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Musolininin seyahatı bir mesele çıkardı 

Seyahatin gizli hedefleri 
olduğu iddia ediliyor 

Fransızlar, bu seyahatin lngilfereve Fransaya 
meydan okuma olduğunu söylüyorlar 

Sovyetlere göre bu seyahatin iki gayesi vardır •....................................................... 

rUUUllltllllltltlHMHIUlll .. HtlMMlllllllllllltllHlllllUlllllHl 

1 Silah ~ 
1 Yarışı 1 
i lngiltere Rusyayal 
~ 500 bin ton demir~ 
i : 

~ sipariş etti ~ 

ispanyanın kontrolü haşlıyor 

Asiler Madrid yolunu 
kesmek üzere ilerliyor 

üç Hükumetçiler bir binbaşı ile 
zabit ve 37 ltalyanı esir 

ettiler. Kontrol hazırlıkları bitiyor j Londra, 11 (A. A.) - Mor· § 
~ ning Post gazetesinin bildirdiği• i 
i ne göre, lngiliz demir ve çelik ~ !.!""~===~===-~~~.,.,.;:;:;~~;;;'"!1----------· 
§ federasyonu, Sovyet ticaret mü· ~ 
~ messilliği derhal teslim edilmek ~ 
~ üzere 500 bin ton demir ıiparişi j 
- ' j için müzakertı halindedir. Sov· i 

Dünya 
Su/hunun 
Şartları 

Akdeniz 
~ yeller Birli~i, bu suretle lngilte- § 
j reden ilk defa olarak bu derece ~ 

b 1 1 büyük bir demir sipariıl almış ~ 

Ozu • 1 bulunacaktır. ~ 
llllUUIUlllllllllllll HHlllll llıl 111111111 IUHlllllllllllltltllUUl ltlllltlllll statüsü 

oluyor 
Asya Asyalılarındır bayrağını a

çan Japonya, Asya Japonyan-ndır 
der gibi hareket etmekle lıuaber 
As~· mılletleri arasında bü:ıü.ı< bir 
canlılık doğurmuştur. 

Dünyayı idare hakkının (!) bir 
inhisar halinde kendine ait oldu
ğunu iddia eden Avrupa, artık ya
vaş yavaş bu (idare etmek) hak
kını elinden kaçırmaktadır. Bi.ıyük 
müstemleke topraklarını kanlı kur
tuluş hareketleri dolduruyor, renk
leri ne olursa olsun, bütün millet
lerde kendi kendini tam bir istik
lalle idare duygusu şuurlaşıyor. 

Teknikte ve hayatı anlavışta ge
ri olJnlJrın pek yakın tarihlerdi:! 
dilcc'ıkleri g'bi hürriyetler;nc ka
vu·abi!ı<cckleri söylenmese bile, 
sonuna kadar bugünkü halle.inde 
l:alacakları hıc bır vakit iddi~ eclı-
lemez. • 

Bütün Asyada, cok kuvvetli mil
li hareketler göz~ çarpıvor. Ve 
(Asya Asyalılarındır) diyen Japon
ya, her şevdc'l evvel Avrupalı! -
rın UZdk!aşm.:ısı istcğile durmadan 
bu hareketleri körüklüyor ve apa
çık mcydand:ıdır ki Asya, kalkın
m•k yolundadır ve bu kalkınma. 
bin bir darlık i~inde kıvranan Av
rup1ya insanların aynı haklara ma
lik oldununtı kabul ettirmekte pek 
Çok gl'c,kmi··eeektir. 

Çinde dilediği gibi serbestçe ha
reket eı.:en J1ponya, Avn:panın 
kııd ·etten dü .tüğune canlı hır ör
nc de~il miı ir~ .. Çin, Japonya ile 
tnm h ı lıirliıtini kabul etı;ıediği 
takrli L •• A nu:>alı menfaqti~rinin 
Ç rpı~lı•~ı bÜYÜk Çin şehir ve !i
m ıılarırın birdenbire Janon i•"a
lıne •ı rıyacağı bilinmelidir. Şek
li 1'e olursa olsun, tahakkuk etl'T'.e
si ı:-. ıntık: bir ıcap olan Çin - Japon 
bi .ği, Asvanın ayaklanması gibi 
tam ve samil bir dünya kalkınma
sına başlangıç olacaktır demek 
Yanlış sayılamaz. 

Sômür"eeilik, Almanyanırı sö -
l'lıücge istemesi ve İtalyanın Eti -
Yopyayı i•gelin~ rağmen 9rtık öl
lnüştür kanaatindeyiz. Bunu, sö
l'lıürge sahibi devletlerin bugünkü 
vaziyetlerini muhafaza için kat -
!andıkları maddi, manevi f~dakar
lıklardan da anlıyabiliriz 
Şakir Hfllzım Ergök-•" 

::::, (D•TJamı 2 'ncı srıhifcde) 

Üzüm 
l<ongresinde 

ll111y Celll Bayar •zalar 
teraflne bir zfyafet verdi. 

Karşılı,...h nutuklar 
söııendl 

Ankar~, 11 [Husııs! Muhabirimiz. 
ı~"] -Ankarada toplanmakta olan 

~.:;"~ck:ı°g~::':r ~:~~af~~d!~re~~ 
vşı ık b;r ög'le yemc~i verilmiştir. 

en ekte az,Jardan b•şka, D.ıhiJi. 

~e Ve~ili .~e Partı Ge~e.ı Sekreteri 
il ay Şııkru Kaya, Harıcıye Vekili 
~: _Tevr k Ruştü Ar s, Adli ve Ve. 
ı/ı . ~- Ş ·krü Saracojtlu, Ziraat 
h •kıı B. Muhlis Erkan da hazır 
u:unmu~la•dır. 

11 Z Yafotte mü<tıhsi l er namına 
~ 0k tıır il. Se fcdd ı n, ihracatçı ar 
tınına il. Ş•rıf ve müteakiben B. 

( Dcuamı 2 net sayfada) 
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Sun liga ıeyahogi birçok tefs'rlerc gol açarı ltaiyan baıedill Mu•alinl 
gerine yeni bir lina yapılacak oları e•kl bfr binanın duuarına ilk 

kazmayı vururken 

Paris, 11 (A.A.) - Echo de Pari ı nin Libyaya yaptığı seyahat hak -
gazetesinde Pertinaks, Mussolini - - Devamı 2 inci sayfada -

11111111111111111ıııı1111111111111111<11111ııı1111111ıııııııu1111111111ıu111111111111111111111111111ıı111111ıııııuıuııı11111111111111111111111111111111111111ıuı .. 

Yeni bir Lokarno yapılacak mı ? 

Almanya bugün 
lngiltereye 

• cevap verıyor 
Almanyanın İngiltere Büyük Elçisi 
Fon Ribentrop, Hariciye Nazırı oluyor 

Alman Haricig• Nazırı olac•l• 
bi,diriltn Fon Ribbentrop 

Berlin, 11 (A.A.) - Siyasi me· 
hafi!, Almanyanın pek yakında İn· 

giltereye cevap vereceğini, çünkü 
İspanyadaki vaziyetin bu yakınlar
da tavazzuh etmesinin Alman dip
lomasisinin şimdiye kadar hesaba 

katmak mecburiyetinde bulundu
ğu kararsızlığa nihayet vereceğini 
beyan etmektedir. 

M. Von Ribbentrop, İngiltereden 
aşağıdaki izahatı istiyecektir: 
cAlmanyanın Locarno muahe • 

denamesini feshetmesi, tngiltere, 
Fransa ve Belçikanın bu muahede 
ahkamı ile bağlı olmalarına mani 
olamamıştır. İngiltere hükumeti, 
İtalyanın iştirakini arzu etmekte 
midir? Berlin kabinesi, İtalyanın 

iştiraki keyfiyetinin Roma-l:!erlin 
mihverini ziıfa uğratacağını ilave 
eylemektedir. 

Siyasi Alman mehafili, İngilte -
renin yalnız zamin bir büyük dev
let olmak değil, ayni zamanda za
man altına almış bir devlet olmak 
arzusunda bulunduğunu beyan et· 
mektedir. Bununla beraber, Delçil
ka, mütekabiliyet taahhüdünden 
sıyrılmak istemektedir. 

- Devamı 2 inci sayfada -

Avustur) ada 
Endişe 

Saltanat taraftarları men· 
geneye aıkıfmaktan kor· 

kuyorlar 
Viyana 11 (A. A.) - Macaristan• 

duld vaziyet, Avusturyadaki sal
tanat taraftarları mahafilini telAşa 
düşürmüştür. Bu mahafilin naşiri ef· 
karı olan Deroestericher, bilhassa 
diyor ki: 

"Bir takım politikacılar, Alman 
parası ile Macaristanda iktidar 
mevkiini ele almağa teşvik edilmiş
lerdir. Eğer hükumet darbe~~ mu• 
vaffak olmuş olsaydı, Budapeşte 
ile Berlin, Avusturyayı mengene 
içine sokmuş olacaklardır. 

Hava 
Bayramı 
BugUn de latanbul Uze· 

rlnd 

Bayram hazırlıkları 
':1ün. tamamlandı 
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Par.r ızana lıtanballaların gakın· 
dan ızöreceıı manıaralardan: Sorı• 

gel Paraıatçillcri g.,• in•rfcen 
(Ya;rm 2 nci ıagfamı;rda) 

ı-ı5 •z ço. p. 

f roo 
o ıoo 

Yarın boılıgacak olan kontrol pltinına ızöre ispanya ıahillerinin naıı• 
ızö;r haplin• alınucolını ızöıteren harita 

(Yazm 2 inci sayfada) 
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Amerikada grevler aldı yürüdü 

85 bin 
daha 

otomobil 
grev ilan 

--------

• • • 
iŞÇiSi 

etti 
40 bin lfçl kadın da greve kalkıtınca 

endUatrlsl fana vaziyete girdi 
pamuk 

Nevyork 11 (A. 
A.) - Endüstri 
mıntakalar ı n da 
grev hare k eti 
gittikçe daha zi· 
yade yayılmak· 
tadır. Chrysler 
fabrikalarındaki 

75 bin işçiden 
başka, Fi restone 
fabrikalarında ki 
10 bin i ş ç 1 d c 
grev ilAn etmiş· 
tir. 
Şika g oda 450 

kondoktör yer• 
altı tramvAylarını 

işgal etmiş ve 
her türlü eşya 

nakliyatı durmuş· 

tur. Bu şrh· 
rio mahallelerin· 
de eşya nakliyatı 
yeraltı yolu ile 
yapılmakta oldu
(Deoamı 2 ncide) Amerilcada grtv yapan ameleden bir ızrup e~lenİ.1/0' 

Erenköyüne gönderilen para 

Dün trende2000 liralık 
bir posta paketi çalındı 
İstanbul Merkez Postahanesi na· ı 

Erzurumun kurtuluş günü 

kil memuru Orhan, dün Devlet De
miryolları banliyösünde dağıtıl -
mak üzere havalelere ait 3800 lira 
para alarak yola çıkmıştır. 

(l.r;rıırumun kartaluıu dan kutlulanmı,ıır. Rumimi% lıer toplantıya 
iıtiralc edcnl1ri ızözlcrmtfcteJlr. Yausı iç ıagfalarımı%dadır.] 

Haydarpaşaya gelip te tren~ bin· 
diği vakit, Kızıltoprak müvezzii 
gelmiş, Kızıltoprağa ait 1000 lira -

lık bir paketi ona \'ermiştir. Para
nın 800 !ırası, muhtelif yerlere ve· 
rilmek üzere müteferrik paradır. 

2000 liras ı da, Erenköyüne götü
rülecektir. 

Orhan, diğer mü\•ezzilcre de bak· 
mak üzere çantayı bırakm:ş. \'a -
gondan üç metre kadar ayrılarak 
pencereye gitmiştir. Bu aralık, E
renköyür,e bırakılması liizıM ge -
len 2000 liralık paket, meçhul biri
si tarafından çalınmıştır. Orhan, 
dönüp te çantaya baktığı zaman, 
2000 liralık paketin mevcut o)ma -
dığ'ını görmüş, derhal polise haber 
·ııı§ıwıaA Deuamı 2 r.cl sayfada 
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Prenses, bir dişi mefisto gibi he· 
"il ·n oracıkta peyda oluverdi. 

- Siz kokteyl içmiyorsunuz, bü
yük bir saadeti yudum yudum ta
di"·orsunuz. 
Bunları ~ilen Mw;tafa hemen 

prensese baktı. Prenses, bu söz o
radakilerin hepS:ne aitmiş gibi: 

- Öyle değil mi Mustafa bey? 
Öyle değil mi mlliter Prat? Ö)lt' 
değil mı madam Nesime? Büyie bi
cibirinc hürmet eden dostl~t ve 
güzel kadınlar bir arada olwıca •. 

Toy :.lusta!a bu sözlere inar.;ırak 
güıümsedi. Nesime Behlül k.;•una 
,;irip tarasaya götürdü. Anladım 
ki benden uzoklaştırmak istiyo:. 

De Şcvalef anlatmı>:a başladı; 
tin• takınmıştı. Beş dakika {;VWl

kl sc,·alcfll' ~i'Tldikinin aru;ınC::ı 

ne çok fark vardı. Artık eskilerden 
hiç bir kelime konuşmuyordu. 

Sofra vaktine kadar yamme~n 

ayrılmadı. Nesimenin elinden kur
twan Mustafa bir iki de!a yanımı
za geldi Şevalef çok kibar görün
dü ve dost davrandı. 

Mustafa, önümüzden kolkola ge
~cn iki kadını göstererek sordu: 

- Bunlar kim? Geldiğimiz da -
kikadanberi hep başbaşa görüyo -
rum. Kimse ile konuşmuyorlar. 

- G çcnlcrde tıınışmıştım arn -
ma §Öyle böyle, bilmiyorum. 

Dô Şevalcf anlatmıya başladı: 
- Şer müsyü! Görüyorum ki 

bu hayat:, biraz fazla yabancısınız, 
s~Jdaki madam, prensesin yakın 
akrabasındandır. Koca.ı Paristc 
ayrı bir hayat yaşar. Bize göre 
gayri tabii ve gayri ahlaki bir hayat. 
Madamı da şarkta ayn yaşar. Ve 
bu yaşayı~ da kocasına göre gayri 

tabii ve gayri ahlikidir. 
- Gayri tabiilik nerede? 
- Bu iki kadın biribirlerine a -

şıktırlar. 

- Biribirlerine mi aşık? 
- Evet, hef Romeo Jüliyet gibi. 
- Nasıl olur? 
- Nasıl olduğun"u bilmem, fa -

kat nasıl olduğunu görüyorum. E
vet biribirlerini severler ve Prkek
lerle hiç ilgili olmazlar. Koc~sı da 
bunun aksi. Ne denir? Zed' mese
ksi. Hurafeye inananlara göre bir 
Zekeriyya sofrasında biribirini gör
muşler ve biribiri için niyet tut -
muşlar. 

Hayretimi saklamadan sordum: 
- Siz Zckeriyya sofrasını bili -

yor musunuz? 

- Neye hayret ediyorsunuz? Ta
bii biliyorum. Zckeriyya peygam
ber herkesin peygamberi. Şu veya 
bu dini kurmuş değil ki. Her yerde 
yapılabilen birşey. Yalnız her 

memlekette formülleri, şekilleri 

değişir. Meseıa bizim Pariste de 

vardır. Ş~njelizedeki madam (X) 

in salonu en meşhurlarındandır. 

Romancımız Pol 1'foran, bu salo
nu İren ve levi adındaki romanın

da çok ince ve etraflı tasvir eder. 
(Mustafaya) siz hiç bulunmadınız 
mı? 

- Hayır, fakat işittim. 

- Bu gece görürsünüz. Bunu ba-

zı yerlerde erkeksiz yapıyorlar. 

Biz bu erkeksiz sofraları deminki

ler gibi sı:vici kadınlar, kendi ara

larında yaparlar. Oraya erkek gir
mez. Fakat 

(Devamı var) 

Yeni bir Lokarno Hava 
Yapılacak mı? Bayramı 

[Birinci :.ahifeden devam] Türkkuşu Eayramı hazırlıkları de· 
Almanya, mütekabil bir cmni - vam etmektedir. Dün Ankaradan 

yet mukave!enamcsinin ne vc>hılc geleceği yazılan üç tane motörlü 
derpiş edileceğini soracaktır. ve_ iki tane motörsüz tayyareden 

Burada şu noktaya ~aret oluna· murekkep Türkkuşu filosu havanın 
bilir ki, Sir Edouard Grey tarafın- mu~ale/eti dolavısile bu seyahatini 

dan Bu··yu··k Ila t 1 t k. tehır etmıştir. Dün ... hrimizde bu· rp en evve a ıp 1 ,... 
olunan .Bila ihtiyar karanlık. si- unan Türkkuşu filosu lstanbul 

t üz.erinde_ uçuşlar yapmıştır. Bu-
vase e temsil edilen bir siyaseti gun Turkkuşu uuıumt müdü-
merkezi ve şarki Avrupay:ı karşı rü Zeki, Türkkuşu muallimlerin-
takip edip etmiyeceği ve bu siya- den Vecihi ve Türkkuşu lstan• 
seti tarif eyleyip eylemiyeceği h! Şubesi .R.eisi Nuri şehrin mub· 
meşkuk bulunmaktan ve İngilte - tehf yerlennı gezerek ı ürkkuşu 
Tenin böyle bir tarif yapm;ıktan için tatbikat yapmata elverişli bir 
Urıtina edeceği zannolunmaktadır. Pha arayacaklardır. Bu heyetin 

Almanya, bugün cevap veriyor 
Bertin, 11 (A.A.) - Almanyanın 

18 birinciteşrin tarihli ve Lokar -
noya müteallik İngiliz notasına ve
·eceği c,;vabın yarın tevdi edılmcsi 
muhtemeldir. 

Siyasi ~haCildcki umumi inti
öa, bu cevabın garp misakının mey
dana getirilmesine vasi mikyasta 
medar olarruyaoağı mcrkczınde • 
dir. 

Bu misak hakkında bir çoi< mü -
talealar serdedikceği lıeklerulmek
!edir~ 

Öğrenildiğine göre M. Ven Rıb
bcntrop, Almanyarun akdi ınııhtc
mcl garp ınisakma İtalya 'yı da it
hal etmek arzusunda bulunduğu
nu İngiltereyc bildirecektir. 

Ribbentrop Hariciye na...•ın mı 

oluyor 
Londra, 11 (A.A.) - Manchcs

!er Guardian gazetesine göre, M. 
Von Neurath, pek yakında istifa 
edecektir. 

Hariciye nezaretinde kendisine 
M. Von Ribbentrop'un halef ola
cağı söylenmektedir. 

İptidai maddeler komitesinde 
Cenevre, 11 (AA) - İptidai 

Maddeler Komitesinde İngiiiz ve 
!.eh murahhaslan arasında rı:üş -
külat çıkmıştır. Lehliler, Sir Leith
ross'u iptidai maddelerden mahrum 
olan m~mleketlerin menafiini he· 
saba katmamış olmakla muahaze 
etmişlerdir. 

Lehliler, iki komite teşkil edil
mesini, bunlardan birisinin mese .. 
lenin mali ciheti ile, diğerinin müs
temlekata müteallik kısmı ile mes
gul olmasını arzu ediyorlardı. Bu~
lar, mclalibleri nazarı itibara alın
madığı takdirde komisyonu terke
deceklerini tehdit makamında söy
lemektedirler. 

B. Ruzve't sllfthlanma 
konferansı tetebbü
&Uf'!U tekzip ediyor 
Vaşıngton ı J (A. A.) _ B. Ruz-

velt beynelmilel lıir si ah•ızlanma 
konferansı toplamak niyetinde oJ. 
duğu hakkındaki şayiaların tema. 
mile asılsız olduğunu bildirmi~tir. 

beyeneceği aaha Hava Kurumu ta. 
rafından satırı alınarak lstanbul 
Türkkuşuna veri!ecektir. 

Yarıa Türkk~u lllosu gene şc. 
hİ_!" ~zerinde uç!'şlar yapırak ert•si 
gunu bayram ıçin beyanname at
mak suretıle halkı Yeşilköve davet 
edeceklerdir. Merasime Pazar günü 
saat il de bandonun çahcağı Is• 
tiklal ırarşi'e başlanacaktır. 
Türkkuşu bayramı merasimi baş. 

lan başa liln e alınacak ve badehu 
halka gösterilecektir. 

•• 
Uzüm kongresi 

(! ncl sayfadan devam) 
Celal Boyar, B. Ş krü Kaya, Sara· 
coğlu, ve lzıririn mühim ihracatçı
larından ve lngi:iz tüccarlarından 
Bay Giraud ve bay Tevfik Rüştü 

Aras tarafından şiddetle alkışlanan 
nutuklar söylenmiştir. Bav S~yfed
dın Cumhurıyet hükümetinin müs. 
tahsdlerin iyiligi ve refahı için mü. 
Ce>aliyen _aldığı tedbirleri ve y•r• 
dımları şukranla yad etmiş Aratür· 
k~ minn_el v~ şükrnn kelimelerile 
sozlerını bıtirmiştir. Bay Celil 
~ayarın hükıhıetin prensiplerini 
ızıh eden nutkunu mütaakip bü. 
yük bır ekseriyet Bay ŞGkrü Ka. 
}anın da s.öz söı leme.ini islemiş 
ve Genel Sekreter söz almıştır. 
Fasılasız alkışlar arasında nutkunu 
ve~en ku~re~li hat p •Türk M Ue
tının bugunku davası kalite davası 
o'.duğunu sö lemiş ve ko•gre mev: 
zuunun ehemmiyetini parlak bir şe. 
kılde tebarüz ettirmiştir. 

ihracat tüacarı lngiliz teb'asın· 
dan Bay Giraud, ıÖ• alarak mo
d.ern. Türkij;e ve çal şmalarından 
sıtayış ve memnuni) etle bahsede. 
re~ bilhassa yapılan işlerin ekono
mık ehemmiveti üzerinde r!urmuştur. 

Milli küme 
Maçları 
Bu hafta tehtr ediliyor 
J;tıhbaratımıza nazoran bu hafta 

pazar günü lstanbulda yapılacak 
tayyare .merasimi dolayısile mil/f 
kumc mus 1bakaları bir hafta son
raya kalmıştır. 

- ~.,; 1 K sOz- 12 ıv:art 
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Murakabe basladık· 

Musolininin seyahati bir mesele çıkardı 
\ 

tan sonra 
Son dakika bir engel çıkn.azsa, 

İspanya sahillerinin ve hudutla
l rının Cumartesi gününden itibaren 

Seyahatin gizli hedefleri Müthiş 
olduğu iddia ediliyor \ Bir kasırga 

Bir an içinde evlerin 

murakabesine ba~lanacaktır. Dün 
gelen ajans telgrafları, mur~kabe 

anlaşmasının metinleri üzerinde 
mutabakat hasıl olduğunu bildirı
yor. Anlaşma iki kısımdır· llirin
cı kısım, İspanya sahıllerinin v!? 
hudutlarının milletlerarası mura
kabesine alınacağı hakkında bir i
tili'ıftır. İkinci kısım da kurula -
cak olan murakabe sisteminin tek
iıik tefcrrüatını tesbit eden iti -
liifnamedir. 

[Birinci :.ahıieden det:am] 
kında diyor ki: 

Bu seyahat, her şeyden evvel, 
İngiliz siliı.hlanma programma bir 
nevi mukabele teşkil edecek bir 
kuvvet tezahürüdür, 
Diğer taraftan Duçenin Trablus

garbi ziyaretinin en mühim se -
beplerinden biri de, muhakkak su
rette, son zamanlarda islam ate -
mine hitaben neşredilen be ·anna
medir. İtalya, Şimali Afrik~da ha
la oldukça ufak bir parçayı istili 
eylemekte bulunduğu kanaatinde
dir. Bu itibarla İtalya, halen mev
cut nizama karşı vaziyet almıya 
ve İsliım aleminin Mısırda, Tu -
nusta, Fasla ve Cczairde y~rleş -
miş olan devletlere karşı ihtirasla

rını körüklemiye mütemayildir. 
Eğer bir anlaşmazlık patlarsa İtal
yanın Sicilya ile Bizerta arasın -
daki deniz yolunu kapıyacağı mu
hakkaktır. Şurasını görmek lazım

dır ki, İspanyadaki dahili harp. mu
vakkaten dahi olsa, İtalyaya baş
ka suretle ancak bir bah;i zafer 
neticesinde elde edebilect:i\i bazı 
mühım noktaları elde etmek fır -
satını vermiştir. Fakat Almanya -
nın olduğu gihi İtalyanın da zayı{ 
!arıdır. Bu meselede insana en zi
larıdır. Bu meselede insaan en zı
yade emniyet veren cihctsc, diğer 
taraftan Atmanyanın halen büyük 
riskler almıya tamamilc mütema
yil olmadığı ve ne de olsa g•dış•ni 
kontrol eylemekte bulunduğudur. 
Humanıtc gazetesinde Gabriel 

Peri ise ayni mesele hakkında §ÖY· 
le diyor: 

Duçenin bu tantanalı seyahati, 
Fransaya ve İngıltereye J<Jrşı bır 
meydan okumadır. Harıciye Na -
zırının ve Bahriye Nazırını:1, be • 
yanatlarına rağmen, Akdeni~ sta· 
ti.ısü meselesi bugün artı'.< açıl -
mış bulur.iıı.H"tadır. Bu mesele, c· 
sasen bugün değıl, fakat Almanya 
ve İtalyanın İspanya topraKlarına 
yerleşmesıne müsaade eyledıği ve 
demokrasılerin bu tecavüz ve il· 

hak hareketinın yapılmasın'n göz 
yumdukları gün ortaya çıkmıştır. 
Dtiçenin seyahati ve Guaddlajara
ya yapılan taarruz, basit bırer te
sadüf eseri değildir. 

Sulh, bir küldür. İtalyan-Alman 
anlaşması da bir vakıadır. Akde

niz, ancak, bir kollektif emniyet 
siyasetınin tatbıkile kurtarılabilir. 

Fakat, maalesef, bu bahıste Fran· 
sız • İngilız diplomasi faalıyetinin 
bilançosu menfidir. 

Malin gazetesinin Gaete muha -
bıri ıse gazetesıne şu telgrafı çek· 
mıştır: 

Mussolininin Libyaya hareke -
tinden bıraz sonra, bır İtalyan hü
kümet recülu bize, Dııçenin Lıbya 
sahıllen açıklarındakı denız ve ha
va manevralarında bulunmıyaca -
ğını bildırdi. Bu harekete sıvasi bir 
kıymet vermek belki de K~hıldir. 
Bu hareket, filhakika, bu manev· 
raların tir nevi ku :'vet gij.;terme 
tezahürü olduğu hakkındaki izam 
edilmiş tefsirlere bir cevap gibi te
lakki olunabilir. 

Sovyetler nasıl görüyorlar? 
Moskova, 11 (A.A.) - Tas Ajan

sı bildiriyor: 
Mussolininin Libyaya seyahati -

Erenköyüne 
Gönderilen para 

(Birinci ıayf.:ıdan Jevarn) 

Dün akşam, tevzi memuru hak -

kında tevkif veya ademi tevkif ka

rarı verilmek üzere Sultanahmet 

Birinci Sulh Ceza Mahkemesine ve

rilmiştir. 

Mahkeme, evrakın tekemmül et

memiş olması dol yısile Orhan hak· 

kında bir karar verememiş, evrakı, 

tekemmülü için müddeiumumiliğe 

iade etmiştir. 

Nakil memuru Orhan, evrak te

kemmül edip te hakkında oir ka

rar verilinciye kadar mevkuI ka -

lacaktır. 

ni tahlil eden Pravda gazetc•i ez
cümle diyQr ki: 

Bu seyahat, siyasi tezahürdür ve 
bu tezahür, İtalyanın askeri kuv -
velini göstermekten başka ayrıca il 

iki gaye takip etmektedir. Bir ke
re cİtalya İmparatorluğu> dahi -
!inde her şey yolunda gittiğioli bıl
direcek, sonra da Fransa ve İngil· 
tereye Faşist İtalyanın Afrika ve 
Akdenizdeki metalibatını h~tırla-

damları uçtu 
Da·win 11 (A. A.) - Son 40 

sene zarfında vukua gelen ka· 
s rgaların en ş'dddetlisi olan 
dün akşamki kasırga birçok 
e.vlerin damlarını alıp götürmüş 
ve birçok binaları yıkmıştır. 

Mallımdur ki murakabenin ge -

1 

~en Cumartesi gününden Wbaren 
başlaması kararlaşmıştı. Fakat a -
rada Almanya, sekiz yüz bir! İn -

Bir kişi ölmüş ve birçok kişi 

yaralanmıştır. Elektrik ceryanı 

v.esilmiştir. Denizde bulunan 50 
kadar balıkçı gemisinin akibe· 
tinden endişe •d lmektedir. 

raporu üzerine Büyük Faşı.t Kon- !i'"'!_~------··------' 
seyinin aldığt karar suretleri, ita!- ispanyanın 
yanın Akdcnizin şark havu•ında 

tacaktır. Esasen Kont Cianonun 

giliz lirasına baliğ olacak rnura -
kabe masraflarından kendi hisse
sine düşen kısmın tediyesi ctra -
fında :zorluk çıkardı. Portekiz de 
Sovyet gemilerini kendi limanla -
rına kabul etmek istemedi. $nnra 
Akdenizde Franko kuV\·eUerinin 
eline geçen ve murakabesi İtalya 
ile Almanyaya terkedilen Malaga 
yanındaki sahillerinin kontrolü 
meselesi çıktı. Şimdi anlaşılıyor ki 
bütün bu noktalar üzerinde itiliıf 

hasıl olmuştur. Ve Cumaı·tesindcn 
itibaren murakabe başlamalıdır. 

olduğu kadar garp ha\'Zası'!da da kontroıu·· başlıyor 
bir hegemonya kurmayı gaye edil
miş olduğunu açıkça göstermekte
dir. 

Büyük Faşist Konseyinin karar
larile Mussolininin Şimali Afrika
ya yaptığı bu tezahür seyahati, 
ayrıca başka bir gaye daha güt -
mektedir ki, bu da Fransa ve İn
giltere üzerinde tesir icra etmek 
ve müzakereler açılmasını müm
kün kılacak bir vaziyet haztrlamak 
üzere bu memleketleri bazı muay
yen fedakarlıklara mecbur eyle -
mektedir. Zira, şurasını unutma -
mak liızım gelir ki, gerek Alman
ya, gerek İtalyanın istikraz ve kre
diye çok büyük ihtiyaçları vard1f. 
Vaktile İtalyan faşistlerinin ilan 
ettıkleri otarşi planları, hakikatte 
bugün rnya düşmüş bulunmakta -
dır. Gerek Almanya, gerek İtalya 
halen yalnız iptidai madde rleğıt, 
fakat ayni zamanda hububat da 
ithal etmek mecburiyetindedir. 
Dığer taraftan, Hitlercilerin ter· 

tip edip Macaristanda son günler· 
de meydana çıkarılan ve doğrudan 
doğruya İtalyan menfaatleri aley
hine kurulmuş olan hükümet dar· 
besi teşebbüsü, Mussolininin va
zıyetini sarsmıştır. Gerek bu te -
şebbüs, gerek son Alman - Avus
turya konuşmaları şunu gösteri -
yor ki, harici sıyaseti gittikçe da· 
ha ziyade kuvvetle Berline bağlan
makta olan İtalyan faşizmıne İta!· 
yan - Alman dostluğu çok baha
lıya mal olmaktadır. 

Trablusta şenlikler 
Roma, il (A.A.) - Trablusgarp 

valisı M. Balbo, M. Mussolıninın 
Libyaya muvasalatının bütün mes
kun yerlere radyo ile bildirilme • 
sine karar vermiştir. Garnizon ku· 
mandanları, selam topları attıra -
caklardır. Umumi binalar bavrak· 
!arla donatılacak ve tem·lr edile -
cektir. 

iıalyan gazetesi tekzib edi1Jor 
Mılano, 1J (A.A.) - Gazctta det 

Popolo,. Mussolininin Lıby.a seya· 
hatmi lngıltere aleyhinde bır te
zahür gibi gösteren yabancı gaze. 
lelere hücum ediyor ve dıyor ki; 

İtalya, çok sarih ve vazih bir 
Akdeniz siyaseti takip etmeı<tedir 
B.u siyaset, keyfemayeşa' tefsir gö· 
turmez mahıyettedir. Maama!ih 
dığer taraftan İtalyanın Akdenızde 

bu denizın İtalya nezdindeki ehem
miyctıle m,ütenasip bir vaziyet iş
gal etme~ ıstediği de bedihidır. 

Fakat Italyanın beynelmilel sa
hada takip ettiği ancak bir sulh ve 
iş bırliği siyasetidir. Düçenın se
yahati ve deniz manevraları, hiç 
bır suretle bu siyasetle bir zıddiyet 
teşkil etmektedir. 

Amerikada 
Grevler 
Aldı yürüdü ! 

( 1 nci .;ayfadan devam) 

ğunda?· gre~in tesiri mühim surette 
h.ssedılec~ktır. Detro'te'de müs
t•hdemlerın grevi dolayısil~ büyük 
mağ~za.lard•n biri lcapa~mıştır. 

.lllı?oıs, Wi>consin, lıdiana ve 
Mıchıgan eyaletlerinde 40 bin işci 
k~dını~ grev ilı\n edeceklerini bil; 
dırmes! yüzü.nden pamuk endüstrisi 
fena bır vazı vete girmiştir. 

General Motors, Chc vrolett ve 
fi•herbody fabrikall\nnda yeniden 
grev çıkması pek muhtemel bulun
makta<;lır. 

Detoritde Chrisler fabrikaları di
rektörlüğü, Lokavt yapmış ve fab
rika.tarı işır~I eylemiş bulunan işçi
ler ıle sendıka şefi Jonhn Lewis 
aleyhine dava açmıştır. 

Loria 11 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 
Frankist kuvvetlerin Guadalaıara 

cephesindeki ileri hareketleri de
vam etmektedir. Bu kuvvetler, üç 
gün içinde 40 kilometre ilerle -
mişlerdir. 5 kilometre daha iler
Jencia arasındaki münakalat ta -
danelerıne hedef olacak vazıyete 
sokacaktır. 

Bu şehrın zaptı, Madrid ile Va
lencia, arasınd~ki münakaıatı ta· 
miri gayrıkabıl surette kesecektir. 

Dünkü muharebeler, çok sert 
olmuştur. Frankıst kuvvetl.;r. bir 
çok kasabaları müşkülat uğramak· 
sızın ele geçırmışlerdir. 

Milisler, mütemadıyen ricat et
mişlerdır. Çünkü payıtahtla ara -
Jarındaki ırtıbalın kesılmesinden 

korkmuşlardır. 

Halıhazırda Frankist'ler Guada-
Iaıara•ya takriben 15 kılometre me
safede bulunmaktadırlar. 

Dun akşam Frankist'ler, Sıerra'
nın son dağ kollarını aşmışlardır. 
Şımdi düz sahada bulunuyorlar. 
Bu sahada, motörleştırilmiş un -
surlardan ve süvari kuvvetın~n 
istifade edebileceklerdir. 

Esir edilen ltalyan zabitleri 
Madrid 11 (AA) - Ditralyöz ta
buruna mensup İtalyanlardan bir 
binbaşı ile üç zabit ve 37 r.efer, 
Guadalajara cephesinde dün vukua 
gelen muharebelerde esir düşmüş
lerdı. Bunlar, Guadalajara mınta
kasındaki Frankist fırkalara İtal
yan generali Coppi'nin kumanda 
etmekte olduğunu söylemektedir· 
!er. 

Kontrol yann başlıyor 
Paris 11 (A.A.) - Hariciye Nazı

rı B. Delbos, dün öğleden sonra İs
panya büyük elçisini kabul et -
miştir. Bu mülakat esnasında, is
panyadaki son hadiselerin ve 13 
Martta tatbik mevkiine girecek o· 
lan kontrol sisteminin mevzuubahs 

Fakat murakabenin bashınasile 

karışmazlık komisyonunu~ vazi -
fesi bitmiyor. Bu ,geçen tcmmu -
zun ortasındanberi devam eden 
harbı nihayetlendirmek icin bir a
dımdır. İkinci adım, İ~pr.nyaya 
cgönüllüo olarak giden askerlerin 
geri çekilmesi olmalıdır. Bu nok • 
tada faiist devletleri müşkülpe -
sent davranmamalıdırlar. Çünkü 
İspanyadan bütün gönüllülerin ge
ri çekilmesini İtalya kanunusaninir 
yedinci günü teklif etmişti. İspan
ya mücadelesine karşı bibref ka
lınması İngiltere tarafından ileri 
sürülünce, İtalya hüklıme~i. İspan
yadaki bütün siyasi gönüllü,er'n. 
propoı;andacıların ,.e ta iv ik.'ıtçı -
ların geri çağrılmaları ~~rtile bu 
teşebbüse iştirak etmeğ~ ~~raflzr 
olduğunu bildirmişti. AlmaııFr:?n 

İngiliz ve Fransız teklifin;, v?:.iij\i 
cevap da aşağı yukarı ayni mea!de 
idi. Filhakika o zaman İsp,nya 
topraklarında İtalya ve Alman as· 
kerleri yoktu. Prensip itih3rilc k&
bul edilen karışmazlık ircn tatbik 
şekilleri aranırken İtaly~ ve Al -
manya ispanyaya asker r,ö'ldcrme
ğe başladıl.ar. Bugün İspanya top· 
roğındaki Italyan ve Alman kıtaa
tının yekunu yüz bine baliğ oldu
ğu bildirilmektedir. Mik!arı belli 
olmamakla beraber her halde pek 
çok fransız ve sovyet ,;iir.iÜliileri 
de vardır. Bir taraftan İspan~·· mu
harebesine karşı taraf ızlı": tatbik 
edilirke~. diğer taraftan ';ı·1 dev
letlere ait yüz binlerle adamın İs
panyada döğüşmesi, bitaraflığı ka
rikatüre çevirmek olur. Hatta de
nill'bilir ki, murakabenin müessir 
şekilde t"tbikine bile mani bir va
zıyettir. Binaenaleyh Londra ka -

• 
Dünya 
Su/hunun 
Şartları 

1 

rışmazlık komisyonunun, Cu -
maı lesi. den sonra gönüllülerin ge
ri çağnlması için tqebbü<;~ giriş-
mesi bekleniyor. 

Bundnn sonra da üçüncü ve so-
nuncu ~dım geliyor ki bu da ba,ı 

( I nci sayfadan devam) 
Bir sarı tehlikenın mevcudiyeti 

söylenmeden, şu, kısaca iddia edi

lebilir ki milletlerin kendi <eeııı!i -

1 

başa kalan İspanyolları uz! ı~tır -
mak için tavassutta bulunmak. Bir 
taraftan İspanyaya cgönüllü. n,. 
mı altında asker akın edcrl:en, di-

!erini idare haklarının vidanileş

mektc oldut;'ll devri yaştyoru~. Ve 

önümüzdeki on beş yirmi yıl içinde 

bir Asyalı milletler konfeleras -

yonunun hakikat olacağını göre -

ceğiz. 

Kanaatimizce, ancak bundan son

radır ki dünya, kurulu.ş•1nun mil -
nasını sezinecek ve Adam oğlu in

sanlaşmış olacaktır. 

Dünya sulhu milletlerin müsavi 

haklarla yaşadığı, her saha.:la biri

birlerine yardım mecburiyc:tlerini 

bir vazife saydığı zaman bir mana 

olabilir. Milli istildillere, insanların 

refah ve saadetine saygı v3zifemi

zi anlamadıkça, dünya sulhünden 

bahisler açmak ne kadar yersizdir. I 
İleri olduğunu söyliyen Avrupa, 

bütün bunları ilk olarak takdir e- ' 

dip müsa,·i haklarla yanyatla geti

rilecek büyük bir milletle: anlaş· 

ması yaratmazsa, uğrıyacağı kor

kunç akıbetlerle, günün me·deni

yctine acımak lazım gelecektir. 

Ş6kir Hazım Ergökmen 

ğer taraftan, tavassutta bulunul -
mazdı. H~rbı nihayetlendif'nek ıçin 
yapılacak böyle bir teşebbüsün 
müessir olması için bütün vardım 

-QD .~ptuızıır ısııwırnde:ıı urur~eııde'{ 
rühıyor ki artık işin bu kısmı ba
şarılmıştır. Fakat karışmazlık ko· 
misyonu bu işi tam olarak !ıaşar • 
mış olmak için ikinci ve üçüncü 
adımı da atmalıdır. · 

Ahmet SükrU Esmer 

r . "" Resmi Devairin 
nazarı dikkafine 
Avrupaya fazla döviz ver

meğe sebep ol~n fazla kAl!'ıt 
sarfiyatını tahdid edebilmek için 
şimdiye kadar büyük puntol~rla 
dizilen ilanlar, "Ulus, ve •Cum• 
huriye!, refiklerimiz gibi, 16 
m&rt tarihinden itibaren küçük 
puntolarla dizileceklir. Punto a

rın yani hurufat eb'adının küçül· 

mesi·den dolayı resmi i'anların 

gazetede isliab ettiği yer osz.rı 
dıkkate alınarak bu nisbet dai· 
resinde tesbit edilen ücretler ne· 
tice itibarile eski ücretin aı ni 
olup hiçLir fazlalığı havi bulun• 
ma...tığ"ını i'firı ederiz. 

___ , ______________________ . 
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·T-icaret aşyasının JrAI T" t 1 / Deniz tarife 
Dilencilerle 

mücadele! H itlerin, büyük meeken politikası şu düslun• kılavuz edinmiştir: 
"Heimlos lıeimatlos,, 

Herkese sı~nabileceği kadar mesken, birkaç çiçek tohumu atac~-~ı 
kadar toprak parçası: Savyetler vıllarca tecrübed~n sonra mesken .?l~ı· 
kiyetini yeniden tesis ettiler. Son defa Rusyada ıken K~zıl_ komunıst 
muharrirlerinin kendi ev planları üzerinde nasıl tevk ve ıhtırasla meş. 
gul olduklarm:ı hayretle bakmıştım. Hatıralar, yuva ve. ocak me•.k~n 
havası içinde başka nerede kurulabiiir? Kooperatifler~ teşvık . edını~; 
kredi faizlerini azaltınız ve müddetini uzatınız. Bu tedbırler dahı yetmı
yecek olanlara mesken yapıp veriniz. Az kazançlı ailelerin mesken ihti-

Naklinde mhan ~care Komisyonu 
U · "f eyetı to 1 ndı 

CUZ farı e Pek yakında t ehrimi· p a 

Dünyada mücadelenin en yavanı 
ve hasmına hiç işlemiyecek olan~ 
dilencilerle olan mücadeledir! Bir 
defa sakat. kör, topal, bir yığm 
insan çöplcrile de mücadele olur 
mu? Hayat mücadelesinden bile 
g~çmiş adamlara mücadele a~mak
sa vız gelir! Nitekim vız gelmek -
tel .. yacını gclircilerin yemliği olmaktan. ~ıkarmızl . . 

- Bakınız, karşınızdaki ev sahıbı şu yapıyı berbad bır malzeme ıle 
J.4.000 !iraya çıkardı. içinde ahıra benzer 7 apartıman var. Kaçak ta• 
vanarasını bile 50 liraya kiralıyor 1 

Bunlar Ankarada masal olmlaıdır. Ankaramızda böyle nice ı~yleri 
masallaştırmadık mı: Mesken davası, pahalı da olsa, nihayet h~psi. ~a
dar pahalı fakat verimli olmakta, maddi manevi, birçoğundan ılerıdı r. 

Bugünk8 nakliyat reiimi 
tamamen değiştir!leçek, 
esaslı bir lsiahtan geçi· 

ı ilecektir 
Bugünkü nakliyat rejiminin ta

dili etrafındaki tetkiklere devam e
dilmektedir. Tetkikat sırasında 

bilhassa ticaret eşyalarının ııak -
linde tenzilat yapılması zaruri gö-
rülmüştür. 

ze gelerek k l ering va· 
ziyeti üzerinde temas• 
larda bulunmak içi n 

Ankaraya gidecek 
Alman kleringinin kesilmesi 

üzerine tacirlerin zarar görme• 
meleri için tetkikata devam olun· 
maktadır. 

Diğer ta raftan •lınan bir ha
bere göre yakında Almanyadan 
~hrimize bir heyet gelecek ve 
bu mesele üzerinde temaslarda 
bulunmak üzere A nkaraya gi-

Deniz yoiları idaresinin 
uavıun tarifesinde tenzilat 
yakııacağı anlakılıyor 

Deniz tarife komisyonu diin öğ
leden sonra deniz ticaret müdür

lüğünde toplanarak çalışmalarına 

devam etmiştir. Dünkü toplantıda 
da deniz yolları idaresinin biJan-
çosu ve bu bilançoya göre navlun 
ücretlerinde tenzilat imkanı olup 
olmadığı üzerinde görüşülmüştür. 

Siz hiç bu mücadelenin eninde 
sonunda neye vardığını takip bu
yurdunuz mu: Bir takım dilenciler 
büyük şehirlerimizde göz 'iniinder. 
kaldırılıp küçük şehirlere doldu -
rulurlar! 

Plan Yenişehirinin içinden geçerken etraftaki boşluklara artı~ . bak. 
mayınız: Onları zenginler doldurabilir l Planın ~enü_z hı,. Y?İ ve ız ıf'e0• 
memiş olan kısımları içinde [çünkü plan 300 bın nulusa gore yapı rrıış. 
tır.] Tarlalar satın alınız, evvela binlerce mesken için bol toprak bulun· 
durunuz ve bunu, katiyen, aynı mevsimde bina yapmıyacak olanlara 

~~~~ . k 

Bugün yalnız vapurdan kamyo
na eşya yüklemek için dört ele 
paar v'erilmek'tedir. Çünkü eşya
yı vapurda nkayığa, kayıkta rıh

tıma ve rıhtımdan da kamyona yük
lemek için dört elden geçirmek lii
zımdır. Bu cihetin tetkiki daha zi
yade liman idaresine ait bulun • 
maktadır. Liman°'idaresi tetkikatı
nı yapmıştır. Esasen liman miha
niki tesisatla teçhiz edildikten son
ra eşyanın tahmil, tahliyesi vinç
lerle yapılacak, dolayısile e~yanın 
daha az elden geçmesi mümkün o
lacaktır. 

gidecektir. _ 
Bundan evvelki toplantıda ay-

nı mevzu üzerinde konuşulurken 

ııazı münakaşalar olmuş, bugünkü 
vaziyette tenzilat yapılamıyacağı 
ileri sürülmüştü. 

Anadoluda seri bir seyahat edi
sizi acayip çirkinliklerile rahatsız 
niz meşhur İstanbul dilencilerini 
şehir şehir hayretlerle tanıyabilir
siniz. Büyük şehirlerde 2amı.11 za
man bir dilenci düşmanlığı baş 
gösterdikçe yüzlerce dilencinin ek· 
meğine yağ sürülüyor: Ct:re çı
kıyorlar? 

Hep aynı mülahazalar .. Fakat ne çare, baha• havayı ısıtıp ınşa . az. 
ınalarının sesini duyurdu~u zaman, h~p. bir kışlarını daha pıs ker_pıçl~r 
içinde pinekliyerek geçirmiş v~ bir yazlarını d~h! ~yııı cehennemın bın 
türlü haşcrcsi ile yanyana geçıre<.ek olanları duşunuyorum, 

Fat•r 
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A'Efliyede : 

Annesi oldükten sonra 
doğan çocuk 

Beşinci 
misline 

edilen bir 

Hukuk mahkemesi 
ender tesadüf 
davaya bakıyor 

Ayrıca eşya nakline ait bugün
kü ücret tarifesinde yükün muhte
lif ağırlıkları, büyüklüklük ve kü
çüklükleri tasnif edilmemişt:r. Ye
ni bir tarife yapılarak eşya ağır

lığına ve cınsine gcire tasnıf edile
cek, aynı zamanda bunların nak
liye ücretleri olarak tarifeye as
gari bir cihet konacaktır. 

Müstakbel 
Yolcu sa/unu --

Juri heyeti bugUun son 
toplantı yapacak 

Galata yolcu salonu için lıazır

lanan maketlerden birini seçe -
cek olan jüri heyeti bugün güzel 
san'atlar akademisinde son toplan
tısını yapacaktır. 

Tali komite evvelki günkü iç -
timaında 20 maketten yedisini seç
miş ve bu maketler hakkındaki 
mütalıiasını jüri heyetine aızet -
miştir. Heyet bugün yedi maket-

!ktısat Vekaleti imkan nisbetin
dc tenzilatı prensip olarak kabul 

P.ttiğinden vekalet mümessilleri 
fiatların indirilmesinde ısrar et -
mektedirler. Deniz yolları idaresi 
müdürü Bay Sadettin Ankaraya 
gitmiştir. Direktör bu mevzu ü -
z"rinde vekaletle temaslarda bu -
lunacak ve bugünlerde şehrimize 
dönecektir. Tarife komisyonuıı ge
lecek toplantısında deniz yolları i
daresinin navlun ücretleri l!akkın· 
<la nihai karar verilecektir. 

Veya, tebdili kıyafet ve tip ya
ratmak bakımından bunu da gü
zel sanat'lardan biri sayarsak, tur· 
neye çıkıyorlar! 

Dilencileri rekabet kabul et -
nıcz şehirlerimiz vardır. Bir dilen
ci kazara oraya dü'i'"\rse aç kalır! 
Mesela Kastamonu. Kostamonuda, 
sizi acayıp çirkinliklerile ~ahatsız 
eden dilenciler (jön prömiye) ka
lırlar! Meseıa, bilmeyiz haıa sağ 
mıdır, caddelerde boylu boyuna 
yuvarlanarak giden kötürüm kor
kunç bir dilenci vardır ki K•sta -
mon uda bir tesbih böceği gı bi a
lışılmış manzaralardandır! 

Evvelki gün, beşinci huknk mah
kemesinde çok garip, misline az 

rastlanır bir davaya bakıldı. Mah
kemeye müracaat eden Kır:;ehirli 
Abdullah oğlu Kamildir. Kamil, 7 

teşrinievvel 328 doğumludur. Fa
kat, annesinin ölüm tarihi d•>, hü
viyet cüzdanında haziran 1328 oi3-

rak gösterilmektedir. Yani, şu he
saba göre Kamil, annesi Fatma öl
dükten dört ay sonra doğmuş olu
yor. Halbuki Kamil, ann~sinin 
kendisi bir kaç aylık veya bir ya
şında iken öldüğünü, 1329 :;er.esin

de ölmüş olmasının muhtem~l ol
duğunu, bir insanın annesi öldük
ten sonra doğması imkanı cı\madı
ğını söylemekte, bu işin bir &n ev
vel bitirilmesini istemektedir. 

Mahkemenin Kırşehir nüfus me
murluğundan sorması üzerine ve

rilmiş olan cevapta da, Kırşehirin 
Ahievran mahallesinde 118 numa
ralı evde Fatmanın 1328 senesi ha
ziranında öldüğü, hüviyet cüzda
nındaki kaydi teyiden bildirilmek
tedir. 

Beşinci hukuk makemesi, belki 
adliye tarihinde benzeri geçme -

miş olan bu davanın halli ile meş
gul olmaktadır. 

Bu celsede, ölüm müstenidatının 
Kırşehir nüfus memurluğundan so
rulmasına karar verilmiştir. 

Palto hırsızının 
muhakemesi 

Bir çok kahve ve gazinodan, Ü
niversiteden, bu meyanda da Türk 
Kuşuna aza yazılmak üzere git -
tikleri Tayyare Cemiyeti İstanbul 
şubesi vestiyerinden Yaşarın pal
tosunu çalmaktan suçlu olarak Sul
tanahmet İkinci Sulh Ceza malı· 
kemesinde mevkuf olarak mlıha -
keme edilen Mahmut Şevketle ar
kadaşının muhakemelerine dün de 
devam edilmiştir. Yine ayni suçtan 
maznun arkadaşları İsmail hala 
bulunamamış, İzmirde olduğu an
laşılmıştır. Mahmut Şevket, satar
ken yakalandığı sekiz paltoyu, 
~ndisine, bulunaınıyan İsmailin 
verdiğini iddia etmektedir. 

Mahmut Şevketin vekili, mah
kemeye iki müdafaa şahidi gös -
termiştir. Bunlar, Fatihte oturan 
Ziya ile yine Fatihte kahve garso
nu Ziyadır. 

malları satın alan Muharrem ve 
Bakkal İsmailin muhakemelerine 

Asliye Dördüncü Ceza Mahkeme
sinde diin başlanmıştır. Bu hırsız

lıklardan bazılarını Burhanettinle 
henüz yakalanamıyan Bahriyeli 

Necatinin beraber yaptıkları sa • 

bit olmuştur. Aksarayda Fatma -
nın evine de Hüsamettinle bera -
ber girmişlerdir. 

Dünkü duruşmada polis üçüncü 
komiserlerinden Cemal, Aksaray 

Kürkçübaşı mahallesi bekçisi Mus
tafa, Fatrnanın kızı Türkan, Mari 

kızı Eleni, Aksaray İkinci Komi • 

seri Niyazi, İkinci Şube memur -
!arından Kazım şahit olarak din
lenmişlerdir. 

Hadisenin otuzdan fazla ~ahidi 
olduğu ve bunlardan bi rçoğunun 

gelmediği anlaşıldığı için, bu şa • 

hitler çağırılıp dinlenmek üzere 
muhakeme başka güne bırakılmış-
tır. 

Wevllnekapı clnayatl da· 
vası sona ardl 

Mevlahane Kapısı dışarısında 
Komşubostanı tutan Perikliyi öl
dürmek suçundan Ağır Ceza Mah
kemesinde muhakeme edilen bah
çıvan Ali Rizanın muhakemesine 
dün de devam edilmiştir. 

Bundan evvelki celsede, maktul 
Periklinin babasının avukatı Ce • 
mil, Bektaş isminde bir bahçıvanı 
şahit göstermiş, karar, bu ş~hit 
dinlendikten sonraya bırakılmış -
tır. 

Dün dinlenen Bektaş, hadiseden 
üç ay kadar evvel Ali Rizanm ken
disine Perikliyi öldürteceğini veya 

öldüreceğini söylediğini ifade et
miştir. 

Karar için, m>.ıhakeme başka gü
ne bırakılmıştır. 

yeni bir bina yapılıyor 
İstanbul üçüncü mıntaka Etib

ba odasının aaz mevcudu evvelce 
1479 iken, bu sene 70 yeni aza kay
dedilmiş ve aza sayısı 1521 e çık· 

mıştır. Azanın mühim bir kısmı 
doktor, diğerleri _diş tabibidir. 

/ lk tedrisat 
Mü/ ettişleri ----
Son karardan sonra ba· 
zı mUfettifl&r istifa mı 

edecekler 
Kültür Bakanlığı ilk tedrisat 

müfettişlerini VekıiJet kadrosuna 
almağa karar vermiştir. Bu müfet
tişler, umumi muvazeneden maaş 
alacaklardır. Ancak, müf~ttişlere 
şimdiye kadar verilmekte olan 30 

lira makam tahsisatı verilmiye -
cek. Buna mukabil, maaşlarına bi
rer derece zam yapılacaktır. 

İlk tedrisat müfettişlerinin, bü
gün adlık lan asıl maaş ekseriyetle 
25-30 liradır .. 

Müfettişler, ekseriyetle, maddi 
bakımdan, Vekiiletin bu kararının 

kendi aleyhlerinde olduğunu söy
lemektedirler. Filvaki bir derece 
terfi edeceklerdir. Fakat, bir de
rece terfi, 30 lira makam tahsisa· 
tını karşılamamaktadır. 

Söylendiğine göre, ilk tedrisat 
müfetti_şleri, Vekalet emrine ge -

çince, muayyen bir vilayet mer
kezinde çalışmıyacaklar, Vekiilet, 
dilediği yerlerde kullanabilecekler
dir. 

Bu noktadan da, müfettişler, bir 
derecede kadar seyya rbir vazi • 

yete girmiş olacaklardır. Yeni ka-. 
rarın tatbik mevkıine girmesi Ü· 

zerine, bazı müfettişlerin istifa e
decekleri söylenmektedir. 

' te nbirini seçecektir. 

Atatürkün büstü 
Balıklı hastahanesinde 

tUrenle açılacak 
Yedikule dışarısında Balıklı Rum 

Hastahanesinin bahçesinde dikil -
miş olan Cumhur Başkanı Yüce 
Atatürkümüz büstünün açılı~a tö· 
reninin 21/3/937 tarihli .Pazar gü
nü saat 15 de yapılacaktır. 

Türk • Irak dostluğu 
Irak hükumetinin Ankara elçisi 

B. Naci Şevket gazetecilerin sor
duğu su&llere şu cevabı vermiş -
tir: 

- Bizim •Misakı rubai» dediği
miz Asya paktı iki sene evvel ha
zırlanmış ve o zarna~ renevrede 
bulunan dört memlekete Hariciye 
nazırı tarafından parafe edilmişti. 

İmzası için müsait bir fırsat bekli
yorduk. Bu ilkbaharda paktın Tah
randa İranla aramızda Şattularap 
meselesinden doğan bir ihtiliif var
dır. Bu itiliifın da yakında her iki 
tarafı memnun edecek bir şekilde 

halledileceğini ümit ediyorum. Tür
kiye ile Irak arasında ise ibir ihti

laf yoktur. Diğer devletlerle de mü
nasebatımız dostanedir. Arap kar
deşliği esasına müstenit bağların 
takviyesine çalışacağız. 

Tuzıarımız raftbette 
Hariç piyasalarda Türk tuzuna 

karşı gösterilmekte olan rağbet 
gün geçtikçe artmaktadır. 

Bu rağbet karşısında en mühim 
tuz ihraç merkezimiz olan Çamaltı 
tuzlasının bir misli daha büyütül

mesi için İnhisarlar Vekaletince 
tetkiklere başlanmış ve şehrimiz -

den bir mühendis grupu İzmire 
gönderilmiştir. Tuzlada yapılacak 
ıslahat ve inkişafla senelik istih
sal yekunu bir misli daha büyül
tülerek 300,000 tona çıkarılat'ak -
tır. 

Kitap tasnif kom is· 
yonu lağvedildi 
İstanbul kü tüphaneleıfodeki ta

rihi eserlerle Coğrafyaya ait ki -
tapların tasnifine memur komisyo
nun lağvedildiği Maanf Vekiıle -
ıinden birlidirilmiştır. 

Bu karar üzerıne;: komü;yon a -
zaları tetkiklerini ikrr.al etmeden 
dağılmışlardır. 

inhisarlar Ve
kilinin tetkiki 

Bay Ali Rana dUn de 
gUmrUklerde ve inhisar· 
lar ldarslnde meşgul oldu 

Gümrük ve inhisarlar vekili Bay 
Ali Hana tetkikatına devam etmek
tedir. l:lay Ali Rana dün öğleye ka
dar gümrüklerde meşgul olmuş, 
memurların çalışma tarzlarını göz
den geçirmiştir. Vekil öğleden son
ra da inhisarlar idaresine giderek 
akşama kadar orada meşgul ol -
muştur. 

Öğleden sonra bütün şube mü
dürlerinin iştirakile inhisarlar i -
daresinde bir toplantı yaoılmış 

muhtelif işler üzerinde görüşü! -
müştür. Vekil bugün de Haydarpa
şa gümrüklerini gezı>cek ve Cu
martesi günü Ankaraya dön~cek -
tir. --
Vatanda, ti.lrkçe konut 

Cumhuriyet Halk Partisi, Türk 
topraklarında yaşayan bütün va -
tandaşların Türkçe konuşmaları i
çin esaslı bir programla çalışıl -
ması maksadi!e bir program hazır
lamaktaciır. Bu işi Ankarada Parti 
Umumi merkezinde teşkil edilecek 
bir komite idare edecektir. Cum
huriyet Halk Partisi umum' idare 
heyetinin 17 Martta yapacağı top
lantıda bu mühim mevzu görüşü

Tıbbı Adli kitibl isticvap 
edildi 

lecektir. 11111111
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ilk okul çocuklarına 
gece vazifesi vermek 

Sahte bir rapor vermek suçile 
işten el çektirildiğini ve hakkında 
müddeiumumilikçe tahkikata baş
landığını iki gün evvel yazdığımız 
Tıbbı Adli baş katibi Raif dün ad
liyeye getirilerek isticvap edilmi~
tir. Asıl raporu veren ve sahte ra -
porda taklit imzaları bulunan Tıb-
bı Ad!i müdürleri de davet oluna
rak malümatlarına müracaa !olun
muştur. 

y anl şl ı ştır! 
Jık okul çocuklarının henüz uzvi teşekkül devresin

de bulunduğunu hesJba katmaksızın yapılac•lc ted. 
risat zarar verir. Bu'iıa şüphe olmadığı gibi bunu 
bilmekte doktor olmağa mütevakkıf de~ildir. 

y221ya gelmiyecek derslere dahi teşmil olunmaktadır. 

Dava, bu şahitlerin çağrılması 
ve İzmirde olduğu anlaşılan İs -
mailin mevcuden İstanbula gön -
derilmesinin telgrafla İzmir müd
deiumumiliğine bildirilmesi için 
başka güne bırakılmıştır. 

Raif, sahte raporun kendisi ta
rafından verilen rapor sureti ol • 
madığını iddia etmektedir. Maz -
nun, henüz serbest bulunmakta -
dır. 

Çalışma hayatının uzvumuz ve hayatımız üzerinde. 
ki tesirlerini laboratuvar tecrübelerile tesbite muvaf. 
fak olan ve (modern yaşama yolu) eserinde bundan 

1 
bir nebzesi l halka veren doktor A'Nureıtin bilhassa, 
ilk okul çocukları üzerinde gece çalışma sistemlerinin 
öldürücü tesirlerini isbat etmiştir. Filhakika çocuk 
muayyen saattte yatmağa, gece dinlenmeğe, yani 
her şeyden evvel büyümeğe, kemale mühtaçtır. 

Bu usulün sakanıeti inkar götürmez. Mıiderrik baba 
çocuğunu vaktinde yedirir ve vaktinde yatırır. Fakat 
~usul böyledir. Yahut madamki öğretmeni bö)'le 
düşünmüş, demek böyle !Alımdır,, diye çocua-u bir 
taraf dan da bizzat kendisi gece çalışmasına sevkeden 
babalar da yok değildir. 

Bu taktirde çocuk daha yeti~meden kavrulmuş, 
bütün yeni teşekkül etmekte bulunan uzuvlan ve 
kudretleri zarara ııa-ramış bulunacaktır. 

Aksaray ve Fatih 
sentlerini soyanlar 

Muallim berat etti 

Çanakkale boğazlarını badana e
den boynu eğri Mehmet ,)aşanın 
kiyaseline neden bayılmz, bil -
meyiz? 

Dilenciyi büytik şehirlerde göz 
öc.ünden kaldırıp da küçük şehir
lere doldurmak dilencilikle müca
dele midir? 

Anlaşılan: 

Ya dilenci bizi ıslah edecektir, 
ya biz dilenciyi! 

Serdengeçti 

Erzurum un 
Kurtuluş günü 

Eruzurumun kurtuluş gfü1ü dün 
İstanbul Erkak Lisesinde büyük 
merasimle kutlulanınıştır. Mera -
sinıe saat 16,5 İstikliil marşile baş
lanmıştır. 

Bundan sonra Doçent Ziya Fah
ri bir söylev vermiş ve bunu Şe
fik Özsoyun Erzuruma dair okudu
ğu güzel bir şiiri takip etmiştir. Tıµ 
Fakültesinden İbrahim Budak Er
zurumun kara ,.Unlerini anlatmış. 
ve daha sonra akordeyonla güzel 
parçalar çalmmış, Erzurum eyun • 
!arı oynanmıştır. Tören büyük bir 
samimiyet içinde bitmiştir. 

H alkevlnde konferan• 
Evimizde tertip edilen felsefi ve 

içtimai konferansların on ikinci
si bugün saat (17,30) da Pedagoji 
enstitüsünden doçent Sabri Esat 
tarafından verilecektir. Mevzu ilk 
okul hocalarını alakadar eden (Ço
cuk terbiyesi ve çocukta mantık) 
tır. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebi
lir. 

Gemi kurtarma flrketl· 
n ln faaliyeti 

Türk Gemi Kurtarma Şirketi, 
geçen yıl zarfında fırtına dolayı
sile karaya oturan vapurları kur
tarmak suretile 67000 iira kazan
mıştır. Şirket, bu kazancın bir kıs· 
mını amortisman olarak ay ırrnış1 
diğer kısmı ile Büyükderede mev
cut tP.lılisiye istasyonuna yeni bazı 
tesisat yapmıya karar vermiştir. . 

Şirket, bundan başka Alman • 
yadan büyük bir nakliyat tahlisiye 
vapuru satın alacaktır. Bu vapur 
da kazaya uğrayan veya karaya O• 

turn vapurdaki eşyayı hasara uğ
ramadan kolaylıkla kurtarnbile • 
cektir. 

KömUr f i rkatin in •çılıtı 
gecikecek 

Ankarada açılacak olan beyneı-· 
milel kömür sergisine bir çok dev
letlerin de iştirak edeceklerini yaz, 
mıştık. Ancak deni:ıılıerdek.i fırtı
na Iar dolayısile, mal alınış olan 
vapurların memleketimize geliş 
!eri gecikecektir. 

Bir müddet evvel, Samatyada, 
Aksaray ve Fatih civarlarında ya
pılan yirmi kadar hırsızlığın faili 
olmak üzere yakalanan Burhaned
din ve Hüsamettinle çaldıkları 

Hürriyeti Ebediye tepesir,e gö -
türdüğü talebesinden bir kuyuya 
düşerek ölen Tahirin ölümüne ih

malden sebep olmaktan suçlu Şiş
lide ilk mektep baş muallimi Meh
met Ali, dün, Asliye Üçüncü Ceza 
Mahkemesinde beraet etmiştir. 

Zaten ill>.mekteplerin ilk üç sınıfına kadar bilhassa 
diğer son iki sınıfında orta derecede istihdaf olunan 
tedris sistemi çocu~un tecessüsünden istifade etmek 
ve kat'iyen yeni teşekkül etmekte bulunan uzviyetini 
ağır yük altında kavrulmamaktır. Halbuki bazı okul
larda gündüz yorulan çocuğa gece de uzun müddet 
bitiremeyeceg-i yazı vazifele ·i, hul lsa vazifeleri veril. 
mekte, halta bu coğrafya, tarih gibi ne hullsaya, ne 

Buna mani olmak şarttır, bir zarurettir ve geç 
kalmadan derhal öğretmenlere, mekteplere birinci 
vazife olarak, lı'ece vazife vermek usulünün kaldırıl. 
masını bildirmek lAzımdır. Dersler tecrübi olmak 
gerektir. Çocuğa hatta kitabı da okutmayacak kadar 
güzel ve pedagojik, teknik vasıff~r taşıyan ilk ok-ı 1 
proğramı da bunu Amirdir. 

Bu, önemli bir İ§lir. Çok hassas olmak lbımdı •. 

Bu memleketler, bu yüzden ser-1 

-:inin açış gününün tehir edilmesi
' hükCımetimizden istemişlerdir, 

· . .:kaletin bu talebi terviç etmesı 
roıuhtemeldir. Hatice Ha ti.J 
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Yaan: Abdullah Ihsan Şensoy 

- inkar ede~ iın deme ... Ad ım NL· yapacağım simdi? C:üy~ 
clbi>e· deği~tirccektiın, hımın'. Ar
tık Ay~eden korkmak lazım. Baya
ğı kıskanç olmağa başladı. Hilmi 
bu kıza ilismc, ba~ını beliıya sarar
" n demişti de gülmü~tü m. 1\1 eğer 
bil.im burun hazretlerinin hakları 

O günıin ak~Jmı ... Emine kadıı 
kızı Ayşesini karşısına almıs, ta -
kunyacının kızının berbere kactı

ğını anlatıyordu: 

- Ya! Kızım .. ı~t<' böyle. Berı 
takunyacınınkine· 

- Kızını sıkı tut derdim de ba
na gülerdi, şimdi ben ona güleyim .. 
Kah .. kah .. kah .. Ana dediğin kızını 
elile kocaya venneli.Torununu do
ğarken gözlerile görmeli ... İ~te si· 
nemaya, dansa, yok b ilmem tiyat
r oya gidenin sonunda hali budur: 

Emine kadın sustu ... 
E linde hanım hanımcık ~ı5lerıle 

fanila örmekte olan kızına uzun u
baktı. Kıendi kendine deminden 
beri kızının yanaklarının al a l olu· 
şunu görmcmekteki cehaletine kız
dı .. . İç in için: . Ben böyle bir kı
zı bu zamanda güç bulurum .. . Di
ye söylendi ... Benim böyle mü -
nasebebiz sözlerimden utanıp da 
kızaran kız bu zamanda az bulu
nur.• diye iftihar etti. Ve bir ara
lık annelik gururunun verdiği bir 
merakla sordu: 

- Ay~e! .. 
Ayşe al al olmu~ yanakl.ırının 

güzel bir yüze veren bütün leta
fetile başını doğrulttu· 

- Buyurun anneciğim ... 
- İşini bitir de yamma sokul. . 

ne- dtıa ııü.5ıl olurmu~ gösterccn -
ğim .. lfatıce hala da görsün kıs
met nasıl olurmuş ... Benim kızını 
öyle berberlere kadal' kaçaca'< bir 
kız mı'? Öğrensinler ... 

Kız1rıı döı--nı,)"Ctı elbette diz1ni 
döver ... Kadın olsunlar da k!zlarını · 
dizlerinin dibinden ayırmasmıar .. 
Diye için i<:in öğünüyordu. 

Ay.~e yine birdenbire heyr-caııa 

gelmi~ti. Gcizleri heyecand an ve 
biraz da korkudan ~-:ı~ararat< an
nesinin ellcrinP ~arıldı ''e b:.•krar 
sordu: 

- Anne, anııecigun.. H•kık.t

tcn torununu Sl'\·ccek misin; 

- Elbette benim hakikatli kı -
zım. Biricik kızlnın mini min i. ço· 
cuğunu öpmeyi. sevmeyi, ok1ama
yı hangi ana istemez'! ... 

- Öyle ise ~nne se\·in .. . Gül, nc
clen... Sana her ı;eyin doğrusu

nu söylüyorum: Beni affet... B~1 
ay sonra senin kollarının arnsında 
uyuyacak biı· çocuğum olac<ık .. 

kon uşuyor~u n ... 

- Geçen gün gürdüm bir tane~i
ni.. Bari bir §eye benzese canın1 
;·ıaımaz ... Hele bu komşunun kızı .. 
O soğuk :1evanın da bilmivoruın 

neresinden hai". duyu)rorsun? 
- Benim onunla bir allıkam yok. 
- Budala sanıyorsun kar,ında-

kıni öyle mi?. Daha demın işaret 

ettin . .• 

varmış. 

Geli~i 

hatırına 

du: 

güzel ;ürüyordu. Birden 
bir fikir gelmis gıbi dw·-

- Hazır sokaga çıkmışken şu 

- s~n riıya görüyorsun Ayşe ... 
- Rüya mı görüyorum. Ay~c 

~ı.indüzleyin rü~·a görmez küc;ük 
be; •• 
Çıplak ve cidden güzel ulan ko

lunu binbi ı· direğe doğru uzo.tarak 
~ordu: 

1 kızları biraz daha seyredeyim. A -
caba ne tarafa gittiler? F uat paşa
ya doğru inmişkrdi . O yürüyüşle 

henüz pek ıızaklasmamış olsalar 
gerek.. Buradan gider, accnı hasta· 
hanesinin önünden Üçkr mahalle
sine inerim. 

- Nah ... Şu bi l'iııci değil, ikinci 
bacanın kenarında oturup kızı gö
zetliyen sen değil miydin? Sonra , 1 
yerinden kalktın, anla-.lan o k a -
rakuru karı taras:ıya çıkmış! >, e - 1 
!inle bir iıaret vermekten de utan- • 
madın ... Sonra tıpış tıp ı ş evc> ... 
Vallahi artık dayanamıyorum. 

Gözleri bulutlanmıştı. Hani ne -
redeyse kendini tutamıyacıık ag
lıyacaktı . Bereket ,·ersin bu sırada 

' kım bilir ne lazım olmuştu da yu
karıdan yine annesinin sı»i geldi; 

- Ayse! Ayse' 

Evvela Dıvanyoluna yollanmı~

tı. Geriye döndü. Tarasasındaki kı· 
za bir işaret çaktıgı e\·in önünden 
geçerek hızlı hızlı yüıiimeğc baş
ladı. Hem gidiyor. hem söyleniyor
du: 

- Eger Sultanahmede sapını~ -
!arsa karşılaşmz. Yoook.Fazlı pa
şaya doğru gitmislerse polis hasta
hanesinın önüne kadar ko~::.r~aın 

yctışirim. 

Emine kadın. . Evvela güimek: 
neş'elenmek istedi. Fakat yayılan 
dudakları gerildi. Elleri güle gilll' 
katılmak için dızlerinc vurmak i
çin h;ıvaya kalkacağı yerde \'lİ 

cudunun yanlarıııa uzandı. Goz 
lerı dQnuklaştı. Ve birdenbire sırt Ve kız hanımı bcklctıniye.yim 
üsıu oturdu.~u ~·üksek mınderdcn ' dive, yelyepelck odadan fırlayılıca 
yere dıı,tu · bızım elendi de sokak kapısındnn 

-SON -- dışaı ıva attı kendıııı. . 
'"""' ....... il, .... ,,,,"'""" ıun .. '" 'fi ' l l lll lflllUIUlllllll I 11111111 l IUIUlllllHI 11•"'' 1111111111110 1 ''"" nı' ,,, '"'' '111 "' l tll lll l l l IUtrl IOl" 11 

Ayşe annesinde şimdi fevkaladr 
bir hal görüyordu. İ~ini bir kena
ra bıraktı. Anneisne sokuldu. Aca
ba? .. Emine kadın kızının sarlarını 
okşıyarak mırıldandı· 

- Artık seni evlendırmek isti
yorum. Kocaya gitmek çağın gel
di. Torunumu o kadar çok özlüyo
rum ki" 
Ayşcnin yanaklar, daha ziyade 

kızardı. Ev\•ela bir •ey sövleme
di. Yutkundu ... 

Teşkilatı Esasiye Ka
nuııundaki tadilat 

Ve. söylcdıgi gibi yaptı. Sult<m 
Ahmet lahteı iyolojihaııcyc uza • 
nan yola \'arınca kin1e;cyi göreme
dı. Hemen tabanları yağladı. Po -
115 hoslahancsini geçip köşe başını 
donduğu zaman tombul hanımla i
kı km Gedikpaşaya do.l;ru, geni 
yolun bozuk arl''H'Ut kaldıı:ını ıi

zerindr tastan ta a sek 0 rek gidi • 
yorlıırdı. il ·ırrıı uakışıa .. nı kızla 

r,n h"ll ine iğnclE:d ., Takıbe ba .• ~ 
ladı 

K•·ndi kr nöiw: 
- , e k•hkahavdı o ... -D.yc söy

leniyordu- Ahlı, seninle bi• giin 
yınc amma bütun bir gün \Moraber 
olamıyacak mıyız? 

- 11 • 

- Kollarımın arasında uyuta -
cağım. Beşiğini sallıyacağım. Mini 
mini bir toruna sahip olmak için 
sana canımı verrniye razıyım ... 
Ayşe yine yutkundu... Fakat 

sonra birdenbire açıldı. .. Çok za -
mandanberi saklamıya çalı<tığı bir 
derdi vardı... Fakat işte annesi 
kolları arasında uyutmıya, beşiği
ni sallaıruya hazır bir tor unu gör
mek istediğini kızına söylüyordu. 

Emine kadın kızının elar. sacla-
rını okşıyordu: · 

- Söyle kızım, artık sen de bir 
yavrun olsun istemez misin? 
Ayşe annesini bu akşamki ka -

dar müşfik görmemişti. Fakat i
çinde kl\·ır kıvır kl\Tanan üzüntü
sünü bir türlü söyleyemiyol'. Ya -
nakları al al oluyor, kalbi l'>evc -
canla çarpıyordu .. . 

- Söyle kızım ... Elbet ben de 
senin mürüvvettni görmek jsterim .. 
Arlık A_ e haz ırlandı. Her şeyi 

olduğu g bi söyliyecektı.. Durak
ladı ... Fakat birdenbire &t'ıldı· 

- Anne, dedi. • . 

- Söyle kızım, benim giız be -
beğ.m oeni dinliyorum ... 

- Hakikaten bir torunun olsa 
sevecek ırusin? 

vardır Müstakil de\'let ve m ilet 
olmak yalnız şu kadar bir kilo:net
ro murabbaı toprağın üstünde şu 
kadar milyon halkın kayıdsız v~ 

sartsız yaşayıp ekonomik "osya'. 
ve siyasal sahada çalışması mand
sına gelmez. Bilhassa bir milletin 

ve bir devlet in tam müstakil l>ir 
devlet ve millet olmak içi n kem:!i 
hayatından doğmuş ve kendi ha -
yatına u ygun kendi öz malı b ir re
jime sahip olması lazımdır. Böyl~ 

olmazsa vazivet yurdun bir parça
sı ecnebi istilıisı altında b ulund -
ğu zamana benzer. O halde yurdun 
hayati bir esasını teşkil eden re -
jim ecnebi fikirlerin istila<ı al!ın -
da demcktır 

Dünya bugün çesitli rejiınlerın 
ıdeolojileri arasındaki mücaddeye 
sahne olmuştur. Hayatımıza ııv -
mıyan dıı reıimler bize tesir ia -
parsa bu, iç hayatımız için tehlike
li olur. Bız kendi rejimimizi but~ 
sırl~rden kurtarmalıyız. Kon•ış ıı 

ğumıız Teskilatı Esasıvc müzake -
ıelerınden istıtade ederek dı~ t. -
sırJer üzcrınde lıir az daha durmlk 
ycrınd~ olur 

Arkadaşlar, koda] devrin iotı -
rab dr.ndan sonra dünya için hcL' 
ileri ınsanlık hayatmın bir mübc -

- On~ süphe mı ediyorsun? ·şıri, bir ışıgı gıbi Jıbcral dcvU 
Ayşe yıne tereddıit ediyordu. devı ı doğmuştur. İlk doğu~t~ ı:::ı· 

Sustu ... Emine kadın, yine kahka- kıvmct sanılan ve her taraft3 ka-
halar!a gulmelcrine ba)ladı: pışa kapı a taklid cdılcn bu t;p i-

- Kah kah kah ... Aynı zaman- darc, siyasi haklar tarafından eke.-
da kendi kendine de taKunyacının- · l 

~- nomı a anında da öyle st.ıistil1"a1 

Açık Söz'ün romanı:42 ...... 
ıı BA~JN.DA 
OL~N iLii 

Y azan ' lskender Fahretlin 
hemen mektup yaz. Kendisuıi gı
dip göreceğim. Kım bilir, belki de 
eski yıkılan 11uı:ampı tekrar kura
rız, yavrucu§um!» 

Zeynep bu satırları okurken diz
lerinin üstünde duramıyordu. Ben
zi balmumu gibi sararıruş, ne.fesi 
daralmıya bı!§lamıştı. 

Nevzadın yedi kadınla evlen.p 
ayrıldığını ve hele böyle boyu ka
dar büyük bir çocuğu olduğunu 
aklına sığdıramıyordu. 

Tam bu sırada apartı,man kapısı 
çalınmıştı. 

Evde kimse yoktu. Zeyneo komi
dinin gözünü kapadı ... Silkindi .. 
Gerindi... Kendini toplamıya calı
şarak kapıya koştu. 

Nevzadın gözleri m ahmurdu. 

- Biraz geçiktım bu gece am -
ma ... Kör olası arkada~lara yaka
landım, Zeynepçiğim ! 

Diyerek ıçcriye gırd, .. z, V' <bin 
yüzüne baktı: 

- Ne o ... Kedcrlı gıbi gtıı unu . 
yorsun? Rahat•ız mısın? 

- Geçiktin diye canım sı <ıld ... 
Ağladım biraz. 

Nevzat karısının boynun ı sJı ı!
dı: 

- Yapma Zeynep! Nede" a~l1-
yorsun? Bir erkeğin dışarıda bin 
türlü işı olur. Bazen gecikebilir ... 

Zeynep fazla bir şey soy!emek 
istemedi. 

Ne\'zat paltosunu çıkardı.., içki 
masasına oturdu. 

Zeynep kocasın ın yiizün·' baktı: 

itte tı . ı•dı ki di..ınYanın hen1c'1. her 

kö~csinde, bu tıp de\'let çiırüyeır. 
LİBERALİZM· Bugün lıbern • 

lızm her yerde ya çokmuş, ta•ıh~ 

ıntikal etmiş ve yahut da sarsıııtı 

nöbetleri içinde can çcki5mekte -
d ı r. Hayata yenı doğmuş olan T·ıı·
k ıye devlctının hayatı için hbcr .. -

lıznı ('Ok "n~ ve çok zararlı bir un
surdur. Bugün lıberalizm demek 
h ukuk bakımından h ır anar~ı; e· 
konomi bakımından da bir kısmı 
yurtdaşları diğer yurtda~lara ı• -
ı i:;mar ettirmiye acık bir kapı dt» 

mektır. Bu. sade yeni ve nınmlt 

bir devlet kurup i•lE>tmek yolur.da 

olan bizler için değ i l, asırlık JE>\' -
Jetler içuı bıle hır afettır. 

Eğer biz sadece kopye edılmı~ 
lıberal fikirlerle me~bu bir cüm
hurıyetci olmakla iktıfa etseydik 

gtiç ve çelin zamanlarımızda vurt 
dışından ıçcriye dökülen zehirİ<'rle 
mcrnl .. ketı altüst etmek istıy~n:c~

re kar~ı durabilir mh·dik? (Alldlı 
g"stermesin sesleri) 

Rasih Kaplan (Antaı,·a) - - Baoil 
k.,ıleo;;ı mi burası? 

Recep Peker (devamla) -- Bıw 

soku urken kıyafet değiştiren ırti 

ca dcnılcn !ıevulanın boynuzları. 

kuyruğu :oktur. Hepıniz to>crıib~

nin en derin salhalarında ,. ><1m 'k
tasınız. Devletin her hangi ıo \'e
ya dıj gıiçluklerle uğraşma za~
nında, ·arktan, garpten, cenuptan, 

(Deramı ı·ar) 

- Çnk mu ictinız'! 
- llayır v.tıahi iki 1: dehten 

fazla içmedim. 

- Gözlerıniz m~ murla~rn .. : .. 

Olabilir .. Çünkü ben .ıc kar· -
nına rakı içince daima bö;!c old· 
rum. Derhal ba<ıma vurur .. 

Elıni ıakı şışesine uzattı: 

-- Hayd, içelim yavrucuğıım .. . 
Kadehleri dolduıdular ... 
Ictiler. 

- Guzel, cıci ellerinle ne giıı:€l 
mezeler hazırlamışsın, Zeynep! 

Vallahi seninle başba~a rr.kı içer
ken iımrümün uzadığını duyuyo -
rum. 

- Arkadaşlarının ara-..,d~ ka -
dm da var mıydı? 

- Hele bak, neler soruyorsun? 
1 Canım insan iki üç arkadaşilc bir 

gazinoda veya biraha ede oturur
sa, hemen yanına bir kadın mı al
ması lazım ? .. Bu ne tuhaf düsünce. 

Nevzat sigarasını yaktı .. . 
Gülümsedi: 

- Bunları sormak senin iıakkın
dır, yavrucuğum! Ve sen benimle 
böyle alakadar olursan, ne kadar 

Anlaşılan, bu kızl,ırd<1n o•ı ınin 

Nazmi ile bir macerası olmamıştı, 
fakat Nazminın bu kızlardan biri -
ne ait bazı hatıraları güç te hatır • 
lanmış olsalar, yine kafas ında sak
lamı~ bulunduğu muhakkaktı Het• 
halde bir sene ewel yine bir gün 
böyle bir kahk:ıha zihnini bıt iıst 

etmiş olacaktı. Belki de bugünkü 
kahkaha ona ait hatııaların zih -
niııde sakladığı yeri uçan bır anah
tar olmuştu. Amma sah i b,nı bu -
labılmek için ı yı düşünmü~ olma
sına bakılırsa bu yer, hamujf•si iyi 
istif edilmemi' bir gemi anbarına 
bcnziycn kafosının pek ktt."l!l bi" 
köşesi olacaktı 

·Menbadırfan • mektebinin ô • 
ta.inden gererken omuzuna r.tr el 
dokundu 

- Heyvy bizim koylu ne ırırafa? 
- Ooo! Sen nıı~in Haydar:' 

- Benim ya, Amma sen sC'n 
mısın·> Gozkrinı daldırmış ıah -
ıclbahır gıbı gıdiyorsun... Selam 
verditn, gornıemezlıge gt:1din .. 
dargın mıyız yoksa? 

Ne münasebet canım ... 
Farkındayım .. Şu k•ı,ların 

aı kasından gıdıyorrnn. Barı bir şe· 
ye bcnz scleı· canım yanmaz. Ön
c.ı·kı c.nalJrı olacak, onu gı;ç bir 
kaıe·ııd .. Be kuzu 11 bu kızla· 
kuk ına,· gibi şeykr .. Bırök ·un
ları da ><Dinle bır bny Gülluneve 
kadar s~ı kalım. · 

( Drı•amı t•a•) 

srv ıııı ın ... 1\1cmnun olur~.u:~ -bi! 
s r 1 

•• 

Zt \'nep, koınıdı 11 gozüncic b~l· 
d.ıgu l Jtır;ı def erinden b3hetmi
ye karar vermı<kc-n, bırdent..ıre bu 
kararından vaz g_çrP:şti. 

Zeynep pek füa bılıyordu ki, o 
gece bu defterden bahsederse, Nev
zat defteri alıp kaldıracak veya yır
tacak .. z.,ynep de defteri ba tan ba
şa okuyı;mıyacaktı. 

Zavallı kızcağız o gece nasılsa 
ıhtiyatlı dawanarak susmıy1 mec
bur olmı: tu. Bu, Zeynebin -dene
bılir ki- istanbuln geldikten sonra 
ilk tedbirli dananı~ı idi. Karşısın
da bir istifham gibi kıvrılıo kalan 
Nevzadın hüviyetini ancak böyle 
bir sükiıt neticesinde a)llamak 
mümkün olııcaktı. 

Nevzadın masa basında istical 
göst~rmesi de Zeynebin siıpheleı i
ııi aı ttırm ı jtı. Nevzat da·ıarıamn 
dı: . 

- Bu sı:-cc aıkadaşlardan biri 
nin kına gecesi var, Zeyncpçiğim! 
Gıtmezsem çok darılacak. Bu gece 
bana müsaade et .. . 

- Gıtmcsen ol maz mı? 

r y iDi AŞKI-"' 
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Ta rihT roman : 117 Y azan : M. Rasim ÖZGEN 

Muhammed : Ben onlardan yalnız birşey söyleme. 
lerlni "Allahtan batka Allah yoktur,, demelerini 
istiyorum. Bunu kabul ederlerse Arap kavmin• 
hlkim ve Acemlere karıı muzaffer olurlar. 

Ebu 'fallti ile Haticenıo vefatı ' 
- Nübüvvetin onuncu senc~indc, 
bır ri\'ayctc göre de l\Iuhammedin 
yaşı kırk dokuz sene sekiz :.y on 
b'r güne geldiği gün ebu Talib 
ockscn yedi yajında oldugu hald~ 
vdat etti. 

Ebu Tıilib hastalaııdıgı vakit 
Kure:·rşi n ıkri gelenlerini toplad ı 

, . ., onlara şöyle nasih~t etti· 
- Siz Allahııı mümtaz bıl' kav

mi. araplarııı reislerisiniz. İ~in i zde 
Muhammed gibi akıllı bır zat, 
Hamza gibi bir arslan var. Siz, 
hangi i~e el atarsanız başarırsınız. 
Siz insanların en sevgilileri \'e in
saniyetin i 'tinadgalı ıs ın ız. Şu ai
l<'ye (yağni ebu Talib ,.e l\hıhanı

med a ıles ine) hürmet ediniı, ki 
Allahın rızasını kazanasıııız. E -
mellerinizc n&il olarnk meai';ut o
lasınız. K5ğbeye hürmeL ediniz. 
Vatan ımza bağlı kalınız. Biçarele· 
re muavenet, dilencilere ihsan ey
leyiniz. Emanete hiyanet etmeyi
niz. Doğru sözlü olunu z. 

Ebu Talib bu sözleri söyledikten 
sonra. oradakilel'e l\fohauımcdi 
gö,terdi Ye 

- Muhammed. emin bir ~dam -
dır. Doğrudur. Yalan söyk•mez. 
Benim size edeceğim n~';ihatle

ri onun hareketlerinde bulabilir -
siniz. Allahtan getirdiğı islam di -
ni ise kalbin kabul edeceği l>;r şey
dir. Onu inkar eden ancak lisan -
dır. l\luh~mmedin dagvctini ku -
reyşin bütün fakirlerı, zagifleri .. 
onun dostları dü~manları .. çöl ka
bilelerı ,.e bütün civar halkı kabul 
\'e tasdik edeceklerdır. Yemin ede
rim, ki bunu gözümle görmu~ gibi 
bir hakikat addedıyornm . Ona i -
nanmıyanlar zelil ve hakir <•lacak· 
)ardır. Pek muhakkaktır ki ımdi 

zeng.in olanlar, o zaman onur· mu
avenet ine muhtaç olacaklar, onu n 
riyaselı a l tına girecekler; ona mu
habbet göstereceklerdir. Ey beni 
Haşim! Muharrunede, kavlcn ve fi
len dost ol un uz ve ona sadakatla 
muavenet ediniz. Allahın hidayeti
ne yalnız o mazhar olmuştur. Ben 
sağ kalsaydım, onu daima dl'şman

Jarının şerrınden korurdum. Sizi, 
ona y~rdıma dağ,•et cd1yorum. 

Dedi. 
Kuı ey~ın ileri gelenler i, ebu Tıi

libın son nefesine kadar Muham -
medi himayede ısrar el ı iğini.. 
Hamza ile Ömerin müslüman ol
maları ıle ı.;lamıyctin kuvvetlen -
diğıni görünce, ebu Talib 1ılmeden 
evvel, onun delaleti ile Mu1'am • 
medle anlaşnııya karar verdııe!' ve 
ebu Talibe: 

- Ya eba Talib! Biz senin şeref 
ve ığtibarını, büyüklüğünü tasdik 
ederız Şımdiye kadar senin her 
emııne ıtaat ettik; fakat sen ölün
ce, korkarız, ki Mııhammedle ara
mız tekrar açılacaktır. Yine hiri -
birımlze düşman olacağız. Rica e
deriz· Onunla ~imdiden aramızı 
bul. B.ı ıbırımizın dinine t ... arruz 
etmiyelım. Böyle olur~a biz de o
na yardımımızı esırgemiyel,m 

Dediler. 
Ebu Talib, Muhammedi çağırdı 

ve ona kurcyşilerin teklifini söy -
lc<lı lll ıh nımed de· 

- Kıiçükten berı bırliktc bu 
yıidugum bir arkadaş. Gitmtzscm 
gucenır. Hem de gunl.ik t•car~t 

ış,erıı'1 sekttye uğıar. ı.Iullab gıt
rnd i .vı.m. . 

- Arkadaşının evi nerede'.' 
- Dıvanyolunda. Biraz sonra bir 

kaç arkadaş buluşup gideceğiz. Fa
k.t, cmın ol ki, erken dönmiye gay· 
ret edeceğım ! 

Zeynep fazla ısrar etmiyordu,. 
Bu suretle zıhnini kurcalıyan J a
tıra defte: inı iyıce gözden geçirmek 
fırsatını bulmuş olar ktı. 

- Sız bilirsiniz, N Hat b~v! D~
dı. Ark.ıd~,larınız y.ınında mahcup 
vlmanızı istemem. 

Nevzat geniş bir Pefrs aldı. Zcy
nrbin kalbini kır!'lad.ın bu i,i ko
layca !-al cdi<inden kendi de :rıeın
nundu. 

- Marika nereye gitti? 
Diyerek ayağa knlktı. 1 
Zeynep güldü: ı 

- Unuttunuz mu? Sabalılcvin ev
den çıkarken (akşama taze bar- j 
bunya balığı isterim !) demi5tiniz. 
J3alık alıruya gi tti. 

- Çok oldu ınıı gidcJı? .. 

Ar~mızda bizi biriblrin1izc 
düşman edecek bir sebep ycktur. 
Ben onl;;.rdan yalnız birşey söy -
lemclerini: ,Lü ilahe ill5llah =-Al
lahtan başka Allah yoktur• deme
lerini istiyorum. B unu kabc.l e -
derle:se kendileri arap ka\•min<: 
hakim \'e acemlere karsı mıızaffcr 
olurlar. 

Dedi. 
Kureyş rcislerı bu cevaba kar,ı: 
- Ya Muhammed! Sen, bizim 

bin be:; yüz bu kadar mağbudu -
muzu inkar \'e terk edelim, ki yal
nız bir Allaha ibadet edelıın. Bu 
teklifin bize tuh~f geliyor. Biz se
nin hatırına b u kadar r iayec eder
ken sen bizim hatırımızı hiç sayını -

yorsun. 
Diyerek çekilip git tiler. 
On lar gittikten sonra, ebu Talib: 
- Muhammed! Kureyşe yaptı -

ğın teklifi muvafık b uldum Tam 
yerinde bir t eklifü. 

Deyince, Muhammed, 
nın islamiyete meyyal 
tahmin ederek: 

amcası -
olduğunu 

- Amca! Allah seni hayr ile mü
kafat etsin! Beni çocukluğumdan -
beri baktııı, himaye et tin. Büyli -
dükten eonra benim hakkımda da· 
ima teveccüh ve muhabbet gös -
terdin. Beni memnun etmek ister
sen Allahın birliğini tasdik et: ben 
de kıyamet gününde Allah;n hu 
zurunda sana şefaat edeyim. 

Dedi. Ebu Talib ise: 
- Halkın, ebu Talib ölüm kor -

kusile müslüman oldu diye be -
nimle eğleneceğinden korkmasam 
müslüman olur.. istediğini yerine 
getirmekle seni memnun edeı"dim. 
Diye cevap verdikten sonra ken

dinden geçmiye ve söylediği şeyler 
anlaşılmamaya başladı. Abba~ ktı· 

!ağını ebu Talibin ağzına koyarak 
dinledi. Sonra: 

- Ya Muhammed! şalıad< ı ge -
tiriyor 1 

Dedi. Muhammed, •Ben işitme
dim• diyerek amcasının müslüman 
öldüğünü kabul etmedi. İbni İs -
hak , bunu rivayet ederek ehu Ta
libin müslümanlığına ka;J olmu< ise. 
de diğer isliim alimleri bu fikre iş
ti rak etmemişlerdir.· 

(Dtvamı var) 

Bartın elektrik 
binası 

ln,asi pek yakında ik· 
mal edilecek 

Bartın (Hususi) - Elektrik ~aı:
tral binası çatının takıştırılınas. 

bitmiş gibidir. H~va müsaid olıırs ı 
pazartesiye kadar da kiremit!~ ör

tülmüş olacaktır. 

Çatı örtüldükten sonra içeı deki 
inşaata başknacak; makine tem !

!eri, baca kaidesi ve kanalı ) apıla -

caktır. Bir taraftan da dışarıda, ır
mak ve su havuzunun inş,ısına iı -
]anacaktır. 

Şehrimizin elektrik tesisatına a
it gerı kalan malzemenin, , mart 

tarihinde Almanyadan yüklendi -

ği beledıycye bildirilmişti.· 

- iki saat( geçti ... Galib~ ._.~rız
den tutup getirecek?! 

Zeynep nadiren nük(P,i :wnu -
şurdu. Fakat, hazan o kaQar ye
rinde nükteler savurur dıı kı ... 
,Nevzat bile birdenbire cevap ,·er
mek fırsatını bulamazdı İ te <ını-

' di de böyle olmuştu. 
Nc,·zat paltosunu giyerken mı

rıldandı: 

- Gelince kendLni tek ır et... 
Bir daha sokapa çıktığı zam-.,1 ~·ak
tınde dönsün eve! 

Zeynep: 

•- Marika dışarıda si, rı işle
rinizle meşgul oluyormuş. Oı,a sÖ;'. 
söylenmiyor Siz çok yüz vc•iyor
sunuz Marikaya'.• 

Diyecekti. Ağzını açmadı.. I..U 
uzarsa, Nevzat belkide git:ııek!en 

vaz geçer düşüncesi ZeyP bi su -
mıya mecbur etmişti. 

Nevzat karısının yanakhrTd.ın 
öptü : 

- Gelecek balıkları aiiyclJ,:, y c·r· 
sın, yavrum! İstersen bir. t~nc d0 
uzarsa, Nevzat belki de gitmekte.ı 
de yerim. 

(Devamı ı•ar) 
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Tayyare • 
pıyangosu 

Dünkü çekilişinde kazanan 
numaraları neşrediyorvz 

12000 
Lira kazanaulor 

52916 

10,000 
Lira kazanan 
37685 

3,000 
Lira kazananlar 

26600 

1,000 
Lira kazananlar 

34380 26562 
14581 37599 

500 lira kazananlar 
11038 19875 498 15505 902 

6415 15446 14410 1467132002 
16981 30J7 12~87 748J 

28079 14524 653 10967 29497 
182 13164 1802 12804 23633 

6434 213<:0 26567 20770 4171 
842 618 30118 16173 36000 

33592 38774 7624 13005 24709 
16621 38941 223 5823 3637 

3071 302()6 16787 21924 i 7764 
16200 20496 12!i72 7444 18735 
12128 38247 :.l3662 5270 27967 
36155 3834 2386 

50 lira kazananlar 

12465 6457 10613 12570 25228 
10982 35268 7417 18850 10759 
27495 400 31232 8131 22918 
6512 4292 9761 28702 33398 

4714 144478 11165 15500 12855 
J 963 33794 13786 9806 14234 

31249 28100 33577 37478 5451 
1676 21373 19313 18802 23707 
6307 22502 4597 4392 2406 
8863 10415 3710 7790 901 
2703 28771 25723 27169 18332 

17808 304 7839 23003 11704 
16814 6355 25057 5085 2214 
12869 37736 16322 3165 21720 
32364 12094 21o:n 2103ö 30001 
16290 20496 23137 199 24001 
34869 31799 9369 754ô 3472 
36186 R2~8 33350 
16290 20496 

30 lira kazananlar 
5902 26819 18209 30510 20127 13355 

27845 16874 28569 10260 3976 38258 
26i87 2i3G 2511 t 34598 37715 10470 
1326 2983 8382 12424 23871 6339 
ısı 35933 32484 13307 35544 367 

22H3 24421 977 37973 t0437 5341 
9144 33;03 4007 3608 26455 32495 

375ö3 24189 49S9 34458 8222 11233 
6:!3 1331 11813 4182 30709 35482 

30203 50~27 16~ 22494 34260 33221 
38207 7743 J6504 36417 29148 21333 
8~81 1310!! 32386 16189 13455 26186 

27613 12615 39957 11410 25559 15416 
21 Iô8 7029 37618 6773 11240 30297 
21128 320Vi 17909 17019 14100 15838 
~1796 5351 26479 22798 238ll ~5fı8 

3920 li595 8588 12:17 5299 12852 
25874 33776 33731 27899 "!8380 721!) 21794 309.5 37.59~ 8027 155 
22361 30571) 9464 1170 30306 30563 137:!9 6718 25622 23198 36679 
18475 9527 7573 21534 9268 1121 984.6 2882 5971 2'ı43'1 1059 
39939 20680 29961 18494 17468 D.ınkü keşıdede 12000 li•adan bü-
1778~ 13492 28907 36840 37005 yük ikramiye ve mükafat :;ıkma• 
10680 21465 1988 3123~ 35535 mış, bunlar bugün çekileccktiı. 

'"8";"l"~"k•;•;•1·•;•"1t';"l"k;•:"""'"";';"~'''~'"'."";·~·~;"'"""'"i;•;:~·~·~;·~·;·;~;;~•;u 1 

v;nde köylülere bir Cuma gunü $ehirTÜjatrosu 

B!~!c~, (~~!i~er~~İgrce ~şa;,20İ~;• lllllljjjllllll 1 

~:;~~vi~;la~~~sıh;~ı;ıi~~şuğ~e g~~ 5 perde 1 'ili ııı 1 
toplantıda Bozambo adındal:i fılm Yazan: 1-1. Berns• 1.,. . 
gösterilmiştir. teın. T urkçeye 

-- çeviren : l lllllllJi 
Esnafın muayenesi Halit Fahri 

Kıiçük esnaf, seyyar satıcı, umu
mi hizmetlP.rde çnlışan müstah -
demlerin ~n<:lik .sıhhi muayene .. 

!erini yapan komisyona, bir yılda 
40 bın kadar kimse müracaat ede
rek muayene olmaktadır. Halbu

ki İstanbuld3 bir bukadar daha 
halkla temas eden ve umumi iş -
!erde çalışan vatandaş vardır. Ko
misyona, mühim bir kısım müstah
:iemlerin gelmediği ileri süriıimek
tedir. 
Diğer taraftan, Beyoğlunda da, 

tıpkı İstanbul tarafında old:.ığu gi
bi, bir sıhhat komisyonu teşkili 
zarureti ortaya konmaktadır. 

Cerrahpaşa hastanı:sine lü7.Umu olan 
bir elbise dolabı 
lı faiyeye alınacaıı 300 kılo üstüpü 
Üsküaar ~üt çocukbrı dıspanserine 
dolap ve mas~. 

* Fransız tiyatrosu operet 
kısmı 

J2 • 3 • 1937 Cuma günü 
A kşli'iııı saat 20, 30 ıla 

DELi DOLU 
Yazan: Ekr•m Reşit 
Mıirik, Cem•l Reşit ---

Zayı • İstanbul ;thalat gumrıl 
ğünde 2452 No lu beyannaıııt: ile 1 

muamelesi y~pılan eşyay3 ait 
379670 numaralı resmi gümrük 
ffidkbuzunu kaybettım. Yenısıni 
çıkaracağımdan hiıkmu olm;ıdıgı ı· 
tan olunur. 
Balık Pazar Hava Han Rafael 

Hatem 

Mub ımmen bedeli lik temınat 

85 lira 
99 

153 • l ı,48 

Yukarda cinsi miktarı ve nıulıanınıen bedelleri yazılı olan 
işler ayrı ayrı pu;arlığa konulnıııştur. Nümune ve şartııanıeleri 
encümen kalemin le görülebilir. İatekliler 2490 numaralı kanun• 

da yuılı vesika ve hiz3larmda gösterilen ilk teminat makbu" ve
ya mektubile beraber 16-3·::137 Salı giinü saat 14 de D•im! En· 

cilnıen le bulunmalıdırlar. (F.) (J:.172)· 

* •• Keşif bede'i 5724 lira 5 kuruş Çubuklu • Paşabohçe yolunun 

yarı kalan kısmının tamamlanması açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım MiTdürliiğlınde görülebilir. 1

5
• 

tek!iler 249J numaralı kanunda yazılı vesikadan başka ebiltme 

giinünden en son iki giın içinde Bayındırlık direktörlıiğüne mii· 

racaatla fen ehliyet ,·esikası aJm3Jarı ve 429 lira 30 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektuhile beraber 19-3.937 Cuma giınü 
uat 14 de Dain ! Encıimende bulunınaJıdırlar. (f) (1) 7!J) 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğü.;de;:-
Gü mriik satışından: S. R. markalı 148 sandıktadaralı 8583 

kilo ve 2140 lira da bozuk kesme şekerle P. V. C. E. markalı 
316 ~andıkda daralı 18443 kilo ve 4608 lira değerinde bozuk 
kesme şekerin şartnamelerine tev[. kan açık artırma ile satışları 
30-3·937 gün~nde saat 14 de Sirkecideki Satış salonunda yaptta. 
caktır. 1stek!iıerin Maliye ünvan tezkerekrini hamilen yiızd . e 

1 

1 
1 

-AÇ 

Vergi projesi 
Maliye Vekaleti vergi usulleri

ni birleştiren kanun projesi üıerin
deki tetkiklerine devam etmekte
dır. Proic'ye göre, bilvasıta alınan 
Jvi'rgilerden, tayyare vergisi de 
dahil olmak üzere memurların ma
a:şından yapılan tevkifat, tek bir 
rakam halinde tesbit edilecekti.r. 

Mühendis mektebi için 
Yuksek Mühendis mektebinin ıs

lahı ile mektebe bazı yeni ~ube • 
!er ilavesi için yapılan tetkikat 
ilerlemiş ve mühim bir proje hazır· 
lanmıştır. 

Diğer taraftan Gümüşsüyunda 
mektebin şimdi bulunduğu binanın 
ihtiyaca kafi gelmediği görülmüş 
ve yeni pa,·yonlar inşasına karar 
verilmiştir. 

Bunun için mektep sahası dahi
linde 200 küsur bin lira •arfile 
muazzam yeni bir bina ya;ıtırıla
caktır. 

İnşaat bu ayın yirmi ikisinde i
hale edilecek ve derhal işe başla
nacaktır. --
aracılar haklı görnldU 
Bundan bir müddet evvel yük 

taşıyan arabacılar alakadar ma • 

kanılara müracaat ederek bazı di
leiderde bulunmuşlardıö Ticaret 
Odasının bu husustaki tetkikatı 
neticesi ıdare heyetince muvafık 
gorıilmektedır. 

Verılen karara araba adedi tah
dit edılccek, hususi müesseseler 

kamyonlarını umumi işlerde kul
lanamıyacaklardır. 

BORSA. PiYASA 
11· 3. 937 
ÇEKLER 

Londr, 
Ncv~ork 

Parla 
MilJao 
Briik•el 
Atina 
C«-ntvrı 

s~ı,. 

Amslerdam 
Prag 

Vly•n.4 
Mad,lt 
Beri in 
v.,,o•a 
BudapeJt• 

1 fHif..re.J 
Belgrat 

Yokohaına 
•·<.ı•l..ova 
:O tol.hol°' 

> ç 1 t 1' 

615. 
o, 79•6 

17. 36S 
15, 09\>2 
4. ıııs 

l9, 025 
3, •817 

64. 115 
J, 4525 

22, 7612 
4, 2357 

11. •960 
ı, 97>0 
4, 1871) 

4, 39 
lOlt. bl7S 
34, 6 ,40 

2, 7117S 
24, 41.S 

3, ıS36 

PARALAR 

1 ~ferlln 
1 DolRr 

'10 Frank 
20 ı ı •• ı 

~ 
llJ. 
~, .i. 
] 1 ı. 

wo. 
20 Pelcika Frangı 80. 
1i> Drahmi f&. 
20 1•viçre Fraaaı 56S. 
20 Lrva 20. 

l Florin 63. 
20 I< ron Çek 70, 

1 ~lllr. Avı.u.turya20. -
f'f'~eta -. 

1 Plark '~ 
1 71otl 20. 

2L 

Kapanış 

6iS 
0.7937S 
17.llSO 
h.091S 
4.72 ıı 

89.16't 
,.4894 

'4.a11a 
l,45SO 
22,ll!J\j 
4,24JS 
ıı,sı~o 

1,979 ı 
4.1918 
4,397S 

108,795 
34,69 

2,791S 
H,\7> 
3, 153~ 

s.: •ı 
f 18. 
126. 
11). 

t:t>. 
84 .. 
22, 

571. 
23. 
~3. 

7'1.. 
23. 
-. 
21!. 
n. 

l Penr• 
20 Ley 
ıl) Dinar 

iL 50 
48. 

23. 
ti. 50 
52. 

Yon 
l Kron !aveç 
1 Aıhn 
l baolııı.not 

--. 
30. 

ıo39, 

24'. 

ESHAM 
AçıhJ 

J, [ankau Mü:---

., u N. 

- " 
Ha. 

-. 
32. 

}Oj9. 

241. 

Anadolu 1"'• 60 O/O Petln 
13, 23, 

• " 1ü.d• 60 oıo vadeli 

" ,. 100 de 10'.> 
Aalan çimeato 14,5S 
Merkez Ban. 

iSTiKRAZLAR 

Aç_ıht Kapanı' 
Türk Borcu. 1 Peş.in -.- -.-

" • l Vadeli J9.7o 19,50 

1 K söz- s =======-=============== 
Devl~t Demiryolfarı ve Limanları ı 

işletme U. idaresi ilanları ........ ı·---·---.Mulıamuıen bedeli (13.200) lira olan 30 milyon roş bilet kar· BUGÜNKÜ PROGRAM 
Ôkle neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikis~ 

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

Akşam neşriyatı: 

18,30 plakla dans musikisi, 19,30 
spor mus ·bebeleri Eşref Şefik, 

20,00 Nezihe ve arkadaşları larafın
dao Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30 B. Ömer Rıza tarafından 
arapca söylev, 20,45 Türk musiki 
heyeti, 21,15 orkestra 22,15 ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,35 plakla sololar, ope· 
ra ve operet parçaları, 23,00 son. 

İstanbul Altıncı İcra lllemurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı m•hcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verılen 
bir adet Ferhan deseni Acem Ha
lısı 15-3-937 Pazartesi günü saat 
10 dan ıtibaren Bcyoğlunda bekar 
sokağında 28 No. lu hanede açık 

arttırma suretile salılacak•.ır. İs • 
teklilerin mezkur gün ve saatte 

mahallinde hazır bulunacak me
muruna müracaatl<.rı iliin olu • 
nur. (30931) 

ZAYİ: Fort kamyoMlinin 410-t 
numaralı belediye plakasını key
bettim. Yen•sini alo.cağımdan es · 
kısinin hükmü yoktur. ı 

r 
So[iamo" j 

ISTANBUL lı 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
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FIATLAR 
C I N S 1 

Bukday yumuşak 

" sert 
.11.rpa Anadol 
Çavdar 
Yapak Anadolu 
Mısır sarı 

" beyaz 
Yulaf 
Zerdeva deriis 
sansar 
Tilki 
Kuduz 
Porsuk 
Tilki 
Kurt 
Çakal 
Tavşan 

• 
• 
" 
" 

• 
adedi 

Y.aka. 

K. P. K. P. 
6 13 6 20 

4 25 4 30 
4 27 4 30 

4 25 
4 12 
4 25 
45GO 
3000 
62'l 

1900 
600 

25 

4 35 

4903 
4500 
1500 

631) 

GELEN 
Buğday 

Un 
Fas•ılye 

Çavdar 
Arp3 
Çakal derisi 
M.sır 

Mercimek 
Sıısam 
Mısır 

Fasulye 
Yulaf 
Toftik 
Kepek 

348 
9~ 

15 
45 

15 
9 

30 
5 

32 

ton 

• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 
" 
• 
• 

ton 

" 

tonu 23·3·1937 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (990} liralık muvakkat teminat ile 
kiinunun tayin etliği vesi)caları, resııı! ga•etenin 7·5.1936 gün ve 
3297 No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine ver:nelcri lazımdır. 

Ş•rlnameler parasız olarak Ankarada Mıılzeme dairesind•n, 
H~ydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır.(1236) ,. 

" * 
Pendik istasyon biifesi mukavelenin akdi tarihinden itibaren 

20 n'san 938 tarihine kadar açık arttırma ile kiraya verilecektir. 
Açılı: arttırma 25 mart 937 perşembe günü sa•t 10 da Haydar• 
JHŞa gar binası dahilinde İşletme müdiirliiğü komisrnnunda 
yapılaceklır. Bu i5c girmek istiyenlerin 13455 kuru~\nk muvak• 
kat teminatı verdiklerine dair alacakları Haydarpaşa vezne 

ıııakbuzile ve kanunun tayini ettiği vesikalarla birlikte arttırma 
gün ve saatinde komisyonda hazır bulunmaları lbımdır. 

Bu işe aid şartnameler Pendik istasyımundan ve Haydarpaşa 
İşletme miidfırliiğiinden paras.z tedarik olunabilir. (1367) 

* * * 
Muhamnıtn bedellerilc mılctar \'C vasıfları aşa~ıda yazılı (4) 

ı:u,up malzeıne her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 22-3 37 
Paurtesi günü saat 10 da H1ydarp1şa~a gar binası dahilinde 
toplanan komisyon tarafından açık eksiltme ile saıın alıncaktır. 

Bu işe girmek istiyenle:in hizalarında yazılı muvakkat temi· 
nat ve kaııtınun tayin ettiği vesaikle birlikte eks'ltme gunu saa. 

tine kadu komisyona mfırecaatlart lazımdır. Bu işe ait şartna· 
meler komisyondan paı asız olarak dağ"ıtılm•ktactır. 

1 - 500 kilo muhtelif eb'atta galvanize adi demir tel, 1300 
kilo galvanıze bal! teli, 500 rulo galvanize dikenli tel muhammen 
be lt-li 1745 lira 60 kuruş ve ınvaakkat teminatı 130 lira 95 
kıı~uştur. 

2 - 1050 kilo mehtelil eb'ıta d~mir rondela muhammen be· 
deli 3GO 1/2 lira ve muv•kkat teminatı 2704 kuruştur. 

3 - 445 kilo ıııuhte if eb'atta yay için çelik tel ve 570 kilo 
mıılıtelif eh'atta g•lvan ze çelik kablo tel muhammen bedeli 1010 
lira 25 kuruş ve muvakkat te:nina~ı 7577 kuruştıır. 

4 - 15 adet r•y delme makinesi (Rcb•l 1 gibi) muhammen 
hcrl<'li 673 1/2 lira ve mııvakkat tenıin•tı 5052 kurıı5tur. (123<.} 

Kap ah zarf usul ile eksiltme ilanı. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çubuk bara• 

jınd~ yapılacık gnino inş1atı. 

Keşif bedeli •75252• lira •55• kuruştur. 

2 - Eksiltme 31·Mart·937 tarihinde Çarşamba giinü saat 

"15,. de Nafıa Vekaletinde Sular Umum Müdiirlüğü eksiltme ko

misyonu o asında kapalı zarf usulile yapılac1ktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele prcj~si, Bavın• 

dırlık i51eri genel şartnamesi, inşaata aid umumi ve hnsasi fenni 

şartnameler keşif cetveli, silsilei fiat cetveli ve projeyi "3,, lira 

"76,, kuraş bedel mukabilinde Sular Umnm Müdürlüğünden nla· 

bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin •5012• lira •63., 

kuruşlllk munkkat teminat vermesi ve resıni gazetenin 3297 sa• 

yılı nüshasın ia çıbn talimatnameye tevfikan müteahhittik vesi. 

!.:ası ibraz etmesi ve •50• bin liralık i~ yapmış oluı:ısı lazımdır. 

İsteklil~rin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten 

bir sa:ıt ev,•eline kadar Suiar Umum Müdürliiğiıne makbuz mu• 

kabilinde vermeleri lazımcitr. Postada ols.n gecikmeler kabul edilmez. 

"536,, "1334,. 
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DIŞFIATLAR 

Buğday: Lıverpul 6, 06 
• : Şıkago 6, 40 
• : Vinipek 6, 13 

Arpa : Anvers 5, 46 
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1355 Hıcrl 1352 Rumt 

J\Iektep talebesi için cins ve mikt•rı yukarıda yazılı •7. ka. 

lem iç çamaşırı vesaire açık ek•i'.tmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli "2263u lira "15. kuraş ve ilk teminatı "170. lirad, r. Ek· 
siltmesi 29-3-937 pazartesi günü aaat 14 de yapılacaktır. Şartna• 

mesini görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmeye girmek iste• 

yenlerin de mnayyen g·ün ve saatte mektepteki komisyona müra• • • 
" 
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12 Mart 
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Vakitler Vauti Ezani 
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caatları itan olunur. "1355,, 

:"""----~~~--~-------~--~--------------------... 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llarıları 1 
:-----------------------------------~-Askeri hastanelerde yeniden yapılacak olan bir pavyon ile hir ko
ridor kapılı zarlla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 28219 lira bir 
kuruştur. ilk teminatı 2116 lira 43 kuruştur. Eksiltme 27 Mart 1937 
Cumartesi saat 11 dedir. Teklif mektupları mezkür saatten bir saat ev. 
veline kadar Komi•yon Başkanlıkına verilmiş veya gönderilmiş ol~cak· 
tı r. Şartname keşif ve resimleri görmek isteyenlerin her gün Erzurum 
askeri aalınalma komisyonuna müracaat etmeleri. (636) (1373) 

* • • 

yedı buçuk teminat akçaları makbuzlarile. birlikte muayyen za• 
nıanPa Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1221) 42150 

1 

ıı L· .. v •. •2,50 

Tümen Birliklerinin ihtiyacı için pazarlıkla 7 adet büyük kazan 
!le 3 adet küçük k~zan satın alınacaktır, Kazanların muhammen 
bedeli 400 lirad<r, ihale 20-3-1937 Cumartesi günü saat ıı de 

il Edremit As. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Kazanların kat'i teminatı 60 liradır. Evsaf ve şeraitini görmek ve 

ıı.o-...--.....--.-..;.-=-..:......--.....; bilmek isteyenler için komisyon herzün açık oldu~u. (637) 
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-AÇIK SÖZ 

GRİPİN 
~ Dr. İhsan Sami -·ı 
Oksürük şurubu 

Ôksürük ve nefes darlığı, boğ
maca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ilaçtır. Her ecuınede 
ve ecza depolarında bulunur. 

B.. .. " 1 -
UtUn acı, agrı, SIZı Gebze icra Memurluğundan: 

Açık arttırma ile paraya çevrileye• cek gayri menkulün ne olduğu: 
Sağ tarafı Kadir bakkal dükkanı, 

sol tarafı Yahya O. Mehmet toru -

ve ıstıraplarda 
gane cankurtaran: 

o 

--
Hakkı var 1 

Soğuk algınlığından müte• 

vellid nezle, grip ve bron· 

şiti heırı önler, hem teda
vi eder. Baş, diş. mafsal, 

adale ve sinir ağrıla-

Günde üç kaşeye 

rını geçirir. 

kadar ahnabilir. 

Gripini tercih ediniz. 

Nafıa Vekaletinden: 
Sivas • Erzurum hattının 208 + 263 üncü kilometresinde ve 

Fırat suyu üzerinde altmış metrelik bir demir köpriınün inşa ve 

montajı •ve lüzumu halinde ripajı> kapalı zarf usu!ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1- Eksiltme 2·4·937 tarihinde saat on beşte Ankarada Nafıa 
vekaleti demiryollar inşaat dairesinde yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 54054 liradır. 

3 - .Muvakkat teminatı 3952. 70 liradır 

4 - Eksiltme şartnamesi mukavele proj~sı vesair evrakı 270 
kuruş mukabilinde inşaat dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler lı490 No. lu kanun 

mucibince ibrazına mecbur oldukları evr:\k ve Tesikala\'la 7-5-936 

tar hli ve 3297 No. lu resmi gazetede il:in edilen talimata göre 

verilmiş 937 senesine ait müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifin! 

havi zarflarını mezkur kanunun tarifatı dairesinde Jıazırlıyarak 

2.4.937 tarihinde ııaat on dörde kadar Denıiryolları İnşaat Daire
sıne makhuz mukahilinde vermeleri lazımdır. 

6- B11 eksiltmeye gireceklerden laakal 50 metrelik bir demir 
köprü montaj nı mavaffakıyetle yapmış olmak şartı aranacaktır. 

•:!08• •81 il• 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

Nurinin Bmniyet Sandı~ına birinci derece ip.otekli bulunan 
ve t~mamına yeminli üç ehlivukuf tarafından (500) lira kıymet 

t~krlir olunan Erenköyünde sahrayicedit mama tariki, çavu1başt 

caddesinde es~i 44 yeni 9/1 No. lu evin satılmasına karar veril• 
miştir. Evsafı. mezkur h•ne bir katlı ve ahşaptır. Bir sofa üze• 
rinde iki oJa b:r gusulhane ve helayı havi bir mutlaktnn ibarettir. 

Bahçede üstü tenekesile ö:tülü bir ahır mevcut olup etrafı çamur 

harçlı divarla çevrilmiştir. Hududu: Bir hrafı Latif b3hçesi bir 
tarafı Melek bahçesi bir tarafı yol ve bir tarafı Şrıkriı bahçesi ile 

mahduttur. Umum mesahası 824 ru2 olup bundan 68 m2 bina 

13 m2 ahır yeri ve k•lanı bahçedir. hbu gayrimenkul tapu kay• 
dı üzerinden açık arttırmaya vazedilmiş olduğuııdan 26-4-37 tari

hine müsadif P~zartesi günü saat 14 den 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edilecektir. 

Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni hulduğu tak· 

dirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son •rttı• 

ranın ta•hhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün mü idetle 
temdit edilerek 11·5·937 tarihine müudif Sah günü saat 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizle yapılacak ikinci açık arttırmasında 

arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı t3k
dirde satış 2280 No, lu kanıııı ahkamına tevfikan geri bırakılır. 

S2tış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteYenlerin kıymeıi mu• 
bammenenin % 7,5 nisbelinde pey akçesi Teya milli bir bankanın 
teminat melttulJunu hamil bulunmaları lazımdır. 

Hakl•rı tapu sicilli ile s•bit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer 
alai<adaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak:arını ve hı:su· 

ıı.lle faiz ve masarife dair olan iddialarınt evrakı müspitelerile 
birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 giin zarfında birlikte 

dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli 
ile sahit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyed~n mütevellit Beleiiye ru• 
ıumu ve V•kıf icaresi ve dell•!iye resmi bedeli müzayededen 

ten:ı:il olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi ı::ıüşteriye aittir- Da· 
ha fazla malumat •!malı: isteyenler 1 •3-937 tarihinden itibııren 
herkesin görebilmesi için dairede açık hulundurulacalı: •rttırm • 

şartnamesi ile 934/2783 N o. lu dosyaya müraca•tl• mezk\ır dos-
yada mevcut vesaiki görebilecekleri i!An olunur. (1380) 

n u Zehra dükkanı ve hazinei ma
liye furunu ve arkası Ali usta kı • 
zı Nefise hanı, önü çarşı meydanı 
ile mahdut kahve ma dükkJ.n. 

Gayrimenkulün bulunduğu mev
ki, mahallesi, sokağı numara5ı: 

Mustafapaşa vakfına icareli bir bap 
kahve hane maa dükkan. 

Takdir olunan kıymet: Üç bin 
yedi yüz elli lira. 
Arttırmanın yapılacağı yi>r, gün, 

saat : 3/4/937 Cuma günü saat 14 
de Gebze icra dairesinde. 

1- İşbu gayrimenkulün arttır
ma şartnamesi 21/3/937 tarihinden 
itibaren 36/806 No. ile Gebze icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla ma
liimat almak istiyenler, işbu şart
nameye ve 936/806 dosya numara
sile memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu -
karda yazılı kıymetin 7o 7,',, nisbe
tinde pey veya milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edllecek • 
tir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtihk hak
kı sahıplerinin gayri menkul üze
rındeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içınde evrakı müsbitelerilc birlik
te memuriyetimize bildirmeleri i
cap eder. Aksi halde hakları tapu 
sıcılıle sabit olmadıkça satış bede
lınin paylaşmasından hariç kalır

lar. 
4 - Gösterilen günde artırma

ya iştirak edenler artırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malu
mat almış ve bunları tamam~n ka • 
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağrıldıktan 

sonra en çok artırana ihale edi • 
lir. Ancak arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş be -
şinı bulmaz veya satış isteyn~in a
lacağın:ı rucham olan diğer ala -
caklılar bulunup ta bedel lıunlar
rın o gayri menkul ile temin edıl· 
miş alacaklarının mecmuundar, 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma on beş gün daha te:nci t ve 
on beşınci günü aynı saati~ yapı· 
lacak arttırmada, bedeli s.ıtış ıs

teyenin alacağına rüchanı olan dı
ğer alacaklıların o gayri menkul 
ile temın edılmiş alacakları mec -
muundan fazlaya çıkmak ~artile, 

en çok artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale ya
pılamaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisıne i

hale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermez
se ihale kararı fesholunarak kendi
sinden evvel en yüksek teklifte bu
lunan kimse arzetmiş olduğu be -
delle alm~tra r!!.,, olursa, ona, ra· 
zı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gun muuu~de arttırmaya çı
karılıp en çok arttırana ihale edi
lir. İki ihale arasındaki far:t ve ge
çen günler için % 5 ten hesap o -
lunaeak faiz ve diğer zararlar ay
rıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetirnizce alıcıdan tahs'.l o -
lunur. Madde (133). 

Bu gayrı menkulün yukarıda 

gösterilen 9/4/937 tarihinde Gebze 
icra memurluğu odasında işbu i -
lan ve gösterilen arttırma şartna
mesi dairesinde satılacağı ilan o -
lunur. 9/3/937. (1377) 

Üsküdar Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Üsküdar vapur iskelesinde ya -
nındaki gazinoda Sadettin. 

Hazine tarafından aleyhinize i -
kame olunan 36 lira alacak davası 
üzerine daveti kanuniyeye icabet 
.etmediğinizden hakkınızda gıyap 

kararı verilmiş ve bordro gelmiş ve 
tetkik edılmiş olduğundan celsei 
atiyede gelmediğiniz ve itiraz et
mediğiniz surette vakı'ayı kabul 
etmiş addolunmak üıere muhake. 
me 3/4/937 tarihine müsadif Cu
martesi günü saat 10 talik kılın -
mış olduğundan tarihi i!andan iti
baren beş gün zarfında itiraz etme
diğiniz surette mahkemeye kabul 
olunmıyacağınız muameleli !(ıyap 
kararı makamına kaim olmak üze
re ilanen tebliğ olunur. (937 /34) 

YAŞINIZ 
Hiç Bir Şey 
İfade Etmez 

Birçok genç kızlar, lh· 
tlyar görUndUkıerl hal· 
da •• biro;k anneler de 
genç gibi görünüyorlar 

Bu rueselode 
yaş mevzuu. 
bahis detil· 
dir. Asıl rol 
oynıyan bel· 
ki cıldinizde· 
ki "B:oce'" 
havat hcc•v· 
relerinin nük~ 
ı rıd·r. 

Cildinizdeki "Blocel .. 1 
canlandırınız ve her 
ne yaşta olursanız genç 
bir ten temin edlnlz. 
Cıidinizdeki Biocel n;sbeti 

derecesinde yüzünüzde gençlik 
vardır. Cildin tazeliğini .,;e genç
lığıni muhafaza ve ida"l~ içirt 
tabiatin cildde yarattığı lıu kıy
metlı cevherin kurumasına mey
dan vermeyiniz. Onu, genç hay
vanlarda gizlenmiş cild hucey
ratı merkezınden istihsal edil
mış saf ve ilaze Biocel ile bes
leyip canlandırınız. B•ı şayanı 

hayret cevherin ci1dir.iz için 

buyuk bir tesiri vardır. Bio0cl'ın 
tabıi ihlıyatını ihya edP~lk ve 
halı ıekayyüzde bulunduracak -
tır. O zaman, cildiniz, kendi 
kendıne yaşın ilerleme alamel
krı ulan buruşuk, çizgi, siyah 
benlerden kurtulacak v~ haki
ki ve devamlı bir gençlik maıı

zarası alacaktır. Cilt için yalnız 
bir tek .Bioceb li unsur v&rdır. 
O da (pembe renkli) Tokalo'l 
kremidir. Hemen bu akşam yat
mazdan evvel tatbik ediniz. Sa
bah ta beyaz rengindeki Toka· 
lon kremini kullanınız. Cazip 
ve şayanı hayret neticeler elde 
edeccksıniz. 72 yaşlarınd 1ki ka
dınlarda buruşukluklar kalını -

ya can ve 50 yaşlarındaki kadınlar an 
cak 30 yaşlarında görüne~ekler· 
dır. Genç kızlar da hiç bir va. 
kit göremedikleri cazip bır gü
zellikte bir tene malik olacak
lardır. 

r - .. ·" Binlerce Tokalan muşterı• 
sinden müessesemize mek .. 
tub yazan 1arın müşahedele
ri kendi'iıt;nden ııelen en 
kıymetli delillerdir. 

( Yağsız cildim daima 

çat/.ır "" kır•şır)dı. Toka· 

L 
/on buna mani oldu.) 

K. S ... M. E. Manisa 
Düz tJe pürüı~üz bir 

yüz• ancak Toka/on krt• 

mile malik oldum. Bıilün 
arkadaşlarım yüzümdeki 

1 

deği,ikliğe hayret eltiler.) 
M. F. sokak No. M. Bursa 

Mektupların asılları dos• 
yalarımızda saklıdır. \.., ______ .,, 
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llstanbul komutanlığı-, 
Satınalma Komisyonu llAnlar:.J 

15/3/1937 Pazartesi günü saat 
15 de kapalı zarfla ihalesi yapıla
cak olan 400 ton yulafın alınma
sından sarfınazar edilmiş olduğu. 

(1389) 

* 
Gümüşsuyu hastahanesinin Ha-

mam ocağı maden kömürü yaka -
cak bir surette tadilen tamiri iha
lesi açık eksiltme ile 18 mart 1937 

Perşembe günü saat 16 da yapı

lacaktır. Keşif bedeli 250 lira 76 
kuruştur. Şartnamesi her r,ün öğ
leden evvel komisyonda görüle -
bilir. İsteklilerin 19 liralık ilk te
minat makbuz veya mektuplarile 
IX. inşaat' şubesinden alacHkları 

vesikalarla beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda Ko
mutanlık satın alma Koınis\'fmuna 
gelmeleri. (1112) 

' 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çanıaltı tuzlasın la sureti mahsusada tesis olunan ince 
tuz dejtirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan 
ince s~fra tuzları yı&rımşar ve birer kiloluk paketler ve 
mutbak tozları da "50., şer kiloluk içi ka~ıt kapalı çuvallar 
içinde satışa çıkarılmıştır. 

Sofra tuzJ3rı "64~ ve u12R. zer pak~ti havi s ndıkhra 
konarak anıbalajlanmışt•r. Pık~cli sofra tu?.larının beher 
kilosu Kıbıtaş ambarın~a "9,50., ve mutbak tuzlarının 

b:lıer kil Hı 5,2) kurq fit il sıtıhcı ktır. 

Ger~k mut h'.lk ve gere!< s >fn tuzl:ırı hir s1n !ık veya 
h'r çııvıldan dalı'.\ az sntılanıaz. Sandık ve çuvıl bed ıl"rİ 

tuz fi .tına dahil oldu!tıından müş•erilerdcn ayrıcı sandık 

veya çuval bedeli aranııııyıcıktır. 

Tuz satıcılarının 1nh sular 1stanbul BPşnııi<lürlüğ 'i 
etm:leri Kobatlş anıbannı nıür"c~at 

(1184) 

T[DAVl'.JLD~N Ç[lo:'.il[N DARANIZ WiÇ~i~ 
Cl~t.TL~ SiZi iltf<L[TM~Z . 

ONU BANk'AYA YATID.INIZ 
~tl2 TORLt:I iZAHATI GIŞE:LEl1.1MiZOE:N ALiNiZ 

İstanbul Dördüncü 
İcra memurluğundan: 

Fuadın tanrrufonda olup Emniyet Sandığına birinci ılerece 

ipotekli bulunan ve yeminli üç ehlivukuf tarafından tanıam:na 

(1882) lira kıymet takdir olunan Sülcyruaniyede T1şııdaklar soka· 
ğında eski 12.12 Mü. yeni 16.18 Ne-. lu Sağı Cemil, Nail ve 
İsmet hane l aLçderi arkası avukatın arsası ve kısmen Naim 
lıanesi blıçrsi sol tarafı Taşacaklar çıkmazı vakıf çeşme önü Tış 
oda' ar sokağı ile mahdut maabahçe iki hanen:n satılmasına karar 
verilmiştir- M•z!,ür gayrimenkuliın evsafı: 16,16/1 No. lu iki 
katlı ahşap evdir. Zemin kalı sokaktan girilen zemini karosinıen 
gönıülii iki kiiplü Antere camekanla böliinmüş bir sofa bir kapı 
ile girilen diğer bir sofa merdivenle çıkılan Lirinci katta:bir sola 
1izerinde birinde yük ve dolabı olan iki od:ı ve bir hela vardır. 
Zemin k•tında antrenin sağında merdivenle çıkıl.ın altında bod• 
rumu olan oda zemini karosimen döşeli alaturka ocaklı nıutbak 

ve bahçede tulumbalı bir kuıru zemin kıtındaki odanın üstünde 
birinci katta ayrı mer,iivenle çıkılır diger bir oda var 18 No. lu 
ev de ahşaptır-Zemin katında sokaktan girilen zemini malta döşeli 
bir taşlık, oda ve zemini bozuk çimento ocaklı mutbak ve bir 
sofa ve yük ve dolabı olan oda ve sof ıda bir hela ikinci katında 

bir sola üzerinde yük ve dolaplı bir oda ve bir hela vadır. Her 
iki evin zemin kat pencereleri demir parmaklıklı olup birinci ka• 
tında ortada birer çıkma vardır. Elektrik tesisatı mevcuttur. 
Umum nıesahahası 16 No. lu evin 124 m2 olup bundan 79 m2 
bina geri kalanı bahçedir. 18 No. lu evin umum mesahnst 70 
m2 olup bundan 33 m2 bina ve geri kalanı bahçedir. 

İşbu iki evin tapu kaydı üzerinden açık arttırma vazedil• 
nıiş old.ığundan 26·4•937 tarihine müsadif Pazartesi günü sıat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni buMuğu takdir. 
de müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıra• 
nın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tem• 
dit edilerek 11-5-937 tarihine müsadif Salı günü 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 
bedeli kıymeti nıuhammenenin °it 75 ni bulmadığı taktirde satış 
2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış pe• 
şindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhamme• 
nenin % 7,5 nisbetinde pey akçes: veya milll bir bankanın temi• 
nat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

Hakları tapu sicilli ile sabit olmiyan ıpotekli alacaklarda· di• 
ğer alakadaralnın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklartnını ve 
hususile faiz ve ma~arife dair olan ld iialarını evrakı müspiteleri 
ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlik• 
te daireı.ı,ize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu si· 
cillı ile sabit ol mı yanlar satış bedelinin paylaşmasindan hariç ka• 
lırlar. Mğterııkim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Bele
diye rıısumu ye Vakıf icaresi ve dellaliye resmi bedeli müzaye
deden tenzil olunur. 20 senelik vakıf ica· esi tavizi müşteriye aittir. 
Daha fazla malumat almak isteyenler l-3-937 tarihinden itiba· 
ren herkesin görebilmesi için dııirede açık bulunduracak arttır• 

ma şartnamesi ile 2512-934 N.lu dosyaya müracaatla mezkur 
dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (13711} 

Okul Kızı 
Okul Kızlarının yıllardır bekle-

dikleri biricik kız mecmuası 
1 Nisaııda çıkıyor 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

ETEM İZZET BENİCE 
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