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Yeni bütçe dün Kamutaya verildi ltalyanlara göre: 

Küçük 
Antant 

Hatayda vaziyet 

Bitaraf müşahitler 
Ankara ve Istan

bul yolile dönüyorlar 
Bu sene hiç bir verginin. tez

yidi veya ·ihdası 
mevzuubahs değildir 

Zayıfla yormuş! 
Roma l ( A. A. ) - "Popolo 

di Roma. gazetesi, Küçük An· 
tant devletleri arasındaki buh· 
ranın müşterek menfaatlerin 
azalmasından ve noktain11zar 
ihtilaflarının artmasındaıı ileri 
geldiğini yazmakta ve buna da 
başlıca sebebin, ıulh muahedele· 

Sancakta Türklere yapılan zulüm 
bir sevap halini aldı 

Maliye Vekilinin y~ni bütçe hakkında beyanatı rinin en büyük mantıksızlığı O• 
lan Çekoslovakya lbünyesinede· 

Halayın ana yasasını tanzim ede· 
cek komiteye rapor ve izahat 
vermek üzere, Cenevreye davet 
edilen bitaraf müşahitler heyetinin 
Toros sürat katarile Adana, An· 
kara ve lstanbul yolu ile avdet 
edecekleri anlaşılmaktadır. 

'T'•• k •k · d k ki hata olduğunu il4ve etmek-
~ ur vatanının ı tsıadiinkişafı önümüz e i sene, 1:.....ted-ir.-----...:ı 

bu yılki gibi, .~~~.~~'!.:.~~ ....... ~~~'!:.!!..~.~ .... ~~.~~~~-~~~-~~':.. ....... Ribbentrop 'un 
Heyetin 6 Mart toplantısına ye• 

tiıebileceAi zannedilmektedir. Ko
mite azası şimdiki halde Türk pro
jesi ilzerinde tetkiklerine devam 
etmektedirler. 

Ankara, l (A. A.) - Maliye Ve· 
kili Funt Ağralı bugün Kamutaya 
tevdi edilmiş olan 937 mali yılı 

bütçesi etrafında Anadolu ajansı· 
na aşağıdaki beyanatta bulun· 
muştur: 

1937 yılına ait bütçe hükümetçe 
229 milyon 676 bin lira olarak ha· 
zırlanmış ve bugün B. M. Meclisine 
takdim olunmuştur. 

Bu lütçenin, içinde bulunduğu· 
muz 1936 yılı bütçesine nazaran 
17 milyon lira kadar fazlalığı gö
rülnıektedir. Bu fazlanın 2,300,000 
lirası Maarife, l, 500, 000 lirası 
Sıhhiyeye, 900,000 lirası ormanla. 

rın islah ve inkişa fını temin edecek, 
orman kanunu latbikatıoa 8,000,000 
lirası da memleketin sanayileşmesi 

madenlerin işl etilmesi şimendifer 
inşası, deniz vasıtalarının yenileş

mesi ve nihayet memleketin mÜ· 
dafaası için geçen sene fevkalade 
varidatla karşılanmış olan fevkala· 
de tahsisat ile öniımüzdeki sene 
için yine bu işler için alınması 
mutasavve fevkalade tahsisatın 

karşılığını teşkil eden borçların 
ödenmesi Hn bütçede mevcut 
tahsisata ilavete~ tahsis olun• 
muştur. Mütebaki 4.300.000 fıruı 
da memleketin her sahadaki in
kişalile müteııasiben genişlemekte 
olan hizmetlerin daha iyi görülme· 
sini lemin için muhtelif dairele tef. 
rik olunmuştur. 

Bu sene hiçbir verginin tezyidi 
veya i bdası mevzuubahs değil
dir. kuvvetle ümit ed.rim ki, Türk 
vatanının her vatandaşa inşirah 
veren iktısadi inkişafı önümüzdeki 
senede de bu yıl da olduğu gibi 
varidatın tezayüdü imkanını vere• 
cek, her vatanda, vergilerini seve 
.seve ve kolaylıkla ödemek sure• 
tile zevk duyacaktır. 

Yeni bUtçe 
Ankara 1 (A.A) - Bugün Ka· 

mutaya tevdi edilmiş bulunan 1937 
mail yılı bütçesi masarifatı veka· 
Jetler ve daireler arasında şu su· 
retle inkısam etmektedir. 
B. M. Meclisi 3.590.200 
Riyaseti Cumhur 401,540 
Dıv3n1 muhasebat 602.550 
Başvekalet 1.301.960 
Şurayı dev:et 236.740 
Matistik u. müdürlüğü 312.920 
Diyanet işleri 608.350 
Maliye vekaleti 19.740.078 
Düyunu umumiye 53,328.100 
Tapu ve kadastro u, mü. 1.361.806 
Gümrük ve inhisarlar vek, 5.374.040 
Dahiliye vekaleti 4.880.032 
Malbuat u. mü. 136.390 
Emniyet işleri u. müd, 5.000.934 
Jandarma u. müdür. 9,372. 700 
Hariciye vekaleti 3.340.830 
Sıhhat vekaleti 6.487.538 
Adliye vekAleli 9.272.612 
Maarif vekaleti 12.570.690 
Nafia vekaleti 15.003 322 
lktısad vekaleti 5.683'.060 
Ziraat vekaleti 6.098.550 
Milli M. vekaleti kara 46. 733.220 
" " hava 7.823.755 
• • " deniz 6.061,'/80 

Askeri fabrikalar 3.065.990 
Harita u. müdür. 745 890 
Meteoroloji u. mü, 532:135 

Kralın taç giyme 
Merasiminde 
Türkiye . 

Ankara 1 (Telefonla) - lıf~iltere 
Kulının tııç giyme merasimin.de 
hükumetimizi Başvekil temsibecfe
cektir. Merasimde butıın~İ:ak olan 
heyetimizin miktarı Londıaya bil
dirılmiştir. Baş.vekile Hari.ci~ leki· 
li de iştirak edecektir. _: ı' 
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Lehlstanla Sovyetlerin arası bozuluyor 

Sovyet ordusunun yarısı Lehistan 
hudutlarında! 

lsovget Erkanı İlarbiye Reisinin 
Baltık hükumetlerini 

ziyaretinden manalar çıkarılıyor 

Sorı.qel orduııınun •onbafılll' manevralarında •lınmıı bir reıim: {Saada/ 
paraşütlırle mılfrez: düıman lopraaına ihraç edilelı: kıı'anın kumandanı 
Poporı lıarekıitın neticesi hakkında Milli Müdafaa Komiseri Voro,ilo/q 
(ıağda) İ:tahal ocrigor. (Solda) Sooget Komiıerier Mıclisi Reiıi Molotof 
(arkada) Moskorıa askeri mınlakaıı ikinci derece ordu komiıeri Vekliçe/ 

İtalya 1940 da üç kat daha 
kuvvetli olacakmış 

1 

Bir manıoraga haıırlanan /talıan ortlı11unda lıafiı lattklar 
(Yaaı•ı tlçGncG ••Jfa•ıı:d•] 
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Türkkuşu filosu İzmirde! 

Yıldızı söndü 
Londradakl Alman safiri 

ell bot döndU 

Rlbhettlrop 

Londra 1 (A.A.) - M. Yon Ritı. 
bentrop, Leipzig panayirini açmak 
üzere Almaoyaya dönmüştiir. An· 
cak lngiliı gazeteleri ke .s.nio 
bilhassa cuma güoü M. Eden ile 
yapmış olduğu müllkattan sonu 
bu seyahatin hakiki rayesioin Le
lpzig panayirlni açmaktaıı ibaret 
olup olmadıjtı ıualini irad etmek
tedirler • 

Daily Herald ile Neva Cbronicle 
M. Yon Ribbentrop'un Almanyaya 
döndükleri zamaıı idbarını öğrene• 
ceğini tahmin etmektedirler. 

SEFiR ELi BOŞ DÔNÜYOR 
Parls l (A. A.) ~ Le jour ga• 

zetesi M. Yon Ribbentrop'un se
yahati hakkında bu sabah mütale
alar yürüten yeglııe Fransız gaze
t~sidir. Bu gazete, bilhassa oöyle 
dıyor: 

"Alman sefirinin Loodra'daki 
vazifesi, tam bir akamete ujtramı~ 
tır. lngiltere hariciye nezareti, ken. 
disinin umumi bir görüşme yapıl· 
ması hakkındaki davetini kabul 
etmemiıtir. 

(Devamı 3 üncü sayfada} 

Hariciye vekilinin 
Bağdat seyahati 
Ankara 1 [ Telefonla J - Hari• 

ciye vekili Tevfik Rüıtü Aras 
B~tdata bu ay içerisinde değil, 
Nısan iptldalarıoda gidecektir. 

Diğer taraftan Sancakta vRziyet 
gün geçtikçe daha ziyade kötüleş• 
mektedir. Halep ve Şam merkezle
rinin teıviki ile Suriyeliler tarafın. 
daıı yapılaıı tazyik son dereceyi 
bulmu~tur. 

Arap köylere ve Ermenilere mü· 
temadiyen ıilAb ve cephancı dağı• 
tılmaktadır. Bu cümleden olmak 
üzere Ermenilere oimdiye kadar 
4000 sil!h verilmiştir. Basibba kö
yüne de 40 ail4h dağıtıldııtı gayet 
mevsuk olarak haber alınmıştır. 
HükOmetio teş,,. ı le Arapların bü· 
yük bir nüma · hazırladıkları Öğ• 
renilmiştir. A ,llar bu nümayişe 
iş• ··1k edece" .;re para vadetmek• 
tedırler. 1 

Hatagın anagaıaıınr lanıim edecek 
olan komite reisi Belçikalı Burgen 
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~neral Miaha söylüyor 

Madrit altı ay muhasa
raya dayanabilir 

Kontrol daha başlamadan ispan
yaya tay ya relerle havadan 

cephane sevkıyatına başlandı 

Radyoda /ıpangollara karıı nutuk ıög/igen iki tarafın ilıl miJhim •eıml 
Solda llıllldlcl ıınırallırdın ıimal cephesi kumandanı Mola, ıolda Mad· 

rll lıiJlıümetl Hariciye Naıırı Deluago 

Roma (Hususi) - General Ku- j ğine göre, Pıngııro~. cephesindeki 
peo de Lanonun resmen teyit etti• (Devam• 3 ncıı sayfada) 

4 Mart Perşembe 

Son Telgraf 
3 kuruş 6 -8 sayfa 
.hakiki akşam gazetesi 

-. · An._.ra 'l < A. I~)kl'"'au'::;~~'8~:~' l~' B9:r~~dan havalaoao Türk 4 Martta çıkıyor. Son Telgrafı bekleyiniz 
. kuşu filosu 11,50 de lzmire varmıştır. 
• •Filo dün Bursada planör uçuşlan ve grup halinde paraşüt talimleri Ak ı t 16 d k kt 

. yapmış, bu hareketler binlerce halk tarafından seyredilmiştir. Ah•liden şam arı saa a ,., ac . r 
'20 kişi u çu rul m u şt ur· 1 wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;..;;iiiiii~i;;;~iiiiii~;;;ii;;;.;,;;;;_;;;;;~::;;;,;;_;;.iiiiiiiiP 
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ı FIKRA: 
Yaparken •• 

• 
I stanbul liman idaresi yeni yolcu salonu için bir müsabaka açmıştır. 

Bu usule sadık kalmış olduğundan dolayı idareyi tebrik ederiz. 
Şark, Balkanlar, Orta Avrupa veya Şimal diye bir takım tasnifler du· 

yarsınız. Bir trenin sizi olanca hızı il~ Şamdan Stokholme doğru uçur· 
duğunu tasavvur ed!niz : Şark, Balkanlar, Orta Avrupa ve Şimal, bun• 
ların hepsi, nihayd, birer umumi manzarada göze çarparlar. Bu 
manzarayı tabiat ve yapılar vücuda ııetirir. ilir milletin kültür 
•eviye sının derecesini, evvela, bu umumi mannranın kılavuzluğu 
ile ölçersiniz. Ve daha garibi, garb medeniyetine mensub bir t~knik 
enternasyonalinin, yavaş yavaş, seviye yükseldikçe hakim olduğunu 
sezersiniz. Bu hususla milli sözünde fazla ısrar etmeyiniz ve onu eyice 
tartımı. Garb medeniyeti Alemi içinde, !:ele bu umumi manzara 
bakımından benzeyişler, benzemeyişlerden pek çoktur. Milli diye ne 
çirkin, ne kötü, ne çürük yaptırılamaz. Milli, aksi vasıfta olanların bize 
has karakteri demek olacaktır. Biz evvela yüksek bir mimari sanatı ku· 
ran mimarlar yetiştirmeğe çalışıyoru~. _Milli orada doğacaktır. Bununla 
milll sözünün ticareti arasında ne buyuk fark var! 

Süratle kendimizi de bulaclğız. Fakat in1ada yalnız büyük kabiliyet• 
leri kullanmak an'anesinden ayrılmamakla! Ya büyük bir mimar, yıt cid· 
di bir müsabaka! 

Bülfın devirlerden nih~yet yapılar ve metinler kalır. Şu Ankaranın 

p'Ana sadakat gösteren tarafları ile plandan ve güzel sanatlar kontro
lundan kaçmağa teşebbüs eden taraflarına bakınız: Birinde dünyayı bize 
hayret ettiren bir yüksek seviye, ötekinde bizi bile kendimizden utan· 
dıran sakatlıklar. 

Fatay 
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Adi iyede: 

Küçük sanayi 
Erbabı dün 
Toplandılar 
KUçUk sanayi mUdUrU 
san'atk6rlardan izahat 

aldı 
Küçük sanayi müdürünün tetı<ik· 

lerde bulunmak üzere Ankaradan 
şehrimize geldiğini yazmıştık. Mü· 
dür dün Ticaret odası esnaf şube
sinde meşgul olmuş ve Küçük Si• 

nayi erbabını Ticaret odasına cel
bederek kendilerile görüşmüştür. 

Bu konuşmalar esnasında küçük 
sanayiin inkişalı mevzuubahs ol
muş, san'alkarlar nasıl çalıştı~la· 
rını küçük sanayi müdürüne ızah 
etmişlerdir. Küçük san'atlar için 
hazırlanac1k broşürde bu malü
mattan istifade olunacaktır. 

İcrada yeni 
Teşkilat 

al 

ıro 

;S·-
0

R-U-YO-R-UZ-: --..... 1 Çivi buhranı 
\ Nihayet 

Bir facia mı Başlıyor mu? 
Bekliyoruz Fabrikalar çivi ımalı\tını 

Bir kaç gün evvel yazmıştık. durdurdular, yeni flat 
Aldıran olmadığı için bugün de bekliyorlar 
kısaca tekrar edelim: Yakında bir çivi buhranmın 

d 
meydana gelmesinden korkuluyor. 

Bozdoıtan kemerinde köşe e· Malum olduğu üzere fabrikatörler 
ki çeşmeye bitişik olan Altıncı alakadar makamlara müracaat ede-
ilk okulun duvarında iki insan rek çivi liallannın arttırılmasını 
sığacak kadar bir delik açılmış. istcmişierdi. 
tır. Bu deliğin dört tarafındaki Ticaret odası çivinin imal edildiği 

çivi teli fıatının önce 4,15 lngiliz 
taşlar harçları dökülmüş gevşe- lirası iken şimdi 7, 15 liraya çıktı'. 
miş, yıkılmak için ufak bir sar• ğını tesbit etmiş olduğundan fiat-
sınlı ve rüzgAr bekliyor. !arda bir yükselme beklenmekte-

Her gün yüzlerce kişinin bu dirAncak liat henüz tesbit edilme-
çeşmeye geldiğini hesaba kat- diğindcn fabrikalar imalAtı durdur• 
masa bile buradan her gün yine muşlardır. Buhrnn korkusu bundan 
yüzlerce ilk okul talebesinin ge- ileri gelmektedir. 
lıp geçtiğini, paydos zamanla- ·---
rında bu çeşmenin önünde oy • yolcu 
nadıklarını düşününce insanın 

tüyleri ürpermemek kabil midir? Salonu 
Bu tehlikenin bertaraf edilme-

Ayazağafaciasının mu
hakemesine bakıldı 

lstanbul icra dairesi Ha
ziranda teşkiUitlandırı• 

lacak 

si için mutlaka bir facianın vu
ku bulmasının mı beklendiğini 

alakadarlardan 

Soruyoruz? 

JUrl dUn ikinci toplan
tısını yaptı 

Müstakbel yolcu salonunun ma
ketlerini tetkik için seçilen jüri be.o 
yeti dün Güzel San'atlar Akade
misinde ikinci toplantısını yapmış

tır. Bu toplantıda da maketler 
gözden geçirilmiş ve en güzelleri 
tesbit edilerek üzerlerinde görüş. 
meler yapılmıştır. 

Otobüsün şoförü direksiyonda bozukluk 
olduğunu iddia etti. Şahitler ne diyorlar 

Geçen haziranın yirmi ikinci ak
şamı, Sarıyer:le Hünkar suyund~l<i 
bir gezintiden bazı zabitlerle aile· 
!erini !stanbuıa getiren Harp Aka
demisine ait bir kamyon, Ayazağa 
çiftliği civarı; .da bir ağaca çarpa
rak tersine dönmüş, içinde bulu -
nanlardan Yaı bay İbrahimin ölü
mü ve Nezahtt, Lıltfi, Fatma, Na
ime, Mükerrem, Abdülhalim, Hay
ri, Şekip ve t'liseyinin de hafif ve 
ağır yaralanmalarile neticelen~n 

bir kaza olmuştu. Otobüs kullanan 
şoför Hüseyinin muhakemesine, A
ğır Ceza mahkemesinde dün de >i~
vam edilmiş, kazada yaralananla • 
rın bir kısmı ~ahit olarak dinlen -
miştir. 

İbrahim, o:ubüs süratle gide~ -
ken otobüsün ağaca çarptığını, açı
lan kapıdan on metre kadar ileriye 
fırlayarak düşüp yaralandığını söy
lemiştir. 

Maznun vekili Besim Şerif, di
reksiyonda bozukluk olduğunu, 

halla, . kaza anına takaddüm eden 
anda, Hüseyinin: 

- Eyvah! direksiyon sıkıştı ... d~
diğini, bunu öuyup duymadığını 

'sordurmuştur. Şahit, vakadan son
ra söyleöiğini duyduğunu, kaza e.;
nasında da •Eyvah!• dediğini du
yar gibi olduğunu söylemiştir. 

O zaman Harp Akademisi Yüı,_ 
sek Levazım mektebinde bulunan, 
Eminönü Yabancı Askerlik Şube 

Reisi binbaşı Lütfi de otobüsün 60-
70 kilometre süratle gittiğini ve 
kendisine müteaddit defalar bir 
çok kimselerı:ı ihtarda bulundu -
ğunu, Jircksitunun bozuk olma • 
dığını saliıhiy(tle söyliyebileceğint 

beyan etmiştir. Lıllfinin karısı 

Fatma i.e Yüzbaşı Hüsnü karısı 

Mükerrem de ayni şeyleri söyle . 
mişlerdir. 

Gelmiyen c?•ger şahıtlerin ça~ı· 

rılıp dinlenmtsl ve taşradaki şa -
bitlerin istinabe ile dinl.mmeleri 
hakkındaki talimatın tekidine ka
rar veri!Erck muhakeme başka gii
nc bırakılmıştır. 

• • 
Anjel kimin 
Kızıdır? 

iki ayrı nüfus cUzdanı ta
tıyan bu kadının dUn 

muhakemesine bakıldı 
Dün, Ağır Ceza Mahkemesin1e, 

garip bir sahtekarlık davasına baş· 
lanmıştır. Bu davanın maznunları, 
Anjel isminde bir kadınla Yenıköy 
Nüfus Memuru Zekidir ve mevkuf 
olmıyarak muhakeme edilmekte • 
dirler. 
Davanın mahkemeye sevkine na-

2aran, hadise şöyle olmuştur: 
Anjel, aslında, Mari isminde bir 

kadının İsmailden Ôlma çocuğudur. 
Mari, 1313 tevellütlüdür. Fakat, 
1322 nüfus tahririn:le alınmış bir 
nüfus tezkeresine istinaden ve 
tebdilen Yeniköy nüfus memurlu
ğundan 1932 senesinde alınan bir 
hüviyet cüzdanında, babası Mc -
lek~et, anası da Agavni olarak gös
terilmektedir. 

-
933-34 senelerinde, annesi Mari

nin ölmesi üzerine, Anjel, metru
katını tevarüs için, nesep tashihi 
zaruretini duymuş, Hukuk Mahke
mesine müracaat ederek tashih et
tirmiş, bu kararın ilfımına istina
den de, yeniden, anası Mari, ba -
bası İsmail olarak bir hüviyet cüz
danı daha almıştır. İşte, bu arada 
tebdilen verilen hüviyet cüzdanı 
tahrif olunmuş sayılarak, Zeki ile 
Anjel, mahkemeye verilmiş bulun
maktadırlar. 

Dün, sorulan suallere cevaben, 
Zeki demiştir ki: 

- O zaman, nüfus tezkereleri -
nin yeni hüviyet cüzdanlarile teb

dili mecburi kılınmıştı. Her gün 
bir çok müracaatlar oluyordu. Bu 
yüzlerce müracaat arasında, 322 se

nesi tahririn:le verilmiş bir nüfus 
tezkeresi de ibraz edildi. Ona isti. 
naden ve tebdilen yeni bir clizdan 
verdim. Bu nüfus tezkeresi dosya 
arasındadı-. Tezkerede hhrif falan 
görmedim. 

Dosya arasından çıkarılan par - , 
çalanmış bir nülus tezkeresi Anje· 
le gösterilmiş, Anjel de demiştir 
ki: 

- Bu nüfus kağıdı benim değil
dir. Bana, validl!m Mari, vaktile 
bir nüfus tezkeresi vermişti. Fa
kat, o, yeni idi. Ben, Yeniköyden 
yeni nüfus falan çıkartmadım. Bu 
işi, düşmanlarım, mirasıma kon • 
mak için yapmış olacaklar. 

- Öyle ise, Yeniköyden nüfusu 
kim çıkartmış? İşte, bu senin nü
fus kağıdın. İsmail ve Mari kızı 
Anjel diyor. 

- Biz, Rumeli hisarında yan -
dık. Annem, benim, orada da kay
dım olduğunu söylerdi. 

Çünkü babamla annem, ben kü
çükken, biribirlerinden ayrılmış • 
]ar, annem dul kalınca, evlenmek 
istemiş. Beni, Rumeli Hisarındaki 
Melekses!e Agavninin yanına ver
miş. Horasla evlenmiş. Belki, bu 
isimler, oradan kalmıştır. Sonra -
dan. mahkemeden nesep tashih et
tirdim. ilam aldım. 

Bundan sonra, reis, Anjelin Ru
meli Hisarındaki kaydının iptaline 
dair bir tezkereyi ve dosya ara -
sında bulunan Agavni kadınla An
jele ait, iptal kaydı suretini cku • 
muştur. 

Hukuk Mahkemesinin nesep tas
hihi iliimının kat'ileşip kat'ileşme
diği hakkındaki suale, Anjelin ve
kili cEvet!• diye cevap vermiştir. 

Anjelin ve Zekinin evvelki ifa
delerinden· ve yapılan tahkikatta, 
Anjelin anasının Mari, babasının 

İsmail olduğu ve diğer kaydının 
müddeiumumiliğe müracaatla ip -
tali lazım iken Anjelin Zekiye pa

ra vererek bu kaydı iptal ettirdiği 
anlaşıldığından, ikisinin de Ceza 

kanununun 342 nci maddesi hük
münce lüzumu muhakemelerine, 

dosyanın tetkik edilmek üzere id
dıa makamına tevdiiine ve du -
ruşmanın 5 nisan pazartesi ıünü 
saat 10 a talikine karar verilmiş -
tir. 

Münhal bulunan lstanbul icra 
reisliğine Ankara adliye müfettiş
lerinden Hamdi tayin edilmiştir ... 

Haziranda, icrada yeniden mu• 
him teşkilat yapılacaktır. 

Adliyede yeni terfi ve 
tebdU listesi bekleniyor 

Bugün veya yarın, Adliyeye ye~i 
bir tayin ve tebdil listesinin teblı· 
ği beklenmektedir. Nisanda da, 
ikinci lıir liste hazırlanacak ve teb
liQ' olunacaktır. 

Tacirlerin 
Şikayetleri 

DUn oflsde dinlendi, bu· 
gUn Ankarara blldlrllecek 

Türkofisde dün sabah ihracat• 
çıların iştirakile bir toplantı ya• 
pılmıştır. Oli• müdürü muhtelif 
memleketlerle olan ticaret anlaş. 
maları etrafında ihracatçılara izahat 
vermiştir. 

Bu arada tacirler de şikAyetlerini 
bildirmişlerdir, Toplantıda konuşu
lanlar ve tadrlerin şikl'ıyetleri bu• 
gün Ankaraya bildirilecektir. 

Üniversitede 
Bir istifa 

Cemal Hakkı &erek 
istifa etti 

Üniversite tedris işleri direktörü 
Cemal Hakkı Serek istifa etmiş 
ve vekalet bu iotifayı kabul etmiş. 
tir. Cemal Hakkı dünden itibaren 
tedris işleri direktörlüğünü bırak· 
mıştır. Şimdilik tedris işlerini ka.0 

tibi umumi Ferit Zihni yapacaktır. 
Ôtrendiğimize göre, Cem.ıl Hak

kı Serek bundan aonra hukuki ki
taplar tercüme edecektir, 

Yeni belediye reis 
Muavini kim 
Olacak? 

~------------------------.; Poliste 

Taş1a baş 
Yaranlar çoğaldı 

Arapcamide Cevahir çıkmazı so
kağında 3 numaralı evde oturan 
Fatmayı aynı evde oturan Cemal 
taşla başından yaralamıştır. Suçlu 
yakalanmıştır. 

Bir taşla yaralama vak'ası da 
Balatta olmuştur : 

Balatta Tamburacı sokaQ'ında 16 
numaralı evde oturan Leon, kom• 
şusu kunduracı Koço tarafından 

taşla başından yaralanmıştır. 

üç sarhoş beKçiye 
saldırdı 

Zindankapıda oturan Lütfi, Ce· 
mal,Salfıhadıtin evvelki gece sarhoş 
olmuşlar evlerine dönerlerken yol
da kavgaya tutuşmuşlardır. 

Üç sarhoşun kavgasına bekçi 
Osman koşmuş, bunları ayırmak 

istemiştir. Kavgacılar bu müdaha• 
leye kızarak bekçinin üzerine hü· 
cum etmişler, bıçakla yaralamak 
istemişlerdir. Bekçiniıı düdük çal
masına polisler yetişerek sarhoş
ları yakalamışlardır. 

9 yaşında bir hırsız 
yakalandı 

Aksarayda Sakız sokağında 17 
numaralı evde oturan Kemalin 9 ya
şında Oğuz ismindeki çocuğu Ha. 
seki kadın hastaeesinin duvarından 
atlamak suretile bahçede bulunan 
boş şarap şişelerini çalarken ya• 
kalanmıştır. 

Bir nizmetçi 200 liralık 
yüzük çaldı 

Tepebaşında Kabristan sokak 
209 numaralı evde oturan Bayan 
Lilinin hizmetçisi Astrak Haçador· 
yan evden bir altın kalem ile 200 
!ifa kıymetinde pırlanta bir yüzük 
çalıp kaçmış ve yakalanmıştır. 

Uzun müddettenberi rahatsızlığı Camide hırsızlıK 
dolayısile mezun bulunan belediye Silivrikapıda Fatihin topçubaşısı 
reis muavinlerinden bay Nurinin Bali Süleyman ağa tarafından yap-
mezuniyet müddeti yakında bite- tınlmış olan camie geçenlerde 
cektir. hırsız ııirmiş ve Hünkar mahfilinin 
Söylendiğine göre, bay Nuri me- bazı kıymettar parçalarını sökerek 

muriyetine döomiyerek münhal bu-
lunan valiliklerden birine tayin çalmıştır. 

Dün maketler hakkında teknik 
komitesinin mütaleası da alınmıştır. 
Jüri heyeti en güzel m:ıketi bu 
ayın 12 sinde yapaca~ son top
lantıda seçecektir. 

Sınıflarda 
Talebe adedi 
45 den fazla olmıyacak. 
Yapılan tetkikat bitti 
Bir müddettenberi şehrimizde 

maarif işlerini tetkik eden Maarif 
VekAleti talim ve terbiye müdürü 
Bay Avni Ankaraya dönmüştür.Bay 
Avoi,şehri mizde kaldıklan müddet 
zarfında mekteplerde tatbik edilen 

terbiye sistemlerile,sınıf mevcutlarının 
kırk beşten fazla olmaması için 
alınacak tedbirler etrafında telkik
lerde bulunmuşlardır. 

Belediyede takip 
bürosu kur uluyor 

Belediyede işlerin günü gününe 
ve muntazam bir şeki:de çıkmasını 
temin için bir takip bürosu te4kili 
kararlaştırılmıştır. Bu büro ilkönce 
fen işleri dairesinde kurulacaktır. 
Bundan böyle, iş sahipleri, işlerinin 
ne safhada olduğunu takip büro
sundan kolaylıkla öğrenebilecek-

lerdir. 

14 yeni tilep 
A h nacak 

ihraç mevsiminde vapurauzluk
tan çok 11kıntı çekilmiş, bir çok 
emtia ihraç iskelelerinde vapur 
beklemege mecbur olmuştu. Hükü· 
met bunun önüne geçmek için ye
ni bütce ile Meclisten 16 milyon 
liralık tahsisat isteyecektir. Bu pa
ra ile 14 şilep alınacak, ihraç mad
delerimizin sevkine tahsis edile
cektir. 

edilecektir. Evkaf meseleyi Emniyet müdür. 
Fatih kaymakamı bay Raufun lüğüne bildirmiştir, Fakat tam bu Bir tayin 

belediye reis muavinliQ'ine, Oskü· sırada vaka dahiliye vekAletine de Muallim mektebi muallimlerinden 
dar kaymakamı bay Lütfinin de aksetmiş ve vekAlet tahkikatın sür· bayan Sara maarif vekaleti tarafın· 
Fatih kaymakamlığına tayin edi- atle bitirilmesi için alAkadarlara dan Fen Fakültesi Fen ispençiyari 
lecekleri söylenmektedir. emir vermiştir. şubesine tayin edilmişt'r. 
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Parklardan bütün va
tandaşlar 

istifade edebilmelidir 

. . . ' 

' 

Cf 
I• stanbulun birçok semtlerinde ulak veya büyük 

parklara, bahçelere rastgeliyoruz. Şimdi de memnu. 

"iıiyetle öğreniyoruz ki yeni yeni parklar yapılmakta 
ve kenar oemtlerde oturan halkın bu yoldaki ihtiyacı 
giderilmeğe çalışılmaktadır. Bir bakıma ıröre yüz gül. 
düren bu hareket bir başka bakımdan hiç te mem
nuniyet verici bir mahiyeti haiz değildir. Çünkü 
halk, park denilen ve günün binbir yorgunluıtunu 

içinde geçirmek istediği bu bahçeden lAyıkıyle istifade 
edememektedir. Bize öyle geliyor ki işin bittiıti saat
ler 4 ile 7 arasıdır. Her iş adamı akşam üstleri evine 
uğrayarak çoluk ~ocuğuyle beraber buraya gelmek 
ve koca bir günün yorgunluğunu yeşillikler üzerine 
bırakmak isler. 

Fakat ne acı bir hakikattir ki bu temenni sahip. 
leri saat 5,30 da park kapısına geldikleri zaman 

vaktin arlık geçtiğini ileri süren bekçinin müdahalesile 
geri dönmeğe nıecbur oluyorlar. Nedense parka !A
yık oldutu ehemmiyeti vermiyoruz. Halbuki, mantık 
parkların aaırarl aaat 8,30 a kadar açık kalmasını 

icabettirir. Belki Gülhane parkının, erken kapanma• 
sının sebebi bazı münasebetsizlerin hareketlerine 
mani olmak yolunda alınmış bir tedbirden ibarettir, 

Fakat birkaç münaaebetsiıin hareketlerine mani olu. 

nacak diye koca bir kitlenin hakkını vermemekte 
biç mana göremiyoruz. Ondan sarfınazar yukarıda 

Sultanahmet parkı, daha yukarıda Fatih parklan var. 
dır. Bunların gece geç vakte kadar açık kalmasında 
ne mahzur olabilir ki? 

Son söz olarak şunu söyliyelim ki parkları sabah· 
tan sııat 5,30 a kadar açık bırakmak onlardan he

men yalnız işsizlerin ve bazı haylaz çocukların isli· 
fadt! etmesini mümkün kılmaktır. lstanbul parkları• 
nın bu faydasızlığının hemen bertaraf edilmesinin ve 

halkın ihtiyaçlarına en iyi cevap yerecek bir hale 
getirilmesinin tam mevsimindeyiz za:ınediyoruz. Onun 
için temennimiz kapanma saatlerinin biraz daha ileri 
alınmasıdır. 

Y usuf Z i ya B lnat ll 

2 Mart 

Yaşayışımıza 
Hayret edilecek 
Bir uygunluk! 

Hayretler içinde okuduk. Meşe 
bur bir lnı;ıiliz hekimi yüz sene 
yaşamak iotiyelere (10) öğüt tesbit 
etmiş, neşrediyor. 

Doktorlar, hemen her millette, 
tuhaf adamlardır. Belki ilk insa'I• 
lardanberi şu insanları yüz sene 
yaşatacakları iddiasından vatgeç
memişlerdir, kendilerinden 100 sene 
yaşamış bir tane yoktur! 

Fakat mesele burada değil Hay· 
ret ettiğimiz cihet bu meşhur b. 
giliz hekiminin (10) düsturu. insanı 
100 sene yaşatacak düsturlar ba
kınız ne: 

1 - Hergünkü et miktarını en 
az miktısrda alınız, diyor, miim· 
küu olursa bıisbütün hazfedinizl 

2 - Yemeklerinizde kepekli ek· 
mek yemeyi u nutmayınızl 

3 - Günde hiç olmazsa altı 

bardak au içinizi 
4 - Uyumanız çok açık, soğuk 

odalarda olmalıdır! 
5 - iç çamaşırlarınız hafif ol· 

malıdır 1 
6 - Deriniz üzerine güneş gel· 

mesi için her fırsattan istifade 
ediniz 1 

7 - Her yemekten sonra bağır. 
saklarınızı muntazam harekellerle 
kolaylaştırınız f 

Dikkat buyuru luyor mu ? Meğer 
biz, hiç haberimiz olmadan, meş

hur hekimin ketfettiği düsturları 

harfi harfine tatbik edegeliyor
muşuz 1 Hele her ırün kü yemek
lerde eti, mümkün olursa değil, 

mümkün olsun olmasın büs. 
bütün hazfettiğimiz; yalnız ke· 
pekli deQ'il, hatla gluten!z ekmek 
yediğimize, günde altı bardak de
ğil karnımız doyuncaya kadar su 
içtiğimize, ve hele karakışta dahi 
iç çamaşırlarımızın cümleten hafif 
olduğuna göre yüzer sene değil, 

hatta iki yüzer sene yaşayaca· 

~z demektir. O halde uzun 
ömür ahkamı mucibince yaşayışı· 

mıza içerlememiz tamamiyle gayrı 
tabiidir demek olur. 

Amma denilecek ki son yedinci 
madde, yani (barsaklarımızı mun
tazam hareketl~rle kolaylaştırmak) 
işi hayatımıza uyuyor mu bakalım?. 

Amma yaptınız ha! tramvaylara 
binmiyor musunuz .. eh, barsalları

nız kolaylaşmıyor mu? 1 
Sebep yiyenler 1.. 

Tabii okumuşunuzdur. Y edi~i
miz ekmeklerin unlarında be•leyi
ci madde olan gluten miktarı azal
mış, sebebi ise, havaların tesirile 
buıtdayların evsafı değişmişi Şu 

havanın b[ze yaptığım ilim yapma· 
mııtır vallahi!.. Bulunabilen sebebe 
bakın: Yine havall 

Şimdi ortaya çıkan garip vazi
yete bakın: Gluten miktın azaldı

Q'ından yarım kilo ekmek yiyenin 
karnı doyması için bir kilo yemesi 
lılzım geliyormuş. 

Ne kadar hakkı varmış meğer 

bu kadar bol ekmek yiyeceklerine 
asıl şu münasebetsiz ıebebi yiyen• 
lerin, hava yiyenlerinl!. 

Muvaffak ol
muş bir t~rlz .. 

lsanbul tramvaylarının, bir nevi 

lstanbul sokaklarının demir bitleri 
olduğunu ve son zamanlarda bes
lene beslene büyüyüp uzaldıklarını 
biliyorsunuz. Tramvay ücretlerinin 

de, tam hassas bir hesap mukabolesile 
bit kadar azaltıldı~nı da elbet 
duymu~sunuzdur. Zira, 10 para, 
yirmi para kelepir tenzihl.tlı satış 

ilan ve haberleri her gün elinizde
ki gazetelerde, yanı başınızdaki 

camlarda 1 harıl harıl bağırılmakta, 
adeta bu müjdeli ilanın bir yüzle
rımıze projektörle tutulmadığı 

kalmakta 1.. 
( Son Posta ) arkadaşımızdaki 

nüktedan Muhittin Birgen'in ise 
dünkü şu arifane tecahülüne bakın. 
Giiya ( Denizyollarımızın ıslahına 

do~u) bir makale yazıp ta bütün 
nakil vasıtalarımıza şöylece tariz 
ediyor : • 

•Buııün elimizde bulunan (yüzü. 
cü) nakil vasıtaları hangi tarafın
dan bakılırsa berbat bir haldedirll" 

Acaipl •. 
Bir akşam gazetesinden: 
"Ş•hir neresidir? sayfiye yerleri 

nereleridir? Şehircilik mutahassısı 
BRy Prost yap:ıcağı planda bunu 
gösterecek ... " 

Allah Allah; Şehrin neresi, say. 
!iye yerlerinin neresi olduğunu da 
mutahasaıstan öğreneceğimiz aklı· 
mızdan geçmezdi. Acaba muhte. 
rem mutehassıs uki lstanbul hal
kından kimse kalmadı da lstanbu
lan Amerikalı seyyahlar şimdiden 
yerleşti mi zannediyor?" 

Serdengeçt i 
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ltalya 1940:da üç kat daha 
1

~1:f?~a. 
kuvvetli olacakmış 

Largo Kaballero'nun 
yerine lndaleço 

Fatl•t meblisi dıs siyasası, ekonomik vaziyeti, mu-
( 1 haclret meselesini bir daha gözden geçirdi 
Çekoslovakyadaki 

1 
Almanlar 
Muhtariyet 

p r i y e t o __ g e 1 e c e k i ls!:~?e~~~!. A.) _ Henileiıı 
<-ovget 'er a -'emı· mu·· Jaha 'e komi-I dün Ushan der Elbc'de bir nu. t..Ji Li Uı Uı Lı tuk söyleyerek Çekoslovakya. 

fesinin kararlarını tanıyacaklar daki Almanlar için muhtariyet 
talep etmiştir. 

Paris, (Hususi) - Madrit hükümeti Başvekili Largo Kaballero'nun İs· 
tifasına muhakkak gözüyle bakılmaktadır. Kaballero'nun yerine Baş· 

vekalete lndaleço Priyeto'nun getirileceği söylenmektedir. Londradaki 
Rus Sefiri May•ki'nin talf ademi müdahale komitesinde söylediği sözler 
hayretle karşılanmıştır. Mayski Sovyellerin ispanya gibi uzak bir mem· 
leketle mühim bir alakası o lamıyacağım ve Rusyamn gönüllü ve yar· 
dım göndermek hususunda komitenin vereceği karar ve al11cağn, tedbir· 
lere bilakaydışart inkiyat edeceğini söylemiştir. 

• • • 
Grazyani'nin sıhhi vaziyeti 

Paris ı (A. A.) - Figaro gazetesi Cibuti'den verilen ve mareşa~ 
Grnzyani'nin -.hhi vaziyetinde vehamct görüldüğünü bildiren lıaberı 
tekzip eden bir Roma telgrafı neşretmektedir. 

Son baberlere göre Adisababa suikastında yaralananların sıhhi va• 
ziyetleri memnuniyete şayandır. 

• • • 
lngiliz filosunun mQ.nevralar:ı 
Londra ı (A.A.) - Amirallıktan bildirildiğine göre, anavalan hlosu 

ile Akdeniz filo.unun müşterek manevraları, Şarki Akdenizde değil, 
Cenubi Atlantik rleniıinde yapılacaktır. Bunun sebebi ispanya! dahili 
harbi dolayısiyle asilerin harekat sahası civarında manevralar yapılma. 
sım temin etmekten ibarettir. 

• • • 
ita/ya Habsburgların avdetini 

buluyor • • 
mevsımsız 

lngilterede 
Nazi 
Propagandası 

Londra, 1 (A.A.) - Daili Herald, 
nazi propagandasının, İngilterede 
günden güne artmakta olduğunu 

haber vermektedir. 
Bu gazete, Alman ajanlarının 

Londradaki apartımanlarına ve a
ile pansiyonlarına ve bütün İngi -
liz limanlarına bir takım risaleler 
bırakmakta olduklarını, ve bu ri
salelerde yahudilere ve komünist
leer hücum edilmekte olduğunu 
tasrih etmektedir. 

İngiliz üniversitelerindeki Al • 
man talebe de ayni şeyi yapmak -
tadır. Londrada yerleşmiş olan Al
man tacirlerine nazilere karşı te
veccüh besliyebilecek İngilizlerle 
sıkı münasebetlerde ve temaslarda 
bulunmaları için talimat verilmiş • 
tir. 

Kurşuna dizilen 
sinema yıldızı 

Roma ( Hususi ) - Dün gece 
saat sekizde bizzat Mussolininin ri· 
yaset elliği yüksek Faşist meclisi 
toplanmıştır. Bu toplantıda Kont 
Cianonun beynelmilel siya•i vaziyet 
hakkıoda verdiği izahat dinlenmiş· 
tir. Faşist partisi sekreteri Staraçc 
de irahat vermi1tir. Müzakere edi· 
lecek meseleler arasında, Maliye 
narın Dirivel ltalyanın ma'i Ekso-

' nomik vaziyeti ile nazır Kote
yin muhaceret meseleleri hakkında 
söyledikleri sözler dinlenmiştir. 

Faşist meclisi, ltalyamn askcrr 
vaziyeti hakkıda mühim kararlar 
aiacaktır. 

ltalyan ordusunun kuv~etlenmesi 
için alınacak tedbirleri meclis mü. 
zakere ve kabul edecektir. Musa. 

tininin söyleyeceği nutukta ltalya'l 
ordusunun bugünkü nisbetle 19 iO 
yıhnda üç kere daha kuvvetli ola
catını bildireceği zannedilmektedir. 

Faşist meclisi bu delaki toplan· 
tısındJ lngilizlerin silahlanmak için 

kabul ettikleri 400 milyon kredi ile 
yaptıkları müthiş askeri haıırlıkla. 
ra cevap verecek mahiyette tedbir ı 
ve kararlar ahcağı kat'i olar•k 
bilinmek' edir. 

!General Mi aha söylüyor 1 

( 1 nci sayfadan devam) 
ispanya cumhuriyetçileri ile birlik
te harbeden Madrit müdafii Gene
ral Miaha Madrit civarındaki umum 

siya hükumetine cepane taşımağa 
taşlamışlardır. 
HARiCiYE NAZiRi BiR NUTUK 

SÖYLEDi 
cumhuriyetçi kuv•etlerin kuman- Madrit 1 ( A. A.) - Hariciye 
danlığını deruhte etmiştir. General nazırı Delvayo, dün öltleden sonra 
gazetecilere verdiği beyanatında ırencral Miaja'yı ziyaret etmiştir. 
Madridin en sıkı bir muhasaraya Delvayo, dün büyük bir halk kül· 
daha altı ay devam edebileceği· lesinin önünde söylediği nutukta, 
ni söylemiştir. Cumhuriyetçi ma· Faşist devletlerinin Avrupa'ya la· 
den ameleleri Oviyedoyu henüz ta. hakküm etmek için baş vurdukları 
mamile zabdedememişlerdir. manevralardan bahsetmiş ve de· 

ltalyanın Franko nezdine gön· miştir ki : 
P • Bu manevra demek memlc· 

derdiği Sefir Katalupu, dünkü &• 
zartesi günü ilimatnamesini, büyük ketlerde ekseriyetin arzusunu tem-
askeri merasim arasında General sil edeıılcri bolşevik aj•nı olmakla 
Frankoya vermiştir. Bu merasim ittibam etmekten ibarettir. 
esnasında, General Frankonun Af· Nazır bundon sonra ispanya hü· 
rikalı sü\·arılerden mürekkep üç kümet kuvvetlerinin hangi sebep
bin süvari muhafızı caddelerin iki terden dolayı neticede muvaffak 
tarafını doldurmuştur. Romanyanın olacaklarını söyleyerek dtmiştir ki: 
Madriddeki Sefiri Fioresko ölen iki ~Neticede e"de edilecek olan za· 
Romen Faşistin ailelerine beş bin feri tesri etmek lazımdır. Bunun ' 
Levi iane vtrdiği için azledilmiş· için de orduyu ıslah etmek ve ge. 

Çekoslovakya ve 
komşuları 

Büyük harpt"n evvel sıı l. ve 
müsalemet bakımından Al' rupa -
nın en tr·hlikeli mıntakası B,ı!k an
lardı. Bugün de harpten soma 
balkanla;an orta A\•rupa tehi ı:.,ı; 

ınınlaka halıni almıştır. Bü~iik k•ı

çük bir çok dcvletlerın sıyasetleri 
bu mıntakada çarpı~maktadır. Bü
tün hırslar burada toplanmı~lır 
Büyük Harpten ev,·el, Avrupa sı
yasetinin balkanlaştığı nasıl id -
dia edilmiş ise, bugün de d<'det -
ter arasındaki münasebetlerin or
ta Anupalajtıiı• ileri siırülebilır 

Bu tehlikeii ınıntakanın en ha,
sas noktaları da Avusturya ve bil
hassa Çekoslo\•akyadır. Almanyr.
nın bu iki devlet üzerindeki emQl
leri malumdur. Fakat Hitlcr Al -
manyası hem İtalyayı, hem ~<' 
Fransayı aynı zaınanda kenai a
leyhıne kışkırtınaktun çekindigı 

i~ın A\"ııst•ırya üzerındc İtal~·a ile 
an.a~nuştır. Bu, Hdeta bir mütaıP
kedir. Almıın)'a A\llsturyanın i.,,. 
tikl;ilini tanıyor amma, A\·ustuı· -
yada mesela Habsburg Hanedanı • 
nın geri gelmesi gibi, bu istikla!ı 
takvıyeye yardım edecek bir ha
rekete tcn!ssul etmi~·eceklır. Ki•n 
bilir, belki de Almanlar Avust ;r

yanın zamanla olgun bir mPyva 
gibi kucaklarına dü~eccğine ina•ı.
yorlar. 

Çekosıo,·akyaya gelince; bu de·:
lelin mukadderatile Fransa \"e Rus
ya yakından alakadardır. İtalya 

alakadar görünmüyor. Bu itibari• 
Hitler siyasetinin bütün hiddet ,.~ 

şiddeti bu küçiık de\•let üzeri!'<' 
teksif edilmiştir. Çekoslovakyan•n 
orta Avrupada komünistliğin a -
lemdarı oldugu ikide bir söy!Pni -
yor. Çekoslovak~ anın hudı;tlan ı-

Londra 1 (A. A.) - Daily Telegraph'ın Viyana'dan aldığı bir habere 
nazaran, ltalya hükümeti Avusturya'ya verdiği cevapta, Habsburgların 
tekrar tahta çıkarılma,ının bugünkü şartlar içinde mevsimaiz olduğunu 

bildirmiştir. 

Avida, 1 (A.A.) - Sinema yıl -
dm Rosita di Azın S~villada idam 
edilmiş olduğu haberi, resmen tek
zip edilmektedir. 

tir. Meçhul istikametıen gelen kuv• rideki kuvvetlerde de zaptı, raptı 
r b "k t 1 Valen temin etmek mecburiyeti vardır •• 

1 ~inde uç milyondan fazla Alman 

lngiltere 
Sahillerinde 
Fırtınalar 

• 

Londra, 1 (A.A.) - Son günler

de İngiltcer adalarında pek şiddet

li kar fırtınaları hüküm sürmekte-

dir. Avrupa kıtasilc olan münaka
lat kısmen durm~ ve bir çok va
purlar imdat istemişlerdir. Lon~
dan Strantrearda gitmekte olan bir 

tren karların içinde kalmış ve an

cak bir kaç saat sonra yoluna de -

, ~am edebilmi~tir. 50 seneden beri 
Iskoçyada bu seneki kadar çok kar 

yağdığı görülmc~tir. Douvres'de 
bir toprak kayması olmuş ve bir 
fabrika çökmüştür. 

Adenin 
idaresi 

• 
yenı 

Londra, 1 (A.A.) - l\'lüstenıle -
kat Nazırı, şimdiye kadar Hindis
tana merbut olan Aden eyaletinin 
1 nisandan itibaren Aden müstem
lekesi olarak idaer edileceğini bil
dirmiştir. Yeni müstemlekeye bir 
"l'ali tayin edılecektir. Hali hazır -
cia baş komiser olan kaymakom 
llernard, 1 nisandan ıtlbaren Aden 
"talisi ve baş kumandanı olarak va
ti!c ifa edecektir. 

• • 
ISen 
Şehrinin 
Suları iniyor 

Paris, 1 (A.A.) - Seine nehri su· 
larırun yükselmesi durmuşlur. 

Nehrin muhtelif ayaklarının sula-

rı, ekseriyetle inıniye başlamıştır. 
Tehlikenin bertaraf edildiği, sala
hiyetli meh.afilde söylenmektedir. 
Suların hacmi, biraz azalmışsa da 

seyrisder yine kısmen muattal bir 
haldedir ve Pariste başlanın•~ olan 
muhafaaz ameliyatına devam edil
mektedir. 

Paris ch·arında vaziyet, ciddiye
tini muhafaza etmektedir. Burada
ki yolların, tarlaların ve bahçele
rin büyük bir kısmı, henüz sular 
altındadu· . 

Bir ita/yan 
Vapuru 
Battı 

Cehelüttarık, 1 (A.A.) - Tus -

cania ismindeki İngiliz gemisi, bu 

sabah Kadix açıklarında şiddetli 

bir fırtına neticesinde batan Yolan

da ~smindeki İtalyan vapurunun 

kaplanı ve 16 kişiden ibaret mü
reltebalile buraya gelmiştir. 

Bu sinema yıldızıııın, geçenler
de Portekize gitmiş o:duğu ve ha
len orada bulunduğu tasrih edil -
mektedir. 

Romanya müdafaa 
bütçesi 

Bükreş, 1 (A.A.) - 1937-38 se
nesinin bütçe projesi, Parlamen -
toya verilmiştir. Muvazeneli olan 
bu bütçenin yekunu gerek hasılat, 

gerekse masarifat kısmında yirmi 
dört milyar 250 milyon leydir. 
Ayrı olarak idare edilen fevka

lade müdafaa bütçesi 2 milyar ley'e 
baliğ olmaktadır. 

Kent Dükü Londraya 
dönüyor 

Viyana, 1 (A.A.) - Biraderi 
Windsor dükünün yanında bir kaç 

gün geçirrmiş olan Kent Dükü 

Londraya dönmek üzeer bu akşam 
Viyanadan hareekt etmiştir. 

Evrak çantalarında 
tehlike dUdUkleri 

Nevyorklu bir mühendis, avukat 
ve komisycnculara mahsus evrak 
çantalarına konulmak üzere bir 

tehlike düdüğü icat etmiştir. Ya

bancı bir insan çantaların kilitle
rine elini sürer sürmez bu diıdük 

tehlikeyi haber vermek üzere öt
miye başlamaktadır. Bu düdükler 
sayesinde çanta çalan beş hırsızı 

Amerika zabıtası yakalamıya mu
vaffak olmuştur. 

Hemşehrilerin vicdanlarını tazip eden bir cürüm 
takip olunuyor demektir! 

r-.ihayct Türkçe zaferine doğru 
gidiyor. İstanbulda da umumi yer
lerde Türkçe bildikleri halde lürk
Çe konuşmıyanlardan ceza alıl1a -
bıteceği vilayete lıildirildi. JJiğcr 
belediyeler bu usulü esasen rok • t • 
lan tatbike başlamış bulunuyor -tr· Halbukı, bu hastalık asıl bır 
bstanbul hastalığıdır. Istanbu! bir 
akımdan cılk vara bir haldedir 

Yani!.. -

dlleyoğlunun mağazalarından, cad
e) • 

d erınden, lokanta ve barla~ın -
b~n, gazinolarından tutunuz da, 
b u:un_ ınahmutpaşa, bütün İstan -
c ~ sutçü dükkiinları, hatt~ piyaz-

ı ar, işkembeci dükk5nlarına ka-

dar lürkçe .deta bayramdan b•y
rama giren bir dil olup gitmiştir. 
İstanbul, dil bakımından, yeni bir 
Babil gibidir! 

Anlaşılan üç propaganda vasıta
larımızla keyfiyeti, dilimizi ko -
nuşınamakta inat edenlere anlata
madık. Yazdık, çizdik, söyledik. 
Her medeni memlekette, her mil
lette rıayet edilen umumi ~daba 

hürmet olunması için telkini vası
tal arın her nevine müracaat ellik. 
.Nihayet, içinde bulunulan bir ce
miye le hürmet etmenin ancak ce
miyetin müeyyidelerini kullar. . 
makta kabil olabileceği anlaşılmış 
bulunmaktadır. Zira, şüphe•izdir 

ki, bir milletin içinde yaşayıp o 
milletin milli dilini istihfaf etmek 
yalnız ahlaki bir cürü:n olarak kal
maz; bir hemşerilik cürmüdür de. 

Elbette ki, milli adaba, umumi 
adaba mugayir olan bu hareketin 
-Hemşerilcrin vicdanlarını tazip 
etmek cürmü olarak- tecziye edil
mesi pek tabiidir. 

Dilimiz, milli mukaddesa:ımız

dan biridir. Cemiyetimizin manevi 

akçesidir. Maddi akçesini kulla -
nanlar arasında manevi akçrsi de, 
en yüksek rayiç k1ymP'l " ··. ' tf' 

geçmelidir! 

Açık s~ 
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Sovyet ordusunun 
Yarısı Lehistan 
Hudutlarında! 

\ Ribbentropun 
1 
Yıldızı söndü 

Sovyet ordusu Erkanıharbiye 
reisi Mareşal Zego~ol'un Estonya 
ve Lilvanyayı ziyaret ettikten son
ra, Moskovaya döndüğünü ajans 
telgrafları haber vermişlerdi. Bir 
ziyareti iacie şeklinde gösterilen 
bu seyyahatin hedefi hakkmda 
hiç bir ma'ümat verilmemişti. Hal· 
buki muhtelif kaynaklardan sızan 
haberler, Sofyetlerin garp hudud· 
larında büyük haıırlıklarda bulun· 
duklarını göstermektedir. 

Nitekim Lehistan hükümetinin 
resmi gazetesi mahiyetinde olan 
Kuri ver Çervoni şu malümatı ver• 
mektedir: 

"Sovyet Rusyu, ordusunun piya· 
de kıtaatının yüzde kırkını Lehis
tan hududuna yığmıştır. Süvari 
kuvvetlerinin yüzde ellisi ile bava 
kuvvetlerinin yüzJe altmışı Lehis· 
tan hududunda tahşıt edilmiştir. 
Sovyet Rosyanın bugünkü. ordusu• 
nun mevcudu bir buçuk milyon 
askerdir. 

Bu kuvvetlerin yirmi beş alayın· 
da tank mevcut olup t:ı.nkların 

adedi 3500 tayyarelerin adedi ise 
5000 diT. Rusların bu tahşidat kar· 
şısında Miralay Kots'un giriştiti 

milli hareketin ne kadar yerinde 
olduğu bir kere daha anlaşılmak· 

tadır. Lehistan devletini müdafaa 
etmek için girişilen bu hareket, 
bizim 1919. 11120 yıllarında harj> 
cepheler inde tard ve imha etUti· 
miz komünizmin bıraktığı fena ha. 
tıralarla münasebattardır. KomÜ• 
nizm, bugün Moskova militarizmi 
suretinde tekrar harekete geçmek· 
tedir •. 

MAREŞAL YEGOROF BALTIK 

MEMLEKETLERiNi NEDEN 

ZIY ARET ETMiŞ? 
Roma, (Hususi) - Sovyet Er. 

kanı Harbiye Keisi Mareşal Yego
rof'un Estonya ve Litvanyaya ıride· 
rek üç devlet Erkanı Harbiye Reis
lerile görüşmesi, Riga siyasi meh~· 
filinde çeşıt, çeşit tefsirlere yol 
açmıştır. Erkanı Harbiye Reis· 
!erinin görüşmel~rinde hazır bu· 

lunan üç devletin Hariciye Na. 
zırları da bu hususta ketumi· 
yet muhafaza ederek gazetecilere 
beyanat vermekten çekinmişlerdir .• 

Roma siyasi mahafi:inde söylen· 
diğine göre Mareşal Yegorof, şa· 
yet Almanya ile Rusya arasında 

bir horp vukubulacak olursa; Sov· 
yet ordularının garba geçebilme• 
!eri için yol teminine çalı~maktadır. 
Bu mese'e, 1936 yılında Rusyayı 
2iyaret eden üç devlet erkanıhsr· 
h» e reisinin Moskoyada bulunduk
! rı sırada da mevzubahs olmuştur. 

( 1 nci ,;ayfadan devam) 
Yalnız M. Eden, Alman sefirine, 

İngiltere hükümetinin yeni bir Lo
karno misakı akdedilmesine müle· 
allık bir notayı Berline göndermiş 
oldutunu söylemiştir. Zannolundo
ğuna göre, M. Von Ribbcntropun 

memnuniyete şayan bir cevabi ha.: 
mil olmaksızın Londraya dönmesi 
ihtlmali yoktur. Almanya Rhinin 
statükosunu zıman altına aluıağı 
teahhüt edecek midir? 

Çekoslovakya ve Avusturyanın 
istiklallerine riayet edecetini va· 
dedecek midir? 

1 HARiCI KÜÇÜK HABERLER 1 
* Bordeaux'da toplanan vilayet 

Radikal-Sosyalist Kongresind ~ bir 

çok hatipler komünist siyaseti a
leyhinde bulunmuşlardır. 
* Romanya Maliye Nazırı Mir

cea Cancivov, Romanyanın :,cnebi 
alacaklılarile yem bir itilaf a1'det

-;:;;-k üzere Paris'e gitmiştir. * İngiliz Hükumeti, tayyar~ hü·· 
cumlarına karşı himaye teşkı:a -

tında icabında kullanılmak iizer ~ 

250.000 sivile hususi dersler gös • 
termek fikrindedir. 

* Başvekil Schuchnigg, zaMe -
dildiğine göre, nisandan evvei Rn
maya gidemiyecektir. Seyah> 'inin 
tarihini, şimdiden tesbit elmiyP 
imkan yoktur. * Fransız Ticaret Nazırı Baslid, 
Fransız - Çekoslovak ticaret mua-

hedesini imza etmek için Prur:uea 
gitmiştir. * Sir Samuel Hoare. grıpten 
muztariptir ve birkaç gün odlSın-

* Hindistan vilayet seçimlerin

de Kongre Partisi 11 vilayetin 6 ı

sında tam bir ekseriyet kazanmış

tır. Kanunu esasi taraftarı parti -
!er ancak iki vilayette ekseri.v"l 
kazanabilmişlerdir. 

3 bin lira.lJa bir 
Tütün tabakası 
Fransız krallarından On bto~inci 

Ludviğ.?. s..·Ygilisi .Madam Pompa
dor tarafından vaktile hediye edi-

len tarihi bir tütün tabakasını. ı;e
çenlerd.! Lir Amerikalı mily•rder 
3000 liraya satın almıştır. Bu ta -
bakayı Amerikalı Harkins isminde 
bir zengin, Fransadan satın aln1ış
tır. Bu zengin ölünce mirasçılar 

başka bir Amerikalı milyardere 
satmışlardır. 

\'e oldukça ehemmiyetli bir Mac·11· 
ve Leh ekalliyetleri bulunması, 

Çekoslo\·akyn aleyhtarlığı.oda b\l 
üç devleti birle~tirmiştir. ?llac ır 

gazeteleri Çekoslovakyadaki l\fa • 
carların mukadderatile alakadar 
görünüyor. Lehliler kendi ırkdaş· 

!arını asla unutmayacaklarını >OY

lüyorlar. 
Çeko,lovakya, komünisıı.•J;k hiç 

1: ir alakası olm•dığını tehar tek
rar bildirmiştir Kendi topakla • 
~·:ıda Sovyet Rusyaya ait iı.ıv;, Ü>· 

leri (ulunduğu hakkındaki isnad

l3ra haı şı da bir milletl~nrasr :ıı:
ketı yı.pılmasını t.ekl.if etmiştir. 

Şımdi ae cka!!;yetleri lıakkın:ia 

yakın alaka gösteren komşularını 
bir s:tiio;tan daha mahrum etmek i-

çin i:u tkalliyetleri tatr:ıin edecek 
liberal bir siyaset takip ct;neğe 

karar vermiştir. Çekoslovakyad1 
hayli Alman vardır. Fakat bu Al· 

manların ancak bir kısn.ı liitler 
Almanyasına bağlıdır. Henlein a
dında bir Edere tt.ı..i olan ve Su -
det Alm~ııiarı diye aP ,ar. bu Al

manlar müstesna olmak üzere di
ğer Çekoslovakya tabaası Alman • 

yasına bağlıdır. Henlein adında b:ı· 

lidere liıbi olan ve Sudet Alınan -
!arı diye anılan bu Almanlar mü>· 
tesna olmak üzere diğer Çekoslo -
vakya tebaası Almanlar ile Çek hu
kümeti arasında geçenlerde anlaş
mışlardır. Çek hükümeti ile Al -
man ekalliyetleri arasındaki mü • 
zakereler yedi madde üzerinde p

pılınakta idi. Hükumet bu yedi 
maddenin beşini kabul etmiştir. 

Parlamento müzakerelerinde Al • 
man lisanının kabulüne ve ek•l
liyet mese1'eleri için bir parla • 
mento enciımeninin tayinine ait 
olan iki talep, ancak hususi k~nun 
ile tatbik edilebileceğiııde11 şimciı
lik bunlar bertaraf Pdılmiştir. Bu 
itilafa Henlcin'a tabi olan Alma•ı
lar girmemışlerdir. Bunların lid·'
ri, bu~.;n yarın, Aussig'de söylıy~

cegi bir nutuk ile itilaf hakkın -
daki noktai nazarını bildirecek • 
lir. 

Çek hükumeti şimdi Macar ve 
Leh ckalliyetleri ile de anlaşmak i· 

çin müzakereye girişecek. Bu mlı • 
zakcrelcrin ne netice \"ercdıği 

malüm olmamakla beraber, Çeku; • 
lo\'akyanın kendi ekallıyetleri ıl·! 
yaptığı \"e yapacagı bu anlaşmala
rın, .1\lmanya, l\1acaristan \·e Le· 
lıistJnı komşularına karşı takip et

tıkleri yoldan ayıracJğı çok şüp

ı.elidır. Kurdun kuzuya dediği ı~i

bi, Almanya da Çekoslovakyaya: 
- Söylediklerin doğru aınrm, 

seni yine yiyeceğim. 
Diyebilmek için fı, sat kolluyoı-. 

Am"ı11 S ikrU Esma - r 



PATRiGiN EŞEGi 
Yazan : Osman Nuri Tunçer 

Hani sümsük kediler vardır; şu
radan kovulur, oraya gider, ora -
dan kovulur karın doyuracak baş
ka bir dam altı, merhamete geti -
recek insan ararlar. İçimizde böy
le hayoiyetini unutmuş, insanlığı
nın kıymetini bilmez bir çok kim
seler vardır. İşte Bodur Salih de 
bunlardan biridir: Erzincanda nü
fus memurluğu, Kemahta tahrirat 
katipliği, bilmem nerede varidat 
müdürlüğü yapan bu adam bin 
boyaya girmiş, çıkmış; fakat hiç 
hır tarafta geçimı;izliği yüzünden 
dikiş tutturamamış, Allahın ken -
disine verdiği nimetleri ayağile 

tekmeliyerek nihayet açıkta kal
mıştı. 

Dört beş senedir Anadolunun bu 
vila)'etinde çoluğile çoduğile ya
şıyor, geçınıp gidiyor. Geçiniyor 
amma Allah geçinmek eylesin. Ek
meği fırıncıdan veresiye alır, ka
sabı dolandırır, bakkalı kafese kor, 
şundan bundan beş on kuruş ödünç 
istemeğe kadar varır. 

Senenin muhtelif zamanlarında 
hükümet dairelerine sokulur, nü -
fusta bir ay, rejide üç ay, mahke -
mede şu kadar zaman bilmem han
gi dairede bir müddet çalışır, gü -
nünü gün etmeğe, kendi tabirince 
nafakasını toplamağa çalışırdı. Sa
lih, kısa boylu, ufak tefek, başın -
daki saçları uzun senelerin mih -
netinden ağarmış ve bir kısmı da 
dökülmüştü. Gözleri iyi görmediği 
içın kulaktan atma e~ki usul bir 
güzlük takardı. Yarı çıplak başı, 

yamalı poltosu ve eski kasketile 
şurada burada dolaşırdı. Her şey
den anladığı ve her şeyden çak -
tığı için memur takımı onu sever
ler, tecrübelerinden az çok isti -
fadc ederlerdi. 

Birgün yl?rliler&n biri sözü 
döndürüp dolaştırarak onun eski 
gördüğü hizmteler bahsine getir
miş ve: 

- Zavallı Salih .. sen gün ve u
mur görmüş bir adamsın .. Fakat 
kendine yazık etmişsin. Diye esef 
etmişti. 

Salih o zaman dayanamamış (şe
caat arzederken merdi kıpti sirka
tin söyler) kabilinden: 

- Hey oğul demişti. Ben mal 
müdürü iken şube reisinin istediği 
parayı inad ettim vermedim. Tam 
altı ay adamı uğraştırdım. Dedi -
ğimi dedik ettim, biz eski adamlar
danız, sözümüzü yürütürüz! 

O zaman muhatabı: 

- İyi amma, dedi. Şimdiki vazi
yetin iyi mi ya .. Bak burada oku
man, yazman olduğu halde sene
lerdir patriğin eşeğini güdüyor -
sun! 

Bu lakırdıya mim koyan bazı ö!e
vezeler o zamandanberi Salihi ça
l1şmağa gider görünce gülerler: 

- Bakın, bakın .. Herif yine pat
riğin eşeğini gütmeğe gidiyor diye 
alay ederlerdi. Bodur Salih bu söz
lere kulak asmaz, hiç istifini boz
mazdı. Dairelerde defter doldurur • 
hesaplara bakmak, soba yakmak, 
memurların evine su taşımak, on
ların aldıkları öteberiyi evlerine 
götürmek gibi hizmetlere varınca
ya kadar yapardı. 

Kesesi zayıf olduğu icin cebinde 

sigara taşımaz, otlakcılıkla vakit 
geçirir, kahveyi, çayı hep ikram 
suretile içerdi. 

Aldığı muvakkat ücretler bu ta
ferruata para sarfetmesine J,ıifi 
gelmiyordu. Onun için mcm.ırlar 
bazan onun bu yüzsüzlüğüne k! -
zarlar, terslemek is,erletdı. O za
man Salih pişkin İJir tavı,· ali!", tür
lü şaklabanlıklar y•pardı. Hele 
başile boynuz vurarak hir erkek 
keçi taklidi yapması vardı ki ö -
mürdii. Onları gülmeden kırar ı;e
çirirdi. Ona ekseriya bu hareketi 
yaptırmak arkadaşları arasında 

adet hükmün2 geçmişti. 
Birgün Salih mahkemedeydi. 

Camlı kapıdaki camın arkasından 

muzibin biri tos vurmak taklidı 

yapınca bu şakaya daima mukal-e
leyi itiyad edinmiş bulunan Sai'.<1 
hemen vücudunu bir tarafa mey -
!ettirerek bir ayağının üstün~e 

kalmış ve başını omuzuna doğru 
indirerek tos taklidi yapmıştı ki Hı
kim bile kendini tutamıyarak gül
müştü. 

Salihin bu türlü yaşamasında ne 
müthiş acılar vardı. Evdeki ço -
cukların boynunu büktürmcmek i
çin katlandığı şu hayat ne taham
mül edilmez bir şeydi. 

İnatcılığının, iş başında iken ni
zamlara, kayıtlara aykırı hareket 
etmenin, dik başlılığın şimdi ceza
sını çektiğini acı acı anlıyordu. Bir 
tekaüt maaşına bile hak kazana -
mamıştı. Eğer işi böyle alaya, şa -
kaya, latifeye dökmese, güler 
yüz göstermese o nerede hangi da
irede bir saatlik iş bulabilirdi. 

Kasabada kümes hayvanatı bol 
olduğu için memurlar pazar günle
ri ona tavuk almağı sipariş eder -
!erdi. Aldığı bu tavukları ekseri -
ya kesmek vazifesi de ona düşerdi. 

Bıçağını bu hayvancıkların gırt
lağına dayadığı zaman onların acı 
acı bağrışmalarını dinler, gözle"i 
dolar, içi sızlardı. Paralı memur
ların lezzet ve afiyetle yiyecekleri 
bu gıdalıırın en acı tarafı ona dü -
şüyordu. Kendisi de zahiren de -
ğilse bile böyle her dakika için için 
haykırıyor, bağırmıyor muydu? 

Çalıştığı bir yerden: 

- Eh Salih artık burada iş kal -
madJ. Diye nazikane kovulduğu 

zam~ rızkını aramak için başk~ 
bir yere sokulması mecburi değil 
miydi? 

Ruhunda bir kanıksama hasıl ol
muştu. O zaman yavaşca tapuya 
ve yahut başka bir tarafa gider, 
çalışmağa koyulurdu. 

Salihin şu inatcı, yola gelemez 
kaderine boyun eğmekten başka 

çaresi var mıydı? 
Herke•, aydan aya maaşını alıp 

güle aynıya yerken, o, şuna bun3 
sokularak bin bin minnet ve rica 

ile iş bulacak, hokkabazlık, sıra

sına göre uşaklık edip hakkı ola -

rak, arasıra göz yaşlarını lçerisir.e 
akıtarak para kazanacak ancak bu 
suretle yaşıyabilecekti. 

Ölünceye kadar katlanmağa 
mecbur olduğu feci bir vaziyet 
vardı: 

Düzeni bozuk hayat yollarında 
patriğin inatcı eşeğini gütmek! 
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Y ozan : lskender Fahrettın 
Ben de tıpkı sizin gibiyim. Rakı 

1 
ancak müteessir olduğum zaman 
dokunur bana. O vakit bir kadeh
le sarhos olurum. 

- Fakat şimdi? .. 

Marika omuzlarını kaldırarak 
gülümsedi: 

- Şimdi ben de sizin gibi sevinç 
ve neş'e içindeyim. Saadetinizi ve 
neş'enizi gördükçe, içtiğim rakı, 
limonata gibi, hiç te başımı dön
dürmüyor. 

Zeynep önüne baktı. 
Nevzat mevzuu değiştirmek is

tiyordu .. 
Zeynebe döndü: 

- Şarkı sever misiniz, hanım 
efendi? 

Zeynep gözünün ucile Nevzada 
baktı: 

- Çok severim .. Bilhassa İstan
bul şarkJarını. 

- O halde bir şarkı lütfedin de 
dinliyehm! . 

- Ben bilmem ki... Sadece din-
lemesini severim. 

- Hangi şarkıları seversiniz? 
Zeynep sıkıldı: 
- Biln:iyorum vallahi. Köyde 

Selma hanımdan bir kaç kere din
lemiştim .. İşte o kadar .. 

Nevzat sordu: 
- Selma hanım kimdir? 
Marika, Zeynebin bir pot kırma-

ması için derhal atıldı: 
-Cevat beyin ablası. Zeynep ha
nımm köyüne birlikte gitmişlerdi. 
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biraz rahatsızlanmış. Birşey değil, 
grip galiba, onun için geciktim. MÜ ELLi Fi: Nlzamettin Nazif 

- Malın gözü! -diye söylendi 
Hilmi-

Ve arkasına bir son yum -
ruk indirip arl<adaşına hız verdik
ten sonra kızı görmemezliğe gele
rek yoluna devam etti. Şimdi yağ
mur altında yollarda bekliyen aşık 
sevgilisile burun buruna idi ... Ar
tık içini dökmemesi için, hasretini, 
sevgilerini söyl~memesi için hiç 
bir sebep yoktu. Fakat şimdi de 
Nazminin sanki, çenesini bağlamış
lar, dudaklarını dikmişlerdi. Önü
ne gelene cart curt eden geveze 
bülbül dili tutulmuşa dönmüştü. 
Yağmurdan ipliği kopan püskülü
nü tepesi kabarmış fes!_nin ctra -
fında döndüren bir har~ketle başı
nı salladı. Galiba kızı selamlamak 
istemişti. Sonra ellerini caketinin 
ceplerine soktu, yan yan yürüme-
ğc başladı. , 
Kızın yüzünde bir hayret belir

mişti. Beklediğini, ümit ettığini, 
aradığını bulamamış, yanılmış gi
bi bır hali vardı. 
Canının sıkı;dığını belli etme -

mek için olacak, gülümsemeğe ça
lışıyordu. 

- Niçin konuşmuyoı,unuz Naz
mi bpy! -dedi- Maam3fih ben de 
amma insafs1zım ha ... O kadar ıs
lanmışsınız ki. Siz gidıniz, elbise
nizi değiştirinız, biraz kurulanınız 
efendim ... 

Nazmi cevap vermek, bir5eyler 
söylemek istedi Fakat sabun yut
muş gibi ağzı köpürüyor, dili güç
lükle dönüyordu. Anlaşılmaz bir 
kaç kelime mırıldandı, bunlar da 
akan suların şırıltısına karııtılar, 

bırşey duyulmadı. 

Bütün gayretini sarfcdiyor, ze -
kasını işletemıvordu. 

- Bu iyi bir al.!lmet değil! ... -di
ye dü şündü- Ne oluyorum? 3u 
heyecana sebep ne? 

Şimdi beraber yürüyorlardı. Kız 
da susmuştu. Onu yan gözle süz -
dü. Gülerken, söz söylerken bu 
durgun yüzlü kız, bird<>nbire de -
ğışiyor, başblaşıveriylı du. O za
man dalgın gözlerinde çaplan bir 
istıhza kıvılcımlanıyor, yuzu -
nün her çizıPs!nde bir başka mu
ammanın düğümü beliriyordu. Bir 
aralık bütün kuvvetini toplıyarak; 

- İsmimi o kadar kolaylıkla söy
lediniz ki... -diyebildi- O kadar 
kolaylıkla söylediniz ki .. 

Fakat bir türlü cümleyi topar -
\ayıp arkasını getiremiyordu. 

- İsmimi öyle alışkan bir eda i
le söylediniz ... -diye tekrarladı-

0 zaman, suratının ayarını bo.;
madan yürüyen kız birdenbire göz
lerini gence dikti, ve; 

- Siz:·· -dedi- bilinmiyen bir 
insan mısınız? Bulunduğum yer
lerde adınız sık sık geçiyor. Tabii 
sizi hiç görmediğim için tanımı -
yordum. Fakat bir kaç gündür öy
le bir ısrarla beni takio ediyorsu
nuz ki, nihayet sizi tanımak benim 
için bir ihtiyaç oldu. Hele sizin, o 
adı her yerde geçen ger>ç olduğu -
nuzu öğrenincP... Tahır.in edersi
niz ki.. 

-!!? ... 
- Evet .. hele sizin adını çok işit-

tiğim bir insan olduğunuzu öğre
nince merakımın bir kat daha art
tığını söyliyebilirim. Bunda bir 

Nevzat sigarasını söndürdü. 

- Piyasada çok güzel bir sarkı 
var .. Yeni çıkmış. Herkes beğeni
yor. Bax~lım sizin hoşunuza eide
cek mi, küçük hanım? 

Nevz1; bu sözleri söylerl:en, 
Zeynebin gözünün içine bakıyor
du. Gülerek ilave etti: 

- Sesim güzel değil amma .. 
Biraz uoıılden anlarım. Başınızı 
ağrıtırs1m, kusura bakmayın! 
Yavaş yavaş okumağa başladı: 

•Bir gündü bana sen yaşamak 
zevkini verdin! 

Göğsümde yatar da beni öp sev
gili derdin! 

Sevdazede bir kuş gibi göğsümde 

gülerdin! 
· Şimdi ne diye sen beni silkip atı

verdin?• 

Nevzatla Zeynep, ilk defa biri
birlerine manalı bir tebessümle ba
kıştılar. 

Nevzat kadehini doldurdu; 
- Nasıl buldunuz? 
- Çok güzel. Derclli bir insan 

ağzından söylenmiş. 

- Evet. Sevgilisinden iltifat gör-

fevkaladelik yok... Şüphesiz ..• 
- ... 
- İnsanlar biribirlerinin adla -

rını bilebilirler. Hatta biribirleri
le konuşabilirler de. Asıl mesele 
insanların biribirlerini iyice tanı
yabilmelerindedir. 

Çok sert konuşuyordu. Bu hal 
Nazmiyi de biraz tabiileştirmiş gi
bi oldu. Havada bululıar dağılı -
yordu. 

- O halde -dedi- bana evvela 
sizi iyice tanımak ve "endimi size 
iyiden iyiye tanıtmak ımkiinlarını 
vermenizi rica edeceğim. 

- Demek iyice tanışmamıza bü
yiık bır ehemmiyet verıyorsunuz• 

Bu sözleri gülerek· söylemişli. 
Gencin dudaklarında da bir gü -
lümst!menin ilk izleri belirdi. Ba
kışları birdenbire çapkınlaşlı. Goz
lerini kıza dikerek: 

- Evet... ·dıye mırıldandı-

- Tuhaf şey!. Bunu bu kadar 
lüzumlu mu buluyorsunuz? 

- Zannederim. · Fakat görüyo -
rum ki, siz bugünkü karşılaşma

mızın biribirimize bundan sonrası 
için büyük bir hak ten:in ettiğine 
kani bulunamıyorsunuz. 

- El betle ... Bugün :)iri birimizle 
konuştuk dıye, yarın öteberide, 
şu veya bu iş için sizin bana, be -
nım size derneğe ne hakkımız oıa
bılır? 

Bir berber dükkanını'1 önünden 
geçiyorlardı . Durdu. Parmağile, bir 
ağaçkakan kuşu gibi Nazminin 
göğsüne vurarak; 

- Eğer bir erkekle yalnız ko -
nuşmuş olması bir kıza büyük hak
lar kazandırmış olsaydı -dedi- azi
zim Nazmi bey, şimdiye kadar si
zin elli altmış parça o!manız la -
zım gelirdi. 
Yarı sinirli, yarı müstehzi bir 

kahkaha attı: 

- O zaman bir parçenız Kadı -
köyde, bir parcanız Osmanbeyde 
dolaşırdı. Belki ağzınızı Fati -
he gönderirdiniz de gözleriniz bi
zim mektebin kapısında kalırdı.. 

Haklı değil miyim? 
Ve ... Delikanlının birşey söyle

mesine meydan vermeden: 
- Artık ayrılmalıyı1. .. -dedi

Tabii yine görı.işeceğiz. Benim is -
mim Aliye... Mektepten çıktığım 

saatler de malfım. 
Bırdenbire arkasını döndü .• Al

laha ısmarladık!• derneğe lüzum 
görmemişti. 

(Devamı var) 
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Talebeler koro 
dersi ehyor 

lstanbul lisesi Orta kısım talebe. 
leri musiki hocalarının n~zareli al. 
tında, Halkevinde Koro derslerine 
çalışmaktadırlar. Talebeler muhte· 
lif Halkevlerinde konserı'er vere· 
ceklerdir. 

-···-

Bu yalanı niçin söyledim? Bil -
mem. 
Şimdiye kadar babamı aldatmış 

mı idim? Hayır. Öyleyse? .. Bil -
mem işte! Beni bu kadar üzme, 
kalbim! 
. . . . . . . . . . . . .. . ... . . . .. . ... .. ...... . 

Nasan. 
Babam tehlikeli bir kriz geçirdi. 

Neşet Ömer bey yetişmeseydi şim
di kimsesizdim. Ayan aza,ındım 
prens Mehmet Ali paşa ile •yrıl -
maz dostu, Karagöz gazetesi sari
hi Ali.Fuat bey geldiler. Üç eski 
dost karşı karşıya. Üçü de kalp 
hastası. Üçü de boğazlarına düş -
kün. Babamdan başkası perhize 
aldırmıyor. 

O sırada dö Şevalefle Vesik3 
hanımefendi geldiler. Şevalef si -
vildi, karşı salona aldım. Ali Fuat 
bey yarı açık kapıdan görmüş. Dı
şarıya çıktı, beni bir kenara çekti: 

- Bu kadını nereden tanıyor -
sun? 

- Ayaspaşada tanı~tık. 

- Haneşkada mı? 

- Evet. 
- Zaten onu da tanıman bir ha-

ta ya, neyse ... Fakat bu Vesika ha
nımı hem başından hem civarın -
dan sav kızım. İşte o kadar! Yarı 
baba, yarı amca sıfatile söylüyo
rum. 

İtaatli göründüm. Fakat içimden 
kızdım. Yirmi ikisini aşmış bir kız 
her halde Fuat beyden akıl öğren
mez. Yirmi iki senelik düm düz 
bir hayat. İstikamet yok, hedef 
yok, ideal yok, meşguliyet yok. En 
büyük günahımız yüzümüzde bir 
peçe, sırtımızda bir çarşaf olması. 
Bu iki şey bizi hayatın -doğru iii
ri- her yolunda karşılayor. 1? 
yolları bile kapalı. Peçe, sinema, 
roman, natırlı hamam, ev, esne ~ 

mek, dedikodu .. Bunlar yasak de
ğil. Bunlardan başka herşey gü
nah. Herşey ahliıksızlık. Memleke
tin en serbest düşünen, en eski in
kılapçısı Ali Fuat bey bile mora
list kesiliyor. Amma bir bakıma 
da· hakkı var görünüyor. Benim i
yiliğim için olduğuna şüphe yok. 
Ben de ahli'ık üzerinde titizim. Fa
kat bunun hududu ne? Serbest ha
yatla ahlaksızlığın nerede başla -
yıp nerede ayrıldığı belli değil. 
Paşa kızı ben, okumuş ben, terbi

yeli ve ahlaklı ben ... İşte o kadar 
Her iyi şey ben ve bende.. Neye 
yarar ki bahçedeki baldıran qibi 

doğdum, büyüdüm, yaşıyorum. 

Benim bu sıfatlarımın hayatta hiç 
bir değeri, faydası yok. Uzun bir 
sarık bezini burmuşlar, burmuş -
!ar da hayatın boğazına ilmikle -

mişler, habire çekiyorlar, boğu -
yarlar. Tevfik Fikret aklıma geldi: 
Bu memlekette de birgün sabah o
lursa Halük ... 

Bu doğacak sabahı bir gök güne-
TeşekkUr şinden beklemek budalalıktır. Bir, 

Evladım Nevzadın hayatını mü- yer güneşi istiyoruz. Öyle bir yer 
him . bir ameliyalla kurtaran ve güneşi ki bütün varlığımızda, ben-
amelı attan sonra da ihtimamlı le- liğimizde bir sabah yaratsın. 
davisile bizleri ebediyen kendisine 
minnettar bırakan Haydarpaşa Nü- Birçok, is!mler gözlerimin ö -
mune hastanesi operatörü Bay nünde kıvılcımlanıyor: Samsun .• 
Feridun Şevket Evrensele candan Erzurum .. Sıvas .. Ankara .. Ana -
teşekkürlerimizi alenen bildirmeyi farta .. Yıldırım Grupu .. Mustafa 
borç biliriz. 

1 
Kemal... 

Brh;to ~telinde miı•fir lsmir Şükran 
otelı ve lo antaıı mUat~ciri Acaba?. Acaba?. Mustafa .. Ke .. 

Mu,tafa Kaşıkçı mal.. Bu memlekette de bir gün 
--:-:--~~~~~~~--:.:...::.::......:.::.::. 

memi~ .. Silkip atıvermişler zaval- şarkı daha okuyayım. Dedi. __ _ 
lıyı. z eynep ateşli bir gülüşle cevap 

- fle!li. . verdi: 
Nevzat rakısını ı"çtı·. M - emnun oluruz ... Başımız ni-
- Ne olur, yavrucuğum. bir yu- çin ağrısın? Bu İstanbul türküleri-

dumcuk ta siz içseniz?.. ni çok severim ... 
Zeynep itiraz etmedi: Nevzat öksürdü .. 
- !Iatrınızı kırmamak için, dy K d 

k 
> en isine şöyle bir çekidüzen 

tavu o!sa yiyeceğim! 
Gülüştüler.. verdikten ve yan gözle Marikaya 

baktıktan sonra, yeni bir şarkı da-
Zeyn~p rakı kadehini ağzına gö- ha okumag· a başladı. 

türdü. 
Zeynep tekrar rakıya başlamıştı. .Hasta kalbimde tatlı bir sızısın! 
(Analar köyü) nün bu güzel ve Sen göklerin en parlak yıldızısın! 

parlak yıldızı artık Nevzat beye i- inandım ki, rabbın bir tek kızısın! 
yice ısınmıştı, O ne derse, ne ister- Sen göklerin en parlak yıldızısın!• 
se yapıyor, red etmiyordu. Zeynep bu şarkıyı dinlerken i-

Zeynep Cevattan tiksinmeğe çini çekiyordu. 
başlamış, onu hatırladıkça dişleri- Marika: 

ni gıcırdatarak, Marikanın kula - - Ah, ne güzel okuyorsunuz. 
ğına: Nevzat bey! Ben sizin bu kadar 

- Kız sen bunları biliyordun da tatlı, bu kadar ateşli şarkılar oku-
bana daha önceden neden söyle - duğunuzu bilmezdim. 
medin? Nevzat göğsünü şişirerek: 

Diye ~ısıldarruştı. - Şarkıya çok merakım var, de-
Nevzat bey biraz önce söylediği di. Bir hocadan ders alsam epice 

şarkıdan Zeynebin hoşlandığını benzeteceğimi umuyorum. Ben bu 
sezerek: şarkıyı çok severim, Bunun ikin· 

- Başınızı ağrıtmazsaın, bir ci parçası da vardır. 

Yazan : AKA GÜNDÜZ 
sabah olursa.. Olur mu? Olacak 
mı? Yapacak mı? 
İçimde bir sevinç var. Sıhhatli 

bebeklerin sebepsiz sevinci var. 
Defol Vesika hanımefendi! De

folunuz vesikalı hanımefendiler! 

Defolunuz burulmuş sarık bezleri) 
Dışarıya çıkmak, kırlarda koş -

mak, kahkahalar atmak, yollarda 
hayatı henüz bilmiyen bebekleri 
öpmek istiyorum. Nereye gitmeli? 
Ağaçlar tomurcuklu, vişneler çi
çek açtı. Hah! Aklıma geldi. Baba
mın hastalığı yüzünden Fe.ider.i11 
nikahına gidememiştim. Çalıkuşu

na giderim. Hem özür dilerim hem 
akşama kadar gülerim. Yorulunca
ya kadar yaya giderim, sonra bir 
çekçeğe binerim. 

Yolda şair Ahmet Iiaşimle kar
şılaştım. 

O bana: 
- Bugün ne kadar pembcsiniz 

Maviş hanımefendi, dedi, ben ona: 
- Sizi görür görmez içime bir 

sevinç doldu da ondan, 
Dedim, o bana: 
- Sizin için (Karanfil) adında 

bir şiir yazdım, 
Dedi, ben ona: 
- Şimdi istemiyorum, onu bana 

karanfiller açınca bir ateşten ka -
ranfille beraber gönderiniz, 

Dedim, o bana: 
- Beni yalnız siz anlıyorsunuz, 

ölümümden sonra da başkaları an
lıyacaklar, 

Dedi, ben ona: 
- Bunu bir daha söylerseniz ka

ranfilleri koparır atarım! 
Dedim. Ayrıldık. Ahmet Haşi

mi esviyorum. Bir aşkla değil, b'r 
hürmetle, bir küçük kız kardeş 

hürmetile seviyorum. Çünkü o da 
beni anlıyor, çünkü o da beni ayni 
derin duygu ile seviyor. Ölecek -
miş! Niçin ölsün! O öleceğine ne 
kadar Ali Kemaller varsa, onlar 
ölsünler! 

Öyle amma yine bunlar ölüyor
lar.. Ömer Seyfettini gömeli 
kaç hafta oldu. Cenazesini bile ta
kibedemedik, mezarının başına bi
le gidip gömülürken ağlıyamadık. 

Neden? Neden olacak? Biz namah
remiz! Erkeklerin arasına karışa
mayJZ! Dirilerimizin· önünde gül • 
mek haram! Ölülerimizin ardın • 
da ağlamak haram! Ali Canibin 
(Şark) ını mırıldana mırıldana y:i
rüyorum: 

Daldım gözünde veh~ uyuyan stıs• 
muş ufkuna 

Ey Şark! kanmadın mı asırlarca 
uykuna? 

Halil huşua kubbeler en hisli bir 
penah 

Hıilii minarelerde tevekkül diyeı' 

bir ah 
Hala saçaklannda güler baykuş, 

evlerin 
Hala köpek eninleri serper sokak

ta kin 
Hala hurafeler yaşatır her çürük 

kafes 
Hala beşik gıcırtısı, hala o tozlu se3 

Yükselmiyen tezarruun ey şark 

bitmiyor! 
Hayye alelfelıihını gökler işitmi -

yor! 
Sönsün semalarında stlkıin işle -

yen seher 
Dönsün zeminlerinde de isyana 

secdeler. 
Diz çökmesin sağır göğe öksiiz 

duaların 
Yaksın biitün ufukları artık bela

larııı 
Her zulmü, kalırı boğmağa bir par

ça kan yeter, 
Ey Şark uyan yeter! yeter ey Şark 

uyan, yeter! 

Yoğurtcu köprüsünün üzerinde 
Reşat Nuriyıt rast geldim. Sigara -
sının izmariti yine dudaklarında. 

Koltuğunda bir tomar kağıt. (Sarı 
Yapıncak) ı yazıyormuş. :rıereye 
gittiğimi sordu. Söyledim. 

- Demek olandan bitenden ha -
beriniz yok. 

- Olandan bitenden mi? Hayır, 
- Çalıkuşu kaçtı. Evet, hayret 

etseniz de etmeseniz de bu böyle, 
Tam nikah günü kaçtı. Nerede ol· 
duğu belli değil. Kimi İzmirde eli
yor, kimi Bursada. Nişanlısına da· 
rılmış. Güya aldatılmışmış. 

- Size birşey söylemedi mi? 
- Hayır. 

- Siz ona birşey söylemiyeceli 
misiniz? 

- Bilmem. 
(Devamı var) 
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Fotoğraf 
Tahlilleri 

lzmirde cereyan eden r Izmit 
kanlı facianın tafsiletı Sporcuların

Bize resminizi gönderin, 
_!!!e ne olduğunuzu 

söyliyelim 
J Bu alltunlar1m1sda ekuyucula• 
rım11.1n fotoirafların.t tahlile de
•anı e.dlyoruı:. ) 

307 : Bay Enver \iter 
Ağır yaraıı adam kamasıyle eve 

saldırınca kafasına 
bir balta yedi ve kulağı yere düştü 

Izmir, (Hususi) - Buca'daki çifte cinayet tahkikatı neticelenmiş ve ha
dise tamamen tavazzuh etmiştir. 
Yapılan tahkikata ıröre; maktul kocakafa Mehmet'le Tikveş'li Hakkı; 

Katillerden Mümin, llyas ve Rifat'la, kahvehanede kavga ettikten sonra, 
bekçi Tikveş'li Mehmet'in evine gitmişler ve orada gene kumar oyna• 
mağa başlamışlardır. Bu sırada kendilerini takip etmiş olan üç katil; 
Nagand tabancalarını çekerek bekçi Mehmed'in evinin pencerelerini kır· 
mışlar ve ateşe başlamışlardır. llyas'ın attığı kurşunlar Hakkı'ya isabet 
etmiş ve derhal öldürmüştür. Kocakafa Mehmet üç yerinden ağır suretle 
yaralanmış olduğu halde bıçağını çekerek sokağa fırlamış ve Mümin,in 
peşine takılarak, kendisini evine kadar takip etmiştir, 

Mümin e\e ırirince kapıyı kapamış, Kocakafa da arka kapıdan içeri 
ırirmiştir. Ev halkının feryatları üzerine uykudan uyanan Müminin kar
deşi Mustafa, Mehme'di bu vaziyette görünce hemen bir balta kapmış 
ve üzerine hücum etmiştir. Mehmet sokağa fırlamışsa da, Mustafa arka· 
ımdan yetişerek kafasına bir darbe indirmiş ve kulağını kesmiş, başını 
ikiye ayırmıştır. Katiller cinayeti müteakip firar etmişlerse de, kısa bir 
zaman sonra yakalanmışlardır, Cinayet tahkikatını müddeiumumi mua
virıleri nden Bay Cevat Özpay yapmıştır. 

Artvinde halk doktorsuzluktan 
şikayet ediyor 

Arlflindın ıüul bir man•ara 

Artvin (Hususi) - Vaktile bu· sa diş doktolarının bu gibi uzak 
raya gelen bir seyyah şehirde gti yerlere rağbet etmemelerinden 
rüştüğü adamlara: halk şikayet ediyor. 

(Ben sabahleyin dağ başında ki· Bir vilayet merkezinde yemek 
ra.ıarır: yapraklandığını ve öğle yenecek bir lokanta yoktur. Mev-
vakti kusabada çiçek açtığını gör- cut aşçı dükkanları fena halde oe 
düm. Çuruh köprüsü başınd1 da bulaşık kokusu içinde boğulmuş-
akşam tistü kiraz yedim!) demiş- tur. Burası tereyağı memleketi 
tir. İklimin bu kadar müsait olma· olduğu halde pis kokulu ve Lozıık 
sına rağmen bu yıl havaların fe- yağların kullanılması şayanı rJy· 
na ve yağmurlu gitmesi yüzür.d~r, rettir. 
meyvalara ve bilhassa üzümlere Artvinin en temiz ve en el verişli 
pas vurduğundan Artvinin o meş- gazinolarından olan Subay gHi· 
hur yemişlerine herkes hasret kal· nosu ile Çoruh oteli altındaki ga-
mıştır. zino memurlarla ileri gelen hal-
Diğer taraftan vilayetin yeniden kın yegane istirahat mahalleri • 

teşkili üzerine &önmüş olan Art- dir. Bu iki gazinonun gerek mev-
vin şehrine yeniden bir hayat gel- kileri ve gerekse mobilye ve kon· 
miş ve bir çok san'atkar ve esnaf farları dolayısile şehrin en büyük 
takımları buraya toplanarak mem- ihtiyaçını gidermiye kafi gelmek· 
leketi şenlendirmiye bajlanu~lar· tedir. Diğer iki üç güzel gazino 
dır. Hayatta insanlar için en çok daha vardır ki bunlar da en kibar 
hizumu olan doktorlar ve bilhas- müşteri sahibidirler. 
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Muhabir mektupları 

Aydın'da 
mal arı 

kültür çalış. 
ön saftadır 

Halk, devlet kinini istiyor - Lik maçları
nın neticeleri • Feci bir kaza 

<'lgrlınrla Yaman pfguln{ lımıll ıdın orlaolcrıl talıbesf Halkeoi ıahneıindı 

Aydın (Hususi) - h umumi kik etmek üzere Etem Mrnclres, 
meclisi dünkü toplantısında, Kara- Emin Arkayn, Hulusi, Sami Kut-
Pınar kamunun adının İncirli Ova- luğ ve Hakkı Siberden müteşekkil 
Ya Çevrilmesi kabul edildi. Nafıa bir komisyon seçildi. 
Ve Maarif daireierinin hazırladık- Lik maçları 
ları beşer yıllık iş programını tet· Entbol 'fe vo1eybol lik maçla-

dan istenenler 
lznıit (Hususi) - lzmit spor

cularından şunları bekliyoruz : 
1 - Sporun yalnız spor için 

olduğunun anlaşılmasını. 

2 - Klüplerde bir sandalye 
kapmak hulyasına kapılanlara 

kıymet vermemelerini 
3 - Maçlarda kavga, ırürül

lü ve hele kabadayılık etmeme
lerini 

4 - Daima ince ve kibar ol
malarını 

5 - Yalnız futbola deği~ bü
tün sporlara ehemmiyet verme
lerini 

6 - Klüplerinin ve kendi şe

reflerinin korunmasına bilhassa 
titizlik etmelerini 

7 - Başka klüplerin oyuncu
larını kandırarak kendi klüple-
rine almamalarını 

8 - Dedikodulara 
verilmesini-

nihayet 

rına dün de Aydın spor alanınd.1 

devam edildi. Dünkü maçlarda Sö
ke ve Aydın takımları ikişer sayı 

ile berabere kaldı, Nazilli - Kara. 
pınarı sıfıra karşı iki sayı ile yen. 
di. 

Voleybolda : 
Çine - Nazilli maçında Nazilli, 

Aydın • Karapınar maçında Ayam, 
Nazilli • Karapınar maçınd:ı Nazil
li ve Aydın - Söke maçı>'da ,Jl 

Aydın takımları galip gelmişler • 
dir. 

Halkevinin yıl dönümü 

Halkevleri yıl dönümü Aydın 

halkevinde dün çok parlak bir su

rette kutlulanmı~tır. GünJüz tq,. 

Jantısında Ankara halkevinden ve· 
rilen söylevler, konserler radyo i· 
le dinlenmiş, ge(te toplantııs:ma 

!bandonun çaldığı istiklfil marşi
le başlanmıştır. !ialkevinin yıll k 

çalışmalarını bildırE:n söylevden 
sonra Behçet Kemalin Halkevleri 
şiiri okundu. Hüseyn Bayındır ve 
Hüseyn Baykara keman ve piyan~ 
ile muzik konseri verdiler Bundan 

sonra gösteril kolunun yaptığı tab
lo gösterildi, orta okul talebeleri 
çok muvaffakiy.,tle Yaman piyesi· 
ni temsil ettiler. 

936 yılında Aydın halkevinde 40 
gösteri, konser ve koTJferans v, .. 
rilmiş bunları 19087 ki§i c1inlemiş 

ve seyretmiştir. Tarım sergisıni 

4228 ve sıhhi müzeyi 4882 kişi zi
yaret etmiştir. Spor şubesi him3-
yesindeki avcı!tr kurumu J •, sürek 

avı yapmışlar bunlar da 995 awı 

bulunmuştur. 936 yılında ;.çılan ve 

e Halim, sakin, 
ciddi ve kendi 
halindedir.Arka· 
daşlarile iyi ge
çinmeye taraftar
dır. Çalışmaktan 

yılmaz .• azimkfır
dır. Güzel ka

dınlar karşısın
da mahcubiyet 
hisseder.Her tut
tuğu işi başara

cak, bati, fakat uevamlı bir 
sahibidir. 

irade 
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Boşanma 
Rekoru 

Amerika çok ileride 
Yapılan istatistiklere nazaran, 

karı, koca geçimsizlikleri Ameri· 
kada çok fazladır. Bir senede bo • 
şanan aileler on binde 129 dur. Bu 
adet Almanyada on binde yetmiş 
beş, Fransada !i3, İngilterede 16 dır. 

Amerikada 
Talebelere ev inşası 

öğretiliyor 
Kaoadada orta mektep talebele • 

ri için, ders programlarına arki • 
tekt saatleri konmuştur. Muallim 
mimarlar, talebelere ev inşasını 

öğretmektedirler. Talebelere yap
tırılan minyatür evler, birer katlı, 
üçer od31ı, en kullanışlı ucuz ev 
tipleridir. 

BEYOGLU 
SARAY 

TÜRK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 
ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

: Kızlar mektebi ve 
Mikey Şanghayda 

: Türk inkılabında 
terakki hamleleri 

; Bülbüller öterken 
: Rus • Japon muha· 

re besi 
: Aşk şükranı 
: Rose Marie 
: Bağdad bülbülü 
: Kızıl çayır ve Hü

cum Taburu 
: ilk matinede: işte 

bahriyeliler ve 
diğer seanslarda Be
yazlı kızlar mektebi 

: Bay Tekin 
: Hindistan kahra. 

manian ve bir gün
lük kibar kadın 
: Renkli peçe ve 
Ölüm ve zafer 
:Hindistan kahrama
nı ve Malek kaçakcı 

CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, 
Kukarlçe ve Mekaud 

ISTANBUL 
FERAH 

süren muzik derslerile yabancı . MiLLi 
dil, zehirli gaz ve habihhanede açı-

HiLAL 
AZAK 

: Kan kardeşler ve 
Parisli şantöz 

: Ç•pkın genç ve 
Kızıl çayır 

lan okuma derslerinde 860 ders ve
rilmiş bunlarda 9493 öğrenici bu
lunmuştur. 20 köy gezisi yapılmış 
356 Halkevli iştirak etmı;'.ir Ki
tapsaraydaki kitap sayısı 2'!19, der
gi sayısı 2262 yi bulmuş bir yılda 
kitapsayara ve okuma odasına 

20289 kişi gelerek kitap, dergi ve 
gazete okumuşlardır. 

Aydın kinin istiyor 
Aydında halk fazlaca kinin al

mak mecburiyetindedir. Halk hP. ı 

ucuzluğundan v" hem de d&ha P.m· 

niyetli olmasından devlet kinini"le 
rağbet ediyor. Fakat bir yıldır Ay· 
dınlılar devlet kininini muntaza· 
man bulmak imkanını bulamıyor • 
lar. Bazan gelir arası biraz g:.'.:!!:, 
bayilerdP kalmu. Bir haft2dır yı
ne hiç bir bayide kinin kalmamış • 
tır. Sıhhat Vekiıletinin bu işe dil:
kat nazarlarını çeker, Aydın gibi 
kinin ihtiyacı fazla yerlerde daı • 
ma devlet kinini bulunduı ulmas:
nın temi'lini dileriz. 

Bir çocuk hastalandı 
Köşk kamununa bağlı Kızılca • 

köyde dün Mehmedin üç yaşında
ki çocuğunun üzerine içinde kız

gın kazan su bulunan kazan dev
rilmiş, çocuk haşlanarak ölmüş • 
tür. Müddeiumumi ve hükıimet 
doktoru hadise yerine giderek tah
kikata başlamışlardır. 

: Hortlak 
: Balalayka ve herkes 

ondan bahsediyor 
: Denizler perisi ve 
Şarlo maskeli baloda 

KEMALBE Y : Şafakta silah ses
leri ve lftirak adası 

KADIKÖY 
HALE : işte bahriyeliler 

ALEMDAR 

• ÜSKÜDAR 
HALE : Mazurka 

BAKIRKÖY 
MiL TIY ADI : Mişel Strogof 

* 
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0 MI T 
5 perde 

Yazan : Henry 
' Berntein Türk• 

çeye çeviren : 
H. Fahr! Ozansoy ... 

Operet kısmı 
2-3-937 Salı günü akşamı 

saat 21 de ( NAŞIT) 
tarafından (Kılıbıklar) komedi 
Şehir Tiyatrosu tarafındaıı. 

( DELi DOLU) ... 
HALK OPEREI'İ 

Gedikpaşa AZAK'DA 
Bu akşam saat 21 de 

Meşhur tencr Tomakosla 
( KIRK YILDA BiR ) 

Operet 3 perde 1 tablo 
Perde aralarında tenor Tomakoı 
tarafından Türkçe, Rumca şarkılar 

Tetkikler 

Beyaz ırk, gün geçtikçe 
deliriyor mu? 

Hlndlatan~a yUz elll bin lngllize kartı 360 milyon 
Asyalı ya,amaktadır. Bu kalabalığa lngilizler 

acaba ne zamana kadar aoz dinletebllecekler? 
Çeviren : M. Necmettin Deliorman 

Medeniyeti ben yarattım diye:ı 

mağrur Avrupalıların yaşadıkları 
her yerde, birer Çank ile karşı • 
laşırsınız. Çank, Oksford'ta tale • 
bedir ve Miş caddesinde piyasa e
der. Çank sizinkinden daha bi • 
çimli olan kostümile Monmarter'de 
dans eder. İlim akademileri ve 
Sorbonda toplanan konferanslar• 

da, Çank mevcuttur. Kröza bara • 
jından aşağı doğru bakarsanız 

Çangı görürsünüz. Çangın r,öz ka-
pakları ince, gözleri küçük ve y•ı· 
varlaktır amma, göz bebekleri çok 
nafiz ve cevvaldir. O, her şeyi R<i· 
rür ve gördüklerini derhal kavra
yıp benimser. Beyaz ırkta ııördii· 
ğü her iyi ve güzel şeyi kendine 
mal eder. Sakin ve münzevidir vJ 
o kadar naziktir, ki, mesela, hir 
cephane fabrikasında çalışan bir 
Avrupalı mühendisin kızile evle • 
nir, Avrupalılaşıverir ... Fakat, b'> 
gün gelir, Çank meydand3 yok • 
tur. Sorarsınız ve öğrenirsiniz ki 
o, ana vatanına dönmüş ve dara • 
cık ayakkabılarını tekrar ayağnıa 
geçirerek on sekizlik tesbihıni eıı· 
ne almı§hr. Kafasındaki ilim ve 
fen hamulesini, kuracağı modern 
fabrikanın makine çarkları ara • 
sında dolaştırmaktadır. İkametga

hını, beyazlardan daha muhkem 
ve modern olarak tesis ettiği fab
rikanın üst katında ayırmıştır 

Fabrika işlemiye başlayınca, Ça"l:C, 
motörlerin tıkırtısından, 24 saat
lik istihsa!iıtın miktarını önündeki 
saat yelkovanlarına bakarak he -
saplar. Çank, Asyalılığı, Asya ana
ne ve adetini kimseye vermemekle 
beraber, Avrupalı beyaz ırkt~n 

daha müdekkik medeni bir adam
dır. Budaya tapar amma, radyo ve 
diktafondan istifadeyi de ihmal et
mez. 

1900 yılına kadar modernle§mek· 
ten kaçınan Asyalılara, Port-Artur
de patlıyan bombalar ilk mihrak i
şaretini vermiştir. Suşimada ale • 
iade bir harp oldu. Fakat bayım ... 
Bu, beyaz ırkın bel kemiğine sap
lanan ilk hançerdi. Çünkü, cAv -
rupalılar yenilemiyecek insan d~
ğildirlE:n naaraları bu küçük mu
harebeden sonra bütün Asya üze • 
rinde cınladı, her tarafa yayıldı. 

Modern harpleri, ateşle öldür'ia.ı 
makin;? ile insan kesmeyi, Asyaya, 
Avrup3. öğretti. Beyaz ırk harp 
cephe:leıinde insan öldürürken. ~a
rılar dünya piyasalarını zaptetti • 

Bir Moıol tipi 

ler, be§eriyete güzel ve iyi hayat 
levazımı, yiyecek ve giyecek is • 
tihsal ettiler. Bohemiyenin züca
ciyesi öldü, Liyonun ipeği kötü • 
leşti, Mançestcrin pamuğu çürü· 
dü, çünkü, Avrupalılar Verdun 

cephelerinde medeni insan naas • 
!arı üzerinde beşeriyet mukaddera
tı namına zar atarlarken, sarı ırk 

çalıştı çapaladı, piyasalara hakim 
oldu. Verdun cephesinde, hangimız 
daha çok adam öldüreceğiz• di
ye boğuşanların karılarından bi< 
kısmı Paristen kalkarak, para ve 

hayat fışkıran Şanghaya ~itti. 
Harp bitti, fakat, beyaz ırk yorul
muştu. Sinirler bozuk, asiıb ha -
rap, kasalarla ambarlar boş bir •ıa
le gelmişti. Bundan sonra ikinci 
bir muharebe başladı. Para, iş ·ıe 
iktisat muharebesi. .. 

Cephelerde barut ve kurşur:un 
yaptığı tahribatın, bu kere, 5er 
maye ile sayin muvazenesizliği, a
lış verişlerdeki bozukluk, işsizlik 

ve parasızlık yapmıya başlad•. Var
lık içinde yoklukla çırpınmıya baş
lıyan Avrupalılara yeis geldi. Her· 
kes yaptığınd3n, yapacağından na
dim, yarınından emin olamıyRcak 
bir hale düştü. Keselerin boşlu~J, 
ihtiyaçların çokluğu karşısında, 

Avrupalı şaşırdı. Düşünceye ialdı. 

Ve düşüne düşüne zihni yoruldu, 
tekrar silaha sarılmak istedi ve 

( Lulf•n sagfogı çeulrinf•) 

Hem seviyor, hem de çekiniyor 
cİki yıldız• imzalı mektup: 
cBir genç kızı seviyorum. O da 

beni sevdiğini söylüyor. Fakat ko
lumu beline dolasam, elimi çekip 
itiyor. Başımı başına yaklaştır • 
sam, başını geriye çekiyor. Aşağı 
yukarı hergün biribirimizi görü • 
yoruz. Ne yapayım?• 

Sevdiğiniz genç kızın ihtiyatlı 

hareket etmekte hakkı vardır. O
na karşı beslediğiniz hakiki his ve 

niyetleriniz nedir? Evlenmek mi 
istiyorsunuz? Yoksa tatlı bir mace
ranın içinde yuvarlanıp gitme~< 

hevesinde misiniz? Sevdiğiniz kı· 

zın istikbalini ciddi surette göz Ö· 

nünde tuttuğu anlaşılıyor. Onun bu 
pek yerinde olan ihtiyatlı hareket
lerine hak vermelisiniz ve onu tak
dir etmelisiniz. 

* M. N. imzalı mektuptan: 
cNişanlıyım. Nişanlım beni bir

çok noktalardan beğenir. Halbuki 
hiç te öyle değiüm. Benim zaafla
rımı ve tasavvurlarımı.. öğrense, 

nişanı bozacağına eminim. Halbuki 
onu da kaybetmek istemiyorum. 
Çünkü nişanlımı seviyorum. Acaba 
bir gün kusurumu öğrenir mi?• 

Bir kızın sevdiği gence, bilhas
sa nişanlısına karşı sır taşıması 

hakikaten hazin bir şeydir. Fakat 

onu kaybetmekten bu derece kor· 
kuyorsanız, bir şey söylemeyiniz. 
Bir gün sizi kolları arasına aldığı 
zaman, her hangi bir serzenişte bu
lunacağını pek zannetmiyorum. 
Hatta kusurunuzu öğrense bile ... 

* Okuyucum Cahit kendisini ç;ıli 
müşkül vaziyette zannediyor. Hol
buki halledilmesi ne kadar basit 
bir iş! Mektubu şöyle: 

cBir genç kızı seviyorum. Sı'!: 

sık da görüşüyorı•z. Fakat bir tür
lü hissimi oçmıya muvaffak ola
mıyorum. Belki yaratıltşım öyle ... 
Hatta genç kız bana bazan so • 
gukluğumdan bahseder. Aşkımı o
na nasıl açayım? Sonra acaba o dıı 
beni esviyor mu?. 

Uzun mektubunuza rağmen, sev• 
diğiniz kızın si:ııe karşı olan his 
ve tavırlarını iyice anlamak müm
kün olmıyor. Fakat, hatta ümi
dinizi ka,0>etmek pahasına olsa 
dahi, biraz cesaret gösteriniz. K 11>
lumbağa gibi kabuğunuza çekil • · 
mekte mana yoktur. Hislerinizi 
kendisine açıkca söyleyiniz. Her 
halde sizi cevapsız bırakımıyacalt 

bir vaziyette kalacaktır. Bu suret•, 
le hem hissinizi anlatmış, hem de 
onun size karşı olan hislerini öğ•' 
renmiş olursunuz. 

Dertort•I• 
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Fenerbahçe A. ve B. ta

kımları lstanbul 
likinde birinci oldu 
Güneş ikinci, Galatasaray ve 

Beşiktaş üçüncü oldular 
ikinci kümede de Anadolu· 
hisar birinciliğe yakıa,tı 

Yaplıfı maçların lıepılnth ,.llp ıclen cıt allıfı 47 ıolı mukabil ancak 
bir gol gig•n 936-937 i•lan 6til lilr.l 6frlncl.t Fıner6alıça 6irlncl talcım ı 

f 
lstanbul Lik Maçları 

Birinci K üme A. takımlara neticesi. 

Takımlar Oyun Galip Buaber• lhil4p Attı(. 

ırol 

47 

29 
43 

40 

27 

22 

13 
22 
22 

13 

26 

7 

Y•dijl P~vaıı 
rol 

Fener bahçe 

Gô1neş 

11 

11 

Galatasaray 11 

Beşiktaş 11 
Vefa 11 

Beykoz 11 

Eyüp 11 

Süleymaniye 11 

l,t. Spor 11 

Anadolu 11 

Toı:;kapı 11 
Hi!J.I 11 

11 

8 
8 
8 
4 

3 
3 

3 
2 
4 

3 

htanbul liki nihayet neticesini 
verdi. Fenerbahçe birinci, Güne~ 
ikinci, Galatasarayla Beşiktaş ta 
üçüncü oldular. 

B. takımlarında da gene Fener
bahçe birinci, Güneş ikinci Beşik
taş üçüncülüğü kazandı. Fenerbah
çeliler bu yıl lik maçlarında yao -
tıklan müsabakaların hepsini ka
zandılar. Puvan vaziyetinde de Gü
neşten dört puvan yüksek bulur.u
yorlar. 

On bir maçta yalnız bir gol ye
mişler ve buna mukabil 47 gol yap
mışlardır. 

2 
1 

1 
2 
4 
2 
2 

3 

1 

1 

2 

2 
5 
4 

6 
6 

6 
7 

7 
11 

1 33 

6 29 

10 

12 

26 
22 

40 
23 

30 

33 
49 
57 

28 
28 
21 
21 

19 
18 

18 
18 

18 

10 

Fener B. takımında yaptığı on 
bir maçın on birini de galibiyet • 
le bitirmişler ve yaptıkları 69 gJ· 
le mukabil 6 gol yemişlerdir. 

İkinci kümede de birinciliğe en 

kuvvetli namzet Anadoluhisarlt • 
!ardır. 

Beflktat • GUnet 
Önümüzdeki Pazar günü hava

nın muhalefeti yüzünden tehir c -

dilen Güneş • Beşiktaş maçı oyna
nacaktır. Maçın hakemliğini Fe
nerbahçe antrenörü Mister Elyot 
yapacaktır. 
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Şekerde 
• 

I htikô.r mı ? 
Hükümetin koyduğ'll narha göre 

kesme şekerin kilosu 30 kuruşa 
satılması lazımken son günlerde 
bazı kimselerin 31-32 kuruşa sat• 
tıklan görülmliştiir. Şekerde ihti
kar yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu
nun önüne geçilm~si için şiddetli 
takibat yapılacaktır. 

istemektedir. Fakat, bozuk 3sap, 
şuursuz harekat onun beynini su
landırdı ve Avrupadaki sinir has • 
tahaneleri dolmıya başladı. 

1928 yılında Çinliier Nankiıı 
mu:ıhedcsini yırttılar, 1931 yılında 
Japonların Mançukoyu işgal et -
meleri, sarı ırkın ittihadına doğru 

atılmış ilk adım addedildi. 1933 yı· 
lında, Japon generallerinden Ara
ki şu sözleri söyledi: 

.umumi Harpte İtilaf Devletle
rile birlikte harp ettik, fakat, sulh 

muahedcLcri akdedilirl<ıen, onlar 
sarı ırkı, beyaz ırktan aşağı tut • 
tular>. 

Türkçe 
Konuşalım! 
Belediye bu iti• ehem• 
mlyetle metgul olm•i• 

b•tl•dı 
Bursa belediyesi ile,diğer bazı be

lediyeler umumi yerlerde Türkçeden 
1>&4ka dille lconUJmağt yualc et. 
mişlerdir. Bir çok şehir ve lcasa
balarımızda elde edilen bu güzel 
netice üzerine beled iyemiz. bu işi 
ehemmiyetle ele almıştır. 
Öğrenildiğine göre, birkaç gün 

evvel de, Dahiliye Vekaleti, Vali ve 
belediye reisinden, bu işin nasıl 
tatbik edilebileceği hakkıoda,fikirle· 

r ini S?~ıııuştur. Henüz, Dahiliye Ve
kalebnınaverdiği, veya verecej!i di· 
rektifın şeldi malum değildir. An· 
cak, şehrin hususi vaziyeti nazarı 
itibara alınacak olursa cezai ta. 
rafların tatbikınde bir~z müşkülat a 
rutlanacağı sanılabili r .• 

Bununla beraber Dahiliye Veka
letinin bu hususta en munfık for
mülü tesbit edip bildireceği şüp. 
heıizdi r. 

Aralarında Türkçeden başka li
sanla ltonu,an vatandaşların böyle 
bir rasağı bekle meden hiç dcfilse 
umumi yerlerde Türkçe konuşma
la rı çok fayaııı 'temeruıidir. 

Karakolda 
ı Dayak mı? 

'\Müzayedeye fesat ı 
karıştıranlar ı 

1 

f 

Dün Ağırceza mahkeme· On dört suçlunun muha-ı 
sinde böyie bir i ddia oldu kemelerine dUn devam 

Karısı Mir'ati tabanca ile öldür- 1 edildi 
mekten suçlu Kadıköyünde Yel Bır müddet evvel, batmış bir va-
değirmeninde oturan şimendifer purun çıkarılan ankazı, hurd·ı de-
memuru Mehmedin mevkufen mu- mir halinde Fenerde müzayedeye 
hakemesine dün de Ağır Ceza Mah- konulmuştu. Bu müzayedey~ işlı-
kemesinde devam edildi. rak edenlerden bir çoğu, Ferit, Ali. 

Mehmet, karısını öldürmediğini, Emın, Artoli, Abdülvahib, .t'ensı-
kadının kendi kendini öldürdüğü- yon, Kaınlıi, Cemal, Bohor, Galip, 
nü, poliste fazla dayak atıldığı i· Emin, Simon, Vitali ve Aram isim-
çin <Ben öldürdüm!. diye ifade !erindeki kimseler tarafınd~;1 pa-
verdiğini iddia etmiş, müdafaa şa- ra vadedilerek, müzayedeye işti -

hitleri göstermişti. Kardeşi lale - rakten geri çektırilmi~ler, b'jyle -
be Bekirin de dayak yediğini ve Jikle, hurda demirleri kapatmak is-
hastalanıp yattığını da iddia et • temişlerdi. iş meydana çıkınca, bu 
mekte idi. 14 kişı mahkemeye verilmişleı, 

Dün dinlenen müdafaa şahitle- müzayedeye fesat karıştırmak su-
rinden Kadıköyünde oturan Huri· çundan İkinci Cezıı. mahke!".esin-
ye, Yeldeğirmeni Karakolu önün- de muhakemelerine başhn.rııştı. 
den geçerken .Anneciğim! ,•ur • Dün de bu da\•aya devam edilmi~-
mayın! yapmayın!. diye sesler işit- tir. 
til;ini, karakol önüne toplananla- Dün, yeniden bir kısım ş:ı'ıitler 
rın da <Mehmetle Bekiri döğü • dinlenmiş. şahitlerden bazılarının 
yorlar, dediklerini söyledi. Yel - gelmediği görüldüğünden i'ııaren 
değirmeninde herkesin ağzında da, celplerine karar verilerek maha -
Mir'atin intihar ettiği rivayeti do-

1 
keme başka güne bırakılmı~t.ır. 

!aştığını ilci ve etti. . .. llı1111ııu1111111111111111111uııı1111ıouıınınııuıuuuıııın 111111111111 

Üsküdarda oturan diğer HJriye 
ile Seher de, vak'adan bir iki gün 
sonra Mehmedin evine gittikleri 
vakit, kardeşi Bekirin dayaktan 
hasta olarak yattığını ve Mehme • 
din dayak yediğini de ondan duy
duklarını, yine kadının kendi ken
dini öldürdüğünü de işittiklerini 

söylediler. 
Mehmedin kefaletle tahliye tale

binin de reddedildiği anlaşıldı. 
İddia makamı, ehlivukuf rapo

runun bir an ev\•el tevdiini ve Be
kirin dövüldüğüne dair rapor \•ar
sa mektepten celbi için müzekkere 
yazılmasına karar verilmesini is • 
tedi. Bu esas dahilinde karar \'e-
rildi. 

Ruhsatsız mektep 
açmadığı anlaştldı 
Ruhsatsız mektep açmakta:ı suç

lu olarak Asliye İkinci Ceza mah
kemesinde muhakeme edilnı"!kte 

olan Afentala dün, suçu sabit 17ö
rülemediğinden, beraat etmi~fü. 

Kız talebe 
Boyanabilir 
Ve erkekler de si· 

gara içebilirler 
Çekoslovakyada yeni 
talimatname yapıldı 

Çekoslov ık.vatla yeni tanzim olu-

nan mektep talimatnamelerinde 

çok enteresan bazı maddeler var • 
dır. Bir sınıf içinde bir şey kay -

bolur, ya!ıut kırılır da mes'ul mey
dana çıkarılamazsa, kollekti bir 

şekilde bütün sınıf mes'ul tutubr. 
Talebe v~:ileri, muallimler heyeti 

huzurunda talebeyi müdaaa ede • 
cek bir muallimin tayinini direk

törden ;;tı:mek hakkını haizdirler. 

Lisede ~1<uyan kızlar podra \'e bo
ya kullanabilir, ve talebeler sıgara 

içebilirler. Pedagoglar, baskı al • 
1

Meşhurbir 
Macar milyoneri ~~~~an~~:::b:~:r~~r::ı~ı:c:a::1::!~ 

AG~ç~~~d~,~~ap~!~~ülyüs 1 

!erin k~ndi kendilerine beğenilmi
yen hareketlerden içtinap edecek • 
leri kanaatindedirler. 

Grayner isminde çok meşhur eski I 
bir Macar milyoneri ölmüştür. Bu Kumar 
zat, Harbiumumi esnasında Avus-
turya - Macar İmparatorluğunun Vagonları 
dahili istikrazına 10 milyon altın 

kuron ile iştirak etmiştir. Harpten j 
sonra kuron !iatı çok düşmüş ı·e 

Grayner de fakirleşmiştir. O za -
mandanberi elinde, avucunda ka
lan bir kaç parayı da yiyip içip 
bitiren bu milyoner, geçenlerde 
Budapeştede tam manasile aç bir 
halde ölmüştür. 

İstanbul Dördüncü İcra Memur
luğundan: 

Paristeki şimendifer kumpan -
yası, lüks trenlerde hususi kumar 
vagonları ihdas etmiştir. Her tre
ne birer vagon iliştirilmektedir. Bu 

vagonlarda bar vardır ve kumar 
meraklıları orkestraların şen nağ

meleri altında eğlenerek poker oy
namaktedırlar. 

Sarı generalin bu sözleri söyle • 
diği günlerde, küçük boylu bir a
dam olan İmparator Mikado sarı 

filoya geçit resmi yaptırıyordu. 
Gözünün önünden geçen harp ge
milerinin adedi kaçdı biliyor mu
sunuz? ... 161... 

Boğaza doğru 
Seferler işletilecek 

Tamamına ( 4 760) lira kıymet 
takdir olunan Tatavlada Punccu 
Hristo mahallesinin Tatavla cad
desinde eski 39 yeni 216 numaralı 
iki tarafı mukaddema Kalyopi el
yevm Nikola Galanos ve Kleopatra 
haneleri diğer tarafı Viniros ve 
Ehalini menzili ve bahçesi tarafı 

rabii tarikiam ile mahdut kayden 
mikdarı zirai gayri muharrer ve 
mahallen umum mesahası 104 met
re murabbaında görülen ve 62 
metre murabbaı mahallin binayı 
üst tarafı bahçeyi teşkil eden böl
me ve beden dıvarları kagir olan 
ma bahçe bir bab hane dairemizde 
açık arttırma ile satılacaktır. Evsa-. 
fi: Demir kapısından içeri girildi:<
te mermer antre bir koridor üze
rinde iki oda bir kiler, kresimin bir 
teras. Bodrum kat: Çimento bir k.:ı
ridor üzerinde merdiven altı kö
mürlük, bir oda, zemini çimento a
lafranga ocaklı bir mutfak merme: 
musluklu bir yalak çamaşır kaza
nı hela bir kiler. Birinci kat: Bir 
koridor üzerinde iki oda (birinde 
balkon birinde çıkma vardır) ze
mini kresimin termosifonlu ban
yo. İkinci kat: Birinci katın ayni 
olup banyo yerinde mutfak ve a
lafranga hela, iki teras. Bahçe1e 
meyva ağaçları ve müşterek bir 
kuyusu zemini çimentq gezmti rua
hali vardır. El~ktrik su ve hava ga
zı mevcuttur. Mezkiır gayri men
kulün tamamı açık arttırmıya vaz 
edilmişdir. 

minat mektubunu hamil olmaları 
icabeder. Müterakim vergi, tan • 
zifat, tenviriye ve vakıf borçları 
borduya aittir. Arttırma ~artna -
mesi ilan tarihinden itibaren dai
rede mahalli mahsusuna taiik ed;. 
Iecekdır. Birinci arttırması 5/4/<JJ7 

tarihine müsadif Pazartesi gü.,ü 
dairemizde saat 14 den 16 kadar 

icra edilecek. Birinci arttırmada 
bedel, kıymeti muhammenenin ~;, 

75 ini bulduğu takdirde üste hıra· 

kılır. Aksi takdirde son arttırma -
nın teahhüdü baki kalma:. üzere 
arttırma 15 gün daha temdit edi
lerek 20/4/937 tarihine müsadif Sa

lı günü saat 14 den 16 kadar dai -
rede yapılacak ikinci arttırma ıı~
ticesinde en çok arttıranın üstür
rl~ oır~l:ılPcıkdır. 2004 num::ara~ı 

icra ve iflas kanununun 126 ci 
maddesine tevfikan hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklarla diğer alakadanıı'n ,.e 
irtifak hakkı sahiplerinin l'l! lıal:
larını \'e hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan u;rô!ıinden 
itibaren 20 gün zarfında evn:kt 
müsbitelerile birlikte dairemize 

bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir
de hakları tapu sicilleri ile salıit 

olmayanlar satış bedelinin payla5-
masından hariç kalırlar. Mi'.terakim 
vergi, tcnviriye ve tanzif~ye~en i
baret olan belediye rüsumu ,.e va
kıi icaresi ve yirmi senelıl: E'Vka( 

tavizi bedeli müzayededen tenzi 1 
olunur. Daha fazla malümat al -
mak isteyenlerin 935/3125 numa
ralı dosyada mevcut evrak \'e ma
hallen haciz ve takdiri kıyn.e~ ra
porunu görüp anlayacakları ilan o
lunur. (30540) 

Avrupalılar tarafından ehemmi

yet verilmiyen şerefli sanat, iktı

sat ve harp tekniği yollarında ses
siz ve emin adımlarla ilerlemekte
dir. Buna bakılırsa bir zaman son

ra garbin şark üzerindeki nüfuzu-
•ın sıfıra ineceği kolaylıkla tak

edil~lıil ir. 

Adalara ve Boğaziçine vapur 
yo lcuinklarının saatlerce sürmesin
den şiklyet edildiğini göıönüade 
tutan Şirketi Hayriye ve Akay 
idareleri yum seferleri k ıultmak 
için tedbir almak tad ırlar. 

Şimdilik hiçbir tarafa uğramıyan 
dotru seferler i hdası düşüniilaıclt
tedir. Bu sayede çok vakit kaza• 
aı.Jmış olacaktır. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya ı~

tirak edecek müşterilerin kıyme:i 
muhammenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın te-
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2 Mart 937 Salı programı 

Ôkle neşri yalı: 
Saat 12,30 plakla Türk mu•iki•i, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif p!ıik 
neşriyatı, 14,00 son. 
Akşam neşriyatı: 

loradra 
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namına Bay Nusret Safa (yeni çı
kan kitaplar), 20,00 Cemal Kamil 
ve ar~ada~ları tarafından Türk mu· 
sikisi ve halk ~arl:ıları, 20,30 B. 
Ömer Rıza tarafından arapca sÖy· 
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İstanbul Üçüncü İcra Memurlu -
ğundan: 

Tamamına dokuz yüz elli dört 

lira seksen kuruş kıymet ta '<dir e
dilen İstanbul Laleli Mesih paşa 

mahallesi Bodrum sokak eski 14 
No. ile murakkam 119,35 metre 
murabbaı sahasında bulunan bir 

tarafı Lamia \'e Hüseyin Hafidi 
Salim diğer' tarafı Emine Nedime 
ve Hayriye ve Müzeyyen ve Vas

fiye Şadiye ve Fatma Naciye, ;::. 

mine, Hayrulnisa ve Burhanettin ar 
saları ve tarafeyni umuma mahsu3 
yol ile mahdı.t 1008 harita sayılı 
ve 15,9 metrelik yollara dahi cep
hesi olan muntazam bir arsanın ta
mamı icra ve iflas kanununun t3:J 

üncü maddesine tevfikan on beş 
gün müddetle açık arttırmaya ko
nulmuştur. 17/3/937 tarihine mü
sadıf Çarşamba günü saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde açık artt•.r
ması yapılacak ve en çok arttıra

nın uhdesine ihalesi icra kılınacak· 
tır. 

Arttırmıya ı;irmek isteyenlerın 

takdir olunan kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi ve
ya uluslu bir bankanın teminat 
mektubu vermeleri lazımdır. Mcz-
kur gayri menkulun nefsinden öcı

ğan müterakim vergi ile vakıf ica

resi tanzifat, tenviriyeden müteve!-

ları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 21, 15 Şehir tiyatro•u 
operet k ı smı tarafından (Üç Saat) 
3 üncü perdesi,22,15 ajans ve bor-

. sa haberleri ı•e ertesi günün pro• 
' enmı, 22,30 plakla wlolar, opera 

ve operet parçaları, 23,00 son. 
tı .. 111uıuw111111111ıııuııı111111111111111111111111111ııu11111ıı11111 ıuımı 

Radyo 
Konferansları 

Eminönü Halkevi n<'şriyat kolu 
namına her on beş günde bir ve
r ilmekte olan yeni ne~riyatı tanıt
ma konferanslarının dördüncilsü 
bu akşam radyoda 19.30 da arka
daşımız Nuuet Safa Coşkun tara
fından verilecektir. Konferansın 
mevıuu ( Genç kı zlarıınız okuyor· 
!ar ) dır. Bundan son ra Nusret 
Safa Coşkun on beş günlük neş
riyatı tanıta caktır. 

lı S T A N B U L-ı 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

1 J 3 ! 937 

FIATLAR 
C 1NS1 Afatı Yuka. 

---~~-~-ı---

Buğday yumuşak 

,, sert 

1 

.\rpa Anadol 
Çavdar 
Kuşyemi 

Mısır sarı 
,, iç fındık 
1 

Yapak Anadol 
.. Trakya 

ZerdeYa derisi 
Sansar 

• Kunduz 
Tilki 
Porsuk 

• 

• 

K. P. K. P. ' 
6 1 6 ıs , 

6 - 6 15 
4 15 4 25 
5 1/2 5 4 

14 35 - -
5 5 5 

63 20 - -
62 20 - -

5250 
3300 
1400 
800 
650 

5550 
3600 

1000 

Kedi .. 
Çakal ., 240 \ 
Tavşan adedi 24 26 20, 

=======-~=======-=! 
GELEN 1 

============o:=o:=o:==I 
, Buğday 
1 Ua 

Mercimek 
Çavdar 
Arpa 
Kepek 
Yapak 
Tiftilı: 

Fasulye 
Mısır 
Yula f 
Pamuk 
iç ceviz 
Kaşer 

B. Peynir 

420 
119 

5 
315 
136 
15 

128 
13 
33 
28 
25 
4 
9 
5 
6 

13 

to: ı 

: 1 .. 
.. ! 

• 
" 
• 
• 

" 
.. 
• 

1 

1 
i 

ı Keten tohumu 

GiDEN 1 '=== 
\ Buğday 100 ton 
I Arpa 405 

Yapak 56 

1 

Razmol 192 
Keı>ek 14 

• 
• .. ,, 

DIŞFIATLAR 1 

Buğda y : Liverpul 
" : Şikago 
,. : Vinipek 

Arpa : Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T: .. 

5, 77 
6, 10 
5, 79 
5, 30 
3, 36 
7, 12 

78, 55 

l"-1 _..........- _'"""'_ _ _-"'"_ _ ....... -_ ....... ---.1s...... s_5 _J 
FındıkG: Hamburr 

" T : ,, 

-
1355 Hicri 

Zilhicce 

18 

1352 Rumi , 
Şubat 

17 • 
Yıl 1937, Ay 3, Glln 61, Katım 115 

2 Mart 
Sah 

lid belediye rüsumu ile resmi de!- İ 
laliye satış bedelinden istifa oln. 
nacağı \'e ~·irmi senelik evkaf ta· 

V•kl tter va .. tt Ezani 

... "· . ... d. 
,-;z beckli ise müşteriye aid ol
duğu ve daha fazla ma lu'.Tlat al -
mak isteyenlerın 3/Mart/1937 ta

rihinderı itibaren dairemizde asılı 

bulundurulacak arttırma şartname

sine ve 935/1057 No .\u dosyasın~ 
müracaatla anlayabilecekleri ilan 
olunur (30544) 

Güneş 

Ôğle 
ikindi 

Akşam 

6 33 
12 27 
15 35 

18 01 
19 30 

4 54 

ı:ı. 32 
6 26 
9 34 

12 00 1 

1 31 ' 

10 53 1 
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-·----- YEZiDiN AŞKI 
FACiASI 

•ı lstanbul Levazım Amirliöi"I ·ılstanbul komutanlığı 
Satınalnıa Komi•yonu İlanlar:_ : ' Satınalma Komisy'?nu llanları 

VE KERBELA BOGAZIÇI 
_, ____ ,.. 

Tarihi roman: 107 Yazan: M. Rasim ÖZGEN 
Mecmuası 
Mart Sayısı çıktı. 

iki No: lu Dikimevi için 80 bin 
adet perçin çivisi ve 80 bin adet 
pulu 4 - Mart - 1937 perşembe 
günü saat 15 de Topbanede sa
tınalma komisyonunda pazarlıkla 

alınacaktır. Hep~inin tahmin be. 
deli 1520 liradır. ilk teminatı 114 

Birdenbire bir sam yeli esmiye başladı. Semayı kum bulutlaır Memleketimizin en 
yUksek kelem sehlp
lerl HUaeyln Cahil 
Yalçın, Ahmet Emin 

kapladı. Ordugihın üzerine 1 

kum yağmuru yağarken, rüzgar çadır kazıklarını söküyordu ' • liradır. Şartname ve nümuneleri 
1 komisyonda görülebilir. isteklilerin 

O gece.. ordugahta daha çok ' mezsin ! 
me~ğale yandı. Şam halkının he- 1 Diye cevap verdi. 
men hepsi ve saatlerce uzaklardan Bu söz .. Yezidin yanan yarası-:-a 
gelen kabile bedevileri, teşyiğ me- dokundu, büyük bir tel evvürle: 
rasimine geldi. - Sus! Eğer kolundan tutup ~~-

Yezid .. daha toplanmamış olan dırdan almamı istemezsen, sus! 
çadırında, yol elbisesini giyiyordu. Sen, bir ay .. bir hafta .. hiç değilse 
İnce sof mlşlahını arkasına geçir- bir gün sevgilinin yanmda mes'ud 
di. Başına sardığı beyaz kefiyesi - oldun! Öyle iken ihanetten bahs 
nin etrafına sırma agelini bağladı. ediyorsun. Ya, hicran azabını ebe-
Ay~.Jdarında sarı çizmeleri vardı. diyyen sürüklemiye m3hkum o -
Altın, gümüş kakmalı palasının ka- la:ılara ne diyelim? 
yı~ını boynundan geçirdi ve sol Diye bağırdı. 
eliyle kabzasından yakaladı. Tam Saidin cılız göğsü i:ıip çıkıyor .. 
çadırdan çıkacağı sırada bir uşak nefesi hırıldıyordu. Belliydi, l<i .. 
geldi; kendisini, birisinin görmek 

1 

hasta, dermansızdı. İnler gibi mı-
jstcdiğini söyledi: rıldanarak: 

- Gelsin! 1 - Sekiz çocuğum var. Bakılmak 
Dedi. ı i>tiyen karılarımın dördü de g~ -
Gelen, halife Osmanın oğlu Said be! Guya, ben de bir halife zarlc-

idi. I yim! 
Yezid .. onu görünce kaşlarını Dedikten sonra yürüdü; kapıdan 

çattı ve sert bir sesle: çıkıyordu. 
- Sen geldin' ha? (Dn·amı ,,0 ,.) 

Diye bağırdı. 

Said .. oevap vermedı. Şaşkın TARİHTEN 89 UNCU NOT 
şaşkın çadırın iki tarafına bakın • Hamzanm Müslüman oluşunda 
dıktan sonra gözlerinden iki dam- muhtelif rivayetler vudır. 
la yaş aktı ve oracığa, şehzadenin Ebülfedanın rivayetine göre, 
ayakları dibinde yere yattı. Muhammed, bir gün cSafa. da o-

Yezid .. Saidin bu zelilfıne hare- turuyordu. Ebu Cchl İbni Hişam 
keti önünde yumuşadı. geçerken Muhammede küfretti, 

O .. Saide çok kızgındı . Ona, Muhammed, cevap vermedi. Am -
evvelce her ay aylık verdiği.. üste- cası Hamza, o gün avda idi .. Avdan 
lik, o eğlence gecesi dilber rakka _ dönüşünde silahları üzerinde ol -
sesini de hediye ettiği hd.!de, Said, duğu halde kağbeyi tavafa geldi. 
Muaviyenin merasim odasında Abdullah İbni Cudganın cariyesi 
toplanan mecliste, Yezidin aley _ yanına sokularak Ebu Cehlin Mu-
hinde bulunmuş .. onun veliahdli· hammedi tahkir ettiğini söyledi. 
ğine ve hilafete naınzedliğine şid- Hamza, Müslüman olmamakla 
detle muhalefet etmişti. beraber biraderzadesine fena söz 

Said .. o günden sonra görünme- söylenmesine hiddetlendi. Doğruca, 
miş .. yaptığına pişman olarak mu- herkesin toplandığı yere gitti ve 
haliflere iştirak etmemiş.. evinde cbenim biraderzademi tahkir eden 
kapanmış kalmıştı. Rakkase de, o- sen misin?• diyerek ok yayı i!e 
na ihanet etmiş .. nikahtan evvel, Ebu Cehlin kafasına vurdu. Orada, 
bir bedevi ile Se\'işerek çöle kaçıp Ebu Cehlin mensup bulunduğu b~-
gitmişti. ni Mahzum kabilesinden adamlar 

Yezid .. Saidin omuzundan tuta- vardı. Ebu Cehle muavenet i~in 
rak kaldırdı: Hamzanın üzerine atıldılar. Büyük 

- Bir derdin mi var? bir kavga çıkmak üzereyken Eb:ı 
Dedi. " Cehl araya girdi: cbırakınız Ham -
Said .. dar omuzlarından sarkan zanm hakkı vardır .. Ben, onun bi-

uzun kolları.. zayıf vücuduy!e acı- raderzadcsine fena söz söyledim. 
nacak bir halde idi. dedi. Hamza gittikten sonra, kendi 

- Sen .. fakr ve zaruretin mağ- adamlarına: caman ona ilişmeyi -
nasını .. hele sevgilisinin ihaneti:ıc niz! Kızgınlıkla Müslüman olur. 

.,u..:.;ğ.ra.:y;..a_n_b.;,ir:..;a..;d:,:_a;:.m;:.ı;;n;.;ıs;t;ır;,;a;,;b;,;ı~n~ı ~b~i~I ~-,,:,,.;M~uhamed te kuvvet bulur. dire-

rek nasihat etti. Yelmen, Abidin Daver
1 

Hamza, Kureyş içinde çok sevi· BUrhen Cehit ve Dr. 1 
belli saotte komisyona gelmeleri. 

(357) 
len ve pek cesur bir adamdı. 

! Ebu Cehlin kabilesi efradı ve ta- Gellp Ate'nın en cazip Askeri tıbbiye okullan için 
raftarları çoksa da aralarında kav- mevzular Uzerine en 676 çift göderi eldiven 9 Mart 

1 

ga büyüdüğü takdirde Hamzaya da nefis yazılarını. 937 Salı giinü saat 14 de Topha· 
bir kısım halk taraftar olur, ım YUkaek ••lrlerlmlz: nede Satınalma komisyonunda açık 
da İslamiyeti kuvvetlendirirdi. I'- Mlthat Cemal ve fd• eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bu C~hlin aklı, fikri İslıimiye\i j bedeli 1014 liradır. lik Teminatı 
kuvvctlendirmemekti. Onun Har.ı- ruk Nafiz Çamlıbel'in 76 lira beş kuruştur. Şartname ve 

zadan !:orkusu yoktu. O Kureyşı" 1 edebiyatımıza 'ere f niimunesi Komis; onda görUebilir. 
büyükJ.,rindendi. Hatırı çok say:- veren manzumelerini isteklilerin belli seatte kanuni v.,. 
lır, söni geçerdi ve kimseden per- okuyacaksınız. Bu nus- 1 sikalarile beraber Komisyona gel· 
vası )oktu. Muhammed: cYarab! hada dünyanın cenne- melcri. "359,, "1011n 
Bu dini Ebu Cehl ile yahut Ömer 1 ti olan Boiazlç I n 1 n 1#-
İbni Hattab ile aziz et!. diye Al- f k 1.ad Bir No. lu Oikimevinde birikmi• ev a a e gUzel tablo v 
laha dua ederdi. O zamanlar, Ku- ' olan 49425 kilo karışık pamuk ve 
reyş !Çın c en zıya e sozunu yu - keten kırpıntı ile 2 No. lu dikim-· · d · d .. .. .. .. 1 ve realmlerlne hayran 
rüten w hatırını saydıran bu iki- kalacaksınız. Mecmu- evinde birikmiş olan 2485 kilo 
siydi. .\fohammede en çok düşman ayı; Şirketi Hayriye• beyaz pamukhı ve 14446 kilo ke. 
olanlar da bunlardı. 1 nln iskele glıelerlnde ten, pamuk kırpıntı 9 Mart 937 

Ebu Cchl, llfü>lüman olur kıır- va bUtUn mUvezzller· Salı günü saat 15 te Tophanede 
kusil~, başını yardığı halde Haın- : de arayınız. 1 Satınalma Komisyonunda kapalı 
zadan intikam almak sevdasına ,'ı b••••ill•••fll•••••llJ zarfla satılacaktır. Hepsinin taJı. 
düşmedi. Hamza ise, Muhammedi.ı · min bedeli 639< lira 38 kuruştur. 

ı Eb c hl Beşinci Icra Memurluğundan: " 
, yanına gitti ı:e u e ile ~ra- ilk teminatı 480 liradır. Kırpıntılar 

ların~a geçen hadiseyi ona ani Mahcuz olup parava c.evrilmesine " ac- , dikimevlerinde ve ~artnamesi Ko-
l tı M hammed Hamzanın h karar ı:crilmi< olan demirhane ına-
' · u • eye - ' mistonda görülebih. Her kalem 

C' 1 bulunmasından ı'stı'fad t' kine aliıt ve edevat 6/3/937 tarihi-
"" ı e e< ı için ayrı ayrı liat verilecektir. ls-

M · l''manlıg"ı kabul ede k ne tesadüf eden Cumartesi saat 1 ve u,; u rse Ç'>. teklilerin ihale saatinden bir saat 
memnun Ve müteselli olaca" 9,30 - 11 e kadar birinci açık arttıc-

gını evvel kanuni vesikalarile hcraber 
So .. yleyı·nce Hamza derhal M•;sl" nıa suretilc Fenerde Mürsclp•<-• 

~ u - ....,.. teklif mektuplarını Komisyona ver-
man ulc!u caddesinde 134 numaralı mahalde 
Hamıanın Mülslüman olması bıi· pa'raya çevrileceğinden talip olaıı-

yük bir ehemmiyet aldı. Muham _ Jarın mahallin:le hazır bulunacak 
medfo esbabının en sıkıntılı zama- memuruna müracaatları ilan olu -
nında "1iüsliiman olduğu için pey- nur. (30545) 
gamber ona .Allahın aslanı. un- --------------

Üsküdar Hukuk Hakimliğin -
vanını ' erdi. 

Hamza Müslüman olduktan son-
den: 

Salih kızı Emine tarafından K~-ı·a müşrikler Müslümanlara fa,;a j 
d dıköyüncic Mühürdarda Hacı İz -işkence edemez ol ular. 

zet Bey sokağında 20 No. lu hanc-
Ham.za Müslüman olunca, Mu- de sakin Durmuş oğlu İhsan ale,v-

hammcdi himaye edeceğini herkc-
hine açılan boşanma da,·ası üze

se iğJan etti. Bu mealde bir de ka-
rine müddealeyhin ikametg8hının 

side ,;öy!edi. Bu kasiğdeden şu söz-
meçhuliyeti hasebile ve müddei -!eri alıyoruz: 
yenin talebile ilanen tebliğat ic-

cAllaha hamdo!sun, ki kalbimi rasına karar verilip tahkikat 23/'l/ 
İsliımiyetle ve hanif diniyle doğru 937 Salı saat 14 de talik edilmiş ve 
yola ~~vketti. Bu, kullarının ha , tanzim olunan ilanname ile dav;ı 
!inden 1'aberdar ve onlar hakk!n- arzuhal suretleri ve da\'etiye \'U· 

da lütüikür olan aziz Allahtan ee- rakası mahkeme divanhanesine 
len bir dindi. Ahmet Mustafa, içi- dahi asılmış olmakla yevm ve saa-
mizde sözü dinlenir bir zattı. O - tı mezkurdc mahkemeye gelmesi 
nun hakkında şiddetli sözler söv- ve dava arzuhaline karşı tarihi i-
lemeyiniz Allaha kasem ederı·n·,.. ı•-d · 'b f • "'' an ıtı aren 20 gün zar ında 
Kılıçla mesele hal olunmadıkça o- cevap verilmesi lüzumu ayrıca g3- • 
nu hiç bir kaiime vermeyiz. zete ile de ilan olunur. 

·-· 

meleri "358. ·1012. .. 
Yedek Subay okulu iç'.n 50 

adet çinko leğen S·Mart-937 
pazartesi günü saat 15 C:e Top

hanede Satıııalma Komisyonun• 

da p1zarlıkla alınacaktır. Nü• 

mnnui komisyonda görülebilir. 

İhale günü teslim Şlrtile alına• 
cak olan işbu leğen için istekli· 

!erin belli saatte komisyona gel· 
mel eri. • 363 • • l l l 6• 

Dans profesörü 
l 937 senesinin yeni dına 

figürlerini öğrenmek istiyenler 

Parisin yüksek dans dershane
lerinin diplomasına sahip Ke

mal Sanıi Baye•e müracaat et· 
sinler. 

Beyoğlu İstiklU C31desi 

Türkuvaz dans derhanesi 
No. ~220. 

Günıüşsuyu hastahanesinin 

hnmam ocağı maden kömürü 
yabıcak bir suret'e tadilen ta· 

miri ihalesi açık eksiltme ile 
18 Mart 1937 Perşembe günü 
saat 16 dn yapılacaktır. Keşif 

bedeli 250 lira 76 kuruştur. 
ŞartnRmesi her gün ö6'1eden 
evvel komi•yonda görülebilir. 
İstekli:eriıı 19 lirRlık ilk temi

nat makbuz veya mekluplarile 
IX inşnat şube>İnden alacakları 
vesikabıla berJber ihale güniı 

vakti mu1yyeninJe Fındıklıda 

Komutan 1ı k satın ılnıa Komis-

yontma gelmeleri. 

• 1f 
(1112) 

' 

Komisyonda bıılıınan f,ııni 

Ş1rtnamesi dahilinde köprücü 

malzemesine is:ekli aranmakta• 
dır. Şartnamesini görmek iste• 

yenler 5 l\Iart 1937 tadlıine 
kadar komisyona gelmeleri. 

(1113) - Dr. Ihsan Sami •-111••• 
Gonokok aşısı 
Bel~o~uklu~u ve ihti;atlarına 

karşı pek tesirli ve t •ze aşıdır. 
·ı Divanyolu Sultan Mahmut türbesi 

No. 113 • f 
Beşiktaş İcra Dairesinden: 
Borçtan dolayı mahcuz olup pa

raya çevrilmesine karar \'erile'J 
gardero;>, le\'ha, yeşil suba, siya'ı 

kaT)·oJa, masa, sandalye, iıanap::!. 

kırmızı kilim, perde, surah;, ye -
mişlik, desti vesair ev eşyası a -
çık suretle 4-3-937 tarihine müsad· f 
Perşembe günü saat ondan on iki
ye kadar Kurtuluşta sinem köyün
de eski Rus yeni değirme'l sok.ıgı 
eski 80 ve yeni 119/l numaralı e;·
de satıhcaktır. İhale pulları "" 
belcdiy~ rüsumu müşteri.;;ne ait 
olmak üzere mahallinde ha~ır ou 
lunacak memuruna 
ilıin olunur. (30563) 

mÜrJ ... n~tıarı 

Dr. Hafız Camel 
(LOKMAN HEKİM) 

Dehlllye mUtehesaıaı 

Pazardan başka günlerde öğle -
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta -
larını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah •9.5 - 12> saatleri ha
kiki fık:araya mahsustur. Muayene

hane ve ev te!efon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

CI\ ... 



8 

Nafıa Vekaletinden: 
Sivas • Erzurum hattının 208 + 263 üncü kilometresinde ve 

Fırat suyu üzerinde altmış metrelik bir demir köprllnün inşa ve 

montajı •ve lüzumu halinde ripajı> kapalı zarf usu!ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1- Eksiltme 2.4-937 tarihinde saat on beşte Ankarada Nafıa 
vekaleti demiryollar inşaat dairesinde yapılacaktır. 

2 Muhammen bedeli 54054 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 3952. 70 liradır 

4 - Eksiltme şartnamesi mukavele projesi vesair evrakı 270 
kuruş mukabilinde inşaat dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler :!490 No. lu kanun 

mucibince ibrazın:ı mecbıır oldukları evnk ve vesikalarla 7·5·936 

tarihli ve 3297 No. in resmi gazetede i1'in edilen talimata göre 

verilmiş 937 senesine ait miıte<ılılıitlik vesikasını ve fiat teklifini 

havi zarflarını nıezkür kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 

2.4.937 tarihinde saat on dörde kadar Demiryolları inşaat Daire· 
sine makbuz ıııulpbilinde vermeleri lazımdır. 

6- Bu eksiltmeye gireceklerden Jaakal 50 metrelik bir demir 
köprü montaj.nı mavaffakıyetle yapmış olmak şartı aranacaktır. 

•308• •818• 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları ı 

____ l..:.ş_ıe_t_m_e_u_. _i_d_a_r_e __ s_i _i_ıa_n_ı_a_r_ı __ 
Muhammen bedeli (7740) lira ol~n 180000 desimetre muaabbaı 

clöşemelik keçi derisi (18·3·937 Perşembe günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bin~sında satın •lınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (580.50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7·5·1936 Gün 
ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dai. 
resinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımclır. 

Şartnıı.nıeler parasız olaralc Anlcarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpa•ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır, 

• (1~ 

İstanbul Kadastro Müdürlüğünden: 
Lise mezunu olmak üzere münhal bulunan 17,5 lira maaşlı 

bir Icatip alınacaktır. Yıikselc olcula devam etmemek şartiyle talip 

olanlar mektep ve hüsnühal şahadetnamesi sıhhat raporu ve Nüfus 

Hüviyet cüzdanile birlikte g.3.937 tarihine müsadif Salı günü 

saat 16 ya kadar bu baptaki vesailc ile beraber Sultanahmet Mül· 

ga tapu dairesinde Kadastro birinci mıntaka Müdüriyetine müra• 
caatları ilan olunur. (1109) 

İstanbul Asli~"C 3 cü Hukuk 
Mahkemesınden: 
Nişantaşında Teşvikiyede Gala· 

ta sokağında 38 Nu. da mukim Cc· 
mil karıSl Mes'ude tarafından ko· 
cası ayni yerde mukim Cemil a • 
leyhine 936/139 No. ile tıçıLan 

gaiplik davası üzerine mumai • 
leyhin cösterilen adresde buluna· 
mamasından dava arzuhali ila -
nen tebliğ edildiği halde müracaat 
etmemiş ve duruşma gününün ila· 
nına ra~men de mahkemeye gel-
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memiş ve ahiren ittihaz olunan gı· 
yap kararı dahi ilan edildiği hal· 
de gene isbatı vücut etmemiş ol
masından hakkındaki duruşmanın 

gıyabında icrasına ve mumaileyh 
Cemil hakkında malumatı olan • 
!arın tarihi ilandan itibaren bir 
sene zarfında mahkemeye malıim~t 
vermeleri birinci defa 9/Eylıil/ )36 
tarihinde ilan edilmiş olduğunda,1 
ımumaileyhin hayat ve mematı 
hakkında malıimatı olanların malı· 

kemeye müracaatla bildirmeler! 
lüzumu ikinci defa ilan olunur. 

2 Mart 

1 lstanbuf Harici 'Ask;'ri Kıtaatı llarıları 1 
Ağızdan çıkan her diş Beher metresine biçilen ederi 350-;uruş olan 24600 metre 

Hayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

Sizi bu akıbetten 
vikaye eder 

Dişlerinizi gündüz iki defa 
Radyolin diş macunile fırça• 

lamak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha· 
yat temin edersiniz. Rad· 
yolin dişlerinizi sade te
mizlemekle ve parlatmakla 
kalmaz, ağızdaki bütün 
mikrobları imha eder. 

Akay İşletmesinden: 
1 - Yalova kaplıcalarında inşaati ikmal edilmekte 

ahşap mobilyasile perdeleri kapalı zarf nsuliyle 

konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye aid evrak şunlardır. 

A - Münakasa şartnamesi 
B - Ahşap mobilya listesi 

C - Perde listesi 

D - Ahşap mobilya fenni tarif listesl 

E - Fenni şartname 

olan otelin 

eksiltmeye 

F - M üfreda!ı münakasa şartnamesinde yazılı planlar. 

3 - Eksiltme Karaköyde İd•re :Merkezinde şefier encüme· 

nlnde 22·Marl·937 tarihli pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

4 - İkinci maddede yazılı evrak ve pl~nl•r ilti lira wukabl. 

!inde idare veznesinden alınabilir. 

5 - Taliplerin yazılı günde nihayet saat 15 şe kadar teklif· 

lerini Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri 

lazımdır. "1049. 

haki elbiselik şayak kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesi 431 ku• 
ruşa almak ve örneklerini görmek isteyenler hergün öğleden sonra 
komisyona gelmeleri. İlk teminat miktarı 5555 liradır. İhalesi 
5/Mart/937 Cuma günü saat l 1 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikası 

ve ilk teminatlarile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir s:ıat evvel An karada M- M. Vekaleti Satıualma Komis• 
yonuna vermeleri. •604" "896" .*. 

.tleher metresine biçilen ederi 410 kuruş olan kırk bin ili 
altmış bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konul• 
muştur. İhalesi 4/Mart/937• perşemhe günü saat 15 dedir. İlk te• 
minatl 10550 liradır. Şartnamesi 930 kuruşa M. M. Vekaleti Sa. 
tınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni te· 
mi nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. Veıaleti Satıııalma Krımisyonıına 

vermeleri. "606,, •897• • • • 
Beher metresine ciçilen ederi 26 kuruş olan 300 bin metre 

çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye kon•ılnıuştur. İhalesi 4 • 
Mart. 937 Perşembe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 5150 lira· 
dır. Şartnamesi 390 kuruşa M. 1\1. Vekaleti Satınalma Konıisyo· 
nundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sa• 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yszııı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir s~at evvel Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri "607. •898• 

• •• 
H~r bir metresine biçilen ederi 26 kuruş ohn 700000 metre 

çamaşırl.k bez kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini 910 kuruş:ı 
almak ve örneklerini görmek isteyenlerin her gün komisyona 
gelmeleri. ilk teminat mikdarı 10350 liradır• İhalesi 22-3-937 
pazartesi günü s•at 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 s:ıyılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminat• 
larile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat 
evvel Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonun• verme. 
!eri. •623,, "1117. 

* • * 
Her bir kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16500 kilo pa• 

muk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. Şartn•mesini plrasız 

almak ve örneğini görmek isteyenlerin her gün ö~leden sonra 
komisyona gelmeleri. İlk teminat mikdarı 1856 lira 25 kuruştur. 
ihalesi 19-3-937 cuma giinü saat 15 dedir- Eksiltmeye girecckle• 
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi• 
kaları ilk teminatlarile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komis• 
yonan• vermeleri. •624" •1118• 

1 Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu iUinları 1 

Ciheti Askeriyeye ait iki Baş 
Üsküdar Atpazarında satılacaktır. 

* • • 

Hayvan 
"1096n 

5.3.937 Cuma günü 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonunca 4000 kilo Bulgur 
pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 590 liradır. Teminatı 

kal'iyesi 89 lira olup paz•rlığı 5.3.937 Cuma günü saat 15 te 
yapılacaktır. Bu işe girec~klerin resmi vesikalarile birlikte muay
yen saatte Komisyona gelip teminatlarını yatırmaları meşruttur. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Başmuharrir 
Etem izzet Benice 

Basıldığı yer : Matbaai Ebüniya 
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