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Muhterem misafirimizin 
Ankarada ikinci günü 

Dost devlet Hariciye Nazırı şeref ine dün akşam 
Ankarapalasta 300 kişilik bir ziyafet verildi. ......................................................... -

Paris İsmet İnönü bir öğle ziyafeti verdiler 
Çarpışmaları -------

Pariste kanlı çarpışmalar oluyor 
Ve büyük gürültüler biribirini ko
Vdlayacakmış deniyor. Bir (iç iş) 
olmak mahiyeti ile bunlar, bizleri 
alakadar etmez. Her millet dilediği 
rejimle, dilediği rejim için dilediği 
ribi çalışmak haklarına bol bol 
maliktir. 

Matbuat müdürü misafir gazetecilere 
ziyafet verdiler 

Ancak ~urası varki Fransa gibi 
konuşulan ve münakaşa edilen bir 
(geniş hürriveller) memleketinde, 
nıeselclerın, normalin dışında sa• 
}ılacak yollarda halline kalkL~ılması, 
bu sulh memleketinin zayıflamakta 
olduğunu anlatmak itibarile, bütün 
Avrupa gibi, bizi de yakından meş
gul eder ve elmelidır. 

Biz, içerde karışık bir Fransanın 
ve hele şu iç harbi morlasının 
dünya sulhu için bir felaket olaca· 
liı kanaatinde yanıldığımızı san. 
mıyoruz. NaS>I bir rej i ın takip eder. 
se elsin, kuvvetli lir Fransanın 
tnevcudiyeti, sulh i•:eyen m' l etler 
iç;n en kat'! bir ihtiyaçtır. Ve za. 
Yıf:amış bir Fransa, hiç şüphe yok 
zayıf düşmüş bir büyiık Br .tanya 
kadar, halt! ondan da daha çok, 
dünya sulhuna bir tehlike kaynağı 
olacaktır. Bu ilil.ıarla dünva, kritik 
günler yaşıyor denemez mi? 

Muhterem miıafirimİ% doıt Ro
manganıra kıgm !lll Hariciye ,Va .. 

zırı H. Antoneslc.o 

Fransadaki 

Ankara, 18 (Telefonla) - İki 
günden beri hükumet merkezimiz· 
de mısafir bulunan ve evvelki gün 
Cumhurreisımiz Atatürk tarafın • 
dan kabul edilen Romanya Hari. 
ciye Nazırı Ekselans Antonescu şe
refıne bu akşam Romanya Sefareti 
tarafından Ankara Palasta 300 ki
şilik bir ziyafet ve bunu takiben bir 
suvare verilmOtir. Ziya!1e ·lı:.e mi
safirlerimiz, vekiller, Hariciye er
kanı ve diğer bazı zevat hazır bu • 
lunmuşlardır. 

Muhterem misafirimiz şerefine 
yarın akşam da Marmaraıia bir zi
yafet verilecektir. 

Ankara 18 (A. A.) - Başbakan 
ismet lnönü ve refikaları bugün 
Anado!u klübünde Romanya Dış 
işleri bakanı ve refikaları şerefine 
bir öğle ziyafeti vermişlerdir. 

Ziyafette, Dış bakanı i'e vekiller 
ve Romanya elçiliği ileri ge enleri 
bulun ııuşlardır. 

Matbuat müdürünün 
zıyareti 

Ankara, 18 (A.A.) - Dün, Ana· 
(Devamı 2 nci sahi fede) 

hadiseler 
Bluın kabinesinin intizamı kolay. 

~a lesis deceğirıe samimi olarak 
ınanıyoru:ı.. Bu inanımız olmas•, 
Fr.nsanın zayıflamakta olması yü· 
zünden ,korkunç biiyük bir harbin 
arifesinde bu lunulduğu noktasında 

Dün Parisfe umumi bir 
grev yapı I dı 

- .. -ısrar eder ve hükumelimizden bir harp 

tehi kesi olduğunu kabul ederek Bütün Faşist teşki·. 
derhal ye şiddet:e tedbir almasını ~ d -
İSlemeğe kolkardık. Bununla bera. !atının agıtılması. 
ber, iç karışıkların kardeşi kardeşe polisin tasfiyesi 
öldürten birer kan davası halini istendi 
aldığı bu devirde yarının neler Pari.ıi, 18 (A.A.) _ Paris hava . 
getirdikini yiiı yüz bir kat'iyellc lisınin bütün amele birlikleri, ge• 
•ö,femek güçtür. çe · ı gece Slichy'de vukua gelen ha 

Her türlü fikirlerin kolayca ve disder esnasında amele sınıfını 
•çıkça propagandasını yapmak karşı hükumet otoritelerinin dt 
mümkün bulunan Fransada De La· amme kuvvetlerinin ittihaz etmi~ 
r•uque her vakit taraftar bulabil· oldukları hattı !hareketi proteste 
inek ve Fransa da her vakit ıkarı· etmek üzere yarım gün grev ila • 
§&bilmek istidadile sulhçu A.rupa· nın<. karar vermişlerdir. 
lıiarı, hepimizi düşündürmelidir. Crev, bu sabah filen tahakkuk et. 

Sulhu sevenler, sulhu korumak mişlir. 
işinin rüçle~mekte olduğunu bu Grev, Umumi Mesai Konfederas 
h&diselerden sonşa artık hesapla· yor.unun tahmini veçhile öğle vak· 
nıak zorundadırlar. Ve eğer sulh, ti wna erecektir. Yalnız gazeteler, 
kuvvetli olmaya bağlı ise, buiÜn• her zamanki gibi çıkmıştır. Me • 
kü vaziyet, silahlanmaya ve türlü mt.• lar, vazifelerin~ gitmişlerdir. 
hazırlıklara daha büyük hız Nakliyat vasıtaları, amelenin öğle· 
Verdirmeli değilmidir? Biz bu gö- d~ıı sonra Parise dınmelerini te • 
rüşledirki Fransadaki gürültüleri min için saat 11 ele işlemiye baş-
lıiyık olduğu gibi takip ederek de. lıyacaktır. Tıokı'fi iıteneıt Fraıtıı• fa,lstlırl 
kerlendirmenin vazifemiz olduğu· (Det'amı 2 nci sahifede) ı•fi Delo•ok 

r=Ka=hir:.::::ed:::e =~"'l=:=:K~a=n:=lı bir plan! 

Ç 1 Almanya ile ita/ya Avrupada 
arpışma ar nüfuz mıntakaları ayırmışlar 

iki polis, dokuz 
'Le temps gazetesinin lftaatına göre Çekoslovakya, 

talebe yaralandı ve Romanya Almanyenın; Yugoslavya, Macaristan 
Kahire 18 ( A. A.) - N ıl'in ve Bulgaristan da ltalyanın nüfuzuna glrecekmlt 

ilerisinde Üniversite mahallesi 
olan C ize'de talebe ile 7.abıta 

arasında bu sabah bir çarpışma 
olmuştur. 

Zabıta memurlen, sillh istimal 
etmişlerdir. Bir çok talebe ya• 
ralanmıştır. 

Cize zabıtası, Kahire'den elde 
bulunan polis memuriarının kaf. 
fesinin gönderilmesini istemiştir. 

Kahire 18 (A. A.) - Cize'da 
nümayişler yapıldığı sırada Ka• 
hire'de diğer bir takım talebe 
gurupları sokaklarrl · dolaşmışlar 
ve Ravzatülyusül gazetesi idare. 
hanesine hücum etmişlerdir. 
Buıünkü hadiseler esnasında 

üç zabıta memuru hafifce yara. 
lanmış, 9 talebe de ikisinin yara• 
aı ağır olmak üzere mecruh 
düşmüştür. _____ , _______ _., 

Pariste bir 
Suikast yapıldı. 

Bir kadın Kont ds Cham· 

brun'u ağır yaraladı 
Paris 18 (A.A) - Fransanın s~. 

bık Roma Büı ük Elçisi Kont de 
Chambrun dün 
akşama doğru şi· 
mal demiryolu is• 
tasyonunda bir 
suikasde uğra. 
mışt : r. B a y an 
Foıtange isıniıı
d~ki bir k .ı d.n, 

mu maile} he doğ· 
ru tüveıv~r !e ateş 
açmış ve bir kur. 

fUn kası~ına is~
bet etmiştir. Kon 
de Chambrun der· Suikaıde ııfr?gan 

Franıanın eıkı An• 
hal h • s lan eye kara Elçiıl Kont 
naklolunmuştur. de Chambrun 

Sıhhi vaziyeti tehlikeli tc!Akki 
edilmtktcdir. 

Paris 18 (A.A) - Malin 2azete
s!nin yızrlığıoa göre, Kont de C~am. 
brun'u dün tabanca ile yaralayan 
Bayan Fontanıe istintak hakimine 
beyanatında ezcümle demitlir ki: 

• De Chambrun, büyük ltalyan 
devlet adamının hakkımdaki te· 
Yeccühünü bına klybettirmlıtir. De 
Chambrun'e bazı mahrem şeyler 
aöylemişti111. Bunları velveleye verdi 
ve hakkımda belhahane şayialar Çt· 
kardı." 

Bayın Fontınıe, polis komiae. 
rine ifadesinde de ilk ateşten son• 
ra l11baneasının tıkanması üzerine 
Chımbrun'u öldüremediğini ve bu. 
na çok mütee11if olduğunu söyle. 
miştir. 

General Görlnı lkı ag eovel Ramaga gapt11ıl ziyaret eııtamu{a 
B. Muıo/inl ile be•abu 

Alman bava bakanı ııeneral Gö- tebli2 ile geçiştirilen bu mülA'katta 
ring'in iki ay rvvel Romıda Mo- orta ıvrupa ve B:Jkanlara dair 
ıolini ile yaptığı mülakat esnasında mühim anlaşmalar olduğu ileri sü-
mühim bazı kararlar verildi2i ifşa rülmcktedir. 
edilmektedir. O zaman kısa bir ( Dıvamı 2 nci sayfada) 

ıııuııuım111111111ımu11ııı11111111ııımıum1111111111ı111111muııuıu1111111111111uıı11111uuııuu111ıutımı111111111uuıumuuu111111111111um 

Pangaltr tramvay faciası 

Vatman bir sene hapse 
mahkum edildi 

Dinlenen tahltler facianın elim safhııılarını anlattılar 
Mehmed oğlu Hosa11 isminde bir 

askerin Şişli· Ti nel tramvayının al• 
tında kalarak ölümüne sebeb oldu· 
ğunu yazdığımız 435 numaralı vat• 
ırıan Hüseyin, dün asliye dördüncü 
ce::a mahkrmı·ıino verHerek muba .. 
keme edilmiştir. 

Vatman idris oğlu Hüseyin de· 
miştirki: 

- Ben, Böyle bir adamın tram• 
vay altında kaldığını görmedim ve 
hissetmedim. Tedbirsizlik ve dik· 
katsizlik bende değil, ezilen Ha· 
sandadır. 

Bunrlan sonra, ş•hiller dinlenme. 
ğe başlamış, Şişli Nahiye Müdürü 
Hulüsl, Antero, Komiser Nazmi, 
Cemil, Ramazan; Polis Niyazi, Ze· 
ki, Ahmet, Osman ve temizlik kon· 
trol memuru lşmail şahit olarak 
dinlenmişlerdir. 

Kazayı yapan tramvayın biletçisi 
128 numaralı Rüştü demiştir ki: 

- Arabada 6 yolcu vardı. Ben 
de, arka sahanlıkta duruyordum. 
Tramvayın yanından kıta halinde 
geçen yedek subay okulu talebesi: 
"altına adam gillı.. vatman, dur .. » 

diye acı acı bağırmağa beşladılar. 
Kaza ve tehi ke zili çaldım. 

Dı1a bir sene lıapu mahküm olan 
Vatman Hüsagin 

Tramvay, epey gittikten sonra 
durdu. Neye zil çalındığı zaman 
durmadığını sorunca, vatman: , 

"Gürüilüden kendimi kaybettim .• 
Dedi. Beş ınil'e g idiyordum. 

Vatman buna itiraz etmiş: •Zil 
çaldığını duymadım .• demiştir. 

ikinci arabanın biletçisi Zeki de, 
birşey iÖrmediğini <Ö}·I. miştir. 

(Devamı 2 incı salıife<le) 

Akşam üzeri Chambrun'un yal· 
tığı hastane doktorları tarafından 
neşredilen bültende bastının vazi. 
yeli iyidir de~mektedir. 

/ Sirkecideki Şimendifer kazası · 

Açık Söz - Kont dö Şamlrön 
Fransının eski Ankara elçisi idi. 

ha İşaret etmek J!tetini duy m UŞ U!UOUUlllllllllllllllUllllllllllllllllllUllllllllllllMlllllUUIUlllllllltlUllllllllUMUUllllHlllllH411111111llllllHllllllllllHHIMlllllHMılllUIH• 

~~~r;r~nzım Ergökmen Filistinde bütün Yahudi İspanyada 

Bir makasçının tren 
altında 

bacakları kesildi B. Musolini 
ltaıyanın Müslüman· 
lar hakkındaki his. 

lerini anlatacak 
Trablus, 18 (A. A.)- B. Musolini 

resmi bina l arı gezmiş ve sonra 
'I'rabulus Kadısını kabul etmiştir, 
!\adı, beynelmilel siyasette Muso· 
lını'nın birçok ahvalde 400 milyon 
~ uslüman arasında geniş bir tas· 
Vı b bulduıı-unu ve büyük bir :!!U• 
haobct lopl .ıdığını söylemiştir. 

Mussolini cevap vererek bir nu
tu~ söyliyeceğini ve bu nutkunda. 
ltaıyanın Müs. ümanıar hakkındaki 
h!ssiyatını Arap halka anlatacağım 
bıldirmişt i r. 

• .. 

kuvvetleri toplanıyor Kontrol başlıyor' 
Vaziyet çok vahim bombalar pathyor 

1-ııııtınde lnıiliz zabıta kuvvetierinın ald:a'ı 
Filiıtindeki bıı komiseri 

ıetbırler ve lnrilterenin 
[Y azıaı ikinci sayfada) 

·-
ilk lnglllz kafilesi hareket 
etti. HUkOmetçller Uç ka· 

sabayı geri aldılar 
Madrid 18 (A. A.) - Cumhuri· 

yetçi kuvvetler, dün öğleden son. 
ra Brihugea istikametindeki ileri 
ha~eketlerine devam etmişler \'e 
Paıares, Solanillons ve Olmeda 
kasabalarını ant bir taarruz ile ı 
zaptetmişlerdir. 

ileri hareketi neticeıinde 4 kilo. · 
melre imlidaaında erazi 

0

kazanıl. 
mış~ır. 

A' ilerin son hava bambardıman
ları. neticesinde Brihuge'yi tahliye 
etiiıı~ oldukları zannedilmektedir. 

Loııdra 19 (A. A.) - Ademi 
müdahale müşabidliğini ifa edecek 
olan 74 lngiliz, Lizbon'a gitmek 
üzere dün Southamptoo'dan vapu. 
ra. binmi~lerdir. 

(Dıoamı 2 i11cl ıııgfııia) 

Dün sabah Sirkeci istasyonunda 
feci bir tren kazası olmuştur. Sir· 
keci isll\syonu arkasındaki manev· 

ra hatlarında 1 numaralı lokomatıfle 
manevra yapan makinist Tevfik 22 
numaralı rnaka<ın önüne gelmişti r. 

Maka•çı Mu•lafa lsmail makası 
açmış ve a}ni zamanda lokomali· 

fin kömürlüğü arkasındaki sağ ba· 

samağa atlarken lokomatifin altına 
düşmüştür. Makinist Tevfik hemen 
lok omatifi durdurmuş, fakat şark 

dem lryo!ları n ın 15 senelik makas 

cısı Mustafanın iki bacağı kesil· 
~ mişti r. 

Kaza hakkında tahkikata başlan· 
mıştır. Mustafa hayat sigortasına 
•igortalıdır. Paralarının çocuklarına 
verilmesini istemektodir. Yaralı 

derhal hastaneye kaldırılmıştır. Kaaa krır1Hı111 makasçr Muıtafa 
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Bir koltuğu Zekeriyya sofrası • 
nın kenarına çektıler. Üzerine bir 
kadın oturttular. İskarpilerini 
fır!atWar, çoraplarını çıkardılar, 

eteklerini kasıklarına kadar sıyır
dılar ve bir çift çıplak, pedikürlü 
bacağı masanın kenarına dayadı -
lar. Sofranın etrafına dizildiler ve: 

- Afrodi tte bile olmıyan bu 
iliıhi ayakl.ır şerefine! 

İçtiler, içtiler. 

Bir kadın atıldı, bunun bir mü
savatsızlık o~duğunu, kadınlara 
haksızlık edildiğ ıni söy lcdi. Pren
ses bu fikre iştirak etti. Ve Ş'l ve
rilen kararı t:.tbik ettıler: Birkaç 
kadın Kara Böcek Fellahın, birka
çı da Mister Tomsonun üzerine a
tıldılar. İkisini de gırtlaklarından 
betlerine kadar soydular. Fettah 
bir abanoz ve Tomson bir sedef 
büs• gibı ort.1ya çıktılar. Bir al -
kıştır koptu. Prenses ikisinin çıp
lak göğsüne birer kadeh şampanya 
fırlatarak haykırdı: 

- İşte, dişi le truva gras yerine 
erkek le dö gras! 

Sonra esrarmgiz bir mezhebin 
esrarengiz ayinini yapan esraren -
giz bir rahibi! gibi tavır alarak ila
ve etti: 

- Kadınlar! bu iki canlı ve ha-
rikruade kudret.in önünde Şclat 
namına eğilınlz! 

Üç kadın ve iki erkekten başka 
herkes eğildi, ve... Yazamıyaca -
ğım. İsterse gizli bir defter içınde 
olsun, gördüklerimi yazamıyacağım. 

Bu ayine kanşmıyan üç kadınd•n 
birisi bcndım. İkisi de aiqamdan 
beri bıribırindcn ayrılınıyan ve 
dünyaya ehemmiyet vcrmıyen se
vici kadınlardı. İki erkeklerse, bıri 
Mustafa, biri Ras Fcddan. 

Mu,tafa bir kanapcye oturmuş, 

Yazan 

dirseklerini dizierine dayanuş, yü
züniı iki avucunun içine almıştı. 

Ya çok sarhoştu, veya görmek is • 
terniyordu. Ras Feddan Mustafa -
nm ıinünde ve ayakta, arkası Ze
keriyya sofrasına dönük. Ya gör -
mek, veya Mustafaya göstermek 
istemiyordu. 

İki sevici kolkola, yanyana, fa -
kat müthiş bir soğuk kanlılıkla 

seyrediyorlardı. Yuzlerinde mana
lı veya manasız bır tek çizgi yok
tu. Baka• körler ve küt sağırlar gi
bi seyrediyorlardı. 

Dö Şcvalefin çarpık sesi dalga
landı: 

- İçimizde murtadlar var! 
Her•cs • •kı kadına değ·!· bana, 

Mu.1tafıva, RH Fcdd"na baktılar. 
B'r kal.k,halı rürullü oldu. Bu gü. 
rültüye Mustafa kalktı ve Ra~ F~d· 
dan yüzünü ~ev rdi. Dö Şevolef 
bir daha hıykırdı: 

- Mukaddes Şelat namına mür· 
telleri imana gelıriniz 1 

Ortalık k .rıştı. başla Prensee ol· 
du~ halde hepsi üzerime atı'mak 

istedi'er. Gö~süme bir mangal ateş 
dokmü~ler gıbi ba~kırdım: 

- Yaklaşmayınız 1 
Çok h•z'ı baınrmış olmalıyım ki 

herkes ~öyle lir durakladı. Dö Şe 
volcf ö ıc: çıktı ve ıstibulı bir ses

le bana dedi ki: 
- Beni sarhoş etmek ısliyordu

nu>. l~te islcdigınıze muvalfak ol
dunuz. Ş.mdi de be.ıım istedığim 
olocakl 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- MLrteıikten imana gelecek· 

•·niz! 
S·z çı dırdınız mı ? 

- Hayır, ist•diğiniz d"recede 
sarhoş oldum 1 
Üıtr.me dognı bir adım attı, 

{Devamı var) 

Kanlı bir plan 
(! inci sayfadan rlw m) 

Dün ge e~ Le Te nps siya•i mu• 
harriri ingiJ;zce •The Economiste. 
g 2etesinin n şreıtıği buı ma 'üma
lı d.ı kendı b ldıkfer.ne ilave ederek 
Roma mülakatı netler s'nde yapılan 
munzam bir Alman. ltalyan g-idi 
anla~ması hakkmda şu ifşaatta bu
lunmak tadır. 

•lt..ıl)a, Habsburglan Avusturya 
tahtına çıkararak veya Avusturya· 
Macaristan imparatorluğunu ihya 
ed rek Birenner geçidin<eki Roma 
bakimi) etıni, kehdi himayesi altına 
aiacatı bu kral:ık veya imparalo. • 
lukıa temin etrr ek siyasetini takip 
edi)orJıı. Roma mülakatı netice
ainde Hitlcr Alrranıası Avu•tur
yayı ilhak cin ek bedelinden 1 ma
miyle vazreçmiş ve buna mukalil 
ltalya Habsburgları tahta çıkarmak 
arzu•unu terketmiştir. 

General Göring, bundan böyle 
bütün askeri hazırlık'ar a cenubu 
f&rki Avrupaya saldırmağı istihdaf 
eden Alma.ıyaya ltalyanın müzahe
ret ni ve iki devlet menfaaılcrinin 
birleştirilmesini teklif etmiştir. 

Romanya ve Çekoslovakya Al
m •n nüfuzu altına gırecek ve Yu
goslavya, Macari•t n ve B.ı ·ır ır;s

tJn lt .. lyanın bıssesi 1e düşecek ve 
ltalyan "darü:harekatı" olacaktır. 
Avusturyanın Litarnflığı lanmacJk 
ve iki nüfuz mıntakası arasında 
tampon d~vlet vazifesıni görecek. 
lir.,, 

Bu büyük projeyi tatbik etmek 
kolay ş~y de!l'ildir. Prusya d•ıma 

bu prOJ!Yi lalbİKa (a!ı$:DIŞ \C hem 
kendi baş na hem başk• a·ının ba
ıına bir(ok felaketler örmüştür. 

Avrupanın şarkında bir harekete 
(irişmek için t ugün de Bf•markın 

zamanında olduğu gıbi garpdan 
emin olmak lazımdır. 

Göring Romada Musohniye şar. 
ki Avrupayı na,,ı paylaşacaklarını 
izah ettıkten sonra Lebıstandan e. 
min olrrak istemişler ve ma,üm oJ. 
duğu üzere Görın!I' Varşovada av. 
lanmağa gitmiştı. Lehıstand:ı anla
şı bilselerdi, lngiltuenin bıtar;;.!lığı. 
nı satınalacalo.lar ve fran•ayı bır 
•garpte müşterek emniycl,. muahc

de~iy~e avutarak i~i bıtırmiş ola
caklardı. N•t~kim Almanya i:e 
ltalya Fra saya böyle bir ır.uahedc 
teklifinde bulunmıışlar ve bir proje 
tevdi etmişlerdir. 

Bununla beraber Alman erkanı. 
harbıye~i icabında Fransay'a harb 
etme,i de göze alacak •e Roma 
rniilikatındı izah etliği hedeflere 
.aldıracaktır. 

Almaoyaııın yıldırım ıürıtile Ren. 

de yaptıj!ı tahkim.tın hedefi şarkta 
taarruz başla)ırca Fran•a~ı oy ''a• 
n,ak ve tehliKesız bir bale soJ...mal<· 
tır. 

Beıon ve ç•likten yapılmış olan 
bu kale garpteki dÜş!l'lanl ırı teh ı· 
ke•iz bır hale sok"nca Almanlar 
Çt'kos.ova..;,.)3)1 s;"tracak1ar, içeri 
Yahud, duşmanlığı prop.tll'a.ıdası:ıa 
ve faşist suikastlere başlayacak· 
larrlır. Roınanyada demir muha
f11l .rı i~yana teşvik e1ip kıiçuk 
itilaf devl•tlcrinı b rbir edıe yar
dım edcmeı cır h'le sokac k~ardır. 
Bunu Macarisland ı bir hükümel 
darbesi lak p ed~cek ... işte bu sı
rada ş,rı...t.l, cenubu şarkide ve 
cenupta kısa z ıma,..da nih f neti. 
c~ or temin edecek şiddette bir 
ı.a·p etrafı tahrıLe başlı ocak' ır. 

Bununla beraber Alma•ıyanın he
nüz bır harLe gırecek hl•de olma• 
dı~ı muhakkaktır. Elindeki iptıdai 
madC:eler ve z >hire ile bir aulo· 
kaya tahammıil edemez. DJr. 
dıincu molörlü fırka ve ikı 
yeni topçu a'ayı ha'" proıe halin
dedir. Ve her neden•e teşkil edıl
n••meJ...tcdir. lsj)an, a hadiseleri ise 
A man hava kuvvetlerini11 kıynıetı 
hakkında tull'üne kadar verılmiş 
olan haberlerin ne ya'an olduğunu 
meydana koymuştur. Bugıin itirJz 
edılmeı bir h1kı<at olarak kabul 
edilmektedir ki Sovret havacılııl'ı 
Alman hav.>cı ı· ın faıklr. 

Alman tankları da Frankonun 
hiç bir işine var ımamıştır. 

Bununla beraber silahları ne ka· 
dar kötıi olorsa o' sun m >demki 
ort•da bir kanlı pla1 vardır, de· 
n·ek ki teh:ike mevcuttur .• , 

ıntuıuıtt••lllltlll"llllllllltllllllllllllUUUlllllll•l•lllllOHllUIUllUll 

Filistinde bütün 
Yahudi kuv11etleri 
Toplanıyor 

KuJus 18 (A. A.) - Fili<tin'c.'e 
v'Z yet, daım! surette veiıamet 

peyda elmekted,r. Dün akşam ted· 
hişçiler, ş .. brin merkezinde bir dört 
yol ağıın·Ja bir bomba almışlar ve 
bôrisi <Jbıta memuru olmak üzere 
16 k'ş·}ı }arabmışl •rdır. 

Kudüs halkıoın Lıilü:> mahafiline 
mensup yahudilcrin fevkalide mec• 
lısı, ırk ve cemiı et Lrkı gÖ'ftm.:k· 
Aızın dün akşam bir toplantı için 
d•vette bu 1unmuştur. Sebebi, va
zıı etın v~hamelidir, 

Meclis, yahudılerin duymıkta ol
dukları infıalı i!ade cimi~ ve 
i~tışış·ara karşı miıcadde için bü· 
tün YR.hlıdi kuvvetlerini bir araya 
gelırmea-e karar vermiştir. 

Hcbron'da Arab müfritJceri, te .. 
lelon hatiart.11 keserek bu mıntaka 
ile paııtahl arasınrlaki münakalatı 
ınkıtaı uğralmış ardır. 

KudUste örfi idare ı:An 
edildi 

Kudüs 18 (A. A.) - Bugün 13• 

at 19 dan itibaren şehirde örfi 
idare ilaa edilmiştır, 

-Ac;IK sOz- 19 Mart 

LokaTno müza· 
kereleri 

yeni b·r Lokarno n.ualıedesHn 

A t d h 1 k • t lr i l akdi mc.e'esi hakkında lngilte-V US urya a a ıs er- K 1 renin ııeçen Teşrinisani ayı ıçhde o er a 1 so•du5u suale Almanya tarafı1d ın 

. se kra_ı ge_ tiri_lece. k.. l Kapta .. 20 .. 0 k_ iflyl ~~ri~~n.:ı~~~k~e:".f,~:e~~~~e:i~e~~~~ 
zim için müzlke·e k ı;:mı tekr ır 

Vıyana beledıye reısi bövre söyluyor oldurdu , açılmış oıuyor. r.~a ümdur ki bu 
Vıyana 18 (A.A.) _ Baş·:eki! ile Viyana be edlye reiso, VJtans.-ver.e· ~ondra, 18 (A. ~-) - Kop hn l<apı ır•çen Mar ın yedi•' ıdon• 

cep:ıesi tarafından tertip edilmiş olan bir çok içt malarda müteaddil ıre, en b~berl~re g_ore, Colmha~o· berı kapanmış bir holderlk. Bir 
nutuklar söylemişlerdir. re Je dın! bır zıvaretten do:ı• ı seoe •vvel Alıııaoy.ı, Lokar ıo mu• 

l:l. Schuchnigg, bilhassa amele mesele!· ri ile meşgul olmuştur. mekte o'an ii<i ı üz k şi kolera. 1 ahedes'ni vır tı ıe R ·n nehri s1lıil· 
Vıyıına belediye reisı B. Schhmitz bilhassa şö,!e demışfü: dan ölmü,tür. Bu!Jşıkların tec• !erini askeri·P·tir<l•. ı::.uııdan so ıra 
"T 'h' b · k b ridi iç n icap eden lütü ı tedbir· ı da en'ı b' L .. 1•01 , .. 1 ı· ··11 arı ı mem ama ırca etme ve eski Tuna havzası saltanatını, u Y ır n•arno . ., \' 

Salı t · · 1 d ı 1 h ı· d 1 ler ~ı.~mıştır. 1 ana ın varısı o 1n ev et eri ihtiva eden iktisadi bir miılk a ın e , ___ ,. , müz kereve girişilmesi hak<ıor a 
yeniden tes s etmek imkaııı mutasavver değ' ldir. 1 s - 1 eski Lokarno mu1hedesini imı 1,a. 

Eger bu mümkün o:muş olsaydı, bütün merhzl avrupa iç;n faydali aOlSUOda yan uev et'.r tarafından yapı n 
bir şey olurdu. Z•ra buna mani olan lir çok şah<l si. asi ve iktısadi t. kl•fıere cevab bi e vermedi. Al• 
engeller vard·r. Mamaf.h bu işin daha yolunda gidecegı zaınan hulul yapılacak İşıer manı a, g-.ırb devl•tler:nden uzakta 
edecektir. kaldığı bu bir sene içınde ita! a•ıın 

Rej•m meseleıini, başkalannın bu babda ne düşünmekte olduklawıı Sam•un 18 (A. A.) - Samsu~ Habeşistanda yerleşınesıııe yardım 
kale a:maksızın mil etin ve zimam farların serbest arzusu ıa göre hal c• u ın u ~ı t m e c.I i si d ü n son top ett~ 
dip edemi ,.. · .... E"' A t ]J · 1 • · ı lantısını y-'pmıştır. Meclis 1937 yecegımızc.ır. ser vus urya m· etı, sa tana(ı ıstıyorsa, sa· Geçen yaz Avusturyanın iç işle• 
tanat iade olunacakt.r. lütçesini 7645,0 !ıra i e denklcşıir• 

s ı miştır.Bundan 157502 lirası vila e- rine k ırışmam1k i~in giriştigi bir 
a tanat, ne dahıle ne de harice cebren kabul ettirilecek deıt:ld'r. teıhhüd ile !.aiyaya daba zi;a·ie 

Bu mesele t ·ı Avustur ' J"k d d b' ı d' A'~k tin yol ve köprü i•lerine, 240433 • ama mı e a Y• a a a ar e en ır mese e ır. "' a- ' yaklaştı. lıalya da Alma"' anın si• 
dar olmalarını bilmek'e teraber diğer memlekellerin buna miıdahale el· lira." kültür i~l · rine, 26601 lira'! 
melerıne müsaade etmiyeceğiz, tarım ve baytarlık işlerine, 72061 lahlanmasın• yardım etti. iki garb 

O 0 0 lir ısı satlık ve hayır işlerine, 99998 devletine k ırşı si'ahsız horb i'an 
linsı muhasebe ve 167835 lirası eden bu iki orta Avrupa devl•ti, 

Erzurumda beş yıllık iş programı muhtelif ve müşterek ma.n'ara o günden tugüne kadar e1.ıe yü-

Erzu·um 18 (A. A.) - V liıyct umumi mecıisi iııııi bitıreıek da~ıldı. ayrılmıştır. Vilayetin beş yıllık iş mektedirler, 
Meclis beş yıliık iş pro&ramını kabul etmiştir. programını hazırlayan m•clis encü- Şimdi artık müzakere kapı<ının 

men intihabım d .. yapmış ve top· kapalı ka'ma•ı Almanyanın işine 

• • • lanlısına son vermiştir. elvermemejte başhmıştır ki, 17 ikin• 

Avusturya - İran dost1ug"' u • • ci teşr•nde lngiltere tar~fındiln SO• 

M "'} d k kJ k rulan suale cevab vererek münke· 
Viyana 18 (A.A.) - Korporatif meclısi haricıye encümeni, geçenlerd~ Ug a a Ufa J re kap .. ını açmakta lır. Ver.len ce-

Avıı•tu•va ile lran arasında akdedilm.ş olan dastluk ve hake.o muabe- vahın m•hiyeti henüz kati olarak 

pesini tatdik e:mişlir. Tehlikesi var malum değildir. Almanya, bu mÜ· 
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Muhterem misafirimi
i k i~ci günü • 

zın 
[Birinci salıheclen devam] 

drılu Klubundc. Matbuat Umunı 

Müduru B. Vedat Tör, mis~fır Ru
men gazctecilcn Ş{'rcfıne bır ak • 
~am ziyafetı vermıoı. çok samımi bır 
h:ıva ıçınde geçrn bu ııyafottP, Ra
dıır Ajansı Dırcktörü B. Hurtı~ ve 
Ad .. verut gazetesinin dıplomatık 

mııharıırı B. Grigor«scu.dan baş

b Türk ve yahancı gazctccılerın 

ılcri gdenleri bulunmuştur 
Zıyafetın sonuna dogru, Matbu

at Umum Mudurü, B. V<·d•t Tor, 
bır nut~k soykmış ve czcumlc de
mıştır kı: 

• Hoş geldiniz, Rumen doslları -
rrıız; 

Daha dün, Üzüm Kongresi mü
na,ebetile verilmiş olon bir ziya
fl'lte Dıs işlen Bakanımız Doktor 
Aras şöyle söylüyordu: 

• Turkiye, asırlardan beri bir şey
den mahrum kalmıştı: Sevmek ve 
sevılmek. Ataturk devrinin yep 
yenı hususiyetlerinden biri de, 
Turklerın bütün mılletleri sevme
si ve bu tün milletler tarafından 
sevılmesidir.> 

işte bu sözleri bütün Balkan An
tantına teşmıl etmek mümkundür. 
Esasen müşterek davamızın asalet 
ve manevi derınlıği de, buradadu". 

Bu nutka, Rador Ajansı Dırek -

töru B Hurtıg, irtıcalen çok sa -
mimi surette ve buyük bir tala -
katle cevap vererek Türk ve Ru

men mıltetlerım bıribirlerıne bağ -
lıyan tarıhi rabıtaları tebarüz et • 
tırdıktcn sonra Balkan mılletleri -
nın tcş,iki ınesai•ıni mcthu sena 
eytemiş, yakın ve uzak mazınin 

derslerini ortaya koymuş ve yal
nız tabıate ve mürteci bır mazıye 

karşı mııcadelcnin değil, fakat ay
rıı zam;.nda bu mücadelede k~zanı· 
lan rnaddi ve manevi parlak zafe
rın remzi olan Ankaranın lııraktı
ğı aerm ir.tıbaı ehemmıyellc kay
deykmıştır. 

B llurtıg, bu sözlerini şoy!e bı
tıı miştır: 

.Bu eşsiz eserin önune dikilen 
bütün m.mialan yıkan, cşsız bır 

dınomızmı harc·kcte getırcrek asıl 

Turk nııllctınc bütun lıürrıvct ve 
faı.ıl~llerini 1ade eden~yeni bir mc· 

der.ıyH i~inde Türk mılletini yeni· 
ll'ştırcn büyük askerin, sulhçü ya
ratıcının sıhhatıne lıardağımı kal -
dı.-ıyorum. Yaşasın Atatürk., 

Rumen gazetelerının 

nes ıyatı 
Bükreş, 18 (A.A.) - Gazeteler, 

Romanya Hariciye Nazırı B. Anto
nesku'nun ziyareti hakkında İstan
bul ve Ankaradan gelen haberlere 
uzun sütunlar tah ıs etmektedir. 

Bu ziyaretten bahseden •inde -
pandance RoumaniE• gazetesi, baş
makalesinde dahi Atatürkün ger -
çekleştırdiği muazzam esen tahlıl 

ettikten sonra yeni Türkiyenin şark 
Avrupasındaki hakim rolünü te -
bariiz ettirmektedir. 

Rumen Besvekili Praga 
ı.Jidiyor 

Bükreş, 18 (A.A.) - Başvekil B. 
Tataresku, illtimal bu hafta nıha
yeLnde resmi bir ziyarette bulun· 

mak uzerc Prague'a gidecektir. 
Kendısının Çeko.Jovakya payı -

taiılında ikameti ikı gün sürecek -
tir. 

B. Tataresku'ya l!arbıyc Neza
reti Umumi Katibi General Gladz 
refakat edecektir. 

Fransadaki hadiseler 
(Birinci sahifeden devanı) 1 

rariste sükün hüküm sürmek -
tcdir. 

:.ııuhtelif siyast gruplar arasında 
cereyan eden müteaddit ve uzun 
gôrüşmelerden sonra Clıchy'dc 
H,:kçılar toplantıs• 3.000 kuıının 

iştırakıle büyük bir miting aktet· 
mıştir. 

Hatıplcr, birliklerin feshedıl • 
mesini istemişlerdir. B. Thorez ıle 
B. Marceau • Pivert, bilhassa zabı
ta:ıın tasfiyesini istilzam eden 
Halkçılar Cephesi programının har
fiyyen tatbık edilmesini talep et
mişlerdir. 

Kabul edilen 'bir takrirde mille
tin müdafaası için lazım olan ted
birleri almak üzere, Sosyalist. Ki
mi.ınist komitesi teşkili istenilmek
tedir. 

Miting, hadise çıkmaksızın da
ğılmıştır. 

Roma, 18 (A.A.) - Sabah gaw-

teleri, Pariste zuhur eden hadıse
let esnasında Beynelmılel Sergi -
dehi İtalyan paviyonunun da nü
ma:>işçiler tarafından işgal cdilmış 
olduğunu yazmaktadır. 

Paristeki İtalyan sefiri, prote" • 
tcda bulunmuştur. 

Faris, 18 (A.A.) - Sol Cenah 
partilerinin bır heyeti, B. Blüm ile 
B. Dormoy'u zıyaret etmişlerdir. 
Görüşmenin mevzuunu Clichy 

had:seleri teşkil etmiştir. 
İyi malümat almakta olan ma • 

hafi!, akaltiyet taTafından huku -
metten istizahatta bulunulmadığı 
takdirde Parlamento ekseriyeti • 
nin Clichy hidıselerini ve grev me
selesini ortaya atmaması hususu
nun kararbştırılmış olduğunu be
yan etmektedir. 
Toplantı sonunda gazetecilere 

beyanat! abulunan Komünist li -
deri B. Duclos, bütün sol cenah 
fırkalarının arzusu, Halkçılar Cep· 

Muzla, 18 (A. A.) - Bu yıl ya· 
ga ı }a~mur ar geçen yılı göre 
dartte bir azdır. Lin b'r yıllık yağ
mur ihtıyacı ortalama ol rak bin 
iki }Üz ıri!iırelredir. Mevsim yağ. 

murları ya>tama2sa kurukiık olması 
muhtem 1 ir. 

ııııııuuııınııtnııınuıı111nı111111ııoııııııu111111111110111111ııı1111111111 

lspan)ada 
Kontrol başlıyor 

: ::. nci sayfadan deva1n) 

Mü~ahidler, ispanya-Portekiz hu
dudu boyunca seyahat edebilmek 
içın beraberlerinde otomobil gö
lur mek tedırlcr. 

Madr d 18 A. A.) - Bu sabah, 
T.ırij ıda, GuJdalajarayı bomb~rdı

arasınd;ı bir muharebe olmuştur. 

Cumhuriyetçi avcı tayyareleri üç 
mln etmek istiyeı asi tayya
relerle hükümet tayyareleri mo· 
lörlü bir asi bombardıman tay
yaresini düşürmüşler, lopçu kuv. 
Vetleri de bir asi HVCI layyaresiııi 

yere inmeye mecbur etmiş.erdir. 

Pangaltı tramvay 
facı ası 

(1 inci soy/adan devam) 

Yedek subay okulu talebesiııden 
1434 Altay, 1338 Kemal, 1771 
Şem'i, 1440 Sıtkı ve Ba)an Taku· 
h de dinlcnmiş'erdir. 

Altay, askerin tramvayın al tına git
tiğ ni. tramvayın az süratle gitmekte 
oldğunu, altında~i adamı 20-adımdan 

fazla sürüklediğini, okul talebesinin 
•vatman .. dur.,, Diye bağırmalarına 
vatmanın gaı·et soguk kanlılıkla 

mukabele eltiğio'; Kemal, önlerinde 
durJn lıır tr.ın:vayın arka sahanlı· 
ğından bir askerin indiği arab,nın 
arkasından dol" ıp sol yaya kaldı· 
rımına geçmek isterken birdenbıre 
Taksimden doğru gelen tramvayın 
çıktıgını, ileriye atılarak tutup çı. 

hrmak ıslediyse de kendisini tut• 
masındao ve onunla beraber ara
banın altına gitmekten korktuğu 

ıçin bunu yapamadığını, 25 • 30 a
dım kadar tramvayla beraber koş
tuğunu, asker tekerlekler altına 

gi ip te ezilince artık döndüğünü 

söylemiştir, Sıtkı da, neferin lram• 
vay altına gid p biraz sürüklen• 
diğini gördüğünü, ondan sonra. 
sını, öaüne bır otomobil gele
rek görmesine mani olduğuau ifade 
etmiştir, 

Müddei urrnmr, 455 nci madde
nin ilk fıkraasile, fakat, askerin 
bırdenbire çıkma~ının muhalfef se· 
beb ı.ddedilerek vaınıanın cezalan• 
dırılmasını istemiştir. 

Vatman Hüseyin, Müzaker den 
sonra, muhaffef sebep nazara alın. 
mıyarak bir sene hapisle 30 lira 
para cezasına mahküm edılmiştir. 

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

hesini teşkil eden fırkalar arasın
daki birliği her zamandan ziyade 
kuvvetli bulundurmak olduğunu 

söylemiştir. 

ıakerelerin yizli olarak idare edil· 
ınesini i•tiyor. Fakat salahiyetli mi\< 
hafıller bild riyorlar ki Almanyanın 
g~rb devletleriyle te:r ki mesai 

ede~ilmek için ileri sür.Jü~ü ilk 
şart, Sovyet • Fr ın .. z mi••kının 
leshidir. 2 mayıs 1935 senesinde 
iınz~ ed len bu mi~1kın ikinci mad· 
desinde deniliyorki: "Avrupa dev• 

letlerinden biri M llctler Cemiveti 
misakının on beşinci madde-inin 
yed,nci fıkrasında sayılan ~artlar 

içinde tecavüze g•çer<e, Fnnsa 
ve Sovyet Rus}a birbirıne )ardım 

edecektir : 

Üçüncü maddesi de şudur: 

"Bir devlet, Milletler Cemiyeti 
misakının 12 inci, 13 üncü Vt' 15 

inci maddeleriyle giriştiği teahhüt· 

fere ra~men tecavüıe geçer de tu 
deviet hakkında 16 ncı maddoni:ı 

tatbiki icabedtrse iki devlet b.roi· 
rine yardım edecektir .• 

Yani görülü} or ki Misak, Mi'let• 
ler Cemiyeti mı sakının çer, evesi 
içinde akdedilmiş tedafüi bir an• 

!aşmadır. Almanya buna itiraz edi
yor. Ve Fransız.Sovyet mis kı de
vam ettikçe, garpte bir teahhüde 
girişemiyeceıtini bildiriyor. 

Acaba Fransa, Almanya tarafın. 
dan garpte ııirişilecek olan bir te
ahhüde karşı Sovyetleri feda ede
bil r mi? Hiç sanmıyoruz. Çünkü 

bir defa Fransanın Alm~nya tara
fıııdan verilecek olan söze itimadı 
yoktur. Almanya bu sözü i~ine el
verdiği zaman tutmuş, elvermediğ'i 

zaman tutmamı tır. 

Frans.ı ile Sovyeller arasındaki 
m'sakın akdine amil olan oebeb de 
budur, Gerçi politika sahasında 

diğer devletlerin sözlerine de iti· 

mat edilmez. F,ıkat F an11z· Sov• 
yet misakının müeyyide•i, söz de
ğil. hatta 2 Mayıs 1935 deki imza 

da deQ'il, iki memleketin co!l'raft 
vAZi} etlerinden doğan 2arurettir. 

Alman cevabı ile müzakere mev
zuu olan Lokarno hakikatte yalnız 
garp devletleri arasındaki münaqe. 

betierin değil, bütün Avrupa dev· 

!etleri arasındaki münasebetleri11 
tanzimi ııibi çok geniş ve şümullü 
bir mesele ortaya atıyor demektir. 

Almanya, Sovyet Fransız misa• 
kına itiraz ediyor. ltalya da Alman· 
yadan ayrıımak istemedi~inden bıı 

noktada Almanya ile beraber yü
rüyecek lir. Fransa ile Sovyet 

Rusya ise biribirinden ayrılmak is· 
temiyor!ar. iki cepheye ayrılan bu 
dört devlet karşısında lngilterenin 

oynayacaitı rol hüyük ehemmi et 
kesbediyor. Acaba logiitere, Fran
sayı Sovıet Rusıadan ayırmak içın 
bu devlet üzerine tazyik mı yap1• 

cak? Şark su:br.nu garb su'.huna 
bağlatacak bir formül bulmak için 

Almanyayı mı sıkıştıracak? Yoksa 
Avrupanın böıle muvazeneli bir 
halde kalmasır.ı kendi işine daha 
eiverişli mi görecek? 

A. ş. Esmer 
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19 Mar =-==== 
FIKRA: 
Hikayenin asi ı 

Arkadaşımız lsveçli dostuna soruyor: 
- Cenazelere çelenk göndermek Adetini kaldırmışaıoıı. Bu para ile 

fakirlere yardım ediyormu~sunuz .. 
- Evet, döviz meselesi.~ 
- Nasıl? . 
- Hollandadan Portekize kadar bir sürü memleketler bıre çiçek 

ldhal ederdi. Döviz zorluğundar. dolayı çiçek masrafını kısmaya meo
bur kaldık. 

• •• 
Düğün ve cenazelere çiçek ve çelenk yoilamaıta israf adı vercnl~r 

arasına bir ahb3bımız da karışlı. Her sarla keyfe göre, israf o!a~ılır. 
Herkes kınaat darlığı zındanını kendi tarafında isledijti kadar kuçulte• 
bilir. Buna karışmayız. Fakat dostumuzun israf kelımesi yanın~ koydu• 
tu " •••• ve yolsuzluk,. sözunden ne kasdetıig'ini anlamadık. Bız yolarız• 
lujtu gayrimeşru karşılıjtı kullanırız. • . 

Ahbabımızın sö}lediğiııı: ıröre Odğırmendere de bır Adet nrmış. is
mine dürü denirmiş. Düjtün evinin kapısında bekçi, merdiven başında 
imam veya muhtar durur, davetliler ıreldikçe bağırırmış: 

- Ahmet eiendil 
b d. d' "'l a anın miktarını ilan imam veya muhtar davetiinio c ıye ver ı,. il r 

edermiş: 

- Onbcş kuruşl 
Dostumuz ıoruyor: 
- Çiçek göndermek mi iyi, yoksa bu m•ı 7 
Bu da ıual mi? Elbette çiçek 1 
Çiçek kullanınız : Cenaude, düğünde. uğurlamada, karşılamada, bah· 

çenlzde, sofranızda, salonunuzda, peoccr;ıniıde, her 1erde kucak kucak, 
çiçek kullanınız 1 

Memleketten 1ark ve Asya şevkıizliQ'İni gidermek için hiçbir israfta 
kusur etmeyiniı 1 

Fatay 
"'"''''1111"1111111ıı1nııııınt1tltllltlllltlfffflllltlttllMlllHNlllH ... lllt"tfftttllll_,l,..,,.,,flll•MrttUHHIHIHtKlllllftMlt.WttlHoMIMllN 

Aıdliyede: 

Marta Egert'in mukal
litleri mahkemede 

Bahriyeli kıyafetinde yakalanan üç 
Rurn kiZI 

hakkındn takibat yapılıyor 
Karnavalın son günü münasebe· 

tile türlü kıı afeti< re g renlerden 
Marika, Antuvane ve El<ni i•minde 
i.ç genç rum kızı y•kalanarak m .h
kemeye verilmişlerdir. Bunlar, bah· 
riyeli kıyaf.tine girmişlerdir. Askc· 
rl kıyafetle gezmek ise memnudur. 
E unun içın, polis ve inzibatlar la· 
rafından ı akalanmışlardır. 

etli~i iddia•ile Bayan Neziheyi 
mahkemeye vermiştir. 

Ci:rmıi mcşhuı mdhkemesi, eski 
Bırlik reisini 6 gün hapse mahküm 
etmiş, fakat cezasını tccıl ctmışlir. 

• • 
Zengin bir 
Ölüyü borçlu 
Gösterdiler 

Marika ve E eni, llu kıyafetle 
gezmenin yasak olduğunu bilme. 
diklerini si;ylemişlerdir. Anluvanct 
de oemiştirki: 

- Marta Eğerlin bir filmindeki 
bal.riı eli kıyafetini çok be yendim. 

Ona benzemek için 1 u kıyafete 
gırdim. Fakat, bu müdafa:ıtarla kcn• 
dilerini kurtaramamışlar mahkeme· 
ye •erilmışlerdır. 

Mahkeme, evrakı tekemmül et• 
memiş bulduğu iç'n tekemmül et
tırilmek üzere müddei umumiliğe 

iade etmiştir. 

Sa;ro Berekeloğlu ismınde zen • 
gın bir Rum oldukten sonra. sahte 
senet tanztm ederek Berekclo~l.ı
nu borçlu gıbı gostermekten suç· 

lu olarak Agırceza mahk<'mcsın

de muhakeme edılen vapurcu Mah
mul Lütfi, noter kiıtıbı Şelık, Alı 

Haydar. Nazmi. avukat Mcielının 
muhakemelerine Ağırceza malıkc
mcsınde devam edilmıştır. 

Havagazı şirketine ait 

20 davaya bakıldı 
Ee 1 oğlu O,ü ·ıcü Sulh Hukuk 

mahkemesi, evvelki gün, havagazı 

şirketine ait 20 davaya bakmıştır. 

Bunlardan on dokuz tanesi şirket 

tarafından alacak iddiasılc, aboıe• 
lcr aleyhine açılmıştır. Bir tanesi 
de, diş tabibi Ruhı VaJı k tarafın· 
dan, borcu olmadığı halde şirketin 

ha,agnını kestiği ve bu yüzden 
mutazarrır oldu k iddia.ile- şirket 

aleyhine açılmış bulunmaktadır. 

Beyoğlu Noterinin 

mut.akemesl 
Beyojtlu Noterı Sa.ahattinin m11< 

hakemesine Ajtır ceza mahkeme
sinde dün devam edilmiştır. Ehıi· 

vuku! tetkikalı.ıa at rapor okun· 
muş, 5000 küsur liralık zimmettes· 
pil eltıjti görulmüştür. Mufeltişler, 

evvelce yapılan tah~ikotta, zimmeti 
26 küsur bin lira olarak göster. 
mişlerdi. 

Bu 21 bın liralık farkın harici 
kontrat ar üzerinde yapı an ihtıla1· 

lar olması ihtimaline meb3i yenıden 

2 klşilık bir ehlivukuf heyetinin 
kontratlarda telk kler yapması için 
muhakeme başka güne bırakılmış· 
tır. 

Hakimi soymuşlar 
Yeni~öy Sulh Hakımi Cevadın 

evine Hamdı isminde birisi girnok 
bazı eşya çalmıştır. Cevat, hem da. 
varJ hem hakim ol1mıyacağı için, 
Hamdi' en yakın Sulh mahkemesi. 
ne verilmiş, bir ay hapse mahküm 
edilerek tevkif olunmuştur. 

Nezihe Muhittin mahkQm 
oldu 

Eski kadınlar bırlıği reisi ve mu. 
harrir Bayan Nezihe Muhıllin, ev. 
velki gün vatman Aiinın etrafına 

fazla bakınması nazarı diKkatıni 
celbederek kendis;ne bazı ihtarıar. 
da bulunmuşıur. 

Vatman Ali, kecdisine hakaret 

Sıgortacı Mon Danon, Şefiğin 

komşl'sU Cemile ve kıracısı Ner • 
mın şahit olarak dınlenmişlcrdır 

Cem!le. Şcfıkle Meletıyı tanı -
dı.ğını, diğer maznunları tanıma

dığını söylemıştır. 

Şeriğın kiracısı Nermin de aynı 
şeylerı söyledıO..ten sonra. Meletı

nın yanındaki adamın Bodosakı ol· 
duğurıu ıliive etmıştır. 

MuhakM.a başb.a giine bırakıl· 
mışt r. 

iki arı istasyonu 
Açılıyor 
M•ğld 18 (A. A.) Bu yıl için· 

de birı Mug-la, birı Marmaris'te ol· 
mak üzere birer arı istasyonu açı· 
lacaktır. P,u surete ilbay mıntaka· 
larıııda fazla bal "lih1aline ve fen
ni kovanl.rın lamımıne çalışıla· 
caktır. 

Elr muharriri &oydular 

Taksimde Cumhuri)el meydallın· 
da Amasya apartımanının 3 cü da· 
iresinde oturan katip ve muhanır 
Bayarı Meliha Av.ıi Sözen, bundan 
sekiz gün evvel lsrail km Jaııet 
isminde bir kadını mürebbiye olA• 
rdk evine almıştır. 

Jınet cvve:ki gün odada çocuk• 
la mcşgul~en, Meliha Avni Söze• 
nin odada duran 45 lirasını almış

tır. Aradan bir moddet sonra p~. 
ra arandığı v•kit bulunamamış, 

J ınele de sormuşlar ve Jınet in· 
kar elmiştir, 

J ınet polisçe yakalanarak hak. 
kında kanuni takibata başlanmıştır, 

Nefes darlığı 
E>üpte Oefterc!ar caddesinde 

oturan Şevki, dün, ıokakta yürür. 
l<en nefes d rlığına lu ıılmuş, bir
denbire üzerine bir fena ık gelerek 
olduğu ynde kalmıştır. Şevki, has. 
taneye kaldırılmıştır. 

• 
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Yol 
Faaliyeti 
Başladı 

Mekteplerden 
Kaçanlar 

Yaramaz çocukların ba· 
letanbul yolları için baları cezalandırılacak 
627 bin Ura harc•nacak ilk tahsil çajtında bulunan ço-

Kıı dolayıailc tatil edilen yol cuklardan mektebe devam etmi· 
faaliı eti yeniden baılamıştır. yenler hakkında Dahiliye Veka· 

1darei hususiye bütçesinde bu Jetinden vilAyele bir tamim ııel· 
yıl İstanbul yolları için geniş mik· miştir. 

yasta bır tahsisat ayrılmıştır. Bu T~mimde bu gibi çocukların 
cümleden olarak İstanbul • Edir- şiddetle takipleri ve bu hususta 

ihmalleri görülenlerle mümessil 
ne yolu için 440 bin lira ayrılmış • veya muhtarların cezalandırılma. 
tır. ları lazım gelditi bildirilmekle· 

Bu yolun 82 kilometrelik vila • d' 
ır. 

yetımiz hududuna kadar olan kıs- Mekteplere devam etmiyen ÇO• 

mı ikmal edilmiştir. Geride kalan cukların velileri hakkında da 

yol asfalt olarak önümüzdeki Ha- I L~p•a•r•a•c•e•z•a•sı-ta•h•s•il-e•d•i•le•c•~k.t.ir_. __ 
1 zıran ayına kadar ikmal edile • 

cektir. 

Diğer taraftan Maltepe-Kartal 

yolunun tesviyei turabiyesi yapıl

mış, bu yol güzergahına düşen 

köprülerin inşaatı bitirilmiştir. 

Bu yol önümüzdeki seneye ka

dar i~miıl edilmış bulunacaktır. 

Yolun uzun zaman mukavemet et

mesi için iyi malzeme alınmış ve 
bunun ıçin 40 bın lira tahsisat ay· 
rılmıştır. 

Oçuncü büyük yol Floryayı Çek

meceye bağlıyan yoldur ki bunun 

yapılması henüz yeni münakasaya 

konulmuştur . Bu yol için de 102 
bin lıra ıahsisat ayrılmıştır. 

ihalesi pek yakında yapılarak 

inşaata başlanacak Haziran ga • 
ycsine kadar ikmal edılmış bu

lunacaktır. Bu yolun uzunluğu 2,5 

kılrımetre olacak ve cadderün as

falt olan kısmının genışlıği 9 met

re olacaktır Bu Y'llun kenarları 
gurgen, çınar, kestane ağaçları le 
çevrılecektır. 

Ayrıca ayrılan 15 bin lira tah

sısal ıle de Bakırki)y, Kazlıçeşme, 

Maltepe. Yalovd yollarının asfalt 

kaplamaları tamır edılecektir. 

Bir körfez 
Vapuru 
Yapılıyor --
Vapur bir eene eonra 

yUzdUrUlecek 
Günd~n güne artan bir inşa ka

bilıyeti gösteren iktisad Vekaleti 

havuzlar ve fabrikasında, Akay i· 
daresi mücavir sahillc-rin • 
de ışlıy~bılmek içın bir vapur in • 
şa s ı tasavvur edilmektedir. F'ab· 

rika ve havuzlar miıdurü B. Cemıl, 
Vekaletle temasını bıtirıp de An • 
karadan dondıikten sonra, Akay i· 
daresıyle temaslara geçecektir. 

Burada inşa edilecek vapurlar, 

şimdıki Heybcliada vapurundan 
bıraz küçük, fakat, ondan sıir'atli 

ol a caktır. Bu vapurun bir senede 
meydana getirilebileceği umul • 
m ;,ktadır. 

Vapur , önümüzdekı aylar içinde 
kızağa konacak, inşaata başlana • 
cal:tır. Bazı makıne aksamının da 
hurada yapılması ır.umkün gôrül
mrktedir. 

~ -- -·--------
Mürettipler 
Kongresi 

Üniversite 
Talebeleri 
Arasında 

Bir salon yUzUnden 

ihtilat çıktı 
Bundan bir ırıilddet evvel. Hu -

kuk Fakültesi bmncı sınıf dersha· 
nesi, Tıp Fakültesının yerinin 
darlığı yüzünden öğled~n sonra 
tıp taleoesıne t•hsıs cdılmıye baş· 

lanmıştı. Talebelerın iyi ders gör • 
meleri ıçin de bu dershanPye sey
yar perdeler takılmış ve daha ba
zı ufak tefek tadilat yapılmıştır. 

Bu hal ıki fakülte idarecıleri ara

sında bir ıhtiiaf vücude getirmek· 
le buaber talebeler arasında da ba

zı anlaşmamazlıklar tevlit etmek
tedır. Hukuk Fakültesının eski de· 

ltanı Sıddık Sami bu hareketın 

yerıııde olmadığını ve bınaenaleyh 

tıp talel:>elerının başka yerde ders 
görmeierı teklıfinı ılerı sılı müş i
se de bu teklif reddedilmışllr. 

Bır sınıfı iki fakültenin malı o· 
larak kullanmak talebeler arasın
da da ihtıl;if vücude getirmıştır. 

Hukukçuların lisan dersı giıre • 

ceklerı saatlerde tıp talebelerinin 
sınıftan geç çıkışları ve korıdorda 

ufak defek meselelerden münaka
şaların çıkma~ı. fakiılle lalebele • 

rinın ara.sınl açmıştır Gerek tıp 

talebclerının gerekse hukukçuhrın 

istemiyerek uğradıkları bu müş -

küliit dolayısıle ;ki fakülte tale • 

hesi de bu ihtıliıflı meseleye bir 

hal çarcsı bulunması içın rek 

tödüğ~ muracaate karar vermış • 
lcrdır. 

Lindberg 
Bugün bekleniyor 
Meşhur tayy.ırecı bay Lindberg'in 

bugün öğl ye doQ-ru karısile birlik· 
le Yeşilköye gelmesi bekleniyor, 
Meşhur tayyareci Yeşilköyde hava 
kurumu erkanı tarafından karşıla. 
naca ,\ır. Tayyareciye Yeş:lköyde 

bir ziı afet verilecektir. Bay Lind· 
berg benzin alarak seyahatine de· 
vam edecektir. 

lstanbulda bir 
(ihtilafı müselles!) 

Mevsim başı dolayısile inekçıler 
le sütçüler arasında yine ihlilll 
çıkmış. 

Bu sütçüler ne sulu adam1ar ya~ 
rabbil Yıllardır inokçilerle sütçüler 
inekçı ve sütçülerle lstanbul halk 
arasında bir ( ihtiliı.hl müselle~ 
••ard•rkı, galiba lstanbulun anasın 

dan emdiği süt burrundan gelince 
ye kadar sürüp gidecek 1 

Hem lstanbulda (inekci) 
me? Acaba şimdı de, kimsenin gör ı 
nıemesi için bir az enişlı •e çuku z 
olan çeşmelere (in• k) mi diyoruz?. 

Kaz"laro karşıı: 

Bızim ga2cteler mqhur sinemi 
nrtıstı Marlen D'trih'in bac•kların · 
ve ıebe.sümhnü sigorta ettirdiğin 
yazıyorlar. Anlaşıldı: D~mek lstan· > 
bula geliyor il 

Orta oyununu11 son kavuklusu kı 
vuklu Ali bir ırueteye mektu~ 

yazıyor, diyor ki: 
- Bazı kimselerin benim hık· 

kımda öldü diye pyia çıka•· 
malarına rajtmen henüz ölme
dim. Hastahaneden lamamile eyi• 
leımiş bir halde çıkdım. Yakın

da yine 01ıınlarıma başlıyacağıml 

Bıre kavuklu Al.I Sakın ö:dütiin 
halde, asra U}Up, sajtım diye dal
kavukluk etmiş olmayasınll 

Gene musahhih hatası ı. 

Bir g zele haftalık pi asadan t 

(Yi y~cek mallarında bir düşkünliık 
başladı!) diye bahsedi,·or. Yi.,e 
tashih hatası olsa gerek., (Yiyecok 
ma'larında) dejtil, (Yiyecek malla· 
rına) olacak il 

Sıçan gibi erkekler ... 
Muharrırleroen biri bir çok muho 

terem zatlara erkekler mi çirkinle
şiyor, ka<iınlar mı diye soruyor. B1y 
Hüseyin Cahit Yalçın gütel erke~in 
azaldığından şil<ayet ediyor ve ba11, 
küçük baya·ılmn öyle delikanlılara 
güzel dediklerini görüyoruzk•, di0 

yor, eskıden onlara tabirın baya. 
~ılığını affediniz, (sıçan gib) der• 
lerdıl, 

Muhterem Bay Hüseyin Canid 
ba11 küçük bayanlarımızın bilha'5:ı 
sıçan gibi erkekleri l.ıeğeniş'triııe 
hayret ediyorlar yani.. Halbuki, 
acaba, bilh.•ssa sıçan gibi erkekltri 
beğenişleri onların billıass~ pua 
cüzdanını eyi yemuini bildiklerin· 
den olma!ln i' 

Serdengeçti 

Bundan başka, vaıltlmakta olan 

iç Erenköy, Kurbağalıdere. Kayış

dağı, Goztepe tramvay ıstasyonun· 

dan bı:ı:şlayıp ErenkOy kız lısesi Ö· 

r.iınden geçerek Kayışdağı yoluna 

bağlanan ylll Boyacıköy ıle İstın • 

yeyı bırleştıren yol. Çubuklu - Pa

şabahçe yolları da Haztran ayına 

lstanLul TLrk Mürettipler Cemi· 
yeti Başkan 'ığında·ı: ....................... "'"'""'"'"'""''UllllUIHllllllll•lllllllllllfllll•u•ıoll•U•H••llllllllUU•ll••ııntnlfllUllrıUtılfıtltllllUll•lllllllllllllll• 

Poliste: Cemıyelimizin ikinci toplantı~ı 

21·3-937 tarihıne müsadif pa,ar 
günü saat 1 de C&~alojtlu yoku. 
şunda Tecelli m tbaasınaa yapıla· 

cağından.Cemiyetimize kayıt'ı bilü
muır. azaların işbu da vele behemehal 
icahetleri r-c, olunur. 

Randevu evleri çoğalıyor mu? 

kadar ikmal edılmış olacaktır. 

Bu ylllların yapılması içın de 3u 1 KÜÇÜK HAS ERLER ı 

Tedbir alınması içın zabıtaya şıddetli 
emirler verildi 

bin lıra tahsisat ayrılmıştır ki bu ıı..----·-------
hesı.ba gore Istanbul yolları için BilhHsa Taksim ve Tepebaşı 

mınlakalarında fuhş ve fuhşa teş• 
vı\c: vak'al1rıntn SOO fÜnlerde ÇO• 

ğaldııtı, hemen, haftada, dört beş 

randevu evinin kapılıldığı ııörül· 

düğünden, zabıtaya, şiddetli ted· 
birler alması için emirler verılmiştir. 

bu yıl 627 bın lıra ayrılmış ol•ıyor. 
* İlk okul öğretmenlerınden bu 

yıl 210 ôğretmen daha zam gore • 
~eklır. 

Balkanlar araaı otomobil 

yarışları 
Balkanlar arası, otomobil yarış-

* BLikreş vapuru limanımızdan 
transıt 0larak geçerken karaya o
turmuştur. 

ları. yakında, Biıkreşdc yapılacak

tır. Bu yarışlara ıştirak etmek üze

re, burada, tamamen yerli ve biı

tun yarış vasi ve şartlarını haiz ol

mak üzere bir karoser hazırlan • 

* Son bir ayda şehrımizde 32 bi· 
na yapılmıştır. 

20 yaşını aşmıyanları fuhşa teş• 

vik edenler ıstintak hakımliğine, 

21 yaşından fazla olanları teşvık 

edenler de cürmü meşhut mahke• 
melerine verilmektedirler. 

* Tapu ve kadastroda 65 me
mur tekaüt edılmıştır. 

* TiJrk-Sovyet ticaret anlaşma· 
sı bır nısana kadar uzatılmı~tır. 

mıştır. * Harp akademisinde havacılık Bir randevu evi kapatıldı 

Bu karoseri taşıyan otom'lhil, mütehassısı olarak üç sene istih· 
bugun, yarın, Bükreşe yollanacak· dam cdılmek ıizere iki İngiliz su-

Abanozda umumi ev işleten 

Kadrıyenın Taksırr.de Itr sokağın-
tır bayı gttirtilecektir. da 10 numaralı hususi evınde de, ........................................... şe·11 .. ı·r: ..... Ji·i·a·r1·ı .... va·Ji'l''fl·n·c:·iiila ......................................... . 

kadar seyrüsefer emni
yeti temin olunamaz mı 

i stanbulda kazalar hem fazla hem facia halinde· 
dir. Bunun sebeplerini ~unun bunun h !asında, 

dikkatsizliğinde, idaresizlığinde, halkın itınasızlığında, 
ihtimamsızlığında aramak beyhudedir. Bu hata şehrin 
kuruluşu1da, planındadır. lstanbul, tesis tarihindenberi 
yalnız genişlem ş ve belki daha modern ve müteKa• 
mil mahallelerle biraz daha göze görünür hale gel· 
miştir. O kadar. Halbuki şehır, sokakları, binaları, 
caddeleri, nakil vasıtalarının yer:eri, cö ıemeçler ve 
bütun şehrin umumi planın• taalluk eder görünen bu 
gibi 'l'yler, bu güntın medent ihtiyaçlarına göre ya• 
pılmış değıldir. 

Tramvayın geçtijti yolla kaldırım arasında iki ka· 
rış mesafe olan yerler vardır. Bir çok nakil vasıtala. 
rının geçmeğe ve hattA sür'alle geçmeğe mecbur 
bulundukları viraj ar v'<dır. Bütün bunların bugünkü 
ıhtiy•ca, bugünku şehir kalabalığına ve o nisbetıe de 
nakil vasıtalarının çoğalmasına göre şehrin birçok 
yerlerini C:egiştirmek, yeniden kurmak lazımgelır. 
Halüuki bu pıra meselesidir. Zaman meselesıdir. 

O halde hadiseyı şöylece maddeleştırebılirız: Kaza. 
lar daima olacaktır ve şimdiiik, yani şehir planının 

tatb.kine ve hatta ikma.ine kadar halkın dikkat ve 
itinası her türlü tedbirin üstünde bulunacaktır. Şöför, 

vatman ve bütün vasıtaların kapdan arı, memleket 
düze'incıye kadar el alışıklığı ile değil daima kaza 
yapmıya müsait bir yerde olduklarını hesap ederek 
çok hasas olacaklardır. Otomobil, tramvay, cadde· 
leri geniş, halkın geçeceği yerler muayyen, kaldırım· 
ları bi, şehrin halkına kafi gelecek memleketlerin na• 
kil vasıtalarıdır. Bunları memleketimıze ırelirdikten 
sonra şehirlerimizi onlara göre tadile, tamime, tekmi· 
le, imara ve halta tahribe mecburuz. 

Fakat acrba bu p an tahakkuk edinceye kadar 
birşey yepılamaı mı? Bu da miimkündüt. Halka ge
çil ı erleri tayin etmek dıvarları çok bariz levhalarla 
aöstermek, burada vesaiti nakliyenin en asgari aüratle 
geçmesini temin etmek, birçok kalabalık yerlerde 

bütün vasıtaların ıürallerini ehemmiyetli müeyyidelerle 
tayin etmek gibi şehrin cmnıyet ve selametinin mü• 
tevakkıl bulunduğu tedbirlen almak mümkündür, bun· 
da gecikmemeliyiz. Kabahat şehirdedir ama nihayet 
şehrin bu halde kalmasının mesuliyetinl halkın ölüm 

lehlikelerile tahammül etmesi de istenemeı. Mümkün 
olan tedbirlerin mümkün oldujtu kadar sürıtle ya• 
p.lması lazımdır. 

Hatice Hatip 

yabancı erkek ve kadınlan birleş

t"mek suretıle rande\•uculuk yı;p
tıgı polısce anlaşılarak bir cürmü 

meşhut yapılmıştır. 

. Cürmü meşhut esnasında iki 

kız ve iki erkek yakalanmıştır. 

Yakalanan kızlar muayeneye se\·· 
kedilmişler ve muayenelerinde ,. 

kisı de hastalıklı çıkmıştır. 

Ev sahibi Kadriye hakkında ka· 

nuni takibat yapılarak adliyeye 
verılmiştir . 

Bir otobUs kaza geçirdi 

Dün, kerestecilerden Eyübe git. 
mek üzere hareket eden 3266 nu· 
maralı otobüs bir kaza geçirmiş, 
ön tekerlekleri parçalanmıştır. 

Kaza şövle olmuştur: 
Otobüs Cibaliye geldiği sırada. 

yolda, birdenbire iiç çocuk belir· 
miştir. Şoför, bunları çijtnememck 
ıçin birdenbire fren yapmıştır. Bu 
frenle olduğu yere çakılan ve iki 
ağaç arasmda kalan otobüsün ön 
tekerlekleri parçalanmı,, içeride 
bu luoan yolculardan terzi Satiri de 
göıunün üstünden hafifce yara. 
lanmıştır. 

Kahvede kumar 

Küçükpazarda Fıçıcılarda Ah· 
medin kahvesinde kumar oyna•tı• 
!tını haber alan emniyet memurlan 
birdenbire kahveye girerek bir 
lirauna kumar oynıyan Kazımla 

lbrahim; cürmü meşhud halinde 
yakılamışlardır. 

Bir kadının iki bacağı 
kırıldı 

Dün Voyvodada, Nişastacıyın 
hanında yukarı kata ç;kmakta olan 
asansorun leli birdenbire kopmu'
asansörde bulunan odabaşı Rupe
nin karısı Jruhınin iki bacajtı oir. 
den, sukut neticesinde kırılmıştır. 

Yaralı kadın, Beyojtlu Zükür 
h~staneıine kaldırılmıştır. 
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Bir yılbaşı 
Batı tdıbiyoiından : ı---

g ecesi n de; MÜELliFi: Niz•m•ttln Nazif 

Bız ıki aıkadaşız. Hayatta dairııa 
bc'l'&ber yaşamaga ,. • biri biri -

mizin acılarına ortak olm~ğa ka • 
rar veren iki eş .e\·iyoruz; '·vııi-

run ateşi ile için için erimcğe w 
bir gün :ilmek mı.kaddf'rse böyle· 
,c keneli ı<ığımızın rıltır.da sön -
meğe karar ,·eren iki es. Dün geec 

yılbaşı idi. Kadehleı· kırılıyor, ta · 
!ıh deneniyordu. Mai bir gece için· 
de ı:evenler beraberdi ve daima 
Fakir, biçare olanlaı·, yıne boş o
dunsuz şöminenin başında midc,e· 
riııin acılarına ağlıyorlardı... Her 

kes için ve her kalp ıçin yem yıl· 
d· saadetler temenni ettik. Bu te-

ne .iç \'Ücut diondık \'e tıın<;tan bir 
anıt gibi idi. 

Bu yaman e:-.rtırengi:ı ::.ahne ısc 
onun tavaııına acıların ve acunu 
her işte kemiren, bizi kemiren kı'>
kançlı~ın heyaz saplı hançeri ası
lı kaldı. Ne bir ses, ne bir ııefe< ... 

Biz hepimiz, bütün insarılar çi· 
cek, güzel, para, ha •at, bhar se
ven bu aciz \'(! fani insanlar. nıtç
hüllerde diima yenilikler arayan, 
mütecessb, gözlerimizle bu sahne
nin bir yılba~ı gecesi seyircileri i· 
dik. Bir el, kubbesi mavi olan sahne
nin ışıklarını söndürdü. Gec·~ rüz
garı perdeyi busbütün açtı. Esati
rin kızları sahnenin gerisir.de mu • 

rnenniler ıle uwn uzun ateşe ba- sikiye başladılal'.. 
k r ve sus.ır ıken dalmışız. Ortak Gök kubbedeki yıldız yolları sah • 
bir rüya gorduk; bunu size anlnt· neye ışık veriyordu. Sahnede ise 
mak istiyoruz. o tunçtan anıt. üç ken•·tlcnmlş 
Bır yılba ı gecesi: geçen bır yt· baş ..• 

im gecelerini yarına, yeni ve b.ı- Hepimizin ıcinde yaşayan Dez-
kir bir güne, ba~lıyan bir yılbaşı demotanın ba ını, hepimizin içi'l· 
gecesi. .. Acunun maverasında es • deki Otelloyu ve yeplmizın ı~ın-
rarıengiz bir ıklimde, acış, renk ı· deki bazan uysal ve hazan fettan 
ık, kenetlenmiş üç kasırga halin- .5eytanı göriiyorduk.. Dezdcmota 

de idi. Bir acun yanıyor, bir bahar misılsiz, esmer ve donuk bir güzel· 
geçiyordu. Sarı gülleri fırtına !ık içinde idi Otelle korkunçtu ve 
koparıyordu. Ateş alevden kızıl şeytan sessiz .. evvela tunç anıt lıa· 

1 
- Potratör dedilrin ne oluyor? 
- Yaşlıca .. Fakat kendini muha. 

faza ederek yaşlanmış bir adam. 
Bir ıenırln adam ki zeklsı bir genç 
kııı can sıkınııaından kurtarabiliyor; 
ve bilhassa para sıkıntısını derhal 
teda~i ediyor. 

- Aklımı kaybedeccıtim Calibe .. 
Bu ne ahlaksızlık! 

Kız şakrak bir kahkaha atb : 
- Ablak 1 •• Küçük bey, bu ıh· 

!Ak dediğin şey yaşlı kadınları ırenç 
kız rekabetinden kurtarmak için 
ortaya nlılmış bir propaganda tu• 
zatıdır. 

Nazmi hiddetini yenmeıte çalışa• 
rak, son bir ırayretle; 

- Peki amma a kız senin para• 
ya ne ihtiyacın var? Diyecek oldu 
sesi gırtlııtın dan güçlükle çıkarı· 
bılmişti, Calibe 'üldü 1 

- Bugünkü debdebenin yarın 

bitmiyeceği ne malılm! Belki bir 
gün eski bir zengin dostu hatırla· 
yacak hale düşerim. 

Ve bir bohçacı kadın ağıile ila· 
ve elti: 

- Bak ... Refika teyzem bugün 
ııençliğinde kazandıAı dostlann 
yardımilc bal ıtibi geçiniyor. Ko· 
cası koskoca Defterdardı. ôldüğü 
uman borcundan ba,ka bir şey 
kalmamış, 

dilin çıkarmış fırtına cif:~rlerimı· !inden kudretli Otello başını ç•k 
ze rayih:ı veren çam dallarıru kırı· ti; sahnede ilerledi; se\'gilinin bc-
yo du. Bu yanan yer neresi idi! yaz ve ince bileklerini, bir fırtına 
Kimlerle mcskundü? Mademki es- gibi hoyrat olarak, haykırırak, 
rareıı ız bir iklimde ateş, renk ı- 1 kırarak öptü. Ş~ytaıı gülüyordu; 
hu! b, yangın ,·ardı, o halde bu • I yani ağlıyordu. Çünkü ilıkadınıız 
rası bır alev sdhncsidir. §Cytanın yaptı ının tersinin dağı u 

Nazminin kanı arlık büsbütün 
beynine sıçramıştı. Bitkin bitkin: 

- Sus! -Dedi· Allahaşkına sus! 
Fakat kız, onun bu halini de far· 

ketmemiş ıribiydi. Ve birdenbire 
ı ellerini çırparak: 

R<"jisôr ve muharriri tabiat bu - olduğu d!'ği! mi? o halde gülmü-
rada bir komcdiya oynatacak, bır yordu, a~lıyordu. Sevgilerin her 
palyaço nsklabanlığında acılarını nevini daima içten ve gönülderı 
sö~ l<'yecek, D zdemola'1nı seven O· dınlemelidir. Siz, esrarengiz dalg&· 
t.no, cinayet işleyecek ve boyun !ara uzun uzun bakan kadın ne dt
cğmiycn şeytan, kahkahasını bir ıs· mektlr, bil• ölü başında ağlıyan b-
11k gibi yüzümüze kamçılayacak, ye· dınm göz yaşı nedir, bir çam or -
dı kez kızıl topuğu üzerinde dö • manıııda hışıldayan rüzgarın için 
ıı.ıp, ah herkesin inanmadığı kal- de yapyalnız kendi gönliınü dın • 
bınin saffctıni için için ve yalnız le ·en kadın nasıldır, bilir misiniz' 
kcnd. i için duyarak, muttasıl şar- Bızim rilyaların komedyasında 
kısım söyleyecek. Otello böyle değildi. Sevgilı na • 
işte böyle bir esrar iklıminde, bir sıldı ve ne yaptı? Bunu &nlamamı-

vılba ı gecesi bir komedya oynandı za imk"n yoktu. Çünkü bır ka • 
tarı1'ın muhtelit dcv'rl~rinde ya- dm sırrı daima hayatta bır muam· 
mış üç kisi. Dczdemotamız, yağız rna olarak kalacaktır. Anıtın üçun 

ve kahir Otello, şeytan; karanlık- cll ba ı şeytan o nP yaptı? O.'u 
!ar içinde (Bu sahnede dimdikti· 1 Eöyleyclim. 
kr) yavaşca başları cj!!ldi. üç ka- ı M. Emin Çoşkundere 
fa tn~ı biribir.ne değdi. Fakat yi· (Del!amı ı·ur) .. z .. i;-;;~·~ ................................................. A"bi"d;~·;~ .............................. . 
Yardım Kurşunları 

Zirr.at Vekile'i köylu~e ve zÜ•· 

raa yardtm etmek ve onları en as

r. şek.ide hasa(\ ve istihsale alı • 

tır=k içın Avnıpadan bır çek 

nl:ıt ve makineler getirmiştir. Bun-
ı 

l peyderpey muhtelif vilayetle- 1 
1 

rt- gôndc·rilmekt~ ve köylüye ve • 

rılmcktcdır. ı 
Bu cümleden ol •ak, evvelki gfüı 

pamJk müstahsillerine dağıtılmak 1 
üzer (200) çap1 makinesı İzmıre 1 
yollarmıştır. Bir müddet sonnı 

Hurr iyctı cbcdiyc tepcsinr!Pki 
•lıidrni netrafını çevır~rı de!Y'ır 

parmaklık!Jrın diplcnnc, parmak· 
lıkiarın muhafazası ıçirı dOkulcn 

kurşunlar bir gece çekiç ve kalem 
vasıtasılC' çıkar.tarak çalınmıştı 1 

Yapılan tetkikat nrticcsind<' bü
ti.ın pannaklıklnnn dıplerındek' 

kur ·uı,lann. b·- 1<çilcrııı haberı ol- ı 

maksızın, çalınması ıibıdevı ziva • 

rtle gelenlerin ha\•retını murip ol
mu~tuı. 

- lştcl işte! -Diye batırdı• Be· 
nimki, benimki gene kovalıyor bizi. 

- Seninki mi? Seninki mı? Ben bir 
şey göremiyorum. 

- Arkanda ... Baki Parlayan su• 
!arın tanı ortasında.ı 

Nazmi başını geri çevirince, ya· 
vaş yavaş yaklaşan koyu renkli 
kike benzeyen dar uzun l:ıir san· 
dal gördü. 

Bu mu? 
- Evet .. 
- Şimdi görüşürüz... Şimdi giı· 

rüşiirüz 1 .. 

Uir deli ıribi kureklere •aldırdı. 

- Ne } apmak niy~lindesin ? Ne 
yapacaksın ? 

- Görürsün !.. Şimdi görürsün., 
Ağzından küpüklcr saçıiıyordu. 

Bunu gören Calibe ürktü, yerinden 
fırladı, gencin ellerıni tutmak iste· 
di' 

-· Olıır )erine ... yerine otur .. 
Ve sandal, denizın parlayan sat· 

hında yavaş yavaş dolaşan sandala 
doğru, son sür'atle hücuma kalkmış 1 

bir torpido gibi saldırdı. 1 
Arada epoy mesafe vardı, Ve al. 

!ahtan olacok ki bu mesafe vardı. 

Zira sandalın burnunu çevirip uçar 
ıribı kendisine doğ"ru geldiğini gö
rünce öbiir sandaldaki başını açık· 
!ara verecek vakit bulabildi ve ça
la kürek uzaklaştı. EğerJ uzak· 
!aşmasa ıdı ne olacağı kesdirile
meıdi. Na1minin altındaki san. 
dal epey ağırdı, faz la olarak 
içinde bir de Calibe bulunuyordu. 
Bir Calibe k;, ikide bir densiz den. 
siz gencin ellerıni tutup kürek çek • . la Trabzon \·e l'a\'alısıne fenni ya· 

vıklar göndcril'.?Cckhr. Diğer ta • 
rtitn köylüye cıns tohum tcvzıi· 

ne de başlanmıştır. Vilayetimiz zi
raat :nüdürlilğü de müracaat edc.ı 
zürrıa ivi tohu"l ,·e~rnektedir. 

1 mesine mani oluyordu. Buna rağ. 

Kurşunların boş kalan yerlerın
rie •ağmur 'ularının lıırıkmcsı. 

parmaklıkldrı imdiden tahrıp El· 

miy~ başl.ımıştıı Bu kurşun,Jr 
tekrar dökülmezse yağmurların ve ı 

rüzg<irların tesırile parmaklıklar 
yıkılrr.ıya yüz :utacaktır 

çık Söz'ün romanı:49 ...... 
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Yezen lskender Fahrettın 
Bekçi kendi kendine söylcl'erek ' sendeliyerck maunın yanına yÜ• 

yürüdü: rüdü. 

- Bu sessiz kadından da hıç u
mulmazdı. Koskoca bıçağı hiılii 

koynunda taşıyorm • ahmak ka -
dın! 

Marika bekciden bu haberi alın· 

ca apartıman merdivonlerini ikişer 

üçer atlayarak yukarıya çıktı. 

- Beyefendi! Zeynep hanımı sivil 

memurlar tevkif edip götürmü~
ler. 

Nevzat yerinden fırladı: 

- Ne di) oraun,Marika .• Zeynebi 
tevkifmi etmiıler .• ? 

- Evet- Hem de kollarına ke
lepçe vurmuşlar, 

Nevzat beyninden vurulmuş ribl 

Marıka: 

- Daha. ı vor, Leyim, dedi, ha. 
nımın üzerinde bir de kanlı bıçak 
bulmuılar. 

Nev>at boğuk bir sesle gözlerini 
aç,rnk bağırdı: 

Kim söyledi bunları sana..? 

Mahalle bekçisi Hüseyin ağa .. 
Şimdi nerede o ? 
Yürüdü ... Giıti. 
Benim için bir şey söyle• 

medi mi? 

- Haıır. Sadece size acıdı: 

( Zwallı Nevzat beyin başına 
ırelenlere bak 1) diye söyleniyordu. 
Nevıat bu sözleri işidince irad .. 

sini kaybetmişti: 

men genç uııın saldırışından ko. 
!ay kolay vazgeçmedi. Sahilden 
epey uzakta, boğaza doıtru, uzun 

süren bir kovalamaca oldu. Bey. 

- Zcynebin bu işte suçu yok. 
O bıçak!~ ben Kadriyi yaralanmış 
tım ... Zavallı Zeynep 1 

Diyerrk yalak odasına koşdu .. 
Gardıroptan bir şeyler aldı elbise· 

ıini değiştirdi.. Ve çarçabuk dı: 
şarıya çıkarak : 

- Marika 1 Ben hemen bu gece 
lzmire hareket etmeğe mecburum. 
Bir ay kadar, belki de daha fazla 
bir zaman için orada kalacağım. 
Sen iıtersen başka bir yere git .. 
istersen evde otur .. Hanımı ve be
ni bekle: 

Nevıat Marikaya bir miktar pa. 
ra uzattı : 

- Evimi sana teslim ediyorum. 
Al şunları da.. harçlık yaparsın ı 
Ben sana lzmirde meklup yazarım. 

Ve telaşla kapıdan çıkarken iliı· 
ve etti : 

- Sakın bu hadised~n kimseye 
bahsetme! Ahbaplar 'sorarsa karı 
koca seyahate çıktıj!'ımızı sölersin . . 
emı? 

Marika şaşkın bir tavırla efen• 
disini merdiven başına kadar l~yi 
etti. 

Denizde duran ay ışığının ırarib 
bir sihiri vardır. Baıan en keskin 
bir göz, eıı kısa mesafelerde eşya• 
yı seçemez olır. Netekim Nazmidc 
aı sonra meçhul sandalı kaybedi· 
vermişti. Sunturlu bir küfür savu• 
rarak kürekleri ıudan çıkardı. Bur· 
nundan ıoluya soluya elufını bir 
daha ıözetledi, Kovaladığını yine 
bulamayınca yumruğunu kaldırarak; 

- Elbette bir gün olur elime 
ıreçerıinl • diye bağırdı • o uman 
vay haline, 

Ve sağ küreğini siyaederek burnunu 
Bebeğe verdi. Sandala dört çifte 
kik sürati veren bir şiddetle kürek 
çekerek yalının önLne ıreldı, ya· 
naştı: 

- Haydi çıkacaksan çık .. 

Y~lıya arkasını çevirmişti ve kı
zı görmemek için sandalın başına 

dotru bakıyordu. Bir kımıldanma 
olmayınca hiddetli hıddetli tekrar
ladı: 

- Haydi... çıkacaksan bir an 
evvel çık. 

Calibe yine yerinden kımıldan• 
madı. O zaman dişleri arasından 
hafif bir sesle, fakat bir haykır· 
madan bin defa daha hakaretli ve 
tehditkar: 

- Çık l~ Yoksa kolundan fırla· 
tırım denize - diye homurdandı -

- Sahi mi? 
- Tabı1 .. hele biraz daha dur gô· 

riirsun ... 

- i(;~ çıksana ... Ne duruyorsun? .. 
- Öğrenmek istersen evvela yü. 

zünü bana dönersin. Sonra ben sa
na "terbiyeli ol Nazmi .. " derim.! 

Daha sonra, h•r zamanki gibi 
ay~ğa kalkar, elimden tutar bana 
yardım edersen ... çıkarım. 

- Benden MIA böyle bir neza. 
ket bekliyebiliyorsun ha? 

- Zannederim ... 
Ve birdenbire inadından vazgeç. 

miş gibi doğrularak gence yanaştı, 
sırtına abanarak kollarını boynuna 
doladı: 

- Sen bu kad~r kalı kalbli ota. 
maısın, benim koca bebeğim -ded'.· 
ya eleğim bir yere takılır da de· 
nize düşersem ... 

Güzel kızın sırtını ısıtan 
aıcaklıgı Nazmiyi birn yumuşatır 
gibı oldu, fakat homurdandı: 

- SenınLi var ya.... gelir kur· 
larır. 

Kız bu sefer kulaklarına soluya• 
rak sÖ) lendi: 

- Ama ben onu istemiyorumki ... 
Bak ben seninle beraberim ve o 
vaktini bizi gözetlemekle kaybedi· 
yor. 

- Sen de yanlış anladın... Ben 
birinin bana sırnaştığını söylemek 
istedimdi ... 

Nazminin yumşadıkça yumuşadı· 
tını hissetmişti,! son çelm•.vi taktı; 

- Haydi benim şekerim, canım, 
koca bebeğim .. Haydi tut ablanın 
elinden ... Haydi şekerim. 

Yaşı on dokuz ... 
Bebeğin denizi .• 
Ayın en a-üzel ışığı altında Bo

ğaz. 

Sırtına yaslanmış taze bir kız 
göğsü .. 

Ve kulakları boğulandıran ılık bir 
nefes ... 

Bu Nazmi ne yapar, hA!a inat mı 
eder? 

Nı• 111n~c"k ? Kı7. nfll: i~t,.r~fl' O"lrı 

Merak etme, Nevzat beyi 
uıı-urlar o~sun, lnşaallah herşey ka· 
panır da yine gelirsiniz evinize 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 
Polis müdiriyelinde komiserin 

masası önünde oturae eli kelepçeli 
kadın: 

- Ben masumum .. 
haberim .. 

bir şeyden 

Diye bağrıyordu: 

Komiser kaşlarını çattı: 

- Acele etme, hanımı Adm ne 
Bakalım .• ? 

Komiser zabıt tutuyordu. 

Genç kııdın cevap verdi: 

- Adım Zeynep .. 
- Kaç yaşındasın? 
- On sekiz .• 

Nerelisin? 
- Konyanın babalık köyiiııden .. 
- Babanın adı? 

- Osman .. 
- Evli misin? 
- Evet., 

- Ne zamandanbcri? 
- Üç ay oluyor .. 

---~--~ 
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Şirin berberle evleneyim mi? 
Ortaköyden Marika imzasile al· 

dığım mektupta bir kariim diyor ki: 
Dert ortağı, 
Daimi karilerindenim, her gün gö· 

rüyorum ki bir çoldarının derdine 
çare buluyorsun. Eibette benim de 
derdime bir çare bul•cak!ın. 20 ya. 
şındayım, 18 yaşında iken nişanlan
mıştım. Uzun müddet nişanlı dur· 
dum.Fakat bir sebepten dolayı ayrıl· 
dım. Bu ayrılışın üçüncü ayında tı. 
ramvayda giderken bir güzel ııenç• 
le göz göze geldim. Bana karşı çok 
sempatik davranıyordu. Nihayet bu 
tesadüfler biribirini takip edince bir 
gün konuştuk. 

Karakövde ve berber olduğunu 
söyliyen gencin dükkanında rande
vulaştık. Gittiğimiz muhallebicide 
bir aile yuvası kurmağa karar ver
dik. Bu konuşmalar bundan 7 ay 
evvel olmuştu. Aileın bu berberle 
konuşduğumu haber aldılar. Genci 
berber diye onunla konuşmaktan 
beni menetmek istediler. Halbuki 
ben gence Aşıkım. Onu çılgınca 

seviyorum, eğer onunla evlenme%• 
sem yaşayamıyacağımı biliyorum. 
Genç le beni çok seviyor. Şimdi 

Havacılığa 
Teşvik 

Mekteplerde talebeye 
Konferanslar verilecek 

Talebeleri tayyareciliğe teşvik 

için bütün mekteplere bir tamim 
a-önderılmiştir. 

Bu tamime göre talebeye tay• 
yarecilik hakkında konferanslar 

verilecek, Türkkuşuna yazılmnları 

tavsiye olunacak ve ders haricin· 

de Türkkuşuna gidecek talebelere 
birer karne verilecek ve Türkku· 

şuna gittiklerini orada alacakları 
imza ile isbat edeceklerdir. --·--

Karadenlzde fırtına 
Karadeniz sahillerioıden alınan 

haberlere ııöre, Karadenizde, şid· 

detli bir karayel fırtınası hüküm 
aürm~ktedir. Motör ve yelkenli ge· 

miler, knçışarak limanlara sı~ınmış· 
!ardır. Limanlara ıığınamı yanların 

Akıbetlerinden endişe olunmak· 
tadır. 

yapar. Ka.kar, elinden tutar, rıbtı. 

ma çıkarır, sonra, kollarını boynu· 
na dolayan sevırilisini kucaklar 
kucaklamaz, kudurmu~ bir boğa 

gibi dalar şu taşlı'' karanlık, her 
yanı sessiz evin içine. 

Ve bu her yanı sessiz evin içine 
girince elektriği ynkmadan taşl.ğı 

geçti, } avaş yavaş merdivenleri 
çıktı, sofada kumar oynanan oda
nın önünde kızı kucağından indirdi. 

ikisi birden kulaklarını kapıya 

dayadılar. Calibe ; 

- Kimse yok... Hepsi ııitmiş • 
diye mırıldandı. 

Sonra el ele tutuştular, parmak· 
!arının ucuna basa bası peder 
efendinin çalışma odasına daldılar. 
Kapıyı sürmelediler. Nazmi derhal 
bütün perdeleri açtı, Yarı karanlık 
oda bir sünger gibi mehtabı emdi. 

(Devamı var) 

Kocan kimdir.. adı ne.. ne 
iş yapar? 

Zeynebin yanakları ateş ıribi kı· 
zarmıştı. 

- Kocamın adı Nevzat, dedi, 
zengindir. Ne iş yaptığını bilmem .. 

Komser güldü : 

- insan kacasının ne yaptıfını 
bilmez mi? 

- - Vallahi ben bilmiyorum, 
Bir kaç kere sordum kendısine. 
~Erkeklerin işine kadınlar karış· 
maz.!., dedi, Ben de bir daha tek· 
rarlamadım. Zaten bizim köyde er· 
keklerin işine karışmak ayıptır. 

- lstanbula geleli kaç yıl oldu? 

- Aman beyim, ne yılı .. ? Daha 

altı ay bile olmadı. Gelmez olay• 
dım buraya. Başıma ırelenleri say• 
makla bitiremem. 

- Pek ala, orasını sonra dinle· 
riz. Şimdi sana soracağım suallere 

dikkat et 1 Boşuna vakit geçirmi
yelim.. işin doğrusunu söylersen 
kurtulursun 1 

Zeynep sevindi: 

- Herşeyi söyliyecetim. Fakıt, 

dertortağı ailemi bırakıp bu genç 
ve ş'.ri n berberle yaşamam doğru 
mu? Yoksa için için öleyim mi? Şu· 

nu da ilave edeyim ki eski nişanlım 
Yunanistana kaçmıştır. 

Ya\·rum, 

Aşk her şeyden Ü•tiindür, ona 
kimse karşı koyamaz. Yaşın da 
evlenmej!'e müsait olduğundan aile
nin senin saadetine müdahale etme• 
ğc hakkı yoktur. Sen evlenmekte 

tamamen serbestsin. Çocuj!'un ber· 
ber olması evlennıej!'e m~ni bir 

sebep dej!'ildir. Bugün bir berber 
pek ala bir aile geçindirecek kadar 
para kazanabilir. 

Fakat düşünülecek bir nokta var: 
Acaba bu genç seni hakikaten se

viyor dive ıridersin Fakat o, se· 
ninle bir müddet eğlendikten son· 

ra bırakı verirse o zaman ne ya· 
parsın. Ailenin yanına ne yüzle dö

nersin? Ayağını sıkı bas. Nikabını 
yaptır. Ondan sonra çocuğun evi· 

ne git. Bu şartlara riayet edersen 
evlenmekte hiçbir mahzur yoktur. 

Dertortsftı 

Şoförler 
Cemiyeti 
idare heyeti seçiminin 
yenlleneceğlnl sörlenlyor 

Şoförler cemiyeti yeni idare he

yeti seçimi daha Ticaret Odasınca 

!astık edilmediği için, idare heyeti 

faaliyete geçememektedir. 

İdare heyeti azasından bazıları· 
nın seçim akabınde istifa etmeleri 

ve yeni yapılan intihapların bazı 

şoförlerce protesto edilmiş olması, 

tatistik işinin bu kadar gecikme

sine sebep olarak gösterilmekte -

dir. 

İdare heyeti seçiminin yenilene

ceği de rivayet edilmektedir. 

Bayrak kanunu 
Heziranda tatbik 
Ediliyor 

Yeni bayrak kanununun 5 Ha

ziranda tatbikına başlanacaktır. 

Bunun için bil· nizamname hazır • 

]anmaktadır. Kanun mcr'iyete gir· 

dikten sonra resmi daire ve teşek· 

küllerde bayrak çekme ve indir -

me sırasında merasim yapılacaktır. 

Bundan maada hu ·usi yerlere nC' 

surE!le bayrak ~ekileceği de ni • 

zamnamedc tasrih olunacaktır. 

.Konferans 
Eminönü Halkevinden: Evimizde 

terfp edilen Felsefi ve lçtimaf 
konferansların on üçüncüsü bugün 
evimiz konferans salonunda saat 

(17,30) da verilecektir. Edebiyat 
Fakültesinde Doçent Sabahattin 

Rahmi tarafından verilecek olan 
bu konfıransın mevzuu (Fransada 
içtimai romanlar) dır. 

Davetiye yoktur. Herkes ırel&o 
hilir. 

şu ellerimi çözseniz .. Bileklerim o 
kadar acıyor ki .• 
Komi~.r Zeynebin kollarındaki 

kelepçeyi çıkardı. 

- Söyle bakalım şimdi: Arsaya 
götürdüğ"ün bu kanlı bıçağı or•da 
no yapacakdın? 

- Kuvuya alacaktım vaUahi •• 
Sizden sakl3yııcak değilimya. 

- Ki111i vurmuştun bu bıçakla .. ? 
Zeynep, bu sırada komiserin ma. 

sa üstüne koyduğu kanlı bıçağa 
şöyle bir göz attı. 

- Ben bu bıçağı ilk defa g~rü
yorum, komiser beyi 

Komiser kaşlarını çattı: 

- Canım, İnsan kuyuya atmak 
ve ortadan bu suretle kaldırmak 
istediği bir kanlı bıçağı n~den al
dıtını, onunla kimi öldürdünü ve 
yaraladığını bilmez mi? 

- Vallahi bilmiyorum. Bana na. 
sıl verdiler~e öylece aldım.. Gö. 
türdüm. Açıp bakmağa vaktim 
yoktu. 

- Kim verdi bunu ıana..? 
- Kocam .. 

(Devamı var) 
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Tetkikler 

Maruf in iliZ muharriri 
romanlarını nasıl yazdı 
Cek Londos. balıkçılık. tayf;:ılık yapmış 
nihavet romancı olunca servete 

c.ıc Lonrlonn tasov etlıli it.atı' 
ve hain /cadılardan hie tip 

İng;Jiz milleti polis romanı oku
mıya çok meraklıdır. Şerlok Holmc 
si yaralan muharrir dünyanın en 
zengin bir adamı olmuştur. Edf!ar 
V alase, en güzel polis romanları 

yazan bir İngiliz muharriridir. Cck 
London'da bundan aşağı değıl • 
dır. 

İngılizlerin polis romanlarına 
karşı olan merakı sayes'.nde bil -
yük muharirler doğduğunu gören 
Fransızlar, İngilizlere rakip ola -
cak bir Arscn Lüpen yaratmışlar
dır. Arsen Lüpeni, Fransız roman
cısı Boris Löblanın kafası doğur • 
muştur. Amerikalılar da, İng;Jiz • 
!erden aşağı değildirler. Cumhur 
Reisi Ruzvelt, bizzat bir roman 
yazmıştır. Bunun için polis ro -
manı yazan muharrirler İngiltere, 
Fransa ve Amerikada çok para ka
zanmaktadırlar. Çok para kazan
mış ve serserilikten muharrirliğe 
ve poiis romancılığına kadar yük
seldikten sonra, 20 sene ~vvel fil • 
müş olan Cek London'un hayatı 

çok meraklı safhalarla doludur. 
Bu adam, bir kayıkçı iken nasıl 
muharrir olabilmiştir. Kazandığı 

paralarla neler yapmıştır? Roman
ları pek çok lisanlara tercüme edi
len ve filme alınan Cek London'un 
hayatı baştan başa bir avantürye
dir. Cek, ına. etml~ bir fabrika -
törün oğludur. Babası iflas ettık

ten sonra bir fabrikada amele o
larak çalışmıya başlamıştır. Baba
sının çok fakir olduğunu gören 
Cek. ır.ektebe devam ve mai*twı 
temin edebilmek için gazete sat -

mıya başlamıştır. 20 yaşına gel • 

diği zaman, bir fabrikaya girmış 

ve geceleri amelelik etmiye baş · 

lamıştır. Fakat, ruhundaki serse-

kavuşmuştur. 

Arsen Lüpen 
Niçin yaralentlı 
zengin hatırlar k:ızanıruştır. Bu 
rada topladığı malzeme ile bila -
hara (Deniz kurdll), (Kurt kanı), 
(Sahranın sesi) romanlarını yaz • 
mıştır. Bu romanlar_ sayesindcc!ir 
ki, Cek London şöhretini kazan • 
mış ve muharririn bu eserleri o • 
kuyucular tarafından kapışılmq • 
tır. 

Amerika mecmuaları bu eserle-
rınden sonra Cek'in yazılarına 

hadd,nden aşkın para ödemeye 1 
başlamışlar ve muharrir bu suret
le gayet büyük bir zengin olmuş
tur. Çok miısnf ola'l Cek, kazan
oığı paraları akla, hayale gelnıi - 1 
yen sefahat sofraları icat edere~ 
sarfO?tmekte imiş. Kendi eserlerı 

hakkır.da, .ben, bu romanları be· 
ğ~nmiyorum, amma, fazla kazanıp 
fazla harcamak mecburiyetinde ol
duğum için yazıyorum>. Derrnış. 
Kadınlara karşı olan meclübiye

ti çok fazla ve içkıye çok müptela 
lmiş. Bir milyoner olması hasebi
le, hususi yata, .ı<aşanelcre, iste -
diği },er şeye malık olduğu halde, 
hayattan yine :ııemnun değilmiş. 

Dünya nizamatını ve insanlığın 

sdalcte düşmelerıni tabiat kanun- J 
!arına aykırı bulduğu için yaşa -
makta fazla bir miınil bulmamak-
ta imiş. Harbı Umumi senelerinde 
46 yaş.nda iken kaybolan muhar
ririn ölümü ile, har!J yıl!a:ında 

kims.? alakadar olmamış, harp bit
tıkte:ı sonr:ı C~k London aranmı
ya sorulmıya b1şlanmış ıse de. bu
gün hrua kıta~ları ellerde dolaşan 
büyük ve ava~tiır fakat hassas ve 
vıcdlT•lı muharrırın öldüğü anla
~ılmış ve bütun dunva ac1mı tır 

-11MnMuı~uınuıu.ııu11uıoıııumı"'._"'''lllMUflHllll•I 

,SAl?AY 
TÜRK 

!MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
~ÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

BEYOCLU 
: K vırcık baş 

Savay otel 217 
ve Yeşil domino 

: B.r kadın yalanı 
: Linç kanunu 
: Port Arlhur 
: Zignid 
: K dınlı"ın •ırrı 
: Zafer günü 
: Alçaklı" ve Vondcr 
Bar 

rilik, Cek'i burada da rahat bı - ŞIK 

rakm&mış ,.e fabrikadaki işi terk ŞARK 

Ettirmiştir. Bundan sonra, bir ka-

:Ehli alip muh~rcbelcri 
: S ng pur postası ve 
A tın tophyao kızlar 
- 1936 senesinin -
: S"rışın Karmen ve 

yıkla denizlerde balık tutarak ha- ASRI 
yatını kazanmıya ba~lamış ise de. se~cıjz çete 
bu işde de sebat etıniyerek bir yük SANCAK 
vapuruna tayfa olmuş ve bu va • (f.skı A.storya) 

: Güzd Fatma, Çöl 
: s-r•eri .~j ve Gece 
adamı rı 

CUMHURlYCT: Yıldırım kaptan. 
purla Japonyaya gitmiştir. Vücu-

dü, bazuları bir atlet kadar sağlam 

olan Cek, muhtelif vapurlarda a -
teşçilik ve iskele hamallığı etmiş- FE.RAH 
tir. İşten bıktığı zaman, Meksıka, 
yahut Alyaska'ya giderek aylarca MiLLi 

HiLAL 

AZAK 

ALEMDAR 

Ku':ar ıça ve Me<aud 
ISTA N BUL 

: ::ıo~ c •suslar ve Taş· 
r ~ kızı 

: Eh ısolıp munare. 
btleri 

: Turk inkılabında te
raKki b ım eleri 

: (Gra, Mor) .ŞabJne 
melodi v~ Kar .. o-
danın esrarı 

: Tiırk ı·•k l~l.>tnda te
rakki bamle:eri 

Kf.MALBEY : Kotinaota'.a ve iÜ• 
müş mhmaz 

HALE 
KADIKÔY 

· l:te banr:ye!iler 
GSKÜDAR 

-AÇtK SÖZ-

Teşkilatı Esasiye Ka- ! 
nuııundaki tadilat Borsası 

18 J 3 1 937 

- 15 - FIATLAR 
Geriye kaldı devletcilik. Zanne-1 

diyorum ki şimdi işin en. canlı ve 
en mühim noktasına geldik. 
Arkadaşımız Şükrü Kaya uzun 

ve güzel izahatı arasında, çok güzel 
bir hiI da söyledi. Günün ihtiyaçla
rına uymıyan, ben ilave ediyorum. 
vaziyeti duymıyan duyacak kadar 
zekası olmıyan her millet, yine bu 
vaziyette olan her insan gibi suku
ta mahkumdur. Bugünkü şek ilde, 
bugünkü ekonominin icab ettirdi
ği ihtiyaçları duymıyan bir ır.illet, 
değil uzun seneler, saaUerce bile 
yaşıyamaz. İhtiyaç bir kaç saat 
sonra ona hakikatı göstermeğe ka
fi gelir ve sonra onu doğru :yola 
sevkeder. Bugün ekonomik inti
yaçlar olabilir. Fakat bü bugün 
var bir de hayatın daimi sek'lleri 
var. Hayatın daimi şekilla-iıtl d."J-

cak tadiıat üzerinde sayın <.rka • 

daşlarımız kıymetli fikir ve ve mü

talaal&rını çok büyük bir dikkatle 

dinledim. Çok teşekküre şayandır 

ki partimiz umumi bir idealin ifa

desini buraya geti.mıiş. Gördüğüm 

C 1NS1 

' Butday yumuşak 
" sert 

K. P. K. P. 
6 16 6 23 
6 12 - '.l5 
6 12 

manzara budur. 

Gerek miista.kil ve gerek partiye 

mensub arkadaşlarımız bu i-

şin t&m olarak ve tam za -
mannıda getirflc!ği kanaati'1dc 

bulundular ve Büyük. Millet m!'c-

lisi huzurunda bunu teyid ettiler. 

Ve millete bunu söylediler. Ilun -

dan dolayı partimizin lüzumlu ve 

iyi bir işle huzurunuza çı.ı:t:ğına 

müftehir olalım. 

M kızılca 

M:•ır san 
.'\rpa 

1 · Çavdar 
Peynir ka~ar 
Zerde,·a dtrisi 
Sansar .. 
Af, on ince 
Yapık A:oadohı 

V •rş.ık • 
Güz yunü • 
Tiıki 

Kurt 
Çakıl 

.. 
• 
" Tavşan adedi 

4 30 
4 13 
4 20 

- 50 
5000 
3000 

540 
-58 

450 

-.-

4 24 
4 35 

3500 

1250 

-.-
şündiiğümüz zaman benim ç~k ''·======·======== 
genç yaştan beri duyduğum Lir -·••••••••••••'! 
kanaat var. Bir devlet tüccar, hır Akba müesseseleri 

(Devamı var) 
GELEN 

rugday 
Un 
K•ışyemi 

Çavdar 
Arpı 

415 
65 

Ankar'da her dilden kitap, ga. 
zele, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 

olarak AKBA müessesesinde 

bulabi'.irsiniz. Her dilde kitap, 

ımcmua siparişi kabul edilir. 

lstanl:ul pazcteleri için ilan ka. 

bul, abone kaydedilir. Uc.dcrvodd 

Yıı af 
Tıft•k 

60 
75 
25 
4 

ton 

" 

" 
" 
" 

• 
• 
" 

devlet •an'atkar olamaz. Ben bu • 
gün dahi bu fikrin doğru oıdui':una 
kanıim. Pckalii, amma bir memle • 
krtte sanatkar olacak, fahril;atör 
olacak Mmse bulunmazsa, memle
ketin ihtiyacını tatmin ede~ek ti\c- I 
car bulunmazsa bunll kim y;;psın? 
O halde şerrin ehvenini ihtiyar et- / 
mek tazım, tabii devlet yapac3k • 
ur. Binaenaleyh hakikatın karşı _ ~aı.ı ve henp mıkinef,.rı:ıin An-
sında ne kadar inad edersek cJelim kara acen esi. Parker doln a 

Keten tohumu 
Merc mek 
Bulgcr 
Fnc:u:ye 
Yapak 

• 
ton 

bugüııün zaruretleri bizi hlk yolu- ı kılen ~ rnin Anhrada satış yc-ı 
na götürecek ve yaşıyacaktır ve • ridir. Te'doı: 3 i77 
yahut _vey~hut ta yaş:ımıyacaktır. I ; ____ , _______ _ 

Nohut 
Susam yağı 
K. Peynir 
Z•vtiıvatı 

7 
1 

13 

n 

ton 

• 
Buna ımkan yoktur, bu bövl" nla- DEVREDİLECEK İHTiRA 
caktır. Yal!1ız bugünkü za;.11 ;ı tlç ı BERATI 

• 

devam edecek mi? Mes'ele hıı'1da- . Kuyu açmaga mahsus matkap 
dır. Belki bugfü1ün zaruretleri de- tabancası. hakkındaki ihtiram 21 

GiDEN 
270 

18 
200 
25 

Mart 1935 tarih ve 1997 numaralı 
ihtıra beratının ihtiva etliği hu -

kuk bu kere başkasına devir ve-

Arpa 
iç ıın;ık 
Ç•vdar 
Kuş , emi 

ton 

• .. 
vam elmiyecek, belki yarın :le~i • 
şecektir. Mes'ele Yalnız ekorwmık 
bakımından mü talea edilse·ıd i uen 
burada Fırkanın bu uındev~ de-Jlet 
umdesi arasına sokmaınas;:u teltlıf yahut mevkıı iıile konmak için i- DIŞFIATLAR 

Fakat cara verılmesı teklif edilmekte ol. edecektim. mesele <ılnız Bugday: L>Verp"I 6, ~5 Kr. 
bundan ibaret değıldfr. Bizi .ı~,·- m.kıa bu hususta fazla malumat ,, : !"i<ago 6, 39 " 
let>ilik yolunu aramağa sevk e::!en ec!mmek isteyt-olerin Galatada'da ,, : Vi ııpek 6. 33 ,, 
şey, velev mahzurlu olsun, şim • A lan han bcşınci kat l - 4 nuına- Arpa : A~vers s, 4S " 
dıye kadar tuttuğumuz yu!c!J bl7i ralilra mur.caat eylemderi ilim o- Mı!:r : Londra 3, 56 ,, 
bu yolu muhakkak arama;(a sevk lvr r. Keten T: " 7, tıO • 

edecek ~eyin burada kemalı ceu- ------p--r-
0
-f-e-

5
-

0
.-.-,-U.-.-

1

,

1 
_Fınd0 1kLG·.'Hamburg 79, 35 ,. 1 

rclle ve şevkle reyimizi kuU,nma- ' Dans " 7_ 9_. __ 35 _·_ - :j· 
ğa se\'k edecek kadar müsbe: c.l • -

duğuna kani değılim. Hep.mi, bı- Parisln 1937 senesinin Daktiio eranıyor - ı 
Jıyoruz ki daha şe:;:er ıne,zı~ını y ~nl dans figürlerini 
h<ıllceiemedik. Büyuk Şıruth Pıeıru.r makine -

ö,_5renmek isteyenlere k' h fi 1 ı d Bugun bır sınıf mücadelcoi kar- sınae es ı ar er e yazı mış e e-
şısındayız. Milletimiz sını~sıı: tır müjde bi cserlcrı yeni harflerle çabuk ve 
mıllettrr. Fakat bunu demok k~fı Eeyo~lu lstikla caddtsi Türkuaz yanlışsız çevırecek bır daktılo ba-
değlldır. Bugiin sınıfsız, yarın sı • dans dershanesind~ Kemal Sami yan aranıyor. isteyenler her gün 
nıflı olabilıriz. Bunun önu:ıc ev -
vı:lden geçmek l.aZlm gelir. Bıı nvk
taı nazardan pek vazıh prensip ol
mak üzHe, Cenabı hak bu menılf'
kete gostermesin, yarın bu mem
!Pket z~ngınının elindeki t~:.mıl 
scrv~tının elınden gıderelt kamı

nırı aç kalmaması için bugiin foki
rırı zaruretini def etmek lazım<iır 
Orııın ıçın ben reyimi, ekQnGın!k 
nllklayı nazardan değıl, do~rud:ın 
doğruya polıtika, siyasi nokıai na
zardan, memleketimin atısini ".lt.i -
şunerek, burada kat'i bir kaı .. •tla 
vıcdan ıstırahati ıle, muvafıK ola · 
rak kullanacağım. 

Buna ilave edecek yainı• bir 
sr,zum vardır: Menteşe ark;.daşı · 
mın bahsettıği toprak me,ele>ı 
hence de çok miıhımdir. 

Bayere müracaat. Hergün aabah 
ondan a~ ş'm do•uıa kadar ders• 
hanesi taleb•lerıne açıktır. 

öğleden sonra gazetemızin idare 
muaürlt.iğune müracaat etsınler. 
\alışma yeri Beyoğlundadır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 

D. D.·84 numara 'ı gıdiş • dönüş tarıfesı 

olm k üzere üç av dıha temdit edilmi,t r. 
Hazıran 1937 sonuna kadar 

'636. ·ıs22. 

Istanbul 3 Üncü İcra 
Memurluğundan: 

Tan aşın tasarrufunda olup Emnıı et Sandığ'ına birincı derecede ipo
h·k cttıııi ve yem•nlı uç ehhvukuf tarahndan Jamamına (750) lira kıy• 
n.et takdır edi 1e" Beyoğlu~da Hüsel'ın•ğa mahı:lesinde b:l•zik soka
~ında e'kı 2, 4 6 ycnı 2ıl. 21111 takdirı kıımet raporunda ~ski bıle-
2ıkçı veni kafa sokagında ı, 211 No. lu ut tarofı çıçekçi Kosti hane•i, 
sol taralı Sınon arsası dıp sokağı cephesi bilezik sokağı ile mahdut 
ko)ebaşında kagır bır dükkan ıle müşterek ah~ap çatı altında bir ha· 
nenın e\·saf, aşağıda yazılıdır 

f.v ve di:kkanın altında müşterek bir bodrumu olduğu gibi an dı· 
varda mlışterektır dü•kiın:la a:ektrık ve terkos tesisatı vardır. dükkan 
kısmı zemını ~ımenlo döşeli olup arkasında ufak bir o ayı havidir. Ev 
kısmı kapıdan gırııdıkte zem.ni harap çımt'nto dö,eli hır nntre iizerınde 
ıkı oda b•r hela ü L katta ise ahşap merdı.enle çıkıldıktı ulak bir •a
t.anlık üzerınde ikı oda olup çatısı k'p a'!ıasızdır. Umum mc.ahası 71 
m 2 dır. Evsafı yukarda ı-aııtı gaı rırcenkul tıpJrlaki kaydında oldutu 
gıbı açık arttırmaya vazedilmış oldutundan 3-5 937 tarib:ne müsadıf 
Pazortesi günü saat 14 ten 16 ya kadar daıredc birınci artt•rması icra 
edılecektır. 

BUGÜNÜN RADYOSU 
Ô,,rle neıriyah: 
Saat 12,30 plakla dans muskisi, 

12,50 b avadis, 13,05 muntelif pllk 
neşriyatı, 14 son. 

Akşam neşriyatı : 

Saat 17 inklıip de•sleri: Üniver• 
siteden naklen Yusuf Hikll"et Ba0 

yar, 18,30 plakla dans musikisi. 

19,30 •por müsahabeler', Eşref Şe
fik 20 Tt:rk nıusikisi heveti, 20,30 

B. Ôu.t'r Rıza tarafı,dan aropça 
söylev, 20,45 Vedia Rıza \'C arka· 
da,lan tarafından Türk mus.kisi 

ve halk şar~ıl rı, saat ayarı, 21.15 
orkestra, 22,15 ajans \'e borsa ha· 

btrleri ve er ltsi günnn proa-raint, 
22,30 plakla •ololar, opera ~e o,e. 
ret pır~ ahn, 23,00 son, 

1 EORSA • pjy ASA) 
1 

I• 

18 3. 937 
ÇEKLER 

1 or r'ra 
1' rvvork 
r rrı. 
1" ilıino 
Bri'"oel 
Ati.n• 
(,.nrvre 
~,,,.,. 

Aaıteı>dam 
Praq

Vivana 
lıtadrit 
e~rlia 

\'ı1rıova 
f~dı1pe1tı 
BUıtret 

Btlgrat 
Yoi<olıama 
t..ollkov-a 

~to~holm 

.-e1ı1, 

lıo. 

o, 7•~05 
17. 29,5 
15, 0«8l 
4. "1 

H, 88 
3. '8"\S 

64. 61 
1, 4S 

22. 2'~0 
•• 21 
n. 4•75 
ı. 97 o 
4, 183• 
4, 38 o 

108, :,792 
34, 74 

2, n1s 
24. 51 

3, H8~ 

PARALAR 

Kapanlf 

617 . 
0.70'IO 
l?.2fi 
ı~.oı s 
4.7031 

88.7.ı.!>8 
-,,4::ıSO 

~4 SOS6 
1 4484 
22,71 

4,113, 
11,4;86 
1,%88 
•.1 76~ 
4.31bJ 

108, •037 
34, '786 

2,7786 
2~.•I 

3, 1 f14 

~ ~. t ,, 
• 1.9. 
1?6. 
ll:i. 
17~. 

84. 
22. 

57>. 

J ."'fe-rlin 
l ['olar 

'10 Frank 
20 I ir<t 

ı 19, 
121. 
111. 
110. 

lO P•!('ika 
?il Drahmi 

Fr.,,gı 80. 

20 fıviçrc Fr•aaı 
2) Lrva 

1 Florin 
20 !< ro, Çek 

"· ~f~. 

~ 

61. 
73. 

1 ~ilin Avı.ııturya21. -
r~:ıı:eta -. 

1 .,,.,k ~!!. 

1 Zloti 20. 
1 Pengo 2!!. 

:ıG Ley IS. 
ıo Dinar 48. 

Yrn -. 

n. 
~6. 

7'\ 
2.3. 
-. 
25. 
22. 
25. 
ıs. 

S?. 
-. 

I • 1 Kron. l•veç 30. 32. 
1 
1 

Alhn IOJ7. 
ban~aot 246. 

ESHAM 

~ 

lb1& 
2~& 

Kapı.-ıı' 
it Ean~ .. !ılü. 
.. 

• 

" 
N. 

Ha. 
, ... 60 oıo r.,1n 

" 1nı.ı. 68 oıo 
23.0S 

Vadeli 
2J.10 

,, ., 100 de 10:> 
11 Aılan çhnento J4,4~ 1"',tS 
l ı M.erkeı. Ban. -, - ·-.-

1 iSTiKRAZLAR 

Açıhş Kapa 1111 

Jlirk 1k1C11 1 Pql• 
• • l Vaoeli 19.375 ı,,z0 

', 

! 

• 
• 

• H P .. lo 1 
• u v delJ la, 79 18.55 

• 
" Erııanl 

• lU Pqt. la.>• 18,'5 ' 
• W Vadeli 18,60 1a,,0 

9t 99 1 
bı~aa t.rıurum l 

• • 
" ,, 

Şark tim. 
Yüz.de S Hazlne 

" 
2 • 

il 
JU ,5 95 

TAHViLAT 

ı t Anac!olu Pe. 1 -.

• 
" 

Va. 1 441 
p.., il -.
\,a. .ı 40,-

" P•. ili 
v •. ı.tl 

" . • llil••u•I Pe. U,SS 

Kapıt.nış 

-·-
-,-

40,40 

42,40 

' 

1 
., •Va. _J 

s~rserilik eden Cck'in, hafızası 

kuvvetli, gözleri niı!iz, kulakları 

çok 1.assas olduğu için, her şeyi 
görür, işitir ve bellermiş .. Cebın • 

ôc daıma bulundurduğu küçük bır 
hatıra defterine görüp geçırdıgı. 
işıttıği bütün vak'aları kaydeder
miş. Cek. hamallık ettiği zamJn 
kuçük defterine kaydettiğı notlar
la istikbalin en büyük polis ro • 

mancılarından birısl olmıya hazır

landığını belki hatırına bıle ge • 

tırmemiştir. 1896 yılında roman yaz
mıya başlamış ,.e (Japonya) ile 

(Tayfun) memleketlerine aıt yaz

dıgı ilk romanları daha o sene zar
fında San Fransiskoda edebıyat 

binncilik miıkafatını kazanmışlar· 
dır. 

: Eh1i<1,ip muhsrebelerı 
(Türkç• sözlü) 

BAKIR KÖY 
MiL TIYADI : Yeşil domıoo 

20 - 3. 1937 
Cumartesnden 

itib •ren 
••'t 20-30 da 

DRAM: 

* 

Bır defa her şeyden evnl ınsan
lık r.oktaı nazarından miıhım1ır. 
Bır tarafta sürülmiyen yığm yığın 
topraklar varken, bir tarafta da 
topra~ı olmadığı için aç kala!) in -
sanlar -bunlar ne kadardırldr, bıl
rr.em- var .. Bır çok köyluler gar 
dum kı, kendılerının topraı?ı ol · 
m;dığı :çın ·dıkkat buyurun· top· 
rak amelesi olmadıkları halde, ev 
bark s;.hıbı bulundukları h•ldE', cı· 
v.r koylere gıdıp amelelık tdıyor
lar Hangı memlekettcyız? Nulu 
su toprağına nazaran az olan bu 

memlekette bir taraftan bo~ top • 
rakıar dururken, diğıer taraftan 
topraksızlık yüzünden aç kaiun ın· 
sanlar bulunsun. Bu, sıyasi r:okt"ı 

Arttırma bedeli kıymet• muhammene~irı %75 ini bulduğu tıkdırrlı: 
mlışıerı<i iııerınde bırakılacaktır. Ak•i takdirde en son arttıranın taah- ------..,

1 

,,,,,, ______ _ 
1356 Hıcr! 1353 Rumi 1 ~.iıdiı tıakı kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit cı:J;ierek IS. Muharrem Mırt 

5.937 tarihııe müS1d 1 Salı günü soat 14 ten 16 ya kad r keza daire· 
mızde yapılac'k ikincı açık arttırmasından arttırn•a beJeli kıymeti mu. 6 6 i 
hammeoenin %75 inı bulmadığl takdirde salış 2260 Ho. lu kanun ahka· 

Romanlarını yazmıya başlachğı 
zaman, sefalet içınde yaşamakta 

ve parası olmadığı için romanla
rını bsstıracak matbaa bulamamak
ta imiş. Gazetelere verdiği bazı 

kiıçü:.O hikayelerden kazandığı e -
hemmıyetsiz paralarla üniversite

ye devama başlamış, amma, bura

da d:ı yine sebat edememiş ve al
tın aramak maksadi!e Kanadaya 
gitmiştir. Cek, ltın ararken çok 

KIRAL LiR 
Yazön: W. Şhak

e•ptare. Turkçeye 
çeviren: 

Seniha Bedri 
Gökni 

OPERET: 

r,ı,.bul 8İlt4İllftl naznrdan bir miı'talaa değıldır Ag· 

~thirTiyi!Troıu rer mesele bir çok yerlerde insan
i Jık noktai nazarından değıl belki 

ııııııııııııııı ı 
1 

sıyasi noktai ııazardan göriilmiiş, 
beiki merhamet meselesi, fıtıyi 

l lıll'.l!I 
' görme meselesi telakki eclilmıştır 

111111111 

Bu ·;e!:eple toprak meselesinin de 
bır atıyi görme meselesi olması 
şarttır, 

TeşkLiıtı Esasiye Kan~nun-
d;, yapılacak tııdıliitın hey~ti u -

Saat 20.30 da mum;yesine dair söyliyece!derim 
Y •zan : Müzik : bundan ibarettir. 

t:krem Re~it Cemal Reşit Dahiliye Vekili Şükrü Kaı"Q 

Pazar iünleri 15.30 da Matine 
SAZ • CAZ (Muğla) - Sayın arkadaşlar; Teş

kılatı Esasiye Kanununda yapıla-

' Yıl mına tevlikan ırerı bırakı[ır Satı< peşındir. 1 

Arttırmaya istırak etmek isteyenlerin kıyıneU mulıammencnın ~/0 7,5 i 
n1ıpetınde pey akçası ve}a milli bır bankanın teminat mektubunu ha- ; 

1937, Ay 3, Gün 78, Ka11m 1J2 

19 Mart ! 

mı! bulunmaları laıımdır. Hakl~rı tapu sicılli ile sabit olmıyan ıpotckli 1 

aıacaklarda dığtr a ikadaranın \'C irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla- , -------,---,,----1 
rını \'e hus•1!ıle faiz ve masrtrıfe dair olan iddialarını evrakı müspiteleri 

Cuma 

ııe bırlıkte ilan tarih nden ıtıbaren nihayet 20 gün zarfında birlikte da. 
iremiıe bıfd,rmeleri lazımdır. 1 

Aksi takdırde hakları tapu siciJ:i i!e sabit olmıyanlar satış bedelinin Güneş 6 07 
paylaşmasından harıç kalırlar, Müterakim vergi, tenvir)ye, tanziliyeden : 
müteveliit Belediye rüsumu ile delliiliye resmi ve \'akıf icaresi bedeli '. · Ôğle 12 22 
müzayededen lenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli müş- j . ikindi 15 46 

Vakiti er 
ıa. .ı. 

Vaull Ezan! 

•• d. 
! 

11 48 ' 

6 03 

!eriye aıttir. Daha fazla malümat alır.ak isteyenler 15-3-937 tarihinden ! ' Akşam 18 19 
itibaren h•rkesin rörebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttır• 1· Yatsı 19 49 1 31 1 
ma şartnamesi ile 936/2019 Mo. lu dosyaya müracaatla mezkur doıyada ·ı \ Jmaak 4 28 10 OY j 

9 27 ' 
12 o:ı 1 

mevcut vesaiki e-örebilecekleri ilan olunur. (1511) t.=---=- ==iiim==_..=•-;;;;;;;-:1 
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6 AÇIK SÖZ-

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memeleriDI söDdürür, mahveder, kanı, atrı,ı derhal keser. 

SiNiRE ÇARPINTIYA NEVROL· CEMAL 
Emsalsiz il!çtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutim bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA ÇARE Pi MANOL 
Üşütmekten ırelen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz atfılarını derhal reçirir-. Vücudıı kızdırır. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ile çare bu ursunuz. Bel ırevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlara gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat. 

Nafia Vekaletinden: \ 
TU 1 - 30 Mart 1937 Salı günü saat 14 de Ankarada Vek!let Malzeme 

eksiltme komisyonunda 5 gurup 11 parça atelya tezgalunın gurup gurııp 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve muvak• 
kat teminat miktarları : 

Gurup Adet 

1 
1 1 

1 
il 2 
ili 1 
iV 1 

1 

1 
v 2 

3 - Her ıruruba aid eksiltme şartname ve teferruatı parasız olarak 
Ankarada Veka et Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - lsteklilerın her gurup için ayrı ayrı pey sürmek üzere 30 Mart 
1937 Salı günü saat 14 de Ankarada Vekalet Malzeme MüdürlüQ'üo• 

de bulunmaları lazımdır. (561) (1365) 

1 Uenız 1 evazım Satınalma Komısyonu ııanıarı 
Talırui•ı edilen bod•li (4680) lira olan (780) 

5 Nisan 1937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
eksil~nıe usnliyle alınacaktır. 

metre linolyom, 
saat 14 de açık 

Muvakkat t~nıinatı (351) lira olup şartnamesi komisyondan her 
giın parasız olarak nrilir-

ls:eklile· in, muvakkat teminatı İstanbul Defterdarlığı Muhasc· 
be l\J üdürlıiğüne yatırarak mukabilinde alacakları makbaz veya 
Banka nıektu!ıu ile ve 2490 sayılı kanunda y•zılı vesikalarla bir• 
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşa da bulunan Komisyonu• 
nıtı7.' mıiracaatları. (1515) 

• 

BANKAYA 
YATIRILAN DAQA ~Yi 

~KiLMi~ TOWUM GiQi V~~iMliDiR 

UOlANTS~ DANr ONi~: 
l(ARAKe>Y PALAS ALAl~MCi l-IAN 

1 180 22 • Mart - 1937 Pazartesi 
181 365 23 Salı 
366 550 24 Çarşamba 
551 725 25 Perşembe 
726 858 26 Cuma 

Belediyeden aylık alan emekli ve öbuzlerin Mart 1937 üç aylık ma. 
aşları Y• kırıea yazılı ırün'.erde aylık cüzdan.arındaki tediye sıra sayıla. 
rına ıröre Z.r at B. nkasından verilecektir. Aylık sahiplerinin müracaat. 
farı ilan olunur. (ll.) (1525) 

* • • 
Ktşif bedeli l 5873 lira 22 kuruş olan Fi orya plajı tesisatından so• 

yunma kab,neleri in:;aııtı kapalı zarfla eksiltmeye konulmu}tur. Şartna. 
mesi •e ~eşil evrakı 80 kuruş bedelle levazım müdiıriyetinden alınır, 
ihalesi 25-Mart-937 PerşemLe günü saat 15 de y<pılacaktır. istekliler 
2490 sa,ılı kanunda yazılı vesika ile 1190 lira 49 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubunu havi tekf.f zarlhrını ihale saatinden 
bir saat evvel Daimi Encümeae vermc!idirlcr. "1360,, 

'fuaafet jahunfarı 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedellerile ruıktar ve vasıfları a~ağıda yazılı (4) 
grup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek Üzere 22·3-37 
Pazartesi giıuü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilinde 
toplanan komisyon tarafından açık eksiltme İle satın a)ınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi• 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü •aa• 
tine kadar komisyona müracaatleri llir.ımdır. Bu işe ait şartna• 
me)er komisyondan parasız olarak dağıtılmaktarlır. 

1 - 500 kilo muhtelif eb'atta gavanize adi demir tel, 
1300 kili galvanize bağ teli, 5o0 rulo galvanize dik.:nli tel mu• 
hammen bedeli 1745 lira 60 kuru~ ve muvakkat teminatı 130 lira 
95 kuruştur· 

2 - 1030 kilo muhtelif eb1•tta demir rondela muhammen he• 
deli 360 112 lira ve muvaJtJcat ıemfnatı 2704 kuruştur. 

3 - 445 kilo muhtelif eb'atta yay için çelik tel ve 570 kilo 
muhtelif eb'atta galvanize çelik kablo tel muhammen bedeli ıo10 
lira 25 kuruş ve muvakkat teminatı 7Fı77 kuruşutur. 

4 - 15 adet ray delme makinesi (Robal 1 gibi) muhammen 
bedeli 673 1/2 lira ve mııvakkat teminatı 5052 kuruştur. (1232) 

• •• 1 - Malatya istasyon şehir ciheti ,.3528 m.2" üç bin beşyüz 
yirmi sekiz metre murabba mahallin bil'umum levazımı ve işçi• 
liği İle şartnamesi mucibince parlı:elenmesi kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. l\Iuhammen bedeli ,.9568°29" Dokuz bin 
beş yüz altmış sekiz lira yirmi dokuz kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe a!d plan, şartname ve mukavelename 
projesini, Ankara, Haydarpaşa, Adana, r.Ialatya nznelerile Eloğ• 
lu, Narlı, Elaziz istasyonlarından .. 48" kırk sekiz kunış muka· 
bilinde tedar:k edebilirler. 

3 - E>.:siltme Malatyada Beşinci İşletme binasında 22·3·937 
Pazartesi saıı.t 15 de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı ''717,63,,yediyüz on yeJi lira 
altmış üç kuruştur. 

. 6 - İstekliler 24~0 No. lu kanunda.ki ehliyet vesaiki ve işe 
gırmeğe kanuni manı bulnnmadıj::ına daır beyannameyi ve teklıf 
mektuplarını eksilt nıe gün ye saatinden bir saat evveline !:adar 
Malatya Beşinci lş!etme Komisyon Reisiliğine gönderilmiş bulun• 
malıdırlar • .,535" ,.1 330" .. . ,. 

Muhammen bedeli (60,000) lıra olan vaıron yedek aksamı 3/5/1937 
Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınaca~tır. 

Bu i~e iirmek isteyenlerin (4250,·) lıralık muvakkat tcmioat ile ka· 
nunun tayin tttiği vesikaları, resmi ırazelenin • 7-5-1936 ııürı ve 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatn~me dairesinde alınmış ve• 
siki\ ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisli~ine 
vermderi lazımdır. 

Şartnameler 300 kuruşa Ankara vıt Haydarpap veznelerinde satıl· 
maktadır. (1462) 

İştanbul komutanlığı 1 
Satınalma Komisyonu ilanlar:_ 

1X. Kor için 64 tane matbu no
taya ihale günü talibi çıkmadığın
dan pazarlıkla ihalesi 22/Mart/937 
Pazartesi günü saat 16 da yapıla
caktır. Muhammen tutarı 180 li • 
radır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. İs· 
teklilerin 14 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile bera -
her ihale günü vakti muayyenin
de Fındıklıda Komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(1149) 

* İstanbul K. Birlikleri için ınik -
tarı takarrur edecek son fiatı ü -
zerinden tesbit edilmek üzer<? 3000 
liralık yün eldiven vermeği tcah
hüt eden üstenci nam ve hesab:na 
açık eksiltme ile ihalesi 24,·Mart/ 
1937 Çarşamba günü saat 15 de 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün, 
öğleden evvel komisyomla görü -
!ebilir. İsteklilerin 225 liralık ilk 
teminat makbuz veya ınr.ktupfarı 
ilP beraber ihale günü vakti mu • 
ayyenlnae Fındıklıda Komutar.lık 
satın alma komisyonuna gelmele· 
rL (1150) 

* İstanbul K. lığı Birlikleri ıçın 
7900 kilo zeytin yağına ihalcı günü 
talibi çıkmadığından pazarlıkıa f. 
halesi 24/Mart/1937 Çarşamba gü· 
nü saat 15.30 da yapılac3ktır . .Mu
hammen tutıırı 5214 liradır. Şart· 

namesi her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin 391 liralık ilk 
teminat makbuz veya m~ktupları . 
ile beraber ihale günü vakti mu • 
ayyeninde Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna gelıl'.eleri. 

( l t51 ) 

l lstanbul Levazım Amirli;I 
Satınolma Komisyonu ilanlar,!.. 

İdareleri İstanbul levazım amir-
liğine bağlı müesseseler için 25 ton 
zeytin yağı 25/Mart/937 Perşem· 
be günü saat 15 de İstanbulda Top
hanede satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapıla -
caktır. Tahmin bedeli 17.500 lira • 
dır. İlk teminatı 1312 lira elli ku • 
ruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ihale sa

atinden bir saat evvel kanuni ve -
sikalaril·, teraber tekliflerini ko -
misyona vermeleri. (373) (1215) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.su sedleri tesditi usulü> hak • 
kındaki ihtira için alınmış 16 Şu • 
bat 1933 tarih ve 1582 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu • 
kukun bu kere başkasına devir ve
yahut mevkii fiile konulması için 
icara verilmesi teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla malumat 
edinmek istey.enlerin Galata'da 
Aslan han 5 inci kat 1-4 numarala
ra müracaat eylemeleri ilim olu
nur. 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu • 
kuk Hakimliğinden: 
Davacı Mehmet Lütfi tarafından 

Lalelide şair Fitnet sokağında 6 
No. da oturan Yekda Pekacar a -
leyhine 37/12 No. lu dosya ile açı· 

- ------ . 

19 Mart 

Kaç yaşında 
görünüyorsunuz? 
//. ' 
I 

J. TecrDbe gllıteriyorki 1 

f ~!ıa~ 10 kadın ~ 
~~ l arasında 7 al 

r~ J;... yaşlarından ~ 
J daha ihtiyar~ 

~ J~ ( görünüyorlar.i 

~ ~ l :~.;~::.~· ı 
( Y:

1

~~~0;~~s-ını 
f daha ge::Jç 

görünüyor. 
l~zrllıilWIJ Sebebini okuyunuz : .,. 

lhtiycrlaıuakla yaş meselesi 
mevzuubahis değildir. Ee1k: 
cildinizdeki •Biocel" ta bir edi· 
len tabii ve sıhhatli cevherin 
mevcudiyeti rol oynar. Cildleri 
Biocel cev berile zengin elan 
kadınlar 60 yaşlarında olsabi· 
le gene genç görünürler. Cildi• 
ııiz, Biocel cevherini kaybet• 
meğe başladığı vakit 25yaşın• 
da olsanız hile ihtiyarlamış 

görünürsünz. Kederler ve dü· 

'inceler Bioeel1i kurutur· Bu. 
nun için cildinizi, genç hay· 
vanlarda gizl~nmiş cilt hücey. 

ratı merkezinden istihsal edi· 
len taze ve faf Bkcel'le hslc· 
yinir:-Bu cevher, cildinizi kııv. 
vetlendirmek ve gençleştirmek 
hassasına maliktir· Tabii Bio
cel ihtiyatınızı uyan lıracak ve 
cildiniz• buruşukluklar, ç·zgi· 
ler,siyah benler gibi• ih iyar 
!ık alametlerinden kendi keıı• 
dine kurtaracak ve hakiki de
vamlı bir gençlik temin ede· 
cektir. Halihazırda Biocel 
cevheri haiz yegane bir cild 
unsuru vardır. O da p~n be ren· 
gindeki Tokalon kremidir. He
men bu akşam yatnıazdan ev. 
vel tatbik eiiniz. Sabah da 
beyaz renginde' i Tokalon kre· 
mini kullanınız. Ş ıyanı hay
ret bir netice ile karşılaşır 

caksınız. 72 yaşındaki kadın· 
larda buruşukluklar z1il ola· 

cak 50 yaşındaki kadınlar 

ancak 32 yaşında görlılacek 

ve genç kızlar ise hiç gör
medıkltri cazib güzellikte 
bir tene malik olacaklardır. 

Muvaffakiyet muhakkak ve 
teminatlıdır. Tecrübe ediniz. 
Merunnn kalacaksınız. 

-----------------------· Binlerce Tokalon müşte· 

r isi nden müessesemize 
mektup yazanların müşa. 

hedeleri, kendiliğinden ge. 
len kıymetli delillerdir. 

lan 110 lira alacak davasının cari 
duruşmasında müddeialeyhüı. ika
metgahının meçhul bulunması ha- m 
sebıle ilanen yapılan tebliğata rağ-

(Yüzıima• ergenlik ve 

lcıJçülc de/ileler içrrisincle 
6ir la~ım ıivilceler ol<lu• • 
iun<lan iyi bir ci/c/e malik 
cltiilimclir. Bir çolc k. em• 

ltr lcu llanılılctan sonra nİ• 
hagcl Tok.aloncla karar kıl· 
c/ım.) 

D. S. No. 4 M... lzm•r 
( Cilcllm çok arualt ve 

H.rkıklı, bu hal, beni ya• 
ıımdan clalıa fazla göster. 

mtk!< idi. /~ıe altı aydır 
Toka/on kullanıyorum. 
Memrıunl~tlle ltlra/ ederim 1 

ki bu müaclet :<ırjınaa clac. 
ııün, beyaz v• laıe bir cil· 

mer. 15/3/937 tarıhinde mahkeme· 
ye gelmemış \'e vekıl dahi gor.der· 
memiş olduğundan berayı istiktap 
mahkemeye gelmesine ve gelmıye-
cek olursa istiktaptan çekinmış ad-
dile mübrez 'enetlerın kendısıne 
aidıyetine karar verıleceğır.den ba
hisle muamelelı gıyap kararının 
20 gün müddet ilanen tebliğine ve 
mahkemenin t9/4/937 ıarıhıne mli· 
sadif Püzartesı gunü saat 10 na ta
lıkine ınah.<emece k•rar veril • 
mış olduğundan tarıhı ilandan iti· 
baren 5 gün zar!ır,da itiraz ~dil -
mediği yevm ve vakti rnczkürde 
mahkemeye gelinmediğı takdirde 
gıyaben hüküm ve karar \'erile • 
ce~i iliınen tebliğ olunur (37/121 

İkincı icra ınel!'urlugundaıı 
Paraya çevrilme ne karar ve 

rilen Tophane cıvarında Bostan ba· 
şıntla Kalyoncu apartımanında 5 
No. da borçlu l\lıhala ait ev eş

yalı:rı 23/3/937 tarihıne tesadüf e
den Sali günü saat 12 den itıbarcn 
ismi geçen apartıman önünde hazır 
bulunacak memuru tarafından >a· 
tılacağı ilan olunur. 

Okul Kızı 
Ok•i Kızlarının vıllardır bekle. 

dikleri biricik kız mecmausı 
15 Nisanda çıkıyor 

ele ıahib oldum ... ) 
S. Caddesi, D. Tüccarı 

Y. A. M. Eskişeh'r 
Bu mektuol ıı ın 8!!lları dos. 

yalarımızda saklıdır. 

--·----------------· 
Dr. Hafız Cemal 

(LOKMAN HEKİM)• 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle -
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Dıvanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günlc~i sabah .9.5 · 12. saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene· 
hane ve ev teldon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

Sahıbi ve umumi neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

ETEM İZZET BENiCE 
Bısıldıfı yer: Matbaai Ebüzziyı 


