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Suriye f esatcıları unutmamalıdır ki: • 1 s p a n Yad a v a z i yet 
Türk ordusu· Hataydakı 

h 
· d. _ t Musolini, askeri erkan ile yeni vaziyeti 

vazifesini yapmağa azır ır. konuşmak için acele Roma ya döndü 
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Konsey kararını tağyir etmeğe çahşmak çok beyhude 
bir zahmettir. Çünki o karar ile Hataya verilen hakları 
korumak Türk ordusunun vazifeleri arasında bulunuyor 

i Musolininin 1 
1 Acele dönüşü 1 

• • 
Tazyik ve 
Mugalata 
Dinmelidir 

Suriye politikacılan, bir taraftan 
Sancaktaki Türk balkı iizerindo 
tazyikleri arttırırlar,bunun için ak· 
la hayale gelmedik vasıtalara baş 
vururlarken diğer taraftan Hatay 
hakkında Konseyin verdiği kararı 
bir takım mugalata ve safsatalarla 
değiştirmeğe çabalıyorlar. 

Diğer taraftan Hatayın anayasası 
münasebelile Cenevrede cereyan 
eden müzakereler esnasında çıka· 
rılan ihtilaflar haklı bir teessür uyan· 
dırmıştır. Hiçbir ciddi sebebe da· 
yanmıyan bu ihtilaflar mahaza Su
riye politikacıları ve Hataydaki 
Fransız müstemleke memurları ta-

rafından ortaya sürülmektedir ve 
Koeseyin Hatay hakkındaki ana ka· 
rarını bazı noktalar üzerinde zaafa 

uğratmaya matuftur. Suriye polili· 
k•cılarının Filistin bükümttiae baş· 
vurması, diğer Arap bükfunetler n· 

den yardım istemesi, Araı;ılık ale
mini a!cyhimize kışkırtmıya uğra~· 
nıalan da oırf bu sebebe 1 tlnllt 

etmektedir. Irak. Hicaz, Mısır, Ye-

men nczdindeki teşebtüslerinin ka. 
milen akamr te uğradığını gören Su· 

riyeli 'er Filistinden de red cevabı 
aimış ardır. Konsey kararına muhalif 

ve tam bir suiniyet mahsulü olan 
bu hareketler yetmiyormuş gibi 
Hatayda mütem adiyen tazyıklerıni 
artıran Suriye politikacıları ve 

müstemleke memurlarının bu gay. 
tetkeşlik lrri hiç şiiplıesiz Türk ef. 
karı umumiyesi üzerinde haklı bir 
infial uyandırmaktadır. 

Görü ştü*ümüz yü ksek s alahi yetli 
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Fransa 
Komünist 
Partisi 
Ecn e bi bir devletten 20 

milyon frank a lmış 

22 (A. A.) - Frn nsa dak i parıi. 

leri n ve bilh1ssa komüni st pJrli , ;. 
nin menabıi hakkında ta lıkık a t 
açılmasını başbakandan i s l t mış 

olan meb"us Dorıot. komünist 
Partisinin, teess üsünden beri, bır 

ecnebi hükümetten en az 20 mil· 
Yon Franklık tahsisat aldığını is• 
bat eden vrsikalua ma lık olduğu· 
nu bildirmiştir. 

Harp 
Çıkarsa 
lngllterede la•• ı,ıerl 

tanzim ediliyor 
Londra 22 (A. A.) - Morning 

l>ost gazetesinin yazdığına göre, 

lnuhalaz .kar parti mahafili, bir 
harp takdirinde memleket iaşesinin 
tcnıioi ile meşgul olmaktadır. Hü· 

kürnet tarafından bu hususta itti• 
haz olunnn tedbirler kafi görülmü· 
~or. Bilhassa zirai istihsalatın ar· 
~•rılınası isteni7or. Ve köylü men· 
•at erinin daha ziyade nazarı dik· ;•le alınması liizumu ehemmi} elle 
8~dediliyor. 

ze fU noktainazarı ifade etmiştir: 

"- Dokuz Nisanda Cenevre'de 
tekrar b.1şlıyacak olan komite mü· 
zakerelerini bekliyoruz. Anayasa 
hakkında hazırladığımız projenin 
tam ve kamil bir tasvibe uğraya. 

cağından emin olmak istiyoruz. Or. 
taya çıkarılmak istenen ibti!Aflar 
konsey kararına mütezat hareket· 
lerin ifadesidir. 

Aksi halde Kon•eyin kararlarını 

tamamile infaz etmek ve Halayın 
l.stiklalini verilen ana kararlar · da· 

hıliodc korumak Türkiye ve Fran. 
saya tevdi edılen bir vazifed ir. 

Vaziyet ve hadiseler bizi böyle bir 
vazife ifasına mecbur ederse vazi· 
femızi ıtadan çekinmeyiz. Tür~ 
ordusu Hataya aıt hakları, hatta 

Halayda, Beylan 'da ıehiı 1 Fransaya bu yolda bir külfet tah· 
Türk aık•,/er/ abidesi d · a ibk k t mil elmeks zin aım a e me• 

bir menba bülün bu husu•larda bi- ye mukledırdir .• 
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Siyasi cinayetin iç yüyü 

Katil kadının Romada 
geçirdiği aŞk macerası 
ont Dö Şambrön, slyaıf bir muharrir olduAu an· 

ıa ılan bu kadına ıevdl 1 _.....,_,.~-
"a:ıruk devlet adamının muhabbetini kaybettirmlt 

Magda F ontanges isminde bir 
kadının Fransanın eski A ıkara ve 
şimdiki Roma ilçişi l.ont Dö Şambrö
ne, Bel~ikaya gideceği esnada ıs· 
tasyonda tabanca kullanarak, elçiyi 
ağır surette yaraladığını yazmışt:k. 

Maamafih i k muayenede kur. 
şıınun Kont Dö Ş~ml.ırönün hayati 
uzuvla rını tahrıp etmediği için 
hayalının tehlikede olmadığı anla
şılmaktadır. 

Hadisenin akabinde yakalanan 
genç kadın karakoldaki i,k istic
vabında şunları söylemiştir: 

- Q,u öldiiremtdiaime çok 
mülee.sifiın. Çünkü ıab~ncam 
bozu lmuştu. 

f ı' h a kika aıtır kalibrada olan 
tabanca ikinci defa al r ş edi lmek 
i stenrn1 ş<'C dc, l t: tik oynamamı ~tı r. 

l.lu Maıı d' dö Fontaıj k imdır ? 
Bir $e" ·ri O'l' ? l ~aytr 1 

( {!nJaM.t 2 ne; say fada) Sıı ikastç i kadın Madam Fontanj 

~ i 
j Bugün Romada ~ i i 
i bulunacak i 
~ i 
~ Londra 22 ( A. A ) - Daily i 
i Herald gazetesi. Romadan istih· i 
j bar ediyor : § 
ı = 

' Musolinl'nin alel!cele Trablus- ! 

~ garplen dönmesine kum fırtın•· !j 
~-; Jarı resmi bir mazeret teşkil et• ı .. , 

mektedir. Fakat şurası tnulıak· 

~ kak ki, ispanya hAdiseleri Muso- § 

J lini'nin bir an evvel Romaya av• ;=====_=~
' det etmek kararında çok mües-
i sir olmuştur. Musolini askeri rÜ• ! esa ils ispanyadan gelen son teb- ~ 

liğleri tetkik eyliyecek ve Fran• -

Roma 22 (A.A) - Öğrenildi· 
l!'ine göre Dnçe, bugün Gale'de 

ko~:::Y~:Y~~u:::;:~_ ~====~=:~ 
karaya çıkacak ve Roma'ya gl• Muso/ini Trabluııarpla karşılanırken 

i= de~:~~·;. 22 ( A. A) - Daily !===." HÜ k Ü metçi ler üç gO n-
Herald gazetesinin Roma muha· d d d 

i biri B. Mussolini'nın alelacele ! Ü r ur m a an i 1 er ı ı• yor 
§ avdeti meselesi hakkında şöyle = 

~ yazıyor: l ı Madrid 22 (A.A.) - Neşredilen 1 c~phesinde cumhuriyetçiler bir kaç 
~ "Bu makus emir ıçın resmi ~ f resmi bir leblil!'e göre Guadalaj11a (Davamı 2 inci ıalıiftdt) i mazeret olarak kum fırtınası ileri i ===============~~====,;;,;;;;;;;~~;;;,,;;;;,,;;:~;;,,:: 
~ sürülmüştür. Fakat ispanya hA- ~==.,_· Hariciye Vekilinin beyanatı 
~. diselerinin inkar kabul etmez t 

vehameti, Duçe'nin mümkün ol- T Ürk - ta 1 yan münasebatının 
~ duQ'u kadar erken olarak Roma- i 
~ ya dönmek hususundaki kar~rı i ' g e ç i r d . ğ i 
~ ü1erınde tesir icra etmi\'(ir. ! ar 
2 1 
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Eski İngiliz 
Kralı 

Doftacak çocukl1rına 
yalnız nezaketen Lord 

denilecek 
Londaa 22 (A. A.) - Eski Kral 

Edouvard'ın Vindsor dukalığı hak· 
kındaki emirname filen meriyele 
girmiş bulunmaktadır. Diğer duka· 
lıklarda mer'i usul hı lafina olarak 
bu yeni dukalığa baş kaca bir im
ti1az verilmemekted ir. Vindsor du
kasının çocukları prens ·;e prenses 
un van larını al acaklarsa da bunla· 

"Sllahlarım•zı, bize onlarmı verml• olanlara 
çevirmek aklımızdan blle geçmez~ 

( Yaz1S1 dördr1Mı1 •ayfamızdadır] 
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Avusturya krallık
tan ümidini kesti 
Viyanada Yahudi hakimiyetinden 

şikayet ediliyor 

rın çoc_uklarına kıra! daha yüks k 
bir me vki vermezse y aln ı z nez1kc. 
ten Lord veya Lady dencc•ktir. 

Romada gizli müzakere· Bulgaristanda 

ler yapılıyor., görüşülüyor 1 Yangınl~r L 

lng"ıliz sefiri İtalya.:.-Hariciye naz•rl ile .1 Birkaç kasabada birden Bir Jliin A"usturyada ~d~. Alman kıt'alarmın cöylı teftiş edildiği 
' yangın çıktı ııorulm•kten korkuluyor 

acaba neler konuşuyor? 1 (Yazısı 2 nci sahifeae) Londra 22 (A. A.) - Morning Post gazetesinin Roma muhabhi,, 

1
11111 , 1 1111111111ıııunu1111111111111111ı11111 ı u11 11 ıııııııııın11111 ı ıı11•!4tllllllll•llllıtıııııııııııııııııtııı111111111111111111111111ı111111111111111111111111111111111eııınıııııııııı 11 111111111u11111111ıııı11111111111111111111111111ı..ıı111111111 

• • Avusturya kabinesinde yapılan la· 

Garp paktı Belçı· ka paylaşılamıyor '· ~~~!u~~i'::ısi~e~rş~v~~~~~~ n:z~; 
? daha ziyade şiddetli muamele edi. 

yapılabilecek mi. leceği mutalaasını serdetmektedir. 

Paris 22 (A.A.) - Ecbo de Pa· 
ris gazetesinin Londra hu.uıl mu· 

habirinin bildirdiğine nazaran, garb 

paktında lıalyanın hususi vaziyeti· 

ne dair Romadea hariciye nazırı 

kont Ciano ile lag-illz Büyük Elçi• 

si 'Eric Drumm ond arasında gizli 
müzakereler yapılmaktadır. 

Roma 22 (A.A.) - Yan resmi 

mahfil, Sir Eric Drumond'un Cia• 
no'ya yapmış olduğu ıon ziyaret• 

!er hak kında bü7ük bir ketumiyet 
göstermektedir. 

Resmi mahalilde, bu ziyaretler

den ma ksad, lspanya'da ltalyan 

gönüllüleri bulunmasını 

etmek olmadığı hakkında 
verilmektedir. 

protesto 

teminat ı 

- -·- Muhabir, devam ediyor: 

Al B l "k k l L d "Son zamanlara kadar Avustur· -;ı. manya e Çl a ra lnln On ra, ya hükümeti, Tuna havzasındaki 
Seyahatl.nı" dı"kkafle fakı"pedı"yor memleketlerin teşr:ki mesaisine leh· 

Belçllr.a fr.ra/ı Lınpold 

, j dar görünmemiştir. Bununla b<r1· 
1 ber son ay içinde Başvekil, Habs

Belçika, yakasını ingiltereye kapdı
rırsa bir daha kurtaramaz. diyorlar ---- -
Berliıı 22 (A.A.) - Berlin'in si· 

yas! mahfelleri, Belçika Kralının 
Londra ıeyabati miinasebetile lngi· 
liı ve Fransız matbuatının bir kıs. 
mı tarafından Belçika'nın istik!Ali 
meselesinde bu memleket üzerinde 
tazyik icra etmek için sarfettikleri 
gayretleri dikkatle takib etmekte• 
diri er. 

Belçikının istik!Ali için Fransa'ya 
ve lngiltereye bir tavizde bulunma• 

l .sı !azımgeleceği hakkındaki tel· 
mihler bazı lngiliz ve Fransız matı. 
!ellerinin Belçikadan icabında isti· 
fade etmek hakkını istedikleri ka· 
naatini hasıl etmektedir. Fakat 
Belçika böyle bir hak tanıyacak 
olursa, bir daha yakasını kurtara• 
mıyaeaktır. 

P aris ve Londra matbuatı 

tarafından talep edilen taviz, Bel
(Dıflamı 2 inci •ay/atla) 

burg'lar saltanatının iade•i busu· 
sunun imkansızlığına kail olmuş ve 
şayed Avusturya'nın istiklalini mu
hafaza etmek matlub ise, ı eni 
Jo5tJar tedarik etmek zaruretini 
idrak eylemi,tir. 
Şi mdi Avusturya'rıın, kendisi ile 

birlikte Habsburg'ların boyunJ·ıru
ğundan kurtulmak için asırlarca 

mücadele etmiş olan ve Alman 
hakimiyetine girmeğe hiç te mi.le· 
mayii olmıyan Çekoslovakya ve 
Macaristan ile teşriki meS('iye hazır 
olduğu işrab edilmektedir. 

( Deflamı 2 ncl sayfada) 
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Ben sendeledim. O andaki kara· 
rım gitmemek için ır.ücadele et. 
mekti, öyle bir mücadde ki 
sonunda sağ çıkmamış o' ayım. He
men kararımın tatbikine geçtim: 

- Gitmeyeceğim 1 
Kamcılı adam, memurlarına 

baktı, on13r üzer me gelirlerken 
korsojımın 2rasında ki tabanca 
aklıma geldi. Fakat çı armağa 
meydan kalmadı. Res Feddan ileri 
Jedi, birşeyler söyledi. Beni bırak· 
tılar. Yalnız şu kadarını işidebildim: 

- istediğiniz zaman size ben 
getiririm. 

Salonlarda kimseler kalmamıştı. 
Mustafayı götürmüşler ve prense· 
sin etrafını kuşatmışlardı. Ras Fed· 
dan koluma girdi: 

- Sizi odanıza çıkarayım. Çok 
heyecan geçirdiniz. Kapıyı içerden 
kilitle> ip biraz istirahat ediniz. 

Beyn m uyuşmuştu. itaat etmek 
istedim. Bir adım attım. En son 
derecede gerilen sinirlerim birden· 
bire gev şeyi verdi. Kısa bir hün• 
gürtüden sonra gözlerim karardı. 
Y ~re düştümmü, düşmedimmi? tul· 
tularmı? Ne oldu? Hiç, biç birşcy 
bilmivorum. 

'1-
Nasıı yaşadığıma, nasıl nefes al· 

dığıma ve ayakta d~rabildiğime şa• 
şıyorum. Bu fe:aketler bir çelik kül. 
çesinin iistcne dö"ülseydi parça 
parça olurdu, 

Kamarada bunalıyorum. Salonlar 
dar ~eliyor. 

Yabancı yolcular bana bakıyor

lar sanıyorum. Üst güverte hoşu· 
ma gidiyor. Deniz havası ciğerle
rime doldukça rahat ediyorum. 
R~s Feddan okadar anlayışlı, içii 
ve du> gu'u ki. Beni günün uzun 
saatlerinde yalnız bırakıyor. Düşün• 
mek ihtiyacında olduğumu his
sediyor. 

Yalnızlık, deniz havası, istirahat. 
Bana biraz kuvvet oluyor. Bu kuv• 
veli buldukça yakında geçmiş gün• 
leri, o günlerde olanları bitenleri 
birer birer hatırlıyorum. 

Hatırlamak •• 
Bu ne berbat şeyi 
insan, hayatında pek çok şeyi 

hatırla mamalıdır. 

Neye yararki hafıza ve ha ırayı 
marifet sanıyor. 

Acaba insanlar birgün evvellerini 
batırlayamasalardı daha me•ut, biç 

olmazsa c!aha rahat olabilirlermiydi? 
Şu dakikadaki bana, sorsalar mu• 

hakkak hafızasızl.ğın saadet oldu. 
tunu söylerim. 

Neye yararki hatırlıyorum. 

Yüreğim parça parça olmadan; 
gözlerım yataklarından fırlamaaan; 

beynim eriyip ııırllağımdan aşağı 

sızmadan ; sarsılmadan; titreme• 
den ; gebcrmeden hatırlıyorum. 

Hatta utanmadan, elalemden değil, 
kendi kendimden utanmadan her 
şeyi hatırlıyorum. 

Ras Fed anın beni götürdü
ğü oda gözlerimin önünde. Ka. 

lın krem çubuklu koyu kırmızı 
tafta perdeler. Kalın krem çubuklu 
koyu kırmızı taita bir sedir ve iki 
ltoltuk, gardrob, tuvalet masası, 

yalaklık ha~iki mahuo, san, beyaz 
som kılabdan işlemeli yatak örtüsü, 
Tuvalet muasının yanındaki askıda 

ipek püsküllü büyük havlular. Yas
tıklarımın altında püskülsüz, yum· 
şak, pike küçük havlular ••• Yatak· 
lığın ayak ucund• Sevr yapması 
çiçekli bide ••• Bidenin sıcak ve so
ğuk suyu duvar aşırı banyonun 
kuanından birer boru ile geliyor. 
Bidenin bir metre üstünde, duvarda. 
mahun bir kutu ve içinde uzun 
lastikli, derece işaretli bır cam ka
vanoz. Birkaç küçük, ilaç şişes 

Yerdeki koyu kırmızı, krem gö-. 
bekli Isparta halısının ortasında 
bir geriden. Üstünde kırmızı, be

yaz, sarı güller. Tavanda. baş ucum
da ve ayak ucumda kırmızı, krem 
beyaz, buzlu ampuller. 

Bir duvarda Afroditin çıplak ve 
ba gı~ tablosu. Karşı duvarda bir 
Sat,rin azgın tablosu. Sedirin önün
de bir teki devrrmiş kırmızı pÜ•· 

küllü, yüksek ökçeli, sarı atlas ter· 
likler. E lu1Um bir koltukta, etek· 
!iğim sedırin köşesinden aşağı doğ· 
ru sarkıyor. llir çorabım şu köşe

de. öteki çorabım yorganla döşek 
ara.ından sarkıyor. 

Konb•nezonumun omuz bağları 

kopmuş ve gögüs tarafı parça 
parça. BAşım ağnyor. Göğsümün 

iki tarafı ağrıyor. Kollarım ağrı• 

yor. Belim ajtrıyor. Kasıklarım ağ• 
nyor. Günlerce aç kalmış katırla. 

rın didik didik ettikleri bir ot yas
tığa· benziyorum. 

Perdenin aralığından güpegün• 
düz ol duğunu anlıyorum. Faka~ 
tavandaki, baş ve arak uçları~dakı 
ampuller yanı~or. Demek benı bu· 
rada unutmuşlar. 

Odama hiç kımse girmemiş. u~u
tulmuş kalmışım. Hakları var. Her 
kes pren<Lsin yarası ite meşgul, 
lenim odama kim girecek? Kim mi 
girecek? Hadi sen de kakavan Ma· 
viş. Ha a mı saflık? Senın odana gır· 
mişler işte. Ya, sadece bir erkek 
girmiş; ya iki, ya üç, ya sekiz, ya 
bin sekiz yüz erkek girmiş. Kadın 
değil. Erkek girmiş. 

i'!~i~iz !<abinesinde '.ll-ng-ili.-z --"'· 
degışıklık nasıl ola~ak !i . ft 

Londra 22 (A. A.) - Siyasr mehafilden Öğrenildi~ine gore, .kabıne ı Sılah anmaları 
tadilatı hususunda yapılmakta olan hazırlıklar iyi bir mecra takıb et. • 
mektelir. Mevzuu bah s olan şeı, Baldvin'niıı istifa,ı ile Neville Cham• y 

1 1
-
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1 
k a 

b 1 · · ·ı ı - k' l k t db' ı d'r apı an yen ruv • er aııı'ın Başvekı omasını mulea ıp a ınaca e ır er ı • • 
Bu hu~usta alınan ma ı'.bıata göre, Bıldvin yalnız başvekillikten çe- 2ör nasıl olacak 

kilmekle kalmıyac•k fakat avam kamarasından da ist fa ederek Lordlar . Londra, 22 (A. '!'·.> - Mor. 
kamarasına kendisini tayin ettirecektir. . nıng .Post gazetesının deniz mu· 

Neville Clıambtrlain'in yerine maliye bakanlığına tayin edileceklerın h~bırı yazıyor: 
"8şında John Simon'un i•mi geçmektedir. Başvekalet rrüsteşarı Lor_d 1936 ve 1937 ~rogramlarınd~ 
Haılcham'ın yerine Lord Wrightin gelece~i ve adliye nazırı Lor~ halı· mev.~ut 14 hgılız, kruvnöru 
fax'ın da devlet şurası reisliğinde Mac Donaln'ı istihlaf edecektır. buguı yapılmakta olan Alınar. 

• • • kruvazörl .·rind~n a_:a~ı~ır, Yeni 
Girmişler .. Ve seni .. Yok etmişler 

dünkü ~favişl Evet, dünkü Maviş. 
Bugün ne Maviş kaldı, ne Darrün• 
nisa. Beyaz örtü<iinün ortası kıp 
kırmızı bir döşekte kapkara bir 
kadın, bir karı, bir avrat, bir pa• 
çavra kaldı. 

• lngıliz kruva10rlerı ıkı model 1 
Ingiliz donanması manevra yapıyor üzerine yapıl~caktır •. Bun'ardan 

Londra 22 (A A.) - Cebelütıarık'dan a'ın ın mıiümata g_öre Gal ıth~a bır kısmı .. ~ bın ve bır kısmı da 1 

Kim ııirdi odama?! 
Belki de kimler girdi? 
Bunu bilmiyorum. Bilmek de iste. 

miyorum. Bilmemek, anlamamak 
daha doğru. Susuyorum. 

Ras F elddan hiç bir ,ey bilmıyor. 
Madem ki bilmiyor, bu temız insana 
kirliliğimi söylemekte ne mana var? 
Beni kurtaran, bana insanca mua
ır.ele eden, beni Tunuslara, Ceza. 
irlere, Amerikalara aşırıp arkamda 
bıraktığlm rezaleti ı:nutturmak Ye 
beni yeni başlan insan etmek iste
yen bu adama bun!arı söylemek· 
len ne çıkar ? O da beni bırakı· 
verirse ne olacak ? 

Hatırlama Maviş 1 
lmkftnı mı var hatırlamamanın? 
Hatırlıyorum. Dimağım bir dalak 

parçasına dönmeden, yahut ateşte 
erimiş bir kurşun parçası gibi İÇİ• 

nıe akmadan hatırlıyorum işte! 
Bır hizmetçi kadın koca bir fincan 

et SU)'U getiriyor. Ve: 
- Doktor söyledi. 
Diye et suyunun içine bir paket 

tuz alıp karıştırıyor. Ellerim titre· 
yerek içiyorum. Biraz sonra bir 
uyuşukluk, bir rahatlık, bir uyku .•• 

(De11amı var) 

Belçika 
P.ayla ılamıyor 

• (1 inci sagfadarı devam) 

çikanın hukuku hül<ümranisini e
hemmiyetli azaltacaktır. Bu müna· 
sebelle Belçika gazetPlerinin bazı 
müşabedalı kayded lmektedir. 

Bu ga•eteler, garp misakı mese. 
l°"inde Belçikanın tam bir hakimi· 
yelle karar vermesi lazımgeleceğini 
ve muvafakati alınmadıkça hiçbir 
meselenin balledilmiyeceğini yaz• 
maktadırlar. 

Paris 22 (A.A.) - Belçika kra• 
lının Londra seyahati matbuatta 
bir çok tefsirlere yol açmakta de· 
vam ediyor: 

Pelit Journal diyor ki: Belçikanın 
garb paktına mani olacak bir şey 
istemiycceğini ümid ettiren bir kcy· 
liyet varsa o da tıpkı Pariı 

ve Londra gibi kollektil emniyete 

bağlı bulunmasıdır. Ve Fransa ve 
lngillere olmaksızın kollektif emni· 
yetin Belçika için hiçbir manası 
kalmaz. 

l!clçikanın umumf intihabata ta• 
kaddüm eden böı le buhranlı bir 
anda bir takım beynelmilel ihtilAt. 
!arın dahili işl,ri müleeuir etme-• 
sinde hiçbir menfaati olmadıjtına 
ıüphe yoktur. 

Journal gazetesi de şö1le yazı• 
yor: Öyle anlaşılıyor ki lngiltere, 
Belçika projesini kabule mütemayil 
bulunuyor. Sonra lngilterenin, mü· 
zakerelere Belçikanın bitaraflığını 
garanti eden bir Fransız • Alman 
anl.ışma•ının eus tutulmasını istc
ırektedir. ............................ ' ...................... ' ... . 
Kanlı bir 
Çarpışm~ 
Yedi kiti öldU, 125 tiki 

yaralandı 
New-York, 22 (A.A.) - Associa· 

ted Press, Nasyonalistler ile mu • 
halifler arasında Pince Portrrico
davukua gelen arbedelerde 7 kişi· 
nin ölmüş ve 125 kişinin yaralan • 
mış olduğunu haber vermektedir. 

Arbedeler, nasyonalistler tara • 
fından tertip ve zabıtaca menedil· 
miş olan bir geçit resmi dolayısile 
vukua gelmiştir. 
Nümayişçilerden birisi, bir po • 

lis memuru üzerine ateş etmiş, bu
nun üzerine polis te karabinelerle 
hal küzerine ateş açmıştır. 

gemi•i ile lngiliz Akdeniz filosunun ikınci Deslroy~r !ılolıllası Tunus a 1 3500 lonı atoluk olacak ve altı 
har.ket etmek üze•edirler. l pusluk topları bulunacaktır. HaJ. 

Dıspalch Arelhusa ve Penelöpe kruvazörleri bugün Cebelüttarık buki inşasına başlanan üç Alman 
açıklarınJa ~anevra yapacaklardır. kruvazörü onar bin. tonilatoluk• I 

O e e ..,'.!' ve topları da sekız pusluktur. 

Kamutayın dünkü toplantısı 
Ankara 22 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün saat tS de B. Refet Canı· 

tez'in başkanlığında toplanarak 1499 numaralı gümrük tarife kanununu". 
detiştiren kanuna ek 2256 numaralı kanunun bırınci maddesi~in tefsırı 
hakkıodaki tezkerenin ve buıtday koruma karşılığı hakkındakı kanunun 
13 üncü maddesine ve kanun layihasiyle mu1mele verırısi kanunuıu 
bazı maddelerinin değıştirilme•i hakkındaki kanun layihasının geri veril· 
.mesıne daır başvekalet tezkereleri okunmuş ve kabul edi.miştir. 

Meclis çarşamba günü loplanacakıır. 

Hükümetçiler üç gün
dür durmadan ilerliyor 

( 1 inci •ahi/eden Jetıam) 
gün evv!I başladıkları parlak ta• 
arruza devam etmektedirler. 

Hükümel tayyareleri Siguenıa 

istikametinde ilerleyen bir kaç yüz 
kamyondan mürekkep bir kolu 
mitralyöz ateşi altına a'mı tır. Bun· 
dan sonra da Siguenza istasyonu
nu bombardıman etmişlerdir, 

Boml>ardıman neticesinde bir 
be,zin deposu inflak etmişi r. Hü· 
kümet tayyare filol~rı üç düşman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. Cumhu· 
riyet piyade kıt'aları Uıande ve 
Myzuex kasabalarını işgal etmış~er 
\'e dCşmanın ricali esnasıııda 24 

top ale ııeçirmiş'erdir. 
HükOmetçiler ilerliyor 
Madrıt, 22 (A.A.) - Cumhur! • 

yetçi kuvvetelr, dün öğelden sonra 
bilhassa Brihuega'yı CıfuentFs'ten 
ayıran yaylanın şımal kısmında fa. 

aliye! göstermişlerdir. 
Asıler, Yela, Masegoso ve Cogol

lar kasabalarının teşkil etmekte ol

duğu müselles dahilınde mühim 
kuvvetler toplamışlardır. 
Mütaarrızlar, üç kol üzerinden 

ilerlemışler ve bu üç kasabadan bi· 

rine doğru istikamet almışlardır. 

Taarruz, tanklar sayesinde muka· 

vemet edilemez bir şekil almıştır. 
Bu üç kasaba, cumhuriyetçilerin 

eline düşmüş ve Cogollara hepsi 
de talyan tabiiyetinde olmak üze
re 74 esir getirilmiştir. 

Madrid, 22 (A. A.) - Hav~s 
ajonsı muhabirinden: 

Hükümelçifer, Guadalajıra cep
hesindeki ileri hareketlerine devam 
ve öğleden sonra Brihuega'nın 20 
kilometre şimalinde kain Collogoz 
kasabasını işgal etmişlerdir. 

Hühümetçiler, sabayleyin Parilla 
de Hila klsabasını i~gal etmişlerdi. 

lspanyollar Paristeıı tayyare 
alıyorlar 

Paris, 22 (A.A.) - Echo de Pa • 
ris gazetesi, bir müddet Pariste 
bulunmakta olan bir çok bükü • 
metçi İspanyol reislerinin isimle -
rini vermektedir. Dolaşan rivayet· 
!ere göre bunların seyahatleri as • 
kert tayyareler mübayaasını istih· 
daf eylemektedir. Fakat Fransada 
dahili karışıklıklara meydan ver • 
memek için bu tayyareler parla • 
mentonun tatili devresinde İspan· 
yaya naklolunacaktır. Bu rivayet· 
!ere inanmak lazım gelirse, Valiln· 
siya rüesası Potez tipinde 54 mo· 
deli 50 bombardıman ve 510 mode· 
li topla mücehhez 5 Deoitine tay
yaresi satın alacaklardır. Bugün 
Pariste bulunan bu İspanyolların 
sayısı oldukça çoktur ve elli tayya
reciden ba ka albay Angel Pastor 
ve yarbay Antonio Gudin de Pa
riste bulunmaktadır. 

SOVYETLER VE İSPANYA 
Moskova, 22 (A.A.) - İzvesliya 

gazetesi . İspanya, cumhuriyetçi 
ve demokrat bir İspanya olmak is· 
tiyor. başlıklı makalesinde diyor 
ki: 

.İtalyan ve Alman faşis t müda

halecileri, süngü, top ve bombar • 

dıman tayyarcleriyle faşist ajanı 
Franko'ya yol açarak cumhurıyet· 
çi ve bilhassa demokrat cümhuri • 

yetçi İspanyayı boğmak ve bu 
memleketi kendı askeri ve sevkul· 

ceyş planlarının inkişafı içın bir 
saha haline getırmek emelindedir 

Sovyet Hükumeti ve Sovyet e{ • 

karı umumiyesi İspanyada §ahst 

}\iç bir menfaat gözellemiyorlar. 

Onların İspanyadaki alakası, İs • 
panya uzerinde bır faşıst galebcsi

nın, irtıcaının, terakki üzerindeki 

galebesi, harbın veya harp kundak

çılarının galebesi olduğunu bilen 

bütim medeni beşeriyetın alakası 

kadardır. Cumhuriyetçi İspanya 
hilkümeti, İspanyol halk cephesr 
hükümeti, cumhuriyetçi İspanyayı 

demokratik parlamento rejimiyle 

faşistlerin kanlı tecavüzlerinden 
kurtarmak yolundaki arzusunda 

Sovyet efkarı umumjyesinin tam 
bir tasvibine uğramış ve uğramak· 
ta da devam edecektir. Sovyet hal
kı, faşist aleyhtarı İspanyanın im
dat talebine heyecanla cevap ver • 
miştir. Çünkü cumhuriyetçi İspan
yanın faşizm kuvvetlerine karşı 
yaptığı mücadelede bütün terakki 
elmiş medeniyetin davasını gör • 
mektedir. 

Roman yada 
Bü} ük bir yangın 
Bükreş 22 (A. A.) - Şıddetli 

bir yangın Moldavya'da Boldo kö
yünü ~akmıştır. Birçok çocuk öl· 
uıüştür. Yang nda kül olan evlerin 
sayısı 200 dür. 

Lehistan da 
Tevkifat 
Varşova 22 (A. A.) - Polonya• 

nın bir çok şehirlerinde komünist 
tahrikAtçıları yakalanmıştır. lvov'da 
100 ~işi hapsedılmlştir. 

Üsküdar 
Tranıvayları 
Ucuzluyor 
Hissedarlar umumf bir 
toplantıya çağırıldı 
Şehrimizde ışleyen nakliye şir· 

ketlerinin üzretlerinde yapılan ıon 
tenzilattan sonra Üöküdar ve hava• 
!isi tramvayları idareside bilet 
Tallannı azaltmak için tetkikat yap. 
maktıulır. 

Bu tenzilat imlcilnını görüşmek 

ve şirketin umumi vaziyeti ve 
senelik muamelatı etrafında müza· 

Bulgaristanda. 
Yangınlar 

Sof ya, 22 (A. A.) - Geçen Pa• 
ıar günü Bulgaristanın şımali gar· 
bisinde kain Varaza bavalisinde 
birkaç kaubada birden yangın çık· 
mıstır. 

Yalnız Strupen kasabasında 15 
ev yanmıştır. 

Umumiyetle zannedildiğine göre 
yangın:ar, ayni günde yapıl'" inli· 
habat faaliyetini ba:talamak mak· 
sadile müfrit unsurlar tarafından 
kasden çıkarılmıştır. 

Birkaç seıedenberi bu ~ehirde 
mark•ist nüfuzunun gittikçe çoğal• 
makta olduQ-u yörülmektedir. 

Paristeki 
Karışık11kta 
Ölenler 
Bet kurbana muhte,em 

cenazo a ayı yapıldı 
Paris, 22 (A.A.) - Muazzam bir 

alay, geçen hafta vukua gelmiş olan 
kanlı hôdişeJerin kurbanlarını Clı

chy meydanına doğru götürmüş • 
tür. Dünkü gün hiç bir hadıse ol • 
mamıştır. 

Clichy'de halk kütlesi, payıtahl· 
takinden daha kesif idi. Lamba di· 
rekleri, müzika yeri siyah bayrak
larla örtülmüş idi. Gazete baraka
larının üzerinde siyah tülle kra • 
vatlanmış kızıl bayraklar dalgala· 
nıyordu. 

Kurbanların aileleri, tribüne kar

şı ilerlemek için kendilerine güç 

hal ile yol açabildiler ve orada yer 

aldılar. Clichy'nin bütün dükkan
ları, matem alameti olmak üzere 
kapalı idi. 

Speaker, alayın muvasalatını ha
ber verir vermez, derin bir bÜkut 
teessüs etti. Bu esnada Clichy'nin 

bandosu, hafif hafif enternasyo · 
nal'i ve arkasından ölüler marşını 
çalmağa başladı. 

Bir çok teşkilatlar tarafından 

gönderilmiş olan yüzlerce çelenk, 

müzika yerinin etrafmda muaz • 
zam bir tek kızıl çelenk gibi görü
nüyordu. 

İlk olarak Clichy Belediye reisi 
B. Anfroy, vuk.ua gelmiş olan hfı· 

diseler karşısında duymuş olduğu 
heyecandan bahsetmiş ve halk teş· 

kilatlarının yeniden vücude getiril
miş olan fesatçı birliklerin feshini, 
şeflerinin tevkifini, faşistlerin cü

rüm ortaklarının mesul zabıta me

muriyetlerinden uzaklaştırılma • 
sını istemekte olduklarını söyle • 
mişt!r. 

Belediye reisinden sonra B. eon 
Jouhaux, Thorez ve Jean Baptute 

Serverae, ayni mevzu üzerinde u

mumi Mesai Konfederasyonu ve 
Komünist ve Sosyalist partileri 
namına söz söylemişlerdir. 

Kömür sergisi 
Ankara, (Hususi Muhabirimiz • 

den) - Ankarada açılacak olan 
Beynelmilel Kömür Sergisi mem • 
leket dahilinden ve hariçten Anka· 
raya ziyaretçi celbedeceği anlaşıl· 
maktadır. Şimdiden bazı seyahat 
acentaları sergi zamanında muh • 
telif memleketlerden seyyahlar 
geleceğini bildirmektedir. 

Siyasi 
Cinayetin 
iç yüzü 

(Birinci sahifeden devam) 
Son derece güz 1 ve g1 ·et şık 

giyinmes ni bilen bir kadın. Roman• 
Lrda olduğu gıbi bir hayat yaşa• 

mış. Babası Roma büyük mükafa· 
!mı alan tanınmış ressamlardandır. 
Hatta bugün Fransız parlamento· 
sunda asılı duran Briyan'ın port• 
resini o yapmıştır. Magda a;tı yaşın· 
da iken a.ınesi ölmıiştür. Bu g~n 
otuz yaşiarında bu\u;ıan M ıg• 
da 18 yaşında kollrjdcn çık· 
tıklan sonra, eski Cezayir valisi 
Laferiyer'in küçük yeğeni ile ev• 
lenm ş, çok geçmeden ayrılmıştır. 

O sıral'1da genç kaaın O Jeon 
tiyatrosuna girmek üzere, Magda 
Fontanj ismini takınmıştır. Bu ti· 
yatroda küçck roller oynamış, mu• 
Vllfakiyet kazanmış b'r z•b ta pi• 
yesinde hayli alkışlar toplamıştır. 

K bar alemmde son derece ta· 
nınmıştı. Gaıelelere imzasile y .ızılar 

yazardı. Bir aralık bir çıık gazete• 
ledn sahibi o'.an bir Milyarderle 
taaışmıştır. Bu Milyarder şimdi 
ölmüştür. • 

Magda siyasi muha!ile pek ziva• 
de dadanmıştı. Bir gazeteci sıfatile 
parlamento koridorlarında, "Kedor• 
se., de müteınadiyen dolaşıyordu. 

Diplomatları, siyasa adamlarını, 
nazırları tanır, hatta kendilerine 
bazan tokat tokata gelecek derece· 
de şiddetli münakaşalarda bulu • 

nurdu. 
Geçen temmuzda Musolini ile 

bir mülakat yapmak maksad.ile 
Romaya gitmişti. Venedik sarayı • 
nın muhteşem havası ve Roma 
diplomasi iıleminin kadınlara kar· 

şı gösterdiği hürmet ve itibardan 
çok memnundu. İstediği mülakatı 
yapmıştı. 

Fakat çok geçmeden Venedik sa· 
rayının kapıları yüzüne kapandı. 
Magda isticvap hakimine şunları 
söylemiştir: 

- Şambrön, çok tanınmış oldu· 
ğu için ismini söyliyemiyeceğim bir 
hükfunet adamının bana karşı olan 
aşkını mahvetmiştir. 

Sevdiğim adamla dostane mü • 
nasebetlerimizin devam ettiğini 
dört ay zarfında, Romadaki Fran· 
sız sefarethanesine ekseri:ya kabul 
edilirdim. Kimseye ifşa etmemesi 
rica ile kendisinden söz aldıktan 

sonra, Kont dö Şambröne bahset • 
tiğim hükumet adamına karşı duy· 
duğum aşkı anlattım. Halbuki o, 
beni sevdiğim adamın gözünden 
düşürmek için elinden ne geldi 
ise, hepsini yaptı. Mazideki mü • 
nasebetlerim hakkında iftiralarda 
bulundu, karakterimi ve ahlakımı 
zayıf gösterdi. 

Magda geçen Eylı'.ılda Romada 
200 gram Veronal içerek kendisini 
öldürmeğe kalkmıştı. Fakat fazla 
mikdarda Veronal aldığı için ilaç 
tesirinden kaybetti. Genç kadın 

hastahaneye kaldırıldı ve iyileşti. 

Otele bıraktığı borçları öden • 
mişti. Polis evrakını kendisine ja
de etti ve bu evrak arasında son 
aylarda geçirdiği aşıkane hayatın 

notları vardı. 

Garda o kadar kalabalığın ara· 
sında, Kont dö Şambröne karşı si· 
lahı boşalttığı zaman, kimse bir 
şey anlıyamamıştı. Kont dö Şamb· 
rön iki elile yarasını kapıyarak ye· 
tişen polis memuruna: 

- Şu kadını tevkif ediniz, de • 
mişti. 

Magda hala tabancasını elinden 
bırakmamış, garın rıhtımı üzerin· 
de dolaşıyordu. 
Kadını yakaladılar \'e karakola 

götürdüler. 

Avusturya krallık 
tan ümidini kesti 

: : nci sayfadan devam) 
Viyana 22 (A. A.) Eski Maarif 

Nazırı Czemak, umumi bir toplantı 
esnasında Yahudi nijfuzunun Avus• 
ıurya'da gıttikçe büyüdüğünü kay• 
dederek demiştir ki: 

"Bazı Yahudi teşebbüıleri, mem• 
leket ticaretinin birçok kısımlarılll 
inhisar altına almıştır. Küçük t;ca• 
ret erbabı, bu müdaha'e aet'ce•İO• 
de mahvolmuşlardır. lktısaılt buh
rana sebebiyet veren Yahudi:erıo 
memleket kültürünün gerilemes'I>' 
de de büyük bir mesuliyetleri var• 
dır .• 

Hatib Aryenlerle Yahudilerin 
bilhassa kültür sahasına gayet •a• 
rih bir şekilde a}rılmalarını iste• 
miştir. 

Avusturya yahudilerinin yüzde 
85 i Viyanada yaşamakt• olduğun• 
dan bu meselenin yalnız ViyanD 
şehrini alakadar ettiği söylenebilit• 
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FIKRA: ---------
Havalar 

Hemen sıkısık; 
- ~O •enedır •.. 

le başlayan nakaratı duyarsınız. Ya 50 scnerlenberl man ayında bu ka• 
dar güneş olmamıştır, yahud yağmur yağmamıştır, yahud dağlar karsız 
kalmamıştır, 50 sencdenberi Loııdra<!a ılk dela olarak ..• Yabud, 50 ıe
r.edenberı Nevyorkta •• 

Jean Lefrane'ın dediği gfüi, kış ve yazlarımızın bu anormal hallerini 
ı:trdükçc aynı •Özii tekrar ediyoruz: "Artım mevsim kalmadı!" 

Fak.t, hoşumuza gitmedi<ti için, ha\enın belki llarlb intizamlarına dik· 
kat etmiy'lruz: Mesela geçen ıene Rusyada biitun cumartesi günleri ı 
öğleden sonı J yağmur yağdı. 
Rusyanın bahçe kiracıları llibi, Wı de hava değişimlerini kendi menfa· 

at veya keyfimize göre munake:nc ediyoruz. insanlar, neşeli devırlerde, 
hauya uyarlardı: çocukluk bayramlarımızın yarı"' sıcağa, ırüne~e rast· 
ladı ise, tamtamına öbür yarısı soğuğa, yağmur veya kara tesadüf etti. 
Beğendiğimiz gibi yenı esvab giymemiş ~eya bol harçlık almamış ol• 
duklarımızd&n gayr> neşesiı bayram hatırlar mıyız? 

Balayı seyahatlerinın dağlarını ister kar, ıster çiçek'c örtünüz : de· 
nizi ister dalgalarla çalkayınız, ister beı gibi geriniz: Mesud izdıvaçlar, 
onu, ömiırlcrının sonuna kadaı şevkle hatırlıyacaktardır. Hatta balayı 
TemmutUndo kar yağmışsa, onlar, kar yağmayan Temmuzlan ırarlp 
bulacaklardır. 

Hayır, bozulan takvim ayan değildır: lManların sınir ayartan bo· 
zulmuştur. Keyfımızi ve neşemiz: güneşlen, aydan, sudan, rüzgardan 
beklıyoruı. 50 senedenberi ..• Evet, onJokuzuncu asrın ıonlarındanberi." 

Makına ınsanlığı yirmınci ura biiyük kaygularla gırdi. Onlar gıltikçe 
artıyor. Kendımize buldcağımıı kusuru, h .. vaya yükletiyoruz. Fatay 
==='==============~~=-"'-'=-='-==========~====-= .... --== .. 
Aıtlliyede: 

• 
iş bulmak va'diyle 

dolandırıcılık 
·----------

Gece bekçisi yazdırmak istediği 
adamdan beş lira almış 

Emniyet Müdürlüğü istihbaratın
da çalışan v11 Eyüpte oturan Gi· 
ritli Ali Galip. Yusuf isminde bıri· 
sini işe koyacağından bah;s]e beş 
lirasını dolandırmak:Suçundan meh• 
kemeye verilmiş, dün Asliye üçün· 
cü cezıı mahkemesinde muhakeme
sine başlanmıştır. 

Davacı Yusuf, mahkemede bulun• 
mamıştır. Suçlu Galip demiştir ki ı 

- Maznun sıfatile huzurunuza çık· 
maktan fevkalade ırüteessir ve 
mutaribim. Ben maruf tir adamım. 

Bir gün, Gazinocu Cemi~ bu 
Yusufu bana taoıtt~ lı bulmamı 
rica etti. Ben, mukitimizde bir çok 

kadın ve çocuklara iş bulmuş, du. 
alarıoı almı"mdır. Cemilin rica~ı 
üzerine, ıreçen çarşamba bunu bir 
kayıkla karıı tarafa a-cçirlp cıvata 
fabrikasına aötürdüm. 

Müdiir iki fün ıonra relmesinl 
ıöyledi. 

Dönüşte, Yusuf bana küfretti. 
Meğer, o, gece bekcisi olmak isti· 
yormuş. Halbuki, böyle şeyi, ben 
yapamazdım. 

bana, ziraot bankasına hitaben 
de bir istida yazdırmıştı. 

Geçen gün, kahvede otururken 
geldi. lsmarladıtı çayların, yaıılan 
istida ve yaptığı yol manaflarının 
p ralarını isledi. Ben, kendisinden 
para almış deQ-ilim. 

Ali Galibin polisteki ifadesi okun
du. iki lira aldığını söylemişti. 

Polis Kani demiştir ki: 
- Mazhar, sokakla, sarhoş ola. 

rak Komiser Ramazanla kavga edı· 
yordu. Nuri ile koştuk. Ramazanın 
apoletlerini koparmıştı. Yııkalayıp 
karakola götürdük. Biz geldiğımiz 
ıaman, Mazhar, zaten yaralıydı Ba· 
tından kan akıyordu. Biz, ne ora
da, ne de karakolda dôğdük. 

Şahillerıo çağrılması ve dınlenll• 
mesı için muhakeme başka güne 
bırakılmıştır. 

Zabıtaya hakaret ettiği 
için mahkOm oldu 

Niyazı ısmınde bırı, evvelki aic
fam, sarho: olarak, Karagümrükte, 
üçüncü komiser S:ımıye hakaret 
ellifıl için dün Aslıyc dordüncü 
ceza mahkrme.aine verilerek muha· 
keme edilmı~tır. 

Mahkeme, N.yazınin suçunu ıa• 
bit görmüş, bır ay yirmi sekız fÜn 
hapse ve kırk sekiz lira para ceza• 
ıına wahküm etmiştir. Niyazi der
hal tevkil edilmıştir. 

Suçluyu kaçıran Jandar· 
manın muhakemesi 
Kurban baı·ramında, adliyeden 

tevkifaneye götürmek üzere muha· 
!azası altına verilen şoför Hulusi 
isminde bir suçluyu kaçırmaktan 
suçlu jandarma Alinin mu hak eme. 
sine, Asliye Dörduncü Ceza mah. 
kemesinde, dün başlanmı,tır. 

Muhakeme. şahit celDi içın başka 
güne bırakılmıştır. Müddeiumumi, şikayetçi Yusufla 

fahillerin çağrılarak dinlenilmelerınl "11111ın1111111ııuı111HH1tıo111uııuı1111ttııııııııtıı1111111111111uu1111m 

istedi. Davacı ve şahıllerio çağrıl• 
ması için mahkeme başka güne bı· 
rakıldı. 

• • 
Hayırlı 
Arkadaş 
Misafir gittiği evden eş
ya çalan Eyup mahkOm 

oldu 
Keçecilerde oturan Eyüp ismin. 

de b:r kunduracının evıne, drkada
şı, sabıkalı takımından Kadri, ev. 
velki gün misafır gelmiştır. 

Kadri, orada iskarpininı dikmeğe 
başlamış, Eyübün odadan çıkışını 

fırsat sayarak bir mikdar kösele, 
biraz da derisini alarak kaçmıştır. 

Duo Sultanahmet üçüncü sulh 
ceza mahkemesine verilen Kadrı, 

sabıkası göz önüne alınarak ikı ay 
hapse mahkum •e derhal tevkil 
edilmiştir. 

• • 
Karakolda 
Dayak 
Komiserle pollsln mu. 
hakemelerlne bat;landı 

Hasköy kar.kolunda Mazhar is
minde bir ni döğmek suçundan 
Üçüncii Ceza mahkemesine verilen 
komiser Ramazanla polis Nuri ve 
Kani, dün muhakeme edilmişlerdır. 

1 KÜÇÜK HABERLER 
* İzmirde olduğu gıbı Ankara • 

dakı spor klüpleri de birleştırıle • 
cektır. 

* Ege'li talebe Maksim salon • 
larında bir Ege gecesi tertip etmiş 

ler, sabaha kadar hoş bır vakıt ge· 
çirmışlerdır. 

* Adliye terfi listesi Encümen· 
de ıkmat edilmiş ve Vekalete ve· 

rilmiştır. Bugunlerde tasdıkten çı

kacak ve terfi rdenlere Nısan.•.rn 

ıtibaren tebligat yapılacaktır, 

* Yuı:anistanın muhtelif şehi. 
lerınde Yunan tarıhı hakkında tel· 
kikat yapan Edebiyat Fakiıltesı 

doçentlermden Ari! Müfıt şehri -
mize donmılştür. 

* Karabük Demir ve Çelık hb· 
rikasınırı temel atma merasimi t .. 

çin bır program yapılmakta iır. 

Ayni günde Ereğli dQkuma fabrı· 
kasının açılış ve Malatya bez fab • 

rıkasının kuruluş merasimi yapı • 
lacaktır. 

* Zirai kombinelere mütehassıs 
yetiştırmek içın Hlkalı Zıraat Mck· 

tebınde orta mektep mezunlarına 
mahsus bir kurs açılacaktır. * Maruf koşucularımızdan ö · 
mer Besim Atletizm federasyonu 

teknik müşavirliğine getirilmışti •• 

1 

Şirketi 
Hayriye 
Karda 

Umumi heyet dUn topla· 
ınarak 936 blinçosunu 

tasdik etti 
Şirketi Hayriye umumi heyeti dün 

toplanmıştır. idare meclisinin rapo
ru ekseriyetle kabul edilmiş ve 
muraf<-ıplar ibra olunmuştur, Müd. 
deti bıten birkaç izanıı. yeniden 
idare heyetine alınmaları kararlat
tırıldıkıan sonra 936 seneıi blanço
sunun tetkikine geçilmiştir, 

Blançoya göre şirket geçen ıene 
40 bin küsur lira kar etmiştir. Fa· 
kat umumi varidatı, 2ereksc kArı 
bir evvelki seneden çok aıdır. Bu· 
nun ıebebi bılet ücretlerinde ten• 
zilat yapılmış olması ve baıı mu. 
rafların ço(lalmasıdır. 

Umumi hey'el dünkü toplantıda 
bllnçoya kabul ve tasdik e tmiıtir. 

Deniz Bank 

Mahsul verme
yen topraklar 

Maliye Vek81eti vergi 
almamağa karar verdi 
Aldığımız ma!Cımata göre Mali-

ye Vekaleti köylü ve çiftçinin le
hine olarak yeni bir karar vermiş
tir. 

Bu karara göre; mahsul vermi
yen topraklardan vergi alınmıya • 
caktır. 

Bu kararın tohum atılmadan ön· 
ce olan arızalara şümulü yoktur. 
Zarar, zeytin. fındık ve sair yerniş 
ağaçlarının mahsullerile alakalı 
ise, arızanın tğaçların mahsul ver· 
melerine imkiı.n bırakmamış olma· 
sının anlaşılması v<rginin terki · 
nine esas olacaktır. 

Poliste -
Zorlu aşık 

--Merkez Rıhtımhanı banka Eski metresinin ••pkası-
içln . mUnasip görUldU nı kapıp kaçarken 
Deniz Bank Hazırandan sonra yakalandı 

laaliyete geçecektır. Miidiriyetl umu· Kahveci Hasan, Dün akşam, Bey• 
miye Ankarada olmakla beraber oğlunda, Parmakkapıda, eski met• 
deniz müesseselerinin lstanbulda resi Ayşeyle ev sahibi Refiaya 
toplanması münasebetile şehrimizde rastlamıştır. 
büyük teşkilat yapılacaktır. Hasan, eski melresile yeniden 

Liman Umum müdüriüQ-ünün nak· münasebet tesis etmek üzere yanı• 
edeceği .M.erke~ Rıhtım hanı D~- na yaklaşmış, konuşmak istemiştir. 

niz Bank ıçın munasıp görülmüştür. Ayşenin yüz vermemesi üzerine, 
Hanın üst katları bankaya tahsıa ev sahibi Refiaya dönerek demiş-
edilmiotir. • tir ki: 

- - Bu, hep ıenin lafına kanıp 

Amele 
Dispanseri 
Belediye arsaya 1101000 
lira kıymet tahmin edin· 

ce inşaat geri kaldı 
Liman Umum Mudürlüğü Laman 

mahallesi için Halıçte bir dispanser 
yaptırmıya. ka~a~ vermişti. inşaat 
çin münasıp gorulen arsaya Bele

diye 110,000 lira kıymet koyınu~
ur. Halbukı L'man idaresi 15 • 10 

bin lira kıymet tahm n ederken 
böyle kabarık bir rakamla karşıla
şınca arsadan vaz geçmiştir. Dola. 
yısile amele dispanseri de münasip 
bir yer bulununcıya kadar telıır 
edilmiştir. -----
LA•tlk •anayllnln lnkl· 

,atına çalı,ılıyor 
Her sene harice yüz bınlerce lira 

verılmesıne febep olan (otomobıl 

)aslığı) sanayiınin memleketımızde 

inkışafı lçın faaliyete geçilnııştır. 
Yerlı lastiklerden ilk sene mem

leketımızde 1265 tane satılmış, ge
çen sene bu miktar iki mısii kadar 
artmıştır Bu sene 5000 den fazla 
!astık yapılacaktır Diğer taraftan 
şoförlerın; senelerden berı tanın· 

mış Avrupa fırmalarını arada bü
yük bir lial fark: bulunmasına rağ· 
men yerli lastiğe tercıh etmeleri 

satışın az olmasına en mühim bir 
sebeptir. -

Keyif verici zehirler 
hakkında konferans 
Emınö1ü Halkevınden ' 
23-3-937 Sa ı günü Evimizin Ca· 

ğalofllundaki merkez salonunda 
Prof. Dr. Must-fa Hayrullah tara
fından (Keyif verici ıehirlerle mü· 
cadele) mevzulu lir konferans ve
rilecektir. 

Bu konferans bütün yurttaşlara 

konuşmayor. Halbulri, biz beraber· 
ce senin evinde oturduğumuz za. 
man, Ayşe, bu şapkayle eldivenle· 
ri tenim paramla sana almıştı. 

Ve, sözüniı bil rir bitirmez de 
elinden şapkayleeldivenlerı kapmış, 
koşmağa başlamıştır. 

Refianın bağırması üzerine Ha
san yakalanmış, Beyoğlu sulh ceza 
mahkemesine verilmiştir.! 

Sarhoş kadın 

Zabıtaya hakaret etmekten müte. 
addit defal~r mahkum olan Jozefi· 
na ismınde bir kadın, dün gece de, 
ı ine Beyoglun ~a s.:ırhoş olarak bı· 
ğırıp n.ua almağa başlamış, bağır• 
mamasını ihtar eden ve karakola 
götürmek isteyen polise de haka· 
ret etmiştir. jozefina, dün akşam, 
mahkemeye verilmiştir. 

Uç metrec.ıen aşağı düştü 
Arııavutkôy\ındeki Amerikan 

Kız Kollcjı kapıcıS• Ruşenin Baki 
ismındeki çocuğu mektep bahçe 
sınde oynarken 3 metre yüksekli -
ğınde bir sedden aşağı düşmü~, ba
şından yaralanmıştır. 

Yaralı çocuk, Beyoğlu Zükur 
hastahaııesıne kaldırılmıştır. 

Ağır yaralandı 

Vatman Necminin idaresindeki 
Sirkccı - Yedikule tramvayı dün 
gece Yedikuleye giderken, Çem -
berlılaşla, Karababa sokağında o
turan Maliye memurlarından Ek -
rem tramvaydan düşmüş, iki laca
ğından, oldukça ehemmiyetli su • 
rette yaralanmıştır. 

Ekrem, Cerrahpaşa hastahane • 
sine kaldırılmıştır. 

··---
Limanda yapılacak teslsaı 

Kuruçeşmede tetkikat yap~n in· 
ıriliz mühtndisleri birkaç güne ka· 
uar Londraya döneceklerdir, lstan. 
bul limanının tesisatlandırılmasına 

ait proje bir ay sonra Londradan 
gönderilecektir. 

1 Tarihi 
iyi ama, ne 
Konuşacağız? 
lnşanbrın pek uzak hir riıyası• 

nın birdenbire hakikalleşir gibi ol• 
duğundan bah•olunııyor: 

• 
iki mezar 
Bulundu 
Mezarların kahraman iki 1 

jandarmamıza ait olduğu 
anıa,ıldı 

Ajanslar koca Markoni'nin yıl· 
dızlarla konu,mak üzere yeni rad
yo keşiflerini bi)Jiriyorlar. Sevini
lecek bir haberdeğ;I mi? iyi am'l'a, 
hadi yıldızlarla konuşm1ğa muv.l• 
fak olundu, farz edet:m. 

Biz şunu ıncrak ediyoru1ı 
Ne konu~ulac·;k? Eyüp kazasına bağlı Kemerbur· 

gaz nahiyesi jandarma kara -
J kolu bahçesinde iki mezar meyda· 

Oralarda bir fr>ngın veya bôr 
doların borsada kaça sürülebilece• 
ji mi? 

1 

1 

1 

na çıkarılmıştır. Bu ikı mezarın 

bulunduğu y~rde derhal sıkı bir 
araştırma yapılmış, tarıhi çok eski 
zamana ait tarih! mezar zannedı • 

Yoksa: 
- lstanbuldan günlük tereyağl 

ister misiniz? 

1 
!erek, acı bir hatıranın izlerine teı 

Diyemi soracAğızl Yoksa: 
- Baskın yapılacak müslemieke

niz var mı? 1 sadüf edilmiştir. 

1 

Bu iki mezarın, Mütarekede iş

gal kuvvetleri taarfından, bir ge-

ce, pusu kurularak kahpece öldü· 
rülen, iki kahraman jandarmamıza 
ait olduğu anlaşılmıştır. 
Mezarların bulunduğu yer, de.r · 

hal tanzim edilmiye başlanmıştır. 
Bahçe güzel bir şekle getirilecek ve 
tarhların düzeltilmesi bittikten 
sonra çiçek dikilecektir. Bundan 
sonra, kahraman iki masum şehidi

mizin şerefile mütenasip, taş diki
lecektir. Bunun için de merasim 

yapılacak, müteakiben, bu mezar
lar herkes tarafından gezilebile • 

cektir. Şehit jandarmalarımızın 
künyesi hakkında ma!Umat top • 
!anmaktadır. Ailelerıne de haber 

verilecek, künyeleri mezar taşları 

üzerine hakkedilecektir. 

Fakülte 
Kütüphanesi 
Yaniden birçok kitaplar 
alınarak zenglnıe,ecek 

İstanbul Hukuk Fakültesi kil 

tüphanesinde muhtelif bahislere 
ait sekiz bin cilt eser vardır. Roma 

Hukuku Profesörü Bay Honig, kü· 
tüphanede Roma hukukuna ait o 
lan eserlerin küayetsizliğini tcs
bit etmiş ve Almanyanın Gustov 

fok kütüphanesine 30 cilt kitap si
pariş edilmiştir. Yakında medeniye, 
kara ve deniz ticaretleri hukukuna ait 
40 cilt eser daha siparls edilecek 

tir. Bu eserlerin de alınmasına Pro 
fesör Bay Hirş lüzum göstermiş 

tir. 

Mi diyeceğiz? veyahuda: 
- Sizin bizim gibi kanlı lspan

yol çiçet! açmış sulhunuz var nıı? 
Diyeceğiz? 
Yahu) Yıldızlardaki insanları be· 

ri rahat bırakalım!. 
Bakkal 118cı .. 

Gazeteler yazıyor ki bundan Löy. 
le bıkkallar ilaç satmıyacaklar. Na· 
sıl olur? Bakkallara yabsını kap
tırmış elanlar aç kaldıktan başka 
biilAç'ta mı kalacaklar ?I. 

Maasıı kitapları 
Şu tuhaf haberi okudunuz mu : 
Kütüphanelerimizde kıymetli tari• 

hl eserleri tasnifle meşgul bulunaı;ı 
kitab komisyonu dağılmıştır. Bu
nun .ebebi, tahsisatın bitmiş olma. 
11dır L. 
Şu umana bakın : demek kitap

lar bile para almadan şuradan şu
raya kımıldamıyor •.• 

Usta korsanlerı 
Yalovadan gelen Akay vapurun· 

da garip bir hırsızlık olmuş: o~a· 
dan lstanbula getirilen peynir te• 
nekeleri kaybolmuş. Peynir dolu 
koca tenekelerin nereye ırıtliği, ne 
olduğu anlaşılamamış! 

Ne olduğu anlaşılamamış mı? 
Her;f tenekeleri peynir gemisi 

yapıp yürütmüş 1. •• 
Onlor sütten 
yon yapınca .. 

Okudunuz mu? Hollandada süt
ten insanları pek &"Üzel ısıtan yün 
yapılmıya başlanmış. Harika bir şeyi 

Bununla beraber biz buna karşı 
rekabet edemiy•ceğiz diye müte. 
essir olmayız. Zira onlar sütten 
insanları güzel ısıtacak yün yapi
yorlarsa bizim yapıştırıcı madde 
olan koladan olduğu için hi ·im süt• 
lerden de soğuk almış insanlara 
mükemmel yakı yapılıtbilecek de. 
mektir il 

Yolcu salonu musaba· Söyleyen kadın. 
kasın d 8 kazananların Bir okuyucu (en ırüzel kadın 

mUkAfatları kimdir?) Sualine şöyle cevap veri· 
Galata yolcu salonu için seçilen yor: 

maketlerden birinci gelen üç tane - Düşüncelerini ukalalığa var. 
sine göre salonun projesi haıırla madan ıöyliyen kadındır •.. 
nacaktır. Projeyi yapacak olan mi• Bizce (sövleyen kadın)olması ka. 
mar henüz tavin edilmemiştir. fi 1 ister kocaya varmış o!sun, is·· 

Diğer taraftan maket müsabah· ter ukalalığa varmış olsun (!), mü· 
sına :ştirak edenlerden mül<.alat savidir .. 
kazananlara da hediyelrri önümüz Behey muhterem okuyucu 1 Ye. 
deki Cumar•e•i ~ünü verilecektir. mişleri bizde niçin bu kadar paha· 

Profesör All Fuad Anka· lı alıyoruz dikkat etmiyor muıun ? 
raya gidiyor Çünkü onların dişisi, kadını yok· 

Hatayın anayasasını lanıim için dur. 
Cenevredeki görüşmelere iştirak - Yemişlerin hdını olmadıa-ını 
eden Türk heyeti ualarından Pro- nerden bildin? 
fesör Ali Fuad ve Ethem Mene. Diye soracaksın. 
menci dün Üniversiteye ırelerek - Koouşmazlarl 
bir müddet arkadaşlarile görüşmüş· Serd•ngeçtl 
ferdir. Ali Fuad işlerini bitirmek !=============== 
için Aukaraya gideceğinden bir 
muddet daha derslerine başlıya. 
mıyacak ve bu vazifeye Doçent 
Yavuz devam edecektir. 
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Müesselerde 
Çalışanlar 
Müstahdem ve memMr

ların vergileri 
maliyeye yatırılacak 
Şirket ve müesseselerle, ticaret 

ve sanayi odaları, bankalar \"e bor-

Tarihi eserleri koru
ak bütün vatandaş

lara borçtur! .. 
En buy~k dertledmizden bi~is.i ve be"kl de bas

ta ı;eleni .• Tarıhi eser ere ıyı bakmıyoruz 1.. 
Yalnız bu kadar da değil .. Kendi elimizle yıkıyo· 

ruz. Memlekelimizio bır karış toprağı yoktur ki tarı!·! 
defler taşımasın~ Hiçbir şehrimiz yoktur ki içinde beş 
on kıymetli abide, tarih! kıymetlerı yüksek eser bu
lunmasın. 

Fak at bilmiyorum bu bolluktan mıdır nedir ?.. Bi. 
ıim kadar da tarılıi ab delere ve geçen asırların bu. 
güne ıntikal etmış eserlerine karşı ihm~lkarlık gös
teren bir cemiyet daha görülmemiştir. 

Bu eserler hepimızin malıd!'; V~ uzun yılların bi· 
ze bıraklıgı miraslarrlır. Nıtekım bız de onları başka. 
farına bırakacağız. Fakat biı nasıl lesliıı. aldı ısek 
hiç olmatsa yine öyle b.rakalım. Duvarlarında bıten 
yabanı otları sökemiyoruz, dökülen sıvaları tızeieye. 
miyoruz. Damını aktaramıyoruz, kurşunlarını değıtli• 
remiyeruz. Hıç olmazsa bu harap vaziyette kalma)a. 
rını temin edelim. 

Her gün Anadoludan gelen muhabir mektupları 
bırçok kı}mellı asarın bakımmlıktan çöktiiğünü, yı
kıldığını yazıyorlar. Bu ıııJ,i m~selelerde ihmal biıco 

vatana ihanet kadar ağırdır. E~er bir takım kıymet 
bilmez kimseler böy'e zararları ika ed:yoriP.rsa bun
lara karşı ağır cezalar v>rmelidir, Evimize yapılan 
bır zarara nasıl isyan ediyorsak yine muşterek evi. 
mızin kıymetli eserlerine karşı aynı isyan hissini duy. 
maiıyız. 

Ttirk Tarih Kurumu yurttaki kıymetli, tarihi isa. 
rın muhafazası için tebliğler yapıyor. Muzeler Müdür
lügii çalışıyor. Flkat itiraf edelim ki biz bunları ye
ter bulmuyoruz. 

Türk tarihini aydınlatan kıymetli vesikaları bul· 
mağa çalışıyoruz. On günlük yoldan gelip lngilizler 
Bizanta aıt eserleri meydana çıkarmağa oğraşıyorlar. 
Sonra biz Türk mimarisinin, Türk san'atının en yüce 
eserlerinı harabiye, ihmale, lakayd;ye terkediyoruz. 
Bu işe hükumetin verdigi çok yerinde ve büyük 
ehemmiyeti bııtün şümulıle kavramak ve ii.bi leleri iyi 
muhafaza etmek lazımdır. Bu lüzumu biz bazı vatan· 
daşlara hatırlatmak ihtiyacını duydu~umuı için kendi 
hesabımıza çok müteesılriz. 

Nu•r•t Sata Co9kun 

salar mt!'*lr ve müstahdemlerinin 
maaşlarından kesilen vergilerin; ö
deme tarihinden itibaren bir hafta 
içinde bulundukları yerin maliye 
şubelerine yatırılması kararlaştı • 
rılmıştır. Bu müddet içinde yatırıl
nı·yan vergil~r yüzde on zamla bi.J>. 
likte o daire ve müessesenin amir 
ve müdürü ile muhasebecisinden 
alınacaktır. 

Maliyede yeni tayinler 
Maliye VekAleti müşavır avukat• 

larından B. Lütfi, B. irfan, B. Şem· 
seddinin ücretlerine 50 şer lira zam 
olunmak suretile l.ırfi eltirilmişler 
ve hukuk mezunlarından B. Zihni 
maliye muhasebe memurluğuna, il· 
ıraz muhasebe katibi B. Tayyar ter
fian Aııbra levazım amirliği mu. 
hasebe katipliğine, lslanbul varidat 
müdiir muavini B. Alı Kemal ter
fian lstanbul varidat taha<kuk mü· 
dür muavinliğine tayin edilmişler. 
dir. 
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MÜELLiFi: Nlzamettin Naz1f 

Durmamıt yürümüştü. Müddei
umumi muavini; 

- Namussuz herif.. • diyordu• 
bizi sen sattın galiba. 

İSilahlarımızı, o s i 1 a 1 h a r 1 

bize verenlere çevirmek 
a k l ı m ı z d a ngeçmez 

Mehtaplı, gıiıcl, yeşil bir balıar 
ııecesi .• sıra oıra söğütlerin süsle· 
diği dere kenarında sırt üstü uzan· 
mış iki gölge bir saaltaııberi hare· 
ketsız 11e sessiz duruyor. Bu aerin 
~cenin göze bataıı eşsiz güzelligini 
kana kana seyrediyorlardı. 

icaplaruıa uymaz, muhite intıbak 
etmez, insanlarla rabıtamızı keser, 
ikinıiz yalnız, münzeviyane .. ve fa· 

ı kat sevgi ile yaşarız. Ah, ne iyi 
olur, ne iyiL. 

- Bir defa komisere sorunuz ... 
Diyerek arkasından gidince tat• 

tıkla kapısına Ser komiser yaulı 
bir ter.ha takılmış odaya dofıru 
yürüdü. 

Sırtının terledifıini hissetti. lfıre• 
nerek •eriledi. Başı önde, saıta 
sola bakmadan deli gibi karakol• 
dan çıktı. Deniz kenarına dofıru 
yürürken, ıinirli sinirli; 

Alman Ankarada neden bir çok 
muta hassı s ı var? 

Ay, etrafı nurlandırarak bir geo 
Un gibi süzülüyor.. yeşillikler, çi• 
çekler, aiaçlarla ~evrelcncn şu koy
tu yerde derenin ninnisinden baş• 
ka hiç bir ses, sa.da işitilmiyordu. 
Bir aralık, gölgrlerden biri yerin• 
den kıpırdıyarak bin bir kokulu 
itti! gecenin berrak sükunetini ih· 
JM etmekten ürker gibi yaval ve 
çok hafif bir ~•le yanındakine fı· 
:nldadı : 

- lnzi va tatlıdır Vamık, hakhsıo. 
Fakat zannediyorum ki bir zaman 
sonra kendilerinden köşe, bucak 
kaçtııtıınız insanları özliyeceğiz. On• 
tara ihtiy~cımız olacak. Birbirimize 
verecetimiz aşk, başımıza büyük 
bir saadet çelenıriö re bilir; amroa, 
h<rci alemle irtlbutımıxı kat edince 
bizi yaşatmata kafi ııelmeyecektir. 
Burıun için, cemiyetin ezeli kaide
sine U\'UP insanlar arasına karışa• 
eak, neşeyi, kederi onlarla beraber 

Kafileyi MukaHillerııı odasına 
sokmuşlardı. Onlarla beraber ıe
len polislerden biri bu kapmın 
önünde duruyordu; ona yaklaflı• 
Müddeiumumt muavini ile konuş
lufıunu gördüğü için polis onu bir 
sivil memur zannetmişti ııaliba ki 
gülümsedi ve meslekten bir ark•· 
daşa karşı gösterilen liubalilikle: 

- EvvelA kendi kendini !lltıyor• 
muo - diye •Öyiendi. şimdi de 
başkaları onu satıyor ... Ne hayat .. 
Çenıelde bir et gibi yaşıyor.. Za• 
valh .. Nezahat ... 

Sandalcılar kahvesinden bisikleti 
aldı; bahçenin önünde duran ara• 
balarda11 birine soktu, kendi de fÖo 
rincc; 

Romada çıkan La Stampa gaze
tesi, Dış İşleri Bakanımız Tevfik 
Rüştü Arasla yaptığı bir mülakatı 
neşretmektedir. Tevfik Rüştü A
rasın çok dikkate değer gördüğü • 
müz bu beyanatını alıyoruz. 

Bundan sonra. Haıiciye Vekili -
miz teslihat meselesinden bahse-

' deı·ek, bu hususta nikbin olduğu -
nu, teslihat işinin iki sene sonra, 
milletler arasında yapılacak t,ir an
laşma ile gene tahdide döneceğini 
söylemiştir. 

- Karacaahmet "selviu si Nez•· 
halle kumpany~ını yakaladık-dedi· 
Kaltak az kalıın içimizden bir iki• 
sini harcapacaktı. 

- Çek bakalım babalık! • dedi· 
Divanyolunı .. 

HAdiselerin ne tuhaf bir seyri 
oluyordu. Bazın bir ıesadüf insanı 
yakasından kavrıyor, birdenbire 
vuruyordu. Vücudünü yemyeşil edeli 
bir ölüm, imdadına yetişmezae saç• 
larının bir dokunuşu senelerce ha• 
tıralarda tatlı ürperişler uyandıran 
bir genç kız, eli kelepçeli bir 
Koracaahmed ıoyguncusu O• 
la biliyordu. 

Muhabir ilk sual olarak Sancak 
meselesinden bahsetmiş ve bu iş- ı 
de bir emri vaki yapıp yapma • 
mağı evvelce tasarlamış olup olma
dığımızı sormuştur. Tevfik Rü tü 
Aras şu cevabı vermiştir: 

La Stampa muharririnın, Anka
rada pek çok Alman müt~!·:ıssısı 

olduğu halde, İtalyan olarak yal -
nız stadyomu yapan mühendis '-' 
Nietti-Violi'nin bulunduğunu söy

lem<!si üzerine Hariciye Vekilimi~ 
demiştir ki: ı payla~acağız. LAkin, yaptırmak is• 

teditın kabili nakil ev hakkındaki 
fikrin parlak, enfes.. Bu sayede 
sık sık muhit, çeşni değiştirmiş ve 
bu suretle de kendlmiıi ebedi aşka 
inandırmış oluruz. 

Na2mi kulaklarına inaııamamışlı; 
- Şimdi getirdiainiz kül rengi 

çarfallı kızdan mı bnbsediyorsunuz? 
• diye soı du • Peki ama ne yapmış 
bu kız .• 

- Asla. Çünkü her şeyden ev • 
vel verdiğimiz sözü tutmağı vazife 
biliriz. Sonra da statüko taraftarı 
olduğumuz için emsal olmak iste
meyiz. 

- Necla, bak .. Tabiatin ııüzeı.. 
liQ'ine doya doya bak.. Üzerimizde 
a, .• Yanımızda dere.. Başucumuzda 
çimen .• Etrafımızda çe}it çeşit, tür• 
lü türlü kokular.. Çiçek kokusu, 
aşk kokusu, hayatkokusu ... Burada 
herşcy aşk terennüm ediyor 1 Yaşa• 
mak ne tatlı .• Hani, bazı tecelliler 
olmasa hayatımdan hiç bıkmıya· 
cağım. 

lliraz durdu, ıonra birdenbire 
lıatırlımış gibi: 

- Necla, dedi .. Bir ta a.vurum 
\ıtr. Bunu, kuvveden fii:e çıkarmak 
zamanı art:k geldi : Kabili nakil 
bir ev yaptıraclııım. Öyle bir ev 
ki içerisinde terkos, ha vagazı,elek· 
trilh banı·osu ve her turlü istira· 
hdt sebep'erini temin edecek vası· 
taları olduktan maada, ince bir 
zevkle vücude getirilnıi• emsalsiz 
bir bahçesi, ağaçları ve rengarenk 
çıçek fidanları bulunacaktır. 

- Ne güzel söyledin Neci~ .. ha· 
kikaten ben de ebedt aşkın, ancak 
hareketle, faaliyetle, yer ve yaşı· 
yış tarzlarının deıtiştirilmesile elde 
edilebileceğine kaniim. 

- Vamık .. yaplıracaaın evin bir 
noks&m var. Havuzu unutmuşsun. 

Ya, o güzelım ha\uzda balık ııibi 
yüzmek ... Duşun bir kere.. ne şe• 
ker, ne ömür!... 

Poliı "nasıl oluyor da sen bilmi· 
yorsun!., gibilerden hayretle ona 
bakarken başını uzattı. Şeker san• 
doklarından yapılmış bir bank üze• 
rinde oturan kül renkli çarşaflı ka• 
dını gördü: ellerine kelepçe tak• 
mışlardı. Kıyafeti yanındaki adam
ların sefaletile hiçde uygun değildi. 
Çok şık ııiyinmişti. Fakak yüzü o 
kadar değişmişti ki ... 

Acaba Cıvidin korkunç akibeti 
bir haltı daha gecikmiş olsaydı bil.
mehtaplı gecelerden birinde bir 
başka tesadüf pantalonunun ırka 
cebindeki tabancaya korkunç va• 
zilesini hatırlatmıyacsk mıydı? 

Muhabir 1928 Şubatında Büyük 
Millet Meclisi murahhas heyeti • 

nin Paris seyahatinde İtalyanın 
gösterdiği teshiliıtı hatırlatmıştır. 

Hariciye vekili şu cevabı ver • 
mişlir: 

c- Evet, çok iyi hatırlıyorum. 

Fakat sonra mesell Lozan konfe • 
ransındaki gibi bir çok suitefeh -
hümler oldu. 

c- Almanlaı· buı aya çokt;ı,rıbe•·i 
gelmişlerdir. Hatti içlerinde, öte
denberi burada bulunanlar vardır. 
Almanyanın, eskidenberi bize kar

şı nasıl hareket ettiğini unutma
mışsınızdır. Bunu hatırlarsanız. 
Rusya hakkındaki muamelerr.izi da 
izah etmiş olursunuz. Rusya, en • 
düstriyel aliit ve edevatımızı ve or
du teçhizatımızı temin etmiştir. 

O zaman, bu bir çok şekillerde 

tefsir edilmişti. Fakat size hakika

ti söyliı;eyim . Biz hiç bir zaman 
Bolşevist olmıyacağız, fakat Ru"
ya aleyhine de hiç bir zaman dön
miyeceğiz. Silahlarımızı, o ~ilah • 
ları bize verenlere çevirmek ak • 
lımızdan geçmez.:t 

Sevgimize layık olan bu yuvada 
ümrümüz hep sevişmekle geçecek .. 
b tan muhit;n dar ve kasvetli çen· 
bl!rinden usanınca, herkesin imrene· 
ceği yuvamızı istedi~imiz yere ıö
türür, tıbkı bir trenle gezer gibi 
bizde evimizle gezer, en münasip 
LulcuQunuz yere ııider, en çokbo
şumuza giden; ~evırimizi okşayan 

yerde duruveririzl 
Bir müddet susan delikanh, göz. 

terini ta uzaklara gezdirdikten son· 
ra sözüne devam etti: 

- Evet, çok mükemmel, fevka. 
l.ide bir hayat bu .. içtimai hayatın 

- Bravo ..• Hatırlatmasaydın ak· 
lıma gelmeyecekti doğrusu .. 

-- Ya ikimiz de sarhoşuz, yahut 
da akılsız, bunak, budala!. .• 

- Neden? 
- Neden olacak.. Hani paran, 

parasız ev mi yapılır? 
- Yapılmaz, şüphesiz ... 
- O halde? 
- Zenırin olaca~ız Necla.. işiti· 

yormusun, xenıılo olacafıız 1 Ve sen 
hayalimi gıcıklıyan o modern ev• 
de benimle ergeç yaşıyacaksın 1 ... 

- Çıldırdın mı Allahaşkın ? Ne· 
ler söylüyorsun! 

- Aklım başımda yavrum .. artık, 
ıkıntıdan kurtulacağız. 

- Peki .. nasıl? 
- 500 bin liraya namzedim"şim-

di .. 
- Anlıyamadım ? 
- Yılbaşı piyanko biletim var 1 

Bir 
İnfilak 1 

iki motör 
Çarpıştı 

Polis. tahkikat yapıyor 
infilAk çamaşır kazanı· 
nın altında yukua geldi 

Şehremıninde, Mıllct caddesinde 
lnckci Mehmedin oturdu~ıı 40 nu

maralı evde evvelki akşam,bir infilak 
olmuştur. Bu infilak şöyle vukua 
gelmiştir: 

Mchmedin karısı, çamaşır yıka· 
m~ktadır. Muıfakta kaynayan ça
ma<ır kazanının altına, akşam üzeri 

de, bir ankazcıdan aldıkları tahta par• 
çalarından yine bir partisini kaza· 
ırııı altına atmış, başka bir iş için 
yukarı kata çıkmıştır. Bu sırada, 

aşağı iııildi~i vakit, kazanın dev· 
rılmiş ve mutbağın yan duvarları
nın ve bazı yerlerinin yıkılmış o). 
du~u görülmüştür. 

Poli~. tahkikata devam etmek· 
tedir. 

• 

Motörlerln ön kısımları 
tamamen parçelandı 
Evvelki gün Haliçte bir deniz 

ka1ası olmuş ve Türk petrol şir. 

keline ait Kısmet motörile Kalk~· 
van moıöru Yemiş önlerinde çar• 
pışmışlardır. Müsademe pek şid. 

detli olmuş iki ınotörün de ön kı· 

sıınları tamamen parçalanmıştır, 

yetişen romorkör1er motörleri bat· 

maktan güç kurl~rarnk sahile çelr· 
mişlerdir. 

Üniversitede konferan• 
Buırün saat 18, 10 da Üniversite 

konferans Hlonunda profesör Neu. 

mark tarafından ( verııi yükü ve 

iktısadı hayat) mevzuu üıerinde 

bir konferans verilecektir. 

Yezan : lskender Fahrettln 
Bir akşam, mücrim kadınlar ya• 

taklarına çekildikden sonra, Seher 
hanım, Zeynebi yanına çaaırdı: 

- Benim günlerim doldu, kızca• 
ğmml Yarın öbür gün buradan çı· 
kacağım. Sana şu kılaptan bir kaç 
öğüt daha okumak isterim. 

Ve yanındaki kitabı eline aldı .. 
Gözıu(rün~ burnunun üstüne taktı. 

- Bu adam bir Türk alimidir .. 
Karanda doğmuş .. • Finlandiyaya 

gıtmi M Orada insanlardan uzak 
b•r köyde } aşıyormuş. fikirleri in· 
sana selamet yollarını gösterecek 
ışıklar saçıyor. 

Bir kaç sahife çevirdiı 

•Yapılan iyilikleri çabuk unutu• 

ruz; fenalıkları dilimize dolar ve 

aramızda yıllarca tekrarlayıp duru

ruz. Neden? 

Fenalık y·apanları ıslah etmek 

için başkalarının en küçük iyilikle· 
rini bile unutmamalıyız ki gözümüz 

iyilikleri görmiye ve dilimiz iyi· 

tikleri lekrarlamıya alışsın .. .,, 

Seher Hanım kitabı elinden bı· 

raktı .• Zeynebin yüzüne baktı .. 

Sordu: 
- Gözlerin neden ıslandı ? 
- Ben iyillıti çok severim de. 

Gözlerinde bir parmak, kuyruklu 
kuyruklu sürmeler vardı. Bir an 
Naımi ile ııöıgöıe gelince yüzü 
kızarır gibi oldu. Fakat bu kızarık· 
hk o kadar, ancak bir an sürebildi, 
başını başka tarala çevirdi : 

- Hayret l • diye mırıldandı 
genç • hayret 1 Kim ümit ederdi ... 
Beni tanımak istemiyor. 

Polis: 
- Evet beyim •dedi• kim ümit 

edebilir ki Karııcaabmetteki o sor 
ııunculuklım yaptıran bu olsun!. 
Evvelce çok güıel bir kızdı. iki 
sene evveline ııelinceye kadar ona 
avuç dolusu para verenler vardı. 
Frengiy2 lutuluncll .. 

- Ne?. 
- E•et.. O zaman da muayene 

kaçatı dolaşı)(Ordu. Yakalandı. Has
tı olduğu anlaşıldı. HattA raporunu 
ben kendi elimle aldım. Cötürdüm. 
Hastaneye yatırdım. Srınra bir gizli 
ev işletmeğ'e kalkıştı, söktüreme• 
ylnte bir eyyam izi kayboldu. Ge· 
çen kış Karacaahmet soygunculuk• 
!arı başlayınca bır adam onun eş
klli'll vermiş, tevkif edilmişti, fakat 
bırşey tutturulamadı. Şahit yok, 
ispat yok. Hakim ne yapsın? 

Polis işini bitirmiş olacaktı ki 
palaskasını düzelterek kapıya doğ• 
ru yollandı. Bir taraftan da hala 
söyleniyordu : 

- Amma bu seşfer .. Güç kalkar 
bu yükün altından.. Beş seneden 
aşağı kurtulursa öpsün, başına koy• 
sun 1 

Nazminin kafası allak, bullak ol· 
muştu. Dört sene... dört senecik 
bir insanı bu kadar nasıl deaişti• 
rebilmışti? Fikirtepesinden Ziver 
Ağaya doıtru insanı çıldırtacak bir 
tatlılıkla şarkı söyliyen o güzel Ne· 
zahat bu hale düşecekti ha 1 

llaşını bir defa daha, kapıdan 
uzattı. Şimdi o, yanında oturan po• 
lis kıyafetli bir adama en afıııa a• 
lınmıyacak küfürleri savurarak : 

- Ziyanı yok, yavrum l Sen fır• 
sat buldukça iylik yapmaktan 
kaçınma 1 Blr atalar ıözü vardır ı 

"iyilik yap .. Dt'nize at. Balık gör· 

mczse, halik görür ı. derler. Sen de 
öyle yap. Hepimiz öyle yapma. 
hmız. 

Çünkü, iyilik yaparken, lnaan bu• 
nun karşılığında bir menfeat bek· 
lemez. Beklerse, o yaptığ'ı, iyilik 
sayıl.ııaz. Bir nevi alışveriş olur. 

Zenynep gözlerinin yaşını sildi: 

- Ben çok talisiz bir kızım, Se· 
her teyıeciğim.. taliin bana gül· 

düfıü bir saat varsa, o da bu 
saattir. Bu geçirdiiimiı boş va
kitlerdir. Eıter siz burada kar• 
ııma çıkmasaydınız, ben bura· 
tarda sefil, perişan olurdum. 

Mavzerin ucundan hızla fırlamış 
deli bir fişeıti bazan çarptığ'ı bir 
ok nasıl hedefinden şaşırtıyor! . ak· 
si bir istikamete sevk edebılıyor, 
kanı kaynayan, tecrübesiz bir gençde 
herhalde ileriye doğru atıldığ'ı hızla 
ynnlış yo'la sapıyor, belkide sür'~ti:" 
gitgide arttırarak düştükçe du~u· 
yordu. Kimbilir o güzel, o tatlı •. ~ 
aakin o rüya içinde yaşar ıııbı 
gözl:ri hayalle dolu Neıahati teta• 
dül hangi ota çarpmıştı l 

Beyni uğulduyordu. Araba aar. 
ııldıkça bisiklet dizine •rornyordu. 
Körükle arabacının sırtı arkuında
ki bpşluktan klb bir ev, kAb 
bir dülckl\n, kAh bir ıokak başı 
bir insan ııözüne çarpıyordu, Bir 
aralık Beşiktaş• ııcldiklerinl fark 
eder gibi oldu. Sonra ıöz kapak• 
tarı yavaş yavaş kapandı. Araba. 
nıa yaylı ve yumuşak kaMpesi hü• 
nerini ııöıtermiyc baılamıştı ..... 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
- Hişt... Bey 1 Bey 1 
• • • • • • • • • 
- Hişt .• Amma da uyuyor be .. 

Bey 1 Bey 1 
- lı ıh! 
Arabacı, Fındıklı sarayının önün. 

de gemleri kasmış, arkasına dön. 
müş, sesleniyordu, Ôyle bir yerde 
durmuştu ki güneş tam alnının or
tasına vuruyordu. Arabacı yine 
uyanmadığını görünce kamçısı ile 
dürterek sesini yükseltti: 

- Heey • ., Bey uyan bak seni 
istiyorlar. 

Ve gözlerini uğuşturarık; 
- Ne var be? 
Diye homurdanınca yine kamç111 

ile üç dört metre ötede, aksi isti• 
kamete doğru giderken durduiu 
anlatılan bir arabayı sezdi: 

- Onlara sor... Günah lll'nden 
gitıi. 

Öbür arabadan "Naımi l Nazmi! .. 
diye muttasıl sesleniyorlardı ba· 
kıncı Ulviyi tanıdı. içinden bİr kü• 
für savurarak: 

- Ne var? 
- Bak ... 
- Şimdi gidiyorum ... Oraya gi. 

Zeynep: 
- Demek dört gece daha bera• 

beriz- ne yazık ki ondan sonra bu 
dört duvarın arasında ııalnız ka· 
lacağım. 

- Yalnız kalmazşın, yavrum! 

Burada hiç kimse yalnızlıktan 
şikayet etmemiştir ve etmez. Bu 

dört duvarın içinde gördüjtün mah
kiimlar daima ıstırapları, dertleri, 

tesellileri ve ümitlerile baş .başa 
yaşarlar. 

insan bu göze görünmeyen ar• 
kadaşlarile zaman zaman konuşu.ı, 

çekişir.. KAh kıİ vga ederek, kah 
gülerek vakit geçirir. Sen de onlar 
gibi, hiçbir ııün yalnız kalmazsın l 

Sonra b!rden eski öğütlerini ha· 
tıriatmak ınakaadile gülümsedi : 

- Sözünde duracaksın .. Buradan 
çıkar çıkmaz köyüne gideceksin, 
defıll mi? 

- Sliz verdim.. ıidecefıim. 
- Köyde seni mes'ut edebilecek 

bir genç yokm u? 

Lozan konferansı 1922 teşrini • 
sanisinde, yani faşist l hti!iılinin ilk 
günlerinde, \büyük Musolini'niz 
başka işlerle meşgulken akdedildi. 

O zaman, mağlup eski liberaliz· 
me mensup adamlardan biri olan 
mümessiliniz, Türk karasuları hu· 
dudu dahilinde küçük bir ada olan 
ve sizin için ne askeri, ne ticari hiç 
bir ehemmiyeti haiz bulunmıyan 

Castellorizo adası meselesinde ıs • 
rar etmi~tir. İtalyanın, anahtar de
liğinden de olsa, memleketimizin 
içine göz atmasının sebebi ne ol • 
duğunu düşündük. Bundan bir SÜ· 

rü suitefehhilm husule geldi. Son· 
ra, On iki adadaki t~slihatınız .. 

Fakat, Duçenlzi, 1928 senesinde 
Miliınoda gördüğüm ilk günden 
sonra, böyle bir adamla anlaşmak 
kabil olduğuna, anlaşmak icap et
tiğine kanaat getirmiştim . Bizim 
hakiki düşmanlarımız, daima Sfor
za tipinde insanlar olmuştur. O, 
aüven!lmesl lmkAnı olmıyan siya
si bir mektep, siyasi bir akide idi.• 

İtalya ile dost olmanın bizce re • 
alist bir sebebi vardır. Bir taraftan 
İtalya ile İngiltere arasında, diğer 
taraftan İngiltere ile Rusya ara • 
sında iyi bir anlaşma mevcut ol -
ması bizi sevindirir. İşle siyaseti • 
mizin sırrı buradadır. Memleketle
rimiz arasındaki yeni dosluğun bıı 
sahada bir faydası olursa ... • 

diyorum". ·di} e baıtırdı· korkma 
daha vaktimiz var. 

Ulvinin yüzünde bir rahatlık, bir 
an eş' e vardı: 

- Lüzum kalmadı .. • Lüzum kal• 
madı dedi• gel bur.ya. 

Biıikleti dizlerinden itti, lstemiye 
istemiye arabadan indi. Yorırun• 

luktan diıleri tutulmuştu. Aksaya 
aksaya yürüdü; 

Arabanın içinde fıkır fıkır fıkır• 

Amerikada 
Grev felaketi 
Şimdi de umumi bir gre" 

lllnına kalkıştılar 
Nevyork, 22 (A. A.) - Chrysler 

fabrikalarının tahliyeıi hakkında ad
liyece verilmiş olan karara raamen, 
rrevciler atölyeleri işıal etmekte 
ve 150.000 otomobil amelesinin ça
lıımalarinı mani olmaktadırlar. 

Grev hareketine nıiizahir olan 
otomobil aendikaaı reisi Honıer 
Martin, al6rlyeleri işgal etmiş olan 
60 kasıb ile 150 tütün ımelesioiıı 
işten çıkarılmaaıoı protesto etmek 
mıksadile umumi ıırev ilan edile· 
ceğini beyan etmiştir, 

Umumi grev neticesinde 100,000 
den fazla amelenin iş başından ay• 
rılıcağı söylenmektedir. 
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BEYOGLU 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

: Kıvırcık baş 

: Savay otel 217 
ve Yeşil domino 

: Bir kadın yalanı 
: Sevişmek arzusu 

ve Bülbüller öterken 
: kızlar pansiyonu 
: Zigfild 
: Operada bir gece 
: Zafer ııünü 

dayan, mavi 
göstermişti. 

çaqaflı bir kadını ı ŞIK 

ŞARK 
(Devamı ı·ar) 

: Vonder bar ve 
Ölüm perisi 
:Ehliıalip muharebeleri 
: Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar 
- 1936 senesinin -

Olmaz olur mu? Hem de ASRI : Gece bülbülü ve 
beni çıldırasıya seven bir genç vır· Yıldırım bölüğü 

SANCAK : Güıel Fatma, ça 
dı. (Eski Astorya) : serserileri ve Gece 

- Sen onu sevmez miydin ? adnmları 

- Severdim.. fakat, dtdim ya, CUMHURiYET : Yıldırım kaptan, 
şu lstanbullu Cevat köyümüze ge· Kukar:ıça ve Mekaud 

lSTANBUL 
lince, beni baştan çıkardı.. ondan 

sofıudum. 

- O halde köyüne gider git• 
mez onu bulur ve onunla evlenirsin! 

- Ya o başkaıysile evlendiyse .. ? 

- Ondan başka erkek yok de· 

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 

: Bir yıldız doğuyor, 

jozef Simit ve Sta. 
viski skandalı 

: Rus· Japon mu hare. 
besi ve casuslar kar
şı karşıya 

iil ya. Ne yapıp yapar, bir köy AZAK 
delikanlısını elde edersin! 

: Türk inkılabında te
rakki hamleleri 

: (Gras Mor) Şahane 
melodi ve Kara O• 

danın esrarı - Yalnız yaşasam olmaz m:? 

- Hayır. Çünkü, ı~tanbulda İç· 

kiye, gezip tozmağa, lıası!ı birçok 

zevkle~e alışmış olan senin gibi toy 

bir kız orada bekar duramaz. Mut• 
laka bir delikanlı ile evlenmelisin, 

yavrum l insana, dünyanın hangi 
köşesinde olursa olsun, muhakkak 

bir tş lbımdır. 

(Devamı var) 

ALEMDAR : Meycrling faciası 

ve Gök yüzü ateş
ler içinde 

KEMALBEY : Siyah inci ve De-

HALE 

HA.LE 

fine kor.anları 
KADIKÖY 

: Tatlı bela 
ÜSKÜDAR 

: Ehlisalip muharebeleri 
(Türkçe sözlü) 

BAKIRKÖY 
MiL TIYADI : Yeşil domino 

le 

- işte yine iyilikten bahsediyor. 
Yavaş yavaş okumağa başladı: 

Fakat, şimdiye kadar iyilikten an• 

lıyan bir insana rastlımadıııı. 

Seher hanım Zcynebe çok acı. 
yordu. Mümkün olsa hapishaneden 
onunla b:rlikte çıkmak, onu, müd· 

delini dolduruncaya kadar korumak 
için hapishanede kalmıya bile raıı o
lacaktı. Eakıt, bu mümkün defıildi. 
Seher Hanım dört gün sonra müd· 
detin! dolduruyordu. Zeynep içini çekti: 

• 



l\1 u h t e' lif mil l e t l er nasıl 
sever ve nasıl sevişirler? 
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F f -- - -, mektubunu hamil bulunmaları ! · -
OfOğra 1 S T A N B U L zımdır. Hakları tapu sicilile sabıt 

R us ve 
sahnesine 

Türk 
benzer. 

erkekleri için hayat bir tiyatro 
Bu sahnede en mühim rolü 

kadın oynar. Hayat, 
kadın, kadın hayat •.. 
ve herşeg 

İngilizler kendiler! hakkında baş·/ 
kalarının ne düşündüklerine mete
lık bile vermezler. Fakat, ırki ka
rakterleri hakkında başkalarının 

da İngilizlere hiç metelik verme -
diğini çok iyi bilirler. Bir İn,'. li~. 
kadına karşı soğuk durur ve mdğ
rur bir eda ile kadının sevgi ı:ıös

termcsini bekler, kendi memle!<e • 
tinden dışarı çıkan bir İngiliz, sev
gi hakkında ilk teşebbüsün kr,dın 

tarafından yapılmadığını görünrP, 
şaşırır kalır. 

Kadına karşı aşk ilan etrt'ekt~ 

Fra"nsızlar yektadırlar. A k i:ıir s1 
nat ve ayni zamanda bir oyun ol
duğu için, insanın buna spor gibi 
alışkanlık peyda etmesi icabe-l• r. 

İngiliz yüreğini spora verir, Fran
sız isE' a•ka .. Fransızlar, kadı~ları 
güzel saı;atlere ait bir eser ohr ık 
telakki ederler. İngilizlerin yu <sek 
karakter ve hasletlerini inkar q,_ 
mek kimsenin aklından geçMez. 
Binaenaleyh, sevmesini bilmedik -
!erinden dolayı da onları muahaze 
etmek doğru değildir. Fransı1L: 

kadınların daima iyi giyinip, ku · 
şanmalarını ve güzelleşmeleri 'çin 
her şeyi yapmalarını ve güz~! ol
malarını isterler, İngilizlere nis -
betle Fransızlar daha zayıf ve C"·t 

daha kuvvetsizdirler. Otuz be• '~· 
şından sonra bir Fransız erk~ti. 

yıpranmış sayılabilir. Fransıılar, o 
yaştan sonra kadını bir san'at '5' ·i 
olarak sc\·miye başlarlar. Mı!IPt -
lcrin kadınlara karşı göster :!ı~kri 
se,·gi ve muhabbet şu sureth k ,. 
rakterize edilebilir: 

Türkler: Sevince pir sc;.ı.,ı:- ~e: 

Fakat çok kıskançtırlar. Hayatı ha
dın, kadını hayat olarak telakki ~
derler. 

İngilizler: Kadına sevgilerıni 
gösterirlerken sükut ederler. 

Fransızlar: Aşklarını, tatlı söz -
Jer söyliyerek müşfik ve nüva -
zişkiır vaziyetler alarak ilan eder
ler. 

Amerikalılar: Sevişmekten zıya
de eksantriktirler. Vefaları kıttır. 
Dedikoduya düşkündürler. Şi'ihret 
için sevgi ve aşkı feda ederler. 

İtalyanlar: Şarkı söyliyerek, şiır 
inşad ederek sevgilerini göskrir • 
ler ve ekseriya ağlarlar. 

İspanyollar: Kadına karşı ha -
şindirler, fakat sevgileri devamlı -
dır. 

İtalyan, sevgilisini başkaıarına 
da göstermek ve öğünmek ister, 
muvaffak olamayınca ağlar. Ya -
kından tanıştığım bir İspanyol. be
nimle görüşürken, kadınları cöğ -
mek ve şiddet altında bulundur -
manın zevkli bir şey olduğum, söy
lüyor ve sigarasını sevdiği kadının 
eline vererek söndürtüyordıı. Bü
tün İspanyolların böyle oldt Via -
rını söylem ek doğru değilse de 
ekseriyetle böyle old.ıkları söylen
mektedir. 

Kıskançlık, filvaki, aşkın tu• bi
beridir. Kıskanç olmıyan erkek ve 
kadınlar sevgileri hassas olmıyan -

!ardır. Kıskanan İngiliz, işi sarhoş
luğa vurur. İspanyol ise, rakıbini 
öldürmiye her dakika hazırdır. İs

panyollar sevgiden ötürı.i k•ciınla

rın dövülmek ihtiyacını duydukla
rını söylemektedirler. Kim bihr, 
belki de öyledir. Benimle görüşen 
bir Türk erkeği hayatında bir de

fa bır Rus kadınını şamarladığını 
söylemişti. Bu kadın, bu şamarlar

dan sonra bu erkeğin peşini kat'iy
yen bırakmamış ve zavallı adam, 
zor halle bu Rus kadınından kur

tulabilmişse de her ne olursa ol • 
sun bir daha kadına şamarla vuı·
mıyacağına da yemin etmiştir. A

rap erkekleri fazlasile kıskanç ve 

kadınların üzerinde müstebidane 
bir şekilde hakimdirler. Rakiple -
rini, sevgiden daha çok, gururlan-

mak için öldürmiye kalkışmakta -
dırlar. Arapların sevgisi müte • 

hakkimanedir. Bunda bir idPal a
ramak beyhudedir Rus ile Türkün 
aşk ve sevgisi dünyanın en ideal 
sevgisini teşkil eder. Benimle gö
rüşen bir Türk, bir Rus kadınını 
sevdiğini ve ondan bir daha ayrila
madığını söylemişti. 

Ayni şey, Rus erkeklerile sevişen 
bir Fransız veya bir İngiliz kadını 
için de vakıdir. Rusla Türk, Fran
sız gibi sever, İtalyan gibi ağlar, 
İspanyol gibi hu~uııet gösterir, İn
gill2 gibi arkadaşlık ederler. Bu 
terkip, şeytanla melilıkenin, bir 
çocukla bir yaşlı adamın, bir ı·ahi

be ile bir haydudun bir araya ge
lerek halita haline gelmesine ben

zer. Bu iki milletin erkekleri için, 
dünya bir tiyatro sahnesine ben • 

zer ve bu sahnede en mühim rolü 

kadın oynar. Kadın her şeydir. Ha
yat kadındır, kadın hayat ... 
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Dünyada olup bitenler 

12 muharebeye girip 
yarasız çıkan adam 

Şimdi Amerikada hatıra
ların ı gazetecilere satıyor 

.Dünyanın en muharebeci ada· j 
mı. olarak Avusturya gazetele · 
rınde yer bulan Sotırof adında bir 
Rusun, muharebelerde geçırdığı 'i 
m•cera hayatını Amerikada gaze · 
tecılcr kralı :{orsı satın almak is· : 
lemıştir. Çü-nkü, otuz yıldanbcrl 
dünya yüziınde cereyan etmış bü
tün muharebelere iştırak eden bu 
Rus. Avusturya gazetelerınin yaz
dığı gıbı, hakıkaten (on ikı muha· 
rcbeden kalma bahtiyar bir adamı 
dır Çünkü. girip çıktığı bütün mu· 
harebelerden yaralanmadan kur • 
tulmuştur. Avrupa, Asya, Afrika 
ve Amerikada bin bir çeşit mace -
ra!ar geçiren Sotirof, İspanya ih -
tilaline de gönüllü olarak i~tirak 

etmışse de, hastalandığı için cep· 

heden geri dönmüş ve şimdi hatı
ralarını yazmağa başlamıştır. 

Sotirof, en tecrübeli askeri mü
verrihlerden daha üstün bir mü -
verrih olarak yetişmiştir. 

1898 yılından biraz ev\'el Ame
rika-İspanya muharebesi olmuştur. 
Sotirof, en genç bir gönüllü ola
rak bu muharebeye iştirak etmiş

tir. Bundan sonra Amerika crdu· 
sile birlikte Amerikaya dönen 

Rus, Kuba muharebelerine girip 
çıkmıştır. İspanya-Amerika ve Ku

badan sonra, bir Amerikan tica
ret firmasının mümessili sıfatile 

' 

Çın~ gitmiştir. 1900 yılında Pekin

de vuku bulan ıhtilalde, Avrupalı· 
farla birlikte Çınlılerle harp etmış
tır Ihtıliıl bastırıldıktan sonra, tngl
lız askerı olan Sotırof, 1901 yılında 
Cenubi Afrikaya gönderilmiştir. 
Orada da harp ettikten ~onra, 
Londraya dönen Rus, Çindeki ma
ceralarını bır hatıra olarak yazmış 
v~ lngılızlere satarak para kazan
mıştır. 

1904-1905 yıllarında Şarki Asya
ya gıden Sotirof, Rus ordularile 

birlikte Rus-Japon harbine iit! -
rak etmiş ve Port Artürde mah ·ur 
kalmıştır. Muharebelere ve insan 
öldürmeğe karşı içinde aşk duyan 

bu adam, aradan bir kaç yıl geçin
ce, tekrar kan v.e ölüm ile karşı -
!aşmak istemiş ve Balkan harbine 
iştirak etmiştir. Balkan harbinden 
sonra harbi umumi gelmiş, Sotirof 

yfne Rus ordularile birlikle, Al -
manlara karşı harp etmiştir. Fa -

kal bu defa esir düşerek yine yar.ıı
lanmadan kurtulmağa muvaffak 

olmuştur. Yirmi yıl mütemadiyen 
harplere girip çıkan bu adamın 

san'atı yalnız silah ile uğnşmak 

olacak, ki yeniden maceralar ara -
mağa başlamış ve bulmuştur. 

1922 yılında Yunan ordularile 
birlikte Anadoluya karşı harp e • 

Tahıı•JJer·ı Ticaret ve Zahire ~ olmıyan ipotekli alacaklarda diğer 
Borsası alakadaranın ve irtifak hakkı sa -

Pize resminizi p.önderin, 
~ize ne olduğunuzu - Sö}liyelim 
rsu ı6tunlarımııda okuyueulı· 
ruınnn foloıjraOarını tahllle de
•am edlyoru~) 

317 : Sıvas lisesinden 455 Hüse• 
yin; 

e Ayıptır. HA
dı<e!er karşısın• 

da çabuk müte
essir olur. Bu te• 
cssürü uıun za· 
man devam eder. 
Fazla kurüntulu
dur. Ürkek de
ğild;r. Başarıcı 

ve atılgandır. 

Spora karşı s V• 

g' si yoktur. ders• 
!erine karşı faz.a 

bağlı olmal1'a!I en büyük kusurla
rındJndır. Zekası, derslerine karı• 
epeyce kul!anması kendısıne bllyük 
kazançlar temin ett•recekt•r. 

318 : Sıvas Lisesinden 248 Mil hat 
B•c•n e Zeki ve ça
lışkandır. Fak-ıt 

bu çalışması ken
disinden beki 
necek derecede 
fazla değildir. 

Kavgacı bir ruha 
maliktir. Çabuk 
kızar. HAdise'er 
karşısında fazb 
muhakeme kud· 
retine malik de
ğildir.Spora dü~· 

kündür. Açık ve dürüst bir ka!bc
snhibidir. 

Ôğle neşriı atı: 
12,30 pl;ii(la Türk musikis~. 12,50 

havadis, 13,05 Muhtelıf plak neş
riyarı, 14 son. 
Akşam neşriyatı: 
Saat 17 konferans Üniversiteden 

naklen inkı :ip dersleri M1hmut Esat 
Bozkurt, 18,30 plakla dans musikisi, 
19,30 Eminönü HaJ;cevi sosyal yar
dım şubesi namına bayan Şüküfe 
Nihal (cemiyetçilik namına sosyal 
yardım), 20 ilelma ve arkadaş'arı 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları 20,30 B. Ômer Rıza tara
fından ı:rapça söylev, 20,45 Cemal 
Kamil ve arkadaşları tarafındın 
Turk musikisi ve halk şarkıları, 

saat ayarı, 21, 15 Şehir tiyatrosu 
operet kısmı (üks hayatın 2 inci 
perdesi), 22,15 ajans ve borsa ha
berleri ve ertesi günün programı, 
22,30 pli!.kla sololar, opera ve ope
ret parçalan, 23,00 son. 

23 • 3. 1937 

Saat 
20.30 

DRAM: 

KRAL LiR 
Yazan: W. Sha
kespeare. Türkçeye 

çeviren : 
Seniha Bedri 

Göknil 
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Son hafta 

den Sotirof, Yunan ordusunwı 
mağlubiyeti üzerine yakayı zor 

hı.ile kurtarabilmiş ve İzmirden 
Atinaya, oradan da Şimali Afrika
ya geçmiştir. Afrikadaki Fransız 
lejiyonlarına kaydolunan Ru~. Rif 
harplerine iştirak etmiş ve Abdül
kerıme karşı da dövüşmüştür. Ab
dülkerimin esaretinden sonra tek
rar Amerikaya giderek Grand Sa
koyu zaptetmek için Bolivya ile 
Paragvay arasında başlıyan muha
rebelere Paragvaylılarla birlikte 
girmiş ve (onuncu harbin) jübilesi
ni burada tamamlamıştır. 

Bundan sonra İtalyaya geçmiş 
ve İtalyan-Habeş harbine iştirak 
etmek üzere Afrikaya gitmiştir. 
Habeş harbi bitince İspanya ihti • 
lali başlamış, Sotirof, Milis gönül
lü alaylarile birlıkte Madride geç
miştir. 

Fakat, (dünyanın en muharebeci 
adamı) namını alan Sotirof, çamur
lu istihkamlar içinde hastalanmış 
ve Madride getirilerek bir hasta -
fümeye yatırılmıştır. İhtiyarlama
ğa başladığı için meşakkatli haya
ta dayanamamağa baş!ıyan Rus, 
geçenlerde, VaJansiyadan bir vapu
ra bindirrilerek Marsilyaya gönde
rilmiştir. Amerlkadaki gazeteciler 
kralı Hörst, bu Rusun hatıralarını 
külliyetli bir para vererek satın a
lacağını bildirdiği için, Sotirııf şim
di Marsilyada hatıralarını yazmak
la meşguldür. 

h!plerin!n bu haklarını ve husu -
22 I 3 I 

937 
• sile faiz ve masarifc dair olan id -

FIATLAR 
C 1 N _S 1 

1 

Bu~day yumuşak 
_ ıert 

" kızılca 

Mısır sarı 

Arpa 
Çavdar Anadol 

,, Trak}a 
Zerdeva drrisi 

Yuk:ı. 

K. P. K. P. 
6 - 6 14 

' 

dialarını evrakı müspiteleri ile hır· 
likte ilan tarihinden itibaren ni
Jıayet 20 gün zarfında birlikte d:ıi
remize bildirmeleri lazımdır. Ak -
si takdirde hakları tapu sicililc sa-

Sans3r 
Yulaf 
'ı' apak 

" Varşak 

Ku~duz 
Ti iki 
Çakal 
Tavşan 

An ad ol 
Trakya 
deri 

H 

• 
" 

4 25 - -
4 10 4 26 
4 35 4 3i 
4 20 - -
50.JO 5450 
3000 3400 
.J20--

52 - 55 -
75 - -

1400 -
1500 
700 
235 

1600 
1100 

250 

bit olmıyanlar satış bedelinin pıy
la~rnasından hariç kalırlar. Miıte -
rakim vergi, tenviriye, tanzifiye 
ve dellaliyeden mütevellit b~l<.>di
ye rüsumu ve vakıf karesi bede' 1 
müzayededen tenzil olunur. :!O se -
nelik vakıf icaresı tavizi ise müş -

1 

teriye aittir. Daha fazla malümot 
almak isteyenler l7 /3/937 tarihin· 
den itibaren herkesin görebilme,, 
için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesi ile 934/2777 
No. lu dosyaya müracaatla mezkı'.ır 
dosyada mevcut vesaiki gö~ebilo. 
cekleri ilan olunur. (15«0) 

adedi 25 - - -

G E L E N 

Buğday 

Un 
K •11emi 
Çavdar 
Arpı 

Bulgur 
Krpek 
Keten tohumu 
Mercimek 
Yulaf 
Fasulye 
Yapak 
Nohut 
Susam yağı 
B. Peynir 

665 
106 

135 
195 
15 
15 

30 
4 

2 
66 
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" 
n 

n 

• 
• 

" 
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l<aımol 
Tıftk 1 
Yapak 13 
iç ceviz 5 

n 

" 
" 

D IŞ FIATLAR I 
Buıtday: Lıverpul 6, 25 Kr. 

n : Şikago 6, 42 ,. 
n : Vinipek 6, 42 n 

Arpa : Anvers 5, 53 " 
Mısır : Londra 3, 61 ,, 
Keten T: " 7, 60 ,, 
FındıkG: Hamburg 79, 3 4 n 

,_. L: " 79, 34 . .:_I 
İstanbul Dördüncü icra Memur

luğundan: 

Ahmet Mithat ve Nur Kemalin 
Emniyet Sandığına birinci derece
de ipotek olup yeminli üç ehli vu
kuf tarafından tamamına (2031) 
lira kıymet taktir edilen Beyler
beyinde Bostancıbaşı Abdullah a
ğa mahallesinde Fıstıklı soka -
ğında eski 32 yeni 54, 56 numaralı 
bahçeli ahşap evin satılmasına ka
rar verilmiştir. Hududu: sağ tara-
fı Mehmet hane ve bahçesi sol ta
rafı kırk merdiven sokağı arkası 

Fıstıklı caddesi ön tarafı Orta so
kak ile mahduttur. Evsafı: Altın
da bodrum dıvarı kagir üst katları 
ahşap olarak dört kattır. İki yan 
tarafının ve arkada bahçesi vardır. 
Katlara iki yan tarafından merdi
venle çıkılır. İki kıs.m olup arka
sında kapı vardır. Her iki tara -
fın zemin katında: birer taşlık bi- , 

rer oda birer hela ve bodruma ait 
birer merdiven olup bodrumda kö· 
mürlükler vardır. Birinci katta: İki 
oda bir salon bir sofa iki hela var
dır. İkinci katta: Üç oda bir salon 
bir sandık odası iki helfı vardır. Bi

nanın cephesinde ortada bir çıkma 
yan tarafta ikinci katta diğer bir 
çıkma vardır. Kaplaması tamire 
muhtaçtır. Bahç~sinin etrafı dıvarla 

muhattır. Bahçede erik, ceviz a
ğacı ve bir ocak vardır. Mesahası: 

-
1 EORSA • PİYASA 
il 

.22 3. 9 3 7 
ÇEKLER 

i l londr• 
i l t\ev•ork 
ı ı farı. 

A tlino 
Bru~•el 

11 A llna 

Cene,.re 
f'lfJ• 
Amaterdam 

it Praır 
Viyana 
Madrit 
BerJla 

Varıo•• 

Ac111, 

6ı7. 

o, 7916 
17. 1•25 
u, 04 
4, 7025 

E8, 7358 
3, 4767 

64. 5U05 
1, 4•7U 

n, 69 
4, 2 '66 

ıı. 458.> 

K•panıt 

6.8 
0.7•09 
17.2115 
J~.Otı3 

4.6945 
88.>92~ 

!,4l1D 
64,401 ! 

1.4444 
22,660 

4,23 
ll,44 
J,9»0 
4.17 

1 
Budapqte 
Eiikreş 
Belgrat 
\'okohama 

ı, 9683 
... )"16( 

.. , 0113 
108, \0'.17 
34, 6810 

2, 7786 
24, 6-1 

4,0051 1 

101,9 88 
34,6178 

2,7760 
t..oakova 
Mo~holrD 

ı !terUn 
ı Dol11ır 

ıo Frank 
20 liret 

3, 1434 

PARALAR 

~ 
119, 
123. 
ııı. 

170. 
'20 Erlçika Frangı 80, 
20 Drahmi 18. 
20 !sviçre Frangı ~65. 
20 

ı ı ı 

20 

leva 20. 
Florin 63. 
Kron Cek 70, 

1 Şilin Avu•tury•2l, -
PC" :ıeta -. 

ı Mark 25. 
1 Zloti 20. 
t 

20 
Penro 
Ley 

10 Dinar 
Yen 

1 Kron love~ 
1 Altın 
1 Banknot 

21. 
12. 
48. -. 
30. 

1038. 
246. 

ESHAM 

2~.83 
3, 1383 

sa"' 
09. 
126. 
114. 
12-'. 
84. 
22. 

571. 
23. 
•6. 
n. 
23. --. 
28. 
22. 
2'.l, 

14. 
s:ı.. 
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10l9. 
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Kapa11ıf 

j • " N. 
Ha. " .. 

Anadolu ım. 60 oıo Peıln 

,, yüıd• 60 oıo 
23 

" ,, 100 de 103 
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21. ıs 

A sl an çimento -,- -,-
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Kapanıt · 
fGrk Borcu 1 Peıla 

• " 1 Vadell !9.60 19,55 

" ,, 11 Pethı -.- -.-
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TAHViLAT 
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il 

Ana~olu Pe. 1 - . 
Va. 1 4»40 
P .. il -,
V •• il 40.40 

.. .. 
Po. IU " . " v ... Jj, 

• t.! lhııeııll Pe. 

u " Va. 
l e 

43, 
. 

Kapanıt : 

-·-
f0.70 -.-
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Umumu 910 m2 olup bundan 114 
m2 bina zemini ve kalanı hah -
çedir. İşbu gayrımenkul tapudaki 
kaydı üzerinden açık arttırma va· 
zedilmiş olduğundan 5/5/937 tari
hine müsadif Çarşamba günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arttır
ma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 ni bulduğu takdirde müş -
terisi üzerinde bırakilacaktır. Aksi 
takdirde en son arttıranın taahhü
dü baki kalmak üzere arttırma 15 
gün müddetle temdit edilerek 20/5 

. -
1356 Hicri 1353 Rumi . 

937 tarihine müsadif Perşembe 
günü saat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak ikinci açık 

arttırmasında arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin ;;, 
75 ni bulmadığı takdirde sa -
tış 2280 No. lu kanun ahkamına 

şindir. Arttırmaya iştirak etmke İ " 

şindir. ·Arttırmaya iştirak etmei. ,,_ 
teyenlerin kıymeti muhammene -
veya milli bir bankanın teminat 

1 

. 

' 

l ı 

1 

Yıl 

1 

. 

Muharrem Mart 
10 10 -1937, Ay 3, Gün 8:!, Kasım 1J6 

2 3Mart ' . 

Sah 

Vakitler V•ıati Ezani 

sa. "· •a. d. -
Güneş 6 00 11 38 
Ô~le 12 21 s 58 
ikindi 15 48 9 25 
Akşam 18 23 12 00 
Yatsı 19 54 ı 31 
imsak 4 20 10 57 

1 -
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6 AÇ 1 K ' S O Z -

llstanbul komutanlığı ı ı 
Satınalma Komisyonu ilanlar:__ 

İstihkam taburunun işgalmde 

bulenan binıı hnğlı keşif cetvclı mu
cibince tamir ettirileceğinden iha

lesi 5/4/937 de Pazartesi günü saat 
15 de açık eksiltme ile yapılacak -
tır . Mu h :ınımcn k ii bedeli 6 4 

lira 14 kuruştırr. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda !'Ö
rülebilir. İsteklilerinin 51 liralık 

ilk teminat makbuz \•eya mektup
larile 9 eli İnşaat Şubesinden ıl:ı

cakları v slkalarla birlikte ih~l~ 
gunü vaktı mua ·yl'nindc- Fındı!< • 
lıda Kom •t nlık S<ıtın.ılma KQ1rus
yonun:ı gclnıl'leri. (119:i) 

* Çatak' !\fostahkem Mc,·ki. Ko 

mutanlı ıcın 8 k~ıem muhab~rc 
malzemesi .ıçıı< eksiltme ile 8/4/917 
Pe <'mÖ" günü •:ı.ııt 16 da ıh lesi 
vapılııc:ıktır. M~hammcn kc il bo-
d lı aao 1 a 12 k..ıru tur. Şartna

ır. i heı eu • o lP ' n cV> d kom. -

; ınd r ılc i r J tek le.ini' 67 

İstanbul 4 üncü İcra Memurlu • 
ğundan: 

Yeminli üç ehli vukuf tarafın • 
dan beher metre murabbaına 8 er 

!ıradan 840 lira kıymet takdir e
dilen Tophanede Perizat Hatun ma· 

hallesinde küçük Kalafat sokağın· 
da tapu kaydına göre eski 8, 10 ye

ni 17 N o. lu arsanın evsafı aşağıda 
yazılıdır: 

~---~-~ 

Arsanın iki taraf hududu arsa 
halınde bir tapu kaydında miktar 

m~sahası 117.5 metre murabbam • 
dudu-. 

Hududu: İki tarafı kasap Hacı Os-

man cf. haneleri bir taraü Cemi -
k Sultan kayıkhanesi tarafı rabii 

Kalafat sokağile mahdut arsanın 
4P. lıısse itibarile 42 hissesi açık art
tırmaya vazedilmiş olduğundan 

26/4/937 tarihine müsadif Pazar -
t0•i günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairede birinci arttırması icra cdi~ 

lccektir. Arttırma bedeli kıymeti 

muharrmenenin r o 75 ni bulduğu 
lokdırde müşterisi üzerinde bıra

"ıl .. c ktır. Aksi takdird en son 
• rttıranı;1 tM!>hüdıl bakı kalma · 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 

Mahkemesinden: 

I• ık ..ıijc t ın t ı::-.ıJ< ~ H} 

m :.<• '>ı• !e ~ 

vkıır yn. 
n "t ~ ft 5 •ıı:al 
g 1 lcrı (lf().j) 

u r ih Je ı;ünu 
Fı. c ki.<. Ko 
J(rJmısvonı: 

" uz re 2rt• ı :ı 15 g ı mlidd 'ile 
t mt' t "(dılortk 11/5/937 t•rihin 
mu dlf S ı g nu saat H den 16 ya 
k J • kez c: ıremızJc yarııac ,k i-

İstanbul Ha zi nei Maliye Muha -

kemat müdürlüğü tarafından sa -

bık Feriköy Heyeti ihtiyariyesi B· 

leyhine 95/1051 numaralı dosya i

le ikame eyledikleri davada müd -

deialeyhlerden Boronik Beyoğlu 

Parmakkapı arkasında zührap a • 

partımat'\ı ki ikametgahına gönde -

rilen davetiyenin mubaşır tarafın· 

dan mezkür apartımanından çıkıp 

nereye gittiğı meçhul olduğu şer

hile bila tebliğ gıyap kararı iade . 

edılmiş olduğundan gıyap kararı • 

nın ilanen tebliğine 1/4/937 Per

şembe saat 14 de talikine karar ve· 

rilmi~ olduğundan mezkür ve sa

att~ müddeıaleyh mumaleyhin ken

disi veya baroca mukayyit vekil 

göndermediği takdirde tahkikatın 

gıyaben devam olacagı malüm ol
mak üzere keyfiyet gazete ile ilan 

olunur. (935/1051) -
Zührevi Ye cild ~~stalıkları I: 

'f 
t 'Jul K uta. lı,,ı hv\iln 

1 t ı. -- m \ cut kôrüK!er 
elcktrıklc ı; r köıCklerle trbdıl 

edilmek ,. re tıle satı~ alınacaktır 

İhale • 8/4/937 Perşembe günü sJat 
16,30 da açık eks.ltme ile yapıla
c~ktır. 1-fohammen keşif bcdelı 

1062 liradır. Şartnamesi her gun 
ögleden evvel komisyonda görü -

Icbilir. İsteklilerinin 80 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektublari· 

le beraber ihale günu vakti muay· 
yeninde Fındıklıda Komutanlık 

l.ı ci cık ar~tırI:'asında arttırma Dr. Hayri Omer 
i:ıPdelı kıy'l1Ptı muh nımcı,enın ~b 

r:, nı bulmaclıgı takcl.irde sat" 2280 1 Ôğ'leden sonr~ Beyo~lu Ağ'acami l'ı . • ·ı karşısında ~.o. 313 Telefon· 
"~maı .lı k !'!Un ahk.ımına tevfikan. 43585 · 
gerı bırakılır Satış peşindir. Attır· ~-~-~~~~~~~~~~~~~! 
rn4ya ıştinik etmek ist~yenlerin 

kıymeti muhammenenin ~c 75 nis- Dans profesörü 
Perlsin 1937 senesinin 
yeni dans figUrlerini 
öğrenmek isteyenlere 

mUJde 
Beyoğlu lstiklAI caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 

TARiH 
YALAN SOYLEMEZ 
Vak'aları olduğu gibi müta• 

lea edebilmek için, üzerinden 

biraıı zaman geçmelidir. Bu• 
nun gibi bir güzellik wüstah• 
zartnın değerini anlamak için 

onun icadı üzerinden en aşağı 

birkaç yıl gtçıniş bulunmalı• 

dır. 

KREM PERTEV 
Dün ortaya atılan bir güzel. 

lik müstahzarı olmadığı İçin 

hakkındaki hüküm çoktan 
verilmiştir. O, eildin gıdA>1· .. 

Cildin hayatı. 

Ademi iktidar 
Bel gevşekliğine 

en tesir li liaç SERVOIN'dır. ltı. 
Uyarlara gençlik, yorgunlara d inç• 
lik verir. Taşraya posta ile 185 ku• 
ruşa gönderilir. Sirkeci MerkezEc· 
zan esi. 

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

Gülhane hastahanesınde yapıla· 
cak inşaat ve tamiratın açık eksilt· 
mesı 2/Nısan/937 Cuma günü saat 
15 de Tophanede Satınalma Komıs· 
yonunda yapılacaktır. Keşif b~de
li 6503 lira 94 kuruştur. İlk temi
natı 487 lira 80 kuruştur. Şartna -
me keşıf ve t:ıliınları komisyonda 
giirülebilir. iı;teklilerin belli sa -
alte kanuni vesıkalarile beraber 
komisyona gelmeleri. (389) (1496) 

* idareleri İstanbul levazım amir· 
liğine bağlı müesseseler için 25 ton 
zeytin yağı 25/Mart/937 Perşem. 
be günü saat 15 de İstanbulda 1'oı;
hanede satın alm3 komısyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapıla -
caktır. Tahmin bedeli 17.500 !ıra • 
dır. İlk teminatı 1312 lira elli ku • 
ruşlur. Şartnamesı komisyonda 
görülebılır. lstülilerın ihale sa· 
atınden bir saat evvel kanuni ve • 
sıkalarıle beraber tekliflerim ko • 
misyona vermeleri. (373) (1245) 

* Kuleli Askeri Lisesi için 1750 
adet !renk gömleği 29/3/937 Pa -
zartesı günü saat 15 de Tophane
de Satınafma Komısyonunda açık · 
eksıltme ile yapılacaktır. T;;.hmın 
bedeli 2537 lira 50 kuruştur. İlk 
teminatı 190 lira 31 kuruştur. Şart
name ve nümun~si Komisyonda 
görülebilir. l steklılerın belit sa - . 
atte Komısyona geımelerı. (380) 

ll4l2) 

* Kuleli Askeri Lisesinde köhne-
ye ayrılan 25 kal~m !otırı ve saire 
30/3/9'.J7 Salı giınü saat 15 .!e 
Tophanede Satınalma Komi.ya -
nunda açık arttırma ile satılacak -
tır. Tahmin bedelı 2696 Jırad•r. Ilk 1 

temın,<tı 202 !ıra 20 kuruştur. Şart- ı 
namesi Komisyonda göı i.ılcbılır. 

E~yalar Pazartesi ve Perşembe gün
leri öğleden sorra Kulelı Lıse -
s,ııde gnr'.ılebılir. İstek! ı'1ıı bl:l
li saaıte Koınısyona ge'meleri. 

(381) (l-113) 

Kuleli A. keri Lise.i içi. 5450 çift 
tire çorap 29/3/937 pazartesı pü
niı saat 14,30 da Tophanede rntı

nalma Komisyonunda açık Eksilt
me ile alınacaktır. Tahmin hedeli 
1253 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 
94 lira bir kuruştur. Şartname ve 
nümunesi Komisyonda görülebi • 
lir. İsteklilerin belli saatte Ko -
misyona gelmeleri. (382) (1414) 

)(.. 

İki No. lu Dikımevi için 16 bin 
metre keten şerit 25/Mart/937 Per· 
şembe günü saat 14,30 da Tophane· 

de Satınalma Komisyonunda pa • 
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 

bctındc pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ha· 

mı! bulunmaları lazımdır. Hakları 
tapu sıcılılle sabıt olmıyan ipotekli 
alacaklarda diğer alaka.Jaranın ve 

irtıfak hakkı sahıplerinin bu hak· 
!arını ve hususile faiz ve m.asarife 

dair olan idaaların evrakı müsbi· Bayere müracaat. Hergün 11bah 360 liradır. İlk teminatı 27 liradır. Satınalma Komisyonuna gelmele • leleri ile birlikte ilan tarihinden 

..... rijj. ii(iil İİGOİİ5İİ> İİİİiiiİİİİİmiiiİİİİİiiiiiiiiiiiiii J itibaren nihayet 20 gün zarfında 
~ • biri ikte dairemize bildirmeleri la· 

ondan akşam dokuza kadar ders- şartname ve nümunesi komisyon· 
hanesi talebelerine açıkbr. da görülebilir. İsteklilerin belli 

j!iii;iiiiiimmİİİİİİ~İİİİİİİİİİİİİİii . saatte komisyona gelmeleri. (392) 
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Dahiliye mütehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağlar 
Beşikta~ Tramvay Durak 

Hastalannı hergün öğleden 
sonra kabul eder. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmani ye cad. 
Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te efon. 22566 

zımdır .• Aksi takdirde hakları tapu 
sicilile sabit olmıyanlar satış 

bedelinin paylaşmasından hariç ka· 
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye, 
tanzi!iyeden mütevellit belediye 
rüsumu ve vakıf icaresi bedeli mü

zayededen tenzil olunur. Daha faz
lar ma!Cımat almak isteyenler 23/3/ 
937 tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık bu. 

• Jundurulacak arttırma şartnamesi 
ile 934/3699 numaralı dosyaya mü
ı·acaatla mezkur dosyada mevcut 
vesaiki görebilecekleri ilan olu -
nur. (934/3699) 

Akba mUeaseaeleri 
Ankarada her dlldeıı kitap, ıra• 

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 

olarak AKBA müessesesinde 
bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 

mecmua ıiplrişi kabul edilir. 

lstanbul gazeteleri için ilan ka

bul, abone kaydedilir. Undervodd 

yazı ve hesap makinelerinin An· 
kara acentesi. Parker dolma 
kalemlerinin Ankarada salt§ ye
ridir. Telefon : 3'.177 .................. 

(1598) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.Tütün ihzarı usulü> lrnkkındaki 
ihtira için ölınmış olan:; Nisan 1928 
tarih ve 711 numaralı ihtira bera· 

tının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir veyahut mevkii 
fiile konmak için icara verilmesi 
teklif edilmekte olmakta bu hu • 
susta fazla malumat edinmek is -
teyenlerin Galata'da, Aslan han 5 
inci kat 1-4 numaralara müra • 
c1at etmeleri ilan olum:r . 

23 Mart 
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Şile köylerine datıtılmak üzere VilAyet Baylar Müdürlüğü namına 

alınacı.k 15 tane inek açık eksiltmeye konulmuşlar. Beher ineğe 65 lira 

bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 73 lira 12 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektubu ile beraber 29-3-937 Pazartesi günü 

saat 14 de Dalmf Encümende bulunmalrdırlar. •in "1434n 

• • • 
Senelik muhammen kirası 600 lira olan Köprünün Kadıköy iskelesinde 

2,5 metro kutrundaki büfe teslim tarihinden itibaren 938 ve 939 seneleri 
Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzre açık arttırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 45 liralık 

ilk teminat uıektup veya makbuzu ile 243-937 Çarşamba gunü saat 14 

de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. B. (1342) 

Posta T. T. Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

16 X 16 m/m eb'adında 10 bin kilo dört köşe demir açık eksiltme 
ile alınacaktır. Bu demirin muhammen bedeli 1250 muvakkat teminatı 
94 liradır. Ek,iltme 29-3-937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat ıs 
de yapılacağından istt kh!crin muvakkat temınatlarını vezneye yatırdık· 
tan sonra muayyen gün ve saatle fabrikada müteşekkil komisyona m(i.. 
racaatl•rı. "1421N 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Paris Üniversrtesi Tıp Fakültesi tanııımış profe&örlerinden ve akade

mi azasından Pr. Dr. Debre 22-3.1937 Pazartesi saat 18, 15 de "Acro
dynien ve 24-3-1937 Çarşamba saat 17 de "Erytheme noueuxn hakkında 
Üniversite Konferans salonunda iki konferans verecektir. "1577. 

~,-----,s-ta_n_b-ul--H-ar-ic-i Aske_r_i_K-ıt-aa_t_ı_ll_aq-Ja_r_ı ____ ~I 

----------------------------~------------------..... 
Kor ihtiyacı için iki adet arazöz 5/Nisın/937 Pazartesi güniı 

saat 16 da kapılı zarfla eks:ltmesi yapılacaktır. İki erazozun mu• 
lınumen bedeli 9200 lir:ı olup her ikisine aid ilk teminat ruik· 
darı 690 liradır. Şırtnamesi İstanbul Levazım amirliği Sattnalıııa 

Komisyonundı görülebilir. İsteklilerin kanunun 2 Ve 3üncü mad. 
delerindeki belgelerle birlikle teminat makbuzlarını havi teklif 
mektupları yazılı gün ve saatten bir saat evvel Çorluda Kor Satı• 

nalına KomisvonunR vermeleri. "546., • 1597• 

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

Muhammen bedeli ( 24000) lira olan 240 ton yazlık rezidü yağı 

8. 4. 1937 Perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada 

idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyeni rin (1800) liralık muvakkat teminat ile kanu

nun ta;. in elti~i v ikaları, rcsmt ga enin 7 • 5• ·1636 gün ve 3297 
numaralı niishasıt>da intişar e miş olxn talimatname dair~indc alınmış 

vesika ve tekliflerini aynı ırün saat M de kadar Komisyon Reisliğine 
vermc!eri lazımdır. 

Şartnameler parasıı olarok Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar. 

paşada Tesellüm ve Sevk Şefliginden dağıtılmaktadır. (1613) 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan · 1937 dedir. 

Büyük 
ikramiye 2 • liradır. 

Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır .. 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N l S A N C 

937 günü akşamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze- il 
rindekl hakkı sakıt olur.. tl 

Okul Kızı 
Okul Kıılarının yıllardır bekle· 

dikleri biricik k ız mecmuası 

15 Nisanda çıkıyor 

DEVREDİLECEK lHTİRA BERATI 
"Kuyu açmağa vesair mümasili 

ameliyata aidcihaz,, hakkındaki ih. 
tira için alınmış olan 21 Ağustos 
1933 tarih ve 1651 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukukun bu 
kere başkasına de·:ir veyahut mev• 
kii fiile kanır.ası için icara verile· 
ceği teklif edilmekte olmakla bu 
hususta fazla malumat edinmek is
teyenlerin Galata'da Aslan hın 
5 nci kat 1·4 numaralara müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
(w.KMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 

larını kabul eder. Salı, cumartesi 
günle~i sabah c9.5 - 12• saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene· 
hane ve ev te:efon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. ------Sahıbi ve umum! neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

ETEM İZZET BENİCE 
Bnıldıiı yer: Matbaa! Ebüzzlya 

--

1 
·I 

•i 
lı 
d 
() 

h 
a 

c 
d 


