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Rusyaya gitmeğe hazırlanan Üç Ermeni 
kadını evi tutuşturduktan sonra kendile
ri de evle beraber yanmak istediler I 

-, Yukarıda soldan itibar~n gırtlağı parçalanmıı bir 

J:.~lci• ii/ü buluna11 ya,Iı he.kire Maryam, po[iı mü• 

6: rü Salih Kılıç e~den çıkarılan e1yaları tetkik 

edigor, altla ıoldan yakalanan yanaırıcı Ermeni 

kadınları Dirohl ıu• lr.ırı Hayganu1, hıidisenin cer•· 

yan eıtiRI eıu • 
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Hadiseye ve yapı- 23 saatlik boğuşmadan sonra 
---------....;;;; ... ...:...--------~ 

lantahkikatınsaf- Hükumet kuvvetleri 

•• 

Bu seneki bütçe 7,5 
Milyon fazla 

148 parça harp Gemisi 
yapılıyor 

Londra, 4 (A. A.) - 1937 ıenesi 
harbiye bütçesi tahminleri, 63.120.000 
lngiliz lirasına baliğ olmaktadır. Şu 
halde 1936 senesi bütçesine naza· 
ran, munzam krediler de dahil ol· 
duğu halde 7.239.000 lngiliz lirası 1 
miktannda bir fazlalık vardır. 

Bu tahminlerdeki masarif fazlalığı, 
askeri hazırlıklar programının tevsi 
ve tacil edilmesi neticesinde mey• 1 
dana ielmiştir. 

Hindistan hariç olmak üzere, 
ordu mensuplarının yekunu 168,900 
kişiye baliğ olmaktadır. 1936 se
nesinde 156,400 kişi idi. Ordu 
mensupları mıktarının artması, tank• 
!ar ekipleri ile hava taarruılanna 
karşı vücude getirilen cüzütamlar 
hariç olmak üzere, iki piyade ta• 
buru vücude ietirilmesi, sahillerin 
n bazı limanların müdafauına ait 
tertibatın ve seferberlik Hnasında 
orduya ait bazı ihtiyaçların tatmin 
edilmesi için ittiha:ı: olunan tedbir· 
!erin neticesidir. 

(Deıuami 2 inci ıahifetfı) 
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Yunan kralı 
Giride gidiyor 

Atina 4 (A. A.) - Atina ajansı 
bllJiriyorı 

Kral ikinci Jorjla Başvekil me. 
taksas cumartesi günü Girit adasına 
hareket edecekler ve başlıca şe- \ 
birleri zlyret ederek bir hafta ka0 

dar kalacaklardır. 1 

Gazeteler, giritlilerin hararetli da. 
vetleri üzerine vuku bulacak olan 
bu ıeyalin hususi ehemmiyetini 
kaydetmekterlirler. 

Şark misakı 

Dı9bakanımız seyahat 
tarihi belli delil 

BUGÜN . 
1 ııeldo ı (Fıkra) • Soruyoruz (Vod•ll 

(K•ıdc) 

1 lacüde1 Şehirded röportajlar·Hadi
•cler kar,ıaı;ıda ·(Politika) 

' 
1 

1 

4 llncllde: (Hlklye:•Ayııır· Zekerlyya Sof 
r.ııı Pınnr b.ışıaJa ölen kıZ 

5 incide : Memleket - Sevı,melcr 

7 lacldeı Yezid 

Bulgar - Yugoslav paktı 

Buıgar~stan Yunan 
hükumeti arasında 

iki komtu devletin 
masın• mani olan 

Bükreş, (Husust mugabirimiz• 

den) - Oniversül a-aıetesinin bu

günkü sayısında bildirildiğine gö

re, Atinıdaki Bulgar Sefiri Si,ma. 
nof Bulgaristanın, Yunanistan ile 

uzlaşıp yakınlaşmasına mani olan 

esbabı General Metaksasa resmen 

biidirmiştir. Bulgar hükümeti bu su• 

retie, münaziünfih meselelerin hallt 

hakkındaki tasavvrırlarını Atinaya 

bildirmiş ve bu hususta müzakere• 

daha fazla yakınlat· 
sebepler teablt edlldl 

ye başlamağada hazır bulunduğunu }J 1 S /' .. k 6 / J d y u gaı e ırını a u •cıe unan 
tebliğ etmi~tir. Baıvekiıt G•neral melaksas 

Fransız Nazırı diyor ki: ---
Almanya, Çekoslovakya 

hududunda 
·'gizli tahkimat yapıyar 

ispanyadan sonra Çekoslo· 
vakya tehlikede bulunuyor 

; 

1 

hasını yazıyoruz T I d . . 
Kadıköyünde, eski küçük Paris O e oya gırmek üzere 

mahallesi, yeni Ayrılık çeşme so- • 1 

kagında 94 ~umaraıı evde,_ iki kız · Kontrol istasyonları tesbit edildi 

Paris 4 (A. A.) - Ôvr gazetesi 
pek yakında Türkiye, Irak, lran 
ve Afianiştan arasında bir Asya 
paktının aktedileceğini bildiriyor. 
Türkiye dış bakanı Doktor Tevfik 
Rüştü Aru birkaç gün içinde 
Bal!'dada ve Tahrana ıriderek ora• 
da Afganistan dıJ bakanına mülaki 
olacaktır. Paktın bu seyahat esna· 
sında parafe ve Ankarada imza 
edileceği bildirilmektedir. 

.. ... ,, 

kardeş ve bır anadan murekkep -----------'---.-...;;;.-.._;;...;;;.;;:;;.;;;.,;.;.;...;;;;.;;;.;.;..;:;~ 
bir Ermeni ai 'esi oturmaktadır. Bu 
kızkar deşlerden küçüğü, kırk yaş. 

larında Maryadır ve bakiredir. Bü· 
· yüğ'iİ 45-50 ya,:rında Hayganoştur. 
Duldur. Bir de küçük erkek çocu
ğu vardır. Anneleri Yiruhi de ~et• 
miş yaş·nı aşkındır. 

Bu aile, aslen El!'inlidir. Bir müd
det Ru•yada oturmuşlar, on seoe 
kadar evvel buraya gelmişlerdir. 
iki kız kardeşin. Rusyada bir llm• 
caları vardır. Onunla muhabere ha. 
!indedirler. Yakında Rusya ya g'tmek 
üzere de hazırlık yapmaktadırlar. 
Oturdukları evin tapusu, küçük 
kız kardeşi Maryanın üzerindedir. 
Klmsey~e konu,muyorlar 

Bu aile bu evi alıpta taşınalıdan· 
beri mahallede kimseyi evlerine 
ul!'ratmamakta, kimsenin evine git• 
memektedirlcr. 

Yalnız, gayet huysuz ve geçim
siz oldukları için, kom,ularla te
maslarını, ancak, kavıra ve atışma 
şeklinde izhar etmektedirler. Motlr/cl'i1t lr.ena' mahalleleri bomba,tlıman etllligor 

Ve bilnassa, bitişiklerindeki 96 Madrid 4 (A. A.) _Havas ajansı 
numaralı evde oturan Hayganuşla muhabirinden: 
Marya, sık sık alışmaktadır: Hükumet kuvvetleri Talavera ile 

Son iünlerde, ~ a1"8larında bir Toledo arasında Tage nehrini geç. 
kavi• olmuş, bu •e•ile ile Marya, mişlerdir. Bu kuvvetler, bu geçmo-
hem ona, hem de, kadının iddiası
na göre, devlet büyüklerine ve ye 23 saatlik kanlı bir muharebe. 
Türklüğe hak~r~t etmiştir. den sonra muvaffak olmuşlardır. 
Komşu H~ganuş, bu son kavga Bu muharebeye 30.000 milis iştirak 

üzerine, p~s~ lı'i:m söğmeyi ha· etmiştir, muharebeye topçu ve tay• 
be.r vermiş, he!tı~· bunların mü- yare kuvvetleri de iştirak etmiştir. 
him mikyasta • çjoı!f, yap•ıkla- ihzari mahiyetteki hareket. 3 
tını ihbar ~ıoişti . Medne, balla ·vel, yani San Bartolome 
polis, lıir iki rı:ı b "k . a de Las irates'da hükamet tak· 

(Devamı 3·ii ..... Y"lit.·11 ~· ~ •viyq kıt.a.ıNıİİlin ... · hşidinden sonra :.· . _...... ,. .fi?,....~ 
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başl•mıştır. Bu kuvvetler, Tage Üze• 
rindeki ufak Maipica kasabasını elo 
ieçirmişlerdir. Pazartesi ırünü, mu. 
barebe Me•car köprilsil etrafında 
cereyan etmiş ve milisler bu köp. 
rüyü gece vaktı geçmeğe muvaf· 
lak olmuşlardır. 

Madrid, hükumet erkanı, bu ha• 
rekat hakkında ,imdiye kadar 
azami b r ketumiyet göstermiştir. 
Milislerin ileri hareketi, şimdi Ta
levera·Madrid-Toledo yolunu tcb• 
dit etmektedir. 

Havas ajansı muhabiri, Toledo'• 
nun zaptı hlberini vermektedir. 
ı\ncak bu haber, henüz teeyyüıl 

Anadolu, ajansının notu: 
Ajansın Ankara mahfefierinde 

yaptığl tahkikata göre, böyle bir 
paktın bu sene içinde imzalanacağı 
tahmin edilmekte, ise de hariciye 
vekili doktor Tevfik Rüştü Ara• 
aın bu telgrafta mevzuubahsolunan 
seyahatinin kat'! tarihi hakkında 
henüz bir malumat mevcut del!'ildir. 

etmiş değildir. Bununla beraber, 
bu muhabir, civardaki tepeleri i1· 
gal etmek suretile milislerin esa· 
sen bu şehre hakim olduklarını ila· 
ve eylemektedir. 
Madrit, 4 (A.A.) - Claridal ga • 

zetesi, hükumet kuvvetlerinin To· 
ledoya girmiş olduklarını hab~r 

vermektedir. 
Bu kuvvetler, daha şimdiden Al· 

cazar yakinindeki mahalleyi işgal 
etmişlerdir. Bu harekatın gayesi, 
Toledo garnizonunun münakalatı 
bilamel inkıtaa uğratılmış olan 
Talavera'nın yardımına koşm8Slna 
mani olmaktır. 

Madrit, 4 (A.A.) - General Mi· 
aja, hükumet kuvvetlerinin Tole· 
do'ya girmiş olduklarına dair olan 
haberi, teyit edemiyeceğini söy • 
!emiştir. 

Hususi bir takım menbalardan 
gelen haberlerde asilerin Alcazarın 
gerisinde tahkimat yapmış olduk - . 
!arını ve fakat ilk muhasarada ol-

( Devamı 3 ncü sayfada) 

Poı /Jonlcorun iu.h efll21 ıuasigeli glhlererı harita: 1 - Almanga• 
nın Polonya hududu tahkimatı, 2 - Ç•ko•lovakga hududunda 

gidi hazırlıkla, gapılan mıntalca., 3 - Fransa hududundaki 
tahkimat ıaha'1. 

Eski Fransız Başvekili ve Blum • Eski Başvekil bu dikkate değer 
kabinesinde nazır elan Pol Bonkur makalesinde bilhassa diyor ki: 
Pari Suar gazetesinde Almanların •Alman hava nazırı, yeni bir 
harp hazırlıkları hakkında bir ma- emre kadar Oder nehr! ile Lehis. 
kale reşretmiştir. (Devamı 3 üncü sayfada) 
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Hatayda kundakçılık 
zulüm şiddetlendi 

Müşahit, he yet dün geldi, bu 
akşam Cenevrege gidiyor 

Dfln ı•/111 mr1ıahit hıg'et İdaıgonda 

Bir aıilddettenberi Hata1da ça• ielmişlerdir. 
lışmakta ohm Milletler Cemiyetinin Heyetle berober. Aat•yın S11r ' 
bitaraf mÜJ&hidler heyeti dün ak• yede kal-naaı evve'ce Cenevre 
p.m Toros ekspresile şehrimize (Devamı 3 üncü sayfada) 

• 
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FIKRA: 
Bir mektebir onDnde .. 
A ğ'zımı bir türlü ismine alıştıramadığım e•ki mülkiye mektebinin, 

( acaba yeni Siyasal Bilgiler Okulunun edebiyat derslerinde eski 
tenafiir bahsi var mı ? ) her ne ise, politika bilgileri mektebinin önünden 
ıeçcrken kendi kendime dü~ünürüm: 

lı 

- Mektep tam yerini bolmuştur, Talebeden büyük bir kısmı idare 
memuru olacaktır. Bizde idare memurları demek devletci yeni Türkiye
nin vazifelerini temsil eden, halka, belediye·ere, hertürlü bayındırlık 

: ' et inde kl.ivuz ok eden, hatıl bazı bölgelerde tek klAvuz olan 
liderler demektir. Ankarada ilk şehir pllnını tatbik eden bir belediye, 
en yeni tan m ve ağaçlama usullerini tectü be eden bir orman çiftli~, 
memlelcetin tarım şartlarını tetkik eden büyük enstitü, yakın köyler, 
hu lba ameli hük ümet adamı yetişlirmeğe hizmet edecek hertürlü vaııı· 
talar var. 

Fakat acaba gençlerimiz haftıda hiç ohraua bir günlerini, sıra ile, 
tatbiknt ve tecrübeye ayırabil;yorlar mı? Halla birçok sivil hizmetlerde 
dahi, askerin iş rüçlıanları, derslerini tatbikat ve tecrübe ile tamam
lamalarında değil mi•fo? 

Nazari dersten vakit olmadığını söyliyenler olursa kendilerine La 
Faillite de l'enseignemant ~dmdaki mükemm~l eseri tavsiye ederim. 

Buğdayın ne çeşit bir nebat olduğ'unu kaymakam olduğu kazanın 
köt;üsünden ö~eıen eski mülkiye mezunları büyük semere vermediler. 
Hltıa meşrutiyette dah•li} ecilerin bile, acaba mülkiye mektebinden baş
ka mekteplerden çıkanlar, askerler, mühendisler, hat:a doktorlar (v.s.) 
faaliyet ad>mı olmağa daha elverişli değil midir? Sualini sormalarına 
sebeb o:dular. Ma'.üm ya, ders programları için ı:n çok istifade ettiği· 
miz Fransanın valıleri ile Turkiyenin val.leri arasında belki de hiç mü
nuebet olmamak lazımgclir. 

Fa tay 
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Aıdliyede: 

Mecidiye köyü kazası
nın muhakemesi 

--- -
Yeni bir ehli vukuf heyetile mahllinde 

tekrar keşif yapıldı 
GCÇ('n cuma ertesi akşamı, Me

cidiye köyünden Şişliye gelen Ca
ferin idaresindeki kamyonun marş 
piyesinde duran Bektaş ismindeki 
jandarma, karşı taraftan gelen Mi
kaelin idaresindeki taş yüklü kam
yonun sıyırtmasile ezilip yere düş
müş, bldırıldığı hastahanede öl
mü~tü. 

Mikael mevkuf, Cafer gayri mev
kuf olar?.k bu davaya, dün akşam 
geç vakit Asliye Üçüncü Ceza :Mah
keınesirde devam edildi. Vak'a 
mahallinde yapılan keşfe ait rapur, 
okunduktan sonra; Caferin vekili 
raporun hakikati hakkile tasvir et
mediğin! ileri sürerek itiraz elti. 
Yeni bir el.li vukuf heyeti teşkilini 
ve yeniden keşif yapılmasını iste
di. 

Neticede, yeniden üç kişilik bir 
heyet teşkil edilerek vak'a mahal
linde keşif yapılmasına ve Mika -
elin vekilinin tahliye talebinin 
reddicn karar verildi. Dava, dört 
gün sonraya bırakıldı. 

• • 
Bulgarca 

dün de devam edilnUş, kazada a
~ aklarını kaybeden ve şirketten 
tazminat istiyen Yelkenci ve ar -
matör Mehmet Selimin aylık va
sati kazancı ne kadar olabileceği 
hakkında yelkenci Yusufla Kara 
Mehmet de şahit olarak dinlen -
miştir. Ayni mevzu etrafında di -
ğer yelkenci Mehmedin de çağırı
lıp dinlenmesi için, muhakeme, 
başka güne bırakılmıştır. 

• • 
Ha,kimlerin 
Terfii 

Hakimler kanunu mucibince Au
karada toplanan Ayırma Meclısi 
Umumi heyeti, önümüzdeki sene
den itibaren hakimlerin terfi veya 
tercihan terfileri için bazı kararlar 
almıştır. Bu kararlara göre, Tem
yizce tetkik edilen kararlarından 
l·üzde ellisinden fazlası bozulmuş 

olan hakimler terfi edemiyecek -
!erdir. Tercihan terfie layık edıl

mesi için de, verdiği kararların -
dan yüzde yetmiş beşi tasdık edil
miş olacaktır. 

-ACIK saz-

Esnafa 
Yardım 
Teşkilatı 

1'soRUYORUZ: 
Pazarların pisliği 
Haftanın her RÜnünde lstan

bnlun muhtelif semtlerinde pa. 
zarlar kı•rulur. Bu pazarlann 
kurulmasından maksat halkın 
ihtiyaçlarını ucuzca tedarik ede· 
bilmesidir, iyi güzel_ fakat bu 
pazarlardan haftanın bir günün-

1] Pamuk 
ipliği 
Satışları 

Blno bufund\J, pek yakın
da faaliyete geçilerek dis

panserler açılacak 
Esnaf ailelerine yardım için ya

pılan teşkilat pek yakında faali
yete geçecektir. Bu hususta hazır

lıklar yapmak üzere seçilen ko -
miteler çalışmalarına devam et -
mektedir. 

de istifade eden bir semt halkı 
diğer günlerde ettikleri istifade
nin acısını çekm~ktedirler, Çün-

Esnaf cemiyetleri ve yardım teş- 1 

kilatı için münasip bir bina ara- ' 
nıyordu. Türbede bir apartman bu

lunmuş ve sahibi ile temasa ge- ,, 
çilmi~tir. Mukavele yapıldıktan 

sonra bütün cemiyetler buraya ta
şınacaktır. Yardım teşkilatı faali

yete geçtikten sonra muhtelif ver
lerdc dispanserler açılacaktır. 

kü kumlan pazarların bıraktık· 
ları p islik ve bu pisliklerin ko
kulan koca bir bafta dev•m 
etmektedır. Mesela bunlardan 
Karagümrüktelci Çarşamba pa
zarı, mahalle içlerinde kurulur. 

11 

Akşam geç vakit kalktığı zaman 
sol.akları içinden geçilemez bir 
halde bırakır. Bunların üzerine 

Donanmamız 
Manevrada 
Bir fllomuzun Romanya

dan sonra ltaıyayada 
gitmesi muhtemel 

Karadenize çıktığını haber ver
diğiınlz torpido muhriplerimiz ve 
denizaltı gemilerimizden sonra 

Yavuz harp kruvazörü ve diğer 
harp gemilerimiz de Karadenize 
çıkmışlardır. 

Donanmamız Karadenizde ma -
nevra yapacaktır. Bir kaç gün sü

recek olan bu manevradan sonra 
bazı harp gemilerimiz Romanyayı 
ziyaret edeceklerdir. Donanmamız
dan bir filonun ayın 20 sinde İ -

talyan Hmanlarını da ziyaret ede
ceği söyleniyor. 

Arabacılar 
Şiklyetler nazarı dikka- 1 

te alındı, araba adedi 
tahdit edilecek 

Arabacılar yük naklıyatının a
zalmasından ve buna mukabil yük 

arabalarının da çoğaldığından şi

kayet ederek alakadar resmi ma

kamata müracaatta bulunmuslardı . 

Bu hususta belediye tetkıkatına 1 

devam etmektedir. Ticaret Odası 
tetkıklerini bıtırmiştir. 

Araba ve kamyon adeUerinin 

tahdidi, hususi müesseselerin kam

yonlar ıyalnız kendi işlerinde kul

lanmaları muvafık görülmüştür. 

pis bir kokuyu da i;ave eder- ' 
sek bu semt halkının çektiği ı 
azabı aşağı yukarı taiımin ede- , 
biliriz. Bu vaziyet karşısında ala
kadar makamlardan pazarların 
pislik ve kokubrının önüne geç. 
mek için bir tedbir bulmak ka-
bil olup olmadııtını 

Soruyoruz 

Poliste 

Feci bir kaza 
Bir çocuk motosiklet al
tında kalarak a(!lr yara

landı, motoslkletll 
aranıyor 

Dün saat 15 de Beyazıttaki 42 n

ci okul talebelerinden 7 yaşların

da Ahmet, mektepten eve gider

hn Fatih tarafından son siiratle 

gelen bir motosikletin sademesine 
uğramıştır. 

Zavallı yavru boynundan ağır 

surette yaralanmış, motosikletli 

hemen kaçmıştır. Yaralı evvela ü
niversite eczahanesinde tedavi al -

tına arınmış ve bir kaç dakika son

ra gelen cankurtaran otomobilile 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Motosikletli aranmaktadır. 

Sarkıntılık yaparken ..• 
Yedikulede oturan Petro Hiris -

to namında biri, 13 yaşında Vil5 is

minde bir kıza sarkıntılık yapar -

ken yakalanmıştır. 
Tramvay çarpması 

Flat listeleri tasdik edfll
yor. her isteyene iplik 

verilecek 
Pamuk iplikleri fiatları tesbit 

edildikten sonra bunları satan mü
essesPlerin de ne kadar karla sa
tış yapacakları ayrıca tesbit olun
muştu. Fabrikatör ve tacirler bi -
rer satış listesi tanzim edip Tica
ret Odasına tasdik ettirmek mec
buriyetindedirler. Bu hususta ve -
rilcn mühlet bu akşam biteceği ci
hetle dün bir çok kimseler Odaya 
miiracaat ederek listelerini bsdik 
ettirmişlerdir. 

Fabrikatörler ve tacirler yüzdP. 
bir karla iplik satacaklardır. Bun
da" başka her i liyene de iplik ve
receklercür. Listeler satış yerlerine 
asılacaktır. 

Şo/erİer 
Cemiyeti 
Yeni idare heyetinden de 

iki aza istifa ettiler 
Beş bin azası olmasına rağmen 

ancak 270 reyle seçilebilen şoför
ler cemiyeti idare heyetinde yeni
den bazı istifalar vuku bulmuştur. 
Azadan Hadi ve Mustafa idare he
yetinden ayrılmışlardır. 

Nedense şoförler cemiyetinde bir 
türlü halledilemiyen bir geçim -
sizlik olduğu anlaşılıyor. Yeni ida
re heyeti seçilirken de şoförler ba
zı itirazlarda bulunmak istemiş -
!erdir. Her halde bu geçimsizliğin 
mahiyetinin tahkik edilmesi mu -
vafık olacaktır. Şoförleri bu istila
larda haklı görenler de vardır. 

Galata köprüsü 
Kaldırılacak mı 
lstanbul limanı şimdiki 
yerinde kaldı(lı takolrde 

köprünün kalkacac;ıı 
söyleniyor 

}.lüstakbel İstanbul limanının 
nereye yapılmasının daha · muva
fık olacağı hakkında henüz kat'i 
bir karar wrilmemiştir. Yenikapı 
civarı müstakbel İstanbul limanı 
için çok muvafık görülmektedir. 
Dığer taraftan haber verildiğine 

g(;re, İstanbul limanı şimdlki ye
rinde kaldığı halde Galata köprü -
sünün kaldırılması lazımdır. Çiinkü 
limanın genişlemesi zaruridir. Bu
nun için de yegane çare köprü -
r.ün kaldırılmasında görülüyor. 

Söğdüğu için 
Beraat etti 

Yeni yolcu salonu Tabelalar 
Galata rıhtımında Tu k 1 --

Sırkecidc Hüdavendigar cadde -

sinde 50 numarada oturan Hatice, 
ayni caddeden karşı cihete geçmek 

isterken 340 numaralı tramvay a

rabasını idare eden vatman İsmai
lin arabası çarpmış, Hatice, el ,.e 

yüzünden hafif surette yaralan -
mıştır. 

lngiliz kara 
Bütçesi 

= 

r çe 9 veye uygun ol. 
Fakat TUrkİÜğ; hakaret hanlar yıktırılıyor ma~ıınıa~ d.eölttirl!ecek 

ettiği için takibat Hem şehrin güzelleşmesinı te _ Magaza, dukkan, yazıhane ve 

Boru hırsızları 
Taksimde Eme çeşmesi sokağın

da oturan Hamal Halit Kuloğlu 

sokağında tamir edilen Muradın 

dükkanından terkos borularını sö
kerken yakalanmıştır. 

(1 nci sayfadan devam) 
Londra 4 (A. A.) - Deyli tel

graf gazetesi, deniz bütçesindeki 
rakkamlar hakkında tefsiralta bu· 
lunarak, galen 148 harp gemis'nin 
lngiliz tezgahlarında inşa edilmekte 
olduğunu bildiriyor: 5 zırhlı, 21 
kruvazör, 5 tayyre gemisi, 49 tor
pido muhribi, 19 deniz altı gemi
si, 3 depo gemisi, 24 şalupa, 2 
<ah 1 muhafaa gereisi, 3 depo çe
ker ve 17 avizo. 

yapılıocak min ve hem de İstanbula asri bir sair yerlerin tabelalarında görülen 
Yenipostahanc caddesınde Sut- yolcu salonu kazandırmak için ya- Türkçe imla ve şive yanlışlıkları-

çü Vasılin dükkanına dün Posta _ pılan tetkikler neticesinde vgrılan 
hane Mevrude memuru zanf gi- kararların tatbikme başlanmıştır. 
derek bir tabak istemiştir. 
Çırak Zarife istediği tabağı ver

miş, fakat ustası Vasi! çekip elin
den almış ve hem kendisine, hem 
de Türklüge hakaret etmiştir. Dün 
Vasi! şahsi hakaretten Üçüncü Sulh 
Ceza mahkemesine verilmiş, fa -
kat, Bulgarca sôğdüğü için şahsi 

hakaret varit görülememiş, !ıu suç
tan beraat etmiştir. 
Türklüğü tahkir, takibi izne bal{

lı suçlardan olduğundan, müddeiu
mumilik, hakkında dava açılması 

için Millet Meclisinden müsaade 
istemiştir. 

lntiyar çapkın 
52 yaşında bir adam bir 
ey hopse mohkOm oldu 

Bu cümleden olmak üzer~ iki 
güne kadar Galata rıhtımı üzerin
tlcki büyük bir sahanın yıkılması 
işine başlanacaktır. Bu saha (Kü
çük Rıhtım han) ve yandaki gazi
na binasile (Orta Maritim) ve (Pa
norama) hanlarından ibarettir. 

Yedi denizci 
Boğuldu 

Evvelki günkü fırtına yüzünden 
şehrimizde ve daha ziyade Anado
luda kazalar olmuştur. Bu arada 
Ünyede Fatsalı Hasan reisin s:Ht 
direkli yelkenlisi Samsuna gider
ken Sancaklı açıklannda fırtına • 
dan batmıştır. · 

Yelkenlide buıunan yedi kişi bo
ğulmuştur. 

Nikel 25 likler 
Bronz 15 ilkler 

nın göze çarp~cak kadar görüldü-
ğünden, belediye, bu yanlışlıkları 

ciüzeltmck üzere tetkıkatta bulu

nacaktır. Yanlış tabelalar olup da 

bunları değiştirmiyenler para ce -

zasına çarptırılacaklardır. Bu i5 i

çin her belediye şubesinde bir me-
mur çalıştırılacaktır. 

Bir kadın bayıldı 
Üsküdarda oturan ve Fındıklıda 

Prenses Vehibenin köşkünde daire 
memuru olan Lütfiyenin üzerine 
yolda fenalık gelmiş ve baygın bir 

halde imdadı sıhhi ile Nümune 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Bütçe ile derpiş edilen 7 devri
ye denizaltı gemisi 1100 tonluk 
olacak ve ~unlarla birlikle lngilte
renin hizmette 70 denizaltı gemisi 
bulunacaktır. 

Türkçe bilmeyen bir adam Türk 
vatandaşı değildir bizce! 

Tiirkçe konuşmak meselesi bir kanun ve nizanı 
mecburiyetinden önce bir mili! kültür 1'idir. Baş

ka dille konuşmak demek, o toprak üzerinde ko
nuştutu dilile muvaffak olabilmek demektir. Vatan
daş!ann pek azı müstesna olmak üzere, çoğu hayatını 
ticaretle, esnaflıkla, yani içimizde hal ve hamur ot. 
makla kazanır. Eıter bizim müsamahamız olmazıa, 
eğer biz kendisine imkin bırakmazsak • akıine kanun 
oln da. Türkçe konuşur. Şöyle böyle del!"il hiç Türk. 
çe bilmiyen vatandaş tanıyoruz. Milif dilini bilmiyen 
bir adam, bild.ği dilin kültürüne bağlıdır. Türkçe 
bilmiyen Türk değildir. Veievki ana kanun kendine 

bir yabancıdır. Kültürü, dili, hüviyeti, berşeyi başka 
adam, bu toprak üzerinde ekmek yiyen, büyük Türk 
ba ··rafının sonsuz kudreti altına sığınan, burada 
doğ'up yaşıyan, Türkün her hakkından benim, scoin 
aibi bütün imtiyazlarile istifade eden bir insan, bu 
büyük şerefi idrAk etmeue onun hakkıııdan kanun 
değil ZRten cemiyet gelir, gelmesi gerektir. 
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Şamata 
Zannediyorlar 1 

Umumi yerlerde Türkçe konu• 
fUlması meselesi alevlendi. Yahut 
diğer bir tabir ile, bu mese'eyi 
alevlendi zannederek alevlencoler 
var 1 
Ôı le ya: Hangi gazeteyi açar• 

sanız Türkçe meselesi birinci plin• 
da konuşuluyor. 

Belediye meclisindeki şiddetli hü
cumlar gutelerimizde neşrolundu. 

Her gazete çalakalem yazı yazıyor. 
Hatta ·ne gariptir!..- meğer Musevi 

vatandaşlarımızın kurdukları (lst3n• 
bul Türk Kültür birliği), yine ga

zett-lerin yazdığına göre, çok ciddi 
çalışmaya başladı: 

- Vatandaş! Ana dilimiz Türk· 
çedir, her yerde Türkçe konuşma· 
lıyız! Yazılı müthiş kartlar dağıtı
yorlar.. Ceza almali mı? Almamalı 
mi? Hara•etfe münakaşa olunuyor .. 

Velhasıl: gazetelerimiıe nazaran 
bir Türk dili seferberliği varf 

Halbuki, bu hararetli günlerde, 

Bevoğlun dan geçenler, yine, ya
bancı dili erin çatır çatır batarya• 
ları arasından geçtiklerini görerek 
h 3} rettcdir!erl 

B':hassa Beyoğlu tarafında: Yani 
ıekihamam taraflarında! .• 

Garibi nerde, bilhassa Musevi 
vatandaş!arımız, muhterem Musevi 
vatandaşlarımız şimdi ga'iba met· 
ruk İbranice de konuşuyorlarL 

Muhterem Mu•evi cemaat reisi
nin ne dediğini gör dünüz mü? 

- Türkçe konuşturmak için ev• 
veli Türkçeyi öğretmeliyiz! 

Buyuruyorlar. Türkçeyi hala ö~· 
retemedik mi, hayreU. 

Baylar! işin hakikatini konuşalım. 
Evvelft, bütün patırdımız kendi keno 
dimizin arasındadır.Patırdıdan esa
sen pek çekinen pek çok heriflerin 
patırdı olduğundan haberi bile 

yoktur. Z:ra, onlar Türk ırazete

lerinj okumazlar! 

Bedava dağıtıldığı için kapışıfa· 
cağı zannolunan kartlar açık bir 
bono olmadık;a okunur mu, 
pora eder mi, para? 1 •• Onlar bizim 
yasaklarımızın kedinin ayağı kadar 
Jaşadığını bilirler .. 

Zecrf tedbirler elzemdir .. Hattıl., 
kültür birliğinde, iç propaganda da 
milli birlikte ciddi isek başka dil

de çıkan gazeteleri bile kapat• 
malıyız: 

En aşağı 4 sahifelerinin T:jrkçe. 

olarak intişarı mecburiyetini koya
rak 1 

Ecnebi mekteplerinde bile dille> 
rioi öğretmek için başka dili konu
şandan ceza alınırdı. Buradaki ce
za, terbiyevidir !., 

Bu kabil terbiyesizi para ile ter• 
biye etmek, ona işi ev.,eli onu"l 
dilinden konuşarak, anl~şmak ola • 
caktırl 

Pian rekor lanı .. 
Plftncılıktaki maharetimizi s;:ıy

:ıeınekte hakkımız yok mu imiş l 
işte pek muhterem ve pek e~ki 
Şehremini Operatör Cemil de ha. 
rikulade bir plan hazırlamış : 

Çocul< madalyası .. 

Bigada 6 çocuklu ailelere şimdi. 

ye kadar 50 lira mükafat veriliyor

muş. Son bir tamimle bu usu! kal

dırılmış: Bundan böyle 6 çocuk 
aahibi olanların göğüslerine madal• 
ya asılacak. Eğer çocukların yaşa• 
ması şartı yoksa, yani doğmadan 

evvel alınanlan hesaba dahil ise, 
çok bayanlar madalyadan mahya 
kuracaklar demek!., 

Bir milyar lira sarfile 40 senede 
lstanbulu i:nar edecek bir plan! 

Üç bin senede alb trilyon sarfi

le lstanbulu imar edecek bir plan

da elbette parlak olur! fakat mu~ 
terem operatörün en çok hayret 
ettiğimiz bu bir milyar lirayı nere

den buldufudur. Muhterem Şehre-
mini ben 
buldum! 

bu paranın menbaını 

Diyor. Şansa bakın en büyük de
fiııeyi o buldu! 

Ne mutıur .• 

Samatyada oturan 52 yaşında 
Parsih Yedikule tramvayında İs -
tanbul kız orta mektebi talebesin

den Haydar kızı on üç yaşınds Ley
laya elile tecavüz ettiğinden Üçün

cü Sulh Ceza mahkemesine veril
miştir. Mahkeme Parslhin suçunu 
sabit görmüş, bir ay hapse mah -
klim etmiş ve derhal tevkif edil • 
miştir. 

Şişhane facıasına 
devamedildi 

l haziran 937 tarihinden itibaren 
tedavül mevkiinden kaldırılması 
evvelce takarrür eden nikel 25 ku
ruşluklarla bronz 10 kuruşluk pa
ralann müddeti altı ay daha uza
Wmıştır. 

Maliye Vekaleti bu paralarıtı ka
nunuevvelin birinci gününe k? -
ı!ar geçebileceğini alakadralara 
tebliğ etmiştir. 

bu lıakkı bağışlasa •da. Bu hak Türk vasfının 
ihtiva etlilti bütün şumulü haiz olmıyanfar için de
ğildir. Türk sıfatı, her vücude ırelebilen bir iinifor· 
ma değil bir benlik ve hüvi} eıtir. 

Yani böyle bir vaziyet karşısında kalan aelfım 
vermez, yardım etmez, ah,veriş yapmaz, 0 dili 
bilse de T~rkçe konuşmağa davet ederse bu iş daba 
çabuk görülür. Netice daha ıeri alınır. Azlık mek
teplerinde Türkçe ön safhaya geçirilirse mesele daha 
kestirme biter. 

Herşeyl kanundan beklemek yanlıştır. Bu vazife 
bize düşer. Almanyada, Alman dilile sormayana 
polis cevap vermez. Bizde tamamen aksidir. Bu kendi 
kabahatimiz, bizim dikkatsizliğimiz, bizim ihmalimiz
dir. Biz hassasiyet ıösterirsek onlar bizden daha 
hassas olurlar. 

1 

Kendisi kilisede ibadet ederken 
bir kadının Tarlabaşındaki evino 

1 · hırsız girmiş, elmaslannı çalmış 1 

Şişhanedeki tramvay faciası da

vasına Ağır Ceza Mahkemesinde 

Bunu takınabilmek için en iptidai esu mafzeme 
dildir. Yani Türkçe bilmiyen veya konuşmıyan yurd
daş herşeyden öoce idrak etmelidir ki, kendiıine ba· 
fışlanan Türk sıfatını taıınıaıta müstahak olmıyan H•Uce Hatip 

Ne mutlu : ibadeti kabule maz-

i
! har olup kendisi dünya alayişiıı

dcn pirupAk edilen ilk kadın fi 

•erden geçti 
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1 Şehirden röportajlar 

Tringalalarla arabaya 
hücum eden çocuklar! 

Mısır kapitülasyonl~rı-'.r ita/yada yeni ; 
nın ilgaı müzakereleri Ta are l 
1 

Kah r ~ 4 (A.A.) - Mu harı m•t Mahmut pı~anın Liberal fırkası:kapitü· Y Y ' 
sAyonl~rın ilgası ile yakıuda Montreux'de meşgul olacak olan konleransl Meydan/arı 
dolayısıle aşa~daki 4 noktayı tesbit etmiştir: 

1 - Ecn~bilerin iktisa.d! imtiyaılannın derhal ilgası. 
2 - Çok mahdut bir intikal devresı kabulü, 
3 - Bu devrenin hitamında bir güna müzakerede bulunuhnalmzın 

ınuU ık adli hikimiyelin tesisi, 

d
. 4 - Umumi vaziyetin yeniden tedkiki ve konferanata'l sonraki 
ırektif.erin teslıiti. 

Roma 4 (A. A.) - Halilıazır. 
da 20,000 amele, yeni tayyare 
meydanları inşa etmek veyahut 
ötedenberi ltalya'da mevcut olan 
tayyare meydanlarını asri bir 

e • • şekle sokmak ile me~ul bu-

Yu goslav zabıtası asrileştiriligor:'-f~-:n-a:-.a:-:-a:-~:-
1

:-~-di-ği-gı-.b-i -bo_m_b_a -ve_,
1 

Beigrad 4 (A. A.) - Dahiliye nazırı M. Korchetz, Yugosl:ıvya ıiya•I saire, ne de siyasi bir cürme dela-
zabıtasrnın l::omüalst ua urlann tahrikatırıa karşı daha büyük bir faali- Jet edecek hiç bir vesika buluna -
yet gösterebilmesi için asrileştirilece~ni beyan dm~tir. a mamı~tır. 

M. Korochetz, komünist propagand~•ının ııeçen sene Yugo5!avyada ı Dfın saat on bir buçukta Emni -
tel: ziyade "nki~af etmiş .,ıdu~nu kaydetmi~tir. Dahiliye nnzın, mem· yet Direktörü Salih Kılınç da vak'a 
k •ette bulwıan ve en ehemmi etlisi Zagrebdeki teşekkül olan gizli ı yerine gelmiş, tahkikatla bizzat 
omiınist l.:şekkiıllerinhı bir listesini okumuştur. 

warebdeki toşeUiil,Viyananın gizli komüni<t merkezinin bir şubesidir. meşgul olmuştur. e e e RUS VE INGILIZ AL TINLAR! 

Sof va safarethanemizde bir ziyafet R~iı:1~~~ii~. ~=~e, :~-sgs~:%~ 
~olya (Husu•f Muhabirimizden) - Sefirimiz Şevki Berger dün gece altını bulunmuştur. Yarı yanmış 

a~farcthanemiz nlonlarında Bulgar nazırlarile diplomatlara bir ıiyalet halde, az bir miktarda kaçak sıga-
Vermışlir. Ziyafette Kral Borisin müşaviri Gruyel ile, harbiye naıırı ra kağıdı, az bir miktar da Rus sı-
General Lokof ve ltalyao sefiri Sapupu bulunmuşlardır. garası bulunmuştur. Kadın, bun -
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Kadıköyünde çıkan esrarlı 
feci 

ı 
ve 

(1 inci sayfadan deı;am) 
davet etınl.~, gitmemişlerdir. 

yangın 
vakıt, aılcnin en küçüğü olan l\!ar
ya, boğazından kesilmek surefüe 
ölmüş ol.ırak görülmüştür. Ku•ta
rılmak istiyen diğer iki kadın da, 
kcndıleriııi ateşe atmak, eşyabM 

ARAMA TEŞEBBÜSÜ 
Bunlar davete icabet etmeyince, 

P<ılis, evi aramak içın müddeiumu
Jnilikten müzekkeer kestiımiş, e\·
Vell<i gün, saat on altıda, bir kaç 
s:vu memur, eve gitm:şlerdir. 

Bundan sor.rasını, dün vak'a ma
hallind<! toplanan komşularla ma
hallelinin söyledikleri.ııi birleştir
mek surctile nakledeceğiz: 

'1ahalle halkının söylediklerine 
göre, ilk rnüracaatte kapı açılma -
!Pı~tır. 

BİR ÇANTALI 
Bir müddet sonra, bir sivil me -

ınur, eline bir çanta alarak kapıya 
gelraiş, vergi tahsildarı rolü ta -
kmını.ştır. Fakat, kapı yine açıl -
?nırnr ır. Bunun üzcrtne, sivil me
ınur biraz ötede eve görünmiye -
cek şekilde gizli bulunan resmi 
ınemurları çağırmış, zaten, tren 
:Yoluna bakan bahçe tarafı ıia bir 
iki memur tarafından kuiatılmış 
olan e ·e zorla girilmek için teşeb
büse pçilıniştir. 

YANGIN BAŞLIYOR 
Bu sırada, evin içerisinde bir 

gezinti ve koşuşma olmuş, birden
birP. arka tarafta, yukarı kattaki 
odadan hir duman ve alev görül
miiştür. Bunun üzerine, evin ön ta

rafında bulunan bir iki polis kapı
yı kırmıya uğraşırken, Fethi is -
ınindeki diğer bir polis de, ikinci 
kat penceresine tırın;ınmıştır. Bu 
P<>lis, bazı rivayetlere göre camla 
kesilmek, bazı rivayetlere güre de 
içeriden bıçakla vurulmak sureti
le boynundan ve başından yaralan
mıştır. 

Di ~er taraftan, bazı kimseler de 
itfaiy'ye telefon etmişlerdir. 

T-Capı kırılarak içeriye girildiği 

arılar ak dışarıya çıkmama';; \ e 
yanmak istemışlerdir! Bu iki ka· 
dm, zorla, y::-ımaktan kurtarılmış
lardır. 

Bu sırada da itfaiye gelmi~tır. E
\'in çatısı, üst kat arka odası ,·e a
~ağıdaki mutfak yanmış olduğu 
halde, etrafa sirayetine meydan 
\'ermeden yangını söndürmü tür. 

Ailenin, mahalleli nazarında. sık 
sık de\'l<:t büyüklerine söğme Ye 
daha bazı garip görünen halleri 
vardır. Yangın esnasında, evde 
bombalar bulunduğu şeklinde bir 
şayia çıkmış, bütün mahalleyi bir 
teaiış ve endişe almıştır. Halbuki, 
infilaka benzer yalnız bir ses du
yulmuştur. 

Yangın söndükten sonra, kur • 
tanlan ana kız Yeldeğirmeni polis 
karakoluna götürülerek sorguya 
çekilmişlerdir. Bir taraftan da ev· 
de araştırma yapılınıf, rivayet~ 
göre bir iki sandık, poli.sçe alınıp 
götürülmüştür. 

Yine şayialara göre, bu sandık . 
Jardan biri mühim siyasi evrak, bl· 
ri de bomba doludur. Halbuki, res
mi makamlar ve şahsiyetler, bunu 

kat'iyetle tekzip etmektedirler. 
Bomba bulunmamıştır. Bulunan 
evrak da, Rusyada bulunan dayı • 
larile yapılan muhaberata ait mek· 
tuplardır. 

Hadiseye Kadıköy müddeiumu -
misi Şekip el koymuş, Üsküdar 
müddeiumumisi Tahsin de alfil<a
dar olmuş, tahkikata geçmişler -
dir. 
Araştırma ve tahkikat, dün de 

saat on dörde kadar devam etmiş, 

yadan gelirken beraber gelirdi~ı
ni söylemektedir. 

ESRARENGİZ KONSERVE 
KUTUSU 

Evde, arka taraftaki odanın bağ
dadilcri arasında bir konserve ku
tusu içerisinde kibrit ve buna bir 
tellı- merbut olması lazım gelen, so
kak tanfındaki odada akümül:itör 
tertibatı ,·e bir batarya bulunmuş
tur. Yangının, ölen Marya tarafın
dan yere gaz dökülerek çıkarıldığı 
siiylenmektedir. 

CESEDİN l\!UA YENESİ 
Dün cesedi muayene eden tabibi 

adli Enver Karan, l\laryanın kim
se tarafından öldürüldüğüne dair 
bir emmare olmadığını beyan et
mi~. son defnine ruhsat vermiştir. 

Dün malümatına müracaat etti • 
ğimiz İstanbul Müddeıumumisi 
Hikmet Onat da hadiseyı kısaca 
şöyle izah etmiştir: 

•- Hadise Tan gazetesinde ya· 
z:ldığı şekilde değildir. Ev sahibi 
Yirııhi orada kom~ularından bir 
kadınla kavga etmiş, o kadın da 
polise müracaat ederek Yirubinin 
hakaret mahiyetinde bazı sözler 
sarfetti~ini söylemi~ ve evinde de 
bazı memnu eşya bulunduğunu id
dia etmiştir. Bunun üzerine me . 
murlar arama emrile e\•e gıtmı$ -
terdir. Kapı açılmamış, bır aralık 
evin alt katından yangın çıkmış . 
tır. Memurlar kapıyı kırarak Pve 
girmiJ!er, yukarıda Yiruhi ile Hay
ganuzu kurtarmı~lardır . .Mari oda
da ölü bulunmu~tur. Yangın yerin· 
de Üsküdar M. U. si Tahsin, mua
vini Orhan, Kadıköy .M. U. muavi
ni Şekip mahallinde tahkikatta 
meşguldürler. Yangın esnasında 

e\•de bomba, silah ve saire patla
dığı da do~m değildir. Yangın .ve
rinde de bir şey bulunamamıştır. 
Hayganuşun üzerinde 60 dane 

muhtelif devletlere ait mesktlkat 
bul unmwıtur. 

Mariııiıı boğazı bir aleti katıa ile 
kesilmiştir. Bunun da hariçten biri 
tarafından yapılmadığı fenne:ı sa
bit olmuştur.> 

iliz gazetelerine göre General 
Fr nko. ~ki ay evvel ölmüş mü? •• 

Son posta ık gelen lngıliz ga- mekte · . 
zetel · d (D -

1 
M' ) d ... kat, gıttıkçe normale doğru cidJl 

Yet ;:;~p ~nir h;~i~de~
0

~ahs:d~a= :~:~~~l:es: ~::~:~ ~'.;r~~i~aı;!: ~: :~~~~~a;:~~ıl~~~n;unu;:ezı~: 
rnektedır. İspanyadan akseden ri- gıldır. Fakat bizim hayret ettiği • kip olunacagı' n b h k t b' · ·h a u are e ır 
vayetlere göre ispanyada asilere mız cı et şudur; ~mniyet vermektedir. Bu arada en 
baş kumandanlık eden meşhur ge- Demek bazı mutad \'ak'aların ol-

anı d (' t' çok hayret edilecek cihet, şu TO.-
neral Franko güya iki ay evvel öl- m asın an ıs ısmam) da bulu-

d
- nup da olıruyacak şeylere hüküm- ne! fiathrına ilişilmemiş olması -
urüı-:ıU~. Fakat bu hadise gı'zli t !er ver~nler ngilterede varmış!... dır. Tünel ki, masrafı itibarile bir 

tutuluyormuş. Asi kuvvetleri onun T · ünel biletlerinde niçin hiçtir. Hemen hemen tufeyli suret-
Yerine geçmiş olan kardeşi idare tenzııa t yok k di te para azanan basit bir cihaz • 
e ·yormuş. l.J.ally Miror da bu hl- Tramvay biletlerinde, az çok t"n-
diseden bahseden zat, filhakika iki il.. d dan b~ka bir şey değil. 

z ut yapıl ı. Vakıa dünyanın hiç Hal böy!c iken Tünel flatlarına 
•ydan beridir general Frankonun bir yerinde asla bir lüks vasıta ol-
bizzat radyo ile söz söyledig"i ı'<l • ti • mıyan, umuma mahsus en adi nakil 
lınediğini kaydederek bunun vasıtası olan tramvay bizde normal 

- ziyan tchlL<esi varmış gibi - do
kunulmamış olması her halde ga
riptir. Acaba unutuldu mu? 

llluhtemel olduğuna işaret de et - bir halde ucuzlamış sayılamaz. Fa-
Açık Sözıu 1 
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Bu usul Trabzondan lstanbula 
nasıl geldi, çocuklar 

bunu nasıl tatbik ediyorlar? 
Mahalle çocukları deyince aklı

nıza, burnundan ağzına doğru ma
vi kalın bir sicim inmiş, saçları 
toprak içinde, gözü'1ün üzerinde 
siyah bir yumruk yeri bulunan, a
yağı çıplak, başı kabak, donları o
muzlarından bağlı irili ufaklı ço
cuklar gelir. 

Bunlar hem cesurdurlar: Canı 
kırarlıır, insan arkasından teneke 
çalarlar, topları sanki bahçefore 
girmiş gibi du,•arlardan bahçelere 
atlayarak (Tringala) denilen alet
leri ağaçlardan keserler; hem kor
kaktırlar: Biraz bağırılsa. a\·az a
vaz haykırarak kaçışırlar, arkala· 
rından sapan taşı yetişmez. 

Birbirine o kadar benzerler ki, 
ayırt etmek milm.kün değildir. Fa
kat biz böylelerinden bahsedecek 
değiliz. Biz, İstanbulun p:ızan bol 
yerlerinde, zengin semtlerind~ sis· 
temli, programlı çalışan zeki ço -
cuklardan bahsedeceğiz. Ilımlar, 
mahalle çocuklarına kırk defa taş 
çıkarırlar. Bunlar, mahalle ço~uk
larının ödlerinin patladığı çocuk 
umacıları gibidir. Zeki, kun·-:!tli, 
mütesanit olurla~. Ek!leri}-,,tle o
kumuşturlar. Kasl:etlerini, ya çan· 
talarına, ya paltolarının iç eep!Prı
ne. yerle lirirlcr. Satıcıları taklit e
derler, boş arsalarda top oynarbr, 
boş eşeklere binerler, boş otomobil
lerin kornalarını öttürmekten zevk 
alırlar, bahçelerden çiçek ve vemiş 
aşırmakta hayret verici meharet 
gösterirler. 

Bunlar çok cesurdurlar, hiç kork· 
mazlar, ayaklarına, kollarına, ~kıl
larına, gözlerıne, vücutlerine sağ· 
lamdırlar. İşte bunların hazırla · 
dıkları çok dikkate değer bır hiıdi
se, beni bu çocukların yakasını bı· 
ralmıamıya sevketti. 

Aksa rayda mahalle ar:ısında a
raba içinde (fıstık, fındık, hurma, 
incir. leblebi) satan biri, bağıra ba
ğıra malının nefasetinden, tadın -
dan ballandıra ballandıra bahsede 
ede geçerken, bu çocukların hü -
cumuna uğruyor. 

Dört tanesi önde muhacim hat
tında. Ellerinde liıstikle taş alan ve 
trigala denen aletler, Üzerlerinde 
birer taş. Evvela bir taarruz ola
rak satıcının arabasına birer taş 
atıp dikkatini kendilerine çeki -
yorlar. Satıcı; haykınyor, küfredi
yor, bağınyor, fakat, bunlar yavaş 
yava~ ilerliyorlar ve ince, hafif taş
ları gittikçe büyütüyorlar. Bittabi 
bu tehlike karşısında başını, gözü
nü saklamak mecburiyetinde ka -
lan satıcı arabasından biraz uzak
laşıyor. İki çocuk arabaya sokulu
yor ve istediklerinden avuç avuç 

alıp ceplerini dolduruyorlar. Ara
bacı yerini lerketse bir bela, etme
se bir bela. Yalvarıyor, bağırıyor 
,.e nihayet hiiba çocuklar yemiş
lerden istedikleri kadar alıp yine 
ayni t..arzda ç.•kiliyorlar ve kaçı -
yorlar. 
Kimkrdır, lı:uıgi mahallenin ve· 

ya kimin çocuklarıdır? Bir daha 
yapıp yapmıyacakları şüpheli. Her 
zamac urada bu iji yapmaları da
ha süpheli. Çünkü zekaları buna 
r:ıani. Her zaman bir başka yerde 
bu işi yapmak, ele geçmel11€k için 
en güzel tedbir oluyor. 
Arabacı şikayet ediyor, ~ikaye -

ti dikkat nazarına alınıyor, fakat 
ele geçen yok. Öyle ya, kim, kimin 
çocuğu? Teşhis imkanı yok! 

Böyle garip bir vak'aya Tı-ab -
zonda ru~tgclmi:iliın. Sonra ögren
dim ki 'frabzonda bu adetmiş. ö
nüne geçilememiş ve bu garip, lıeı
halde pek fena adet oradaıı bul'a
ya kadnr gelmiş olacak ki, burada 
da ve vine gari;ıtir ki, bizzat ben 
rastgeldim. Trabzoııda fındık mev
siminde fındıklar, deniz sahiline 
dağlar gıbi yığriır ve etrafına da 
birer bek~i k<>nt'l' Trabzon co
cuklnrı t•Jlerinde trangula ile ge...'l'
nin yavaş ya\·aş sinmesine intizar 
ede !er ve böykC!' ,;ırtlardan sahi
le dcıgru inerler \e bekçiyi taşla -
mıya başlarlar. Adamcağız 1<afa -
sını, gözünü korumak ic,in elkri ile 
kapayaraK fındıkların arkasına 

saklanır. 

Çocuklar da bol bol ceplerini del· 
durarak t:tbana kuvvet kaçarlar. 
Bu daima tekerrür ettiği halde önü
ne geçmek mümkün olamamıştır. 

Mahaza nihayet çocukların da 
alabilecekleri bir iki kilo fındık o
labileceğine ,·e halbuki, bunun da 
o dağ gibi yekülllara nazaran b[;.. 
yük bir kıymeti olamıyacağına gö
re pek de şikayet mev-zuu olma -
mıştır. 

Fakat burada başhyanı dikkate 
değer. 

Bu adama sordum: 
- İlk defa mı başına geliyor? 
- Evet bayım. Kazancımızı aldı 

götürdüler. Btından sonra hesaplı 
davranırız. 

- E, ne yapmayı düş~nüyorsun 
mesela? 

- Ben de bir tringala uydurur 
ve daha büyük taşlarla birinin ca
nım yakarsam bir daha böyle mü
nasebetsizliğe kalkışmazlar. 

Şunları arsalarda, sokaklarda oy
namaktan menedip de çocuklara 
göre yer yapsalar da, biz de kur
tulsak, onlar da adam olsalar. 

İSTANBUL MUHABiRf 
lMUHt.tttUtMMOUfM1MHUlllllUll•nıHHltlttllnf<lllUllllUH•llUUtUIU•llHlllllHllUUIH1111Ult•ıı •• ıııııHıııHlllUUttllHUlllllllll!lllnUIU 

Hatay da 
Kundakçılık 

( 1 inci •agfadafl devam) 

gitmiş olan Suriyenin Malıy- Na
zırı Hasan C~bbarada şehrımıze 

gelm'ş ve dün akşamki ek.presle 
Parise gitmişlir. 

Müşahitler heyeti trenden indik· 
ten ıonra Perapala otelines gitmiş
ler ve gece1i orada ııeçirmişlerdir. 

Heyet bu akşamki ekspresle Ce· 
nevreye, hareket edec!ktir. 

Ha tayda zulUm 
Halepten bildirildiğine göre, Ha• 

tayın istiklAlini tehlikeye düşürmek, 
bu ~ümkün olmaz ise Türk Hatay. 
lıyı ımha etmek için Suriye poli· 
tıkacıları geniş mikyasta faaliyete 
geçmişlerdir. Evvelki akşamdanberi 
çete baskınları da başlamıştır. Kırk· 
handa 200 Demir gömlekli Türk 
evle:irıe baskın yapmıştır. Gizli 
komıtalar ve çeteler teşkil edilmiş
tir. Dörtayakta, Anlak ~a ve ls
kendtrunda da çete faaliyeti baş
lamıştır. Münferit vak'alar halinde 
başlayan bu tedhiş, baskıo ve 
soygun hareketleri hakikatta mü
rettep ve geniş, Suriyede hazırlan
mış teşekkülün ilk tezahürleridir. 
Dün sabaha karşı lskenderund:ı 
çeteler yangın çıkarmak istemişler 
ve iki Türk evini kundaklamışlar. 
dır. Kundakların Demir gömlekliler 
yahut ta !:ıuriye ve Taşnaklar hesa
bına çalışan Ermeni komitecileri 
tarafından sokulduğu sanılmakta• 
dır. 

Hatay halkı büyük bir hassas!· 
yet muhafaza etmekte ve vıı.ziye• 
tin inkişafını beklemektedir. 

Fransız Nazırı 
Diyor ki: 

(1 nci .;ayfadan devam) 
tan hududuna kadar ınıntaka üze. 
rinden tayyarelerin ııeçmesini ya. 
sak etmiştir. 

Emirnamede bitahsis şunlar söy. 
lenmiştir: 

1 - Bu mıntaka üzerinden uç
ma yasajtı yalnız harp tayyarerine 
munhasır değildir. 

2 - Lelıistana giden ve Lehis
tandnn ırele:ı tayyareler memnu 
mıntakanın şimalinden veyahut ce
nubundan dolaşmak mecburiyetin
dedirler. 

Bu kııı!ar geniş bir mıntakada 
bu kadar uzun müddetli böyle bir 
memnuiyet kararı ilk defa olarak 
alınmış bulunuyor. Bugün alın>.u 
bu memnuiyet kararı, askerr bir 
maksattan ileri geldijti ve Oder 
rıehri ile Lehistan hududuna ka• 
dar çok arızalı ve ormanlık arazide 
istihkAmlar inşa edildiğini tahmin 
ettirmejte müsait değil midir ? 

Bu günün meselesi yalnız bun• 
dan. ibaret dejtildir. 1 • Almanya 
Lebıstan hududun tahkim etmek. 
tedir. 2 - Ren memleketleri d !rin• 

liğine dojl'ru tedafüi teşkilAt ile setre 
dilmektedir. Geçen Ağustos ayın• 
danberi büyük askeri şeflerin ka• 
ra ormandaki manidar· gezintilerine 
ne demelidir? Geçen lkinciteşrin
denberi Koloııyadrn EksilKşapd, 

Trcv, SarlırııK lız~rlnde11 Palatino 
hudı.dıın~ kadar hatta yerden bi· 
ter Rihi i<lihkfı.•niır lıitmiştir. Kara 
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Blum hükumetinin 
geçit·diği imtihan 

Hükumetin iç ve dış politikası u
zerirıde bir takını sual ve istizah
ların açtığı hararetli müzakere -
!erden sonra Blum kabir.r.si iki 
yüz dokuz reye k3rşı üç yGz altm;~ 
bir rey ile yani yüz elli iki ekseri
yetle itimat kazann:ıştır. Yüz <'lli 
iki eks 'riyct bir fransız hükümcti 
için ok ehc-mmiyetli bir zaf Prdir. 

F3kat bcı, B!üm hükümetinin bir ka• 
ay evvel, bütçenin müzakere vc
tasdiki sıralarında temin ettiği üç 
yüz seksen üç ekseriyetin yarısı 

bile değildir. O halde bu rakam -
!ara bakılacak olursa, Blum hü -
kümelinin bir !:aç ay içinde yarı 
yarıya zayıflam·ş olduğuna hük
medilebilecek. 

Tek bir rey ile düşüp kalkan 
Fransız kabincleinin karşısında 

yÜ7. elliden fazla bir ekseriyet hiç 
bir z.amôn ıstısgar edilemez. F~kat 
ac3ba bir kaç ay e\·velki dört yü
ze yakın ekseriyetle evvelki gün
kü reyler ırra.sındaki farkın >cbebi 
nedır'? Blüm hükümeti yıpramycır 
mu~ Belki de yıpranıyor. Fa . 
kat her halde reylerin ifade etli[\i 
kadar çabuk değil. Bu sebepledir 
ki iki ay evvelki \'aziyetie evvelld 
günkü vaziyet arasında.ki farkı, 

Blum hükümetinin kuvvet \"e zafı 
için bir ölçü telakki etmekten zi
yade reye müaracaattan evvel mü
zakere mevzularının malıiyetinC., 

aramak doğru olur. Blum hüküme
tı malıl:ndıır ki parlamımtoda ra
C:.k:ıl sosyal 'itlerin yardı.mile lu· 
tur. n bır halk cephesi kabinesid•·. 
G~;:cn mayıstan~cri ilk defadır kı 
Blum h;ikıim~ti sermaye ile kurşı 
kJroıya gelmiştir. Blum şimdiye 
!-:adar mılli müdafaa meselesinde, 
o meseLye hayli bağlı olan biitçe 
mesc ksinde, İ~panyap karııı ta
kip edilen siyasc·t meselesinde. iş

çi ile :;ermayedar arasındaki ihti
Jfıfları halletmcğe ma!luf meebu
ııi hakem meseJ.csinde parlarr.Pn
toya çıkmış ve bu meselelerin ba
zılıırınd:ı koyu sağ cenah partile
rin bile re ·lerinı almıştır. Son mü
zakere hükümetin mail politikası 

etrafında cereyan etmiş ve Blum 
israflar yapmakla, Fransız serma
yesini Fransanın hudutları dı~ına 
kaçırmakla ve sermayedarlara iti
mat telkin edememekle itham e
dilmiştir. Flandi'nin de dahil ol
duğu münekkidlere göre, hüktımet 
Fransayı mali buhrana ve !ela

loete sürüklcm~tedir. Blum, va
ziyeti o kadar karanlık görmü -
yor' Tenkitlere karşı verdiği ce
vapta başbakan, geçen mayıstan 
beri işsizlerin azaldığını, şimendi
fer varidatının arttığını, tasarru{ 
bankalarındaki hesapların yüksel
diğini, vergi tahsilatının kolay !aş
tığını, iflasların azaldığını bildir
miştir. Blum hükumeti on aydan -
beri hafif tertip bir sosyalist pro
gramı tatbik etmektedir. İşçiyi ko
rumak için bir takım tedbirler al
mıştır. Haftada kırk saatlik mesai, 
ücretli tatil günleri, mecburi ha-
kem, Fransa bankasının de\'let 

mürakabesine alınması gibi işle

re- bu tedbirlerin sermaye yi mem
nun etıniyeceği aşikardır. Fakat 

Blum hükwnetinin iktıdaar gedi -
ği sıralardaki vaziyet hatırlanacak 
olursa, bu tedbirleri almı.van L-:r 
hükümetin ihlilfil ile karŞııaşabi· 
leceğini de unutmamak liil.ım -

dır. Fransız tarihi geç alınını.< !ed
birlerin öğrettiği derslerle dolu -

aur. Blum lıükümeti bilhassa dış 

politikasındaki muvaffakiyet ile 
öğünebilir. Laval'in yaptığı gd -
!ardan sonra gelen Blum hUkılme
ti, İspanya ihtilali gibi nazik bır 

meseleyi suples ile idare etmi~tir. 
Bu meselenin kötü idaresi hem 
Fransavı ihtilı'ıle, hem de Avrup; -
yı harba sürükleyebilirdi. 

Ahmet ŞUkrU Esmer 

"yi·;;f 'üÇ"~~~tiik ... 
Boğuşmadan 
Sonra 

(1 nci sayfadan devam) 
~ 

duğu gibi oraya iltica etmemi bu
lundukları tasrih edUınektedır. 

Muhtelif cephelerde, ve bilhassa 
Madrid'de Ünıver~lte mıntakasın
da müsademeler olmuştur. 

Hükümet kuvvetleri, Motrik 
mıntakasındaki bati ılcri hareket
lerine dnam etm~ktedirler. 

orman l~tman ,.tihkamıııa k~ 
lsviçre hududundan nihayet on ki
lometre uzaktadır. 
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MEZARA KADAR ••• 
Macit, henüz lise tahsilini bitir • 

miş, devlet dairelerinden birine 
yeni intisap etmiş genç bir me -
murdu. 22 yaş gibi genç bir çağda 
bulunmasına rağmen hayatın iyi 
ve fena safhalarını görmüş. Ayrı 

ayrı muhitlerde yaşamış. Ve az 
zaman zarfında yarım asrın edin • 
dircbileceği bir tecrübeye sahip 
olmuştu. 

Iler genç gı bi o da sevmişti ve 
Y" sevmesi lazımdı. Öyle bir an 
geldi ki sevmek onun için bir ihti
yaç halini aldı. Fakat o yalnız ~ev
mck istemiyordu. Ayni zamanda 
d.ı sevılmek isterdi. Her zaman ha
) alinde Ecvişen bir çift canlandı -
nr, onları biribirlerile seviştirir 

ve bu mes'ut çıftten birinin yerini 
kendisi alırdı. 

Şimdiye kadar kimseyi sevme
nıış değildi. Belki birini sevmış 

\ f'ya SC'vmek üzere bulunmuştu. 

Fakat her girdiği sevda oyununda, 
~;kın geçici, aldatıcı bir iş, bazan 
da önü alınmaz büyük bir felaket 
<ılduğunu görmüş ve anlamıştı. 
Birçok vaka ve hadiseler ona şu 
hakikati edindirmişti: 
cAşk bıitün safhalarile daima 

tPhlikeU bir hayaldir: O, ayni za • 
manda kurtulabilmesi çok güç ve 
müzmin bir hastalıktır!. 

Hayatta yaşamak için mutlaka 
sevmek ve sevilmenin lüzumunu 
h_,seden bir gençti. Yaşamak için 
bu iki şart behemehal lazımdı. Fa

kat o, hayatın sahte safhaları kar
§ısında daima bedbinleşmiş, daima 
nefret duymuştu. Onun için her -
{ey yalan, herşey sahte, herşey ri
yadan ibaretti. 

Bazan, yalnızca kırlarda dolaştı
.ijı zamanlar sevişen bir çifti görür, 
r.cı acı gülümsiyerek genç erkek 
veya kadına acır, yeni başlıyan bir 
hastalığın yeni bir felaketle neti • 
cclenmemesi için gelen samimi te
mennilerde bulunurdu. 

* Yine böyle acı acı düşündüğü, 
dalgın da1gın deniz kenarında yü

rüdüğü yaz günlerinden biri idi. 
Güneş, Boğaziçinirı bu en güzel 
mevkiine bir geoelik ayrılığının 

son ışıklarını hediye ederken yavaş 
j avaş yeşil sırtların arasında kay
boluyor, yüreklere tatlı hi serin
lik veren hafif bir rüzgar sakin de
nizi kıvraklaştırıyordu. Piyasa cad
desi her zamanki gibi bugün de ka
labalık, muntazam adımlarla ve 
düzgün bir sıra ile gidip gelen çift
ler, kadınlı erkekli gruplarla hın
cahınç idi. Büyükdere ve Sarıyer 
muhitine her gün zevkli anlar ya
şatan b~yaz parkın seçilmiş cazı 
tam bir ahenk ve intizamla dö -
~n sarhoş çiftlerin gönüllerine 
ayrı bir şetaret, ayrı bir canlılık 

veriyordu. Şadan gülüşleile, gelip 
geçenleri dalgın dalgın suzuyor 
manasız manasız bakınıyodu. 

Birden gözleri sarışın bir genç 
kızın masum ve müstesna çehresi 
üzerinde takılı kaldı. 

Genç kız, kendisine çevrilen bu 
ıztırap dolu siyah gözlere iltifat 
etmekte gecikmedi: Yanından ge
çerken ona hafifçe gülümsemisti. 

Yazan: MUnlr GUrkan 

Garip bir hissin tesiri altında 

gayri ihtiyari geri döndü. Sanşın 
genç kız on karış kadar önden gidi
yor, ürkek ve acemi hareketlerle 
hazan arkasına, bu gayri ihtiyari 
kendisini takibeden esmer delikan
lıya bakıyordu. 

Böylece bir müddet gittiler. Ma-
• cit, kurtulamadığı hissinin te -

siri altında yüreği çarpaark yürü
yor, niçin yürüdüğünü, kalbinin ni
çin heyecanla çarptığını düşünmek 
bile istemiyordu. Bir an geldi ki, 
artık birbirlerine iyice yaklaşmış
lardı. Birden ikisi de durdular. 
Şimdi ikisi de karşı karşıya idiler. 
Genç kızın utangaç çehresi kızıl 

bir renk almıştı. Bir an böylece 
kaldılar. Delikanlı bir şeyler söy • 
!emek ihtiyacını hissediyor, fakat 
söy liyeceği kelimeler boğazında dü
ğümlenip kalıyordu. Nihayet ke -
sik cümlelerle söylemek istedığini 
söyliyebildi: 

Ondan evvela af diledi; çünkü o
nunla bu şekilde tanışmak itte • 
mezdi. Fakat başka türlü imkan 
yoktu. 

Genç kız mahcubiyetinden onıın 
yüzüne bakamıyar, iri gözlerini sa
bit bir noktaya dikmiş, onu din
liyordu. Belki o da bazı şeyler söy
lemek istiyordu. Ne çare ki, şimdi 
buna muktedir değildi; yalnız kar· 
şısındakinin söylediği sözleri din
liyebiliyordu. O kadar ... 

Nihayet başka bir gün için ran
devu alındı. İki genç birbirlerinin 
titriyen ellerini sıkarak ayrıldı -
lar ... 

* Sözleşilen gün geldi. Hava gayet 
sakin, gök yüzü lekesiz idi. Ger • 
gin bir kumaşı andıran denizde gö
rülen kayıkların küreklerinden 
meydana gelen yakamozlar serpil
miş pırlanta daneleri gibi bu gece
ye ayrı bir süs veriyordu. 
·İşte buluşacakları yer: Tabiatın 

bütün güzelliğine kuş bakışı ba -
kan hafif, meyilimsi ve bol çimenlı 
bir tepe ... 

İkisi de vaktinden evvel gelmiş
ler .. yanyana oturuyorlar. İki.inin 
de nazarları gayri muayyen birer 
noktaya dikili, kalpleri heyecanla 
çarpıyor. Macit kesik cümlelerle 
konuşmıya başlıyor, konuşuyor -
!ar: Tabiatten, bu gecenin, güzel -
liğinden, yakın geçmişten bahsedi
yorlar. Böylece bir saat kadar ge
çiyor. Genç kız artık gideceğini 
söylüyor, çünkü ancak o kadarlık 
bir vakti var. Ertesi günü tekrar 
ayni yerde ve ayni saatte bulu~mak 
üzere ayrılıyorlar ... 

(Devamı var) 
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Gençlerin 
Operası 

Dün akşam Beyoğlu Halkevinde 
gösteril şubesi tarafından bir mü-

samere verilmiştir. Müsamerede genç 
şairlerden Kemal Baki Uluadh'nın 
Ye yine genç sanatkArlardan Müfit 
Hasanın bestelediği (Yılanlar) is
mindeki Opera oynanmıştır 

Memleketimizde ilk adım sayıla· 
lacak olan yılanlar operası muvaf. 
fakıyetle temsil edilmiştir. Temsil
den sonra Ar kolu t.rfından bir 
temsil verilmiştir. 

Yazan : lskender fahrettın 
- Beni bile aldattı .. On beş lira 

ay !ıkla yanına alacağını vadetti. 
Demek bu da yalandır .... 

- Sen de mi inandın onun sfa
lerine? ... O şeytanı bile kandırı •• 
Ben böyle sinsi, böyle kurnaz· bir 
adam görmedim. zo! Bu yaşı gel
Clim .. ilk defa yabancı bir adamın 
an~sı rolünü oynuyorum. 

- Bunlar tatlı ve karlı ı-ol.!er. 
Zararsız bir adama benziyor .. Eli
ne düşmüşken yolmağa bak! 

- Sana birşey verdi mi? 
- Almadan durur muyum•! .. 
- Çoktanberi mi tanırsın onu? .• 
- Akşamdanberi .. 
- Ne diyorsun? Yeni mi tanış • 

tınız? 

- Evet .. yeni. Sinemada ..• 

İçkiye dalmışlardı. 
Marika iyice içip kanapenin üs

tünde sızmak istiyordu. 
Madam Sürpik bir aralık Mari -

kaya sordu: 
- Evli misin sen? 
- O deliliği bir kere yaptım ... 

Geçinemedim.. boşandım. 
Ş . d·• - ım ı ... 

- Hizmeteilik yapıyorum. 
- Daha gençsin .. Yazık değil mi 

gençliğine? .. 
- Ya ne yapayım? 
- Benim yanıma gelmez misin? 
- Senin yanında ne iş görece • 

ğim? 

- Evin sermayesi olursun ... Bol 
bol para kazanırsın! 

- Yapamam .•• 

- AÇIK SÖZ- S Mert 
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MÜELLiFi: Nizamettin Naztt 
Tahsin beyin gözleri ticaretin 

tadını yeni tatmış hasis bir adam 
heyecanile parladı: 

- Kaça kadar yükselir dersin? 
- Eh ... Üzüm bu günkünün üç 

misline çıkar. Daha başka sebeple 
de olacağı için incir de bu fiyatı 

bulur sanırım. 
- Yok canım ... Nerede bu bol -

lıık? Üç kere yedi buçuk, yirmi iki 
buçuk eder. Vesikanın yirmi iki 
buçuğa okkası? Yağma mı var 
Nazmi? 

Genç bilgiç bir tavır takma -
rak onun omuzuna vurdu; 

- Evet dostum ... Yağma var ... 
Var amma, sen fırsatı yine ka -
çıracaksın gibi geliyor bana. 

- Niye? 
- Niye mi? a kuzum ... Sen bu 

ay kendininkileri de, müdürünkü
leri de yirmişer buçuktan verme
din mi? 

İdare müdürü ürkek etrafına ba
kındı: 

- Canım bağırma! Bir işiten o
lur, yavaş söyle! Mektepte de bu 
ettin. Yüreğime mi indireceksin? 

- Korkma! müdüre dört otuz 
paradan hesap verdiğini bir ben 
biliyorum. Kaba yine sensin. Bir 
daha onun odasında konuşurken 

sesini yükseltme! Kütüphaneden 
i5itiliyor. Anladın mı? .. 

- !!. .. 
- Bu ay kaybettiğin fısata ge-

kenrdini sıkı tut ... Bak, belki bu 
Kendini sıkı tut ... Bak, belki bu 
sefer yüreğine iner! Yirmi gün -
denberi piyasada on beş kuruştan 
aşağı vesika satan bil ki budalalık 
etmişlerdir. 

- Ne diyorsun? 
- ... Hele senin gibi okka üze-

rinden hesap yürütenlere söylı>ne
cek söz bulamıyorum!. 

- Ne diyorsun? 

İdaı e memurunu az kalsın kan 
boğakcatı. Yarı yarıya aldanmıştı 

ha? Yüzü kıpkırmızı kesildi. Hele 
ikinci defa .ne diyorsun?. derken 
oyle bir afallaşmıştı ki görülecek 
şeydi! 

Nazmi, ağız dolusu bir kah -
kaha alma~tan kendini alamadı; 
ve artık durmadı.. zavallı adamı 

yüz üstü bırakarak uzaklaştı. Zih
ni allak bullak olan Tahsin bey a
pışıp kalmıştı. Bir an sokak orta -
sında olduğunu da unutur gib1 ol
du. Arkasından avaz avaz bağın -
yordu: 

- Okka değil kilo demek! Hesa
bı okka üzerinden değil kilo üze • 
rinden görmeli .. öyle mi? Tuuh .. 
amma hayvanmışım ... Amma al -
cianmışım be ... Tuuh! 

Arkadaşlarının yanına vardığı 

zaman Nazmi onları daha kalaba • 
lıklaşmış buldu. Bır çoğunun du
daklarında kalan son kahkahala
rın izleri duruyordu. Hilmi, çok • 

tan başladığı anlaşılan eğlenceli 

bir hikayeyi bitirmeğe savaşıvor

du. cAcaba benden mi bahsedi -
yor?• yahut eben geldim diye sö
zü mü değ~tiriyor?. gibilerden 
kulak kabarttı; bir iki dakika ka • 
dar onu dinledi. Sonra kısa fakat 
şimşek gibi bakışlarla arkadaşla -
rını bir.:>r birer tetkik etti. Hayır 
hayır . .. Bunların hiç biri Hilminin 

- Neden? .. Elimde senin gibi 
birkaç sermaye daha var. Onlar 
pekala para kazanıyorlar. 

- Bea bu işi yapamam. 
- Yaşın otuzu bulmamış. Yü • 

zünde kırışık yok. Güzelce ve se
vimlisin! Hele bir sana yaptınca
ğım şık şık elbiseleri sırtına geçi • 
rirsen .. Çiçeklerin çiçeği olursun! 

Sürpik gözlerini süzerek ilave 
etti: 

- Hele şöyle bir kalk bakayım 
ayağa. Alıcı gözüyle göreyim se • 
ni!. .• 

Marika ayağa kalktı. 
Beni çok beğendin demek? .. 

- Boyun posun da yerinde. Kal
çaların dolgun. Vallahi bırakmam 
seni! 

- Peki amma ben söz verdim 
Nevzat beye ... 

- Haydi canım, J:>öy le kurtlar • 
dan insana hayır gelmez. Benim 
yanımda çalışır, alnının terile para 
kazanırsın! 

- Söz veremem, Madam Sür -
pik. Hele bir yarını bulalım. Eğer 
Nevzat bey sözünde durmaz ve bi
zi bırakıp geçer giderse .. o zaman 

ıahit olduğu vak'ayı öğrenmişe 

benzemiyorlardı. Buna kanaat ge
tirince Hilmiyi dirseğile dürttü: 

- Kes artık şamatayı! -dedi- sa
at kaç? 

Üç beş ağız birden cevap verdi: 
- Dörde beş var usta!. .. Dördü 

geçiyor dayı! 
- Elifi elifine dört amma! 
- Yok canım, daha on dakika 

var! 
- Kafi! kaç kişl olduk? Dört .. 

Altı .. On ... On dört ... Bir, iki, üç, 
beş ... Altı, yedi daha ... Tam yirmi 
bir kişiyiz demek? 

Hilmi kıs kıs gülüyordu. 
- Niye gülüyorsun be? Soyla -

rılık mı ediyoruz. 
- Nasrettin hoca gibi sayıyor

sun da ... 
- Anlamadım ... 
- Kendini saymayı unuttun da-

yı! -diyerek izah etti-
- Ha evet... Yirmi iki kişiyiz 

öyleyse ... Öbür taraftakiler top -
landılar mı aeab~. Tuuh ... Ulan, 
az kalsın Ömerofu unutuyorduk 
be! Hilmi ... Sen hemen mektebe 
koş! Ömerof kaloriler dairesinde
dir. Onu al... Siz ikiniz Tepebaşı -
dan dalacaksınız. Oradaki arkadaş
ları say, bana bir haber yolla! 

Korbo seri adımlarla uzaklaşır
ken, Nazminin gözüne yirmi adım 
ötede biL' mağazanın kapısında be
liren mer\nos kafalı (İrfan)la tık
naz Cafer ilişiverdi. Kol kola, gir
mişler, hanım hanım yürüyorlardı. 

Cafer bermutad diline yapıştır
dığı sigaraya perendeler attırıyor 

ve İrfan soytarı seyreden toy bir 
sırık hamalı gibi abdal abdal gü
lüyordu. 

- Serseriler ... -diye mırıldandı
Hiddetlenmişti. Yanına yaklaş

tıklaı laman dişle~lni gıcırdata -
rak; 

- Maşallah maşallah! -dedi- Be
yefendiler tenezzühe çıkmış ola -
caklar her halde... Bu ne kadar 
geniş yüreklilik! Bu ne biçim da
rülfünun talebeliği! 

Ve ... Caferi göğsünden kavradı, 
kaşlarını çattı: 

- Niye geciktiniz? Niçin baston
suz, sopasız geldiniz? 

İrfan arkadaşından yana çıktı; 
- Bırak oğlanın yakasını! -de

di- artık sokak ortasında da ken • 
dimizi sana tahkir ettiremeviz. 
Hak~ı olsan yine biz ne ise ne .. F.akat 
haksızsın da ... Biz tam zamanında 
geldik. Sopalarımız da işte ... 

İkısi bırden caketlerini actılar· 
, . 

koltuk altlarına sıkıştırdıkları ka
lınca birer odun gösterdiler: 

- Nasıl? 

- Beğendin mi? 

Nazmi, Caferin göğsünden mah
cup bir Eda ile elini çekti. Bu sıra
da çilli suratlı Ziya Gültekin bon
marşenin kapısından çıkmış, koşa
rak yanlarına yaklaşmıştı. Soluk 
soluğa; 

- Ağabey ... -dedi- On yedi kişi 
olduk. Omerof da Hilmi de bu he
saba dahil... 

- Ara ... Saatin var mı senin• 
- Var ... İşte! 
Ziya Gültekin bileğini uzatmış

tı. Onun saatine bakarak kendi sa
atini ayar etti. 

(Devamı var) 

belki Zeyneblde burada alıkoruz. 
- Ne diyorsun, Marika? Zeyne

bin burada kalması da mümkün 
"? mu. 

- Elbette mümkün. Niçin müm
kün olmasın? .. 

- Demek kimsesiz bir kız bu da? 
- Şüphe yok. Anadoludan bura-

ya izdivaç vadile getirilmiş saf bir 
kızcağız. 

- O halde ikinizi de bırakmam 
buradan. 

* Ertesi sabah ... 

Zeynep esniyerek gözlerini açtı: 
- Marika ... 

Nevzat cevap verdi: 

- Marika öteki odada yatıyor, 
yavrucuğum! Ne istiyorsun? .. 

Zeynep hayretle başını kaldırdı: 
- Ah ... Siz misiniz burada ya -

tan? 

- Benim güzelim .. Neden ~aşı • 
yorsun? 

Zeynep, Nevzadın koynunda ya
tıyordu. 

Genç kız birdenbire gözlerinP i
nanamadı ... 

5'ifi1.1$~ 
Fakat dik başlı, mavi gözlü, güzel 
kartal~ bizden küçükleri ve bizden 
sonra gelecekleri kurtar! 
Açık penceremden karşı balkon

daki küçük kıza bakıyorum. Her 
sokak düşmanlarla ciolu iken, o, 
sevinçli sevinçli şarkı söylüyor. Bu 
bebek birşey mi biliyor? Türkün 
Tanrısı ona bir vahy mi verdi ki 
kaynıyan, sızlayan kainatı vız ge
çiyor. 

Söyle küçüğüm! sevinç dolu göğ
sünün en sevinçli sesi ile söyle 
yavrum! 

Ayas paşaya gittim. 
Prensin konağı öyle dcğişmi5 ki.. 
Neye benzeteyim bilmem ki: 20 

inci asırda bir Babilon minyatürü. 
Adını bildiğim bilmediğim çeşit 

milletlere mensup bir sürü erkek, 
kadın, bu salonlarda Türkçeden 
başka her dilden konuşuluyor. 

Yalnız ben, prensesle Türkçe konu
şuyorum. 

Eski nazırlardan birisine ilk de
fa burada rastladım. Yavaş yavaş, 
fakat gramere uygun bir İngiliz

ce konuşuyor. Anlaşılmaz bir a
riam. Beş dakikası dehşetli kibirli, 
beş dakikası dehşetli dalk;ıvuk. 
Beş dakikası hoppa. Beş dakikası 
bir Prostestan papazından daha 
ciddi. Güzelce ve sevimli. Ne yazık 
ki kültürü pek entipüften. Çok ya
van mevzular buluyor. Buldukları
nı da yavan yavan geveliyor. 
ı O kadar ehemmiyet verilecek bi
risi olmadığı için geçiyorum. F~kat 
bugün iki tip pek hoşuma gitti. 
İkisi de erkek. Birisi sütsüz çiko
lata renginde, uzun boylu, geniş 

omuzlu. Amerikan boksörlerine 
benziyordu. Yukarı Sudanın bü • 
yük zenginlerincfenınt§. Adı bir 
tuhaf; Ras Feddan. 

Ötekisi büsbütün kuzguni. Mar
sık marsık. Rengi doktor kabine
lerinin kapılarındaki cilalı siyah 
levhalar gibi parlıyor. Göz bebek
leri kara boncuk. Gözlerinin akı 
donuk mavi. Göz pınarlarında bi
rer damla kıpkızıl kan. Orta boylu, 
atletik bir vücudu var. Öyle şık, 
öyle şık ki eğer beyaz olan bütün 
5inema delisi kızlar "ııık olacak. 
Bununla beraber prensin salonun
daki kadınlardan bir çoğu ikisinin 
etrafından pervane. Bu tam mar -
sıkla yarım marsığın sırları nedir 
ki o kadınlar ikisine de yiyecek gi· 
bi bakıyorlar? Egzotizma değil. 
Başka bir şey ki ben anlamıyorum. 
Merdiven başındaki paravanın ar
kasında garip bir sahne gördüm. 
Madam Culya Matarano marsık 
Fettahın boynuna sarılmış zangır 
zangır titriyor. Kara Fettah Beyoğ
lunun bu en güzel Musa kızını is
tiğna ile itiyor, istemiyor, o ittik
çe Culya sülükleşiyor, geneleşiyor 
ve titriyordu. 

Birisi ko\uma girdi. Baktım: 
Prenses: 

- Bırak, dedi. Fettaha çıldıran
lar çoktur. Fakat kudretin asıl 
kaynağı Ras Feddandadır. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Cu!yanın saldırışını hayretle 

seyrediyordun. Hayretini gider • 
mek için söylüyorum. 

- Ben bir şey anlamıyorum. 
- Tabii anlamazsın. Çünkü ka-

dın değilsin. Günü gelince sen de 
anlarsın. İkisinin belki pürüz ~ 
şıkı var. Şimdi Pera Palasa git, bü
yük salonda biribirine, biribirini 
öldürecek gibi bakan on beş yirmi 

Ellerini yüzüne götürdü: 

- Aman yarabbi! .. Ne ayıp .. Ne 
ayıp şey!.. 

Nevzat bey yataktan kalktı... Ve 
Zeynebin dökülmüş saçlarını ok • 
şamağa başladı: 

- Niçin ayıp olsun, canımın içi? 
Bu gece seninle evlenmeğe karar 

vermedik mi? Bugün değilse ya
rın, nasıl olsa evleneceğiz .. 

Zeynep korkulu bir rüya mı gö
rüyordu? 

Yoksa gördükleri tam manasile 
hakikat miydi? 

- Ben neredeyim şimdi, Nev -
zat bey? 

Diyerek başını yastıktan kaldır
dı.. Odanın içini gözden geçirdi. 

- Burası neresi? 

- Benim evim .. Yarın senin de 
evin olacak! 

Ve boynuna sarılarak ilave etti: 

- Yuvasını yadırgayan çocuk -
lar gibi, neden tereddütle bakıyor
sun etrafına? .. 

(Devamı var) 

Yazan : AKA GÜNDÜZ 

kadına tesadüf edersin ki ya Ras 
Feddanı bekliyorlar ya Fettahı. 

Fakat ben onları reçete gibi saklar 
ve kullanırım. 

- Reçete gibi mi? 

- Evet. İsterik dostlarımı teda-

vi eden bir reçete gibi. Onlar da 
bana son derece itaat ederler. 

- Bu Fettah kimdir? 

- Habeş İmparatoru Meneli • 
ğin baş mabeyincisinin oğlu. 

- Burada ne işi var? 
- Harbı Umumide Faris sosye-

tesinde büyük sükse yapmıştı. 

Zengin ve nefsine düşkün adam. 

- Af buyurunuz prenses, sizin 
bunlarla ne münasebetiniz var? 

- Bu benim sırrımdır. Daha 

doğrusu Zekeriyya sofrasının tılı

sımı bunlardadır. Bu geceki Ze -

keriya sofrasında bulunacaksın. 

Her şe •i değilse de, mühim bir kıs

mını anlıyacaksın. Şimdiye kadar 

gördüklerin, işin dış yüzü idi. Bu 
gece iç yüzüne biraz girece1<sin. 
Onun esrarı bektaşi sırrına, ne 

mason sırrına benzer. Büsbütün 
başkadır. Ondaki ruh cazibesi hiç 
bir şeyde yoktur. 

Prensesin açık saçık konuşma
sına kızdım. Biraz da nefret et -

tim. Fakat esrarengiz bir şeyi an
lamak, bir sır keşfetmek... İşte 

insanların zaafı burada. Dinler e
ğer mistik ve misteriyöz birer ma

hiyette olmasaydı, insanlar peşle
ine düşmezlerdi. Sarahat insana ya· 
van geliyor. Ben de bu zaafa düş

tüm. Evime kaçmaklığım lazım ge
lirken, asıl Zekeriyya sofrasının 

esrarengizliğini öğrenmek cezbesi
ne kapıldım. 

Şimdi bu satırları hiddetle, nef
retle iç bulantısı ile yazıyorum. 

Fakat bunun suçu hiç kimsede 

değil, bende. Aklı başında, 22 ya 
şında bir kızım. İrade benim. Ser
besti benim. Ben kalmıyacaktım. 

Bir küçük defter içinde üç beş 
satırla uzun bir ukali\lığa ne lü -
zum var? Kaldım işte. 

(Devamı 1ıar) 
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Geçit yerlerinin 
Boyanmasına 
Başlanıyor 

Birkaç gün evvel, geçit yerleri
nin boyanmasını Üzerine almak için 
bcle:liyeye müracaat eden şirketin 
teklifi kabul edildiğ'inden belediye, 
bir harita ile caddelerde ayrılacak 
geçit yerlerini göstermiştir. Hari
tada gösterildiğine göre, şirketin 
ilk boyayacağı geçit yeri Galatada 
Domuz sokağıdır, Bundan sonra 
Eminönü köprübaşı ve Galatasa• 
ray köşesindeki geçit yerleri boya. 
nacaktır. 

Denlzyollarınin 
tarifesi 

Ucret 

Denizyolları idaresinin ücr<t ta. 
rifelerini tesbit edecek olan ko
misyon toplantılarına devam edi· 
yor. lklısat vek!leti nakliyat ümum 
müdürü Ayet de komisyonda bu
lunmak üzere dün şehrimize gel. 
mişlir. 

Çekoslovakya 
Palamut alıyor 

Çekoslovakyaya 10,000 kilo p .. 
!amut ve palamut hulasası konten
jan verilmiştir. ithalata takas yoliy· 
le ve bir del'aya mahsus olmak 
üzere yapılacaktır. 

Verem mUcadele 
Cemiyeti nakledildi 
Cağaloğlundaki Kızılay mümes

sillik binasının satılığa çıkarılması 
üzerine mezkur binada bulunan 
Verem mücadele cemiyeti Yeni 
posntahane civarındaki KızılJly ha. 
nına nakledilmiştir. 

Yeni l•kln mUdUrlerl 
Şehrimiz iskan müdürlüğüne ta• 

yin edilen Ankara isklln müdürü 
Bay Rüştü gelmiş ve yeni vazife• 
sine başlamııtır. Ankara iskan 
müdürlüQ'üne tayin edilen Bay Naz• 
mi de bugün dün şehrimize inmiş. 
lir. 

Gençlerin mUsamereal 
lstanbul Erkek Lisesi Yeşilay 

Gençler Birliği tarafından 1 Mart 
Cumartesi günü saat 15 de okul 
salonunda bir müsamere verile
cektir. 
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lzmirde sivrisinek mü-! Sıvas g~nçliği 
cadelesi hızlaştırılıyor H_al~evın.den 

Şıkayetcı 
Ancak mücadelede muvaffa

temini için halkkıyet 
tan büyük alaka bekleniyor 
ı zmir, (Hususi) - Karşıyaka' da sivrisinekle mücadele tedbirleri almak 

için münevverlerin iştirii.kile bir toplantı yapılmış, vaziyet tetkik edil· 
miştir. 

Mücadelede muvaffakıyet, halkın da alakasına bağlı görülmüştür. Ma· 
amafih kararlann halk tarafından layık olduğ'u alakayı ıröreceği kana· 
ati kuvvetlidir, kararlar şunlardır : 

1 - Be'ediye, evler haricinde sivrisineğ'e yatak olabilecek yerleri 
her Cumartesi ııün sekiz posta ile mazotlanacaktır. 

Sıvas, (Hususi muhabirimizden) 
- Sıvas Halkevi Orta Anadolu 
yay Hisının gençlik ve çalışma kay
nağı olamaz mı? 

Halkevinden faaliyet, kaynaş -
ma ve çalışma beklemek gençliğin 
hakkı değil mi? 
Yaylanın bu Şirin köşesinin bağ

rında açılan Halkevi beklenildiği 
kadar faydalı olamamağa başladı. 
Ayrı, ayrı odalar .. ayrı, ayrı masa
lar, ayrı, ayrı sandalyesi çalışma 
bekliyor. Gazetelerde satır, satır 

okuyoruz. Filan Halkevi Akif ge • 
2 - Halkıo irşadı için her çeşit ilanlar yapılacak, 

edilecektir. 
toplantılar tertip cesi.. Falan Halkevi edebiya~_.ı;e -

celeri.. bilmem hangi yurt kÖ~esi 
tarihi araştırması yapıyor. Sahife, 
sahife muhiti kitaplar çıkarıyor. 

Falan Halkevi.. faydalı çalışma 
yollarında kış programları harıl, 

harıl tatbik ediliyor. Bunları biz 
Sıvas gençliği ne üç ve gönül 

3 - Fakir evlerinin maıotlanmasını belediye deruhte etmiş ve bu 
evler tesbit olunmuştur. 

4 - Halk mazotu kolayca kullanabilecektir. Bir bayi temin olunacak 
ve bu bayi, bidonlu arabalarla çalışan amelesini ev, ev dolaştıracak, lii.· 
zımgelen yerleri mazotlıyacık ve buna mukabil dökme bedeli olarak 
sadece beş kuruş alllcaktır. Karşıyakada 4500 hanelidir. Her hafta b~ 
mazotlama ameliyesi yapılac~klır, halk buna riayete mecburdur. Ak•ı 
takdirde belediyece cezalandırılacaktır. 

5 - Sıhhiye müdürünün vereceği sıhhiye memurları, belediye ve 
hümet hakimlerinin nezareti altında evlerin k()r kuyu ve hela vaziyetle· 
rini tetkik ile gayri fenni ola!llarını ev sahiplerine ıslah ettireceklerdi~. 
Kapak ve sifon tertibatını temin için alakadarlar tetkikalll başlamışlardır. 

6 - Mücadeleyi belediye takip edecek ve haftada bir komisyon 
toplanarak vaziyeti gözden .geçirecektir. 

sızısı içinde okuyoruz. 
Kış bütün şiddetile Sıvasta hü • 

küm sürüyor. Gençlik ve herkes 
akşamleyin evinde yemeğini yer, 
yemez gideceği yer haftada iki de· 
fa filim değiştiren tek sinema ve 
kahvehanelerden başka bir eğlen
ce yerimiz yoktur. 

Neden akşamları kahvelerde o

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Bize resminizi nönderin, 
.,!!!e ne olduğunuzu 

söyliyelim 
( Bv aütua.larımızda ekuy\leula• 
rımııın fotoiraflarını tahlUe de• 
v•m ~dlyorus.J 

310 fı as Neşet Nafiz Dumanlı 
oğ'lu 

e Hassastır. 
Güzel san'atlara 
karşı bil yük sem· 
pati duyar. Ga
zeteciliğe karşı 

sönmez bir aşkı 
vardır. Roman 
okumaktan hoş· 
!anır. Şık ve le· 
miz gezmeyi çok 
seversede bunda 
tamamen muvaf. 

..._ ..• ~ .. 
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fak olamaz. Çünkü biraz dağnık
dır. Başkalarını tesiri altında b·· 
rakmak ister. Çok kerede gayeıi· 
ne ulaşır. 

311: Muallim H. Remzi 
e Temiz bir 

kalbe malik tir. 
Kimseyi incitmek 
istemez. Daima 
şefkatlidir. Ha\. 
discler karşısın

da soğuk kanlı. 
lığını muhafaza 
eder. Kararlarını 
kuvvetli bir mu· 
bakemeden ıonra 
verir. Hiç kimseyi 

kırmaması kendisine karşı büyiik 
bir sevgi toplamıştır. 

Karşıyaknın Örenköy ve Hacı Hüseyinler köyünde de miicadele ter• 
tibatı alınmıştır. Burada da balkevlerini mazotlıyacak, umumi yerlere 
nlıiye teşkilatı bakacaktır. 

turalım .. Halkevi salonları nec!en !=============== 

Muhabir mektupları 

Karsta ticari hareket
ler çok canlıdır 

Senede vasati olarak 225,000 
kil o yağ ihraç edilmektedir 

Ka,.ıa Ziraat Bankaıı 

açılmasın .. Neden milli oyunları • 
mız oynanmasın, memleket türkü· 
Jeri söylenmesin.. Neden konfe • 
ranslar ve eğlenceler tertip edil • 
mesin. Neden muhiti araş • 
tırmalar yapılıp bilinmiytm tar;,. 
hi vesikalar va tanınmıyan çehre
ler tanınmasın. Neden kütüphane 
açılıp kitaplar okunmasın. Daha 
birçok nedenler içimize düğümle• 
niyor. 

Sözün kısası Halkevinden toplu, 
faydalı çalışma, kaynaşma, faali • 
yet bekliyoruz .. Bunu istemek te 
bizim hakkımız değil midir? .. 

N•ıd Cıngt:ı Dumanlıoğl• 
ıııııııııııııuu11111111111111uıı111111111uıı•ııııuuııııı1111uııııııııı 11nı 

~ 
BEYOGLU 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

: Kızlar mektebi ve 
cinayete harp 

: Türk inkılabında 
terakki hamleleri 

: Sevişmek arzusu 
: Rus • Japon muba• 

re besi 
: Aşk şükranı 
: Rose Marie 
: Zafer yolu 
: Zafer günü 
: Beyazlı kızlar mek• 

tebi ve son uçuş 

Kars (Hususi3 - Burada birçok 

ticarethaneler, büyük tüccarlar ve 
o nisbette de iş adamları ve ko -
rnisyoncular vardır. Üç yüz bin 
nüfuslu bir vilayetin merkezi ol -

mak dolı;yısile daimi bir kalabalık 
ve kaynaşma göze çarpmaktadır. 

Bu itibarla alış verişler eksik ol -
mamakta ve her mağazada bir 

müsteri kalabalığı görülmektedir. 

ŞIK 
mış ve 500, 1000 ve 2000 mikya • ŞARK 

: Ehli ıalip muharebeleri 
: Anne Karenin ve 

Yavrucuk (Şarlo) 

Yağ ve Yağcılar 

Kars yağları gerek koku ve ge
rekse nefaset itibarile çok iyidir. 

Bu yağlar el makinelerinde temiz

lenerek ayran ve tortuları alındı

ğından dolayı uzun müddet nefa

setlerini muhafaza ederler ve ça

buk bozulmazlar. Her köyde bun

lardan beş altı makine vardır. 
Bunlardan başka 10 tane ıavut 

(fabrika) vardır ki bunlar kağıt -
lara sarılmış paket yağları çıka -

rırlar. Bu yağlar kışın sevk olu -
nurlar. Çünkü yazın erirler. Za -
vutlarda ayrıca krama, gravyer ve 
kaşar da yaparlar. 

Karstan yılda orta hesap 15 bin 

teneke yani 225.000 kilo yağ ihraç 
olunmaktadır. 

Bumda yağ ticaretile 
beş mağaza vardır. 

Şehir Haritası 

meşgul 

Karsın şimdiye kadar ihmale 

uğramış olan haritası bu yıl Umu

mi Müfettişliğin himmetile mü • 

kemmel surette yaptırılmaktadır. 
Bu önemli işi üzerine alanlar se -
kiz dokuz ay evvel bu işe başla • 

sında üç haritanın ame!iya'tını bi

tirerek tersimat için İstanbula git· 
ASRI 

mişlerdir. Bütün şehir ve civarı • AST.ORYA 

: Renkli peçe ve 
Ölüm ve zafer 

:Hindistan kahrama• 
nı ve Malek kaçakcı 

nın 500 henktar tutan arazisini 

20 şer liradan taahhüt eylemiştir. 
CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, 

Dört yüz küsur metrelik bir dıl'ı FERAH 
ma!Um üzerinde çalışılmış ve ha -
talar, tecviz hatanın çok dununda 

kalarak pafteler kapanmıştır. Bir 

derece saniyesi için, vilt fabrikası

nın teodilli kullanılmıştır. 

Kukariçe ve Mekaud 
ISTANBUL 

: Kan kardeşler ve 
Parisli şantöz 

R. K. CantUrk 

• • 
Sıvas Muallimleri 
Samsunda 

Sivas (Hususi) - Sıvas muallim. 

!erinden toplu bir kafile bayram 

tatilini geçirmek üzere Samsuna 
gitmişler. Muallimler Samsunda gü. 

zel bir bayram geçirdikten sonra 
buraya dönmüşlerdir. 

• 
Sıva• kUltUr 
DlrektörlUğU 

• 
Sı•as (Hususi) - Bir müddeteDe 

beri vekaletle idare edilen Sıvas 

kültür direktörlüğüne Samsun böl. 

gesine yıllardan her iyapdığı birçok 

yeni işlerle tanınan ve kendisine 

büyük bir se•gi muhiti yaratan 

değerli kültürcü ve edebiyatçıları· 

mızdan Cemal Gültekin atanmış 

buraya gelerek ödevine La·. la. 
mıştır. 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

: Çıpkın genç ve 
Kozıl çayır 

: Hortlak 
: Balalayka ve herkes 

ondan bahsediyor 
: Denizler perisi ve 
Şarlo maskeli baloda 

KEMALBEY : Şafakta silah ses-
leri ye lftirak adası 

ALEMDAR 

HALE 
KADIKÖY 

: işte bahriyeliler 
ÜSKÜDAR 

HALE : Mazurka 
BAKIRKÖY 

MiL TIY ADI Mişel Stroırof 

* lıı••&uı Bıtllıııt,ı 

~~hirTlıjafrosu 

ç .3. 937 
CUMA 
günü 

akşamı 20.30 da 
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5 perde 
Yazan : Henry 
Bernteio Türk• 
çeye çeviren : 

H. Fahri Ozansoy 
~ 

Fransız tiyatrosu operet 
kısmı 

5 • 3 • 937 C U M A günü 

akşam saat 20, c1~J ı ~ 

DELi DOLU 

Yazan : Halit Fahri Ozansoy 
Müzik: Fehmi Ege 

1 

Sahrayı kebirin 
Ötesinde 
Neler var? 

Sahrai kebirin ne zamandan kal· 
dığı şimdiye kadar bilinememekte 
idi. Dünya olalıdan beri sahranın 
bugünkü şekilde olduğu zannedil
mekteydi. Fakat, son araştırmalar, 
Sahrai kebirin ömrü 400 yıldan 

daha fazla olmadığını meydana 
koymuştur. Sahrayı daima develer
le katletmek mecburiyeti olduğu i
çin, araştırmalarda bulunmak çok 
müşküldü. Fransız kaşifi Lüyimer 
sahrayı katederek 2000 metre yük
sekliklere kadar erişmiştir. Bu yük
ıseklikler kalın kar tabakalarile 
örtülüdür. Hatta, ağaçlık ve ye
şillikler de vardır. Sahranın orta
ları ise, insan ayağı basmamış o
lan dünyanın en ıssız bir yeridir. 

-~--

Bazil Zaharofun 
Bütün serveti 

193,103 lngiliz 
llrası imiş 

Ölümünden sonra, bıraktığı zen· 
ginlikler köklere kadar yükselti

len Bazil Zaharofun bütün serma
yesinin 193.103 İngiliz lirası ol • 
<iuğu anlaşılmıştır. Zaharof, Mon

te Karlodaki gazino ve 2-3 otelin 
de ortakları arasında ise de, ev
velce söylendiği gibi Zaharof, 10, 
yahut 5 milyon İngiliz liralık bü
yük bir zengin değildir. 

Berlln Ticaret Oda•ı ı .. 
tanbul Odasından bazı 

malOmat •ordu 
Almanyada Türk Ticaret Odası 

lııtanbul Ticaret Odasından bazı 
malumat istemiştir. Bu malOmat 
bilhassa şehrimizde yapılan ticarr 
akitlere ait muamelelerin ne şekil· 
de cereyan etliğ'i etrafında toplan• 
maktadır. lstanbul Ticaret Odası 
mufassal bir lzahname hazırlıyarak 
Berline gönderilecektir. 
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Tetkikler 

Avrupa medeniyeti 
çöküyor mu? .. 

Çin Cunıhuriyeti yirmi beşinci yıhnı 
tes'it etti, Hintliler her yal üç milyon 
artmaktadır. Meksikadaki beyaz in· 
sanlar artık siyah olmağa başladılar ... 

Yazan : M. Necmettin Dellorman 

Avrupadaki beyaz insanlar top
rak ve nüfuz mıntakaları için bi • 
ribirlerinin üzerine saldırmağa 

çalışırlarken, Çin cumhuriyeti, da· 
hili nizalardan henüz kurtulama· 
makla beraber, yirmi beşinci yılı
nı geçenlerde tesit etmiştir. Dört 
yüz şu kadar milyonluk Çinli ya. 
vaş, yavaş gözünü açmaktadır. 

Çarıklar geceli gündüzlü çalışara., 
sarıların medenileşmesine çalışmak• 

tadırlar. Hindistanda, kafası yılan 
biçiminde, zayıf, kuru, çelimsiz. çı
rılçıplak bir adanı olan Gandi, 
Hintlileri silahsız mücadeleye da
vet etmektedir. Perhiz tutmak. sü-' 
kut etmekle beyaz ırka karşı mü • 
cadele bayrağı açan bu mücahit, 
dünyanın sözü tutulur, silahsız en 
büyük diktatörlerinden birisidir. 

Hindistanda 360 milyon Hintliyi 
150.000 İngiliz idare etmektedir. 
Bu yüz elli bin İngiliz, bu kadar 
kalabalığa acaba ne zamana kadar 
sözünü dinletebilecektir? .. 

350 milyon Hintli her yıl üç mil
yon artr- ' •odır. On yıl sonra, 360 
ve 390 m; irmi sene sonra ise 
425 milyon , .<tır. Bu müthiş 
akına birgün acaba kim karşı du -
rabilir? .• 

Geçenlerde, Afrikanın ortasın • 
da Başuanalanda sessiz, sadasız 

geçen çok mühim bir hadise olmuş· 
tur. Zenci hakimlerden müteşek • 
kil bir mahkeme, bir beyaz insanı 
mahki'ım ederek meydan dayağı 
attırmı~tır. Buna karşı İngiltere ne 
tedbir alabilir?. Afrika isteplerine 
fırkalar mı sevketmelidir?.. Ve 
nasıl sevkedebilir. Tayyarelerle 

"? mı ... 

Fransanın göbeği olan Pariste, 
siyah derili!iler bir kongre akdetti
ler. Pariste neşrettikleri kendi ga
zeteleri ile bunlar Avrupa medeni
yetine diş bi!iyerek ateş püskürü
yorlar. Daha tuhaf birşey işitmek 
istiyor musunuz? .. Dinleyiniz .. 

Cenubi Amerikadaki insanların 

genç ve güzel kızları zencilere aşk 
bağlıyarak hayran olmağa başla • 
mışlardır. Meksikalılar yavaş, ya
vaş renklerini kaybetmeğe, ilk ön
ce melezleşerek esmerleşmeğe, 

bundan sonra da tamamile siyaha 
inkılap etmeğe başlamışlardır. 

Hindistanı Japonlar, bugün ken
di istihsalat ve ucuz mamulatlari
Je doldurmuşlardır. Damping u • 

sulile bütün dünya piyasalarını 

-

Bir Japon gllnll radyo maklneıi 
6aııntla 

Japonlar alt, üst etmişlerdir. 
Japonya, en büyük denizlerin 

ortasında siyah bir nokta gibi du • 
rur amma, Tayitinin dörtte üçü sa
rı insanlarla meskı1ndur. Bu siyah 
noktadaki alçak boylu zayıf insan
lar Avusturalyayı tehdit etmekte
dirler. Japonlar Malay devletlerin
de de çalışarak Arabistandaki İb
nissuut kadr ses, söz ve dostluk· 
!arını dinletebilmektedfrler. Eski 
isHim imparatorlukları gibi bir A
rap devleti kurmak tasavvurunda 
olan İbnissuudun memleketinden 
Tokyoya Arap murahhaslar gön -
derilmektedir. Bunlar, garbin ambi· 
siyonlarını kırmak üzere, Brezil -
yadan ba~lıyarak Irak hudutlarına 
kadar bir şarklılar birliği kurul • 
masını konuşuyorlar. Brezilyada 
bile 130.000 Japon yaşamaktadır. 

Habeşistan topraklarındaki mu· 
harebelerden sonra, zenci, sarı ve 
siyah insanlar filemi daha süratle 
uyanmağa başlamıştır. Habeş-İtal
yan harbi devam ettiği aylarda, 
Tokyo sokaklarında y pıştırılan 

levhalarda: cJapon vatandaşı Ha· 
beşin imdadına koş> sözleri yazılı 
idi. 

Bu harp Afrikanın en tenha de • 
rinliklerlne varıncaya kadar bü
tün zenci yüreklerinin en ince ve 
hassas milletlerini ihtizaza getir
miştir. Amerikada yaşayan zen • 
cıler, Habeş kardeşlerine imdada 
koşmak maksadile gönüllü kaydı
na mahsus bürolar açtılar. Bugün 

(liilf•n ıagfagı ç•rılrinb) 

r 
Yine o deli kadın 

On beş gün kadar evvel bir mek
tubunu aldığım İ. Yılmaz dün yol
ladığı ikinci mektubunda diyor ki: 

Dertortağı; 

Bundan bir müddet evvel size 
gönderdiğim mektubumda deli bir 
kızla evlendiğimi ondan sonra bin 
bir düzenle kız tarafının vaziyeti 
idare ettiğini nihayet mahklme• 
ye müracaat ettiğimi yazmıştım. 

Azizim Derlortağı bu kadın tam 
manasile delidir. Artık siz benim· 

le evlenmeden tımarhanede, ev -
lendikten sonra da bir hastahanede 
yatan bir kadından aile şefkat ve 
muhabbeti bekleyin. Tıbbi adli bir 
sene evvel kadını" iyi olmaz deli 
olduğuna dair ı-apor verdiler. Fa
kat geçenlerde biraz sükunet bu -
lan kadın hastahaneden çıktı. Ben 
kadının deli olduğunu muhakeme
de söyleyince avukatları iyileşti -
ğini ileri sürdüler. Ve muayene e
dilmesini istediler. Yanm saatlik 
bir muayenede meşkük bir karar 
vttdiler. Bu karara istinad edecek 
avukatlar kızdan beni ayırmıya -
caklarını söylüyorlar. Fakat benim 
o kadınla bir saat aile yuvası için
de durmam bir facia olur. Rica e
derim Dertortağı bu deli kadından 
kurtulmam için neler yapmam la • 
zımdır? Bana bildir. . • 

Yavrum; 
Sana geçen mektubumda da yaz· 

mıştını. Hiç endişe etme. Mahke
menin kararını bekle ... Karar bize 
göre kadını senden ayıracaktır. 
Mamafih madem ki istiyorsun sa • 
na şu aklı verebilirim: Türk mede· 
ni kanununda şöyle bir madde var• 
dır: Hakim karı kucayı, geçinmeyi 
imkansız kılan hallerde biribirin
den ayırff veya boşar. Şu halde 
sen kadının sıhhatinden endişe e
derek bunu bir esbabı mucibe ola
rak dermeyan edersin. Sonra diğer 
bir maddede de karı veya kocanın 
akıl hastalığından marul olmaları
nın boşanmayı icap ettirdiğini be· 
yan eder. Bunlara dayanrak sen 
şunları &öyletsin: Bu kadın bir se
neden fazla akıl hastalığından 
hastahanede yatmıştır. Doktoı;, ra· 
poru bunun iyi olamıyacağını söy
lüyor. Şimdi hastahaneden çık • 
mış olsa bile aile yuvasını idare e
demez. Temyiz kudretine sahip de· 
ğildir. Binaenaleyh böyle bir ka • 
dınla teşriki mesai etmek çok teh • 
likelidir. Bunun için boşanmak is· 
terim, dersin. işte senin mektubu. 
na göre benim tavsiyem budur.' 
Sana şunu da söy!iyeyim ki mu • 
hakkak boşanacaksın. 

ı.. DertortaGı 
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Karsda kış 
Alemleri 
Başladı 

Kars, (Hususi) - Kardan lıcm
bevaz bir örtü altında kalan ve 
peÇıer,nin ba~alarından duman -
!ar tüten Karsın kış filemleri baş
fomı<tır. Buranın hava51 soğuk ol· 
ınakİa beraber vücut üzerinde bir 
'.esiri yoktur \'e hastalık da olmaz. 
Şu kadar var ki, diğer illere naza· 
ran sekiz ay kadar kış ve kar de
vaır. ettiğinden alışmıyanlar için 
bir parça can sıkıntısı olursa da yi· 
ne hoşca vakitler geçirmek imkanı 
vardır. Memur sınıfları arasındaki 
ahenk ve iyi geçinme yüzünden 
her zaman gece toplantıları yap -
mak \·e kısmen de sıcak gazino ve 
klüplerde arkadaşlar bulmak su • 
retile k~ günlerinin sefasını sür
mek fırsatı her u,man mevcuttur. 

Bt'. mevsimlerde arabalarla oto • 
!ar kendi serdslerini kızaklara ter
kederler. Ardahan üzerinden Art
\in yolile sahile inmenin ihtimali 
yoktur Yalnız kervanlarla tüccar 
<'~yaları sevk olunabilmektedir. 
Trabzon yolu ise bazan V;ler ve ba-
2.an da haftalarca geçilmez. Şu hal
de bir ne\'i muhasara hali vardır. 
Bununla beraber koca şehirde hiç 
Hr iş geri kalmaz ve faaliyet daha 
:ziyadf. artar. 

Si.it tozu fabrikası 
Bir zamanlar İzmir panayirine 

kadJr mamulatını gönderen bu 
fabrika bugün maalesef kapan -
m~tır. Karsta ve bütün doğu ille 
rinde yegane bir \•arlık teşkil eden 
böyk bir müeS>esenin kapanması 
milli bir sermayenin ziyaına ve bir 
çok kimselerin de i~iz kalmaları
na sebep olmuştur. Bu tatilin en bi
rinci sebebi kendi mamulatına 
mahreç bulamama ı ve yüksek 
miktarda satış yapmanın çaresini 
elde edememesindendir. Şimdi bu 
fabrika içinde (30.000) kilo stok 
mal vardır. Bu hal, İktısat Vekili
miz Celal Bayarın dikkat gözünü 
çektiğinden "on doğu seyahatinde 
bir gece vakti fabrikaya gelerek 
lüks lambalarını yaktırmı~ ve fab
rikayı gezmek arzusunu göstermiş· 
t:.r. 
Sayın Bakanımızın büyük bir a

lika ile karanlıklarda bu fabrika
yı gezmesi halle tabakaları arasın
da büyük bir tesir uyandırmıştır. 
Celfil Bayar, fabrikanın intizamın
dan ve dedi topluluğundan çok 
mernnı.ın kalmış ve fabrikanın es· 

kisi gibi işlemesi için gereken her 
çeşit yardımda bulunacağını vaad 
etmiştir. Bu fabrika. beş aylık 
kampana müddetinde orta hesap 
(3) milyon kilo süt satın almak 

kudretindedir ki, bu yüzden de 
süt müstahSillerin!n giirecekleri 
büyük faydaların derecesini anla • 
mak kolaydır. 

Ordu Ed 
&ki Komutan General Kemalin 

bir eseri olan bu ordu evi kahra

man sübaylarımmn en önemli ihti
yaçlarından birini gidermiştir. Dı
şandan görünen ihtişamı ve içeri
den göze çarpan intizamile 90k 
kıymetli bir bina olan bu yurdun 
alt kısmında büyük bir salon ve 
bir piyano olduğu gibi üst kısmın
da da misafirler için bir çok oda • 
!ar yaptırılmaktadır. Yanındaki 
sinemada sık sık filmler gösteril
mekte olduğundan halkın temaşa 
fatıyaçları da bu suretle tatmin e
clilmcktedir. 

R. K. CANTVRK 

rnağliıp oldulaı·. Fakat, on yıl, yir
mi yıl sonra ne olabileceğini bu • 
günden bize kim söyliyebilir? .. 

Beyaz alem çöküyor mu? .• İsta
tıstikler kötü ve feci rakamlar gös

teriyorlar. Ticarette, doğumda, 

zenginlikte, ahlakta bir fesad ve 
inhidam başlam~tır. Yirmi yıl ön· 
ce iğneden ipliğe kadar herşeyi 
Avrupada, beyaz insanlar elile i· 
mal olunarak cihanın bütün köşe
lerine gönderiliyordu. Halbuki .. 
bugün, ayni mallar, Hindden, Çin
cien, Japondan, Zenciden, Araptan, 
Habeştcn, Rustan, üzerine (iyi 
c'nsten değildir. Çürüktür) etiketi 
yapıştırılarak geri çevrilmektedir. 

Ekmek yaptığımız unun daha ;. 
y!sini sarı ırk yapmağa ba§lamış • 
tır. Avrupaya nisbetle, Yafa ada
sının şeker !eri üç misli daha ucuz 
bir fiyatla bütün cihana satılmak· 
tadır. Beyaz insan terakkiyatında 
en mühim ve hayati rolü oynıvan 
maden kömürünün Çin, Mac;inde· 
ki mcnbaları tehdit altına girmiş
tır. Binaenaleyh (beyaz ırk gözü • 
nü açmazsa Avrupa çökecektir) 
diyenlerin sözleri insana doğru gi· 
bi geliyor .• 

============·~ç ı_K=~~s~o=··=z==========-=====::,=====o::==========================~s~N;;;•a~t==~ 

SATIŞ İLANI 
İstanbul Dördüncü icra 

İstanbul Dördüncü 1cra Memur
luğundan: 

Avrupada li~_ maçıarı Memurluğundan: 
24223 İkraz nııwarasile Miıyesser tarafınd~n borç alınan (420) 

lira mukabilinde Vakıf Paralar İdaresine birinci derecede ipo• 
tekli olup tanıanııua yeminli üç ehlivukuf taraflndıııı (1020) lira 
kıymet takdir edilııı;ş olan Boğa?.içinde Anadoluhisarında Göksu 

nıahallesinin Göksn elyevm Kandilli caddesinde eski yedi mükerrer, 

7 lliü yeni 25, 27 numaralı cephesi Kaııdilli c:ıddesi sağ tarafı 
tariki has, soltarafı uhdclerindeki arsa ve bar.an Hasan ef· vere. 
seleri Seher; Fatnıa, Sıniye hanımlar hane ve bahçesi arkası yine 
ıdsri Seh~r; FJtıua Saniye !:anını 'ar lı1ne ve bahçesi arklst yine 
veresi mııoUaileyhiıı ha ıe blhçe ;i ve bu•n bekçi Mustafa ağl\ h:rne 

Tamamına üç yeminli ehli \•ukuf 
tarafından 5552 lira kıymet takdir 
edilmL1 olan Beyoğlu'lda Tatavlada 
eski Ponço Hris:o ve yeni Tatavla 
caddesinde eski 28 N o. lu yenı 
243 N. lı hanenin C\'safı aşağıda 
yazılıdır. ALMAl\'YADA: 

Bas-Rhin-Saxe : 2 • 1. Milli kü
me. 

Lik rnnçiarı: 

Franckfort • Kickers Offenbach: 
2 • 1. 

Waldhofn • Manh~im: 7 • 4. 
Frcilıurger • Rasttat : 6 • 1. 
Wacker Munih - Bayern: O - O. 

AVUSTURYADA: 

Sport Clup Vienne - J.'~voritne: 
1 • o. 

Vienne - Poslsport: 2 ~ 1. 
Libertas - Hakoah : 4- 2. 
Wacker - apid : 3 • O. 
Admira - Floridsdorfet· : 6 • O. 
Austria • Vienna : 2 - 1. 

BELÇİKAnJ\: 

Brux~lles - F. C. Turnhout: 6-1. 

La G~ntoise • White-Star : 4 • O. 
Licrschot • F. C. Malincs: 6 • 1. 

İSPANYADA: 

Barcelone • Granollers: 2 - O. 

MACARİSTANDA: 

Haladas - Budafok : 3 • 1. 
Hungaria • Ujpest : 3 • 1. 

Kispest - III Ker : 2 • O. 

Namzetti - Elcktromos : 3 - 1 
Franc,·oros - Budai : 6 - 1. 
Bosckay • Phoebus : 2 • O. 

İTALYADA: 

J'uventus • Lazio : 6 • 1. 

Triestina • Roma : 3 • 1 

BORSA • PIY ASA 
4. 3. 937 
ÇEKLER 
A~ılıt Kopaıut 

L...dra 617. ,16. 
N.,.yorlr O, 7922 o.7933 
Parls 11. 04 17.07 
Miline t5, OS67 15.07~ 
Briiı...t 4. 7025 4.7110 
Atı.., ... 57,7 as.111s c... .. ,. 3. 4712 3.4144 s.,,.. 

64. 35 ~4,4430 
Am.aterda• ı, 4470 1 ....... 
Prar 22, 7310 22,7675 
vı,. ••• •,un 4,24!!0 
.... cirit iL 3975 11,4163 
S.rlla ı, '6'2 1,91U 
v ....... 4, ıaıs 4.1183 

1 s...ı. ..... 4, 3760 4,3UO l •ı.,.. 
'"· 4275 ıos, 605 

1 Belrrat M, 5211 34, 5775 
Yeltoluı•a 2, 779' 2,71J2 
11..ı.o .... 

24, " 24, '° 
Stekhoı,. 3, U34 3, 1485 

PARALAR 

~ !!..!.!! 
1 Sterlht 61~. 620. 
1 Dolu ULSO 124. 50 

20 Fraalıı 116. 5t lif. 50 
20 Liret Ut. J:ı!I. 
20 Belçika Frufl IO. 14. 
70 Dr.ıu.,ı 1 ıı. 2:1. 
20 lo•l~re Fr .. rı ~s. S7S.. , :ıo Le,.. 20. 23. 

1 1 Florho '1. "' 20 Kroa Çek 70. "· 1 Şilin A•uoturyo211. - 2.!.. 
Peaeta -. -. 

ı lfarlı 25,, 2S. 
1 Zloti .. 22. 
1 Pe•r• 21. 23, 

20 LeJ 11, 14. 
20 oı .. , "· 52. v .. -. -. 
1 Krea ..... ~ 30. 32. 
1 Alh11 1039. ıo,o. 
1 e...ı. ... ı 247, 24& 

ESHAM 
Açılıı 

1 ı Baakaa llü, 

• • N. .. . 
Anacı.111 

Ha. 
tm. '° 110 Pe,,111 

.. .. ,.iiado 60 oıo v adell 

,. ,, 100 de 100 
Aııtu çlaıe11to 14,60 14,56 
llerk.es Ba .. 

lSTIKRAZLAR 

Açılı, K•paru, 
Tllrk Bo«• l Pe1t11 IS.95 18.9S 

,. • 1 Vadeli IL60 19.lo 

• 
• 
" 

• il Petln il, 20 18,20 
• il Vadell IS,5~ 18,U 

1 

" 
• m Pe1l11 18, 60 18,60 
,, ili Vadeli IS.4o ıa,20 

Erıanl 
Si• .. Enurıım 1 

• • 
" " Şark tim. 

il 
nı 

Yllade 5 Hulae 75, 

• ı " 

99 " 
95 95 
95 

75. 

TAHViLAT 
Açı hı - Kapantı ı 

Aaa~ol• Pe. 1 -.- -·-
" va. ı 39 20 39.ıs 
,, Pe. il 39,20 39,U 
• v .. 11 
• Pe. 111 
.. v .. uı 
• llG•eull P .. 

,. w V •• 42,•5 42,U 

' 

Bologna • Genova : 4 - 4. 
Novara • Napoli : O - O. 
Milan - Torino : O • O. 
Sampierdarena • Bari : 2 - O. 
Fiorentina • Alcssandria : 1 • O. 
Luechese - Ambrosiana : l • O. 

LUXEMBOURG'DA: 

D udeılange - Luxembotırg : 1 -0. 
Fola • Eseb Red : Boys Differ-

dan : 3-1. 

Budrum kal: Cephede bir ve ar
kada ayrıca dört odunluk vc kö· 
mürlüğü havi olup ufak bir b:ıh • 
çede ü stil renkli çini \'e kar gir 

korkuluklu bir taras altında ça • 
maştrlık. 

Zemin kat : Bir sofa üzerinde 
üç oda bir hela bir kiler bir mut
fak . 

İSVİÇREDE: bahçesi ile mahdut maa bahç~ iki evin tamamı açık arttırmay" kon• 
Birinci kat : İkisi içi içe dört oda 

bir hela bir mutf..k bir kiler. 

Lucerne - Youg Bern 3 • 2. 
Sen·ette • Bale : 3 - 1. 

m115tur. 

Evsafı Umumiyesi : 
İkinci kat : İ1dsi iç içe dörtoda 

bir heia bir mutfak bir kiler. 

ÇEKOSLOV AKYADA: 
Prostejov • Kladne : 2 - 1. 
Victoria • Slnvia : 1 • 1. 
Pilsen • S. C. Pilsen '. 1 · 1. 
Sparta - Brastislava : 2-2. 

25 numaralı ev: Zemin katı : Kısmen tıış ve çi1uento 
drişeli l:ıir taşlık Ü?.erine birinde yükit olan iki oda, ocak mahalli, 
gömıilü l:iip ve bir hela. Hela alışap haricen müsakkafdır. 

Üçüı,cü kat: Cephede zemmi çi
mento etrafı kc ·kuluklu taras ve 
bir sofa üzerinde bir salon bir oda 
ve bir hela bir mutlak bir kiler. 

Hududu'. Sağ tarafı Polikseni • 
nin arsası sol tarafı Kosti ve Di -
mitri arsası arkası bir harita N. 
lu :ırsa Cc,?hesi Tatavla caddesi i
le mahduttur. Sahası 142 metre 
murabbaı olup bundan 102 mrtrc 
murabbaı bina on sekiz metre mu
rabbaı çamaşırlık mütebakisi bah
çedir. 

Çatı katı : Basık ta\"tmlı bir sofa, bir odad•n ibarettir. 

FRANSADA· İki yan dıvarı ldtğir, cephesi, arbsı ahş~p'.tr. 
Rouen • Sochaux : 6 - l. 27 No. ıu ev. Zemin kat: 
Red 3tar • Strasbourg : 1 • 1. 

Roubaix • R. C. Paris : 2 • O. 
Metz-01 • Lilltons : 2 - 1. 
F. C. Sete • Cannes : O • O. 

z~mini lı:ırmııı çini bir taşlık üzerine biri küçült ve biri de 

yükü olan üç oda bir dolap, bir lıel:i ve binanın hllricinde xemini 
çimento döşeli içinde kömürlük olan ıuutbalı: "kagirdir.,, 

Oh Marseille • Antibes : 3 • 1. 

Fransada yapılan lik maçların· 
ôa şimdiye kadar Mearscille ve 

Rouen takımları 28 zer puvanla 

ba~ta gıdiyorlar. Onları bir pu -
van eksik olarak Racing takımı 

takıp ediyor, yani 27 pll\·anla ikin· 
cidir. 

Dünya yüksek atlama 
ve 1500 metre rekorları 

kırıldı 
Amel"ikan Üniversite taleb~le • 

rinden zenci Edward Burk 2,06 

metre ntlıyarak dünya yüksek at

lama rekorunu kırmıştır. Halbuki 

Olimpiyat şampiyonu arkadaşı 

zenci Johson da 1,98 atlamL~lır. 

Diğer taraftan da İtalyan Bec· 

cani de 1500 de 3,51, 2, 10 ile dün

ya rekorunu kırmıştu·. Hasta olan 

~!acar ko ucusu da ancak dördün· 
cü gclm iştir. 

ISTANBUL .1 
Tıcaret ve Zahire 

' Borsası 
1 

4 L 3 ! 937 1 .. 
1 1 

FIATLA R 
1 ' 

1 C 1NS1 At•i• Yuka.. 1 

-- --
1 K. P. K. P. 

Butday yumuşak 6 5,5 --
• sert 6 15 --

Arpa Anadol 4 22 4 32 

Üst k•t : Bir sofa üzerine birinde yükit olan üç oda bir 
bela vardır. Bini\ •hş,ptır. Bahçenin etrafı kısmen davar ve kıs• 
men t:ılıtaperdelidir. İçinde bir kuyu, bir kaç ağaç vardır-

Mesah•ıu; Umumu 365 metre murabbaı olup bundan 56 

metre ınıırabbaı 27 No. lı ev, 53 metre murabbaı da 25 No.ll ev 
3 metre murabbaı baraka ve 14 metr~ murabb:ıt 27 numara\L 

eviıı mutbağıdır. Geri kalanı bahçe ohn mazkı'.ır iki evin ta mrmı 
açık arttırmaya konmuş olup ş:ırtnaıuesinin 10.g. 937 ta rilıinden 
itibaren dairemizde herkes tarafın:ian görülebi[ec.eği gibi 12·4-937 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 (on dört} den 16( on al• 
tt) ya kadar dairemizde aç:k arrtırma ile s:ıtı lacaktır. 

Arttırwa bedeli w uhammen kıymetinin yüzde yetmiş besini 
bulıuadı!'\ı takdirde en son arttırmanın taahhüdü l:.aki kalmak ilzere 

27·4-937 tarihin.! ınüs1dif Salt günü sa:ıt 14 den 16 ya kadar 
dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında gayrı menkul gene 
muhammen kıyme:inin %75 ini bulduğu takdirde en son arttı• 
rana ih:\le edil ece le ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun 

hükmüne te"fikan satışı geri bırakılacaktır. Taliplerin mulıam• 
men kıymetinin yüzde yedibuçtığıt nisbetinde pey akçesini veya 

milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları 
ı;.zımdır. 

Müterakim vergiler ile valı:ıf icaresi, ve Belediyeye ait tenvi• 

rat ve tanzifat rüsumıı Satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz 
bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ve iflas kanununun 

(126) net m~ddcsinin dördüncü fıkr•aına tevfilı:an bn gayrımenkul 
iizerinde ipotelı:li alacaklılar ile diğer aU.lı:adaranın ve irtifak halı:kı 
aahiplerinin bu haklarım ve hııııısile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirmeleri, aksi hılde hakları tapu sicillerile s.bit 

olmadıkça satış bedelinin paylaşmaınndan hariç kalacakları cihetle 
al:ik:ıdaranın işbu maddenin mexkür fıkrasına göre hareket etme• 

!eri ve dııha fada malftmat almak isteyenlerin 934/3801 dosya 
nnmarasile müracaatları ilin olunur. 

Çavdar 4 30 5 - 1 
YapJk Anadolu 63 - 78 -
Mısır sarı 41 7 78 -
Afyon ince 54 50 

;l~anbul levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ilanları 
--

Susam 18 15 18 20 1 Trakya -- - -• 
ZerdeYa derisi 54 50 

--ı Sansar • -- --
Kunduz 

" 
1 

Tilki • -- --
Porsuk • 
Kedi • 1 

Çakal 
" -- - -

Tavşan adedi -- __ , 
GELEN 1 

1 Buğday 
1 

180 ton 
Un 30 • 
Merci mele 

" 195 
i 

Çavdar ,, 
Arp3 45 .. 
Kepek 30 

" Yapak 24 
" Tiftik 9 • 1 

Fasulye .. 
Mmr .. 
Zeytin yağı 4 • i Pamuk 13 

" 
1 iç ceviz 

" K~er • 1 

B. Peynir 4 i .. i 

Keten tohumu n i 
G 1 DEN 

Çavdar 600 ton 
Kepek 21 il 

Kuşyemi 2 
" Yapak 33 
" iç cevl.a 4 

DIŞ Fi ATLAR 
Buğday: Liverpul s. 92 ' ,, : Şikaıro 6: 16 

,, :Vinipek 5, 89 
Arpa :Anverı 5, 41 
Mısır : Londra 3, 50 
Keten T: 

" 
7, 23 

FındıkG: Huıı...rr 78, 92 

• T: ,, 78, 92 
.. 

Kuleli Askeri Lisesi için müteah

hit nam ve hesabına montajı da 

dahil olmak üzere bir adet bul.a..~tk 

yıkama makineSi 5/Nisan/937 Pa· 
zartesi günü saat 15 de Tophanede 
satın alma komisyonunda açtk ek
siltme He alınacaktır. Tahmin Jıe· 

deli 3000 liradır. İlk teminatı 225 

liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni 

vesikalarile beraber belli saatte ko

misyona gelmeleri (351) (944) 

* Yedek subay okulu için 50 adet 

çinko leğen 8/Mart/937 Pazartesi 
günü saat 15 de Tophanede satın 

alma komisyonunda pazarlıkla a
lınacaktır. Numunesi komisyonda 

görülebilir. İhale günü teslim şar
tile alınacak olan işbu leğen için 
isteklilerin belli ııaatte komisyo- ' 
na gelmeleri. (363) (1116) 

* İstanbul Asker konağı için ~u bo-
rusundan 250 adet altlı ve üstlü 
karyola ll/Mart/937 Perşembe 
günü saat 15,30 da Tophanede sa • 
tın alma komisyonunda pazarlık
la alınn~aktır. Tahmin bedeli 4250 
liradır. İlk teminatı 318 lira 75 ku
ruştur. Şartname ve numunesi ko
nlisyonda görü~ebilir. İstıcklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(366) (1205) 

* İstanbul Levazım Amirliğine bağ-
lı müessesat için 120 kıl çul 275 

keçe belleme, 400 kıl gebre, 400 kıl 
kolan, 300 büyük ve yüz küçük 
kıl yem torbası, 400 büyük ip yu
lar başlığı, 400 büyük ip yular sapı, 
300 pabent ki cem'an 9 kalem mu
tabiye ll/Mart/937 Perşembe gü
nü saat 14 de Tophanede satın al-

ma komisyonunda pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. İlk teminatı 
137 lira 25 kuruştur. Hepsinin tah
min bedeli 1830 liradır. Şartname 
ve numunelei komisyonda görüle

bilir. İsteklilerin kanuni vesikala
rile beraber belli saatte komisyo
na gelmeleri (367) (1206) 

* Ordu hastahaneleri için 23 bin met-
re erat pijamalığı bez 8/Mart/9.~7 
Pazartesi günü saat 14,30 da Top

hanede satın alma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin beJeli 6"210 lira
dır. İlk teminatı 465 lira 75 kuruş
tur. Şartname ve numunesi komis

yonda görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(364) (1207) 

* Harbiye okulu için 16200 metre 
pijamalık bez 8/3/1937 Pazartesi 
günü saat 14,30 da Tophanede sa
tın alma komisyonunda pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli beher 
metresi 27 kuruştur . 

İlk teminatı 328 lira 5 kuruş
tur. Şartname ve numunesi ko • 

misyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(369) (1208) 

Mevlid 
Topçu binbaşısı Behzad Aybar· 

tugunun eşi bayan Mahbubenin 
ölümünün kırkı münasebetile martın 
yedinci pazar günü saat 13 de 
Eyüpte Eskiyeni camisinde ruhuna 
ithaf olunacak nıevlidde kendisini 
aeveoleriu bulunmalarını rica ede-
rim. 

Eşi 
BEHZAD AYHANTUGU 

Umurrıl evsafı bina kargir olup 
cephe kısmı zemin kat pencer~leri 
demir parmaklıklı ve ikinci kat 
pancurlu ve arka tarafta her J.-atın 
etrafı de· mir korkuluklu bal~<onun 
ahşap kısımları boyalı. ua,·a gazı, 
elektrik, terkos tesisatı olup umu
mi kapısı ahşap demir \"e çift ka
natlı ve üst kısmı camlı ,.e bahçe 
kapısı demir kepenkli ve ayrıca 

camlı kpmsı da ı-ardır. 
Yukarıda evsaf ve müştcmiUt 

ve hudut mesahası yazılan gayri 
menkul 029 tarihli icra ve iflas ka
nunu mucibir.·e açık arttırınoya 

vaz olunarak 3/3/937 tarihindf' ya
pılan birinci açık arttırmasında gay. 
ri menkule teklif olunan son art
tırma bedeli olan 4900 lira gayıi 
menkule tahmin edilmiş olan kıy
met tam~mını bulmadığından ikin
ci açık :ırttırmaya bırakılmışttr. 

5/4/937 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 14 den 16 ya ka
dar dairede yapılacak ikinci :ıçık 

arttırma bedeli gayri mer.kule tah
min edilmiş olan mezkür kıyme
tin % 75 ini bulduğu takdirde ray
ri menkul en çok arttıranın üs • 
tünde bırakılır. 
İşbu arttırmada böyle bir bedel 

elde edilmez ise ihale yapılmıya
rak satış 2280 N 1ı kanun mucibin· 
ce geri bırakılır. 

Satış peşindir arttırmaya işti· 

rak etmek isteyenlerin kıymeti mu· 
hammenenin % 7,5 nisbetinde para 
veya milli bir barıka teminatı ver
meleri lazımdır. 
Hakları tapu sicil ile sabit ol

mıyan alacaklılar ile diğer ala -
kadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair .olan iddiala
rını evrakı müspiteleri ile birlik· 
te ilan tarihinen itibaren nihayet 
yirmi gün zarfında birlikte memu
riyetimize bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicili ile 
sabit .ılmayanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Mü
terakim vergi tenviriye ve tunzi
fiyeden mütevellit belediye rusu
mu ve vakıf icaresi .-e taviz bede
li müşteriye aittir. 

Daha fazla malümat almak is· 
teyenlerin ilan tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede 
açık bulundurulacak arttırma şart
namcsile 934/1416 N. lı dosyasına 
müracaatla mevcut enakı gö•e • 
bileceklrri ilan olunur. (30716) 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

İstanbul belediyesi tarafından 
müteahhit Perlepeli ölü Hamdi mi
rasçıları · şişli Bulgar çar;ısında 

Hasan Ali arpartmanında üçüncü 
kat 5 No. da karısı Şefika, kızı 
Süeda ve küçük kızı Saibe ve 
Suat; Galatada Ömer Ahit hanın
da tüccar Şerif, Bcyoğlunda 'J'o • 
katlıy:ın otelini ikametgah ittihaz 
eden İ:zmirde Halimağa çarşısında 
Sapancalı Mehmet oğlu Bahri a
leyhlerine Paçabane yüzünden va
ki zararı ziyan davasının cereyan 
eden tahkikatı sırasında: 

Müddealeyhlerden Bakiye gön· 
derilen davetiye tebliğ edilemedi· 
ği dükkanını terk ederek nereye 
gittiği malum olmadığı davetıye 

zahrında verilen mübaşir şehrin· 

den anlaşılmış olmakla ilanen teb
Iiğat icrasına ve tahkikatında 1/4/ 
937 tarih saat 14 de talikine karar 
verilmiş olmakla keyfiyet tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (30714) 
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r YEZiDiN AŞKI 
VE KERBELA FACiASI 

T arihi roman: 110 Yazan: M. Rasim OZGEN 
lbni Selim, Hüseyne : Basradan geçerken, senden, karın· 

da o lan emanetimi istemeyi hatırladım. 
Allah bil i r ya .. Her i k inize karşı büyük hürmetim var •• dedi 

Muaviye .. bir müddet daha Y.ür
sıide durdu; en son geçen İbnizzü • 
beyirle ibni Abbasın atlılarının u
zakiaşmasını dalgın dalgın, seyret
ti. İleride, tekbir sesleri uğuldu • 
Yordu. 

j 
gelmiş bir adam olmalıdır. ı le bir vaziğyette kalacağı~~. dü • 

Dedi ve onun misafir odasına a- ~ünmeden Oraynabın verdıgı saa
lınmasını emretti. Giyindi ve mi - det içinde gaşy olmuştu; fakat İb
safirinin yanına gitti. ni Selamı.. bele onun acıklı hali

Ovada ses, sada kesildi. İleride 
söğüd ağaçlarının altında uzanan 
Yolda, mcşğalelerin ziyasında kal
kanlar parıldzyordu. 

Otbe, Behdel, Mugayre ile diğer 
ileri gelenler .. bir söz söylemeden, 
Muaviycnin kürsüden inmesini 
bekliyorlardı. 

Halife, epe~·ce dalgın durdu; 
sonra, yavnş yavaş, başını kaldırdı. 
Etrafrına yay;lan ve ancak muha- 1 
fızforın elltrinde bulunan meşğak- ! 
!erin ziy~siyle aydınlanan karan • 1 

lıklara baktı. Ellerini kaldırarak 1 

bir dua mırıldandıktan sonra kür- 1 
süJen indi (1). 

- 28 

Allahın taktiri 
Aradan üç ay geçmişti. 
Bir sabah.. Hüseynin evinde, , 

herkes yataktan kalkmış .. gündüz 
hayatı başlamıştı. Kadınlar süsleni
riy~tı başlamıştı. Kadınlar süsleni· 
yorlardı. Hüseynin zevcelerinden 
bir:, saçlarını tarıyordu. Oraynab, 
kıymetli bir esansı zeytinyağı ile 
yuğuruvordu, Kadınların en eski
si, ortada dola•ıyor •• ötekilere bir
§eyler emrediyordu. 

Cariyeler .. efendilerini 
damın ziyarete geldiğini 

Verdiler. 

bir a • 
haber 

Hüseyn .. kölelerden birine, zi • 
yaretçinin ismini öğrenmesini söy
ledi; fakat, köle, birşey öğreneme
den döndü. Kapıda bekliyen a -
dam, ismini söylemiyordu ve tu -
haftı, ki.. yüzünü de sıkı sıkıya 
sardığı için, onu tanımak da im • 
kansızdı. 

Hüseyn, ziyaretçinin bu esrar • 
engiz haline biraz hayret etti; fa

kat çabucak fikrini değiştirdi: 

Ziyaretci, baylu boslu, yakışıklı ni görünce, bu anda, bütün bah
bir adamdı. Elbisesi, pahalı ku - tiyarlığı zehirlendi. Ayağa kalktı 
rnaşlardandı; palası, süslü idi. Se • ve: 
lam verişinde mevkiğ sahibi bir a- - Kıymetli misafirim! Seni, bir
damın vakarı vardı; fakat bir tür· denbire, tanımadığım için beni 
lü yüzünü açmıyordu. Yalnız, gö - affet! 
rünen kara gözlerinden, kederli bir Dedi 
adam olduğu anlaşılıyordu. tderek 

Hüseyn .. ziyaretçinin söz söyle- dü. 

ve biraz beklemesini rica 
oda kapısına doğru yürü-

mesini epeyce bekledi. O, uzun Oraynab.. Hii•cynin geldiğini 

müddet düşünceli durduktan son- g•jrunce, içinden gelen bir duygu 
ra, baş örtüsünü yüzünden çekti. ıle sarardı ve duvara dayandı. Hü

Hüscyrı .. Bu yıize, bu kıyafete seynin sualine: 
:hııa gibi idi; fakat onu nereae - Evci.. halife zadem! Bana, bu
gördüf,ünü bir türlü hatırlıyamı - güne k;dar açıp ba)<madığım bir 
yordu. Misafirini incitmemek için t<>rba emanet etti. Sandığımda du-
de birşcy sormuyordu. rııyor. 

Hüseyr. .. devam eden sükutu kır· D eli. (Devamı tıar) 

mak için salavat g<>tirdi Ye Allaha TARİHTEN 92 İNCİ NOT 
hamd ve sena etti. Ömer: 

ZiyaretcL Hüseynin duası üze • _ Ya Fatma! bizim bu kadar 
rinc başmı kaldırdı ve: müzeyyen ve mükellef putumuz 

- Ya lıazret! hakkın var! sen, var. Bunların hiç birisinin yer yü
Allaha hamd edecek haldesin. Ben zünde avuç içi kadar mülkü yok! 
de, ne olursa olsun, ona şükr et - Dedi ve sonra o ayetin alt tara • 
m 0 liyim, fına baktı. o ayetin meali de şôyle-

Dedi. dir: 
Ziyaretçinin verdiği cevap, o ka- .Ondan başka Allah yoktur. En 

d-. tııhoftı, ki Hüsevn, bu defa güzel isımler onundur.- Ömer, bu
daha çok mütehayyir kaldı. Yine nu da uzun uzun düşündü. Sonra 
bir şey sormadı. Yalnız, yere çö • birdenbire gök gürültüsü gibi gür
meldi ve ellerini göğsünde kavuş- liyerek şahadet getirdi (1) 
turdu. Habbab,. Ömerin şahadet geti • 

Hüseynin bu hareketi, misafiri- rip müsliiman olduğunu işitince 
ne söz söylcmiye düsaade ettiğine gizlendiği yerden çıktı ve tekbir 
işaretti. Ziyaretçi, daha fazla sus- getirmiye başladı ve sonra: 
manın mağnasızlığını bildiği için _ Ya Ömer! Peygamber bu dini 
kendini zorladı ve: ebu Cebi ile yahut ibni Hattabla 

- Ey halife zade! Ziyaretimin aziz etmesi için Allaha dua etmiş
garabelini mağzur gör! Ben, O • ti. İşte bu bahtiyarlık sana nasip 
rnynabın eski kocasıyım. Aromız- oldu. 
da olan oldu; bundan bahsedP<'ek Dedi. 
<!eğilim. Yalnız, ben Şama gider- Muhammed, o sırada, Safa ci • 
ken, paralarımı ve kıymetli mü - varında bir evde gizlice toplanan 

"eratımı ona emanet etmiştim. müslümanlarla konuşuyordu. Hab
Ben, aylardanberi, Mckkede, Me- bab, Ömeri alıp oraya götürdü. 
dınede çile çıkardım. Şimdi, Kü • Ömer, Muhammedin önünde diz 
!eye evde! ediyorum. Basradan gc- çöktü. Muhammed, Ömerin kolun
çerken,, evine uğrayıp, senden. ka- dan tutarak: 
rınd'a olan emanetlerimi istemeyi - İymana gel! 
hatırladım. Allah bilir ya .. her i- Dedi. O da, can ve gönülden şa· 
kinize karşı büyük hürmetim var. hadet gelirdi. 

Hüseyn, dinlerken renkten ren- Yarın, Ötnerin, islamiyeti hak • 
ge giriyor. K:ı.ll-i, parçalanacak gi- kında Mekkelılerin rivayetlerini 
Li çarpıyord';, Bugüne kadar, böv- anlatacağız. 

~--~....,..,,,,,.,,_..,_,.,=.,.,_..._...__~.~--...,,...,~ 

- Kim bilir .. başına bir feL-iket 
( 1) Bıı scı:lciyat re bundan son

ra idi erle elde edilen mıı.ıaffakı -
yetlerle Muaviyenin şöhreti arttı. 

Yezid.. Romalılara karşı yapılan 

muharebelerde çok temayüz etti. 
zanslılar, ona czarif cengaver. un
vanını uemıL•lerdi. 

... .. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
~le neşriyatı: 
Saat 12,30 plikla Türk mus:kiıi, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif pllk 
ııeşriyatı, 14,00 ıon. 
Akşam neşrlyab: 
17,00 inkı · ap dersleri Hikmet 

Bayur tardııdan Üniversiteden 
naklen 18,30 plakla danı musikisi, 
19,30 spor musahabeleri Eşref Şe
fik tarafından, 20,00 Vedia Rıza 
ve ar~adaşları tarafından Türk 

musikisi ve halk şarkılan, 20,30 B. 
Ômer Rıu tarafından arapca söy
lev, 20,45 Cemal Kamil ve arka· 
daşbrı tarafıudan Tiirk ve halk 
şarkıları, 21,15 orkestra, 22,15 
ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı, 22.30 plakla so
lo'nr, ooerıı ve operet parçalan, 
23,00 aoıı. 

• w • 
ıgnenın 

miknatıs 
Üzerinde 
yapıştığı 

. gibj 

CILDDE YAPIŞIR 

Pudranın icadındaııberi en şa -
yanı hayret pudradır. Cilde son 
derece kv<sfuku hasebile alimle
rin "Leclro • Slaliquc. tabir ettikleri 
bu pudra tıpkı bir iğnenin mikna
tıs üzerinde yapıştığı gibi cildde 
tamamen ve bugüne kadar tanı

dığımız her hangi bir pudradan 
daha kuvvetli yapışır ve daha u
zun zaman sabit kalır. Bu pudra • 
nın tene verdiği cfini mal> giızel

lik ne rüzgiırdan, ne yağmurdan, 
hatta sıcak bir salonda saatlerce 
dans edildiği halde terden kat'iy
yen müteessir olmaz. Hiç bir va
kit burunda \'e yüzde parlaklık iz
leri bırakmaz. Hemen bugünden 
bu yeni Tokaron pudrasını tecrübe 
ediniz. Diğer pudalardan tama • 
men farklı olarak mükemmelen 
yapıştığını görecek ve çok mem
nun kalacaksınız. 
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Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 
1 - Şubemizden maaşlarını is

konto ettirmekte bulunan Müteka
itlerin üzerinde müracaat edecek
leri günler yazılı olarak gişeleri
mizden aldıkları numaralarla tayin 

ı olunan günlerde Bankamıza müra
caatları ve bunun haricinde vaki 
olacak dileklerin yerine getirilemi-

.., . 
yecegı, 

2 Harp Malullerinin ayın 
düne kadar vaki olacak müracaat
ları günü gününe icra edilip ondan 
sonraki müracaatlarının sıraya tabi 

4 

( 465) (1128) 
Devlet Demiryoiları ve Limanları 

işletme U. idaresi hanları 
Mccıııı111 muhammen bedeii (29087.50) lira olsn müfredat ve 

mikt•rları Rş1ğıda yazılı malzeme 26·3.937 cama günü lıizalann• 
da gösteı ilen saatlerde kapılı zırf usulilc Ankarada idare bina• 
•ın ia satın alıa•caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin keza hizalarında yazılı muvakkat 
teminat ile bnunuıı tayin etıiği vesikaları, resmi g'zetenin 
7. 5- 1936 giiıı ve 3297 No Ju nüshasında intişar etmiş olan tali• 
matname dai,esinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün eksilt· 
me saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine ver
meleri l:izııııdır. 

Şartnameler parasız ol•rak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşlda Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1085) 

Mikdarı 
Kilo 

Muhammen 
Bedeli 

Lira 
Eksiltme 

Saati 
Karnaıııış Türk beziri 

w İngiliz beziri 

• lnce beziri 
Neft ya1l'ı 
Skatif 

5000 
50000 

1500 
12000 
3000 

1975 
18150 
562,50 
57ü0 
2100 

1 

' 
15.15 

15 

İstanbul Asliye 3 cü Hukuk Mah- ı 
kemesinden: 

Osman Yapar tarafından karısı 
Fatih Sarı güzel caddesinde Hoca 
Üveys mahallesinde 18/l Nu. lu 
hanede sakin Remziye aleyhine 
936/1874 No. ile açılan hanei zev
ciyeti terk hasebile boşanma da
vasında müddeialeyhe Rernziyeye 
ikametgahı meçhul olmasından do-

layı dava arzuhali ilanen tebliğ 
~dilmiş ve 7/4/937 saat 13,30 mu
hakeme günü tayin kılınmış oldu
ğundan mumaileyhe Remziyenln 
yevmü muayyende mahkemeye 
gelmesi veya bir Wkili kanuni 
göndermesi ve aksi takdirde hak
kında gıyap kararı ittihaz olunaca
ğı tebliğ makamına kaim olmak ü
zere ilan olunur. 
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Bütün ıstırapların panzehiri 
GRiPiN 

Bir tek kaşesi) e 
Geçiremiyeceği hiçbir ağrı ve sızı yoktur 

CRIPIN, baş, diş, sinir, adale 

romat.zma ağrılarına karşı en te

sirli ilaçtır, icap ederse günde üç 

kaşe alınabilir. 

CRlPlN, bele bu karışık bahar 

havalarında nezle, grip, ve bron· 

~ite karşı sizi bir ka!e g'.bi mu• 

halaza ve rahatsızlığ'ınızı izale eder. 

Gripini tercih ediniz 

.... .... 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çımaltı tuzlasın la sureti mahsusada tesis olunan ince 
tıız de:ı;irmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan 
ince s >fra tuzları yarımşar ve birer kiloluk paketler ve 
mutbak tuzları da "50. şer kiloluk içi kağıt kapalı çuvallar 
içinde satışa çıkarılmıştır. 

Sofra tuzları "64. ve "128. zer paketi havi sandıklara 
konarak ambalajlanmıştır. Paketli soira tuzlarının beher 
kilosu Kabataş ambarın1a "9,50,, ve mutbak tuzlarının 
beher kilosu 5,2.5 kuruş fiatla satılacaktır. 

Gerek mutbak ve gerek s1fra tuzları bir sandık veya 
bir çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri 
tuz fiatına dahil oldu~undan müşterilerden ayrıca sandık 
veya çuval bedeli aranmıyacaktır. 

Tnz satıcılarının İnh:sarlar İstanbul 
Kabataş ambarına müracaat 
(1184) 

Başmüdürlüğü 

etmeleri ilan 

AÇIK SÖZ -

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11 - Mart - 1937 dedir. 

BüyCk 50 000 . ikramiye • lıradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10 000 
Liralık ikramiyelerle ( 10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

mükafat vardır ... 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • M A R T • 

937 gUnU aktamına kadar biletini 
değlttlrmlş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze• 
rlndekl hakkı sakıt olur .. 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satışından: 24100 kilo Many•zit kalsine, 12400 kilo 

alatı ziraiye, 2803 kilo pamuk çanta ve fişeklik, 1025 kilo m~t

baa hurufatı, 970 kilo mantar tapa,u70 kilo ipek ipliği, 15 kilo ipek 

kordela, 7.050 kilo telli ipek mensucat, 7 kilo ipekli elbise· Tran. 
sit. 2995 kilo pamuk çanta Ve fişeklik, 3158 kilo hurda evrak 
dolabı, 1365 kilo sun'i ipek mensucat, 141)0 kilo binek otomobili, 
163 kilo Cin (tçki), 144 kilo Videla deri, 6.400 k11o ipek masa 
ve yatak örtüsünün münakasa gazetesinin 19·2-937 günkü nüs• 
haaile ilan edildiğini ve ihale &ünlerinde ayrıca küçük satışlarda 
olduğu ilan olunur. (96) 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 ________________ , ________ ~ 
Her birine biçilen ederi 330 kuruş olan 10000 tane kilim 

kapalı zarfla alınacaktır. Şutnamesini 165 kuruşa ve örneğini 
görmek İsteyenlerin hergün öjleden sonra Komisyona gelmeleri. 
llk teminat miktarı 2475 liradır. İhalesi 15-3.937 Pa:ı:artesi günü 

saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları. ve teminatlarını teklif 
mektuplar ile birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel Ankara 
da M. M. Vrkaleti Satınalma komisyonuna vermeleri.•619,,"1075,, 

* • • 
Müstahkem mevki ihtiyacı için 200500 kilo un kapa! zarfla 

alınacaktır. İhalesi 17 Mart 937 Çarşama günü saat 11 de İzmir. 
de Kışlada Müstahkem mevki satınalma komisyonunda yap•lacak. 
hr; Tahmin eJ.ilen mecmu bedeli 26967. lira 25 kuruş ve ilk te· 
mınatı 2022 lıra 55 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda 
göJülür. İsteyenlere 135 kuruş mukabilinde şartnamesi verilir. İs· 
teklilerin Ticaret Odasında kayıtlı olmalaı şarttır. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde Ve şartnamesinde yazılı 
vesikalarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
enu bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları. (622) (1087) 1 

• 

Mevduat ıçin elverışli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

Senelik muhammen kirası 960 lira olan Mabmutpaşa Tayalıatuıı 
Mahmutpaşa caddesinde eski 25 yeni 22·24 N. Iı hamam teslim 

tarihinden itibaren 37 veya 38 ve 39 seneleri Mayuı sonuna ka• 
dır kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş i,cde belli 
ihale gününde isteklisi bulunmadığından arttırma 9-3-937 Sı!ı 
gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle-

bilir. İstekliler 72 liralık illı: teminat makbuzu veya mektubile bera• 
ber yukRrda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulun• 
malıdırlar (B.) 0195) 

KULAKLAR 
Güzel sesleri işittiği gi· 

bi, hazan parazitleri de 

alır. Her ses sizi oya. 

lamasın. 

KREM 
PERTEV 

Hakkında dinlediğiniz 

ve duyduklarınızın en 

büyük teminatı, onun 

kararmayan parlaklığı 

ve hadiseler karşısında 

unutulmayan adıdır. 

• 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha· 
kimliğinden: 

:Mehmet Ali tarafından karısı 
Kumkapıda Muhsine hatun ma • 
hallesinde Han sokağında 13 say·
lı evde Emine aleyhine açtığı snlh 
teşebbüsünde dava olunan ikamet
gahının meçhul olduğu mubaşir 
meşruhatından anlaşılmış ve mah
kemece 20 gün müddetle ilanen 
tebliğat icrasına karar verilmis ol
duğundan muhakeme günü ~lan 
29/3/937 tarihine müsadif Pazarte
si günü saat 10 da Fatih Sulh ü • 
çüncü Hukuk hakimliğinde hazır 
bulunulması aksi takdirde gıyaben 
karar verileceği davetiye makamı· 
na akim olmak üzere ilan olunur. 

Sahibi ve umuml neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

ETEM İZZET BENİCE 

Basılılıiı yer: J\latbaai Ebüzziya 


