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MART l 

PERŞEMBE 
1937 

ve Başmuharriri 

iZZET ~NiCE 

flrlacl ,.ı. P.er yerda .. JU• 5 Kuruş Telefon No. 20827 

-)'· ır:· kararları endişeler uyandırdı 

İtalf cfiıın Akdeniz siyaseti 
ve Almanyanın vaziyeti 

Franııslara ıörı, sulh nnasında hir mlll•ti harp /ıallnıl• lmiı gibi hlr oulgelı ııctren aıkorilıım• 
gagretlırlnin z•nisliğl Janga ıulhJnıJ tılıtlil ıılcr mahiy•tt•tllr. ......................................................... 

Harp 
Olmaz 
Kehaneti 

,, . 
ltalya, 

sertlikle 
pek garip bir 
dümen kırdı ,,-

------·-----·· 
Fransız gazeteleri, Akdenizde lngilte· 

renin yalnız olmadığını yazıyorlar 

. .JPariı 3 (A. A.) - Fransız ıra• ı har etme.itte -:e. bu ~ararın Roma• 
1.~tele_ri, büyük faş'.st meclisinin Berlin mıhverını~. a~.ı olarak tak• 
tJunku kararı dolayısı le hayret iz- (Devamı 3 uncu sayfada) 

•• 2 adde : :.k~) ~So?.y:uz (VodYil l 
(Metale) 

S Bncüde: Şehirden röportajlor·Hldl· 
acler kortı•ında • (Politika) 

4 llacüdeı (Hiklye: Kadınkalbl· A11ır
Pınnr b.111nda ölen kıs 

1 

5 incide : Memleket - Cenıiz Han 
aülalealndan biri Sofyada 
Bldü • Sevltmeler 

7 la elde : Y eslcl 

Mektup adresi: Cafalojl11t Şeref •kail Telgraf adresi - latanbul: Açık Söz 

r-~~~~~~~-ı 

Yemende 
Mecburi 
Askerlik 

Flllstlnln tlmallnde iki 
sevkulceylf yolu 

yapılıyor 

Kudüs 3 (A. A.) - Gazelde· 
rin bildirdiğine göre, Yemen 
hükumeti, tedricen mecburi as
kerlik hizmetini kabul etmek ve 
birkaç kışla _ inşa ettirmek tasav. 
vurundadır. 

Kudüs, 3 (A. A.) - Gazetele
rin haber verdiğine göre Filis· 
tin 'in şimalinde halihazırda iki 
sevkulceyş yolu inşa edilmekle· 
dir. Bu yollardan biri, bir sahil 
şehri olan Hedera'yı Afule'ye 
bağlayacak, diğeri de Suriye• 
Filistin hududunu takip edecektir. 

Bu yolların inşa masrllı 100.000 
lngiliz lirasına bali~ olacaktır. 

Alman sefiri 
Neler görüşmü? 
lnglllz Hariciye 
yeni bir Avrupa 

teklif etmit 
Londra: (Husu-· 

si Muhabirimiz• -

Nazırı 

Pakti 

, 

\ 

lnıiltuenin aç tanı 11•nisini gapacazı Bııincl far j ıırhluı 

lngiliz deniz bütçesi 105 milyon lira 

Bu sene 82 parça 
harp 

gemisi yapılacak 
·-----·- -- --

İşte listesi: 3 zırhlı, 2 tayyare gemisi 8 
bin tonluk 5 ve 5300 tonluk 
2 kruvazör, 16 muhrip 7 deni• 
zaltı gemisi, ve 47 muhtelif 
harp geml•I 

Devletlerin silahlanma işine ver
dikleri ehemmiyet, bir çok muhar· 
rirleri harp mevzuu üzerinde dur
mıya sevkediyor ve her yazı, bir 
sıra sayı ve iddialarla dolu olduğu 
halde, hemen hemen daima kolay
ca okuyucu buluyor. İnsanların si
nirleri bozulmuş ve harp, korku • 
lan değil.. fakat heyecan veren ve 
meşgul eden bir mevzu olmuştur. 
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lspanyol asileri geriliyor 

den} - lngiliz 
Hariciye Nuırı 

ile iÖ ü~tükten 
sonra, le'Acele 
Berline hareket 
eden Alman ıe· 
liri Fon Ribbent• 
rop'un seyahati
ni lng'İliz i'&ıete
leri çok manidar 
bulmaktadırlar. 

Londra 3 (A. A.) - 1937 ıene• 
•ının deniz bütçesi tahminleri 
105.065.000 lnııiliz lirasına bafiğ 
olmaktadır. inşaat pro&-ramı muci
bince 3 zırhlı, 2 tayyare gemisi, 

8.000 tonluk 7 kruvazör, 5.300 
tonluk 2 kruvazör, 16 muhrib, 7 
tahtelbahir ve 47 tane muhtelif 
harp g;emisi yapılacaktır, 

tahminleri Avam Kamarası tarafın. 
dan ta,;vip edilir edilmez, yapıla· 
caktır. Tahriri tekliflerin alınmasına 
şimdiden başlanılmıştır, 

Biz, bu vaziyetten daha çok, ha
zan eksik söylenmekte olanlara 
işaret etmiş olmak için ve harp ol
maz kehanetine karşı düşündükle
rimizi yazmak istiyoruz. 

Almanya müthiş bir ölçüde si · 
lahlanmakta olmasına rağmen 

Fransadan korkar, Rusyaya kar~: 
harekete geçemez ve Çckoslovak
yaya saldırdığı zaman, Küçük İtı
laf devletlerini karşısında bulur, 
deyenler her şeyden önce şu nok
tada gaflet göstermektedirler: Al
manya, yalnız başına harbe girmi
yecek ve mutlaka Avusturya, l\fa
caristan, İtalya, İspanya, Portekiz
le ayni zamanda Çekoslovakyanın 
üç milyonluk Alman ekalliyctini 
de beraber harbe sürükliyccektir. 
Ve hiç şüphe yok, ayni gafleti, Al
man ordularının yalnız başına, bir 
stra düşman olabilecek devletlere 
ayni zamanda saldıracağını ileri 
sürmekle göstermektedirler. 
Fransanın hudutlarını Maıino 

hattile müdafaa edeceğini kabul e
denlerin, Almanların kendi top -
raklarını müdafaada muvaffak o
lamıyacaklarını iddia cdcbilec~k · 
leri söylenemez. Bu itibarla Frnn
sa ile doğrudan doğruya hiç bir 
al~ verişi olmıyan Almanyanın. 

Fransaya karşı bir müdafaa pl3n ı 
·Şakir Hazım Er,.ök,.-· en 

(Dct·amı 3 üncü sayfada) 

Halayın 
Ana yasası 
Fransız murahhasları 
Talimat almakla motgııl 
Hatayın ana yasasını hazırla· 

makta olan korr;<rondaki Fransız 

mül tehassısların· 
daıı Robert de 
Caix Parise va
sıl olmuştur. Mü
tehassıs Türk 

heyeti tarafından 
verilen ana ya. 
iaiı projesini ıre-
ti (_ıribi Türk 
~aşt rahhasın· 
İ!an ııtdığı izaha. 
tı da hükunıetine 
bj!direcektir. ,. 

Fransız murlıh· P•oJem!d Fran•••· 
basları veril# iiara izah eden mu· 
pro·e hakkında r~hhaaauız Numau 

J , • Rı'at Menemenci 
bükumetınden ta- oilu 

limat alrı;ıağa lüzum görmüştür. 
Parise gelen mütehassıs icıJbeden 
tali,;.atı aldıktan sonra Cenevr eye 
dönecek ve 8 Martta tekrar top. 
lantılara başlanacaktır, 

Hükümet kuvvetleri 
Oviedoyu 

geri almak üzeredir 
Fakat a•f General : Ovledo 
d u ' m 1 r e c: • k tir, d 1 ı o J' 

Hiiküm.ı kuvvet/erinir el/na t•çmek üzerı oltfu~u bildirilen 
Oui•do'nun bombardımanlarından sunrakl hali 

(Yazısı 3 ncü sayfamızda) 

Demir ve Çelik 
sanayiimiz 

lngiliz Mühendisleri dün geldi 

f 
ı 
i 
l 

Dün ıılırlmizc ı.I•n lngiliı Mühentlislcri 

Dün sabAhki ekspresle, Karabükdeki demir ve çe!.k inşaatını üzerine 
alan lngiliz Brassert firmasına mensup üç mühendis Londradan şehrimi• 
ze gelmişlerdir, 

Mühendisler şehrimizde kısa bir müddet kaldıktan sonra, Arıkaraya 
gidecek ve iktisat vekaletile temaslarda bulunacaklardır. Bu temasları 
müteakiben de Karabükde çalıımaya başlıyacaklardır. 

lnıriliz Hariciye 
nazın il e Fon 
Ribbentrop iÖ-

• Alma•yanıa ~n-: ra 
rüşdüklerı zaman, Elçisi Foa 
aralarında, Avru. RlbboDlrop 

pa devletleri arasındaki siyast mü· 
nasebatı normalleşti~ecek yeni bir 
Avrupa paktı projesi görüşülmüş· 
tür. Lord Edenin teklif etlıği bu 
projeye göre, Almanya, şimdiki 

ekonomik siyasetinden vazıreçerek, 
Cemiyeti Akvama dönmeli •e 

(Devamı 3 üncü sayfada) 
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Dahiliye 
Vekilimiz 
Mersinde 

Adana 3 (A.A.) - Bir haftadır 
Mersinde bulunan Dahiliye Vekili 
ve C. H. P. genel sekreteri ŞükrQ 
~aya, bu sabah Adanaya gelmiş 
vılayet, parti belediye ve asker 
kumandanlık karargahına uğramış 
ve görüşmelerde bulunmuş ve ak· 
şam tekrar Meuine dönmüştür. 

r °' 
, Bu akşam 1 

Son Telgraf 
gazetesinde 

Etem izzet Benice 

nln en gUzel 

1 

romanı ba,lıyor 

"Sende L Seveceksin!,, 

Londra, 3 (A. A.) - Rculer 
ajansı, 3 yeni zırhlının 14 pusluk 
toplarla teslih edileceğini istihbara· 
bna atfen bildirmektedir• Bu zırh· 

dar, " Beıinci Georıres w tipinde 
olacaktır. Bu zırhlının omurııası, bu 
sencbaıpnda konulmuştur. 

Yeni zırhlıların siparişleri, bütçe 

Demir ve çelik lthalltı 
tetvlk ediliyor 

Londra 3 (A. A.) - Tekrar si· 
!ahlanma programının tatbiki neti• 
cesinde hissedilen demir •e çelik 
eksiklig-i dolayısile muhtelif vazi• 
yetlere göre, ithalat resimleri indi· 
rilmiş veya tamamile edilmiştir. 

Tahdit m1Izak1tı/eri 

Londra, 3 (A. A) - Bahriye büt· 
çesi tahminlerine ilave edilen miio 
lahazalarda bilhassa bahriye erra. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 
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El ve ev sanatkarlarına 
mükafatları verildi 

Vall Ü•tUnda§, KUçUk sanaylln ehemmiyetini 
anlatan bir nutuk söyledi 

Dün madalga <11 mllkti/atlarıaı alan ı11natktirlar nutku Jinlerl<rk<n 

El ve ev i~lcri sergisine lstan• nutku ile başlanmıştır. Muhittin 
buldan iştirak eden sanatkarların Ostündaıt bu söylevinde ezcümle 
madalya ve diplomaları dün Tica- demiştir ki : 
ret odasında merasimle tevzi edil· Arıkara'da Kü~ük San'atlar ve 
miştir. Vali ve Belediye reisi Bay elişleri sergisinde ortaya koyduk-
Mubittin Ustündağ, lktısat veka!~ti !arı güzel ve zarif eserlerlle takdir 
heyeti teflişiye reisi Bay Hüsnü ve taltife layık görülen hcmşeri!e. 
Yayan Ticaret odası erkanı me· rimize mükafatlarını dağıtmak üze· 
rasimde bulunmuşlarJır. re bugün burada topl~nmış bulu· 

Merasime Vali ve Belediye reisi nuyoruz, 
Bay Muhittin Üstündağın U!un bir (Devamı 3 üncü sayfada) 

UGC N 
SON TELGRAF gazetesini almayı unutmayın 

En heyecanlı haber, en mü· 
kemmel roman.en enfes yazı •• 

Sekiz sayfa 3 kuruş 
l iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ -
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FIKRA: -
ULUDAG 

Bereket jandarmalar Karabelenden geri çeviriyorlardı. 
- Alb saat aki ile dağ tırmandıktan sonra odası:ı kalmak! 
Bu sene Uludağ her yıldan fazla itibar ıörmüştür. Çünkü Türkiyenin 

kış sporlarıoa en elverişli yeri orasıdır. Uludağa gidenler, oranın isim· 
ferini işite işite bıktığımız bi«ok Avrupa istasyonlarından daha deıterli 
olduğunda müttefiktirler. 

F .akat biliıor musuouı ki otel en kötü yere ve ~rbad yapılmıştır. 
Ankaradan g· den bazı bayram misafirleri onun temizliğini de pek mel• 
hetmiyorlarl 

Halbuki hangi bir Avrupa mimari mecmuası kolleksiyonu açsanız, 
orada bir dağ oteli örne2' görürsünüz.k Fakat bizde, bele şehircilikle 
mimarlıkta, ula mutahassıs tanımayıp kendi keyfımiıi kılavuz edinmek 
moda olmaj!'a b•şladığı için, bizim otel töyle olınuştur. 
U'udağ şimdiiik büyük spordur. Çünkü Karabelen'den sonra orayd 

çıkmak için, tipilerde, sislerde 6 saat en çelin daj!'cı caobaz4kları yap· 
mak lizım. Buna rağ'me:ı otel dolu, Halk Partisioin evi dolu. .• Çünkü 
Bur•a ııibi eşsiz bir sanal şehrinin heme~ yanında Uludağ bibi eı~iz 
bir kış cennet"L. Ve 3ynı zamanda raz cenneti! 

Şehirdeıı Uludafa bir ban hattı çekmek llwnl o kadarl 
florya'yı yapıyorut, Yalova'yı yaptık, Bursada ııüıel bir otel ve kap

lıca müusesesi viicuda g-etırdik. Uludağ da var. Artık bııtıları bağlıya· 
hm: Mudanya ve Yalova'daıı Bursa'ya muntazam yol ve Bursa'da~ Ulu· 
dağa han hatlı l 

1 uriım için diğer yap:lı.cak ff!)'ler (temizlik, te!ıır yoiıı, vesaire), ge. 
çende dediğimiz gıbi, esasen bizim vatanda~ ve hcmştri olarak istedi· 
ğimiz ve ıruhtaç olduğumuz ~eylerdir. Fatay 
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Mahkemelerde : 

Sahte avukat Leon 
dün mahkum oldu 

--·--~ 

Bestekar ve hanendeler aleyhine 
açılan davaya dün de bakıldı 
Aslı ye Birinci Ceza rfle:Lhk -'me,.,ı, 

avukat olma1ığı lıald~ kendine a
vukat süsü verip mübadil bir b.ı· 
yanı kandırarak vekaletini üreri
ne alan ve 130 küsur lirasını dolan
dıran, daha evvel de yağ fabrika· 
törü Kalrapaniyi 300 lira kadar do· 
landumış olan Leon Faraşyan is
minde birisini üç ay hapse malı -
küm ettı. Leon, bu dolandırıcılık
ları şôyle yapm~tır: 

Bir kac; sene evvel, Firuz a ,~ada 

yağ fabrıkatöıii Katrapaniye mü
racat etmiş, Sarandi zimm~tinde
ki 800 liralık alacağını tahsil et -
me k uzere, kendisine avukat s'.isü 
n'l"crek vekiılctıni üzerine almış

tır. Bunı.n akabinde de, muhakeme 
masrafı, haciz masrafı ve s.ırc 

diye 250 lira çekmiştir. 
Adamın içine de bir şüp!ıe g:r

miş, tapuya müracaat edip de ar· 
saların kaydtna bakınca, SaranC:i 
nın bir sene evvel bunları ~attı -
ğını öğrenmiş; Lconun kendisini 
dolandırdığını anlamıştır. Fakat, 

bu hadise, Cumhuriyetin onuncu 
yıl dönümı.inden evvel olduğu i
çin af kanununun şümulü daire • 

sine girnliş, Leon, bu suçtan mah
kiımiyetsiz yakasını sıyırmıştn-. 

İkinci vak'a: 
Lcon Faraşyan, bir gün Şişlide 

oturan, Bayan Fatınaya müıacaat 
ederek demiştir ki: 

rit bır keiime veya tabınn rnli. -
talaası yanl~tır • 

Balıkçılar, çok balık tuttukları 
zü.mo.n s~vinir, adeta bayram eder
le,·. !5tc bu şarkı, böyle bir balık
çının neşeye gelerek karısına hi
tap ettiğini ta>vir eder. Müstehcen 
addedilen kelımeleri de, balıkçılık 
mıntakası olan Karadeniz. sahili 
halkı çok kullanır. Bu şarkı, bir 
~nedenberi okunmaktadır. Hiç 
k•msen:n ar ve haya duygularını 
rencıde Etmemiştir. 

Trabzondaki bir bad!sedP.n bahsc
d~ccğim. Trabzonda bir gazınoda 
bu plak çalınırken halk tehacum 
l'lmiş. :ekrar tekrar çaldırmış, al
kışlamıştır. Bıınu çckeıniycn ve 
pjjgı çalaınıyan rökip bir gazinocu, 
müddt!iuınumiliğc mii.rac.aat e • 

dcrek müstehcen olduğunu iddia 
etmiştı.r. 

Artaki de demi,tir ki: 
- Bir şarkiyi pla~a atacağımız 

zanan evvela kendimiz düşiınür, 

sonra da eser sahibının mütalaası· 
nı sonl!"'' P • S·ı:IP1t''1. buradaki 
ifadesinin muhtasar bir şeklini bi· 
ze d esu. lth ıt'" Bız ele musteh· 
cen olmadığına kani olmuş, plağı 
almışızdır. 

Satıcı Rifotla Muratyan da, a· 
ccntanın kendilerine her yeni pliık 

gıbi bunu da gönderdiğini ve sat· 
tıklarım, müstehcen olup olmadı
ğını düiiinmediklerini söylemış • 
!erdir. 

Suçlu Neriman Bursad~ bulurı -
duğu i•in Bıırsaya tekiden teblığ 
yaptırilmasına ''e duruşmanın 

Martın 27 sine talikine karar ve
rılmi tir. 

-AÇIK sOz- 4 Mart _,,. 
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Günün Vodvilinden 

.. .~ ·. ~- .. ~~ 

Kadastro 
]'SORUYORUZ: 

' !Tacirler 
Yine Perukirlar 
Meselesi ı .. 

Merak etmemek kabil olmaya• 
cak bir meseledir : İşleri muntazam 

Yürüyor 
EminönUne tlbl 34 ma
hallenin Kadastrosu lk· 

mal edildi 1 

Tapu ve kadastro Umum Mudür- ı 
lüğu 933 senesinde y(!Di bir tcşki
l<it yapmış. Bu teşkilat eV\·elii ts
tanbulda, İzmirde ve diğer bir iki 
vilayelirr.izde tapu sicil muhafız -
lıkları ihdas edilmiştir. 

luhaiızlıklann teşekkülünden 
evvel zabıt defterleri üzerinden ~-
1.ikadarların hüviyeti tesbit edile
rek yalnız imzaları alınmak sure -
tile iktifa ediliyordu. 

Bu iş ise muhafızlikların tcşek· 
külünden sonra resmi senede ba~

lanmı~ ve kadastrosu ikmal edil -
m4 mıntakalarda yeni tapu kütük
leri üzerinde takip ediliyor. 

Kadastrosu ikmal edilıniycn kı

sımlarda ise mahalle esası üzerine 

zabıt defterlerine geçirilmektedir. 
Akdin icrasından sonra iki nü:;ha 

olarük yazılan tapu senetleri a15. • 
kadarlara bt'filmekte ve senetle -
rin diğer bir sureti de her ay ni -

hayetindc Tapu Umum Müdürlü· 

ğüne gönderilmektedir. 

Eminönü Tapu Sicil Muhafızlı -

ğında teşekkül tarihi ol= 933 ş~

nesi nden mart 937 senesine kad1r 

34 mahal.lenin kadastrosu ikmal e
dilmiş ve bunların kayıtları kü -

tüklere geçirilerek a!iıkadarlarına 

tapu sen€tkri verilmiştir. 

Sicil mulıafızlıklarmın teşekkü-

lünden sonra emJak sahiplerinin 

1 

şikayetlcri~~n ~~~ alınınıştu. 
•• 
Uç mavna bir 
Sandal bath 

Ev\'t•t;.i gE<:eki şiddetli iırtı a -
dan denizde bir çok kazalar ol -
mu,tur, Haydarpaşa önknndc taş 

yuklü ıkı mavna fırtınarın te irıle 
batmış ır. ayfafar güçlükle kllr
tulabilmişlerdir. 

Ahırkapı önlerinde de bır mav
na daigalar arasında kalarak bat -

mıştır . İnsıınca zayiat olmamıştır. ı 
Bundan başka gümrük idarc>ine 

ait 74 numaralı sandalı idare edPn 
Ahmet ani olarak çıkan borada san

dalı idare edememiş ve devrilnıiş

tir. Ahmet kurtarılmış ise de çok 
su yuttuğu için hastahaneye kal • 
dırılmıştır. 

Bu nasıl sinema? 
Boğuiçiııde oturan bir dos

tumuz bize şu derdıni döktü: 
"Köyümüzde bir sin•mamız 

var. Baait ve gayri muntazam 
olmakla beraber ihtiyacı kumen 
karşılayabilir. fakat son gün· 

ferde öyle iarip va:iyetlere şahit 
oluyoruz ki. .. Mesela geçenlerde 
mevsimin oldukça tutmuş bir 
filmini getireceğini ila~ eden 
müessese, gelen müşterilerine 

başka bir film gösterdi. Halk 
bu hareketi protesto etti. A'a· 
kadar bir zat iki fılm göste• 
rileceAini binaenaleyh asıl filmi 
bundan sonra ııörecelclerini sÖy· ı 
ledi, filın bitli. Ayni ıat tekrar 
sahneye çıkarak: 

- Ş:mdi gösleremiyeceğiz an
cak elinize kitıt vereccj!'iz Ak· 
ıam parasız gelir iörürsünüz, 
diye halkı sinemı\dan çıkardı

Akşam oldu. Gerek eiinde kartı 
olanlar gerek yeni müşteriler 
sineıııanın önünü doldurmuştu. 
fakat kimse içeri alınmıyordu. 
Sebebini ıorduk. Bilet gelmemiş. 
ancak bilet geldikten sonra gi
rileceğini söylediler. Fakat elin· 
de kartı olanlar bin müşkilatla 
sinemaya girdiler. Saatlar geçli. 
Ne sinema gösterildi, ne biletler 
geldi.» 

Bu haklı şikayet üterine biz 
de alakadar makamlara bir sine
mayı idare edenlerin bu şekilde 
hareket ederek halkı aldıtmağa 
hakları var mıdır? diye 

Soruyoruz 

Haydarpaşa 
Gümrüğii ıslah 
Ediliyor 
Memurlar vazifeleri iti· 
berile sınıflara ayrılacak 
Gümriık Baş Müdürlüğü Hay -

darpaşa gümrüğünü ıslaha karar 

vcrın<Ş" \"C' işe başlamıştır. İstanbı.l 

gilmruklerinde yapılan ıslahat hay

darpaşa gümrüğüne de teşmil edi

lecektir. Bina dahilinde yapılacak 

tadilat ve tamirata başlanmış, ba· 

zı yerkr yıktırılmıştır. Islah ttan 

gaye, gumrük işlerinde sürat ve 

kolaylık temininden ibarettir. 
-------

Kurşun hırsızı 
Küçük hırsız eski suçun

Türk lnkılfıbı EnatitUaU dan mahkGm oldu kurşun 

1
Valinin yanında 
Toplandılar 
j Ayrıca Ticar;t odasında 
1 da dUn toplantılar 
1 yapıldı 

İhracat~ıların iştirakile Vali ve 
1

1 

Belediye Reisi Bay Muhittin Üs
tünda \ın riyasetinde mühim bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantı -
da tücirlerin Alman kliringinden 
şikayetleri üzerinde konllŞulınuş -
tur. İstacbul Valisinin bu hususta 
tetkikat yapmak emrini almış ol
dugu haber verilmektedir. Dünkü 
toplantı neticesi bir raporla Anka
ray:ı bildirilecektir. 
Ayrıca Ticaret Odasında da bir 

toplantı yapılarak ayni mevzu üze
rinde konuıuımuştur. Dün öğle -
den sonr:ı Ticaret Odasında yapı-
1.;ın kiiçiik sanat erbabına madalya 
tevziini müteakip Ticaret Odası 
Katıbi Umumisinin odasında vali
nin i~tirakile kısa süren bir toplan· 
tı daha yapılmış ve tacirlerin di -
!ekleri etrafında konuşulmuştur. 

Belediye İktısat Müdürü Asım Sü
reyya da bu toplanhda bulunmuş
tur. ---
Moda klUbU yeni 
Motörler aldı 

Moda Deniz kulübü dört yeni 
motör almıştır. Motörler dün gel• 
mişlir. Gümrük muamelesi intaç 
edilinceye kadar Gümrük muhafaza 
teşki!Abnın nezareti altında kala. 
caktır. 

Torpldolar1mız Roman• 
yaya gittiler 

Romanya limınlarını ziyaret el• 
m ek için torpidolarımız ve tahtel. 
ba birlerimiz Karadeniıe açılmış

lardır. 

----·---

Acaba niçin çok IAf söylemeyo 
(tuş etmek) denmiştir? Guibi de 
{Orada ki bu tA.bir hemen her mem• 
leketin, her mıl:etin dilinde ayni 
mi~ada kullanılır? Hayret değil mi? 

H ç te degil: Traş etmek, her 
iki 1nanasın1 da ayni menşeden 

alıyor: 

Muhterem perul- arlardan 1 
Demek yalnıı b'ıde cieğil, bü

tün dünyada bir prnkann traş ed·r· 
ken sükut ettitini gören olmamış 1 

Tuhaf değil midir ki b•zôm s:ı• 
kallarımın traş ederek lafımızın 

dinlenilmemesine sebep olan prükar· 

lar, sakalımız ellerinde olduğu müd· 

detçe, laflarını biıe yegane dinle· 
ten Rdamlardır 1 

Nıtekim, bizim per:ıkarlar Pazar 

tatili haklcınd~ki laF:ınnı da biz6 

dinlettiler, Pa1ar t•ti'i hakkını ko· 

pardılar. Mitingler yaptıhr, çelenk· 
ler koydular, ~ani işin, adetleri 
vechile perdahını da yaptılar. 

Şimdi belediyeye yaptıkları mü· 
racaatı okudunuz mu? Pazar gün

leri bir kısmı ellerinde çanta kapı 

kapt dolaşıp traşa çıkıyorlarmış. 

PerukArlar beledi yeye bu h ılden 

şikAyet ederek hal böyle devam 

ederse bütün perukirların Pa:ar 

günleri aynı şekilde birer 
çanta ile şehre dağılacaklarını bil
dirmişler 1 

Bu, ancak Pazar günleri ahbap 

ziyaretleri yapılan btanbul için 
muazzam bir felakettir J 

Ne olacak ? ispanya meselesi gi· 
bi bir şey yani : lst•nbul hoikı 
Pazar günleri ikiye bölünüp le eli 
çantalı traşçılar eli çantasız traşçı• 
tarımı ıraş edecekler ? ... 

Siz pernkArlarımızın bu kadar 
mitinglerden, çelenklerden sO'lra bu 
Pazar günü telaşının bir kazanç 
rekabeti olduğunu, ucu ekmek pa· 

B k il rasına dokunduğu için bu beledi· 
ozu yo arı yeye müracaatların sonu vahim ola-

1 b k cağını zanneder m·~ oiz? 
Belediye tamir çin ozu 1 Bizim anladığımıza göre işlerin 

yolları tesblt ediyor 1 hakiki traş meselesile, yani kazanç 
Caddeler üzerinde bulunan bo- 'ı 

işi ile hiçbir a!Akası yoktur; anlaşılan 
zuk yollar Belediye tarafJl'daıı te · baktı'ar ki Paıar gü~ü laf dinletecek 
bit eıtirılmcktedir. Tramvay yol- müşteri yok, 0 gün de belediyeyi 
!arı bulunan yerlerde yaptırılması tıraş ediyorlar! 
lazım gelen kısımlar, şirkete bil-

dinlm~tır. Diğer taraftan, Bele -
diye, çok işlek olan Beyoğlu İstik
lal cııddesınde seyriseJ'erin mun

taıam bir şel:ild<? yapılmasını tc • 
mm için yeni bir kar:ır vermiştir. 
Bu karara göre, İstiklal caddesin

den yalnız müesseseler ve firkct -
!ere ait malzeme taşıyan kamyon • 

!ar g~bileceklerdir. Diğerleri ise, 

Tepebaşı arkasından, Tarlabaşın -

Aşk oısunl 

Ş!şlide 6 yaşında bir yavııı 20 
metro derinliğinde açık bir ku;u· 
ya düşmü,, fakat te•adüf eseri olara
yü:ı.ü bile. kanamamış! Bunu büyük 
b'r tesadüfe atfeden gazetenin saf· 
dilliğine tebessüm ederiz, anlamı· 

yacak ne var: 
Kuyunun dışında görünmiyen va· 

zifeşinas belediye zabıta memuru 
demek kuyunun içinde nöbetle imişi,. 

Daha lyislde varı. kUtUpanesi çaıdıc;)ı ıcın oe mahkemeye 
Türk inkılabı Enstitüsü birkaç verıldi Caddelerdeki geçit yerlerini tes- Belediye hastahanelerindeki po-

senedenberi büyfk bir kütüphane Dün Galatada kurşun çalaıken bit etmek için yap:lan tetkikler likliniklerde tevavi görcceklerdcıı 

dan geçeceklerdir. 

kurmak için uj!'raşmakta ve dünya- deva metmektedir. ücret alınması kararlaştırılmış! ya• 
nın her bir }anında inkılabımız ve yakalanan Nevzat isminde bir ço- ni fıkaranın parasız tedavi gördü· 
Ataıu-rk ha'·kında k k"t ı cuAun, yapılan tahkikatta evvelce - bi b l · d d d 

& çı an ı ap an 6 Meşhut cUrUmlar azalıyor ğu . r as ~e,ı va~ ı, o a mo ern. 
loplamakhdır. Enstitü nihayet mü· de Mardiros isminde bir çorapçı· Dün, Acyoğlu cürmü meşhut müd· leşıyor. Bır tarıfe hazırlanmış. 
kemmel bir kütüphane kurmuştur. nın camekanından dört çift ipekli deiumumtline dövme ve sövme su· Hastahanede yatacaklardan 20 

- Ben İstanbul barosuna ka -
yıllı avukatlardanım. Siz mübad,J
siniz. Mubadil bonolarınız var. Ban

siniz. Mübadil bonolarınız var. Pan
galtıda Bilezikçi sokai;'Inda, emva· 
lan, bonolar mukabilinde size a
lalım. Yalnız, yarı hissesini mü -

badeleden aldığınız bu oturduğu -

nuz evin vergi borçlarını ôde -
mck lazım. 

Büyik konferans salonunun hir çorap çaldığı, bu suçtan dolayı Sul- çundan bir tek hidiae inlıkıl etmiş, k~r.uş ücı:et. alınacnk, rontken 

G t k 1 • d kısmını trşkil eden bu kütüphanede oıbı tedavılerı de ayrıca para alı 8Z ene e erıne 8• tan Ahmet İkinci Su,h Ceza Mah- bu dava hakkında dıı ademi takiı> 6 
• • 

yüzlerce eser vardır. kararı verilmiştir. ııacakmış. Gazelelerın yazdığına 

Leon, gitmiş, bir müddet snnra, 

elinde sahte bir kağıtla ee:erek, 

- işte, demiştir, borçları çıkart· 
lım. 130 lira tutuyor. Bır iki lıra 

da pul ve saire hJrcı var ... 

Dolandırı!acağını h~tırına bi.:
getirmiyen bayan Fatma, çıkarıp, 

Leona, istediği parayı vermı tır. 
Bayan Fatma, bir müddet sonra, 

işin arkası gelmeyince, dolar.dı -
rıldığını anlamış, polise nıuracaat 

etmiş, hakkında tahkikat yapı • 

dıktan sor.ra, Leon, mahken•c: c 
verilm4tir. 

Leon, üç ay hapi•, elli lira p·;;a 

cezası ve elli lira da tazminat ver
miye mahkı1m edilmiştir. 

Hanendeler aleyhine 
açılan dava 

Balıkçılar isimli bir şarkıyı ha
vi p!aktan dolayı bestegar ve hanen 
de Safiye, Kemal, Mahmure Şe~s. 
tan Jak, Muradyan ve Ri!at aleyhle
rine açılan mütehcen neşriyat 

davasına Asliye ikinci ceza malı -

kcmesinde dün devam edilmiştir. 
Güfte ve beste sahibi ve plağa 

okuyan Sadettin demiştir ki: 
- Bu güfte medlulü miiı;t.::heen 

değildir. Eserin kül halinde mü • 
ta!iia edilmesi lazımdır. Münfe -

danan &..ırsız tutuldu kemesince aranmakta olduğu anla- - " bel d' ı· · b k ,ııı fstanbul müddciumumliigine de gore e&er e ıye mec ısı u te • 
Karagümrükte bakk3ll:k eJen ŞUpheli ölUm şılmıştır. ıki sirkat hAdisesi aksetmı• Sulh .!Ji kabul ederse belediyemiz •e· 

İbrahimın, bir iki gündü~ dükk,l- Karagümrükte Beyccgıı mahalle. Nevzat, önce İkinci Sulh Ceza Mahkem"ine verilmiştir, " nede 50 bin liraya yakın bir vari· 
nının önünde dolu gaz tenekeleri sinde Orhan isminde a:tı aylık bir mahkemesine götürülmü~, on iki Son günlerde, mahkemelerde dat t~min ediyor! .. 
ve su kovaları çalındığı nazarı çocuğun ö ümü şüphe'i görülmü,, de bir dava azlığı görülmektedir. Çok do~rud11r: Fakat az! halbu· 

d . l b"b" Adi" E K gün hapse mahküm edı\m;•tir. On- k" . k 1 . d k' ı 1 b . dı'<kali cclbrtmiş, nihayet hırsız, un, a ı ı ıı '"er aran ce· .., Alakadarlar, bunu, cürmü meşhut ·ı yetım mc lep crın e ı a e cyı 
yak:ı'•rmıştır. Bu hırsllın H<.kkı sedi mu•yenc etmiş ve morga dan sonra da cürmü meşhut mah- kanununun tehditkar tesirine atfet· enayi gibi bedava okııtacağımıza 
adlı 'ldı.,ğu anl!lŞJlr 1 , eski cürüm- kaldırılma•ına lüzu.,, yöstermiştir. kemesıne sevk olunmuştur. mektdirler. her birinden yirmi beşer kuruş 
lcrır., de ıtiraf etmi~. ikı k 0,·ayı o I=============~======= ===========-=========== aylık ıılsak belediyemize böyle deve-

k•;ruşa Fa•ma ism.nd~ bitı.sıne, L .. ks otomobı·ı merakı de kulak para değil, iki buçuk 
ikı t,nek~ gazı ca Savava sattı)İ!·· milyon varidat temin edilebile-

::m~i·iı:.~~;;~~ ~;ı: .. 7ıa~~~·~~~.ıc:~. bize prensi p 1 eri m izi cektir! ..• 
şam geç va<•' no!>ttçi cürrnU m<'ş-

Çocuk kurtar· 
ma usu 101.· 

hut mahıcrrr.~~i ''1"" Suıı.ı,,~lımet ı•h mal ettı•rmeme ı ı•d •. r '• 
İkiMi Su~'' Ce!a mahkenıesıne 

\"' rPrnişt:r 

Profesör Petersln 
tetkikleri 

On:versite pedaıı-oji eaıtitüıü di· 
rektörü profe •Ör Peters ilk mek. 
tep:erd_e _ te•kikata bışlamııtır. 
Profesor dun Üsküdar tarafına geç 
miş ve gec vakte kadar mektep. 
feri dolaşmış ve izahat almıştır. 

Peters tetkiklerine devam ede
cek ve tetkik neticelerini bir ra• 
porla vekalete arzedccektir. 

Asım Arar gitti 
Çöp atılan mahalleri lelkik et

mek fiıere şehrimize gelen sıhhiye 
vekA!eti Hıfzıssıhha Umum müdürü 
Asım Arar Ankaraya dönmüştür, 
Asım Arar tetkikleri neticcıinl 

vekAlete arzedecektir. 

M illi ıen·elimizi har.ce akıtmamak ekonomik sis-
temimizin ana preosib:erinden biridir. Devletçe, 

fertçe bu ana prensipin etrafında var gücüınüıle ça. 
lışıyoruz. Verece~miz tek kuruşun bile karşılığını 
yerli mab almak istiyoruz. 

* • • 
Biı bir kaç kuruş üzerinde bu kadar titiıl.k gös-

terirken evvelki gün bir iazetC1'1io sütunlarına şoför. 
ferin şöyle feryat ettiklerini okuduk, J 

• Bele<liye taksiy'e yeni otomobil çıkarılmasında mü
saade edince iki ayda yüze yakın lüks araba geli• 
rildi ve duyduğumuza göre Amerikaya bir hayli de 
sipariş verilmiştir. Ejter böyle giderse iki üç.ay son• 
ra lstanbul taksilerinde modeli geçmiş tek araba 
kalmayacak. Bütün bu modeli geçmiş arat-aiarın sa• 
hipleri mahvolacaklar. Fakat bugün yeni otomobil 
çıkaranlar da, iki seneye varmadan ellerindeki ara. 
baların modelleri değişince ayni hale düşecekler. 

Nitekim birkaç ıene evvel evini, malını satıp oto. 

mobile yatıranların ııetirdıklcri •~abaların iskeletleri 

bu2ün ııarajtarda hurda demir fiatına müşteri bek. 

liyor. Milll ıervclin oluk oluk barice akıtılmasının 

öoüne geçmeli, takside çalışacak araba mikdarı tah· 
dit edilmelidir .• 

Dünyanın hiçbir 

• •• 
taralında bukadar lüks otoma-

bilin taksilerde çalııtıtı iÖrülmeıaiıtir. Demek ki lükse 

't'C süse olan zaafının: bu sabada da kendini göster. 

miş. hem de prensiplerimizi ibma\ ellirecek kadar bize 

hikim olmuştur, denilebilir, 

Anlaşılıyor ki bu hale biraz daha !akayı! kalırıak 

yüz binlerce liramızın hurda demir yığıoları haliado 
kaldırımlara aeri ldiğini göreceğiz. 

Neden, ne için buna katlanalım? Millf servetimiz, 
lüks ve süs için kaldırımlara saçacak kadar laıla mıdır? 

N. Oryan 

Çocukları Kurıarma yurdunda 
olanları okudunuz mu? Hocalar 
arasındaki ııddıyelten dola9ı hoca 
ve ta'ebeler birbırlerine girmişler! .. 
Muallirulerden biri yediği bir muş• 
ta neticesinde yüzünden yaralı imiş .• 

Tam çocukları kurtarma yurdun• 
da olacdk işler! Ancak, demek o· 
luyor ki, çocukları oradan da kur• 
tarmalıl 

Caddeler gelin gibll -Caddelerin geçit yerlerini beyaz 
boya ile boyamaya ıık!ıruz erdLni? 
Fakat bu beyaz bo~a gayet ~abit 

olacak, uzun müddet çıkmıyacak• 
mış. Bizim lstaobul sokııklarına 
doğrusu e:ı yakışan boya bulun• 
muş: Beyaz! 

Güzel omma çamurlara da pudra 
mı sürecekler?! 

Serdengeçti 



Avam' kamarasında 
heyecanlı 

müzakereler oldu 

(1 nci sayfadan deı:am) da.Jıa ziyadt! resan"t kcsbcdeceğini 
ilave etmektedirler. 

Ş 
• Ayni mehafil, sulh zamanında 

Uşnlg milletin tamamile seferber edil -Le journal diyor ki: 
•ltalya, bir kere daha mutmain mesinin evvelce giri5ilmi5 ve !1.l· 

' viyesi demek olduğu mulaleasında 
ı bulunmaktadır. 

Peşteye devlttler sınıfından ayrılarak ıayri manva tarafından kı>men tahak • 
memnunlar tarafına geçmektedir. kuk. ettirilmiş olan işe müşabih 

Gidiyor Dümen, pek grip bir sertlikle kı· olduğunu kaydeımektedirler. Bu-
rılaııştır. Adalelerdeki gerginlık, pa- nunla beraber, Almanya'nın iktısJt. 

Viyana, 3 (A. A.) - B. Şuş- ra ve iptida! maddeler itibarile sahasındaki zimamdarları, Alman· 

Romanya kabinesin 
deki deği,iklikler 

Romany•da önce ÇekosJo,·ak 'e
firi Seba. sonra da İtalya ve Al -
manya sefirleri tarafından np•l ın 
gaflar, başba~an T~tarcsco'yu ~,,_ 

bincdc bazı cicğı~iklikler ;·apn.a,·a 
se\·ketmı~tir. Tatare•co, gc·çen a
ğu•tosta yaptığı gibi, dahiliye v ı 
adliye baka.ıittrını de~iştirerl!K, 

bunlardan bi•·ıı.cisini kc-ndi uh.in
sinc alınış, ntllıyc bakanlığ1nı d:;ı 

ziraat bakanına t<J,•di dmi~tir. 

lngiltere icabında Çekoslovakyaya ve·. 
nig'in yakında Budapeıteye fi· ı zengin olan milletlerin bir taarru- yanın iktısadi noktai nazardan 
decejti haber alınmıştır. Diter zuna mukavemet etmek zarureti ile münkrid \'a7i~·ette kalmak iste · 

toarrtaa~.taannn•Bd. o~rikul~~~:a~apaNy~:~~ I '• muhik gösterilmektedir, Hi_ı' hşud··P-r dn:eı1'.:ekte oldu~'Unu söylemekte • 

Romanya başbakanı, gerek hıı ha
' rekctile ve g ·rek parliınıt"r,tnr.~ki 

sözleri \·e mat t.ıua.ta Yerdi.~i bc~·;:ı -
nat ve İtalya ve Almanya srfir · 

!erinin har~ketlerini ne IC'rccc 
ciddiy~tle tehı~_ki ettiğinı b· ıstel'
n1ek istemiştir. 

Ya Danzig halkına yardım etmiyecek 
Londra, 3 (A. A.) - Havas ajansı muhebirinden : 
Dün ÖJtleden sonra Avam Kamarasında M. Mon Ribbentrop'un Leip

zig'de söylemiş oldujtu nutka cevap veren M. Eden, lngiltere'nin her· 
hangi bir müştemlekenio Almanya'ya ifrat ediimesini nazarı itiharc al. 
mata amade olmadıtını beyan etmi1tir. 

Celsede bir çok diplomııttar, hazır bulunuyordu. 
M. Eden'den sonra liberallerc!en M. Manıler, söz ~ımıştır. Bu zat, bü· 

kiimeti Çekoslovakya meselesi hakkında daha açık b,yanatta bulunma• 
mış oldutunda dolayı, muaha2e etm~tir. 

Amele fırka91 M. Henderson, lngiltere'nin te~bhüdalı, Fransa ve 
Belçikayı ve hatta Almanyayı münha51r kaldığı takdirde Avrupada 
emniyetin zaman altına alınamıyacafıa. söylemiştir. 

M. Austen Chamberlain, yeni misaldar akdinin zaruri olduğuna kail 
değildir. 

M. Chamberlain, muh:liflere hitab ed•rek "Çekosiov kya vey Dant• 
zig halkına yardım etmek icap eylediği zaman lngiliılerin adım almaya• 
caklarinı. haykırarak söyJediti zaman, kamarada büyük bir he}•ecan 
hasıl olmuştur. 

Liberallerle amele fırkası sıralarında •Yes. nldalan yükselmiştir. 

• • • 
Romanya hadisesi 

Adliye nazırı: "Hayatımı tehlikeye 
koymakla 

beraber vazifemt yapacağım" diyor 
Bükreş 3 (A. A.) - Yassy'den bildirıl ilt ne göre, Rekiör Bratou'ya 

karşı yapılan suikast n•tice•indc 50 kişi tevkif edi lmiştir. llunlJrın ara
sından mütecavizlerin te~his •dileceği umulmaktadır. Nasyon~list tale· 
beler cemi etinin re;si tevkif edılenler ara•ındadır. ................................................................................. ............................... 

lspanyol ·asileri geriliyor 
Madrit, 3 (A.A.) - Hük(ımet 1 

kuvvetleri, Jarama rnıntaksında 

büyük bir faaliyet göstermektedir
ler. Asilerin Valencia yoluna kar~ı 
yapmakta oldukları endahtların 

§iddeti azalmıştır. 
Aragonda madeni köprüsüne 

karşı yapılan atışları da hafiflemiş 
olup şimdi bu yol ve köprüyü Mad
rid'in müdafaasına ait ihtiyaçla • 
r.n tatmini için kullanmak imkanı 
hasıl olmuştur. 

Hükumet kuvYetlcri, Üniversite 
mahall,~inde tazyiklerini arttır • 
tnışlar ve asilerin iaşe işleri çok 
müşkül bir şekle girmiştir. 

Tage'ın cenubunad hükiımetçi • 
ler, Toledo'yu doğrudan doğruya 

tahdit eden mühim sevkülceyş 

mevzileri işgal etmişlerdir. 

Bilbao, 3 (A.A.) - Bilbao rad -
yosunun bildirdiğine göre, curnhu· 
riyetçiler dün Oviedo şehrinin içi· 

ne doğru yavaş bir yürüyiışle iler
lemişlerdir. Hükumet topçuları, Es

clampero yolunu ateş altına almış
lardır. Bu şehri işgal eden asiler 
rnuka\•emet etmektedirler. 

Bir kaç günden beri Curnhuri-

yc:tçiier<len muhasara ettikleri Ve
ga siliıh fabrikasında yangın çık -
mıştır. 

Seville, 3 (A.A.) - General Lla
no, dün cumhurıyetçilerin Oviedo'· 
ya yaptıkları taarruzun kolayca 
defedildiğıni bildirmı;tır. 

General demiştir ki: 
cllükumetçiler, taarruzlarına de

vam edebilirler. Oviedo, düşmiye
cektir.> 

General, diğer cephelerde olduk
ça büyük bir sükuret hüküm sür • 
düğünü iJavc: etmiştir. 

Seville, 3 (A.A.) - Franco hü
kumeti. Tage nehrini Toledo'ya 
ve belki de Aranzuez'e kadar sey
rüsefcer yarıyacak bir hale ifrağ 

etrreze karar vermiştir. Bu proje, 
Kral İkinci Plıilıps zamanından 
kalmadır. Tatbiki, Lisbonne'u A \'

rupa 'nın en büyük limanlarından 
biri halıne getirecektir. 

Fransız -Alman 
Ekonomik mUz•kerelerl 

Berhn 3 (A.A.) - Fran.,z. Al· 
m•n .'kooomık müzakerelerine bu. 
gün Öğleden sonra B~rlin'de yeni
den Laşlanınıştır. 

~ " hesiz doğrudan doıruyıı ısti a ır .r. 
tına giderek Macar hükumet naibi olunan millet; lngilizlerdir. Fakat 

1 
Diğer taraftan Almanya, İtalya · 

Amiral Horthy'nin Vıyana ziya. /ngilizler, yalnız değildirler • ., 1 nın Akdeniz'de silah yarı.ına kal· 
relini iade edeceği haber veril- Ami du Peuple'den : kışmasını \'I' İngiltcrcniıı iltizam et ı 
mektedir. 1 •Roma hükümeti, istikbalde ta· nıekle ~lduğu garbi Avrupa'.,•a ait 

L.;;.;.;.. ___________ , kip edccelti siyaseti garip bir tarz. mıntakavi misaka kar~ı p<'k az a-

Aıman Sefl•rı• B liıkadarlık nöstermcsini endi'e ile 1 
da tehlikeye ilka etmiştir. unun " 
bize teıllılk eden bir ciheti olma· karsılamaktadır. 

N ı .. •• •• ? Almanya, Bertin ·Roma ınihve • 
e e f gOlUŞmUŞ. dığı söylenebilir.Fakat bize taatluk 

eden bir nokta vardır, 0 da, sulh rinin s•liibetini iJan etmekte Ye 
. (l nci .;ayfadan devam) 
1 

Rusyada dahil oldutu halde, bütün 
diter devletlerle Alınan ya ar11:sındaki 
siyasi münasebat dostane bır şekle 
konulmalıdır. 

Sandey Taymis gazetesi, Rib
bcntrob'un Alıııanyaya müstemleke 
verilmesi hususunda ısrar ettifi, 
çüakü Fon Ribbentrob'un, lngiliz. 
Jer ar~ında Almanyayı müstem
leke verilmesi için mevcut olan 
kuvvetli bir cereyana güvendiğini 

yatmaktadır. 

( Morningpoıt) ıaıetesi de, lngil
tere ile Almanya münasebatından 
bahsederken, silahlanma yarışında 
Almanların geride kalacaklarını, 
çünkü, buna, lngiHıl~r !1ibi, para 
yetiştiremiyecek•erını bınaenaleyh, 
Rayihin deniz silahları hakkın dl 
son deİa kabul etliği projelerden 
Almanyanın sarfınazar ederek iki 
devlet arasıda bir do•tluğun tesi· 
sine çalışmasını ta•·~iye etmektedir. 

Londra mahalili, Almanlarla ln
gilizlerin arasındaki ~u anlaşma 
birliğinin kolay k·~lay ızale edile· 
meyeceği kanaatınde bulunmak
tadır. 
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lngiliz 
Deniz Bütçesi 
105 milyon lira 

(I inci wlfadan det•mn) 
dına 11.000 k~i daha ilave edile
ceği zikredilmektedir. 

1936 tarihli Londra deniz mua
hede sicin tasdiki, lngiliz ve Fransız 
hükumetleri tarafından geciktiri!
miflir. 

esnasında bir milleti harp halinde bunu Paris - Praguc • Moskoya 
imiş gibi bir vaziyete getiren as. mihverine mukabil tutmakta ber-
ker! gayretlerin ıreoişlifidir.. devamdır, fakat İtalyanın diin bü-

Oeuvre 1azetesinde Mme Tabo· yük Faşist meclisinin ittihaz et -
uis şöyle diyor: mi şolduğu kararlarından anlaşı-

"Frasa hariciye nezareti, Berlin lan Akdenze at emperyalizm te • 
istikametine doğru diiınen kırılma· mayüllcrine açıkça müzaheret et- I 
sından müteessir olmuştur. ltalyan mekte tereddüt eylemektediı-. Çün· ı 
sıyasetinin kararsıı ve mütemevviç kü bu temayüller, kendisinin mc-
olcluğu doğrudur, fakat M. Muso. nafiine bigane görünmektedirler. 
lini, 1937 senesinde Fransayı müş· Roma, 3 (A.A.) - Matbuat Bii- 1 
kül bir mevkie sokmuştur: Boyun yük Faşist meclisinin Yerdiği ka • 
eltmek veya mukabele etmek.. rarlar hakkında uzun tefsirlerde 

Berlin, 3 (A. A.) - Büyük fa. bulunmakla ve diğer m"mleketlc-
şist meclisinin kararları, son dere. rin fazla miktarda •ilahlanm ı!nrı 
cede memnuniyetle karşılanmıştır. dolayısile İtalyanın yeni fedakar-

Siyasi mahali~ ltalya ile Alman• lıklarda bulunması lazım geldigi 
ya'nın mukadderatı arasındaki mü· kanaatini izhar eylf'mektedir . 
maselet mevzuu üzerinde yazılar Gi•>rnale d'ital iadYior ki: 
yazmakta, mütalealar serdeylemek· .ttalya, sirnh yarışır.a çıkm3m1ş-
tedir. 

Bu rnehafil, Alman) a, İtalya ve 
Frankist İspanya'nın dünya yü -
zünde birer intizam unsuru olduk
larını beyan etmektedirler. Ayni 
mehafil, İtalyan · Alman tesanii • 
dünün her iki memleketin de fakir 
olması ve ancak kendi dahili ser
vet mcnbalarına mür.ıcaat mec • 
buriyctinde bulunması dolayısile 

El ve· ev 
Sanatkarlarına 
Mükafatları verildi 

( I inci ıag/adarı dıvam) 

İnsan oğlu belki en haklı gururu· 
nu ortaya koyduğu r·~erle duyar. 
Bu eserler sizlerin yaptığınız gibi 
kendi benliğinizden ve san'atın in
celiğinden izler taşırsa, insanın gu· 
ruru bir kat daha artar. 

tır. O, sade başka memleketler ta
rafından kabul edilen tempoyu ta-

kip edı~·or. Bu yarıştan dolan tak- ı 
bih edilecek olanlar, mı.'.ssolini t:a· 
rafından teklif edılen dortler mı • 
sakını lnbul etmiyen lerdir. 1 

Almanya, umumi bir silahlanma· . 

yı intaç edecek olan bu misai:1 a
çıkça iştirak etmiş idi.> 

Harp 
Olmaz 
Kelıaneti 

( 1 tıci sayfadan devam) 
tatbik etmesini ve eni üç yüz kilo· 
metreyi zor bulan Çekoslovakyayı 
bir iç sarsıntı ile birlikte bir bas -
kınla nihayet on giin içinde parça
layıp yok edeceğini kabul lazım • 
dır. 

&ba tarafı,1r::au yazılan kiiab: ı 

çıkarcltğl 11adi~•<-, bıı s<'fiı in gt.•ri 
çağr1!masi1c- J;,1panr.11ı.ştır. l'o!r.at 
Almanya \•c İtalya sefirlcrimn, İs
panyada ölen hali Romany'lıı fa
şistler itin lçı tip edilen c~!1az~ 

merasimine i~tirak ctmelerilc n1CY· 
dana gelen hiıdise henüz 1-apanmış 
sa ·ılamaz. Romanya lıükiiın•!li, b.ı 
iki sefirin bit· faşist nümayi~i şek
lini alan cen~ze merasimine işti

raklerini, Rorrıanyanın iç i~lerir.e 

müdahale mahıyetinde teiakki et· 

miştir. 

Duka'nın katli üzerine iktıdara 
geçen Tatare°"o kabinesi, faşistlc· 

re kar~ı şiddeti• tedbirler almıştı. 
Bir taraftan Duka'nın katli h:i • 
discsinin uyJııdırdı~ı heyecan. ci
ğer taraftan yeni hükümet tara
fıııdan alınan ~:ddetli tedbirler Lı· 

.5ist zümrelerini korkuttuğu için 
bunlar, lıir müddet kenara çeki!Ji
ler. 1933 semsi seçiminden c\·,·el, 
Romanyadaki foşistler beş zlimrc
ye ayrılıyordJ Prnfesör Kuza'm•ı 
baıbnlığı altındaki milli hıristi • 
y<:n müdafaa partisi, demir mu!:a
!ızlar, Romaııy a milli sosyalist par· 
tisi. Geka'nın milli çiftçi birliği ve 
Sakson partisi içindeki milli sos
yalist grubu. Bl'nlar Almanyadaki 
Hitler partisi gibi yahudi alcytda
rıdırlar. Prog. amları da yahudi'~
ri Romanyadaıı koğmak, bir fa -
şist diktatörlüğü kurmak n- Al
manya ile de i!tifak akdetmPkt;r, 

Bu iki hükumet, muabedenin ta .. 
diki için bir taraftan lngiltere ile 
Almanya aruıoda dijter taraftan 
da lngiltere ile Sovyetler birliği 
arasınaa mümasil itilıiflar akdi için 
cereyan eden müzakerelerin neti· 
cesini, bır de kruvazörlerin 14 
posluktan daha büyüt çapta lop
lıırla techiz edilmemeleri meselesi• 
nin hallini beklemektedirler. 

Unutmayınız ki, bir zamanlar 
ecdadımız bazı sanatlarda hemen. 
taklidi güç birer üstad idiler. Türk 
i~leri uzun seneler garpte mümasil 
san'atlar için birer örnek olmuş · 
tur. Fakat sizlerden istediğimız 
hizmet yalnız bundan da ibaret de
ğildir. Güzel s~natlarımızın veri • 
mini arttırmak. memlekete küçük 
sanatlarla geçinen daha bir çok va
tandaşbr yetiştirmek yine sizler
den beklediğimiz en mühim vazi
foleı·den biridir. 

Bu zümrelc:·<len .demir muha · 
fız. teşkilatın• mensup bazı gij -
nülliiler, İspa~yada faşistlik namı
na mücade1e etmtkledirler. Bun -
lar arasından öl~nlerin ~enaz,, iTie· 
rasimine Alm~ıı ve İtalyan s<:'.:r
lcrinin iştirakidir ki, Romanyıı ka
binesindeki d'•ğişikliklere kadar 
varan hadiseye sebep olınu~tur. 
Çok ;\zimkar ve melin bir devıct 
adamı olan Tat&resco bu h~rr·ketilc 
yab3ncı parmağının Romany;ı. iç 
işbrine karışmasına karşı hassa-

Biz bu kanaatimizle ne Çekoslo- siyetini ve faşist tedhişçilerine br-
vakyanın, ne öteki küçük itilaf de\'· şı da şiddetli davranacağını gös • 
Jetlerinin zayıf olduğu gibi bit' fi. termek istemıştir Bu müzakerelerin memnuniyete 

şayan bir şekilde neticelencccti 
üıaidedilmektedirr 

Muhtelif memleketlerle bu şekil· 
de itilaflar akdi için cereyan eden 
müzakereler de memnun:yeti mucip 
ola~ak derecece ilerlemiştir. 

1936 tarihli Londra deniz mua. 
hedesinin tasdikine intizaren mua· 
bedenin, gemi sınıflarının tahdidi 
kakkındaki ahkamı halen inşa edil· 
mekte olan ve inşası derpiş edilen 
gemiler hakkında tatbik edilmek· 
tedir. 

Memleketimizde büyük sanayie 
doğru klivvetli adımlar atıldığını 
görüyoruz. llu büyük sanayi ya • 
nında küçük saııayiin de tamamen 
ayrı ve hiç de ehemmiyeti az olmı
yan bir mevkii vardır. 

kir ileri sürmek niyetindeyiz. An- Ahmet ŞUkrU E•mer 
cak, şuna kuvvetle inanıyoruz ki, , .,..-... ,,.,.....,,..,.....,._.,...,,_,,,,,,.,,,.,..... .... .., 
harp, onu yapmıya karar vererek 
gizlice hazırlanan, baskınlarını yer
den ve havadan güzelce yapan ta
rafa muvaffakıyet vadeder. Bun • 
dan şu mana çıkar: Fransaya karşı 
müdafaada kalacak olan Alman or
dusu ana kuvvetlerile, hiç bir dev
letin seferberliğini yapmasına ve 
ordularını Çeklere yardım için ha
rekete geçirmesine fırsat verme • 
den Çekoslovakyayı istila edebi • 
lir; h<'m de kolayca! 
Hazırlıkta Almany2ya ayak uy

duracak İtalya, Avusturya, Maca
ristan, İspanya ... Acaba Fransa gi
hi, Çckoslovakyanın yardımına ko· 
şacakları bunaltacak bir vaziyette 
olmıyacaklar mıdır. 

ordularını, beş altı şehri hava taz
yikı altında tutarak, toplanmak -
tan alakoymak pek mümkündür. 

Sözlerinde ve iddialarında pek çok 
ileri gitmekte olan Almanya, her 
gün bir harp tehdidi ile susıurul -
mak veya işgale uğramak tehlike
si kar~ısında bulunduğunu takdir
den aciz midir sanılıyor? .. 
Versayı yırtar ve Reni işgal e

derken harp daima yapılabilir, 
hatta tabii bir icap halini almamış 
mıydı? 

Belediye hastahanelerinden teda
"i ücreti alınır mı? Belediye mecli· 
sinden böyle bir karar çıkabilir mi ?i 

M~mleketımizde büyük ~anayiin 
yaratılnıasıııa iınk[ln veren hük> -
mNimizin küçük san'at erbabı için, 
uzun tetki:Clerden sonra bir kanun 
projesi hazırlamış olduğunu bili
yorsunuz; fakat bii~/üklcrirnizi., 1 
her zaman izhar ettikleri kanaat -
lere istinaden şu noktayı sizlere 
hatırlatmak isterim: Ne büyük sa· 
nayiirniz, ne küçük sanayiin1iz, a
yak kaynaklarını daimi surette hü
kumetin himayc<'nden temin eden 
birer sanayi şubesi :ılmıyacaklar -
dır. Büyük \•e kü~ük saııayiimiz 
normal şartlar içinde yaşamağ1 

muktedir olan, ancak tekniğin te
kemmülünd.-n, iktısadi muhitin 
kendilerine arzettigi imkiınlar -
dan istifade eden ve buna istinat C· 

den hir sanayi olacaktır. 

Ne yüzlerce milyonluk kitleler
den, ne milyonluk ordulardan bah
sedelim .. Yüz on milyonu zor bu • 
lan ittifak devletlerinin bütün bir 
dünyaya yıllarca nasıl kafa tuttu • 
gunu hep biliyoruz. Ve bunun ı;ıi· 

bi, herkes ve bilhassa Alman Erka
nıharbiyesi, muvaffakiyetsizliği • 
nin sebeplerini artık çok iyi öğrViı
miş bulunuyor. 

Sözü uzatmaktan bir şey çık -
maz .. Herkesin şunu iyice bilmesi 
J;lzımdır: Harp, dostlarile birlikle 
Almanyanın hazırlıklarını bilircli
ği ve herkesin sulh hulyala.tile u
yuduğu gün patlıyacaktır ve o 
gün uzak da değildir. 
Fransanın veya şunun bunun, 

on binlerce makineli tüfeği ve bir 
kaçbiıı topu olduğundan durma • 
dan bahsediliyor. Buıılıırda yanlış 
olan kk taraf yoktur .. Yanlış olan, 
Alman endüstrisinin bütün bu 
malzenıe stokunu üç dört ay için
de hazırlıyabilcceğiııin hesaplan • 
mamasındadır. Halbuki harp, ger
çi malzeme ile yapılır, fakat onun
la kazanılmaz. 

Belediye hastahanelerinde teda
lli edilecek hastalardan ücret alın· 
ınası hakkında bir proje hazırlan
dığını öğreniyoruz. Vakıa bu ücret 
(20) kuruş gibi az bir para olarak 
tasavvur edilmiş. Yapılan hesaba 

göre ise bu tedbir yüzünden Bele
diye bütçesine senede 40.000 lira 

l:ibi bir varidat temin edilmiş ola
eak. 

Bu proje bu hafta Belediye Mec

lisi içtimaında bir karara bağlanı
Yor. Belediye meclisinin böyle bir 

tasavvuru iyice mütalea etmeden 
bir karar verıniyeceği şüphesizdir. 
.ı\nıaşılan şudur ki, belediyemiz, 
Bırf kendisine varidat temini için 
böyle bir tasavvurda bulunmuştur. 
Eğer prensip itibarile halkımı -

zı parasız hiç bir işe alıştırmamak 
gıbi bir gaye güdülmüş olsa bu u
sul her halde umumileştirilir, şe

hir halkına belediyelerce ücretsiz 

olarak temin ~dilen bir çok hizmet
lerin de kaldırılması lazım gelirdi 

Mesele bir vaııdat temini mese
lesinden ibaret olunca bu tasa\'\'U· 
ru hata!! bulmamak imkansızdır. 

(20) kuruş veya (5) kuruş, fukara 
için bir ücret \·ermek mecburiyeti 
büyük bir külfettir. Mesele, mem
leketin umumi sıhhat meselesi gi

bi gayet hassas bir sahaslfıa ait de 
bulunmaktadır. 

Devlet • memleketin sıhhat iş· 
leri için bu kadar fedakarlık ettiği 
halde bile hiç kimse yapılan mas
rafların kati olduğunu iddia ede • 

mez. Kaldı ki, belediyeler şchirin 
umumi menfaatlerine masraf \ 0eya 
Yaridat meselesi üstünde hizmet 
etmek için kurulmuşlardır. Binar· 
naleyh, bu tasavYurun her haldP 
umumi memleket pr~nsip!erile zıd 
bir mahiyeti olduğuna hükmetmek 
mecburiyetindeyiz. Halkımızı ba~ı 
ağırdığı zaman bile hastahanekrc -baş "'urrnıya cebretmemiz liizımge .. 

lirken ücretsiz teda\"i imkanlarını 
kaldırmak nasıl olur? Belediye 
hastahanesinden tedavi ücreti a
lınır mı? 

Proje, gazetelerin yazdığı bu şe· 
kilde ise, biz, Belediye Meclisimi· 

zin böyle bir tasan·uru tasvip ede
ceğine ihtimal \"eremeyiz. 

Açık SözlU 

' 1 

1 
' 

1 
Valinin bu söylevinden sonra 

ınadalyalarırı1n tevziine başlan -
mıştır. Bu arada bir ~ok sanatkara 
madalyadan baska diploma ve pa
ra mükiifatları da \"erilmiştır. 

Erzurum da 
Zelzele 
Erıurum 3 ( A.A.) - Dün akşam 

siıat 19,30 da şiddetli bir zebele 
oldu. Zayiat yoktur, 

Söziin kısaı;ı şudur ki, Çek da • 
vasını, en geç bir hafta veya on 
gün içinde hallettikten ve belli baş
lı düşmanlarını az bir kuvvetle ve 
yardımrıiarile tesbit ettikten son
ra, pek tabii Polonya üzerinden 
Rusyaya karşı harekete geçecek
tir. Fransanın elini kolunu bağ • 
lanmış gören Polonyanın, pek ı;ok 
\"e candan bir sevgi beslem~diği 
Rusyay3 yardım kasdıle harbe gi-

i reccğini aklı başında hiç kimse 
kabul edemez. Polonya. ~·a bir harp ~ 
sahası halinde bütün kudret k1y
naklaril~ yok ulmıya, yahut büyiik 
miikMatlar knreılığı olarak Al • 
manya ile birlikte harbe giı miye 
mecburdur. 

Türkiye sulh prensibi güder; 
mutlak olarıık sulhcudur. Bu a!la 
vasıf, bizim hepimizde de vardır. 
Bu itibarla. h.ırp olmasını i~teme
yiz. Fakat bugünün •artları altın
da eğer bir harp patlarsa, bu har
bin, harbi açacak olandan yana ka
zançla biteceğine kanaat getirdi • 
ğinıizi söylemekten de kendimizi 
alamıyoruz. Bu; hiç şüphe yok, Af • 
manyuyı ve dostlarını tercih etti -
ğimizden ve kazanmalarını iste • 
diğimizden değildir; gördüğümüz 
hakikat ve vaziyet böyledir de o-

Ve şurtı!-i1 hc~bflli ki, Polonya nun iç-in! .. 
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KADIN KALBi 
Yazan: Seyfettin O RHAN 

cKadın kalbi hakikatten ziyade 
hayale inanır. Kadın bir kuştur". .. 
Cürmü kadar ufak olan kalbinde, 
en büyük ıstırapları, en acıklı hic
ran, en büyük fırtınaları taşır ... 
Bütün bunlara katlanır ... Her fır
tına onda aksi tesir yapar, neşe 
yaratır. Arasıra istihfafla kıvrılan 
dudaklarında bütün bu kederlerin 
bir anda, bir tebessüm olm·erdiğini 
müşahede ederiz, yeter ki. .. • 
Arkadaşım burada derin bır ne

fes aldı. Boğazın gittikçe koyula
şan tepelerine baktıktan sonra: 

- Yeter ki, dedi. Bunları tatlı 

bir beste gibi telakki edebilmesi 
için, önünde eğilecek kuvv~tJi bır 
sevgi olsun! .. 

Aramızda uzun bir sükUt baş1a
dı. İlkbahar güneşinin denize gü -
ınüş pullar serptiği parlak bir 
gün ... Beşik gibi sallanan bir va
purun gü\-ertesindeyiz. Gözlerim, 
ufak köpüklü dalgalara takılı dü
şünüyorum. Arkadaşım pek genç, 
hatta çocuk denecek kadar. 

Bu kısa yolculuk arkadaşıma: 

- Her halde, bu hususta, fazla 
tecrübelisiniz. Muhakkak ki bir 
çok ruhi kotaplar da tahlil eti -
niz? 

Dedim. O manalı bir tebes -
sümle cevaba hazırlandı. Fakat 
birden; eski bir hatıranın onda aç
tığı yaranın tesirile muztarip ol
muş gibi ciddileşti ve yavaş bir 
sesle: 

- Madem, dedi açtınız. Bir hi
kaye anlatayım. Bu, bizi iskeleye 
kadar götürür. 

Ben güldüm, o devam etti: 
- Parlak güneşli bir gündü. He

nüz on beş yaşında idim. Çocuk -
luğum üzerinde en neş'eli dakika
lar yaratan o gün, bir kıza tesadüf 
ettim. Önce oyun ve çocukça şa
kalarla başlıyan bir tanışma, gün 
geçtikçe ağırlaştı, ciddileşti ve öy
le bir hal aldı ki... Onun sesinde, 
içli bir sevginin, ah ve eninlerini 
sezmek için güçlük çekmedim. 

Kalbime karşı açtığı, yahut açtı -
ğım bu korkulu uçuruma yuvar -
!anmamak için bir gün; gurur, de
dim, eğer bu ne bende ve ne de 
sende olmasaydı, biribirimizden o
lurduk. 

Arkadaşım burada, biraz güldü. 
Devam etti: 

- Sözüm, belki çocukca olmuştu. 
Fakat, o zaman için bu belki ma
zur görülür ... O günden sonra ar
tık onu, ufak, tefek tecrübelerle, 
hakikatrn gururu olup olmadığını 
dcnemiye kalktım. Bir gün ona, 
istemiyerek, sevmediğimi söyle -
dim. O günden sonra onu, bir haf
ta sormadım. O bir ay görünmedi. 
Sonra, onu, bir sene, görebilmek 
için aradım. Ve daha sonra pe -
şinde koştum. Fakat ne yazık ki. .. 
Elimde, bırakılmış bir kağıt par
çasından başka bir hediyesi yoktu. 
Arkadaşım, sanki o kağıdı o -

kuyor gibi yavaş sesle: 
•- Kadın gururu vahşi bir kuş 

gibidir. Seni ben delice sevdim. 
Fakat, vahşi gururunun şahlanan 
akışına, benliğimin sesini duyu -
ramadırn. Sen, beni ezdin!.. Ben 
artık sensiz olduğum için. hiç bir 

kıymetim yok ... Senin önünde kıy
metleşiyordum. 

Şimdi ben, her şey gibiyim.' Öy
le ki beni en adi kimseler bıle 0-

yunc~k yapacaklar. Bunların önün
de gururum, dalgın uykusund:ı bu
lunacak ... Fakat, senin önünd'e 
gururum daima, hatta seferinde 
gittikçe şiddetli sayhalar çıkarta

cak ... Ve ben ... O halime nazaran, 
eski kıymetimi bulacağım. Mek -
tup burada bitiyordu. 

- Sözlerine bakılırsa, gururuna 
sadık olduğuna inanılır, dedim. 

- Evet, dedi. Onu çok defalar 
Bcyoğlunun caddelerinde çift ola
rak gezerken gördüm. Fakat, ken
dimi göstermedim. Çok defalar da, 
kim bilir, hangi adi, fakat onun 
hırçınlığı karşısında ehemmiyet 
kesbeden hiç için karakollara düş
tüğünü işittim. Aradan seneler 
ieçti. 

Bir gün, bir bar köşesinde, se
bebini bilmediğim bir şey yüzün
den içiyordum. Öyle ki, karşımda, 
irili ufaklı insanları fark edemiye
cek kadar... Masalarda bezgin, ö
len hayatlarının kahkahasını fırla
tan kadınlar dolu idi. Sulu şaka
ları ,derin hayaller vererek tava
na yükselen koyu sigara dumanla
rına karışıyordu. 

Nedense, bu gece, ben de bu se
fih hayatın müptelii.sİ gibi, her 

şeyden hissemi almak istiyordum. 
Şişman, kırmızı tombul yüzlü pat

ron; çıplak kollu bir kadına bir 

şeyler söylüyordu. O gözleri yerde 
masa bakıyor, başile red cevabı 
veriyordu. 

Bir aralık patronun, hiddetli, ka

sın sesini işittim: 

- Her gün bir masa başında bi
raz daha adileşmek için sıra kapı
şırsınız... Bu akşam, niçin, o boş 
duran masaya gitmiyorsun, 

Diyordu. 

Bu sırada, yanlarından geçen, 
iri, haydut gibi bir adam o kızın 
yanağını sıktı: 

- Haydi. haydi.. bari benim ma
sama gel, dedi. Kadın cali bir te -
bessümle ona da red cevabı ver
di. 

Biraz sonra dalgın kim bilir ne
yi düşünüyordum. Yanıma doğru o 
kadının zorla sürüklendiğini gör
düm. İskemle uzattım. Ve bir an 
ben de, oradakilere tabi olmak 
için, yanına yaklaştım. 

Çıplak kollarile elimi iterek: 
- Offf .. hayır hayır, beni bıra

kınız .. dedi ve çılgın bir kahkaha 
attı. Birden sesi kesildi. Yanımda
ki sandalyadan yere yıkıldı. Üzeri
ne eğildim; morarmış gözlerinde, 
iki damla yaş parlıyordu. Birden 

kos koca bir altı sene, gözümde 
döndü. Bu kadın, evet bu kadını ta-
nıyordum. O, kendisi idi. Du -
daklarından fırlıyan kahkahada, 
rurunun hırçın sesini duyduğum 
kadın .. 

Barın gürültülü dakikalarına bir 
matem havası çeken bu ölü, harap 
ve adi ölüsünde ne temiz bir ruh 
ve gurur taşıyordu. 

Açık Söz'ün romanı:34 ...... 
B BA~IND:A 
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Yozan , lskender Fahrettin 

- Cevat Beyin yanında kaç lira 
aylık alıyorsun? 

- On llra .. 
- Elbise, kundura falan .. ? 
- Hayır .. hayır .. hiç bir şeyime 

: karışmazlar .. 
- Ben sana on iki lira verece -

ğim. Bir yazlık elbise ve kundura .. 
Bir kışlık manto alırım. Ara sıra 
bahşiş falan da olur. 

- Çok teşekkür ederim, beyci -
ğim! Ben sizin ne kadar vergili ve 
rnerh~metli bir bey olduğunuw 
bilirim. Benden çok memnun kala
caksınız! 

- Yemekten de anlar mısın? 
- Ne diyorsunuz, beyim? Ala • 

turka, alafranga yemekler, tatlı -
Jar, reçeller, turşular, haşlaın.ala-

rın envaı .. Ondan sonra orta hiz
meti .. ütü, sofra hazırlamak. Yal
nız bir iş yapamam: Çamaşır .. 

- Bunu da başkasına yaptırırız, 
canım: Bütün bu işleri yaparsan 
sana on iki değil, on beş lira da ve
ririm! 

Zeynep: 
•- Hepsini yapabilir .. • 
Mandsını ifade eden bir tavurla 

başını salladı. Sonra birden esni -
yerek !:aşını arkasındaki duvMa 
dayadı. 

Süzgün gözlerini kapadı .. 
Ve bir kaç dakika sonra, başı o

muzhrının üstüne düştü. 
Zeynrp bayılmış gibiydi. 

Nevzat Bey Marikanın yüzüne 
baktı: 

-- AÇ 1 K SÖZ -
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MÜELLiFi: Nizamettin Nazif 
erkek arıyarak bakkallara git -
tikleri veya delikleri açılıp ka • 
panan burunlarla etrafta erkek 
koklıyarak fırınlardan döndükle -
ri zamanlarda, bu dar, çapraşık, 

inişli ve yokuşlu sokaklarda her 
şeye imkan veren hiç, amma hi~ 
bir macerası olmamıştı. 

O halde? 
Birden kendini toparladı. Amma 

da kafa yormuştu haa? Zihnine 
doladığı bu Fatih, kızın ağzından 
mutlaka gelişi güzel çıkıvermiş ola
caktı! Onun tecrübesi bol bir dip
lomat gibi ayarlı bir ağızla, her 
kelimeyi tartarak konuştuğunu 

kim temin edebilirdi? Evet evet ... 
Her halde böyle olacaktı. 

Bu neticeye ulaşınca içinde bir 
rahatlık duydu; ve o anda koltuk
ları ölçüsüz bir gururla kabardı. 

Bir erkeğin maceraları üzerinde 
bir kızı bu derece uğraştıran his 
ne olabilirdi? 

Yüzünde bir çapkın gülümseme 
dolaştı. Sağ şakağını muştalıya -
rak; 

- Nah sana ayı kafası! -diye 
:nırıldandı- Kız sana bu kadar vur
gun olsun da sen bunu anlıyama .. 
Eşşek! Bu işi neden bu kadar ge -
ciktirdin? Ha ne idi o deminki 
tereddüdün? He!.. Mızmız, korkak, 
çekingen herif! 

Derin bir nefes aldı. Bu havaya 
da karanfil mi karıştırmışlardı ne? 
Burnu, hoşluk veren bir koku alır 
gibi oldu. Ağır ve bunaltıcı bir uy
dan uyanıvermiş gibi idi; gözleri
ni kırpıştırarak etrafa bak.ndı. 

Hayr.et! Sokakta kendilerinden 
başka kimse yokmuş gibi yürü -
yen şu Pomeranyalı, kaba, Alman 
küçük zabitlerine kızmadan ba -
kabiliyordu. Müthiş bir neş'e be -
lirmişti içinde ... 

Yirmi otuz adım ötede, bir ban
ka şubesinin önünde, sekiz on genç 
toplanmışlar, ve Hilmi bunlara 
hararetli bir şeyler anlatıyordu. 
Onu geniş omuzlarından seçti. 
Hepsi katılaşıya gülüşüyorlardı. A
caba Hilmi dar sokakta geçen sah
neyi mi anlatıyordu da kendisini 
alaya mı alıyorlardı? 

Yooo ... Hayır! Buna hakları ola
mazdı. Birden adaleleri gerildi, i
leri atıldı. 

cAşiı. i canlandırırken topukla
rının üstüne birer kanat konduran 
san'atkfırın gözlerine inanalım ... 
Bir bahar günü, burnu çayır ko
kusu aldığı zaman 
dizleri içten gelen bir neş'e ile yay
lanan hangi gencin aşık kemikle -
rin de böyle kanatlar belirmez? 

Nazmi, işte böyle bir efsane kah
ramanı hızile onlara doğru atıldı. 

Uçar gibi bir sür'atle yürümeğe 
başladı. Oraya gidecek, burnuna 
gülen çocuklar kendisile uğraşa -
mıyorlarsa Hilmiyi bir kenara çe
kecek ve zaferini ona söyliyecekti. 
Fakat bu Aşilliği çok devam etme
di. Henüz dört beş adım atmıştı ki, 
mağazaların birinden çıkan eli pa
ketlerle dolu bir adam, kendisini 
göğüsleyiverdi; ve çarpışma öyle 
şiddetli oldu ki, paketlerin bir ka
çı yaya kaldırımın üstüne düştü. 

- Dikkat et önüne bak ulan!.. 
Vay! Siz misiniz Tahsin bey? 

- Evet Nazmi bey kardeşimiz ... 
Bizzat bendeniz ... 

- '<<.içük hanım uyudu galiba?' 
- Zannederim ... içki onu çabuk 

serse'!lletiyor. 
Te!<rar iki aç kurt gibi birb"irle

rine bakışarak gülüştüler. 
N evzadın verdiği ilaç yirmi da

kika içinde tesirini göstermişti. 
O ıı~tık bir ölü gibi hareketsiz .. 

bir taş gibi duygusuzdu. 
Zeynebin ne gözleri görüyor, ne 

kulakldrı işitiyor, ne de kafası iş
liyordu .. 

Marika hayretle Nevzada sor -
du: 

- Oiıııdi ne yapacağız, beyciğim? 
- Ne mi yapacağız?! Adam sen 

de .. Yanımızdaki yatak odasını ak
şamdan hazırlattım. Sen burada 
yatar;ın! biz de öteki odada .. 

- Koyun koyuna mı yatacaksı· 
nız? 

Nevzat bey kaşlarını çattı: 
- O kadar fazla sorar ve husu

si işlerime karışırsan, aylığını in
diririm .. Anladın nu? Haydi, sen 
git, hizmetçi ile karyolayı aç ... Biz 
de şimdi geliriz. 

Marika ayağa kalktı: 
- Küçük hanımı nasıl getire -

İdare memuru bir elile koluna 
asılmış, öbür elile yere düşen pa -
ketleri toplamağa çalışıyordu. 

Genç burnundan soluyarak ona 
yardım etti. Eğildi, bir kızın yük
sek topuklu iskarpinlerile üzerin • 
den bir serçe gibi sekip geçtiği bir 
kutuyu ve ihtiyar bir efendini?, 
sanki kendisi görmüyormuş ta gos· 
teriyormuş gibi, bastonile işaret 
ettiği bır paketi aldı. Ve bunu uza
tırken dişleri arasından: 

- Canınız kavga etmek istiyor 
galiba.. -diye homurdandı- Yol 
kesmenize bakılırsa ..• 

Büyük bir kolonya şişesi kırıl

mıştı. İdare memuru ona bakıp 
eyvahlanırken bu sözleri işitince 

hayretle irkildi: 
- Ne münasebet a beğim? 
- Pek tesadüfe hamledemedim 

bu çarpışmanızı da ... 
Tahsin bey yüzünü tatlılaştır 

mağa çalıştı: 

- Hep fena şeyler mi düşünür
sünüz siz? Aramızda bir düşman
lık var mı ki hatırınıza ilk gelen 
kavga oluyor?. 

- Yok amma ... Hani.. Mecelle 
mualliminin işini hala unutamamış 
olabilirsiniz de ... 

- Çocuk! .. Biz, onu çoktan u -
nuttuk. 

- O halde ne istiyorsunuz? 
- Seninle şöyle beş on dakika 

konuşmak .. 
- On dakika çok. 
- Mühim bir isin varsa, seni yo

lundan alıkoymıyayım. 
- Çabuk söylersen dinliyebili

rim. 
Şimdi idare memuru teklifsiz ve 

yılışkan bir tavırla onu bir pasta
cı dükkanına sokmak istiyordu; 

- Bir çıkarı var galiba ... -diye 
düşündü genç-

Sonra yüksek sesle: 

- Yoo.. -dedi- O kadar uzun 
boylu vaktim yok ... Bak arkadaş
lar karşıda beni bekliyorlar. 

- Peki peki.. Yalnız bana şutııı 
söyle .. Bu ay üzüm para edece!< 
mi? 

- Ne bileyim ben? 
- Etme Nazmi! Elini ayağını ö-

peyim, bana biraz fikir ver. Ben 
sorı.:p soruşturdum; senin kimler
le ciüşüp kalktığını öğrendim. ı\f

fet beni. .. Sana karşı bir edepsiz
lik ettim amma... Şimdiden sonra 
her emrin başım üstüne... Tut ki 
mektepte müdür sensin! Ne söy -
!ersen yapacağım .. Piyasa nasıl•. 

Üzüm para edecek mi? 
Bu sözler genci bir parça yumu

şatır gibi oldular .• Hah şöyle .. yo
la eel!> Gibilerden bir bakışla me
muru slizdü. Sonra, dirhemle mal 
tartar gibi, kelimeleri ağzından 
tarta tarta çıkararak; 

- Her halde .. -dedi- Hamburg 
alıcı.. Bütün firmalar bir haftadan
beri toptancılara telgraflar yağdı
rıyorlar. Danimarka için büyük bir 
parti hazırlanıyormuş. Bu üzüm 
vesikalarının kıymetlenmesini i
cabettirir. Yine kulağıma çalındı
ğına bakarsan İsveç firmaları bu 
ay sonunda büyük bir incir stoku 
çekeceklermiş .. Malüm a .. İsveç li
marları Amerikanın trans depo
ları haline girdi. İncir vesikaları
nın da bu yüzden yükselecekleri 
tahmin edilebilir. (Devamı var) 

ceksiniz? O biraz ağır vücutludur. 
- Haydi git dedim ya sana! Ben 

onu kucaklayıp getiririm .. Çabuk 
ol, odanın elektriğini aç .. Beni bek
le orada! 

Marika odadan çıktı. 
Nevzat kapıyı kapadı.. 
Zeynebin boynuna sarıldı ve ya-

naklarından öpmiye başlad·ı. 

Nevzat Zeynebi ilk görüşte sev
mişti. Zeynep onun için geçici bir 
kadın olmıyacak, belki onunla ha
yatını bile birleştirmeyi düşüne -
cekti. Fakat, bunu şimdiden dü -
şünmek çok erken olacaktı. Nev
zat, Zeynebin başını kendi omuz -
!arına dayadı. O, Zeynebi kiitü 
maksatlarla uyutmuştu.. Fakat 
şimdi, onun temiz ve lekesiz çeh -
resine derin bir hayranlık içinde 
bakıyor ve gözleri yaşarıyordu. 

Aradan galiba beş on dakikadan 
fazla bir zaman geçmişti. Marika 
kapıyı vuruyordu: 

- Herşey hazır, beyefendi... 
Nevzat kendine geldi.. 

Zeynebi kucaklıyarak odadan 
çıktı. 

4 Mart 

Cevap k8fi derecede 
tatminkar değil! 

24 daireli bir yerin iki dairesine 
(1800), (22) dairesine (700) lira 
varidat tahakkuk ettirilebilir mi? 

lunan ve yukan katlarına nazaran 
daha az gelirli olması icabeden alt 
iki bölümle (1800) lira gibi mühim 
bir kısmın ifrazında isabet olmı -
yacağı aşikardır. Bu takdirde ge
ri kalan (22) hücreye (700) lir.a · 

Ankara caddesinde bir hanın 
alt odalarından birini işgal eden 
kitap evi sahiplerinden bir mükel
lefe ait vergi tahakkuk muame -
!esindeki usulsidükten bahsetmi~ 1 
ve aliikadar ~uhelerderı bu hadi -
s~in tenvirini dilemiştik. 1 gibi pek az bir kısım kalmakta dır 

Maliyede salahiyet sah~bi bir 
zatın bu hu>11Ha verdiği i~ahatı 
aynen yazıyoruz: 

cMevzubahs olan mahallin esas 
iradı (2500) liradır. Kitapçıya ait 
yere tadilat komisyonunun ka -
rarile (2500) Jir~dan tahakkuk ya
pılmıştır. Bu hanın muhtelif oda
ları vardır. (2870) numaralı kanun 
mucibince tenlilattan istıfade et
tiği içın kendine ancak (90u) lir:. 
üzerinden ve bu tenzil dikkat na
zarına alınarak tahakkuk yapılmış 
bulunuyor. 

Mükellef bu vergiye itiraz etti. 
İtiraz komisyoııu itirazı reridetti. 
Keyfiyet de 1Jsulen mükelleiı? teb
liğ olundu. M;ikdlef bu kararı tem
yiz etti. Kaza'tç kanunun (G") in
ci maddesi mucibince temyız ic
rayı durdurmr.z. Bittabi tahakl•uk 
eden verginin tahsili ait olduğu 
şubeye havale olundu. 

Halbuki temyiz, kararı nakze~ -
ti ve yine usulen keyfiyet rnii -
keli efe tebliğ olundu. Bir fa raf -
tan da icranın durdurulması h•1su
su tahsil şub~sine yazıldı. İrat ta
hakkuku işi tadilat komisyonla -
rının vazife ve salahiyetleri cüm -
lesin dendir. 
Şube buna göre tahakkuk yap

mış bulunuyor. Şubece yapılan 

muamelede kanunsuzluk v~ usul
süzlük görülmüyor. 

Bu olsa olsa, tadilat komısyonu
nun takdirinde bir isabetsizlik o
labilir. Ancak bu da bugün sabit 
değildir.> 

Biz zaten . neşriyatımızda bu ci
hetleri mevzuubahsetmiş ve ka -
nunların şumul bağışladığı hak -
!arı tetkik ederek mükellefin iti -
razım bu bakımlardan incelemiş
tik. 

Hadise söylenildiği gibi değildir. 
Çünkü bu odanın kirası (15) lira
dır. Seneliği (180) lira olan bir ye
re 200 küsur liralık bir kazanç ta
hakkuku garip görülmez mi? 

Umum binanın gayri safi varida
tının (2500) lira olduğunu kabul 
etsek bile (24) parçadan ibaret bu-

Bugüne kadar binanın gayri safi 
varidatı ne had üzerinden tabak -
kuk ettirilmış bulunuyordu? Bu 
cihet hakkında yapılan sondaj, ta
hakkuk şubesince (1800) lira ol -
duğunu teyid etmiş bulunuyordu. 
O halde bu (2500) lira nereden çık
tı? Ve zaten böyle kabul olunsa 
dahi yukarıda da taksimatı yapıl
dığı ve izah olunduğu veçhile ki
tapçının hissesine ifraz olunan mik 
tarında sarih bir gayritabiilik mev· 
cuttur. Eğer gerek tadilat komisyo
nunun ve gerekse tahakkuk şube
sinin ve nihayet tetkiki itiraz ko
misyonunun kararlarında bir isa
bet bulunsaydı mükellefin temyizi 
kabul ve karar nakzolunmazdı. 

Bir cihet daha dikkate değer: 
Mükelleften icraen tahsiline gi

dilen ve tesviyesi dolayısile icra -
ya lüzum bırakmıyan kazanç ta -
hakkukunun, temyizin nakzından 
ınüehhir olduğu söyl<'nmektedir. 
i'lu cihet çok mühimdir. 

Deftertarlığımızdan bu cit.etler 
hakkında da sarih bir izahat bek
leriz. 

I - Bu binanın bu yıla gelince
ye kadar gayri safi varidatı ne 
miktar üzerindedir? 

II - Nasıl bir hesapla (24) muh
telif hücreli bir binanın tek hüc
resine ve ayda (15) lira ki -
ralı olduğu halde (900) lira gibi 
mühim bir gayri safi varidat ifraz 
olunmuştur? 

Ill - Temyirin nakzına nğmerı 
mükelleften neden tahakkuk etti -
rilen vergi tahsil olunmuştur? 

IV - Tetkiki itiraz komisyonu
nun mükellefe ilk tebliğ ettiği ka
rarında binanın (2500) lira gayri 
safi varidatı olduğundan bahse -
dilıneınesi ve bilhassa oaauı lira 
üzerinde tevakkuf olunarak keyfi
yetin buna itiraz gibi telakki o
lunup reddolunması nedendir? 

V - Bu vaziyet karşısında ka
lan mükeilf>f, binayı tahliyt! etme
dikçe bu biiyüi< ve işgal ettiği ye
re biçilm~z tahakkuktan kurtula
maz mı? 

(SON TELGRAF) ta 
J aponlar lngiliz tayyare plan

larını nasıl çaldılar ? 
lngiliı hava kuvvetleri kumandanı Djon Salmand'ın çelik k11salar için

den 17 numaralı yeni icat topla Honker markalı yeni sistem tayyare 
plAnlarile, bütün haritalarını Japon casusları nasıl çalmışlardı? Bu casus 
şebekesini (Uskotland Yard) lngiliı emniyet teşkilatı nasıl meydana çı
karabildi. Japon kinyaıı Katsnki casusluğu nasıl idare ediyordu. Bayan 
Topson nasıl boğuldu ?. 

Bu heyecanlı esrarengiz haklkf casusluk vak'ası· 
n ı bu akşam(Son Telgraf) ta behemehal okuyunuz?. 

Marik1 karyolayı hazırlamış ve 
elektrikleri açmıştı. 

Nevzat bey büyük bir itina ile 
kucağında taşıdığı Zeynebi karyo
laya yatırdı. 

- Acaba ilaç fazla mı geldi? .. 
Marika da ayni endişe ile sord•1: 
- Ya ayılmazsa?! .. 
Nevzat: 
- Haydi, sen git, yat, Marika! 
Diye mırıldandı. 
Marika dudağını bükerek oda -

dan çıktı .. Tekrar içki masasıııın 
başına oturdu. 
Şimdi Sürpik Dudu ile Marika 

haşhaşa kalmışlardı. 

- Ka bu ne rezalettir? Elli lira· 
ya bir gece analık yaptım .. Yarın 
gece de burada kalsalar, sahte ana 
olmıya razıyım ... 

Sürpik Dudu çok gün görmüş, 
çok zampara atlatmış zeki, kurnaz 
bir kadındı. Akşamdanberi oda -
sındaki karyolasında sessiz yat -
maktan usanmıştı. 
-Hizmetçi, otıların sızdığını haber 

verince yatamadım .. Şöyle bir or
talığı kolaçan edeyim dedim. s~n 
niçin yatmadın? 

Dedi. Marika Sürpik Duduya 
akşamdan beri olup bitenl"d sar -
hoşlukla söylemişti.. 

- Uykum yok, madam! dedi. 

Hem böyle güzel bir içki sofra~ı 
ortada dururken, ben yatabilir mi
yim? 

- Sofra bize kaldı desene?!.. 

- Elbette. Zeynep sızdı. Saba-
ha kadar gözünü açamaz. Kork
ma keyfine bak, madam Sü

0

rpik! 

- Elbette keyfime bakacağım 

zo!.. Ben hiç böyle vergili bir a -
dam görmedim. Altı aydır tanırım 
kendisini.. Her gelişinde bir şeker 
şey getirir buraya. Bir gördüğü, 
kadınla bir daha görüşmek iste -
mez. 

- Demek o da kaşerler.miş kurt• 
!ardan .. Öyle mi? 

- H~m de ne ku,·t yavrum, ne 
kurt! Elıne düşen kurtulmuyor. 

Marika, Nevzat beyin aylık tek

lifini ve Zeyneple birlikte ctur • 

mak arzusunu da kurulmu~ bir 
dolap olarak telii.kki ediyordu. 

(Devamı var) 
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Fotoğraf 
Tahlilleri 

5 

Cengiz-Han sülalesin
den biri Sofyada öldü 

lzmir mınta-kasının pa- r lzmit belediye-
. mu k tohumu sinden istenenler 

Bize resminizi gönderin, 
size ne olduğunuzu 

söyliyelim 
f Bu ıütunlarım ıı:da okuyucula· 
rınuzın fotoiraflarını tahlile de• 
v •m ediyoruz.) 

Kadın er k ek fakir ameleler, b Uy Uk Ti muçin ln ha· 
f ldi Serab TUmen'ln S o fyadakl 

mezarının batında hUngUr hUngUr atladılar ve 

lzmit (Husus!) - lzmit halkı, i h t i ya c 1 h a 11 e d i 1 d i ~:il~yor~elediyesinden şunları 
309 : Bay CelAI Atalay 

e Zeki, şen ve , 
alaycıdır. Bilhas· 
sa kadın arka· 
daşlarla düşüp 

kalkmağa bayı· 

lır. Geç kızar,fa. 
kat, hiddeti fena 
ve zararlıdır. Kin 
tutar. Sinema, 
eğlenti, balo da 
scvdfti şeyler 

arasındadır. Dik

üzerinde .. Sera Tümene .• yazılı siyah 
ve beyaz karanfillerle bezenmiş 

bir çelenk kovdular .. 
I zmirde pamuk Üretme istasyonu 
kurulacak, Ziraat Bankası da 200 
pamuk ekme makinesi alacak 
• 
J zmir ( Hususi) - Ziraat VekAleti lzmir mıntakası pamuk müstahsil· 

!erine verilmek üzere beş tohum makinesi ve on beş beyırir çapası 
gönderilmesini emretmiştir. Bu sutetle lzmir vilAyetlerinde ilk defa olarak 
bu yıl tohum makinesile pamuk ekilmesi temin edilecektir. Ziraat ban• 
k ası, Nazilli mıntakası için derhal 200 adet pamuk ekme makinesi 
"Mibzer• sabn alacak ve pamuk müstahsiline tevzi edecektir. Pamuk 
ekme makinelerinden bir kısmının lzmirdeki pamuk müstahsillerine ve
rilmesi muvafık görülmüştür. 

Ziraat VekAleti Haziran ayında lzmir vilayeti dahilinde bir pamuk 
lobumu üretme istasyonu tesis edecektir. 

lzmir vilAyetinin pamuk tohumuna olan ihtiyacı üzerine böyle bir is• 
tasyonun tesisi muvafık ırörülmüştür. istasyonu Ziraat vekaleti idare 
edecektir. istasyonun Bergama veya Torbalıda kurulaca~ zannediliyor. 

Bu yıl müsta!:sillere pamuk tohumu tevzi edilirken hastalıklı, kaçak 
yabancı pamukların alınmaması temin edilecektir. Pamuk tohumları Martın 
on beşine kadar tevzi edilmiş olacaktır. 

Manin pamuk tohumlarında tehlikeli ve bulaşık bir hastalı~n bulu
nup bulunmadığını tetkik için haşerat enstitüsü müdürü B. Nihat Eğri· 
boz acele Manisaya geçmiş, merkezle beraber kazalarda 2J9 cırçır ma. 
kinesinin çıkardıJ!ı tohumları muayene etmiştir. Neticede Manisa tohum• 
larında yeni verilecek devlet tohumları için tehlikeli bir hastalık olma• 
dığı anlaşılmıştır. 

Manisaya Akala cinsinden gönderilmek üzere olan devlet tohumları 
200 ton olup, bu mikdar Manisanın umumi pamuk tohumu ihtiyacını n beş
te birini kapatmaktadır. Maniıaya yapılan bu yardım çok büyük bir 
ad ı mdır. Bu yıl Manisada 18 bin hektar pamuk ekileceğine ıröre bunun 
3600 hektarı fabrikalarımızın istediği Amerikan pamuğuna tahsis edil
miş olacakbr, 

• • • 
Yine bir motör battı, 
Beş kişi boğuldu 

Çurşanba ( Hususi Muhabirimizden ) - Dün akşam şi ddetli fırtına· 
dan Fatsadan •Samsuna giden Hasan reisin motörü Yeşil ırmağın 

denize döküldüğü yerde batmış, beş kişi botulmuş ve bir çocukta ka· 
y ıkçılar tarafındankurtarılmıştır. 

• • • 
A danada kadastro f aaligeti ile-

rile yor. Bir çok mahal
lelerin kadastrosu tamamlandı 

Adana, (Hususi) - Şehrimiz kadastro teşkilAtı faaliyetine devam et• 
mektedir. 

Türkocağı mahallesinin yeni usulde tanzim edilen çap ve senetleri 
tevzi edilmiştir. 

Reşatbey, Çınarlı mahallesini ikmal eden kadastro poıtaları Demir. 
köprü ve Kurtuluş mahallelerinin kadastrosuna başlamıştır. 

Bu suretle Yansen plAnına nazaran şehrin imar görecek sahalarının 
planları hazırlanmış ve uzun zamandanbcri yerleri belli olmıyan gııyri. 
ınenkulların tesbiti de yapılmıştır. 

Bundan hem halk, hem de belediye çok büyük faydalar temin etmiş· 
tir. Şehrin en kalabalık ve münazaalı kısımları bu vesile ile tesbit ve 
hudutlanmış bulunmaktadır. Şimdiye kadar kadastroca Türkocağı, Sarı. 
yakup, Alidede, Çınarlı Reşatbey mahalleleri tamamen ikmal edilmiş ve 
yeni usulde kiiçük defterlerin tanzimine de başlanmıştır. 

Muhabir mektupları 

Aydında Lik maçlarına 
büyük törenle başlandı 
Çine belediye reisi ile 

istifa etti. Ka- . 
azalar 

saba elektriksiz, karanlıkta kaldı 

Agdın lculllplerl .alıada m•raslm .. naıında 

Aydın (Hususi Muhabirimiz
den) - Bu yıl lik maçlarına 
Aydın sahasında törenle başlandı. 
Sabaya bu yıl Jiklerin~ iştirak ede
cek Aydın bölgesine bağlı sekiz klü
hün hepsi gelmişlerdi. Törene İs
tik'!a! marşile başlandı. Halkevi 
bandosu İstiklal marşını çalarken 
~hanın ortasına dikilen direğe de 
bayrak çekiliyordu. Bundan sonra 
•lana geçen yıl bölge birincisi Ka
rapınar takımı geldi, İlbay ve Par
ti başkanı takıma geçen yılın bi
rincilik şildini verdi ve kendilerini 
~eb_rik etti. Bundan sonra klüp • 
eruı hepsi geçit resmi yaptılar. hk 

ll'ıaçı Aydın - Karapınar takımları 
~~Ptı. Aydın-Karapınarı 4 e karşı 

,.., ~rle yendi. İkinci maç Nazilli • 
ırıııe takımları arasında oldu. Ma-

çı sıfıra karşı üç sayile Nazilli ka
zandı 

Sekiz klübümüzün hepsine de 
iyi başarılar dilerim. 

Güzelhisaı ilk okulu talebe • 
!eri Halkevi salonunda talebe ve
lilerine bir müsamere verdi • 
!er. Küçükler, bir perdelik piyes • 
]erinde olsun, müteaddit rond, şar
kı ve milli oyunlarında olsun çok 
muvaffak oldular. GEçen yıl ilk 
okullar arasındaki müsamerede en 
çok muvaffak olan bu okulumuz
du. 

Çine, belediye reisi S~kipten son
ra şar kurulu üyelerinin tama • 
men çekilmeleri yüzünden yakın· 
da şar kurulu seçimi yapılacaktır. 
Dün partide seçim için yoklama 
yapılarak namzetler belli edilmiş-

il 1 - Yolların yazın tozdan, 
kışı n çamurdan kurtarılmasını, 

2 - Elektriğin mümkün oldu. 
2'u kadar kısa bir zaman içinde 

Tercüme eden: M . Necmettin Dellormen 

yapılmaaını, 
3 - Su işinin sürüncemede 

bırakılmamasını ve hemen ihn· 
lesini ... 

4 - Dilencilerden şehrin ve 
şehirli nin halAs bul masını, 

kat ve hafızası .. uvvetlidir. 
5 - Esnafların sık sık kon. 

trolünü ve zabıtai belediye me. 
murlarının yalnız küçük köylü 
müstahsile kala tutmamaların ı .• 

1 
Milyonerler 

6 - Meı bahada temizliğe son 

~d:.::e.:.:re;:;c:.e ..:d:;;i k::.:k;;;•;t ... e.-di.,ı m-.e.-•.,in.,i._. ---= Şehri: Bafra 

Müteveffa Kınyaz Sera! ailesı • 
nin elinde, Cengizhandan bugüne 
kadar uzayıp gelen bir silsilename 
vardır. Bu silsilenamede, Kınyaz 

Serab'ın ismi de mevcuttur. Kin
yaz Serab ile, onun ecdadından bi
risi olan, Cengizhanın dördüncü 
oğlu Tülüy·ün hafidlerinden Ku -
bilayban arasında, büyük bir ben· 
zeyiş olduğu Pekin sarayında bu
lunan Kubilaybanın bir resmin • 
den anlaşılmıştır. Kubilayhan, bü
tün Çini hakimiyeti altına aldık
tan sonra, devlet merkezini Mogol 
Karakurumundan Pekine naklet • 
miştir. Kubilayhan Mogol impara
torluğunu 1260 dan 1295 yılına ka
dar idare etmiştir, ki, Bulgaristan, 
o tarihlerde, Mogol imparatorluğu 
idaresi altında bulunmuştur. 

lti@I! 
B EYOC'.;LU 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

TAN 

ŞJK 
ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

: Kızlar mektebi ve 
Mikey Şanghayda 

: Türk inkılabın d a 
terakki lıamleleri 

: Bülbüller öterken 
: Rus · Japon muha

rebesi 
: Aşk şükranı 
: Rose Marie 
: Bağdad bülbülü 
: Kıııl çayır ve Hü

cum Taburu 

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

: Bay Tekin 
: Anne Karenin ve 

Yavrucuk (Şarlo) 

: Renkli peçe ve 
Ölüm ve zafer 
:Hindistan kahrama
nı ve Malek kaçakcı 

CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, 
Kukariçe ve Mekaud 

ISTANBUL 
FERAH 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

: Kan kardeşler ve 
Parisli şantöz 

: Çapkın genç ve 
Kızıl çayır 

: Hortlak 
: Balalayka ve herkes 

ondan bahsediyor 
: Denizler perisi ve 
Şarlo maskeli baloda 

KEMALBEY : Şafakta silah ses-
leri ve lftirak adası 

KADIKÔY 

ALEMDAR 

HALE : işte bahriyeliler 
• ÜSKÜDAR 

HALE : Mazurka 
BAKIRKÖY 

MiL TIY ADI Mişel Strogof 

"•ı• &Ui1iİtdi11tıi 
$ehirTtİjilfrosu 
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* 4 . 3 . 937 
Perşembe 

günü 
akşamı 20.30 da 

ÜMİT 
5 perde 

Yazan : Henry 
Berotein Türk• 
çeye çeviren : 

H. Fahri Ozansoy 

..... 
Fransız tiyatrosu operet 

kısmı 
4 . 3. 937 Perşembe günü 

akşam saat 20,30 da 
DELi DOLU 

Yazan: Ekrem Reşid 
Besteleyen : Cemal Reşid 

Yazan: Halit Fahri Ozansoy 
Müzik: Fehmi Ege 

tir. Tesbit edilenlerin hepsi mem-

KUltUr ve imar itleri çok 
llerlem ittir 

Bafra, (Hususi) - Türkiyenin 
milyonerler şehri şöhretile anılan 
Samsunun sol kanadını teşkil eden 
Bafra ilçesi, şirin bir kasabadır. 

Kızıl ırmağın Doğu yönündeki 
düzlük bir arazi üıerine kurulmuş 
olan Bafra, çok değerli ve verimli 
bir araziye maliktir. Kasabadaki 
binaların etrafı meyve ağaçlarile 

çevrilmiştir. Kasabanın her yönü 
uzaktan bakan bir kimseye Bafra
yı orman zannettirecek kadar ağaç
lıktı[. 

Bafra ilçesinin iki kamunu ve 150 
den fazla köyü vardır. Nüfusu yüz 
bine yakındır. Çevresindeki yer -
!erde zeriyatta aranılan vasıflar ta
mamile mevcuttur. Tütün, mısır 
ve fasulye belli başlı mahsulatın
dandır. Karadeniz havzasının en 
iyi tütün yetiştiren yeri Bafradır. 
Her yıl dışarıya ·1-5 milyon kilo tü
tün satmaktadır. Halk kanaatkar 
ve çok çalışkandır. Kahvelerde pi
nekliyenlere çok ender tesadüf edi
lir. 

Bafrada kültür işleri de çok iyi
dir. Kasabada mevcut ilk okullar 
ihtiyacı tamamile karşılamaktadır. 
Bafraya bağlı olan köylerin üçte 
birinde üç sınıflı okullar varsa da 
bu okulların ihtiyaca yetmediği 

söylenmektedir. Mevcut okullarda 
özlü ve verimli bir nesil yetiştiril
mekte ve değerli sonuçlar elde edil
mektedir. 

Bafra belediyesi, son yıllarda de
ğerli eserler meydana getirmlştir. 
Asri mezbaha, sinema binası mem
leketin değerli ihtiyaçlarını kar
şılamaktadır. Bafra belediyesinin 
muntazam bir etfaiye teşkilatı da 
mevcuttur. Bafra belediyecileri de"· 
ğerli çalışmalarile memleketin um
rana kavuşması yolunda çabuk ve 
geniş adımlarla yürümektedir. 

Burada spor işleri de, iyidir. Baf
ranın münevver ve mefkureci 
gençleri sosyete hayatında varlık 
göstermektedir. Halkevi yönün
den açılan, Bafraspor, Gençlerbir
liği adlarile çalışan iki spor mües
sesesi vardır. Bafradaki Halkevinin 
ve açtığı spor müesseselerinin mo
bilyası İstanbulun Fenerbahçe ve 
Galatasaray kulüplerinden zengin· 
dir. 

Kadifekale 
Ağaçlandırılıyor 

İzmir (Hususi) - Kadifekale'si
nin teşçiri için tetkiklere de·•am e
dilmektedir. Topallı meydanı ve 
kalenin alt tarafındaki boşluğ3 bu 

Müteveffa Kınyaz S. D. Tümen, 
Sofyadaki Rus Mogolları, Kalmuk· 
lar arasında biiyük ibtiramlarla 
karşılanmakta idi. Soyunun icaba
tı neticesi olacak, ki büyük insani 
hasletlere malikti. Kalmuklar, te
miz Mogol rakibile olan Oyrat ka· 
bilesindendir!er.. Kalmuklardan 
4000 askeri ölümünden önce Cen
gizhan, birinci oğlu Djüçiye ver • 
miştir. Djüçi de öldükten sonra Ba· 
tiyhanın zamanında muhtelif ka • 
bidelelerden teşkil edilen ve şimali 
garbi Asyada toplanan büyük or
dunun temelini bu dört bin kişilik 
Kalmuk askerleri teşkil etmişlerdir. 
İşte bu ordu sayesindedir, ki Ba
tiy, ecdadı büyük Cengizin vasi • 
yetini yerine getirerek A vrııpayı 
zaptetmiştir. Kalmuklar, bilatara 
üreyerek çoğalmışlar ve cenu'>i 
Rusyanın en bereketli yerleri olan 
Don-Volga arasındaki topraklar ü
zerine yerleşmişlerdir. Kalmuklar
dan mühim bir ekseriyet Ubıısi 
Han 'ın başkanlığı altında büyı.ik 

Katerinanın Rusyada hükümdar 
olduğu 1776 yılında, Mogolistanıia. 
ki kendi kabileleri yanına dön -
müşlerdir. Volga civarında ka -
lanlara (Kalmik} !er namı veril -
miştir. Bu kelime, Türkçedeki 
(Kalmış) kelimesinden alınmıştır. 
Meşhur Mogol süvarileri, Rus 

imparatorları zamanında Astra -
ban ve Dondaki Kazak askerleri a
rasına alınmışlardır. Bunlar, Rus 
ve Timoçin ahfadına hizmet ettik
leri gibi namuskarane ve sadakat
le çalışmışlardır. Kalmukların 

Rus imparatorlarına karşı olan sa
dakatlerine bir misal olmak üzere 
şöyle bir kahramanlık örneği gös
terilebilir .. Rusların 1814 senesin
de birinci Napolyon ile yaptıkları 
muharebede, Sofyada ölen Kın -
yaz Serab'ın büyük babası olan Rus 

Az kazananlar 
sene 1500 zeytin fidanı dikilecek- H. F. rumzu ile mektup gönde • 
tir. Bu suretle denizden bakılın- ren bir okuyucum diyor ki: 
ca, çirkin manzara 1<apanmı:; ola- Muhterem Dertortağı; 
caktır. Buraya zeytin ağacı ılikil- Tahsilim orta derecededir. Ya • 
mesinin bir sebebi de, bu ağacın şım 29dur. Şimdi bir duJ:::{J;ı salıi-

leketin sevdiği ve iyi tanıciığı ar- yaz kış yaprag"ını dö!<memesidir. H 
biyim. iç bir oyunu müptela de-

kadaşlardır. Başarılarını dileriz. l ı,ı--K-Ü~Ç-Ü•K..;;._H_A_B,_E_R_l_E_R __ ,11 ğilim. lçki de içmem. K~ı!'" ""lal'la 
::tf. • • da alakadar değilim. Fakat son 

Çinede bir haftadan beri elek - l., __ E':!:""m~i·n"'ö•n"'ü'"H~a~lk!"'e•v•i•n"'de•n•:---'1 günlerde müşterilerim beni ev • 
trikler yakılmıyor. Belediye reis 

vekili Nuri Güngör, Msisatın iki 
tüccar tarafından satın alınmasını 
temin etmişse de müteahhit bunu 
kabul etmemiştir. Yıllardır bakım
sız kalan Çinenin elektrik ve diğer 
bir çok işlerinin ele alınması için 
şar kurulu seçiminin bitmesi bek
lenmektedir. 

Çine urayının 936 yılı bütçesi ü
zerinde ilçebayla şarkurulu ara • 
sındaki ihtilaf Devlet Şurasına in
tikal etmişti. ŞCıra bütçeyi boz • 
muş ve şar kurulu ile ilçebayın 

noktainazarlarını telli edici bir 
karar vermiştir. 

Bu yıl için düzenlediğimiz se • lendin-ıek için teşvike b<7.siodıl111·. 
ri konferansların sekizincisi 4/:lı 937 Ben evlenmek taraftarı değilim. 
Perşembe günü saat (17,30) da E· Çünkü kazancım az, ancal: keıtdi-
vimizin Cağaloğlundaki, merkez mi ve dükkanımı idare cclebiliyo-
salonunda Bay Halim Baki Kun- rum. Arkadaşlarım beni11< ilıtiyar-
ter tarafından (Eski İstanbulda lığımı düşünerek muhakkak ev • 
Türk Sporu) mevzuu üzerinde ve- lcnmenin ldzım geleceğiı;i ileri sii-
rilecektir. rüyorfor. Ben de bu nokt!l üzeTin-

Davetiye yoktur. Herkes gel~bi- de durarak belki evlenmek lazım-
lir. 

Güneş klübünden: 
6/3/937 tarihine tesadüf eden 

önümüzdeki Cumartesi günü saat 
18,30 da Bay Bedri Rahmi tarafın
dan (Resim ve ressam) mevzuu 
üzerine bir konferans verilecek -
tir. Aza ve dostlarımızın bu top
lantıya şeref katmalarını dileriz. 

amelelere karşı onun babaca mu
dır diyorum. Lakin bütçemin iyi 
olamaması da beni lıırpc.lanıakıa 

ve kat'i bir karar verdirm.::mckt• -
dir. Şimdi ben ne yapayım. Evle
neyim mi evlenmiyeyim mi? Siz 
ne dersiniz Dertortağı? 
Oğlum; 

Mektubunu biraz daha mufassal 

binbaşısı Djap Tümen ikinci Kal· 
muk süvari alayı ile Paris kapıla· 
rını zor!ıyarak bu büyük şehire 

ilk olarak dahil olan kahraman bir 
askerdir. Rus imparatoru birinci 
Aleksandr D. Tümeni bu kahra • 
m.anlığından dolayı beyaz kartal 
ıüşanı ile taltif etmiştir. Rus im • 
paratorları bu nişanla, yalnız yük· 
sek rütbeli Rus generallerini taltif 
etmekte idiler. Cengizhanın bı • 
raktığı terbiye kanunlarına daima 
sadık kalan Kalmuklar, beyaz Çar
lara karşı da, muti kalınışlardır. 
!steplerin bu cengaver ve kahra • 
man evlatları hususi hayatlarında 
c'aima mütevazı, ciddi vicdanlı ve 
namuskar olmuşlardır. 

Müteveffa Mogol Kınyazı Serab 
bunun bir örneği olarak Sofyada 
yaşamış ve son nefesine kadar ken· 
dini bu suretle sevdirmiştir. Fakir 
amelelere karşi onun babaca mu
ameleleri tütün deposunda çalı • 
şı:n bütün ameleleri kendine bağ· 
Jamıştır. Bu mübarek zatın ölümü
ne çok ağlıyan kadın erkek bütün 
fakir işçiler, öldüğü gün, mezarı -
nın başına kadar giderek bünglir 
hüngür ağlamı~lar ve üzerinde: 

cSerab Tümene. 
Ya1.ılı olan siyah, beyaz karan • 

fillerle bezenmiş bir çelengi koy
mıışlardır. 

Bu büyük insanın büyük ruhu ö
nünde iğilir ve büyük Timuçinin 
hafidine rahmetler dileriz .. 

(Mir) den-EV. NOSKOF 

Poliste 

İki ortak 
Neler yapmışlar 
Dükk8ne atııen taşlar bir 
adamın yaralanmasına 

sebep oldu 
Galatada Karayatı sokağında 

oturan Suphi ile ortağı Kamil ayni 
sokakta oturan lranlı manav Meh
medin dükkanına gitmişlerdir. Ara
lannda kira yüzünden kavga çık· 

mış ve Suphi ile Kamil Mehmedin 
üzerine hücum etmişler ve dükka· 
nın camlarını kırmışlardır. Bu sıra· 
da camlara atılan taşlardan dük· 
kanda bulunan Caferin sol kaşı ha: 
fil yaralanmışbr. Suçlu yakalanmış. 

Komşunun marifeti 
Ortaköyde Dereiçinde oturan 

Necmiyenin bikrini izale elliği 
müddeiumumiliğe bildirilenkomşusu 
Mıgırdiç hakkında takibata baş
lanmışbr. 

evlenmeli mi? 
yazman lcizımdı. San'atin :ne:Hr? 
Kazancın ne kadardır? Buıı\arı 

bana söylemiyorsun. Maamafilı 
ben sana şu ta\•siyelerde buluna • 
cağım: 

Evlenmek her fert için bir vazi· 
feJir. Fakat herkes bu vazifeyi ya· 
parken daima saadetini göz önün· 
de bulundurmalıdır. Eğer mes'ut 
olacağını ve iyi bir aile yuvası ku· 
racağını limit ediyorsan evlen . Sen 
parasızlıktan dem vuruyorsun. E· 
vet.. Parasız hiç bir iş olmaz. Hele 
evlenmek a~ln!. Fakat para yok di· 
ye de evlcnmek•rn kat'i olarak 
vaz geçmek ıe doı;n, değ;idir Sen 
pekala evı~"1e::ıi:ırsin Şu şartla ki: 
Kendine y.ı:fr~· edecek veya baş• 
ka bir müry J :-si!de çalışan bir kl.ı: 

alabilirsin. K~u kocanın çalı~arak 
bir aile yuvasını yaşatmalarında 

biç bir mah1..ır yoktur. Sen de bl· 
raz gayret e:ler ve daha fazla kaza• 
nırsın. Yo'< eğr-r ben karımı çalış· 
tırmam ders~n sana evlenme ço • 
cuğum derim. 

DertortaOİ 

• 

• 
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Çarşambada 
Bir cinayet 
Çar~amba ( Hususi Muhabirimiz· 

den) - Çarşambaya bağlı Ayva. 
cık kamununda henüz esrar perde· 
si yırtılmayan bir cinayet olmuştur. 
Bu kamun sakinlerinden Ahmet 
adında birisi meçhul lıir kimse ta
rafından öldürülmüştür. Zabıta Kes• 
kin oıılu Mestan adında birisini 
yakalamış ve neıaret altına olmış· 

• tır. Tahkikat devan etmektedir. 

i BORSA • PIY ASAl 

1 

3.3.937 
ÇEKLER 
Açılıt 

l.oadra ıarı. 
Ne"ryOtk O, 7'13 
Porı. 17. 0125 
lllJho 15, 0340 
Briikııel 4, 1'162 
Atma u, sm 
Cea~•re 3, 4610 
S.,fya 64. 4012 
Amoterda,. 1, t4SO 
Prar 22, '7•0 
Viyana 4

1 
,314 

lıladrll il. 3675 
Berlln ı, 9670 
Va,...ya 4, 17S 

Kapaaıf 

"'· o.1ns 
16.9115 
IS.OllSO 
4.61&6 
118.4490 
1.4610 

U,197S 
1,442, 
2'1,637S 
4,2245 
ll,lS1S 
ı,"36 
4,168~ 

4,3611 BuclapOfl• 4, 3690 
1 Bükr.. 108, 252S 10&, 077S 

34,U 
2,7696 

Beiırat 34, ~O 
Yokoı.a,.a 2, 7740 
lrıoıkov a 24, 98 
Stokbolıa 3. uaı 

PARALAR 
A. it. 

ı !;terlla ,.~. 

1 Dolar 123. 
lO Frank 114. 
20 Liret 110. 
lO Relçika Franf'l SO. 
70 Drahmi I&. 
20 '••içre Franrı 56>. 
2,) Le•a lO. 
1 Florln. 63. 

lO K•on Çek 70. 
1 Şilin A•u•turya20,. -

Pezeta -. 
t Mark 25. 
1 Zloti 20. 
1 Peago 21. 

20 Ley 11. 
20 Dl o ar 4&. 

Yen -. 
1 Kron ineç 30. 
1 Altın 1039. 
1 B:1nknot 247. 

ESHAM 
Açdıt 

it Bonkuı Mü.--

• • .. . 
AD&d:;>Jy 

• 

N. 

" " 100 de 100 

"· J,ISJı 

~ 
620. 

"'" 117. 
n~. ... 
21, 

S7S. 
23. 
~ 
75. 
2:1. -. 
28, 
22. 
n. 
14. 
s:ı. -. 
32. 

1040, 
245. 

Kapanıı 

Aolan çimento 14,50 lf,SO 

1 
•ferkeı Ban. 

iSTiKRAZLAR 
Açd•t 

tlrk Borcıa 1 Pqto 

• • 1 Vadeli 

Kapaaıt 

1',U ıt,15 

• 
• 
• .. 

• u ,.,ı. 
• ıı v ..ıeıı ıa,ao u,~ 
• ili Petl• ti, '5 11,'5 
• ut Vadeli 

Ersanl 
bı•d Enu.rı.ı.m 1 

• • n 
• • ili 

Şark tim• 

• 2 • 

1 

Yiiıd• S Hazine 71, 71, 

TAHViLAT 
1 Açıht Kapaaıt 
1 An•<'olu Pe. 1 -.- -•-

• Va. 1 39.30 39.30 
• Pe. il 39,U 39,JS 
" Va. ıl 39,lO 3',ıo 

• Pe. 111 
• v •. ut 
" Mümesıll Pe. 

L . . v •· ~ı.so 42,sıı ı 
DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

•Yum · • balık. sebm \'e-
s:.ır gıda maddelerini asid karbo • 
nik Vt:J..ıt.. ..,,ı,ö. ul f:J.Zler Vasıt:ısı 

ile mlilia(aza etme usulü• h.ık

kındaki ihtira için alınmış olan 28 
Şubat 1\135 tarih ve 2001 numa • 
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kere başkasına devir ve
yahut mevkii fiile konmak için i
cara verilmesi tPklif edilmekte ol
makla fazla ma!Umat edinmek is
teyenlerin Galata'da Aslan han 

5 inci kal 1 - 4 numaralara müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

c Yumurta sarı ve beyazlarını 
muhafaza etmek usulü• hakkında· 
ki ihtira için istihsal edilmiş o:n 
28 Şubat 1935 tarih ve 1995 No. 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu • 

kuk bu kere başkasına devir ve· 
yahut mevkii fiile konmak için i· 
cara verilmesi teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla malü·n>.t 
edinmek isteyenlerin Galata 'da 
Aslan han 5 inci kat ı . 4 numa • 
ralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

1Çoruhda kültür işlerine 
önem veriliyor 

köylerde de yeniden Civar 
mektepler 

Çoruh, (Hususi muhabirimiz -
den) - Burada hususi muhasebe· 
nin parasile bir eczahane açılınıs 

ise de fennin \"e tababetin ihtiyaç
larını karşılayacak derecede 'Pr
mayesi olmadığından her çe~itt•n 
ilaçların bulundurulması kabil o
lamamaktadır. Bu eczahaneyi her 
cins ılaçlarla doldurmak ve doktor 
reçetelerinin Trabzona kadar gön
derilmesine hacet bırakmamak hu
susu temin olunmasını ten1enni 
ediyoruz. İlçelerde de eczahaneler 
yoktur. Halkın ihtiyaçları oralar • 
daki dispanserlerle temine uğraşı· 
lıyorsa da bu dispanserlerin ilaç • 
lan mahdut bulunduğundan o gi
bi yerlere doktor gönderilmesin -
den beklenilen istifadeler elde e· 
dilenıemektedir. 

Kiiltiir i~leri 
Vilayet dahilinde 935 ve 936 yıl· 

larında dokuzu beş sınıflı \'e 42 si 
3 sınıfü 51 mektep varken bu yıl 

yapılıyor 
yetince orta mektep mezunlarına 
açılan kursta onlar, mesleki ma· 
lümatla yeti~tirilerek btı köylere 
gönderilmişlerdir. Kül tüt· Bakanlı
ğının proğı:amına uygun olarak 
köylerde yirmiden fazla modern 
binalar yaptırılmaktadır. Bunların 
yekunu gelecek yıl elliye iblağ o
lunacak ve bu suretle Çoruh \cila
ycti bu bakımdan kültürel bir ha
dise ile de bezenmiş olacaktır. 

Bütün vilayette tahsil çağında 
(28205) çocuk olduğu teshil olun -
muştur. Bunlardan okuyanların 

sayısı beş bin altı yüz on yedidir. 
Demek ki nisbet itibarile yüzde 
13-18 çocuk okumaktadır. Bu yıl 
şu nisbetin yarıya çıkarılması ka-
rarlaştırılmıştır. 1 

Borçkada 10 sınıflı ve Yusufelin· 
de 7 sınıflı mükemmel okullar yap
tırılmaktadır. (Vezir) köyünde de ı 

7 sınıflı modern bir okula ba~lan • 
mıştır. 

içinde on dördü beş sınıflı ve 49 zu ı==============ı 

üç sınıflı olmak üzere 63 mektebe Kabataşhlar 
iblağ eylemiştir. Kongresi 

935-936 ders yılında öğretmen • Kabalaş Lisesi mezunları birli• 
!er kadrosu 78 iken bu yıl vilayete ilinden: 
35 yeni mezun öğretmen alınarak Nizamnamemizin tadili ile fcvka-
öğretmenlerin sayısı 113 e çıkarıl· iade umumi kongremiz 6 mart 1937 
mıştır. Bunlardan başka do, köy Cumarteıü günü saat on beşte 
bütçelerinden idare edilmek üze- Eminönü Halkvinde toplanacağın• 
re köylerde otuza yakın mektep dan bütün üyelerimizin teşrifleri 
daha açılmıştır. Kültür müdÜri • rica olunur. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan haciz altına alına. 
ralc Birinci açık arttırmasında satılmıyan }nefe ait Fiat markalı 
ve 924 numualı hususi otomobil Taksimde büyük garajd~ 
S.3-937 günü saat 14 de açılc arttırımı ile satılaca~ı ilan olunur. 

• * ,. 
(B.) (1180) 

Keşif bedlci 6017 lir• 32 kuruş olan Pl:>rya da yapılan plaj tesi· 
satından soyunma gardıropların1 ilaveten yapılacak işler kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme S.3-937 Cum• günü saat 15 de 
Daimi Encümende yapllacakhr. Şartnamesi J,.evazım l\Iüdiirliığün

de görülebilir. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lı .kanunda 
yazılı Yesik&dan b&şlca Belediye Fen İ5leri Müdiırlüğünden ala· 

cakları fen ehliYet nsikasile 451 lir" 30 lrnru~lulc ilk teminat 
makbu:ıı veya mektubtle beraber teklif ıııektupl:ırını lı'vi kapalı 
:ıı•rllarını yulc:ırd• yazılı günde saat 14 de k"'dar Daim! Encü
mene verınel!dirler. {B,) (992) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Yüksek Mühendiı mektebi binasının bulunduğu arsa 

dahilinde yaptırılacak 214296 lira 7 kuruşluk keşif bedelli Pan• 

slyou binası lnşa91 ve tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname Te evrak ~unlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni 

şartlar, Pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli

B - Mukavele projesi 

C Jlayındırlık işler! genel şartnamesi. 

D Plan ve projeler. 

İstekliler bu •artnameleri ve evrakı 11 lira bedel mukabilin• 

de mektep idaresinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 22·3-937 tarihine müsadif Pazartesi günü 

saat 15 de Gümüşsuyunda Yüksele Mıihendis mektebi binası 

içindeki arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 11965 lira 

muvakkat teminat Yermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları 

haiz olup getirnıesi lazımdır. 

A - Nafia \'ekJ.letinden alınmış yapı mUte:ıhhitliği ehliyet 

vesikuı. 

B - 50000 liralık iş yaptığına dair Nafia Vekaletince 1 

tasdikli vesika. 

C - 937 yılına ait Ticaret odası vesikası. 

5 - Eksiltnıeye gireceklerin bizzat diplonıalı mühendis veya 

mimar olması veya bunlardan birinin fenni nıes'uliyeıi :ılıında 

işiu yapılacağını ve inşaat nniddetince !~in başında bnlunduru• 

lacağını teahhüt etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü m:ıdd~dc yazılı saat

ten bir saat evveline kadar Yüksele Mühendis mektebi binası 

içindeki arttırma ve eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz 

mukabilinde verilecektir· Poata ile gönderilecek mekrnpların 

nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 

zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunnıası şarttır. Postada 

01acak gecikmeler kabul edilmez. (1076) 

İstırnbul 7 ci icra Memurluğ'ln
dan: 
Kleanti ve Timoleonun uhde.sinde 

1 

olup borçlan dolayı haczedilen Ba
kırköyünde Zeytinlik mahallesinde : 
Vapur iskelesi sok1ğında (ınvha· 

sebeci sokak) eski 16 numaralı maa 
bahçe ve mli5tcmilat bir bap ha • 
nenin nısıf h'.s5"si dcynın adell'i 
tediyesi hasebile ac;ık arttırmaya 

vaz1>dilmiştir. 

Hududu: Sağı Papadaki zc•. ı e'i 
Marya, solu Kanamacı çıkmazı. 

arkası Kosti \" ,resesi sebze ,.e bah
çesi, cephesi Muh~sebeci Ci<d<lesi
le mahduttur. '.~1:namın.ı yeı.~ı.ıli 

üç ehli vukuf t"ra!ından (954)) Ji. 1 

ra .<ıymet takdir «dilmiştir. 
Umum mesahası: 1671 metre mu

rabbaı olup 250 metre n:ura\ı11aı 

üzerine iki kalı !.ii.ı gir ve bir k:ıll 
alı•ap kaplamr. "ln,~k ü"ere üç kat 
ve 67 metre murn.Obaı üzer.ine in
~· edilmiş kaı-gir bır kat ahır ma
hallı vardır. 

Evsafı: Bah:;enın etrafı duvarla 
muiıat olup demir k:i,.ı. ile girılir 
caddeye nazır olan duvarlar yarım 

ve üstü demir ı:ıannaklıklıc.!ır. Eı

na kar!(ir aksamı dahiliyrsi ahşap
tır. Pencereleri rıancu·!..:Jur. Bah
çed~ el ile müteh.trrik t•ılümbalı 
bir kuyu su tcsı.1tı ve 'ı:wuz var· 
dır. Müteaddit m'Y\" ağaçları ve 
zeytin fidanları, b1r demir kaır.e

riyc birinin zeminı t~hta d1gcrinin 
zemini çimento olmnk üwıc iki 
göz ahırı mü~temildir. B:n?ya balı· 
çedcn iki tarıiflı mermet merd, • 
venle çıkılır. 

Birinci kat: Bir salo'l iiıerinde 

biribiriııe geçilir karşılık' ı altı o· 
da , mermer m..ı;luklu ah!ranga bir 
hetl, larafeyni camlı ikir.rı ve ze
min katına g~çi!ir merdit·en baş: 
ye bir !l1CLC:,ven altı me\'cu.ttur. 

İkinci kat: Merdiven başında ca
meki'ınla höl Jnmüş bir ;;aı ~n üze
rinde yckdi~erine geçilic biri bal
konlu ve k.1\şılıklı altı o·Ja, n1us -

luklu alalu~ka hela vardır. 
Üçüncü V.1t· Merdiven altı bir 

dolap bu '::sım ç~tı katı olıtp hr 
çatı arası v" bir küçük od~dan i • 
barettir. 

Zemin kal: Tulumbalı sab': ka
zan, sabit depo. iki merme.· tek • 
nesi bulunan zemini karo>;ır.pn bir 
çamaşırhane musluklu t~;:giıhlı o
caklı bir mutfak iki musluka ze· 
ırini çirr.en:) bi: banyo oc!ası, bu 
kısmın ta·ılığ: rhşap böJn,c- iie ay
rılarak depo hı.linde kullanılmak
ta olup bir odası, lıir helılsı mev • 
cutlur. Bahçeden ayrıca bu kıs • 
mın bir kapısı v:rriır. Bir.anın ah
şap kısımları tamamen ya;ı1ı bo· 
yalıdır. Kısmen elektr:k tesisatı 

vardır. Binanııo üstü kısmı tahta 
kaplı olup yağlı boyalıdır. 

Arttırma p~şindir. Arttırmaya iş· 

tirak edecek müşterilerin kıyme
tın muhammenenin 50 7,5 r.ısbetin· 
de pey akçesi veya milli bir banka
nın teminat mektubunu hamil ol
maları icabeder. Müterakim ve ·gi 
tanzifat, tenviriye ve vakıf borç· 
ları borçluya aittir. Arttırma şart· 
namesi 18/3/937 tarihine müsadif 
Perşembe günü dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. 

Birinci arttırması 12/4/937 tari
hine müsadif Pazartesi günü dai
remizde saat 14 den 16 ya :rndar i~
ra edilecektir. Birinci artt!rm1jl 
bedel kıymeti muhammen.?nin 'o 
75 ni bulduğu takdirde üste bı • 

rakılıı'. Aksi t"kdirde son arttır • 
manın taahhüdü baki kalmak İl· 
zere arttırma 011 beş gün daha tem
dit edilerek 2714/937 tarihin<' mü
sadif Salı günü saat 14 den 16 yıı 

kadar dairede yapılacak ikinci art .• 
tırma neticesinde en çok arttıranın 
üstünde bırakıl&caktır. 

200-l numaralı icra ve ifhis kanu
nunun 126 cı maddesine tevfikan 

hakları tapu ;;icillerile sabit ol • 
may~n ipotekli alacaklılarla diğer 
alakad~tanın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu !-aklarının ve hü • 
susile faiz ve masarife dahil olan 
iddıalaıının ilan tarihindım iti • 
haren 20 gün zarfında evrakı müs
bitelerile birlikte dairemize bil • 
dirm~leri ltıLundır. Aksi takdirde 
hakla:-ı tapu sicillcrile sabit olma
yanlar satış lıedelinin paylaşma • 
sından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi \enviriye> ve tanziCiyeden iba
ret olan beled<ye rüsumu ve vabf 
icarcsi bedeli v~ rusumu tellJ.liy~ 

müzayededen tenzil olunur. 20 se· 
nelik vakıf karesi taviz bedeli 
müşter}ye aittir. Daha fazla malu
mat almak istiyenlerin 934/84 nu
maralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen lıaciz ve takdiri kıymet 
rapor:ınu görJp anlayacakları i -
lı\n olunur. (30f.84) 

4 Mart 

Kömür Sergisi 
Kömür yakan vesait ve teshin 
aletleri beynelmilel sergisi 

1937 Martının 26 ıncı 
Cuma günü Ankara'da 

Sergi evi ve sahasında açılıyor 

Sergiye iştirak edenlere oldu
ğu gibi, Sergiyi ziyarete ge
leceklere de azami kolaylıklar 

temin edilmiştir 
Her tUrlü malQmat va fazla izahat için 
,u adreslere müracaat edlhnelldlr : 
lstanbul : Karaköyde Yatakla Vagonlar 
tirketinde Sergi memuru ; 
Ankara : Sergi Komlserliği. 

İstanbul Beşinci 
icra Memurluğundan: 

Milıalin tasarrnfunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede 
ipotekli bulunan ve paraya çenilmesinc karar verilip tamamına 

(1319) lira kıymet takdir olunan Burgaz adasında karakol Yeni 
köy kalıyası sokağında eski 12 yeni 21 No. lu sağı salıibi ferağ 
Eftalyanın 12. 14. 16. 18 No. Iu dükkanları solu Ayayar sokağı 
arkası sahibi ferağın hanesi önü yol ile çevrilmiştir. Evsafı: 
Hanenin zemini, birinci katları ahşap bodrıım kargirdir. Haricen 
köşe ve yan cephesi birinci kattın itibaren müsellesi kiiçük çık· 
malan havidir- Bodrum kat: Zemini çimento bir aralık üzerirde 
zemini çimento tavansız bir oda zemini çimento bir aralık zemini 
çimento mermer tekne ve haricen Ocaklı bahçe ve sokağa kapısı 
olan iç'nde metruk bir od:ı merdiven altında helil ve kömürlük 
vardır. Zemin kat: Sokaktan dört mermer basamakla çıkılan 
zemini çimento bir sahanlıkta bir sarıııç, ahşap bir sofa üzerinde 
iki od• alaturka ocaklı zemin' ahşap bir metruk merdiven altında 
alaturka bir hela birinci kat bir sola üzerinde üç oda sofada etr~fı 
ahşap korkuluklu döşemesi ahşap balkon olup odanın birinin ııın• 

kaddema vnkua gelen yangın hasebile döşemesi bığdadıları, mer• 
diven tarafı tırapzonu kısmen yanmı,tır. Mesahası tahminen 
74 m 2 olup bundan 65 m 2 bina mütebakisi aralıktır. Yukarda 
evsafı Yazılı ev tapu k•ydında olduğu gibi açık arttırma vazdilnıiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıy· 
meti muhammenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. i.\fütera· 
kim vergi, tanzifat, tenviriye Ye vakıf borçları boçluya aittir. 
Arttırmaşartnamesi 1.3.937 tarihine müsadif Pazartesi günn Dai• 

rede mahalli mahsusuna talile edilecektir. Birinci ~rtttrmast 15 • 
4.937 tarihine müıadif Perşembe günü dairemizde saat 14 ten 
16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti mLt• 

kammenenin %75 ini bulduğıı takdirde üste bırakılır. Aksi tak· 
dirde ıon arttıranın teahhüdü bakı kalmak üzere arttırma on beş 

gün daha temdit edilerek 30·4·937 tarihine miisadil Cuma günü saat 
14 ten 16 ya kadar Dlirede yapılacak ikinci arttırma neticesinde 
en çok artttranın Ü5tünde bırakılacaktır. 

2004 numaralı İcra Ye İfl1s kanununun 126 ıneı maddesine 
tevfik•n hakları tapıı sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla 
diğer alikad~ranın ve irtifalı: hakkı alıiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden iti· 
baren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bil• 
dirmeleri l:l.zimdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile aı!>it ol. 
mıyanlu satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırıar. Müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusumu ve 
Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Dellaliye ve 20 se• 
nelik valı:ıf icaresi tavizide diğer bilumum vergiler gibi bo~çluya 
aittir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/3836 numaralı 
dcıyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet rapo· 
runu görüp anlayacaklarl ilan olunur. (1155) 

DEVREDİLECEK İHTiRA SATILIK HANE 
BERATI Kadıköyünde Bahariye Tramvay 

.Şeker istihsaline ait usul ve ci· tevekkuf reaballinde Şekerci Bakkal 
haz• hakkındaki ihtira için ve • sokağında 20 No.lu hane aalılıkltr. 

3 ih On arşın yüzü ve yirmi arşın de. 
rilmiş olan 11 Şubat 19 5 tar ve rinli~ vardır. On odası bahçesi ve 
1956 numaralı ihtira beratı üze • kuyusu vardır. Görmok istiyenler 
rindeki hukuk bu kere başkasın:ı mezkQr haneye muttasıl 18 No.lu 
devir veyahut mevkii fiile konma.c evden anahtarını alabilirler ve pa· 
için icara verilmesi teklif edilmek· zarlık için Galatada Havyar Ha· 

nında 25 No.da Avukat Ferit Res
te olmakla bu hususta fazla malil.· sama müracaat •binler. 
mat edinmek isteyenlerin Galata 
Aslan Han 5inci kat 1 - 4 numara
lara müracaat etmeleri ilan olunur. 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Maliye muhakemat müdüriyetı 
tarafından Kasımpaşada Dioeklıa· 
ne meydanında Abdulkadir aley · 
hine açılan 20 lira 34 kuruş alacak 
dnvasıııın duruşmasında meblağı 

müddeabihin tahsiline dair verilen 
12/12/936 tarihinde verilen hükJm t 
hullisası Abdulkadirin haicn ika
metgahının meçhul bulunması hase
bile tebliğ edilememiş ve davacı ve· 
kilinin istcgik ilanen tebliğe ka· 
rar verilmiş olduğundan t1rihi i· 
landan itibaren 20 gün zaı (ınca i
tiraz etmediği takdirde hükmün 
kesbi katiyet edeceği malümu ol· 
mak üzere ilan olunur. (936-lJStlJ 

1355 Hicri 
Zilhicce 

20 

1352 Rumt 
Şubat 

19 
jYıl 1937, Ay 3, Gün 63, Kasım 117. 
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YEZiDiN AŞKI_,_, 

____ v_E_K_E_R_B_E._L_A_"' _F_A_c_ı_A_s __ ı _J 
Tarihi roman: 109 Yazan: M. Rasim ÖZGEN 
Hüseyin .. ziyaretçinin bu esrarengiz haline biraz hayret 
etti; fakat çabucak fikrini değiştirdi : Kim bilir, başına bir 

feliket gelnıiş bir adam olmahdır. Dedi. 
Muaviye .. gözleri y:ışararn'.<: saflarınızda harp ederek size yar- 1 renkte .. başlıkları ve elbiseleri baş-
- Oğlum, Yezid! Bl!, ki.. Alla- dlm edeceklerdir. All:ıhımızın ra- ka biçimde idi. Öyle cengiinrler 

hın inayetine mazhar olacaksın. him ve adil olduğunu hatırlayınız.. vardı, ki saçları kadın saçından da-
Yalnız, söylediklerimi unutma' İş- düşmanın yaralılarına \•e firarileri- ha uzundu \'C daha giizel öriilmüş-
te yine tekrar ediyorum: I1;:life ne kıymayımz! Harbe i~tiraak et.- tü. 
olduğun zaman, Iraktan göziinü a- miyen halka dokunmayınız! Ölii - Kahtan emiri .. o kadar alçak 
Yırma! Oranın valisini s:k s;k de- !erin çc.etlerine hlırme ediniz. Ör- boylu bir beygire binmi~ti, ki.. a-
ğiştir! Suriyelilere iğlimat ede - tülü kalması icabeden uzuvlar aç- yakları, yere sürünüyor gibi idi. 
bilirsin; fakat her muvaffociyet - mayınız! Kadınlara hakaret ve te- Arkasında yuruyen SÜ\•arilerin 
ten sonra onları yurtlarına gön- cavuz etmeyiniz! Düşıı:an ordu - yollu entarileri, atlarının sağrıla-
der; çünkü fazla sil5h altında tu- giıhanda elinize ne g<'çerse size rında dalgalanıyordu. 
tarsan, onları da kendinden uS&n- helaldir; faknt bunun haricinde En çok dikkati çeken kıt'a, Tag-
dırırsın; belki de kendine <!iism;m yağma ve gasbedeceğiniz her şey lib kabilesi oldu. Çok büyük san-
cdersin. İbnizzübeyre, hiç bi; va- haramdır. cağına, Sen - Serjin remzi işlen -
kit inanma! Fak~t. onu old.irmek- 1 l\Iuaviye .. sözünü bitirdikten mişti. Bütiin süvariler, ayni biçim-
ten de sakın' sonra, mcş aleler arasıada aydın- de, deve derisinden çizme, başlık, 

Dedikten sonra, Y~zide daha zi
yade yaklaştı. Borular çaldığı için 
lıabasının söylediklerini i~ITPck i -
Çin başır.ı iğrniş olan şel.z3cirnin 
elinden tuttu ve; 

- Huseync gelinci! .. biraz zayıf 
ruhludur; fakat ona da babası Ali
yi katledenlerin ve kardeşi Ha -
sanı terk edenlerin zararı dvku
naeaktır. Onu da şımartacaklar .. 
hilafet dağvasına kışkırtacaklar -
dır. Oğlum! Böyl.:? bir mes'ele vü
zündcn Hüseynle karşılaşırsan· o
nu affet! Peygamberin torununu 
arr~ı yavrum! 

Diye iiave etti. 
Yezid .. babasının bu son s.izle

rini işidince, sarardı ve hırçın bir 
sesle: 

- Baba! İstedikleıinin hepsini 
Yaparım; faat Hüseyne karşı zerre 
kadar merhamet besliycmem; çün. 
kü onu, bir salkım üziim gibi a -
Yaklarımın altında ezeceğime ye 
ınin ettim. 

Dedi. 
Muaviye .. endişeli hır sesle: 
- Allah seni böyle bir günah iş

lemekten korusun! 
Demekten fazla bir şey söyleme

di; çünkü suvari kıtahrının hare
keti yaklaştığı için dua ve nasihat 
etmek zamanı yaklaşmıştı. 
Ordugahı at kişnemeleri doldu

ruyordu. Hava, tamaır.ile sakinleş
l!1işti. 

Muaviye .. ortadaki kürsüye doğ
ru yürüdü Ve oraya çıktı. Gittik
çe ku,-vetlenen bir sesle· 

- Allahın askerleri! dedi. Bi -
!iniz, ki.. düşman, si'c karsı ko
Yilmaz; çünki size, h~r bin- birer 

.,!Ülfikar kuşanmış melekler, sizin 

• 

!anan orduglliıtaki ashrler üze - çekct giymişlerdi ve atlarının üs -
rinde gözk:rini gezdirdikten son- tünde dimdik duruyorlardı. Omuz-
na baktı. Elindeki fil r!işi deyneği larından sarkan kılıç kayışlarında, 
ra, kürsünün yanında duran oğlu- yayları, hançerleri ve misvakleri 
ıll'fi doğru uzatarak !ıareket işa- sallanıyordu. 
rcti verdi. (Devamı var) 

Suvarileri kıtaları sıra ile yü- TARİHTEN 91 İNCİ NOT 
rüyerck halifenin önünden ge - Ömer, düşünceye daldı. Girişti-

çerken: ği işin tehlıkesini düşündü. Mu _ 
- Allah yaıısur Emırulmiminin! hammedi öldürmiye muvaffak ol-
Diye bağırıyorlardı. ı sa bile iş bıtmiyecekti. O zaman i-
Her kıtanın önünde, atlı kabile ' ki kabile arasına kan dağvası gire-

şeyhi yürüyor. Yanında yürüyen cekti. l\fukatelede, belki de bütün 
bir piyade neferi de, onun llrhını Hattab ailesi mahvolacaktı. Fakat 
taşıyarak yedek atını götürüyor- Ömer, fikrinden dönmiyecek ka _ 
du. Arkadan da atlı Bedeviler dar sözünün eri ve cesurdu. 
gidiyorlardı. Fakat kız kardeşi ile eniştesinin 

Yezid .. Suriyelilerin önünd~ geç- müslüman olmaları merakını mu _ 
ti. Ü"zcrinde, kumandanlara malı- cip oldu. Evvelii, onları görmek is-
sus olan beyaz bir er.ıari, elinde tcdi ve kız kardeşinin evine gitti. 
de beyaz bir bayrak vardı. Arka- Fatma ile kocası, o sırada cTa _ 
sından giden suvarilerin hepsi, sır- ha• suresini ve bir rivayette •Ha-
malı agelli siyah keti.veler idi. did. suresini ezberliyorlardı. Su-

Yezidin suvarilerinde sonra, ye- reyi bir kağıda yazmışlar .. okumak 
lesi ve kuyruğu dalga dalga kaba- bilmedikleri için onlara okuması i-
rıp kır atının üstünde Eyyubülen- çin Hahhah ibni İrti evlerine ge _ 
sari geçti. Mahruti y',şil külahına tirmişlerdi. Sureyi hep beraber 
büyük bir beyaz sarık sarmıştı. Ar- tekrar ediyorlardı. 
kasında, hafızlar, müfetsirler ve Ömer, evin köşesini dolaşınca, 
dümbelekçiler vardı. onların birşeyler okuduğ\ınu i _ 

Sonra maiyetlerinin başında şitti ,.e şiddetle kapıyı çaldı. 
En•ordan bağzı zevatla meşhur Saidl.o Fatma, Ömerin kılıçlı ge-
Cl'ngaverler ı;PÇli!QT. Bunların ara- !işini görünce tclJ.ş ettiler. Kağıdı 
'mda halife Ömcrin oğlu dindar bir tarafa soktular. H:ıbbabı da bir 
Abdullah ta vardı; yayını çapraz köşeye sakladılar. 
bir şekilde boynuna takmL, .. yük - Kapı açılıp ta Ömer içeri girince 
~ek sesle tekbir getiriyordu. ilk suali: 

Dörduncü kıt'anm önünde, belin- - Okuduğunuz ne idi? 
de kılıç, elinde yayı, şehzadenin Oldu. 
c!.yılarından bir bedevi gidiyordu. Saıd: 

Buunun beyaz bayrağında kırmızı - BirŞ('y okumuyorduk! 
bir haç ~ekli görünüyordu. Deyince. Ömer: 

Her geçen kıt'anın bayrağı ayrı ·- İşıttiğim doğru çıktı. Siz de 
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937 Perşembe proa-ramı 1 - Şubemizden maaşlarJnJ l0 S-
Ôfle neşriyatı: 
Saat 12,30 pllkla Türk musikisi, k .ı.o etti" kt b 1 M .. t k 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif pllk onı rme e u unan u e a-
ueşriyatı, 14,00 ıon. • tJ • •• • d •• d k 
Akşam n~riyatı: 11 erJD UZCrlD e muracaat e ece .. 
17,00 inkı'ap dersleri Hikmet } • •• l f 1 k • J • 

Bayur tarafından üniversiteden erı gun er yazı ı 0 ara gışe erJ-
~:~nly~8'31r~~ikl:ar~~~:u~~::i; mizden aldıkları numaralarla tayin 
solo, 20,00 Recai ve arlladajları J •• J d B k 
tarafındllfl Türk musikisi ve halk ! 0 Unan gun er e an amıza mÜra
şarkıları, 20,30 B. Ômer Rıza tara-

fından arapca söylev, 20,45 Saliye CaatlarJ Ve bunun haricinde Vaki 
ve ark~.daşları tarafından Türk ve 

halk şarkıları, 21,15 orkestra, 22,ı 5 1 olac~k. dileklerin yerine getirilemi-
ajans ve borsa haberleri ve ertesi _ 

günün programı, 22,30 plakla so- . yecegı, 
lolar, opera ve operet pJrçaları. 

,...
23

....,.·
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_"· _____ ' 2 Harp Malullerinin ayın 4 

~!~~~:~:.din sihirbazlığına ug - düne kadar vaki olacak müracaat-
• Dıyerek Saidin yakasından ya - J • •• • d J 
kaladı \'C onu, yere çarptı. Fatma, arı günü günune ıcra e i İp ondan 
kocasını kurtarmak ıçin araya gi-

rince Ömer, onun da yüzüne bir sonraki müracaatlarının sıraya tabi 
tokut vurdu. Kadının burnundan 

kan boşanınca, Ömer müteessır olacag" 1 ilan olun ur. (465) (1128) 
oldu ve ikisini de bıraktı. 

Fatma, canı yanmakla beraber: 
- Ya Ömer! Allahtan utanmı -

yo:: musun? Niçin, kendisine a -
yeller gönderdiği peygamberine i
nanmıvorsun. İyi bil, ki ben ve ko
cam ıslamiyet ~erefine mazhar ol
duk. Başımızı kessC'n bu yolumuz -
dan dönmeyiz. 

Dedi ve şehadet getirdi. 
Ömer, ne yapacağını şaşırdı ,.e 

dethal ye-re oturdu. Mülayim bir 
sesle: 

- Okuduğunuz şu kitabı getiı i-
niz! 

Dedi. 
Fatma, sakladıkları kağıdı geti 

rip verdi Ömer, yazmak okumak 
bilirdi. Süı-eyi okumıya ba~ladı. 
Onda fasahat ve beliıg:ıte hayran 
kaldı; surenin bahsettiği şeyler de 
merak verici idi. 

Ömer, cLehu ma fissema\·ati \'C 

ma filardi ve ma beynehüma ve 
m:ı tahtcsscra. ayetine gelince, o

nu birkaç defa okuyarak ezberle -
di; sonra derın derın düşünmiye 
ba.~iadı. Bu ayetin manası şôyle -
dir: .Gokleıde ve )'er yüzünde .. 
bunların <ırasında ve toprağın al -
tınC:aki ~eyler hep onundur.> 

Ömer, kız kardeşine: 
-- Ya Fatma! bütün bu mahlu -

kat hep sizin tanrınızın mıdır? 
Diye sordu. 
Fatma da: 

- Bunda şüphe mi var? 
Diye cevap verdi. 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal-

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ A İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

kasına dikkat ediniz. 
mar·· 



8 

Diş macunu kuHanıyorsanız, dişlerini· 
zin daima temiz, daima beyaz, daima 
sağlam kalacağına emin olabilirsiniz 
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-AÇIK SÖZ - 4 Mart .-, 
Zührevi ve cild hastalıkları 

•• 
or. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
kartısında No. 313 Telefon: 

43585 ~ 

llştanbul komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

lX. Kor için 64 tane matbu no
taya ihale günü talibi çıkmadığm
dan pazarlıkla ihalesi 22/Mart/937 
Pazartesi günü saat 16 da yapıla· 
caktır . Muhammen tutarı 180 li -
radır. Şartnamesi her gün ö~leden 
evvel komisyonda görülebilir. is
teklilerin 14 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile hera -
her ihale günü vakti muayyenin
de Fındıklıda Komutanlık satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 
(1149) 

* İstanbul K. Birlıkleri için ınik -

iNHİSAR 

• 

p 

DAİM 
İNCE 

Toptan satış yeri : 
Kabataı inhisarlar Baş mü· 

düdüğü ambarı inhisar salış 
mağaza ve depol•rından mal 
alanlara meccanen nümune ve
rilir. 

çıktı -
Toptan fiaUar: 

Mutfak tuzları : 50 kiloluk çu· 
valda kilosu : 5 kuruş 10 para 
Sofra tuz! ırı : 64 kilolu le san. 
dıkta ( l ve 1/2 kiloluk paket 
halinde) kilo•u 9 kuruş 20 para 

------------------------~~ 

D 1 M A 

u u 
............................... __ ........................... .. 

Diş macunlarının en tesirli ve.en nefisidir · 

tarı takarrur edecek son fiatı ü • 
z~rinden tesbit edilmek üzer~ 30UO 
liralık yün eldiven \ 'ermeği teah
hüt eden üstenci nam ve hesab:na 
açık eksiltme ile ihalesi 2.t,:M~rtİ 
1937 Çarşamba güniı saat 15 de 
y~pılacaktır. Şartnames i her gün, 
ÖRleden c•vcl komisyorn.!a gorii • 
I ı: bilir lstcklılerın 225 liralıôt ılk 

temına: makbuz veya ın~ktupları 
ıl~ beraber ihale günü vaktı mu • 
a.vyenindc Fındıklıda Komutı;r.lık 

satın alma komisyonuna gelTcle· 
ri. (1150) 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı f 
._ ______ lş~• .. e .. t __ m_e __ u __ . __ ld_a_re __ s_i_i __ ı& __ n __ ı __ a_r_• __ ___ 

Sultan Ahmet Birinci Sulh Hu· 
kuk Mahkemesinden: 

İstanbul Maliye Muhakemat mü
düriyeti vekili avukat Vahit Sa
yın tarafından Galatada Perşembe 
pazarında Aslan hanının ikinci 
katında Algarante Biraderler ş;.c. 

keti damga resmi ve cezalarından 
dolayı 1688 kuruş ve mahkeme 
masrafları için gönderilen daveti· 
yeye mübaşiri tarafından verilen 
şerhde mezkur şirketin ikametgii· 
hının meçhul bulunduğu gösteril· 
miş olduğundan 20 gün müddetle 
ilanen tebligat icrasına karar veri· 
lerek duruşma günü olan 16/4/9:17 
tarihine müsadii Cuma günü sc.at 
14 de bırakılmış olmakla sözü ge· 
çen gün ve saatte mahkemed~ ha 
zır bulunmaları veya tarafından 

\ 

• a ' • 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 

lstanbul Satınalma Komisyonundan: 
Motör Sayıları Tasın la nan Tutarı İlk Teminatı 

Lira Kuruş Lira 

11 " 400 00 30 
18 " 275 00 21 
20 " 325 00 25 
21 " 35 00 3 
22 " 135 00 11 
26 > 50 oo 4 
31 > 400 00 30 
38 > 225 00 17 
43 " 100 00 8 
47 " 11) 00 2 

1 Yukarıda numaraları yazılı 10 tane Motörün 5. 3_937 
Cuma günü· saat 10 da ayrı ayrı artt ı rma suretile pazulıkta satı• 
lacaktır. 

* İstanbul K. lığı Birlil:!eri için 
7900 kilo zeytin yağına ihale günü 
talibi çıkmadığından pazarlıkıa i· 
halesi 24/Mart/1937 Çarşamba gü
nü saat 15.30 da yapılac3ktır. Mu
hammen tutarı 5214 liradır. Şart

namesi her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin 391 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektupları 
ile beraber ihale günü vakti mu • 
ayyeninde Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyon~na gelmelerL 

(l15'.J 

* Çatalca müstahkem mevki eratı 
için 4000 kilo zeytin yağına ihale 
günü talibi çıkmadığmdan pazar • 
tıkla ihalesi 15/3/937 Pazartesi giı· 
nü saat 15,30 da yapılacaktır. :Mu· 
hammen · tutarı 2660 Eradır. Şart • 
namesi her gün öğleden evvel ko· 
misyonumuzda görülebilir. İsl/)k
lilerinin 200 liralık ilk to.mınat 

makbuz veya mektupları ile l>era-

Muhammen bedeli (7740) lira ole 180000 desimetre murabbaı 
döşemelik keçi derisi (18· 3·937 Perşembe günü saat 15,30 da 
k apalı zarf usulü ile Ankarada idare bin•sında satın alınacaktır. 

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 alınm ı!i vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar 
Komisyon Reisliğin e vermeleri lazımdır. 

ŞartnAmeler parasız ol•ralc Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır, 

(1099) 

Adliye Vekaletinden: 
Hakimler kanunu mucibince toplanan ayırmA meclisi umumi 

heyeti 938 senesine mahsus olmak üzere biikinılerin terfii için 
mahkemei temyizce tetkik edilen işlerinden % ıo sinden fazlas,nın 
tasdik ediluıi~ olmasını ve tercihan terfia layık olabilmeleri için 
de bu miktarın % 75 şinden fazla bulunması Hi.z ımgeldiğin! ka• 
rarlaştırmı~tır. (478) (1164) 

tasdikli bir vekil göndermeleri '~ 
aksi takdirde gıyaplarında davay:< 
devam olunarak itiı'azlarının rcd 
olunacığ tebliğ makamına kaim 

:-----------------------~ ....... --, ......................... .... 
1 1 b 1 H · A k K 1 1 1 olmak üzere ilan olunur. (934-49S) 
ı:.------S-ta_n __ u ____ a_r_ic_ı __ s __ e_r_i ... ~a,.a_t_ı _la_· o __ a_rı _____ _. Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden 

ber ihale günü vakti muayyenin· Ankarada iha lesi 5.3.937 Cu ma gunu saat 15 de olacağı ilan 
2 - İsteklilerin İlk Teminat ma kbu•lazile Galatada Çinili de Fındıklıda Komutanlık satın al- ettirilen 80000 ili 85000 metre kışlık elbiselik kumaş ihalesi 

Rıhtım H•n birinci kattaki Kom;syon~ gelmeleri· •925• ma komısyonuna gelmeleri. (1•160 22· 3-937 Pazartesi giıntı saat 15 şe bırakılmıştır. "627" "l l71. Basıldığı yer: Matbaa! Ebüzziya 

Başmuharrir 

ETEl\l İZZET BENİCE 
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