Madridciler 
kendi kıyıhrında faşist gemileri görmeğe razı olmuşlardır. Razı ne de· 
mek? Malaganın düşme hAdisesini tahkik ediniz. Viyana üstündeki 
meçhul tayyare, bir film reklamı imiş: Malng•yı dönen meçhul gemiler 

halA keşfolunamadılar. 
Fetey 
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Aıdliyede: 

Bir belediye tahsildarı 
mahkum oldu 
Gülüzarın muhakemesi Katil 

karar için başka güne kaldı 
Tenvirat Ve tanzifat mükellef -

]erinden aldığı paraya mukabil ver
:liği makbuzların dip koçanlarına 
aldığı miktardan az yazarak zim
metine 120 lira geçirmekten rnçlu 
Calatada belediye tahsildarlardan 
Halit dün Ağırceza mahkemesinde 
üç buçuk yıl ağır hapsine ve 93 
)ıra ağır para cezasına ve üç sene 
de memuriyetten mahrumiyete 
mahkum edilmiştir. 

Hazineyi zarara sokmak· 
ten suçlu olanların 

muhakemesi 
Firari Tekfuryana ait Fındıklıda, 

Fındıklı apartımanın sahte vesaik
Je başkasına temliki suçundan maz
müdür muavini İsmail Hakkı, Bey
oğlu tapu baş memuru Kemal ve 
tapu baş katibi Refik ve bilerek 
iştira etmekten suçlu Hayik Mi
~lyan ve Andonun muhakemeleri 
dün Ağırceza mahkemesinde ne
ticelenmiştir. 

Hazineye zarar gelmediği, sahte
lı •i iddi~ edilen evrakın sahteli • ' 
i( i ııin tesbit edilememesi dolayısi
le suçlulardan İ mnil Hakkı, Rr? -
fik ve Kemalin beraatlerine, dı

ger suçluların da kanuni merciin
den karar istihsalinden sonra hak
larına muamele yapılmasına karar 
verildi. 

!lir katllln cezası inaırildl 
Si!ivrıli Basanı kasden öld;ir -

mektcn suçlu Sivrilinin Ali pışa 
köyünden Mustafa oğlu Nazminin 
15 yıl ağır hapsine dair verilmiş o
lan karar temyiz mahkemesince 
nakzedilmiş olduğundan dün lratıl 

hakkında yeni karar verilmiştir. 
Katilin maktul tarafından tahrik 

edildiği hafifletici sebeplerden sa
yılarak cezası yedi buçuk yıla in- • 
dirilmiş ve bu müddet zarfında ka
nuni mahcuriyeline ve çıktıktan 
sonra da yine o kadar müddet za
bıta nezareti altında bulundurul -
nıasına karar verilmiştir. 

GUl'izarın muhakemesi 
Erzincanlı Kiızımı tasarlıyar~k 

Öldürmekten suçlu katil Gülizarın 
muhakemesine dün Ağırceza mAh
kemesinde devam edildi. Mahkeme 
dosyanın tetkik ve kararın veril -
rnesi için 6 Nisan saat 16 ya bıra
kıldı. Bu muhakeme dolayısile dün 
adliye koridorları çok kalab~lık 
cılmuş, polis intizamı güçlükle te
inin edebilmiştir. 

Halit tahliye edildi 
Emine isminde bir kıza zorla te-

1 c:avüzden suçlu Halitin muhake
mesi dün Ağırceza mahkemesinde 
neticelenmiştir. Fiilinde zor olma
yıp evlenme vadile olduğu anla -
şıldığından ve böylelikle dava şah
sa müncer olduğundan ileride bir 
dava açıldığı takdirde icabı ı:liisü
nülmek üzere muhakemenin tudi
line ve wçlunun tahliyesine karai" 
Verilmiştir. 

iki sene 1 ay hapis 
Ayazma kapıda çalıştıkları !re 

:reste fabrikasında, aralarında cı -
kan bir münazaa sonunda arkJdası 
Musayı öldürmek kasdile dört ;l 
·~ilah atan Mehmet Ali dün Ağır
eeza mahkemesinde iki sene bir ay 
hapse mahkum edilmiştir. 

_Baro toplantısı 
lstanbul barosu 20 Martta, ağır 

ııeıa mahkemesinde umumi bir 
toplantı yapacak, müddeti biten bi
rinci ve ikinci reıslerle beş idar~ 
heyeti azasını yeniden seçecektir. 
Kongrede idare heyeti faaliyetine 
ait mali raporlar da zikredilece1< -
tir. • 

Bundan sonra, avukat Hasan 
Hayri Tan, avukatlar kanunu hak
kında izahat verecektır. 

Adli tıp katibine 
işten elçektirildi 
Adli tıp işleri umum müdürü i'e 

muavininin ve diğer üç mi.id•Jriin 
imzalarını taklit ederek sahte ra
por tanzim edip mahkemeye gon
derdiği için, baş kntip Raif hakkır·
da müddeiumumilikçe tahkikat a
çıldığını dün yazmıştık. Dün vclra
letten acilen gelen bir emirle, 'lai
fe, işten el çektirılmiştir. 

Poliste 

Bir hırsız 
Şebekesi 
Kadıköy ve civarını so

yanlar yakayı ele verdiler 1 

Kadıköy, Kızılloprak, Erenköy ı 
ve civarında son günlerde bir ~ok 
evler soyuluyor ve hırsızları hir 
türlü ele geçirilemiyordu. Polisin 
aldığı sıkı tedbirler üzerine Örner, 
Nedim, Şükrü isminde üç ki~i ya
kalanmıştır. 

Bunlar, Kuşdilinde Telefon <-ad
desinde mütekait Faikin, Kuşdilin
de Karadut sokağında oturan Tay
furun, ayni sokakta Stelyonun, Kı
zıltoprakta T~vfik sokağında F'at
manın, Sahrayi cedidde Osmanın 
ve diğer evlerden bir çok eşya çal
mışlardır. Polis başka arkadaşları 
olup olmadığını araştırmaktadır. 

Br kadın denize düterek 
boğuldu 

Evvelki akşam saat 16 da Kan
lıcada Bay Şefiğin yalısı önünde 
bir kadın cesedi bulunmuştur. Ya
pılan tahkikat neticesinde ıu ne
tice ile karşılaşılmıştır: 

Şirketi Hayriye kaptanlarından 
Bay Hayrinin baldızı Dürnev Kan
Jıeaya kız kardeşine misafir gel -
rniştir. Mangalda biriken külü dök
mek ve l:>iraz ev işlerine yardım et
mek üzere Dürnev mangalı almış, 
yalının rıhtımına çıkmıştır. Yo -
sunlardan ayağı kaymış ve deni
ze düşmüştür, Kadıncağız kendisini 
kurtaramamış ve boğulmuştur. Ce
sedin defnine ruhsat verilmiştir. 

Bir çocuk otomobil 
eltınd• kaldı 

Kasımpaşada Çatma Mesçitte 
14 numaralı evde oturan Haoanın 
13 yaşında Necmettin ismindeki 
çocuğu Lalelide Hasanpaşa kara -
kolu önünden geçerken 2260 numa
ralı otomobilin sademesine uğra

mıştır. Çocuk muhtelif yerlerinden 
yaralanmış ve hastahaneye kaldı
rılmıştır. Kaçan şoför yakalanmış
tır. 

Denize düştü 
Köprüden Heybeliye hareket e

den balıkçı Mehmet Heybeliada 
iskelesinde vapur yanaşmadan at
ladığı esnada denize düşmüşse de 
kurtarılmıştır. 
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Sus pus olunuz 1 

Nakliyat 
işlerinde r Mütekaitler 

İplik derdi 
Bir türlü 

Islahat \ 
Ticaret Odası bu hususta 
esaslı tetkikat yapıyor 

Eski kanuna gö
re maaş alanla· 
rın listesi yapıldı 

\ halledilemiyor 
Uyuşturucu Maddeler in. 
hlsarile tacirler arasında 

ihtilı\f çıktı Sırt hamallığının kaldırılması 
kararından sonra İktisat Vekaleti 
lstanbulda ticaret eşyası nakleden 
yasıtaları da ~saslı bir ıslahta11 gP
çiı miye karar vermiştir. 

Bunun için Vekaletin emrile Tt
caret Odası şehrimizdeki nakliyat 
isterini tetkilcie başlamşıtır. Tet-
' kikat sırasında bugünkü nakil va-
sıtalarının çeşitleri ve nevilerine 
göre adetleri tesbit edilecektir. Eş
yanın ne kadar zamanda tahmil ve 
tahliye edilmesile yükletildıği yer
den indirileceği mahalle kadar ge
çen zaman da vasati olarak hesnp 
ve tespıt edilecektir. 

Tetkikat sonunda Ticaret Od&sı 
Vekalete mufassal bir rapor ı:ön
dereoektir. Şehrimizde bugünkü 
nakliyat rejiminin tamamen değiş
tirileceği anlaşılmaktadır. 

Ticaret eşyalarının modern vası
talarla tahmil, tahliyesi ve nakli
yatın süratle yapılması esas iti -
barile kararlaştırılmış bulunmak -
tadır. Bunun için icabeden tcdbi~
Jer alınacaktır. 

Dil fakültesi 
Ankarada açılacak olan dil !"a

kültesinın pl.ınları hazırlanmıştır. 
Önümüzdeki sene, bu planlar da

hilinde inşa faaliyetine geçile • 
cektir . 

ilk tedrisat nıüfet
tişlerinin maaşları 
Şımdiye kadar viliiyet hususi 

idareleri bütçeletinden maas al -
makta olan ılk tedrisat müf~ltis -
!erme aıt tahsısatın umumi bÜı
çeye alınması hakkında bir 1asav
vur \'ardır. Fakat, bu husus~"• h e
nüz meclise bır teklıf wrılnı15 de
ğıldir. 

İlk okullar 
Programlarda esaslı 

değişiklik yok 
Dün biı· gazetede ilk mckt pler 

ders müfredat programında d~ğı

şiklikler yapılacağı yazılmakt.wdı. 

Öğrendigımize gi:ıre, programl~rda 
yapılacak esaslı bir değışıklık yok
tur. 

SUvarllerimlz Avrupaye 
gidiyorlar 

Bir kaç senedir Avrupanın muh
telif şehirlerinde parlak mu\\'af
fakıyetler kazanan süvarilerimiz 
Nisanın ilk haftasında büyük bır 

Avrupa seyahatine çıkacaklardır. 
Bınicilerimiz evvela Romay3 ve 

sonra Parise gideceklerdir. P:triste 
yapılacak büyük mania müsabaka-

tarından sonra Londra ve Brüksele 
de uğrayarak şehrimize dönccei<
lerdır. 

Vilayet muhasebelerinden ye
ni tekaüt kısnununa göre maaş 

alan Milli mücadeleye iştirak 
etmiş sivil ve asker tekaütlerin 
bir listesi hazırlanmıştır. Yeni 
kanuna nazaran çok az bir para 
alan bu sınıf vatandaşların ma
a~lannı yeni tekaüt kanunu hü· 
kümleri dahilinde almaları için 
bir kanun teklifi yapılacaktır. -
iptidai nıaddeler 

Pamuk ipliği buhranı gün ~eç -
tikee şiddetleniyor. Hariçten icılik 
ithalini uyuşturucu maddeler inhi· 
sarı yapmıya hazırlanırken ta -
cirlerin serbestçe iplik getirtnıele
rine müsaade edilmişti. 

Bunun üzerine 400 balya dok'.l· 

1 
macılar cemiyeti kooperatifi ve 2U 
balya da bir tacir sipariş vermiş 

ve iplikler de gümrüğe gelmiştir. 
Ancak bunlar gümrükten çıkarıl -

Resimlerden muaf tutul
ması haberi memnunl1et 

uyandırdı 

mak istenildiği zaman uyuşturucu 
maddeler inhisarile iplik sahipleri 
arasında bir ihtilaf çıkmıştır. Bu 
anlaşamamazlığın mahiyeti ~ud.ır: 
Gümrüğe gelen iplikler, bugün 

piyasada en çok aranan on iki nıı
maralı ipliklerdir ve bunlar İktı
sat Vekaletinin tetkik ettiği narh
tan ucuza mal edilmiştir. 

Hükumetin mevadı iptidaiyeden 
alınan gümrük resimlerini kaldır
mıya karar vermesi sanayi erbabı
nı çok memnun etmiştir. Hükumet 
bu kararile çok büyük fedakarlık 
yapmaktadır. 

Hükumetin senede 20 milyon li
ra fedakarlık yapmakta olduğu ha
ber alınmıştır. Sanayiin himayesi 
ve bilhassa hayatın ucuzlaması ba
kımındar. verilen bu kararın ehem
miyeti bir kat daha artmaktadır. 

Fakat bazı sanayiciler şimdilik 
mevadı iptidaiye ithalinden &.ırfı

nazar etmişlerdir. Buna sebe;ı ve
rilen kararın tatbikine başlanm•;

sını beklemekten ibarettir. Çün -
kü siparişler şimdiden verilirs•.' ge
lecek mallar bugünkü şekle güı e 
vergilere tabi tutulacaktır. 

Kadıköy yangını 

Bunun üzerine uyuşturucu mad
deler inhisarı gümrüğe gelen iolik
lerin maliyet fiatları ile satış fiatı 

olan narh arasındaki farkı mal sa
hiplerinden istemiştir. Ve bu vazi
yete göre tacirlerin hiç kar dü -
şünmeden satış yapmaları icap et
mektedir ki, buna razı olmamış, i
tiraz etmişlerdir. Bu yüzden ge 
lpn iplikler piyasaya arzedileme -
miş, gümrüklerde kalmıştır. 

Uyuşturucu maddeler inhiserı 

müdürü Bay Hamza Osman bıı 

meseleyi hal için dün alelacele öğ
le lrenilc Ankaraya gitmiştir. Bü· 
taraftan da dokumacılar san•yi 
birliğin e müracaat ederek tezgah
larının dnha ne kadar böyle iss;z 
kalacağrndan şikayet etmişlerdir. 

1Emniyetmüdürününl -·-
1 bir tebliği Talebeler ve 

1 

Emniyet Direktörlüğünden: J H ı • • 
Dört beş gün evvel Kadıköyün. OCa ar ıçın 

de Y eldeğirmeninde zuhur eden 
yangın münascbetile bazı gazete- 100 yataklı bir sanator· 

yom yapılıyor 
Maarı f \ ekiıleti. tal~be ve muai-

lımler için, Ça nıhcadaki prevan -
taryom ar azisi dahilinde yüz ya
t a klı bir sanato•yom yaptırmıya 
karar vermi ştir. Sanatoryomun te
meli önümii zceki Cumartesi gül' Ü 

atıla ca ktır. 

T'revantorvumun da yüz elli ya-
t ag ı mevcuttur. 

Romany o Hariciye Nazır 
geliyor 

Ankarayı zıyaret ed!'ceğini yar
dı~ımız Roma.nyn hari<liyc nazırı 

Antonesko ayın 16 sında İs -
tanbulda bulunacağını bildirmiş · 
tir. Nazıra , nezaret ikinci sekreteri 
Radulesko r efakat edecektir. Na-
zır şehrimize geldiği günün ak~a. · 

mı Ankaraya gidecektir. 

lerde görülen heyecanlı neşriı atın 
herkeste bırnk\ığı yanlış tesirleri 
ortadan kaldırmak ve hakibti bil. 
dirmk için bu hadiseyi anla t ma~ı 
faydalı gördüm. Vak'a kısaca şu
dur: 3-3-937 tarihinde Kadıköyünde 
Yc~değ'irmeninde e~kiden Paris ~o· 
kağı denilen Ayrılık Çeşme soka
ğında tren yolu üzerinde bir evde 
kasten yangın çıkarıldığı haber 
alındı. Alakadarlar tarafınd~n he. 
men mahallinde yapılan tahkikatta 
yirmi scnedenberi aynı ma~alde 
ve ayni evde oturan ve ba~larında 
erkekleri olm•yan bir Ermeni aile
sinin ötedenberi komşuları ile olan 
geçimsizliğinden dolayı ruhi halle. 
rinin ve husus! hayatlarının fena 
bir tezahürü olarak içlerinden biri
nin c1halet ve fazla asabiyeti neti
cesinde tapusu kendi üzerinde olan 
bu eve ateş vererek yakmakla be. 
raber kendisini de evin içinde öl
dürdüğü meydana çıkarıldı. Bu su
retle oir aile felaketinden başka Liman mütehassısları 
b~r mahiyeti olmadığı açıkça gö- lzmirden döndüler 
rul~n bu yangını~ sebep ve su- Memleketimiz limanlarının •sl:i-
retı . vuk.uu yukarda bildirdiğim hı için tetkikatta bulunan limar 
veçhıle Usküdar Adliyesile birlikte mütehassıslarından B. Kej ile dı
tesbit edilerek raporları ayni gün- g· er bir İngiliz mütehassısı İzmir-
de ait olduğu makaralara arzedildi. 

Kumkapı halkının •iklyetl Esası böyle olan bu hddisede den şehrimjz~ gelmişlerdir. 
Beyazıt Kumkapı arasında s~ _ resmi ta kikat sonunu öğ'renmeden Mütehassıslar; Başvekil İsmet I-

raç İshak çeşme karşısında bir mn- ke_ndi . muhbirlerinin bildirişlerine nönünün on beş gün evvelki İzmir 
halle camii vardır. Buradaki mc- mustenıden bazı gazetelerin yap. seyahatlerinden belli başlı bir me

tıkları asılsız ve yanlış neşriyat sele olarak ele alınan ve (Alsan -
zarlık duvarı çoktanberi yıkılmı~- halk_ ın. hak_lı olarak telaş ve endı·· · 

D cak) da temerküzü düşünülen fa-tır. uvar çürük olduğundan, tıış- şesını mucıp oldu. HulAsa: bilmi· 
!ar, her gün bir parça dökülmekle yer~k f_ena bir iş yapıldı. Hakiki mir limanının müstakbel şekli li
devam ediyor. Bu civar halkı, bir vazıyetın bilinmesi için bu tebli~in zerinde tetkikat yapmışlardır. 
kaza olmadan, bu duvarın tama _ aynen yazılmasını rica ederim. Diğer taraftan ecnebi mütahas -

men Yıktlrılm . t kt d" 1 Emn(q~I Miltlilril sıslar yakında Karadeniz limanla -
asını ıs eme e !t' er. S lih K 
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Memleketin çok bol 
lşığa ihtiyacı vardır! -~~- ~··. 

!i •,. . . 

Jşık eksik~!r: Bizde gece aydınlat~lamamıştır. Halbuki 
ıışk eoerJlyı arttır..-. Asup üzerınde bir münebbih 

gibıdir. Gündü! yorulan insan gece dinlenmek ister 
Uyumak, dinlenmekten muahhar bir ihtiyaçtır. insan~ 
!arın otomatik bir makine gibi çalıııp, yiyip yata. 
c~~l~rını _kabul elmtk ecaip olur. Bu hastaların 
reıımı olabılir. Sağ-lam adam ışık ister. lşığın uzvi et 
ü~erinde büyük tesirleri olduğu ilmen tahakkuk ~t
mış bulunuı or. Me•e'A garp dtnince herşeyin üstünde 
bol ışıklı şeh!rl~r. akla gelir. Bizde ışık eksiktir. 

Ve bu eksıklığı duymayan tek insan olamaz. Ma. 
ğazalar kapandıktaıı sonra şehri gezenler bilirlerkl 
yoll~r,. gözgözü E örmez hale gelir. Beyoğlu semlin· 
dekı sınc:_maların tabelalarındaki ışıklar da söndürülse 

orası da uç b_eş (Neon) lar yazılmış ince ve hafif ışık
lar aleHlde bır sokak kadar karanlık kalacaktı 

Işığı çotaltmak lazımdır. Bu memlekette gec~· ha· 
yatını uyandırmak için bir zarurettir. Halkın buna ne 

. . 

kadar hasret olduğunu bayram geceleri görürüz. 
Her zaman bayram olmaz amma her zaman 

bayram kadar ışık olabilir. s~nlar bile mütevazıı şık
tır. Zazen bu kadar ışık şehrin normal ziyası obrsa 
bayramlar da daha canlanır. 

Halk geceden istıfade etmek iştiyakındadır. Ge. 
zerek, eğlenerek, dolaşarak, yani her yerde, her 
millette olduğu gibi gün düzün yorgünluğunu çıkara
rak yaşam3k arzusundadır. Bu ışıkla kabildir. Bu 
itibarlar biz kendi hesabımıza bir haberden çok 
ümitlendik. Elektrik şirketi hükumete geçince bütün 
şehir daha fazla ışıklanômlacak ve bütün memleket 
ışıklandırılacak. Bu çok basit gibi görünen haberler 
de şehrin inkişaf! vadi var. 

Şehirler' memleket ışıklandırılmalıdır. Buna hepi. 
miz, htrkes, iktisadf ve içtimai hayatımız ve müsta• 
celen muhtaçtır. 

H•tlce Hatip 

Genç ressamlarımızdan bazıları 
şu ressamlara maaş bağlanması fik· 
rine pek bayılmışa benziyorlar. 
Baksanız a, genç ressamlardan c.lar. 
ve File imzasile hakikat file dokur· 
muşcasına bir nezaketle sanat yazı
ları yazan arkadaş birden bire or
talığa dehşet verdi. 
Peşin söyliyelim ki, biz res,am

lara maaş bağlanması fikrini pek 
münasip gördük doğrusu: BJksa
nız a, bazı genç ressamları, görül· 
memiş bir sanat ateşile, ne tı.tC'~

liyor! 
Kıymetli arkadaşımız Mik~l .'ı.nj 

ın kendisine bağlanmış maaşı gü
nün birinde bütün dostlarının ı.;

raralarına rağmen tepip reddetti. 
ğini, fakat sonra pişman olduğu
nu (!) misal getirdikten sonra, ba
kınız, nasıl sanat ateşleri püskü
rüyor: 

- Zizde, diyor, ressamların hi
mayesi ve maaş alabilmeleri dü
şünülürken ortalıkta dedikodusu 
da başladı. Hangi sebepten geldi~i 
pek iyi anlaşılamıyan menfi r:.ıh

ların bu hüsnü niyet karşısında mı
rıldandığını görüyoruz! fu>ssarnın 

yaptığı resim için para almasını 

bir suç, bir küçüklük sayanların 

suratına Rönesans ressamları111n 

hayatlarındaıı alınacak misaller 
kadar kuı·vetli bir şamar olamaz! 
İlerliyen kervanın yolunu kesmek 
istiyen l:ıu habis ruhun yaygarası
na artık Türk ressamının kulak -
!arı tıkalıdır! 

Vay canına fincancı katırların • 
dan daha deh~t. kervanını sür gö· 
lür sen maaşistana dek dostum' .. 
Kim sana karışır? Zira, henüz hey. 
beleri boş kervanın için, kimsenin 
düelloyu göze almıya niyeti yok1 •• 

Kim demiş azı k? .. 
Muhterem (Tekin Alp) bir gaze

tede: 
- Türk musevileri bir azlık de

ğildir! 

Diyorlar. Ne doğru! Sahi · Çok -
luk! 

Lüks hoyv "in meze, ıtKlar 
İzmitte hayvan mezarlıkları ya

pılmasını karar verilmiş. Bazı İs· 
tanbul gazeteleri mü<ehassısla a 
muharrir koşturarak soruyor. 
Adamakıllı insan mezarlığı yok • 

ken lüks hayvan mezarlıkları yap
manın yeri mi var?. 

Teıaşa ne lüzum ,·ar, kuzum• tz
mitlilercg. bazı insanlar kastolun
madığı ne maltin1? .. 

Acaba fisebillll~tı rnı 

Gazet<ler (Boğaziçini Sevenlel' 
Cemiyeti) ismile yeni bir cemi -
yet kurulduğunu yazıyorlar. Bu 
cemiyet propagandalar yaparak. 

eğlenceler tertip ederek, BoğaL:ın 

ihya ve ;ınarı için çalışacakmış ... 
Ne faalivet d0ğil mi? Fakat hangi 
boğazın imarı için?! .. 

Is tan buldaki Silivriyi 
soruyoruz ı 

Bir muharrir Silivride meşhur 
Silivri yoğurdunun nasıl yapıldı · 
ğını uzun uzadıya okuyucularına 

hikaye ediyor. Meşhur Silivri ·o-
, ğurtlarının Silivride nasıl yapıldı
ğını anladık. Burada nasıl yapılı -
yor?! 

O h,..lue sana ne oluyor· 

Muhterem şair Halit Fahri O
zansoy Şehir Tiyatrosunda oyna
makta olan (Ümit) ismindeki pi
yesi için münekkit Selami İzz~te 

iki sütunluk bir cevap yazarak 
kendini müdafaa ediyor. Doğrusu, 
bu iki sütunluk yazıda piyesi ve 
kendisini o kadar kudretle müda· 
faa ediyor ki, hayran olmamak cid
den mümkün değil. Fakat yine kcn. 
disinin yazısmd~ hayretle okuduk: 
Meğer mev7uubahs ettiği (Ümit) 
piyesi hlt Fransız muharririnin -
mis' 

Serdengeçti 

Yeni enstitüler 
Üniversitede bir müddettenbe 

ri yapılmakta olan radyoloji ve ne
batat enstitüsü ikmal edilmistir. 
Bu ayın 20 sinden sonra, açılış. tö
reni yapılacaktır. 

Kamyon çarptı 
Beşikt&şta Acı Arif sokağında 

oturan Eşref tramvaya asılarak 

cadde üzerinde geçmekte iken yoi 
üzerinde duran 3195 numaralı <am. 
yon çarparak hafifce yaralamıştır 

Açıkgözler 
Galatada Necati bey caddesinde 

tütüncü Mirza dükkanında bulun• 
matlığı bir sırada 320 lira ile iki 
cep saati, bir kostüm ve paltoyu 
çalan köfteci Arnavut İbrahimle 
Şevki, Şaban yakalanmıştır. 
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A n ton Çehov 

KARiSi 
- 2 -

Çevıren: Eyüp Sabri AkyUrek 

Sıcak biı' neics yuzw.ıc sürün~ -
rek geçti. Kar fırtınasını, cini, pe
riyi ve herşeyi unutarak ona öyle 
bir sarıldım, öyle bir sarıldım ki ..• 
O ne vücuttu ... Diyebilirim ki bi.'y
lesi aramakla bulunmaz. İnce .va
pılı, kar gibi beyaz, ateş gibi sıcak, 
pamuk gibi yumuşak ... > 

Ona öyle sarı ldım ... Dudakları -
mız uzun ve çılgınca bir buse için 
öyle b!rleşti ki... Bütün bayanlar 
yanında yemin ederim. Bu buseyi 
mezara kadar unu.tamı)•acağım. 

Yarbay durdu. Yarım bardak su 
içerek düşük bir sesle devam etti: 

cErtesi gün pencereden dışarı 
bakınca ne göreyim. Kar fırtması 
öyle şiddetlenmişti ki ... Yola de • 
vam etmek imkansız. Bütün günü, 
çiftlik nazırı yanında oturup is • 
kambil oynamak ve içmekle geçir
dim. Tabii akşam yine kendimi 
boş odaya attım ve gece yarıs·na 
doğru da o müthiş vücuda... Bel· 
ki de, bayanlarım o bayan ol -
masaydı can sıkıntısından deli ola· 
cak veya kendimi bakiıse teslim e
decketim.> 

Yarbay içıni çekti ve kalkarak 
salonda ileri geri dolaşmağa başla
dı. 

Genç bayanlardan biri tecL>s;üs
le sordu; 

Pekı sonra• ... • 

cHiç. Ertesi günü yola çıktık.> 
Genç kız çekinerek devam etti: 
cEt·et. Fakat o kadın kimdi?. 
.Ha demek bilemediniz, öyle mı? 

Bunu bilemiyecek ne var?• 
.Nasıl bilelim.> 
cKarımdu 

Üç genç kız birden 
fırladılar. 

cAmma nasıl~ .. > 
Yarbay kızarak: 

ycıkrindcn 

1 

.Eh Allah1IT1. Bunda anlaşılmı ·a. 
cak ne var .• Omuz silkerek dtvam 1 

ettı. Acıkta anlattım. Karımla 
Stevell<.i;·e gidiyorduk ..• O da Y?· 
nımdakı boş odada yatıyordu .. .> 

Kızlar aldatılmış gibi ellerıni 

kucaklarına koyarak: 
cHım• dediler. ene güzel başla

dınız. Sonra nasıl bitirdiniz ... De
rnek karrınızdı affetter>iniı amma 
.bu pek enl('resan değil>. 

cNe tuhar. Demek siz. o be -
nim karım olma<ın da bit· yabancı 
olsun istiyordunuz. Öyle mi? Alı 
bayanlar ah! Şimdi böyle düşü -
r:i.ıroeniz evlendiğinizde sonra na
sıl olacak?• 
Kızlar ut~narak "ıı:;Lular. Yüz • 

!eri, kararılık ve canlarının sıkıldı
ğını anlatan bir üade ta~ıyordu. 

&nemeğe başladılar. 

Akşam yemeğinde birşey yiyeme-
1 

diler ve susarak eklll(!klerı yu\·ar
lamakla vakit geçirdiler. 

Çok geçmeden içlerinden biri: 
cPeki sonu madem ki böyle idi 

bunu ne diye bize anlattınız" Hiç 
te güzel depil. Hatta bir"~ tııhaf 

bile .. 

Arkadaiı da ilat"e elli: 

,Bizimle alay mı edıyorsunuz·t 

Ne kadar hoş başladınız ve böyle 
ne kadar.. 

Yarba~: 

.Hayır, hayır Bu bir şaka.> de

di. cKızmay1 n1z, bayanlarım, kız

mayınız. Ben sadece şaka yapı !!l. 
O benım karı:-ı. değ!, naz rın ka
rısı idi • 

• öyle mi 0 
• .> 

Genç kızlar t~krar ncş'clcndıler. 
Yarbaya daha yaklaşarak ona ~1 • 

rap ikrJm ettıkr Artık san sıkısı 

ka.vbolrıu,tJ. Bayanlar büyük bir 
i,!iha ile )Emeğe haşladı r .. B~
!Adılar •nma bu sırada ) emek te 
bıtmi~tı. 

SON 

Teşkilatı Esasiye Ka- 1 

nuııundaki tadilat 
- 9 

1 iıntiyazcılık veya sınıfcılık v~ dev
letçiliğin nakızı olan liberallik, la
ikliğin nakızı olan klerikallik ve 
inkılapçılığın nakızı olan irtica le
hinde hiç bir faaliyet yapılamıya -
caktır. 

Bu esasların Kamu.tayca kabu
lünden sonra memleketin sosyal, 
kültürel ve siyasal hiç bir sahasın
da ne tek adamın ne de cemiyet 
h alinde her hangi telkin veya 
teşebbüs halinde hiç kımse kati -
yen faaliyet ifa edemiyecektır. 

(Bravo sesleri, alkışlar). 
Bir Anayasa Kanununa madde 

k onurken yazılan ana hükümlerin 
manalarını uzun uzun izah, tefsir 
edici sözler ilavesine imkan olma
dığını söy!('miştim. Fakat Kamu -
tay huzurunda yapılacak konuşma
lardır ki bu kelimelerin manaları
n ı bütün halk tarafından bütün tat
bik edıeller tarafından anla~ılma
sını kolaylnştırır. Bu ıtibarla bu i-

zahlar uzcrinde musaadeıııtle bir 
az fazla duracağ.m. 

BİZ CUMHURİYETÇİYİZ. Ar
kadaşlar, biz Cumııuriyetçiy;z di • 
yoruz. Cüm!ıuı ıvct Türkıyesinın 
değişmez dct'let şeklıdir di} e Ana 
Kanuna hükum koymusuz. Fakat 
Cümhuriyctın bızde tatbik edilen 
tarzından başka çe~idli nevıleri de 
vardır. 

SİYASI VAtlDl!:T. Tüıkive öyle 
bir Cümhuriyeltir ki bu ş mdiye 
kadar Ana Yasaya girmemı' olan 

ve bugıin girecek olan diğer beş 
vasıf ile beraba i..ir siyasi vahdet 

teşkil eder. Mesel· Amerika da bır 

cümhuriyettır. Fakat idaresi !tiba

rile bü>biitün başka esaslara d ı . 

yanır. Fransa da bir cümhuriyet • 
tır. Fakat tı.m liberal bir Ctimhu -
riyettir. Nihayet Müttehit Şıiralar 
Sovyel Rusya d~ bır cümhu•iyet -
tir. Fakat sınıf hfıkimıyrtine d:ı -

Açık Söz ' ün romanı:40 ... .. ~ 
H BA~IND:A 

OLl:N llC.I 
Yazan : lakender Fahrettln 

U~·durına nikah planını llfa,·ika 
ile birlikte kurmuşlardı. 

Nevzat. Zeynebin şüpheye düş
'TICmesi için, ona şöyle bir yalan 
da uydurmuştu: 

- Ccva tla kanlı bıçaklı olmıya
lım diye nikfıhımıza hiç birini da
vet etmedim. Cevat yakında Av

rupaya gidecekmiş. O İstanbuldan 
uzaklaşır uzaklaşmaz depdebeli, 
mutantan bir düğün yaparız, ol· 
maz mı yavrucuğum? 

Zeynep zaten kalabalıktan nef
ret etmişti. Kendı kendine: 

- Nikah kıyılsın da ... Ondan ö
tesi varsın olmasın. 

Diyordu. 

Öyle ya.,, Onları birbirine bağ· 
lıyacak olan nikih kıyıldıktan son-

ra, İstanbulluları bir araya topla
yacak olan manasız ,.e tehlikelı 

dü ·n dernekler Zevnebin nesine 
gerekti' 

Zeynep: 

- Çok iyi olur, Ne\·zat bey! İs
tersen düğün de yapmayız ... 

Diye cc,t•ap t·crmişti. 

Marlka, Zeynebe akıl hocalığı 

yapıyordu. Düğün aleyhinde Zey
nebi epeyice doldurmuştu. Zeynep 
Kcnyadan yeni geldiği zaman Ta

rabyada ilk defa bulunduğu lJir dü
ğünde geçen rezaletlere de şahit 
olmamış mıydı• 

Marika: 

- Bütün ayrılıklar düğünlerd~ 

olur ... Bütün evler bu cemıyet • 
lerde yıkılır, hanımcığım! 
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Kanı k:ıyn ıyan kadın ince to - 1 
puklu i:.karpinlerine, basamaklan 1 
dinlendirmeyi bilen öyle tılsımlı bir\ 
lıiineı· verilir ki bu topuklarla bırer 
usta piy3nist eli saklıdır sanılır. B'!. ! 
başlı basına ve ifadesi çok kııv - ı· 
<·etli oian bir musikidir. Bir mıısi
ki ki insana. yemyesil bir cayırda 
hc-nuz nallanmamı~ ve bacakl~rın
dakı ko,ıekler çözülmemi-ı tıze 

kısraklar kuyruklarını kaldıc••ak, 
yelelerini rüzgarlandırarak koşıı -
yorlar; çok ötede ağaçları hol vap
rak!ı bıı· ormanın kuytu köşelerin
de kovalamaca oynamak için •ay
lnrı k1~kırtmtva c:alı~ıyorlar hı!-isı

ni vcrır. 
Fakat bu musikiyi olancJ. ~iirı 

ile t:.tabiimek ;çir>, kulak!"U"a, al
bomin ;işkinliğilcı çirkinl~,mi~ ba
caklardan çıkan parazitleri ayık • 
lıyabilccek bir terbiye vermek l3 · 
zımdır. O zaman kontrapaslar du
yulmaz, ince tuşlar bütün ?ütün 
berraklığı ile işitilir. Artık, yal
nız kanı kaynıyan kadın sôz 11 -
mış gibidir. Arad:ı kaç tane ka
palı kaı>ı bLılıınursa bulunsun, k<•· 
fesler, pançurlar, kat kat ağır pcı· 
deler onu istedikleri kadar göz.len 
saklamış olsunlar, tetikte duran 
erkek. hem görmüs kadar olur, hem 
anlı_,·acağını anl<:ır. 

Nazmi kulaklarını dıkeı dikmez, 
ZC'n bere klon nıışt ı. 

yanan hüsbüıün b~ka şokıl \"(' ma
nJda bır ctimhuriyettır. 

O haldC' Türk Te kıliıtı E>aS.\'l' 
Kanurunda TLirkıyenin yalnız 

cünıhtu ıyct!c ldar<' cdildığini ve 

Tiirkıyenin yalnız ciımhurıyctçi o\; 
duğıır.u ifade etmekle bugün ilcr -
lem iş \"C incell'~miş olan sıy· 1 
mefhumlJrın anlasılm>sı alanında 

kafi bir vuzuh yapnıış olur muyuz? 
(Hayır sesleri) 

O halde bunu herkesın mt;~ıe -
reken ve derinden anlamasına ıM
k:ın verecek bir vuzuhla belirtmek 
gerektir. i<te bıı altı vas(ı~ 'IW • 

ya net bızım climhur'\ rlıı lZtn f;ır k 
vasıf t·c C's.ısları Glarak ka!IL••.<l, 
zıkrcdılmesi elzemdir. 

Sonra arkad;ışımız bilh·~ bir 
nokta; t ifade ettiler ve dedilı-r k:. 

lnkılabcıyız diyorıız; Cümhuri -
yetciyiz diyoruz. Bazı insanlar ko
münizm faaliyetinde bulunurlar. 
Böyle bir adam hakim huzuruna 
çıktığı zaman, evet ben inkılabct
yım t•e bilhassa CJınlıurivetciyi:n 

der. Ve inkılabcı olduğu ıçiıı ko -
münizm yaptığını s(· 'ler bu hu. us 

Teşkilatı Esasıye Ka•ıunun.1 kon
mu~ olan \'asıflaru hizmet v~ciisin

den benı nı.sıl olup ta mııatı·h ad -
dcdildiğını ilerı 51.irer. 

llayıı. bütün vasıflar yanyan2 
mütalea edilınce de ne koınünist 

ve ne de faşist bır harck!'ti biıim 
rejimimız!n derpiş ettiği bır inkı· 
lab diyç ileri sürmiye imka yok
tur. Diğer vasıflatı•ı tamam!a~·ıcı 
manası içinde bizim ;n~!labeılığ•

mızın farıkaları v3rdır 

Sade cümhuri~·etçi \•ey .ı sad ... in. 
kıliıbcı oluşumuzun dcğıl, diğer a
r.a vasıflarımızın da başka yerler
de, ba5ka ideoloııkrde k•ıllaml<!, 

ğından ayn ve bıze mah,us ma -
• a 1 arı vardır. (Devamı t•ar) 

Diyerek, Zeyn~be dügiin aleyhın- ı 
de ne :.oylemck ınumkıimC' siıvle
miştı 

1 
7.Py~ebin kulağı kapıda .. 
- Acaba imal"l l'fcndi ,.,~ ZOIT' ın 

1 

gelcc~k~ .. 

Diye, rrer k t·c hevccar inıde 
çırpınıyordu. 

Nenat işle•i yoluna koymu~!,ı ... 

Piliç gibi bir km n~ kadar da 
kolay avladım ·a 1 Diyordu. Na>ıl 

olsa bir apartıman kiralayacs!, '•' 
bir metres tutacaktım. Bu kız ma· 
ciem ki nikahsız oturmak is!emi
yor İşte nikah ... 

Apaı tımanın zili birdenbire ~id· 
1 detle çalınmıya başladı. 

Zeynebin yüreği ağzına geldi. 
Nevzat kendi kendi•e mırıldnn

dı: 

- İpsiz Cemal gPldi galiba ..• 

Iılarika kapıyı açtı . : 

- Buyurunuz imam etendi. 

Cem J tereddütle içeri girdi. .• 
Öksürdü. 

- Bey efendi burada mı? 

- Salonda sizi bekliyor efendim. 
- Bıı apartımana bu hayırlı i5 

\'u', ıruna'. Yukarda ıki kt7. l 
varrr1ı. ... be! Cana yu.kın şeylere dl! 
benziyudar. Acaba kimler gcl::nı.~ 

bizr? Ne dtdim de sormadım Ay-
şeye? 

1 
1 

1 

Hemen k.ıpıra ula~tı. gözti:1ü d--- 1 

Jiğe uydurdu. Bu şırada nılrnr<!a, l 

Kı11 _y .... ı.t· lif.L.."\iınııer arasınC .. !kt 
h •stımpt ,.e mücad~l" üç sen'° de
'""nı o'tı . Bıı kadar uzun müddet. 
Kıırcv• kabifps!nden olanları bik 
ı.;saııdırrııslı. Bun!. rdan bıü ~,[u-

f ~ru cciır karısı !Intic~:..niıı karde-
~ı n.,lu }[.kim ibı~i tf<iz:ımdı. H·-~ iı-

şakrak bir kahkaha ge!dt. Bu.hl b>r d . .n. bil· r,;i.n. biı· .;, t·e\"P bır mik-
ikint:i \·e ç:11k nt-::;i'f!li kahka1ı" tt- dar erzak yıikJ~tti ,,0 Haticf'"1in e ... 

Ebtı c:~Lıt buHu hab(·r .ılınca o-

kip ettı. Sonra merd.ivenlcrd"~'ilc ı , ın .. g'.itı..::-rtü. 
hep bır ağızdan tıülüştü!et. 

- Babam eğlenceli bir şey •iiy
lemi~ olacak ... · dıye düşii.1dtt- bu
qün )·in~ gevezelıgi üstünde galı· 
ba. Fakat bu gülen kız kım·: 

ilk kahkaha, bülbül gibı ~3kh

yan bır gırtlağın kahkahosı idi. B•ı 
kahkaha . buna benzer bir kah
kahayı !ıatırtatır ~ibr oldu. 

ı uıı } a!:J,ına yapıştı: .Sen, ai:ıdc 

rr.Lılı,,!if hareket ettin. Beni ~ıa, i · 

m e,ıak götlirdiiıı. Seni Kure~··5in 
lrnzuruı\U götüreyim de rezil dı:
yıın .. Dedi. Ebulbahlen ıbni Hi -

"111, bu ha.ti görÜ!H'f.' dayan:ınt:-.. dl: 

ıx . .ır J Iı.:anc ıbıu Har isti. Bu .. at, 
bir ı; in. beni Mahzumdan Z\ih(') r 
ibni ebi Ümeyyenin yanına gitti. 
Ona: •Siz, güzel t·e bol yemek!~< 
yerken. '« ze\·ku safa ıle vaki~ gc
Çirırken. halalarının sefalet \"C mii· 
zayak« .rinde inim inim inliy;;rek 
vakit geçirmelerine nasıl razı olahı 
livorsLın. Ebu Cehle. akr~ba ve ta
aİıükatıyle münasebatmı kesmesini 
teklif etsen muvafakat eder mi? Bi · 
zim bu yaptığımız budalalıktır.> 

DeyincP Züheyr: cÇok doğru sôy
lüvorsun. Bana yardım edecr1< bit 
ki. i olsa bu ahidn~-yi ortad•u1 

ı ka,ldınnıyn <:alısırdım .. Dedi 
Ifisanı. 

S •n, onun, halüsma erzak gö1.iir -
ln ..,i,le .. gidip onu zi.varet etnıcsi -

Bu kahk~ha ... 
Bu kalı .. k:ıhaaa ~ 

- Tuuuuu ayı! -diye homıırdon
dı-. Sadun beyinkilcrmiş meğer ... 
Buraya tıkılacak zaman mıydı" 

~ımd• hepsi aşağıya inmi~ iıulu-

ı ne maniğ olamazsın.• Diyerek ehtı 
C~hlc kar~ı koydu.. Aralarındn ı -
zun bir rnünakaşa cereyan , .. ttL ve 
b0ğaz boğaza geldiler. 

nuyorlardı. Anası tombulca bir 1ı.,. 

nım1 1 kulağına bir ~eyler sijv:iyP- 1 
rek t.•~lıga gcçırdi. Aı·kalarııvları, 

s'liadaki endaın a ·nastnın önünd. ı 

kaslarını düzelter~k peçeleri«t in-

dırm iki kız belirdi. Bunları ı;ö -

runee, heje bunlardan bitini :1•ra1. • 
daha faz1a süzünce müthis bir he- ı 

yecana tutuldu. Yutkunmak tslı'

dı. .. Yutkunaoıadı. Bogazma ko -

caman bir sazan balığı kıiısıgı ·op
lanır gibi olmuştu. 11.ı bogı..ldum. 

ha boğul ıvorum .. 

Yemyqil. yeşil ve dumanlı •iıı

ınanlı bJkaı1 gözleri vardı. 1 .. 1 lı· 

ğa geçerken bir daha güldü . 

Bülbül 11ibi ş<ıl.ıyan gırtla.,;m 

kahkahası. .. 

ilk kalık.ıhJ ... 

.. Bun•ın kehk,ılıaşı idi. 

(Dem mı ı•or) 

Biı- gLın de. llıum ibnı Amr. b' 
ııı Hiı~i:nc Ü~ yük erzak gölurctı.i. 
Kııreyş. bunu haber alınca. kudur-

1 
du. O ıJ.ı. bir daha bunu yapn.ıya - j 
caf{ını \'aad Pderek gltrültüyii h:.ı · 
tırdı: fak&l o, söz vern1esine raB
ınen ıkırıci btr dda erzak göıiırdü. 
Bunun Uzc·rıne ona hakaret e:ltL -

lcr. Ebu Sllly"n (. luavıyenın b3 • 
bası) ar ı)a gırdı Artık c·ok olu -

y·ır~unuz Akralı,ıvla akrabaııın 

gürü .--ı. 'Sır mcnıı. edetl'H.:2sıniı. 

Zaten Lu i~ uzun surdıi. Bız ele o -
mın gıbi h cket rt,ek fena oln ı -
~·atak.. Dcdı 

Bu hcl gostcriyor, ki i 1 1tihifın u
zun sı.irmesı, sonra ebu Talibin 
muk&.\'t'mette ısrar etmesi .. Ku.1_c:..,-

1 ümiUzliğt dlişıirmüştü. 

Muhamır.edın damadı. eb•1 ı\< 

ıbni Rcbığ d<', arısıra buğday ıı.-ı. 

ına ker,•anlarını Şuubu ebi T·Hıo~ 
gOt irür .. on1 1111 .s:ıtın eıln1asın1 tc
ı 1in e>cl! ıdi fakaı hrlnaınryı ıık --.. -·(;;~jj;j;f" ,.,, ... " ""''"''" 

~ EVle11Me~ r 
Yavrum kız sana yalan söyleıniyor 

Dcrtortagı, 

I.lzun zanıandatıberi u1ektup rıla
madıgmı bı.- dostum ı·a . Son mel -
ıubuııu bır ay cvı:el ahuştım. O ı 
:auıaa diyord!ı kt: caile11ı ı~tf'ıı

bulda bır geııı;le mıinasebetıe nl- ı 
durjttnıun fark11uı '!"ardı P? beııi 

koııtrnla ha ladı. Posıuı;a m~kl'•P 1 
atamıyorum Kusurumu. affet» ö11-
le sanıyorum ki im kı: baJl.:arn>ı 

buldrL ve beni nııtıtnınk irin J,öyle 

yapıyor. Bel/,; de lıaıa cdııınnı "'. 
Sonra k11 t't'et alrl.1ğun fıir nol..;ta ciıı 

annl' ''e babastnuı ilıtıııarlı~ıdır. 

Bu ihtiyarlar l:ızların• "eredeıı 

l:ontrol edecekler dA postaya ı•·ek

tup rerınesntc rnô11 olnLLya çuLı

şacaklar" 

/~ e urııılar için bcıı kul<l "'!i" 
!edikleri yulaııdır dıyorunı. 

Bu 7?u11ı-"n sızit' fikirlerıni: ne
dir·> Klztn bulunduğtt nıenılcketiıı 

ıçtn gele~efıımı ıımmuvordum 

Yuriıdli ... 
Blırad:ı geçen yıl da bır nıkah 

kıynıı,t.m. Allah mübarek e :in. 
Çok uğurlu hır apartımRndıı- lıu. 

imam cfendı · salona aldılar. 

İpsiz Cemal •arığın, merdiven
de başına geçirmi li 

Nevzat, Cemali göruncc gü!nıe -
mek ıçln kendini güçlükle tuttu. 

- Ulan bu kılık ne böyle?! 

Beyım ,onu sızc sormalı! \ı'ul· 

!ahi on ,lal>t'le- yenir yutulur şey d:
ğil bu. 

Nevzat: 
- imam rr ndiyC' bir kahve pi· 

şirın ... 
Diye bagıı ciı. 

Marika kahveyi getirdi. 

Nevzat bu komedyanın muvaf
fakıyetle oynanacağından o kadar 
emiııdi ki ... Yerinden bile kımıl
damıyor; kafasında en ufak bir 
şüphe bile yer bulmuyordu. 

İpsiz Cemal kahveyi i erken 
Nevzadın kulağına iğildi: 

- Paşam, ben kulhüvallahıı ile 
elhamdan başka bir şey bilmiyo -
rum. Ezberlemek için kendimi çok 

kuçuk oldtl!.Jll ·ı H ,.)·Oylıycyhn. A1.,,_; 
-anıandu k1tJ,. hir dl' halası ı•tır -

dir. i~te Dertorta~jt itç seae e~ı.·i ..... 

tl{iitn bu l:ı- için besledi{Jon rluı.:· 

yıılrırıınııı dowu ı·cyu yaı,zıs ol
durjunu lı(tft>H hana hildiriu.i.z! 

YaYrum 

Bu kız ~enl a.!datmıyor ı:unku 
endı.;esinde h<ıklıdır . Hakibte!l 

takıp cdılr1ckledır. Belki an"" I'<' 

babJs.ı kPndisını kontrol cdC'ıni -

yoL Fakat lıır kNc dü~i.ı , !:i bu 

kızın bir hala» ve halasının da 
bir genç koc;.ı.:.ı \'<.J.rdır Bun~:lr o

nun h rt:kcti<•nı ı pek al<i k'lnlrnl 
Pd 0 bilirler Şu halde sen de ~ızı 

hakll gorme-lı ·nı. Esasen üc; .;en'?'rt" 

hiç bır ıhanetıni gorm~diğin i.ıu kı

za karşı başka turhı dü,ü. "nek zr,. 
ten doğru değıldır. 

Dertortğı 

sıklım.. Bcccrcmedım. Ilund.:ı 

sonra nıeKt.ei>c b•~lıy~ct.k drıtılım 
ya ... 

Nevzat kahk~lıa ik glıldci. 

DJIJ:t IH~ isı.Jvotsu·ı~ YeL•~ir 
on'ar. 

Ve C~mal;:ı ku" 1i:ma fısıldadı: 
- Bız;. h .Hm bunlan da bıl-

rnez. Hi~ k.ırkma ! 
Zty.ncp içt:rdd<:i odad hclecan

dan bayı!ı.rak gıbi titn;·or, ••bır -
sızlanıyorrlu. 

Nikah fa·tı cıddi bir safhaya n,r
mişti 

imam ckı di oda kapısına geldi· 
Zeynep huııım elendi! :-lev

ıat bey Alla' •n crr.rile sizi isti",•or', 
sİz de ona \ ııvor nı.ısunuz'! 

Bu sı.ıal kaı ~ında hangi genç 
kızın yureğı çarpınazdı? 

Zeynep kekell\ erek cevap verd : 
\·'arıyorurn ... 

i m.ım ılavc elti: 
Ben de nikahınızı kıyıyorum'. 

Allul mes'ut ve bahtivar elsin ı· 
kıni•I de. 

"" dudaklarını ısırarak yerdeki 
halının üstüne oturdu ... Titrek ve 
iırkek bir sesle eıızü bPsmrle çe-

- Bövlt bıı aciauı \·lu·. 
Deyince Züheyr: 
- Kiınciir o~ 

Diye [Otdu. 0 d:ı: 

- Beli' 
Dedi. fakat Htş...n .• ondaıı bu.-1<.a 

bir kisiıun daha olmasını istedi. H'· 
şam. ~lutgiıı ibni Adiy ibni Nolele 
gitti: . Beni Abd Mena(tan ikı ıüri
yctin zaruret '.'C sefalet ic:ind~ e:-.n 
çeki~nıcsini, içın ti tremeden na~li 
seyredebili~·ot·swı. KLu·eyşle be -
raber hareknt l'tmen doğru mu • 
dur?• Dedi. O da: 

- Bir kisi ne yapabilir? 
00_,·ince, Hi~am 
- Ben dl' r.eninle beraberim. 
Dedi. Öteki ise·: 
- Kiifı değili;:~ 

Diy~ cr-vap verdı. 
Zülıevr de bızimle 

dir. 
ö, leı >L' bır kı;-ı daha buL 

llı,am, oradan Ebulbahteriyc git · 
ti. Ona da flkrını ve muaveııet tt • 
ıniy~ lnzıı· olanları söyledi. Ebııı -
bahterı de bır ki i daha bulmasaıı, 
beş kı~i olmalarını lPklif etti. 

!lı>dm, yolda kime gidecegıni 

du.'.iÜnurkc~ Zcmg~ ibn. Esvc·jc 
te~duf cttı , !e,."eleyi ona açtı. O
nun da muvafakatini alınca, mrı -
zakcrC' ı1:ın ,çlımağ ,·eri olarak 
,IJacuıı• mezariığını tağyin cttı. 

Ilcş srkad.,, gece, mezarlıkta l 1p
landı a \e müzakereleri neLl<'f' -
sinclı:- ahdnameyi ortadan kaldır • 
ını .\ k:ırnr \'C rdılC'r . 

Zuheyr 
-· Yurın, Kııren ıneclısi 1 11uhı

n1nt".1. ben sö.~ acarnn. Siz df! b:..ı•ld 

_yardun E:dl'rsinız. 

Dedi. Beş arkada:;, e<·lt-rın d . .. 
gıldı. 

(Deı·a1nı rarj 

[_s_P_O_R_I 
j Milli küme 
, Maçları 21 
Martta 

Bu Pnzar ı:ünü y apılması ı:ı11m 
gelen Miill K üme maçları ba1.1 se· 
beplerden dolıp yapılam ıyacaktır. 
Maçlar a gelecek hafta yani :l l 
marttan it ibaren haşl an•caktır . 

Acık m u h a b ere 

H. z. ye 
/,mirden göncfucliiiniz mcklııp 

nazara alın r1111tı r. 

kerek okumıya ba~ladı. 
Z<yncp y,ılak odasında kan·ola

ya serpıınıi~ti... Marıka Zcyn ·bin 
kollarını limı>n kolom·ası ılc u -
ğuşturuyorrJu. 

J\farika: 
-Kend ı,ç gel kudik hanımcı • 

gım' Boyk· bir gıi~de insan ıı • 
lumaz ... Sevinir ve glılcr. 

Diye siı> len irken. salonda vapı-
1,ın nikah dualarının nasıl ve ne 
tubuk lıittiğiııin kimse farkına \ a· 
roınamı.lı 

i ur lık Nrvzsdın sesi i~itMdl: 

Maı-ika. I!avdi ~erbctlcri ı:.ı~ 

tir bukalını! 

J\'f3; ıka koloı ya ~ı~t·sinI ,yat. gın 
k• narı. a bıraktı. .. 

- Scrprtlcri isti) orlar. lrnııım · 
cı ım' Allah aşkına kalkınız ... Bı
raz. cesur YC" mctın olunuz! 

Marika komedyayı tamamlama.: 
üz<'r<' Z~yıkbin yanından anıl • 
dı. 

Nevzat bey hala şerbet dıye b.ı· 

gmyordıı. ŞPrbetler zaten sabahtan 
hazırlanınıstı. İmam dendi şerbl'
ti i~(i: 

(Dem mı rar) 
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Şehirden röportaj /ar 

Şehrimiz sok.aklarında 
başıboş 

bir milyon lira var! 

~ 
SARAY 

BEYOGLU 

: Kızlar mektebi ve 
cinayete harp 

!,ı,.bui Bfıtdiııtıi 

$rhirTUjaTrosu 

111111111111111 

1 
111.J!I 

10- 3. 937 
Çar~aınba 

günü 
akşamı 20.30 da 

Ü Mi T 
5 perde 

Yazan: H. Berns• 
tein. Türkçeye 

çeviren : 

Servet ayaklarımıza geldi. 
Kim açıkgözse 

vurdu partiyi demektir. 

TÜRK 

MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

: Türk inkılabında 
terakki hamleleri 111111111 Halit Fahri 

: Sevişmek arzusu 
: Son casuslar Fransız tiyatrosu operet 
: Gece yarısı yıldızı kısmı 

: Rose Marie 10. 3. 937 Çar ,amba günü 

: Zafer yolu akşam saat 20, 30 da 
: Zafer günü 
: Son uçuş ve deniz. D E L 1 D O L U 

r - ~ . olmuş ve bilhassa bu siparişler ke
di derilerinden yapılan masnuata 
istinat ettirilmiştir. O halde kedi 
lazım. Fakat Ankaranın Vanın şu 
meşhur kedileri gibi tüyleri bol, 
geniş, sağlam ve renkleri itib1rile 
çok güzel kediler. 

ŞIK 
ŞARK 

fer perisi Yazan: Ekr•m Reşit 
: Ehli oalip muharebeleri Müzık: Cemal Reşit 

: Krmanlar çalarken Çocuk Tiyatrosu saat 14 de 

1 

Artık işler yoluna giriyor de • 
ınektir. Evlerimizde tufeyli geçi • 
nen ne var ne yok kıymet almıya 
başladı. Bugün öğreneceklerinize 

göre açıkgöz olunur. Servet ayak
larınıza geldi. 

Belediyenin (20) kuruşa istc".iiği 
bir kargayı hesap ederek karga 
avlayıp zengin olunuz demiyorum. 
Bir yabani domuz kuyruğu şu ka
dardır, binaenaleyh bu kadar avlı
yabilirseniz işte sermaye çıktı da 
diyecek değilim. 

Akrep toplayıp da Diyarb?kir 
belediyesine gönderiniz, ta.>ıesine 
bir kuruş alacaksınız. Bütçeniz 
doğrulur demiyeceğim. Bu iş şa
ka götürmez, boş laf da değildir. 

İşinizi gücünüzü bırakıp cins ke
di arayınız ve üretiniz. Bildiği"Diz 
ev kedileri bütün dünya kürk mo
ınasında çok önemli yer aldı. 

Bundan evvel işin çok ciddi ta
rafını söyliyelim: 
Şatranç çep takımları için (fare 

derisi) kullanılmaktadır. Son za -
rnanlarda eldiven, kadın çantası, 
Para cep çantaları gibi mamuliıt ve 
ınasnuatta da fare derilerinin kıy
met aldığı görülüyor. 

Meselci fare dcrinsinden yapıl -
ınış bir cep şatrancı sekiz liradan 
aşağı alınamaz. Fare derilerini da
bağlıyorlar, cilalıyorlar ve kitap 
kabı gibi çok ince bir kaplama ha
linde kullanıyorlar. 

Bu defa bütün dünyada kürk mo
ınasının tekrar alıp yürüdüğü ma
lümdur. Her türlü hayvanın so -

Yulmu~ derisini omuzlarımızda, 
yakalarımızda, çantalarımızda, el -
divcnlerim.izde, ayaklarımızda ve 
hemen !>emen her yerimizde ta

şımaktan gurur duyuyoruz. H~psi 
da cebimizden vererek şehirliye
bazı hayvanlar girmiyor zannın -
daydık. Meseli\ kediler, köpekler 

gi~i. Halbuki Avrupalılar, bu hay
vanlardan istifade etmeyi ihmal 
etmemişlerdir. Nitekim biz bura
da köpekleri toplayıp ilaç parasını 
da ceibmizden vererek zehirliye -
rek ifna ettiğimiz halde onlar o
rada pek ala derisinden eldiven, 
çanta yaparak üzerine para ı,aza
nıyorlar. 

İşte son zamanlarda İngiliz D~
bağ fabrikalarına yeni sipari<lcr 
it!,·---=- --

KÜÇÜK HABERLER 

* Şışli Halkcvinden: 
Martın 12 inci Cuma günü ak

şamı saat 21 de evimızde dok -

tnr Muhittin Daru t rafından bir 
konferans ve Lamia Kadri Raşit, 
Nihal Adıl ile Peruz ve Seta 1rnr -
dcşlcr tarafından da birer konser 
Vcrilrcektır. Herkes gelebilir. * İktısat VekU!etinin küçük 
san'atlar için hazırlıyacağı mufas -
Pi broşür iç;>ı şehrimizde tetkikat 
Yapan küçuk sana.vi müdürü Ne -
cati Ankaraya dönmüştür. 

* Mu.mele vergisı için sanayi 
bir.iği çalışmalarını bitirmiştir. 
Bı• ik katibi umumisi Bay Halit 
Pek yakında raporu Ankara;a gö
tür cek•ir. 

* YC'rli llfoJ,ar Se·g ·ı Koın.'cti 
le·_ ~ıl e 1lmiştır. Komiteye İktı

•at Vckilı müsteşarı Bay FaJ: Kur
loğJu riyaset etmckt ·dir. Knnıite 
serginin Galatasarayda açılması 1<a
rarı !lzc,ine müsaade al'Tlak iizerc 
llra,rif Vekaletine müracaatta bu
lunmuştur. 

ıı 

ASRI 
ve Memnun k.fılc D O ('.; A N LA S E L M A 

: Foli Berjer ve Yazan Halit Fahri 

ASTORYA 
Beklenmiyen şahit Müzik: Fehmi Ege 
: Ateş kraliçesi ve i================ı 

Halbuki kedilerin bu cinsini hiç 
bir yerde yetiştirmek mümklliı ol
muyor. Hayvan, dayanamayıp ö -
Jüyor, yahut kısır kalıyor. 
Tıpkı Diyarbekir karpuzlarının 

bir başka yerde yetiştirilememesi 
gibi bir iş bu. 

Malüm a bunların (72) kiloluk
larına bol bol rastgelinir. Tohum
lan alınmış, şurada burada tecrü
be edilmiş, fakat, muvaffak oluna
mamıştı. Van ve Ankara kedileri 
de böyledir. 

Ancak nihayet hayvan cinsini 
yetiştirmek mümkündür. Nitekim 
bir baytar arkadışımız diyor ki: 

.Kediler, ihtiyaç nisbetine göre 
memleket memleket hicrete baş -
lamışlardır. Evvelce Ankara kedi
si yalnız Ankarada, Van kedisi val
nız Vanda yetişirdi. Şimdi bu ke -
!erden buralarda da görülüyor. Hem 

Şafakta silah sesleri 
CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, 

Ku~ar çe ve Mekaud 
ISTANBUL 

FERAH· 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

ALEMDAR 

: Kan kardeşler ve 
Parisli şantöz 

: ç. pk.n genç ve 
K•zıl çaı ır 

: Hortlak 
: Küçük şarkıcı Aljol

son ve Denizaltı 
kahramaniarı 

: Samson ve insan 
kaçakçıları 

KEM AL BEY : Sefiller ( Türkce 
sözlü) ve Deniz kızı 
Eftalya 

HALE 

HALE 

KADIKÖY 
: işte bahriyeliler 

0SK0DAR 
: Ehlisalip muharebeleri 

BAKIRKÖY 
MiL TIY ADI Mişel Strogol 

çok. Filhakika tesalup etmekte ve =;;:;:;;;:;;;~:;::~~~~~~=~~ 

değişmekte, eski ihtişamını ve gü- 1 BORSA • PİYASA- 1 
zelliğini kaybetmektedir. Fakat yi-
ne tam dejenere olmuş sayılamaz. 9. 3 • 937 
Bu itibarla bu nevi veya bu neve ç E K L E R 
yakın kedilerden şehirlerimizde ve A ç , ı , , Kapanıı 
bilhassa Ankara civar şehirlerinde, Loadra 61'- 61•. 
Van civar şehirlerinde çok vardır• N .. york o, 7914 0.7936 

Bu sözlerden de anlıyorsunuz ki Parla 17. 4~25 17.4325 

mesele kalmamıştır. İngiliz fabrı- Milı.e 15, ı·ı5 IS. lOtO 

kalarına gönderilebilecek kediler 
bizlerde bol bol vardır. 

Piyasayı aradık, etrafa sorduk, 
soruşturduk. Bir arkadaşımız da 
bizi teyit eden şu haberi verdi: 
, memleketimizden ihraç edildiği 

malüm olan hayvan kürklerinden 
başka İngillereden cins kedi ki.ır
kü de talep olunduğu haber e.lın -
mıştır. Bu münasebetle Balıkpa -
zarındaki bir ticarethane bılhassa 
kurşunili ve siyahlı büyük cins 
Van ve Ankara kedileri kürkü al
mıya başlamıştır. Hayvan başına 
bir lira fiat verilmektedir •. 
Bu haber hemen tamemen teeyyüt 
etmiş bulunuyor. Şimdi haklı ol
duğumu tasdik ediyorsunuz bitta
bi. O halde yapılacak şey kedileri
mizi göz bebeğimiz gibi muhafaza . 
etmek ve kollamaktır. Artık (pist) 
diye kullandığımız kovma tabiri 
kamustan kalkıyor. Bundan sonra 
kedisi çok adama (pes)! 

Ah meşhur (kedici Huriye) ne
redesin? Yüzlerce kedi besleyip bu 
uğurda can veren biçare sen. Bir 
gün bu yetiştirdiklerinin muazzam 
bir servet olacağını hiç aklına nile 
getirmemiştin. 

Çünkü biçare kadın pek filii bun
ları evlatlarına vasiyet eder, ruhu
na rahmet okuturdu. 

Bir kedi bir lira. Şehrimizde 
milyona yakın kedi var. O halde 
bir milyon lira sokakta dolaşıyor. 
Haydi yağma! 

1STANBUL MUHABllW 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

fi1e rPsmioizi oönderin, 
~e ne olduğunuzu 

söyliyelim 
r Bu ıütunları"llı:ıda o\cayuc'-1•· 
rımııın fotoiraflarını tahlile de• 
v ..... , edivoruz.J 

B•v Faik Ç ılor: Adana 
e D1.ma şen-

d r. Çek zeki 
ve muhayyilesi 

~ 

geniştir. Kalaba· 
lıkta oturup ko- . 

nu~maktan zevk 
duydu~u gibi 
tenha ve sessiz 

yeri rde şairane 
hayallere da;. 

maktan da haze
der. içi dışı bir
dir. Kal Linde 1 ims•ye karşı fena 
duyı:u,ar beslemez. Fikirlerini dai· 
ma açıkca söyler. Arkadaşları ta
rafından çok sevilen karaktere 
n.aliktir. 

Brükıel 4. 7125 4.7125 
Ati na 
Cene•re 
s~fya 

Amıterdam 
Prag 
Viyana 

! Madrlt 
' Berlln 

VarfoYa 
lludıpeıt• 
Bak.,.. 

~ BeJl'r•t 
' Yokohama 

M.oekova 
Stokholııo 

88, 11 
J. ıas1 

64. 6575 
1, 4525 

22, 8013 
t, 24 5 
ıı. 4d o 
1, 97~8 
4, 1856 
4, 397S 

ıoa, 79S 
S4, 69 

2, 7925 
24, 375 

3, 1587 
PARALAR 

~ 

18.17 
~.4150 

'4,4~75 

1.4515 
22,SUH 
4,2S2S 
11,4948 
t,9767 
t.t8S6 
4,3975 

108, 795 
34,69 

2,7,'15 
2~. ,,, 
3, 1~87 

ı ~terlla 117.-
sa 1•! 
•17. -

126. 1 Dolar 12J.. 
20 Frank 11 ı_ 
20 Liret UO. 
20 Bolefka Frangı 80. 
10 Drahmi 18. 
20 rıviçre Fran11 !56S. 
20 Leva 20. 

1 Florin 63. 
:ıo Kron Çek 70. 
1 Şilin Avvsturya20. -

P~ıeta -. 
1 l\!ark ,5. 
1 Zloti 20. 

2L 

1 ı4. 
12~. 

84. 
22. 

561. 
23. 
~3. 

7~. 
23. 

-. 
28. 
22. 

t Pengo 
20 Ley 
20 Dinar 

il. so 
23. 
11. M 
S2. 

Yen 
J Kron 1sYeç 
1 Altın 
1 Banka.ot 

-. 
30. 

IOJ7, 
246. 

ESHAM 
Açalıı 

it Bınkaaı Mü:--

• N, 

" ., Ha. 

-. 
32. 

lb38. 
247. 

Anadolu fm. 60 O/o Pe,ın 
22.~o 22,so 

,, ,, y\Udo 60 OıO VadeU 

" " 11)0 de 10) 
Aılaıı çimento 14,60 
Mcrke.1. Ban. 

14,60 

iSTiKRAZLAR 

Açılı.ş Kapanıt 

Türk Borcu 1 Peşi• 19.90 19.9J 
,. • 1Vadeli19.80 19,9J 

H .. 
" 

H 

• 
il Peıin 
il V deli 

• 111 Pe,ın .. ., llJ V adell 19,55 19,55 
Erııanl 
bll'a• Erzurun:ı 1 

• .. 
il 

Dl 
Şark tim• 
Yüxde S Hazine 

99 9~ 

" 95 

n 2 • 73,50 73,SO 
TAHViLAT 

Anacolu Pe. 1 39.SU 
Va. 1 39.50 
P .. il 39,SO 
v •• ıl 3J,:i5 
p._ ili 

" .. 
" .. 
• v •. ııı 

.. Mümeaıil Pe. 

Kapan17 

J9·so 
39.SO 
39.50 

39,50 

~fı ..... _"-"';.....,V~·-· ..... _42_.~_o ...... 4~~-.so__J1 

• 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Ô~le neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musiki•i, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif plak 
neşriyatı, 14,00 son. 

Akşam neşriyatı: 

18,30 plakla dans musikisi, 19,30 
tayyare cemiyeti namına konferans 
Nuri Kızılkanat, 20,00 Vedia Rıza 

ve arkadaşları tarafından Türk mu• 
sikisi ve halk şarkıları, 20,30 B. 
Ömer Rıza tarafından arapca ıöy· 

lev, 20,45 Bimen ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi ve Halk 
şarkıları, 21,15 operet 22,15 ajans 
ve borsa haber !eri ve ertesi gü• 
'nün programı, 22,35 pllkla sololar, 
opera ve operet parçaları, 23,00 
ıon. 

Konferanslarc devam 
ediliyor 

U"niversite konferans salonun
da Hukuk Fakültesi profesörlerin

den Honig tarafından (müsbet hu

kuka göre ha kfikrinin manası) 

mevzuu üzerinde bir konferans ve
rilmiştır. Konferansta rektör Ce
mil ve diğer bütün Üniversite pro
fesörlerile bine yakın talebe bu • 
lunmu~tur. 

1 ISTANBUL 1 
1 Ticaret ve Zahire 

Borsası 

9 / 3 / 937 

FIATLA R 

l ı 
C l N S 1 Aşağı Yuk1. 

--K. P. K. P. 
Bu~day yumuşak 6 10 6 15 

it • sert 6 16 
.\rpa Anadol 4 26 4 30 
Çavdar 4 25 4 27 
Yaplk Anad'.llu 57 - 63 -
Mısır sarı 4 29 - -
Peynir kaş~r 36 - 39 -
Nohut 8 -
Susam 18 10 

1 
Ceviz iç 39 40 

.. Trakya 
Zerdeu derisi 5000 5200 
Sansar n 
Tilki 

" Kurt ' .. 
Çokıl -- - -

" Tavşan adedi 24 --
G ELEN 

Bugday 135 ton 
Un 65 • 1 

1 
F ıs•ılye 98 .. ' 
Çavdar 15 • 
Arpı 15 .. 
Çakal derisi adet 

1 M.sır 15 
" l' Kuşyemi . 

• Susam • Yap2k 44 • Zerdeva .. 
1 Yulaf 12 ton 

T.ftik 
" Kepek 45 ton 

1, 8. Peynir • Keıe, tohumu • 
G I DE N 

y •pJk 
Tılki derisi 

6 ton 

K~şyemi ton 
!, ceviz .. T ıv,a., . 

Dl ş FIATLAR 

Bugday: Lıverpul 5, 89 
.. : Şikago 6, 29 

• : Vhipek '5, 96 
Arpa : An ve s 5, 48 
Mısır : Loldr.ı :ı . 39 
Keten T: .. 7, 26 
FındıkG : Hamburg 79, 49 

.. T: • 78, 98 _, 

Gaip bir Bayan 
aranıyor 

Esasen İstanbu1!11 olup Ba• 
tt1nıd:ı yerleşmiş olan saatçı 

esnafından hay Hasan kızı Bavan 
Rukiye uıııuoıilı.rpten s~nra Ho· 

paya gelmiş ve b~debu İs~an· 
bula g t:niş i. Oradı bir kcC"a· 
ya vardı~ı ve zevc'nin yiiz'ıışı 
bnlunclnğu yedi s•ııe evvel in• 
ber ol•nm:ştı. Ş nıdi nered 
bulunduklarını lıilem ; yen ht'1m 
ve akrab,s• lıfıy<ık bir en i5e 
ve ıztırap içinde bulunAukJa· ın• 
d n adr~sl~rin; hil•nkr vıısı 

O cıu bele<Fyesi Sıh1ıat menınrtı 
?IIııstaf.ı Üstıintaşı bi:Clhııe!eri 
insrın-ivt-t n l ın•n:t r•~ı o l 1 ınar. 

TA H 
YALAN SÖYLEMEZ 

Vak'aları, o:dll~U gibi müta
Jea edebilmek öçin, ı"ur ndc~ 

bıraz zaman yeçme ' ıdir. Bu
nun gibi bir ııüıeYk müsta,. 

zarının de~erini an lam k için 
onun icadı üzerinden en aşa ı 

bir kaç yıl geçmiş bu'u~m alı· 

dır. 

KREM PERTEV 
Dün ortaya atılan bir guzel
Jik müstahzarı olmadı~ı için 
hakkındaki hüküm çokt ın 
verilnıiştir. O, cildin gıd~sı ... 

C idin hayatı. 

'l"'';·:~:·~~'~';"'~•:~:·~;·:••••~:·;•~•;•;~•ı•n 
Satınalm• Komisyonu İlinlar~ 

Maltepe Askeri Lisesi için J 600 
gömlek 26/3/937 Cuma günü ::aat 
15 de Tophanede Satınalma Ko -
misyonunda açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 2240 lira
dır. İlk teminatı 168 liradır. Şart

name ve nümunesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni ve -
sikalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. (376) (1327) 

* Maltepe Askeri Lisesi için 6000 
metre pijamalık bez 26/3/937 Cu
ma günü saat 14,30 da Tophanede 
Satınalma Komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 3420 liradır. İlk teminatı 256 
!ıra 50 kuruştur. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. 

isteklılerin kanuni vesikalarile bı;
raber belli saatte komisyona gel
meleri. (377) 1328) 

* Ordu birlikleri için 15 bin adet 
uat nişancı diploması 'ıast•rıla • 
caktır. Pazarlığı 12/3/937 Cuma 
günü saat 14 de Tophanede satın 

alma komisyonunda yapılac-aktır . 
Tahmin bedeli 195 liradır. İlk te
minatı 14 lira 62 kuruştur. Şart -
name ve nümunesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (374) (1244) 

l
lstanbul komutanhğı 1 

Satınalma Komi•yonu ilanları_ 

VII. Kor için 1000 metre su boru-
su ile 3 tane temizleme musluğu ve 
iki tane dirsek için ihale günü ta
libı çıkmadığından açık eksiltme 
ile ihalesi 15/Mart/937 de Pazar
tesi günü saat cl6. da yapılacak -
tır. Muhammen tutarı 1810 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklile -
rinın 136 liralık ilk teminat -nak
buz veya mektublarile beraber iha
le günü vakti muayyeninde Fın
dıklıda Komutanlık Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. cl237. 

* V. ci Kor için 9 adet arpa ezme 

5 

da İsmail Hakkı. 
Anneniz Firdevs tarafından a

leyhinize açılan nafaka davasının 
muhakemesinde: Müddeiycnin ~a
hitlerinin bir kısmı dinlenmiş ve 
bir kısmının da dinlenmesine ve 
adresiniz meçhul bulunması dolş. 
yısile size ilanen gıyap kararının 
tebliğine karar verilmiş ve muha
kemesi de 17 /3/937 Çarşanba !?U
nü saat 14 de talik edilmiş olduğun. 
dan tarıhi ilandan itibaren b"ş gün 
zarfında itiraz etmediğiniz ve :nah· 
kemeye de gelmediğiniz takdirde 
müddeinin davasını ve vakı'aları 

knbul etmi5 addolunacağınız teb • 
liğ makamına kaim olmak üzere i
lan olunur. 

BÔ.1T~)N 
DUN YADA 

HER KES 

POKER-PlA,...:-'""11 TRA 'Ş 
BIÇAGINI 

ALIYOR 

Karadeniz Ereğlisi İcra Memur
luğundan: 

AÇIK ARTTIRMA İLANI 
Alaplıda yazıcı oğulla~ında!l h;;cı 

Salih oğlu kara Hüseyinin Okçu • 
lar köyünden yazıcı o~lu müte • 
veffa İbrahim zevcesi Behiye va
risleri yazıcı o_çlu İbrahim ve tek .. 
kei sağır köyünden yazıcıvğlu Ah
met zevcesi Pakize ve Yukarı D~r 
ğancılar lı.öyünden İsmail oğlu Pe
şe karısı Hacer ve tekkei Bala kö
yünden Yazıcı oğlu İlyas zevceEi 
Emir zimmetlerinde alacağı olan 
yüz lira madeni altunun maa ma
sarif temini istifası zımnında med
yunların malumülhudut yukarı Do
ğancılar mevkiinde 400 lira kıv -
meti muhammene!i ve 1378 metre 
murabbaı mesahalı mahkeme ar • 
kası tarlasının 32 sehim itibarile 
32 lira kıymetli dört sehmi ve 20? 
lira kıymeti muhammeneli 1!48 
metre murabbaı mesahalı çay -
!ayan yanı yani tarlasının 32 sehim 
itibarile 1 6lira kıymetli dört seh
mi ve 800 lira muhammen kıymet
li 1190 metre murabbaı mesahalı 
değirmen yani tarlasının 32 sehiıu 
itibarile 64 lira kıymetli dört seh
mi ve keza 150 lira muhammen kıy
metli 7352 metre murabbaı mesa -
halı açma mektep yanı tarlasının 32 
sehim itibarile 12 lira kı)"l11etll 

dört sehmi ve keza 50 lira muham
men kıymetli 919 metre murabbaı 
mesahalı oda karşısı tarlasının 32 
sehim itibarile 4 lira kıymetli d&rt 
sehmi ve keza 200 lira muhammen 
kıymetli 4596 metre murabbaı m~
sahalı b&ğ yeri tarlasının 32 sehim 
itibarile 16 lira kıymetli dört seh
mi açık arttırma ile müzayedeye 
çıkarılmıştır. Adı geçen tarlalar
daki kıymeti muhammenelerin 
yüzde yetmiş beşi nisbetinde bir 
talip zuhurunda 12/4/937 tarihine 

müsadif Pazartesi günü saat 14 
de ihalesi icra kılınacaktır. Sürü -
len pey bu bedeli bulmadığı ta 1< -
dirde ilk arttırmayı takip eden on 
beş gün sonra yani 27 /4/937 ~ari
hine müsadif Salı günü saat 14 de 
ihalei katiyesi icra kılınacaktır. 
Müzayedeye iştirak edeceklerin 
muhamm~n kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey akçesi 
veya mutebC'r bir bank mektubu i
le Karadeniz Ereğli icra dairesine 
müracaat etmeleri ipotek sahibi a

lacaklılar ile diğer alacaklıların 

gayri menkuller Ü7<'rindeki hak
larını ve hususile faiz ve masrafa 

dair evrakı müsbitelerini yirıni 

gün zarfında bildirmeleri aksi tak

dirde hakları tapu sicilli ile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaş
tırılmasından hariç kalacakları i -
liın olunur. (1339) 

makinesi 29/3/937 Pazartesi günü 
saat 11 de pazarlıkla alınacaktır . 

Muhammen tutarı 1338 liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 
Komisyonda görülebilir. İsteklile -
rin 101 lira teminatları iie vakii 
muayyeninde Fındıklıda Komu • fr-1_3_5_5_H_ı_c_rl--.,.,,,,..1_3_5_2_R_u_ın,-ı__, 
tanlık Satınalma Komisyonuna Zılhicce Şubat 
gelmeleri. (1344) 26 25 

* Yedinci Kor için 2700 metre ku-
nıaş evsafına göre açık eksiltme ile 
ihalesi W/Mart/937 Pazartesi gü
nü saat 15 de yapılacaktır. Muham- ı 

men tutarı 1890 liradır. Şartna -
mesi her gün Komisyonda görü le
bilir. İst~klilerin 136 liralık ilk te
minat makbuz veya mektupları ile ' 
beraber ihale günü vakti muayyc
ninde Fındıklıda Komutanlık Sa
tın•lma Komisyonuna gelmele ri. 

(1345) 
-Osküdar 2 ci Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Aksaray Oyunbozan sokak 3 No. 

Yıl 1937, Ay 3, Gün 69, Kasım 123 

10 Mart 
Çarşamba 

Vakitler 

G.ineş 

Ô5le 
ikindi 

Ak}am 

Yatsı 

imsak 

V s••i 

sa. 

6 22 
12 25 

16 41 

18 G9 
ı~ :ıs 

4 44 

Ezani 

a. d. 

n 13 
6 16 

9 31 
12 00 

1 30 

10 35 



ı 

1 

1 
1 

6 
~;;... ______________ , 

ZARAFET 
DEGiŞiKLiK 
Asri parşömen abajurlu 

elektrikli davar 

LAMBALARI 
Kordonu, fişi, ve 60 Wathk limbasile 

Peşin 295 Krş. 
• s TI.E de 

Tel. 44963 

Şubeleri: Beyo~lu, Tünel Meydanı 
lstanbul Beynıt, Elektrik Evi 
Kadıköy Elektrik Evi iskele cad. 
Üsküdar iskele geçidi 
Büyükada iskele mı:ydanı 

Gümrük Muhafaza Genel 

\ 

Komutanlığı 

lstanbul Satlnalma Komisyonundan: 
Motor sayıları Tasarlanan tutarı J.k teminat 

L. K. Lira 

ll n 400 00 ;$\) 

18 , 275 00 21 n 

20 n 325 00 25 
21 n 35 00 3 
22 • 135 00 11 
26 n 50 00 4 
31 n 400 00 30 
38 n 225 00 17 
43 n 100 00 8 
47 n ıs 00 2 

1 - Yu'karıda numaraları yar.ılı •10• tane motorun 5-3-937 

d•ki artlırnıasına İ•tekli çıkma'1ığından yeniden 15.3.937 Pazar• 

te~i günü saat 14 de ayrı ayrı arttırma surctile satı lacaldarcl.ır. 

2 - İsteklilerin ilk teminat makbuzlarile Galata Çinili Rıh• 

tını Han birinci ka•taki komisyona gelmeleri. "1225" 

İstanbul Beşinci İcra 
Memurluğundan: 

Mustafa Server ve Necibenin tasarrufunda olup Emniyet San• 
dı~ın• birinci derecede ipotekli bulunan ve paraya çevrilmc

sıne karar verilip tamamına y~minli üç ehli vukuf tarafından 
(3822) lira kıymet takdir olllnan Kadıkö• ünde Osmanağa mahal• 
lesinde SöJ"ütlü çeşme sokağında eski 144 yeni 284 No. lu. 

Hn<lut: 1 ir tarafı Yosife hane&i ve bir tarafı Alekont hanesi 
ve bir tarafı Zenop bahçesi ve tarafı rabii Söğütlüçeşme caddesi 
ile çevrilmiştir. K~pıdan İçeri girildikte mermer bir antre çimento 

loir koridor üzerinde zemini çimento, musluklu bir mutfak, dolap, 

kömürlük zemini mermer kurnalı Lir hamam bahçede bir havuz, 
müşterek kuyu nıuhtelif meyva ağaçları vardır. Birinci icat: Ca. 
nıekln kapılı bir koridor üzerinde hela, bir oda ve zemin kata 
inen servis merdiven 2 inci kat Bir sofa üzerinde karşılıklı iki 
oda, bir hela bir kiler, 3 üncü kat: Bir sofa üzerinde karşılıklı 
iki oda, bir hela kiler, 4 üncü kat: Çatı arası ve aydınlık 

mahalli olup elektrik, ıerkos vaı dır. Zemin katta: Antre kısmın• 
dan arrılmak suretile zemini mermer cephesi istor kepenk ve 

canıeka nve arkasında bir ada olmak üzere yeni bir dıikkAn yapıl• 
nııştır. Bina ahşaptır. Umum mesahası 171 m2 olup hundan 88 
m2 binadır. Yukarıda evs1fı yazıl! bahçeli maa dükkan 
ev tapu kaydında olduğu gibi açık artırmaya vazedilmiş 
olduğu)'.;nndan 19·4·937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
14 den 16 ya kadar d~irede birinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammenesinin %75 ni bulduğu tak• 
dirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son art• 
tırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle 
tenıdit edilerek 4.5.937 tarihine müsadif Salı günü saat 14 ten 
16 ya kadar kez1 dairemizde yapılabak ikinci açık arttırmasında 
arttırma bedeli kıymeti mu!:ammenenin % 75 ni bulmadığı tak• 
dirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 
~ . d' ..,a!ış peşın ır. 

Arttırmaya iştirak etnıek istiyenlerin kıymeti muhammenenin 
% 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli biri bankanın tenıinaı 
mektubunu hamil bıılunmaları lazımdır· Hakları tapa sicilli ile 
saı,it olnııyan ipotekli alacaklarda di)(er atakadaranın ve irtifak 
ha<kı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
ohn iddi<larını evrakımüshiteleri ile birlikte ilan tarihinden 
itibaren nihayet 20 günzarfında birlikte dairemize bildirmeleri 
l:i.1.ırudır. Aksi tak•lirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin pıylaşmasından hariç katırıar. Müterakim vergi, 
t · n~iriye, tanzifİ\eden mütevellit Belediye rüsı:mu ve vakıf 
ic• esi bedeli ıııüzaye ledentenzil olunur ve del!iıliye rüsumu , 20 
senelik \'akıl icaresi tavizi de diğer bilumum verg !er gibi borç• 
luYa aittir- lJ•ha fazla malumat almak istiyenler J.4.937 tarihin· 
den itibaren herkesin görebilmesi İçin dairede açık bulundum. 
lac ık art ırma şartnamesi ile 934/9788 No. lu dosyaya mü· 
racaatla mezkı'.ır dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan 
< rnı-r. 113171 

Ölçme Taburu Komutanlığından: 
Ô çoıe Taburu Harbıye ayniyat mazbat&sınd•n 67673 ve 

67676 No. lu iki adet zayi olmuştur. Zuhurunda hükmü olmaya• 
cağı ilan olunur. "630" H 1307,. 

80Z-

Sigara da içseniz 

RADYOLiN 
Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerini· 
zin daima temiz, daima beyaz, daima 
sağlam kalacağına emin olabilirsiniz 

R 
A 
D 
y 
o 
·L . 
i 
N 
Dai 

macunları
nın en tesirli 
ve en nef isidir. 
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İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çamaltı tuzlasın.fa sureti mahsusada tesis olunan ince 
tuz değirmeninde sıbhi ve fenni bir surette ihzar olunan 
ince S)fra tuzları yarımşar ve birer kiloluk paketler ve 
muthak tuzları da "50. şer kiloluk içi kağıt kapalı çuvallar 
içinde satışa çıkarılmıştır. 

Sofra tuzları "64. ve "128., zer paketl havi sandıklara 

konarak anıbalajlanmışttr. Paketli sofra tuzlarının betler 
kilosu Kabataş ambarında "9,50. ve mutbak tuzlarının 
beher kilosu 5,25 kuruş fiatla satılacaktır. 

Gerek mutbak ve gerek sofra tuzları bir sandık veya 
bir çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri 
tuz fiatına dahil olduğund~rı :n\iştcriıerden ayrıca sandık 

veya çuval bedeli aranmıyacaktır. 
Tuz satıcılarının İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü 

Kabataş ambarına müracaat etmeler! 113 n 
(1184) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Yüksek .Mühendis Mektebi binasının bulunduğu arsa 
dahilinde yaptırılacak 214296 lira 7 kuruşluk keşif bedelli Pan• 

siyon binası inşaıı ve tesisatı kapalı zari usuliyle ekliiımeye 

konulmu,tur. 

2 - Bu işe ait şartname Ye evrak ~onlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut huıus! ve fenni 

şartlar. Pansiyon Projesi taksimatı dahiliye listesi, tabl!ll fiıt cetveli. 

B - Mukavele projesi 

C Bayındırlık işler! ~ene! şartnamesi. 

D Plan ve Projeler. 

lstekJiler bu ,artnamclerl ve evrakı 11 lira bedel mukabilin· 

de mektep idaresinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 22.3.937 tarihine müsadil Pazartesi günü 

sut 15 de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi binası 

içindeki arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebllmek için isteklilerin 11965 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları 

haiz olup getirmesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 

vesikası. 

B - 50000 liralık iş raptığır.a dair Nafıa VekA!eıince 
tasdikli vesika. 

C - 937 yılına ait Ticaret odası vesikası. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya 

mimar olması veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altında 

işin yapılaccğını ve inşaat müddetince işin başında bulunduru• 

lacağını teahhüt etmesi Hlzımdır. 

6 - Teklif ıpektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat. 

ten bir saat evveline kadar Yüksek Mühen lis Mektebi binası 

içindeki arttırma ve eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz 

mııkabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 

nihayet Üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş oluıası ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Pusta la 
olacak gecikmeler kabul edilmez· (1076) 

10 Mart 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

1 - MaJtaya istuycn ş~hir ciheti "3528 M. 2. üç bin beşyüı 
yirmi sekiz metre murabba mahallin bil'umum levazım! ~e işçil.iğl 
ile şartnamesi mucibince parkelenmesi kapalı zarf usulıle eksılt• 
meye konulmuştur. Muh•mmen bedeli •9568/29• dokuz bin beş 

yüz altmış sekiz lira yirmi dokuz kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait plan, şartname ve mukavelename 

projesini, Ankara, Haydarp3Şa, Adana, Malatya veznelerile E:o~lu, 
Narlı Elazi:ıt istasyonlarından •48• kırk sekiz kuruş mukabılınde 
tedarik edebilirler, 

3 - Eksiltme Malatyad• Beşinci İşletnıe binasında 22·3-937 
Pazartesi günü saat 15 de y•pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mıktarı "717,63" yedi yüz on yedi 
lira almış üç kuruştur. 

5 - 1•tekliler 2490 No. lu kanundaki ehliyet vesaiki ve işe 
girmeğe kanuni mani bulunmadığına dair beyannameyi ve teklif 
mektuplarını eksiltme gün ve s3atinden bir saat evveline kadar 
Malatya Beşinci 1şletme Komi~yon Reisliğine gönderı:ıiş bulun• 
tnalıdırlar. "535n c 1330• 

1 Sellmiye Askeri Satınalma Komisyonu ı:Anlart 1 
t - Selimiye kışlasındaki Birlikler ile Haydarpaşa . Hasta

hanesi ihtiyacı için 12000 kilo sabun alınacaktır· Tahmın be· 
deli 4825 lira 20 kuruştur. ilk teminatı 362 . liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 15-~937 P.azartesı gu.!1~ ı.a.at 14 de 
yapılacaktır. Şartnamesi her gun komısyondaa gorulebıl~r. . 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanuna gore bu ışle 
meşgul olduğuna dair gerekli vesika birUkte Selimiye Tümen 
S.tıoalma Komisyonunda bulunacaklardır. 

4 - lslekliler ihale saatinden evvel teminatlarını yatırdıkla• 
rına dair makbuzlarını komisyona vereceklerdir. (1183) 

Mezarlıklar arasından geçen Topkapı Mahepe yolu genişlet!· 

Jeceğindea bn yolun iki tarafında ka:ı:ıklar ile işaret edilen1·2 met• 
re dahilinde mezarları bnlunanların bir haftaya kadar mez3rlıklar 
Müdıirlüjtüne b•şvurmaları, (1343) 

r-----:-ls-ta-n-bu-1 ~H'.""a~ric-:-i Askeri Kıtaatı llAııları 
L---------

H~r bir metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 700000 metre 
amaş~rl.k bez kapalı zarfla alınacaktır. Ş1rtnamesini 910 kuruş:ı 
~lmak ve örneklerini görmek isteyenl7rin her gün . komisyona 

clmeteri. İlk teminat mikdarı 10350 lıradır. İhalesı 22.3.937 

!azartesi günü saat 15 dedir. Eksiltmeye girec7klerin ~490 s~yıh 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesıkaları ılk temınat

larile birlikte teklif mektuplarını ihale saatjnden. en az bir saat 
evvel An karada M. M. Vekaleti Satına ima Komısy0n una verwe· 
ler!. (623) (1117) 

• 
~ .. 

Her bir kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16500 kflo pa• 
k çorap ipli*:i kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini por~stz 

:ı~ak ve örneğin! görmek isteyenlerin her gün öğleden sonra 

komisyona gelmeleri. tık teminat mıkdar! 1856 Ji;a 25 k°:ruştur. 
lbalesi 19.3.937 cuma günü saat 15 dedir. Eksıltmeye gırecek• 

terin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerind~ yazılı ~e· 
"k ı ın ilk teminatlarile birlikte teklif mektuplarını ıh31e sa:ıtın-

sı a ar V k"I . S 1 den en az bir saat evvel Ankarada M. M. e a etı atına ma 
Komisyonuna vermeleri. (624) (1118) 

• • • 
Müstahkem Mevki ihtiyacı için 200500 kilo un kapalı zarfla 

alınacaktır. ihalesi 17-Mart-937 Çarşamba günü saat 11 de lzmir. 
d K lada Müstahkem Memkl Satınalma Komisyonunda yapı~a· 

eki r ış Tahmin edilen mecmu bedeli 26967 lira 25 kuru~ ve ılk 
~a mi~~tı 2022 lira 55 kuruştur. Şartnamesi bergün k?mısyo~~a 

e_ ·ı· isteyenlere 135 kuruş mukabilinde şartnamesı verılır. 
goru ur. 1 ki'! · 
ı ki'! ·n Ticaret Odasında kayıtlı olmaları şarttır. ste ı erın ;!9o ı ~~'yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde . ve şartname· 
· de yazılı vesikalarile birlikte teminat ye teklıf m_ektuplarını 

~~~le saatinden en u bir aaal evvel komısyona vermış bulun· 
mal arı. "622,. • 1087,. 

• 
·Her birine biçilen ed.rl •330 kuruş otan 10000 ta~.'" kil!"! 

ka alı ıarlla alınacaktır. Şartname.inin 165 kuruşa •e orneğını 
_P isti enlerin her gün ô21cdcn sonra Komisyona gelme_lcr} 

~or~ek. t y mık tarı 2475 liradır. ihalesi 15-3-937 Pazartesi gunu 
ı k 1•5mıdnad. Ek•iltmeyc gireceklerin 2190 sayılı kanunun 2 ve 
s.aat e ır · • kl'f le • • ddetcrinde yazılı vesikaları ve teminatlarını te ı me • 
3 uncu ma . d b" t ı Anka ı ·ı birlikte ihale aaatın en en az ır saa evve • 
tupd arı Mc M Vekaleti Salınalma Komisyonuna vermeleri. (619) (1075) ra a . · • 

ümen Birliklerinin ihtiyacı için İ2 bin kilo sabun 23 Mart 937 Salı 
_T • t 14 de Çatalcada Tümen salınalma komısyoounda açık eksılt• gunu ua 

me ile münakasası yapılacaktır. . . 
M h bedeli 4800 liradır. Temınatı muvakatesı 360 lıradır. 

u ammen . h • k · d ··r 
Şartnamesi parasıı oıarak tatil günlerl.lhkarıç . er

1
gun kobmı1syı;ı1n akgmo e• 

bilırlcr. isteklilerin münakasa saatınde ı temına ma uı arı e o ıs• 

Yona müracaatları. . . . k'I . " 24 M t 937 T" birliklerinin ihtıyacı ıçın 8500 ı o ıeylın yagı ar 
umben • • saat 14 de Çatalcada Tüm Satınalma Komisyonunda 

çarşam 8 gunu · 950 'lk · 
1 il mu·nakasaso yapılacaktır. Muhammen bedelı 5 ı lemı-kapa ı zar a ı k ·ı .. ı · b · 

nalı 446 lira 25 kuruştur. Şutnamesi para~ız .o ara .talı gun crı a~ıç 
·· Komısyonda görebilirler. lsteklıl~rın teklıf m~ktuplarmı ılk 

her. gutn akbu1 tarile birlikte belli saatten bır saat evvelı Komısyona 
temına m · 
vermeleri. "663. •)308. 

Beşiktaş İcra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
gardrop, levha, yeşil soba, siyah kar· 

yola, masa, sandalye, kanape, ki· 
Jim, perde, sürahi, yemişli\;: ve 
saire eşya açık arttırma surztile 

12/3/937 tarihıne müsadif Cuma 
günü saat ondan on ikiye kadar 
Kurtuluş Cinemköyde eski Rus ye· 

ni Değirmen sokağında 80 eski 
yeni 119 numaralı evde satılacak· 
tır. Rüsumu delliıliye ve ihale oul· 

!arı mü~terisine ait olmak üzer~ 

mahallinde hazır bulunacak nıe • 
muruna müracaat lüzumu ilan o -
lunur. 

Beşiktaş İcra 1fjemurluğundan: 
Bir deynin temini istifası için ha· 

ciı altına alınıp Küçük çekmece· 
de Akifın çiftliğinde bulunan beş 
yüz lira muhammen kıymetli Şev
role markalı bır adet kamyon a~ık 
arttırma suretile 29/3/937 tarihinı> 
rastlayan Pazartesi günü saat or. 
dörtten on altıya kadar paraya 
çevrıleceğinden dellaliye resmi ve 
ihale pulları alıcısına ait olmak üz;,
re alıcıların ~; 7,5 yüzde yedı bu· 
çuk pey akçesini hamilen ayni gün
de ve saatta mahallinde bulundu -
rulacak memura mi.ıracaalları i -
lan olunur. 

Salııbı ve umumi neşriyatı idare edeı> 
Başmuharrir 

ETEM İZZF.'f BENiCE 
Basıldı~ yer: Malbaal Ebüzzlya 


