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·Büyük Şefin insanlığa 
ışık veren sözleri 

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

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilen
ler, milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkan
larına nail ederler. Kendisi gidince terakki ve 

hareket dur.ur zannetmek bir gaf leftir. 1 

Misafirlerle 
Samimi 

• 
Bir hasl l]al 

Ankara 18 - Romanyalı misi• 
fırl~rimiz için verilen zi~·ıfetlen 

sonra Ankarapalasın p2 ıiyonunda 
Atatürk Romanya Hariciye nazırı 
Ekselans Antonesko ile samimi bir 
hasbihalde bulunmuştur. Türk ve 
Romen guetecilerinin de bulunduk· 
ları bu hasbihal esnasında Büyük 
Şefimiz, insanlara yeni ufuklar ve 
ye. i ideal ışıkları gösterecek şu bü· 
yük sözleri söylemişlerdir: 

•- 1\filleıler gam ve keder bil • 

memelidır. Şeflerin vazifesi, ha • 

yatı neşe re şevkle karşılamak lıu

susunda milletlerine yol gc ster • 
mektir. 

Vaktile kitaplar karıştırdım. 

Hayat hakkında feleıofları>ı ne 

' 

daha akıllı adamlar yazmışlardı, 

Diyorlardı ki: cMadem ki, sonu 
nasıl olsa sıfırdır, bari yaşa<lırjı -
mız müddetçe şen ve şatır o!alı'll.• 

Ben, kendi karakterim iti'ıarile 

ikinci hayat telakkiJini tercih edi
yorum, fakat şu koyıtlar içinde. 

• Bütün insanlığın varlığını kendi 
şahıslarında gören adarr.lar bcd • 
bahttırlar. Besbelli ki, o ad'Im fert 
sıfati!e maht•olacaktır. f!Prlıangi 
bir şohs:n, yaşadıl;ça m~'"'lnun ve 
mes'ut olması için Z<iztth.Qi:!e1ı şey, 

... kendisi için değil, kendı.~inc~'?n son. 
rıı gelecekler için çalışmaktır l\la
kul bir adam, ancak bu suretle ha

reket edebilir. Hayatta '""' zevk 
v?. saadet, ancak, gelecek nesille • 
rin şerefi, varlığı, sadeti için 
çalışmakta bulunabilir. 

Bır in.•aıt böyle hareket ederken, 
•henden soııra gelecekler acaba 
bö•ıle bir ruhla çalıştığımı farke • 
decekter mi'• diye hile diiştinme
mrlidır. f/attd en mes'ut olanlar, 
hl!>ıetlerinin bütün nesıtıerce 
m.Pçhut katma.rırıı tercih edecek 
karakterde bulunanlardır. 

dedıklerıni anlamak i•tedım. Bir 1 ı Herkesin kendine göre bir zevki 

1 
nsanllğa çok samimi bir var Kımi, balıçe ile meşgul olmak, 

k~'""• lıer şeyi kara göruyordu. hltApta bulunan BUvUk 
' ~lıel çiçekler yetiştirm~1c ister. •Mn,lemki hiçiz ve sıfıra varaca - ı Öndıarlmiz Atatürk 

1 
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Ankara 
Konuşnıaları 

Ekse lan , Antrmesko'nun mf'mle· 
ketımızc yaptığı ziy.ıret, Ankara
yı çok samımi lezahıırlcre sahne 
Yaptı ve bu 7iyarel, içm kopup ge
len ,.e karşılıklı. ıluygulaıımızı ol
duğu gibı anlatan manalı ve kuv
vetli nuluklaı dinlememize vesıle 
oldu. 

Madam Simpson 
evlenemiyecek mi? 

Dün Londra mahkemesinde, bo
şanma da muvazaa olduğu 
iddiası mevzuu bahsedildi 

Krallyet mUddelumuml· 
al bu iddia etrafında 

tahkikat yapacak bo• 
fanma karart flmdlllk 

mer'i kalacak 
Londra 19 (A.A.) - Mrs. Sim • 

psun'un boşanma meselesi hakkın
da müddeiumumi bu sabah beya
naıta bulunarak 9 İlk kanun 1936 
tarıhindc Stephenson İ$minde bi
rının müracaat ederek bazı hadi
selerin mahkemeye aksetmemesi 
ve boşanmanın muvazaa suretile 
elde edılmi:; olması dolayısile bu 
husustaki kararın kati mahiyette 
olarıııyacağını söylediğini bildir -
miştir. 

Musolini söylüyor. 
il • 

ltafyayı korkunç muha·JaCJ 

ralara maruz bırakmak su .. 

retile bir Avrupa harbine 

atılarak İtalyaya her hangi 

bir menfaat temin edeceği-
m e k a n i d e ğ i 1 i m. ,, 

I'spangada bulunan l talgan gönül
lüler işlerine geldiği zaman mem
l e k e t 1 e r in e döneceklerdir. ........................................................ 

Balkan 
Ekonomi 
Konseyi 
Yunan Baıvekillnln bir 

nutklle dUn açıldı 

Kont1gl arart Yunan Ba~tJaklli 
General Metakıas 

(Yazısı 2 nci sahifede) 
n .. ımuıı11111111111ıııuııutıuuıuıı11Nı.uımuıııııııııuıı1111nııu1111 

Müthiş bir 
infilak 
Bir koleJ berhava oldu 

670 kiti öldU 
New - London (Texas) 19 (A.A.) 

- Müthiş bir infılak, Tyler büyük 
.ollejini berhava etmıştır. Ölen 
talebe ve muallimlerin miktarı 
670 olarak tahmin edilmektedir. 

Enkaz altından şimdiye kadar 300 
:eset çıkarılmıştır. 

Texas valısi B. James, milli mu

(Ö•vamı 2 inci ıay/ada) 

------ - - -
Loııdra 19 (A.A.) - B. Mussoli

ni, Daıly Maıt gazetesi muhabir -
ıerınden Wart Priee'e beyanatta 

bulunarak Haile Selassie'nin da • 
ve! edilmesinin kral Altıncı Geor 

(DetJamı 2 inci sayfada) 
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Başbakanımızın beyanatı 
"Beynelmllel sulh dostları, Balkan antantı beynel
milel tetekkUli.lnden ve Ti.itkiye ile Romanya ara• 
aındakl bu derece sıkı mUnasebetlerden memnun 

ve aynı zamanda emin olmalıdır 11 

Ankara 19 (A.A.) - B. İsmet İ· 
, nj)nü, Rador ajansı vasıtasıle RÔ

men matbuatına beyanatta bulun· 
mu§ ve ezcümle şıınları söylemiş· 
t•r. 

Bütün memleket, müttefik mil • 
Jetin muhterem mümessili B. An
tonesko ve refikasını hususi bir sc· 
vinçle kabul etti. 

Ekselans B. Antonesko ile yap
tığımız bütün görüşme!erde, ken
disinin mülahazalarındaki vuzuhu 
ve noktai nazarındaki doğruluğu 
hassaten takdir ettik. Bu, Roman
ya hükumeti ile şahsi bir tedasma 
bulunmak için mesut bir vesile teş
kil eylemiştir. 

Şurası şayanı memnuniyettir ki, 
münasebetlerimiz sıkılaşdıkca bey• 

(Dıoomı 2 inci ıahifıdı) 

Sagın mlıaflrimla B. Arıtoneıko, 
Baı6akanımız Gınora/ lımet laönö 

ile bir ıu•da 

Paris hadisesi kapandı 

· Başvekil mecliste 
izahat verecek 

Pari•, 19 (A. A.) - Milli halk
(ılar içt mai komıte•i bir teb'iz 
n•şrcderek C ıclıy hadıselerini pro. 
le~ıo etmiş ve yapılauk bir tahrik 
harekclınin nereden gelirse gelsin 
lıalk cepheıiııın tes3nüdünü ve fa. 
şizme karşı mücadclesıni haleldar 
edemiyeccğini bıldirmi 1 tır. 

/ Blum hükumetinin 
1 mevkii 

1
, sarsılmış değildir 
Clıchy vak'aları hakkındd parlio 
mentonun sosyalist grupu aıasile 

Romanyanııı s;,yın dı~ b21rnnı i
le Doktor Aras, ikı milielin bıri -
birıne karşı duymakla oldukları 
kard!!ilik sevgilerini, ikı tarafın 
tntişterek menfaatlerle lıiribirleri

ne ııe kadar sıkı bir sureti.~ bağlı 
bulunduklarını açıkca tebarüz el-
1irclıler. Söylenmiş olanfa.rı, arzel
tikleri samimilik ve açıklıkla ele 
aldığımız ;aman, bütün bunların 

her Rumen ve Turk vataPpencri 
tarofından oldukları gib; tekrarla
nabileceğini görüyoruz. Numklann 
bu hususi mahıyeti, bütün dunya
Ya, iki millet arasındaki dostluğun 
ne kadar bozulmaz oldu'lunu ve 
bunun gıbi Balkan Ant1ntır.ın da 
Şiiphe giıtürmez kuvvet ve insica
ll'lını her halde anlatmış olmak gc
?ektır. 

Rumen ve Türk mılletlerinin. 
lıer şeyden önce, sıkı taıih ortak -
lığilc, yüzlerce yıl karrl"ŞC~ yaşa
mış ve vaı Jıklannı korumak ga • 
Yc~ine birlikte emek vermiş oldıık
la~ı hatırlanır ve dünya şartlarının 
za-ı,.·i kıldığı yeni teşriki mukad
derat mecburiyeti düşünülürse, iki 
dış bakanının söylemiş olduklarının 
61\ınimiliği gerçek, kendi kendine 
rnevdana çık.ır. 

Müdddumumi, filhakika dosya
d.ı bu şckılde bir mür.:caat bu -
lurduğu müddEtçe boşrnma hak
kında kati bir karar venlemiye • 
ceğıni iliive eylemiştir. 

Iôdialar, hiç bir esasa islinad et
memektedır. 

l~u davanın diğer davalardan ay
rı bir muameleye labi tutulduğu 
hakkında bir şüphe kalmnması i
çi~ bo~anma mahkemesi reisi de
miştır ki: 

Paris, 19 (A. A.) - B. Blum, 

İngiltere, İtaIYadan soruyor! 
1 s p a n y a y a g ö n ü 11 ü göndermek 

1 

bozuldu mu? 

görüşmüştür. Başvekil, Salı günü 
Mecl ste bu hususta beyanatta bu. 
lunacaktır. 
Sağ cenaha mensup iki mebus, 

hükumetten bu hususla istizahta 
bulunmas.nı istemişlerdir. 

Paris, 19 (A.A.) - Dln akşam 
saat 20 de komün.st!er tara[ından 
kışlık Velodrom'da t<rtip edilrn 
mitinge büyük bir kalabalık iştirak 
etmiştir. Saat 20 den itiberen ;a
lon dolnıul ve miting ba~lamadan 
evvel kapıları kapamak zaruı eli 
hasıl olmuştur. •- Mrs., Stepheson'un şimdi or

tadan çekilmiş olmasına rağmen bu 
Şakir Hazım Ergökmen zat tarafından vukubula:ı bPyana-

;:::"'"ı~~==~(~D:':":"m::ıl::n~c.:' :.<n~q~f="~d~n~)::! tı, bu husust.a tahkikat yapması ;. 
- çh kraliyet müddeiumu:niisne bil-

A 1 b • dıreceğim . z 1 1 1 r Biıdıse, mahkemeye aksettiği 
il k lakclirde müzakerelerin :ıalkın gö-
f\ 8Ça .Ç 1 zü öiıüiıde·cereyan edebiimesi içın 

~I metdeni;i aleni bir celsede mev • 
'le" muhafaza memurunun , zu l bahsedilniesirıi ~mr~ttim .• 
raıanm ısına sebep oldu - Lorı.dra rn (A.A.) - Neşredi • 

Yazısı iç "'!l/umızda .• le'!' resmi bir tebliğe göre, Londra 
·.: (Devarriı 2 nci " salıifede) 

.., 
yasagı 

Romadaki İngiliz sefiri bunu sormak için talimat aldı 
Madrid etrafındaki muhasara 

Londra 19 ( A.A.) - İngiltere' • 
ni.ı Roma büytik elçisi, İspanya'ya 
gönüllü göndermek yasağının me· 

riyete girdiğı tarıh olan 22 Şubat
tan sonra İspanya'ya İtalyan gö • 

' nüllülcri çıkarıldığına dair orta· 
ya atılan iddialar hakk!!ıda . nı~::i
mat istihsalıne memur edilmıştir. 

Fransanın lngiltere'ye müracaati 
Paris 19 (A.A.) - Figaro gaze-

tesınin Londra muhabirinin bildir
diğine göre Fransa sefiri Corbin i

le Eden arasında vukubulan mü • 
liıkat esnasında sefir İt3lya'nın ;,_ 
panya'daki faaliyeti dolayısile 

Fransa hükumetinin enılişesini bil
dirmiştir. 

Muhabir, Eden'in de' bu endişe

ye iştirak ettiğini ilave etmekte -
dir. 

kaldırılıyor 
Oviedo muhassara ediliyor 

Gıjon 19 (A.A.) - Milis kuv -

vetleri, Oviedo civarında Maro • 
eo'cla bir baskın yap:rrıık, bir çok 
yeni mevziler zaptetmişler ve bu 
suretle Oviedo'daki asilerin iaşe-

sini müşkülata uğratmışlardır. j 
Lonara 19 - Madritt~n gelen ha

berlere göre Madrid önünde asile
(DetJamı 2 inci S•hifede) 

Clichy belediıe rc:s muavını 
Naille, cereyan edeı kanlı vakJ
lardan polisin ve bıllıassa Faş sl
lerin şeriki cürınü olan ikinci de
recede memurların mesul olduğu
nu •Ö} !emişlerdir. 

Kom~nisl lideri Duclo•, Clichy'
dekı musadcmeler n mesuli;etini 
La rauque ile Doriot'ya yüklemek 
lazım ııeldiğini iddia ederek demiş
tir ki: 

•Tam teşkilAtlı bir tahrık siste
mi karşısında bulunuyoruz .• 

(Da.,amt 2 inci ıalıif•i•) 

.. 
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Başbakanımızın beyanatı ~ 

( 1 inci •ogfod1n devam) 
nelmilel sahada sulh es~ri de bun
d.ıcı pek ziyJde kazanmaktadır. Bey· 
nelmilel sulh dostları, Balkan An
la.ılı beynelmilel teş•,kkülünde·ı 

ve Türkiye ile Romany ı arasında· 
ki bu derece sıkı münasebetler ı~n 
memnun ,.e nynı zamandn emin o! 
malıdır. 

ncisicunıhur, B. Antonesko ile 
teır.asından hususi ve ra.riz bir 
zevk duymuştın. Kendisi, bana, 
B An toncsko ile yaptığı konuşma
larından pek ziyade memnun ka I • 
dığmı anlatmıştır. Bu, B. Antnnes
ko için hakiki bir muva!Cakıyct
tir. 

Bu ziyaret, memlek~ti miz için 
hmrusi bir bahtiyarlık teşkil ey 
Jeyecektir. 

Marmara köşkUnde 
Ankara 19 (A.A.) - Roman 

ya Dı~ İşleri Bakanı Ekselans An

tonesko ve refikaları şerefine Bük
rc7 elçimiz Suphi Tanrıöver VP re
fi'<ası tarafından Marm.ra köşkün· 
de bir öt;le ziyafeti verilmiştir. 

• • Ankara 19 (A,A.) - Romanya 
O•ş bakanı B.Antonesko Türk mat· 
b ıat mümessillerine aşaj!"daki be. 
yanalla bulunmuştur: 

~ Ankara seyahalim, dost ve 
ve müıtdik devlet reislerin Ro
manya Dış bakam sıfabylc hür· 
metkarane tazimlerimi arzetmek ve 
onlJrıo hükumetlerıle temaı etmek 
lçın son aylarda yaptıj!"ım ziyaret· 
!er serisine dahil bulunmaktadır. 

Türkiyenin mukadderatını idare 
eden büyüi: devlet adamını 

tanımak l<enidimi pek bahtiyar ad
dediyorum. Onun eserine karşı 
uz., ktan hissetıij!'im hayranlıj!"a ş;m. 
dı ona yakınken ve onu bugünün 
bü> ük mest!elerinin bütün doneleri 
üzerinde bır görüş ve kar.kteris· 
tik bir açıklıkla ifade ettij!'i fıkir
leri dinlerken duyrluğum hayran· 
lık inzim:ım etmiştir. 

Keza, Mümtaz başvelin'zi tanı. 
makla µek bahti}ar oldum. Başve• 
kille ve kendisi> le Cenevre Atina· 
daki teşriki mesaimize devam etti
finı dostum Rüştü Arada yaptı• 

j!"ım ı;oruşmeıer açık bir sa. 
mimiyetin ve tam bir karşılıklı 
anlayış havası içinde cereyan 
etmiştır. Önümüzde mevcut bü
tün mese eler hakkında tam an· 
la~ma mevcut olduj!"urııı müşahede 

ve tespit ve, Balkan Antantı ese
rıni da ma daha zivade müessır 

bale ge tirmek için vakı rayretle-
rimıze drvam ederek, bizi birbırı-

mizc bal!'lıyan rabıtaları daha :ıiya· 
de takvıvc hakkındaki kati arzu
muzu teyit ettik. 

Ziyaret güzel memleketinizi 
daha yakınean tanımak için pek 
ıiyade kısa idi. 

Bununla beraber bu kısa ziyaret 
değerli mesai arkadaşlarının yar• 
dunıylc büyük devlet reisin iz. ta~&· 
fında başarılan muazzam cserı ııor• 
mck ve hayranlıkla takdir etmek 
imkanını vermektedir. 

Ankara: bu çok güzel mııvatra
kıyelin remzidir. H çbir şeyi mev· 
cut olmıyan bin terden bir kaç 
sene içinde fışkıran ve m•deniye· 
tin ve terakkinin bütün son başa• 
rılannı bir araya toplıyan bu şc• 

hir doj!"unun en mütecasir hika· 
JClcrini g~ride bırakarak, bü· 
yük tıir devlet adamının ve ira
desinin, milletine olan bağlılı

ğının ve muzaffer olmak hususun• 
daki kararının nelere muktedir oldu
tunu bütün dünya önünde i.spJI 
etmektedir. 

Ankara, modern Türkiyenin mül· 
hem olduğu yaratıcı dinamıımın 

inikasıdır. Onu tanıdıktan sonra 
Bükreş'c, büyük dost millet içın 

tam bir hayranlık ve ni:ıam ve b .... 
rı~ unsuru olan itıılakımııın istık· 

hali için de tam bir itimatla dô· 
nü yorum. 

Ankara 19 (A.A.) - Romanya 
Dış işleri bakanı ekselAns Anto
nesko ile birıikte Ankarada bulun
makla dl an Romen gazetecıleri bu
gün öğle ycnıeğini Türk meslcktar 
larile birlikte baba lokantasında 

yemişler ve müleakiben Orman 
çi!tlij!"ini gezmişlerdır. 

Sayın 
Misafirlerimiz 

Ankaradan samimi teze• 
hUrler arasında ayrıldılar 

Ankara, 19 (Hususi Muhabırı -
mizden) ·- Dost ve mlılldık Ro
manya hükümetınin Dış İşlerı Ba· 
k .• r.ı Ekselans Antonesırn ve ı'Cf,. 

kalanı Ankaradan ayrılmışlar • 
dır Jlılisafirlerımtz istasyonda !:!aş· 

vrkil İ•met lnönli ve rcfıkaları, 
Vekiller. Rıyas<'licumhur B;.şya • 
ver; Celal, kor dıplnnıatıye men -
sup zevat tarafından uğurlanmış -
!ardır. *fren hareket. e1erken mu· 

zika Romen marşını çalmış ve ıs

ta1yonu dolduran halk tarafındaI• 

muhterPm mısafırlerımız alkışta .,. 
mışlardır. 

.... ffttffHIH....,.nNnflHltltHNIMt""' .. ""'''•1M1•fM4,.....tııtntnır•ı••ıı..,.,.ıwııu• .. 11111,.111ftl""l'"'""'ttt"ı"'"'ıtr""'m""'ı 

Bayan 
Simpson 

(Birinci sahifeden devam) 
m;Llkcmesi bugün saat 10,30' da 
Mrs. Simpson'un boşanma işini 

tetkik edecektir. 
Zannedildiğinc ı;öre, .ııüddei ll· 

mumi boşanma kararır.ın verild•
ği tarih olan geçen 27 ilk teşrinden 
so· ırn cereyan eden gizli anlaşma, 
gayri kanuni ikametgah tayini, 
hakikate mugayir beyar.o:t, gayri 
me~ru münasebat hakkında kafi 
delıller elde edilememesi gibi ba
dislleri mahkemeye bildirecek • 
tir. 
Londra'nın bütün noktalarına 

kamyonlarla taşının bu husllSi nüs
haları halk bir kaç dakika içinde 
kapışmıştır. 

Sokaklarda bir çok gruplar te -
ş kkül ederek meselenin his ve si
yasi cepheleri hararetle münakaşa 
edilmiştir. 

Umumiyetle zanncdildiğine gö
re, sabık kral bu yeni davaya mli
Sdade etmekle evlenmek istediği 

kad;nla aralarındaki romanın sona 
erdiğini anlatmak istemektedir. 

Aristokrat mahfelleri mtiddeiu
muminin bu hareketıni tasvip et
mekte ve ortada ciddi bır sebep ol
masaydı onun bu davaya kalkışmı
yacağını ileri sürmektedırler. 

Londra 19 - Mme. Sımpson hak
kında verilen taliık kararının he
nüz mer'i olduğuna dair olan ha
ber, Londra halkı arası!:da büyük 
bir heyecan uyandırmııhrdır. Ga
zeteler, öğleyin hususi nüshalar 
çıkarmışlardır. 

Halk, umumiyetle Dük de Win
dsor'un sevdiği kadınla evlPnebi -
le·:eğinden dolayı sevinç izhar et-
mektedir. • 

Zekeriyya Sofrası 
tefrikamız 

"Zekcriyya Sofrası• tefrikamız 
mündcrecatımızm çoklu~undan do
layı bugün konamamıştır. Okuyu• 
culuımızdan özur diler z. -

Ankara 
Konu~maları 

[Birinci ıahiıeden devam} 
Eksel;ons Antoen•ko. Otş !:laka· 

nımızın söylevme verdığı cevabın 
bır yerinde şöyle soylemıştır: •U
zun tarihleri esnasında mılletleri· 
miz karşılıklı tanışmalar ve biri -

birinin kıymetini takdir etmeyi de 
öğrenmişlerdır. Bu uzak temastan. 
Tiırk milletine karşı F.umen ınıtıe
tinın kalbinde derın bır hurmet ve 

SPmpatik bir baglılık hissı kalmış
tır. Bundan dolayıdır kı, hıç bır 

ırk kinı, hıç bir hıssi tereddüt, dev

let adamını çok defa uzlaşma ese· 
rinde rahatsız eden sebeps1< halk 
sevki tabıilerınm hıç bırısıle mü
cadele etmek mecburıy~ti bu • 
Junmaması keyfıyH1 son seneler 

zarfında bu derrce mes'ut bir su· 
N'lte başladığımız yaklaşma ese
rını kuvvetlı bır surette kolaylaş -
tım·ıştır t3ugün hiç bır noktadan 
mukadderatımız bırıbirlerilc çar
pı}mamakt3, esaslı hıç bir derın 

mer.faat bizi biribırımızın karşısı

na koymamaktadır. O suretle ki, 
milletlerimız -hodbın bir bakım<lan 
dahı- ancak birıbırlerınııı ahenktar 
inkişafını arzu etmekten başka bır 
şey istıyemcz .• 

Ekselans Antoneskonc•n bu ka • 
dar açık ve kuvvetli olan izahları 
önl:nde duyduğumuz hayranlık 

çok büyüktür. Türk milletı, Sayın 
Bakanın. söylem.iş olduklarını Ru

men milletıne karşı aynı kelıme· 
!eri€ ifade ederken büyük bir haz 
duyar ve duymaktadır. 

Bugün muhakkak olan şudın ki 
bu ziyaret, kalplerden çıkarılma
sına imkiın olmıyan candan sevgi 

ve bağldık duygularının tazelen -
mesine m~s'ut bir vesile hazırla
mış, ve Balkan Antantının sulh ga
yesi bir sıra samimi tezahürlere 
vesile olan Ankara konuşmaların
don kuvvet bulmuştur. 

Şlklr HAzım Ergökmen 

= 

Belçika ve b uı·ük 
devletler 

Filistinde kan dökü • r 
memiş gün geçmiyor Belçika 

Kudüs 19 (A. A.) - Ara.b • Yahudi gerginliği _vahım ~ır safhaya 1 Kralı 

I'·U ü:ıo devletler arasırde.'<i ınli
nasebetlerh tarihinde Belçika dai
ma ehemmiyetli rol oynamış kü • 

ı ç11'; hır devlettir. Fransız ihliliılin
de'l e~vel in~il:.Crc, Belçik<ının 

• b • 

Fransa ta·.~r f•ndan isti :a..-1na mılni 

girmiştir. Dün bir Arab ve bır de Yahudı katlcdılmışlır.. . 
Tcl-aviv ve Kudüs tic:arf mahrellerı, emnıyet tedbırlcrı alınmasını ıs

tcmcktedırler. 

Polis mülrereleri, Kudüs sokaklarında devriye gezdirmektedir. 

• • • 
94,S sene ağı.r hapis cezası 

B 1. 19 (AA) ~Altona nın kani• paıarı ismi verılen dwanın er ın . . - . " • . . 
19 maznundan her biri 04,5 sene ağır hapıs cezasına mahkum edılmış· 

lerd:ı'~ davo, 17.7.1932 scne•inde naıilcrle marksısUer arasında vuku 
bulan çarpışma•ar netıcesınde çıkmıştır. 

Bu vakada ıı.ı kışı ö'müş ve 6 kişi de yaralanmıştır. 

~s;'ik;~-~k~·;~i ...... M~·;~/i~i .. " ............................. . 
Konseyi Söylüyor 

Atina 19 (A.A.) - &ikan Arı- ((/ fnc/ •ogfaJ011 tlevam) 

tanlı lstişarl ekonomi k•ınscyl düıı ge'11n taç giyme merasiminde hiç 
claal 17,de harıcıye balkanlıaıııda bir !talyan heyetınin bulunnuya -

toplanmıştır. . . ca~ı manasına gelmekte olduğunu 
Başvekil Metakus söyledı~ açık soylcmıştır. 

nutkunda, Balkan . murahhaslarını 6. Musscılini, !talya'nın müstem-
selamlam•ş ve dost müttelık dört Jekfıt noktai nazarından tatmin e-
Dcvlet arasındaki te~ril:.i mesaiye clıtmış olduğunu ve Afrika il" o -
yorulmaz gayretıle saj!"lam hır esas fon tıc;.ıret meseleleri ve bilha•sa 
bulan ekonomık koııseyın tcsısın. 1 

K .. r.ya v.Sudan'a nıüteallik meıc eler dcnberi aldı"" yolu ehemmıyellc l 
,.. haln.ıtıda İngıttere ile dosl\a an aş 

kaydederek demiştir kı: .. moıj,& amade but11nduğ=u ilave 
Bu teşrikimesai yalnı:r. bılhıl eko· 

t en etn.ıştir. nomik sahada deQ'il laka şım • 
dilerler, denizyolları, posta müna· lspanya'd•n bahseden B. Mus -
kalalı ve turistlik gibı d>ha az mü· sotnıı, ~ciyle demı~tır: 

bim olmıyan sahalarda da mü•bct .sıız ternın ederım ki biz Ge· 
neticeler vcrmi~lir. Oaıml kom•teler neral ~·ranco'darı, ne Baleares a -

m tcknil:. ·'ala.rında denız u.sti, ne de fspan-teşkil olıınınuş, muntaza u 

konferanslar Lcrtıp cdılmış ve yenı yc.l ~·as"ında bır şey ıstedık İspan· 
ycnı hedefler çizılmıştır. ya'oa bulunan ve mıkt<ırları ızam 

Henüz bır ay var kı, sıyas! kon- ol ıı·an lıoly;.n gonullu!Nı. ışle -
seyin toplantısında diırt dev.et ara. ırnt geldıQı zaman meınlüttleri · 
sınd<ıki mL'nasebatın nekadar sarıu. ne <.1orıt·C:f:kltrd1r, mP.ğer kırn, mtk· 
mı ve dostane olduğunu bır kere tar lacı duha çok <>lan dı~er, görıul · 
daha müşahede etmek lırsallnı lultıın de İspanya'dan cekdmtlı>rı 
bu:duk. Müna•cbctlerımııın bu va. bakkırıda umumi bir ıtıliıf vucude 
sıll •rı Balkanlarda rclah ve sultıiın l:''tırılrnı. 

garantisidir. ltalya , İspanya'nırı mülki le.· 
Ekooom.k lonseyln vazilcsi de mamıyetını hatta d•Jlarsıı., t;ıh -

m llctlcrın hayatlarında en muhım dıt edecek hıç bır şey yapmamıştır 
sahalardan oldu~unu biıe ö~rclcn ve yapmayacaktır. 
harı.o sonu tecrübcsının bızc Ö({rct· tp~nv;:d•kl dahıli Jı~rp hilti · 
tıRı ckonomık saha da bu netıceyı ği zaman lt<ılyan, ar tık hparıyrıl iŞ· 
ıamall'lamaktır Vazılcnızde muval· ı"rıır= ıncşgul olmam<tk tasavvu -
lak olmak ıçın her~cy vardır. rurıdadır. 

EfkArı umumı 1 cm z bıına ha ur· 
lanmı4 bulunuyor, b;ıkümctlcrımız 

·de tıiısnünıyct. bcslıyor. Mcmle. 
ketlcrımız arasında nıcvcud çok 
sı-. ıeşrıki mesaının eltooomık sa· 
hada mütcmadıycn daha zi~adc 

aıkılaşaca(Cından şup~c ctmıyorura . 

Mctakus. Gerek kcodısının şiıtı

scn gerek başında buluoduan Yu
ndn bükômctin1n yardınıLna kon. 
seyın guvenebııeccaıoı tııldırmış ve 

<.;clscyı açmıştır. 

Balkan murahha• hcy'etleri rels
lerı Yunan ba~vckilıne .:evabtar 
vermışlcrdır. 

İngiltere, 
Ital) adan soruyor 

( 7 rnci sahi/ederı deuam) 
rin bugunı: kadar yaptıkları taar

ruzlar tam bır llkamete maruz l•a!· 

mışltr. Fena havaların da nl oy

nadığt bu akamet nelıcesınd~ .. ı. 

terın kumandanı General ~·ranko 

Guadalaıara cephesındeki taarruz· 
!arını tatıle karar vermıştır. 

Madrıd kuvvetleri taı a!ın<lan ya· 

pılan son taarruzlar nelıceşır.de a

sikr bLlyuk zayıata uğr<ımışlardır 

Bu suretle Madridın asiler tara -

fından muhassarası mümkün ol -
mamıştır. 

Madrıd 19 (A.A.) - Havas ajan-

sı muhabırının bıldırdığine gcire 
htikı'.tmet kuvvetleri dun Guadala· 

ıara cephesındeki tarruzlarına d _

va metmışlerdır. Üç mılıs kolunun 

yaptığı bır çevırme hareketı ne -

tıcesınde Brihuegt mevkii istir -

dad ve civarda bır kaç kasaba da· 
ha işgal edilmıştır. 

Madrid 19 (A.A.) - Hlikı'.tmct 

kuvvetlerinin ,dün Guadalajara 

cephesinde yaptıklan taarruz, a

sileri hakiki bir hazimete uğrat -

mıştır. Erkanıharp zabitleri hükü

met kuvvetlerinin geçen ilkteşrin 

de Talevera-del-Tajo'dauğradık -

lan hezimetin intikamını almış ol

duklarını beyan ediyorlru. 

lr.gılız-İta!yan ticaret mesl'lele· 
rine rucu eden Duçe, ltaıya·nın ln
gılterc ve Frnnsa'ya k'•rşı hıç bir 
zaınan hasmarıt hıslcr beslf:"rrıt•rrıış 

olduğu ve halen de besıemem,kte 
bulunduğunu beyan Nmıştır 

P.aşka bır sual" cevap \•eren B . 
Mussolıni, şöyle demıştir 

.Berı. en basıl kar ve zarar pra
tığı nokt..aı nazarındaıı bıle ltalya'yı 

korkunç muhataraJara )r aruz bı · 
rakmak suretıle bır Avrupa har -

bıno; ;,tılarak İtalya'ya her harıııı 

bir merıfaal temın edcceğıme kil.ll 
değılım .• 

ll•Y .Mussolıni, Habeşistan'dı 
yapılacak ışlerın çok zamana ve 
e11rı Jıye rnutevakk.ıf olduğunu ka· 

bı1t etmiş ve bmaenaleyh !talya'nıı-ı 
Afrıkrt'da miıstemlekelerı bulu -
nan Avrupalı mılletlerle mesai bir

ıığirıde bulunmasının labii oldu -
ğurıu soylerrıiştır 

Locarno ve garp misakına gelın
ce. ltaıya, bu hususta elınden ge
teııı yapmağa amadedır. !lerlın-Ro

rna mıhverınin ihdası, bu itıJıifJ 

te.>lııl "decektır. Bu mıhver, Avru· 

µa'ua kargaşalıklar ihdası için de· 
ğıl, sulh ve nızamı tesıs .,tmek 
mak;adile vücude getırılmışıır. 

Paris 
Hadisesi 
Kapandı 

( I inci •ahlf•Jen Jtvam) 
DAHiLiYE NAZIRININ YARASI 

ACIRLAŞTI 
Paris, 19 ( A.A.) - Populaire 

~aıelesi, D1biliye Nazırı B. Dor. 
mo'yun Clıchy'de almış olduj!"u ve 
bıdayette hafif görünen yaranın 
aj!"ırlaşmış olduQ-unu \'e ince ihtı· 
mamlara ve tedaviye lüzum a-ös
terrr.~kte bulunduj!"unu haber ver
mektedir. 

Parıs (Husus! Muhabirimizden). 
en •on malümata göre, Paristeki 
karışıklıklarda yaralananların sayısı 
1200 kişi olduğu anla~ılmıştır. 
Heyecan ve a•ıbiyet geçmemiştir. 
Yeni hadiseler çıkmasından kor- { 
kulmaktadır. 

Pazartesi günü 
Londraya gidiyor 

olr.ıak için l;ir çok harpl•r y?ptı. Bı 
1 ıhtıiali takıp eden Napokon devri
l nın son harbı olan Vatcrlu, Bclçi· 

11 ka topraklarında yapıldı. Bundan 

llriiksel 19 ( A. A.) - 1'.ral( 1 
Lcopold'un gc ecek Paııtrıc.ı 
günü Londra'ya gideceiİ kyıJ 1 
edilmeklcdır. 

sonra Bel-:ıkayı Avrupa kıtasın • 
dak: büyüic de--.rlet!rrin tecavüzün .. 
den korumak, irgiliz dı~ sıy~;ası -
nın esaslı bir umdcsi hı.lini aldı. 

Viyana ko~{'resincle Belçıka, Hol
landa ile birleştiriler.ek Arange ha· 

Bu 2iyaret münasebelile Bel
çika sefiri, kralın şcrefıııe bır 

zıyafct vcrecP-k ve bu zıyaf~te 

yüksek mahfel'ere rren•uµ bır 
çok 2evat davet cdileceı<tır. 

Sa:ı günü lngilter~ kralı ta
rafından, Belçika kra.ının şcrtlı· 
ne husu•i mahiyette bır oı;rıe 

ıiyafcti verilecektir. Bu aıv• cı. 
te iki kral ilk defa olarak tc• 

mas edeceklerdir. 

Kral Lcopold, Per$cmbe C'İ!Qiİ 
Brülı:•cl'c avdet edcc~l.tir 

Uç Devlet 
Reisi 
Toplanıyor 

'l'ugostav kral naıoı or~ıı• Po~ 

Romanya kral J<arol Çrk<>ıl'>va.lt
ya cumh•ır re:si Ben~s, Rıın•'t:t ta• 

hilınde kaın 1urni Severın it »a:>a• 
sında Nıson ayı başlarında bır t<ıp

lanlı yapac•klardır. 

·---
Türk - l-lo!anda 

Ticaret muahedesi 
imzalandı 

Ankara 19 ( A. A ) - 23 Ey. 
lül 1934 tarihli Türk· Hrıl•nrla •i
caret anlaşması yerıue kaırn oı ... 111.k 
y~ni anla~ma bugil!l tt:lırımizrle 

Türkiye Cumlıurıycti adına lkusat 
\'ekA eti nıusteşarı Kurtoğhı, F,.ıe• 

meni<- tıükümclı adııı3 D.htıarnn 

Van. Harınxna tarafından çok. dos• 
tarre mera;osım1e imz.tla.!'lm•~hr. 

=--=--= -=-=== 

Müthiş bir 
infilak 

; : ncı :ı:ayfadan d~11mJ 

hatıı.lilrd ~·ardırna ku~m.-.Jarını :"'m· 
retrrııştır. Ntw·Lonrlon c:ıvaruıd.:ı 

tırfi ıdilre iliın edılmıştır 

Bu ınfıl.'ikııı, mırıtilkada kiıin hır 

petrol sah;mndan D•şlıvarak knl • 
leıın pü y;ıkınırıderı ~rçpn hir 
pf:trol borusunun pa.t.l;ııııasınrtJn 

rteri getınış uldugıı zannerJılmPk • 

tcdır 

New-London-Tua• 19 (A.A.) -
Simdıye kadu Tvler r.ıekt•b• cn
k.oıı altından 399 cc<et çık uıımış. 
tır. Ôle.,~er mıktarının 6(ıO vr~a 
700 e b•li~ olmasıntlan korkuımak· 
tadtr. 

B. Ron<velt, .cın dorrcc mtilrcs
sır olarak Kı11·haç~ müracaat eı. 

mıştir. Kızı.haç tcşkiliilı, dJha şım
:ıden ıavyore ı 1 e d..ıktorlar ve b~ı· 
tabakıcı ar gö:>dermi;tir. 

MJha: :i hast1ne, ~ğıın3 k1dar 
doludur. Cesetler yakındaki m•g• 
ıal ıra ve k.lısclere ko,,uımuş\•Jr. 
Çocuk velilerı, büyük b:r hcycc;ı., 
ve teessür içinde çoculd•noın u. 
setlerini tanımağa uğraımaktad,.. 
lar. Bu hal lıaL!n bır maoıara ar. 
ıetmek tedir. 

Harici KUçlik Haberler 1 
* H;ıbe~istandan İtalyaya altın 

sevkıyatına başlanmak üzeredır * Amerika hukümelı 60 mılyoo 
doiar.ı mal olacak hır drıtnot .)'•p· 
tıracaktır. * Vaşingtonda bir grev ylizün · 
den amele arasında karı~ıkhk çık· 
mıştır. Gre,·cıkr devirdıklerı oto
mobil ve kam~ '1nları yakmışlar -
dır. * Cenubi Afrikada iki yüz kişi 
kolendan ölrr.uştur. * Kahiredr tal be ile zabıta a
rasında b:r ça:pı~rııa olmuş. ı.ki 

polıs, dokuz talebe yaralanmıştır. 
* İngiliz Bahriye Nazırı tedavi 

için İsviçreye gidecektir. 
* Eski İngiliz kralı mayısın 22 

sinde Viyaııadn evlenecektir. * Paris nümayişlerinde sergide
ki İtalyan paviyonuna tecavüz edil
miştir. İtai1an ~efirl protestoda lıu
llllımuştur. 

n~amnın altında bir k•allık ya
pılmıştı. Fakat bu it1.ih~t 1830 se
nesinde b;ızuldu. Ve Valon ile 
Flaman unsurlanndan terekküp 
eder. yeni Bekikanın tnrafsızlığı 

g~rı.nli allına alındı. Bu tarafsız • 
!ık Belçikayı, umduğu gibi teca
vıizden kurtaramadı BüyUk 
harp çıkar çıkmaz, Almanva. ma-

1 ruf Schlieffl'n pliınının tatbiki i • 
çin Beçikadan geçerek Fransaya 
taarruz etmek istedi. Ve Belçika 
da büyük hrba karıştı. Horpten 
sonra, Belçika emniyetini taraf -
sızlıkta aramadı. Fransanm ıtti!a
kına girdi. Ve Lokarno muahede
si imzalanıncaya kadar va. iyet bu 
şekıldc devam etti. Garp hudutla
rının Almanya ve Fransa tarafın
dan kati ve nih~i olarak !Gnınması 
ve İngilter<? ile İt? !yanın da bu va
ziy~ti garantileri altına almdları 

demek olan Lokarno'nun imzasıle 
Belçika derin bir nefes almıştı. Fa
kat orta Avrupada Almanyanın 
kuvvetlenmesi, bunun korkı;su al
tında Fransanın Sovyet Rusyaya 
dogru mcyktme•i ve Mayıs 1935 
de Sovyct - Fransız misakının im
zalanması ile Bc1';ikanı•1 vaziyeti 
zodaştı. N;hayet Alm2oya. Mart 
19:1ô da Lokarno muahr.:esiri yırt
tıktan ve Ren nehrin;n sohilkrini 
as!<crilcştirdiktcn sonra Bekika ne 
yapao.1ğını şaşırdı. Bu vazivette 
B··lcika i~in t"kip edilecek iki yol 
vardı. 

1 - Tekrar Fransanın ittifakına 
donmck, 

2 - T.rafsızlığı ilan etmek. 
Bir der:ceye kad3r iç pnli'ib -

n1·1 dıktc ettiği zaruret k:ırc;ısında 
Brlçika ikir.ci şıkkı tercih clmeğe 
nı~cbur kalmıştır. Bu zaruret şun
dan doğuyor: Tıpkı 1830 senesin -

rJ..n evvel. Belçikalılar ;le Holhn
da.ıiar geriı cmemişlers~ bugün de 

Valon ve Flamaııların araları a -
çılmışlır. Flamanlar dış politikada 

Almanyaya meylediyorlar ve iç 

pol:itkada da faşisttirler. D' ğer ta
ı aflan Valonlar Fransız .taraftan 
VP. d<'moktattırlar. Halk iç ve dış 
polıtıkarla da faşisttirler. Diğer ta

gnrr. R•lçika için bıı devletlerden 
hır ud t('lrrih rd<'r hir politika ta ... 
kıp Ptmrk. çok tchlikrli bir yol O· 

lacAktı Bu duşünce ilPoir ki Bel

çıka kralı Leopold. Belr;ikanın ta
r•!sızlığını ılan etmış ve yapılacak 

olJ'l yenı tir Lokarno da kendi 
mEmleket hudutlarının :zaranti al

tına alınmasına razı olmakla be • 

ro>ıer, l3dçikanm hiç bir devlet 
ht..clud:ınu goranti eclem.yeceğini 

bıldirmi~tir. 

Bu demektir ki Alm:ınya ile 
Fransa ar&sında çıkacJK olan bir 

harpta Belçika Alman a<kerlerinin 
Beıçıkadaıı geçerek Fransaya ta -
arruz etmelerine razı olmıyacağı 

<ııl:ı•, Fran~ız askc·rleriniıı de Bel· 
çıb.a toprıkiarınd-ın g..çrrek Al • 
maı,yaya taarruz ctmeleline mu .. 
vafokat c'miyecektir. Yani Bclçi

Jıa:ıın biiyuk h3rpt~n C\ velki va
" Yele gerı dônmPktedir. Fakat 
1-ı~ı pten e·,velki tarafsızlık Belçi • 
kay: taarruzdan korumıdığına gö· 
re mustakbel bir harpta Belçika
nı•ı bııarar kalabilcce''.i çok şüp
helidir. 

Cığer taraftan taşradan yapılan 
te!kinat ile Belçikanın iç işleri de 
h.ı)·li karışmıştır. 

Hex denılen ve Almanyaya kar
şı 5empati gösteren Flfıman parti
si, seçim mücadelesinin en iyi bir 

pr·,pagnnda ve~ilesi oldcığunu dli
şiin•rek, [:-.\enlerde kendi mebus· 
!arından birini istifa ettirm~tir. 
i\foksat yeni mebus için yapıla • 
cak siyasi mücadelede Rex partı
sinin propagandasını yapmaktan i
barettir. Başbakan Van Zeeland, 
bu istifanın, bunu takip edecek o
lar: diğer istifalara başlangıç ol -
duğunu anladığından plrlamento • 

' ya kabul ettirdiği bir kanunla Reıc • 
le•in bu pditika tabiyderine ma-
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FIKRA: 
MASKELER 

B ir vakanüvi,, on sekizinci ~sır osmanh valilerind'n birinin portresine 
şöyle başlar: n Ekseri eyyamda saim ve salıl.ti telıeccüd itiyadı ıle 

geceler kaim olup meşayilıi kirama daima itibarü lıürmet ve her birin• 
den başka başka evradüzek1ır abzü telakkisine rağbet etmek le kesbi 
şöhret e:ınişken... , 

Ve şöyle tamamlar: Zulmü iytisafı alemgir ve vali olduğu memleket• 
!erde gani olanlar fakir ve katli ncfs maddesi indinde zarreden hakir 
olmak~a [Beyi: Batıl hemişe batılü beyhudedir veli • Müşkil budur ki 
sureli haktan zuhur ede.] mefhumuna masadak idi .• 

Eu riyakarlık. yalnız, eski şerıatçı devir!ere has değildir, her ileri 
hareketin dahi, menfaat ve i!:tiras tüccarlarının yüzüne yarar demagoji 
mask el -ri vardır. 

Biz Kemalizmin hayat, tefek kür ve vıcdan hürriyetlerini müdafaa 
etmekle ve hususi ve umumi bayatta bu hürrıyetlerin ahlak'ını kurmak· 
la şark alemi hareketlerinden ayrılıyoruz. Gerek milliyetperverlik, hatta 
gerek ileri inkılapçılık taassuplarına bürünen boıgunculuklara ve ted. 
hişlere ancak bu hürriyetlerin ahlak ve kültürü ile karşı koyabiliriz. 

llizde hakiki tasnif şarklılık ve garplılık olmakla beraber şarkçı ve 
ırarbcının hakiki vasıfları da a<letleri, kültür ve ahlaklariyle ölçülebilir. 
Bir Alınan diyor ki: "ilerlinde oturan bir şarklı ile benim aramdaki 
fark odur ki, onun, garblıya benzemek için sokakta kadına gösterdiği 

'hürmeti, ben evimde karıma karşı da göaleririm. Onun taklidi, benim 
ahtak ve kültürümdür!., Fatay 
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Poliste: 

seyyar satıcının Bir 
gülünç macerası 

Yakalanmamak için kendini de
nize attı, fakat gene gaka/andı 
:>okdklaı ti .!l gl!Lp g~çcn n r.ha-

1 ıııı lırızmam•k ve yr,IJ<:ırı kapat • 
ınarn:-.k i~ın seyyar esnaftan du • 
JJrak satış ) Jpanlar belcdıyec• 

şırJdPtle takip edilmcktedır. 
Bıı k~bil esnaf uzaktan rcs'."'li tl

bis~lı belcclıyc polı>inin gcldığını 

gciruncc hemen tablasını alıp kaç
tıgıncl,.n bir müdclettenbcri bu isz 
sıvıi p<ılısler de memur cdılrnış ve 
bu ~uretle takiu sıklaşlınlmıştır. 

Balıkpazarında böyle bır 

t.kıp sırasında şayanı dıkkat bir 
h:idıse olmuştur: 

Saat 15 de Balıkpazarı ve ci -
varında clcvriyc gezen beledıye fll)· 
!isleri cadclenin ortasını işgal eden 
seyyar esnafı takibe başlamışlar 
ve .nıkdarı 50 yi geçen satıcılar 

ellerinde tablaldrile koşuşup lrnç 
ınıya, bir kısmı da yakın dukkiın
lara girerek saklanmıya başlamış
lardır. 

Bıı aralık Tavukçular sokagın -
d<ıki c1ükkfın1ardan birinin içinde 
vP kapısı kenarında bir tabla i!P. 

portakal satan Ahmet isminde bir 
genç satıcı, koşan memurların na-
1arı dıkkatini celbetmiş ve onu da 
tnlerınden kaçm seyyar satıcı!ar
dan biri zanneclerck karakola da • 
vet etmişlerclir. 

Ahmet, kendisinin hiç bir kaba
Jıati olmadığını. esasen dükkanın 
içind~ mal sattığını söylemişse de 
memurlar merkeze götürmekte ıs· 
rar etmişler ve dolu tablasını al
mışlardır. 

Esa$cn sinirli ve hasta olduğu 
siiy!Pnen satıcı bunun üzerine gü
rültüye başlayınca kalabalık bir 
halk etrafına üşuşmüştür. Kalaba
lıktan istifade eden Ahmet tam 
köşeyi dönerken memurların ko -

İstinye Dok 
Şirketi 

----
Bir senede 270 Ura kir 

temin etmiş 
l•tinve Dok Şirketi umumi he. 

yeti dün senelik toplantısını yap
n.ı~tır. Bir ıer.elık faaliyet üzerin· 
de görüşülmüş, hesap ve plfınço 
vazi1eti tetkik dilmiştir. 

936 senesinde Dok şirketi 120,849 
tonıuk 7() npur tamir elmiş ve he• 
ıabını 28,935 lira zararla kapftmış· 
tır. 936 henesinde ise 195,982 too· 
luk 91 vapur tamir edilmiş ve bir 
sentde 270 lira kir temin olun• 
muştur, 

ni olmuştur. Fakat kanunun ma
kabline şümulü olmadığından Ni • 
sanın on birinde Bay Olivier'in is
tifasile boşalan mebusluk için se
çim yapılacaktır. Başbakan bu se
çimde hükumet partileı; namına 
kendi namzedlığini koymuştur Bl
na~naleyh gelecek ayın on birin
nı:ı bitaraf kalabileceği çok şüp
olmıyan partileri karşıl~acaklar
dır. Her halde büyük devletler a
rasında B(?;çıkanın mu!;adderatile 
alakadar müzakereler yapılırkıen, 
bu küçük memleketin anarşik va
ziyeti yabancılar üzerınde iyi in· 
liba bırakacak bir manzara değil
dir. 

A. ş. Esmer 

lunclon kurtulmuş ve bağıra çağıra 
s~hıle doğru koşarak bır mahall~

dc kendını denıze fırlatmıştır. 
Etraftan yetışenler satıcıyı zor 

kurtarmışlardır Satıcı bu sefer ne 
büyük hır sar'ı buhranı içınde 

kcndinı yerlere atmıya baı;lamış, 

hcmr.r. tedavısine girişılmıştır. 

Kör kuyuya dUştU 
Halıcıoğlunda, Fıstıklı çeşme 

sokağında otııran Halid çocuk evi 
civarında oynarl<en bir kör kuyu• 
ya düşmüştür. Feryadı üzerine et• 
raftan yetişenler, çocuğu çıkar. 

mışlardır. Halidın hiçbir sakatlığı 
yoktur. 

Yaraladı 
Meriç otelinde misafir Avusturya 

tebasındao 24 yaşında Nubar oğlu 
Tarum, dün, motosikletle giderken 
1 epebaşında oturan Kazım oğlu 
muhiddin isminde bir çocuğa çar• 
parak yaralamışhr. Çocuk, hosta
oeye kaldırılmıştır. 

Pencereden dUştU 
Dolapde"de Yahudi hanında 5 

numaralı dairede oturan Vasilin 13 
yaşındakı kııı Yorgiya, dün hanın 
pencereıinden aşağı düşerek başın• 
dan ve kolundan yaralanmıştır. 

Yaralı BeyoQ'lu Zükur hastaneıi· 
ne kaldınlmıştır. 1 

KömUr tatırken 
Dün saat 11 de Ada önünde 

Demirli bulunan Yavuz zırhlısına 
kömür vermekte olan Biirhaniye 
ııemisinden Yavuza kömür taşıyan 
ameleden 327 doğumlu Hasan ge
minin ambarına düşmüş, başından 
yaralanmıştır. 

Hasan, Cerrahpaşa hastahanesine 
yatırılmıştır. 

Azılı bir 
·Kaçakçı 
Bir muhafaza memuru• 
nun eftır surette yar•· 
lanma•ına •ebep oldu 
Eroin kaçakçılarından Murat oQ'• 

lu_ Ômerle Tahir oğlu Ali dünkü 
gun saat beşe doğru ihtisas mıh· 
kemesine getirilmişler ve yapılan 
sorguda Ômerin suçu aabit görül• 
meyerek serbest bırakılmış, araka. 
datı tevkif edilmiştir. 

Omer hemen dışarı çıkmış ve 
biraz şonra elinde bir sıgara pa· 
keii ve kibrit kutusile mahkeme 
koridoruna avdet etmiştir. Ômer 
sigara. paketini arkadaşına uıa mış, 
fakat ıandarmı kibrit kutusile pa• 
keti alıp muayene etmek istemiştir. 
Ômer buna müsaade etmemiş ve 
hemen kaçmıya başlamııtır. Bu sı· 
rada heyecanlı bir takip başlamış 
ve k•.çakçı alt kat salona inip ka· 
pıdan çıkarken muhafaza memuru 
Feritle karıılaşmıştır. Hemen bo· 
ğuşmaya başlamışlar ve bu sırada 
camlarda kırılmıştır. 

Muhafaza memuru yuzun-
den ağır sure ite ı aralanmıştır. F e• 
d;ıkAr memur buna r agmen ka
çakçıyı bırakmamış ve biraz sonra 
gelen jandarmalara teslim etmiştir. 
Memur fazla kBn zayi ettiğinden 
de h"I Cerrahµaşa hastanesine kal. 
dır.lmıştır. Kaçakçı Ômer tnkit 
edilmiştir. 

Döviz 
Kaçakcılığı 
Yapanlar 

ır Yalova 
Kaplıcaları 

Muhafaza tetkllAtı bir ka- · 
çakcı yakalayarak tah· 

kikata batladı 
Muhafaza teşkilatı Pul ile Döviz 

kaçakcılığı yapan Angeli dis ismin· 
de bir adam yakalanmıştır. Bu 
adamın para ile kıymetli pullar 
satun alarak pul koleksiyonu diye 
bunları birer paket içinde barice 
gönderdiği anlaşılmıştır . Kaçakcı· 
nın yanında bulunan üç paket pul. 
da müsadere edi! •• ııştır. 

Filomuz Yugoslav 
sularına da gidecek 

Harp filomuzun lskenderunu 
ziyaret edeceği hakkında Roma 
ajansı tarafından verilen haber 
tahakkuk etmemiştir. 

Dığ'er taraftan. donanmamızın 
haziranda dost Yugoslav lınıaıılo. 
rına bir ziyaret yapacağı haber 
verilmektedir. 

Yeni lngiltere Kralının taç giy. 
me merasimi tarihi olan 13 mayısta 
lngilız sularına gidecek olan fıt0• 
muzun dönüşte Yugoslavyaya Ui'• 
raması çok muhtemeldir. 

------ -
Yeni gümrük 
Kimyahanesi 
Kimwahane modern bir 
telc:ilde inşa edilecektir 

Çınili Rıhtım hanının en üst k•· 
tında inşa edılmek te olan modern 
kimyahane için kımı agerler ara· 
sında bir imtıhan ı apılmı~lır. 

imtihan evrakı bir komisyon ta· 
rafından tetkık edılecek ve bıroncı 
ııelen Ankaraya bildirilecektir. Ve
kalet tasvip ederse kımyager ça
lışnıağa başlıtacaktır. 

Gümrük kimyahanesi asrı bir şe. 
kilde inşa edılmektedir. Kımyahane 
hertüllü alat ve tesısatı havi ola· , 
caktır. -·--

Sultanahmette yeni 
hafriyata baş~anıyor 

Bu sene bazı ye
nilıkler yapılacak 

Akay müdürü Bay Cemil, Ya. 
lova kaplıcaları müdürü Doktor 
Bay Nihat Reşatla beraber dün 
Yalovaya gitmişlerdir. Doktorla 
müdür Yalovada yeni otelin 
inşaatını gözden geçirecek •c 
lcaplıcalarda esaslı tetkiklerde 
bulunacaklardır. Bu sene kaplı· 
calarda büyük yenilikler yapı• 
lacaktır. 

Yalova şehir p'iinının da pey· 
derpey tatbiki imkanları ara· 
nacaktır. 

Maarif Vekili 
Bay Saffet Arıkan Ana· 

doluya bir 
tetkik ••rahatı yapacak 

Müfredat programlarında yapı • 

lacak değişiklik tamamen tesbit P.· 

dılmiştır. Önümüzdeki ders yılına 

kadar kitaplar, değışecek olan müf

redat programlarına göre hazırl~
n,.caktır. Dığer taraftan Maarif Ve
kılı Bay Saffet Arıkan on güne ka
dar maarif müesseselerini teftiş 

etmek ve yapılacak bir çok yer.i 
işlerin merkezlerini tesbit etmek Ü· 

zere Anadolu içinde on beş günlük 
bır se,yahate çıkacaktır. 

Bay S;.flct Arıkan bu seyahatin
de bılhassa cenup vilayetlerimi?e 
ve orta Anadoluya gidecektir. 

500 seyyah geliyor 
Mı! Voke vapurilc yakında ~eh· 

rimi1e 500 seyyah gelecektir. Ser• 
yahlar şehrimizde bir gün kalarak 
muhtelif yerleri gezeceklerdir. 

ı: Küçük Haberler 
1 

1 
* Akay idaresi beheri (209) 

bın !ıraya 4 vapur ısmarlamıştır. 

Dığ~r taraftan Nısandan itıbaren 

Adalar hattında yolculuğu kısalt· 

mak için Kınalı, Burgaza ayrı, 

Heybeli, 8üy\ıkadaya da ayrı va
pur kaldırılacaktır. 

* llarC inkılabındaroberi 8 sene 
içinde yurdumuzda yenıden 1 mıl
yon 300.000 vatandaşın okuma yaz
ma öğrendıği tesbit edilmiştir. 

1 Şark demir 
Yolları 
Memurları 
Dün toplanan umumi 
heyete bir protestona· 

me verdiler 
Şark Demiryolları Uınumi Hey'e· 

ti dün toplanmıştır. Toplantıda şir-
1 lretin satın a ınma muka,e!esi tas
dık erlilmiş ve tas!iy~ lıey'eti se
çilmiştir. 

Şirketin memurları da ikramiye 
ntamadıkleri için dün umumi hev· 
ete bır protestoname vermişlerdir. 
Bu protesto ile şirket: bir haftalık 
mühlet verilmekte ve kat'i karar 
l•tenmektcdir. Aksi halde kanuni 
yoldan yürünülecektir. 

Hükümetin ilk taksit olarak şır· 
kete verece~i 240 bin liraya lı~ciz 
konacağı anlaşılmaktadır. 

Bir esrar 
Kaçakcılığı 

Mahkemede bir daha es· 
rar lçmeğe tövbe etti 
Evvelki gün dokuıuncu ihtisas 

malıkemesinde bir esr"r kaçakçılığı 
davası görülmüş ve 23 senelik bir 
esrarkeş, hiikımin önünde ağlıya· 
rak yemin ve tövbe etmiştir. 

Üsküdarda Valide camimde kah
veci Şükrü bundan bir müddet ev
vel üzerinde 11 gram 26 santigram 
sıkletinde 24 parça esrarla yakala
narak esrar kullanmak ve satmak J 

suçile mahkemeye verilmiş ve dun
kü son celsesinde esrar sattığı sa- \ 
blt olamadığından beraatıne ve 

bu zchıri kullanmaktan dolayı da 
evvelce altı ay tedavi ve hapse 
mahkum olduğu an.aşıldığından 
tekrar teczıyesınc m•hal goı üle · 
medığine karar vcrilmiştır. 

Bu kararı öğrenen Şükrü hemen 
heyecanla ayağ~ kalkarnk düzgün 
bir ifade ve ağlıyan bır sesle: 

- Muhterem b~y hakim ... Ben 
23 senedenberi bu zehirin müpte
lasıyım. Tıbbı adliden raporum 
var ... lstıkbalim ... Çoluğum çocu
ğum bu yüzden mahvoldu .. Ada -
!etiniz beni çok mütehassis etti ... 
Bundan sonra artık esrur içmıye -
ceğimc 23 seneden sonra ilk de!a 
yemin ve tövbe ediyorum... Bır 

daha içen namusuzdur ... Allah i· 
çenlere de acısın ... Tövbeler töv
besi. .. 

Demiştir. 

Aıclliyede: 

(Miras yedi) mi Y• 
(kıvırcık yedi)mi yü 

~ 
Bizde meşhur bir söz ' 

Aptal tiryaki tütününü melht. 
derler, Şu Amerikada şu garip s, 
vet tir}akiliğinden bir türlü va 
geçmedi. Dünya milletlerinin iktı· 
sadl tuf.randan ana" ı;evrediği 
ve aç kurt gibi herbirinin çelik p~n· 
çelerini bilediği şu sıralarda Ame• 
rika göz kamaştırıcı refahile, m·ras 
yediliğile n•sıl oluyorda öğünüp 
duruyor? 

iş töyle giderse bütün dünya 
mil.etlerinin hep bir olup Amerika· 
nın üstüne çullanıvermesi farz ola
cak l 

Baksanıza, şimdide, Amerikada 
köpeklere bile kalor.ferli kulübeler 
yapmışlar 1 

Böylece sızlandığımız bir ahba· 
bımımız bize şu cevabı verd : 

- OJa bir şeymi ayol? 

- ? .. 
- iyi gözünü açarsan bizdcde 

köpeklerimizin lüküs buz rol pta. 
rında saklandığını görürsün! 

- Acayip? nerde? .. 

- Kıvırcık satan kasaplarda il 
Çirkin bir alçaımaı. 

Gazeteler yazı yer: 

(Geçen ay et fiatları oldukça 
yükselmiş, halla yılrıı en yüksek 
liatile et yediğimiz ay geçen ay 
olmuştur. Fakat bu ay et Hatların· 
da yüzde beş nisbetinde bir teoez. 
zül görülmüştür ... 

Hay lidi et hay: Nas.I olmuş ta 
buna tenezıül etmiş? 

Canlı kıymetli 
şey olur mu?ı 

Kıymetli halk sanatkarı komik 
Fahriyi kayl.etmiıiı. Allah rah• 
met elsin. Falı:at merhurr.u~ kıy
metli olduğunu nerden anladın, 
diyeceksiniz: 

Çok şükür, öldGkten sor.ra kıy· 
meıindeıı bah•edilişindenl 

Yerli Marta Egertler: 
Okudunuz mu? lle•·oğlunda üç 

genç kız, karnaval münasebe"iy e, 
M.irll Eııert e benzemek için bizim 
bahriye askeri üoiform,Jarını giyip 
sokak a·a çıkmışlar. 

Hiç Marta Eger biz'm bahriye 
üniforması giy e bari.. l\laskaraık .. 

Biz istihsaıcı
ler de hayk! 

ş,hiree çivi •loku bitmiş çivi 
buhranı varmış. Ne israf olmuş, 
hayret değil mi? Bu kı$ hiz bu 
kadar çivi kestik •. 

Serd•ngeçtı 

Sultanahmetle Arastadaki ka•ı 
r.,ıcrine Ni~an ayı içinde yeniden 
başlanacaktır. 1-lafriyatı ldare eden 
Prolesôr Bakster alakadarlara yol. 
ladığı bır telgrafta, avukat Yusuf 
Kenana ait olduğu anlaşılan istim-
11ki laıım aahanın bedeli o'an 
404,000 !ıranın hazır olduğunu bıt

dirmiştir. 

Bu saha; Sultanahmette, Bol 
sokaktadır. 9 ve 11 numaralı Bi. 
zans sarnıçlarının üzerine ısabeı 
eden bu sahadaki hafriyat, yakın· 

da baflıyacaktır. 

* Bütün vilayetlere bir tamim 
gönderılerek göçmenlerin iskanı i
çir. musaıt ye.r olup olmadığı so • 
rulmuştur. Bu yıl 30-40 bin kadar 
güçmen gelecektır. * Toprak bayramı, bu pazar gü
nü Halkalı mektebinde yapılacak
tır. Aynı gün köylüye tohum da 
clagı tılaca~tır. * Denizyolları tarifelerinde ten
zilat yapmak üzere Ar.karada bir 
k~mısyon teşkıl edılmiştir. 

Bir işkence davasına bakıldı 
iddiaya göre kaçakcıl1k suçluları po
lısıerderı adam akıllı dayak vemişler 

Modern otelcilik 
Turing Klüp Otelci ler Cemi· 

yeli l le temua geçerek \eya • 

hat mevsimi dolayısile hazırlıkla • 
rın yapılmasını bildırmıştır. 

* lstanbul vıliıyet bınası yeni
den tamir edılır,iştir. 

Dün. AQ'ır Ceza mahkemesinde, 
davacılarından birı mahküm diQ'eri 
ıerbest, suçluları Emniyet Müdür. 
lüğ'ü kaçakçılık bürosu memurların· 
dan Hılmi, Hakkı Ş nasi ve Neşet 
olan bir işkence davasına bakıl· 
mıştır. 

lsviçreden modern otelcilik hak
kında geniş malumat veren bir ni· 

* Emir.önünde bir pJanör mek
tebı kurulacaktır. 

zamname getirilmiştır. 
* lzmırde 150 bin lira sarfile bir 

balıkhane yapılacaktır. 
Hadise, Bakırköyünde, Moizin 

Parfüm fabrikosında cereyan et• ........................................... ş·e·11 .. ;:·1 .. 11 .... · .. ı·i1·1·1·yac·i·~ ...... ii.ü·ı·a .. n .......................................... ... 
temettü ve kazanç 
arzularına üstündür. 

. \ 
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• 
15 taubulun keyfi yazın çıkar. Koca bir kış yor• 

gun halk sa1fiyelere göç ededer. Bu iti barla y•z 
gelirken lıalkın bu büyük ve sıhhi ihtiyacınıo icap

larını düıünmek vazifesı başlar. Bunu birinci dere. 

cede Belediye omuzlanna almıı bulunuyorsa hemen 

aynı derecede de nakil vasıtalarını idare eden me. 

murlar tahammül etmôş bulunacaklardır. Mesai hayatı 

duramaz Bu günkü hayat şartları içinde bir kaç ay bir ke. 

nara çekilip lam istirahat edecık insan pek az gö .. 

terilebllir. O halde hem dinlenecek hem çalışacak. 

Yani vakit kıymetlidir. Yolda geçecek, vaktinböı le bir 

insan için çok ehemmiyeti vardır. Bilhassa irtibatı 
yalnız vapura bağlı adalar gibi semtler için büyük 

endişelerden biri vapurun kaçırılması meselesid!r. Bu 

daima ve herkes için bir endişe halindedir. Yani 
umumiyetle nakil vasıtalarının şehir ihtiyacile meb. 
ıutan tevazünü, birincı safta gelir. 

Meseli BüyGkadanın karşıyaka ile muvasalasını 
temin eden iki veya üç ssferdir. Bunlar ya pek sa• 
hah, ya pek akşam veya yemek zamanı gibi vakitle. 
re tesadüf eder. Yani vapuruna kaçırmak bir Adalı 
için işinden mahrum kalmak gibi bir netice tevlid eder 
Bu bir mühim endişenindaha en başlı amilidir. Derlıaİ 
operatörün müdahalesini icap ettiren bir baatalık va. 
puru ve bu vapurun uzun aralıklı seferlerini bekle. 
mek vaziyetindedir. Hasta ve kastalık bekler mı? 

1 
Bu birkaç sebep bizi bir neticeye ıevk ediyor: 

Adaları karaya bağlamak, 

Bu . küçük vapurlarla ve sık s ferlerle mümkündür. 
Fillıakıka Akay idaresi belki bu yüzden zarar 2öre· 

cekt'.r. F.akat adalar:n !Arık olduQ'u kıymete dahil 
olabılmesı ve içindekilerin sıhlıat ve iş eminyeti edine· 

bilmeleri için bu fedakArlığa lüzum vardır. Köprü va· 

zifesini değil fakat nihayet ayağın karada olabilmesi 

gibi bir emniyeti temin edecek derecede sık ara se

ferleri; adayı, adaları daha canlı hale getirecektir. 

Tecrübeler ııöslermiştir ki böyle bir emniyet hal· 

kın rağbetini arttırmaktadır. Nitekim Kadıköy semti 

bu suretle kalabalık bir şehir parça~ı haline gelmiş 
bu_lunu!or. Adalar için de bu kadar değilse bile 
mumkun otanın yapılması bir lüzum halindedir. 

Zarar bu işe mani olmamalıdır. Ve zaten dikkatli 
bir hesapla anlarız ki bu suretle Adaya gideceklerin 

yekunu artac~k ve bu ara seferlerinin zararı belki 
lemamen kaldırılmasa bile asgari hadde indirilmiş 
olacaktır. 

Şehrin ihtiyacı, Ur veya temettü gibi nazr nok· 
lalarının çok üstündedir. Akayında bu· işdeki alaka ve 
hassasiyetini biloriz. Bu itib .ria g•ye noktasındJn 
aramııda ihitilAf yok bilakıs hedef birliği var de. 
mektir. O halde bu yıl için bu netıceye kavuşulaca. 
fındaıı §Üpiıe etmemek gerek olur. 

Hatice Hatip 

mıştir. lddiava göre memurlar, Mo
ızio kaçak eşya imal edip sattığını 
haber almışlar, gıdip, bir sabah, 
pencereden içeri girm;şler, kaçak 
eşya olmadığı halde, Moizi yakala. 
yıp akşama kadar döğmüşler, bu 
f!!eyanda, Kemali de döğmüş!er ve 
nıhayet, akşam üzeri, yine döğerek, 
kaçakçılığa aid zaptı Moize imza 
ettirmişler. 

Moiz, J1ndarmanın mavzerini 
ayağına falaka gibi takıp sopayle 
akşama kadar dö,ıl'üldüğünü iddia 
etmiştir. 

- Beni o kadar dö~düler .. Ön• 
ce biraz falaka çektiler. 

Sonra da, akşam üzeri, on onbe
şer kadar tokat vurdular. Asıl da. 
yağı yiyen Moizdi. Demiştir. 

Dinlenen şalıit, yine kaçaKçılık 
bürosu memurlarından Ham<!i: 

- Hep beraber gittik. Ben ora
da bir .. aı kadar kaldım döğdülc. 
lerini görmedim. Demiştir. 

Şahit, Kemalin karısı Hamiyet te 
Kemali aradığını, Bakırköyde oldu~ 
ğunu üğrenince otomobille gittği. 
ni, yanında şoförle bisikletçi Sırrı• 
nın ve Zebranın olduğunu, o ara. 
lık, Salahattin isminde birinin de 
orada bulunduğunu, Moizi, sağ ta
rafla, taş bir odada Hakkı ile Ne. 
şetin dövdüklerini gördiiğünü söy• 
lemiştir. 

Dijter şahitlerin ~inlenmesi için, 
muhakeme, başka gune bırakılmıştır. 
Bir zorba mahkQm aldu 

Arnavudköyünde bir gazinoya 
giderek. P _rasız bira isteyen ve 
v~rmedıklerındcn dolayı bira şişe. 
sıle cami rı kıran Hasan mahke
meye verilm·ş, üç ay hapse mah. 
kum edilmişt;r. 

H •sanın, yine böyle parasııı: 
içki istemeklen bir buçuk ay ha>se 
mahküm oldu~u ve hapi~ten yeni 
çıktıgı muhakeme esnasinda anla· 
şılmıştır. 
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Balı tdebıyatından · 
• Pırrr . ... Pırrr • 
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gecesinde MÜELLiFi: Nlzamettln Nazlf 
\ Kız eA"ilmiş kanapenin altından Bunun renııi de koyu. .. Maun renk .. 

Çır · u , .. ı:- Ot~kindcn :-i(.ftJ.n 1 k.:;mcdiy:ıda bir mavi 
denize bıık, n kaya dalgalarının a-

1 bir keman kutusu çekmişti. Genç Evet, evet budur, bizi kovalayaıı 
kunduralarını çıkarıp habnın üstü• sandal her halde bu olacak. 

.ıı:ır~ık daha ktırf.ct. tli. di:lh::t 
~"ıt ~uııun için dar~~ çok kı: o tıccl· 
baht dcğu rr.idir 7 Onu ko\•machk 
mı? O hayotta yapyaln:.z değil mı? 
Onun sızlay<ın kaburgalarına değe
cek bir el mademki yok. O h~lrl 
kimsesizdir . .Şevt~n bunu ağlıyarak 1 
söyledi. Fakat şaytaııın yap'-1,':ı - ı 

nın aksi daha dcıgı:udur, ~ı.YgiH fflw 
itiyor zanncdıyordu. 

.. • 1 
rasınd:ıki toprak parçasına gomu.- ne uzanınca o'da yanına çömeld~ - Amma da tuhaf ha .•• • Dedi· 

Kemanın akorduna bir iki tırnak Nasıl? Bu sandalı başı boş mu dü. Bcya"! ı:aplı hançer acı halind" 
1 lüvanda a'l!t kııldı. Otdlo ne ol· ~urdu. Sonra tellerin altına bir bırakmışlar? .. Demirli değil'.. I<:ü-

ipekfi mendil sokarak 1 rekleri de ü~tünde ... Şunu gorchm 
dıı? Ac:ıba se,•gilı Dezdemoto ba
Z:in ;ıe~ t .. nın re.ezan ba§ına gele · 
rck bır el ımla göz yaşı diıkecek 
mı'' EunlJr anlaşılmadı. Tabıat 

adlı yazıcı ııe ıcin yazısında bun · 

He çalayım?, ... diye fısıldadı • bakalım. 

Yine onu mu i•tersin? Küreklere sarıldı: 

Komedyanın oynan6ıgı ac:un 
sahne, inde göz ya ).o!I ile çok sev
diğini söyledı. Gtihiii, güldü; .~cı 
ucı kahkahc~ıarından boğularak ve 
pençes.le tıpkı o fcrngatkiir Pdi. 
kan ·uşuırnrı hali gibi. Kızıl ôr • 
tüsünün altınaaki göğsünü yırttı 

~c kallııııi ayaklarının allına fır -
Jattı. Yere du,en bır kıııl zanbak
tı. 

Komcdiyr.nın sonucu şu oldu: 5ı· 
ZC' bu rüyayı anlatan biz ikimiz; 
bizimie beraber öteki seyirciler, 
kalp ve acı izleri, bunlar içinde, 
t.pkı, ı;e\·omler, çiçeği, n.izga.t·ı vei
hasıl mutlaka bir şeyi seven seyır
cılcr çok Jlkışladılar .. bu yazıyı 
yazan kimdi? Biz ikimiz, bir yıl
ba~ı gecesi, bir kere daha içimiz
ıi.c nc,"ı ne ol ursa olsun bir oşlt 
koroed.yası seyir ederken yarınkl 
saaclelleıi kad_r ve aziz TanrıntıZ· 
d ı iskclık. 

Herke~, Lulün yaş•! onlara 'ıü· 
tün rnül'adele edenlere kalp acm 
bilcnkre acıdık ve dua ettik Ş!y· 
ta ki onu daima bize fena göster· 
diler, en fenası bir yılbaşı gecesi 
bir yeni yılda daima iyiliğin güzel 
basına alnımızı koyalım. 

!arı y.ırım bıraktı? Biz bu ruy .. yı 
gören ikı ki5i yenı vılın ilk gece,. 

sinde S!:·sden yarına, kendimiz 'i -

çiıı \'l! hc·rke> için saadlt i,;legiıı • 
de bulunurken ey münekkit ve ıı,ı. 

zım olan Tanrımız! Sana yalvarı • 
rız ki bu •azıcı kahramalarını a~

kı ı ,onunda cvlendırmesin onları 
mcsel5 m~$'Ut etsin, :;evindirsın, 

itayı., hayır, eğer- bunlar çoksa va· 

rı hay ltan daima &.\'undursun \'e 

her neviııdC! acı duyan l:alplcrc te

sellinin serin, şeffaf ve ilahi men
baından bir yudum olsun veı·sın .. 

* Ufuk dün gece ağarırken, şö -

minenin önünde ıkimiz diz çök· 

tüğümüz halde uyandık. Şömine -
nin içinde halli küçük alevler ve 
bunların ortasında şeytanın başı 

vardı. O daima içinden yanacak • 

tır. Bize gtiliıyordu. /\caba ağlı· 

yor muydu? 

/\leşin yanı başında bir beyaı 
ve gtizel kedi esrarengiz ve güzel 

gözlerin! kırpı<tırıyor, bir siyah 
boncukla oyıuyordu. 

M. Eınln Coşkundere 
SON 

Nazmi rıhtımı kanca ile itip san• 
dalı açarken gökteki tek tük bu
lutlar yeni yeni kızıllaşıyordu. Pen• 
ceredeıı ruendil aallayan Calibeye 
sütgun bir bakış attıktan sonra 
yorgun yorgun küreklere oturdu. 

Köy henüz uyuyordu, hava biraz 
serindi. Kıyı da, deniz de, o kad:.r 
sessiıdi ki sulara dalıp çıkan kü
rekler bayağı gürültü çıkarıyor, 

bu gürültüler uykusuzluktan feri 
sönen gözlerine birer kara kllp ka
dar •arp \'e yalçın gözüken bcıya. 

11z yalılarda akisler yapıyordu. 
Ônü bomboş olduğu için, ikide 

bir ııöz atmağa lüzum duymuyordu. 
Ôyle yorgundu ki. .. Eve gidip şöyle 
bir yatağa uzanabi ise en aıdan 
yirmi dört saat deliksiz bir uyku 
çekebilecekti. Aksi şeytan bugün de 
yapacağı o kadar if vardı ki.. 

Bir kere Ulvinin işi için •Nimete,, 
ıııtmek lazımdı. Gitmemek olamaz• 
dı. Oğlan Nim~tin kız kardeşi 
Seniha için yanıp tutuşuyordu. 

-- --

Bu kızların babası da ne ıra• 

rıp adamdı ! Seniha hödük 
mü lıödüktü. Doğru dürüst mek. 
tup okumasını bile beceremiyordu. 
Parlaklığı bir kaç sene daha de· 
vam edebilecek bir çift göı ve 
evlendikten iki ay sonra çamaşır 

yıkamaya başlıyacağı muhakkak 
olciuğu için, çivitli suya gire gire 
nihayet bu sene içinde manda kül· 
bastısına dönecek bir çift el de· 
ğermıydi bu azcmelel Uh·iden daha 
iyisine mi verecekti kızı 1 

Kaçak 
Hayvan 

- .. ---

Universite 
Rektörü 

-·- - Sinirlerinden yana biraz zoru olan 
Vergi yoklamalarında ka· Bay Cemil Üniversitedeki bervatandaşın bu kızın bu delikanlıya 

çak hayvan bulanlara hldise için Ankaraya ı kaçmasına yardım etmesi farz ol. 
ikramiye verilecek gidiyor muştu artık .... Hoş ... Ben babamın 

Hayv•n V"•gısı voklamalarında Ünı\'er ıte rektoı ü Ccmıl Bılsel söıünden çıkamam dıyerek kız da 
k ak hay\•an zuh~r ettiği takdır- önıın mkkı çarşamba gunu An . 

1 

bıraı kendini naza çekmek istiyor-
a<; kar«va. gıtl<:c'Ckhr Rektör Veka • du amma, Ulvinin evinde iki gün de bunları bulan belediye memur- , 

!ette Hukuk f'akuıtesınin ıolıfa e- ı:e~irdıkteıı sonra babasın. siddin. 
ları ile muhtar veya ihtiyar heyet· sene uamıyacağı şüphesizdi. 
lerine ikramiye verilmesi hakkın· den Dekanı Sıddık Samınin yerine Bundan sonra da Calıbenin ha· 

.. 1 ·bir diğer profesorü~ tayini mesele- basile randevusu vardı. Üç bin da evvelce alınQn kJrar degıştiri -
sile nıeşgul olarak \'C bundJn baş- liı alık bir iş göı göre göre bir uy-

m;ştir. 

Bu hususta Maliye Vekaletin -
dc'1 vilayet yeni hır emir gelmış· 

ır Bu emre giirc şel.ir ve kasaba· 

!1.da kaçaıc hayvan yakalıyan be-

l d ye nPll'' J·rına derhal ikra -

rı~ c \'crilecckt.r. Bu lebliğat 1936 

.-cnesl kayıt ıkramiytlerinc de şa-

nıl old..ıgundan bu sene kaçak hl)'-

,aııl.ın meyd;:ıııa çıkarıp da ikra· 

ka yeni yapılacak inşaüt işleri ve kuya feda edilemezdi. 
cnstıtule mevzuu ü1erinde temas- Üç bin lira ... 
!ar y•pılJcJlıtır. Ctmil Bılscl, bu iş- Uykusuıluğu biraı dağılır gibi 

oldu. 
leri bir haflJda bitmccklır. Rek • Üç bin lira . ., 

tör dônüşıınıı lzll'ir tırık le rapa • Karşı sahilde ilk.postayı yapına-
cak ve hnuısınl konferaM vermek ğa hazırlanan bir şirket vapurunun 
uzere davıe: eden İzmirlılere ik.ı islim ko1uverdıği'li farketti. 
konferans vcrc·<.<'ktir. Izmirde de Vücııdüne bir çeviklik gelmişti .. 
üç gün kadar kal~cak ol•n rfklör, Kiırek çekerken başını bir sağa, 
nısanır sekızirde lstaabula döne - bır sola çevirmeğe başladı. 

- Şap! şap, .şap! 
Bir saniye sonra hasını gemısını 

dört metre açıl!'ından bordalamış 
bulunuyordu. O uman maun boya-
lı sandalın içinde zayıf bir insan 
vücudünün doğrulduğunu gördü. 

Ve ... Gözlerini uğuşturarak baktı, 
bir daha baktı ... Ye'is ve hayretle; 

- Oooh .... dedi - ne ara yorsun 

burada? 
Hırçın bir kahkaha koyun süku

nunu kamçıladı: 
- Niye aval aval bakıyorsun ? 

Yanaşsan a ..... 
Nazmi kürekleri bir iki kere da· 

ha oynattı. Şimdi iki sandal birbi· 
rine rampa etmişti. Boğuk bir ses· 

le sordu: 
- Ne arıyorsun burada? ince 

kolsuz bir fanila... Göl!'üs, bağır 
açık ... Bu serin sabah sana zehir• 
dir Cavit 1 

Maun boyalı sandaldaki, sarışın 

soluk benizli bir gençti. Cevap ver
meden eğildi. 

ince, bir deri, bir kemik kalmış 
parmaklarını büyücek bir rakı şi
şesinin boğazına dolayarak doğrul. 
du ve doğrulurken yarı yarıya do
lu olan şişeyi bir dikişte boşalttı, 
Soluk yüzü yavaş yavaş penbeleşti, 
sonra birdenbire kıpkırmızı kesildi, 
Kemikleri kalem kalem gözi.keıı 
göğsünü boğazın rüzgarına vererek: 

- içim yanıyor Nazmi içim ! 
• Diye bağırdı-

- Deli i i i 1 Çılgın hayvan ! Bu 
rakı sana zehirden beterdir. 

- Bilmiyor muyum? 
Ayakta duramıyor, sallanıyordu. 

Acı acı güldü. 

- Terbiyeliyiz .. boru değil.M ek· 
tebın semtine uğramayanımız alko• 
lün vücudu beşere ne derece mızır 
olduğunu bilebilir. 

"Vücudu boşere., derken dudak. 
tarını alaylı alaylı büzmüş, çenesi• 
ni çarpıtmıştı. Herhalde bu cümleyi 
kalasına perçimleyen hocayı taklit 
etmek istemiş olacaktı. Sonra yüzü· 
nli buruşturdu. Dişleri arasından: 

- Vücudu beşeri • diye homur
dandı - Şu benim hısseme düşen 
çürük gırllaklı vücudu beşer de, 
korumağa değermi? 

Elind~ki şişeyi denize fırlattı. 
Maun sandalda üç dört boş şiıe 
daha vardı: 

- Baki • dedi • bunları da ben 
içtim. işi ilerletmişim değil mi? 

- Haberim var... Evvelki gece 
de Omerofla sabahlam:şsın. 

1 

20 Mart 

Büyük Şefin insanlığc. 
ışık saçan sözleri 

(/ inci sayfadan devam) j 
Balıçesinde çiçek yetiştiren a. • ı 

dam, çiçekten bir şey bekler mı? 
Adam yeıiştiı'eıı adam da çiçek ye
tiştirendeki hislerle harel:eı edie· 
bi!metidir. 

Ancak bu tarzda diişünen re ca
lışan adamlardır ki. memleketle -
riııe ve nıitletleriııe ı·e bunların is
tikbaline faydalı olabilirler. Bir a
dam ki memleketin ve millet{n .a· 
adetini düşiinmekteıı :::iyade ken
dini duşüııür, bu adamın kıymeti 
ikinci derecededir. Esas kıymeti 

kendiııe veren ı·e mensup olduğu 

millet ve meınleheti ancak şahsı -
yetile kaim gören adamlar, mitlet
lerinin saadeti11e lıizınet etmiş sa
yılmazla1'. 

Ancak, kendilerinden sonrakile
ri düşiinebileııleı·, milletlerini ya-

' şamak ve ilerlemek imkanlarına 

nail ederle1'. Kendisi gidince te -
rakki ve hareket durur zannetmek 
bir gaflettir. 
Şimdiye kadar bahsettiğim nok

talar, ayrı ayn cemiyetlere aittir. 
Fakat bütün dünya milletleri aşa
ğı yukarı akraba olmuşlardır ve 
olmakla meşguldürler. 

Bıı itibarla, insan, mensup ol • 
duğıı milletin varlığını ve saadeti
ni düşündüğü kadar, bütün cihan 
milletlerinin huzur ve refahını dü
şünmeli ve kendi milletinin saa • 
detine ne kadar kıymet verirse, bü
tün dünya milletlerinin saadetine 
hadim olmıya elinden geldiği ka
dar ı:alışmalıdır. 

Bütün akıllı adamlar takdir e • 
derler ki, bu vadide çalışmakla hiç 
bir şey kaybedilmez. Çünkü dünya 
milletlerinin saadetine çalışmak, 

diğer bir yoldan kendi lıuzur ve sa
adetini temine çalışmak demektir. 

Dünyada ve dünya milletleri a
rasında sükun, lıuwr ve iyi ge -
çim olmazsa, bir millet kendi ken

disi için ne yaparsa yapsın, huzur
dan malırumdıır. Onıın için ben 

sevdiklerime şww tavsiye ederim: 
Milletleri sevk re idare eden a

damlar, tabii evvela ve evvela ken
di milletinin mevcudiyet ve saade
tinin ıimili olmak isterler. 

Fakat ayni zamanda bütün mil
letler için ayni şeyi istemek lıiwn
dır. 

Bütün dünya hddiseleri, bize, 
bıınıı açıktan açığa isbat eder. En 
uzakta zannettiğimiz bir lıddise -
nin bize bir güıı temas etmiyece
ryini bilemeyiz. Bunıın için beşeri· 

yetin lıcpsinı bı,. vi1cut ve bir 1lıil
leti bırnuıı bir 11w11 addetmek ica;ı 
eder. Bır viicııdım parmağının tı • 

cundaki acıdan di1icr lıiitiin ii~a 

mfi.tee.>sir nlur. 
Türkiye, Roıııanyn ı·e cliı;er 

dostları lwvı-etlidirler. Hiı; bir ta
raftan lıi:e gelecek bit ~ey bel:le • 
meııı, beklemiye de lü:um yoktıır. 
işte bıı .•iikı1ııet i~iııde. lıiitün dün
yayı mı1ıalea etıııı>/, fırsatı bi7de
dir Düııyonııı filan ycri11de bi" 
ralıatsdılc varsa bana ne? ... » de · 
meıııeliyiz. Döyle biı' ralıarsdık 

var.·:ıa, tıpl~ı kendi aranıırcla olnrus 
gibi, anımla alakadar olmalıyıo. 

Hadise. ne kadar tı.znk olursa ol
sun, 1nı esastan şa§1nanıak lcizını -
dır. İ§le bıı düş-üııiiş, insanları. mil
letleri ve hiild'unetleri hodlıiıılik -
teıı kıırtarıı'. Hodbinlik şahsi ol -
sun, milli olsuıı daima feııa te'ıik

ki edilmelidir. 

O halde konuştuklarımızdaıı §il 

ııeticeyi çıkaracağım: Tabii ola -

rak kendimiz için bütün lazımge -
len §eyleri düşüneceğiz ve icabını 
yapacağız. Fakat bundan soııra bü· 

tün dünya ile alakadar olacağız. 
Kısa bir misal: Ben askerim. U

mumi Harpte bir ordıınun başın • 
da idim. Türkiyede diğer ordular 
ve onların kıımandanları rardı. 

Ben yalnız kendi ordıımla değil, ö
teki ordularla da meşgul ahıyor • 
dum. Bir gün Erzıırum cephesin .. 
deki hareketlere ait bir mesele Ü• 

zerinde durduğum sırada yaverim 
dedi ki: 

c- Niçin size ait o1mıyan me.•e
lelerle de uğraşıyorsunuz?• 

Cevap ı•erdim: 
•- Ben bütün orduların vaziye

tini iyice bilmezsem kendi ordumıt 
nasıl sevk ve idare edeceğimi ta • 
yin edemem.> 

Bir devlet ve milleti idare vazi· 
yetinde bulunanların daima göz. 
önünde tutmaları lazımgelen me • 
sele budur. 

Bu münasebetle muhterem mi • 
safirlerimize şunu diyeceğim: 

•- Ben düşündüklerimi serdik
lerime olduğu gibi söylerim. Ay -
ııi zamanda lüzumlu olmıyan bir 
sö:ü kalbimde taşımak iktidarın • 
da olmıyaıı bir adamım. Çünkü 
ben bir hali' adamıyım. Beıı düşün
düklerimi daima lıalkın lıuzurunda 
söylemeliyim. Yanlışım varsa, halk 
beni tek:ip eder. Fakat şimdiye 

l:adar bıı açık konuşmada 1ıa1kın 

beni tekzip ettiğini görmedim .. 
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mivor musun ki sana temiz hava, 
sıhhi bir hayat la.um.. Hiç yorul· 
maman ve dinlenmen lazım ..• 

- Sus~ .. Sussa, Ne demek iste• 
diğini anlıyorum. Bir veremlinin ya
şaması için doktorların neler tav
siye ettiklerini bilirim. Hele gırtlak 
veremi hakkındaki bilgilerini artık 
onlar kadar biliyorum. 

daş .. - Diye tekrarladı - senden 
daha iyisini bulabilir miydim? 

Ve Nazminin bir cevap verme• 
<ine meydan bırakmadan kesik 
kesik söylendi: 

- Tali ... yolları ... ayırmıvor iş
te. Seni sandala... sokuyor. Ben 
açıkta kalıyorum. 

ll'J)C alamamış olanlanıı da ikra· 1 
rr yeler! nı .lcccktir, 

Profesörler geliyorlar 
<l'nh·ersitec<' konfc rans vermekri 

için cl<l\et ed lc:ı Fransız profe -

cektır. Gözleri açıldı. Gün ne güzel 

Mürettipler 
Kongresi 

başlıyordu. 

Koydaki fener şamandırasını do. 
lanırken gözü bir şeye ilişti. içi 
hopladı. Bu heyecanın sebebini bir· 

- Ne yapayım? Anlamıyorsun 
Nazmi ... içim yanıyor .. , içim yanı· 1 

yor ... Of f f f 1 Anlamıyorsun 1 

- Ôyle ise maksadın ne? Ohh 
Cavit ... Korkunç kararlardan sakın! 
vadet bana. lçmiyeceğim artık de .. 
iyi bir arkadaş bul Cavid .. 

- lyi bir arkadaş .. 

Beni kavuran dert sana neşe \'e
riyor. Bu Alem böyle gelm iş böyle 
gider. 

Son:derece nevmid hali vardı. göz., 
!erini hala açmamıştı. Nazmi gü;
lükle 

<orü Debre 22 ı fart Pazartesi gü

ı,ü saat 18,10 da ve 25 Mart Çar-

§amba saal 17 de olmak üzere iki 

konferars \eıcccktır. Profesorün 

lıir nr ı kon'cran.sı Acı odrrie, ikin-

cisi de Erythc:>ıe Nouveux mevzuu 

lstanbul Turk Muretlipler 
yeti Başkanlığından: 

Cemi- denbıre anlayamamış olacaktı ki 
yoluna devam etti. Fakat, iki üç 
kürek daha çektikten sonra gözü 
o şeye takılınca birdenbire kürek· 
feri bıraktı, bütün dikkatini gözle· 
rinde topla varak baktı: 

Cemiyetimizin ikinci loplantısı 
21.3.937 tarihine müsadlf pazar 
günıi saat J de Cal!'alol!'lu yoku
şunda Tecel!i matbaasında yapıla· 
cağından.Cemiyetimize kayıt'ı bilü
mumazaların işbu davete bebemhal 
icabetleri rica olunur. 

- Bu olacak... Muhakkak bu,,. 
Vallahi bu 1 ·Diye söylendi· 

Dar, uzun koyu bir reng-i vardı. 

Açık Söz'ün romanı:50 - Kocan ero:n çeker miydı? 

... ffllll At 

n BA~JNDA 
OL~N Ki 

Yezan : lakender Fahrettin 
- Ne ışle meşgul oldugunu 

mediğ'n kocan ... Ôylc mi? 

- Evet.. 

bil-

- Pekala.. Ne dedi kocan sana? 
Zeynep yakasını kurtarınak için 

hakikati söylemeğe mecbur olmuştu .. 

- Karşımızdaki arsada' bir kuyu 
yardır. (Al bunu, kuyuya at ve kim
seye görünme!) Dedi. 

- Sende götürürken yakalan
dın demek .• ? 

- Evet efendim •• 

- Kocan bu kama ile kimi vur· 
du acaba~? 

Zeynep tereddüt içinde bocaladı: 
Komiser sert bir tavırla bağırdı: 

- Haniya doıtrusunu ıöyleye. 
cektin? Neden ler~ddüt ediyorsun? 

- Nevzat Beyden korkuyorum, 
Beycil!'im l Yarın beni de Kadriyi 
öldürdüğü gibi öldürürse ... 

- Kadriri öldürdüğünü nereden 
biliyorsuu? 

Kendisı söylemişti. 
- Ne demişti? 
- Bir akşam telaşla eve geldi .. 

Kanlı bıçağı yere atlı: "Al şunu 

yatal!'ımın altına koy .. Kadriyi be· 
cerdim bununla ... dedi. 

- Başka birşey söylemedi? 
- Hayır: 

- Niçin öldürdüğünü bilmiyor. 
musun? 

- iyice bilmiyorum amma, bir 

heroin kaçakçılığı işinden, Kıdrl 
denilen adam Nevzad beyi aldıtmıı. 

Raslamadım. 

·- Ya sen .. ? 

- Allah röstermesin .. Biz- öy'e 
şeylere alışmadık. 

Komiser Zeynebin ifadesini al· 
dıktan ve zabtı kendisike imzalat
dıktan sonru : 

- Haydi, götürün bu kadını 
müddeiumumiliğe. 

Diyerek, Zeynebi nöbetçi polisi
ne teslim etti. 

Zeynep ertesi sabah müddeiumu• 

miliA"in tevkif müzekkeresile tev• 
kifhaneye gönderilmi4ti. 

• • • 
Ertesi gün Nevzadın apartıma

nında toplanan sivil memurlar bü· 
tün odaları araştırdılar. 

Evde hismetçi Mırikadan başka 
kimseyi bulamadılar. 

Taharri komiseri Marikaya ıorduı 
- Evin efendiıi, nerede? 

- Bu sabah lzmiro gitti, b•ylıııl 
- lzmirı ml gitti? 

- Evet. 

Ayakta duramıyor, sallanıyordu. 
Bir aralık ~endeler ııibi oldu ... Düş· 
memek için Nazminin başına do
kundu. Sonra yıkılır gibi kendini 
bır~ktı. sandalın içine düştü : 

- Başım dönüyor .. Bilsen nasıl 
dönüyor! Fırrr fır dönüyorum. 

- füdbaht l Kötü arkadaşlarla 
düşüp kalkmaktan ne hale ııirmlş. 
sin? Bu ser serilik sana göre mi? 

Zorla söyletiyorsun adamı ? Bil-

Ne yapacak lımirde? 

O her ıaman gider işi için . 
Ne işi bu ... ? 

Bizim bey tıcarelle meşguldür 
beyciğ!m ! Başka bir şey bilmiyo
rum .. 

- Hele hele .. Senin gozlerinden 
çok şeyler bildiğini anlıyorum. 

- Vsllahl birşey bilmiyorum .. 

- Eroin ticareti yaptı~ndan da 
haberin yok mu? 

- Hayar .•• 

- Zeynep bize hakikati söyledi. 

Nevzat beyin nereye saklandığını 
sen pek alA bilirsin 1 

- Saklanacak ne var ki. .. A pa• 
şam ? Nevzat bey namuslu bir 
tüccardır .. 

- Karısı bize aksini söyledi .. 
- O aptal bir kadındır. Dün. 

yadan haberi yoktur. Bir şeye aklı 
ermez .. Korkudan söylemiştir. 

- Nevzat be7 onun aptallığın• 
dan istifade ederek, kanlı bıçağı 
kendisine vermiş galiba .. ? 

Marika birdenbire şaşaladı: 
- Hangi kanlı bıçaktan bıh~e-

Gözlerini kapamıştı. Nazmi bu 
gözlerin kirpiksiz çipil knpak• 
farında bir ıalaklık belirdi· 
ğinl gördü. Bu ıslaklık hemen 
o anda çoğaldı, kabardı ve yanak
larında iki oluk yaparak taştı. Ba. 
şını denize doğru çevirmişti; bu_ 
yaşlar denize dökiıldüler. içini 
yakan azabın dehşeti bu ağlayışın• 
dan ne billi idi .. , 

Dudakların• bükerek sayıklar gibi; 
- lyi bir arkadaş.. Bir arka. 

diyorsunuz ? Bizim bey ömründe 
bir kere tavuk bile kesmemiştir. 

- Tal'uk kesmemi~ amma .. Kacl. 
rlyl haklamış. 

- Kadriyi mi dedinızi' 

- Evet, t11nıyor musun yoksa 
Kadriyi sen .. ? 

Kadri bir kaç kere Marikaya 

takılmış, Marika da ondan çok hoş

lanmıştı. 

Hizmetçi kadın Kadrınin Ne·;. 

ıad bey tarafından öldürüldüğüne 

bir türlü inanmıyordu. Nevzad 

ııece bnulunu alıp giderken Mari. 

knya bir şeyler söylemişti amma .. 

Marika bu sözlerin hiçbirine kulak 

vermemişti. 

Komiserin yanına sokuldu· 

- Kadri Beyi çok iyi taııırım, 

dedi, genç, yakışıklı bir komısyon

cudur. Ticaretle meşguldür. 

Ve dudağını bükerek ilave etti ı 

- Demek Nevzat 

dürmüı ha .. ?I 

bey onu öl· 

(Devamı ı·ar) 

- Niçin bana çıtlatmadın bu i~i? 
•diyebildi• aradan çıkıverir sana 
yardım ederdım, 

- Yani bir mektup da benim 
için yazardın öyle mi? 

Oh NazmilBu mektuplar tıfsımlarını 
her yerde gösterirler mi sanırsın ? 

- Belki ... 
- Ona aşkım~an mı bahsede· 

cektin? 
··- Belki ... 
- Ona kim olduğumu da yaza. 

bilecek miydin? 
- Tabi.. Ben olmayınca, tıpda 

oku1an bir gencin kendisini sev
diıtini anlatınca mesele kalmıya• 
caktı. 

Cavit birdenb're doğrularak ko
lunu uzattı. Bitkin halile taban ta
bana zıd bir şiddetle bağırdı: 

- Dur orada .. dur 1 Bu kadu 
iyi olduğunu göstererek beni büs

lbütiin ezme! 
Ve kelimeler, sanki gırtial!'ından 

çıkmak için itişiyorlarmış ı:ibi bir 
acele ile ve gittikçe sesinin kuv
veti kesilerek: 

- Sonra ne olacaktı 1 - diye 
d•vam etti - sorup soruşlurma
yacakmıydı? Günün birinde öğ
renem eyecek miydi ki ben, evle

rinde çamaşır yıkayan bir ka· 
dının oğluyum 1 Yaaa .. Benim anam 
on ların çamaşırlarını yıkar. O zaman 
ne olacaktı 1 Senin bir ikinci mek
tubun aramızdaki bu içti~ai uçu• 
runıu kapatabilecekmidi? Hem se
ni seven, beni sevecek miydi baka. 
hm? Bu iş pek ısmarlama oluyor. 

(Devamı var) 
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Dünya haberleri 
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Paris ve Nis arasında üç gün de

vam edecek büyük bir bisiklet tu
ru tertip edilmiştir. 

dıden tedbir alacaktır. 

Frans Rugby şampyonası 
Geçenlerde yapılan Bugby am

piyonasında Bordeaux takımı To
ulousu 4-3 yendi. 

Fransa mektepler futboı 

şampiyonası 
Charleville lisesi Poiter lisesini 

1 .. O yenmiştir. 
Marseille lisesi d'Ales takımını 

6 .. 1 yendi. 
Ger ona - V alench : 4 • O. 
Levantc .. Espanol : 2 • 2. 
Gimn tico - Gastcllcn : 3 • O. 

Meşhu,.. kaleci Zamora 
Fransada" oynuyor 

29 Martta yapılacclt olan Nis ve 
Racing maçında Zamora Racing 
takımına karşı Nis takımında ka
leci oynıyacaktır. 

Fransa futbol federasyonu 21 
Martta yapılacak olan Fransa ve 
A !manya milli maçları için şim-

College de Cohen lisesini 2 - O 
yendi. 

Fransa kupasının son 
maçları 4 Nisanda oına· 

nıyor 

4 Nisanda Parıste Sochaııx • D0u
logne ile ve Rouen ve Strasbourg 
takımları karşılaşıyorlar. 

ispanyada lik maçları: 

Garanollo - Gimnastico : 1 • O. 
Castellon - Gıronc : 1 - 1. 

!tfilli küme maçları 
T. S. K. İstanbul Futbol Ajanlı

ğından: 

J4 .. 3 .. ıg37 de başlaması takarrür 

etmiş bulunan Milli Küme maçla

rı 21-3-1937 Pazar günü başlıya • 
cı:.ktır. 

1 - Du haftaki maçlar Taksim 
stadında oynanacaktır. 

2 - Birinci maç saat 14 te Gü -
neş - Galatasaray. 

3 - İkinci maç saat 16 da Fe
nerbahçe • Beşiktaş. 

4 - Ayni günde ayni sahada iki 
maç yapılacağı için takımların i

lan edilen saatlerde hazır bulun -
maları. 

LİK MAÇLARI 

T. S. K İstanbul bölgesi futbol 
ajanlığından: 

21/3/1937 Pazar günü yapılacak 
!ık maçları: 

Şeref stadı: Alan gözcüsü Halit 
Galip Ezgü. 

Doğan • Ortaköy A. takımları 

saat 1 hakem Ahmet Adem Göğ -

dün. Altın ordu-Fener Yılmaz A. 
takımları Adnan Akın. 
Knsımpnşa - Galata Gençler A. 

tuımları saat 16 hakem Halit Ga

lip Ezgü. 

VOLEYBOL :MAÇLARI 

T. S. K. İstanbul bölgesi voley -
bol Ajmlığından: 

20/3/1937 Cumartesi günü Ga -

latasaray spor kulübü lokalinde ya
pılacak voleybol maçları: 

Davutpaşa • Ortaköy saat 14,30 
hakem Bürhanettin. 

Topkapı - İstanbulspor saat 15 
hakem Bürhanettin. 

Hi!fil • Galata Gençler saat 15,30 
hakem Todori. 

Anadolu - Eyüp saat 16 hakem 
Bürhanettin. 

~ 
SARAY 
TÜRK 

MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

ŞIK 
ŞARK 

BEYOCLU 

: Kıvırcık baş 
: Savav otel 217 

ve Yeşil domino 
: Bir kadın yalanı 
: Li~ç kanunu 
: Port Arlhur 
: Zig fild 
: K ıdınlığın sırrı 
: Zafer günü 
: Alçaklık ve Vonder 
Bar 

:Ehli<a!ip muharebeleri 

Kır kotusu 
İstanbul Atletizm Ajanlığın • 

dan: 
1 - 2113/937 Pazar günü Şışli 

ile Tuğla harmanları yolu arasın· 
da yapılacak olan Kros şampiyo -
nasının beşinci müsabakası içm 
davetedilen hakemlerin saat 9,30 
da Şişli tramvay deposu önünde 
bulunmaları rica olunur 

Ihsan Bdor, Cezmi Şahingiray, 
Yüzbaşı Hüsamcttin, Nuri, Zekı, 

M. Nuri Vural, Ahmet Sait, Recep, 
Celıti Şahingiray, Firuzan. 

Bir izah 
Türk halremlerinden •UP

he edilmit değildir 
Beynelmilel spor temasları or • 

ganizasyonu komitesind.,n: 
1& Mart 1937 tarihli Cumhuri

yet gazetesinde, Bay Nüzhet Ah .. 
bas, Pazar günü yapılacak Milli 
Kfune maçlarının bir ecnebi ha -
kcn:in idaresinde cereyanını hoş 
görmemektedir. 

Büyük :-~dakarlklara katlanarak 
gdırtmek tasavvurunda olduğumuz 
ecnebi hal<emler, gerek futbolcu -
larımıza v~ gerekse hakemlerımize, 
bi•er muallim vazıfesi görecekler, 
ve memleKet sporu bundan azami 
istiladeyi edecektir. Yoksa, Bay 
Nuıhet Aobasın yazdı:'• gibi, ha
kemlerimizin doğruluğundan zer -
rece şüphe edilmiş değıldir. 
Şunu da istittard kabılinden ar

zcdelim ki, bay Nüzhet Abbasın 
saydıgı hakemlerden hiç biri, ö -
nürr.üzdeki Pazar günkü maçların 
idaresini kabul etmemi'jlerdir. Yan
lış tefsire mahal kalmaması içın. 
keyfıyetin tavzihini dileriz. 
Gala•a~'"ray mur,.k111be 

hey'etl toplantısı 
Galatas1ray Spor kulllbünden: 

Mart ıçind~ toplanması mutat yiık
se!' Murakabe Heyeti içtimaı 27 / 
Maıt/1937 Cumartesi günü saat 14 
te ldıip lokalinde yapıl<'cağından, 
yü'<sek murakabe heyeti azasının 
behemehal gelmeleri rıoa olunur 

Okul Kızı 
Okoi Kızlarının yıllardır bekle-

dikleri biricik kız mecmausı 
15 Nisanda çıkıyor 

KEMALBEY : Ko<ınaııtala ve gü
müş mhmuz 

HALE 

HALE 

KADIKÖY 
: f5te bahriyeliler 

GSKÜDAR 
: Ehlı'1:ip muhar ebeler 

(Türkç• •Özlü) 
BAKIRKÖY 

MiL TIYADI : Yeşil domino 

* 20 - 3 .. 1937 
Cumarles.ni : S.ng""pur postası ve 

A:t11 loplayan kızlar sa t 20-30 da 

1, h•,ulfrlıdi11tıl 

S~hirTıiJilfrosu 

ııııııııı 111111 
- 1936 senesinin - D R A M : 

ASRI : Sarı~ın Karmen ve K 1 R A L L 1 R 
sessız çete 

SANCAK G.. 1 F 1 Ç"l Yazan: W. Shak. : uze a ma, o T" 
(Eski. Astarya) ·ı · G espeare. urkçeye ' ' 11.J!I : serserı erı ve ece . 

adamları çevıren : 
CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, Seniha Bedri 

Kuicança ve Mekaud Gökni 111111111 

FERAH 

MILLl 

HiLAL 

AZAK 

ALEMDAR 

fSTANBUL OPERET: Saat 20-30 da 

• Müzik: : Son casuslar ve Taş
ra kızı 

: Eh isalip rnuhare. 
heleri 

: Türk inkı!abında te
rakki hamleleri 

: (Gras Mor) Şahane 
melodi vt Kara o

danın esrarı 

: Türk ink.labında te
rakki hamleleri 

Yazan: 
t'.krem Reşit Cemal Reşit 

SAZ-CAZ 
Pazar günleri 15.30 da Matine 

ÇOCUK TIYATOSU 

Cumarıesı, Çorşamba 14 te 
DOGANLA SELMA 

Yazan: Müzik: 
Halit Fehri Fehmi Ege 

il o z -

Yukı. 

,, , 

1 

~--~~~~~-~ 

BORSA • PiYASA 
19 3- 937 
ÇEKLER 

> c ılı' J<•panıt 

fo"rfro Ll7. 6 8 
11' .. york O, 7918 0.7•20 
Parla )7 .. 25 J?,20 :5 
~illna U, 0437 H.0194 

Aza olan 60 devlet bu 
ne kadar masrafa 

müessese için 
giriyorlar 

Buğ'day yumuşak 

wert 
" 

Brüksel 4. •0.5 4.61<5 
Allno 51, 7HS 8A. S9l~ 
Cenf'vre ~. 4?7S 3,4118 
fr,f~a 64. S0;6 M •Otı 

Milletler Cemiyeti, ona aza ola•ı 

Jıiıkumetlerin verdikleri para ile 

yaşar. Hukumellerin verdikleri pa

ralar bıiyiıklük, küçüklüklerine 

giıre değildir. Ve aza olan devlet
lerden bir çokları tahsisatlarını 

muntazam ödememektedirler. A • 

vusturya, İsviçre, Çekoslovakya, 

İsveç hükümetleri aidatlarını her 

yıl muntazaman ödemektedirler. 
Bır çok devletler ise, borçlarını ö

demekte çok ihmfilcilık göster -
mektedırler. Geçen yıla gelıncıye 
ka<:!dr, İsprnya, tahsısatlarını mun

tazam <ideyen hükumetler arasın -
da bulunurken, orada çıkan ihttlal 

yuzunden, şimdi bor~larını öde .. 

yemPmcktedır. Binaenaleyh, bu hü· 

kümetın şımdl Mılletler Ccmıyetı

ne ulan burcu 57!i,829 alım franga 
balığ olmuştur. 

1ktısadi buhran bütün hükumel

Jcrın bütçeleri üzerinde tcsrrini 

y•pmış olduğu içın cemiyet mil .. 

e"cscsının, aza devletleı<l•cn top
lanun alacağı 2 mılyon altın frangı 

tccavıız etmışlir. Bu yUks~k cc .. 

mıy,.te aza olmak kolay <leğıldır. 

Ve bu azalık, hayli pahalıya mal 

olmaktadır. Altmı~ dev!etın her 
yıl emıyete ödedıkleri para yırmi 

alt. buçuk mılyon altın frankt.ır 

28.777 rakamı iızcrin<l~n h<?5apla

nan ve senede bıı· dr,faya m.>hsus 

olmak uzcre devl~tlerın üzerine 

taksım cılunan tah'1sat devlet -

ı~rın küçuklü;(Lıne, buyüklugun<> 

göre olmayıp o zamankı crmıyetın 

ihtıyauna gnre l•rlıı,funmaktadıı. 

Yeni bır azantn gtrrnLsıJe, t:f.-mı -

yetın biıtçesı artmam«ktadı.·. Bu 
azanın \'Ne.ce~ı tahsısat, dığer bır 

devletin verecegı Lahsısatın yektı . 

n..ınu azaltmaktadır. 

" kızılca 
ne içinde azaların cemiyete olan 1 l\!ısır sarı 

bağlılıkları daha fazlalaştığı ıçın I .\rp1 
Çavdar borçlular azalmıştır. Almanyanın I 
Keten tohumu 

cemiyetten çekilmesile 1,921,177 Zerdeva d~risi 
frank zarar edilmiştir. Maamafıh, Slnsar • 
de,-;etlerin verdikl.-ri böyle mü - Af· on ince 
him yekunlar sayesinde Cemiyeti Yapak Trakya 

Akvam müessesesinin birikmış hay- " Var şak n 

1 ı Kundux n li parası vardır. Bu paralar, sviç- ! Tilki • 

Kurt 
Çakal 
Tavşan 

• 
" adedi 

4 22 4 27 
4 12 4 22 
4 35 - -
9 20 - -
5000 - -
2400 4000 
540 - -

68- - -
1600 1800 
150() 1600 
420 2000 

240 250 
-,- -,-

re ve İnyi!lcre bankalarına yatırı!- I: il: 
mıştır. Mıllctler Cemıyeti genel 

1

, 

sekreteri Avenol'ün sendık aldığı 
para, 91),000 franktır. Muavin sek· 

reterler 60 şar bın frank almakta- ! GELEN 
. 

dırlar. Direktor ,.e şuoe dırektor-
-

345 
17 

ton 

" 
• 
n .. 

' 1 

Am•te.rda.ıa 1, 4"14 144. ·S 
Praır 22, 70 22,6S34 
Vfyana 4, 22~6 •,'1161) 
lrlodrlt IJ. 45116 l 1 4t 

Borlin 1, 971' 1,9651 
\larşova 4, 1'166 4.17 
E"dapeşto 4, 3700 4.3~91 
lithe, !~~. 1017 107,9 38 
B<lJrrat S-4, 684'> 3416!7S 
Yokoha.ma 2, 7786 ?,774.J 
ı .. o•kovo 24 64 2k8 
ı:.ıo~holııı J, 1434 3, 1383 

l ~terltn 

1 Dolar 

PARALAR 
Alı 1 

fl:ı. 

ıı:ı. 
20 Fronk 111.. 
2J llr.t 110. 
20 eırJci&ca Frurı &O. 

10 Drahmi IS. 
20 feviçre FF•ns• 56S. 
20 Lrn :ıe. 

1 florin U. 
lO K ro" Cek 70. 

1 ~illn A..-uata,,.a21, -
Pe:ıeta -, 

' 1 Mark 25. 

f.!.!..!! 
119. 
116. 
ıı!i. 

12!>. 
14. 
22. 

571. 
21. 

"6. ,,_ 
23. -. 

kı ·ne 41.fırırı frank odenmektedır. 

Cemıyetin l!J:l6 yılında, yalnız ka

ğıt kal•cm ve kırtasıye masrafı 

140.fiQO [rarık olup, muhtelif pul

lar içın 150,0fJO mark sarfolunmuş

tur. Yakılan elektrik içın bir yılda 

3o,noıı frank öc!enmekt~dır 

buğday 

Un 
K•ışyemi 

Çavdar 
Arp1 
Razmol 
iç ceviz 
Keten tohumu 
Mercimek 
Bulgur 
Fasulye 

35 
65 
38 
2 

• 
1 ! 1 Zloti 20. 

ı Penr• 
20 Ley 
ıo Dinar 

21. 
12. 
48. 

22. 
23, 
ıs. 

52. 
Mılletler Cemıyetı ideal bir rnü

es.>~sedır. D•myanın h~r köşesinde· 

ki d~vletler buraya azadrrlar. Bu 

azalar, çok ehemmıyet verdikleri 

bu muessesedcn dünya sulhunun 
kı)runmasını bckl~mr;ktedırl~r. 

11111ııu11 ''"' ........... ti uını •ltMlll .. llUllUlttlJJ .. llllllllOUlltlll tll" 

DEVRJ,;DİLECEK iHTİRA j 

.Tutun ıt:z•rı usulü• h'kkındaki 
ıh<ııa ıçın < lınmış olon ~ Nısan 1928 
t>rrlı v<: 7Ll numaralı ıhtıra bera· 
tınııı ıhtıvu cttı~ı hukuı.ı: bu kere 1 

b(l!;kasma devır veyahut m~vkıı 
fııl~~ krJnmak ıçın ır.:ara verilmesi 1 

' 

tr:-khf ,;: dılrıı':-kt<: olmaktJ bu hu ... 
.susta füzl-1 maıürnat edınmek ıs ~ : 

1 t• y~rıle.rın GalM.a'da, A>lan han 5 
ıncı kat 1-'1 rıurrı :-ır 1lır.:ı mtira .. 

1 

c1at ('t.rr.c: 1 r ıJ:,n olu! ._~r 

'la pak 
Nohut 
Susam yatı 
B. Peynir 
Z•vtinva~ 

9 
21 

G 1 DEN 
Yapa1< 
Tıftk 
Afıon 
Kuşyemi 

19 
:-ı 

1 
35 

" 
• 
n 

ton 
.. 

too 
.. 
• 

ton 

• 
n 

• 

DIŞFIATLAR 

Buğday: Lıverpul 6, 31 Kr . 
,, : Şikago 6, 44 n 

,, : Vinipek 6, 39 ,, 
Arpa : Anvers 5, 48 ,, 

1 

ı 1 1 

Yen 
Kroa lave~ 
Altın 

Banknot 

-. 
30. 

1037. 
246. 

ESHAM 

-. 
s:ı. 

10·8. 
248. 

; ı.· 1 
~ Kapaıııı 

1 lı Bank .. ili!. 
ın • N, 

• • HL 
Anadolu ım. 60 Ola Peşin 

• n ,u..ı. 60 0/0 
~3. 

' 
100 do 100 

" ' 

Vadell 
23 • 

Aalan çimento 14,40 l..f,40 
J Merkes Ban. -. - --,-

\ 
\STIKRAZLAR 

Açıhş Kapanıt 

Türk Borcu 1 Petl• 
" 1 Vadeli 19.30 19,40 

u il Peşiıı 
Mısır : Londra 3, 61 " 

l 
lstanbul Levazım Amirıiö'il ~1:1~1:6:Ha.:burg 1~'. ~~ : 
Satınalnıa Koınisvonu İlanlar:_ l _" __ L_=..._ • ._" ___ '_9_,_2_3-...:._ 

" 
" 
" 

' " 1 Era:anl 

,, it V deli 1S,70 18.85 
,, Ul Pcıln 

,. 111 Vadeli 18,60 18,60 ,9 99 
b\-.a.a Erı:uru• 1 

Kulelı Askeri Lıscsı ıçın rnuteah-

hıt ııam ve hesabına montajı da 
d<ıhıl olmak üzere bir adet bulaşık 

yıkama makınesi 5/Nısan/937 Pa
zartcsı gunü saat 15 de Tophanede 
sıaın alma komısyonunda açık ek
S&tır.alma Komısyonund&. açık ek

delı 30<JQ hradır. İlk teminatı 225 
Jır adır Şı..rtnamesi komisyonda 
gcrülebilır. İsteklilerin kanuni 
vesıkalarıle bEraber belli saatte ko
mısyona gelmeleri (351) (944) ,,.. 

Maltepe Askeri Lısesi için 1600 
gorrJek 26/3/937 Cuma günü "aat 
15 de Tophanede Satınalma Ko -
mısyonunda açık eksıltme ıle alı

nacaktır. Tahmın bedelı 2240 lira
dır. İlk temınatı 168 lıradır. Şart
name ve numunesi komısyonda gö
riılebilır. İsteklılerin !rnııuni ve • 
sıkalarıle beraber bellı saatte ko
mısyona gelmeleri. (376) (1327) 

* Maltepe Askeri Lisesi için ılOOO 
metre pijamalık bez 26/3/937 Cu
ma günü saat 14,30 da Tophanede 
Satınalma Komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 3420 liradır. İlk teminatı 256 
lira 50 kuruştur. Şartname ve nu
munesi komisyonda görülebilır 
İsteklilerin kanuni vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gel
meleri. (377) 1328) 

)(.. 
Askeri tıbbiye okurları için mü. 

teahhit nam ve hesabına 676 ta -
kım pijama 25/Mart/1937 Perşem
be günü saat 14 de Tophanede sa
lınalma komisyonunda pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 1960 
lira 40 kuru~lur. İlk teminatı 147 
lira 3 kuruştur. Şartname ve nü -
munesi komisyonda görUebi!ir. İs
tekiilerin kanuni vesikalarıyle be
raber belli saatte komisyona gel
meleri. (391) (1556) 

)(.. 
Kuleli Askeri Lisesi ıçın 1000 

adet spor ve 3600 adet patiska kı
sa donun açık eksiltme•i 6/Nisan/ 
19.37 Salı günü saat 14 de Topha
nede Satım;!ma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 2760 Ji .. 
radır. İlk teminatı 207 liradır. Şart
name ve numunesi komisyonda gö
rülebilir. 

İcteklilerin kanuni vesikalarile 
ber&ber b~lli saatte komisyona gel
meleri. (390) (1557) 

BUGÜNÜN RADYOSU 
Ôğle ne,riyatı: 
Saat 12,30 plakla dans musikisi, 

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

• " 
il 

it ,, 111 95 95 

Şark ''"'· "Yü1de S Hazine 
2 • 

" TAHViLAT 

~ 
Aaoc!ol11 Pe, 1 -.

V • 1 4ı1U 
P• fi -,
Va. il -,-

" 
" 
" " Pe. 111 

v •. 111 
" • Ml••••il Pe. -, -

-·-
40.40 -.--.-
-,-

18,30 plakla dans musikisi, 19 Şehir ıı 

f d .. v •. tiyatrosu komedi kısmı tara ın a L-'~:-~=======-. ..... oi! 
(Tristan Bernarın La Gloire Am· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
bulannere), 20 fa!ıl hey'eti, 20,30 

B. Ômu Rıza tarafından arapça 

söylev, 20,45 fasıl hey'eti saat aya-

rı, 21,15 orkestra, 22,15 ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30 plakla sololar, 
opera ve operet parçalan, 23,00 
ıon. 

Aldanmamak için 
Verilen şerle alınan karşı• 

lık arasında, büyük bir mü
badele farkı bulunmamasına 

dikkat etmek lazımdır. 

Krem Pertev'in 
DeQerini onu senelerce ev• 

ve! beğenmiş ve kullanma• 

ta karar vermiş olanlardan 
sorunuz, 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 

Zührevt ve cild hastalıkları 
•• 

or. Hayri Omer 
1 

Ôğ'leden sonra Beyoğlu Ağ-acami 
., karşısında No. 313 Telefon: 
' 43585 -

B ,, ·" U..TuN 
DUN YADA 

HER KES 

TRAS 
SIÇAGıM4 

.ALIYOll 

1356 Hicri 
Muharrem 

1353 Rumi 
Mut 

7 7 1 

~~~~~...;.~~'"'=":'"~~~' 
Yıl 1937, Ay 3, Güo 79, Kaaım 133 

20Mart 1 

Cumartesi 

Pazardan başka günlerde öğle - 1 · Vakitler Vııati 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar / . .ı Ezani 

1 

••. . 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu- -

Güneş 6 04 
maralı hususi kabinesinde hasta - Öğle 

12 22 !arını kabul ed~r. Salı, cumartesi 1 
ikindi 15 47 

günleii sabah .9.5 • 12• saatleri ha· Akşam 
18 2

l 

kiki fıkarayıı mahsustur. Muayene- , Yatsı 
19 51 

hane ve ev telefon: 22398, Kışlık ı ı __ lmaa~k ·---- 4 24 telefon: 21044. - -

a. d. 

11 43 
6 01 
9 26 

12 0() 

1 31 

10 03 
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6 ======================A_ç_ı_ K __ s O=z================ 20 Mart 

1 - 180 
181 - 365 

366 - 550 

22 / Mart/ 1937 Pazartesi 

23 Salı 

24 
551 - 725 25 

Çarşamba 

Perşembe 

726 - 858 26 Cuma 
Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerın Mart. 1937 üç aylık ma· 

a ş ları yukarıda yazılı günlerde aylık cüıdanlarındaki tediye sıra sayıla· 
nna göre Ziraat Bankasından verılecektir. Aylık sahiplerinin müracaat• 

. aları ilan olunur. (1525) 

:!""--------------------------------------------------... , 1 lstanbul Harici Aslreri Kıtaatı llarıları 
:...----------------------------.--------------------Tümen b :rlikleri için 240 ton yulaf kapalı zarfla alınacaktır. 
Eksi '. tmesi 8·4· 1937 saat 16 da dır· Mtıhammen bedeli 15600 
lira ilk tenıinatl 1170 liradır- Tekli f mektupları saat 15 şe kadar 
k:ıbııl olunur· 1steklilerin şartnameyi görmek fızere her gün ve 
sksiltmeye i7tirak için ihale saatinden bir saat evvel teklif mek• 
ttıpları ve kanuni vesikalarıyle Lül~burgazda Tümen Satınalma 
Knınisyonnndı bulunmaları. (644) (1558) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

Mf ili Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez 
Sabnalma Komisyonu Reisliğinden: 

15 :l\Iart 937 günü ekşiltmesine talip zuhur etmiren 108.820 
kilo mıktarınd:ı ve 20.000 lira muhammen bedelli, 1500 lira ıııu· 
va:ıkkat teminatlı Galvanizli, s iyah saç levhalarla köşebent ve 
perçin çivisinin tekrar pazarlıkla eksiltmesi 22 Mart 937 Pazar• 
tesi günü saat 14 Ankarada M· M· Vekaleti binasında müteşekki1 

komisyonumuzca yapılacaktır. 
Ş ırtnamesinı görmek isti yenlerin her gün miınakasasına gire· 

celderin de yukarıd~ tesbit olunanlgün ve saatte 2490 sayıl ı kanunda 

y•z ı lı vesaik ve teminatları ile komisyonumuz-ı muracaatlar ı .(1553) 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satışından: Bu yıl Nisanın 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 

26, '.i8, 30 uncu günleri Sirkecideki satış salonunda p3zarlıkla müte· 
ferrik eşya satışları vardır. ilan listeleri salon ve gümrüklerin kapıla· 
rında ve Sandal bedestanında mezat yerinde asılıdır. Satışlara saat on 

üç buçukta başlanacağı ilan olunur. (\375) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Senelik Muham• 

men kıymet 
L ra 

EYÜP: Hacı Hüsrev mahallesi Çeşme sokak 

214 sayılı kulübe bostan. 84 

Yukarıda yazılı bostanın bir senelik icarı 15.4:937 Cuma günü saat 
14 de kadar ihale olunacaktır. lca~ bCdeli dört müsavi tak.itte ve tak· • 
aitler peşinen tahsil olunUl'. Talıplerin % 7,5 pey akçelerıni vakti mu• 

ayyenindcn evvel yatırarak haftanın Salı ve Cuma günleri saat 14 de 
Defterdarlık M 1 i Em'ak Müdurlüj!'ünde müteşekkil salış komısyonuna 

mCracaatl ırı, "f . (1547) -Denizyolları 
1 Ş L E T !\! E S t 

Acenteleri : Karaköy· Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 

--• Han Tel: 22740 --• 
Trabzon pos· 

taları 
Par.ar, Salt 12 de

Perşemlıe 16 da 

lzmirsür'atpos· 
tası 

Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salı, Per,embe 10 da 

kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

İzmit 

Mudanya 

· Cumartesi, Çar• 
şamba 18 de. 

· Pazar, Salı 

Pe r ş e ru be 
9.30 da 

·Pazar, Salı, 

Perşembe, Cu· 
ma 8,30 d;l 

Bandırma ·Pazartesi, Salı, 

Çarşamba, Per• 
şemhe,Cumartesi 

20 de 
Kırabiga·Salı, Cuma J9da 
Ayvalık .Salı, Cuma 19da 

İmroz • Pazar 9 da 

l
lstanbul komutanlığı 1 

Satınalma Komisyonu ilanlar'.,_ 

V. c ı Kor ı çırı 9 adet arpa ezme 
mak i ıı es ı 29/3/ 937 Paza rtesı gıinü 

saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen tutarı 1338 lıradır 

Şartnamesi her gun oğleden evvel 
Komisyonda görülebılır. İsteklıle • 
rin 101 lira teminatları ıle vakti 
muayyenındc Fındıklıda Komu • 
tanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (1344) 

* 
f

, Yedıncı Kor içın 2'700 metre ku· 
maş c\•safına göre açık ı:ksıltme ıle 
ihalcsı 29/Mart/937 Pazartesı gu

İ nü saat 15 de yapılacaktır Muham-
men tutarı 1890 liradır Şartna • 
mesı her gün Komısyonda görüle
bılır. İsl~klilerin 136 lıralık ılk te
mınat makbuz veya mektupları ile 
beraber ihale günü vaktı muayye· 
nınde Fındıklıda Komutanlık Sa· 
tınalma Komısyonuna gelmeleri. 

(1345) 

Fatıh Sulh Üçüncü Hukuk Ha
kımlığinden : 

Samatyada Mektep sokağında 47 
sayılı hanede akrabas ı Ulvıye nez
dınde bulunan kiıçük Mehmet Re· 
gaıbe mumaıleyh Ulvıyenın küçü
ğün sinni rüşde vusulüne kadar 
vasi tayin olunduğu ilan olunur. 

(37/319) 

Istanbul 3 üncü İcra Memurlu
ğundan : 

Rehinin paraya çevrilmesi yo • 

1 
Trabzon ve Mersin 1 lu ile satışına karar verilen Fatih-

Postalarına kalkış günle- te Sofular hamamı eşyasının işbu 
ri \Ük nlınma7. ... 1545, ayın 937 Mart 23 üncü Salı günü 

saa: il den itıbaren 12 ye kadar ilk 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI açık arttırma suretile satılacağın· 

•Kuyu açmağa V•sair müma!ili 
ameliyeta aid cihaz hakkındaki ih

dan isteklilerin meıkür mahalde 
bulunacak memuruna müracaat . 
lar ı lüzumu ilan olunur. tira için alınmış olan 2'2 Ağustos 

1933 tarih ve 1651 numaralı ihtira • 
beratının ihtiva ettiği hukukun bu 1 
kere başkasına de ·:ir veyahut mev
kii fiile konrr.ası için icara verile· 
ceği teklif edilmekle olmakla bu 
hususta fazla malümat edinmek is· 
teyenlerin Galata'da Aslan han 
5 nci kat 1-4 numaralara aıüracaat 
etmeleri ilin olunur. 

Dahiliye miitehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağlar 
Beşiktaş Tramvay Durak 

Hastalarını hergün öğleden 
sonra kabul eder. 

-· ...... ... ~ t:.:.·~ ... "'~- :-~~·.,...:. ;\' • p ... ,...1<,: ...... ;--. \ • -· 

Güzelliği ezeli bir bahar gibi 
m uhafaza e d en bir iksir d ir. 

Radyolin 
Ağı z hıfzıssıh· 

hasının en bi· 
rinci şartıdır. 

Di~lerin sağ • 
lanılığtnı, güzel• 

!iğ ini, parlaklı· 

g ını temin ve 
idame eder· 

Günde iki de• 
fa onunla fır· 

çalanan di5ler 

ve diş etleri 
bütün mikrob• 

!ardan mlsun 

kalır, ağı z da 
bulaşık has a· 

lıklardan ko• 

runıtış olur. 

Daima Radyolin 
... . \ 1-... ..., "' ' ... ~ :- "' .• 

rrr================= 
Türk Hava K urumu 

BÜYÜK PiY ANGO SU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmişti r. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

Büyük 200 000 r d . ikramiye • ıra ır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000.10.000 Liralık i k rami

yelerle 
1 

( 50.000~ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır •• 

Devlet Demiryolları ve .Limanları 
işletme U. idaresi ilanları ·ı 

Muhammen bedeller i le mık tar ve vasıfları aşğıda yazılı (4) 
grup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek Üzere 22·3-37 
Pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilinde 
toplanan komisyon tarafından açık eksiltme ile satın a1ınacakttr. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılt muvakkat temi• 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saa. 
tine kadar komisyona müracaat\eri lhımdır. Bu işe ait şartna• 
meler komisyondan parası z olarak dağıtılmaktaiır. 

1 - 500 kilo muhtelif eb'atta gavanize adi demir tel, 
1300 kilo galvanize bağ teli, !)OO rtılo galvanize dik~nli tel mu• 
hammen bedeli 1745 lira 60 kurıış ve muvakkat teminatı 130 lira 
95 kuruştur· 

2 - 1030 kilo muhtelif eb'atta demir rondela muhammen be· 
deli 360 1/2 l'ra ve mu,·akkat teminatı 2704 kuruştur. 

3 -· 445 kilo muhtelif eb'atta yay için çelik tel ve 570 kilo 
muhteL f eb'atta gal van: ıe çelik kablo tel muhammen bedeli 1010 
lira 25 kuru7 ve muvakkat teminatı 7fi77 kuruşutıır. 

4 - 15 ~det ray ddme makinesi (Rrıbal 1 gibi) muhammen 
bedeli 673 1/2 lira ve mııvakka· teminatı 5052 kuruştıtr• (1232) 

SATIŞ İLA N I 
lstsınbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

23957 ikraz numarasile Mukbil taralınôan borç alınan (900) lira mu• 
kabilinde Vakıf Paralar Müdürlüğüne !birinci derecede ipotekli olup pa• 
raya çevrilmesine karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf ta• 
rafından (2930) lira kıymet takdir edi lmiş olan Boğaziçinde Büyükderede 
Büyükdere cadde5inde eski 190, 192, 194 yeni 201, 203, 205 No. lı bir 
tarafı Mato ve Aleksandr veres•sinin sahilhanesi ve dükkan ve bahçesi 
ve bir tarafı kaptan Maina zevce!i Françesko sahilhanesi ve b:r tarafı 
kaptan Mina bahçesi ve taralı rabii tariki i\m ile mahdud iki di:kkanı 
müştemil bir bap sahilhanenin evsafı aşağıda yazılıdır. 

Evsafı um u mi resi: 

ZEMiN KAT : 205 No. lu DÜKKAN: Zemini Tiryeste taşı ve önü 
istor kepenklidir. 

203 No. lu DÜKKAN : Zemini toprak ve tahta kepenklidir. 

201 No. hane metbalidir. Zemin katı mermer döşeli büyükce bir 
taşlık, bir merdiven altı, bır oda, iki mutbak, iki koridordur. 

BiRiNCi KAT DA : Bu kat iki bölük olup birinde iki oda bir hela, 
diğerinde bir sola, iki oda, bir hela vardır. 

Bina ahıap, dışı y a ğlı boya olup cephede birinci kat da bir şahniş 
vardır. Bahçenin ctralı kısmen dıvar olup içinde bir kuyu ve muhtelif 
ağaç vardır. Cephe pencereleri pancurdur. 

M~SA HASI : 348,5 metre murabbaı olup bundan 188,5 metre mu· 
rabbaı bina zemini, 160 metre murabbaı bahçedir. 

Yukarda evsaf ve hudud ve mesahası gösterilen gayri menkulün tama. 
mı açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 25-3-937 tarihinden iti
baren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 25.4.9;7 tarihine 
müsadıf Pazartesi günü saat 14 (on dört) den 16 (on altı) ya kadar 
dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en soıı arltıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere l 1·5-937 lllrihine müsadif Salı günü saat 
14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında gay. 
rimenkul 2ene muhammen kıymetinin •/0 75 ini buldu~u takdirde en son 
a~ttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun hü· 
kümlerine tevlikan satışı geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıy· 
metinin yüzde yedi buçuliu ni5betinde pey akçesini veya milli bir Ban. 
kanın leminat mek lubun u hamil bulunmal arı lazımdır. 

Müterakim vergiler ile vakıi lcaresi, ve Belediyeve ait tenvirat \'e 
tanzifat rüsumu Satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli müşte· 
riye aittir. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun (1 26) ıncı maddesinin 
dördiincü lıkrasırıa tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacokl ı lar 

ile diğer alakadaranın ve irtilak hakkı sah plerinin bu haklarını ve hu· 
susile faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilan tarihindan itibaren (20) 

Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N • yirmi 2ün içinde evr • kı müsbiteıerile bildirmeleri, aksi halde hakları 
937 gUn U akşamına kad ar b ile t ini tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
değiştirmlt bulunmalıdır. kalacakları cihetle alakadaranın işbu maddenin mezkür fıkrasına göre 

Bu t arihten sonra bilet üze• hareket •tmcleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 936, 1500 
dosya numarasile müracaatları ilan olunur. (1536) 

rlndeki hakkı sakıt olur.. 11-----------------------
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ma ve Eks iltme Komisyonundan: lş _ e H:= ve m:~l~ervis:z i:rm~!~~e e~~ ~rtıı 
1 - Yüksek Miibe ndia Mele.tehi b ' nasının bnhındı:ğu arsa tahsili bitirmit olanlardan i! tasyon ıne ıııur namzedi alınacıık tır. 

dah ilinde yaPtırılacalc. 214296 lira 7 kuruşluk keşif bedelli Pan• 2 - Müsabaka imti hanı Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kayseri, Ada· 
siyon binası inşast ve tesisatı kapa!• zarf usuliylc clcsiltm~ye oa, Malatya, Afyoa, Balıkesir, lzmir, Mudanya; Erzurum işletme mer• 
"onalmn~tur. kezlerinnde yapılacaktır. 

3 - Müsabaka imtihanı: Fen bilgiıi, hesap, hendese, memleket coQ-• 
ralyası ve yabancı lisanlardan yapılacaktır. Yabancı di l n1a lise dere. 
cesindeki tahsil aynı notların kazanılmuı halinde tercih hakkını verir. 

2 - Bu işe alt şartname ve evrak ş·~nıardır. 

A - Eksiltme şaTtnames! ve buna merbut hususi ve fenni 
şartlar. Pansiyon Projesi talrsimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli• 

B - Mukavele projesi 

C Bayındırlık işleri 

D Pilin ve projeler. 

genel şartnamesi. 

İstekliler bu şartnameleri ve evrakı 11 lira bedel makabilin 
de mektep idaresinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 22.3 937 tarihine müsadif Pazartesi &ünü 
saat 15 de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi binası 
içindeki arttırma ve eksiltme komisyoı;nnda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek: için isteklilerin 11965 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup getirmesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış yıtpı müteahhitliği ehliyet 
ves ' kası. 

B - 50000 liralık iş yaptığın• dair Nafta Vekaletince 
tasdikli vesika. 

C - 937 yılına ait Ticaret odası vesikası. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı m ühendis veya 
inıinıar olması veya bunlardan birinin fenni mesuliyeti alıınd:ı 

şin yapılaccğını ve inşaat müddetince i'in baş•nda bulunduru• 
acağını teahhüt etmesi lazımdır. 

6 -Teklif mektupları yukarıda ıl üncü m•ddcde yazılı saat• 
ten bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binast 
içindeki arttırma ve eksiltme Komisyonu Re:sliğine makbuı 

mukabilin~e verilecektir. Posta ile gönd erİl•cek mektup' arın 
nihayet Uçüncü ma ldede yazılı sa•tte kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunnıası şar&tı Pı.ısta 
da o: acak gecikmeler kabul edilmez. (1076) 

4 - Müsabakaye lştırak edebilmek için taliplerin bulundukları işletme 
mıntaka müdürlüklerıne aşağıdaki fıkralarda yazılı şartlara ait vesaiki ve 
altı,ar vesika lotoğral ile tıeraber putsuz bir istida ile müracaat etme• 
leri ııerektir . 

Şartlar: 

A) Türk olmak, 
B) Yaşı 18 den aşağı ve 28 den (dahil) yukarı olmamak, 
C) En az iki sene için askerlikle alakası olmadığına dair Askerlik 

şubesinden vesika!ı olmak, 
Ç) iyi hal eshabından olduğuna ve devlet hizmetinde çalıştırılmasına 

mani bu ' unnıadığına dair alakadar makamatın musaddak vesikaları bu· 
:unmak, 

D) Musabakaya iştirak etmeden evvel idaremiz Merkez Sıhhat he. 
yetleri tarafından muayene edi.erek faal serviste çalışma~a mani bir 
güııa sı hhi arızası ve hnstalıj!'ı olmamak, 

lazımdır. 

5 - Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra idaremizce ıe. 
min edilir (talip ' er 51hhat merkezlerimize davet edilmek suretile mua. 
ycneleri yaptırı lı r). 

6 - Atni şartları haiz olup da iyi telgraf muhaberesi bilenler yalnız 
telgraftan imtihan edilirler. 

7 - En son müracaat tarihi 10 Nısan 937 ye kadardır. Bundan 
sonra vaki olacak müracaatlar muameleye konulmaz. 

8 - Müsabaka imtihanı 17 Nısan 937 Cumarte!i günü saat ondörtte 
yapılacaktır. 

9 - Kannanlara şehri 57 lira ücret verilecektir. isimleri de gaze· 
!elerle ilan edıleceği gibi kendilerine ayrıca tebligat yapılacaktır. ( 1540) 

UMUMi MÜDÜRLÜK 

Sahibi \'e Umumi neşriyatı ida re eden Başmuharrir 

E. izzet 
Bası ?dı l!' ı yer: Matbaai Ebüzziya 
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