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Vaziyet nazik, fak-at vahim değil ........................................................ ı 
Harp olamaz 

(19J7) 
Söylemesi kolay, yapılması güç 

işlerin tipik örneği harptır. Bol 
bol söylenir, fakat bir türlü ya • 
pılamaz. 

İspanyadaki iç harbinde Fran • 
konun kaybetmek tizere olduğunu 
sananlar çok acele etmekte ve 
böylece bir dünya harbi önüııde 
bulunduğumuzu boş yere söy!e • 
mektedirler. Kanaatimizce hiç bır 
devlet, İspanyada şu veya bu tara· 
fın kazanması için yapılan Vo ya • 
pılaca.:C olan yardımlar yi:::ünden 
bir harbi göze aldıramamaktadır ve 
aldıramıyacaktır. 

Garp A vrupası devletleri, dün • 
ya harbinin ne kadar tekrarlana• 
rnaz bir facia olduğunu, haU diri 
duran izlerde daima glit önünde 
iıulunduruyor ve yılıyor. 

Bir gelecek harbinin bütün sah
nelerini ve inkişaf şeklini bi:erek 
iddia edebiliriz ki Fransa ve İn • 
giltere, İspanya iç harbine karış • 
rnamak kararını yerine getirır.ek 

için harp etmiyecektir; çünkü ti:y
le bir harpten muzaffer ~ıkacakla· 
rı şüphelidir. Harbin, yeni vasıta· 
ları ve <ehlikelerini bilenler, böyle 
bir hüküm ve kararın yanlış bir 
tarafı olmadığında kolayca birle· 
tebilirler. 

Ancak bütün bunlara rağmen 
Şurası var ki Avrupa, 1937 yılı bo· 
yunca İtalya-Almanya grupunun 

, ciddi va sert tazyikleri yüzünden 
harp tehlikesi geçirebilir; fakat 

• Yine kanaatimizce bu grupa karşı 
<>lan devletler, düzenlerinin eksık
liğinden dolayı, harpten kaçınacak 
ve tavizlerine devam eaecektir. 
Şurası muhakkak ki !937 yılı, 

geniş ölçüde bir harbe hiç de mü· 
sait görülmüyor. Bütün devletler, 

elinde bir atımlık barutu kalmış 
olanlar gibi ve bunu tam zama • 
nında ve yerinde harcamak için, 
itinalı •·e ihtiyatlı davranmakta • 
dırlar. 

Garp Avrupasında Fransa ve İn
giltere knt'iyyen mecbur olmadık· 
ca ve tavizlere imkan buldukları 

müddetçe harbe girmiyEcek, çün
kü giremiyeceklerdir. 

Bütün bunlar, bana göre şu ma • 
n5.ya gelir: Akdenizde kuvvetler
de teva~i'n yoktur ve b•skın halin
de patlak verecek her hangi bir 
harptt> rn çok zarar tıöreceı~ler, 
harbı islemiycn ve harpten çeki • 
nenlcr olacaktır. 
Şu halde Avrupada 1938 den ev

vel bir dünya harbi olabileceği id· 
diasının, sağlam temellere dayan• 
dığı kabul edilemez. 

1937, bütün milletler için ha • 
zırlık devri olarak geç:;cektir. Ve 
asıl mesele bilhassa Türkiye için, 
bir an evvel, havada, insan ve mal
zemece çok kuvvetli olmanın yol
larını aramaktadır. 

Bin tayyare ve on beş tin hyya
reci isteğimiz ne bir mübalağa, ne 
de bir edebiyattır. Bunlar, T:jrkl· 
yemin kendini emniyette -sayabil· 
.ınesi için değil • sanabilmesi için 
asgari olan bir emniyet şartıdır. 

1937 yi boşa geçirmemek, işte, 
korkunç görünen günlük hadise • 
!erin ortaya koyduğu yamı-;. haki· 
kat budur. 

fJ•klr Hazım Ergökmen 

Dört 
Doçentimiz 
ltlbll Unlv•r•lt••lne pro. 

feaör oldular 
KAbil üniveraitesi rektörü Hasan 

1t
1 

e;at Ankaradan şehrimize gelmiş. 
erdir. Rektör vekAletle temas ede
rek Klbıl üniversitesi için memle-

()lc~limizden doktor istemiştir.lstanbul 
~hersiteıi Tıp Fakültesi hayatı kiaı

)'adoçentlerindenSaib,ensaç doçenti 
Edip Hasan, Kimya doçenti Salli.· 
haddin ve bir de serbest doktoru• 
llıuz Kabil Üniversitesinde profe. 
lör olmayı kabul etmişlerdir. Mu· 
~aveleleri dört senelik bir mücd :t 
•çın yapıimıştır. Yeni profesörler 
)'•kında şehrimizden ayrılacaklardır, 

ltalya ·Yugoslavya anlaşması Küçük 
itilaf ve Balkan Antantına ankırı değildir 

Fransa, dün Almanyadan ltalya üzerinde müessir 
olacak bir tavassutta bulunmasını istedi 

Cebelüttarık'ın karadan ve denizden kontro
luna Türkiye na mı na nezaret etmek 

üzere bahriye. alba!}l Safgeddin seçilmiştir 

·Komite 
Paskalya 
Tatili yapıyor 

Son vaziyet 
Londro 25. (A. A.) - Reuter l;;i;+.±=7 

ajansından: 
Kontrolun idart vazifelerinin 

Belgrad 25 (A. A.) - Yarı reSo 
mt Vreme gazele•i, Kont Cianonun 
z'yaretinln Belgrad'da büyük bir 
memnuniyetle selamlanmış olduğu• 
nu, çünki bu uyede iki memleket 
arasındaki siyasi ve iktisadı mü. 
nasebetlerde mahsus bir sallh hu
sulünün tahmin edilmekle bulundu• 
tunu yazmaktadır. 
Anlaşma ıiyasetl, 1924 senesinds 

-Roma'da bir dostluk mi•akı imza• 
lanmış olan Pachitch ile B. Musc>o 
lini taraf.ıid~n 1 hazırla~mıştır. Bu 
misaktan sonra iki memleket mÜ• 
nasebatının bozulmu~ olması ve 
bunu bir iıimadsızlık devrinin ta. 
kia eylemiş bulunması teessüfe şa. 
yandır. :B. Stoyadinovitchin teşeb
büsü sayesinde lıalya ile mukare• 
net, Yogoslavya'nın harici siyase• /ngiliz sefiriyle beraber Alma• 
tınin bedellerinden biri ulmuş olup ••flrlyl• hir md/ôkat gopan Fransız 
halen tahakkuk eıt;rilmek üzeredir. Hariciye nasırı M. Delbo 

Bcrlin 25 (A. A.) - Kont Cia• 

kimlere tahsi1 olunacaj!'ı noktasında 
zuhur etmiş olan noktainazar ihti• 
laflan, bu ayın 29 unda merıyet 
mevkiine girmesi ümit edilen kont• 
rol plAnının tattikini geciktirmiştir. 

no'nun Belgrad seyahatinden hah· lavya ne de lıalya bunları çözmeyi 
. ııeden Völkischer Beobahtcr eicüm- düşünmemektedir. Macaristanın ta• 

le di; or ki: dilci isteklerine karşı tedaful bir 
imzalanacak olan paktın mü~bet birlik mahiyeti gösteren bu yeni 

Bununla beraber her noktası ta
mamile ikmal edilmiş olan plin 
15 güne kadar tatbik olunacaktır. 

ve kabil şeyler çerçevesi içinde pakt, küçük antanta dokunmı-
. kalacaj!'ı muhakkaktır. Belgradın yacağa gibi Ba1kım antantına ve 

• Komitenin paskalya tatillerinde 
toplanmaması keyli}eli, p!Ana mÜ• 
teallik işlerin halen bilkuvve ikmal 
edi dııi olduğunu go•terıııektedir. "'"'' md ahoı1• komlle•inın lıu•i1 la"ilcft plan mucıiınce kontroıuı.

b~ılanaook ol-n Cebe/d'tqrık v• /ıpanyol fası 
ııılı/ller/nl fÔderir /ıarilG 

ltalyanın gönüllülerin geri alın

ması meselesindeki hatb hareketi· 
nin kontrol plAnının tensiki ıçiıı 

şimdiye kadar yapılmı~ olan işler c ph 1 d 
üzerinde hiç ir veçhile sesiri yok. ' e e er e 
tur. 

lıalya'nın batb hareketi, yalnız v ı t 
gönüllüler meselesi ile alakadardır. azıya 
Bu mesele ise, i:mid edildiğine ırö-

1 

? ... ~- ~----
re, zahiri baıı müşkülata ra!l'men, Navalcarnero 25 (A. A.)- Ha. 
paskalya tatillerinden sonra Komi. vus ajınsı muhabırınden: 
milenin içtimaında yapıcı bir tarı. 1 ı ~~ Hükümelkuvvetleri, Madrid ceı>-
da tcdkik olunacaktır. besinde Las Rozas mınlakasında 

ispanyaya gönüllü gönderilmesi ( · . ""·'> ,.,,, ;' bir taarruzda bulunmuşlar ise de 
meselesinin Milleller Cemiyetine . , J~ 1 boşa gılmiştir. 
gönderılmesi hususu ne Fra'Sa ve '· ~../ 7 ' 
ne de diğer bir devlet tarafından 3 000 Mılis, Frankist'lerin Baraj 
teklif edilmiş değildir. Çünkü bu ateşine uğramışlardır. Fakat yeni 

meselenin tetkiki hususunun esas iti· takviye kıtaatının vürudu, bunların 
barile komitenin salahiyeti dairesi- L• Corogne ve Escorial yollarının 
ne dahil olduğu kabul ve teslim I telaki noktasına kadar ilerlemesini 
edilmektedir. lemin etmıştır. 

Reuter ajansının i!tihbaratına Villafranca de Castillo'daki fran• 
göre, bu noktainazar hakkında dün kist'ler, Milisleri arkadan çevirme-
akşam Paris'te b. Delbos ile Sir ıe ba,ladıklarından Milis kuvvet· 
Glark arasında yapılan görüşme Dost Yugo•lavga başvekili 1 leri ricat etmek mccburiyetınde 

Sı oyadincviç 
esnasında bir itilaf hasıl olmuştur. kalmışlardır. 
Fransanın te,ebbUaU ingiliı sefiri Sir Clarck ve D. We. Madrid, 25 (A- A.) - Müdafaa 

bazı bal!'ları vardır ki, ne Yugos- (Deoamı 2 ;nci •agfacla) 
HlllllllllllllllUIUllftlllllllllHlllUllHlllUllllllMlllltlllllllllllllUIMllllllHlllH•IOlllllllWHtıtnnııutııtıllU11Hlllllııııı11ıııııtllllitlllll.ll .. 

Be l ·çi ka, 
v 

hükümetleri ile anlaştı 
Yakında lngiltere ve Fransa tarafından 

bir beyannnme neşredilecek. 
Belçika hükumeti 

teminat verdi 
Brüksel 25 (A. A.) - Kral Leo. 

pold, bu sabah saat 11,30 da Lon
dradan avdet etmiştir. 

Londra, 25 (A. A.) - Siyası 
mahafil, Belçika Kralı, Leopolduıı 

Londrayı ziyaretinin, bilhassa Bel. 
çikayı zamin devlet teahhüdlerinin 
kaffesinden beri kılan Fransa te. 
şebbıisü üzerine tam bir muvaffa• 
kıyet teşlı.il elmiş olduğunu beyan 
etmektedir. 

Bu mahafil, Fransa teklifinin kral 
Leopoldun Lon:lrada bulunduj!'u 
sırada yapılmış ve krali'e B. Eden 
arasında yeni görüşmelere ihtiyaç 
bırakİnamıı olduj!'unu illve etmek· 
tedir. Belrllca Baıveklll Van Zelod ==P=a=r=iı==2=5.==(A==·=A=.)===B=.=D==el=h=o=s'=u=n==========(=D=e=vamr 2=/n=c~l=·~a~y~f;ad;a~)========~(=D=•=v=am==/~2;;,;n;cl;•~a~h~if~•=d~e)~ 

Ulus'unbugünçı kan r·8·;;;~;~1~ ...................... l 1=T=a==:=k=s=i=o=to=m==o=z=b=i1=1e=r=i 
başmakalesi j Haber i Bir kısmının Haziranda işden 

"ltalyaDı' Bakanı KontCiano'nun Belg·; Doğru çıkmadı 1 menedileceği şayiası yalandır 
rad seyahati, Avrupa ve Balkanların ba• ~ (Haber) gazetesi. dün aksam 

rıcı bakımından mes'ut bir hidisedir,, ~ ieÇ vakit çıkardıtı ikinci tabın. 
T ~ da Paristen radyo ile alındığı 

·=l kaydlle heyecanlı bir haber ver• Ankara 2S (A. A.) - Uluı 

razetesi yarın "Belgrad mülAkab. 
başltı altında aşatıdaki baş maka-

leyi neşredecektir : 
ltalya dış bakanı Kont Ciano'nun 

Belgrad ıeyahati, yalnız iki komşu 

devlet arasındaki münasebetler de· 
j!'il; Şarki Akdeniz, Orta Avrupa 
ve Balkanlarda barış ve sükun dur• 
lug-u bakımın<lan mesud bir hadise 
teşkil eder. 

Belgrad da imza olunacağını bil
dij!'imiz politik ve ekonomik iki 
anlaşmanın hiçbir sır ve şüphe ci
heti olmadığını bildiriyoruz: 

. ""Kaydelmeye bile lüzum yo;cıur 

ki . ltalya • Yugoslav yakınlığı 
ile Tutıa havzasında ve Balkanlar· 

\ .~ 

' ' ,· 

da tatbik edilecek politika, Av
rupanın bu bölgesinde hiç bir dev• 
Jete karşı bir çevitme maksadı 
giltmemektedir. ilk hedef, herkesle 
iyi komşuluk münasebetleri kur• 
maktadır,. Giornale, d'italia'nın bu 
hükümlerine Prag ve Bükreş 

politika muhitlerinin iştirak el• 
mekte olduğunuı gelen telgrallar• 
dan anlıyoruz, Aldığımız malumata 
göre, Belgrad mülakatı lngiliz ha· 
sın aleminde dahi pek iyi akisler 
bırakmıştır. 

Etyopya hadisesinin şarki Akd .. 
niz vaziyeti üzerindeki menli tesir· 
leri ne kadar ağır oldujtunu bili· 
yoruz. 

Bu hal ne Balkanlı müttefikleri· 
(Detıamı 2 iner sahi/tde) 

mlştir. 

~ Bu radyo haberinde, iki ltalyan 
~ kolordusuna ait kıtalardan mühim ~ 
~ bir kı!mını hamil ol1n ilk gemi. 1 
~ !erin ltalyan limanlarından lspan• ı.:ı_\ 

==
~==:; yaya hareket ettii!'i, gemilere 

mühim miktarda zehirli gazda 
yükletilmiş olduğu bildirilmekte İ 

i idi~eç vakit verilen ve hemen 1 
; bir dünya harbinin çıkmak üzere i==== 

~ olduğuna herkesi inandıracak 
~ mahiyette ol3n bu haber şehri· ; 
; mizde heyecan uyandırmıştır. l 
~ Fakat çok şükür ki dün gece i 

! ~· __ ; yarısından sonraya kadar ırelen ; 
( 1)-.,omı 2 nci •agfada} ~ 

:;.111111111111111111111••••hıııı11ıı111111111111111ınuıoıııı11111111 ııııttHıılfi 

Yalnız boyaları istenen renge uyma
boyattırılacak yanlar yeniden 

Seyrüsefer memurları, nizamna· 1 otomobiller seyrüseferden [menedi-
meye muhalif olarak daha açık ve lecek, plakaları alınacaktır. 
daha koyu renkl~rle buyanmış lak· · Eski otomobillerin Hazirandan 
si otomobillerinin numaralarıM tes· itibaren, ( demode ) llarzedilerek 
bıt ederek plakaları alınmak üzere plAkaları alınacağı ve çalıştırılmı· 
S~yr~~:_fer merk~zin~ v~rmekdey. yacağı yolunda da bazı şayi3lar 
dı. Şo o~ler cemıyetı, nızamname• çıkmıştır. Bu üzden, bazı eski 
deki tarıfe uygun olmayen renk· . y . 
1 1 b lı ı b

'JI h otomobıl s:ıhiplerı otomob ilerinde er e oya o omo ı er.n emen . . 
b

. k • . · el b ıcabıden ıamıutı yaptırmilklan çe-
ır aç ırun ıçersın e oyanıver· . 

· h. 1 · · · - k "l kınmekte ve bazıları da ucuz pa· 
mesı, ıa ıp erı ıçın, epey muş u . 
olacağını düşünerek Seyrüsefer halı elınden çıkarmağa uğraşmak. 
merkezi nezdinde teşebhü• yapmış, tadırlar. Halbuki, bunun katiyen 
otomobillerin Hazirana kadar aslı yoktur. Fenni evsaf ve şeraiti 
oldukları şekilde çalışmaları haiz her otomobil ÇJlışacaktır. 
esasını kabul eıtirmiştit. Haziran Şoförler cemiyetide, bu cihetleri, 
bidayetinden itibaren yapılacak matbu bir beyannameyle dün şo-. 
kontrolda tarife uyırunsuz boyalı förler arasında tamime başlamıştır. 
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Kızlar. Gitmeyin diyorlar. Beş 

on liralık imam nikahile sizi alan• 
lar bir er be} az kadın simsarıdırlar. 
Sizi satacaklar. Zen~inliideri filan 
hep•i yalan. Sizin için lstanbu1da 
sarledecekleri iki üç }ÜZ altına 
karşılık belki iki üç bin altın ka· 
zanac klar. 

Bizim gazetelerin bu yaygaraları 
bence de haklı. işte bu üç zavallı, 
ktnarın dilberi. Üıü de zenginlik 
hJlyasına k"P !mışlar gidiy orlar. 
iki erkek kAh bozuk bir Fran•ızca, 
kah bozuk bir fogi izce ile f.skos 
ediyorlar. Kulağıma gelenleri yazı· 
yorum: 

- Benimki beş bin sterling eder. 
Fakat ben Elham Başa Eıkantara 

~öz verdim. iki bin liradan fazla 
almayac•~ım. 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
yahat zamanında birisi sizi isterse 
varacaksırıız, 

Rasın kurduğu plan iyi idi. Mus• 
!alayı bir a-ün i inde l:.irçok sene
ye mabk üm ed p göndermişlerdi. 

.... 
O kadar karışık hatırlıyorum ki •• 
Konağın k• pısından çıktım. Kü. 

çük yoku~u muayene et:im, kim· 
seler yok .. Fındıklıya inip K•bataştan 
bir sandala binmeli.Epeyce karanlık. 
Köşe,i dönerken iki kişi karşıma 

dikıldi. Korkttım. Fransız apaşları 

snynoadık k mse bırakmadılar. Kısa 
boylu, tıknazcası: 

- Banıı bak Hanım 1 
Dedi. Ürkek ürkek : 
- Ne istiyorsununz? 
Dikkat eltim, sarı bıyıklı bir 

komiserdi. Yanındaki de sidl ola· 
cak. ikisinin de şive"tri türk şivesi 
değildi. H ri•tiyan da değillerdl. 

- Bozımle karakola ge'.ecek.i ı ? 
- l'cn mi? Karakola mı? No 

- A C 1 K SÖZ-

Habeş Katliamı 
rllllllllHUllUll 1111tt111111111u1u11111n"'nnllll I 111111111111111 " 

~ (1 inci •ayfaian dıuam ) ~ 
~ telgraflardan hiç biri bu haberi ~ 

• • 1 ~ teyıt etmemiştir. Bılakis, Ademi ~ 
Avam kamarasında bır mebus Adısababa,~ Müdahale komisyonundaki !tal· ~ 
hadisesine tekrar nazarı dikkati celbetti ~ y~n- ınurah.ha~ının eyv~ki gun ~ 

Londra 25 (A. A.) - Avam kamarasında paskalya yortuları dola. ~ goruşulmcsın ıreddellığl lspın• ~ 
yısile yapılacak tatil hakkındaki takririn miızakeresi esnasında ame. ~ yadaki gönüllülerin geri alınması ~ 
le fırkasından B. Hinderson, son zanıanlaraa Addisababa'da vukua •,~ meselesine ileride tekra

1
r lem3 s :-~ 

gelmiş olan hadiselere naıarı dikkati celbelm•ş ve bu hadiseleri edilece~ini söyledi2"1 ve talyanın • 
"katliam" diye tavsif etmiştı r. ~ da iştirakiyle hazırlanan kontrol § 

-_,~ p"amnın lati.,ik-e başlanaca"' _-,~ Hatip demiştir ki : ... • 

,.Bunu söylerken, kültürünQ ve tarihr ananelerini büyük Beritanya nın ~""~~1~1~~~:1~1: 11~:~.:.i,~~,:~:"1111111111111111111111111111111,j d>ima ve büyük bir hayranlıkla takdir etmiş olduğu ltalyan milletıne 
karşı fena bir niyetin tesiri altında bulunuyorum. 

Mamafih bu ha y ranlık ve takdirimiz, bu meıalımin tev:it etmiş ol· 
duğu nefretin şiddetini eksıltmcz. 

• • • 
Milletler Cemiyeti toplanıyor 
Cenevre 25 (A. A.) - Milletler Cemiyetı A.anıb:esi, Mısır'ı Mıll~t· 

ler Cemiy•tine kabul içiı levkalacle i.;\i ııaın ı 26 Mır ısta akJedeceklı"· 

Belgrad 
Görüşmeleri 

(1 inci ıaı,fadan devam) 
Bulgar· Yugoslavya anla~masına da 
ilişmiyecekt. r. 

Cephelerde 
Vaziyet 

IVPrt 

(Birinci sahifeden devamı 
komitesi, dün öğle vakti teblill" 
etmiştir: 

Cumhuriyetçiler, geçenlerde yap
mış oldukl.rı ve muvaffakıyetle 
neticelendirdikleri taarruz s,ra.,nda 
elde edilmiş olan mevzile:i tahkıın 
etmişlerd ir. 
Cumhuriyetçi kuvvetler, asi'_erin 

Jaramıı crphcsincoki şiddetli bir 
taarruzlarını defetmişl•rdir. 

ltalyanlardan 1300 esir 
alındı 

Valencia, ıs ( A. A. ) - Havas 
ajlnsı muhabirinden: 

Guadalajara cephesinde esir edil· 
miş olan ltal o anların yektinu hali• 
hazırda 1,300 kişiye· boliğ bulun• 
makta olup dah• ziyade artacaa-ı 

tahmin olunmaktad r. 
Bunlıdnn dördü zahit olm•k 

üzere 290 1 va:ensiava göıürıllrnüş 
olup orada bir kışlar.ıo müh.m 
bir kı<mını işııal elmekte<l rltr. 

- Btninıki de iyi amır.a çok sc· 
kız ıizni)or. Pek baıağı birşey. 
Eıtrğım ma.ralın yuzde el'.i ka'lnı 

be sam Madam t lizabetin pan•i, o
nuna c ro edeceğ"ım. 

içimden 1 i Jdetli bir arzu geldi, 
kızlara söylemek isti) orum: 

- Ne konuştuklarını biliyor mu. 
!Unuz? Siz satılık kızlarsınız. Ak· 
lınız varsa .••• 

kar•kolu? niçin? ne münasebet? 
siz k m•iniz ? 

- Laf yok. Galatasaray kara• 
kolun•. Sizi dün geceden beri tıek· 
lıyoruz. Evden alacaktık amma ec• 
nebiler bınkmadılar. Polis Umum 
Madürü Tahsin Beyelendınin emir. 
teri Löy le. 

,--v;·~iY~t"'-·~;-~ik,·-·"f;ı~;ı·· 

vahim değil 

Yugoslaya milletler c•miveli aza. 
rıdır ve muhtelif sctep·er dolayı· 
•İ e bu cemi} ette fııa ı..a mak ar· 
zusundadır. 

P.ri , 2S (A.A.) -Bayan Tabo· 
uis, B. Delbosun Avusturya orta 
eid•i ile olan görüşmesi hakkında 
şu satırlırı yazıyor. 

ValenciA'da <erbe<tçe ırezme•ine 
mü~a :ıc'e e'Jilmiı o!a!l ycgcirıe eo;;ır, 
çavuş Giovanni Gı>nnellı'dir. Zi•a 
çavuş, hükü d saf.arına Bril.u!• 
ga 'dı keodi i'ıti yarile geçm'ştir. 

Alt tarafına ne yazayim. Akıl mı 
öğretecelı"im? Ya onlardan birisi 
kalkıp dese : 

- Bize verecek aklın vardı da 
niı e kendine kullanmadın? Biz 
neyse ne, cahiliz. Tahsil görmedik. 
Hayat görmedik. Şeytana uyt'uk. 
Ya sen ? Paşa kızı 1 ya sen ? Ni· 
ye bir gece içinde ayyaş oldun ve 
bir tuçuk gece içinde paçavraya 
döndün? 

Evet, paçavray:ı döndüm. Amma 
k"m döndürdü bilmiyorum. Belki 
Şcvaief, belki Fettah, beık; .• belki 
bır uşak, beki hirkaç uşak 1 

Bana veri' en et suyunda uyutu• 
cu madde varmış. Ras Feddan diş• 
1.rhi gıcırdata gıcırdata söyledi. 
Fakat ilaçlı et suyundan sonrasını 
sormadı. Sormağı terbiyesine ya. 
kıştıramıyor. 

Ben de ortalı~ yaygaraya vere
mezdim. insanın yüzüne gülü gülü· 
verirler: 

- Yirmi iki yaşındaki Bebek 
hanıml kendi küçük ayağınız ve 
büyük aklınızla ~idip düştü1ı"üoüz 
çukurdan bize ne? 

Ras feddanın bilmemek ihtima. 
li de vardı. Fakat a-österdiği insan• 
lıQ"a karşı, bu sefer ol•nn akıllıca 

davranmak istedim. Hepsini söy. 
ledim. 

- Bu alçağı tanıyor musunuz? 
Dedi. Hıçbir şey tanımadıe-ımı, 

l'Örmcdı2'in i, •adece netıcesini bi.• 
di.cııni anlattım. 

- Ben ev en~mem. 
Eiraz düşündükten sonra: 
- Hayır, dedi. Seyı ahatinizin 

ve işin esası ~izın evlenmeniz de· 
ğil ki. Biz Mustafanın mahpus bu
lundul!"u memlekete, sırf Mustafayı 
aörmck için ıtiui) oruz. 

Orada bulundujtumuz uman iç· 
inde; anlıyorsunu~ ya, Mustafayı 

kimse bilmi)ecektir. Kocanız öl· 
wıüştiir, dulsunuz, matemi ıizi avut• 
wıak için ıreziyorsuouz. işte bu se• 

Eirdenlire tekrar konağa kaçıp 
girıreği düşündl.m. Benim düşün• 
cemi anladılar; 

- Ka~mağa, yayııara etmeğe 

kalkı~ma fena olur. 
Ben titriyorum, on:ar zorluyor• 

!ar. 
- Ataman sarayının köşesinde 

bir arabam:z var, onunla götürece· 
aiz. Meraklanma kimse ıörmez. 

Zaten ııörcnler lüzumu kadar gör• 
müşler. 

Açık konuştum, 

- Ben prensesin konağına dö
neceğ m. ileri giJerseniz bakkınız• 
da hayırlı olmaz. 

- Buralarda kimseler yok. Sen 
i"eri gitmel Sonra zorla götürürüz. 
ıen kepaze olursun. 

Araoaya bindık. Karakolun dip 
odalarındftn lirıne girdik. Birkaç 
kişi oturuyordu. Yazıhanenin ba· 
şında oturan çiçek bozuğu, ince 
kırkılmış softa sakallı !:.irisi galiba 
buranın müdürüydü. 

Sert sert homurdandı: 
- Gel bakalım pJşa kızı Maviş. 

Adın ne? Senin batıan a21lı ittihat. 
çılardandı değil mi? Koskoca bir 
prensesin konağında dostun Mus· 
tala ile yaptığınız rezalet nedir? 
Dostunu onlar domuzluğa tıktılar. 
Seni de biz yakaladık. Muhterem 
ecnebileri öldürmeğe kalkışmanın 
cezasını çekeceksıniz. 

Ben şaşkın şaşkın kekeledim ' 
- Bana hakaret etmeyiniz. Be· 

nim hiçbır suçum yok. 
- Hiçbir suçun mu yok? Yok. 

dur da bu kokona kıyafetin ne ? 
Hani senin çarşafın? hani yuzu. 
nün peçesi? sen müslüman değil 
mııin? 

Asıl can alacak noktayı bulmuş. 
!ardı. Ôrtüsiız peçesoz yakalamak .• 
bundan büyük suç mu, cinayet mi 
olur? 

(Devamı var) 

Ulus'un bugün çı~an 
başmakalesi 

[Birinci ıau fadan tfevamJ 
miz, ne de Türkiye ile 1 tal ya ara· 
ıındaki menfaat tezadları veya po· 
ltika anlaşmazlıklarından degiL 
Millet'er cemiyeti vazife ve meıu· 
liyetlerinden doğmuş olduğu için, 
ıebep zail olduğu zaman, kola. lık. 
la tasfiyel edPeceğine şüphe yoklu. 

Vaziye in normalleşmesine cen. 
tilmen agreman esas teşkil etti. Ta· 
bir münasebetlere dönmek bakımın• 
dan, mühim tir merhale de M lano 
uıülakatı olmuştur. Hatırlardadır ki 
Dış bakanımız Tevfik Rü~tü Aras 
M l:'tnoya gittiği zaman Balkan an
tantı konseyinin de reisliğini yap
sıakta idi. iki vazfe ve sıfattan 
istifade eden Tevfik Rüştü Ar . ısla, 
ıefinin dış politika dava•ını büyük 
aelAhiyetle temsil eden kont Ciano 
arasında Türkiye ve llalkanlarda 
ltalyaa münasebetlerine ait lconuş-
111a pek samimi olmuştur. Milano 
sıülakatında, centilmen agremanın 
ebemmiı etini takdir eden bu mil· 
lctlerin tabii temayülleri tezahür 
etti. Esasen Balkan antantı devlet• 
ler;nden Türkiye ve Yunanistanla 
ltal} a dostluk muahedeleriyle bir· 
birlerine bağlı idiler. 

Mültefik Yugoslavya ile dostlu
tumuzu yenilcdığiıniz ltalya müna-

aebetlerinin aynı surette tanzim 
edilmiş olduğunu iörmek, bunun 
ırerçeklenmesine çalışsn Türkiye 
için husu>! bır sevinç ıebebi ol. 
muştur. 

Belıırad mülllcatıaın, Göring'in 
Roma ziyaretinde Balkanlara aid 
mtseleler konuşulduğu hakkında 
he>ecanlı haberler neşreden bazı 
Fransız gazeteleri neşriyatı arifesi· 
ne les~düf etmiş o'ması da dikkat 
edilmesi lazım ırelen bir noktadır. 

Navlun Mukavelesi 
Komisyon topıondı ve bır 
mukaveıe tıpi teşblt etti 

Tıcaret eşyası nakleden vapur• 
tara ait bir navlun mukavelesi ya• 
pacak olan komisyon dün de ti• 
carcı odasında top~anmıştı•. 

Komisyon dünkü toplantısında 
bir mukavele fpi tesbit etmiştir. 
Bu mukavele üzerinde alakadırla. 
rın da fikri alındıktan sonra komıs
yon ticaret odasında bir toplantı 

daha yapacak ve mukaveleye esas 
şeklini verecektir. 

Yeni mukavele tacirler için elve
rişli bir şekilde tanzım edim şlir. 
Bu suretle ş kAvetlerin önüne ııeç
miş ve tüccar zarardan kurtulmuş 
olacaktır, 

[Birinci sahi/eden devam] 
Jezeck ile yapmış olduğu görüş. 
meler haltkında mutalealar serde. 
den salahiyttlar mahafil, Fransanıtı 
şimdiı e ladar bir uzlaştırma zih
niyet • takib elmiş ve ademi mii
dııhale itilAlınıo, müteaddit defal.r 
ihlal ed i lmiş olmasına ra~men 
büyük bir sabır göstermiş oldu· 
tunu hatırlatın ktadır. 

Avni mahafıl, Fransa'nın sabır 
ve müsamahasının hududunu bulJu. 
ğu, ti ha~sa ş'mdi olduğu & iti 
Fransa'nın mi stemlekeleri deniz 
münakalAtı tehlikede lulunduğu 
zaman Fransa bu budunu asla aşa· 
m · yacaaını ehrmmiyetle kaydet· 
mektedır. 

D ıı-er taraftan ayni mahafil, in· 
ırilız imparatN · uğu yolunun da gar. 
bf Akdenızde tehlikeye maruz bu· 
lunduıtunu kaydetmekte ve Fransa 
ile lna-ilterenin lspan)aya girılecek 
yolları müessir suret lP kontrol aı. 
tında bulundurmak ve ecnebi müfre· 
ıelerin yeniden l•panvada karaya çık· 
malarına mani olmak için müşterek bir 
hattıhareket kabul etmeleri l!ızım• 
gelrcel!"ini ilave elmektedırler. 
Ôgrenildiğine göre b. Delbo1. 

Almanyanın daha rrutedil hareket 
etmesi için ltatyanın üzerinde bir 
tazyık icra etmesi hususunda b. 
Weleıeck nezdinde ısrarda buiun• 
muştur. 

1 ta I yan murahhasının 
aözl•rt ve lnglliz 

gazeteleri 
Londra 2S (A.A.) - Gazeteler, 

Londra komıtesindeki son had se• 
lerden do1ı"an güçlüklerin hafifle
mekte ve B. Grandinin şiddetli be· 
yanatının verdiği intibaların da za· 
yıllamakta oldutunu kaydetmek· 
tedir. 

Daily telgraf diyor ki: 

ltalya, ademi müdahale anlaş
masını bozmak \•eyahut kontrol 
p.lr ının ıatb ~iıe muhalrfet etmek 
niyetınde o'm•dığından dolayı va• 
zi,elte hi~bır değişiklık yoktur. 
ltalyanın ispanyadaki gönüllüleri 
geri çekmek meselesinin müzake• 
resini re.1detmesinden dolayı fazla 
mıktarda endişe edilmemelidir. Bil. 
hassa B. Grandi ileride bu mese· 
leye ) en iden temas edeceğini bil· 
dirmiştır. 

Daily mail gazetesinin d "ploma• 
tik muhaliri i-. vaziyeti tetkik 
ederken yeni bir ltalyan • lnııilız 
yaklaşmasını k:ıbil buluyor ve çün· 
kü, diyor. lkgi iz nazırları, iki dost 
millet arasında bir anlaşma1lığın 
manasız ve aynı zamanda teh ikeli 
olac•ğını ve bunun neticesi olarak 
Akdenizde manasız bir rekabete 
voracağını anlamış'ardır. 

lspanyol llmanlart 
ablolca mı edllecer,? 
Parıs 25. (A. A.) - NeV•} ork 

Herald Trıbune ııazete<ioin Avrupı 
nushasına göre dün B. Dc~t.os ı e 
loa-iliz sefiri S r Georıre Cl.•rck 
arasında }apılan görüşme esna· 
11nda ltalya'nın I· p3nya'daki gö
nüllüleri geri çekmekten imtiıada 
devamı halind~ bütün l•paoyol Jj. 
manlarının Fransa V• fngıltere la· 
fından abloka edilmesi derpiş edil
miştir. 

Komite içtım.ında rejim 
kavgası! 

Londra 25 (A. A.)-Havas ejan• 
ıı muhabirinden : dün ademi mü-

1 
dalıele kcmit•sinde Sovyet Rusya• 
nın Londra se!H B. Mai;ky, Va• 
lencia 1 ükiimeti "!•rafından geçen• 
!erde Fr;osa ve lo4i:tcrc'~e gön• 
deriıır.ii o!an notayı tevdi ettık! 
len sonra ltaltar ın Genc
ıaJ Francoya vasi miky••la yar• 
dım etmekte olduğunu söylemesi 
üzerine B Gundi ile ara arında 
şiddetli bir münak~şa çıkmıştır • . B: 
Grandi, Sovyetlerın muaheıesını 
kabul edemıyccejtifti ve hükümetınin 
bu muahezeye jcabeden cevapları 

vereceği mukabelesinde bulunmuştur. 
ltalyan sefiri, ilave etmıştir: 
• Bütün bunlar, kemintern'ın, çe• 

virmekte oldue-u manevralardan 
başka bir şey değildir. 

Bunun üzerine b. VM Ribbentrop 
söz atarak uzun bir nutuk söylemış 
ve bu nutukla komünizme hücum 
etmıştir. 

Ademi müdahsle komitesi aza• 
•ından bazıları, dünkü içtimaın bir 
intihap mitinııini andırmış olduğunu 
beyan etınekted'r. 

lspa•ya hududunu kon• 
trola memur ~&anlar ta• 

rln edildi 
Londra 2S (A.A.) - Ademi mÜ· 

dahale kum tesi l•panyada kontra· 
la nıtmur tdilen muavınleri tayin 
e\mışt r. 

Deniz kolrolu içi~: 

Kont Am,.al ~alza • Estonya •, 
Cherbourg'a bahroye albayı M· yer 
Norveç Breste. Breste Meıja Lo
ton.a, Verdon'a Bahriye ıılbayı 

Akkermınd Felemenk, Lizbon'a 
bahrhe albayı Thiele Danimarka, 
Mader'a bahriye alhayı Safyeddin 

albayı Türkiye. Cebelüttarık'a, bahri)"e 
Tiyauıç Yugoslavya, Orania, batı. 

riye albayı Doyle lrlanda, M.ırsil· 
yaya Palerme'e henüz kimse tayin 
edilmemiştir. Buraya b.r lsveçli ta. 
yın ec.i.ecekıir. 

Kara konlrolu için: 
Aşalı"ı Pıreneye yüzbaşı Gullen· 

ram· lsveç, ukarı P.reneye Albsy 
Wettre • Gorveç ., yukarı Garonnee 
Alboy Martola. Fonlandiya ., Arie· 
gee B. Paul Reinhards. Letonya ., 
dolı"U Pıreneye Albav Ôıs. Fele. 
meok ·, Cebelüttarık - ispanya ara• 
zid huduuuna B. Safyeddin • Tur
k ı ve • 
lnglllz gemllerl Akdeniz 

yer tutuyor 
Londra, 25 ( A.A. ) - ispanya 

vakaı li dolayısile lngiltere amıral· 
lık d&iresi, aşağıdaki tertibatı a .• 
mıştır: 

t:ıarcrlona da Oyolbos adındaki 
atölye gem·•i, Valenciada 1,000 ton 
hacmindekı Shropshire kruvazörü, 

Alicante'ta hastahane gem si 
MJ ır.ie. 

Pa ma'da Cipsy torpido muhribi. 
Cartagene'de Aero ve Grafton 

mu o. riplerı. 
Ceuelittarık'tan Queen Elisabetb 

ve 4 torpido muhri,i. 
Tanca'ua Davonıı.re kruvazörü 

ve Garland muhribi, 
Saint Jean da Luz'da 4 torpido 1 

muhrıti ve 
Viga'da Brazil mJhribi bulundu

ru acaktır. 
Bir deniz nUmarı,ı teklifi 

Parıs 25 ( '1,. A.) - Le jourıal, 
bazı rnukaveı.ıetlerin önüne geç· 
mek m.mkün olmadığı takdirde 
Fransızlar!\ lngilizlerin ademi mü. 
dal ·aleyi müessir kılmak için bir 
deniz nüma}iiİ yapmaları ihlimalhi 
baii:l görmemekle beraber şöyle 
yazıy.>r: 

Netayici pek a~ır elac•k ohn 
deniz nüm&} işleri gibi icraata gi. 

"il. Ci, nonun Be'grad styahali 
uzun uzun görüşüldü. Franm dış 
b11kanlı2"ının resmi tezi müstakbel 
Adiryhtık paktının küçük anlaşma• 
ya veyahut Fransız • Yugoslavya 

1 

dostluQ-una muhali! olarak telakki 
edilmiyeceği m~rkezindedir. Şu 
şartlaki, bu hu•usta imzayi mütea. 
kip dip'om1tik bir hareketle teyit 
edilsi '· Hakikatte, ltalyanın mütte• 
fıkimız olan Yugoslavyaya, bi ı· 
hassa bize karşı hassatan taarruz• 
kiir oldu2"u bir sırada, yaklaşması 
Benes'ın Brlgrada seyahati arife· 
sinde y~ pl ığL siya.! kart ketin 
pek ziyade lehinde birş~y 1o"madı· 
e-ı gibi Ba1kanlarda lıalya A1maoya 

Madrld bomltardıman 
Edihll 

M•drid 25 (A.A.) - Gece !l•Ç 
vakit asilerin tanarelcri Mı rid 
üzerinden uçmuş .e şehri bombar
dıman e~mişlir. Tıf•i iit yoktur. 

Yeni bir Alman 
keşfi 

Ber'iıı 25 (A.A.) - Berlin pro
fesörlerinden Schmidt, fiı.ko-şimik 
uir usul yard mıvle, kitr_ille yanan 
tır demir i•t•h•al etmıştır. Semı • 
Pirofor ismi verilen bu madde 
1elıirli ııaz çıkarmadan yanmakta• 
dır. Ve eczacılık sahasında birçok 
tatbikatı olac•ğı bildirilmekted•r. 

kuvvt:linin geni~'cme~i mahi~eti 1de 

1 
1 

tefsir edi ebilir. Zira, Belrrad hü· KÜÇÜK HABERLER . 
kumeti bunu y•pmak için Fran•ıı. !,_ __ ...;; __ , ______ ~_.. 

ıara!ından Küçük anlaşmaya tek:if * Eminönü Halkevi bu akş1m 
edıln. ;, olan karşılıklı yardım pık· 20,30 da bir cKadın şairler gec~,., 
tını reddeımektedir». tertip etmiştir. 

Londra. 25 (A.A.) _ Gazeteler, * Evvelki gün Ankaradan şeh • 
Cont Cianonun Belgrıd se)ahatı. rimize gelen Gümrük ve İnhisar· 

tar Vekaleti Müsteşarı Adil dün oı ıyi bir surette karşılamakta ve 
bunun neıiccainde ımula~•c~k mu.. bazı teftişlerde bulunmuştur. B. 
ahedeler ile merktz! Avrupadıı Adilin Trakyadaki gümrük işleri 
su~hun takvıye edileceği fikrinde için Uzunköprüye gitmesi muhte· 
bulu~maktadır. meldir. " 
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Muhabir mektupları 

Bayburd şarkın en 
mamur beldesi olacak 

Bu yıl konan fazla tahsisatla elektrik, 
au ve kaldırım meseleleri helledlllyor 

Kültür inkişafı ön safta gidiyor 
Bayburt (Hususi) - İki yıldan 

beri Bayburt gençliğini sinesinde 
toplayan Bayburt Halkevi geçen 
yıl çalışma sahasında muvaffakL· 
yetli bir çok işler başarmış; ezcüm· 
le san'at şubesi ve gösterit kolları 
bu başarılara bir kat daha önem 
vermiştir. Geçen yıl üç beş parça 
gibi mahdut bir caz takımile faa· 
liyete geçen san'at şubesi bu yıl 
da yeni getirilen bando takımile 
bir kat daha iyileşmiş bulunuyor. 
Şımdilik 12 parçadan müteşekkil 
olan bando takımımızın pek ya • 
kında ilave edilecek yeni parçalar· 
la mühim bir noksanını tamamla • 
mış olacaktır. 

Gösterit kolu ayda iki müsamere 
vererek halkı Fvin colı51 altına top
lamaktadır. Köycülük şubesi iki 
nahiye l:ir gezi tertip Ldecek ve 
köylüye konferanslar verilecek • 
tir. Geri kalan şubeler de aynı 

maksat uğrunda faaliyetle çalış • 
maktadır. 

Bir iki aydan beri memleketi • 
mizden ayrılmış olan ilçebayımı • 
zın yakında tekrar Bayburda av· 
d-etleri 'üzerine Halkevinde şere

f ine bir ç~y töreni tertip edilmiş ve 
bu münasebetle bir de konser ve • 
rilmişlir. Bandonun çaldığı milli 
havalar salonu dolduran davetli -
!erin alkışlarile karşılanmış, bu 
münasebetle ilçcbayıınız tarafından 
Halkevi çalışmaları~ ve yakında 
yapılacak Halkcvi binası hakkında 
izahat verilmiştir. Bayburda geldi· 
ği günden beri Bayburdun ömarı 
ve ~•elesmesl hususunda a1aml 

rişmeden evvel Mil 1Ptler Cemiye. 
tine müracaatta bulunmak icab 

eder. 

yardımlarını esirgemeden sarfeden 
ilçebyaımız bu yıl tatbik edeceği 
çalışma programile Bayburdu iki 
yıl içerisinde doğu illerinin en ma· 
mur bir beldesi yapacaktır. Buna 
Bayburdun ki).çüğünden büyüğüne 
kadar herkes iman etmşitir. Ye • 
ni yapılacak Halkevi binası 40 me· 
tre tulı1nde, 20 metre arzında, 800 
metre murabbaı bir sahayı işgal e
decek ve bütün konforu havi asri 
bir bina olacaktır. Bina tahsisatı 
20 bin lira hazırdır. Arsa işi halle
dildikten sonra binanın temelleri 
Nisanın ilk haftasında muhakkak 
atılacaktır. 

Belediye çalışmalan 
Bayburt belediyesi geçen yıla 

nisbeten imar faaliyetini arttırmı· 
ya ve memleketi daha süraUe i • 
mar etmiye karar vermiştir. Bu 
yıl belediye bütçesinin geçen yıl· 
ki bütçeden 20 bin lira fazla olaca
ğı söyl~nmektedir. Bütçeye konan 
bu fazla para ile hükümet kona • 
ğının yanında bir park yapılacak; 
Cumhuriyet caddesi parke döşe • 
necek ve yeniden binalar yapıla • 
caktır. Su işlerine yine bu yıl baş• 
!anacaktır. Elektrik meselesi de 
yakında halledilmek üzeredir. İlk 
elektrik Erzurum ve Bayburda ya· 
pılacaktır. 

Kültür işleri 
Kültür işleri geçen yıllara nis· 

belen düzeninde gitmektedir. Hali· 
hzaırcta ilk okulun 700-800 arasın· 
da bir mevcudu vardır. Orta oku • 
lun mevcudu da geçen seneye nis
beten artmıştır. Arta okulda bir 
yatılı pansiyon açılmıştır. Buradc 
köylü çocukları yatmaktadır. 
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Polis v Adliy ~ 

ihtiyar bir Romanyalı 
vapurdan çıkar 

çıkmaz dolandırıldı 
Suçlular hemen gaka/andılar ve 

Cürmü Meşhut mah
kemesinde mahkum edildiler. 

lsmail isminde Romanyalı, yaş
lıca bir müslüman. üç • dört gün 
evvel, Pazarcıl.tan lstanbula, ıöz· 
lerini tedavi ettirmek üzere gel. 
miştir. lstanbula çıkınca, Romanya· 
dan kendi. ine tavsiye edilen oteli 
aramaya başlamı,tır. Mahmulpaşa
dan geçerken rastladığı bir ada· 
mada otelin nerede oldııA"unu sor
muştur. 

Bu rastladıll't adam. meşhur aa• 
bıkalı zarfçı ve manitacılardan Sab· 
ridir. Yanında da arkadaşı Vehbi 
vardır. iki sabıkalı, lsmailin yaban• 
et olduğunu anlamışlar, üstünün 
başırıın temiz olduj!'unu görünccde, 
paralı olduj!'unu kestirmişlerdir. 

Vehbi, hemen Sabrinin yanından 
ayrı 1 mı ş, yürümeğc başlamıştır. 

Sabri de: 
- Gel, babacıtım, demiştir. Ben 

sana oteli ıöstereyim. 
Beraberce yürürlerken, Vehbi, 

paltosunun altından bir çanta dü· 
şürmüş ve yürüyüp ıitmiştir. Sabr~ 
çantayı yerden a.lmış ı 

- Yaşadık baba, dcmişdir •. işle, 
çantayı bulduk. Kim bilir içinde ne 
kadar para vardır ?! .. 

lsmail, nlmuskar bir adamdır. 
Şöyle bir cevap vermiştir: 

- Bak, benim bir ıözüm zaten 
hasta.. EIAlcmio parasını alıp ta 
büsbütüu kör olmağa vaktim yok. 
istemem öyle parayı. 

Aralannda bu muhavere ırcçin· 
ccye kadar. Vehbi de dönmüş, 

karşılarına dikilmiş, demiştir ki: 
- Ben biraz evvel çantamı dü

şürdüm. Şu karşıki dükkancı sizin 
bulduj!'unuzu söyledi. Çıkarın ba· 
kalım. 

Sabri: 
- Biz çanta, mania bulmadık. 

Sen git başka yerde ara! demiş, 
lsmaile de dönerek çantayı saıtlam 
yerine sakladığını, bulamayacağını 

sözde fıslamıştır. 
Vehbi ısrar edince, Sabri: 
- Gel yahu ara bel. Biz öyle 

senin paranı yiyecek adama benzi
yor mıyız?. Bak, bacıbaba öyle 
adam mı? Demiştir. 

Saf Romanyalı, hayret içinde 
ağzını açamamış, Vehbi, yalandan, 
Sabriyi aradıktan sonra, Romanyalı 
lsmaile dönmüştür: 

- Seni de arayacağım. 
Sabri de arkıtdaşına yardım et• 

miı, bir emrivaki yaratmıştır: 

- Ara yahu. .. Arasın yahu Hacı 
Baba .. sende çanta var mı. 

Vehbi lsmaili de aradıktan son. 
ra, •Yokmuş .• diyip uzaklaşmıştır. 

Bir kaç adım sonra, Sabri, !sına. 
ile yalandan bir yeri Selamet 
oteli diye ıöstermiş, ayrılıp savuş. 
muştur. 

Biraz aşağıda elini cebine atınca 
67 lirasile 500 leyiııin yerinde yeller 
esdiğini gören lsmail polise koş. 
muştur, 

ikinci şubede kendisine gösteri· 
len resimlerden, Sabri ile Vehbiyi 
tanımış, iki sabıkalı polis ikinci ŞU• 
besine gctiril~rek on kadar memu
run araıında lsmaile: 

- Bunlar hepsi sabıkalı.. lıan

ıileriydi? Diye sorulup a-östcrilince, 
lkisinide yakalarından tutarak teş• 

his etmiştir. 
Sabri ile Vehbi dün asliye der• 

düncü ceza mahkemesinde muba· 
keme edilmişler, suçları sabit gö. 
rüldüj!'ünden Sabri 4 ay 15 ıün; 

Vehbi, yaşı nazara alınarak, 3 ay 
15 gün hapse mahkum olmuştur. 

Suçlular, adamcağızın paralarını 
ödemeQ"edc mahküm edilmişlerdir. 
V;ıhbinin bir kahve işlcttitı anla. 
şılmıştır. 

• • 
Altı lira rü,vet 
Teklif etmiş 
Müddeiumumi sucıunun 
cezolandır ılmasını istedi 

Ôlçülcr baş müfettişi Bedriye 
baskülünün muavenesini ıerian yap
ması için 6 lira rüşvet teklif eden 
Tabirin muhakemesine As iye 3 ün• 
cü ceza mahakcmcsinde dün de• 
vam edimiştiştir. 

Müddeiumumi iddiasını rcddcdc· 
rck rüşvet suçunun s_bit olduğunu 
söylemiş, Tabirin ceza kanununun 
222 inci maddesine ıöre cezalan• 
darılmasını istemiştir, 

Muhakeme, Tahirin müdafaası 
için ba,ka güne bırakılmıştır. 

Bir hırsız mahkOm oldu 
Bilal isminde birisi, birkaç ıün 

evvel. L•nıadan geçmekte olan An· 
na ismindeki bır rum kadımn elin• 
deki çantasını kapmış, kaçarken, 
kadının bağırması üzerine çantayı 
fırlatıp yere atmıı, gözden kaybol· 
muş ıonradan yakalanmıştı. 

Dün, Sultan Ahmet iıçüncü Sulh 
mahkemesinde yapılan mahkemesi 
sonunda, Bi Al, 20 gün hapse mah• 
ktlm edilmiştir. 

Bir zotb• 2 •Y 19 gUn 
hapis yatacak 

Hayri isminde birisi, bir rece, 
serho~ olarak, Çenbcrlitaşda lile 
bahçesine gitmiş, orada kıılara 
sarkıntılık etmcte başlamış. ken• 
d isine ihtarda bulunan Şcrafed· 
rlin isminde birisini bıçakla ba· 
cajtından yaralamış. bck~i Sabi· 
tinde paltosunu kesmişti. Dün, mah· 
keme, Ha)•ri,i, 2 ay 1!> gün hapse 
mahkılın etmiştir. 

Kavga 
Ma•kad~ vali konağı caddesinde 

ipek 'mim fabrikasında çalı1an 
ameleden 16 yaşında Diyamaııdi, 
filim operttörü Mıhalle kavııa c~· 
miş, üzerınde bulunan bir çakı ile 
Mihah yaralamı~ı.r. Diyamandl 
yakalanmutır. 

Yaralandı 
Ç~rşıkapıda Sinan medreıuinde 

kunduracı iden Karnik, dükkanın· 
da çalışırken, kösele kestiği kun• 
duracı bıçağı sol bacaj!'t kaba etine 
saplanmış. kesmiştir. 

Yaralı Karnık, tedavi altına alın· 
mıştır. 

ovun ovnarı..erı 
Kaly<>ncu Kolluj!'unda, kuyu so• 

kağında l ı numaralı evde oturan 
Yağma'nın 8 yaşındaki kızı Pedi, 
Tarlabaşında, sokakta oyun oy· 
narken Rcşadın idaresindeki 21 \5 
numaralı otomobil çarpmış, çocuğu 
başından ve ayasıından yaralamıştır. 

El birllğile dayak 
Üsküdarda Valdeiatik mahalle· 

sinde oturan Ramiz, ayni mahalle· 
de oturan 1 .. mail oğlu Behçet ve 
Mehmet oğlu Remzi tarafından el 
birliğiı e dövülmüştür. 

Azıh sarhoşlar 
iki sarhoş inci gazinosunu 

alt üst ettıler 
Eren köyünde, Hamam sokaj!'ında 

oturan Ahmet oğlu Ali i.e arka• 
daşı nalbur Hü•amettin, dün gece, 
Kadıköyünde kafaları çektıkten ve 
hayli sarhoş olduktan sonra .. geç 
vakit Kadıköy rıhlımında lncı ga· 
zinosuna giımi,lerdir. 

Orada, kapalı yerde de bir 
lıa}li iırra~ kların, rd<ı, lt}in e· 

rine vurmuştur. iki sarhoş kafadar, 
önce sahnede şarkı okuyan kızlara, 
ondan sonra da elralta oturan 
müşterılere taarruz ve tecavüze 
başlamışlardır. 

Kendilerine ihtarda bulunulun• 
ca da: 

- Oğlum, bize kim derler?! .. 
Kimmiş karşımııa çıkacak kabada· 
yı? .• Gibi naralar atarak tabak ve 
bardııkları kırmağa başlamışhrdır. 

Bu iki bedmest, polis tarafından 
yakalanarak cürmü meşhut müddei. 
umumilıl!'inc verılmişlerdir. 

Köy 
Ebeleri 
Sıhhiye Veklleti köy ebe 
Maktaplarl açmıya 
Karar vardi 

Sıhhiye Vckaloti köylümüz için 
ebe yctiıtirmek üzere memleketin 
muhtelif ;erlerinde "Köy ebe 
mektepleri. açmıya karar vermiş• 
tir. Bunlar vilAyetlerimizdc mevcut 
doıtum evlerine ve dispanser .ere, 
köy ebeleri ,etiştirccek tcşkilAt 

illvesile yapılacaktır. 
Parasız ve leyli olan bu mek• 

teplere (30) yaşını geçmemiş köy 
kızları alınacak ve evli namzetler 
tercih olunacaktır. Bunlara üç, beş 
köyü ihtiva eden bir ımntaka 

verilecektir. 

Kadıköy Su Şirkatl 
Kadıköy ve havalısı S" şirke• 

tinin Hükümete satılması için An· 
karada müzakere erde bulunan şir· 
ketin delegesi; B. Mençe dün An
karad~n şehrimize gelmiştir. 

Bua-ün Parise hareket edecek 
olan delege müsait bir safhada 
cereyan eden müzakereler hakkında 
umumi merkeze izahat vererek 
tekrar memleketimize dönecektir. 

·-AÇ l z-

Ş~lhlüır Halb>~ırD~ırü' 
Müstahsillerle 
Süt satıcılar 
A nlaşıgorları 

Bu ltilAI süt satışlarının tekrar 
eski ıcklini alacağını göstermekte
dir. Süt müstahsillerinin südü biz· 
zat kendileri aatmaj!'a karar ver• 
dikten sonra satıcılar oikaycte baı• 
lamışlardı. Bu hususta ticaret oda
ıına her iki taraf müracaat etmiş
lerdir. 

Sütçüler ceml,atl •· odaya baş 
vurarak ıütlere !azla ıu katıldı· 
tını ileri sürmüş, sütün ka1mall't 
alınmadan satılması lazım gclece. 
j!'ini iddia etmiştir. Kaymaksız süt• 
lerın pastacılara 1atılması ve piya. 
s3 ya halis süt çıkarılması da ayrıca 
teklif oluumuşlur. 

Oda bu müracaatları tetkik et• 
mcktemtedlr, Elde edilecek netice 
bir raporla Belediyeye bildHlecek· 
tir. Bır taraltan da ıilt satıcılarile 
müstahsillerin anlaşacakları ıan 
edilmektedir; 

Hem müstahsil, hemde lltıet olan 
ıütcüler evvelcede mevcuttu. Fakat 
son kararla bunların hepsi birden 
süt satıcılığına başlamışlardı ki, bu 
vaziyetin daha fazla devom ede
miyecej!'i ve müstahsillerin hepsi· 
nin bırdcn bu iki işi aynizamanda 
yapamıyacakları kanutıııde olanlar 
mevcuttu. 

Sütçüler ıınlaşınca ortada bir 
meselenın kalmıyacaıtı ve süt sa· 
tışlarının eskı şeklinde devam ede· 
ccıti anlaşılıyor. 

Karabük demir ve 
çelik fabrikaları 

Karabük'te kurulacak demir 
fabrikaları tesisatının temel atma 
merasimi nisanın üçüncü cumartesi 
günü başvekil ismet lnöniinün elile 
yapılacaktır. 

Mera.imde bulunmak iizare 
şehrimizden girlecek o lan zevat 
içh iki hususi tren tahrik edıle· 
ceklir. 

Başvekilin 
1 
b~ münasebet~e bir 

nutuk söyleme erı muhtemcldır. 

Kazaya uğrıyanlara taz· 
minat varllecak 

Bu gün erde Kamutayua müza• 
keresine başlanacak olan yenı sey• 
rüsefer kanunu b.r çok esasları 
ihtiva etmektedir. 

Kanuna göre her şehirde seyrü· 
sefer işlerini kontrol e'm k üzere 
bir komısyon bulunacak ve kazaya 
ujtrayan yo!culara tazminat verile. 
cektir. Bunun için otomobil ve oıo. 
büs sahipleri için sigor~a mecburi 
olacaktır. 

Bu esaslar her isteyen'n oto. 
mobil veya otobüs kuilanmasına 

meydan vermiyeceklir. 

K açak un veriyorlar mıfl 
Müteahhit veya bayilerın resmi 

daire ve müesseselere verdikleri 
unların ekserisinin kaçak olduğu 
görül.ııüşdür. 

Maliye Vekaleti bunun önüne 
geçmek üzere bundan sonra sarf 
evrakına makbuz ve nakliye tez· 
hrelerinin de muhakkak raptedil
'llcsini dün vil~~ete bildirmiştir. 

Fransız profesörU mem· 
lekatine dönmUftUr 
Şehr mizde iki konferans verme• 

si için davet edilen Fransız profe· 
sörü Debre konferanslarını vermiş 
ve mcmlckctıne dönmüştür. 

Emlak 
Sahipleri 
Birlik kurdular 
Irat klral11rının muh11fa• 

zasına ç11lıtılacak 

Ş ehrimizdeki emlak ve irat sa· 
bibi olanlar bir birlik kurmuş

lar ve faaliyete geçmişlerdir. Bir· 
lik Galatada bir bina kiralamış, 

idare heyetini tesbit ve kendisine 
bir mesai programı çizmiştir. 

fstanbt:ldaki emJak ve irat sa • 
hiplerinin, bu birliği kurmaktan 
maksatları şudur: 

Şehirde emlak ve irat kıymetleri 

gittikçe düşüyor. Hem satış fiatı, 
hem de kira bedeli ucuzlamıştır. 

Şehrin gittikçe fenalaştığı, halkın 
muayyen semtlerde toplanmıya 

başladığı. iş ve ticaret merkezleri
nin değiştiği ileri sürülmektedir. 

Bırlik, irat ve emlak fiat ve kira
larının sahiplerine zarar vermi • 
yecek şekilde muhafazası için ça • 
lışacaktır. Birliğe, irat ve emlak 
sahıbi olan bir çok zenginler aza 

olmuşlardır. Bilhassa, eskiden ya· 
pılmış ve han usulü kiralanan bi· 

nalar, şimdi fiat ve kira itibarile 

çok düşmüştür. Birliğe, daha ziya· 
de iradı ve emlaki ile geçinen ve 
bunu kendısıne i§ edinmiş bulu • 
nan zenginler aza bulunmaktadır. 

~Deniz Ticaret 
Mektebi 
lktısat Vekı31etı mektepte 
Bazı venılikler yap~cak 

Iktısat Vekaleti gelecek ders yı· 
lından ıtıbarcn Ortaköydeki Yük • 
sek deniz tıcaret mektebınde esas
lı yenılıkler yapacaktır. Mektepte 
yapılacak ıslahat ile kaptanlaı ımı • 
zın ve deniz adamlarımızın mü • 
kcmmel bir şekilde yetiştirilmesı 

temin edilmiş olacaktır. Mektebın 
yanındaki arsada kurulmakta olan 
Jabratuar binası bu tatil esndsın
da bitirilecek ve burası için Avru
paya ısmarlanan tesisat ve aletler 

yerlerıne konarak labratuar ge -
lecek ders yılında talebenın isti • 
fadesınc açılacaktır. 

Buııd~n başka mektebin en bü • 
yük noksanlarından bıri olan ve 
talebenir. amel! olarak yetışmesi 

içın munakkak surette lüzumlu gö
rulen vapur meselesi de hallcdi -
lecektır Vekalet mektep için bü· 
yuk bir gemı alacaktır. Tale~e le~ 

bu npurda ameli ders görecekler -
dır Bugüne kadar mektepte kü -
çük ve eski bır yattan başka bir 
vesait bulunmaması yüzünden a
meli derslere lazım gelen elıem· 
mıyet verılememıştir. 

- -·---
85 talebenin ı,tırakile 
bilyUk konser verilecek 

Konservatuar Nisanın yirmısın

de kız ve erkek 85 talebenin ışti -
rakile, K onservatuar muallımle · 
rındcn Fahrettın Sadığın idaresin
de büyük bir koro konseri vere • 
cektir. 

Bu konseri milıeakıp Konserva
tuar, Mayısın on beşıne kadar üç 
talebe konserile konserlerine ni -
hayet vererek yaz tatiline girecek
tir. Tatilde Konservatuar bandosu 
her gün şehrın muhtelif semtle -
rinde açık hava konserleri verecek· 
tir. 

1 
Tünel şirketi 
Zarar 
Ediyormuş 
Şirket yolcu adedini ar• 

tırmak 
için tedbirler dUfUnUyor 

İstanbul Tünel Şirketi bir kar 
temin edilmediğinden bahisle pi.an 
çosunu zararla kapadığını bildir -
miştir. İdare, yolcu sayısının git

tikçe azalması dolayısile se!'leden 
seneye varidatını kaybettiğini iddıa 

etmektedir. Bu iddiaya göre. Tü· 
nel yolcularının adedi '..92.8 sen~ • 
sindenberi her sene muhım mık-

tarda inmektedir. Ve mezkur yıl 
Tünele bınenlerin adedile son bir 
sene içındeki yolcuların miktarı 
arasında dört milyondan fazb bir 
azalış vardır. 

Ezcümle yalnız 929 yılı içinde 
dokuz milyon 408 bin 82 kişi Tünel 
ile seyahat etmişken, geçen sene 

bu adet 6 milyon 146 bin 58 kişiye 
düşmüştür. 

Bu cümleden olarak 570 ınetre 

gibi nısbeten az bır mesafe dehi
lindeki bir kaç dakikalık seyahat 
için verilen şimdıki ücretin bir 
mıktar tenzili imkanı olup olma
dığı hatıra gelmektedir. Çünkü bu 
kısa me.afeye nazaran ücretlerin 
yüksek olması yolcu miktarını a
zaltan en mühim amillerden biri -
dir. Ve ayni sene içinde daha ur•t7 
olan ikinci mevkide seyahat eden
lerle Tünel bırinci mevki yolcuları 
arasında bir kaç milyon gibi pek 
büyük bir fark göze çarpmaktadır. 
Ezcümle son sene bırinci mevki ile 
bır milyon 289 bin 196 kişi taşın
mışken ayni yıl içinde ikinci mev
kie binenlerin sayısı 4 milyon 857 
bin 386 dır. 

Kazanç yoklama 
Defterleri 

Yeni bina tahriri yapılmış olan 
yerlerde kazanç yoklama defler. 
l<rinin yeni kayıd la ra göre tesi~ 
edilmesi maliye vekaletinden bildi
rılmi 5ti r. Baıı yerlerde bu ddter
leriıı ha!a eski Una tahrirlerindeki 
varidata göre tutu ldukları ırörüJ. 
dÜQ"ü~den bu em·de bunun gayri 
kafı önüne geçilecektir. 

Sanayi Birli6i 
idare hP.ye ti dün topla· 
rıarak muhtelıf meseleleri 

görüşdü 
Milli sanayi bırlı~i idare heyeti 

dün öğleden •onra topla .ımıştır, 
Top! •nlıda birli~io m:ıtad ı~lcri 
tizeriııde görüşü!müş ve billıa11sa 

Ankaradan dönen lıeyetin verdi i 
ızahal din'cnmiştir. Heyet Ankara
da muamele vergisi vrrmek i'J"ri 
etrafında lktısıt Vckaieti le temaı
larda bu'unmnş \'C iyi neticelerle 
dönmüştür. 

Sanayı llırliği bu seneki Yerli 
Mallar sergiıinin geçen yıllardan 
daha giızel olması ilin çalışmalara 
b eil~mışlır, Bir ık bu hususta ala. 
kadsrlarla da temaslarda buluna. 
caktır. --
Haplsaneler MUdUrU 

tehrlmlze geldi 
H•p <aneler Umum Müdür vekili 

Bedri, lir müddettenberi, memleket 
hari.anelerini teftiş etmekte, tetki· 
kat yapmaktaydı. Umum müdür 
vekiii dün lstanbu la gelmiştir. Bu. 
rada da, hap sancleri tetkik ve tef
tiş edecektır. 
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Her köy istihsal kud

ta 
retine göre ayrı 

kviye edil melidir 
K üçük ve parasız belediyelerin lağvı, köy kalkın· 

maıı hedefinin tahakkukuna en çok yarayacak 
yerinde bir tedbir oluyor. Çünkü devlette ka~t olan 
teşkilAt, tes sat ve kadro değildir. Randıman esastır. 
HattA alınacak netice, yükle ilen külfrt nisbetinden 
çok aşaQ"ı olur ve•bunun bir başka türlü tcl~fisi müm. 
kün olursa l öı le bir teşekkülün idam esi hatali bir 
idarecPik demektir. Küçük belediyelerin, devlet le· 
şekküllcri içindeki mevkii, hizmetinden fazla bir büt. 
çc firesi olarak kalmaktır. Belediye, mütevazin bir 
bütçe işidir. Mütevazin bütçede hayali hesap ara, fu. 
zull külfetler istinat edemez. Küçük belediyeler, ken• 
dilerine müfrez varidat ıle masraflarını tevazün et• 
tirmeictcn sarfınazar, tabi oldukları büyük bütçelerin 
tcvazununıı da bozacak mahiyet arzederlcr. Halbuki 
hizmetten kasd, varidatını ynsiz bir kadroya tah•is 
değil beledıyeciliktcn ll'atliıp hedeflerin tahakkuk 
ettirilmesidir. 

Köy bekçisinin aylığını veremiycn ve köylerin, ka• 
sahaların kalkınmalarına dcQ-il günıük işleri .i 1 bile 

yolunda cereyanına )'ardım edemiyecek Belediye işler . nan 

daha mütevazı fakat esaslı unsurlarla hal:i elbette çok 
büyük neticelerin alııımuına yarıyacaktır. 

Bu itibarİa küçük, parasız ve külfct:i Belediyelerin 
lağvı köy işlerinin, ~öycülük hedef er.nin daha serı 
tahakkukunu otomatikman tem •n etm.k olacaktır. 

Muhtarlık işlerini yapan elemaniara ver lecek da· 
ha vasi salahiyet ile bu iş <'l•r biler. Yalnız bu ele
manların, üıtün körü bir i ıtihap ile değil çok büyük 
dikkat ve ihtimamla ~~çi :rr elcri lazımdır. Çünkü köy· 
leriı kalkınması ~ibı yüksek bir ıdarc ıa\'esinin ta
hakkukunda hiikümetle kö~ arasında~ı münasebetin 
idare mümessili bu elemanlar olacaktır. 

Köycülük şubelerinh her yıl açaca~ı kurslarda bu 
e!enıa.ıların id•rc kanunları, idare işleri ve köy işleri 

üzerınde )·etiştirilmeleri gerektir. Her kasabanın, kö
~üo istihsal kudretlerine, ç ıışma yollarına göre ayrı 
bir sistemle ta viyesi lazımdır. 

Binneıice, parasız ve .küçük .. bdediy~l~rin kald.ırıl· 
ması ne k•dar yerinde ıse koy ışlcrı.ıın deıterlı ve 
d•ima göz altında yetiştirilen elemanlara salahiyetle 
tevdii de okadar IUzumludur. 

Hatice Hatip 

Top işlemez buzla 
.o\jans bir haber veriyor: 
•Duha nehri ile ayaklarında s,,. 

ların akmasına mani olan muazzam 
buz setleri kullanıhn bombalar ve 
aa-ır lopçu ateş:ne raj!'meıı b r türit 
yıkılamamışlır. Sular, (9) metre k:ı• 
dar yükselmiştir .• 

Bravo tabiata, bravo bankl 
lerc 1 En miıst ahkem kaleleri •\> 
mii•tahkem yerleri harman ııibl 
savuran si 'ahlar buz kaq;ısınd& 
donR kalıyorlar. 

Tali kırk yılda bir insanın aya• 
j!'ına ıc lirmiş de insan bunun kad 
rini bılmcz, lepermiş. Yalan dc~ilt 
A gafiller, bu bankiz'eri suıp sar• 
malayıp milli müdafaa anbarla• 
rına icoy11nuz da bu yakınlarda 

olacaj!'ı h• ber verilen harpte 1 mı.o 
lardan bomba dinlemez, top işle.. 

mez cepheler \r.urar, yakayı kurla• 
rırsınız. 

Tünelin karı 
Tünelle, 929 yılındol (9) miiyon 

(408) bin (821 kişi seyahat etmişken 
bu aded geçen yıl (6) milyon (146) 
bin (58) kitiye düşnıüş. 

Tünel idaresi halkın raj!betini ka.. 
zanmak imkanlarını arı}Ormuş. 
Amerikada olsaydı fıkrimizi par' 
ile sa !ardık. TüncJ idaresi halkııa 
raj!'bf"tini kazanmak iç;n örnek ola• 
rak tramvayları almalıdır. 

Tünelin içini inıan gelip geçecelç 
kadar geni5letmek ve aydınlatma!(. 

ve kapıların otomatik tertibatını 
bozmak kafi. 

Bu yekun birdenbire milyarlar.\ 
çıkar. Çünkü aydınlıkta tüncld.-1 
yayaiar tünele atla,ıp tünel-.111 
atlamak zevkine dayanamazlar. 

Bu zevk için tramvaylarda bi~ 
lira verenler günde bir kaç öğüll 
heyecan dul mak L;in de~il yı ı para, 
beş buruş da can ve gönüldeıı 
verir. 

işte halkın rağbetini arttıracak 
tedbir 1 

Maruf alimin SÖZÜ 

Maruf fizik al n i Danis diyor 
ki : "Dünyanın içinde kapalıyız. 
Hiçbir vakit içinden çıkamay;.. 
cajtız .• 

A marul alim, hangi işin için· 
den çıktık ki dün}anın içinden 
çıkacağız 1 

Aya atılacak top 
Aya, göz karartan süratle gide

cek ve dünyanın cazibe!iaden ya
kayı kurtarıp yeni lir aleme kavu. 
şacak Lir top ynpıp atacakla rmış. 
Doğrum fennia zamanında ve 

yerinde borcu idi bu. 
•ıJ ol u menO ...,,....Jcü,..reye top 

attıracak len, biçare in<anlara ye
ı·İ Lır alem bulmazsa k.di ıinaslık 
etmi·· '.llurdu dogrusu 1 

1 -ı<at ey Le,. er, aya g ;J rscniz 
sakın olaki fenni getiresini>. Yine 
birgün gclır top atarsınıı. 

Serdengeçti 

Numan Rıfata, 
ameliyat yapıldı 
Birkaç za m·ındanteri rahatsız 

olan N•ıman Rıfat Moneınenciığlu 
Cenevredcn döııdüktea sônra Cer• 
rabpaşa haslahane~ine yalmiŞ ve 
ameliyat olmuştur. Ame'i;atı pro
fesör Nissen ve arkadaşları yap· 
mışlardır. 

Ameliyat muvaffakıı·etle başarıl
mıştır. De~erli Hardyecimize afi. 
yetlcr temenni ederiz. 

Kadın şairleri 
geceai 

Eminönü Halkcvinden: 26-3 937 
Cuma günü gecesi saat (20.30) da 
Evimiz;n Cağa . oğlundaki merkez 
saıonunda Evimizin kitapsaray 
\'C Yayın şubesi taralından tertip 
edilen (Kadın şairleri gecesi) prog. 
ramı aşa~ıya çıkarılmıştır. 

Bu gece için davetiye yoktur. 
Herkes gelebilir. 

Proerum 
l. - Türk edebiyatında kadın 

şairler: M. Turhan Tan, 2. - Şiır: 

Yahya Saim, 3. - Şair Zerrin Tıç: 
Şüküle Ni!ıal Başar, 4. - Şi r: 
Bedriye Yeııinsay, 5. - D.van 
Ş4iri iki kadın: M. Halit Ba ~rı, 
6. - Tanınmış kadın şairlerinin 
eserleri: Muvaffak Benderli. 

Felsefi konferanslar 
Em nönü HJlkevinden: E\'imizde 

tertip edilen feısefi ve içtım•i kon. 
fcransların on beşincisi ve sonun• 
cusu bugün saat (17,30) da Ziy•ed. 
din Fa hı i tarafından v•rilccekt,r. 
Mevzuu (Turıderde felsefi, ılıni, hu. 
kuki bilgilerin inkişafı tarihçesi ve 
şartları) dır. 

Da vat 
Galatasaray Spor Kulübünden: 

evve:ce ilan cttitimiz gıbi 
Yüksek Mur•kabe He, eti içti ııaı 
27 Mart 937 Cumartesi 2ünü 1 saat 
14 tc K iıp lokaoi ıdc y. pılacak ır. 

Sayın azının behcmelnl ıçt m ıda 
hazır bulunmaları ch<mo.iyetle rİ· 
ca olunur. 
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Penceredeki ışık bir an için söndü. 
Demir parmaklığa bir adam yak· 

la~ıyor. Ve denize bakıyor. Bird~n 
sıçrayarak pencereye çıktı. Denız 
gürlüyor. Kıyıdaki dalgalar üzerin· 
de bir kayık sallanıyor. O bunu 
ilkten, nıuhanine;ioi, gecenin bu 
muzlim kuvveti önünde tasarladı· 
ğı bir hayal zannetmişti. Parmak• 
lığın arkasında ileri ıreri dolaştı. 
Karanlık olmasına rağmen göl• 
gesi parmaklıktan mükemmelen 
farkedilebiliyordu. Tekrar zıpla· 
yarak pencereye çıktı ve araş
tırıcı ırözlerile aşağıya, karan
lıklara bakmağa başladı. Dalıalar 
müthiş gfirültüleriie kıyıyı döğü
yorlar, Kayık, mahkümu kendisine 
çekmek için, bir beşik gibi salla• 
nıyor. Dalgaların, yelkenlinin tek· 
ne•ine vurması ile bir çatırdı yiik· 
seldi. Bu ses mahküma, nağmele. 
riyle onu aşağıya çağıran deniz 
perisinin tatlı sesi gibi geliyordu : 

Güneş batıyor, rin gar çıkıyor. 
Balı kızarmış. Ufkun geniş ve 

derin tutuşması nisbetinde deniz 
derinleşiyor, soğuyor, sular. oy~a· 
şıyor. Sanki Okyanusun dcnnlerın. 
den geliyormuş gibi görünen da_l
galardan, ötede beride, beyaz ko. 
püklcr yükseliyor, <onra teskin 
edılmemiş bir hiddetle tekrar yatı. 
şıyor. 

Kızıllığı örter !l'İbi görünen bu· 
!utlar göğe doğru yük•eliyorlar. 
Dotudan donuk, karanlık bir göl· 
ge yaklaşıyor, ça'.kanan deniz üze. 
nnc yayılıyor ve tıpkı sobanın 

atzına tutulan bir kağıt iİbi 
batıya dolru çekiliyor.Uzaklarda bir 
yelke~li. korkmuş bir kuş kanadı 
iİbİ deniz iızerinde titriyor. Geç 
kalan kayıkçı, kayığını kasıp kavu
rucu fırtınadan korumak için harp 
limanına kaçınyor. 

Fırtına yakındı ..• Kıyı da ancık 
görülebiliyordu. Derin bir karanlı· 
ğın üzerine yaslandığı deniz, oyna• 
şıvor. Balıkçı kayığıoı, denizden 
görülebilen kaleye doğru çevirdi. 

Dalgalar taşlı kıyıyı döğüyorlar, 
köpürrek yiıkseliyor, sonra düşe• 
rek müthiş sesler çıkarıyorlar. 

Kale oynaşan dalga1ara bir dü~ 
man ıribi bakıyor. Yosunlarla ör· 
ti;Jü ka}alar, deniz sulannın yap
tığı gibi kuvvetltrini saklıyorlar. 

Her tarafa gece çöküyor. Deni· 
ıin, beı az köpüklerinin yükseldiği, 
karanlıkla örtülü yerinden müthiş 
bir fırtına geliyor ... 

Kalı:nin pencerelerinden biriade 
kırmızı bir ışıkcık belirdi, bir az 
sonra dn ada ve kale karanlıklara 
gömüldü... Artık, ıamlı parıltıları· 
nı, sonsuz, gürüldeyen uçuruma 
döken ışıkçıktan başka, adaya ait 
hiç bir şey gözükmüyor ... 

Posta scddcn bağırdı: 
"Kimsin? ... Dur! ... ,, 
l!er1eyerek tüfeğini çevirdi Ma· 

maalıh deniz insanlardan daha mÜt• 
bi~tir. Balıkçı dümen ve yelkeni 
elinden bırakamadığı gibi denizin 
ıiirültüsünden sesini de duyuramı· 
mıyordu. Kayık, sanki dalgaların 
hamlesini bekliyormuş gibi duru• 
yor. Geriye dönünce birden ürper• 
di ... Y~:kenler elinden düştü ve ka
yık ö• teze cıorru uç u, 

Asker bir dahıı : 
"Kimsin?" 
Diye sorarken ırözünün ucuyla, 

hiddetlenen denizin, körfezdeki sa
kin suları üzerinde sallanan kayı~ 
süzdü. 

"Görüyorsün ya birader... ne 
kadar dalga var ... Açılmış .•.• 

•Bekle! Zabiti ça~ıracaAıml. 
Set üzerinde yeni şahıslar belir• 

di, Denizin \•e fırtınanın gürültüle. 
rinden sesler pek az işidilebiliyor, 
Kaledeki kapı açıldı ve balıkçı 

içeri girdi. Fırtınalı gecede, asker. 
!erin kulübesinde istirahat edecek 
bir yer bulmıı~tu. Şimdi oturdıı· 
A"u yerde, ııçurumlara yaslanan ge• 
«deki okyanu• dalgalarının ıüriil. 
tülerini hatırlamak için ne hoştu . ., 
ü:erinde IAmbanın yandıg-ı şu ma• 
sada, dumanları tüterek onu bek. 
!iyen çorbanın başında bunları ta• 
hayyül ne hoştu. 

Kalenio arkasında deniz ve ha. 
pisane kapkaranlık duruyor. Fır· 
tına, isyan eden dalıralar üzerinde 
bütln kuvvetile hükümleTma. Dı
prısı kalkıp kopuyor. 

Kalenin hemen dibinde, dalga• 
ların parçalayıcı pençesinden kur· 
tulan kayık, canlı bir şey imiş gibi 
sallanıyor. 

Tekrar pencereden atladı. Şimdi 
eğilmiş, köşeden vahşi nazarlariy. 
le pencereye bakıyor. Dışardan, 

kırmızı ışıkçııtın aydınlattığı bu 
hücrenin duvarlarındaki lekeler bi· 
le farkedilebillyor. Gece bütün ırü• 
rültülerile içeriye bakmakta. Fırtı· 
na hapisanedeki sessizliği dağıtıyor 
ve mahkuma yelkenliyi unutturma• 
yordu. O, aşağıdaki en ulak bir 
sesi liie duymak için biltüo kuv• 
velini sarlediyor. 

Fakat ancak •• ancak arasıra 
aşağıda gelen sandalın aıcırtıla· 
rından başka bir şey duyamıyor. 

Bir kaç dakika ıeçli. 
MahkOm birden doğruldu, duva• 

ra yaklaşarak bir taş ve gizli bir 
yerden de bir ege çıkardı. 

Sonra kapıya doğru yuru• 
yerek kula~ını anahtar deliği
ne dayadı. Her taraf sessiz. Sanki 
bütün hapisaııedel.iler ölmüş. Artık 
koridorda ayak sesleri de yok. 
Fırtınanın gürültülerinden başka 
hiçbir şey duyulmuyor. 
Parmaklığa yaklaşarak, çoktan. 

beri başladığı işine koyuldu. Fır· 
tınanın ve denizin gürü!tülerinden 
postalar onun bu işinden haberdar 
bile olmamışlardı. 

Bu11u neye yapıyordu? işte bu· 
nu kendisi de bil mi yor. Postalar 
ba,, Ü•orinde iteri geri dolaşıyor 
ve denizi gözlüyorlardı. Kayık ta 
eskisi ııibi bcrıde duruyor" O ıa. 
dece fırtınalı vec•l.rde çalışırdı, 
Böyle ıecelerdc ne bir geminin 
adaya yanaşması, ne de kimsenin 
denize itimadı ihtimal haricinde 
olduğu için postalar, paltolarına 
sarınarak adalarına çekilirler. lıte 
parmaklığı eğeleyerek hapisaneden 
kaçabilmesi için böyle geceleri 1&• 

bırsıılıkla beklerdi. 
Neye? 
Onun yalnız blldiğl şu ldiı l<a• 

ranlık ve meçhul ümitterin barın· 
dıA-ı insan kalbi okadar tuhalbr ki, 
içindeki son ümid kıvılcımı ıönc· 
cek olursa hemen duru·ıerir. 

Hava ıakin, deniı bir çarııf 
ııibi Jüz olduğu zaman pencerede 
durarak fırtınanın kopmuını bek· 
ler, hın fırtınalı olduğu zaman da 
bütün gece işiyle uğraşır sonra 
takatsız kendini yere atarak derin 
bir uykuya dalar ve rüyasında kcn· 
disini hürriyetine kavuşmuş görür· 
dü. O, şimdi kendisini hürriye• 
tinden ayıran şeyin ulak bir demir 
çubukçutu ve fırtınalı deniıin yiiz.. 
m•ğe el\·erişlil olmaması oldug-unu 
biliyordu. Demır çubuğu birazdan 
eğesiyle kesip atabilecekti. Fakat 
Öteki mania, öteki biricik mania •.• 
bunu nasıl bertaraf edebilirdi. 

Açık Söz'ün romana:56 
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H EA~INDA 
OLl:N /iLii 

• Yeızon: lekencier Fahrettın 
Zeynep, Kamil Beyin evinde bir 

h:ıftaJanberi, üç yaşında bir çocuk 
dadılığı y1pıyord u. 

Yolda ıe:irken yeni efendisinin 
dedıQ'i ıibı, bu evde gülmek ya
ıaktı. 

Evin hanımı bile pek seyrek ırü· 
lüyordu, 

Melek Hanım çok sinirli bir ka· 
dındı. Zeynep çocuğa sert baksa, 
ayakta fazla dursa, fızla otursa •• 
Hasılı her şeye çabuk kızar, alın

ıran bir kadındı, ıüzeldi.. Uzun boy· 
lu, sarı saç\ elA gözlü bir ev ha. 
nımıydı. Sokağa nadiren çıkardı. 
Haltada ancak bir iki misafirleri 
a-elirdi .. Bunlar da ya beyin, yahut 
hanımın yakın ıkrabalanydı. 

Zeynep bu aileye canll\ başla 
sarılmıştı. 

O, lstanbulda ilk defa, temiz, na• 
muslu bir aile ocag-ına girmişti. 

KAmil Bey Zcyneple konuşurken 
başını bile. kaldırmazdı. 

Melek hanıma gelince, o daima 
söyler, Zeynebin her hareketini, 
her sözünü tenkid ederdi. 

Zeynep bu sıkıolıya kıtlanmağa 
karar verdiği için, n! beye, ne de 
hanıma • geldiği gündenbcri • aksi 
bir cevap bile vermemişti. 

Zaten Melek Hanım, kocasının 
bile nazını çekemiyecek kadar Sİ· 
nirleri bozuk bir kadındı. Zeynep 
kendisine biraz kafa tutacak olsa, 
kapı dışarıya atılacağını biliyordu. 

Daima susuyor •. 

ıaz-
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MÜELLIFi: Nlzamettin Nazif 
Dı4an çılı:ıncı gene bir itif~e 

kakışma oldu. Ali, gene ara.<ıa fı. 
şe~i Jibl kalabalı~• dalıııış, önü. 
ne geleni dirsekliyerek yol açırılf" 
tı. Merdiven başına ulaşı~ca ıre~ç 
te cebinden çıluırdııtı bır bcşlık 
kAAıdı ona tutuşturdu. Bu ıııradı 
Arapiİrli karşısına dikilivermştl: 

- Hayrola Mehmet Beyi işiniz 
oldu mu? Memnunsanuı yı artık? 

N&.ıminin anlıııılan bu adıma 
bir faydası dokunmuştu. 

- Saıol beyim ... - dedi - sa. 
yende oldu. Şimdi yeni birşey da. 
nışmak i~tiyorum. 

- Deter mi? Pek mühim deıtil-
se kulak asm .. ı 

- Mühim beyim ... Mühim. 
- Halta içinde gelirim. 
- Pek mühim beyim... Hafta 

içinde bırakılacak gibi dej!'ilH 
- Ôy leyse yarın öğleden evvel 

sendeyim. 
- Söz mü? 
- Söz •• 
Arapgirll kart postal büyüklü· 

tünde bir kart vlıit uzattı: 
- Bildi~in yerden çıktım... -

dedi - yeni adresem burada ya. 
zıh. 

Genç fazlassını dinlemedi. s;ga. 
ra dumanı, nefes ve ayak kokusu 
içinde bunalan, terleyen, kıih şa. 
kalaşan, kAb bağırışıp birbirinin 
ıırtlağına sarılan ve ~alnız para 
düşünen, para konuşan bu insan
lardan uzaklaştı. 

Bir saat sonra Beyoğlunda bir 
ıpartımanın, pencereleri doğru yo
la bakan bir odasında geniş bir 
kanapeye yaslonmış, yaşlıca bir 
kadına kunduralarını çektiriyordu. 
Bu iş bitince ona iki lira uzııllı: 

- Terez ..•• dedi - al bunları., 
Dotru Mariye ııit. Beni çok bek. 
!etmesin, sonra karışmam ha,. 
Kadın bir şey söylemeden oda. 

dan çıktı. Bir iki dakika sonra so
k.ık kapısının hızla kapandığı du. 
yuldu. 

O zaman Na7.ml elinde tuttuğu 
büyük ve dolgun bir zaı lı kana pe
ye boşalttı. Onluk, beşlik, yirmi. 
beşlik hır yıg-ın banknot biribirinin 
üzerinden kayarak yere, halının 
üsl;ine yayıldı. 

- Şunları bir daha gözden geçi. 
relim. 

Desteleri dikkatte ve süralle 
saydı: 

- iki ~in yedi yüı yirmi beş 
lira, .. Demek ki yazıhaneden bura• 
ya gelinciye kadar iki yüz yetmiş 

beşini eritmişiı. Nereye verdik 
bunları? Yüz otuz lira terziye ... 
Kırk beş lirı. gömlekle ... Altmış lira, 
lokantaya olan o mel'un borç ... On 
beş lira da kAtibe suladık. Gerıye 

kalanını da öteberiye vermış ola· 
cağız. 

Temizlerinden on tane yirmi beş• 
ilk ve iki tane de ellilik bankanot 
ayırıp cüZ'lanına yerleştirdi. iki bu· 
çuk iiralıklardan bir desteyi kana• 
penin listünde bıraktı. Oiğcrlerlnl 
tekrar zarfa doldurdu; elbise dola• 
bının rahna koydu. Bu dolapta es
k:ce bir paltodan başka, blrşey yok· 
tu Teitrar kilitleyhce kapısını bir 
•ki kere tartakladı. Sonra bir yıldı· 
rım süratile soyundu. !µekli bir pi• 
:ama giydi, yatag-a uzandı, 

Başı yastığa değer detmez göz· 
leri kapanmıştı. Pek az sonra açı· 
lıp kapanan sokak kapısının ıü ij(. 

tüsünü işltemed~ Matmazel Mari 
alıalına, moru moruma odaya gir. 
dlfl zaman o derin bır uykuya dal. 
mı~ bulunuyordu. 

Kıı, gözlerini ondan ayıramıya. 
r"k şapk .. ını çıhrdı Parm•kfarı. 

- -----
Ve ıreceleri odasına çekilince, la· 

lisızliğini düşünerek ağlıyo~du. 

Bir akşam KAmil Beyin ye~enl 
Ticaret Mektebi sorı sınıf talebe. 
sinden Sırn Bey dayısına yeme~e 
gelmişti. 

Sırrı şen, şakacı bir ıençti. Ylr· 
mi bir yaşlarında vardı. 
Aırah Bey: 

- Çoktanberl görünmüyorsun, 
Sırrı" nerelerde idin? 

Diye sordu. 
Sırrıı 

- Vallahi siıi sıkmamak için 
gelmiyorum, dedi, yengem sinitll· 
dir .. Ben neş'eliyim. Fazla gülmem. 
den sinirlenmesin diye gelmeğe 
korkuyorum. 

Melek Hanım tabaklara yemek 
koyuyordu .. kaşlarını kaldırdı: 

- Sırrı Beyi ~ine gevezelig-e 
başlama; burası senin evin., ne ıa.. 
man istersen gelirsfol 

Bahusus bey baban öldükten 
sonra, sana dayın da ben de çok 
acıyoruz. 

Sırrı ciddi bir tavırla cevap verdi: 
- Sahi ben çok acınacak bir 

nın ucuna basa bu& karyolaya yak· 
laştı2 Dudaklarını kalilçe dudakla· 
nna dokundurdu. Sonra yavaş ya• 
va.ş kanapeye gitti, yerde açık du
ran bir reslmlli Alman ıazetesini 
aldı, oturdu. 

Bu sırada ıoziine banknot deste
si ilişivermişti. Gllliimsedi: 

- Yaraıııar~. kendisini affeUir• 
melı: istiyor. - dedi~ımma kandı· 
ramaz ki... .• 

lıte, Nazminin bol bol sarfettı~ 
para eline böyle ıeçiyordıı. Bunu 
biç kimseye söylemiyordu. f.ıı ya
kın arkadaşları, başta Hilmi oldu· 
Aıı halde onun Mariden para çe
kerek yaşadığını zannediyorlardı. 
Babası ise oğluna her ay o yaşta 
bir genç için pek çok . sayllacak 
bir para veriyordu; bınaenaleyh 
Nazminin vaziyetinde hiç bir gay• 
ritabiililı: göremiyordu. 

Hele anası Abidin Beyin Jı:an. 
ıındın hiç lıazzetmediA'f için, Be· 
bekteki yalıya oğlunu arf parasım 
çekmek için dadaıı~ırdıklannı !:!°" 
nediyordu. Calibenın anası o mudo 
det onu sık sık ziyaret etmiş. Nerede 
tesadüf ettiyse Adeta yalvarmıştı: 

- Aman hanımefendi .. Biıi kır
mayınız artık efendim~ Bir defa 
olsun buyurunuz .. ne olur? 

Valide hanım kulak asmamıştı. 

Nazminin ısrarlarını da dinleme
mişti. 

- O kadına içim ısınmadı ves• 
selim demiş ve orada kalmıştı. 
Nihayet Abidin Beyin hanımı da 
Nazmilerden ayağını kesmişti- Fa. 
kat Nazmi, bilak Is ziyaretlerin! 
sıklaştırmış ve gitgide Bebekteki 
yalının küçük beyi a-ibl bir şey 
olmuştu, 

Abidin Beylerle Şehabeddin Bey 
!ilesi bundan on sene evvel tanış. 
mışla~dı. O zaman ticaret nez:re
tinde küçük bir memur olan Abi· 
din Bey. Fulıpaşa taraflarında kü· 
çük bir ahşap evio üst ka!!nda 
oturuyordu. Nazminin annesi işte, 
bu evde tanıdığı orta halli ev ka• 
dınını kendisıle bir ayar tutmaA'a 
tahammül edemiyordu. 

Abidin Beyi harp birdenbire zen• 
ırin edivermi~ti. Oldum olasıya hep 
babadan kalma hayratı satıp &a• 

varak yaşayan Şehabeddin Bey 
ise harbin ıklnci aanesinden ıon•a 
bütün ümidini otluoun yapacatı 

paralı bir izdivaca ba~layacak ha
le gelmişti. 

Vali'.Je hanımefendinin bir zam• 
anlar başına kondurup düğünlerde 
debdebeve saltıitı taç, gerdanlık· 
!ar, bilezik:er, tek taş yüzükler, 
küpeler birer birer eritilmişti. Da. 
ha ıatacak savacak öteberi vardı 
ama, Abidin beyin hanımı, kulak· 
tan kulağa akseden dedikodulara 
bakılırsa bunların tutarı kadar bir 
parayı her halta pokerde eritive• 
riyordu. işte valide hanımefendi 
bunu çek.emiyordu ve bunun için 
•o kadınaw ıçl bir türlü ısınamı. 
yordu. 

Abidin beyin hanımı, erkek ev. 
!Adı oluıadığı içi11, içinde donup ka. 
lan erkek ~v;At sevgisini olduğu gi. 
bi Nazmiye vermışli, Hele C•libe. 
nin ~e_Yava, yavaş ona kayn dıtJ 
nı gorunce kararını vermışii: 

Kızını ona verecekti. 
Abidin bey bu projeye itiraz et.. 

me.di. Nazmiyi açık göz buluyordu. 
Eyı konuşmasını biliyor, gönül ab
yor, evde karşıhşlığı kadın erkek 
herhangi bir mısafir bir ıün sonra 
mutlaka ondan iyi bir dllle bahsedio 
yordu. Eh bundan iyi damat mı bu. 
lunabilirdi ? 

(Devamı v~r) 

haldeyim, yc,,11el Hele bir şu mek· 
tebi ikmal edevim de .• 

Melek hanım sordu: 

- Bitıruokıen ıonra ne olacak? 
- Bir kadına çok ihtiyacım var, 

yenıe. ln•an böyle bekar ve yal· 
nız kalınca kendiıine bır bayat ar. 
kadaşı arıyor. 

Kamı! bey atıldı: 
- Ace!e etme, Sırrı! Evlenmete 

çok zaman var daha.. Henüz o 
çaıta gelmedin? 

- Çocuk muyum ben, dayı 1 
Kırkında evlenecek deiğllm ya .. , 

- Fakat yirmisinde de evlen• 
mek do~ru dea-il. Hele bir kere 
mektebi bitir .• Bır baltaya sap ol 1 
Bunu ondan sonra düşünürüz. 

Melek hanım da bu fikri ileri 
ıürerek: 

- Hiç olmazsa yirmibeş yaşını 
bulmalısın 1 
D~ ili4va etti. 

Yemek yiyorlardı, 
Zeynep sofraya bakıyordu. 
Sırrı, bir aralık başını kaldırdı., 

Zeynebe töylc bir alıcı a-özüyle 
baktı ' 

ce C' 

Dil merakı 

Tam 290 dil bilen 
Alman bir muallimi 
Sönmez bir tiArenmek ••k•JI• rafıyan bu ıııdamın 

•ilesi efradı da onar dil öğrenmişlerdir 

Frankfurtta ya~ıyan gözlüklü, 
iııtcllektüel, gür ak bıyıklı ve 63 
y ııdaki doktor IIarald Şuts, tam 
290 dil bilmektedir. ins:ııun gözü
ne ilk bakışta mübalagalı gibi gö
rünen bu rakam, aşağıdaki yazıl.arı 

okuduktan sonra bir hakikat ol -
maktadır. Bir makine mühendisi va 
rnalematıkiyen ve Norveç kanı karı

şık bir Alınan olan bu doktor, fizik 
muallimliği ettiği zamanlar bir kaç 
eser neşretmiştir. MuaUimlikl.en is
tifa ettikten sonra, aldığı tekaü -
diye Ue maişetini temin e<h!bilen 

bu zat, &ak.in ve münzevi bir ha
yat yaşamıya başlam15 ve hilka • 

ten istidadı olan dil öğremniye nef· 
sini vak!etmlştir. Bu zatın halası 

da 22 dil bilmekte imiş. Dil ö&ren
mek hususunda doktor Şuts'wı bü· 

tün ailesi de çok müstait imiş, an· 
nesi, babası ve dedeal de onar dil 
bilmekte imişler. 

Doktor Şuts henüz talebe iken 
Lltlıı, Hollanda, ltalyanca, yahu -
dice, Fransızca, İngilizce öğrenmiş
tir. Üniversitede okumıya başla • 
yınca, Rusça ile daha iki lisan öğ
renmiştir. Muallimliği esnasında 

Konfüçyüsün ilmini Çince aslın • 

dan almancaya tercüme etıniştir. 
Doktorun kütüphanesinde bu~n 
mevcut olan 14.000 kitaptan yüzde 

seksenini A vrupada bugün okuyup 
anlıyabUecek olanlar çok azdır. 

Dil öğrenmek doktor Şuts'ta bir 

hastalık haline gelmiş, ömrünün 
bır tek serbest saati olsa, bunu bile 

lisan öğrenmiye hasretmiştir. Ci· 
hanın beş kıt'asında ne kadar lisan 

konusulursa l.ıunların bir cetvelıni 
yapa;ak işe başlıyan Alman dok • 

toru, bugun, bir Hintli ile Hintli 
gibi, Novrelçi ıle Norveçli gibi, Kır· 
gız ile Kırgız gibi, Arap ıle Arap 
gibi konuşup göriı1ebilınektedir. 

Bu kadar çok dıl öğrenebilmek 

için rıe yapmak lDzım geldiğini so
ranlara. doktor Şuts iU cevabı vc•r
mektcdir: 
.Öğrenmek aşkı.. zaman ve iın • 

kan .. maamafi, bir parça da isti • 
dat. .. • 

Bir sene Frankfurta gelen zenci 
bir sirk :ı.rtisti ile Slk, sık görüşen 
doktor, zencinin şürhesini celbet • 
miş, zc!lci bu Almanın muhakak 

suretle Afrikadan gelme bir me • 
lez olduğunu iddiaya başlamıştır. 

Doktor ve akrabaları zenciyi bu 

fikrinden zor halle vaıgeçirebil • 
mişlcrdir. Doktorun öğrenmek hu· 

susunda çok zorluk çektiği diller, 
Eskimoca; Gürcüce, Macareadır. 

Dil öğrenmiye meraklı olanlara 
ders vermekte olan Alman doktoru 
bu işten bugün Frankfurtun belli 

başlı zenginlerinden biri olmıışutt. 
Asrımızın çok dil bilenleri arasın
da doktor Şuts birincıligi almak • 
tadır. 

Bir ka~ yıl evvel ölen, Alınan Ila· 
riciye Nezareti m<'murl.arından 

Dr. Krebs de 4S dil bılmekte idi. 

Karlsbatta bugün maliye memuru 

olan bir zat da 60 dil bilmektedir. 

fngilt<>rede yaşayan Mister Gür • 

gay isminde bir İngiliz de İsaııırı ' 
kitabından bir duayı 200 dille o ~ 

kwnaktadır. 
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İstanbul 
Polis 
Teşkilatı 
Takviye edllecek, lisan 
bllen gençler get rllecek 

Zabıta işleri için br çok esaslı 
ve yeni maddeleri ihtiva eden 

yeni polis teşkilat kmunu bir aya 
kadar meclisten çıkacaktır. 

Yeni kanunda, üç sınıfa ayrılan 
komiserlerin maaşları 25 liradan 
başlıyarak 30 ve 35 lira olarak tes
hil edilmiştir. 

İstanbul polis teşkilatının ıslah 
ve takviyesi işine büyük ehemmiyet 
verilmiştir. Şehrimiz teşkilatı bü -
yültülürken buraya münevver ve 
lisan bilen elemanlar seçilecektir. 

Zabıta memurlarına muhtelif li
san kursları açılmıştır. Memurlar 
buralara devam edecektir. 

Çocuk Eslrg•me k11rumu 
Bakırköy kongresi 

Çocuk Esirgeme kurumu Bakır
köy şubesinin senelik konııresi ya
pılmış ve yeni idare heyetine Rauf, 
Fevz~ Memduh, Tah91n, Nuri, Ah
sen ve Simonidis seçilmişlerdir. Bu 
zatlor da Memduhu reis, Tabsini ıelr
reter, Ahseni mnhasip ve Nuriyi 
ve>.nedarlıta intihap etmişlerdir. 
Hc.,et ise b~ılamıslır. -- Yahu bu güzel kızı ncrdcn 
buldunuz? 

ZeyMp dudafının ucuyle l'WÜm· 
sedi. 

Melek Hanım, osırada yere dil· 
şürdüg-ü çatalını Zeynebe uzatarak: 

- Haydi çabuk, şunu mutfakta 
sabunla yıka da ıetir. Görmüyor 
musun Çatalım yere düştü? 

Diye sö;-lcndi. 
Zeynep çıtalı aldı .. 
Sofranın başınd3n lllaklaştı. 
Melek hanım: 
- Çatalımı yere kasden düşür

müştü ın, Sırrı beyi O burada yok. 
ken söyliyeyim: Biı hizmetçilerin 
yanında ş~kala~!naklan, hatta ~ül
mekten bile hoşlanmayız. Böyle 
köylü bir kızın yanınde ufak bir şa
ka yapacak olursan, tepemize ç,,. 
kar sonrA. 

Sırrı cevap vermedi. 
Göıil mutlak kapısında.. Zeyneo 

bin dönmesini ~ekledi. 
- Yeni mi tuttunuz bunu? 
KAmiı Bey: 

- Kendi ayığıyle geldi.. çok 
memnunuz, dedi. 

(Devamı var) 

ı Akay kar 
Deniz yolları 
Zarar ediyor 

Deniz müesseselerinin bil;h • 
çollrını tetkik etmekte oları 

İktısat Vekaleti heyeti Akay iaa
reslnde!d çalışmalarını bilirmiş • 

tir. Bugün C~nizyollan bilanco:;u
nu tetkike ~Iıyacaktır. Yapılan 
tetkiklerde Akay idaresinin 19:36 
yılı i~indc 192.000 lira kar ettiği 

anlaşılmıştır. İdarenin taşıdığı yol· 
cu adcdile kir mikdan geçen sene
ye ni.sbetle Iazladll'. Yalnız 192.000 
lira karın 75.0llO lirası Yalova kap
lıcalarının zararına kapatılmış, 

114.000 lirası da amortisman ola -
rak ayrılmıştır. Bu suretle idareye 
ancak 3.000 lira kadar safi bir kiic 
kalmıştır. 

Diğer taraftan Dcniıyolları ida• 
' resinin, hazırlanması biten bilan· 

~una göre idare 1936 yılı içinde 
100.000 liradan fazla zarar etmiş -
tir. Bu zararın en mühim sebebi, 
vapurc!ıluk şirketinden devir alı
nan ban vapurların hurda halinde 
satılma>1 ve bu yüzden de 100.000 1> 
raya yaKın zarar edilmesidir. Bun
dan başka idarenin elinde bulunan 
vapurların gün gt-çtlk e eskimesi 
de bunların fa7.la tamir edilme.ine 
sebep olmaktadır. Bu tamiratlarda 
ekseriya gemilerin şimdiki kıymet· 
!erinden çok fazln paralar sarfcdil
mektedir. 936 •enesi içinde idare 
bütün gemilerinin tamiratı için 
400.000 liradan fazla para masraf 
etmiştir. Bu vaziyette idarenin her 
Se'1c, J!'llıkçe da'1~ fa?la zırar e
dec<>ği ileri sılrüJmektedir. Bu -
nun için de henüz kat'i olarak tes
hil edilm<>miş ol~n yeni sene nav
lun ve )oku tarifelerinde de ten
zilat yapmanın kabil olamıyacağt 
anlaşılmaktadır. Çünkü bu vazi -
yette idare daha fazla zarar ede
cektir. Du va,·y<'tln Almanyaya ıs· 
marlamn yeni grmilcrin işlemi -
ye ba~l.ım~sına kadar devam ede
ceği rnuhilkkak görülmektedir. 1k
tısat Vek leli, idarenin tam randı
man verebılmesi için elindeki bü

tün gemil<>ri beş sene içinde ta -
rnamcn yeoikmiyc karar vermi.tir. 

Konferans 
Şehremhi Halk evinden: Şehrc

mi.ıi Halkednde 27-3-1937 Cum r
tesi günü saat 17 de Muharrir ve 
Ôg'retmen Nurullah Ataç tarafından: 
okumak mevtulu bir konferans ve
rilecektir. Herkes gelebilir. 
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Tatlı hulyalar Fotoğraf 
Tahlilleri [SPOR 
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Pize resminizi gönderin, 
~e ne olduğunuzu 

söyliyelim Bütün Viyana kızlarını zengin 
kocaya varma hulyaları içinde 
yaşatan bir ihtiyarın macerası 

f Bu ıbtunlarımııda e\:u.yucuı .. 
rımn:an fotoir•flarant tabUl• d .. 
••M. elliyoruz. J 

322: Ramazan Toker 
e Temiz bir 

karaktere malik· 
tir. K a 1 binde 
kimseye korşı 

kin beslemez. 
Şefkatlidir. En 
küçük bir badi· 

ihtiyar nihayet .f{enç sevgilisine kavuştu. Fakat 
şaadetleri pek kısa sürdü, mahkemelik oldular 

•eden büyük le· '"~"''" 

Viyanada çok garip bir boşanma 

davası t!eticelenıniştir. Aylardan 
beri Viyana gazetelerini ve Viya· 

nanın yüksek mahafilini dediko

dusile alakadar eden davanın iç· 

yüzü şudur: 
Viyananın tanınmış zenginlerin· 

den ve bütün kadınların gıptasını 
celbeden Bay Vinter 70 yaşında ol
duğu halde iki yıl evvel 18 yaşın· 
da gayet güzel bir kadınla evlen • 

mişti. Fakat şimdi iki yıllık iyi 

bir gcçinnıedcn sonra karı k:ıca 
mahkemeye düşmüşlerdir. 

Hakimin karşısına çıkan davacı 
kendi iddiasına ve elindeki vesi • 
kalara göre tam yetmiş iki yaşın· 

da olduğunu söylem.iştir. Buna rağ· 
men yüksek ve mevzun boyu, u • 
zunca sakalı ve çok temiz elbisesjl~ 

hala genç ve dinç olduğunu isbat 

etıniye uğraşmaktadır. 

Dava olunan orta boylu 1937 kış 

modasına göre şapkasından manto

suna, iskarpinine kadar giyinmiş, 

açık kırmızı dudak boyalı, siyah 

gözlü, gayet mevzun bacaklı ve 
çok cazibeli bir kadıncağızdır. 
Kadın da hAklme elindeki vesika· 

ya göre 20 yaşında olduğunu söy • 

lem.iştir. 

Hakim ilk isticvaptan sonra 

davasını anlatmasını Bay Vin • 

terd n rica etmiştir. O da ayağa 

kalkarak yazdığı bir kağıttan da • 
vasını şöylece okumıya başlamış • 
tır : 

- Bu kadın ikinci karımdır. Bi
rinci karım güzel değildi. Sesi çir
kindi. Konu§ması tahammül edlle

miyecek derecede fena idi. Faltat 

kendisinden ayrılmak istemedi • 

ğim için tam yetmiş yaşıma kad:ır 

onunla istemiye istemiye yaşadım. 
O öldıi. Bunun üzerine tahriş edi
len kulaklarımır.,. ,oş bir ses duy • 

ması, iyi ve güzel bir kadına ma • 
lik olmayı tasarladım. Çünkü ben 

yaşımı başımı aldım. Mirascım da 
yok. Firmam ma!Cım .. Epeyce de 

servetim var. 
Hayatın son günlerini iyi, hı~ 

geçirmek maksadile idealimde ya

şattığım kadını tesbit ederek <J3· 
zetclere şöyle bir ilan verdim: 

- Günü gününe yetmiş yaşın -
dayım. Fakat 29-30 yaşındaki hir 

adam kadar dincim. On yedi ile· 
yirmi yaş arasında bir kızla evlen

mek istiyorum. Aradığım şartlJc 

§unlardır: Saçları oksijen b.lyasız 
tabii renkte sarı olacak. Dişl~ri 

tam ve muntazam olacak. Ell~ri 

yumuk ve küçük, ayakları da kü

çük ve ayak bilekleri ince olacak. 
İstediği şekilde boya sürebilir. 

Fakat bu hiç bir zaman tiyatro 
aktrisi zehabını verecek derecei'J 

çok olmıyacak. Dudaklarını .ıçık 

kırm1zı renkte boyayacak. 

Modayı çok yakından takip ede

cek ve her sezon modasının en gü

zel zevkile giyinmesini bilecek. Fa

kat öyle bayağı şekle de kaçmıya • 
cak. 

Sesi de güzel olacak ve hafif mu
sikiye aşina olacak. 

Klasiklerle alakam olmadığı i· 
çln bunu bilmiye lüzum yoktur. 
Güzel sesile teganni ederken iyi '.le 
piyano çalacak. Bu şartlardan biri· 
6i eksik olan boş yere müracaat 
~imesin. Şartları haiz olanı da !ı:ı

yatımda iken bütün servetimle 
istediği şekilde yaşatacağım. Ölür-
6em bütün servetimi de kendisine 
tcrkedeceğim.> 

İşte Bay hakim .. bir çok t~lip -
lilcr arasında huzurunuzda bul.1-
aan kızla anlaştık. Evlendik. İs!e
diği .. bütün şeyleri y:ıptım. Yaz, kış 
en lüks hayat içinde yaşattım. Fa-

essür duyar. Mu· 
sikiye karşı sev. 
gisi fazladır Dai
ma a1imkardır. Başladığı ı~ı mu• 
hakkak baıarmağa çalışır. En bü· 
yuk kusu~u tesır altında kalmısıdır. 

323' Alı Yıldırım: Eski vatman 
e Mert ve ce

sur bir tipi var· 
dı•. Şendir. Gös
teri~i çok •evrr. 
Çok konuşur.Fa· 

kat bctun k•>
nuştukla ını prr. 
de arkasından 

yapmaz, fikirle• 
rinde daim:ı sa• 

bittir. inatçıdır. 
Fakat çok ıner· 

hamctlidir. 

\1 8 TA N B U L il 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

2~ J 3 1 937 

FIATLAR 

C 1NS1 

Bu2-day yumuşak 
., sert 
" kızılca 

Mısır sarı 
Arpa 
Çavdar 
Afyon iıce 
Zcy.in yaai E. E 

K. P. K. P. I 
6 15 
6 16 6 25 
6-
4 30 
4 12 4 18 
4 25 5 3 

490 

llıllgorla col•nm•/c latlg•n boaı g•ncl., tarif• upgun olduklarını iıpd 
iıİn ken~iıirıe foıotraflo.rını da göndcr•il•r 

.. 
" 

.. E 
., 2. Y. 
" Sabu. 
Trakya 
deri 

66 - 67 -
63 20 
55 - 56 20 
51 20 52 -

kat üç ay evvel benim hiç kusurum 
olmıyan bir hadiseden dolayı ka
rımın kulaklarına bir hastalık A
rı2 oldu. Doktorlara tedavisi lçtn 
avuç dolusu para döktüm. Fakac 
ne yaptımsa nafile .. 

Nihayet kadıncağızın sağ kula· 

ğı işıtmez oldu. Tabü bu hareket 
scı;ine de tesir etti ve şimc'i be· 
nım korktuğum vazıyete geldi. tik 
karımdgn çektığimi arzetmıştım. t. 
kinci karımla ancak iyı bir hayat 
gPçırmek için evlenmıştım. O da 

bôyle şağır ve sesi bozuk vaziyete 
gırınce hayatımın son glinlcrını 

zehirlemek istemıyorum. K•rım • 
dan memnunum ve bu vaz1yetten 
cnüteessırim amma .. ilk evvel ken• 
di hayatıma da bakmıya mecbu • 
rum. 

Karıma sorunuz. Kendisine tek· 

lif ettiğim şartlardan hiç birisini 
ekliik yaptun mı? Hayır .. diyecek
tir. 

İşte ben sözümde durdum. Fa • 

kat o, şartlardan mahrumdur. Bi
naenaleyh ayrılmamızı istiyorum .• 

Ha.kim 72 yaşındaki iht'yarın 

sözlerını doğru bulmuş ve karı ko

cayı ayırmıya karar vermiştır. Fa
kat davacı ihtiyar, genç kadına 40 
bın şilıng (bizim paramıza gore JO 
bın lira) hediye etmışlir. 
Kadın memnunen ayrıldığı gibi 

ihtiyar da davayı kazandığında'! 

o gece bütün dostlarına bir ziya • 
fet çekmıştir. Garıbı şu ki ziyafet· 
teki dav~tlilerin başında da kJrı· 

sı varmış 

" 
• 

Var şak 
Kunduz 
Tiftik 

" 
Porsuk " 
Tavşan adedi 

GELEN 

Buğday 

Un 
K•ışyemi 

Çavdar 
Arpa 
Fasulye 
Susam 

408 
81 
26 
ıs 

105 
3 

2 
7 

__ ı 

ton .. .. 
.. 1 

1 .. 
• .. 
• .. .. 
• 
• 

lj;.'anbul levazım Amirliği Satınalma Komisyonu llAnlarıl 

iç fındık 
Mercımek 

Yulaf 
Zeytinyağı 

Kepek 
Nohut 
Susam yatı 
B. Peynir 
Yap•k 

-
5 

• 
• 
• 
• 

Gedıkli erbaşları içın 10850 metre 
ve 85 santim eninde patıska 31 /3/937 
Çar~aınba günü saat 15 de Topha

nede Satınalma Komisyor.unda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacak -

tır. Tahmin bedeli 4123 liradır. İlk 
teminatı 309 lira 22 kuruştur. Şart
name ve nümunesi Komisyvnda 

görülebilir. İsteklilerin kanuni v<!
sıkalarile beraber belli saatte Ko
misyona gelmeleri. (394) (1634) 

* Topçu nakliye okulu için karyo-

la borusund~n 35 adet altlı ve üstlü 
karyola 31/3/937 Çarşamba günü ıaat 

14,30 da Tophanede Satınalma Kc-
misyonunda pazarlıkla eksiltmeye 

konulmuştur. Tahmin bedeli 542 
lira 50 kuruştur. İlk teminatı 40 li
ra 70 kuruştur. Şartnamesi Kmıi~
yonda görülebilir. İsteklilerin lel· 
li saatte Komisyona gelmeleri. 

"395. "1635. 

* İki numaralı dikimevi için 11400 
metre tela 31/3/937 Çarşamba g'i· 

nü saat 14 de Tophanede Satına:ma 

Komisyonunda pazarlıkla alınacak

tır. Tahmin bedeli 2736 liradır. !Ik 

teminatı 205 lira 20 kuruştur. Ş:ırt
name ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte 

Komisyona gelmeleri. (398) (1636) 

Gedıklı erbaşları için 709 e:let 
yün fanila ve 709 adet fildekos fa· 
nilfı 30/3/937 Salı giınü saat 14 d~ 
Tophanede Satınalma Komısyonıın
da pazarlıkla alınacaktır. Hepsi -
nın tahmin bedeli 1843 lira 40 ku
ruştur. İlk teminatı 138 !ıra 25 ku
ruştur. Şartname ve nümunelerl 
Komısyonda görülebilir. isteklile .. 
rin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte Komisyona gelme!n•!. 

(399) (1637) 

* 1 İstanbul eşya ve teçhizat anbarı 

G 1 DEN 

Arya 
Tiftk 
Yapak 
iç fındık 

250 ton .. 
" .. 

DIŞ Fi ATLAR 

BuQ'day: Llverpul 
" ıŞikago 
,. :Vinipek 

Arpa :Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T: " 

6, 56 
6, 54 
6, 63 
s, 53 
3, 77 
7, 90 

Kr. 
.. 
" .. .. 

için bır adet kumaş ölçme aleti 26/ 
Nisan/937 Pazartesi günü saat 14 _:_ ı 
de Tophanede Satınalma Komis -

fındıkG :Hamburı 

,_ .. L: " 
79, 32 
79, 32 

yonunda açık eksiltme ile alına • ,-

1 
caktır. Tahmin bedeli 3200 lira • lstanbul komutanlığı 
dır, İlk teminatı 240 liradır. Şart• 

k S. atınalma Komisyonu ilanları_ 
name ve ataloğu Komisyonda gö-
rülebilir. İsteklilerin belli saatte ıstanbul Komutanlığı Birlikleri 
Komisyona gelmeleri. (378) (1357) hayvanatı için 1475 dönüm çayır * kiralanacaktır. Çayırı olanların 

İstanbul okulları için beş adet 
Bursa lisesi için bir adet Erzincan 31/Mart/937 Çarşamba günü saat 

14,30 da Fındıklıda Komutanlık 
As. Orta Okulu için bir adet ki , Salınalma Komisyonuna gelmele -
cem an yedi adet bulaşık yıkama ri. (1672) 
makinesinin 3/M.ayıs/937 tarihinde- .._....,=,....-----...,.-----
ki münakasası 13/Mayıs/937 Per
şembe ııünü saat 15,30 da 1stanbul
da Tophanede satınalma Komis . 
yonund~ kapalı zarfla cksilt:nesl 
yapılacaktır. Tahmin bedeli beher 
makine htanbul için 3000 lira Bur
sa için 3200 Erzincan için 3400 li • 

radır. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektuplannı ihale 
saatindenbir saat evvel komisyona 
vermeleri. Hepsinin teminatı 1620 
liradır. (403) (1663) 

Avrupa da 
Maçlar 
Almanya, Franseyı 

4 - O yendi 
Stuttgrad 23 (hususf) - Ge· 

çen pazar günü Stultgrad'da 75 
bın kişinin önünde Almanya Fransa 
mil!! takımları karşılaştılı.r. Sahaya 
ev\e1A Fransız takımı biraz sonra 
da alman takımı çıktı : Bu maça 
Fransız takımı şötle çıktı: 

Lorıo • Dupni<, Dıagne • Bayen, 
Bo, rb ıt e • Deffour • Rio • Jgnoce, 
Bigoı Nicolas. F. Keller: 

Buna mukabıl A:manyada şöyle: 

BUGÜNKÜ PROGRAMI 

Ôğle neşriratı: 
12,30 plakla Türk musikisi, 12,50 

havadis, 13,05 Muhtelif plak neş
riyatı, 14 ıon. 

Akşam neşriyatı: 

18,30 plakla dans musikisi, 19,30 
spor mus•habe!eri E~ref Şefik 20 
Tılrk musiki hey'seti 20,30 B. 
Ôm~r Rıza tarafından arapça söy• 
lev, 20,45 Vodi~ Rıza ve arkadaş

ları tarafından Türk musikisi ve 
halk şar~ ıları, s<>at ayarı, 21, 15 or

kestra, 22,15 ajans ve borsa haber· 
leri ve ertesi günün programı 22,30 

plakla sololar, opera ve operet par. 
çaları, 23,00 son. Jacob, Nuıenberır - J·nes, !Kılıın

ger, Goldhrunner • Gellesch • Sze· 
pon, Şıffılıng - Urbon, Lenz - Leh· 
ner şeklınde idi. 

t1ııııuıııuıı1111111ı.ıttı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Oyuna Fransızların bir huc•ınıi'e 
başlandı. Fakat bu hucum d.rhal 
Alnı an mı1cfafaa,ında kırı !d ı ve he· 
merı ınuıekaı il hucuma ı;:cçcn Al. 
rnan lar on b•şınci dak br;a ilk ro· 
lı:, bıraz sonradaıki ci ~oıu yapt· 
lar. 

Fransızlar Lir tek ırol içiı çok 
ça ıştılar, fakat hiç muvafl~k o!a
m,dıl•r. 

Birinci devre Alınanların ağır 

bas km altıncf.ı ve 2. O g~lili> et
leri ile b imişti. 

ikinci devrede rüzgara k•rıı dü
şen Fran<ızların muhakkak bir !!'Ol 
çıkaracakları ürr.iJ edili; ordu fa. 
k.1t hiç de öyle olmadı Alnıanlar 
bikkis çok açıldılar Fran.ız 

müdafaasına her an kcırkclu 
anhr geçHti'er 35 inci dakikada 
A 1 m a n 1 ar ü ç ü n c ü golü de 
yaptılar bundan sonra oyun Al· 
maııların •ıkı hücumları altında ıre
çti, Oyunun sonlarına doğru (4) 
üncü ve son gollerini yapın A\m
aolar bu ma•t:•n 4. O g bi ağır bir 
galibiyetle sahadan çıktılar. 

Po•ony• 5, Frensa B· 1 
Paur günü Sıutıgara'a giden 

fran.ız mılli ta~ımı alınanlar ile 
karşılaşırken Pnı is takımı da Po
lonya mil.i t&kımile karşılaşıyordu. 

Fransız takım nda meşhur ka. 
lec Hıden de oynuyordu. Pirinci 
devreyi iki sıfır bitiren Polonya 
takımı ikhci devrede H.den yara• 
!anıp sohadan çıktıktan sonra 
üç ırol daha yiyen Fransız ta· 
kımı sahadan 5 • 1 mağlup ola
rak ç:ktı. FrMs z t kımının >egane 
savı<ını A•to'' vapmıştır. 

Yan ağır dünya Doka ••m· 
pyonluğu 

Brüksel 25 (A. A.) - Yarı ağır 
siklet düny1' ve Avrupa bok• .. '"
pyonluıtu için yapı'an maçta şam• 
pyon Belçi•ah Gustave Roth, ita!. 
yalı Meri o grecisoı u 15 inci ra
vunada savı hosabi :e yenmi~tir. 

Maruf teni&çi yine galip 
Nevvork 25 (A.A.) - M ıdison 

ıquare'da ağzına !..adar dclu olan 
bir salonda lnıriliz tenisçisi Perry 
6-0, 4-6, 6· 3, 6.1 Amerikalı Tildc
n'e galip gelmi<tir. 

BEYOCLU 
SARAY 
TÜRK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 

SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

ŞIK 
ŞARK 

ASRI 

ı Ramona 
ı Çel k brtallar 
ve Yeşil domino 
ıSon Rumba 
: Sevişmek arzusu 
ve Bülbüller öterken 

: kızlar pan•iyonu 
: S•n fransisko ve 
Yıkıhn belde 
ı P ridi kıı 
ı Tıyfun 

: Ôlüm perisi ve 
S ırışın karmcn 
ıEhli alip muharebeleri 
ı S ngapur postası ve 
Altın toplayan kızlaı 
- 1936 senesinin -
ı Gece bülbülü ve 
Yıldınm bölüj!'ii 

SANCAK : Lüks vapur yolcu

lsoRSA. PlY ASA\ 

Lo'lrfr, 

f'."'v"ork 
P.;ıri• 

Millno 
Brülr.ael 
Alina 

:zs 3. 937 
ÇEKLER 
~ <' 1 1 ı' 
( 1 :'. 

O, 7461 
17. ·ı3-5 
15, o 156 
4, 7.)ıS 

58, 5737 
Cf'nevre 3, 47.;6 
Sn! Y• 64. 50>6 
Am•terdaaıı l, 4469 

6 8 
8.7•05 
17.2')"".l 
l•.01<2 
46H$ 
8~.43 

~,47 

M,4011 
1 4442 

Pra~ 22, 71 
Vivana -4, ıtJ? 
Madrlt 11. 4661 
Berlla ı, 9696 
V•rşov• 4, 1'73-i 
Budapeşt• 4, Oıı3 

2·2,6740 
4,12'5 
11,4•82 
1,9'64 
4.1666 
4,oasa 

Btkr"' 108, '~58 
lkl2r•t 34, 68f'l 
YoJ.ohama 3, 7768 

Moakova 24, 65 
[ l>ıo~holm 3, 1434 

PARALAR 
Atış. 

1 ~ferl!ıı ı ı3, 
1 Dolar 123, 

lO Frank 111. 
2ll Lfr<t l~O. 
20 f'elçlka Frangt 80. 
10 Drahmi 18. 
20 lnlçre Frangt !16S. 
20 Len 20. 

1 Florin 63. 
20 Kron Cek 70. 

108,09 
34,6'170 

2,7740 
24,69 
3, ı383 

Satış 

'18. 
126. 
lı4. 

12~. 
84. 
22. 

57S. 

1 ~ilin A .. u.-turya21, -

23. 
u. 
7'1. 
23. 

Peseta -. 
1 link 25. 
1 Zloti 20. 
1 Pen&'o 21. 

20 Lef 11. 
lO Dinar '8. 

-. 
28. 
22. 
2:1. 
14. 
s:ı. 

Yen -. -. 
J Kron lavef 

, I Al'-
!O. 52. ....... _,_ 

1 Bankaot 247. 248. 

ESHAM 
Açıht 

lı Bınkaaı Mü. 

Kapanıt 

N. • • 
• • Ha.-,- -,-
Anadohı 9m. 60 0/0 Peşin 

23,55 23..•S 
• • ,.Usda 60 O/~ Vadeli 

23,50 23,so 
• ,. 100 de lOJ 
Aalı• çimento H,O 14.45 
Merk.u Ban. 

iSTiKRAZLAR 
Açıh' Kapa"ıt 

Tllrk Bore11 1 Petln 19,50 19,60 
• l VadeU l~.575 19.575 • 

• .. .. 
• 

Ervanl 

• D Peıhı 
• il V •deli J9, 13." 

• ili Petln 18.70 11,as 
• ili Vadeli 

bi"VU Enurum l 

• • il 
m .- .-

" n .- .-
Şırk ılın-
y lisd• S Hulne 

" 2 • • 
TAHViLAT 

• 

Anac!olu Pe. 1 
,. Va. 1 41.20 
,. Pe. il 
.. va. ıı 41,20 

• P .. ili 
• v-. w 
• MUmeııU Pe. 

(Eski Astorya) : farı, Balkan olim· 
pi atları ve Çayır 
h~ydutları 

CUMHURiYET ı Yıldırım kaptan, ._,,,,,. 

•• v •• 

Kuloaraça ve Mekaud 26 • 3 • 1937 
ISTANBUL Perşembe 

Saat 20-30 
DRAM: 

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 

AZAK 

ALEMDAR 

: lir }Ildız doğuyor, 
Jozef Simit ve Sta. 
vi,ki ~kandalı 

: Rus-Japon muhare. I 
besi ve cdsuslar kar. K R A L L R 
şı karşıya Yazan: W. Sha· 

: Türk. inkılAbında te- kcspeare.Türkçeyc 
rakkı ham:eleri çeviren: 

: Kraliçe M.ri ve Seniha Bedri 
Alevler içınde Göknil 

ı Meyerling faciası 
ve Gök yüzü ateş- Son hafta 
!er ıçinde E R E T 

KEMALBEY : Sı>ah inci ve De- O P ' 

HALE 

tine korsanlan 
KADIKÖY 

: ·Tatl ı bela 
ÜSKÜDAR 

ı-ıALE : Ehlisalip muharebeleri 
(Türkçe sözlü) 

BAKIR KÖY 
MILTIYADI : Yeşil domino 

SAZ·CAZ 
Saat 20-30 da 

Yaıan: 

t:krem Reşit 

Müzik, 

Cemal Reşit 

Pazar günleri 15.30 da l\btine 
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KASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAfı_A 
KURU 
Bill 

ç~ŞM~ 
VAZİY tTİNOtOİQ 

ONU ı:-AİZL~ 
OANk'AYA VERİNİZ 

ı..ıususi SARTLARtMIZI 
S~UNUZ 

1 Selimiye askeri Satınelma Komisyonu lıanı11r1 1 
J. - Tümen bir Jiklerinin ihtiyacı için 27000 kilo bul&'ur 

alınacllktır. Bulgurun tahmin bedeli 3674 lira 80 kuruştur. 
2. - Şartname her aün Selimiye askeri satınalm• lr.onıi•yo

ounda gö·ülebilir. 

. 3. - Eks:Itme açık eksiltme sureti!e yapılacaktrr. 
4. - Ecsiltme Se!imiycdc asi:erlik dairesi binRSında topla. 

nan satınalma k.omisyonıınca yapılaca'-tır. 
5. - Temiııat muvakkatesi 276 IJ,aı)\r. 
6. - B!l işe gireceklerin kanupl ıvesikalan beraberlerinde ge

tirmeleri meşruttur. 

7· - Eksiltme 5-4-1937 Pazntesi sa.at 15 de yapılacaktır. 
(1468) 

Ankarayı ziyarete hazırlanınız 

- -
Kömür 
Sergisinde 

En kullanışlı, en iktisadi, en ucuz ve 
memlekete en faydalı teshin aleti se
çilecek ve Türkiyede kullanılmasını 
tamim için kolaylıklar gösterılecektir. 

Kömürle işleyen vasıtaıarın en iyi ve 
en elverişlisi ıesbil olunacaktır. 

(Açılış tarihi): 23 Nisan 1937 
1 lstanbul Harıci Askeri Kıtaatı llaoları 1 
ı:------------------------------------Askeri hastanelerde yeniden yapılacak olan bir pavyon ile bir ko. 
ridor k3palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 28219 lira bir 
kuruştur. ilk teminatı 2116 lira 43 kuruştur. Eksiltme 27 Mart 1937 
Cumartesi saat 11 dedır. Teklıf mektup'arı mezkür saatten bir saat ev. 
veline kadar Komisyon Başf..anlığına verilmiş veya gönderilmiş olııcaı.. 
tır. Şartname keşif ve resımleri görmek isteyenlerin her gün Erzurum 
askeri satınalma komi1yonuna müracaat etmeleri. (636) (1373) 

İstanbul Üniversitesi Arttırma, Ek
siltme ve Pazarlık Komisyonundan: 

1. - Tıb F•külıesi İkinci Horicl Hastalıklar Ktini~ine alın~
cak olan ve mulı•mmen bedeli 5558 lira tutan tıbbi alaı 29-3·1937 
tarihinde Üniversite Rektörlük: binasında toplanacak Komisyonda 
Jr.apalı zarf usulile eksiltmeye konulmnştur. 

2. - Bu işe 8 id liste ve şarın•m~ler berrün Rektör! ükte fÖ
rülebilir. Taliplerin ihale s•aıi olan 15 d~n bir saat evvel 417 Iİ• 
raltk muvakkat teminat ve teklif mektuplarite Ticaret Odası vesi• 
.lı:alarınıo bir zarf içeriıiade ma.kbus mukabili Reltıörlüğe Yermiş 
olmaları lhtmdır. (1415) 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Açılc eksıttmey e konulan i4: l<iitahya • Gediz - Uşak yolunu11 

t04+32s, 1os+110, 1n+661, 114+790, 120+290, ı21+200, 122+ 450, 
inci kilometrelerindeki 7 adet demir kirişli ahşap dö~emell kö prütcr 
tııbliyelerinin betona tahvili. 

2 - Bedeli keşfi: 6844 lira 44 kuruştur. 

3 - Bu 4e ait evrakı 1 - Fiat vahidisilsllesi cetveli. 

2 - HulAsai keşif 

3 - Fenni şartname 
4 - Mukavelename 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ıniltehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan fi ya kadar 
lstartbulda Dıvanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 

larını kabul eder. Salı, cumartesi 
· günle~i sabah ı9.5 • 12, saatleri ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev teldon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

İstanbul 2 ci İcra Memurluğun
dan: 

Paraya çevrilmesine karar v~ri
len muhtelif masa, sandalya vesai-

' re 31/3/937 tarihine tesa.düf eden 
Çarşamba günü saat 14 den iti • 

haren Sandal bedesteninde hazır 

bulunacak memW'u tarafından sa
tılacağı ilan olunur. (936/2673) 

İstanbul Asliye İkinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

İstanbul Maliye muhakemat mü
dürlüğü tarafından eski hesap me

mW'u Kamil karısı Koca Mustafa 
paşada Sancaktar Hayrettin ma • 

hallcsinde 243 No. lu hanede mu • 
kim Bedriye aleyhine açılan 997 li· 

ra 67 kuruş alacak davasından do
layı tebliği muktezi davetiyenin 

müddeialeyh hanın ikameti hazı· 

rasının meçhuliyeti hesabile huku
ku usul mahkemeler! kanunun 141 
cı maddesine tevfikan 20 gün mü.d

detle ilanen tebliğe ve emri tahki· 
katın 29j4/937 saat 14 de talikine 

karar verlldiğindelı dava - olunan/ 
müddeialeyha Bedriyenin'. tavin e· 

" • • i 

d len işbu gün ve saatte IOO.hkeme~ 
ye gelmedıği ve yahutta bir ve • 

kili kanuni göndermcdıği takdirde 

hakkın:laki muhakemesi gıyaben 

bakılacağı mahkeme divanhanesi

ne asılan davetıyenin teblığ maka· 

mma kai molmak üz-ere ılan olur. 

(936/110) 

• 
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TUllAN 
lstanbul Defterdarhğından : 

..... 

Muhammen Bedeli 
Lira 

Nişan taşında eski ekmek fabrikasında mevcut elli beş kalem 

ekmek imaline mahsus alat ve edevat ile makineler: 4652 20 
Kağıthanede Çatlayan köprüsünden Sünnet köprüsüne ka. 
dar uzayan alandaki çayırın otu ile 1.s,937 ili 30. 11.937 

tarihine kadar uzayan zaman zarfında otlakiye hakkı: 400 

Yukarıda yazılı alil, edevat ve makinelerle ol ve otlıkiye hizaların
daki bedeller üzerinden açılc arttırma usulile satılacaktır. isteklilerin ve 

tediye şeraiti ile diğer şartlarını öğrenmek istiyenlerin '.?9-3·937 Pazar. 

S - Eksiltme şartnamesi lesi günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçalarile Milli Emlak Müdür. 

istekliler iş bu evrakı Daim ı Encü men kalem inde göre bildiA'i gibi Na.
1 
_ıu-;· t:-ü_n_d_e_t,.o.;.p_la_n_an_k_o_m'"'.is~y-o_n_a..;2:.,e_ı m...,;.e l.;.er;_i....;.(M~-)...;.( ı_4_27..;) _______ _ 

fıa Direktörlütünden de isteyebilir. I"nhı·sarlar J"stanbul 
4 - ihale 9.4.937 Cuma günü saat ıs tedir. 

5 - Muvakkat teminat 513 lira 33 kuruştur. 
6 - isteklilerin Tıcaret odasında kayıtlı oldulclarıııa dair vesika gö .. 

termeleri ve Vilayet Nafıa Direktörlütündcn de bu işe ehil olduklarına 
dair ihale gününden 8 gün evvel vesika almaları şarttır. 

7 - isteklilerin ihale günü nat ıs de Daimi Encümene müracaat. 
ları i!An olunur. "1669. 

-

• 

Başmüdürlüğünden: 
Tütün ve si2ara satmak için ruhsat tezkeresi taletıinde bulunacalc 

dükkAncıların sağ', sol ve karşı tarallarına •100~ metre mesafe dahilinde 
tütün satıcısı bulunmaması meşruttur. 

Bu şeraiti haiz olmayan dükkancılara tezkere verilemiyeceğinden 
beyhude müracaat etmemeleri ilan ol~nıır. "1533. 

"" 1 

-

1 
Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar. binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 
Büyük . 
ikramiye 200. 000 lıradır. 

1 

Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle ( 50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vaı·dır .. 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N • 

937 günü ak,amına kadar biletini 
değittirmlt ·bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üze· jll 
=:::::':'":deki hakkı sal<ıt olur.. =11 

İstanbul Dördüncü İcra Memur· 
luğundan: 

Davutpaşada Çavuş oğlu hamamı 

sokağında mukim iken halen adre
si meçhul olan esbak adliye nazı· 
n Ali Rüşdiye: 

olmak üzere bu baptaki ödeme em
ri tebliğ makamına kaim olmak ü
zere ilanen keyfiyet tebliğ olunur. 

(2217-934) 

Zayi 
Teşvikiye dskerlik şubesinden al· 

mış olduğum vesikayı zayi elt'.ın. 
Yeni.ini alacağımdan hükmü kal
mamıştır • 

Mülga yetimler malları ödünç 
sandığına izafetle hazinenin deyin 

senedi mucıbince alacağı bulunan 
2.970 lira 45 kW'uşun bermucibi 
senet % 9 faiz, % 3 komisyon ve 
% 10 ücreti vekalet ve icra mas
raflarile gayri menkulun paraya 

Emniyet direktörlüflindt tlvl1 2 net ko
mlıerlerlnd•n l•t•rıb'.JI 51S Coğ•ımlu 
Mehmet Cemil oğlu M•hmeı S•dat 

1356 Hicri 

çevrilmesi yolile dairemizin 935- Muharrem 
1353 Rumi 

Mart 

2217 numaralı dosyasile vaki talebi 
1 

1 13 13 
üzerine namınıza tanzim kılınan 1 Yıl 1937, Ay 3, Gün 85, Kaoı:W 
ödeme emri ikametgahınızın meç- ı 
huliyeti hasebile tebliğ edtlemedi- 26 Mart 
ğinden tebliğatın yirmi gün hakkı Cuma 
itiraz tayini suretile otuz gün müd- ) 

r-~~~~.-~-.-~~ 
·detle ilanen icrasına karar veril -
miştir. Tarihi ilandan itibaren ni· 
hayet işbu bir ay içinde 934-2217 

' ı __ v_•_k_ıt_ı_e_r_ V•a• li Ezani 
_ ıa. •a. d. 

Güneş 

Ô~le 
ikindi 

5 54 
12 20 

ıs 50 

11 'D 

5 52 
9 :n 

Akşam 18 28 12 OJ -

Yatsı 19 59 ı 32 

imsak .J 12 9 45 . f 

dosya numarasile dairemize müra- ı 
caatle borcu ödemeniz veyahut ait 1 

olduğu mahkemeden icranın geri / ' 
bırakılmasına dair bır karar getir- 1 
meniz lazımdır. Aksi takdirde cebri 1 

icra yapılacağı ve yine bu müddet 1 

~çinde mal beyanında bulunmanız, 
bulunmazsanız hapisle tazyik olu
pacağımız ve hakikate muhalif be· 
yanda bulunduğunuz takdirde ha

Salubi ve umumi neşriyatı idare eden 
Ba.şrrınharrir 

pis cezasile ceza landırılacağınız E. 1 :zzet 
ve rehinin satıl~cağı malumunuz 811&1ldıiiı yt'r: ~luthnnl F.büzzlu 
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