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BUGÜN 

2 •elde t Ze.kerlyya Sofrao1 • Son ha· 
herler • Dıt polltlk•· 

J GncUde: Fıkra •Metale - Vodvil. 

4 nnciide: Hlkl7e: • A11ır • Ynldlnatkı 
Pınar bıt ında ölea kız 

1 5 Jnclde : Memleket poıta11 • 

Sayı: 318 ,,,..,5 Kurus Telefon No. 20827 Mektup edresl: Cataıotla, Sera! Hl<a's Telgrar adresi - f,tanbul: Acık Söz 

Hatayın anayasası 

esas 

• • Koınite Türk 
tutarak 

• 
pro1esını 

il 

çalışıyor 
Dün Halayın harici işlerinin idaresi, para sisfe

• 
mı ve begnelmilel anlaşmalar görüşüldü 

Bugün müşahitlerin mütaleaları dinlenecek 

r Atatürk"' 
DUn Ankarada candan 

tezahUratla kar••· 
landılar 

Ankara 10 (Telefonla) - Bü· 

yük şef Atatürk bugün saat on 
beşte hususi trenle Ankarayı 
şereflendirmişlerdir. 

Binlerce hılk, iki aydanberi 
hasretini çektik! Ulu Önderi gör
mek için istasyonu ve sokakları 
doldurmuştu. 

Çete 
Faaliyetleri 
Devam ediyor 

Atatürk, trenden indikten son• 
r11 karşılayan vekiller, meb'uslar 
ve diğer zeva!ın hatırlarını sor
muş ve kendisini çılgınca alkış-
!ayan Ankaralıları seliimlıyarak 

' 1 
iltifatta bulunmuşlardır. ,:..... ___ , ...... ____ , 

Çarpışmalarda 8 ki· 1 
şi öldü,30 yarah ver ı 

Cenevre, 10 (A.A.) - Anadolu 1 
Ajansının hususi muhabiri bildi
riyor: 
Sancağın statüsünü ve teşkilatı 

esasiye kanununu hazırlam~kla 

mükellef olan eksperler komitesi, 
dün öğleden sonra mesaisine :ie -
va metmiştir. 

Komite, kendisine çizdiği çalış
ına usulil dairesinde B. Numan 
Mcncmencioğlu tarafından tevdi 
edilen ve komitenin ç:ılışma unsur
larından birini teşkil eden proje
nin lüzumlu ve esaslı hükümlt>"ini 
ınüzakerc etmek suretile Konsey 
tar~fından 17 kanunusanide tas -
vip edilmiş bulunan raporr!aki 
prensiplerin talkikine devam ~Y -
llmişti . Bu m tl , komite. San
cağın harici işlcri~in müstakbel 
idaresıne beynelmilel anlaşmala -
rır imzasıle kat'iyet kesbe-l'<ine 
ve Süryc devletile para sistemi it
tihMc! ına dair olan meseleleri na -
zarı dikkatten geçirmiştir. 

Komite, bugün, müşahitlerin Ra
Yır, Buc-.k ve Hazine nahiy~leri 
hakkıııdJki mütalealarını din iyl'
ceklir. 

Çete faaliyeti devam ediyor 
Suriyeden gelen ma!Umata göre 

Suriyenir. Türkiye hududu '.ize -
rinde yer yer çete teşkilatım de
vam olunmaktadır. Suriyeieki 
Türkler aleyhine tedhiş hare1<eti 
Çetelerle temin edilmek istendiri 
gibi diğer taraftan da Türklerin 
ıninarelerde otomobil kornaları 
Çaldıkları propaganda vasıtası o
larak kullanılmaktadır. 

Bu delice propaganda herkesi 
ancak güldürmektedir. 

Sancak Maliye Müdürü Hasar. 
Cebbare:ıin İstanbul gazetelerine 
vukubıılı.n beyanatı Hatay halkı 
arasında nefretle karşılanmı.ıtır. 
Hasan Cebbarenin Sancağı temsil 
edemiyeceği Ali Komiserliğe bil
dirildıği gibi Fransız Hariciye Ne
zaretine ve Milletler Cemiy,,tine 
de telgraflarla protesto mazbata
lariJe müracaaltar vaki olmustur. 

Gene Hatay Alevileri H~;an 
Cebbarcr.in maruf bir Alevi düş -
inanı olduğunu ve bu adamı 'ste
lnediklerini Milletler Cemıyetine 
Protesto telgraf!arile bildırmıs -
!erdir. · 

Lô.zkiyede nümayişler 
liataya nümayiş yapmak içm ge

ien demir gömlekliler, iki yüz bin 
.. fataylı Türkün vaziyet almahrı 

-~~erine cesaretleri kırılmış ve Laz-

B 
.................................................. . 
aşbakanın 

Seyahati 
ltirrııerhı beraber gide. 

cagl tesbit olunuyor 
~ A. ık:ıra (telefonla) - lla~baka
lıın,z ismet lrönünün Belgrad ve 
k 0 ndraya tap ıcakları seyahatte 

1 ııdısine refabt edecek zevat 
Csbıt edilmektedir, Gidecek he. 

~"it k" ' 1 da e ım.erın bu nacakları >akın-
a~!Jşıl~bilecektır. 

Biiyük bir vakarla •nayaıa11nı h•klly•n Antalcgadan hir görünüı 
kiyeye gitmişlerdi. Lazkiyede bir olmuşlardır. 
nümayiş yapmak istiyen bu serse- öteden beri Sancakta tahrikat 
rilerle Türklük aleyhinde nüma- yapan Suphi Berekat ve Malmu -
yişe tahammül edemıyen halk çar- dürü Sadık da Halebe firar etmiş-
pışmış, neticede 8 kışı ölmüş ve 30 !erdir. Sancak Türkleri bütün tah-
kişi yaralanmıştır. Halbuki, fena rıkata rağmen yekvücut bir kitle 
halde dayak yiyen bu serseriler de halinde tam bir vekar içınde $Ükil-
Şama ve Halebe kaçmıya mecbur netlerini muhafaza etmektedırler 
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I spanga / acia_! 

Asilerin taarruzları iki 
gündür devam ediyor 
Asi harp gemisi deniz ortasında ya

kaladığı vapuru nasıl 
batırdı ve yolcuları kurşuna 

Sıklaıa11 lıaua bombardıma11larının lıpanga şelılrlerinde 
garattılı manzaralorda11 Yazısı 2 inci ıay/amızda) 

Zeyrek caddesinde kovalamaca 

Bir aşık, metresiıe · ra
k.ibini bıçakladı 

Cinayetin sebebi kıskançlıktır, yara
lıların vaziyeti çok ağır 

Dün, Fatihi•, Zeyrek civarında 

kanlı bir hiidıse olmuş, Halil is· 
minde bir seyyar satıcı, metresi 
Fatma ile Dar ndeli Mehmet oğlu 
IV:ehmet isminde bir seyyar esas
ÇI} ı çakı ile muhtelif yerlerinden 
ve ağır surelte y .. ralamıştır. Hadi· 
ıe şö. le olmuştur : 

Halılin Fatma isminde bir metre-

1 

si vardır. Fatma, Halilin arkadaş

larından Mehmetle de düşüp kalk

maktadır. Evvelki geceyi de yine 

onunla beraber geçirdikten sonra 
dün de beraber kalmıştır, 

Dün, hir aralık zaten ötedenberi 
şüphe içinde bulunan Halil, nasılsa 
öğleye doğru, Fatmanın Meb. 

ı Donanmamız 
italyaya 
Gitmiyecek 

Ankara 10 (Telefonla) - Donan
mamızın Akdenize çıkacağı ve 
ltalyan limanlarına bir dostluk :ıi· 
ziyareti yapacağı hakkındaki ha• 
berler doğru değildir. Şimdilik böy• 
le bir ziyaretin yapılması mevzuu• 
bahsedilmemektedir. 

Yeni İngiliz 
Kabinesi 
Çemberlayn ea,vekll, 
Samuel Hor Maliye na• 

zırı olacak 
Londra 10 (A.A.) 

- Daily Mail ga. 
zetesioin bildir· 
diğine göre, taç 
giyme mera si. 
minden sonra B. 
Baldvin, Ramsay 
Mac Donald, 
Lord Halifax ve 
Lord Hailsham 
istifalarını vere• 
celderdir. 

Maliye nazırlığı 
Başwklllcte ge- için en ziyade 
l•c•ti anlaıılan şansı olan nam
Jimdiki Maliye zetler Sir Samuel 
nazırıÇ•mbul•yn Hoare ve Run
ciman dır. B. Eden ve Duff Goo
per ise mevkilerini muhafaza ede• 
ceklerdir. 

Londra, 10 (A. A.) - Oaily He
rald'ın bildirdik!ne göre, B. Neville 
Chamberlain, iki aya kadar Baş
vekiiliğe gelecek ve maliye nazır• 
lığına da Sir Samuel Hoare tayin 
olunacaktır. 

Bu gazetenin sandığına göre, 
muhafakar partinin lağvefüerek 
bir "millt parti. ye inkılabı da pek 
muhtemeldir. 

Fransa ile 
Ticaretimiz 
Muahede bir sen& daha 

uzatılacak 
Ankara, 10 (Telefonla) - Fransa 

ile aramızdaki ticaret muahedesi 
Mayısta bitecektir. Fransa Elçisi 
dün Hariciye Vekaletine gelmiş ve 
bu mesele üzerinde görüşmüştür. 
Ôjtrendiğime göre ticaret muahe
desi bir sene temdit edilecektir. 

Bay Şükrü Kaya 
An karaya 
Dönmüşlerdir 

Ankara 10 ( A. A. ) - iç işleri 
vekili ve parti genel sekreteri 
Şükrü Kaya, bu sabah Adanadan 
Ankaraya dönmüştür. 

medin evinde olduğunu öğrenmiş, 
oraya giderek içeri girmiş ve Fat• 
mayı saçlarından yakalıyarak ce. 
bindeki çakıyı çıkarmış, rastgelen 
yerine saplamağ'a başlamıştır. Bu 
sırada da, Mehmet, kaçmak üzere 
kendini sokaıta atmıştır. Mehnıedin 

- Devamı 2 inci sayfada -

Pazar günü yapllacak haya bayramı 

Bugün beş -tayyarelik 
bir filo daha geliyor 

Pazar günü Yeşilköye yarım ücretle 
sekiz katar kalkacak. ucuz otobüs ve 

otomobiller temin edildi 

Bugün I stanbul Üzerinde uçuş var 

t>:ıaC1tlki glfn ı•lırimıze sz•l•n plıinörcl/)erimizaın biri Ycşilköge in•rkın 

Bu Pazar günü Yeşilköyde ya -
pılacak olan büyük Türkkuşu bay
ramı için icabedcn bütün hazırlık
lar bitirilmek üzeredir. O gün , ;i"-

keci garından kalkacak sekiz katar 
halkı mutad ücretlerden yüzde el
li tenzilatla Yeşilköye taşıyacak • 

- Devamı 2 inci sayfada -
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lktısat Vekili dün kongreyi açtı -
Üzüm ·meselesi de artık 

halledilmiştir 
Vekil bUtUn vaziyeti anlatan bir nutuk söyledl. 

EncUmenler çalıtmaAa b•tladılar 
Ankara, 10 (Telefonla) - Üzüm 

Kongresi bu sabah saat 10 da lktı
sat Vekili Celal Bayarın bir nut.kile 
açılmıştır: 

Bakan söylevinde, artık üıüın 

davasının halledilmiş olduğunu 

söylemiş, standardızasyon, mkliye 
ve ihracat meselelerini anlatmıştır. 
İktısat Vekili bu kongrenin husu· 
siyetlerinden birinin de ihracat ta
cirlerimizin de iştirak etmiş olduk
ları bulunduğunu ilave ederek ruz. 
nameyi ckumuştur. Bundan sonra 
kongre riyasetine ittifakla Celal 
Bayar, ıkinci reisliklere İzmir Sa}
lavı Rahmi ve Manisa Saylavı Ya· 
şar, katipliğe Nul'i, Umumi katip
liğe İzmir Borsasından Nurullah 
seçılmiştir. Bundan sonra üç encü
men ayrılmıştır. 

İdari işler, ihracatçılar ve dilek
ler adlarını taşıyan üç encümen 
faaliyeet ba•lamıştır. 
· Kongrenin çalışmaları dörL beş 
gün devam edecektir. Encümenle-

Dün ı1ıüm konszr•si açan llctual 
Vekili Celal Bayar 

yeti umumiyede konuşulara.t ka-
rin hazırlıyacakları meseleler he· rara bağlanacaktır. 

Nazik bir mesele daha çıkıyor! 

Almanya 
misi 1 

mukabelei bil
y a p a c ak 

Alman tabasına, mallarına karşı alınacak tedbir derhal 
mukabeleye maruz kalacak 

Hudutlarda tedbirler alinıyor 
Berlin 10 (A.A.) - Alman kabi

nesi, dünkü toplantısında iki mad
deli bir kanun kabul etmiştır. 

Bu kanunun birinci maddesi, Al
man hudutlarının muhafaz1t:ına 

aittır. Beynelmilel siyaset saha • 
sında tesirleri görülecek olan i -
kinci madde ise, tebaalarına karşı 
alınacak mukabeleibilmisil tedbir
ri hakkındadır. 

Kanunun metni, resmi gazete 
de daha intişar etmemiştir. Maama
fih yarı resmi menabiden öğrenil -
dığine göre, birinci madde, Al -
manyanın hudutlarını ve arazisini 
müessir bir surette muhafaza et -
mek için, tayin eyleyeceği mınta. 
kalarda ve bilhassa hudutlarda, 
lüzumlu telakki edeceği her tür
lü tedbirleri alması hakkında da -

- Devamı 2 inci sayfada - Alman D•vlet reiıl Hor Hitlu 
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- Sız de ısrar etmeyiniz. 
- Hiç olmazsa iki üç saat daha 

kal. 
- O zaman \'apur yok. 
- Sizi torpido filosu kumanda -

nının motörü ile gönderirim. Ne -
redeyse o da gelecek. 

Prenses koluma girdi, sürükler
cesine büfeye götürdü. Büfenin ö
nü bir alemdi. Nesime Behlül MttS
tafanın koluna girmiş, koktey 1 ka
dehleri ellerinde idi. Bir yudumda 
içtiler, daha doğrusu Nesime içiı·

<li. İçime kıskançlık gelmedi. Çün
kü Mustafayı tanıyonım. Ya'.nız 

biraz kızdım, Musta!anın göz!eri 
parlıyordu. Demek kısa zamanda 
bir çok kadeh içirmiş. 
Yanımıza dö Şevalef geldi. Bu 

bahsi artık kapadım diyen prenses 
birdenbire Şevalefe: 

- Gitmek istiyor, yani senl i;;te
miyor. Demesin mi? Şevalef insanı 
hiddetteI! çıldırıtan bir gururula 
bana baktı ve prensese söyledi: 

- O beni istemiye bilir. Kimse
yi cebre<lemeyiz. Yeter ki ben onu 
hl.emiş olayım. Benim onu iste -
mekliğirn kiWdir. 

İzzeti nefsime yediğim bu 'amar
dan sersemledim. Ayni gururla ce
vap verdim: 

- Siz herşeyi istiyebilirsiniz. Fa
kat ben, bilhassa sizin istediğJniı 
şeylerden biç bir tanesini size ve
remem. 

- Tecrübe ederiz. 
- Ediniz bakayım. 
- Gitmeğe kall<ı§ınız görür'ü -

nüz. 
- Ne yaparsınız? 
- Iskandal çıkarırım. 
- Siz mi? 
- Evet, ben! Süvari zabiti dö-

Şevale!! 

- Iskandala cesaretle mukabele 
ederim. 

- Matmazel! kısa söy liyelim: 
Böyle bir teşebbüste bulunmayı -
nız! bulunursanız ... 

- Bulunursam? 
- Siz gitmeğe kalkışmadan 

Yazan : AKA GÜNDÜZ 

Mustafayı bu kalabalıkta tokatlar 
ve ikinizi kol kola vererek kapt dı
şarı atarım! Bu işi yaptığımın se
beplerini de canım istediği g\li 
söylerim. 

- Buradakiler size ne der? 

- Buradakiler mi? Püf! Ba§t.ı 
!Ianeşka olduğu halde buradak;Je
rin he~ bana vız gelir. Buradaki
ler beni ve bizi sadece eğlendir -
meğe memurdurlar. O kadar! 

Ben canevimden sarsıldım. Göz
lerim karardı. Gözlerimle prea~esi 
aradım. Meydanda yoktu. Nazik 
görünen Şevalefin ne müthiş bir 
edepsiz olduğunu anlamıştım. Bu 
adam blöf yapmamıştı. Yanımdan 
ayrılır ayrılmaz Mustafanın y~nı

na gi'ti ve yalnız başına bir kok
tel aldı. Yapacaktı. En ufak blr git
me hareketinde bulunsam, dediği
ni yapıruya hazırlanmışt1. 
Babamın bir tabiri vardır ki her 

zaman söyler: Baskın basanındır. 
Öyleyse burada kalır ve işi ört

bas etmiş gibi gösteririm. Tam za
manını getirince bu herifi ben to
katlarım. 

Düştüğüm bu :abirentin içinde 
karşıma çıkan bu Faris rezi!ini dö
veceğim! Buna karar verdim. 

Hissediyorum, Şevalef göz ucu 
ile beni kontrol ediyordu. Gitrueğe 
teşebbüs edip etmiyeceğimi gö~et
liyordu. Üzerine doğru yürüdüm. 
Büfenin önündekilerden birkaç ki
·~i bize bakıyordu. Gülümseye -
rek yaklaştım: 

- Müsyü dö Şevalef! d~dim, 

kokteylinizi yalnız başınıza içtiği
nizi ilk defa gördüm. 

Kalmak kararını verdiğimi ar. • 
!adı. Şen bir tavırla: 

- Çüt içmek için yalnız sizi bek
liyordum matmazel. Dedi. 

- Naziksiniz. 

Bunu bilmem nasıl söylemiş ol
malıyım ki Şevalef bir sarardı, t:r 
kızardı. 

(Devamı var) 

Talimatnamenin değiş
tirilmesine 

lüzum görülecek mi? 
Pedagoji En•tltU•U, istedikleri yerine getire

meyip reddetmektedir 
Pedagoji enstitü•üne talebe kavdı geçtikçe artmaktadır. Lise ho

calarile fakülte talebesi büyük bir yekun tutmaktadır. Fakat ensttü 
talımatnamesi dolayısile diğer fakülte talebesile edebiyat fakültesinde 
bydi olmıya!l mua:Jimlerin istekleri yerine getirilmemiştir. Bu biiyük 
iste< er kırşıs:nda Enstitü talimatnamesinin değiştirileceği kuvvetle sÖy• 
le m~. tcJir. 
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Nazik bir mesele 
Daha çıkıyor 

[Birinci ıahi.'eden detıam] 
hiliye nazırına salahiyet vermek -
tedir. Bu kanun maddesi, dahıli -
ye nazırına tam seliıhiyet veren, 
fakat hiç bir askeri teknik tcdbıri 
is1ihdaf eylemeyen, sırf dahili ma
hivette bir hükümdür. 
~laamafih diplomatik mahafil, bu 

kaııun maddesini, aynı zamanda, 
Polonyacia ve Çekoslovakyada son 
zamanlarda kabul edilen bazı ka
nunlar ile alakadar görmektedı r 

İkinci maddenin birınci madde 
ile alakası yoktur. 

İkinci madde, dahiliye nazırına. 
bir ecnebi devlet Alman tebaasına 
karşı, Alman kanunu mucibınce 

bır yab:ıncı devlet tebaasına ve bu 
tebaanın emvalıne karşı alınama -
yacak tedbirler aldığı lakdırde, bu 
devletin tebaası na ve bu tebaanın 
mallarına karşı, aynı derecede, 
mukabelei bilmısil tedbirlen alın
m= için, se!ahiyet vermektedir. 

B:.ı kanun maddesi, beynelmılel 
hukuka ait nazik meseleler ortaya 
koymaktan hali kalmayacaktır. 

Diplomatik mahafil, bu kanun 
maddesinin, bilhassa Polonyada 
Alman tebaası aleyhine alınmış o
lan istimlak tedbirlerini istihdaf 
ettiği zamanındadır. Diğer taraftan 
~urası da tebarüz ettirilmektedir 
kı bu kanun maddesi, Lahey Ada
liet divanı gibi beynelını1el bir 
mahkemeye ııoüracaat etmeden Al
manyaya kendi kencldsine ihlı:akı 

hak se !:i.hiyeti vermektedir. 
Bcrlin 10 (A.A.) - Curuf ve Fi

relerin dört senelik planın çerçe
vesi dahilinde toplathrılmasını 

derpi§ eden bir emirname neşre
dilmiştir. 

Pazar günü 
Hava bayramı 

( l nci ,;ayfadan devam) 
tır. Bundan başka Takstm, Sırkeci 
ve Eyüptcn kalkacak otobusler 
gıdıp gelme 60 kuruş mukabilin
de Yeşilkoye sefer yapacaklardır. 
Otomüslerin üzerinde ( Tiırk -
kuşu bayramı) etiketi buluna -
caktır. Ayrıca Taksım, Beşık -
yıne (Türkkuşu Bayramı) etiketi 
bulunacak otomobiller dörder yol
cu ile ve bir kışiden gıdip gelme 
ücreti olarak 125 kuruş mukabılın· 
de halkı Yeşilköye taşıyacaklar -
dır. Yani şehırdekı bütün kara na
kil vasıtaları Türkkuşu bayramına 

iştırak <decek olan İstanbulluları 
Yeşılkoye götüreceklerdir. 

Memlekettmızde ilk defa ya -
pılmakta alan Türkkuşu Bayram
ları halkın pek büyiık aliılı:1•ını 
çekmektedir. 

Evvelki gün İstanbula gelen 
Türkkuşu tayyareleri bu sabah İs
tanbul üzerinde uçuşlar yapacak -
]ardır. Bugün yine Türkkuşuna 

mensup üç motörlü iki motörsüz 
olmak üzere beş tayyareden m~ -

rekkep l:iir hava filosu Ankaradan 
şehrimize gelecektir. 
Türkkuşu filosu .Cumartesı !!Ü

nü beş tane motörlü üç tane mo -
törsüz !ayyareden mürekkep bir 
filo ile İstanbul üzerinde uçuşlar 
yapacaklar ve beyannameler at -

mak suretile de bütün İstanbullu
ları Tf• ürkkuşu bayramına davet 
edeceklerdir. 

Pazar günü büyük merasimle 
tam saat on birde Yeşilköyde 

Türkkuşu bayramı yapılacak:tr .O 
gün motörlü ve motörsüz tayya
relerimiz havada uçuşlar ve akro· 

söz-

Fransada altın serbestliği 

Fransız meclisi mali 
kanunları kabul etti 

P aris 10 (A.A.) - Parlimento altın üzerine serbetçe muamele yapı la
bilmesini, altının serbestçe ithal ve ihracını ve şimdiki kanun layihaları· 

nıo kabulünden eorvel aşağı fiatla albn satmış olaılara tazminat verılme· 
sini temin eden milli müdafaa istikrazı projesile geçen ikinci teşrinde 
me.kii tatbika konan para kanununu tadil eden kanun liyihalarını 46 
reye karşı 470 reyle kabul etmiştir. 

Başvekil Blum, bu layihalıı.rın ittifakla kabul edilmesini istemiş ve 
demi~tir ki: 

"Yeg~ne vazifemiz, bnkumet için değil, memleket için alınan ted
birlerin muvaff•k olmasıdır. Bunun için hükumet bütün parlamentı•yu 
bu layihaları tasdik etmeğe davet ediyor, . 

B.tün sol cenah hatipleri layihalan tasvip etmişlerdir. Merkez partı· 
lerinemensup ır ebus1arın eknerioi ve bilhassa Reynaud pietri ve Flandin, 
hükumetin umumr siyasetini tenkit etmekle beraber istikraz lehinde rey 
vereceklerini beyan etmi~lerdir. 

• • • 
Japon ordusu gene 
muhalefete başlıyor 
Tokyo 10 (A. A.) - Mebusan meclisi, müzakere için lüzumlu ek· 

seriy~t nisabı elde edildiğioden dünk•i celsesini tatil etmiştir. Filbakıka 
hastalığa karşı işçilerin sigortası ve umumt sıhhat tedbirlerinin ıslahı 
hakkındaki kanun projesinin müzakeresi esnasında sosyal eitleler me
buslarından gayri, bütün diğer partiler a.ıası müzakere salonunu ter• 
ketmiştir. 

Sosyal kitleler meb'usları, bir karar sureti k~bul edilerek 
hükumetten, meclisi dağıtmasını istemişlerdir. Zira, diğer partiler, 
bugünkü devre ruznamesinde yazılı yegine sosyal ıslahat. pro
jesine karşı alakasızlık göstermek surelile meakeneUerini göstermı~ bu
(unmaktadır. Ordu ve muhalef•tin bu vuiyetten istifade ederek parl~
mcnto lehindeki hücumlarına yeniden başlamaları pek mulıte111el &'°" 
rülmektedir. 

• • • 
Tramvay amelesi grev yaptı . 

l>aris 10 (A.A.) - Tramvay memurları 24 saatıık bir grev ilanına 
karar vermişlerdir. 

• • 
Mıısolininin oğ'u 1 

Atlantlkdenizlnl geçmeğe 
hazırlaniyor 

Roma, 10 (A.A.) - Duçenin oğlu 
Bruno Musolini, tayyare ile mer -
balesiz Atlantik denizini geçmek 
için faaliyetle hazırlanmaktadır. 
Mareşal Balbonun iki Atlantik 

hava seferine iştirak etmiş elan 
Bınbaşi Atilio Biseo, kendisine re
fakat e<lel'Ektir. 

• • B. Ruzvelt 
Adalet divanının ıalahını 

la ti yor 
Vaşıngton, 10 (A.A.) - B. Ruz

velt dün akşam radyoda söyledi~i 
bir nutukta yüksek Federal Adalet 
Dıvanına şiddetle hücum etnı;~ ve 

bu müessesenin hatta Parlamento
nun bu seferki içtima devresi için
de derhal ıslah edilmesini istemiş
tir. 

• 
Bayan Simpson 

Nlklh merasiminin ya• 
pılacağı t•toya yerlettl 

Tours, 10 (A.A.) - Mrs. Simp
son, dün kendisini Dieppe'den 
Cannes'a getiren araba ile Tours'a 
15 kilometre mesafede bu knan 
Cande şatosuna saat l 7.15 te vasıl 
olmuştur. RRogers ile zevcesi, Ken
disıne sonradan mülaki olacaklar
dır. 

• • 
MareşalFoş 

Napolyon11.n yanına gö• 
möJUyor 

Paris, 10 (A.A.) - 20 mart l3ri

hindc, Mareşal Fochun tabutu, bu

gün bulunduğu yerden kaldırıla -

rak İnvalides kilisesinde hazırla • 

na nmakbereye konulacak ve Ma
reşal Foeh, Napolyonım yanında 
yer alacaktır. 

Büyük ehemmiyet verilen mülakat 

Almanya ile lngiltere 
arasında müzakereler 
Alman Elçisi hu defa hususi tali

matla Londraya dönüyor 
Londra, 10 (A.A.) - Press .'\sso

ciatıon'un bildirdiğine göre, B. 
Von Ribbentrop, Londray!l gelir 
gelmez Hariciye Nezaretine r.;de
rek B. Edenle iki memleketi miiş
terek surette alakadar eden m~se
leler hakkında görüşecektir. Lon
dra resmi mehafili, B. Ribbe'ltro
pun hususi talimat ile Londraya 
dönmekte olduğu, fakat müsti!mle
keler meselesinde her hangi bü -
yük bir inkişafın beklenilmemesi 
liizım geldiği kanaatindedir. Garpi 

basi hünerleri yapacaklardır. Bir 
çok paraşütçülerimiz yüksek irtı
falardan yere atlayacaklardır. 

Bayrama iştirak edecek olan ü
niversite ve lise talebesine veri -
lecek meccani qiletler Hava Kuru
mu tarafından alınarak Üniversi•e 
Rektörliığüne ve maarif müd;:r -
lüğüne verilmiştir. 

Talebeye ait biletler bu ma -
kamlar tarafından kendilerine da
ğıtılacaktır. 

Türkkuşu talebe ve azalarının 
bildleri İstanbul Hava Kurumu 
tarafından verilecektir. 

1 
paktı meselesine gelince, bu me
selede ilk teşebbüs Almanyay9. ter
kedilmiş gibidir ve bu seb~pten 
dolay1 Eden - Ribbentrop mülakatı 
yine çok mühim olacaktır. 

Paris, 10 (A.A.) - M. Von Rib
bentropun Führerle uzun uza·lıya 
görüştükten sonra Londraya av -

deti, Londra matbuatında olduğtı 
gibi !Paris gazetelerinde de bir çol: 

mütalealara yol açmıştır. Gazete
lerin ekserisinin nazarı dikk3tini 

celbeden nokta, Belçikanın bey -

nelmilel mükellefiyetlerile ı:::ıu -

vazi olarak yeni bir Lokarno Mi -

sakı akdi için yapılması muhtemel 
ol;Jn rnüzakerelerdjr, 

··ıt~ly:~·~··:··M~·~~·;· ....... 
Ticareti 

Rçma, 10 (A.A.) - M. Ciano ile 
Romadaki Macar Hariciye Nnırı. 

dört temmuz 1928 tarihli İtal)nn -

Macar ticaert itilafını İtalyan nüs
temlekelerine teşmil eden bir iti
razname imza etmişlerdir. 

ı,__ ____ "ı 
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Filistin yine karışıyor 
Kudüsten gelen haberler, Filis

tinde vaziyetin gene karışmaya 

başladığını bildirmekte<lir. Bir ya
hudi doktorunun Araplar tarafın-

J 
dan öldürülmesi ile başlayan hA-

aponya dise, karşılıklı bir kital mahiyeti-
ni almış ve hükumet örfi idare de 

1 O hükı1met tarafından alınacak daha 
seneden Şiddetli te<lbirin başlangıcı tPlak-

ki edilmektedir. 
Evvel harp Malumdur ki, Filistin vaziyeti 

geçen sene haylı karışmıştı. İngil-
E tmİyecek tere hükı1meti bunun üzerine Fi

listine külliyetli İngiliz kıtaları yol 
Paris 10 (A.A.) - Yeni çıkan lamaya karar verdi. Ve bunların 

• A nous la Lıberte,. isimli haf· arkasından da Lord Peel'in baş-
talık mecmuanın bir muharririni kanlığı altında bir tahkik komis-
kahul eden Japon hariciye ~azı· yonu gitti. Önce Araplar tahkik 
rı Sato, harict siya•etinin proır• komisyonunun çalışmalarına karşı 
ramını şu suretle anhtmıştır: lakayt kald'ılar. Ve bu heyet ile 

1 - En aşağı 10 sene müd- il temas bile etmek istemediler. Tah-
detle Sovyetlcr birliği ile harp kik komi•yonu Filistinden a:vrıla -
etmemek, cağı sıralardadır ki Arap hüküm -

2 - Sovı•ellere karşı akdedi- 1 darlarının ısrarile yüksek Arap ko-
len Alman - J1pon it.lafının as· mitesi, boykotu geri almaya ve A-
kerl bir ittifak hali~e geh'lesine rapların komisyon huzuruna çık-
mani olmak. 1 malarına razı oldu. Binaenaleyh 

l 
3 d- Çin ile müsa.v~ şakrtlar . tahkik komisyonu Arapların da 

alın a müzakereye !(ırışme . noktai nazarını öğrendikten sonra 
ı •--··---·-------..ı Londraya avdet etmiştir. Ve ra-
Kim zulüm porunu hazırlamaktadır. Bu r<po-

run Mayıstan evvel hazırlanamı-y apzyor? yacağı bildirilmektedir. Her iki ta
raf komisyon raporunun neşrine 
intizaren Fi!istinde bir mühreke 
akdetmekle beraber, gerek Arap
lar ve gerek Yahudiler bu müta -
reke devrinde hazırlanmakta icii
ler. Filistin müftüsünün Hicaz kra· 
lını ziyareti bu hazırlık cümlesin
dendir. Diğer taraftan Filistin ileri 
?"len Yahudileri de Amerika ve 
Ingiltere:lel<J yahudiler ile temas 
etmek için bu memleketlere git -
mişlerdir. 

ltalyan gazetesi lngllte• 
reye hücum eplyor 
Roma, 10 (A.A.) - Mareşal 

Grazyaniye karşı yapılmış ola'1 su
ikast hakkında İngiltere Avam 
Kamarasında geçenlerde yapılan 

müzakerelerden bahseden Gazet
te del Popolo, ezcümle diyor ki: 

cİngiliz mebuslarının kullınmış 
oldukları lisanın itidalsizliği ve hü
kıime tnamına söz söyliyen zatın 

hattı hareketinin tahrikiımiz ma
hiyeti, eğer Adis Abeba bir tngiliz 
müstemlekesinin merkezi ols.ıydı, 

belki muhik olurdu. 
İngilizler, başkalarını zulüm ve 

itisafla muahaze etmek hakkına 

asla malik değildirler. İngilterenin 
müstemleke siyaseti, itisafkarane 
vekayi itibarile çok zengindir. 

İngiltere, İtalyan mezalimhden 
bahsettikçe, İtalyan askerlerine 
karşı hürmetsizliğini gösterm;~ o
lacaktır. Biz, yakında İngiliz müs
temleke siyasetinin maceraların -
dan birini nakletmek fırsatım el-
de edeceğiz. 

======== 
ı;panya faciası 
1ta1yanlar da ayni akibete uğruyo.

caklar 
Madrit, 10 (A.A.) - Madrit rad

yosunda bir nutuk söyliyen r.ene
ral Mija ezcümle demiştir ki: 
Düşmanın taarruzu başl~tır. 

Dün tutulan dört İtalyan esirin 
ifadelerine göre, asiler, Habeşlere 
karşı harbeden İtalyanları yar -
dımlarına çağırmışlardır. Asiler, 
evvela, Araplardan, bilahare Al -
manlardan ve şimdi de İtalyanlar
dan yardım iste~. İtalyanlara 
da diğerlerini ayni mükadder:ı!ı 

naoip edecektir. 
Madrit yolu ke•ildi 

Salamanca, 10 (AA.) - Franko 
kuvvetlerinin pazartesi sabahı Gu
adalajara cephesinde başlıyan bü
yük taarruzu, dün durmadan de -
vam etmiştir. 

Geceleyin, tayyareciler, düı!Tlar. 

mevzilerini muvaffakiyetle ':ıom -
bardıman etmiş ve bunu müt~2kip 
piyade kıtaları hücuma gecrr.iş -
tir. D:.işman, mevzilerini terkerle -

rek Franko kuvvetlerine bir kaç 
kilometre derinlikte arazi bırak -
mıştır. Bu çekiliş bilhassa M.adrit -
Cuenca şosesi üzerinde kain S3ce
donun ~imalinde Cifuentes isti -
kametinde fazla olmuştur. Bu çe
kilişin Franko kuvvetleri için bü
yü kbir ehemmiyeti vardır. Zira, 
Madrit - Cuenca yolu, Madridt hü
kumetçiler elinde bulunan v:!Jı -
yetlere bağlıyan yegane yoldur. 

l\1adrit üzerinde uçuşlar 
Sa!amanca, 10 (A.A.) - Franko 

tavyarelcri, pazartesi ve salı gün
leri Madrit üzerinde ucuşlar ya -
parak sehrin Franko kuvvetlerine 
terkedilmesi hakkında beya•ına -
meler atmı~tır. Barsclon civarın

da da tayyarelerin faaliyeti ~rt -
mış ve liman civarındaki kış1ala -
rın bir çoğu bombardıman edil -
rnic:tir. 

Öğrenildiğine göre, Ce•-iobı;'.,ın 
şarkında AndujPr mın•21< 'lda 
lıükfunetçiler bütün köprüler. ber
hava etmiştir. 
Londrada bir konjeTarıs top~ıırıdı 

Londra, 10 (A.A.) - İspanya va-

Komisyon raporunun mahiye
ti malı1m değildir. Bununla berıı
ber, bir dereceye kadar da uzlaş
tırma komisyonu mahiyetinde olan 
bu heyet, galip ihtimal, Arap ve 

Yahudi tezleri arasında müt:ıvas-. 
sıt bir ncktai nazar ileri sürecek -
tir. Bütün uzlaştırma komisvonla
rının yaptığı gibi, şunu uu"utına
mak lazundır ki, tahkik komisyo -
nunun salahiyeti, mandanın şart
ları ile tahdit edilmiştir. Yani ko
misyon ancak mandanın çerçevesi 
içinde bir hal çaresi arayabilir. 
Mandanın ruhuna karşı bir nok • 
tai nazar ileri sürmez. 

Her ne hal ise, tahkik komisyo
nu raporunun neşrine kadar Arap
Yahudi mütarekesinin devam e -
deceği sanılıyordu. Her halde ~u 
muhakkaktır ki bu defaki hare -

ket, geçen seneki gibi organize e

dilmiş değildir ve genişlemestnin 
önüne geçmek içindir ki Filistın 
hükumeti, derhal örfi idare ilan 
etmiş ve şiddetli tedbirlH almal• 
lüzumunu hissetmiştir. Geçen • ,_ 
ne Filishne gönderilen İngiliz as
kerlerinin büyük bir kısmı öıenüı: 
orada bulunduğundan, bu şi:idctı: 
tedbirleri almak için de hükume
tin elinde vasıta var demektir. 

Ahmet Sül<rU Esmer 

Zeyrek cinayeti 
(1 nci sayfadan devam) 

k•çtığ'ını gören Halil, bu sefer de 
onun peşine d~şmüş, Zeyrek yo
kuşunda yakalıyarak onu d:ı birkaç 
yerinden yaraldmıştır. 

Arkaia•ından koşan Fatma da, 
Zeyrek ) okuşunda, Mehmedin düş
tüğü }erden birkaç adım geride 
yere yıkılmıştır, H>I I, bundan <orı
ra güçlükle yakalanmış, oldukça 
tehlikdi surette yaralanan Fatma 
Haseki kadın hastanesine, Meh
me• le Cerrahpaşa hastanesine kal· 
dırılını•tır. 

Fatma, arka tarafından, kaba 
elinden ve karnından olmak üzere 
ü;, Mehmet de arka ve ön tara• 
lından olmak üzere iki yerinden 
yarlıdır. Dün gece ik;sininde sıhhi 
vaziyetleri iyice görülmil'şse de b.,.. 
nüz ölüm tehlikesini atlatmış sayıl
mamaktadırlar. 

~,~~--~~~~-
zi ye tini ve İspanyol hükumetine 

yardım etmek için alınacak trd -

birleri münakaşa etmek üzere bu

gün Londrada çoktan beri görıil -

mcmiş beynelmilel büyük bir işçi 
konferansı açılmıştır. 

Beynelmilel sendikalar federas· 
yonu ile işçi ve sosyalist enternas· 
yonali tarafından tertip edilen bU 
konferansa, 20 memleketi temsil c· 
den 200 den fazla murahhas i1ti· 

rak etmiştir. Konferansa Waıtet 

Citrine riyaset etmektedir. 
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r Ş<®h ö ır H c§llb><® ırD <® ırü ~~~~~~~~~ • 
iki Cumhuriyet 

S ancak sınırından bahsedildij!i vakit işittiğiniz iki kelimeye bir daha 
kulak veriniz : Bayır, Bucak l 
Türk Sancağa bağlanıp bağlanmamasında tereddüt olunan iki nahi. 

ye isimlerinin böyle tesadüf elnıuine ne dersiniz? Bunlar kaynak suyu 
kadar temiz Türkçcdirler; bunların iki hecesi içinde, Türk köyünün 
bütün peyzajları ve musikisi saklıdır. 

Le Tcmps gazetesinin Türkçe anlamamış olmasına hak verebiliriz. 
O Bayır ve Bucak kelime:erini An pça da zannedebilir. Fakat bizim 
teklif ettiğimiz anayasayı demokrasici olmakla tenkit etmesinden ne 
mana çıkarmalı? Düşününüz: Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Cumhu. 
riyeti arasında bir bölge ve halk için anayasa yapılmak lazımgeliyor. 
Fran'lz ihtilalinin Cumhuriyeti, Kemalist Cumhuriyete fazla demokrat 
oldu~u için çıkışıyor 1 

Ancak Le Terrps'e aklını kaybettiren birşey var: Demokrasi Fransa 
iktidarını Leon Blum'a verdi. Sağ Le Tempı bundan o kadar ürkmüştür 
ki demokrasi sözünü duyar duymaz gözlerinin karşısına Leon Blnm'un 
korkunç hayali dikiliyor ve sol eli ile gözlerini kapayıp Aağ eli ile bu 
hayali itiyor: 

- istemem l 
inşallah Leon Blum'un Cenevredeki delegesi Le Temps muharririnin 

fikrinde değildir : Çünkü o vakit meseleyi bu kadar kolay tevil edemeyiz. 
Fa tay 

flHlllllllllllHHllHlfllllltlllHUlltllllHl•tHUllHMllHll!lllfflltlHllttıttlUHllHlllllUlllllltıtUUllMIHlfltıtıHIHHHtHlllllHUtllllıtMIWHtlll 

Adliyede: 

Kasa hırsızı Fantoma
nın muhakemesi 

Mehmet, parmak izlerinin kime 
ait olduğunun anlaşılamıyaca

ğını iddia ediyor 

Trahom 
Hastalığı 
Salgın mı? 
Bazı semtlerde trahom 
vak'alarına tesadüf 

e d il i yor 
Vefa, Haydar ve civarı mahal • 

lelerinde yerleşen Siirtli muhacir
lerin bazıları vasıtasile yerli kom
şulardan bir kaçına cTrahom. has
talığının geçmek tehlikesinin gö _ 
rüldüğü iddia edilmiştir. • 

Bu ihbarla ehemmiyetle aJakadar 
olan ve esasen müteyakkız bulu • 
nan Sıhhiye müdürlüğü derhal 
keyfiyeti Fatih tababetine bildire
rek hadisenin tahkikile acil tedbir
lerin alınmasını emretmiştir. 

Bunun üzerine yapılan bir ta _ 
ramada 10 kişi kadar trahomlu 
bulunmuş ve hemen kendileri tec
rit olunarak tedavilerine başlanmış 
ve lazım gelen sıhhi tedbirler it
tihaz edilmiştir. 

Dün kendisile görüşen bir mu • 
harririmize sıhhiye müdürü Ali 
Rıza şu izahatı vermiştir: 

c-Vila~ti şarkiyeden gelen eş
hastan bilhassa Siirtlilerden se _ 
kiz on kişi Trahomlu bulunmuştur. 
Bunlar derhal tedavi için hasta • 
hanelerz yatırılımışlardır. Trahom 

Galatada yapılan bir masa hır- gelen taş ve tuğla yüklü ve Mika-
sızlığından dolayı, meşhur Fanto- elin kullandığı kamyonla bindiği şehir içinde yayılmış bir vaziyet -
rna Mehmedin muhakemesine As- kamyon arasında ezilerek ölmüş • te değildir.• 
liye Üçüncü Ceza mahkemesindt! tu. Bizim yaptığımız tahkikata gö-
dün bakılmıştır. Dün, Mikaelin mevkuf, Caferin re filhakika Fatıhin bazı arka ma-

Fantoma, bu hırsızlığın kendi ta- gayri mevkuf olarak muhakemele- hallelerile Vefa, Haydar ve civarı 
rafından yapılmadığını iddia et • rine devam edilmiştir. Geçen cel- hemen kamilen Siirtlilerle mes -
rnektedir. Halbuki, ı:n11sanın Ü7'C- setle yeniden teşkiline karar veri- kündur. Ve bunların miktarı ilci 
rindeki camda görülen parmak iz- len üç kişilik ehlivukuf heyetinin bin kışi kadardır. 
leri büyültülerek Fantomanın par- verdiği rapor okunduktan sonra Küçük yaştanberi burada oturan 
rnak izile karşılaştırılmış, Emni - Müddeiumumi Feridun Bagana id- m•halle halkından bazıları buna 
yet Müdürlüğünün mütehassıs diasını yaparak hul<isatan demiş- işaret etmişler ve ezcümle kendi _ 
parmak izi memurları, bu izlerin tir ki: sınde trahom tehlikesi sezen Ce -
biı·birinin ayni olduğu mealinde - Mikaelin. karşıdan gelirken mil isminde bir kitapçı demiştir 
ı·apor vermişlerdir. sağa, sola selam vermek üzere ba- ki: 

Fantoma Mehmet, bundan ev- kınması neticesinde kamyonun is- c- Siirt şehrinin trahom mü _ 
''elki celsede, bu memurların izle- tikamcli değişmiş, nizami seyir ve cadele mıntakası dahilinde bu _ 
rin kimlere ait olduğunu anlıya - yoldan çıkmıştır. Bu cihet, yapılan lunması ve mahallemize fazla Siirt-
nııyacaklarını, mesela, üç beş par- keşifler ve dinlenen şahitlerin ifa- linin gelmemesi, sirayet tchıikesi 
mak izindea hangisınin bu ize ben- delerile sabit olm~ktadır. ihtimalini duşünen bir kısım ycr-
2cdiğini dahi keşfedemiyecekleri- Cafer de marşpiyeye adam al - li kom<ularımızı buradan ayırmış-
ni cöylemiştir, mak suretile Belediye nizamlarına tır. Arsalarımızın kıymeti de azal-

Ilıınun üzerine, dünkü celsede, riayetsizlık ederek kazaya sebep mıştır, 
Emniyet Dircktörlüg-ü parmak izi olmuştur. İkisinin de Ceza kanunu- 1 h llPd" benimle beraber <'ski 
nıcmurları l\'lehmcdin ve diğer üç nun 455 nci maddf'sinc göre ceza... J,fıJlls hakiıni olü.n bir zat ve di-
sabıkalının parmak izlerini almış- landırılmalarını, yalnız, Cafer hak-
lardır. kında 59 uncu maddenin de gözö- ğer küçük bir kız çocuğu eskiden 

Bu izler, ağrandişman yapılmış nünde tutulmasını i>terim. sapsağlam olan gözlerimızi teda-
M h k 

, .. ettirmPkteyiz. 
izh bu dört izden hangisine ben- ' u 1 eme, karar için cumartesi 
zediği ı:nlaşılıp anlaşılamıy&cağı gününe bırakılmıştır. Sıirtli komşularımııın ekserisi 
hakkında kanaat edinilmek üzere ~~~~~~~~~~~~~~~\ kabz mallık, seyyar esnaflık. ke -
Ankarada Ernhiyet Umum Mü _ ı KÜÇÜK HABERLER 1 se katıdı ımalile hayatlarını ka -
dürlüğu Bilro tekniğ.ııe gönderile- zanmak'.ıdırlar. Halkla daımi te-
cektir. masta bulunan, bu iş sayesinde * Gazi köprüsü inşaatı her gün içlennd~ hasta olanlardan mikro-

bır parca daha iler!emektedir. Al- bun elden ele geçmek tehlikesi 
manyaya ısmarlanan dubalar da 

vardır Bunun için bu hastalığı da 
dört ay sonra şehrimize gelecek - sıkı bir mücadeleye tabı tutmak 
tir. çok faidelıdir 

• • 
Belediye 

--

-
],.SORUYORUZ: 

Memur kapı tek· 
meleyebilir mi? 
Bir tanıdığımız anlatıyordu: 
"- Geçen gün evime yabancı 

iki şahıs gelmiş, kapıyı çalmış· 
lar. Evde yalnız bugün ailem ka. 
pının arkasından seslenerek kim 
olduklarını sormuş: 

- Hele kapıyı aç da söyleriz 1 
Demişler. Ailem şüphelenmiş 

açmamış: 

- Kapıyı açmağa lüzum yok, 
sizi dinliyorum, demiş, ne istiyor. 
sunuz ve kimi arıyorsunuz ? Söy
leyiniz. 

Kapının önündekilerden biri 
haykırmış: 

- Kadın sen ne cesaretle ka
pıyı açmıyorsun. Biz, memuruz 1 
Aç diyorum sana. 
Şu cevabı almış: 
- Rica ederim, bir az daha 

nezaketli olunuz. Hem kapımın 

önünde avaz avaz bağı rmak, he
le memursanız, hiç yakışık al. 
maz. Ne istediğinizi, ki mi ara
dığınızı söyleyiniz. Sonra icabe· 
derse kapıyı açarım. Söylemez• 
seniz çekilip gidiniz. 
Dışarıdaki zat pür tehevvür ka

pıya bir lıaç tekme indirmiş, 

bir taraftan da şöyle bağırmış: 
- Bak hele, bir Je memura 

hakaret ha... Terbiyeni takın 

kadın 1 Aç diyorum sana ... Şımdi 
'kapını kırarım. Merdiven dayar, 
pencereden içeri girnim, sonra 
pişman olursun .• sen ne laf anla
maz kadınsın ... Hala açmıyorsun 
ha ..• 

Ş 1 mdi •İzin memur o!duğu
nı:zdan bügbütün şüphelendim. 

Kapıyı açamam, salahi1etiniz 
varıa kırıp girebilirsiniz. 

Bu cev:.p, kapı önündeki zatı 

büsbütün küplere bindirmiş, so
kaktan gelip geçenlerin ha1retle 
kendisine dikilen gözleri öniınde, 
bir çılgııı gibi çirkin ke 1 İml'ler 

haı kırarak kapıya lekll'cler in· 
dirıne~c. tartaklaınağa başlamıs ... 

,,
.

1

. NılıJ}d pek haklı o:arak kendi
sıne arlık cevap verilmedigini gö
rünce arkadaşlari:e Leraber çe
kilip gıl•nış. 

Erle,sı gürı 5'.0rup soruşturUum. 

Dunınrın ı ol parası tahsiline 
pelmi'i Bc1azıt nahiyesi belediye 
talısil<larlarından olduğunu hay· 
re~ re esefle ö~ren::lim. Siz bu-
na rıe dersiniz? n • 

Dıy<CL{:ıniz, daha doğrusu 
Sudlirniz ~u: 

Bu n1<!'nıur ne istedigini bile 
söylemeden bu tarzda kapı aç
tırmag-·ı kaıkışmağa ve ağLına 

gelen hakareti savurmak s1la
hiyet ve cür'et;ni nereden almı~
lır? Cu.,,hı:riyet devrinde Os
manlı zabıtası artığı bir zilın'-Şirketi Hayriye 

Davası 
--

bir dubanın rıhtımı tahrip 
e t mesi yüzünden çıkan 
dava başka gUne kaldı 

Asliye İkinci Hukuk Mahkeme -
sinde, dün, Belediye tarafından 

Şirketi Hayriye aleyhine açılan 

bir davaya bakılmıştır. Belediye, 
bu dava ile, Şirketi Hayriye va -
purlarının, üzerinde iskele olan 
dubayı, yanaşırken itip sahile çarp
tırdığını, bu yüzden, rıhtımı tahrip 
ettiğini iddia etmekte ve tamire 
ınecbur tutulmasını istemektedir. 

* Eski telefon şirketi tasfıye 
heyeti dün toplanarak bir yıllık 

işleri tetkik etmiş Ye heyet :;ynen 
ilıka olunmuştur. * Münhal valiliklerden birir.~ 
birinci umum müfettişlik baş mü
şaviri Naci ve diğerine de Dahi
liye Vekaleti seferberlik müdürü 
Hüsamettinin getirileceği söylen • 

ı/ki inkılap ı 
Dersininmezvuu 
!Hatay aldu! 

)'etle ış görmeıt~ kalk"acak 
bir mcn1urun mcv~udiyetini tı
savvur edebılmek bile ne k~dar 
giiçlür. Hakiı olup olmadı~·ımızı 
alakadarlard1n 

Soruyoruz! 

Say ihsan 

mektcdir. * Teknik ve öğretici filmlerin 
gümrük rusumundan muaf tutul
masına dair olan kanun viliıyete 
tebliğ edilmiştir. 

İzmır saylavı ve eski Adliye Ve
kı!ı Bay Mahmut Esat Bozkurt ıki 
gundenberi yaptığı ınkıliip decs -
lerıni Hatay mevzuu üzerinde ver
mektedu. Evvelki dersını Halayın 

hukuki münasebatı mevzuunda veı:· 
mişti. Dünkü dersını de Ha<"yın 
siyasi ve iktısadi münasebeti ü
zerinde vermıştır. 

Bur adaki işleri ni bitirip 
An :tar aya döndü 

J Kiiltur Bakanı Bay Saffeı A· 
rıkanla beraber şehrı~ıze gelen 

tiilım ve terbıye reısı Bay İhsarı 
buradaki işlerir.ı bitirerev düıı ak
şamki ekspresle Ankaraya 1ıar~ . 
ket etmiştir. 

/ Kütüphaneler 
1 Bir araya 
Toplanacak 
Ankarada biyUk, milli 

bir kUtUphane tesis 
edilecek 

Maarif Vekaleti, Ankarada bü 
yük bir milli kütüphane tesisine 

karar vermiştir. Bu iş için mühim 
bir tahsisat ayrılacaktır. Ank3ra -

da, Cumhuriyet merkezinin şerefi
le mütenasip bir bina inşa ettiri
lecek, bu büyük kütüphanede bir 
milyon cilt kitap bulunacaktır. Bıı 
milli kütüphaneye, İstanouldaki 
kütüphanelerin tarihi ve kıymet
li eserleri de konacaktır. 

Memleketin diğer taraflarında 

bulunan ve tek nüsha olarak mu -

hafaza edilen bazı kitaplar, el yaz
ması eserler vesair kıymetli kitap
lar Ankaraya nakledilecektir. 

tstaııbuldaki kütüphaneler de, 
bugünkü dağınık vaziyetinden kur

tulacak, ve bir araya toplanacak • 
tır. Üniversite kütüphanesinden de, 

tarihi kıymeti haiz olan eserler, 
Ankaraya nakledilecek, burada 
yalnız tetkikat için lazım olan ki -
taplar bırakılacaktır. 

htanbıılda, uzak semtlerde semt 
kiitüphanel~ri açılacak, bu semt 
kütüphanelerinde yalnız, daima 

15J".lli.! olan eserler bulundurulacak, 

buralardar. gençlik ve talebeler is
tifacle edeceklerdir. D.ığer bütün 

İstanbul kütüphaneleri birleştiri
l~cektir. 

Ankaradaki kütüphane için ya -
pılacak !:inanın, kıymetii bir sa -
nat eseri olması arzu edildiğinden, 
binanın planı için bir müsabaka 
a\·ılacaktır. 

Maarif Vekaleti. yeni tesis cdıle
cek bu milli kütüphane için tet
kiKler yapmaktadır. ----
İbni Sinanın 
Yıldönümü 

Bu ·uk Türk alimi, İbni Sinanın 
ü.LimünLin dokuz yüzüncü yıl dö
nümüne tesadüf eden Haziranın 20 
iııcı günü buyük bir ıhtıfal yapı -
lJcaktır. 

Bu mı.inasebctle tarih kurumu -
nun himaye->i ve Sivas mebusu 

Ş rrıs<c!diııin başkanlığı altında bir 
komik' teşekkül ederek hazıı lıkla
ra b>şliımıştır. 

ihtıf l üniversite konferans sa
lcnl Hında yapılacak ve İbni Sina
nın ılmi varlığı hakkında bir ~ser 
neşredilecek tir. 

G.ırp ve Şa•k 51eminin hürmetle 
liıkrlir ettıği bu büyük alimin (Ka

nun; unun tercümesi de bastırıla -
cak, dıger ('Serleri de t~şhir olu -
nQlc::ıktır. 

Ev kuuturatları 
ediliyor 

k o ntrol 

Bdediye mürakıp ve m~muriarı 
bu haftadan ıtıbaıen şehrimızde 

umumi bir konturat muayenesine 
çıkacaklardır. 

Yoklamada hıç konturatı "örül-
~ 

meyen kıraeılardan kira bedelınin 

yüzde dört buçuğu nisbetinde ve 
konturatı olup ta noterden ıas • 

dık edilmiş bulunrnayar.larcl&n yüz

de bir buçuk nisbetinde para ce -
zası alınacaktır. 

Şil'ket avukatları da, rıhtımın, 

Umumi Harp ve Mütareke sene • 
lerinde Boğazdan geçen harp ge
milerinin tevlit ettiği dalgalarla 
dubanın sahile çarpmasından bo-
2ulduğu iddiasında bulunmuşlar -
dır. 

* Muhtelif sanayi grupları bir 
kaç güne kadar sanayi birliğinde 
ayrı ayrı toplanarak muamele ver
gisinin kaldırılması lehinde görü
şeceklerdir. 

* Belediye afişaj işi için bir bü
ro hazırlamaktadır. Şehrin muh -
telif yerlerine konacak afiş kule
leri için de tetkıkler ilerlemekte • 
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yin bi~ .~8d is~ d~ğ i ld ir! Dün bakılan bu dava, Belediye 
'7ekilinin mahkemeye verdiği bir 
layihanın şirket vekilleri tarafın
dan tetkiki için başka güne bıra
kılmıştır. 

• • 
I<amyün 
l<azası 
Suçluların cezalandırıl. 
ltıaaı istenildi ve muha· 
keme karar için kaldı 
Bayramın ikinci günü akşamı, 

l<ocataş suyu getiren Caferin kul
l~ndığı kamyonun sol taraf marş
Pıyesinde gitmekte olan jandarma 
!leferi Konyalı Bektaş, karşıdan 

dir. * Hukuk fakültesi dekan: Sıd
dık Sami sıhhi vaziyetinin müsait 
olmadığından bahisle dekanlıktan 
istifa etmiştir. 

* Edirnekapı meydanının büyü
tiılmesi için kalenin bir kısmı ge
nişletilerek ikinci bir geçit yeri 
daha açılacaktır. 
çit yeri daha açılacaktır. 

Galata yolcu salonu 
Müstakbel Galata yolcu salonu 

için hazırlanan maketleri seçecek 
olan jüri heyeti yakında ıon top. 
lantısını yapacaktır. Dün tali ko
mite bir toplantı yaparak maketler 
hakkındaki raporunu hazırlamış ve 
jüri heyetine vermiştir. Heyetin 
son toplantısında en güzel maket 
aeçilmiş olacaktır. 

M emur muaşe_retı .. var_mıd!r? Bugunku Soruyoruz yukselmiştir. Amirinden korkmamazlık ve ,~·sen ha· 
, yazımızdakı. muessıf hadıseye bakılı:sa kısı_nen reket ~lmek gibi bir ileri gidi, vardır. Bu, halkla 

~~l ır. Fakat hak ık al~ memurun muaşere_tı, cemıyet arasınaaki münasebeti idrAk etmemek ibi bir laub • 
ıçınde serbest bulunan halkın muaşeretınden daha !ilik demektir. Tecavü•e uğrayan evig b : 
ağırdır. Hükümeti temsil eden bir memur, evvela vazıyet karşısında erke"'ın· hab d nl ayanı u 
- · ld ,. 'f · . 1 k • 6 ı er ar e se ve 0 er-
uzerıne a ı6ı vazı esının icabı o ara halkla tema. kek yabancı mülearrız kim old ki b"I . 
ederken ak b' b ,.,ı d ' u arını ı dırme. 

. . v ur ır mu~şercı_e a6.ı. ır, sonra halkian yenlerin bu tecavüzlerini bizzat def'e karar 
hırı olmık muaşeretlcrıle mukelleftır ve ayrıca hükü- ve bir müessif polis hiid' . d 

1 
verırııe 

:el arkadaşfarı.bv~ _amirleri arasında ayıı ve hususr mesulü ölende mı, öldür:~~~ :ti ana ge se bunun 
ır muaşerete ta ıdır. B · ·b 
Memurun muaşeret mektebi diye bir mektep yok- Me u ıtı arla haklı bir lemen~i. a~lımıza geliyor: 

tur. Fakat o kadar çok örneklrrle daima beraberd·r m_u~lara halkla l~ma. usullerını gosteren ve vazi-
ki ona kitabın veya hocanın öğreteceğinden fazlıa felerını anlatan'. salahıyetlerini bildiren, muaşeret öğ. 
ve dıkkate değer muaşeret yolları gösterebilir. relen kurslar lazımdır. 

Beyazıt nahyesi belediye tahsildarları olduğu an. U_mumıyetle böyledir diye hüküm verecek kadar 
!aşılan (Soruyoruz) sütunumuzdaki hadisenin kahra- bedbın değiliz. Fakat bir örnek böyle bir hükme 
manla~ı .. bu s_uretle üç muaşeret mükellefininden de medar olacak kadar kıymet alabilir. 
be~resızlı~ _goster~iş bulunuyorlar. Vazif~lerinin sa- Bu, hükümet otoritesi bakımından çok büyiik 
!Alııyetlerını tecavuz etmışlerdir. Bu tecavüz halktan değerdedir. 
birini tahkir ve tezyife ve muhitinde tezlile kadar Hatice Hatip 
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Yürü, ya kulum 1 
Allah bir defa (Yürü, ya kulum!) 

deme sin, şu cama ne buyuruluyor? 
Dünyanın en narin, en naı.ik, en 
enli püllen bir şeyi iken, birden 
bire dünyanın en sağlam mataı 
olarak demir ve betonun bile üs
tüne çıktı 1 Avrupa ve Amerikada 
şimdi en sağlam apartımanlar 
tepeden tırnağa yalnız camdan 
yapılıyormuş. 

Buna baıkp, vallahi, zamana hay
ret etmemeli, demeli cam kadar 
bile sağlam olmıyan en elnipülden 
adamların demir gibi, taş 2ibi in
sanların üst~ne çıkı vermeleri gayet 
tabi!, yirminci asrın fenni imış!. 

"rarebbil ne detiş;klik bu aca· 
yiplrr dünyasında Evler, aparlı• 
manlar, mobilyalarile en sağlam 

madde olarak camdan yapıldığına 
göre, bundan böyle (sırça köşte) 
otunn asıl emniyette oluyor! Aca· 
ylp şeyi Avrupalılar ve Amerika· 
hlar cam apartımanlara bay ılmış• 
lar : Zira binaların en sa~lamı, 
hıfııssıhhaya en U}gun olanı imiş.. 

Cam apartımanlar içinde oturan-
lar,haricl dünyayı mükemmelen görüp, 
temaşa edebiliyorlır,fakat dışarıdan 

hiç kimse onları görmüyormuş •• 
bu cam aparlımanlarda oturanlara 
dünyanın yaygarası vız geliyormuş. 

Demek bizde öyle dahiler var ki 
bu rahatlığı daha evvel keşfetmişler 

Onlarda aynı iddiada idi de dinliyen 
yoktu: Malüm a, insanların baştan 
aşa~ı canı bir apartımanda otur
ması demek, hakikatte insanların 
bundan böyle büyük şişeler 
için de yaşamaları demek detil mir? 

Eh, o halde bunu ilk keşfedip 
Bir türlü dinletemeyen dahiler 
bizlere : Neyzen Tevfik ve Çııllı 
lbrahim üstadlar 1 

Kalb Q""ribelerl .. 
Gazeteler, bir türlü, şu lnegöJ. 

deki kalbi sağ tarafında olan genç 
şöfcr Mustafayı dillerinden bıraka
mıyorlar. Bir gazete yine bu adam. 
dan bahsedip kalbin sağda olma
sının kendisine hiç bir zahmet ver
mediğini yazıyor. 

Halbuki buda bukadar şaşılacak 
bir şey mı? Biz öyle adam biliyo· 
ruz ki ne sağında, ne so'.unda de
ğil, kalbi ke•csindel Hem de herif 
bu halinden rahatsız olmak, şika
yet şöyle dursun, bilakis pek t~ 
"keyif içindediri,, 

İlmisimya ile mes· 
gul beledi~ 

Çöplerin imhası için belediye 
yeni bir ilaç forfülü bulmuşl Eh, 
bu belediye Va~lahi sun'! albn ima
lini de bulur 1 

Mutaassıp bir kayın baba 
Okudunuz mu? Manisada katil 

bir kayın baba bir karış toprak 
yüzünden dama<,lını öldürmüş. Ka
yın baba eski bir tahsildar ola
cak: Damattan yüz görümlüğü 
olarak canını almış .. 

Salgın l)ir hastalık zaharl 

Dünkü gazetelerin birinde şöyle 
gayet garip bir haber okuduk: 

"lzmirin es~i bir illeti olan defi
ne hastalığı tekrar başgöstermiştir. 
(f<111l çöllü) de bir evde define 
bulunduğu haber verilmiştir. Araş
tırmalara başlanacaktır .•• 

Allah Allah 1 Parlak imar plan
larile meşgul bütün şehirler ayni 
illete mi mü ptelA ? 1 

Serdengeçti 
ı11111111u11ıııu111111111111111111111111111m111111111111111111111111uu11nıı• 

Gümrük ve 
İnhisarlar 
Vekili 
Bay All Rina Uzu nköp. 

r Ud ek i t etkikler ini 
anlatıyor 

Gumrük ve inhısarlar vekilı Bay 

Ali Rana Trakyadaki tetkiklerini 

bitirmiş ve dün gümrükler baş

müdürü Bay Mustafa Nuri ile bir

likte şehrimize dönmüştür. 

Dün de şehrimizde gümrük ve 

inhisar işlerile meşgul olan Bay Al, 

Rana kendisile görüşen bir mu -
harririmize Uzunköprü tetkikleri 
etrafında ~u beyanatta bulunmuş
tur· 
•- İstanbııldan Uzunköprüye 

gittim. Pazartesi günü Uzuköprü
dc gümrük kontrolu ve muayene
lerinin trenlerde nasıl yapıldığını 
tetkik ettim. Ayrıca gece de bu hu
sustaki tetkiklerime devam ettim. 
Dönüşte Alpulluya da uğrıyarak 
şeker fabrikasını gezdim.> 

Bay Ali Rfına bir iki güne k1dar 
Ankaraya dönecektir, 
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Gülme komşuna .. . _,_ 

Y111an: Abdu llah Ihsan Şanaor 

Emine kadın aqzı kulaklarına 

varırcasına, gö1.leri ya§ara ya~ara, 
dizlerine ellerile vura vura. katı -
lırca.,ır.a gülüyorciu: 
-Kah kah kah ... Kalı k .. h kalı kah' 

Hatice hala komşusu Emme kadı -
nın bu kadar gülmesin'! artık la -
hanımüh kalmamı~tı: 

- Ayol. dedi, bu kadar gülmek 
hayra alamet degil. Meşhur ~ôz -
dür; Gtllmc komşuna gelir baştn,, 1 
dcmisler ... Buı;iin ona i<e yarın aa 
sana ... S nin de vet;~kın bır kızın ı 
var .. . 
Emine kadının bu söz uzcrıne gul-1 

mck için yayılan agzı açık, dızle

rine vur:nnk için havaya kaldııdı
ğı elleri yukarıda kalıverdı. Gül -
mekten !'~an gözleri. yavrusu
l1ı.ı çalacak a\·cı görmüş dişı kap -
lan gibi sabitleşti: 

- Ne demek istedın'? 
Hatice hala. gayet tabıi ve dü -

rüst, sakin bır sesle . 
- Ne diyeceğim, dedi. Bu kadar 

gülm• ... İyi değıl demek istedım. 
Senin de bugün yarın gelin olacak 
bir kızın var. Ne bilirsin: 

.Ne bilirsin?• Bu sö~ Ernınt ka
dını köpürtmeye, içini boşallmıy.,, 
zı,·anad,m çıkarlmı~ a. bir kelim~ 
ile, deli di\'ane etmi~e kafı geldi; 
bağdaş kurduğu minderde şôyle 

doğruldu, elleı1ni dü§me1nının g1rt

lağına geçirecekm~ gibi ciırrlkiır 
bır hareke:lc gerdi, kın dolu gm.
krım, h:ıin bi bakt:jla lıiızdu 

- 'e bil r in mi? Sen emine k<ı
d nın kızı: ı takunyacınırı kııı ,ı.L 

sanıyorsur" 

\razıl;ın l n ·ı.tglsi bozulmaz. B· • 
ber de kıı.ı çocuk degıl. .. 

Emine kı.dın bır ikı kere laam 
edile , koll\ ey, hopurdattıktan san
ıa , yınc çaçaron çene•ıni açtı: 

- Kı.;rnet tlctnc ha lam .. f(ı~nı::t 

den1'..'.' 1 G1:!rç:1 kı~met de var ,_4 tnru..ı. 

buhJ4"':-.:1 kı~rr1ct dcgil.. Sen za.lrı,.

dıyortSun l:t takunyacınınki hıın -
ria,ı lıab~rdar değildi? .. Ne mün.> -
'-'ı~b~t' NP nıüt•Jsebel~ Kız evde ka
bcak cliyc kızı kapı dı~arı edır gc
c<· yarrbrma kadar siirtmcsinr lı<'p 

o ~ebeptı H.1tt~ bırkac kere vüzü
ne kaqı 

- llu hatunum. kendıne gel, 
nten kızın havalı, daha beter ha
Yalandırıyorsun. mahalle delıkan
lılaıı pc~ınde dolaojı}or. Dikkat et, 
.;onra döğunmek para etmez, clc
dım de beni bır ter>ledı. tersledi 
de ne dedi bıliyor musun? 

•- Emıne kadın, Emıne kadın, 
çok söykmc. dalında mc-yvası olJn 
ağacı ta·~larlar ... > 

f1te nihayet ta~ladıl.u .. Ta,I.:ulı . 

!ar değil kopardılar ... Büyük sözü
me eledim ya? Ah Ayşeciğimi ~öy
le elceği>.imle bir evlendirevım dP. 
gôrsünlcr ... 

Hatıce hala bir tarafıa,1 fıncana 
te\'mıyen., fazla lakırdıdan ho~ -
lanmıyan bir karakterde yaralı!· 

mı~ bir kadındı. 
- in~allah dedi.. Anc·nı 1 ha

"" tı bır kocaya giımesını elbet bız 
de c>lerız. O da bir klllmız ... 

Arlık bir kere Emine kadının a· 
n ılık damarları kabarmıştı . 

1 
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MÜELLiFiı Nizamettin Nazif 

Gözüni.i anahtar deliğinden ayı
rıp doimılurken havayı koklar gibi 
derın derin içini çekti. Sonra, çi
ğerlerini bo~altırken sayıklar gi
bı söylendi· 

- O kahkaha ... Bir seneden beri 
unutamadığım kahkaha ... 

Sokak kapısı kapanınca doğru 

pcn<!erc!'C koştu. Odanln kafesi 
kapalı kalan son penceresine ... Ve, 
alnını dayıyarak baktı! 

To!l"bul hanım önde, kızları ar
kada, yavaş yavaş Fazlıpaşaya doğ
ru gidiyorlardı. Hepsi siyahlar p,iy
mışlcrdi; üstlerinde, başlarında bir 
ba.~ka renk yoktu. Çorapları si -
y;:h, ıskarpinleri siyah, çarşafbrı, 
k;sa pelerinlerinin altından kolla
rı gözüken blı.i1ları ve üçünün dP 
sel ellerınd<' tuttukları eldiv~nler 

siyahtı . 

- Gbrenlcr umacı sanacukiar .. 
·diye dü~ündü- niye böyle hep ma · 
nastır kaçkını gibi giyiniyorlar! 
Hcı halde bu rengin kendilerine 
çok yakıştığını sanıyorlar. Son -
r• tuhaf şey... anaları ikı dir -
hem bır cekırdek; kızlar sad~ 

mi sade' Çaışafları bizim kü-;üğün 
süt anasının çarşafın1 benziy'lr. 
Başlarını da sıkmamışlar ... Şu f'

tckliklere bak ... 
Hakikatı•n, bu hallerile kızlara şık 

denemezdi Kıyafetleri hiç de mo
daya uygun değildı. Yalnız ı:•ın

duraları, ~orapları, eldivenleri ııek 
pahalı ·a alınmı)a benzevorlar -
dı Tabokasından hır sigara çık.1-

rırken k~ndı kendine söylendı. 
- Ne pasaklılık bu ... Halbuki, a

dada, geçen sene, şimdiye kadar 
giirdıiğüm bı.itlln kızlardan şık !!i
yinmişlNdı. 

Onları içınden muttasıl tenkid e
dıyor, hatta arasıra hoşuna gitmi
yorlarmış gibi suratını da buruştu
ruyordu. Fakat buna rağmen göz
lerini arkalarından ayıramıyor, dal
gın ve hayalle dolu bakışlarla on - \ 
!arı takib ediyordu. 

Bu bakışlar sanki ikı ığneye ge
çirilmi§ bir iplikti; ve sanki bu iğ
nelerden biri bir kızın, biri öbürü
nün bellerine iliştirilmişlerdi de 
yürüyenler uzaklaştıkea göz be 
bekleri birer makara gibi boşalt -
yordu. 

Kimbilir bu dalgınlığı daha ne 
kadar sürecekti! Kızlar şimdi .Fuat 
paşa türbesine inen yokuşa sapmış
lar, görünmez olmuşlardı. Btrden 
şıddetli bir acı ile yüzü -buru~tu: 

- Offff! 
Kolunı. kıyasıya bir çimdik atıl

mıştı. Başını çevirince Ayşe ile bu
run buruna geldi. Kızın gözleri 
parlıyordu. İntikamının ancak bir 
kısmını almış gibi gülümsüyordu. 
Dişleri arasından: 

- Nasıll? -dedi- oh olsun! arka
larından bakar mısın? Deminden
beri seni gözetliyorum. Bu ne vur
gunluk küçük bey• 

Nazmi bir ikinci çimdıkten kor -
karak l<1zııı kolunu uzatmıyacağı 

bir yere çekildi. Sonra acıyan yeri 
uguşturarak; 

- Bir daha böyle şaka etme! -de- ı 
di- canımı fena halde yaktın. Da -
marımı mı koparacaksın? 

- Dur bakalım daha ... Bu hiç 
sokakta yaptıkların neyse amma, 
evde gözümün önünde beni aldat
mana tahammül edemiyorum. 

- !!? 
(Devamı var) 

Hatice karlın bu ~ni kupurnıten 
tiı km üş ı.>i ç<'kı <li, mangala ka
barması iç n sürüştürdügu 1<ahvc 
cezvesi Fallandı, dökiılcıı kahve •;a
' aya bi yıgı 1 ki.lün kalkma·,ıl' ı 

srbcı oldı.. b·~ Jralık Hatıce ı<ldın 
mınldandı· 

- Ah Hatice hala .. Hele ser. Ay
şcmi şimdı görme? Öyle bir h~ma
ı<lt kı1. oldu ki, bir dediğimi iki 
yııpmıy~r Kafir (17) sine baslı. 
Öyle guzelleşti ki, nerede ise ko
caya \'ermiye bile kıskanacağım .. 
fakat ah analık. Ne yaparsın• to
run .Jhibi olmada~ Allah canımı 

· T~Şkiiit~ ......... E·;;;iy~ ....... K;: .. ·: 
·nunundaki tadilat 1 - Öyl< demek ı..ıtcıneC.ını .. Ay

şcmi be ı de severim. Terbiyeli, 
kendı hal ndc, namu,Ju sessiz bir 
kızcagızdır, bu zamanda e~ine az 
rastgelinir doğrusu ... Fakat dt> -
mck isteciigim .. öyle söylemi~kr 

işte .. Gülme komşuna gelir b1;ına 
diye... I:lbctte takun,·acınınki de 
kızının böyle e\•inden kaçması!' 

i;temezdi. Dünya bu belli oluyor 
mu ki? 

Emine kadın Hatice halanın hı.: 
sözlerinden biraz müteselli, ıatış

kın bir lisanla. evvela dökülen ıc·ıh

\•e ve ka!kan kül için: 

Ha:.ırdır inşallak .. Dedıkten 

sonra: 
Ah .. Hatice hala diye ılavc 

etti. Kızını döğmiyen dizini döğer 
demişler. Bu da bir ala sözüdür 
Genç kıl oyle gece yarılarına ırn

dar sokakta gezerse ya davulcu\'" 
varır ya zurnacıya! ... iste nihay~t ' 
bir bE'rbere kaçtı. Ne imi~ efen'.lim 

<> .. Bu gece danslı çaymış bu gee(' 
danslı nişanını~. Yok bu gece ,;ne
ma . Tiyatro ... Maksat: Fingirde
mek. S<izume !Ö\·bc .. Ta~ ça'hsa 
hm Ayşeciği imkan yok baş u -
cun d::.n r. ·ırm•m .. El oglıı bu' Bır 
kucaklar, iKi kucaklar. 

- Hayırdır ınsallah .. Dedikten 
'·eyi bo-~ltıp komşusu Emıne ka -
dına uz3tırken yine mütevlkkcl: 

Kısmet dedi Kısmeti o~·ınıı< 

almasın ·> 

II ıt.u• hala mırıldandı: 
- A' Kcmşum Allah esırgesin .. 

İnşallah torununun torununu d1 
g6rürsün? Daha dur bakalım'. 

Biraz sonra kah\'e içilmiş, aya - 1 

ğa kalkılmış, sokak kapısına ,·arıl
mış, uzun bir Allaha ısmarladık -
lan sonrn veni bir ayak sohbeti 
ba~lamıştı: 

- Allsha ısmarladık. bize de bu
yur. Hatice hala! Vallahı bekle - ' 
rim .. Sabah kah\·csine buyur .. Bi
raz çene çalarız canım .. Fakat yine 
hatırladıkça göreceğim geliyor. 
Ne dersin takunyacının kızına ... 
Kah .. kah. kah ... 

(Devamı vaı·) 

Ne kadar Alman 
mah geldi 

Alman kleringinin ke•i!mesinden 
sonra lktısat Vekaleti gümrüklerde 

ve yolda bulun~n malların mikta• 
rını te•bite karar vermişti. Bundan 

sonraki tetkikata devam edilmek. 
tedir. 

Son klering vaziyeti e~nasında 
Alm1nyadan beş milyon 200 bin 
mark kıymetinde mal geldiği ve 

ayrıca 65 bin mark kıymetinde 
malın da henüz gümrüklerde olduğu 

tessbit edilmiştir. Tetkikat bir 
müddet daha <lirecektir. 

Açık Söz'ün romanı:41 

... fiilli ftt 
H EA~JNDA 

OLirN Ki 
Yazan . lskender Fahrettin 

- ç,k '• ı var. l.ı~ycığım' Dedı, 
bundan sonra ı:ıd.p bir kaç nıklih 
daha k vacağım. Bana müsaade e
diriz dt_ ı;ideyim ... 

Nevzat sante imamı bu muvaf
fakıyelirdçn riolayı hediyesiz bı -
rakmak i lemıyordu .. Kapıdan çı
karken eline bir kaç lira daha .ı

kıştırdı: 

Bu aıkadaşlığını hiç unutmı
yac ğım, Ctomal? Haydı uğurLır nl
sun .. 

Nevzat, Cemal çıkarken kul ğı
na , ıldı 

- Sakın bır yerde boşbo~nlık 
edeyim de'lliyesin ... Vallahi du -
yarsam, beynini patlatırım? 

- Merak etme ağabeyim, biı: ka
çın kur'asıyız?!. .. 

Nevzat yüksek sesle Cemıilin ar-

kasından bağırdı· 

- Haydı uğurlar olsun imam e
fendı ... 

Aradan bir ay geçmişti. 

Zeynep yerıi hayatından çok 
memnundu · 

Nenat bey her ak~am vaktinde 
cvınc g~ iyor, Zeyneple başbaşa 
kalıyordu. 

Nevzat evleııdıği gunden beri 
Zeynebı rakı içirmiye alışt;rmıştı. 

Zeynep her akşam rakı sofrası
nı kendi eliıe hazırlıyor, güzel me

zelerle donattıgı sofranın başında 
dört gözle kocasını bekliyordu. 

Zeynep kocasını zengin bir ko
yun tüccarı olarak tanımıştı. Nev
zadın hüviyeti hakkında hiç kim
se<len fazla mallımat alamamıştı. 

- 10 -

1 MiLLiYETÇİLİK VASl'I· Arka
da~lar, milliyetçiyiz demekle mil -
lıyetçili'c bakımından da bugün 
dünyada kullanılmı~ çeşitli m'.ma
lar vardır. Mesela , kan miil•y~tçı -
!iğini tatbik ederleı. 

C.:ıye isımlenen bir tak•. ıoı siyasal 
kurumlara raslarız. Bu kP.: ımenin 
aslı inkılabın ilk günlerine!~ parti
ye ad olarak alınmı~tı. Büyük Şef 
lısanı ile daha o zaman yapılmış 
olan halkçılık tarifi parti proğra -
mında kemalını buımu~\u.-. Bu va
sıf yurciu imtiyaz ıddialarmdan ve 
>ınıf k:ı•:galarıııdar, koruyan l:ü • 
yük eh~:nmiyeti ha,c.dir. 

Bu ne\'! miliiyet~ilik bazı yeclcr
de aktif ve passif vasıflarla 

tatbik sahası buluyor. Ken -
di kanından ve kendi ırkından ol-

mıyanları yurt dışına atmak veya 
yurttaş hakkından mahrum etmek 
passıf bir kan milliyetçiliğinin lat
bikidir. Bır de sınırlar aşırı yer -
!erde halta kıt'a ve deniz aşırı yer

lerde mevcut ve kendi kanından o
lan insanların siyasal hudut ve bir. 
lık içerisin" girmesini ihtiva eden 
geniş çerçeveli irredentist milli -
yetçilık fikir ve şekilleri vardır 

F«kat bizim millıyctçiliğimfain 

c.ı.na vasfl ana yasanıızın dığer hü
kumlcrinde \'e cümhuriyet Halk 
Parıı,iııın rejim pr€nsipleri içeri
sındc d~ bclirtılmiıtir. Beyneımi -
!cici her cereyan milliyetçilik t" -
lakkisıne muhaliftır 

HALKÇILIK Arkad~slar; hall.:
çılık diye yer yüzünde ~e~ıl r~şit 
lcşekkül!Pr vardır. Son z·Jtnaı;!ar -
da sol fikırlcrin muştere~ çal şma
iarı içııı yapılan v~ halk reı,ııeleri 

Nevzat çok para sarfeden ve ka
rısından hiç bır şe~· esirgemıven 

ınüsrıf bır adamdı. 

Zeynep bu hesapsız paraların 

nerden ı·c nasıl geldiğinı bilmı -
yordu. O zaten kendi köyünd '. ka
dınların koca arıı.dan hesap snrmı
ya alışmadıklarını bilır, hatta böy
le bır hiıdi;;cy• çirkin bile görür • 
dü Zeynep: 

- Erkeklerin işine kadınlar ka-
rışmaz .. 

Derdi ... Bu kanaatla yaşayan te
miz yürekli köy kızı, Beyoğlunun 

bin bir faciaya sahne olan balak
hanelf'finden birine düştüğünün 

farkında değildı. 

Sürpik dudunun evinde dönen 
fırıldakl .. rı unlamumakla beraber, 
son günlerde Marikanın ahv.Wın -
den şüphe elmiye b şlamıştı. 

Marika gündüzleri öle beri al
mak üzere ça;şıya çıktığı zaman, 
bazan iki saaltı.n fazla gecikirdi. 

Zeynep, l1'1arikG dönünce; 
- Nerde kaldın? 
Diye sorar, Marika ekseriya şu 

cev~bı verirdi: 
- Kendi keyfim için gecikme -

Sonra laik ve inl<ılapçı telakki
ier. 

Arkada~lar; laik t•lakkısinin de 
yalnız naıari hayatta değil, bilhassa 
tatbıki sahada da Türkiyedc olan 
derinlık ve samimi!•!.. ile tatbik e

ciildiğı yer dünyada yok denebi -
lır. Laisizmi ilım ve politıka mev
zuu olarak ilk telaffuz ~don insan 
kütleleri bunların bugünkü dev -
!et şekilleri içinde bile bi<de oldu

ğu kadar incellk ve cidd•yellc ta
kip edıldiği yer yoktur. Bu mef -
humların bizim tatbik şeklimizde
ki esas manaları da gene parti pro
gramımızda açıkça yazılıdır. 

HALK PARTİSİ VE DEVLET -
Dıkkat buyurulmuştur ki dev -

Jete vasıf olacak yeni hükümlerin 

mnnaların ı izah edebilmek için 
hep Partı programından yardım 

alıyorum. Bunun sebebi açıktır. 

dım ya. . Beyefendinin dışarıdaki 
lerıne de koşuyorum. 

Zeynep bir gün sabırsızlandı: 
Bizim beyin dışardaki işleri 

hakkında bana da biraz malumat 
versen olmaz mı? 

}.farika, Zeynebin sözlerine hid
detlendi. 

- Beyefendi kendi işleri hak -
kında hiç kimseye izahat vermemi 
emretmedi. Bunu duyarsa kovar ... 
Ekmeğimden olurum sonra ... 

Diye cevap verdi. 

Zeynep merakından kendini yi
yordu ... 

- Bu nasıl bır erkek böyle? .. 
Diyordu. Her işini karısından sak
lıyor ... 

Zeynep. bir akşam sofra başında 
kocasını beklrrken, :\farika da Ba
lık pazarına taze balık almıya git
mişti. 

Zeynep .evde yaln1t kalınca ye
rinden fırladı. .. Nevzadın başı u
cunda duran komidinin küçük çek
mesini açtı ... 

Bir yığın zarf ... Eski mektup -
Jar ... Hesap pusulaları. .. Notlar ve 

-
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Hltlm iler , muhaaaradan kurtulup evlerine, ma· 
hallelerlne döndUkleri zaman 

Mekkede tenlikler ve bayramlar yapılmıttı .. 

Ertesi günü , beş arkadaş Kureyş 
reislerinin içlimağ mahalline git
tiler. Züheyr, Kağbeyi tavaftan 
sonra cemaate döndü: 

- Ey Meleke halkı! Biz, refah i
çındc yaşarken .. lezzetli yemekler 
yerken.. güzer elbiseler giyerken, 
akrabam;zdan olan beni Hiışirn ve 
beni Abdülmuttalibin evlad ve ayal 
!eri ile beraber sefalet içinde yaşa
maları, her türlü musibetlere ut
ramaları vicdana muvafık mıdır? 
Zavallılar, açlıktan ölecek hale gel
diler. Ben, ahdname denilen zu -
tüm vesikası ortadan kalkmayınca 
bir yere gitmem' 

Dedi. 
Ebu Cehil, bir köşeden: 
- Halt ediyorsun. Sen, ahdna

meyi ortadan kaldıramazsın! 
Diye bağırdı. 
Bunun üzerine Zemğa ibni Es -

ved, ebu Cehle: 
- Sen halt ediyorsun. Biz, o ve

sika yazıldığı zaman, içinde ne ol
duğunu bilmiyorduk! 

Diye cevap verip sözünü bitirin
ce Ebulbahteri atıldı ve: 

- Zemğa doğru söylüyor. Za -
ten ahdnamenin yazılmasın1 bız 

razı değildik. 

Deyince Mutğim: 
- Söylenen sözler 

Bunların hilafında kim 
se y~landır. 
Onları tasdik etti. 
Ebu Cehl: 

doğrudur. 

ne söyler-

- Anlaşıidı. Bunlar geceden it
tifak etmişler! 

Dedi. 
Münakaşada, ekseriyet ahdna -

menin indirilip yırtılmasına taraf. 
dar olunca, Mutğim, ,·esikayı Kağ
benın duvarından indirdi ve yırt
tı. Mu,;lllmanlarla Haşimiler, bu 
suretle muhasaradan kurtuldular. 
Diğer mahallelerde oturanlar ev -
!erine döndüler. Mekkede, şenlik -
!er, bayramlar yapıldı. 

Cevdet paşanın .Enbiya Kı~asu 
ismindeki kitabında ise, bu hadise 
şöyle anlatılıyor: 

· Ahdanmeyi yazan Mansur ibni 
Akremenin eli kuruyup çolak kal
dı. Bir de, ahdnameye Allah tara -
fından güve nevğinden bir böcek 
musallat olarak onda, Allahın is -
minden başka ne kadar yazı varsa 
hepsini yiyip mahvetmişti. Ceb • 
rail gelip onu peygambere haber 

verdi. O da amcası ebu Tiilibe söy
ledi. Ebu Tfilib, hemen Kureyşin 

C. H. Partisi yeni devletin fikir ve 
politika kaynağıdır. Parti lib~raJ 
devletlerde görülen bir çok partı
lerden biri değildir. Yeni devletin 
hayatı boyunca derin tecrübeler • 

le pişmiş olan, bünyesinden her 
zaman dev Jete esaslar vermiştir. 

Bu seb~ple yeni devlet vasıfları • 
nın anlaşılması için bütün alaka -
darlar bugünkü Parti programın -
dan istifade edecektir. 

Bu değişme teşebbüsünün ehem

miyetini anlamak için söylemeyi 
lüzumlu gördüğüm bir noktayı da
ha tebarüz ettirmek iterim. Ar!:a

daşlar, müstakil devlet ve miısta
kil millet olmak gibi bir ulvi dava 

(Devamı var) 

bir kaç hatıra defteri. 
Zeynep ilk önce eline geçen bir 

hesap pusulasına şöyle bir göz at
tı: 

( 1) Yirmi şişe kokaiıı. 

2) 100 paket heroin. 
3) Yarım kilo esrar. 
4) 4 kilo afyon. 
Alelhesap 25 lira verilmi§tir. Mü

tebakisi bir ay vade ile ödenecek
tir. 

imza : .Mıgırdıç 

Zeynep bu pusuladan hiç bir şey 
anlıyamadı. Heroinın ne demek ol
duğunu Selma hanımdan ö;;ren -o 

memiş değildi. Fakat bu hesap pıı
sulasınm manası ne idi? 

Nevzadın kokain veya b~roin 

kullandığını görmediği gibi böyle 
bir şey de sezmemişti. Zaten bir 
adam bu kadar zehiri kendi başı
na nasıl kullanabilirdi? 

Zeynep komidinin gözünde buna 
benzer bir kaç hesap pusulası da
ha bulmuştu. 

Hayretle dudağını bükerek ha
tıra defterlerinden birini eline al
dı. 

Nevzat Zeynebin - bir köylü kı-

toplandığı yere gittı ve 11uh_-,ın -
ınedden işittiğini anlattı: .Muham
medin dediği doğru ise siz de ins<if 
ediniz. Aramızdakı tefrika kalk -
sın. Eğer dediği yalan ise ben dr 
onu lUrııayeden vaz gc~crim! " Dı:- · 
di. Kureyş reisleri bu teklifi nrn
vafık buldular ve derhal ahdn.ı -

meyi getirip baktılar. Gördüler, 1.:-i 
içinde . Kellahume Bismi ib.1re -
sinden başka ne kadar yazı °"arc;a 
hep mahvolmuş. Bunu gor ~ne" 
Kureyş reislerinin hepsi ma'ıct•p 
oldular. Yalnız cbu Cchl inadında 
ısrar ettiyse de birşey yap.nı.1•1 

muvaffak olamadı. Reylerin ek

seriyeti ile ahdname yırtıldı.• 

Cevdet paşanın, eski din taıih -
!erinden aldığı bu mağlı'.ımat, bir· 
şüphesiı, uydurmadır. Bizim hikiı
ye ettiğimiz şekil hakikate muva -
!ıktır. 

Muhammedin zeka ve dir.l\ eli
ne bir misal - Nübüvvetin seki -

zinci ser.esinde müslümanlar mah
sur bulımduklan zamanda B;zan• 

lılarla Acemler muharebe et ikr. 
Acemler, Ru'lllara galebe eyledi -
!er. Bu havadis Mekkede hal:ı~r a
lınınca, Kureyşiler memnun oldu
lar. Çünkü Suriye havalisini. luris
tiyan dininde olan Rumlardan, 
mecusi olan İranlılar zaptet!lliŞ -
!erdi. Kureyşilcr. müslüman'ara: 

Görüyorsunuz ya' Rumlar, sizin 
gibi kitap ehlidir. Acemler ise k
tapsızdır ve ateşe taparlar. Dun -
!ar, rumlara nasıl galip ge\d;ıel' P 

biz de size galebe edeceğiz. 

Dedikr. Müslümanlar, bu sö1 -
lcrden ve biı iddialdrdan mii,ee<· 
sir olduldr. 

Muhammed, müslümanl.ır.n Lu 
tt•cssürünü görünce, derhal harekete 
geçli ve Cebrailin kendisine Aliar
tan bu hususta ayet gelird rini 
söyledi. Muhanımedin, ileri ;iırdi_i 

ğü fıyel: cElim Iiı.m mim gulibeli'
rum• idi. Mağnası: Rumlar, >,fe'<
keye yakın bir yerde mağlı'.ıb olclu
lar. Bu mağlCıbiyet bir kaç sen~d~" 
sonra ga:ibiyete dönebilir. C 0 rel 
bundan evvel, ge•ek bundan sonr ı 
galibiyet ve mağlfıbi)•et işi Alialwt 
elindedir. Allah, rurtılara yardun 
ederek galib edeceei gün, iyma ı 
ehli ferahlanacaktır. Allah istcdı -
ğine muvaffakıyet verir.> 

Muhammed, müteessir bul•ınaıı 

müslümanlara bu ayeti okuy~nca, 
hepsi sevindiler ,.e onu, her tuaf
ta okumıya h~~ladılar. Jl.fü~: ·~Jp•, 

bunu Muhammedin uydurduğ,.nu 
söylediler. Ebu Bekir, ibni ebi Hııır 
ile bahse girişti. F.umlar, üç 'en.' 
zarfında İranlılara ı;alebe et:nnz<• 
Ebu Bekir on deve verece'< .. Gale
be ederstı ondan on J.t?vc ala~ •ktı. 
Muhammed, bu bahsi haber alınca 

telaş etti ve · bıdağ . kelimesir·in 
üç sened< n dokuz seneye kad~r ı,,;r 

müdde'. • dehilet ~ttığini soy. y< c k 
Ebu Bekire, bahsın müddetin; do
kuz seneye iblağ etmcsinı ta•· ' · 

etti. Ebu Bekir de, gidip hasmını 

kandırdı. Yüz deve verme~csın 

bahsi dokuz seneye uzattı. Du, !\! u
hammedin zekiı. ıııa ı;ilzel bir n- i -
saldir. 

(Devamı ı·ur) 

zı olduğu için - oknrr>a yazm~ bil· 
mediğindcn emindi. Zaten Zeynep 
ancak üç senelik lıir kii~· mektebi 
tahsili görmüştü O hununla İstan
bulda Ö\'İinmiye cesaret edcmivor
du. Kitap, gazele okuyordu am -
ma ... Bu okumaya da kimsenin c
henımiyet verdiği yoktu. Nevzat, 
onun el yazısı okuduğunu biL y
di, bu evrakı çekmenin gözüne bcl
lii de bırakmazdı. Zeyr-ebin mü -
tecessis bir kadın olmaması da ev· 
zadın ihmal ve tesc ·yiıbünü art
tırmış bulunuyordu. 

Zeyn0p elinde tuttuğu lıalıra 

defterinin perişan yaprakları. ı ka
rıştırmıva ba~ladı. 

İşte garip bir not. 
Okudu: 

c .. Alı yavrucuğum! Seni lıi • 
unutmad.m amma. Hayat unuıtu
rııyor ... Ne yapayım? Ben annen• 
den ayrıldıktaıı sonm. tamam yed• 
kadınla evlendim. Fakat hiç biri -
le mes'ut olamad•m. Anneni çok 
arıyorıım şimdi. Eğer onunla mtı
haberen varsa., eğer onun nere
de bulunduğunu biliyorsan, bana 

<Devamı t•ar) 
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Ô~le neşriyatı: 

Zonguldaktabirotobiis/ Bartın Halkevi 
uçuruma yuvarlandı Komiteleri 

Yenilendi 

Saat 12,30 plikla Türk musikisi, 

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

Akşam neşriyatı: 

18,30 plakla dans musikisi, 19,30 
Çocuk Esirgeme kurumu namına 

konferan Doktor Şükrü Hatıın, 

20,00 Sadi ve arkadaşları tarafın· 
dan Türk musikisi ve halk şarkılan, 

20,30 B. Ömer Rıza tarafından 
arapca söylev,20,45 Safiye ve arka

daşları tarafından Türk musikisi 

ve Halk şarkıları, 21,15 orkestra 
22,15 ajans ve borsa haberleri ve 

ertesi günün programı, 22,35 plakla 

!O lolar, opera ve operet parçalan, 
23,00 son, 

Zonguldak, 9 (Hususi) - lcşile
rini muayyen vakitlerde Zongul
daktao Kozluya götürüp e-etiren 
Türkiş Sosyetesinin otobüsü, Zon· 
guldaktaa ka:karak 13,3'1 seferini 
yaptığı 11rada, Kireç ocağı mevki
inde uçuruma yuvarlanmııbr. 

Hadise, otobüsteki yolculardan 
Koz!u sajt'lık teşkilAtında hastatıa
kıcı Bayan Sıdıkanıo, karşıdan 
e-elmekte olan otomobilde oğluau 
e-örüp inmek arzusu ıröstrrmesi 
üzerine c;tobüsün durdurulmasını 
\le kadıGın inmesini müteakip oL 

'muştur. Otobüs, karşıdan ırelen 
ot o mobile geçecek yer vermek 
üzere yolun sağ tarafında, ke-

nada durmuştur. Fakat bu kı· 

sım,va~an yağmurlann tesirile mu· 
kavemetini kaybettiği için, ant su

rette kaym11 ve müvazenesini kay. 
bedea otobüs, içindeki yolcular ve 
fOförle birlikte açuruma doğru 

yuvarlanmıştır. Araba, üstüste dört 
beş defa kapaklandıktan sonra, 
bir toprak ıeddine dayanıp kalmış, 
denize kadar yuv.rlanmaktan kur
tulmuştur. 

Bu leci yuvarlanma esnasıdna 

otobüsün içinde bulunanlardan 

Zonguldak Belediye komiseri Bay 
Haydarın ayağı kırılmış, diğer beş 

kişi de ağır surette yaralanmışlardır. 

Adana da kadastro f aaligeti 
A dana (Hususi) - Belediyece imar planına dahil bulunan Cemal 

paşa mahallesinin belediye p'inlaril zemin tatbikatı yapılmasına 
başlandi. Bu suretle h~ kın pek karışık olan bu ~ıthadaki mülklerinin 
tesbitine kadastro şimdiye kadar yaptığı sahalarda ırerek hazine, gerek 
hazine, gerek evkafa senetsizden bir çok mülkler Ç•karmış kıymat tu· 
tarı 70,000 küsur liraya ba:iğ olmuştur. 

Keza yeni istasyon karşısında ve kurtuluş mahallesinde de ayni şe· 
kilde faaliyetine devam etmektedir. 
Ş mdiye kadar yerleri belli olmıyan bir çok kimselerin mülkleri mey

dana çıkarılmış ve bu suretle ileride hadis olacak dava ve münszaala
rın önü alınmışbr. 

• • • 
Adanada ziraat mücadele 

teşkilatı çalışıyor 
Adana, (Husus!) - Bölıremiz Ziraat mücadele teşkilatı ilkbaharda 

pamuk tarlalarının iliçlanmasına başlıyacaklır. 

Krozof Variı ırücacele$lle ehemmiyetli bir surette meşğ-ul olun
maktac!ır. 

ilkbaharda pamuk mücadelesi için 14 adet 12 farmar ve bir adet 
yirmi farmalık pülverizatör ıretirilmesıne karar verilmişı:r. T3ralturk to• 
zu ile sürıreğe malı.us makine de ıretirilecektir, Aı rıca 800 ton da ilaç 
ıretirilecekt r. 

Gümüş 
Paralar 

Yeni paraların taklltlerlle 
aaıUarı ara.,ndaki farkJar 

Yeni basılan gümüş elli ve yüz 
kuruşlukların kalplarının son gün
lerde piyasada ehemmiyetli milc

darda arttığının görüldüğünü ha
ber vermiştik. 

İzmir ve Balıkesir ve civarında
ki bazı şehirlerde de kalp parala

ra rastkelindiği bildirilmektedir, 

Tevkif edilecek kalpazanlar hak
kında Türk Ceza Kanunun 16 ıncı 
maddesi tatbik edilecektir. 

Bir muharririrniz Darphaneye 
giderek bu hususta etraflı malıi
mat toplamış. kalp ile sahih gü • 
müş paraların arasındaki mümey
yiz farkları tesbit etmiıjtir: 

- Kalp paralarla sahici para -
!ar arasındaki en mühim fark, bil
hassa şudur: Hakiki gümüş para
ların kenarlarında dikkat edildiği 
takdirde (T. C.) rümuzu vardır. 
Ve bu rumuz gümüş 50 ve 100 ku
ruşluğun kenarlarındaki tırtıkla • 
rın arasında 4 tanedir. Halbuki 
taklit paralarda bu yoktur ... ve ya
pılamamaktadır. 

2 - Bazı taklit paralar üzerin
de bulunan Atatürk resmi, sağ ta
rafa bakmaktadır. Sahihlerde ise 
bu cihet daimi soldur. 

3 - Taklit paraların, renklerinde 
göze çarpan bir durgunlllk var • 
dır. Hakiki gümüş paralarda renk 
dalıni parlaktır. 

4 - Vezin itibarile taklitler da
ha hafiftir. Fakat bu, hemen he • 
men fa!'kedilmiyecek kadar zzdır. 

5 - Taklit paralar, ,vere vurul
dukları zaman zemin, tahta da ol
sa, donuk bir ses çıkarmaktadır. 
Hakiki gümüş paraların yere vu • 
ruldukları zaman çıkardığı ses tan
nandır. 

inhisar memurları hak
kındaki kanun 

lnhi••rlar memur ve müstah· 
demlerine ait nazır:anan barem k •• 
nunile yeni teşkılat kaıunu projesi 
teık,k . edilmek i>zcre Aııkaraya 
go ıderılmişfr. 

Proj ·de memurlar 19 dereceye 
aı rıloıışl ırd.r. Cetvelde en vukan 
ma•ş 800 en aşaQ"ı 33 !iradı;, 

Terbiyevi 
Filmler 
Sinemalarda çocuklara 
mahau• faydah filmler 

gösterilecek 
Şehir tiyatrosunun, çocuk tiyat

rosu kısmı çok rağbet bulmaktadır. 
Haftanın muhtelif günleri, tiyatro
ya, sıra ile bütün ilk mektep ta
lebeleri götürülmektedir. Bura -
da, çocuklarımıza, şimdiye kadar 
bir çok terbiyt!vi piyesler göst-e
rilmiş, çocukların ruhi bünyeleri 
haftanın muayyen günleri çocuk
lara mahsus terbiyevi filmler gös
tererek birer çocuk seansı tertip 
üzerinde çok iyi tesirler yapılmış
tır. 

Şehrimizdeki sinemaların da, 
etmeleri için tetkikler vJ> teŞ<?b· 

büsler başlamıştır. Sinema ile, ço
cuğun ruhu üzerinde daha çok mü
essir olunabileceği anlaşılmakta -
dır. Çünkü çocuklar, sinemaya 
karşı d3ha çok alaka ve tecessüs 
göstermektedirler. 

Terbiyevi filmler gösterilmeğe 

başlandıktan sonra, 18 yaşından a
şağı olan çocukların, diğer filmle
ri görmemeleri için, daha sıkı bir 
kontrol yapmak imkanı hasıl ola
c<!ktır. 

Bugün, Maarif muhitinde ala -
kadar kimseler, sinemalarda gös • 
terilen aşk ve alaka filmlerinin ço
cuk ruhiyatı üzerinde çok fena te
sirler yaptığını ileri sürmektedir
ler. 

Hükumet te, sinemalar hakkın
da bir kanun hazırlamaktadır. Bu 
kanunl3, göstPrilecek filmler hak
kında bir çok kayıtlar konmakta -
dır. 

Deniz l ıare•l MUdUrü 
An karada 

Deniz yolları idaresi müdürü 
Bay Sadettin dün Ankaraya gıt -
mi,tir. Bay Sadettin İktısat Ve • 
kaletile, Almanyaya ısmarlanan 

vapurlar etrafında temaslarda bu
lunacaktır. 

Konferanslar 

Bartın (Hususi) - Halkeviınizin 

ikinci çalışma yılının sona ermesi 
münasebetile Halkevi korni\elE'ri 
yenilenmiştir. Akşam saat 20 de, 

toplantı, Halkevi başkanı Kemal 
Samancoğlunun bir söylevile açıl
mıştır. Halkcvi başkanı, Halk;:·;i

nin iki yıllık çalışmalarını hul.'-sa 

olarak anlatmış ve komitelerin a
lel'usu! yeniden seçilmesi icap et

tiğini izah ederek bu seçimin işa
ret reyi ile yapılmasını teklif et
miştir. Teklif kabul edilerek se • 
çimler yapılmıştır. BORSA • PiYASA' 

Bundan sonra Halkevi göslerit 
şubesi gençlerinin hazırladıkları 
Kartal piyesi, sonra Şer'iye Mah • 
kemesi isimli komedi tem.sil edil • 
miştir. Gençler, bilhassa g"nç ba
yanlar rollerinde ayrı ayrı muvaf
fakıyet göstermişler ve sık sık al
kışlanmışlardır. 

İki piyes arasında M. Ali Çam

lıca tarafından kemanla alıfrang.ı 
müzik parçaları çalınmış ve şair 

Celfıl Bora tarafından kendi yaz
dığı cAtatürk Çocukları• şiiri o
kunmuştur. 

• • 
Kocasını öldü
ren kadın mah

kum oldu 
Zonguldak, (Hususi) - Barlı • 

nın Çanakçılar köyıinden k;ı ·ası 

muhtar Tabıri öldürmekten sudu 
Haticenın bura ağır ceza mahkc~c
sinde görülmekte olan muhakeme
si sona ermış ve Tah•rin •faılı mus· 
takıllı bellı olmıyacak surette. öl
dıirülmesinden dolayı, H•tırenin 
on sene müddetle ağır hapse ko • 
najmasına karar verilmişttr. 

• • 
Bahçede 
Bir cinayet 

Bahçe (Hususi Muhabirimiz • 
den) - Aşağı Kardere köyünden 
Mustafa oğlu Hamza ayni köyden 
komşusu Mustafanın evinin ya • 
nındakı çalılıktan çalı keserken, 
Mustafa o çalıların kendisıne ait 
olduğunu ve kesmemesini Hamza. 

ya söy !emesi ve onun da bu s6ı · 
leri dınlemeden kesmeğe devam 
etmesi üzerine aralarında bir kav
ga çıkmıştır. Kavga arasında Ham
za, tahta ile Mustafanın kafasın~ 
vurmuş ve sağ böğründen de han
çerle yaralıyarak öldürmüş ve 
kaçmıştır. 

Müddeiumumi hadiseye el koy
muş ve otopsi yapıldıktan sonra ce
nazenin gömülmesine izin veril -
miştir. 

Pcl'ste ----
12 yaşında 
Katil ! 

12 yaşında bir çocuk ar· 
kadaşırıı cakı ile yaraladı 

Dün akşam saat 7 de Kumkapı
da, Patrikhane sokağında 12 yaşla· 

1 

il 

10. 3. 937 
ÇEKLER 

L•d,.a 
Ne•york 
Pa,.ia 
IVllAoo 
l!rükoel 
Atfna 
CeneYre 
s.ı,. 

Am•terdam 
Prag 
Vlyına 
Madrit 

A~ılı9 

615. 
o, 79475 

11. 37S 
15, 1010 
4. 1125 

"· 025 
3, •8t7 

64. 71~ 
1, 4525 

22, 7642 
4, 2357 

11, 4910 
Berli.n 1, 97SO 
v.,..,.. 4, 18711 
Budapeşte .c, 39 
Bükreş 108, 6175 
Belrrat 34, 6140 
Yokohama 2, 7875 
•la.kova 24, 41 S 
Stokholm 5, ı536 

PARALAR 

K•-panı.t 

614-
o.7955 
ı~.395 
Jp33S 
4.72,4 

&9. t6•E 
,,4894 
~4.aııa 
1.dSO 
22,SJB 
4,2415 
11,5150 
1,979l 
4..\918 
4,3975 

108,795 
34,69 

2,7925 
24 •. \7~ 
3, IS89 

l ~ferlia 
1 Dolar 

20 

A 1ı1 

f 12.50 
~ 
'11.50 

176. 
114, 
12~. 

123. 
Frank 111. 

20 Liret ı:ro. 
20 Belçika Frınırı 80. 
10 Drahmi IS. 
20 fıviçre Fr•nıı ~65. 
20 Lna 20, 
1 Florin 63.. 

20 K roo Çek 70, 
1 Şili• Avuıtur)'ı20. -

reıeta -. 
1 Mnrk 25. 
1 Zloti 20. 

84. 
18, 
sıs. 

23. 
~3. 

n. 
23. 
-. 
211. 
22. 

1 Pengo 
20 Ley 

20 Dinar 

21. 23, 
il. so ti. ~ 
411. S2. 

Yen -. 
30. l Kron fsveç 

1 Altın 1037, 

24" 

ESHAM 

1 Banknot 

Açllıf 

it Bınkuı Mü-:-

• N. 
,. • Ha. 

-. 
32. 

1038. 
247. 

Aaadol~ 9m. 60 010 Petl• 
22,60 22,60 

,. ,. Jlizda 60 0/0 V adeU 

• " 100 de ıoo 
Aalaa. çiınento 14,60 J.f,60 
Merlıı.es Ban. 

iSTiKRAZLAR 
Açılıt Kapanıt 

tnrk Boreu 1 Petl• -,- -.-
• • ı VadeU t9.7o ı9,so 

" • 
" 
• 

E.rgaol 

n il Pe9lo 19.ıo 19,IO 
11 v ·deli 

• lU Petln 18,dO ı8,80 
,, lll \ı adeli -.- __ • 

~l\<i• Er:ıuru.- 1 

• 
• " Şark şim. 

• il 
lll 

Yü1de S Haılne 

• 2 • 73,so 73,so 
TAHViLAT 

Aı;ac!olu Pe. 

" 
" 

Va. 
Pe. 

A(:ı'ı' 

39 81 
1 -.-
il 39,80 

Kapaoıt 

J9·ao 
-.-

rında ikı çocuk arasında bir cına- • \ •· ·1 - ,- -,- ı 
yet işlenmıştir. • Pe. iti I 

it v ... "' 

39.80 

Ayni semtte oturan Garbis ken- • Müıııeuil Pe. 

1 
1 

di yaşındaki arkadaşını, oyun es- 1 

nasında çıkan bir kavga neticesin- ı_" • Va. 4?,~ 47,SO _ıı 
de sustalı çakı ile ağır surette y2- li~::~~~=~==~===~ 
ralamıştır. Yaralı hastahaneye hl- l;-
dırılmış, küçük carih yakalaıım·ş· 13o5 H.crl 1352. Ru,;;ı-.1 
tır. • Zı.h ece Şu '>at • 

ÖldU 
Adapazarından tedavi için İstan

bula gelen ve İskenderiye otdiııde 
kalan Ahmet oğlu Mehmet, ve
remden ölmüştür. 

Fener temsil kolu operete 
başladı 

27 26 
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BEYOGLU 

SARAY 

TORK 

MELEK 
iPEK 
SAKARYA 

YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

: Kızlar mektebi ve 
cinayete harp 
: Savoy otel 217 

: Sevişmek arzusu 
: Son casuslar 
: Gece yarısı yıldızı 
ve aşık şükranı 

: Saadetim sensin 
: K 1dınlı~ın sırrı 

: Zafer günü 
: Denizler perisi ve 
bir Mayıs gecesi 

SIK 
ŞARK 

: Ehli alip muh~rcbeleri 

ASRI 

: K<man1ar çalarken 
ve Memnun kafile 

: F oli Berjer ve 

ASTORYA 
Beklenmiyen şahit 
: Ateş kraliçesi ve 
Şafakta silah sesleri 

CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, 
Ku'<araça ve Nakaud 

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

ISTANBUL 
: Kan kardeşler ve 

Parisli şantöz 
: R:·s·J'pon harbi 
ve Çingeneler gecesi 
: Hortlak 
: Küçük şark•cı Aljol

son ve Denizaltı 

k•hramanlan 
ALEMDAR : Samson ve insan 

kaçakçıları 

KEMALBEY : Sefiller ( Türkçe 
sözlü)ve Deniz kızı 
Eftalya 

HALE 
KADIKÖY 

: işte bahriyeliler 
ÜSKÜDAR 

HALE : Ehlisalip muhsrebeleri 

BAKIRKÔY 
MiL TIYADI : ·:eşil domino 

~ı Neşriyat: 

Yeni Türk 
Eminönü Halkevinden: 
Em"nönü Halkevi tarafından her 

ay çıkarılmakta olan (Yeni Türk) ün 
(51) inci sayısı çıkmıştır. 

11 • 3 • 1937 
Perşembe 

günü 
akşamı 20.30 da 

Ü M 1 T 
5 perde 

Yazan: H. Berns• 
tein. Türkçeye 

çeviren : 
Halit Fahri 

- _,, _____ . ...... ~.· 

lıt1•&ut Sılıdiııtıi 

$ehirTiqafrosu 

ııııı ıııııııııı 

''llU! 

* Fransız tiyatrosu operet 
kısmı 

11 • 3. 1937 Perşembe günü 

akşam s:ı.at 20, 30 da 

DELi DOLU 

Yazan: Ekrem Reşit 

Müzık : Cemal Reşit 

l
lstanbul komutanlığı 1 

Satınalma Komisyonu Uanlar:_ 

İstanbul komutanlığı birlikleri 
için 2500 kilo domates salçasını üs
tenci nam ve hesabına açac eksilt· 
m e ile ihalesi 24/3/937 Ç~rı;amba 
günü saat 16 da yapılacgldır. Mu· 

hammen tutarı 575 liradır. Şart • 
namesi her gün öğleden ewel ko· 

misyonda görülebilir. İsteklilerinin 

43 liralık teminat makbu1 veya 

mektupları ile beraber !h~l<' gü· 
ı:ü vakti muayyeninde Fın:lıklıda 

komutanlık satın alma komisyo
nuna gelmeleri. (1238) 

* Gülhanc hastahanesi lnunratu • 
varlarının 116 kalem köhne> a\5t 

ve malzemesi açık arttırma ile i

halesi 26/'J/937 Cuma ,,rı.inii saat 

15 de yapılacaktır. Muha"Tlmen tu

tarı 1145 liradır. Şartnamesi her 

gün komisyonda görülerJilir. İs • 
teklilerinin 86 liralık ilk •f:'minı;t 

makbuz veya mektupları ile beı a
ber ihale günü valrti mu~yycninde 

Fındıklıda komutanlık salın a ma 
komisyonuna gelmeleri. (1239) 

Hava Yolları Devlet 
İşletme İdaresinden: 

1 - Ankara • İstnnbul arasında işiiyen yolcu ve pvsta la;'• 

yarelcrimizin hareket saatleri aşağıda yazılmıştır. 

Kılkış Vuış 

S. D. S. D 

An karadan 10 00 11 50 

İstanbuldın 15 00 16 50 

2 - Bilet satan acentelerimiz: 

İs'anhııla 

Ankara ya 

A - An karada Bankıılar caddes:ndeP. T. T. Genel direktörlüğü 

binasında Telefon numarası 3682 

B - İstanb:ılda • Karaköy • P. T. T. Şubesi binasında. 
Telefon num1Tası 41137. 

3 - Yolcularım zı şehirden meydana parasız nnkleden idare 

otobüsüm üz: 

Anlcorada0 acente binası önünden saat 9.30 da 

İstanbuldn-acente binası önünden saat 14 de hareket eder. 

4 - Bilet Ucretlerl: 

Ankara• lstan bul g diş 22 lira 

.. .. • 4 lira •3 yaşına kadar çocuklar için~ 

> 12 lira "3·7 yaş arasındaki çocuklar 

için .. 

15 gün zırfında muteber olmak üzere •gid'ş • dönüş• bileti 

için yüzde yirmi tenzilat yapılır· 

Sayın yolcularımıza ilan olunur. "53a .. •1336• 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
isletme U. idaresi lliinları 

l\lııh:ımıııe ı bedeıi (13.200) lın o IIl 30 ıuılyon bo7 bilet kar• 
tonu 23·3·1937 S:ılı günü s~ll 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare bin•sında satın alınaeaktır. 

Bu işe girmek iste,·enlerin (990) liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin etd~i veı.ikaları, res'l!i gazetenin 7 ·5·1036 gün ve 
3297 No. 1ı nüsh1sınd:ı inti~ar etm"ş otan taı:matn~me daires"nde 
alınmış vesik:ı ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisli.~i ne vermeleri Iazımdır. 

Ş.rtnarueler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesind•n, 

Hoydarpa~ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden d ığıtılmaktadır. (1236) 

/-İstanbul 3 üncü Mıntaka 
1 Kadastro Müdürlüğünden: 

Kadastrosunun yapıla~;tı ilan edilen Fatih kazasında Sofıı1ar 

ve J\fıır"tp,şa mahallelerinin ilan tarihi hitam bulmuş oldıığıındın 

bu ayın 26 ıncı gür.ünden i.iharen tahd: Hne başlanacaktır. Bu 

iki m•h•lleclen mül<ü olanlar tafı.tit sı asın:la mallarının başın ra 

biz7.at bıılı:nınaları ve posta tapu memurlarına mürac>at elıPeleri 
Ka ı un 9'l7 H ızıranınd ın itibaren 

tattık edı.ece< ve memurlır iki se
nede 1J r muntaumcn zam gfüe
ce.-ıerdır, 

Eminönü Halkevinden: Bu yıl 
için düzenlediğimiz seri konferans
ların do!rnzuncusu 11/3/937 Pe•şem· 
be günü saat 17,30 da Evimizin Ca
ğaloğlundaki merkez salonunda 
mimar Bay Kemal Altan tarafın -
dan (Anadoludan Rumeliye ge -
çen ilk eserlerimizin izleri) mev
zuu üzerinde verilecektir. 

1931 yılındanberi Fener parti 
binasında çalışan Feneryılmaz 
klubü temsil kolu nihayet operet 
temsillerine de başlamıştır. Temsil 
kolu şimdiye kadar İstiklal, Yarım 
Osman, Kahraman, Kızılçağlıyan, 
Küyden gelen ses, Kan borcu pibi 
milli piyesleri muvaffakiyetle oy
namıştır. 

A ve aksi ha 'de mevcut vesikalara nazıf3n vu:Cuf erbabının tıyin ve 
._._ ........... .__._ __ ._ __ ........... tasdildle tahdit ve tahriri yapılacağı ilan olunuur. (1332) 

Güneş 

ôtle 
ikindi 

Akşam 

Yatsı 

imsak 

1:ı 08 
6 13 
9 30 

12 00 
1 30 

10 29 

6 19 
12 24 

15 24 
18 il 

19 41 

4 40 
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Neden 
Aspirin._? 

Çunkü ASPiRİN seneler·' 
denberi her turlü soğukal;.. 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbal etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

marka·: , 

İstanbul Defterdarhğından: 
Muhammea. 

kıymet 

Lira K. --
Oıtaköy Portakal sokağı eski 19 ytoi 23 sayılı maa 

bahçe hanenin 10 da 4 hissesi. 2400 00 

Beyoğlu Feri,liye caddesi eski 94 yeni 108 sayılı 

hanenin 8 de 3 hissesi. 762 17 
Çlkmakçılar: \•alde hanı birinci katta eski 3·3/1, 3/21 

4,4/1 sayılı od~Jarın tamamı 541 44 
Tahtakale : Rüstempaşa mahallesinin Canbaz hanı cad• 

desinde eski 11 yeni 36 sayılı dükkanın 
38320 de 7451 hissese (Mubadil ikinci'ter 

tip tasfiye vesikasile) 583 32 

Beyoğlu Tatavla Rus ve Kostantin Harıta Mesaha 

sokağında eski 59 ila 67 yeni No. M. S 
60 ili 68 sayılı 4 121 67 243 34 

243 34 

243 34 

243 34 

243 34 
243 34 

225 96 

225 96 

243 34 

" .. " • " • 5 121 67 

.. .. .. " .. .. 6 121 67 
n .. .. .. " " 7 121 67 
.. n ., " ,. " 8 121 67 

.. .. .. .. .. ,, 9 121 67 

" n " ,. n n 1 O 112 98 

.. .. .. 
" " 

• 11 112 98 

.. n .. ,, il 14 12! 67 

Yukarıda yazılı mallar 19-3-937 Cuma günü saat 14 de kadar 
prş'n p~ra ve açık artırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı 
dahili ve %5 faizli hazine tahvilleride kabul olunur. Taliplerin 
vakti nıuayyeninden evvel yüde yedi buçuk pey akçelerini ya• 
tın ak mezkur gün ve saatte Defterdarlık milli Emllk müdürlü· 
ğünde müteş~kkil s~·ış komisyonun:ı müracaatl~rı .(J3fiS) (M.) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
cHububat ve tohumlar için suda 

münhal muzadı taaffunlarda isla
hat • hakkındaki ihtiraın 9 Son 
Kanun 1934 tarih ve 1768 numa -
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kere başkasına devir ve
yahut mevkii fiile konulması için 
icara verilmesi teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla malı1mat 
edınmek isteyenlerin Galata'da 
Aslan han 5 inci kat 1-4 numarala
ra müracaat eylemeleri ilim olu -
nur. 

Beşiktaş Birnci Sulh Hukuk Ha
kimlığırden: 

Ltanbul muhakemat müdüriye
tine izafetle avukat Mıthatın Be -
§il:taş şenlik dede mahallesinde de
re sokağında 12. No. lı hanede otur
makta iken halen ikametgahı meç
hul eskiden polis Fahri ve kefıli 

Zülfü v,:, Mehmet aleyhine ikame 
eylediği bin !J<,ş yüz üç kuruş a
lacak davası üzerine dava olunan
lardan Fahririn ikametgahının 

meçhuliyeti hasebile ilanen yapı· 
lan tebliğata rağmen mahkemeye 
ye gelmediğinden talep veçhile gı
yabında muhakemeye devam o • 
lundu: Davacı dava olunanlardan 
Fahrinin maaştan fazla maaş alın
dığını gösterir kayıt sureti musad
dakasile bu bapta Beşiktaş mali
yesine yazılan tezkereyi ibraz et
miş bulunduğundan mübrez ve • 
saikten bahsile ve bir ay müddet
le muameleli gıyap kararının i . 
Uınen tebliğine karar verilmiş ve 
muhakemesi 17/4/937 tarihine mü
sadif Cumaertesi günü saat 10 ta
lık kılınmış olduğundan müdde
ti kanuniyesi zarfında itiraz ede -
rek mahkemeye gelmediği veyahut 
bir vekili kanuni göndermediği 
takdirde müddeinin iddiası -
nı kabul ve ikrar etmiş addile gı
yabında karar verileceği ilan olu
nur. (935-445) 

l 
lstanbul Levazım Amirliö'il 
Satınalma Komisyonu ilanlar:._ 

İstanbul eşya ve teçhizat anbarı 
için bır adet kumaş ölçme aleti 26/ 

Nisan/937 Pazartesi günü saat 14 
de Tophanede Satınalma Komis -

yonunda açık eksiltme ile alına • 
caktır. Tahmin bedeli 3200 lira • 

dır. İlk teminatı 240 liradır. Şart
name ve kataloğu Komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. (378) (1357) 

İstanbul Aslıyc Bırıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 

Yorgi Hacıi Dimitriyadis vekili 

avukat Kalodi tarafından Orta -

köyde fırıncı Yani Nikoli aleyhine 
(un) bedelinden baki 757 lıra 93 

kuruş alacağın temini tahsili hak
kında açılan dava üzerine dava ar

zuhali suretinin müddealeyhe teb
liği için gönderilmış ise de mu -

maileyhin Ortaköydekı adresini 

terk ederek Ferıköy meydanında 

Pısilaki fırınında tezgah tar, 
olarak çalıştığı şerhile bilatebliğ 

mubaşir tarafından iade edılmesi 

ü1erine gönderilen adrese yeniden 

tebliğat ifası için istida yeni adre

se gönderildiği halde müdaaleyhin 
bu adresini de terkettiği ve halen 

nerede bulunduğu bilinmediği meş
ruhatile yine mubaşir tarafından 

teblığsiz olarak istidanın iade e -
dilmesinden anlaşılmıştır. Kendisi
ne iliinen tebliğat yapılmasını da -

vacı hukuk usulü muhakemeleri 
kanununa tevfikan istem(ş oldu
ğundan tebliğ yerine geçmek üze
re müdaaleyh on gün zarfında da
vaya cevap vermek üzere işbu i -
lıinname tanzim ve bir nüshası mah
keme divanhanesine talik ve gaze
telerle de ilan olunur. 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çamaltı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince 
tuz değirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan 

ince sofra tuzları yarımşar ve birer kiloluk paketler ve 
mutbak tuzları da "50. şer kiloluk içi kağıt kapalı çuvallar 

içinde satışa çıkarılmıştır. 

Sofra tuzları "64. ve "128,. zer paketi havi sandıklara 
konarak ambalajlanmıştır. Paketli sofra tuzlarının beher 
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 dalı:ı az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri 

tuz fiatına dahil oldu[ı:undan müşterilerden ayrıca sandık 

veya çu va! bedeli aranmıyacaktır. 

Tuz satıcılarının İnhisarlar lstanbtıl Başmüdürlüğü 
müracaat etmeleri il:in Kabataş ambarıua 

(1184) 

Temizlik işleri için alınacak II tane kamyon kapılı zarfla ek. 

siltmeye konulmuştur· B.ı kamyonların hepsine 43000 lira bedel 
tahmin olunmuş ur. İsteyenler şartnameyi 215 kuruş mukabilinde 

Levazım Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltme 22-3-1937 Pazartesi 
giınü saat 15 de Daimi Eucümende yapılacaktır. İstekliler 2490 

No. lu kanunda yazılı vesika ve 3225 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 

yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene ver• 

melidirler. (B.) (665) 

* * * 
Keşii bedeli 6062 lira 45 kuruş olan Çubuklu ga:ıı deposu 

rıhtımının tamiri kapalı zarfla eksiltmeye konıılmuştir. Eksiltme 

16-3·937 Salı ğünü saat 15 de yapılacaktır. Keşif evrakı ve 

Ş'lrtnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2450 
N.Jı kanunda yazılı vesikadan başka Belediye fen işleri yollar 

şubesinden alacakları fen ehliyet vesikasile 454 lira 68 kuru~luk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber t~klif mektuplarını 
havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Dai• 
mi Encümene vermelidirler. (B.) 1079) 

~ 

** 
Konservatuvar ıçın lüzumu olan bakır kalıp, Matris ve nü· 

mune plakları açık eksiltmeye konulmıış'ur. Bunların hep<ine 

1269 lira benci tahmin oiunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür· 

lüğünde görülebi'.ir· İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 
ve 95 lira 18 kuruşluk :ık teminat makbuz veya mektubile be

raber 16-3-937 Salı günü saat 14 de Dainıi Encümende bulunma· 

!11lırlar. (1083) 

Sultanahmet Bırınci Sulh Hukuk İstanbul Asliye İkinci Ticaret 
Mahkemesinden: Mahkemesinden: 

İstepan ve Maryamın şayian ve 

müştereken mütesarrıf oldukları 

İstanbulda Eminönündc Ahı çe • 
lebi ve Zindan kapı mahallesinde 

caddesinde eski 339 ve yeni 49 ka
pı ve 356 ada ve 66 parsel No. lu 
kargir dükkanın izalei şuyuu zım
mında furuhtu takarrur ederek 

müzayedeye vaz olunmuştur. 
Kıymeti muhammenesi 1200 bin 

iki yüz liradır. Birinci açık arttır

ması 14/4/937 tarihine müsadıf 

Çarşamba günü saat on dörtten on 

altıya kadar icra olunacaktır. Kıy· 
meti muhammenesinin yüzde yet

miş beşini bulduğu takdirde o gün 
ihalei kat'iyesi yapılacaktır. Bul· 

madığı takdirde en son arttıranın 

taahhüdü bakı kalmak üzere on 

beş gün müddetle temdıt edile . 
rek ikinci açık arttırması 29/4/937 
tarihine müsadif Perşembe günü 
saat on dörtten on altıya kadar icra 

kılınacak ve o gün en çok artlıra

na ihale edilecektir. İpotek sahıbi 
alacaklılarla diğer alakadarların 

işbu gayri menkul üzerindeki hak. 
!arını hususile faiz ve masrafa dair 
elan iddıalarını evrakı müsbıtele

rile yirmi gün içinde bildirmeleri 

lazımdır. Aks: halde hakları tapu 

sicillerile sabit olmadıkça satış be

delinin paylaşmasından hariç ka
lacaklardır. 

Müterakim vergiler borçları nis
betinde hissedarlara ve dellaliye ve 

vakıflar kanunu mucibince veril
mesi liızımgelen yirmi senelik ta
viz bedeli ve ihale pulu ve tapu 
masrafları müşteriye aittir. 

Arttırma şartnamesi işbu ilan 

tarihinden itibaren mahkeme dı

vanhanesine talik kılınmıştır. 
• 

Talip olanların kıymeti muham-

menesinin yüzde yedi buçuğu nis· 
betinde pey akçasını hamilen o gün 

o saatta İstanbulda Eminönünde 
Gülbekyan hanında Sultanahmet 
birinci sulh hukuk mahkemesi baş

kiitibine 937/8 No. ile müracaat -
!arı ilan olunur. 

İngıliz bandırasını taşıyan Van
duara \'apuru 29/ 12/936 tarihinde 

Londra limanından haraketle 12/1/ 
937 tarıhınde Çanakkale limanına 
muvasalat ve saat 12,32 de piratıka 
arzolunarak İstanbula haraket et· 

tiğl hır sırada baş tarafta ve san· 
cak cihetinde hamule ve yolcu yük
lü ticareti bahri motörü nizamsız 
ve yolsuz hareketinden dolayı mez

kur geminin bordrasına teması ve 
içındeki yolcuların telaşı ve bat
ması netıccsindcn sonra tanzim kı
lınan deniz raporunun alınması ge
mı kaptanı Harıs Harquhar tara -
fından istilmiştir. 

Muhakeme günü olarak !Ayin 
kılınan 26/4/937 tarih ve saat 14,30 
de vak':ıdan zaralı herkesin rapor 
alınırken yukarıda gösterilen gün 

ve saatte mahkemede bizzat hazır 
bulunması veya bir vekil gönder -

mesı Deniz Ticaret Kanununun 1065 
inci maddesine tevfikan ilan olıı· 
nur. (30895) 

İkıncı Ticaret Mahkemesinden: 
Tesısatı elektrikiye Türk Ano

nim Şirketi vekili Salvator Nar -

dianın Marika Yorgoviç ve mü -

teselsil kefıl Angelos Onufriyadıs 

ile Feriköyünde Bilezik sokağında 

23 No. da mukim Musa aleyhlerine 

ezgayri istifa (611) altı yüz on bir 
lira (60) kuruşun tahsili hakkın

da ikame eylediği davanın Musa a

leyhinde ilanen vukubıılan tebli
ğata rağmen gelmediğinden onun 

hakkında gıyaben cereyan eden 

muhakeme neticesinde (6ll) altı 

yüz on bir lira 60 kuruşun emri is
tifasını taahhüt etmemek üzere 

müddaaleyhlerden müteselsilen 

tahsiline ve 28/2/935 tarihinden i
tibaren yüzde beş faiz yürütülme

sine ve yüzde beş ücreti vekaletin 

müdealeyhlerden istifasına karar 

verilmiş \•e bunlardan Musa hak

kında evvelce ilanen tebliğat icra 
kılınmış olmakla tebliğ makamına 
kaim olmak üzere (30) gün müd

detle keyfiyet ilan olunur. (30886) 

Dişlerin 
Hiç bakıl. 

mamı~ diş. 

leri bile kısa 
zamanda te• 

taravetini 

iade eder. Günde 
iki defa Radyo· 
lin diş macunu 
ile fırçalanan diş· 
ler saklamlığını 
ve güzelliğini asla 
kay bctmez. işte onun 
bu abıhayat tesiri 
sayesindedir ki bugün 
binlerce kişi daima ve yaJ. 
nız Radyolin kullanmaktadır· 
lar. Radyolin dişler için bir ha· 

11 Mart 

abıhayatı 

yM sigortasıdır. Bunun içindir ki 
Radyolin icad olunduğundan beri 
Türkiyede sağlam ve güıel dişli 
vatandaşlar artmıştır ve artmakta• 
dır. 

Daima Radyolin 
-

~- .. .. . -

-, ---------,--------, lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

=--------------------------------,--------------------Tümen birliklerinin ihtiyacı için pazarlıkla (5) adet yangın tulum. 
basının 20-3-1937 Cumartesi günü saat 10 da yeniden ilıalesi yapılacak· 
tır. Yangın tulumbalarının tahmin bedeli 1100 liradır. ihale 2\l.3-1937 
Cumartesi günü saat 10 da Edremit ASkeri satınalma Komisyonu bına
sında ı apılacaktır. Yangın tulumbalarının kat'! teminatı 165 liradır. Ev
~af ve şeraitini görmek ve bilmek isteyenler için Komisyonun her gün 
açık olduğu. (635) (1358) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

Tahmin edilen bedeli "92300. lira olan "10000,. ton rekompoze kö
mürü, 22-Mart-937 tarllı:ne rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de kapalı 
zari usulilc alınacaktır. 

Muvakkat teminatı •5865,. lira olup şartnamesi "461,5. kuruş muka· 
bilinde komisyondan her giın verilir. 

isteklilerin 2490 ~ayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç 22-Mart-937 Pazartesi günü saat 13 e 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkan'ığına makbuz mukabilınde 
vermel~ri ve bu saatten sonra verilecek teklif mektuplarının kabul edil-
miy~ceği. "1226. 

• • * 
Tahmin edilen bedeli "10600. lira olan "4000. metre kışlık 

elbiselik kun.aş, 13-Marl·937 tarihine rastl;yan Cumartesi günü 
saat 10,5 da pazarlıkl" alınacaktır. 

Şartnamesi komisyondan hergün paruız verilir. 
isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesıkalarla ve "795,. !i. 

raJan ibaret olan muvakkat teminatı l<taubul Delterdarhjcı Mu
hasebe Müdürlüğ~ne yatırarak mukabilinde alacakları makbuzla be
rat er ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonu • 
muıa müracaatları. "1351., 

• •• 
Tahmin edil~n bedeli "8~50. lira olan "3000. metre kaputluk ku· 

maş, 13 Mart 937 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11.5 da 
pazarlıkla alınacaKtır. 

Muvakkat temınatı "641. lira "25. kuruş olup şartnamesi komis
yondan her gün pa asız verilir. 

l•leki'lerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla ve muvakkat 
tem n tın ı;tanbul Delterdarlığt Muhasebe müdürlüğüne yatırarak 
mukabılinde alacakla~! makbuzla bi.rlikte ve bel~ ırün ve saatte Kısım· 
paşacia t uluPan komısyonumuza mur,caatl,rı. 135[)., 

Üsküdar Birinci Sulh Hukuk kılınacaktır. Bedeli ihalenin aza-
Mahkemesinden: mi beş gün zarfında mahkeme vez-

Müddei Mehmet ile Hakkı ve E- nesine yatırılması şarttır. Aksi 

minin şayian ve müştereken mu -
tasarrıf bulundukları Üsküdarda 

Selman ağa mahallesinde küçuk 

yokuşta eski 5 ve yeni 11 No. lu bir 
bab hanenın izalei şuyu suretile 

satılarak parasının hissedarlar ara

sında tcvzı ve taksimine mahke -
mece karar verılmiştir. 

1 - İşbu gayri menkul 3 oda ve 

2 sofa ve ıki hela ve bir taşlık ve 
mutfak olarak kullanılan ocaklı 

bır mahalden ibaret olup bahçesi 
ve kuyusu ve elektrık ve hava gazı 

tesısatı yoktur. Yalnız zemin kat· 
ta terkos ıcsısatı vardır. Yeminlı 
üç ehli vukuf tarafından altı yüz 

(600) !ıra kıymet takdir edilmiş

tır. Müşağ heyeti umumiyesi iti
barile muhtacı tamirdir. 

2 - Satış bedeli peşindir, mü -
zayedeye iştirak etmek isteyenler 
kıymeti muhammenenin % 7,5 nis

betinde pey akçesi vermeleri ıa • 
zımdır. Rüsumu della!iye ve yirmi 

senelik evkaf taviz bedeli müşte
riye ve diğer vergi ve rüsumu 
belediye ve evkaf icaresi mal sa
hiplerine ait olacaktır. 

3 - Satış 14/4/937 tarihine mü

sadif Çarşanba günü saat 14 den 

16 ya kadar Üsküdar Sulh Hukuk 
mahkemesinde yapılacaktır. Kıy -

meti muhammenenin % 75 şini 

bulmadığı takdirde en çok arttı • 
ranın taahhüdü baki kalmak şar

til:_ müzayede on beş gün temdit o

lunarak 29/4/937 Perşembe saat 
14 den 16 ya kadar devam ederken 
çok arttırana ihalei kat'iyesi icra 

halde ihale fesih olunarak bundan 

hasıl olacak zarar ve ziyan ve fark 

ve faiz ve diğer masraflar ondan 
bilii hüküm tazmin ettirilecektir. 

4 - İşbu gayrı menkul üzerinde 
tapuca 
seccel 
!arını 

müseccel ve gayrı mü
halk sahibi olduk -

iddia edenler var ise 

tarihi ilandan itibaren (20) gün 
zarfında evrakı müsbitelerile bir -

likte mahkemeye müracaatları la
zımdır. Aksi halde tapuca gayrı 

müseccel hak sahiplerinin satı1 pa
rasının paylaşmasından hariç tu -
tulacaklardır. 

5 - Daha fazla malı1mat almak is

teyenler mahkemenin 937 /l No. lu 
satış dosyasına ve satış memuru o
lan mahkeme baş yazganlığına mü· 

racaat edebilirler. Talip olan ka

rın satış günü ve saatinde Üs. da 
paşa kapısında Üs. sulh hukuk mah. 

kemesinde hazır bulunmaları lü -
zumu ilan olunur. (30883) 

DEVREDiLECEK İHTİRA 
BERATI 

cMütehavvil adisei şahsiyeli dür

bünler• hakkındaki ihtiram 8 Mart 
933 tarih ve 1612 numaralı ihti,.a 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir veyahut mev· 

kii fiile konmak üzere icara veril· 
mesi teklif edilmekte olmakla bu 

hususta fazla malumat edinmek is
inci kat 1-4 numaralara müracaat 
rvlemeleri ilan olunur. 

Sa1übi ve un11ım1 ne!'riyatı idare eden 
Basmuharrir 

F.TEM İZ7 "'1' RF.NtCE 
Basıldıiı yer: l\1atbaal Ebüzzlye 
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