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Müşaİiıtler Çarşamba günülfBüiÇ~dü~---......... _l Kralı mutlaka istiyorlar 
Cenevreye hareket edecek! Kamulaya !Avusturyada yakında bü-

uğraşıyorlar 

Türklerinin çelik göğüsleri son tedhişi 
de elbet yenecektir 

Demir gömlekliler beyhude 

Hatay 

Kudüs, 28 (A. A.) - Hataydaki 
Milletler Cemiyeti müşahitleri Ce- ' 
ne\lrede toplanmış olan mütahas
sıslar komitesine rapor vermek 
üzere Çarşamba günü Cenevreye 
hareket edecektir. 
SANCAKTA VAZIYET HER ZA

MAN KiNDEN DAHA FENA 
Halep, 28 (Husu si) - Buradan 

ve Şamdan demir gömleklilerin 
lskenderuna akınları devam ediyor. 
lskenderundan ırelen her yeni ha· 
her, elli veya daha ziyade vatanf· 
nin oraya va"11 olduğunu ve 
kendi partileri mensupları tarafın· 
daı:ı karşılandığını bildiriyor. 

Öyle anlaşılıyor ki, Cenevrede 
Hatay ana yasası görüşülürken 
bunlar da tezahürat yapmak niye• 
tini besliyorlar. 

Bir çok Türkleri öldürmüş ol· 
makla Hataylı Türkler tarafından 
nefret ve lanetle anılan ve bir ka· 
til hAdisesinden dolayı Kırkhan da 
mahkam olan Danaburnu namın· 
daki haydudu, hassa zabiti 
serbest birakdırmıştır. 

Bu azılı haydut, vaktile de, bir 

Bitaraf mı1~ahlt azadan Hol,ıaJ 

çok Türkleri öldürdükten sonra 
kaçtığı Suriyede himaye görmüştü. 
Ôğrenildiğipe göre, şimdi do Kırık· 

handaki Taşnakla rdan çeteler leş-

kil edecekmiş. 

Halayda, Türk olmayan unsur. 
ların Türkler aleyhine tahrikine 
devam edilmektedir. 

Bazı mesul kimseler bazı mınta
kalardan sözde seyahat maksadile 
srelip ıreçtikten sonra, bu mıntaka• 
!arda Türk köylüsüne yapılan te· 
cavüz ve taarruzlar, artık tahrik 
işinin aleniyete vurulduğunu g'ÖS• 

termektedir. Bu şahıslar, bazı çe• 
leleri de teşvik ve tahrik etmekte
dirler. Bütiin bu tethiş hareketle
rinin hedefi Türkleri korkutmak 
ve davalarının gevşemesini temin 
etmektir. Fakat, Hatay Türkleri 
bütün bu bedhahane tabrikAta 
mukavemet ve mukabele etmek 
için azmetmiş bulunmalttadır. Bu· 
srünlerde, Halaydan heyecanlı ve 
belki de kanlı hadiselere ait ha· 
berlerin gelmesinden endişe edile· 
bilir. 

Buradan ve Şamdan, yeniden 
500 demirgömlekli lskenderuna 
hareket etmiştir. Bunları, lskende. 
run civarındaki Seker köprüsünden 
birçok vatani partisi mensubu kar• 
şılamıştır. 

Ağa camii 300 bin nüfusluk şehir
de 800 bin mülteci! 

Ankara. 28 ( Hususi Muhabiri• ! 11 il • f d k l k 
miz bildiriyor) - Vekiller he· ~ lYlQCQrlS an a Ta a avuşmak 

:

;_· yeti gece saat 11,30 da taplan·j~ __ için A vusturyanın yapacag""ı 
mıştır. Bu toplantıda bütçe me-

::~=== ;:1;:~~iış ü:~in~~tç:ir s:nörü;:: = .. ~i:_=,. teşebbüslerin neticesini bekliyor 
_ olarak gözden geçirilmiştir. Tel· Paris, 28 (A. A.) - Birçok ga• 

zeteler Avusturya meselesile meş-
: kikler tamamen bitirilmiştir. Büt· gul olmaktadırlar. 
~ çe bugün Kamulaya verilmiştir. ~ Ouvre gazetesinde Madam Tabo-
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G 
uis Naziler Avusturyada bir hükO.· 

razianin met darbesine teveuül ettikleri 
'LI t.akdirde Viyana zabıtasının, dahio 
I7 ay atı lıye nazırı Hort Gleisenau Si• 

T yesinde Nazilere müzaharet ede-
~ ehlikedel ceğini söylemekte ve Naziler ta• 

rafından yapılen hükümet darbe
sini Brenner' de bir ltalyan sefer• 
berliki deği~ Bavyerada bir Alman 
seferberliği takip edeceğini ilave 
etmektedir. ltalyanın başvekil Şuş• 
nig'in Roma seyahatini sureti 
katiyede tehir etmek suretile Avus
turyayı Hitlerizme karşı müdafaa 
etmekten vezıreçmiş olduğunu tah
min etmek güç birşey değildir. 

cıoerlerlne saplanan 
bombe parçaları 

z:11tUrriey• JOI açtı 

Madam Tabouis, bundan ~onra 

Munihteki nazi mahfillerinin A • 
vusturyada yakında büyük vaka· f 

(Devamı 3 üncü sayfada) 
Macarlslanıla hal•n kral naibi 

bulunan Amiral Horti 

Alayköşkü Güzel San' atlar 
birliğine verilemez mi ? 

Dün merasimle 
Halka açıldı 

Bu r•stm Necaıirıin bir samanlar 
ecnebi .,firleri fcabal •lllRI •alort• 

~ . th 'ıbıon iki ltalyan uıbiti, 1 

T 'alansı"ya ı" l .. lt göıcırm•kt•dtr 
Mimarlar dünkü toplantılarında 
böyle bir temennide bulundular On aydanberl tamir edl· 

len cami gUzel bir san'• 
at eseri halini almıttır 
Bcyoğlunda 10 aydan beri tamir 

edilmekte olan Ağa Camiinin tami
ratı ikmal edilmiş ve bahçesindeki 
çimlerin dıkilmcsi işi de bitirile • 
rek cami dün Evkaf İdaresine tes
lim edilmiştir. Bu idari muamele
nin de tekemmülünden sonra dün 
ikindı namazından itibaren halka 
açı!mı~ ve camii tamir edenler ta
rafından "Tlevlüt okutturulmuştur. 

Aylardan beri yapılan esaslı ta
miratla a11ıkadar bulunan holk, 
güzel bır sanat eseri halini alanca
miı görmek hususunda büyük bir 
tehacüm göstermiştir. 

Dün yepyeni bir halde yeniden 
halka açılan Ağa camii, 1003 tari· 
hı~de Meclincde ölen Şeyhiillıa -
r~m Hüseyin Ağa tarafından yap
tırılmıştır ki, bu suretle 350 ı;ene

lik bir tarihe sahip buluı:rr.lkta • 
dır. 

Cami bahçesinde evvelce bulu -
nan mezar taşları Kılıç Ali camii 
hatiresine nakledilmiş olup bun -
!ardan mütehassıslarının seçtiği üç 
taş, orijinaliteyi muhafaza etmek 
üzere cami bahçesinde bırakılmış
tır. Bunlar, Galatasaray ağaların • 
dan Davut Ağa ile Beyoğlu voy • 

(Devamı 3 ncü sayfada) 

v j nsan a mıyor, mu e· cıbuti, 28 (A. A.> - Adisaba-"/ b k h • l d ., l ba'dan bildirildiğine göre Grazi· Cl er aş a şe ır ere agı acak •?i'nin sıhhf vaziyeti endişeyi mu· 
cıp olmaktadır. Mareşal, bomba· 
nın parçaları ciğerlerine saplandıjtı 

• 

Milligelçil11in bir mi1/rezeıl dilşman poıinJe 

Madrid, 28 (A. A.) - Gijon'dan ~!erini muhafaza etmektedirler. 
bildirildiğine göre, bükümet kuv• iKi T ARAF'DA AGIR ZA YIA T 
veUeri Oviedo etrafındaki kıskacı VERDi 
sıkıştırmaktadırlar. Bu kuvvetler _Bayo.nn~ 28 (A.A.) - Santander 

ezcümle tahkim edilmiş olan hapis
haneyi almışlar ve Asilerin ınuhte-

mel bir taarruzuna karşı köylerini 
tahkim etmişlerdir. Cumhuriyet 
tayvareleri havaya hakim vaziyet· 

. m.urtecılcrı, Oviedo mıntakasında 
ıkı muhasım tarafın çok ağır zayia. 
ta -~ğramış olduklarını söylemek. 
tea!rler. Evvelki gün Asturies cep• 
hesınden yaralılarla yüklü üç tren 
Santandere gelmiştir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

için yaralar neticesinde hasıl ol. 
muş bir zatürrieden muztarip bu· 
lunmaktadır. 

Bir Mareşal 
Bir Nazırı 
Düelloya çağırdı 

Roma 28 (A.A.) - lsrarla dola. 
şan bazı şayialara göre Mareşal 
Del Bono müstemlekat nazırı Les• 
sova'yı düelloya davet etmiştir. 

Mussolini bu düellonun vuku bul• 
rn_asını istemediğinden bir haysiyet Di1nfci1 toplantıya i,titafc oden mimarlardan barı/arı 
dıvanı kurulmasına karar vermiş• 
tir. Söylendiğine aöre Del Bono · [ Ya%m 3 nca ıay/amızrla / 
H b 
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a cşıstanın istilası bidayetinden .kumandanhğ• esnasında yaptı!!'• ven · L ka ı ıcraatı tenkit eden bazı makalele- ı ~ l o rno . 
rin neşrine mani olmadığı için na• • 
zırı muahaze etmektedir, Al 1 e 1 • 
""'"jj·~·~"kii"'·;~·ç·i~;.... manya ngı terenınıs-
;~~~~.. --rarından neler seziyor ? 

4 Mart 

Londra, 28 (A. A.) - Salahiyet· 
~ar makamlar, M. Fon Ribbentrop 
ıle M. Eden arasındaki görüşmede 
Belçik:l meselesinin mevzuubahis 
edilmemiş olduğunu tasrih etmek
tedirler. Bu makamlar lngilterenin 
hali hazırda daha ziyade yeni Lo
karno hakkındaki tekliflere Alman· 
ya ve ltalyanın vereceği cevapla· 
rı beklemekte bulunduğunu ilave 
ediyor. on 

' 

sayfa 

Yukarda Galatasaray• Hl/41 aıc 
r ~ıda Güneı • lıtanbul Spor 'maç

larından iki utantan• 
çilmi {DUnkü ıraçların tafaiJAtını 

•por aU.tunlanmııda oku.yuııua) 

ALMANLAR NE DiYORLAR? 
Berlin 28 (A.A.) - Frankfurter 

Zeitug,Lokarnocu devletler arasında 
müsbet bir takım manialara maruz 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, Parisin evvela Avru
panın şarkını, sonra Akdenizi ve 
daha sonra Rhın'i düşünmekte ol
duğu mütaleasındadır. 

Londra ise, evvela Akdeniz me
selesini düşünmektedir. lngiltere 
hükümeti aynı zamanda Jngiltereniıı 
Fransaya karşı teminatını yazıflat
mak arzusundadır ve nihayet mer• 
kezi Avrupa ile meşgul bulunmak. 
tadır. 

(Devamı 6 ncı sayfada) lrıglliz Hariciy• Nasır B. Edenı 

• 
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!·Moderndllencilere 
- Bakın! 

FIKRA: 
Teklif ve zorlama 

Herkes kelime ıeklil edebilir: bu kelime, iyi ve dotru seçilip seçilme
dijtine, bir ihtiyacı karşılayıp karşılamadıjtına göre dilde tutar veya 

tutmaz. Kılavuz şüphesiz eks;k bir tecrübe idi. Fakat bugün orada tek• 
lif olunan kelimelerden yüzlercesinin işe yaramakta olduğunu görm~k: 
teyiz. Merasim unutulmuş gibidir. Başarı fransızca succes kelimesını 
karşılamadı ise de realisation yerine pek iyi ıreçiyor. . . 

Lisanlarını konuşma dili sadeliğine doğru yaklaştırmıy~n~ar k.endılerı· 
ni ne okurken, ne dinlerken asla anlamıyacak olanların unıversıte kapı· 
!arına gelmiş olduklarını belki haber bile almamışlardır. . 

Herkes kelime teklifinde bulunabilir, demiştik.Fakat herkes ne lerım, 
ne de mesel! yeni bir müessese adı zorlayabilir. Eğer Bursada ipeğ~ 
tam nem kararı vertcek bir müessese yapılacaksa ve sadece bu Işı 
bilen her ırenç müesseseyi conditionnement olarak tanımışsa, onu salA· 
hiyetli heyete sormaksızın ne kanuna koyabilir; ne de yapının kapısına 
bzdırabilir. Buna biz şartlama, veya eğer bu tabirin eski bir kullanıl· 
ma manasından boşlanılmıyorsa şartlanma veya tarllandırma diyebiliriz. 
Veya Dil Cemiyeti daha başka herhangi bir karşılık bulabilir. B~r Burı.a 
gazetesinde gördüğümüz kondiıyonöman biçiminde barbar hır tabır 
bizi bu düşüncelere sevketti. Geçenlerde kurmak sökmek yerine monte 
ve demonte kullanıldığını ırören arkadaşımız Yankılar sütununda aynı 
şikayette bulunmuştur. 

Teklif, evcil Zorlama, hayır! Onu yalnız salahiyetli olanlara bırak
malıyız. Dil Cemiyeti boş yere yaratılmış değildir. 

Fatay 

Ekonomi 

TütOncülerin bir birliğe 
ihtiyaçları vardır 

Ekmeklerin 
Gluten 
Nisbeti 
Belediye lktısat mUdUrU 
bu hususta temaslarda 
bulunmak Uzere Anka· 

raya gitti 
Belediye, ekmeklerdeki Glute.n 

miktarını yüzde on olarak teıbıt 
etmişti. 

Tahlillerde bu miktann noksan 
olduğu görülmüş, bazı fırıncılar 
cezalandırılmışlardı, Fırıncılar, be
lediyeye müracaat ederek buğday. 
!arın evsafı değiştiği için ~~ay.ye~ 
nisbeti temin edemediklerını ılerı 
sürmüşlerdir. 

Filhakika, ticaret ve zahire bor
sesile gümrük kimyahanelerinln tah
lil neticesinde verdıkleri raporlar da 
bunu teyit etmektedir. 

lktısat Müdürü Asım Süreyya, 1 

bu hususta alakadarlarla temas el· 
mek üzere Ankaraya gitmiştir. 

Üç aylıkların tevzllne 
başlanıyor 

Mütekaidin, eytam ve eramilin 
üç aylıklarının tcvziine Martın 8 
inci Pazartesi günü başlanacaktır. 
Ayın altısında Emlak Banka.~ının 

ır,-----" Kuduz köpek 
I SORUYORUZ: Beş kişiyi 

Bugün işe Isırdı 
Bakmıyoruz 

Dairelerde ekseriya şu nevi• 
den ilanlar görürüz : 

• Pazartesi ve perşenbe gün
leri muamele yapılamaz ! • "Ôıt· 
leden evvel işe bakılmaz J • ve. 
yahut • Ashabı mesalihin müra• 
caat saatleri 14 den sonradır 1 • 
llAh ..• 

Faraza, Yedikulede oturuyor• 
ıunuz. Kısıklı belediyesinde bir 
ışınız var. Kalkmış, gününüzü 
ve mühim bir yol parasını göz· 
den çıkarmış; bütün nakil vası· 
lalarının eza ve işkencelerini, 

sıkıcılıld~nnı ıröze almışsınız .. 
Ta. .• Kısıklıya varmışsınız:. 

Sabah karanlığında yola çıka· 
cak değilsiniz ya... Elbette. siz 
gidinceye kadar öğle olmuş, 

geçmiştir. 

Köpek gUçliikleöldUrUI· 
dU. ısırılanlar h aıstaha· 

neye kaldırıldılar 
Dün saba~. kuduz bir köpek, 

Yeş lköyde, beş kişiyi ısırmıştır. 
Klup sokağında oturan 8 yaşın

da Cevahir isminde bir kız, kapı· 
sının önünde oyun oynamakla iken 
karşıdan koşarak gelen kuduz bir 
köplk evvela kızı, ondan sonrada, 
sıras le, oradan ıreçmekte olan 
doktor Torliyan. lbrahim, Eltim 
ve Nikolavı dalamıştır. Beş kişiyi 
ısıran kuduz köpek güçlükle öldü
rülmüştür. 

lsırılanlar kuduz hastahanesine 
kaldırılmışlardır. 

Serseri köpekler 
çoğalıyor 

k l avans alanlara tevziat yapması Böyle bir cemiyetin uru ması muhtemeldir. __ 

Bir de bakıyorsunuz, memur, 
- Ôjtleden sonra iş sahiple

rile meşgul olmuyoruz. Ôgleden 
evvel gelmeniz lazım! diyor. Do· 
nup kalıyorsunuz. 

Silivrikapısında dolaşan sahip· 

siz bir kuduz köpek çifte ile öldü

rülmüştür. Yine bu civarlarda do. 

laşan ve kuduz olduklarından şüp· 
he edilen ikisi sahipli, biri aahipsiz 

üç köpekte yakalanarak kueuz 
hastanesine yollanmıştır. 

memleket için def aideli olacaktır1 Basra vapuru 
Karaya oturdu 

Güne mi, paraya mı, eziyete mi 
acıraınız?I Bunun gibi "salı gün· 
!eri muamele yapmayız! • "per• 
şembeden başka günlerde para 
vermeyiz! • gibi hitaplara da pek 
maru• kalabilirsiniz. 

Yenikapı limanı 
ıProjesi 

Türkiyede her sanatın bir hirli-
ği vardır. Dünyanın en kli~i.k ce
miyeti olan leblebiciler t"emiyeti 
bile bugün mevcuttur ve ikiylİzü 
bile bulmıyan azalarına müh ola
bilmektewr. 

Fakat tütüncülerin şiddetle ihti
yaç hissettikleri hald~ bir cemiyet
leri yoktur. Tütüncülerin cemiyet 
te§kll et:neleri bir bakımdan mem
leket için de faydalı olacaktır. 

Ecnebi bir firma mümessili şehrin 
büyük otellerinden birine iner in
mez, tütün satışlarında mutavassıt 
ıolü oynıyan bazı kimselerle kar
şılaşmaktadır. Ttütüncülükle aıa -
kası olmıyan bu adamlar kendile • 
rini bu yabancılara tütüncü olarak 
tanıtmakta ve şehirde mevcut 
tütün depolarına davet etmek -
tedirler. Depoda tütünler tetkik 
edilirken depo sahibine mezkfır ec
nebinin bir dost olduğunu söyle • 
mek kafi gelmektedir. 

Bu depo tetkiklerinin zaraıları 
çok büyüktür. Yabancı, her ııezdi
ği depodl tütün yığınlarını gör • 
dükçe fazla stok olduğunu za ~Det
mekle v.? düşük fiat vermek i<te
mektedir. Halbuki Türk tütünleri
nin nefaseti, stok yapmak şöyle 
dursun, piyasa açıldıktan kısa bir 
müddet sonra mahsulün remen 
hemen tamamen satılmasını temin 
etmektedir. 

Malüm olduğu üzere Macaris -

tan, Romanya, Polonya, Fran:;a ve
sair memleketler her sene ıü tün 
almak için münakasa açarlar. Şüp • 
hesiz bu n.ünakasalara Türkiye -
den de iilirak edilir. Fakat satış 
yapıldığı zaman görülür ki, tütün
ler bir kaç elden geçmektedir. 
Bunun da, doğru bir hareket olma
dığı aşik~rdır. Çünki bu vazıvet 
yine stok biriktiği ve dolay.•sile 
tütünlerimizin nazla alındığı zan
nını doğurabilir. Halbuki yukarı
da da bahsettiğimiz ~ibi böyle bir 
hal mev~ut değildir. 

Bir tütüncüler birliği teşkili bü
tün bu vaziyetleri ortadan ka1dır
mıya ve meşru bir rekabetle ih -
racatın fazlalaşmasına da amil ola
bilecektir. 

Ve, bugün bir birlikleri olma • 
masının kendileri için de ne kadar 
zararlı bulunduğunu bildikleri hal
de bir kaç tacirin bir araya gelip 
de teşebbüslere girişmemeleri hay
retle karşılanacak bir haldir. Son 
zamanlarda gerçi bir iki nıüte -
şebbis meydana çıkıp bir nizamna
me hazırlamışlardJr. Fakat bu işe 
diğer tütüncülerin iştirak etmedik
leri ve h2tta omuz silktikleri gö
rüldüğünden nizamname İktisot 
Vekfiletine gönderilmiştir. Veka • 
Jetin tensibile yakında bir t~tün
cüler birlıği kurulması ümit edi
lebilir. 
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ihtiyar bir 
Kahvecinin 
Muhakemesi 
MUba9ir avazı çıktığı 
kadar bağırıyor, fakat 

ihtiyar duyamıyordu 
Palabıyıklı, ihtiı·ar bir adamın 

yardımıle ve mahkeme salonuna 
girdi. ihtiyar epey yaşlı görünü
yordu. 

- Adın ne?. 
İhtiyar, hiç oralarda değildi. 
Sual tekrarlandı.. Yine nafile ... 

Anlaşıldı ki ağır işitiyordu .• 
Mübaşir, iki elini, ağzının etra· 

fıoda megofonlaştırdı, Sesinin ç1o 
kabildilti kadar kuvveUi, sualini 
tekrarladı : 

- Adın ne ?I .. 
Nihayet duyabildi : 
- Eyüp_ 
- Nerede dojtdun? 
- Memlekette ... 
- Memleket neresi? 
- Bitlis. .. 
- Sen kahveci detil misin?. 
- Ben işi bıraktım.. Kahveyi 

ucuza devrediyorlardı ... 
- Pazar ırünü, ruhsatsız, kahve

yi açmışsın. .. 
- Ben hastı yatıyordum. Çırak 

açmış. 

Poliste 

Otom oh il 
Kazası 
Bir adam ağır surette 
yaralanarak hastaha· 

neye kaldırıldı 
Ayazpaşada Cami sokağında o

turan ve 1530 numaralı otomobili 
kullanan şoför Sabri Tophaneden 
geçerken Hayrullah isminde biri
ne çarpmış ağır surette yaral..ımış
tır. Yaralı Beyoğlu hastahane ine 
kaldırılmıştır. Şoför yakalnııarak 
tahkikata bll§lanmıştır. 

AyaAı kırıldı 
Cibalide Üsküplü caddesinde 29 

numaralı evde oturan 17 yaşında 
Hüseyin dün, Yeşiltulumba idman 
yurdunda idman yaparken düş • 
müş, sağ ayağı kırılmıştır. Ç'·:ıcuk 
tedavi için Cerrahpaşa hast~hane· 
sine kaldırılmıştır. 

Tramvaydan dUttU 
Ortaköyde oturan Avedis is -

mindeki Ortaköyden Beşiktaşa git
mekte iken 510 numaralı tramvay 
arabasına 3Sllmış, yolda düşerek 
bacağından yaralanmıştır. 

Arabadan atlarken 
Tramvay eziyordu 

1 

1 Vapur bu sabah •aat al
tıda kurtarılarak BU
yUkedaya götUrUldU 

Evvelki ırün öjtleden sonra ba.· 
tıran kesif sis, deniz seferlerinin in-

tizamını kaybetmesine sebep olmuş, 
saat 16,20 de Adalara ıritmek üze· 
re köprüden hareket eden Basra 

vapuru, Heybeliadadaki Atıl yel. 
değirmeni önünde ıis yüzünden 

karaya oturmuştur. Yolculardan 
bir kısmı kayık:arla karara çıka

rılmışlardır. Kalan yolcuları da, Kı

nalıada vapuru Basraya yanaşarak 
almış, karaya çıkarmıştır. 

Basra vapuru ancak bu sabah 
aaat altıda karaya oturdujtu m•· 
halden kurtarılmış ve yüzdürüle

bilmişlir. Vapur Büyükadaya götü
rülmüş ve iskeleye bağlanmıştır. 

Tramvay basamafiında 
dururken ... 

Dün sabah Hakkı isminde bir 

genç Saraçhane başında 168 numa

ralı tramvayın arka basamağında 

durmakta iken düşmüş, çenesin -
den yaralanmıştır. 

Bir et kaçakçısı 
yakalandı 

Karagümrükte oturan et k~çak
cısı Mustafa Salmatomrukt:ı Yıkık 

saray içinde kaçak surette koyun 

keserken görülmüş ve yakalan -
mıştır. 

Parmaklarını makineye 
kaptırdı 

Ş'mdi, bütün dairelerin, müra
caatçılarla ve dairenin bitirilme
si lazımgelen işlerile meşgul 

1 
olunan saatleri ve para alıp ver
meğe münhasır günleri te•bit 
edilip te her dairenin bu muay
yen günler ve saatlerrle müra. 
caatçıları kabul etmesi ve höy. 
lelikie halkın yukarda saydığı. 
mız zorluklardan kurtarılması 
mümkün değil midir? diye 

Soruyoruz 

24 saatte 
24 zabıta vakası olmu,, 

suçluların hepsi 
yakalanmıştır 

Evvelki akşamdan dün akşama 
kadur yırmi dört saat zarfında 24 
zabıta vakası olmuştur. Bunlar. 2 
hakaret, 2 döğmek, l duvar yıkıl· 
ma<ı, 6 yaralamak, l kazaen ya
ralanmak, 1 kaçakçılık, 1 yanırin 
başlangıcı, bir bıçak zuhuru, 4 çal· 
mak, 1 kumar, 1 ayak kırılması, 
1 köpek ısırması, 1 hafta tatiline 
riayetsizlik.tir 

Avrupadakl sigara fabrl
kalarlle anlatınalar 

yapılacak 
İnhisarlar Umum Müdürü Mit

hat sigaralarımızın Avrupadaki sa

tış vaziyeti etrafında tetkikat yap

mak üzere şehrimizden ayrılmış -
tır. .!'. -~~;:;:adaki muhtelif mem • 

leketlerde, büyük sigara fabrika -

]arı ile anlaşmalar yapılarak, si
garalarımızın şöhreti ve satısı ;;rt-
tırılacaktır. · 

---Ortaköyde Narlıyanın tene'<e i

malfıthanesinde çalışan Arti'l dik
katsizliği yüzünden sağ elinin iiç 

parmağını makineye kaptırmıştır. 

Artin tedavi altına alınmıştır. 

Festival efilencelerine bu 
sene 8000 lira 

sarfedilecek 

Kumarbaz kadınlar 
Bu seneki festival eğlenceleri 

içın belediye bütçesine 8 bin lira 

---
Müstakbel llmanın uzun· 

~ luğu 1100 metre olacak. 
1 Bir de dalga kıran 
ı yapılacak 
I Müstakbel lstanbul limanının Ye-

l 
nikapıda kurulması tasavvuru, şe· 

birde haylı a:aka uxandırmıştır. 

Tasavvura göre, yeni limanın 

uzunluğu 1100 metre olacak, önün

de de, 700 metrelik bir dalga kı· 
ran inşa edilecektir. Dalgakıranın 

karşısında menderek şeklinde bir 

çıkıntı olacak, bunun üzerine, vinç 

vesaire ıribi tahmil ve tahliye Alet• 
leri konacaktır. 

Asıl kat'ı plan, bu avan proje

de göz önünde tutularak, ileride 

yapılacak tetkiklerden sonra takar
rür etmiş olacaktır. 

Yeni köprüler 
Üç bUyUk köprUnUn 
açılma resmi yakında 

yapılacak 
Yeni yapılan 3 mühim köprünün 

açılma merasimleri çok yakında 

yapılacaktır. Bunlardan biri Sa -

karya, biri Dalaman, biri de Ova

çayı köprüsüdür. Sakarya köprü

sü üç gözlüdür. 85 bin liraya mal 
of muştur. 

Dalaman köprüsü 60 bin liraya 

mal olmuştur. Uzunluğu 105 met
redir. 

Ovaçayı köprüsünün uzunluğu 

75 metredir. Bu beton köpriinün 
de küşat resmi Nisan veya 

aylarında yapılacaktır. 

Mayıs 

Şehre konacak 2000 ltlım
ba bugün Şehir Meclf. 

sinde konutulacak 
tahsisat konmuştur. Yakında top- Belediye ile Elektrik şirketi ara-

sında şehrin ihtiyaç görülen semt· sinde iskambille kumar oynıyan !anacak olan ihzari bir komisyon, 

Tepebaşında Viyana pastahane -

lerine yeniden 2000 küsur lamba Şanto ve Fantez isminde iki ka - geçen senekinden daha mük~m • konması için yapılan anlaşma, bu. 
dm dün, 180 kuruşla yakalanmış- mel olmak üzere bir program ha- gün, Umum! Meclis içtimaında 
!ardır. zırlıyacaktır. görüşülecektir. 
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BAYRAGA HÜRMET 
LAZIMDIR. 

Le messager d'Atbeneı ırazetesi Yunanistan~a milli len bir sevgi ve inanla vazifelerini yapmaktı 
bayramlarda her ikımetgAb ye müesseseyı bay. lazım olduğu büyüklük ve temizlikte bayraklar 

rak takmağa mecbur eden bir kanun çıkarıldığı~ı asmaktıdıriar. Fakat dokunulan yarayı burada dü. 
haber veriyor. Bu mecburiyeti koyan kanun ayni za. şünmeğe mecbur oluyoruz. Çünkü bazı kimselerin 
manda bayrakların asıldıkları yerlerle de mütenasip bayrak asmayı bile beceremiyor ıröründüklerine 
olacajl'ına işaret etmektedir. Gelişi iÜzel bayrak tesadüf ediyoruz. 

Baksanıza, bugün modern dilen
ciler bile dilenciliği kabul etmi • 
yorlar: 

Sulh birinci Ceza Mahkeme>in • 
de muhakemeleri yapılan üç di • 
lenciyi okumadınız mı? Bunlardan 
Cemil, mahkemede bakınız ne di
yor: 

- Ben dilenci değilim! kurban 
satıyordum~! Beş aşağı, beş vt•ka
rı pazarlık ederken polis yakala • 
dı! 

Polis yakaladığı zaman h~dfin 

elini uzatmış olması da, şüph~siz, 
koyunun kuyruğunu o'<lrnlanıasın
dandı!!.. Belki de herif, İbrahimc 
gökten inen kurbanı satıyordu. ne 
biliyorsun! .. 

Dilencilerden ikincisi Emine ise: 
- Yürürken yoruldum, şöyle bir 

kenarcığa oturdum! diyor. Polis . 
yakaladı!.. 

Öyle ya: insanın yorulduğu za
man oturacağı kübik bir koltuğu 
olmaz da kübik bir apartıır.ana 

yanlarsa dilenci mi oluyor? .. 
Üçüncü (Cevahir) ise: 
- Benim gibi bir kızın dilenme

si ayıptır! diyor. Polis beni dilenci 
zannetmekte aldanmıştır!.. 

Demek yere düşen böyle cc,·a -
hirleri polis topluyor! Mahkeme 
ise, biri gelen geçene gizli şuadan 
mamul besili koyunlar satan ce
lep tüccarı. biri apartıman önlerini 
mecburi istasyon yapan bir otcı -
büssüz şoför, biri polisleri bile şa
şırtacak bir cevahir olan bu vatan
daşları sekizer gün müddetle bo
ğaz tokluğuna belediye hizmetin
de istihdama mahkum etmiş. 

Dikkat buyuruldu mu: Maaş da
ğıtılacağı bildirilen boğaz tokluğu
na ressam olmava değil 1 •• 

Her muradı veren kimdir1 
Eminönü Halkevi gayet entere

san bir tetkik yapmış: Büyüleri 
toplamış. Bu büyüler arasında her 
murad için kullanılan tılsımı eör
dünüz mü? Bu tılsımda: 

(Beh, Beh Beh - ula, ula, ula -
Deh, deh, deh!) yazılı. 

Demek herifler, hakikaten, <:ek 
aleyhisselamı davet ediyorlarmış! 

Bir tebriKimiz .. 
Ahmet Emin Yalman'ın dün ha

raretli bir yazısını okudİ.ık: otEeld
ııik v11l11rıtlrı .• • 

Muhterem Yalman hacı oldu de
mek! 

Serdengectı 
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Sırt 
Hammallığı 
Kaldırılınca 

KUfe ile s11tı9 yapanlarda 
el arabaları kullanacaklar 

Sırt hamallığının kaldırılma~ı 

ve bunun yerine modern vasıtalar 
kullanılması için belediye kurulan 

komisyon faaliyetine devam et • 
mektcdir. 

İstanbulda 6 bin kadan hamal 
vardır ve bunlar sırık hamalı ,is
kele hamalı, bölük hamalı ve ma

ğaza hadlalı diye dört sınıfa ayrıl
maktadır. 

Sırık hamallığı zaten kaldırıl • 
mış bulunmaktadır. Diğer üç sınıf 
hamallıkların da mıntaka mıntaka 
ve bir kaç ayda kaldırılması mu
vafık görülmektedir. 

Depolar ve mağazalarda yukarı 
katlara çıkacak denk ve balyala • 

rın vinç veya asansörle çıkarıl • 
ması uygun bulunan fikirlerden
dir. 

Ancak miktarı İstanbulda 1500 
den aşağı düşmiyen seyyar satıcı
ların, ileride, bütün medeni mem
leketlerde olduğu el!e itilen ara

balarla satıcılık yapmaları çarPleri 
araştırılacaktır. 

Gazi köprUsU lnfaat bl· 
ter bitmez tramvay 

hattı döşenecek 

Kahveci oldujtu, Parzar günü 
~ükkAnı açtığı anhişılmışdı. Beş 
lıra cezayı çaptınldı. 

Mübaşir kulajtına bağırdı: 
- Beş lira ceza vereceksin ... 
Altmış beşlik Eyup bir duraladı. 

Mübaşir koluna iirdi .• kapıya yak
laşırken, onu yederek getiren, pala 
bıyıklı adam da öbür koluna ırırdi .• 
dışarıya çıkardılar. 

Ortakoyde oturan lokantac: Ca
vidin altı yaşında ve Orhan ismin. 
deki çocuğu Ortaköyden geçuı bir 
yük arabasına atlamış ve araba • 
cının bağırması üzerine arabadan 
inerken mukabil cihetten gelen 241 

numaralı tramvay arabasının çarp
masile hafifçe yaralanmıştır. 

asanlar kanuna aylrın hareket etmiş olmakla tecziye ı Milli ba~~ •inlarıtillıda bu gibi duygusuzları bayrak 
edileceklerdir. asma~:, mecbur etmek lazımdır. 

Bir devletin en mukaddes semboli olan BayraP.~ erl G ı Ka t d ·ıı- ha ,. · f 
_ _ . . - eçen yı mu ay a mı ı yra6ımızın nızam ıruzel hurmet ve rııyetı mecburi kılan bu • n şüp- ki" k bul d"I • ti F kat ı ·14 b ,. be · 

. . . . . şe ı a e ı mış . a ıa ayra,.a nzemı· besız kı çok yerındedır. Umumi caddele71'ıeki azametli pek çok ariplikl r - kt · B ı ·· ·· 

Gazi köprüsünün ayakları için 
sondaj ameliyesine devam edil -

mektedir. Bu ameliye yapılırken, 

bir tecrübe kazığı, 12 metre de -

rinliğindc bir boşluğa rastlamış, 
ve birkaç amelenin hayatına mal 
olabilecek. bir kaza, güçlükle at
latılmıştır. 

binalarda asılı avuç içi kadar küçük bayrakların ne- yen g e .ırorme ~~ız. u~ arın onune 
k d · k" b" a 1 k"I tli..: · - - l'eçmek ve bayrağı hakıkf şeklı ıle gostermek ve a ar çır ın ır m nzara eş ı e ,..nı goruyoruz. . _ _ • _ . 
Ve muhakkaktır ki azap duyuyo.vuz. nııamt .bu~uklu~unde asıırmağı teoıınde en candan 

Mıllf bayrımlanmızda bütüı vatandaolır hiç bir tcmennılerımizin başında gelmektedir. 
otoritenin ikazına lüzum bıraı •. .,.daD kaHıleriıı.ı.ı ıre· Yusuf Ziya Blnatlı 

Köprü inşaatı 1939 senesi sonun

da tamamlanmış bulunacak, on • 

dan sonra da lı:öprüden geçecek 
tramvay hattııım döşenmesine baş
lanacaktır. 



• 

saz-

' Şehirden röportajlar 

\Güzel bir san'at daha· 
tarihe göçüyor! 

lsanın tasviri mi, Hitle-,r Yeni bir 
rin resmi mi Şua 

ı: "lşler o kadar ke~;t-ki satlşta trampa 1 

.ile iktifa ediyoruz. Sepet verip elektrik 
ahyoruz, koltuk verip ekmek yiyoruz!,, 

daha mukaddestir? Keşfedildi Bır san'at daha tehlikede'. 7.aten 
İstanbul gibi bir kaç şehirde bir 
kaç esnafın bildi;:i bu ış de tari
he göçü~or! Kaını~lardan, el sc -
peti, kasıt sepeti, çamasır 'epeti 
gibi basit örücülükten ba~lnyıp 

mobilye işlerine kadar yühelen 
bu san'at elılınden biri ve en ka-

satıvor kı bize ekmek kalmadı. 
Bö~:le ycJp3zelcri de depol:ıra kal
dırdık. 

Sar' da bu güzden bir takım 
Viyana, 28 ( A.. A.) - Profeo 

sör Freund tıp cemiyetıne, in· 
sanın vücudunda X şualarının nü. 

ciddi hadiseler çıktı fu z edemediği yerlerde bazı ec. 

f d 
nebi mevadın mevcudiyetine dair 

Her ·eyin taklidi oluyor. Bu u
fak tefek şeyleri taklıtten d2ha ile
ri gıdt•nler ele ''ar. EvlerdP Rize 
taklitiııden sarfınazar bizim örme 
koltukları da yapıyorlar. O kadar 

orbach, 28 (A. A.) - Sarrebruck'dan gelen haberlere göre Sarre ' a 
lciin Frankenholz'da ciddi bir takım hadiseler çıkmıştır. Hadiselerin möıhim bir rapor tevdi etmiştir. 
sebebi, rn :ktep müdürlerinin sını flarda Hitlerin resminin •eref mevkiine Yeni şua ların sayesinde ur, ııe. 
k 1 

v I lantoru diyor ki: ucuza veriyorlar ki parmağunız ag-
onu ması ıuretın de ittihaz etmiş oldukları ka rardır. Bu suretle evve ce belik vesaire arazı keşfetmek 

f k 
.. d b ı h ·ı · 1 · · d ı ' .Elimizde iki llirlü malzeme var: zımızda kalıyor. 

ıere mev ıın e u unan çarını a gerı mış sa tasvırı yan ı var ara kabil olmaktadır. 1 nakledilmiştir. ı ı • .;,;.;... __ • __________ , Biri Avrupa, biri yerli. Aralarında Bizim müşterilerimizin coğu 

Çocukların velile ri, ta m bir rrev ilin etm işlerdir. Hükumet memur· s b t D • : fark mühimdir. Yerliderı ~·aptığı • kah\·ecilN, mü~s•esekrdir. L·.·ler 
ları hepsi de maden kömürü amelesi olan tabri katçılara rol vermişlerdir. er es ançı g mız bir koltuğu (5) lir~va s~ta - pek nadiren bir salon takımı için 
Bunlar, ceza mahkemesine sevk edileceklerdir. Grevci talebe velileri ağır ş h • • k • bilirsek Avrupadan yaptığımıza bir kaç lira fcdakarlııia raı< olu-
para cezalarına mahk üm cdilmi,lerdir. Berlinin Sarre'daki mümessili bir e rını lm I:I lb k. b kal 1 ·· 

bl 
• Is (18) liraya müşteri buluyoruz. yor. a u ı u 1\"e er \'e :nues- 1 

te iğ neşrederek hükumetin mekteplerden anın tasvirini kaldırmak 
niyetinde olmadıtını, yalnız Nazi hareketinde d in kurbanlarının yeri ol· T Jare edı"gor .? Yerliler boyalı da oluyor. Hal - scselerde böylece elden düşme zan-
111adığını bildirmiştir. l Uı buki Avrupa sarı ve mat r~nkte - netıikleri mobilyeyi terciher. alı • 1 

e e e D.ı.ntzig, 28 (AA.) - M. Bıırc - dir. yorlar. Filhakika bir oy sonra ka-

s h 
• • b l d khardt'ın yakında buraya geleceği Şimdi bir de (Rize) denilen ha- napeler, koltuklar, iskemleler, ma-

en ne rl inme ye Q.Ş a l haberi dolayısile gazeteler, millet- sır örgüler çıktı. Bunlardan bir kol- salar tutmaz oluyor amma satın 
Paris 28 (A.A.) - Tuğyanın tehditkar bir vaziyet alacall:ı zannedil· ler Cemiyetinin ıerbest şehirde ta- tuk (280-300) arasında satılıyor. almış da bulunuyor! Bittabi ':ıu \'a-

memektedir. Selne nebriııin ayıtklarından bir kaç tanesinde sular inme• kip etmekte olduğu hattı harP.keti İşçilik itibarile yaptığımızd1n çok ziyet bizim mamuliıtımızı da göz-
ite başlamıştır. Yalnız Oise nehrinin sularının bir kaç gün daha yüksel. şiddetle tenkit etmektedirler. kolaydır ve masrafı o kadar yok - den düşürüyor. Elimize kafi ~ere-
meğe d:wam edeceği tahmin edildiğinden Seinenin seviyesinin derhal Nazi Fırkasının naşiri efkarı o- tur. Bizimkiler ermek ister. İşçi cede alış veriş fırsatı düşmediği i-
ineceğine ihtimal verilmemektedir. Suların yülcselmesinin yakında niha. lan Varposten, diyor ki: bizde yüksek ücretle çalışır. Müş • çin i~çilerimizi besliyemiyoruz. 
yet bulacağı ümit edilmektedir. Cenevre müessesesi, hiç bir za- teri dikkatlidir. Her formadan ol • Vaziyetimiz fenadır. Hele son za-

Seine nehri seviyesinin yükselmesi Pariste ciddi hiçbir hasara bais man Danzig ahalisinin tevecciılıü- masını isliyene hayır denmez. O manlarda (züt) diye kağıt nevin-
olmamı~tır. nü kazanmak yolunu bulamarrıı~ - turup yapacaksınız. Son zaman • den bir şey çıktı, çikolata, pasta, 
V. • • • tır. !arda nikel oda takımlarına hasır şekerleme, kağıt gibi şeylere ait 
.1 ugoslavga ile Fransa arasında Dantziger Neutse Nachrihten, M. veya kamış mobilye istediler. Yap- sepetler bunlardan yapılıyor ,.e 

Burckhardt'ın, M. Lester'in halefi tık, fena olmadı. Bütün bu işlerle yok pahasına satılıyor. 
4000 kilometrelik kab/O olmadığını, Danzigde tarihi bi~ is- uğraşan 3-5 san'atkar vardır. Es- Halbuki bir kücük yağmurla, su-

tihalenin mukaddimesini teskil e- kiden ufak tcfekten satışlarla ge • da, fazla bir tazyıkde bunla• pa-
Belgrad, 28 (A. A., - Fara'lsız ve Yugoslav posta ve telgraf nazı r• tarı jardille, kaludçcr iç, lgalo'da Yugoslavya ile Fransayı doğrudan den mühim de~işiklikler olmu~ ol- çinebpirdik, simdi onlar elimizden ram parça olur. Kim dinler, kim 

doğruya birbirine bagfayan 4000 kilometrelik deniz altı kablosunun duğunu yazmaktadır. gitti. Herkes kamış bulup sep·~I ya- sorar? Ucuzluk dururkc,n bunu a-
küşat resmini yapmışlardır. Serbe;t şehrin dahili veka; iini pıyor. Dokumayı öğrendikten son- rıyan olur mu? 

Şehir her iki memleketin bayraklarile donanmı ştır. idare eden Nasyonal - Sosy,.Jist ra siz de yap&bilirsiniz. iscilik far- O sırada bir müşt~ri bir k;'.ğıt 
e e e partisidir. Diğer taraftan Danzigin kını aramıv'lrsunuz. Biz bir sı-pete sepetı istedi. (:lO) kuru~u çok bul-

l..Iag• ./'.a, lrakın transı•t l f harici vaziyetini idare eden de Al- büyüklüğüne, küçüklüğüne göre du. 
flj J ı go U • man. Leh münasebatıciır. (50) kuru~ (100) kuruş fiat koyu- - Yahu!. Dedi. Buna mı bı: pa-

K d 28 (A A) 
· ı •ı Çöl • tavv ''Orsak, harkten bıınu yapıp sa • rayı istb.·orsun? 

u üs, • . - Hayfa limanının ticaret itı" namesi muci bince e ınen , , are , ' 
Irak için bir transit limanı haline getirilmesi için icabeden inşaata baş· Kahire, 28 (A.A.) - Kahireden tanlar (20-25) kuruşa verivorlar. Sepetçi bana baktı, güldü. 
!anı l mıştır. hareketinden sonra kendisinden Bu bizim işlerimizi durdurtmuş - - HaYır bayım, dedi. Buna (30) 

• • • 
Taç giyme merasiminde Kral 

oğlunu temsil edecek 
Londra 28 (A.A.) - Londrada halen mevcut bulunan Habeşistan orta 

Elçiliğinin bir delegesi, Haile Se lasienin Kudüs'de bulunan oğlunun Lon· 
dra taç giyme şenli k lerine iştirak edeceğini bildirmiştir. 

hiç bir haber alınamıyan Llewelyn tur. kuruş istemiyorum. Bugün alış 
tayyaresi motörüne arız olan bir Size dikkate de er bir sev an - veriş elmiye gelen biricik müşte-
sakatlık neticesinde Libya çöFJnde latacağı_m: • . rinsin, Yanan elektriğe karşılık is-
Hartuma 300 kilometre mesafede Halı sılk r,cek hasır \'eva kamış tiyorum. Yoksa buna mı dedi:~iniz 
Merowe civarında yere inınive yelpazeleri ~apmak çok miiski"l bir şu sepet bana (77) kuruşa mal ol-
mecbur olmuştur. l\fotörü tamir ;t. ' işdi. Bizim işçilerimiz arası~da bile du. İşte defterlerim, işte hesapla • 
tikten sonra tayyareci Vadiul Hal- pek az muvaffak olan vardı. Hl.ular- rım. Yapmıya, göstermiye mecbur 
faya hareket ederek saat 8.'15 te rın düzünesi (12) lira fiat bulurdu. değilim fakat inanınız bana! İ~ler 

lflMHtMUtltUHll ltlllfl lf!lllUIHlllUUUHllllllHflllflltlllllllllllHl111UUIUllllllllllUllUU1111111111111111111mllllllllllllllltUUIUllUlllllllllll burad karaya inmiştir . Hava se • Bir gün baktım ki bir verde bu vel- o kadar kesat ki satışta trampa ile 

300 bl• n n u•• f uslu ş#\;.h ı• r- ferine deva medip etmiyeceği ma- pazeden satılı~'Or. (25J kurusa. 
0

Ya- iktifa ediyoruz. Sepet verip ı-lek-
V Jum değildir. ni düziinesi (150) kurus. &rium. trik alıyoruz. Koltuk ver ip ekmek 

800 
---..,...,,....,....,,-------- Sulukuleden almış. (17:5) kuru~. yiyoruz'• de bin m Ü 1 tec i ! Parlamento gelecek hafta, İngiliz tan epeyce bulmuş. O kadar fazla tSTANBUL MUHABİRİ 

harp gemilerinin 6 marttan itiba. 1111111" 11111111111 1 111 1 11111111111 11 1111 11 111 11 11 11ı ı11 1111 1 ı ı 1 1 •• 11u ııı1111111111111111111111111111111111111111ıııııı11111111111111111 11 1111111111 1n ı ı ıııı ııı uın • 

( 1 nci .;ayfadan devam) 
Santander ahalisi yiyecek yÜ• 

zünden kıtlık çekmektedir. Yalnız 
cepheye lazım olan şeyler sevke
dilmekte ve mmtakanın bütün ve• 
rimi cepheye tahsis olunmaktadır. 

VALENSİYA MÜLTECİLERLE 
DOLDU 

Salamanka, 28 (A.A.) - Valen
aiya Belediye reisi, hükfımet~i İs
panyanm bütün belediyelerine mü
r acaat ederek ne kadar mülteci 
lıabul edebileceklerini sormuştur. 

ıoo bin kişilik bir şehir olan Valen
aiyada 800 bin k~i toplanmıştır. 

Şehir artık bundan fazlasmı ala
mamaktadır. 

HÜKÜJl.ıETÇİLER ORDUYU 
KUVVETLENDİRİYOR 

Valensiya, 28 (A.A.) - Hükumet 
ordusunun vaziyetini kuv,·et:'?n -
dirmek için baş kumandanlıkta ye
ni bir teşkilat vücude getirilmiş -
tir. 

6 MARTTA BAŞLIYACAK 
KONTROL 

Londra, 28 (A.A.) - Tali Ademi 
Müdahale Komitesi pazartesı gü
nüne kadar deniz kontrol planında 
bir değişiklik yapmadığı takdirde 

ren :-ontrola başlıyabilmeleri için u,·cazdan 
13zım gelen tedbirleri ittihaz ede- n i 
cektır. ~ 

İspanyaya giden İngiliz harp ?:C· n u d Üs e giden 
mileri tesbit edilen limanlara uğ
rıyarak oralarda İspanya için va- idam edilecek 
purlara tahmil edılecek yük!eri Londra 28 (A. A.) _ Kral lbnis-
kontrol edecek müşahitleri ala • suud Kudüs'e giden tebaası hak-
caklardır. Pas-de-Callaıs'den ;'.ele- kında idam cezası d erpiş eden bir 
cek gemiler Downs'de duracaklar kanun neşretmiş ve karışıklık lara 
ve İrlanda ile Westcoast'den gelen iştirak etmek iı zere Kudüs'e 
gemiler de Cherbourg veya B:este a-idecek gönüllülerin tevkifi için 
gideceklerdir hudut muhafız larına emir vermişti r. 

Kontrol planında zikredilen di
ğer limanlar Madera, Oran, Mar -
silya \'e Palermo limanlarıdır. 

Alayköşkü Güzel 
San'atlar birliğine 
Verilemez mi? 

Türk Güzel San'atlar Bi rl iği Ke· 
mal Altanın başkanlığında, yıllık 
beyeti umumiye i ç tim aını dün yap• 
mıştır. Kongre, birliğin yıllık faa. 
liyeti hakkındaki idare heyeti ra· 
porunun okunmasile a çılmış, maliye 
raporu okunmuş ve münaka•a edil-. . ' 

Ressamlarımıza dağıtılacağı haber verilen maaşı 
ressamımız olamaz! kabul edecek bir 

m•ştır. 

Bundan sonra, Türk mimarları. 
nın meslek! i htiyaçları ve müs
takbel bir mimarlık kanunu ve 
Alay köşkü binasının tamamen 
Türk Güzel Sanatlar bir li ğine tah· 
sis edilerek bi rliğin burada daim! 
bir malzeme ve mimar! fotoğraf 
sergisi vücude getirmesi ve bu 
d okümanlarla beynelmilel mi nıari 
ve resim sergilerine i ş tirak edilme· 
sinin temini içi n a lakadar makam· 
lar nezdinde teşebbüslerde bulunu!. 
ması teme~ ni ed ilmiş ve bu temen
nilerin yerine geti rilmesi için idare 
heyeti vazifedar kı lı nmıştır. 

Gazetelerde Ankaradan verilmiş 
h ayli garip bir havadis var. Bu ha
vadise ait telgrafları sabah gaze -
telerinde okuduk: Hayret ~!tik. 

Akşam gazetesindeki şekline bak
tık: Dona kaldık! Buyurun hava
disin sabahlığile ne kıyafette gö
ründüğünü: 

cGüzel sanatlardan resmi teşvik 
için ressamlara ayda muayyen bir 
ücretle yardım edilmesi hakkında· 
ki tasavvurun esas itibarile Maa
rif Vekaletince kabul edildiği söy
leniyor. 
Yalnız bu yardımın ne ekilde 

ve hangi şerait dahilinde çalışa -
caklara hasredileceğinin tesbiti 
için tetkiklere başlanılacaktır. Bu 
hususta ressamların istidatları ve 
çalışmakta olduklan branşlar na • 
zarı dikkate alınacağı gibi yardı • 
ının verimli olması için sanatkar -
! arın teknik bilgilerini arttırma yo
lunda tedbirler de alınacağı anla • 

şılmaktadır. J)jğer taraftan yalnız 
ressamların değil, hayat ,.e mesa
ilerini güzel sanatlara dahil dığer 
şubelere bağlıyan sanatkarların 

da himayelerini derpiş edecek ted
birlerin araştırıldığı anlaşılmakta -
dır~ 

Yani hiç bir şey yapılmıyacağı
nın ne edebi ifadesi değil mi? 

Haberin büründüğü ince ipham, 
her halde sabah halile, yani bir ne
\"İ pijama halile oluşundan bulun
sa gerek! 

Ayni haber, akşam kılığile: 
.Güzel Sanatlar Akademisi pro

fesörlerinden Leopold L~'>in:n 

ressamlara maaş bağlanması hak
kındaki teklifi Maarif \°ek.'ıleLnce 
kabul edilmiştir. Maarif \°ek81eti 
bu hususta bir kanun liı~·ihası h3-
zırlamak üzeredir• 

Çok ciddi değil mi: (Frak) !ı 

ciddiyet! Bizim hayretler ettiğimiz 
cihet şu: 

Tiırkiyedeki bütün ressamlnr da 
kullandıkları yağlı boyaların pğ
larından mı zehirlenip elden 9yak

tan düştüler ki, cümlesine aceze 
maaşı bağlanıyor?! 

Muhterem profesörün böyle bir 
teklifte bulunmasına ihtimal ver -

meyiz Yoksa muameliitta bir yan

lışlı koldugu anlaşılırd;. Profosör, 

müte\'effa Mizrahinin yerine pt

yango müdürhiğüne getirtilmis ol-
masın?.. ' 

Bu havadisi bu şekilde aniayıp 
yazan muhabir arkadaşlara, res

sam olmadığımız halde, hemen söy
liyelim ki: 

Arkadaşlar! eVYeloi böyle bir 
maaşı Türk ressamları kabul et • 

mez. Zira sanatkar bızim menıle -
kette de sanatkardır: Dilenci de
ğil! 

Açık SözlU 

Bundan başk a, mimari müsaba
k~lar açılması; yapı işlerin in y~lnız 
mım arl a ra tahsisi ve mimarların 
memleket mimarlığı kültür işlerin
de vazifelendirilmesi de temenni 
ed i l miştir. 

. Bundan sonra yeni idare heyeti 
ıntıhabına geçilmi ş, Zeki Sayar, 
Faruk, Adaman, Seyfi Arkan, Sc· 
zai Ergfiç, Adnan Yazıc ı, Arif Hik. 
met Hol tay seçilmişlerdir. 

Semih Kaynak ta müfettişliğe se· 
çi l miştir. 

Kralı 
Mutlaka 
istiyorlar 

Avusturyada yakında bU· 
yUk vakalar çıkacakmıt! 

( 1 nci sayfadan devam) 

lar cereyan edeceğini açıkça söy
lediklerini kaydetmekte ve G~ne-

ral Von Reichenou'un bir konfe -
ransı esnasında erkiınıharbiyP~ine 

seferberlik tedarikatının 15 martta 

Führer"in mıihim bir beynelrrJlel 
hareketine müzaheret etmeğe ki -

fayet edecek derecede hazır bu • 
lunması liızım geldığıni söyi·~di -
ğini haber \'ermektedir. 

l\!ACARİSTANA GELİNC.8 

Budapeşte, 28 (A.A.) - Parla
mentoda krallığın iadesi hareketi

ne taraftar olanların bir müm~ssili 
bulunan M. Dezo Lulvo, şu beya • 
natta bulunmuştur: 

.Macaristanın krallığı iadesi tak
dirinde diğer devietlerin emri va
kii kabul edeceklerine ve hiç biri
nin bizi bir dünya ihtilaline sev • 

kedectk bir harp tehlikesini ııöze 

almıyacağına kaniim. 
Eğeı Macar kraliyetçileri, Avm

turyadakiler gibi iktısadl bir fırka 
halinde teşekkül etmiş olsalardı, 

herkesin tahmin ettiği ve fakat vi
ne herkesin netayıcin,Jen ürktüİıü 
kal'i adımın alılin>sı mümkCn O· 

!urdu. 
Bununla beraber ~imdiki ı. - lde 

hiç i)İr Macar devlet adamı, sal • 

!analın iadesi meseles.ini kendili -
ğiııdeıı ortaya atarak meydana bir 

gergı~lik çıkarmak muhatar:.•ma 
atılm:.k istemez. Zira, Maca•istan 
öyle f.ır \"azıyettedir ki, böyle bir 
hare!:ı::t, belki de hayat ve mr.vcu
di; cte mal otabilır. A\'ustur •,>da 
saltanatın iadesi Macaristaııın !:or

kularını izale edecektir. Çiin'.:ü 
de\'letlerın Avusturyaya karş, hiç 

Almanya ve 
Çekoslovakya 

3 

Çekoslonkyada harici siy. •el~ 
müteallik meselelerden ba!ısedcn 

rum resmi mahiyette bir seri kı -
taplar ne~redilmekted!r. Bunlar -
dan en sonunc11s11 Aln1an\·~ -..ın 

şimdiki politikasından \'e Brcst 
Li\<l\"Sktan alınan derslerden halıs
etırıektedir. Kitabın iömi ele öy
led•r. 
Ahnanyanın ÇekoslO\·ak.\·ada gö

zı.i olduğu hakkında son zamanlar
da sık s ık çıkan ş:ıyiolar \'e a:kası 
k~silmiycn neşriyat bu kitabın kıy
met ve ehemmiyl'tini arttırmakta
dır. 

Kitaba göre, 
Rusya Brest Litovsk mu:ıhede,i

le Ldıistanı, Litvanyayı, Ukran -
yayı, Lctonyayı, Estonyayı, "F;n -
Hlndıyayı kaybcttı. Diğer taraftan 
Ukranya-Rusya hududu teshil ~· 

dilm.-mişli. Rusya cenupta dı'.{er 

bir kısım araziyi daha kaybe'.,.,,rk 
tehlıkesi içinde idi. 

Filhakika Don, Kuban \'e Terrk 
mıntakalarında General Grastıo\•un 
ihliliıl aleyhtarı hükumeti te.<ek • 
kiil etmişti. Almanya bu hükt:me
te müzaheret ediyordu. Yine Al -
manyadan müzaheret gören Kaf
kas hükumetleri teşekkül etrr>i<;ti. 
Bu suretle Rusyanın Karaclenizle 
alakası kesilmi~ti. Baltık de!"I zile 
de alakası hemen hemen '<almamış 
gibi idi. Gerçi binnazariye mu<ta
kil ~1Ukıimeller t~;ekkül etmisli. 
Fakat bu hükumetler hakikatte 
Almnm·anın elinde idi. Bir defa 
iktisadi bakımdan Almanvaya '>a~
lı idiler. Hatla dahili \'aziy~tieri

ne de Almanya hakim bulunu • 
yordu. Çünkü vaziyet istikra:- l:ııı

luncıya kadar Alman volis kuv -
vetlerı bu memlekette ifayı vazife 
edıyorlardı. 

Rusyayı çe\'iren bu küçük hii -
kumetler Almanyanın idaresi al· 
tında ordularını tensik etmiye baş 
lamışlardı. O suretle ki istikh>I· 
de her biri bilfiil Alman mü~:~m

lekesi olmıya tam man.isile nıüs -
teit bir halde getirilmekle id!le•. 

Görülüyor ki Almanya ehem • 
miyeti cihan şümul bir politika sis
teminin tahakkukunu ne de·e•Ple
re kadar ileriye götü rmüstü. I' ıq 
devam eden bu müddet zarfında 

Almanya yalnız ordusunu besle • 
mekle kalmadı, Asyadaki İn~iliz 
hekeınonyasına da kat'i bir clarbc 
hazırlamıya koyuldu. 

Brest Litovsk politikasının ~na 

hatları bugünkü Almanyanın po
litikasında da mündemiç bulun -
maktadır . 

Almanya evvela nüfuzunu Bal -
tık devletlerine çevirdi, sonra A • 
\•usturyaya döndü. cAnşlus. İngil
terenin ve bilhassa İtalyanın mu
halefeti ile akim kaldı. Almanya 
en son olarak da Çekoslovakvaya 
teveccüh etmiş bulunuyor. Sı.idet 
Alman partisi, Çekoslovak~ayı baş· 

ka memleketlerin gözünden dü • 
şürmek için mütemadiyen çalış • 
makta ve Çekoslovakyayı ;c;nden 
çürütmek için elinden geleni yap
maktadır, '· 

Diplomat 

Ağacamii 
Dün merasimle 
Halka açıldı 

( 1 nci sayfadan devam) 

vodalarındaıı birinin oğluna ve kı
zına ait taşlardır. 

Cami bahçesinde görülen şa -
dırvan, Ok meydanında yıkılmı5 o
lan Sinanpaşa camiinden alınnrak 
getirilmiştir. Yemen Fatihı Sinau 
Paşanın bu eseri Miınur Sinana a
ittir. Bu şadırvan.o Aiia camiine 
nakli, yerli ,.e ecnebi müzecilik a-

lemince büyük bir muvaffakiyet 
olı>rak tesbil olunacaktır. 

Evkaka yaptırılan bu son tami
rattan ev\·e! caminin vaziyeti tı~k 
perişandı. 

Göslerdiklcr i gayretten do -
layı İstanbul Evkaf Baş müdür -
lüğünü ,.e tamir işlerinde büyük 
yararlığı görülen Beyoğlu Vak.llar 
Dırektörü Halim Bakiyi tebrik e
deriz. 

bir harekete kıy.ım etmedik'.erini 
görerek Macaristan da krallığı ye
niderı tesis Ye devietin şeklini tes.° 
bil edecektır. Bir memleketin mü

temadiyen muvakkat bir vazivette 
kalmak istememesi ye şekil .hün
yesi meselesini kat'i surette hal • 

lctmeği arzu eylemesi kadar man
tıki bir ~ey olamaz. 
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A V<®i o H~aaa hall.H~ 
BÜYÜK EDEBi ROMAN 18 Yazan : AKA GUNDUZ 

iNKiSARI HAYAL 
Yaza n : Seyfettin ORHAN 

Davetliler arasında bir güriiltüdür 
Davetliler arasında bir gürültü 

başladı .. Beyaz, yaldızlı kapı iki ta
rafa açılclı. Bütün başlar,. o tarafa 
döndü. Şimdi, herkes, biran evvel 
geli:ıi yıkından görmeği arıu edi
yordu. 
Oturduğum yerde şişman, buru

şuk yüzlü, fakat hakim bakışlı ih
tiyar bir bayan vardı. Herkes, ge
lini, bakışlarındaki takdirle süzer
ken, o yanımda mütemadi,\:en ko
nuşuyordu. 

Yüzüne baktım; sanki ona bir 
sual sormuşum gibi bana dönPrek: 

- Evet -dedi ve sözle~ine de -
vamla- cok kibar tazecik!. D1ha 
ben, küçuklüğündenberi onu Ce
mile münasip görüyordum. . Hem 
tahsili de varmış ... Bilmem, hangi 
kolleji bitirmiş; bir çok romanları, 
hikayeleri, şiirleri var. 

O daha neler söylüyordu; başı

mı çevirdim: Gelin, hakikaten gü-. 
zeldi. .. Ve belli ki bu kız, asil bir 
terbiye ıle büyümüş ... En ufak ha
reketinde bile, etrafa sükun veren 
bir cazibe seziliyordu. 

Birden: 
- Kinıınle evleniyormuş? 

Dedim. İhtiyar kadının gözleri 
fırlayacak gibi büyüdü: 

Cazband çılgın sesile çalıyor. bü
tün davetliler, neş'e içinde içiyor
lar, oynuyorlar. İçimden: cNe 
mes'ut bir gün> dedim. Hakim ba
kışlı gelini süzerek: Mağru:, has
sas, asil.. ne kadar iyi!. Ah, ben 
dP böylt? Lir zev~ye tesadüf et -
sem,. 

• Vakit sabaha yakındı. Camlı ka-
pıyı çektim: bahçeye bakan, bü -
yük pencere önünde, g'1linle, bi
risinin yavaş seslerle konuşluğu 

nu işittim. Her halde kucası ile 
idi. 

Merdivenden inerken, kulakla -
rıma gelinin sesı geldi: 

- Sen .. Sen -diyordu- her şeye 
rağmen s~n ... Beni, hiç kimse tat
min edemez. Ben sana alıştım. 

Bu sözlerin arayerine asabi ho
murtular karışıyordu. O sırada er
kek: 

- Fakat -diyordu- evler.diğiniz 

adam bir bestekar... Avrupada 
tahsil görmüş, genç güzel. .. Hal -
buki, buna karşı ise ben ... 

Birden ses kesildi. Bir elin, er -
keğin dudaklarına kapandığını 

duydum. 

........................................................ 
• Pırrr. •• Pı.rrr • içı'n • .• 

MÜELLiFi: Nlzamettin NazH 

- Madmazel, dedi. Bir apertifi
mı kabul etmekle beni bahtiyar e
der misiniz? 

· .. d" t Hiç içki içmediğim için teklifini 
- En azdan on dakika burada- ha açtı. Şimdi yürıimuyor, or nezaketle reddedecektim, fakat 

Yız ya? .. Birer çay içebiliriz .. Hişt! nala koşuyordu. Başka çare yok-
prenses hemen atıldı: 

Çaycı... tu. İlerde üç dört ayaklık bir rııer- _ Fakat bir küçük kadeh! iki 
Acem tek gözünü açtı: diveni çıktıktan sonra yol birden- değil! 
- !!!... bire daralıyordu. Orada kıza yak- Prensesin bu imdada yetişişi ho-
- Bize birer çay... Iaşmağa, ne olursa olsun konuşma- ŞUil"a gitti. Kabul ettim. Sofadaki 
- ??'? ... ğa karar vermişti. Eğer bu fırsatı biıfeye gittik. Bir küçük kadeh 
- Benimki açık olsun. kaçıracai< olursa lıütün bu ıslan - Dübone aldım ve çok küçük yu -
- Senımki de.. manın ·ve yorgunluğun manası kal- dumlarla içmeğe çalıştım. Genç 
Kahv2.>ine gelen müşterılerin mamış ol~caklı. Bu yol cSanta Ma- zabit tonturaklı cümlelerle bana, 

bir şey ısmarladıklarını her halde riya• kilisesinin arka kapısına ge- beni söylüyordu! 
pek en:ler görmüş olacak ki çaycı, lince sağa sapıyor ve ikinci bir O sırada yanımıza Fransızca şa-
biran .kulaklarıma inanayım mı?• dirsekle Venedik sokağının tam ir Enfes Bühtan bir kadınla gelip 
gibilerden duraklamıştı. Sonra karşısından tramvay caddesine çıkı- yan.mızda durdular. Kadın Fran-
cparaıarı peşin alacak mıyız?. 1 'k' sızcavı pek bcrbad konuşuyordu. yordu. Kız oraya u aştı mı ı ı ar- J 

şüphesini taşıyan bakışla iki gen- 1 . t Bühtan bey de kadına bildiği dili 
1 kadaşın ıla derha tornıstan e me-

ci süzdü. Nihayet tembel tembe göstermek için makara gibi \'e tak-
leri lazım gelecekti. Bu daracık ve 

tezgahın başına geçti. !itli bir eda ile yaltaklık ediyordu. 
ıssız ve!'de işini beceremiyen bir 

Dıs.arnla yağmur bir kat daha - b' - Siz bana o kadar heyecan ve adam anı caddede yüzde yüz ır-
şiddetler.mişti. Bu gidişle hava - ilham veriyorsunuz ki madam .. Şu-

şey yapnmazdı. 
nın kolay kolay açmıyacağı mu - rada baştan başa sizi terennüm e-

'b' Merdiveni çıkarken kız yürüyü-
hakkaktı. Bardaktan boşalır gı ı den bir şiir yazdım. 
akan suiarın altında tekrar soka - şünü hafif:etir gibi oldu. Bu sırada - Ben Türkçe bilmem ki. 

A!lahtan olacak yağmur da bir • ğa çıkac<.ğını düşünen Hilmi sinir- - Yok, yok! Ben Türkçe yaz -
denbire kesilivermişti. k li sinirli söylendi. marn. Türkçe gazete bile o umam. 

- Pi.;i pisine dersi de kaybettim. Fransızca yazdım madam. 
Hilmi bir buçuk saattenberi çek- ? 

Bir <"ye değmiş olsa bari... Ya - Okumak mı istiyorsunuz. 
•- tig"i ~ilede.n aldığı bir hakla Naz- 1• f d b 1 şimdi kız çıkıverirse? - - Dinlemek ut un a u unur -

minin nr'<asına bir yumruk indir-
- Bir ~aniye tereddüt yok ... Der- sanız. 

hal arkasından... di: Dö Şevalef gülümseyerek bana 
- Haydi artık ... Toyluğun lü • .. k tı b' d d' I elı'm de - Delirme biraber .. Mahvoluruz.. goz ırp , ız e ın ey -

- Şeker değiliz ki eriyelim... zumu yok. mek istedi. 

V Nazmi, dört basamak merdiveni Enfes Bühtan yan cebinden çı -ayyy ... 

Yalnız kalınca, kimseye görün • 
mcocn çıkıp gitmeği ciüşündiim. 

Hatta bir aralık merdiven başırıa 

kadar gittim. Birdenbir~ karşıma 
bir bahriyeli çıktı, lafa tuttu. Ka
dınlardan birisi nutuk verir gil'>i 

konuşuyordu. Hacı Derviş zade ka· 
dının her sözünü alkışiar!a tastik 
ediyordu. Oraya doğru ilerledik. 
Peride haııımefendi. Fransızca ve 
İngilizceyi güzel konuşuyord!I. 
Fakat konuşma mevzuu güzel d0

-

ğildi, çirkindi, kirli idi, pisti. Türk
leri ecnebilere çekiştiriyordu; ar
tık şimdiden sonra kudretli, me -
deni bir manda altında rahat ya -
şanacağını anlatıyordu. Ve hür;
yet ve itil~f şubesi reisi Tayfur da 
bunları alkışlıyordu. 

Prensese gittim, işi anlattım vP: 
- Çok rica ederim, dedim. Bu 

hanımefendiyi susturunuz. 
Prenses beni dikkatk dinkrlı, 

sinirlendi, beni teskin ctmeğe •;a
lıştı ve uzaktan haykırdı: 

- Madam Peride! Bar.im. salo -
numda politika yasak! 

Bir saniyelik bir soğuk duş! 
Ev sahibinin yasağına riayet e

dildi. Biraz evvelki sözlerile canı

mı sikan prenses şimdi bir defa 
daha hoşuma gitti. 

Eve biraz geç döndüm. Babanı 

sorunca hemen cevap verdim: 
(Devamı var) 

- Aaa!. .. Cemil beyi tanımaz mı
sınız?.. \vrupada tahsilini ikmal 
etti ... Kcııdisi bestekardır diyebi
lirim. Güzel olduğu kadar mağrur 
olan bu kızı, ondan başka kimse me
sut edemez ... Babası, onun istikbali 
için az rnı üzüldü? İkisi de, civan 
gibi maşallah ... 

- Hayır .. Hayır -diyordu- ne 
olursa, olsun fazla hassas, fazla 
bilgili, bunlar benim için f.,na şey
ler... Haydi.. Haydi, sarıl... sarıl 

bana ... 

_ ?? bir zıplayışta çıktı. Fakat tuhaf kardığı maroken kaplı küçük def- 1111111 11111 IMl lllUll l1 11 11111 111111 1111 111 1111 , l ll ll llllllll ll ll llll llllUll •""'t 

- Hem işte ta kendisi. şey ... İki üç adım atar atmaz zen- teri açtı, okumağa başladı. Yan 
Bir de ne görsün zavallı Korbo hereği ooşanmış bir oyuncak oto- gözle bakıyorum. Kadın yüzde 

kız, iki yanında şarıl şarıl derecik- mobil gibi durakladı. Hilmi iki bir doksan beşini anlamıyor. Fakat 
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Dedi. Daha fazla devam etmedi. 
Çünkü gelin, yavaş yavaş ona yak
laşmıştı. Onunla öpüştü. 

Dikkat ettim; bütün hareketi, 
ihtiyar kadının dediği gibi, erkeği 
mes'ut edecek halde.. ağır başlı 

hali bunu ifade ediyordu. 
Arasıra, yanımıza esmer, uzun 

boylu, laı.:bali bir adam geliyor, 
lüzumsu ! bazı sözlerle geline gü
lüyor, gi'.iıyordu. 

Daha fazlasını duymamak için 
oradan süı 'atle uzaklaştım. Ve bi
raz evvelki düşüncemin, ne kadar 
yanlış olduğunu anladım. 

Sabahın pembe tülile çiçekli 
bahçeler ışık lanırken, ve uykuya 
dalmış gibi süzgün yalılarda, da -
ha buna l:.enzer, nice hadiseler ta
hayyül ettim. Ve anladım ki; ka
dınlar, aşk ve şehvet işlerinde gör
güsüzleri tercih ederler. 
Kadın, nankörlükten hoşlanır .. . 

En hisli bir kadına, en kaba bir er
kek layıktır. En ince şiirleri, nasıl 
gür sesimizle okuyorsak ... 

!er akan yokuşu taştan seke se- demeden, iki küreğinin arasına anlar görünüyor. Zabit~ bakıyo -
? bı'r yumruk daha indirdi: rum, gülmemek için alt dudağını ke inn)iyor mu. 

_ Yu"ı·u· ... ı't•. Utangaçlıg"ın "110 - ısırıyor ve csonra söylerim> gibi 
Dört bir yanından sular akan 

Şemsiyesi, büsbütün muslukları dası geçti diyen sen değil miydin? işaretler ediyor. 
Yerimize dönerken Şevalef de-

açılmış bir çadırvana dönmü•tÜ. di ki: 
Nazminin acele acele cüzdanını a- - Yıirü! k - Kaclının kendisi şiir, hem u-

b k Şluk 'ki ka·g·ıt çıkardı Nazminin sanki ayakları tutul-
çıp eş tıru ı - sursuz bir şiir. Böyle canlı bir a-
ğını ~<ir~nce çarnaçar yerinden muştu. Tabanlarından yere yapış- henk durup dururken bozuk ve a-
kalktı. Çaycı da afallamıştı: mış gibi bir türlü ileriye gidcmi- cemı bir dil ile ona şiir yazmak, 

- Bahm .. Billahi taze demlen- yordu. gülünç değil, acıklı bir şey ... 
mişti.... Hele durun... Şimdi - Yü·<i diyorum sana... _ Fakat bu genç Fransızca yaz-
iletiyorum. Diye söylenerek im- Hilmi, iki elini sırtına dayamış dığı şiirlerle meşhurmuş. 
tiyazlı nusafirlere mahsus tepsi - . itiyor, onu zorla yürümeğe çe.lışı- _ Evet öyle, fakat Beyoğlu için 
!erden birini kurulamağa çalışı _ yordu, artık nereye bastıklarını öyle. 

- ... 
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Alemdar 
Nahiyesinin 
Ocak toplantısı 

1 
I 1 mi paray! m.asanın üstüne atar at- Kız yürüyüşünü o kadar hafiflet- bu ne ahbaplık! Kıskanırım doğ-

HAR Cl KÜÇÜK HABERLER maz, Hilmiyi kolundan çekip kah- mişti ki, §imdi adeta yerinde sa - rusu. 

e Felemenk meclisi sosyalistle- veden falamıştı. yıyordu. Doğru gitmiyor, duvar - Prenses ilk defa zevzeklik etti. 
rin muha lefetine rağmen milli mü· İki arkadaşı görünce kızın yü - dan duvara zikzak yaparak yolu Acaba zevzeklik mi, yoksa sosye-
da faa bfıtçesini k.ıbul e tmiştir. zünde :nağrur bir gülümseme be- uzatmağa uğraşıyor, elhasıl her ha- tece yapılması Hizım gelen bir şa-

• Milletler Cemiyeti umumi lirdi. Şin>di sırtında siyah ipekli !ile Nam·ıye ümit veriyor, daha ka mı? 
kfıtiplik muavinliğin e tayin edilen bir çarşaf vardı. Önlerinden koşar doğrusu genci çağırıyor ve bekli - Şaka olduğunu şundan anladım, 

Vere1Qe ait projeksiyon• eski Paris Sovyet safaret müste- gibi geçti, karakola yaklaşınca A- yordu. fülıayet onun da canı sıkıl- Prenses: 
ın bir konferans ve •ar s k l' · ı · b ı f ı b k' b' d b ki · T ı o o ın vazı esın aş amıştı r. vusturya Ee aretinin (1) bulundu- dı ga i a ı ır en ire çevi eştı. _ Benim eski göz ağrımı kim e-
bunu müteakip bir de e !na-iliz kra lının taç giymeme- ğu sokağ~ saptı. Beklemekten vazgeçtiğini anlat - !imden alırsa onu parçalarım! de-

konser verildi rasiminde Avusturyayi Cuido Smid Hilmi u~. Nazmi de acınacak bir mak istiyormuş gibi adımldrını di ,.e kahkahayı savurdu. 
C. H. Partisi Alemdar Kamunu- temsil edeeekti r. hale gelmişlerdi. Sırsıklam olmuş- sür'atlendirdi. Fal<at yine o anda Şaka olmadığını da anladım yi-

nun ocaklar arasında 15 günde bir e Buz üzerinde hokey müsaba- !ardı. Hr.le Hilminin, sular paçala- kim bilir kafasından nasıl bir dü- ne prenses söylüyordu: 
olmak üzere tertip ettiği toplantı- kasında Kanada dünya şampiyonu, rından akıyordu. Nazmi akıllı dav- şünce ge~mişti. Santa Mariyanın _ Ben dört sene onun hasretini 
lardan biri de, evvelki ak•am, a- lngiltere Avrupa şampiyonu ol· k ı ı d · --· · · • ramp saça a t arın an gıttıgı ıçın arka kl;.•ısı önüne gelince durdu çektim. O henüz on dokuz yaşında 
lay köşkünde yapılmıştır. ınu~tur. yine biraz kendini koruyabilmişti. 

Toplantıda, verem hastalıg"ına e Tokyo ticaret u- nivcrsı'tesı' ve topukları üzerinde bir soldan bir üniversiteli iken Monmartr'da 
Fakat bu korunma da bir müddet d' Ü d 

ait proı'eksiyonlu bir konferans ve- ltalyancayı Fransızca ve Almanca- geri e ıp şemsiyesini kapadı. Gü- yakaladım. ç sene zincirben et-
devam edebildi. Kızın arkasından · k 

rilıniş ve sonra, ocak himayesin - dan üstün olarak lnailizce ile mü- Iümsıyerc : tim. Şimdi başkasına verir miyim? 
o sokağ:ı sapıp henüz dört beş adım S · b 

deki gençler tarafından bir konser savi tutma"'a karar vermi•tir. - izı ekliyorum Nazmi bey... Ben şaşakaldım. P rensesten bu " • atmıştı ki, birden yarısı kopmuş 
verilm~tir. Müteakiben de, Emi- bir künkten akan suların altında -dedi- Beni niçin bu kadar bekleti- sözleri beklemiyordum. Bir sos -
nönü Halkevi temsil kolu üyeleri Mezarlıklara 85000 lira kaldı. Sunturlu bir küfür savurdu. yorsunuz? Üzmek mi istiyorsunuz? yetede bunlar konuşulur mu hiç? 
•Eski adetler> isimli bir perdelik hercanecak Artık obn olmuştu. Gelişi P,Uzel (Devamı var) Bahusus prenses gibi kibar bir ka-
komedi oynamışlardır M !iki . . h yu" ru" meae başladı. dının ağzına yakışır mı? ezar ar ıçın, şe ir bütçesin- .., 

Hıraıa hizmetçi den ayrılan 85 bin liranın bir kısmile Kız yıldırım gibi, uçar gibi gi - YUksek atlama rekoru Dö Şevalef de benim ibi kızar-
Alemdarda Zeynep sultan soka- Zincirli kuyudaki asri mezarlığın diyordu. Yağmur altında ve vo - Marquette - Michiganda - iini - d ı. Utandı mı, kızdı mı? bilmiyo -

ku•ta bu yürüyüş dog-rusu bir re- versitesinden Edward Burke ı',•mı·n- r um Seıa·m verı'p çekı'ldı' Ben 
ğında oturan Hayriyenin hizmetçi- inşası tamamlanacak, diğer kıs - • " · · 

kordu. Nı.zmi adımlarını biraz da- de zenci bir talebe kapalı maniada prensese bu sözlerin sebebini sor-
si Fatma 50 lira ile bazı ramaşır mı da, harap mezarlıkların dıvar- "k k , dünya yu se atlama rekor unu 2,8 mak 'st d ' f k t d 
Çalıp kaçmışsa da yakalanmıştır. ı t · ı e ım, a a sorama ım, O arının amırine sarfedilecektir. (1) Simdiki ltalyan sefareti. metre atlamak suretı'le kırmış t ır . · l d • 

..,..._~:-'.:'.:";;:'.;;'";"::;;;";=-::-:=:-::-::-:-;~:""'--'---------~-...:.;;.:_:· ..:..:.:.::.:...:..:...:..:.:..:..::..:;;_:~::_:.:.::. __ ~:.:;."'."''7-~.....;,.....;,.:.;_:.:::::_.::.::..:.:::!:::.:..: _ _;ı~ç:_s:;a~ona ogru ilerlemiş ti. 
AçıkSöz'ün romanı:31 yalnız kalmak fırsatını arıyordu. nimlebereber. Cevat beyin Verdi- bin de memleketine kaçtığını söy-

Bereket versin ki, Zeynep tuva- ği aylığı ben de veririm sana! !emek ;stiyordu. 
.. • ~ .A. lete çıkmak ihtiyacını duymuştu. - Ne iş yaparsınız? Marika kendi kendine: 

H T:"\ A C.... J N' ~.A Nevzat hizmetciyi çağırdı .. Zeynep - Koyun tüccarıyım.. Elli bin - Bakalım bu gece nasıl geçe • 
n ~ )..) ,.l...J ayağa kalktı .. Hafifce sendeledik - lira sermayem var. Cihangirde cek ?! 

1.ft L f/11/a N l!llJ6I' ı ten sonra kendini topladı.. Hizmet- pansiyon <•larak oturuyorum. İs - Diye söylenirken, Zeynep oda • 
j"Jıjllll" jjlji ~ ci yol gösterdi.. tersen bir müstakil apartıman tu- dan içeriye girdi.. Eski yerine 0 • 

Dışarıya çıktılar. tarız .. Zevnebi oraya götüri"rüz. turdu. Zeynebin gözleri mahmur-

Yozan : lskender Fahrettin 
Marika gülmemek için kendini 

güçlükle tutuyordu: 
- Burası köy değil, küçük ha

nım! dedi. İstanbullular öpmenin 
de, sevmenin de yolunu iyi bilir
ler. 

- Benim başım dönmeğe başla
dı, Marikacığım! 

- Ziyanı yok. Yavaş yavaş içer
sin ... Bak ne güzel eğleniyoruz! 

- Ne zaman gideceğiz eve? 
- Ha.Ia evi mi düşünüyorsun?! 

Hem o evle senin ne alakan var a 
canım? .. 

- Cevat bizi aramaz mı? 

- O bu akşam zaten eve gelmi-
y ecekti. Ben size merak etmiyesi
niz diye söylemek istememiştim. 

- Nereye gidecekti? 

- Selma hanımla gezmeğe .. 
Zeynep başka bir şey sormak is

temedi.. Odanın tavanı genç kızın 
başına çöküyormuş gibi.. o kadar 
sarsılmış, o kadar sersemleşmişti 
ki. . 

- Ben zaten Selma hanımla o
nun arasında birşeyler döndüğünü 
seziyordum amma.. Belki ablası
dır .. Diyerek ses çıkarmıyordum. 

Dedi.. Farkında olmıyarak, ö • 
nünde duran rakı kadehine sarıl
dı.. Ve kadehi bir yudumda boşalt
tı. 

Zeynebin gözleri dönmüştü .. 
Kalbi koparcasına çarpıyordu. 

Nevzat, Cevadı ve Cevatla Zey-
nep arasındaki bağları bilmediği 

için, Marika ile beş dakika olsun 

Bu fırsattan istifade etmek isti- Sen de bize hizmet edersin. !aşmıştı. Fakat, eski sersemliği 
yen Nevzat hemen sordu: - Ya annen? .. Sürpik Duduyu kaybolmuş, sadece yüzüne bir sa-

- Marika, bana hakikati söyle: ne yapa<'aksın? rılık ç<ikmüştü. 
Bu kız kimin nesidir? - Onu atlatmak kolay. Annem Marika, Zeynebin kulağına eğil-

Marika kısaca anlattı: birdenbire hastalandı; hastahane- di: 
- Ben Şişlide Cevat bey ismin- ye kaldırdım derim. - Ne oldunuz küçük hanımcı • 

de bir miras yedinin yanında çalı- Bu sırada Zeynep içeriye girdi. ğım? renginiz sapsarı. .. 
şıyorum. O, bu kızcağızı Konya Marika, Nevzadın yanında kal - Zeynep utandı .. Elini ağzına gö-
köylerinden kaçırıp getirdi. Gı'.iya mağa karar vermişti. türerek !mldadı: 
kendisile evlenecek.. O t k C t s ı ar ı eva ve e manın naz- - ;\1idcmi boşalttım .. Şimdi bi-

- De~eııe Cevat bey de eski !arını ;;ekmekten usanmış görünü- raz raho.tım. 
kurtlardan... yordu. OrJda bir iki parça entarisi - Aman hanımcığım, iki kadeh 

l\1arika birdenbire çorabındaki vardı. Oıılı.rı almasa da olurdu. rakı ne çabuk dokundu size? 
banknotları çıkardı .. saymağa baş- Mamafih Marika oraya bir kere ol- - Ay~! ben senin gibi içkiye alı-
ladı. sun 3örünmek niyetinde idi. Ce - şık bir insan değilim! Yarım ka • 

Nevzat bey kendi kendine soy - vat b2lki de işi polise aksettirir ve deh bile i~sem, midem bulanıyor .. 
leniyordu: bu suretie ortalığı velveleye vere- Başım diır.meğe başlıyor. 

- Şakoyı bırakalım .. Ben iim - bilirdi. Nevzat söze karıştı: 
rümde bu kadar güzel ve sevimli Marika bu düşünce ile Selma ha- - Anladım .. Anladım .. Zeynep 
kız görmedim. Onu bir yere bırak- nıma bir hr~ olsun görünmek ve hanımı !Jzla rah atsız ettim. Val-
m am artik. İstersen sen de kal be- başka bir kapı bulduğunu, Zeyne- !ahi bir daha rakı teklif etmiyece-

Süt nasll içmelidir? 
Büyüklere de, küçüklere de süt 

çok yarıyan bir gıdadır. Bilhassa 
küçüklerin süt içmeleri muhak -
kak lazımdır. Fakat, ekseriyetle 

ne suretle içilirse faydalı olabile -
ceği bilinememektedir. Çok süt iç
mek fayda vermez. Büyükler SÜ -

dü yağlanmış bir parça ekmek ile 
birlikte içmelidirler. Sütün içine 
ekmek doğrayıp ta yenirse çok fay

dalı olur. Yalnız sütü, çok mikdar
da ve hızlı hızlı, hiç nefes almadan 
içmek katiyyen faydasızdır ve 
gıdasını kaybeder. Çünkü su içer 
gibi içilen süt, midede derhal pey-

nirleşerek gıdasını k aybeder. Bi
naenaleyh , süt yavaş, yavaş ve a
zar, azar içmelidir . 

• • 
Bir maymun 11ç kalan bir 
alleyl bir yıl bealemittlr 

işs i zlik Amerikadıı birçok aile
lere sıkınblı günler yaşatmaktadır, 
Kapanan bir bankanın memurla• 
rındRn olan Miler ailesinin çokca 
sadık bir maymunu varmış. Yıllar
ekmeğini yediği bir ailenin ışsız 

ve aç kaldığını anlayan maymun, 
hiç kimseye haber vermeksizin her 
gün evden çıkmakta ve tam öğle Ü• 
zeri ağzında ve ön ayakları arasın

da topallaya, topallaya yürüyerek 
ekmek, sucuk, peynir gibi taşıya
bileceği şeyleri a-ctirmiye başlamış
br. Aç aile, çarnaçar, maymunun 
getirdiği bu yiyeceklerle kifafı 

nefsetmiye başlamış ve bu bal bu 
suretle tam bir yıl devam etmiş· 
tir. Fakat, bir gün maymun eve 
dönmemiş ve akşam üzeri bir polis 
gelerek Mileri karakola çağırmış
tır. Burada, hırsızlık ettiği anlRşıi

ması üzerine maymun ile sahibi 
birer ay hapse mahkum edilmiş
lerdir. 

ğim si ze. Bakınız, renginiz sarar -
mış. Çok müteessir oldum . 

Zeynep metanetini kaybetmemiş 
gibi göründü: 

- Hayır .. Bir şeyim yok. Biraz 
midem bulanmıştı da . 

Nevzat derhal masanın üstünde 
duran yemişlikten bir elma aldı: 

- İşte ş;mdi mideniz düzele cek. 
İnsan yemişle rakı içerse, hiç do
kunmaz. Hatta sarhoş bile olmaz. 

Zeynep tatlı bir tebessümle sor
du: 

- O h3lde siz neden yemişle iç
miyorsl!nuz rakıyı? .. 

Nevzat kahkahayla güldü: 
- Ben sarhoş olmak istiyorum 

a canımı Keşke biraz başım dönse 
de neşem artsa. 

Ve hemen şu sözleri de ilave et
ti: 

- Gerçi sizi gördüğüm dakika
danberi sevinç ve neş'e içindeyim 
amma .. Biraz da rakının sersemli
ğine o kadar ihtiyacım var ki... 

Marika başını sallıyarak: 

-İnsan çok sevindiği zaman ne 

k adar rakı içse sarhoş olmaz, dedi. 
(Devamı v ar) 
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Fotoğraf • 
Tahlilleri 
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Tetkikler 

Amerika gangsterleri 
Avrupaya 

Manisa dağsporcuları 
Kayak spor 

.tatbikatına çıktılar 

Satış 
Kooperatifleri 
Kuruluyor 

Bize resminizi gönderin, 
size ne olduğunuzu 

söyliyelim 
r Bu aUtunlarımı:ıda •kuyucu.la• 
Ft•ııın fotojraflarnu tahlile dr 
Yam ediyoruz.] 

göç etmeğe başladılar 

J zmir (Hususi) - Manisa Dağspor kulübünden (150) kişilik büyük bir 
kafile, Manisadın şehrimize ırelmiş ve buradan da Ödemişe ıreçmiş

lerdir. 
Kafile, kordonu takiben geçerken lzmirliler tarafından büyük bir gıp

ta ve takdirle karşılanmıştır. içlerinde kızların da bulunduğu Da~spor• 
cular, hakikaten çok iyi ıriyinmişlerdir. Bütün Dağspor levazımını bera
berlerinde taşıyorlardı ve tam bir intizam arzediyorlardı. 

Sporcular, Ödemiş'ten Bozdağa çıkacak ve buradaki müsait karlı 
sahada kayakspor tatbikatı yapacaklardır. Dağda, bir hafta kadar kal0 

malan muhtemeldir. 

• • • 
I zmirde bayram günleri 37 

zabıta vak' ası oldu 
f zmir (Hususi) - Bayram günlerinde şehrimizde 37 zabıta vak'ası 
olmuştur. 
Bunlardan 9 zu hırsızlık, 9 zu yaralama, 5 şi sarhoşluk, 2 si hakaret 

biri kadını. liif atmak, 3 ü bıçak taşımak, üç kumar, 4 dü araba ve 
otomobil kazası ve biri de şapka kanununa muhalif olarak poşu sarmaktır. 

Otomobil kazalarından birini Ta!At karısı Muazzez yapmıştır ve orada 
idare elliği 183 numaralı otomobili Ahmed karısı Nigar'a çaptırarak 
ayağından yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Şoför Hüseyin de otom0< 
bilini Kemeraltı cadde•inde Mehmed'e çarptıjl'ından yaralanmıştır. , 

Hırsızlık vak'aları ufak tefek bazı h!diselerdir ki, failleri yakalanmışlardır. 

Muhabir mektupları 

lzmir, (Hususi) - iş Bankası 
Umum Müdürü Bay Muammer 
Eriş şehrimizde iş Bankasının 
geçen seneki faaliyeti hakkında 
tetkiklerde bulunmuştur. Bay Mu0 

ammer Eriş, Akhisar ve Manisa 
şubeleri muamelatını da gözden 
geçirmiştir. 

iş Banka" Umum Müdürü, bu
rada gazetecilere muhtelif işler 
hakkında şu beyanatta bulun. 
muştur: 

- Bu senenin ihracat mevsi· 
minde bankanın lzmir şubesi aza• 
mi faaliyet göstererek ihracatı 
finanse etmiştir. lzmir mıntaka. 
sının bu seneki faaliyet bilanço· 
sunu en yüksek halde gördüm. 
Bundan dolayı lzmirli'ler mem• 
nun olmalıdırlar. 

Satıı kooperatifleri 

306 : Bay Ramazan Tamkan 
e Süse, e~· 

lenceye, şakaya 
bayılır. Sanayii 
nefiseye meyli 
ve mechibiycti 
vardır. Genç ve 

'oilhassa sarışın 

kadınlara karşı 

olan zafı, ica• 
bmda, onu bÜo 

, tük fedakarlık· 

!ara sevkedecelt 
dereceye varabııir, Arkadaşlarile 
şaka etmeyi sever. iradesi biraz 
zayıfca olmakla beraber, maddi 
menfaatlere taallük eden işlerde 
iradesini bir noktaya teksif ede
bilir. 

Çavdar ekmeği 
Buğday ekmeğin· 
den daha kuvvetli 

imiş 

Satış kooperatifleri bu sene 
teşkil edilecektir. Bu işle doğ. 
rudan doğruya Ziraat Bankası 
alakadar olduğu için bu hususta 
çalışılmaktadır. Satış koopera• 
tifleri, kredi kooperatiflerinin 
bulunduğu yerlerde kurulacaktır. 
Bunun bu sene tahakkuku, iktı· 

Artvl.n'ı·n 143000 nu-ıu 1 sadi bakımdan çok mühimdir ve J 
• 

1 
bu mevsime yetiştirilecektir. 

su bir hastahane istiyor 1:..o_o_la-pl-ık-u-yu_d_a ....! 

Alman profesörlerinden Frind
berger, buğday ve çavdar ekmek
leri üzerinde yaptığı tetkikler ne
ticesinde, çavdar ekmeğinin da • 
ha mugaddi ve insana daha çok 
yaradığı neticesine varmıştır. 

Buğday ekmeği yiyen fareler 43 
gün yaşadığı halde, çavdar ekme
ği yiyenler 130 gün yaşamışlardır. 
Profesör, insan üzerinde de tecrü
beler yapmış ve İskandiMvya 
ınemleketlerile Almanların çav -
dar ekmeği yemelerinin çok yerin
de olduğunu tasdik etmiştir. 

Birçok hastaların,bilhassa kış mevsimin· 
de ölmelerine seyirci kalmakzarureti var 

Artvinac dispanser binası 

Atvin (Hususi muhabirimiz -
den) - Çoruk ilinin tabii manza
raları içinde Artvin merkezinin 
bulunduğ•ı arazi kadar güzel hiç 
bir yer yoktur. Çoruh nehrinin ak
tığı vadinin etrafında (3500) met
re irtifaına&ki Kaşgal dağı gibi bir 
çok yükoek ve heybetli dağların 

bulunması ve dört tarafından il'sa
nın nazıırlarını tahdit eden uçu -
rumlu V'.? korkunç sathı maillerin 
bir kale gibi Çoruh vadisini çevir
miş olması seyircilerin ruhu!'lda 
büyük !ıeyecanlar yaratmağa kati
dir. 

Nüfusu itibarile küçük zannedi
len bu vilayet arazi itibarile rok 
büyüktür, Bu arazide şimdİlik 
(143000) den fazla nüfus yaşamak
tadır. Vilayet merkezinde (3460) 
kişi oturmaktadır. Hopa, Burcka, 
Şavşat ve Yusufeli gibi her biri 
ayrı ayrı birer ehemmiyeti haiz 
olan dört ilçe ile on iki nahiyeden 
rnüteşe!<kıl Çoruh ilinin, bu son 
Yıllarda ikbal ve kalkınma devri 
başlamıştır. 

Iiııstahane ihtiyacı 
Şimdilik il merkezi olan Artvin

ae en büyük eksiklik bir hastaha
nenin lıui unmamasıdır. Burası ilk 
önce vilayet halinde iken mevcut 
olan yirmi beş yataklı bir hastaha
nenin her ne kadar hususi muha
sebe tarafından idaresine çalışıl -
mış ise rle sonraları idare edileme
mesinden dolayı (10) yataklı bir 
dispanser haline indirilmiş ve vi
layetin Jağvinde o da kaldırılmış
tır. Yüz kırk üç bin nüfuslu bir vi
layette bir hastahaneqin bulunma
ması hem halkın ve hem de yüz -
lerce memur ve ailelerin manevi
Yatları ii>erinde pek fena tes.rler 
Yapmaktadır. 

Buralara gelmek istemiyen me
:ınurıarıınızın ürkeklik ve endişe 

göstcrmel0ri bu yüzdendir. Ameli
yata ve yahut çabuk veya uzun bir 
tedaviye muhtaç olan hastalar ön· 
ceden Batuma götürülürken son 
zamanlarda oraya seyahatin l?ÜÇ

leştidlmi~ olması ve Ttrabzonla 
Rizeye her zaman vasıta bulunma
ması ve bulunsa bile oradaki has -
tahaneler kadrosunun darlığı yü
zünden hastaların pek güçllikle 
kabul ve yahut reddedilmesi ve 
hele kış günlerinde ise hastaların 
nakline imkan bulunamaması do
layısile halkın sıhhatının bir nevi 
tehdit altına girmesi gibi haller ve 
bu ihtimallerden başka da mali 
imkansızlıklar yüzünden birçok 
hastaları:ı. öyle uzak yerlere götü
rülmel~ri müıpkün olamaması yü
zünden onların ölümlerine göz gö
re göre seyirci kalmak gibi feci 
misaller nazarı dikkate alındığı 

takdirde her şeyden önce burada 
mükemmt>l ve asri bir hastahane
nin inşası lüzumu kendiliğinden 

baş gôsterır. 

Binaenaleyh yeniden faya edil
miş olan Çoruh ili hı\lkının şu ö
nemli noksanının da tamamlan • 
sı lazımdır. 

Emniyet Müdürlüğü 
Burada yeni teşkil edilmiş olan 

emniyet müdürlüğüne Zonguldak 
vilayeti emniyet müdürü İsmail 

Hakkı Tarı tayin olunmuştur. Bu 
çalışkan zabıta amirimizi bir yıl 

önce Znnguldaktan tanırım. Ora
daki binlerce nüfusla on bin ame
lenin gere gündüz idaresinde gös
terdiği muva!!akıyeti yakından 

görmüştüm. 

Mumail~yh, başında bulunduğu 

Kızıl Ay kurumunu bugün takdir 
edilecek bir hale getirmiş ve ilba
yın direkti!lerile kurulmasına calı
şılan elektrik fabrika ve tesis~tını 
da meydana getirmiştir ki bu mu-

1 

Bir bakkal 
Öldürüldü 

Cinayete sebeb bakkalın 
borçludan alacağını 
• istemesidir 
İzmir ıHususi) - Dolaplıkuyu • 

da da bir cinayet olmuş, Esad is • 
minde biri, bakkal Cemal'i hı • 
çakla kalbinden ve karnından ya
ralıyarak öldürmüştür. 

Bakk31 Cemal, o g~ce dükkil • 

nını kapadıktan sonra evine rider
ken yolda Esad'a tesadüf etmiş ve 
kendisinden eski borcunu isteftıiş
tir. Sarhoj bir halde bulunan F. • 

sad bakkalla bu ;tüzden kavgaya 

tutuşmuş ve bir aralık ta bıçağını 
çekerek Cemal'in karnına ve kal
bine saplamıştır. Cinayetimü
teamp katil yakalanmış, ağır 

yaralı olan bakkal otomobille 
hastahaneye kaldırılırken yolda 

ölınüştÜt'. 

Tahkikata müddeiumumi mua • 
vini Bay Nadir tarafından el kon
muş, va'<'anın şahitleri isticvap e
dilmiş ve maktulün cesedine o -
topsi yaptırılmıştır. 

• • • 

5000 yemek ta
kımlı bir müze 
Londra lokantacılarından Fokan 

isminde bir zat, bütün ömrunu 
muhtelif yemek takımlarını topla
mıya hasretmiştir ve şimdiye ka -
dar 5 bin muhtelif yemek takımı 
toplıyarak bir mutfak müzesi mey
dana getirmiştir. Takımların bir 
çoğunda bir çok siyasilerin im -
zaları bulunduğu için tarihi birer 
kıymet kazanmışlardır. 

BEYOGLU 
SARAY 

TÜRK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
'ıYILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

TAN 

: Kızlar mektebi ve 
Mikey Şanghayda 

: Türk inkılabında 
terakk'i hamleleri 

: Bülbüller öterken 
: Rus -Japon muha· 

re besi 

: Bülbüller öterken 
: Rose Marie 
: Bağdad bülbülü 
: Kızıl çayır ve Hü. 

cum Taburu 

1 Torbalıda 
ı Bir canavarlık şıK 
ilki haydut intikam almak ŞARK 
maksadıyla dokuz muh· 

: ilk matinede: işte 
bahriyeliler ve 
diğer seanslarda Be
yazlı kızlar mektebi 

: Bay Tekin 
: Hindistan kahra. 

manian ve bir gün• 
lük kibar kadın 
: Renkli peçe ve 
Ölüm ve zafer 

telif hayvan yaktılar ASRI 
Torbalı, (Hususi) - Kazamızın ASTORYA : Çöl silahşörleri 

Şehitler kf.yünde emekli yü:;"aşı· . 
!ardan bakkal Bay Osman'a ait 
damdaki dokuz hayvanı yakmak 

için kasden dama ateş veren ilçe
mizin Arapçı köyünden Osman oğ
lu Mustafa ile Uşak'ın Yeni ma -
hallesinden Bekir oğlu Osman, za

bıtamızca yakalanıp adliyeye tt>s
lim edilmişlerdir. İfadelerinde 

kendilerini, yanında çalıştıkhrı A
rapçı köyü halkından Hasan Ali
nin, evwlce mal sahibi Osmanla 
aralarının açık olma?ı. yüzünden 

teşvik etmiş bulunduğunu ve damı 
böylece tutuşturduklarını söyle -
mişlerdir. 

Yangında beş muhtelif hayvan 
tamamile yanmış dört tanesi de a
ğır yaralı olarak kurtarılmışlar • 
dır. 

vaffakıyt>t -çok-değerli ilbay Ku

raltanla kt>ndisinin ve arkadaşları
nın Artvine unutulmaz bir eser • 
!eri olacaktır. 

K. Carıtürlr. 

(tekmili birden) 
CUMHURiYET: Kan davası ve 

makineli adam 
ISTANBUL 

FERAH : Kan kardeşler ve 
Parisli şantöz 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

: Cepkın genç ve 
Kızıl çayır 

: Hortlak 
: Balalayka ve herkes 

ondan bahsediyor 
ALEMDAR 

KEMALBEY 

: Denizler perisi ve 
Şırrlo maskeli baloda 

: Şafakta silalı ses
leri ve lftirak adası 

KADIKÔY 
HALE : işte bahriyeliler 

_ ÜSKÜDAR 
HALE : Mazurka 

BAKlRKôY 
MiL TIY ADI : Mişel Strogof ,,.. 
Fransız tiyatrosu operet 

kısmı 
1 - 3 - 937 Pazartesi günü ve 
akşamı saat 20, 30 da 
DELi DOLU 

Yazan: Ekrem Reşid 
Besteleyen : Cemal Reşid ,,.. 

2-3-937 Salı günü akşamı 
saat 21 de ( NAŞIT ) 

tarafından (Kılıbıklar) ve (Deli Dolu 

Polls enternasyonal tehlike ve tedbir zllinl çalmı•· 
tır. Hırsızlıkla yeni mUcadele metodları kartısında 
haydutlar tatkın bir halde çabalamaktadırlar 

Sıkı tıJbirlır ile hagJullan Amcrlkadan kaçırmaR• muoaffak olan 
J(ciıicumhur Runclt 

Gangsterler, 128 milyonluk kos- ral tah!<ik bürosu direı:rn,ü, bu 
koca Amerikayı, bir vakitler kor- zatı, cen cesaretli Amerikalı> diye 
ku ve delışet içinde yaşat.ınışlar - tavsif etmiştir. Filhakika, Huver, 
dır. Bugün, hala cKu-Kluks-Klan• l;ıir sürü azılı Gangsterleri ya i),ü, ve 
namı v'?•ilen soyguncu teşkilatı, yahut diri olarak ele geçirmeğe 
Amer!k3da, zaman, zaman baş gös- muvaffak olmuştur. Bunun ü1eri-
tererek bankalar soymakta, insan nedir ki /.merikalı haydutlar Av-
öldürmektedir. Gangsterlerin re - rupaya akın etmişlerdir.> 
isi Al K~pone yakalanıp hapse a- Doktor Oskar gazetecilere daha 
tılmışs~ da. muavinleri faaliyet - bir çok tafsilat ta vermiştir Bu i-
ten ~eri durmamaktadırlar. Bun- zahattan anlaşıldığına göre, Ame-
lardan korkunç bir haydut, p;.•çen rika halkını sakin ve nıüsteıih bir 
aylar içinde Viyana Prag, oradan halde ya~atmağa çalışan Vaşington 
da Bükre~e gelmiştir. Romanya polisleri, Gangsterlerin peşini val-
bankalarında paraya tahvil ettiği nız Amerikada değil, Avrııp1da da 
yüksek r&kamlı çeklerle, Biikreş takip etmektedirler. Bütün Gan-
barlarıncia, genç ve güzel kızlarla gsterlerin fotoğraf ve parmak iz -
eğlenme~i seven bu haydudun !erini Viyanadaki polis enternas -
Bükreşten nereye gittiği malüm yonalı vasıtasile bütün Avrupa po-
değildir. Gangsterlerin Amerika - !islerine göndermiş ve hu5asl po-
dan Avr.ıpaya kaçmalarına sebep !is radyoları ile lazım geıPn tafsi-
olan şey, bunlarla Amerikada mü- !atı da, Amerika polisi bildirnıiş-

cadele Pden hükümet teşkilatının tir. Gangsterlerde nbirisi Avrupa 
en son metotlarla hareket etmele- toprağına ayak basar, basmaz. rad-
ridir. Fakat, Amerikadan ka\ıp ta yolar hava dalgalarını ihtizaza ge-
Avrupaya gelen haydutlar polis tirerek .Filan ... Yahut fabn Gan-
enternasyonalının şiddetli tedbir- gsterler Bnriapeşteye, oradan ~a Sot-
leri karô sında şaşırıp kalmakta - yaya, Bukreşe doğru ııitır>ektedir. 
dırlar. Enternasyonal polis büro- Tedbir ı>.mız• diye bildirmekte -
sunun merkezi Viyanada bulun - dir. Bunı..n üzerine Avrupadaki 
maktadır. Amerika federal polis Enterna;yonal, derhal harekete 
tahkik bürosu direktörü Hm·er. bu gelerek lıaydudun peşine takıl -
merkezle daimi münasebettedir. maktadır. Bundan sonra hayduda 
Geçenlerde Avusturyalı gneteci- rahat, h:ııur yoktur. Nereye gitse, 
!erle görüşen Viyanadaki bevnel- ne yapmak istese çabalamaktan 
milel cin&i polis komisyonu sekre- daha ileri geçememektedir. Hay-
teri doktor Oskar Dresler, Ameri- dutlar, birrok şeytani çarPlere baş 
kalı Gangsterler hakkında şu ~öz- vurmaktadırlar. Mütemadiven do-
leri söylemiştir. !aşıp, yer değiştirerek tanınmıya • 

cAmer;kada Djon Edgar Huver cakları m<'mleketlerde iş görmeğe 

isminde bir zat vardır. Bu zattan çalışmaktadırlar. Fakat, kıymetli 

bütün Ganiest.:rle bir afet gibi sa- zinet eşyası çalan, sahte pasaport-
kınmaktadırlar. Haydutların 3cık lar yapan, para kalpazanlığı eden 
ve gizli iıiç bir tehdidine ehemmi- hırsız çeteleri, beynelmilel terrü-
yet vermiyen bu zatı, hiç b;r leh- beye istinad etmelerine rağmen, 
Jike, tuttuğu yoldan döndiireme • eskiye !l;~betle, şimdi n-.uhakkak 
miştir. Huver, en son Gangsıerin' yakayı ele vermekten bi~ türlü 
canını cehenneme yollamzasa, ra- kurtulamamaktadırlar. Çünkii, bü-
hatla öleıniyeceğini Amerika u • tün dünya polisleri, beşeriyete mu-
mumi efkarına ilan etmi~tir. Ağır zur olan bu mikroplara karşı el 
silahlarla mücehhez olan Gangs - birliği ile mücadele etmeğe başla-
terlere karşı bu sözleri açık olarak mışlardır. Bu mücadelenin ne ka-
söylemenin ne kadar büyük cesa- dar süratle muvaffak olduğ:ına bir 
ret istediği ma!Unidur. B!ı sözleri misal olarak, meşhur sahtekar y 0 • 

söyleyelidenberi, Huver, pek bü- han Ort namındaki beynelmilel 
yük tehlikelerle karşı karşıya bu- dolandırıcının 48 saat zarfında 
lunmaktadır. Vaşingtondaki fede- ( Lutfın sayfayı çerJirinlıı) ' 

ımıııı1111uıııuıııııııı111111111111111111111uııu11111111uı111111111uıııııuı111111111111111111111111111 111111111111111111 u 111111111111111111111111111111111 .. 

Sandıklı Halkevinde güzel 
bir müsamere verildi 

Ha!kevlerinin yıldönümü müna.ebetile Sandıklı Halkevinde de büyük 
merasım. y~pılmış, nutuklar söylenmiş ve ırece de Halk evi salonunda 
Kdart

1
al pdıyesbı. oynanmıştır. Resmimiz Sandıklı Halk evi törenine iştirak 

e en er en ır grubu gösteriyor. 

• 

• 
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Doktorun dedikleri: 

Sağlık ve korunması 
tedaviden daha 

ve kolaydır 
Korunma 
çok mümkün 

Tabiatın insanlara bağışbdığı 

sağlık, hıstalık kapımızı çaldığı 
gün değ~ri anlaşılabilen bir kıy -
mettir. Ondan önce varlığı, ehem
miyeti düşünülmeyen, bir !ır3atla 
düşünülse bile, çabuk unutulan, ni
hayet lııks bile sayılan bir fazla
lıktır. 

Sağlığın değerini hastalık anla
tır, ne yazık ki, öğretip belle!mez. 
Eğer öğretebilseydi, biribirine çok 
benziye!l hatalara sık sık düşerek 
canımızı da ikide bir tehlikeye dü
şürmez, vücudun bu müvazene bo
zukluğu yüzünden çattığı dertlere 
uğramazdık. 

Şurası da muhakkaktır ki, biyo
lojik ve fizyolojik manadaki sağ

lıkla, hastalığın hududunu pek 
kat'i olarak çizmeğe -bugünkü va
sıtalarla- her zaman imkan bulun
muyor. Bı;nun sebebi modern il -
min pek ince ve pek görünüp tu -
tulmaz arızaları bile meydana ko -
yabilmesindedir. İşte görünüşte 

tam bir sağlığa örnek olacak tip • 
!erde bile, bu küçücük arızaların 

bulunuşu ispat ediliverince, sağlık 
hududunun nerede başladığı hak
kında !ıPrkes haklı bir şüphe ,.e 
endişeye düşmektedir. 

Ancak, ilim böyle dediği için, 
herkesiıı !-endi zahiri sıhhatinden 
şüpheye düşmesine lüzum yoktur. 
Bu bildiklerimizi günlük hayatı • 
mıza tatbik ederken (ilim) ile 
(pratik)i biribirinden ayırmak i
cap eder. Çok defa, ilmin bu ince 
ve derin aramalarile bulup orta
ya koyduğu arızalar, bizim pratik 
hayatımıza hemen de hiç, engel 
\'ermiy~n şeylerdir. Ve şurasını da 
unutmamak lizımdır k;, düzeni 
aslından çok ince kurulmuş olan 
insan UZ\ iyeti bu arızaları yine 
kendi \'a$ı!alarile düzeltip yoluna 
koyarken, bizim haberimiz bile ol
maz. 

Bu ba!mna göre, hastalık ve sağ
lığın hııdutlarını yine bu -görüp 
anlıyabildiğimiz- noktadan ele al
mak aradığımız pratik fayda ve 
yararlık cihetinden doğru olmak i· 
cap eder. • 
İnsan sağlığı fizyolojik vazifele

rin yolundo. yürümesi, hastalık i· 
se bunlardan birinin yahut bir ka
çının aksamasıdır. Hazım yolu, 
kan devranı, beyin ve sinir takı -
mı.. gibi sistemlerin bozulması, 
kendilerine mahsus, başka başka 
tablolar meydana gıetirerek, ba~
ka başk:ı örneklerde hastalıkları 
yapar. B.ı hastalıklardan her biri
nin -geç Llsun, erken olsun- teda
vileri d~ bize oldukça maddi yahut 
manevi yorgunluğa mal olur. Hal
buki, teJlvileri bizi bu kadar yo
rup üzen, yıpratan hatta sonunda 
fl'lıiket!erc bile vardıran hastalık
ların korunma yolları, bilseniz, ne 
kadar sade, ne kadar kolay, hatta 
-ekonomik bakımdan- ne kadar da 
ucuzdur. 

Hastalık tedavisi, bir ilim, bir 
san'at me~elesidir. Hatta oldukça 
derin bir bilgi ve görgüye dayanan 
bir mese;edir. Herkesin yahut pek 
çoklarının, hala düzeltemedikleri, 
pek yanlış bir kanaati vardır. Sa
nılır ki bir tifo tedavisi, bir grip 
tPdavisi, bir zatürree, bir dizant~ri 
tedavisi c:!iye birşey vardır; ve .ıas
talık bi:- defa anlaşıldıktan sonra 
ona mahsus tedavi klişesini tatbik 
edince her şey yoluna girer ve 
hastalık da gider. Bu böyle 
olsaydı ne iyi olurdu?.. Hem 
hasta, h~m hekim için artık üzün
tüye yer kalmazdı. Fakat ne ~are 
ki iş bundan büsbütün baskaJır-

' ' ve bunun yerine bir (tifolunun te-
davisi), l:ir (griplinin teda,·isi), 
bir (zatürreelinin tedavisi) diye 
her has:alığın hastasına mahsus 
bir t"dav;si vardır, hastalık de~!. 
hasta tedavisi. Bir gripliye tatbik 
edilerek güzel netice veren bir te-

radyolarla ta Cenubi Amerikaya 
sorulup aranıldıktan sonra, va:.Ca
lanması gösterilebilir. Viyan~daki 
Enternasyonalın en belli başlı ga
yelerinden birisi de, kötülükleri 
önliyecek çareleri berveçhi peşin 
düşünerE'k tedbir almaktır. Hil -
katten v~ doğarken hasta ahlaklı 
olarak d;inyaya gelenlerin sonra -
dan terbiye edilebilmeleri müm • 
kiin değilse de, beynelmilel ahlak 
mutahassıslarının söyleaiklerine 
göre, bu kötü hastalıkla a• malul 
olanlarla, küçük yaşta bulunanla
rın vakit ve zamanile kurtarılabi
lip işe yerleştirilmeleri mümkün-
dür. M. N. Deliorman 

1 
davi usuiu, bir başka griplide hiç 
muvaffakıyet vermiyebilir. Hat • 
ta üstelik zararlı bile olabilir, bir 
tifoluy3. tatbik edilen rejim Jnun 
hayatını muhakkak kurtardığı 
halde bii· baskasının hayatını en 
ciddi' bir tehİikeye düşürebilir. 

Daha canlı misal aramak için 
derine irmeğe yahut uzağa git • 
meğe h~cet yok; sıtmanın ilacı ki
nin olduğunu hep biliriz, kullanı • 
rız. Ancı:k, pek seyrek bile olsa, 
kinin alınca kurdeşen gibi cild arı
zası göst~ren, daha ilerisine gidin
ce idrarından kan gelen (kara su 
humması), hatta ölüm tehlikesine 
düşen hastalar vardır. 

Sayısı 'ütunlar doldurabilen bu 
misaller -~ bakınca, (tedavi) diye 
çok kla';ık birşey sanılan işin pek 
te harcı alem bir iş olmadığını 

anlamak güç olmaz ve nihayet has
talık tu!avisinin, dediğim gibi, bir 
ilim •:e san'at işi olduğunu kabul 
etmekte kimse tereddüt etmez. Bu 
bir salıi:ıiyet ve vukuf meselesi -
dir. 

* 
Her lıa~talığın, klişe gibi her -

kese tatbikı kabil bir tedavisi ol
madığı hs.lde, her hastalığın -bu -
nun aksine olarak- hemen herkese 
tatbiki kabil çok da sade korunma 
yolları vardır. Tedavide lüzumu 
muhakkak olan ilim ve vukuf ye
rine korunmada çok defa, ciddi bir 
istek, ilme inanış, tatbikına itina ve 
küçük bir kaç tedbire riayet et -
mek, mutlak bir muvaffakıyet ve
rir. Mi:;a! mi arıyorsunuz? İşte bir 
çoklarından bir kaçı: (Çiçek) gibi 
korkunç ve öldürücü bir hastalık
tan korunmanın (çiçek aşısı) gibi 
pek sade bir yolu vardır. Halbuki 
çiçek tedavisi için, bugün, taba -
bette dört başı mamur bir tedavi 
usulü konmamıştır bile. Hastalı -
ğa hastasına göre pek muhtelif te
davi .;arelerine baş vurulur. 
Kuşpalazı (difteri), tedavisine 

geç başlananlardan başka. Prken 
bile tedavi edilse muhakkak öldürü
cü şekilleri de bulunan, bir çok kü
çücükle~in ölümüne sebep olan 
salgın v;ı bulaşık bir hastalıktır. 
Tedavi edilenler de bile, seyrek 
de olsa, felçler.. vesair arı ... alar 
yaptığı vardır. Bu korkunç hasta
lığın rla iJir aşısı (difteri aşısı) var
dır ki ciddi bir muafiyet temin e
der ve uzunca zaman da sürer. 

(Skorbüt) vitamin yokluğun • 
dan ileri gelen bir hastalıktır. Ta
ze meyve, vitaminleri bol gıda 

ve y~şillik yemekle vücude yete
cek kad:ır vitamin girmesine dık -
kat etmek bundan korunmağa ka
fidir. 

Sıtma; uzun \'e devamlı tedavi
ye ihtiyaç gösteren, hatta tedaviye 
de i!lld eden, (nüks) eden bir has
talıktır. Bu külfete düşmemek için 
en başlı çare sivri sinekten korun
maktır. Sıtmalı yerlerde gezenler 
bir cibinlik taşırlar ve belli bir 
sisteme göre (kinin korunm:ısı) 
yaparlarsa hastalığa tutulmak ih· 
timali kalmaz. 

(Nörasteni) bir yandan (bünye) 
bir yandan da irade zaafının biri
birine y~rdım ederek yarattığı pek 
mod<?rn olmuş bir hastalıktır. Te
davisi, tebdilha,·a, seyahat, ilaç, 
perhız... diye aylarca sürer. Hal
buki çalı;mayı düzene koymak, 
hazım yolunu bozmamak, çalış • 
mak gıbi istirahatin de lüzumunu 
bilmek ve tatbik etmek.. bu 
derdde"\ korunmanın kolay ve sa
de yoll•ndır 

Hü!asa: Sağlığın kıymetini an
lamak icin hasta oluncaya kadar 
işı ge\··· k tutmak yerine, hnsta 
olmamak için korunma tedbirleri
ni almak, bunlara kendini alıştır
mak medeni adamın, medeni hak
ları karşı!ığı olan, ilk vazifelerin • 
den biridir. 
Hastalıklardan nasıl korunulur?. 
Bir kıı.mı umumi, bir kısmı da 

hususi elan bu tedbirleri -zaman 
zaman- bu sütünlarda hulasa ede
rek okurlarıma hizmet etmek be • 
nim ;çin pek zevkli olacaktır. 

Dr. O. NUREDDİN 

Yeni Lokarnol 
( l nci sayfadan deram) 

lngilterenin Almanya, Fransa 
ve lng'İitere arasında ııktedilecek 
bir muahedeyi her türlü hal sure
tine tercih etmesi muhtemeldir. 
Çünkü bu sureti~ Akdenizde zu
hur edebilecek ve 1936 senesinde
ki ihtilaftan daha vahim olacak 
bir ihtilafın çıkması takdirinde çok 
kuvvetli bir zlman elde etmiş 
olacaktır. 

Güneş İstanbulsporu bir 
sayı farkla yenebildi 

Fener Topkapıyı 3 - O, Galata· 
saray Eyübü 6 - O yendiler 

den Niyazi ofsayt olduğu iç i:ı 
bu gol sayılmadı. 

Esat kaleci ile karsı karsıva kal-. . . 

Teşkilatı Esasiye Ka
nunundaki tadilat 

Kanunun tadili münasebefile 
Kamutayda cereyan eden 

müzakere ve iç Bakanın nutku 
-3-

Dlin !ık maçlarının son müsabd
kaları yapılaı. İst. Sporltlar. Gü • 
ne~c 2 - 1 gibi bir sayı farkı ile ye
nilmekle muvaffakiyet kazanmış 

oluyorlar. 

Geletasaray : 6 

dığı halde topu kalecinin ellerine ı 

atarak bir gol daha kaçtı ve biraz 
sonra top ortalarda iken oyun da 

Arzcttığim prensiplerin bs 5lıca- ı 
!arının Teşkilatı Esasiyemize g~ç
mesi, Atatürkün prensiplerine mil- j 
Jeıçe beraber bağlılığımızın ve s1-
mimi ilgimizL1 hukuki ifadesidir. 
Biz istiyoruz ki, siyaset ve icraat 
sahalarında yaptığımız işler irfan 
ve \'icdanı hııkukilerde yer bul -
sun ve hukıık; hayatın mebdei, 
menşei ve istinadgahı olsun. O iti
barladır ki, devletçilik vasfım Teş
kilatı Esasiyeye koymak kararını 
verdik. 

geçmiş zamanlara ait veyahut ın
sanların yüksek hislerinden müte
vellit mücerred mefhumlara ka -
pı larak koymadık. Biz doğrudan 
doğruya sulh ,.e medeniyet amili 
olarak bir Türk istiklalini eoedi • 
yen korumak için ne gibi şartlar 
dairesinde yapılaqağını arıyarak 

ve icabeden şartları tesbit ederek 
aljığımız halkçılık bir merhamet 
eseri de değildir. Halkçılığımız 

doğrudan doğruya bu memleketin 
kurtarılması, müstakil olarak in -
sanca ya~aması için bir şartı ev
velctir. Bizim halkçılığımız; hal

ka doğru, halk için değil, halle ta
rafından ve balkla beraber siste

midir (Alkışlar). Bu sistem mem
lerl:etin doğrudan doğruya halk ta· 
rafından idaresini istilidaf eder. 
Bizde !erd ve sınıf imtiyazı yok -
tur. Bütün vatandaşlar üzerinde 
kanunlarımız tamamile müs.ıvi o
larak mer'i ve caridir. İtt:Hımız3 
vasıl olacak da cezasını görıniye -
cek hiç bir kanuni kabahat yok -
tur. 

EyUp : O 
Taksim stadında ilk maç G. Sa

rayla Eyüp arasında oynandı. 
G. Saray: Avni - Refik, Reşat, 

Hicri, Salim, Suavi, Şevket, E~ -
fak, Sehihattin, Haşim, Bülend. 

Eyüp: Halit, Alfıettin, Ekrem, 
Faruk, Nuri , Ferdi, Feti, Zt!k3i, 
Adnan, Alaettin, Mehmet. 

Galatasaray ile Eyüp takımları 
yarımda oyuna G. Sarayın bic 
hücumile başladılar. Fakat bu akın 
derhal Eyüp müdafaasında kırıl

dı. Ve Eyüblüler hemen G. Saray 
kalesine inmekte gl:!çikmedi. G. 
Saraylılar soldan Eyüp kale:,ine 
kadar indilerse de bir netice çık
madı. 

Oyunun 15 inci dakikasında G. 
Saraylılar soldan bir inişten snnra 
Haşim vasıtasile ilk gollerini yap
tılar. Oyun G. Sarayın bariz bir 
hôkimiyeti altında cereyan ediyor. 

Yirmincı dakikada Şev!ret çok 
güzel bir anlasmadan sonra G. Sa
rayın gollerini ikiye çıkardı. G. 

Saray durmadan soldan ve sağd~n 
akın yapıyor. 25 nci dakikada Hosô
min sürdüğü top Seliıhattine ı::eç

ti ve o da topu tekrar vererek top 
üçüncü defa Haşimin ayağile E
yüp kalesine girdi ve biraz sonra 
da devre (3-0) G. Sdrayın üstün 
bir oyunu ile bitti. 
İKİNCİ DEVRE: Oyun Eyühi'n 

soldan bir hücumile haşladı. H~ -
men G. Saray kalesine indilerse de 
bir netice çıkmadı. 15 inci dakıkada 
G. Saraylılar Ha~imin bir ş.ıtile 

dordüncü sayılarını yaptılar. 
Re~adın ortaladığı topu yerin -

de yakalıyan Salfıhattin Eyüp 1<a
lesine akınıya başlıyor. Fakat !\
yüp müdafaası hatalı bir şekilde 

durduruyor. Penaltı oldu. Ve pe
naltıyı Reşat sıkı bir şütl" G. Sa
rayın beşinci golünü vaptı. 

G. Saray sağdan ve soldan E
yüp kalesine akın ediyor ~rıldan 

gelen topu Haşim güzel bir şütle 
altıncı defa Eyüp ağlarına taktı ve 
biraz sonra da oyun 6 - O G . .Sarayın 
galebesile bitti. 

Fenerbahçe : 3 
Topkepı : O 

Bu maçtan sonra sıra Fener -
bahçe ile Topkapıya geldi. 

Fenerbahçe: Necdet, Yaşar, Le -
bib - Cevat, Aylan, Resat - Niyazi, 
A. Rıza, Naci, Esat, Fikret. 
Topkapı : Rıdvan - Fethi. Hak

kı - Sebahattin, Osman, Ş~ref -
Tahsin, Haydar, Kiımil, Zi;y·n, Sa
bahattın. 

Hakem: Şazi Tezcan. 
Oyun Topkapının hücumile ba~

ladı. Sağd"n Fener kalesine kadar 
indilerse de Lebip bunu durdur -
makta gecikmedi. 

Fenerliler soldan Fikret \'asıta

sile Topkapı kalesine kadar indi
ler. Fakat bir netice çıkmadı. Sa
rıliıciverlliler soldan, Topkapı ka
lesine kadar indiler. 

Fıkretin ortaladığı topu A. Rıza 
kafa ile içeri sokarak Fener;n ilk 
golünü yaptı. Bu golden sonra a
çılan Topkapılılar çok güzel ~nla

şıyorlar ve Fener kalesine zaman 
zaman tehlike yaratıyorlar. 

25 inci dakikada soldan ilerliyen 
Fenerliler Esadın ayağı ile ikınci 

sayıyı yaptı. 43 üncü dakikada sağ
dan gelen topu yerinde yakalıyan 
Esat bu suretle Fenerin üçüncü 

sayısını yaptı ve devre de bu su
retle 3 - O bitti. 
iKiNCİ DEVRE: Oyun sağdan 

Fenerin bir hücumile başladı. Ve 
derhal Topkapı kalesine indilerse 
de bir netice çıkmadı. Oyun orta
larda cereyan ediyqr. Bir ar.ılık 

soldan Topkapı kalesine kadar in
diler. Fikretten Niyaziye Niyaziclen 
Esada ve Esattan da A. Rızaya ge
çen top A. Rızanın fena bir vu
ruşile hav3dan avta gitti. 

Fikretin ortaladığı topu RPşat 
soldan ve kalecinin elleri arasın
dan ağlara taktı ise de daha evvel-

3 - O Fenerin galibiyetile bitti. 

GUneı : 2 
lstllnbulspor : 1 

Son oyun Güneşle İstanbulspor 
arasında idi. 
Güneş: Cihat - Reşat, Far.ık • 

İbrahim, Riza. Daniş - Melih, Rebii, 
Rasih, Selıihattin, İsmail. 

istanbulspor: Hikmet • Hasan, 
Samih - Aziz, Enver, Fahri - Nev
zat, Hikmet, Orhan, İsmail, F.,ıhri. 

Hakem : Halit Galip. 

Oyun 4 de Güneşin bir hücumile 
başladı. Giineşliler soldan İstan • 
bulspor k.ılcsine kadar uzandılar. 
Sol açığın çektiği şüt kalecinin el

lerinde kaldı. Güneşliler 9oldan 
yaptıkları hücum esnasında İotan
bu!spor kaksine indiler ve on SB· 

kiz inci dakikada sağiçin ortaladığı 

topu l\Ielih ofsayt olmasına rağmen 
topu sağ köşeden ağlara !aklı. Bu 
suretle Güneşliler ilk gollerini ka
zandılar. 

!stanbu!spor farları derhal rü -
ne~ kalesin~ aktılar. Sağdan gelen 
top sağ i<:e geçti. Fakat Faruk to
pu kaleciye vermek istedi. C'ihat 
fazla çıktı. Sarısiyah forları topu 

içeri atamadılar bu suretle bir gol 
fırsatı kaçırdılar. Sarısiyahlılar bu
gün çok güzel bir oyun oynuyor • 
!ar. Güneşliler İstanbulsporıın• bu 

güzel oyunu kal'Şısında şuurrnz 

bir oyun oynuyorlar. Biraz sonra 
oyun 1 - O Güneşin galebesile bit· 
ti. 
iKiN'Cİ DEVRE: İstanbulspor • 

!ular, soldm ilerliyen Sarısiyahh
lar Güneş kalesine indiler üçüncü 
clakikada Güneş kalesinin önünde 
bir karışıklık oldu bir an Güneş 

kalesinin önü karıştı sağ açık Nev
zat bu karışıklıktan istifade ede
rek Sarısiyahın beraberlik golü

nü yaptı. 

Bu golden sonra açılan İstanbul
sporlular Güneş kalesine her an 
tehlıkeli anlar yaşatıyorlar. 
Güneşliler bu golden sonra a • 

fallar gibi oldular. 
İstanbulsporlular sağdan soldan 

Güneş kalesine mütemadiyen a • 
kın yapıyorlar. 

Biraz sonra tekrar soldan 8arı
siyah kalesine inen Güneşliler Me
lihten Rasihe geçen top İstanbul
spor kalesine girdi. 

İstanbulsporlular bu kadar ça • 
Jışmalarına rağmen beraber vazi
yetten 2 - 1 mağlup vaziyete ~irdi
ler. 

Atatürkün vazettiği prensipler 
TüıktUr. Yani asliyeti ve menşei 
itibarile tamamile milletin kendi 
seciyesinden alınmış ve onun bü -
tün ihtiyaç ve zaruretJerine uy -
gun olarak seçilmiştir. Bu pren -
sipler aynı zamanda türkçüdür de .. 
Bu itibarladır ki millicilik vasfı 
kendiliğinden çıkan bir zaruret o
lur. (Bravo sesleri) Bu mille\in son 
asırlarda, gerek ekonomik h1yat • 
ta, gerek sosyal hayatta çektiği e
lemleri burada tekrar etmek iste
mem. O son safhalann hazin sah
nelerini Atatürkün nutuklarında 
açık olarak görmek mümkündür. E
ğer tekrar bu acı hatıralara dön • 
memek, bu elim hayatı yaşama • 
mak ve beşeriyete de böyle bir fe
lilket hazırlan;ak istemiyorsa Türk 
Milleti, behemehal Türkçü ve mil
lici olmak lazımdır. (Bravo, çok ya
şa sesleri) (Alkışlar) 

Türk Milletini beşeriyet içerisin
de medeniyete yarar, sulhe ha -
dim, mümtaz bir camia yapmak i
çin evvel emirde Türk milletini is
tikbal tarihinde de !ayık olduğu 
medeniyet seviyesine çıkarmak ıa. 
zımdır. 

Bu itibarla millici olmak bizim 
zaruri şiarımızdır. Fakat bizim 
millici şiarımız dar ve inhisarcı 
değildir. Bizim milliciliğimiz me
deni beşeriyet içinde onun esaslı bir 
unsuru olarak insanlığın ila ve te
alisine ve bütün dünyayı mes'ut 
ve müreffeh yaşatmıya matuf bir 
milliciliktir. 
Diğer bir vasfımız da halkçı ol

maktır. Halkçı olmak alicenablığı
mızın nazari bir eseri değildir. Za
ten biz prensiplerimizi !:oyarken 

Halkçılığımızın tatbikatta "e 
teşrii hayatta yeni yeni eleman!dr 
olarak cihana nümune olacak kJ

dar ileriye varmış hukuki c•er!Pri 
vardır. Partimizin her se!'le to~ -
lanan ocak kongreleri, iki seneıie 
bir toplanan vil~yet koııgrelcd , 

dört senede bir toplanan Lüyi':< 
kurultayı; Avrupa hukukunda i
nisiyatif, Jejislatif ve referandum 
denilen esasların ameli tatbikin -
den başka bir şey değildir. Bi' 
yaptığımız işleri her sene bu k,ı~
grelerde gözden geçiriyoruz ve o
rad~n alınan neticeleri huzurı.. a
linize arzetmekteyiz. Büyük Mec
lisin kanunlarındaki isabetin en 
büyük amili de halkın fikirle·•ı•i 
almak ve mütalealarını layık ol. 
duğu ehemmiyeti vererek kanun -
ların hazırlanmasında müessir kıl
maktadır. Binaenaleyh bu bı"aı 
lüzumlu ve önemli bir prensi•>in 
Teşkilatı Esasiyeye girerek .1m • 
menin vicdanında bir hukuk esa

sı olarak tel8kki edilmesi elb-·tt~ 
çok iyi ve zaruri bir şeyctir. 

(Devamı var) 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı lfaqları 1 
-------------,------~ 

10 ila 13 tane pansuman çadırt ile 34 ilii. 45 tane hastane 
çadırı kapalı zarfla satın alınacaktır. Beher hastane çadırına 1100 
ve beher pansuman çadırına 650 lira fiat tahmin edilmiştir. lha· 

lesi 5 Nisan 937 Pazartesi günü saat 11 de M. M. Vekaleti 

1atın alma komisyonunda yapılacaktır. 11.k teminat 4147 lira 50 
kuruştur- Şartnamesi üç lira karşılığında M. M· Vekaleti Sııtın
alma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girccelc!er kanuni temi· 
nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
bdgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 

saat evvel Anlı:arada M· M. Vekaleti Satınalrııa Komisyonuna 
vermeleri. "603. "809., 

Güneşliler biraz açılır gibi ol.!============================== 
dular. Halit Galip bugün görü~ • 
]erinde hiç de isabetli değil. 

Güneşliler on dakika kadar ha
kim oynadılar. İstanbulsporlular 
bu on dakikalık hakimiyetten kur
tularak Güneş kalesine kadar in • 
diler. Fakat bir netice çıkmadı. 
Bugün İstanbulsporlu çocuklar can
la başla çalışıyorlar. Ve Güneşe 
sayı fırsatı vermiyorlar. 

Bir aralık hakem topu İstanbul
spora on sekiz çizgisi içine koydu 
herkes bunu penaltı zannetti ise 

de sonra Güneş aleyhine favul 
verdi. Oyunun bitmesine beş da
kika kala İstanbulspor lehine 'lir 

penaltı oldu. Fakat bu bariz penal
tıyı hakem vermedi. Oyun da bu 
S\Jretle 2-1 Güneşin galebesile bitti. 

Şeref stadında 

Kesımpaıa : 5 
Ortaköy : 2 

Lik maçlarının ilk müsabakası 
Kasımpaşa ile Ortaköy arasında 
oynandı. İlk devre müsavi bir o
yunla 2 • 1 Kasımpaşanın galibi
yetile bitti. İkinci devrede Orta • 
köyün bir golüne mukabil Kasım

paşalılar üç gol yaparak maçı 5-2 
kazandılar. 

Anadoluhisar : 3 
KaragUmrük : 2 

Son oyun Karagümrük ile Ana
doluhisar arasında idi. 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif pllk 
neşriyatı, 14,00 son. -
Akşam neşriyatı• 
18,30 plakla dans musikisi, 19,30 

çocuklara masal 1 Galip Arcan, 20,00 
Rilat ve arladaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk ~rkıları, 20,30 B. 

Ömer Rıza tarafından arapca söylev, 
20,45 Bahriye ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkı
ları, 21, 15 Şehir tiyatrosu dram 
kısmı tarafından (Armen), 22, 15 
ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün proırramı, 22.30 plakla , so
lolar, ve operet parçaları, 23,00 
son. 

Heyecanlı ve mücadeleli bir o

yundan sonra ilk dene 1 - O Kara· 

gümrüğün aleyhine bitti. İkinci 

devrede Anadoluhisarlılar biri pe

naltıdan iki sayı kazandılar Kara

gümrüklülerde iki gol çıkarmala -

rına rağmen bir gol farkla mağlup 

oldular. 

SUleymanlya : 2 
Para ı O 

Ayni sahada lik maçlarından ev
vel Pera • Süleymaniye takım -

ları karşılaştılar. Hakem: Şazi Tez-

" - , 

1352 R.~mı 1355 Hicrl 

1 
Zilhicce Şubat 

17 16 
Yıl 1937, Ay 3, Gün 60, Kasım 114 

1 Mart 
Pazartesi 

Vaaati Vakitler Ezani 
1 el. ıa. d. 

1 
' 
' 

••• 
Güneş 6 35 1:! 35 
Ôğle 12 27 6 27 
ikindi 15 34 9 34 
Akşam 18 00 12 00 
Yatsı 19 29 1 30 
imsak 4 56 l()o .~6 j 

-

can. Süleymaniyeliler kuvvetli ra
kiplerinden daha güzel oynıyarak 

maçı 2 - O kazandılar. 

T. Y. Y.Kurtuluı :2 
Beykoz : 1 

T. Y. Y. Kurtuluş takımı Beykoz
la bir maç yaptı. Her iki takımda 

en kuvvetli şekilde oynuyorlardı: 
Maçın hakemi gene Şazi Tezcan. 
Beykozluların düzgün oyununa 

Kurtuluşun enerjik oyunu daha 

ağır bastı, Neticede Kurtuluş'.ular 
2 - 1 galip geldiler. 
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-YEZiDiN AŞKI ' 
VE KERBELA FACiASI 1 --- -

TorlhT romon : 106 Y ozan : M. Rasim ÖZGEN 
1 

Yezidin avdeti .. hele derhal ve daha· 
büyük birgayretleordunun istihzaratına 
çahşmıya başlaması halifeyi sevindirdi 

Muaviye.. Yezidin başını alıp 
Basraya yollanması önünde, bir -
denbire şaşırdı. Öyle ya.. şımarık 
şehzade, içinde bulunduğu ıstırap
la.. aşkına vurulan darbeden hu -
sule gelen tehevvürle intikam his
si arkasında sürüklenir .. Basraya 
kadar gidebilirdi. 

Muaviye .. Yezidin Basraya git -
mesindcn korkmuyordu; çünkü 
Basra valisi Yezidin amcası Ziyaad, 
orada, onu önler .. bir mes'de çı - ı 
karmasına meydan vermezdi. 

:Muaviyenin canım sıkan şey_ 

y.,zidin Şamdan ayrılmasının uza
ması ihtimali idi; bu hal, onun, or
duya iltihakına maniğ olabilirdi. 
O zaman, bütün tasavvuratı alt 
üst olurdu. Ordu, muzafffer av -
det etse bile, bundan doğacak he
yecanı, oğlunun namına h~•isrr:ara 

imkan bulunmıyacaklı. Belki de 
aksi bir te'sir de husule getirecek
ti: Muarızlar, muhalifler, Yezidin 
korkaklığını.. korktuğu için ordu
ya iltihaktan kaçtığını idd'a ede -
ccklerdi. 

Muaviye.. Yezidin avdetine ka
dar geçen dört günü kabuslar i -
çinde geçirdL 

Yezidin avdeti.. Hele derhal ve 
daha büyük bir gayretle ordunun 
istihzaratma çalışmaya başlaması, 
halifeyi çok sevindirdi. 

Ordugiıhtan, her akşam bir kıt'a, 
bir kabile hareket ediyordu. Hare
ketten evvel, yanan meşğalelerin 
ziyasında kılıç, cenbiye oyur.ları 

oynanıyor.. dini merasinı yapılı -
yor ve halifenin duası dinleniyor -
du ve asker: 

- Elcihad! Eşşahade! 
Diye bağırarak kabile reisleri -

nin arkasında yürüyüşe g~iyor -
•)ardı. 

Muaviye .. Yezid ve diğer teşyiğ
ciler .. şim&le doğru giden askerin 
arkasından bakıyorlar.. şar.lnları

nı dinliyorlar ve artık, yolda meşğ
alelerinin ziyası görünmeyince ve 
şarkılarının sesi i itilmemeye baş
layınca Şama avdet ediyoı Iardı. 
Şimdiye Jı:adar mızraklı piyade

ler .. sapancılar .. okçular, kısım kı
sım gitmişlerdi. Sıra, Yezidin bir
likte gideceği ebu Eyyubülensari -
nin kumandasındaki süvari kıt'a -
!arına gelmişti. (Dıroamı va.T) 
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TARİHTEN 88 İNCİ NOT 

Nübüv•etin altıncı senesinde ve 
Muhammedin Jmk albncı yaşında 
Hamza, ondan üç gün sonra da Ö
mer müslüman oldu. Bunların is
ıam olması ile isJamiyet epeyce 
kuvvet buldu. Bu iki zatın, müs -
lüman olmasının, islam tarihinde 
çok büyük ehemmiyeti vardır. 

Hamza müslüman olmazdan ev· 
,·el mühim bir vak•a olmuştu. 

O zaman, mülümanların adedi 
otuz ~ki.! ıdi. Ebu Bekir; cArtık 

meydana çıkalım'> diyor .. Muham
med de <i a Eba Bekir! d1ha çok 
kun·etsiziz.> Der, meydana çık -
maktan sakınırdı. 

Muhammed, nihayet, Ebu Bek.i
rin ısrarına da ·anamadı. Kendi -
>ine iyman eden müslümanları al
dı haremişerüe gitti. Müslüman -
!ar, toplu bir halde durmaktan çe
kindikleri için her biri, bir tarafa .. 
aşiretleri olanlar aşiretleri arası -
na gitti. 

Ebu Bekır bir hutbe okudu ve 
orada bulunanları Allaha ve resu
hine iyrnan etmiye <lağvet etti. İs
liımlar arasında ilk okunan hutbe 
budur. 
Müşrikler .. bu cür'etkiırlığa çok 

kızdılar. İsliıınların üzerine yürü
Frtk onları fena halde dövdüler. 
Muhamm.:d de çok daya1< yedi. 
Otbe ibni Rebia, Ebu Bekirin yü
züne nalınla vurdu. Beni Tim ka
bilesi efradı yetişerek Ebu Beki
ri düşmanlarının elinden kurtardı 
ve yüruyemiyecek kadar dayak 
yediği i~in bir kilime sararak evi
ne götürdüler. 

Ebu Bekir biraz kendine gelince 
Muhammedin ne halde olduğunu 
sordu. Anası Ümmü Hayr: Bu be
liılar, başımıza hep onun yüzünden 
gelciiği halde hala onu soruyorsun! 
diyerek oğlunu azarladı ve önüne 
yemek getirdi. 

Ebu Bekir, Muhammedin ne bal· 
de o duğunu anlamadıkça ağzıma 
bir lokma koymam, diyerek yemin 
edince birini gönderdiler; Mu -
hammedin, beni Erkamin evinde 
sıhhatte olduğu haberini geti_rdi
ler. 
Akşam ortalık tenbalaşm<:a iki 

kadın Ebu Bekirin kollarına gir -

ISTANBUL TRAMVAY ŞİRKETi 
21 lklncik6nun 1911 tarihli ••rtnamenln 14 Uncu 

maddesine göre 

İLAN 
1 Mart 1937 tarihinden itibaren tek

mil hatlarda aşağıdaki tarifeler 
tatbik olunacaktır. 

Birinci Me~ kiJhılnci Mevkl 
Nıi.kliye ve. köprü. resim-

leri dahli 

Kurut KlltUf 

1-2 kıt'• 5 50 3 50 
3-7 

" 
7 75 5 50 

Suba7lar 1-7 
" 

5 50 3 25 
,, (karne) 1-7 

" 
4 25 

Aak~rler. ulre.ı malltllc.rl u .... 1-7 
" 

4 25 2 
Askerler (karne) 1-7 - 1 50 ,. 

hk,Orta ve Lise 1 Ayni arabada evden 
mektepleri mektebe ve mektep- 4 25 2 
talebeleri. ten eve kadar 

tep ve Onlver· 
YUksek mek· ı Ayni arabada yapılao 

4 25 

\ 
2 

site talebeleri 
tekmil seyahatler 

için 

lstanbul Defterdarhğından: 
Muhammen kirası 

Lira 

Boğaziçinde Yeniköyde Köybaşı caddesinde Vlpnr 

iskelesi yanında Anan of y11lısı denilen 11 ı N o. 1ı 

sahil hane. 600 

300 Aynı yerde ve caddede 13 N o. lı sahilbane. 

Kadıköyünde Caferağa mahallesinin Yoğurtcu ç'şmeıi 

sokağında 9 No. lı diıkkan yarı payı.. 75 
Yukarıda cinsi ve mevkileri yazılı yerler hi:r:alarındaki bedeller 

üzerinden bir yıl müddetle ve açık arttırma usulile ayrı ayrı ki

raya verilecektir. İsteklilerin ve tediye ş'raitini öğrenmek isti

yenlerin 4·3·937 Perşembe günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey 

alrçalarile Milli Emli.k l\Iüdürlü~ünde topl•nan komisyona gel· 

meleri. (R.) (414) 

diler; onu, Muhammedin yanına 
götürdüler. Muhammed, Ebu Be
.kirin alnından öptü. Orada bulu -
nan müslümanlar da o suretle ha
reket ettiler ve hepsi de Ebu Be
kirin haline ağladılar. O gece, Ebu 
Bekirin anası da müslüman oldu. 

Bu vak'anın ertesi günü Hamza 
müslüman oldu. 

Hamza, Muhammedin amcasıdır. 
Ebu Lehebin azadlı kölesi idi. Mu
hammedi, emzirmiş olan Nüveybe 
Hamzayı da emzirdiği için ikisi süt 

kardeştil~r. Muhammed'den iki 
ve bir rivayete göre dört yaş bü -
yük idi. 

[
=nEVREntLEcEK iHTiRA~ 

BERATI 
•Yumurta, et, balık, sebze vesair 

gıda maddelerini asid karbon!k ve
sair bitaraf gazler vasıtası ile mu-

hafaza etme usulü• hakkındaki ih
tira için alınmış olan 28 Şubat 1935 

tarih ve 2001 numaralı ihtira bera
tının ihti \':t ettiği hukuk bu kere 
başkasın-ı devir veyahut mevkii 
fiile konmak için icara verilmesi 

teklif edilmekte olmakla fazla ma
lum.at edinmek isteyenlerin Gala
tada Aslan han 5 inci kat 1-4 nu

maralara müracaat eylemeleri i -
lan olunur. 

ista~bul Belediye$i .,: :iıa@~rı . 
. . . - . . ' 

._ .r -··.,. 1 • ~~.": .... 

'-· 

Keşif bedeli 2388 lira 48 kuruş Olan Yalovada. sıfat istasyonu 

ikmal inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve 

şartnamesi levazım Müdiirlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
No. lı kanunda yazılı vesikadan başka bayındırlık Direk'.ör!Q. 

ğünden alacaldan Fen ehliyet vesikasile 180 liralık ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 2-3-937 Salı giınü saat 14 de 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar 
* * * 

(i) (801) 

Hepsine 120 lira bedel tobm:n olunan Boğ~ziçinde 

da çeşme sokağında eski 48 yeni 15 N. !ı evin an kazı 

B~yko.

satılmak 

üzere açık arttırın1ya konulmuştur. Şutnımesi levazım müdiir

lül;iinde görülebilir. İste;.liler 9 liralık ilk teminat makbuz veya 

mektnbile berııber 2-3-937 s~ıı günü saat 14 de Daimi Encü
mende bulunıııalı dırlar. (B.) (853) 

• 
* * Keşif bedeli 2559 lira 59 kuruş olan Fenerhabçede yenı açı-

lacak yolun tesviyesile trutuvar bordiırlerinin yapılması açılı: 

eksiltmeye konulmuştur. KeşJ evrakı ve ş1rtnamesi levazım l\[iı• 

dürliığünde görülebilir. İsteklilerin 2490 Na. lu k•nıında y>sıh 

vesika ve 191 lira 97 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek

tobile beraber 2.3.937 Salı günü saat 14 de Daimi Encıimende 

bulunmalıdırlar. (i) (866) 
* •• 

K~if bedeli 7896 lira 47 kuruş olan Tnpkapı haricinde ve 

Hüriyet abidesi ilerisinde yapılacak çöp istasyonları yollarında 

kullanıbcak knm ve taş açık eksiltmeye konulmuştur- Keşif evra· 

kile şartnamesi levazım müJiirlıiğün-ie görülebilir. İstekliler 2490 
Na. h kanunda yazılı Tesikadan başka Belediye fen işleri Mü· 

dürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikas'Je 592 lira 24 kurilşlulı: 

ille teminat makbuz veya mektubile beraber 5-2.937 Cuma günü 
saat 14 de Daimi encümende bulnnmalıdır. (R.) (1025) 

Devlet Demiryolları ve _Limanla;;--1 
işletme U. idaresi ilanları _I 

.Mecmuıı muhammen bedeli (29087.50) lira olan müfredat ve 
miktarları aşağıda yazılı malzeme 26-3-937 cuma günü hizalann• 
da gösterilen saatlerde kapalı zarf usulile Anlcarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin keza hizalarında yazılı mnvakkat 

teminat ile kanunıın tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 
7-5-1936 gün ve 3297 No.lu nüshasında intişar etmiş olan tali• 

matname d•iresinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün ek• 
ailtme saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine ver
meleri lhımdır. 

Şartnameler parasız olaralı: Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşad• tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1085) 

Muhammen 

ismi 

Kaynamış Türk beziri 
• 1 n giliz bez iri 
• İnce beziri 

Neft yağı 
Sbtil 

Mikdan Bedeli Eksiltme 
Kilo Lira Saati 

5000 
50000 

1500 
12000 
3000 

1975 
18750 
562,50 
5700 
2100 

1 

1 

15.15 

15 



Milli Reasürans Türk Anonim Şirketinden: 
--------------·-----------------------... ----~----------------

1 - Tasfiye halinde bulunan F eniks dö Viyen ve 

Türkiye Milli sigorta şirketlerinde Türkiyede 

sigorta edilmiş olanlardan sigortalarına devam 

suretile zarardan korunmak isteyenlerin şir

ketimiz tarafından yeni Postahane arkasında 

Türkiye Hanında (12) numarada teşkil olunan 

Devir Bürosuna müracaatla sigortalarının ha

len Türkiyede çalışan Hayat sigorta şirketle

rinden arzu ve tercih ettikleri bir şirket nez

dinde devamı için yapılması lüzumlu muame

leleri icra ettirmeleri ilan edilmişti. 

2 - Bu iki şirket nezdinde Türkiyede sigorta edil

miş olup da doğrudan doğruya bu şirketlerin 

tasfiye heyetleri tarafından yapılan ilanlar mu

cibince kanuni müddet içinde tasfiye heyetle

rine müracaatla alacaklarını kayt ettirmiş 

olanların halen mer'i sigortalarının Türkiyede 

çalışan şirketlerden birine devrini arzu ettikle

ri takdirde bu gibilerin 1937 senesi nihayetine 

- . .. . . .- .. . 
~ . . ~ . 

DEVREQİLECEK İHTİRA 

BERATI 

•Yumurta sarı ve beyazlarını 

muhafaza etmek usulü• hakkında· 

ki ihtira için istihsal edilmiş olan 

28 Şubat 1935 tarih ve 1995 No. ih

tira beratının ihtiva dtii{i hukuk 

... 
ı.:ı 

.... w 

bu kere başkasına devir veyghut 

m e vk ii f iile k onmak için icar a ve

rilmesi teklif edilmekte olmakla 

bu hususta fazla malumat edinmek 

isteyenlerin Galatada Aslan han 

5 inci kat 1-4 numaralara müra -

caat eylemeleri ilan olunur. 

Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi 
yanında) Telefon. 22566 

kadar yukarda Devir Bürosuna •• •• sozu geçen 

müracaatları ilan olunur. 

3- ( Lankr) sigorta şirketine Türkiyede sigorta 

edilnıiş olup da işbu şirketin Türkiyedeki faa

liyetini tatil etmesi dolayısile sigortasını F e

• 

niks dö Viyen sigorta şirketine hususi zeyil

poliçası altına şerh ver-name • 
sıgorta veya 

dirmek suretile devr ettirmiş veya sigortası

nın primlerini F eniks dö Viyen sigorta şirketi

nin Türkiyedeki şubesine resmi makbuz mu

kabilinde usulen ödenıiş ve sigortaları halen 

mer'i ve devam etmekte bulunmuş olanların 

(Tasfiye heyetine kayt edilmiş olanlarda da-

hil olmak Üzere) Yukarda sözü geçen Büroya 

nihayet 12-6-1937 tarihine kadar mür~caat 

eylemeleri ve sigorta vaziyetlerinin Büro ta

rafından tetkik olunduktan sonra haklarında 

karar ittihaz olunacağı ilan olunur. 

Dahiliye mütehassısı 

DEVREQİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Dr. Ali Rıza Sağla 
cŞeker istihsaline aid usul ve 

cihaz~ hakkındaki ihtira için ve
rilmiş olan 11 Şubat 1935 tarih ve 
1956 numaralı ihtira beratı üze
rindeki hukuk bu kere başkasına 
devir veyahut mevkii fiile konmak 
için icara verilmesi teklif edilmek· 

te olmakla bu hususta fazla malıl
mat edinmek isteyenlerin Galata 
Aslan Han 5 inci kat 1-4 numaala
ra müracaat etmeleri ilan olunur. 

Beşiktaş Tramvay Durak 

Hastalarını hergün öğleden 
sonra kabul eder. 

"' !::! 
"' "' ... 
"' 
.!::! ... ·c;. 
"' tıO 

Sahibi ve wnumı neşriyatı idare eden 
Başmulı,arrir 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 


