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• Anne ve kızı se:best bırakıldı • Almanya 
P~rı:; m~hallesı yan.~ı':!ında~ı Avusturya ne 

Mersindeki heyecanlı 
toı>!antının tafsi!Atı 

hadısenın esrarı çozulmedı Birleşiyor! 
Polis memuru Fethinin kulağı arkasından 
üç santim derinliğinde bir bıçak yarası 
aldığı verilen doktor raporile sabit oldu 

Vatandaşlar arasında 
en ufak ayrılık yoktur! --
Eti Türkleri, çocuklarına f el/ah 

denilmesinden duydukları 
ıstırapları birer birer anlattılar 

Fakat mUddelumumi diyo" ki: 

Almanya Avustur
yanın ilhakına kar
şı bir harp vuku un
da ltaıva ile olacak 

Yangın yerinde adeta taş ve tcprak elenırcesine araştırma yapılmış hiç 
bir cürme deıaıet edecek hiç bir şey buıunamamıstır. DıQer iki kadın suç. 
tarı oımadı~ıı için serbest bırakılmışlardır. 

Mersin (Hususi Muhgbidmiz • 
den)- Bir haftadanberi şehrimizde 
bulunan Dahiliye Vekili ve Par • 
ti genel sekreterimiz B. ŞU.krü Ka· 
ya burada muhtelif mevzular üte· 
rinde tetkikler yapmıştır. 

Hadiıı hakkında l*ahat ,,.,.n 
Mücldeiumumi Bag Hlkmıt Onat ........................................................ 
Silahlanma 
Vazifemiz 

liarp tehlikesi sözlerini ortaya 
atı- n!arın <'l • J.ruun;ı<i>'l 
bckııy • k ı ı 1 s ııplcri oldu u
na inanan , . ., bu immla harbin ola· 
rnıyacağ ı soyliyenler pek çoktur. 
Böyle bir kanaat bcsliyenler, bü
yük memleketlerde bilhassa silah 
fpbrikalarının devlete mal edilmiş 

olduklarını, en azı, ış \'e kar koıı· 
trolu altında bulunduklarını bil • 
miyenlerdir. Hakikat olan şudur 
ki; ne harp tehlikesi, ne de bu teh-

Kadıköyünün Ayrılık çeşmesi so
kağında iki gün evvel vukua ge• 
len yanırın n ölüm faciası hakkın• 
daki adi! tahkikat bitirilmiştir. 

Yanmaktan kurtarılan ve isticvap· 
ları yapılan J ruhi ve büyük kızı 
Hayganuş serbest bırakılmışlnrdır. 

Diğer taraftan, gazet•cilerin dün 
yaptıkları tahkikat vak'anın sebep· 
leri hakkındaki şüphenin henüz la• 
mamile ortadan silinmemiş olduğu 

neticesini vermektedir. 

Polls bıçakla mı 
yaralanmış? 

Yangın esnasında yaralanan PO• 
liı memuru Fethinin camla yara· 
!andığı söylenmekteydi. 

Halbuki, hastahanenin vcrdıği 

likeden doğan silahlanma hususi Serbest hıralcılan katlınlnrtlan 
ve şahsi menfaatlerin mahsulü de- Jiruhl 
tildir. Bu itibarla da İngilterede, !===============! 
Almanyada, Fransa ve İtalya ... da, 'Jl.IU••şahı"tler 
kısac:ı dünyanın dört bir tarafında lt'l ı 
göze çarpan silahlanma hareketle- Dün akşam 
rinin, hepimizi ciddi surette dü -
şündürecek mühim bir tetkik mev· Gittiler/ 
zuu oldugunu kabul lazımdır. Antakya ve lskenderunda tetkik· 

Harbi fiziyolojik bir zaruret sa- ler yaparken, Hatayın anayasasını 
yanların yanıldıkbrı nasıl söylent>· hazırlayacak olan komisyon tara• 
biirr? Harp, mili tler için zaman fından çağırılan bitaraf müşahit· 

!erin Toros ekspresilc şehrimize 
zaman baş vurulan bir kan alma 

geldiklerini yazmıştık. 
ve temızlcnmc işidır ,.e harp doğu- Müşahitler dün şehrimizde l!'e· 
rabilen bin bir sebep karşısında zintiler yapmış ve mensup olduk
düşünülmekte olan tedbir de az ları konsoloshaneleri ziyaret et• 
kan dökerek muvaffak olmak yo • mışlerdir. Heyet Azaları dün ak 
lunda hazırlanmak ve siliıhlanmak- şamki trenle Cenevreye mütevec· 
tan ibarcttır cihen hareket etmişlerdir. 

Heyet azasından Bay Holştad 
rı.hatsız olduğu için Antaicyada 
kalmıştır. Yakında oda Cenevreye 
ıridecektir. 

İtalya, Etyopya karışıklığı apa
çık bir harbe doğru giderken, bir 
çokları, İtalyanın parasızlığındJn, 
harbin parasız yapılamıyaeağın • 
dan, sarp bir memlekette harp 
yapmak güçlüklerinden bol bol 
bahsetmişlerdi. O harbin geçirdiği 
inkişaf şekilleri bugün de kolayca 
hatırlanabilir. İtalya on dört mil
yon nüfuslu ve bir buçuk milyon 
nıurabba kilometreye yakın Ha -
beş topraklarını istila etti, her tür· 
lü tazyiklere dayandı ve Habeşis· 
lan için büyük ölçüde harplere gi· 
rişmek cesaretini gösterdi ve yıl • 
dırdı. 

Şimdi de Almanyanın parasızlı -
ğı ve dışarıdan para yardımı gôr
ıtıeden harp cdemiyeceği, İtalya • 
nın da ayni kötü durumda olduğu 
SÖylenmiye başlanmıştır. Bu iddia
ların yanlıştan daha çok tehlikeli 
olduklarına bilhassa ~aret etmek 
isteriz. Bunlar, uyuşturucu ve za. 
Yıflatıcı, hatta öldürücü birer ze· 
hirdir. 

Şakir Hazım Ergökme" 
(Devamı 3 üncü sayf~da) 

Bitaraf mı1ıohltler 

rapor, polisin sivri uçlu bir bıçak· 
la yaralandığını, yaranın sol ku • 
lak tozunun az aşağısında ve üç bu
çuk santim derinliğinde olduğunu 
tesbit etmiştir. Fethinin, arkasın • 
dan bıçakla vurulduğu da anlaşıl
mıştır. 

Eve nasıl girdiği ve nasıl yara
landığı bahsine gelince: 

Yangın başladığı sırada, Fethi, 
bir arkadaşı ve bir komiser, arka 
kapıdan içeri girmişlerdir. Yuka· Aorutarga Baıwkill Şuş"ll Vlga· 
rıdan gelen duman, arkadaşile ko· nada bir teftlı esnasında 
miseri tıkamış, yukarı çıkmalarına ( DUnkU Son Telgraf 
mani olmuştur. Fakat, Fethi, bir gazetesi hususi muhabl· 
hamlede merdivenleri aşarak üst rlnden aldıöı ,u mUhlm 
kata çıkmıştır. Dumandan, göz gö· haberi ne,retml,tır ) 
zü görmemektedir. Polis, yalnız, Alman B. Hariciye Nazırı B. Nöy-
odadan odaya koşuşan kadınları rat geçenlerde Vilanayı ziyaret 
sezebilmiş ve bir aralık parlayıve· etmişti. Bu ziyaret üzerine, Habs-
ren bir alev, Fethinin bir kadını burgların Avusturya tahtına geti· 
görmesine yardım etmiş ve derhal rilmeleri için yapılacak herhangi 

Bu arada B. Şükrü Kayanın ri • 
yaseti altında Mersin mün~vverle· 
rinin iştirakile bir toplantı yapıl· 
ınış ve üç saat süren bu toplantıda 
Türkiye efkarı umuıniyesınin bil· 
yük hassasiyetle takip ettiği gü • 
nün başlıca mevzuları üz~rinıfo 

çok samimi görüşmeler olmuş • 
tur. 
Toplantıyı açan B. Şükrü Ka " 

ya: Hatay davasını Türk milletinin 
uyanık bir şuurla takip ettiğini 

Milletler Cemiyetinde eld? edilen 
ilk muvaffakiyetten dolayı ınem· 
leketin her tarafında bir bayram 
yaşandığını söyliyerek Ha:a:v da • 
vamızın bir tarihçesini yaptılar ve 

ezcümle: Büyük harpten sonra yur· 
dun bir çok yerleri işgal edildiği 
halde mütareke ilan edildiği za
man Halayda tek düşman yoktu. 

H4rı komiıeıinı müzahtretini 
<Jaad etlen Dahili• Vekili 

Bog ŞülcriJ Kaya 

Hataylılar memleketlerini müda • 
faa için silaha sarılarak istilaya 
karşı durdular. Kan döktüler. De· 
diler. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

bu kadını yakalamıştır, Yakaladı· (Devamı 3 üncü sayfada) 
ğı kadın, ölen l\faryadır ve bir iİl'4 1111t1ın111;111111111111:111111ı1111111111111•11111111uıı;nıı11t1111u111111M - Har şiddetle devam ediyor! 
kinişte elinden kurtularak ateşin Kıbrıt f abrıkası __ ...ıP:..-....o:=----------------' 
i,'~tı;~:ı~~aa~~::ı~~!:~~~l~a~~~Ş-· . Az daha As·ııerı·n ellerı·ndekı· 
rek tekrar kolundan yakalamı< • ... 

tır. Fakat, kadın silkinerek tek;ar Yanıyordu! ha han m-
kurtulmuş ve dumanlar arasında 

l<ay u1mu~<ur. Bu ~ırada sokak >IS· l W.dered ki 'ibrit abıika>ı 
tündeki odada iki kadın daha ol • bir yangın tehlikesi daha geçir- d ı k ı d J 
duğunu gören Fethi o tarafa doğru miştir, bar 1 m a n a y 1 1 1 
giderken, kulağının arkasından Dün sabah saat dokuzda fahri• • 
kan aktığını hissetmiştir. Kendi- kanın bahçesindeki memurlara mah• 
sinden geçerek merdivenlerden sus binanın soba duyarı arasın• 
merdivenlerden aşağı doğru koş • dan geçen kaloriferden ateı çık· 

(Devamı 6 ncı sayfada) mış \•e duvan sarmak tehlikesini 
göstermiştir. Fakat fabrikanın itfa· 
iyesi derhal yetişerek bağdadi du. 
•arları yıkmak suretilc, yanıını 
bastırmıştır. 

Madrid müdafaa komitesi asile
rin hücumları neticesini 

bildiren bir tebliğ neşretti 
Yapılan tahkikat ta binanın 7200 

liraya siırortah oldujıı anl~ılmıt
tır. Yanırın sebebi etrafında tah
kikat yapılmaktadır, 

Hava bayramı 
Programı 
Hazırlandı 

lzmire gitmiş olan Türkkuşu filo. 
su ha va tııüsait olduğu takdirde 
13 mart cumartesi günü şehrimizde 
bulunacaktır. 

-ı 

14 Mart Pazar gün!! de Yeşil• 
köyde hava bayramı yapılacaktır. 
Bu bayram için bir proırraın ha· 
zır lanmıştır, 

Tiirkkuşu Oyeleri paraşüt atla• 
malorı ve muhtelif uçuşlar yapa· 
raklardır. 

Bombardıman a/lında yanan hastahane 

Yanııntla garolanan pallı mımuru 
Baq Fethi 

Son 
Madrid 5 ( A. A.) - Hükumet 

1 kuvvetleri, Toledo'nun bombar• 

Telgraf 
--

En heyecanlı romanları, en 
müh~m haberleri neşrediyor! 

Her Akşam Mutla.ka S~n T e'graf 
Gazetes i ni Alınız -

3 Kuruş ' 
1 I 
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dımanına devam etmektedir. Asiler 
jaruma cephesinde şiddetli taar. 
ruzlarda bulunmuşlarsa da hepsi 
de akim kalmıştır. 

Madrid 5 (A. A.) - Müdafaa 
komitesi, dün akşam bir tebliğ neş
retmiştir. Bu tebliğinde hükumet 
kuvvetlerinin Mıdrit cephesinde 
taarruza ka'kan A~ileri püskürtmüş 
ve onları a~r zayiata uğratmış 
oldukları bildirilmektedir. Di~er 
mıntakalarda işare değer hiçbir 
hAdise o 1 mlmıştır. 

Madrid 5 (A.A.) - Havas ajM• 
sı muhabirinden: 

Asilerin el'erinde bulunan üni· 
versile mahallesinin hastaneıi yı• 
kılmıştır. Hükumet kuvvetleri, ıın. 
kaz üzerine bir çok mermiler at. 
mışlardır. Ancak binanın me•kü11 
olmadıl!'ı görülmüştür. 

Burıros 5 (A. A.) - Oviedo'dın 
bildirildiğ'ine göre, asi kuvvetler 
hükumet kıtaatının şiddetli taarruz. 
!arına rağmen, mevzilerini muhafa. 
za etmektedirler. Santander'deQ 
Oviedo'ya yeniden beş tabur sevk. 
edilmi,tir, 

Salamanka 5 (A. A.) - Dün 
neşredilen resmi tebliltde bütün 
cephelerde sükunet mevcut olduğu 
bildirilmiştir. 
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FIKRA: 
Hayat terbiyesi 

B izde hayatsızlığın sebebini, parasızlıkta zınncdenler, daha u1un müd
det hayrette kalacaklardır ı 

•- lzmir ve etrafı halkının eline bu sene de milyonlar geçti. Hala 
şehir iç sıkıyor! .. " 

Fakat açlık ve korkunun bütün havayı kap!adığı yıllarda Ru•f'YI 
gezmiş o!Jnlar, bu fikirde detildirler. Orada ins~nla~ı~ hr_ın ve tiyatro 
kapılarının önünde aynı iştahla kaynaştıklarını gormuşuzdur. 

Kadın hürriyeti ve güzel sanatlar kiiltüril o'mayan ka1 abalıklardan 
hayal şevki nasıl doğabilir? Di'.imizdeki kuru kllabalık tabir!"'.· bizim 
soka~ Jarımıı, bahçelerimiz, kahvelerimiz için e.skisinde:ı daha ıvı manada 
kullanabil.riz. Kuru, yani kadınsız, yani şarkısız, musikisiz.. [Tabii saz 
iniltilerini murat etmiyorum.] 

Bu bayat,n nesli cumhuriyet mekteb~eri.nde_ ~etişiyor. ~arkt~n. ga.r~a 
onların '1ralarında geçiyoruz, HJyat hurrıyetının, telekkur hurrıyetının 
vicdan hürriyetinin isimleri. nazariyeleri, hatta ka~unları kolay konabi
lir: fakat garb alemi dahi, hirı•tiyan ortaçağmdan bu hiirriyetler aydın· 
lığına geçebilmek için on beş asır kadar boğaılaştı. Biz bir rihayet 
iki nesil ıer Jedeceğiz. Dıştan içe doğru, terbiye ve ahlakta garblılaşa· 

rakl Fatay 
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A~liyede: 

Meşhut cürümler gün
den güne azalmaktadır 
Ancak serseri çocuklar için bir 
ıslahaneye şiddetle ihtiyaç var 

3005 numaralı meşhut Lürümle
rin muhak~me usulü kanununun 
miisbct tesir ve neticeleri günden 
güne daha elle tutulur hale gel • 
mektcdir. 

Kanunun ilk tatbikına başlandı
ğı gün, davacısı, suçlusu ve ş:ı

hiti ile iki yüz kişiyi di!!lemek 
mecburiyetinde kalan cüı-ımi meş
hut müddt!iumumisi, bugür, mem
nuniyetle ~rülüyor ki, g•in,ın mü
hiın bir kısmını başka i~lcre bak
makl:ı geçiriyor. 
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Curınü me~hut kanunu sıtlh ve 
asliye mahkemelerini de b"naltıcı 
~alışma:!an koruyacak hale gel • 
mi.ştır. 

Bugüalerdc ışlenen cür:>nıler, a
lelade iıırsıılık vak alan ile sar • 
hoşluk! ıra ve tehevvüri ~!ıçlara 

münhasır kalmaktadır. 

Yalnız, nazarı dikkati •~'beden 
yeni bir vaziyet vardır. C~za ka
nununun maddei mahsusasında ya
pılan ta<lil, on beş yaşından aşa

ğıya olan çocukları tecrim etme· 
mektc, cezalandırılanlarırı ya ıs

lahhanelere göndcrilmcsit1i, ya -
hut da h2klarındaki hükrriin on 
sekiz ·aşından sonra inf~· nı a • 
mir bulunmaktadır. Şimdi :nevcut 
ıslahane olmadığı için, ıslahanc 

yapılıncıya kadar, muhit muhit hük
miı'l şumulü ) aşlarda bulu:-ıJn ço • 
wklar, muayyen yaşa gtlinceye 
kadar serbest bırakılmakt:ıdır. Hat-

düşünmek mecburiyet ve ıarure • 
tinde bulunuyoruz demek:lr. 
Kiracısının dükkanından 
fotograf makinesi alan bir 
diş doktoru mahkemede ' 
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• Beyazıtta Yeniçeri cldılesinde 
muayenehanesi olan diş tabibi 
Muhsin Nezihi. Jiraire kiraya ver
diği fotoğraf atôlyesinden l'SUI hi-
18.fına fotoğraf makinesi ve objek
tifini aldığı iddiasile meşbudcn 

Sultanahmet üçüncü sulh ceza 
mahkemesine verilmiştir. Dün sa
ba hbu davaya bakılmıştır. 

Jirair, Muhsin Nczihi'nin. kapa
lı bulunan atölyesinde ken<li bu -
lunmadıi;ı sırada objektifle fotof:
rafını a!dığını söylemekted'r. 

İkinci not~r eski baş k·Hibi ve 
Ankara Hukuk Fakültesi t?lebe • 
&inden Suat, ikinci Uotcr VPzncda
rı Nurettin, Divan yolunda fo -
toğrafcı Mustafa, gümrük komis
yoncusu Yervant ve Jirair;e Muh
sin Nezihinin müşterek hizmetçi
leri Vasfiye phit olarak dinlen -
mişlerdir. 

Mustafa ile Yervant Muh:•in Ne· 
zihinin aleyhinde şehadet e:mişler, 
diş doktGru da o sırada fvtoğ'raf

hanede bulunmadıklarını, bunla -
rın altı yedi kişi bir grup o\rlukla
rını, Mustafanın kansı Ermeni ol
duğundan, onun hatırı için asılsız 

şahadette bulunduğunu söy !emiş, 
ikisine :le itiraz ef.m4tir. 

ta, ceza31nı çekmek üzere lı•staha- Karar, son bir şahidin Jinlenil-
nede bulunan bir çok ço ·tıl<ların me5i için tehir edilmiştir. 
bile ser!ıest bırakıldığı bir müd - l===============I 

- A ç 1 K s ~Ö~Z~-=====-=- -- --

iptidai 
Maddelerden 
Alınan vergi 

:'"soRUYORUZ: 
Bu senede 
Sinek is•ilasına 
Uğrayacak mıyız! 

Çiğnenen 
Çocuk 
Dün ö~dü 

Gümrük resmile beraber 
bütün vergi ·erin de kaldı

rılacağı haber veriJ,yor 
Memleket sanayiinin y.ıbancı 

memleketlerden getirmete mec -
bur olduğu iptidai maddelerden 
gümrüklerimizde ve içerid') alın

makta olan vergilerin ıamamen 

kaldırıldığı haber veriliyor. 
Bu haberin tahakkuku :;iiphe•iz 

hariçten iptidai madde getirten sa- , 
nayicilcri çok memnun e·l.,cektir. 

Alakadar makamlar bu hus~sta bir 
izahname beklemektedirler Güm- ı 

rüklere bugün bir emir :ıelmesi 

muhtemeldir. 
Halen gümrüklerde iptidai mad

delerden gümrük resmile bera -
ber okturva resmi, muaJY"e~e ver

gisi de alınmaktadır. Gümrlık res
minin kaidırılmasile bütlin bu re
simlerin de ilgası icabediyc.-. 

Bugünlerde matb1a'1lıza ge
len şikayet mektuplarının he
men hemen hepsi lstanbulun çö
pünde~ ve pi~liğinden şikayet 

eden dertleri ihtiva etmektedir. 
Karilerimizin bu şikay.tlerini 
h ıklı görmemenin imkanı y•)k• 
tur. Çünkü lstanbulda çöo işi 
hakikaten bir meseledir. Bunun 
en acı şamarını ~eçen ,az sinek· 
ler lstanbulu isti 'a ettikleri za. 
man yemiştik. Halk yine böyle 
lir sinek hücumuna maruz kal. 
mamak için aakadar makamh .. 
nn nazarı dikkatini cebetmeğe 
çalışıyor. Biz çön işiııin imha 
t1fzını birinci .nda gö•ter· 
mekle lerater şehir içinde öte
de beride yığınlar halinde du
rnnları bilhassa göstermek isti
yoruz. Hemen hemen her arsa 

Kazadan sonra k.dçan 
motosikler da yakalandı 
Evvt>lki gün saat on altıda, Vez

necilerde bakkal Recebin 9-10 yaş
larındaki oğlu Ahmet Fen Fakül
tesi önünden geçerken Şehzade -
başından gelip Bayazıda doğru gi
den bir motorun çocuğa çarparak, 
boynundan ve başından yaraladı
ğını yazmıştık. 

Ahmet, dün, hastahanede öl • 
müştür. Muayenesine giden tabibi 
adli Enver Karan Morga kaldırıl

masına lüzum göstermi~tir. Ceset 
Morga kaldırılmıştır. 

Kaza esnasında kaçan motosik -
letli nihayet yak3lanmıştır. Kaza
yı yapanın 132 numaralı otobiisü 

1 
kullanan Sultanahmetli Ali olduğu 
anlaşılmış ve suçlu hakkında taki
bata başlanmıştır. 

bir mezl.ee halindedir. Bu halde B 1 d" 93 
şüphesiz ki balkın sıhhati bakı- e e ıyeye 
mından tehlikelidir. A 1ak3dar Memur ahnıyor 
makamlardan mahalle aralarına Belediye muhasebesine ~3 me -

Vergilerin ne şekilde k~ldırıla
cağı henüz bilinememektedir. An

karadan relecek emir ve i~hname 
meseleyi halledecektir. 

- -··---
İktisad 
Fakültesi 

1 'I dökülen Lu çöplerin halkın sıh- mur alınc2ğı haber verilmektedir. 
bati namma kaldırılmanın imkanı Bu suretle vergilerin daha seri ve 
olup olmadığı ve bu h~reketin kolayca t~hsili mümkün ol't·aktır. 

1 ~~::~e geçilip ~:;::::::ni ı l Tekaütİere 
,--------------ı/}füjde 

Yeni talimatname hazır
landı, yakında vekalete 

gönderilecek 
lktısat Fakültesi için, Dekan Ö

mer Celal Sarç'ın başkan • 
lığında toplanan Fakülte Meclisi 
bir talimatname hazırlamıştır. Fa
külte hazırladığı talimatnameyi 
Üniversite Profesörler Meclisine 
göndermiştir. Profesörler Mecli • , 
sinin tasdikinden sonra talimatna
me vekatetin tasdikına iktiran et
tirilecektir. 

Ayasofyanın 
Avlusundaki ağacı 
Kesen eller 

Ayasofy:ı avlusundaki büvu a
ğaçlardan ikisi kökünden ketllmi~
tir. Bu ağaçları dibinden budayan 
ellerin kime ait olduğunu lıilmiyo
ruz. Fakat, şehri ve bilhassa abi
delerin etrafını ağaçlandırmıya ca
lışırken, bu iki ağacın ni;,,.. orta
dan kaldırıldığını merak e<'iyor ve 
al5kadarlardan soruyoruz? 

Kadın çorapları Emlak Bankası üç aylık rahip 

Pek yakında sagıa m ço
rap bulmak mümkün 

oıacaK 

Kadın çoraplarının standardiz~ 

edilmesi J..ararlaştınlmış v• bazı 

formüll~r tesbit edılmişti. Ticaret 
Odası bu hususta hazırladıı;ı ra -
poru İktisad Vekaletine gönder • 
mıştir. 

Formüllerin tatbıkine b:lil~ndık
tan sonra çorapların inceli!<, ka -
lınlık ve sıığlamlıklarına göre 
damgalar vurulacak ve Ç'lr1plarda 
imalathanelerin alameti h:ikaları 
da bulunacaktır. Bu suret!e ~ika • 
yet edilen çorabın hangi fabrika
cl.a )'apıldığı arılaşılmı,ş olacaktır. 

-·-~-

Seferberlikte 
Orduya nasll 
Yardım edilecek 

!erini bir haftadır, yeni ta!Uk et
meğe ba~ladığı bir usulden dolavı 
sıkınt•ya düşürdü. Mütekait, dul 
ve yetimlerin bir hafta daha bek· 
lemelcri acıklıdır. 

Fakat banka direktörleriıı<len bir 
zat, üç aylık sahiplerine yeni bir 
müjde veriyor, diyor ki: 

Anukarada, Mili! Müdafa:\ Ve
kaletinde çalışan bir komi.<yon se
ferberlik halinde ordunun mevcut 
vesaitle tE-min edilemiyen \lıtıyaç-

Camllerln tamirine !arının nasıl tamamlanacağı:ıı gi)s-
devam edillyor teren bir .tekalifi harbiye> kanu-

•- htiyar mütekaitler, kimse -
siz dul kadınlar §İmdiye kadar ta
uzak semtlerden kalkıp b:ınkaya 
kadar gelıyorlar, saatlerce bekle
şıyorlar, bin müşkülatla ına1şları
nı. alabiliyorlardı. Bu sefer onları 

'bir az belki sıkıntıya uğra•.tık. Fa
kat gelecek maaıılardan itibaren, 
çok mühim tedbirler alacağız. Şeh
rin Üsküdar, Fatih, Kadıköv, Be
yazit, Boğaz gibi uzak ı<emtlerin

de birer dükkan kiralayarak şu

beler açaoağız. Buralara :.:>yaca
ğımız memurlar, o semtte maaş a· 
tarların pararasını icap eden mua
meleyi çabucak yaparak Jerhal 
verecektir. Bu seferki şikayetleri
ne mukabil maaş sahipleri, her hal
de bu yeni şekilden çok memnun 
olacaklardır. 

Emlak Bankasının bu yeni ka-

c'.et evvel gazetelerde yazı .nıştı. 
Son günlerde, adliye k. -ridorla

rında ya iki eli, ya da birer eli bi
ribirine zincirle veya kr.eoçe ile 
bağlı çocuklara fazla rastlanıyor. 

Bunların suçları sorulunLa, ekse· 
riyetle, adi hırsızlıkların fdılleri ol
dukları anlaşılıyor. Bu müş.ıhede, 
şöyle bir !ikre yol açıyor: :<!edik
leri suçların kefareti mu~yyen bir 
yaştan sonra ödetileceğini rlüşiine
mlyecek kadar ilerisini l!<iı"miyen 

çocuklar, bimuhaya, önlerine gelen 
dükkanın kilidini kırmakta, elle
rinin altında buldukları he• !ı:ıngi 
bir şeyi ceplerine in<ilrmck•e beis 
görmiiyor!ar. Fılhakika, ı-t. nu, ha
diseler de teyit eder görünüyor. 
Şöyle kulak misafiri olarak 'igren
diğimiz bir hadiseyi anlaf~Jım: 

Evkaf idaresi, Ağa camiinden nunun esaslarını hazırlamıştır. 
Münhal doçentlik• sonra, ~ehrimizdeki daha başkı Sahiplerine kat'! lüzumu olma- 1 

camileri de esaslı şekilde tamir ettir yan mahallerle ordu levazır.ı ve ih-
lere yeni t.ayinler meğe karar vermiştir. Yeni cami- tiyacına yarayacak binalaı-, ordu-

rarı çok iyidir. Ve alkı~lanmağa 
değer. Maaş sahiplerinin b·ı •efer
ki şikayet ve ıstırapları da bil -
mc·cburiye esasen sona errri> bulu
nuyor. Yarın banka tevz!ata baş
layacaktır. 

Beyazıtta bir tütüncü dükkanı
nın kilitini kırarak 20 kuruş para 
ile bir miktar tütün çalan ve ya
kalanan 2 çoduk, yaptıkları işi, 
sanki bir lokantaya girmışler de 
yemek yiyip çıkmışlar kad~r ta • 
bii teliikki edercesine biitürı te • 
ferruatile anlatıyor. Bir t:ınesi, ev
velce yine hırsızlıktan yedi ay hap

se mahkum olup cezasını tamamla
dığını ayni tabii eda ile anlatıyor. 
Yakalanmadığı hırsızlıklarJa, yine 
öyle ... 

Böyle, muvakkaten ceza çek • 
mekten muaf tutulan <;•J<'ukları, 

hırsızlığı kendisine meslek relin • 
miş olup da meşhut cüriını:er ka
nunun şiddetinden çekinen eski 
kurtıaruı t...şvik edip öne riirerek 
bırsıılı:t yaptırtıklan eh hatıra 
gclmr.ktedir. 

Bunun için ya bır an eV'Jel ıs
lahhane yapar.ık bu çoe·~l:ların 
kollarını saJL.tarak gt\,~r.ıı:-ltrine 
son vermek \•eva ba,1<a l•ir tedbir 

yapı ldı nin me~hur merdivenleri tamir ihtiyacından olarak giyectk, içe • 
görmektedir. 

Ü · ·t ·· hal b ı d cek, yakacak maddeler, hı,vvan -nıversı e mun u unan O· Dolmabahçe camiinin tamiratı 
tı .kl . . . tih 1 t !ar için ot ve saman, koşum mal- u·· ç aylık çen 1 er ıçın ım an ar .ama • da yakında nihayet bula~~ktır. 

1 İm ih şemesi, her türlü nakil va~ıtaları 
men yapı mıştır. ı· anı2• neti - Üsküdar, Kadıköy mıntakala • Maasların tevzı"ı"ne 

d F F kül d değirmenlH, fırınlar, ha>h ve ya. cesin e en a · tesin e ilebatat rındaki ramilerin tamiran <'1evam 
Doçentliğine Sara, Riyazıy.? Ensti- etmektedir. ralıları evlere kabul etmek ve bak- Bugün başlanacak 
tüsüne Orhan, Tıp Fakültesi Bı- Yalnız İstanbul cihetin<le büyük mak, askere yarar her tii~ll mal- Dul, yetim ve mütekaitlerin mart, 
rinci Dahiliyeye Afile ve Hazım. ve küçük olmak üzere şim liye k?· zeme ve hizmetler vesaire hakkın- nisan, mayıs üç aylıkları mal mü-
Teşriiye Mehmet Ali imtitıanlarını dar (20) yi mütecaviz cami tamır da nasıl hareket edileceğine dair dürlüklerince bu sabahtan itibaren 
vermişler ve tayin edilnüş:<>rdir. edilmiştir. kanun projesinde icabeden tafsi • dağıtılmıya başlanacaktır. 

liit mevcuttur. 
Doğum ve kadın hastalıkları Do- zabiU "!rlmlz muelllm ola• Muamele vergisi raporu 

çentliği için imtihanları Y~pilmak- rak Efganlstıına gidiyor Sıhhat MUzesl mUdUrU' Sanayicilerin muamele vergi • 
ta olan İbrahim ve Kamılin naza- Efganistan hükumeti, ordusu • Sıhhi müze müdürü iken vefat sinde istedikleri tadilat e•rafında 
ri imtihanları bir iki güne kadar nun talim ve terbiyesi i•iıı hü - eden Ziya Hüzninin yerine 'l'rab • yapılan tetkikler bitirilmiş ve Tı-
yapılacaktır. Göz hastalıkl;.rı için kümetimizden muallim z1 >it is • zon Belediye Tabibi Osman Dün • caret Odası Sanayi Şubesir.ce bir 
de iki namzedin travayları tetkik !emiştir. On bir kurmay :zabitimiz dar tayin edilmiştir. Osman Dıin • rapor hazırlanmıştı. Rap·.r tetkik 
edHmekteclir. Keza Kimyo Enstl- yakında Efganistana gidec~J.oler ve dar, yakında yeni vazilesine başlı- edilmekü üzere dün Tıcaret Odası 
tüsü için <ie iki talibin travayları· orada iki Eene kalacaklardır. yacaktır. İdare Heyetine verilmiştir. 
nın tetkiki bilmek üzeredir. MlllHMHMlllllNtlllllllllltlllllll ... lllUlllllllllllllllıllllllllMllUMIUIHMolılllllllllllUfflflll"'MfttN....._llllttlUllltttllll .. IHllllllHIMH .................. YeMNtMl9HMıll _____ _ 

Marazi Teşri, Bakteriolojl, Ro- Kadro harici edilecek gemi 
ma Hukuku, Tarih DoçentEklerine 
talip çıkmamıştır. Bunlar yeniden 
ilan edilecektir. 

iki doçent 
Avrupaya gitti 

Üniversite Fen Fakültes'nden ı. 
ki Doçent ve bir Asistan, "'ıp Fa
kü Hesinden de bir Asistan bilgile
rini arttırmak için A vrupa:ıa gön
derilntlştir. 

lnclll çavuşun mezarı 
Divan yolunda Firuz a.~a ca • 

mii bahçe~inde bulunan ll'e~hur 

İncili Çavuşa ait tarihi r.ıezarlı • 

ğın tar.ıir ettirilmesi ve güzel bir 
şekiide meydana çıkartılması ka • 

rarlaştırılınıştır. Mezarın e!rafına 

güzel bir bahçe vücude ge::rile -
cektır. 

• • • varsa, yenısını 
beklemekte, tehlike yok mudur? 

L imanlarımızda iıleycn l'emilerln eıkiliti ve yeni
liği üzerinde biraz durmak l!zıaıdır. Yeni ırele

cek ıremilerin yerine kadro harici bırakılacak remi. 
leri mııbse ırevıu olurken ez cümle Gülcemal l:kaafba.. 
ya geçirilmiş. Halbuki limllnlarımız arasında işl~yen. 
lcr içinde bu ıremi aşağı yukarı en mükemmellerin. 
den ad o'.unabilir. Nil ekim bır ll3lyan firmasının (18) 
bin lngiliı lirası vermek ıııretile talip olmamda bunu 
müeyyitdir. • 

Filhakıka liman ıslah olunurken Uman vasıtalanna 
IAka\ıt kalmadıtımızı itini ederiı. Çok çalışılıyor, 
h r türlü külfete katlanılarak, gemilerin de limanla 
mebsuten mütenas·p olarak ıslahı cil·eti hedefleria 
ba~ındadır. Netekim teşebt.üse geçimiş, gemiler ıs· 
mu;a~mış ve ha. tA onların yerine kadro harici çıka
rılac klar da hesaba geÇ'lıişt;r, 

4ih bu tarafında detiliı. Fakat, işliyerı gemileri· 

miıia arbk deılılerimiıiıı 111,ııı~tli mücadele.sine ta• 
haaımül edemlyecek baldo oldutu nada kaniiz. 

Habrlarda olu ırerektir ki bir Karadeniz hrbnıı-
11ndan meseli Karadeniz vapuru kolu kanadı kını .. 
mış halde dönmüştür. Ya diterleriai varup kıyas 
etmelidir. Bu itibarla demek isteriz ve battA tavıi· 
yeyi vazife biliriz ki, limanlarımızda buırün eskiyen 
ıreaıiler:miz yenileri ırelinceye kadar ihtimam ve iti
na ile yolcu edilmelidirler. Yani tahammülleri az 

olanları •Gemisini kurtaran klptandır ı. diyerek 
Karadeniz gibi korkunç dalgalarile her yıl kendini 
hatırlatan büyük denizlerimize aa'ıvermiyelim. Ee-er 
kadro harici edilecekler varsa, yenilerini bekleme• 
den ypJmalıdır. Ortada bahse mevzu olan ıremi de
ğil zemilerio içindekilerdir. 

Hatice Hatip 
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Günün,Votlvilinden 
• ' ;... • "!°"' . 

• ı~ ,,. • . . ' 

Aleni satllan 
Kimyevi 
Bombaların esrard 

Madem ki mesele, ilk defa bir 
mesele olarak, şehir meclisimizde 
konuşuldu ve belediyemiz de yep
lığı tetkikler ne.icesinde işin farkına 
varnıı~ bulunu\or; ıslah için bir 
talimatname dahi hazırlamıştır. O 
halde bildiğimizi ~çık açık söyliye· 
biliriz. 

Mesele küçük görünür amma mide 
bulandıncıdır: 

Pasta meselesini kasdediyoruz 1 
Pastanırı bir mese'e olab:leccğine 

~aşanlar hulu~abilir. Fakat bilenlerle 
bilmiyenler mürnvimi <lir? 

VakıA p'5ta bütün dünyaya ev
vela eski Rusyadan gelmiş l u unu
yor. Fakat aslının bizdeki (ha•ta 
masta) tabirinden boıma olduğuna 
zerre kadar şüphemiz yoktur, Zira 
lstJnbulda pasta masta yiyip te ha" 
ta masta olmamanın imkanı yoktur! 

Fecii şudur ki alafr,ınga olarak 
yedi~·imiz kazıkların en yun u'ağı 
olan bu matah, 7cngini de fakiri de 
cezbetmiştir. Kafirde sanki (,ek· 
sapel) varl. 
Boyanmasına, makyaj v~ tuva

letli oluşuna bakıp bunun bildığl
miz alaturka simitlerin modernin· 
den başka bir şey olduğunu zan· 
nctmeyin. O bir (kokot simit) den 
başka bir şey değildir!. Aşifte, 
ırz ehli simidin ekmetini elinden al· 
mış bulunuyor!. 

Simit yemekten utanan fakir 
!ık ranın onunla (kifafınefs edıp) 

öğle yemeği teyemmümleri yaptığını 
hemen her birimiz şahsi bir sala· 
hiJetle de söyliyebiiiriı! .. 

Ôgleden evvel yalın avak bir 
gazete müvezıiinin, yani bir gazete 
keratasının cebinde (kimyevi öğle 

yemeği) olan bu kafir, ö,:ı-leden 

sonra kübik çay ma• ılarının sak· 
sonya takımları arasında pür tuva• 

let bir lüks kokot halinde görülür!. 

E<kiden mahallebi i'e büyüyen 
lstanbul çocuğuyle alay eJilirdi. Hal

buki muhallebi hiç olmazaa bugün• 

kü halis sütten değilse bile, eski 
saf, yani ideal sütlendi. 

Buııün muhallebi çocuğu yerine 
pasta çocuj!"n geçm'ştir. Pasta ço
cuğu •yani" hakikaten kimya ile 
karın doyuran çocuk! kimya ilci 

Zira lstanbul hakikatte posta· 
neleriledir ki dünyada birinci olan 

Almanyanın kimyanelerini ıeç

mişlir!.. 

Kısa arzedelim : 

Bizim şehirlerdeki pastaların o baya 
nlara makyaj mostrası o'acak oıkhk 
ve şıllıklığa na•ıl geldiğim bilir. 
misiniz? 

Kafir sanki, sütle banyo eden 
kraliçe Mari Aotuanet gibidir. Hal

buki, çok Beyoğlu bayanlarımız 

ıribi, izbe yerlerde günlerce ban
yosunu paslı teneke leğenler için. 
de yapar! .• 

Pasta bizde sebcbsiz olarak bir 

operet dekoru gibi cicili bicili de• 

ğildir. Onlar da vitrinlere resnıf 

iiniformalarile çıkmadan evvel bi
rer küçük s3hnedirler: Sahneler ki 
üstl< rinde fareler bale oynamıştırl. 

Sakarin denilen namussuz şeker· 
den bu kadar edebiyat yapılabil

mesi şayanıhayrettirl 

Paslının bilkimya ne demek oldcı
ğunu anlamak için, onu üç gün zar· 
fıoda yemek değil, yememek lılıım• 
dır. O vakit pastanızdan çıkacak 

feyleri hayrette g~reccksiniz: 
Sakat ve yara civcivler! 
Fare midesinde hazmedilmiı 

Striknin hapları! 
Kadın dudak allıtı eşantiyonlarıl 

Çıkmaz mavi ve kırmızı mürekkepL. 
Sakarinle zehirlenmiş hamam 

böceili müstchaseleril 
( CeO vitaminini havi aiaek yu

murtaları 1. Ve ilA. 
Baylar! bizi, bilhassa "!lesclerl 

henüz piyasa kaltabanlı~n alış.. 
mamış hassas çocuklarımızı, bir 
lokma ekmekle bir eczaneye kabk 
etmekten kurtarınız! 

Serdengeçti 

Aygır gönderlllyor 
Balıkesir (Hususi Muhııbirimiz

den) - Bu yıl 1 Nisan t.ırihinde 

kazalara aygır gönderilecek 1 Ha· 

ziran nihayetine kadar bır~.:ılacak· 
tır. 

Menenjit a,ı,ı yapılıyor 
Adana IHususl Muh3.birimiz • 

den) - Mtkteplerde menenjit aşı· 
sına devam ediliyor. 
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Fransanın mali siyaseti Grevciler işi 
değişmiyecek Faci~y~ 

-. -. -. -·-~ .. Çevırdıler 
Nazırlar meclısının dunku toplantısın- 1 Tunu• 5 (A.A.) - Cenubi 

da memleket altınının serbestçe itha
line ve alınıp satılmasına karar verildi 
P aris, 5 (A. A.) - Nazırlar meclisinin bu sat al: ki toplantısının <O 

nunda neşredilen bir tebliğde, geçen Eylül ayının 25'inde akdedil. 

ıniş olan logiliı - Fransız. Amerikan para itıliıfının Fransa'nırı ma·ı siya· 
setinin esasını teşkil etmekte berdevam olduğu beyan o'unmaktadır. Bu 
sebepten dolayı kambio'l~rın her ne suretle olursa olsun kontrolu key• 
!iyeli bertaraf edilmiştir. Hükümet, Bank de Fran .. lan mrınlekct altı· 
nının serbestçe ithaline ve serbestçe alınıp satılıııa.ına ruhsat verme• 
sini istemektedir. Bu ayın 8 inden itilaren Bank de Fran<, altını, günün 

Tu. 
nu•'ta Meltnou'de kömür madenle. 
rinde zuhur eden vahim hadiseler 

esna•ında ameleden 13 kişi ölmüş. 

tür. Bu mevkide ınadea kuyularını 

işgal etmekte bulunan grevci ame
le, kendilerini kuyulardan çıkar-

mak için gelen jandarmaları ruvel. 

verle karşılamışlardır. Aynca 3 
jandarm• ve 12 amele }'aralan· 

3 - - -- ======="-===.,::.:.:-= 
Şehirden röportajlar 

Kopek balığı limanda 
·dişisini arıyormuş ! 

Balıkcılar : Haydarpaşa önlerin
den Ada arkalarına kadar büyük 
bir tehlike olduğunu söylüyorlar 

ispanya ve devletler 
İspanya muharebesiııe yabancı 

de\•letler tarafından yapılan mu -
dahalenin derecesini anlatmak için 
İngiliz gazele muhabırl~rindcn 
biri demişti kı: 

- İspanyadaki harp cl!pl· le rinı 
dolaşan biı g6rmen, bu mücadele· 
de bitaraflığa en çok riayet eden 
milletin İspanyollar oldu'!u.nu gö
rür. Bir çok cephelerde carpışan 
askerler arasında İspany;ıl voktur. 

fiatı üzerinden satın alac1ktır. mı~lır. 
M. Labeyrie, M. Rist M. Baudouin "' M. Rueff'ıeı mürekke? bir /~~~~~~~~~~~~~~~! 

İspanya muharebe i har.ikaten 
küçük ölçüde bir Avrupa harbi 
şeklini almıştı. Burada Sov~ et ve 
Fransız silahları, Alman \"e İtal
yan sil:.hlar.le çarpıştı. Hüklımct 

kuvyetJeri arasında SoYvet ta -
baası, Fransız gönüllü).,;i, :\foso
lini aleyhdarı İt3lyanlar, Hitlere 
düşman olan Almanlar vardı. Kar
şı tarafta da Habe,istand:ı l. "P ya
pan İtalyan askerleri, Alma" hü· 
cum kıtaları, İrlandalı gonüllü -
!er Franko içm döğı.işı.iyorlardı. Ka
tolik • protcsta" mücadel~lcri deıı 
beri Avrupa böyle ın:ıı~t:erarası 

boğuşma görmüş değildir BJyCk 
Harbın faciasını henüz göz önün· 
de tutan dnlet adamlarının gay
retleri, İspany~ toprağıada,d kü -
çük A -rupa harbını, İspap\·a top
raklarına inhisar ctt,rm'k nokta· 
sında toplanmıştı. Bir id.-oloıi 

çarpışması şeklini alan :rı' •"~dele, 

İspanya topraklarının dı,ııa çı • 
kacak olursa, \'estfalya -n· ~hede -
sile neticPlcnen \'C daha c .ki bir 
ideolc ii carpışmasından ıha• et o -
lan boğu~ma kadar kanlı ve uzun 
'lla"Jiroi Büyük devletler, İ.pan
yadakı ınt:cad~leye kar~ı l:afm • 
danberi ş6yle vaziyet all"ışlardı. 

So\'Y~t Rusya \"e Fraıısa !ıl:J..ümrt 
taraftarı ıdiler. İtalya Ye Almanya 
da Frankoy:ı yardım ediyordu. İn
gilizler ise, ne sağa, ne de sola 
meylettıler. Her iki ideol ı 1 inin de 
İspanyaya yabancı o•duw<ııu iddia 
ederek, biri galebe çalsa <lE. enin
de sonunda, t.spanyanın i:..:isi ara
sı bir müte\·assıt rejim ü7erirde 
karar kılacağına iıınndı"ı::la!"tnı ve 
bunun da galip ihtim1l, d~mokra
si olacağını söylediler. 

komisyon, Fraokııı müdefaasının lemin etmek ve dev"et eshamı kiya•a• 
'•nı mürakabe altında bulundurmak maksadile kamb"oların müsavileşti· 
rilmcsini sermayesini idareye memur cc!i'ecektir. Bütçeye munzam hiçbir 
kredi konulmayacaktır. Yalnız milli ınüdafaeya liııım olan para lemin 
edilmek üzere bir istikraz akdolunacaktır. 

B. Blum yarın akşam saat 19.30 da, bugün Nazırlar meclisi tarafın• 
dan verilmiş olan kararlar hakkında bir nutuk •Öyleyecek ve bu nutuk 
radyo ile ne~redilecektir. 

Milli müdafaa istikrazı tahvilleri, piyasaya Pazartesi günü çıkarıla· 
caktır, Bu iş yapılmadan evvel Pazar günü saat 19 da reisicumhur M. 
Lebrun, radyo ife bütün Fransa'ya hitaben bir nutuk söyleyecektir. 

• • • 
Bir manastırın papazları isyan 
etti, hükumet kuvvet gönderdi! 

Londra, 5 (A. A.) - Yukarı Mısırda Assiut civarınrlaki çölde bulu· 
nan Deirel. Moborral Manastırı papazları, başpapaza is1an etmişlerdir. 

Hükumet Manastırı işgal için yüz kişilik bir kuvvet göndermiştir. lhti
IUın sebebi, papazların civardaki bedevi ve müslüman köyl:rinde, eğ· 
lence gezintileri yapmaları üzerine bu köyler ahalisinin başpapazı şika· 
Yette bulun arak, köy! rinde görecekleri hristiyan papazları öldü
receklerini bildirmeleri ve kendilerine bu hususta tebligat yapılan 

papazların isyan ederek baş papazın istifasını istemelerinden çıkmıştır. 
1400 tarihinde tesis edilen bu manastır çok iyi tahkim edilmiş ve içi
ne girilmesi mümlün olmıyacak ~ekilde beş metre yükseklikte dıvarlar· 
la çevrilmiştir. 

Deir • Et. Antoine ismindeki diğ"er bir manastırın papazları da tesa
nüt grevi yopacaklarını bildirmişlerdir. 

• • • 
Denizde bir facia oldu 

Oslo 5 (A. A.) - Golcnbcrg'de kain Gocta bahriye tezgahları tara· 
fından denize indirilmekte olan 12.000 tonluk bir sarnıç vapuru o ara. 
lık bir romorkör tarafından çekilen bir vapura o kadar şiddetle çarp• 
mıştır ki vapur devrilerek batmıştır. Bununla beraber, romorlcör, 
vapuru bir sııtlıia kadar çekmeğe muvaffak olmuştur. Son dakikada 
vapurun tay faları denize atlamışlarsa da bunlardan 6 tane•i yaralanarak 
hastahaneye ıeYked ılmiştlr. 

Almanya Avusrurya 
ile birleşiyor! 

( 1 nci sayfadan devam) 
bir harekete Fon Nöyrat'ın muarız 
bulunduğu ve bunu Avusturya Baş. 
vekili B. Şuşni'ge tebliğ ettiği ya· 
ıılınışb. Halbuki, Londra'da Al· 
ınan tara!tarlıQ-ı ile lanınmı~ olan 
(Deyli Meyi) gazetesinin şimdi yaz• 
dığına göre. B. Fon Nöyrat Viya· 

llada bulunduıtu zoman Habsburglar 
meselesini ikinci derecede bir me• 
ıele olarak konuşmu~ ve asıl mü· 
zakere mevzuunu Anşulus meselesi 
teşkil etmiştir. tDeyli Meyi) gaıe· 

lesi Anşulus'un çok yakında ya. 
pılmasına muhakkak nazarile ba· 
kılması lcıp ettitini yazmaktadır. 

ltalyanlar, bütün ga1retlerini Ak· 
deniz üıerine tevcih etmişlerdir. 
Bunun için Almanya ile ltalya ara. 

• sında Anşulus yüzünden bir anlaşa. 
mamazlık olacağı zannedilmektedir. 
HattA, bu husu.ta B. Musolini ile Hit· 
ler arasında mutabıkat hasıl oldu. 
du da ~öylenmektedir. Şu şartla ki, 
Almanlar, Akdenizde ltılyan haki
miyetini lanı1acaklar ve bu husus. 
ta lngilter., ile ltalya aruında vu· 
kuu melhuz bir kavgada ltalyan 
tarafını ilti=am edeceklerdir. Bütün 
bu hareketler Fransa ve lngiltere'de 
endişe ile karşılanmaktadır. Bu mü· 
nasebetle Fransada askeri hazırlık· 

Bir hadise 
Son Telgraf 
Gazetesinin 
Muvaffakıyeti 
Şehrimizde nkşamları çıkmıya 

başlıyan SON TELGRAF gazetesi 

harikulade bir rağbet kazanmt5tır 

üçüncü sayısı bu akşam saat 16 da 

intişar edecek olan SON TELGRAF 

mü\·ezzilerin elinden kapışılırca • 

sına alınmaktadır. İstanbulda şim· 
diye kadar hiç bir gazeteye nasip 

olmıyan bir rağbet ve teveccühle 

karşılaşon SON TELGRAF gazete

si, hakıkaten bu rağbete layık zcıı· 
giıı münderecatla intişar etmekte

dir. 

SON TELGRAF'ta günün en 

mühim ve en son haberleri, gayet 

zengin meraklı yazı ve resimler ve 

çok büyük bir merak ve heyecanla 

takip edilen tefrikalar vardır. SON 

TELGRAF gazetesi şu romanları 

neşrctmektedir: 

1 - SEN DE SEVECEKSİN 

(Etımı fz?etin en güzel edebi e
seri). 

2 - MUSA ÇOCUKLARI 

(Şimdiye kadar hiç bir gazetede 

in~5ar etmemis, Rasim Özgenin 

en meraklı ı·e nıülıim tarihi tefri

kası). 

3 - MAKEDONYA KOMİTECİ
LER! ARASINDA ON ÜÇ YIL 

4 - İSTANBUL BATAKHA • 

NELERI 

5 - KARANLIKTA BiR IŞ!.K 
Bu kadar güzel ve zengin mün· 

derecat!ı SON TELGRAF gazetesi

ni muvaffakıyetinden dolayı teo
rik ederiz. 

yeniden baş. 
kararlaş tırıl· 

Bütün parlak imar planları bi r 
dakikada zirü zeber olur! 

Halkı da mamur etmeyi düşünmeli! 
Bugünkü ahvale bakıp da mo 

dern harp usullerinin ne demek ol 
duğu hakkında en küçük bıı fikir 
edinip de harp haline hazırlanmak· 
tan başka bir sulh hali olamıya • 
cağına iman getirmemek kabil de· 
ği!dir. Yalnız biz değil, rahatları en 
Yerinde olan milletler, her an 
her saniye bunu düşünmekten ken

dilerini alamıyorlar. Son gelen İn· 
giliz gazeteleri (Lonclra) da harp 
haline ait tecrübeleri mevzuubahs 
ediyorlar. Tayyare hücumlarına 
karşı hazırlanan sığınaklara da 
fl!dyolar yerleştirilmesine kat't lü-

zum görı.ilmüş. Zira, sığınaklara il
tır .. edecek halkı her hangi bir pa· 
nikten korumak için daima irtiba· 
tı muhafaaz etmek elzem görül • 
mü~. 

Vakii biz İngilizler gibi zengin 
bir milletle aşık atamayız, denile

cek. Fakat vatan müdafaası, her 
millette ayni derecede mukaddes
tir. Hakikaten, bir harp halini dü

şundüğümüz vakit, hele bugünkü 
harbın hakiki tekniğini yakından 
bitmiyenler için, dehşet duyma -
mak imkanı yoktur. 

İstanbulun Ye diğer büyük şe· 

hırlerimizin askeri müd~faası dev
letçe şüphesiz sağlam tedbirlerle 
derpiş edilm~tir. Fakat bizim hay
ret ettiğimiz bir ciheti söylemek • 
ten çekinmiyeceğiz; 

İstanbulun birbiri peşine orta • 
ya konan, harıl harıl hazırlanan 

parlak plilnfarına bakıyoruz, hiç 
kimse mamur şehirlerimizi harp 
tahribatına karşı korumak için halk 
sığınakları tertibatını hesaba ithı.l 
bile etmiş görünmüyorlar! İşte bu 
tuhaf! 

Bu zevat suUıu ebedi, dünyayı 
bir süt liman mı zannediyorlör? 

Açık &özıu 

Deni: •jdulnin iÖründJfiI iddia olarıarı köprilniln Ü•h1dar tarafı 

Dün Köprünün Üsküdar tarafın· 
da acaip bir hadise olmuş, kayık • 
çılar görmüşler, korkmuşlar, fa -
kat yakalanamamış, kaçmış. 

Bu münasebetle ( 45) senelik ba
lıkçı Çolak (Hayri) ile görüşmiyc 
mecbur oldum. Diyor ki: 

• Korkanlar, esasen korkak olan
lardır, çünkü deniz ejderi denilen 
böyle bir ha ·van iç denize girer 
ve ayağımıza kadar gelirse, ondan 
korkulur mu hiç? BLt aşağı yukarı 
b{r servettir a birader! Filhakika 
dün bana da söylediler. Fakat :ıit

tabi hayvan, vapurların arasından 
kaçmıştır. 

Biliyorsunuz kı, Bı.iyük adanın 

açıklarında bir köpek balığı yaka· 
lanmıştı. Bu di~i idi. Bu hayvanhr 
çift gezerler. Biz, bunun erkek ar· 
kadasına da rastlıyacağımızı bili
yoruz. Geçen yıl yaz mevsiminde 
Ada öııünde yüzenler, uzakta mu
azzam bir deniz ejderi gi;irdükle • 
rini işaa ctmi§lerdir. İnanmamaz -
ltk etmedik. Çünkü köpek balık

ları açtır ve ufak balıkların çok bu
lunduğu o semtte bulunabilirler. 
Hayvan ihtimal ki. bir küçük balık 
akınını takip ederek limana kadar 
girmiştir. Amma gürültüden der· 
lıai kaı:mıştır. Eğer ustasının gözü 
önüne çıkmış olsaydı, bu fırsat bir 
nımet olurdu. 

Size bunun için bir tehlike l>a· 
her vereceğim. 

Biliyorsunuz ki, bu mevsimde ve 
havaların böyle ılık veya sıcak ge
tirdiği zamanlarda torik, wkumru 
gibi balıklar azalır veya tamamen 
eksilir. Böyle zamanlarda büyük 
balıklar aç kalırlar \"e cidden teh· 
likeli olurlar. 

Bilhassa köpek balığı cinsleri 
daha tehlikeli olur. Eğer biz bu er
kek ejderi de avlıyamazsak bu yaz 
için bütün Ada önlcrinae daima 
ve şiddetli bir tehlike var demek· 
tir. 

Maahaza balıkcıların bir hadise 
gibi göstermiye çalıştıkları 'lu işe 
pek ehemmiyet de vermiye gel • 
mez. Çünkü bunlar hakiki balıkçı· 
!ar değildir. Bunlar amatörlerdir. 
İşi olmıyan kayık sahipleri balık 
bollugundlıı istifade etmek için 
Köprünün sağlı sollu civarına top
lanırlar ve olta ile balık avlarlar. 
Akşam üzeri de Balıkpazarında Sl· 

tıp gündeliklerini doğrulturlar. 
Bunlar içinde büyük (Yur us Ba

lığı) da görmüş olan bulunur ka· 
1 naatindeyim. 

Hatla sizden rica ederim, som • 
nuz, görecek•iniz ki, Yunus balığı
nı tarif edemiyeceklerdir, Eğer bir· 
bıri arkasına üç tane büyük yumıs 
atladıktan ve denize daldıktan son· 
ra görmüşlerse canavar zonııetmiş
lcrdir. 

Çünkü yunuşlar lımana girer -
!er Hatta gemilerin durduğu yer
lere kadar sokulurlar. Fakat de • 
nizde bu balıklar kad<ır korka~ı 
yoktur. Binaenaleyh görülmeleri!" 
kaybolmlaarı ayni zamanda olur. 
Ben, kendi hesabıma canavarın gel
diğini zannetmem. Çiınkü havalar 
müsait değildir. Hayvan limana 
sokulabilmek için çok aç kalmış 
olmalı veyahut büyük bir balık 
partisini takip etmelidir. Böyle bir 
balık partisinı rle ne amatörler • 
ne de biz gözden k~ ır'l1ayız. Hal-
buki böyl<' bir parti gelmesinden 
sarfınawr bir kaç balık bile bul -
mak rrıı;mklln olamadı.> 

0 sır:ıda balıkçılardan biri de 
doiıa büyük bir tehlikeyi haber 
verdi. DiyoT ki: 

.Eğer köpek balığı buraya kadar 
gelmişse cidden tehlikesi vardır 

bayım. Çünkü hayvanın döl zama
nıdır. Halbuki, eşini bulmak müm
kün değildir. Bu itibarla çok sal· 
dırıcı bir haldedir. Ayni zamanda 
açsa eğ.,r ki, pek muhtemeldir. Bu 
takdirde tehlike daha büyüktür . 
Maahaza bittabi bu tehlike liman 
ıçin değildir. Daha fazla Haydar
paşa önlerinden Ada arkalarına 

kadardır ve bu hayvanın denizde 
cirit oynadığı zaman da ancak ya
za tesadüf eder. Dur b;;kalım ne o
lacak?. 

İşte gördünüz mü siz? Da1'a y~z 
gelmeden, daha say fi) e başlama • 
dan tehlikesi yayıldı. 

Yahu şu balıkçılar bir lütfetse 
de (İzmarit) azmanlarından bir 
dişi bulup o tarafa salıverse, şun
lar bal aylarını yaparken biz de 
rahat rahat tehlikesiz şu yazı at
latsak. 

İSTANBUL MUHABiRi 

Silahlanma 
Vazifemiz 

( t ne! sayfadan devam) 
Harbin bütün e ki bilgiler hila· 

fına, her saat patlıyab.ileccğini ka· 
bulden nihayet tndbirli olmak gihi 
bir ne•ice çıkar v~ bu, hiç IJir za· 
man korku manasına gelmez. Ol • 
maz değil, olur \"cı olacak denmek 

lazımdır. Hakikat da zaten budur. 

Silahlanma mevzuunda doğru bir 
hareket tarzı olarak gördı.iğümüz 

odur ki, uzun mühktli bir hazır· 

lanma siyaseti gütmek artık sakat· 
l~mıştır. Millet ve hükümet, harp 
saha ve menuu olmanın daima za. 
aftan ileri gelen ağır masraflı bir 

iş olacağını bilmek, tam bir silah
lanmayı elbirliğile ve bir an evvel 
maddeleştirerek bu kötü işi sulh 
yolile ve ucuzca halletmeyi dü -
şilnmek zorundadır. Gerçi, böyle 
bir el birliği teklifi karşısında, pa

ramızın az olduğunu, bir iç istikra
zın güçlüklerini, sıra sıra sayacak· 

!ar bulunabilir .. Fakat şurası mu
hakkaktır ki, bu memlekette harp 
halinde harcanabilecek pek çok 
para vardır ve millet dün olduğu 
gibi bugün de fedakarlıktan çe • 
kinıniyeccktir. 

Bütlin bu mütalcalardan çıkar • 
mak istediğimız netice şudur: Baş

kalarının milyarlar lıarcıyarak yap
mıya koyuldukları büyük harp ha

zırlıkları önünde, bizim de, devlet 
bütçesı dışında ve geniş bir ölçü
de hükümete yardımda bulunmak 
mecburiyetindeyiz. 

Silahl:.nma hareketleri, her meF.· 
lekctte, bütçelerle trmin edi!~mc
diğine göre, ortaya koyduğumuz 
iddianın, yanlış nere-indedir? Bize 

silahlanma meselemizin, hükumet
le milletin d birliği ederek kısa 

zamandd başarmıya mecbur olduk
ları bir işimiz olduğuna, harbin ö

nüne geçihıez bir vaziyet göster
diğine kanliz. VC' davayı bu kana
atle mütalea etmekteyiz. 

Şakir HAzım Erpökmon 

Paris borsası iki ay 
kapandı 

Pari•, 5 (A. A.) - E•!ı'm bor• 
sası 1937 senesinir. Mart ve N'san 
aylan za rfında Cumartesi günleri 
kapalı bulunancaktır. 

İngilterenin İspanya !htiliıliııe 
karşı başlangıçta 1be i takip etti
ği siyaset, bu mıicadeleni'l İspan
~·aya ait bir meseleden ibaret ol
duğunu ve hiç bir devlcti!'l kaTI§· 
maya hak ve sılahiveti o!madıı;ı 

noktasında toplaıımıştır. İspanya 
mücadelesinin mukadderntı h1tk • 
kınrlaki tahminlerden sarfınazar, 

İngiltere turaiınöan takip edilen 
bu politikanın, hem ispa'lyol mil· 
!etine kendi mukadderatını tayin 
etmek fırsatını vermek iıqk•rnın • 
dan, hem de Avrupa sullıunu teh
likeye düşiirmemek nok:a;ından 

doğru ve dürüst olduğum şüphe 
yoktur. Ve eğer devletle:, uzun 
münakaşalardan sonra nihen t, İs

panya işlerine karışmamaya karar 
vermişlerse, İngilterenin ba~nıdl\n 
beri takip ettiği bitaraflık 'iya:.,.ti 
bunda birinci derecede imıl , imuş
tur. Filhakika İngilizler tarafın • 
dan yapılan bir çok tese:lbüs.nden 
sonra nihayet bugün İsp?11ya ihti· 

laline karşı tam bir bita~aiıık ta
kip etmeğt: her devlet karar \"l'r • 
miş bulunuyor. Geçen aym ~·irmi· 
sinden ıtıbaren İspanya~"• ~<intil

lü gitmesini her devlet me~etmiş
tir. Fransa ile İspanya arası..,dnki 

müşterek hududu bitaraflar mura
h "e ~decek, Portekiz, bu noktada 
Fransadan daha hassas davranıp 
milletlerarası murakabesini kabul 

etmedı6.nden İngiliz müşahitlerini 
davet etmiştir. Oonlzden Akrle11iz 
sahilleri Almanya ve İtalya donan
malarının murakabeleri a·:ırıa gi· 

riyor. Garp sahillerinde .ı~ İngil • 
tere, Fransa v<? Sovyet flusyaya 

vazife verilmiştir. Devletl0r ara • 
sındaki bu emek birliğin;'\ yegane 
aksak t·rafı, Sovyet Rusyanın garp 

sahillerinde vazife kabul e•mek is
tememesidir. Fakat bu, İ<pnn~·a 

hakkında yarından sonu b?şlava
cak olan karışmasızlık hükümle· 
rinin tatbikine mani teşkil ede • 

cek değildir. Her halde ~ıliardan
beri, büyiık devletlerin, i.ıpanya 

işinde olduğu gibi, devlet'erin, İs
panya İlinde olduğu gıbi, ı>!ıemmi· 
yctli h i~ hır siyasi mesele t· zerinde 
anlaştıkları görülmüş d~ğildir. A· 
caba bu anlaşma yakın b.kbal i· 
çin neler \'lldediyor? 

Hayale kapılmış olmak ithamı 
altında kalmadan bunu, Avrupa 
konserinin kurulmasına cloğru bir 
adım telakki etmek mümk'1n mü • 
dür? 

Ahm et ŞükrU Esmer 
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MÜELLiFi: Nizamettin Nazif 

Böylece günler geçiyordu. Her J 

gece ayni yerde ancak bir veya ya
run saat kadar buluşup görüşebi
lıy?rlar ve gün geçtikçe g1ôrüşebi
Jerıne daha ziyade yaklaşıyorlar -
dı. Sevgi üzerinde konuşmalar ve 
fikir birliği oluyordu. Nilrnyet bir 
mehtabın son gecelerinden biriydi. 
Yine ilk buluştukları yerde buluş
muşlar, biribirlerinin sıcak nefes
lerini tenc•ffüs ediyorlard>. 

Bir gün ikisi de her zama ııkinden 
daha heyecanlı ve biribirlerine da
ha ya!daşmak ihtiyacındalar. Ma
cit, günlerden beri içinde sakladı
ğı büyük bir sırrını bugü'l her hal
de itiraf etmek istiyordu. Büyük 
bir gayretle kesik kesik ~ ~rıuşma
ya başladı 

Ve akabinde şeffailaşan •ı-i göz
lerinde birer damla yaş belirdi. 
Şimdi ikisi de saadetlerinden sar· 
hoş gibiydiler. Dünyanın en mes
ut çifti yalnız kendileriydi. Gök 
)'Üzünde serseri bir bul11t kümesi 
süzülen mehtabın azalır.akta olan f 
ışıklarını kapatarak heye~anla se
Yişen ve mezara kadar biribirlerini 1 
seveceklerini biribirlerine temin e
d~n bu mes'ut çifti bir an olsun na
zardan saklıyordu. 

- Dinle yavrum ... Yelkovan bu- , 
raya geldiği zaman hepsi beraber 
saldırsınlar, vitrinleri kırmaya 

başlasınlar. Sen şimdi onların ya- / 
nına gidince saatini bileğinden çı
karır Hilmiye •,•erirsin. Amma Hil
miye vereceksin ha... Dikkat et 
sözüme! Yanlışlıkla cÖmeror. a 
verirsen üzerine bir bardak su i
çersin. 

- Pek iyi ağabey ... 
- Dur! Daha bitmedi~Sonra he-

men bonmarşeye dönersin. Kasada
ra telefon etmek istiyorum dersin .. 
alırsın telefonu ... Malum a ... Mak
sat telefonu kullanmalarına meydan 
vermemektir. cÖmerof• a söyle duy 
dum duymadım demesin. Vitrin -
!eri kırmak var.. Vitrinler için -
deki eşyaları alıp aşağıya ntrr.ak 
var. Fakat el çabukluğu ile cebine 
bir şey sokmak yok. Yanlış oldu, 
nıanlışlık oldu dinlemeyiz. 

bar kadını çıktı. Sivil her halde o
nun peşine düşmüş olacak . Nah 
baaak! İşte bu ... Anladın mı şim
di? 
Kunduracı dükkanından endamı 

harikulade güzel bir kadın çıktı. 

Peçesi açıktı. Yüzünü gören ge~ç
ler iki üç saniye kadar arİ<~.;m
dan bakı kaldılar. BilhaS>a araba
ya binerken gerilen kalçaıannı bü
yük bir lnzet duyarak scyrPttı -
!er. Şuh hır hareketle eteğôni kal
dırdığı içir., bir an, pembe çorap
larına enfes bir haz veren !ı~ldır

larını da görebilmişlerdi. Yutku -
narak, yalanarak çapkın ç.ı.pkın gü
lüşerek göz göze geldiler. 

- Me!iıhat, dedı, sana .>i'lldi bah
'edeceklerimi tam bir dikkatle din
le. Çünkü söyliyeceklerim bütiin 
l<ompiJimanlardan tamarnen ari, 
" 11 temiz bir duygunun mahsulü • 
dür. 

Genç kız delikanlının s;;yliye • 
<'eklerini bira7. da anlar gibi bir 
hareketle ona doğru yüzünü çe • 
virdi. 

- San:ı bu duyguyu izah etmek 
için zamanla adileşmiş bir kaç ke
limeden ibaret bir cümleyi söyle
miyeceğim. Şu muhakkak ki artık 
birıbirimizden hoşlanıyoruz. Öyle 
rleğil mi? 

Genç kız mehtabın aydınlığı al
. tı~da kızıllaşan çehresini yere eğ

dı. Cevap vermedi. 
Öbürü sözlerine devam ediyor

du: 

- Seninle tanıştığımızdanberi 
her vakitki buluşmalarımız esna
sında gerek tavır ve hareketlerim 
ve gerekse sözlerimle sana ola~ 
Yakınlığımı, heyecan dolavısile 
sevgimi elbette anlamışındır. 

0

Bu • 
nu sözlerimle tekrar etmek bence 
lüzumsuz. Fakat ben, senin de mı. 
na karşı olan hislerini anlamak is
terdim. 

O, daima başını yere eğmiş oldu
ğu halde sükut ediyordu. Macit, 0 • 

nun ateş gibi yanan ellerini avuç • 
larının ıçine aldı, ve biraz daha 0 • 

nu kendine çekerek, ahenkli bir 
sesle tekrar sordu: 

- Melahat!.. Artık bir:birimiz • 
den çekinmemeliyiz. Bak, ben his
lerimi tamamen sana izah etmiş 
bulunuyorum. Senin de ayni şekil
de mukabelede bulunmanı bekle • 
rim. İtiraf et .... Sen de beni sevi • 
yorsun değil mi? 

Meliihat, büyük bir gayretle ya. 
Yaş yavaş başını kaldırdı, ve işle
nen büyük bir kabahati itiraf edi _ 
yormuş gibi kesik kesik c~vap ver
di: 

- Ben de öyle .. Macit.. Ben de 
ayni heyecanı ayni duyg· ıları du
yuyorum. 

Macit, şakaklarının bir alev ha
linde yandığını hissediyordu. 

Oh, ne kadar mes'uttu. o da ken
disini ayni sevgi ile, ayni heyecan
la seviyordu. 

- Beni mezara kadar S<!vebiliı
mlsin Mela!ıat? 

Genç kız tereddüt etmejpn ce
vap verdi: 

- Mezara kadar ... 

* 
Sonbaharın veremli günlerin • 

den biri. Servi ve çınar ağaçlarile 
sık örülü bir mezarlık ... Ağaçla -
ıın sararıp düşen yaprakları bü -
tün kabirkri sarı bir ör!Uye bürü
müş .. Yalnız ıleride sağda taze bir 
toprak, kara toprakların karanlık 

dolu zindal'larına mahkfm edil -
miş bir vücudun kabri. .. Üzerinde 
elle dikilmiş menekşeler .. Yanında 
sarı saçları beyazlaşmağa başla • 
nıış bir kadın diz çökmüş, gözleri 
yarı kapalı, elleri açık, titrek du -
dakları yavaşca hareket ediyor. 

Böylece saatler geçiyor. Kadın 
hala dalgın, günün kararmağa baş
ladığından habersiz, derin bir hu
şu içinde ... Nihayet yaşlı gözlerini 
açıyor, dökülen yaş damla 1arı taze 
toprağt:1 üzerinde küçücük deHk • 
!er meydana getirmiş. Ve kadın. 

kabrin başında dikili taşa titriyen 
dudaklarını dokunduruyor. Ve .. 
kalkıyor. Ya\'aŞ yavaş takatsiz a· 

dımlarla uzaklaşıyor. Birden yine 
duruyor. Son bir defa d:ıha dönüp 
&rkasına bakıyor, küçük, beyaz 

mendilile göz yaşlarını zaptederek 

kısık ve boğuk bir mırıldant~la hıç
kırıyor: 

- Mezara kadar! ..• 

M. GÜRHAN 

Esnaf 
Dispanseri 
PeK yoKında belediye ci· 
varında bulunan bir bina. 

da açılıyor 
Esnaf cemiyetleri için belediye 

civarında bir ap3rlıman bulunduğu. 
nu yazmıştık. Bina sahibile cemi· 
yeller arasında tam bir anlaşma 
olduğundan cemiyetler yakında bu 
binaya taşınmıya başlayacaklardır. 

Binanın alt katı di. 1 ns,., c tah. 
sis edilecektir, Dispansere müra• 
caat eden "snaf ve aileleri dispan. 
serde muayene edileceklerdir. Has
tahaneye yatırılması lazımgelenler 
de derhal yatırılacaklardır. Ayrıca 
ağır hastalar da evlerine doktorlar 
gönderilmek suretile tedavi edile
ceklt!rdir. 

-·---
Hukuk llmlnl yayma ku· 
rumunun konferansları 

Bugün saat 14 de Ankara Halk· 
evi binasında hukuk ilmini yapma 
korumunun tertip ettiıti konferans. 
!ar serisinin 15 incisi verilecektir. 
Konferansı •İyasal bilgiler okulu 
profesörlerinden lbrahim Ali Er
berk (imtiyazla iıliyen lmme hiz. 
metleri) mevzuu üzerinde vere
cektir. 

Açık Soz'ün romanı:36 

......... --=:i~-
H BA~IN,DA 
OL~N llLI 

Yazan: lskender fahrettın 
Zeynep birdenbire ağlamıya bag

ladı: 

- Ben fena bir yola mı düştüm 
yoksa ..• Marika nerede? O beni 

neden evime götürmedi? 

Nevzat bey odanın kapısını aç· 
tı.. Marikayı uyandırdı. 

- İşte geliyor .. O anlatsın sana 
hakikati. Fakat, emin ol ki burası 
namuslu bir adamın evidir. Ben 

dün seni sinemada gördüm .. Sev
dim .. Kc:ndi isteğinle -buraya gel • 
din! Ve gece rakı içerken, bana ev· 

lenmek için söz verdin! Hele bir 

hatıranı yokla bakayım! Ben, seni 

aylardanberi aldatan ve avutan 
Cevat bey gibi namussuz, şerefsi:ı: 
bir adam değilim. 

- Siz onun beni aldattığım ne -
reden bilıyorsunuz? · 

- Nereden mi? İşte buna sırt 
üstü yatıp ta gülmeli. Ayol bunu 
benden başka bilıniyen, duymıyan 
kalmadı Beyoğlunda. Cevat met • 
resile Taksimde bir apartımanda 
yaşıyor .. Üstelik onun bir dostu 
daha var! Selma hanım .. 

Zeynep titremeğe başladı: 
- Ben zaten onun Selma ha • 

nımla seviştiğini seziyordum ..• 
Nevzat bey: 

- Gordün mü yavrum! Dedi. 
Bunu 5rn bile sezmişsin! Halbuki 
bu hakikati, daha doğrusu bu reza. 
!eti İstanbulda duymıyan kalmadı 

Nevzat bey Zeynebin başını ken· 
di omuzlarına dayadı: 

Pestilini çıkarırız .. Haydi baka
lım .. Yağl:ı tabanları! 

Çoc!uk uzaklaşınca Cafer; la • 
havle okur gibi, burnundan solu
yarak başını salladı; 

- Bana öyle geliyor ki, topu -
muz birden Galatasaray karakolu
nu boylıyacağız. 

- Nereden kestiriyorsunuz? Ka
hinliğiniz mi tuttu? 

- A Nazmi... Vallahi sen bu -
dalalaştın be? Bak, şu karşıki kun
duracının önünde arkası bize dö
nük bir adam duruyor. 

- Evet ... Kravatı ensesinden fır
lamış bir adam .. Hem o hazır kra
vat kullanıyor galiba .. Eh bundan 
bize ne? 

- Bize mi ne? Anam bu Gala
tasarayın sivillerindendir. 

- Olsun varsın. 

- Orada ne yapıyor zannedi 
yorsun? Kunduraları mı seyred! · 
yor? Vi:rin kalın camını bir ayna 
gibi kullanıyor ve tam yarım sa • 
attir bizi tarassut ediyor. Anladın 
mı şimdi; demin neden alargadan 
dolaştığımızı? İrfan ondan şüphe
lenmişti, yüzünü görelim, ne yap
tığını anlıyalım diye uzaktan di • 
kiz ediyorduk. ' 

Elind~ki budaklı bastonu bir bek
çi sobası gibi kaldırıma vurarak 
eğlenen bir talebe bu muhavereye 
kulak kabartıyordu. Nazminin ce· 
vap vermesine meydan bırakma -
dı, söze karıştı: 

- Yok canım ·dedi- Beyhude te
laş etmişsiniz. O, Galatasarayın 
sivillerindendir amma lüks kokot
ların takibine memur edilir dai • 
ma ... 

Yağız atlar, arabayı hiç sarsınl
dan hafif bir tırısla yola :]üzülün
ce, hazır kravatlı adam, kira ara
basına doğru koştu; bir da:,ıka son 
ra iki uyuz beygir dört na1a ko 
nak arabc..~ını kovalanıi.ya başla -
mıştı. 

Nazmi güderi kaplı deit~riııi çı

kardı, boş bir sahifeye yan yana 
üç rakkam sıraladı. Defteri tek
rar cebiııe koyarken çapkın çapkı'l 
gülümseyerek mırıldandı: 

- 153 numaralı konak arabası.. 
Ne bilirsir. belki bir gün i~:m•z~ 
yarar. 

- Dördü çeyrek geçiyor, hadi a .. 
kardeşler, kımılandanalım artık. 

Gençler birer ikişer karşı kal
dırıma geçtiler, vitrinlere b'.ikıyor
larmış gibi yaparak kimseye 
çaktırmadan bonmarşeyc yalclas:ı

!ar. Sonra yine birer iki~~i', ve sı
kin bir müşteri tavrı takınarak, i
çeriye daldılar. O zama:ı öbiır ka
pıdan girPrılerin daha ati<: davran
dıkları anlaşıldı. Zira hemen o an
da kulaklarına kırılan canıların 

şangırtısı ve girdikleri zaman et
rafta hiç kimse bulunmadıgını gör
düler. Anlaşılan gürültüy:i i;iten
ler hep o tarafa üşüşmüş olacak
lardı. 

Derhal kolları sıvadılar. Kaim 
bastonunu veya budaklı orlımıınu 
kaldıran, pırıl pırıl parıldıyan vit
rinlerden birine saldırdı. 

Amma da bakıyorlardı ha! 
İnen, parçalanan camların, duvar

lardan yere düşüp tuz buz olan ay
naların, ceyiz takımlarının, bardak, 
tabakların şangırtısı her gürültiiyü 
ba•tırıyor, ne yapacaklarını şaşırıp, 
saçlarını taşlarını yolara« öteye 
beriye kaçı7an, koşan tezgiılıtarla
ı ın yalnız açılan ağızları görülü
yor, sesleri işitilmiyordu. Her hal
de bunlar avazları çıktığı kadar 
bağırıyorlardı. 

(Devamı var) 
Üçü birden başlarını ona çevir- !=============== 

diler. Sözlerinin ehemmiyetle dın- Akademinin yeni 
lendiğini görünce elinin tersile Ca- Pavyonları 
ferin göbeğine vurdu; Güzel san'atler akademisine ila-

- Aslan bak .. diye devam etti. ve edilecek pavyonların projeleri· 
Karşıda, az aşağıda, ve sokalı: ba- nin telkiki bitmek üzeredir. Bu 
şında yağız atlı bir araba var... projelerin tatbikine önümüzdeki 

-Evet.. ders yılı talilinde başlanacaktır. 
- Eeee ... Ortada biri duru, bi-

ri kır iki külüstür beygir koşulmuş bir 
araba daha var ... Onu da gördünüz 
ya? Şimdi dinleyin beni! Bu adam 
o araba ile geldi. Btı yağız atlı a
rabanın arabacısına bak ... Bir ko
nak seyisi olduğu halinrlen belli. 
Değil mi? 

- H'ak!ısın ... -dedi nazmi-
- İşte bu arabadan da şık bir 

- Sen bana itimad et, yavrucu
ğum! Bu gibi işleri en sonra haber 
alan karı ve ya kocadır. Bir kadın, 
kocası tarafından aldatılı•'.. Bu_n·J 
kainat duyar da, karısı hala ha • 
berdar olmaz. Kocalar da böyle -
dir ... Karıları tarafından aidatı! • 
dıklarını, herkes duyduktan sonra 
öğrenirler. Dünyanın her wrinde 
böyledir bu işler. Ne üziLi:yor • 
sun .. Yazık değil mi göz yaşlarına? 

Marika gözlerini oğuşturarak i
çeri girdi: 

- Sabah şerifler hayır olsun, 
.küçük hanımcığım! Nasıl geçirdi
niz bu geceyi!. .. 

Zeynep hırçın bir sesle bağırdı: 
- Sen aldattın beni, Marika!. 

- Hayır, yavrum! seni aldatan 
ben değilim .. Ce\'at beydir. 

Zeynep artık Cevadın adını duy
maktan bile tiksiniyordu. 

- Ondan bahsetme bana! 
Diyerek karyoladan kalkmak is

tedi .. 
- Çok yorgunum .. Dayak yemiş 

gibi, bütün kemiklerim sızlıyor. 
Ne oldu bana? .. Hasta mıyım yok-

Halkevindekl konferans 
Eminönü Halkevinde tertip edi

len felsefi ve içtimai konferansların 
onuncusu dün Dr. Ziyaeddin Fahri 
tarafından verilmiştir. Bu konfe
ranstı ilk evvel Almanyadaki içti• 
maiyıttın ve içtimai siyasetten hah· 
sedilmiş ve sosyal siyaset denen 
ilim şubesinin mahiyeti anlaşılmıştır. 

sa, Marika? 
Nevzat bey: 
- Ben sabah çayını hazıdata • 

yım ... 
Diyerek çıkmıştı. 
Marika Zeyneple birlikte kalın· 

ca, yavaş yavaş konuşmağa başla
dılar: 

- Ben çay içecek halde değilim, 
Marıka! Ben dayak yemiş gibi • 
yim .. • 

- Aman yavrucuğum, sakın se
sini çıkarma! Büyük bir ikramiye 
vurdu sana! Tali kuşu başında do
laşıyor! Böyle kelepir bir koca her 
kula nasip olmaz ... O, bu gece sa
na izdivaç teklifinde bulundu. Sen 

de söz verdin .. Kabul ettin! Şim -

diden karı koca gibi bir y1takta 
yattınız! İşte bu kadar... Bund:ı 
düşünülecek, tereddüt edilecek ne 
var, yavrucuğum?! 

- Demek biz bu gece kendi ken
dimize söz kestik .. öyle mi? 

- Öyle ya... Nevzat bc·v sana 
ayrı bir ev açacak. Anasını h1sta -
haneye kaldıracak. Ben de size hiz· 
met edeceğim. l 

\ 

Bu günahımı gizli bir defter i -
çinde kendi kendime itiraf etme
liyim. Bu sahifeleri her açışımda, 
çirkin satırları birer şamar gibi 
yüzüme çarpmalı. Yanlış ve man
tıksız hareketim bu suretle ceza
lanmalı. 

Öğrendiğim hakikat şu: Zeke -
riyya sofrası ne niyet sofrasıdır. 

ne adak m~sa>ı, ne de abdallar top- j 
lantısı. Bunlar hep işin dış yüzü. j 
Asıl iç yüzü bu sofranın bir Şelat 1 

sofrasından başka bir Ş"'Y olmadı
ğıdır. Bu Şelat her manesi!e ha -
kimdir. 

Şelat nedir? Kem sala di!iıııleki 

esrarı da çözdüm. Daha doğrusu 
prenses ıırtık bana emin olduğu i
çin hepsini değilse de bir kısmını 
ôğretti. 

Kem sala Zckeriyya sofracıları 

nın P.rasında kuilan?:Lan bir şifre -
dir. Ne bir müstakil dil, ne bir ta-

rikat rumzu. Sadece ve kabaca bir 

sifre. 

Osmanlıca alfabenin noktasız Jıarf

icrini (•) çift çift almışlar. Her çift 
harf birbirinin yerine kııllanılı -
yor. Mesel.i Kem bu çift harf K. 

m dir. Kullanıl:şta m, k y~rine ve 

k, m yerine geç;yor. Noktalı harf
lerde oldukları gibi kullanılıyor. 

Mesela babamın adını ken sala ile 
yazmak veya söy !emek lazım gel

se şöyle olacak N osik poşo Feri • 
de Fedirel. 

Şelata gelince, bu Zekeriyya 
sofrasıııın kökü, kaynağı, ı-uhudur. 

Şelat, şehvet demektir. Şifre 

meftahına göre Ş noktalırlır, ye -
rinde kalır. H, lehu çiftinindir. H 

(•) Bu şifı·e eski harflere göre
dir. Yeni harflerde sadalı harfler 
lrul/anrlmaclan olmaz. 

Yazan: 

yerine l konulur, v yerine a gelir. 
Şehvet şelat olur. 

Bu ır.iftclı şudur: Kem sala ev 
sa lehu der haddebud. Bütün a
nahtardaki noktalı B. nin kalması, 
yabancıları şaşırtmak içindir. 

Şdat Hoyotred rumzuna gelince 
bu anahtarla açılınca ~u çıkar! 

şdl\·et hayattır. İ~te prense~in bu 
memlekete getirip yaydığı Zeke -
riyya sofrasın1!1 ana yasast budur. 
Şehvet hayattır. Ve haya\~a herşey 
şehvet üzerine yaratılıp kurulmuş
tur. Bu böyle olduktan s0nra ve 
dün geceye kadar Zekeriyya sof -
rnsını bir saflık marifeti c~ydığı

nıa, yani abdallığa utaıı:yorum. 

Prensese belki giderim. Fa1<3t Ze
keriyya sofrasına .. Bir d&h~ ben -
den pas! Ve bütün dostlarımı u -
yandırmağa çalışacağım. 

Gitmiyeceğim dedim amma ba
kalım dayanabilecek miyim? Ze
keriyya sofrasının ne matah ~ey 
olduğunu anlamak başka, sof -
ra dışındaki hayatın ca,ibesine 
mukavemet etmek başka. Ve 
hepsinden üstün de, bilemedi -
ğiın, göremediğim bir kuvvet var 
ki beni oraya, o hayata çel:iyor. 

Sanırsam Mustafayı da oraya sü
rükliyeceğim. Madem ki bu sabah 
son sözlerimizi biribirimiza söyle
dik, anca beraber kanca beraber. 
Mustafanın beni sevdiğini his edi
yordum. Fakat benim Mu;\&fayı 
seveceğim daha doğrusu <evdiğim 

aklımdan bile geçmiyordu. Me -
ğer ... Meğer ne? Defterin!~ karşı 
karşıyasın, kimden saklı~.rorsun, 
söyle işte! evet, Mustafayı seviyo
rum. 

Benden iki yaş küçük olmasına 

rağmen seviyorum. Ötesini henüz 
düşünmedim. 

(Devamı var) 
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Yumurta piyasası ıı ~OÇOK HABERLER 1 
canlanıyor 1 ı.. ---------....ı. 

Yumurta fiatları son zamanlarda * Liselerin ikinci yazılı imtihan

ları bu ayın son haftasında başla

yacak ve sualler Kültür Bakan -

25 liraya kadar düşmüştü. Birkaç 
gündenberi piyuada canlı hareket· 
!er göze çarpmaktadır. Bilhassa ltal· 
ya elıcı vaziyettedir. Tacirler ilk lığından gönderilecektir. 
parti siparişleri karşılamak için :U· 
zırlanmaktadırlar. Yakında fiatlar 
birkaç lira yükseleceği zannediliyor. 

Co§rafya enstltUsU ta• 
!ebelerinin gezintisi 

Edebiyat Fakültesi Coğ"rafya ens
titüsü talebeleri başlarında doçent· 
!eri olduğu halde bı·gün bir tetkik 
gezintisi yapacaklardır. Bu yılki 

gezinti programı, daha fazla istifa· 
de temini için g•çen yılkinden 

daha fazla bir mükemmeliyetle 
vücude getirilmiştir, 

Emirglnla EmlnönU ara· 
sınde otobüs seferleri 

başladı 
20 Marttan itibaren Emirgiınla 

Eminönü arasında otobüs seferle
rine başlanacaktır. Otobüsler, ls
tinye ile Emirgiın arasındaki durak 
yerlerinden kalkacak ve Eminönü 
Kızılay binasının önünde duracaktır. 

Tıp gUnU 
14 Mart Pazar Tıp günü olarak 

kabul edilmiştir. O gün saat oıı 
beşte Üniversite konferans salo. 
nunda merasim yapılacak, Tıp fa. 
kültesinin tarihi, kuruluşu hakkın· 
da konferanslar verilecektir. 

* Geçen sene etrafınd~ hayli 

dedikodu ve neşriyat yapıl&n afi • 

şaj işini lıt,l~ bu yıldan itiba-

ren kendisi idare edecektir. 

* Ankarada bu ayın 26 sında a
çılacak kömür sergisi mtinasebeti

le demiryollarında yüzde elli ten
zilat yaı:ıılacaktır. 

* Kasımpaşadaki fabrika ve ha
vuzlaı ın ıslahı hakkında ma -

l:allinde keşifler yapılmıs ve bir 
proje hazırlanmıştır. 

* Şehrimiz Maarif Müd;irlül!ü 

talebe ve muallimlerin sıhhi vazi

yetlerini tetkik için şehrimizin 

muhtelif yerlerinde sağlık odala
rı tesis etmiştir. 

* Bu seneki tütün mahsulünün 
her tarafta iyi fiatlarla satıldığı 
yurdun her tarafmdan ge•~n ha • 
berlerden anlaşılmaktadır. 

* Fenerler idaresinin ele üç aya 
kadar satın alınması kat'ivetle ka
rarlaşmıştır. 

Bu idare Haziranda tahlisiye u

mum müdürlüğüne geçe,;ektir. 
----- --- -

Zeynep sev indi. 
Nevzat bey hizmetci ile birlikte 

çay tepsisini getiriyordu. 
Zeynep çok şaşkın ve mütered

dit .. Fakat, bütün bu şaşkınlık ve 
tereddütlerin fevkinde bir sevinci 
vardı ki, bunu gözlerinin içinden 
sezmemek kabil değildi. 

O zaten sevincini de teessürünü 
de çarçabuk belli eden, içi dışı bir, 
sat ve temiz bir kızdı. Çok çabuk 
aldanır ve inanırdı. Hem de her • 
kese ve her söze., 

Nevzat bey: 

- Bu gece çok da içmediniz am· 
ma, neden bilmem.. çabuk 3arhoş 
oldunuz, küçük hanım! 

Zeynep yüzünü buruşturdu. 
- Artık bana küçük hanım de -

meyin! ben çok sinirleniyorum bu 
ıara .. 

- Ben Marikadan alıştım, yav • 
rum! O size böyle hitap ettiği için, 
ben de öyle söylemeğe mecbur olu
yordum. Bir daha söz veriyorum. 
söylemem. Fakat size nasıl hitap 
edeyim? 

- Benim adım yok mu canım? 

Zeynep desenize .. Bana Cevat bey 
de Zeynep derdi. Beni her zaman 
adımla çağırırdı. 

Nevzat bey gülümsedi: 
- Onunla dostluğunuzu ilerlet. 

miştiniz .. Halbuki biz henüz bir 
gecelik dostuz. 

Marika çay kadehlerini Joldu~
du. 

Nevzat Marikaya döndü: 

- Haydi hanımefendiye 
kızart bakayım ... 

Zeynep: 

el<mek 

- Teşekkür ederim, istemem. 1 

Sade süt içeceğim. 
Diye 111ırıldandı. 

Nevzat Marikayı odadan savmak 
için bahane '1rıyordu. 

Marika işin farkına vardı: 
- Başka bir emriniz yoksa, ba· 

na biraz müsaade ediniz de elimi 
yüzümü yıkayayım, paşacığım! 

- Haydi git ... 
Zeynep Marikanın arkasından: 
- Çabuk gel.. 

Diye seslendi. 
(Devamı var) 



6 Mart 

Balıkesir köylerinde 
12 ve 14 

yaşında 2 kız kaçırıldı 1 

r 

Balıkesir (Hususi) - lki nahiyede birer kız kaçırma vakası olmu,. 
tur. Kaçırılan kızlardrn biri henüz 12, diğeri de 14 yaşındadır. 

BiRiNCi VAKA: Köpekler nahiyesinin Karamanlar köyünden Ali 
kızı 12 yaşlarındaki Zühre köy civarındaki llıcapınar mevkiinde ot top· 
lamakta iken ayni köyden lsmıil oğlu Musa ile arkadaşı Tahir oğlu Ali 
tarafından zorla kaçırılmıştır. 
İKİNCi VAKA: Merkeze bağlı küçükbostancı köyünden Faik oğlu 

lbrahinı 14 yaşlarındaki kızı Şefika, aynı köyden Tahir oğlu Halil tara
fından kaçırılmıştır, 

Her iki vaka hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

• • • ' 
Sıvasta kayak sporu ileri gö-1 

türmek için çalışmalar 
Sıva., (Hususi) - Geçen gün Halkevi salonunda Daimi Encümen 
üyesi Şakir Suma, lise direktörü Ômer Beygo orkek öğretmen okul 
direktörü Numan Egen Süleyman Raif diş hekimi Nüzhet Çubukçu olduğu 
halde bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda memleket sporunu ileri gö. 
türmek için lazımgelen işler üzerinde görüşmeler olmuş ve kış ıporla
nnın başında gelen kayak sporlarına da temas edilmiştir. Böylelikle 
Si~as gençliği ileri götürmek için lazımgelen işler üzerinde kararlar ve
rilmiştir. Havanın karlı günlerinde her hafta Pazar günleri muntazamcn 
kayak sporlarına devam edilecektir, 

• • • 

1 

1 

Kıymetli tarihi bir eser bulundu 1 

Adana (Hususi Muhabirimizden) - Misiste 1,5 metre eninde 4 metre 
uzunluğunda köşeleri resimli eski, tarihi bir taş ve yanında da buna 
benzer diğer bir taş bulunmuş tur. 

Çorap derdi 
Balıkesirde de 
Halledildi 

Balıkesir (Hususi) - Bir çok 
şikayetleri mucip olan ipekli 
kadın çoraplarına, Ekonomi ba. 
kanlığmca norm ve vasıflan tcs. 
bit edilmiştir. Fabrikalar, bun
dan böyle, muaY)·en normlar 
üzerine ve vasıflarını müşteriye 
ilan etmek suretile çorap imal 
edcc k ve müşteri de kendisine 
hangi kaliteden mal verildiğini 
bilerek çorap salın alacaktır. 

Bu gibi çoraplar için lcsbit 
edilen esaslar şunlardır: 

1 - Her çorapta imal edildi
ği fahrikanı~ markası, ne cina 
ipekten yapılrlıj!"ı, numarası, in
celik derecesi kaydedilmiş bu. 
lunacaklır. 

2 - Norm ••asları: 

a - Makinelerin cinsine gore 
zaruri sağlamlık unsuru olan 
ıpliği kullanmak, 

b - Kullanılan ipej!"in sunt 
yüksek veya adi kaliteden veya 
halis ipekten olmasını temin 
etmek, 

c - Burun ve h>puklar kuv. 
vetli olmak, 

d Sajtlamlık bakımından dört 

Zengin bir 
Müsamere 
Veriliyor 
Hava kurumu 
menfaatine veri
len bu müsame
rede piyr.ıngo da 

çekilecek 
Türk hava kurumu Eminönü ka· 

za kolunun Çarşıkapı şubesi tara
fından 25 Mart Perşembe Şehzade 
başında Turan tiyatrosunda bir 
müsamere verilecektir. 

Müsamerenin çrk ırüzel geçmeıi 
için geniş hazırlıklar yapılmıştır. 

Müsamerede kurum menfaatine bir 
piyango çekilecektir. Piyanıroya 

250 yi mütecaviı kıymetli eşya 

konmuştur. Eşyalar arasında piya. 
no, radyo, otomobil ve saire de 
vardır. 

llllHfl.llllllllllllllltllllUllUUllllfltllllllllUlllllllllltltlllfllllllll•tt 

Buldanda sağhk 
işleri 

Buldan (Hususi Muhabirimiz • 
den) - Doktor Abdullahın eseri 
olan prevantoryom için geçen sene 
(500) lira yardım yapılmıştı Şim· 

dilik Kinderhaym vaziyetinde bu
lunan bu sağlık yuvasına :hha faz
la yardım yapıldığı takdirde sana
toryom halini alacak deme!< doğru· 
dur. Bunu takdir etmiş olan Vi· 
Hiyet haber aldığımıza göre Nisan 
ayında prevantoryoma (500) lira 
daha yardım temin edecektir. 

Vilayet Müze Müdürlüğü işe vaziyet ederek t~tkikata başlayacaktır. nevi çorap imal etmektedir. 
ı~------------.ıı Denlzlide ısıtma azalıyor 
V.ırk bı•n Denizli (Hususi Muhabirimiz • Muhabir mektupları 

ıspartanın su ihtiyacı 
halledilmek üzere 

-----
Esaslı bir spor hareketi uyandır

mak maksadile şehirde 
güze/bir stadyom yapılacak 

İsparta (Hususi Muhabırimiz
den) - Gül bahçelerile çevrili o
lan Ispartanın bilhassa Nban ve 
:Mayıs aylarında güzelleştiğini söy
lüyorlar. Ben buraya karlı bir ha
vada geldiğim için ortalığı bembe
yaz buldum. Ve şehri tamamen 
ııezemedim. Bununla berilıer be
yazlara bürünmüş olan Is1ıartayı 

yine sevimli, güzel bulduı~. 
Karlı dağların eteğine vaslanan 

bu gül memleketi anlaşılıyor ki 
günden güne imar görüyor. Bu gö
ıüşümü Ispartalılar teyit ettiler. 
Diyorlar ki: .Memleketimiz son yıl
larda bilhassa şimendifere kavuş
tuktan sonra imar ve refah yo • 
Junda gözle görülecek deı ecede bir 
yürüyüş almıştır. Belediye de ça
lışıyor. 

Halıcılık ve gülyağcılık, mem • 
leketi, önümüzdeki yıl uınrana 

doğru götürebilecek bir çehre ar
zetmektedir. Gelecek yıl!ar Ispar
tanın modernleşmiş bir )Chir oldu
ğunu göreceğiz. 

Muhitin feyyaz toprakları güzel 
ve disiplinli bir çalışma gösteril
diği takdirde bu vilayeti köylerine 
kadar refaha sevkedebilcc~k kabi
liyettedir. Ben bunu dah'l Isparta
ya gitmeden önce bir ?imal ada
mımızdan dinlemiştim. 

Havaların mütemadi boıukluğu 
buradan bir günden fazla kalma
ma imkan bırakmadı. Şehir hak -
kında azıcık da se!ahiy'!ttar ağız
dan malümat almak isteği!e bele
diye reisini ziyaret ettim. Bana çok 
iyi bir hüsnü kabul gösteren reis 
Hilmi Çakmakçı ile bir hayli ko • 
nuştuk. Bana belediye hakkında 
şunları söyledi: 

•- Bütçemiz 58 bin liradır Şeh
rin müst~kbel planı tasdikdedir.Bu
yük bir işimiz var: Su nıeselesi. 

Bunu evvelce (346.000) liraya keş
fettiler. Son keşifte ise bu rakam 
yarı yarıya düşürülmüştür. Esas i
§e teşebbüs vaziyetinde:1>iz. l3ele
diyeler Bankasından şimdilik 40 
bın lira istikraz ediyoruz. İlkba • 
harda işe fiilen başlıyacağız. Suyu 
getirdiğimiz zaman şehir içine 28 
tane yangın musluğu koyacağız. 

Elektrik i§i 
Işığı buradaki iplik fabrikasın • 

dan kilovatını 7,5 kuruşa alıyoruz. 
Altı senedir devam eden bu şekil 
ışık derdir.den bizi kurtarmıştır. 

Fabrika abonemanlarına kilovatını 
15-'20 kuruş arasında vermektedir. 
Şehrin kenarında mühh!t Dır dert 

·vardır. Oranın sedlenmes;_"li te .. 
mine Nafıanın yardımınt rica et .. 
tik. Nafıa bu ricayı yerine getir
miye mütemayildir. Şimdilik va
ziyet etüd edıliyor. Bele:!iye ile 
müştereken bu işe yardım eli uza
tacaktır. 

Neler yapılacak? 
Biz iki senedir istihlak i~i ile 

meşgulüz ve istihlak ettiğimiz sa
hayı sl~·lyom yapacağız. Dununla 
çok esaslı bir spor har~keti uyan
dıracağız. Stadyomun planı V. Vi· 
yoliye yaptırıldı. (90.000l lira be
deli keşifli olan bu muazzom eser 
belediyemizden sonra muhasebei 
hususiye ve Ankaradan fırka u • 
mumi merkezince yapılar:ak yar -
dımla beş senede bitecektir 

İstimliikatııı imara kalbi için şi
mendifer idaresinden dekoviller 
aldık. Şehirdeki kabirlerı klldıra

rak yeni bir kabir yeri :esbit ve 
istimlak ettik. Taksimatını yapmış 
bulunuyoruz. Isparta asri bir me
zar görecektir. 

Bir parti binası ve bir yeni çar
şı yaptıracağız. Belediyemizin bu
günkü bütçesi 34 bin lira gibi çok 
mütevazi bir tahsilatı aşı;mıyar; -
ışleri başarmak için bütçe ile de
ğil pratik usullerle muvaffak ol • 
ınıya çalışmak mevkiindeyiz.> 

• • 
Köy kadınları ara· 
sında sopa ve taşla 

1kavga 
Balıkesir (Hususi) - Korucu • 

nun Şekerci köyünden Mustafa 
oğlu Tevfik ve karısı Hanife ile 
aynı köyden Hasan kızı Gülsüm 

ve Fatma arasında kavga çıkmış
tır. Hanife ve kocası başından taş 
ve sopa ·ile yaralanmıştır. Yaralı
lar muayeneye sevk edilmiş, suç
lular hakkında da takibata baş • 
lanmıştır. 

Efidlr mektep istiyor 
Eğirdir (Hususi Muhahirinıiz

den) - Burada yalnız bir ilk mek

tep vardır. Okuyan çocu~uıı sayı
sı (500) rakamına yaklaşıyor. Bu 
kadar kalabalığa binanın yapı v& 
sıhhi vaziyeti gayri müsaittir. 
Mektepte müthiş izdiham oluyor, 

ft 4 den) - Buraya bağlı M0naz nahi
yesinin sıtma mücadele mıntaka-K oyun sına ithaline evvelce muvaffak o-
lunmuştu. Bu muvaffakiyct ikin

M ua gene edildi ci bir muvaffakıyetli netice ver
miştir. Munazda sıtmanııı kalrna

Balıkesir (Hususi Muhahirimiz· 
dığı anlaşılmıştır. 

den) - Vilayet Baytar Büdürlü· 
ğünün nezareti altında yapılmakta 
olan uyuz mücadelesi devam et • 
mektedir. Şimdiye kadar ın~ckezin 
(38) köyünde (40) bini miitecaviz 
muhtelif cins hayvan muay~ne e• 
dilmiştir. 

Netice itibarile, üç dört köyde 
görülen münferit sarkopt vakala· 
rından maada ehemmiyetli hasta· 
lığa tesadüf edilmemiş tir. 

Köylerin taramasına devam edil
mektedir. 

Bir ay içinde kaç 
çift evlendi 

Adana (Hususi) - Şalıat 937 
ayı zarfında şehrimizde ;'.9 çiftin 
evlenme muamelesi yapılmı~tır. 

Adanalılar baftlara 
göçUyorlar 1 

Adana (Hususi Muhabirimiz -
den) - Adanalılar yavaş yavaş 

bağlara göç etmeğe başlaMışlar • 
dır. 

Buhafta içinde, yazın b1ğJa olu· 
ranlardan yüzde yirmisi tıa~larına 
taşınmışlardır. 

~ 
BEYOGLU 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

: Kızlar mektebi ve 
cinayete harp 

: Türk inkılAbı n da 
terakki hamleleri 

: Sevişmek arzusu 
: Rus ·Japon muha• 

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

tebi ve son uçuşı 
ŞIK 

ŞARK 
: Ehli ıalip muharebeleri 

ASRI 

ASTORYA 

: Anne Karenin ve 
Yavrucuk (Şarlo) 
: Renkli peçe ve 
Ôlüm ve zafer 
:Hindistan kahramı• 
nı ve Malek kaçakcı 

CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, 
Kukariçe ve Mckaud 

Bu hafta hemen bütü•ı bağ sa- FERAH 
hiple•i bağlarına giderek kır eğlen-

ISTANBUL 
: Kan kardeşler ve 

Parisli şantöz 
celeri yapmışlar ve bahçelerinin 
tanzimile meşgul olmuşlardır. 

Sanıldığına göre; bu y:l Mart 
nihayetine kadar bağlarda hayat 
başlayacaktır. 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

ALEMDAR 

: Çapkın genç ve 
K•zıl çayır 

: Hortlak 
: Balalayka ve herkes 

ondan bahsediyor 

Slvrfsfnekfe mUcadefe KEMALBEY 
İzmir (Hususi Muhahirimiz • · 

: Denizler perisi ve 
Şarlo maskeli baloda 

: Şafakta silah ses-

den) - Karşıyakanın Sof(.;ksuyu 
ve bahariye ocağında siv,.~inekle 
mücadele için bir toplantı yapıl· 
dı. 

Bu toplantıda mücadelenin şid
detle yapılması karargir oldu. 

Ad•nada Kız EnstftlsU 
Adana (Hususi Muhabirimiz • 

den) - Adanada Kız Enst;tüsü a· 
çıldı ve faaliyete başladı. "dekte

bi gezdik. Şapkacılık, dikiş, biçki 
ve nakış, ütü gibi dersler v~r. Ay· 

• rıca yemek pişirmek, çiçek, ço· 

cuk bakımı gibi şubelerin de ge
lecek yıl açılacağı söyleniyor. 
_ Çok talip var. 

Serhan sedlerf r•pıldı 
Adana (Hususi Muhabirimiz • 

den) - Dün Seyhanın seviyesi 
21,52 ye kadar inmiştir. N~~irden 

hali hazırda şehir için bugünlük 
bir tehlike yoktur. 

Setler kamilen yapılmıştır. Ya -
rından itibaren Havultubucak sed
dine ve bir kaç gün sonra da Taşçı 
ve Pirinçbucak sedlerine başlana· 
caktır. 

leri •e l!tirak adıı 
KADIKÔY 

HALE : işte bahriyeliler 
• ÜSKÜDAR 

HALE : Mazurka 
BAKIRKÔY 

MiL TIY ADI : Mişel Stroırol 

1•1••&uı Bılı4lııtti 
$rhirTUjatrosu 

11111111111111 

1 
111 .. 1!/ 

* 6 • 3. 937 
CUMARTESi 

günü 
akşamı 20.30 da 

Ü M 1 T 
S perde 

Yazan : Henry 
Berntein Türk• 

llılllılı çeye çeviren : 
----· _ H.Fahr!Ooyzaa 

* 
Fransız tiyatrosu operet 

kısmı 
6 • 3 • 937 CUM.ARTESI gündüz 

saat 14 <le Çocuk Tiyatrosu 

DOGANLA SELMA 

akşam saat 20,30 da 
DELi DOLU 

Yazan : Halit Fahr Ozansoy 
Müzik: Fehmi Eie 

5 

Tetkikler 

Geçen yıl ticaret tayya
releri 120 milyon kilo
metre katetmişlerdir 
Alman ticaret tayyareleri bütün millet• 
erin ta\ıyarelerinden daha sür'atlidir 
Amerika tayyareleri 1935 yılında 

840,000 insan nakletmı,ıerdir 
Yazan: M. Necmettin Deflorman 

Yakında, /ı/1111bul • Ankara, Adana •raıında yolcu nakli,atına baılı
!l•calc clcv/d hava yollarının yeni tayyare/erinden biri 

Tayyareler, on beş yı ldanberi 
cihan ticaret hayatında çok mü • 
him roller oynamıya ve bu uğurda 
sarfedilen bütün emekler beşeri • 
yete çok nafi hizmetler ifasına baş
lamıştır. Herşeyden evvl'l, diğer 

bütün nakil vasıtalarına nisbetle, 
tayyarelerle seyahat edip ticaret 
eşyası nakletmek çok ko!aylıkla o
labilmektedir. Sivil ticaret tayya
relerinin vasati sürati 250-350 ki • 
lometredir. (Almanlar son zaman
larda Neikel HE 111) markalı yeni 
tip bir tayyare imal etmişlerdir,, 

ki, bunların sür'ati saatte 420 kilo
metre olup, dünyanın Pn sür'atli 
ticaret tayyareleridirler. Tayyare· 
!erle 'eyahat etmek zamanımızda 
ideal bir zevk haline gelmiştir. 

Bundan dolayı, 500.000 dP.a ziyade 
nüfusu olan dünya yüzündeki bü
tün şehirler arasında, sivil ticaret 
tayyareleri işletilmektedir. 1936 
yılı içinde dünya yüzündeki bütün 
şirketlerin tayyareleri 120 milyon 
kilometre mesafe katetmişlerdir. 

Bu tayyarelerden Amerika şirket· 
lerine ait olanları 78 bin, Avrupa 
şirketlerine ait onlanlar ise 48 mil
yon kilometre mesafe katetmişler
dir. Bütün devletler üzerinden ge• 
çlp giden tayyareler, yalnız Tür • 
kiye, Arabistan, Efganistan ve Ja
ponyaya uğramamaktadırlar. Av
rupa ile Amerika arasında da tica
ret tayyareleri işletilmeğe çalışıl • 
makta ise de, tabiat kanunlarının 
doğurduğu zorluklara henüz karşı 
gelinememektedir. Maamafih, bu 
zol'luklara da çare bulunacağı mu
hakkak addedilmektedir. Bütün 

tayyare fabrikaları en siır'atli ve 
en çok yolcuyu en rahat olarak 
nakledebilecek yeni tayyareler in· 
şası için biribirlerile rekabet et • 
mektedirler. Almanlar, şimdilik 

diğer bütün milletlerden daha sür
atli ticaret tayyarelerine maliktir
ler. Bu tayyareler ağırlıkları .ıebebi
le, her ne kadar kar getfr.~cek hal
de değilseler de Almanlar buna e· 
hemmiyet vermemektedirle!·. Çün
kü, sulh zamanında sivil işlere 

mahsus olarak imal olunan bu tay
yareleri, Almanlar, bir h2.rp \'uku
unda derhal askeri bir şekle tebdil 
edilecek bir halde meydana gelir -
mişlerdir. 1921 yılında ilk defa ola· 
rak, ticaret tayyare seferler! ih -
das olunduğu zaman, bu harekete 
çok büyük emniyetsizlikle bakıl • 
mıştır. Fakat, o zamandan bugüne 
kadar geçen 15 yıl zarfında bu 
husustaki terakkiyat akıPara dur· 
gunluk verecek bir dereceye gel • 
miştir. 1935 yılında yalnız Ameri
kada , ticaret tayyareleri e40.000 
yolcu nakletmişlerdir' kara yol
culuğuna bakarak, kava yol • 
culuklarında çok daha fazla kolay
lıklar vardır. İnsan gideceğ! yere, 

sür'atle eriştiği gibi, gümrük, pa· 
saport ve diğer zorluklarla uğraş· 
mak mecburiyeti karşısında kal • 
maktadır. Her gün yapılmakta o
lan yeni, yeni keşifler karşısında, 

tayyarelerin ömürleri ~ok uzun 
sürmemektedir. Yeni bir tayyare 
keşfedilince eskiler derhal takaü
de çıkarılmaktadırlar. Tayyareler
de alınan tertibat sayesinde kaza-

( lfltfen ıayfagı ~•oirinlıı} 
--,, 

evit~fer 
E~len~; 

Pencereden işaret veren kız 
Bir okuyucum yolladığı mek • 

tupta şuntarı diyor: 
Sayın Dertortağı; 

Derdimi size anlatayım. Eğer bu
nu hallederseniz cidden minnetta
rınız olacağım. Pencere pencereye 
karşı olduğum bir bayanla bir kaç 
kızcağız benim evde bulunup bu
lunmadığım her zaman penceresi· 
nin kenanna oturuyor ve beni 
gözlüyor. En müsait bir zamanda 
benim işaretlerim ile faaliyete ge
çiyor ve saatlerce bu komediye de· 
vam ediyoruz. Kız bir sevgiliye ya
pılabilecek bütün işaretleri yapı • 
yor. Kızın üzerinde iyi bir tesir bı· 
raktığımı ümit ediyorum. Fakat 
kızın bazı hareketleri de b~ni şüp· 
heye düşürüyor. Mcselii l;ıen seviş

menin böyle kr.rşı karşıya i§aret • 
leşmekle devam etmemesini ya dt· 
şarda buiuşmamızı veya lıiT mek • 
tup yaz:acağımı kendisine işaretle 
bildirdiğim zaman ellerilc red ce
vabı veriyor. Ve dayak yiyeceğini 
bildiriyor. Halbuki ben konuşmak 
istiyorum. Buna kızın muvafakat 
edememesi benimle alay ettiğini mi 
gösteriyor? Fakat 18 yaşında bir 
kızın bu şekilde benimle alay et • 
mesini de bir türZıı aklıma sığdıra
mıyortım. Niçin mektup almıyor? 
Sonra soğuk havalarda •aatlerce 
benimle açık pencere öniinde işa· 
retleşmesiııe de ne mana vermeli? 

Hiç dışarı çıkmıyan bu hzla ne 
şekilde tanışabilirim? Rica ederim 
Dertortağı bu bilmeceyi hallet.> 

Yavrum; 
Mesele zannettiğin k

0

adar mü • 
him değil. Evvela sana şunu söyli· 
yeyim ki kız seninle kat'iyyen a!a:r, 
etmiyor. Fakat zavallı ne vapsın?, 
Çünkü kendisi çok mutaassıp bir 
ailenin cvHidıdır. Ayni zamanda 
ailesinden çok twrkan bu kız el • 
bette senin!" dışarıda konuşması
na veya mektup almasına razı ol· 
mıyacaktır. Onun en tehlikesiz 
gördüğü aşıkane münasebeti işa
retleşme olduğu içindir ki o böyle 
,yapagelmektedir. Nasıl konuşa • 
yım? Diyorsun, bak sana l:u mese• 
leyi halledeyim: Evvela bir müd • 
det bekle. Bak yavrum önümüz 
bahar. Yani sevme ve sevilme mev- • 
simi, elbette bu kızcağız dışarıya 
çıkacaktır. İşte o zaman kımdisine 
derhal hazırladığın mektubu verip 
uzaklaşmalısın. Ayni zamanda kı· 
zın sana vereceği cevabı bekleme
lisin. Onun sana vereceği cevabı 

sen kolaylıkla alabilirsin. İşte on
dan sonra ne !azım gelirse yapar • 
sın kızın münasip gördüğü günün 
muayyen saatlerinde pekiılil. konu
şabilirsin. Yalnız dikkat ~t yapa • 
cağın bir acemilik seni s~vgilin • 
den derhal uzaklaştırır. 

Dertort•I• 

• 
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Paris mahallesi yangınındaki hadi- T~şkilatı Esasiye Ka-
henüz çözülmedi nunundaki tadilat • 

senın esrarı 
(Birinci sayfadan dernm) 

muş, merdivenin alt hnşıııda da yı
kılıp kalmı~tır. Bu sırada ön kapı 
da açılmış \"e içeri girenler yaralı 
pofüi kaldırıp otomobille hastaha
ne~·e yo!lamı~lardır, 

1 
kulaktan kulağa, deveran edip iur
n1u~tur 

riti a!t>şleıniştir. Bir taraftan oda
yı tutuj!uran deli, rliğer taraftan 
da boğazından yaralandıktan son • 
ra, ko~arak, annesile karde~inin 

bulunduğu odaya koşmuştur. 

Aıılalıldığına \'C anla}ılclığına 

rôre, ötedenberi oldukça fakir gö
ı·ünen bu aile, son yirmi günde ba- 1 
zı refah alametleri göstermiye. a
rabalarla gezmıye gitmiye, kızlar, J 
üçer, dôrder yüz liralık kürk!cr 
giynıiyc başlnm:şlard,r. 

Bu hal, zaten i)"l ge-;incmcdıV. ~
ri ve ekseriya kavga ettiklcrı kom
şularının gözlerinden kaçmamı1. 

bilhassa, sık sık kayga e1 tikleı i 
pansımar.cı .Mehmet karısı Fatma
yı işin künhünü araştırmıya ev -
ketmiştir. 

DEDİKODULAR 

, IÜDDEİUMU.Mİ NE 
DİYOR? 

Dün akşam hadise tahkikatı et
rafındaki malumatı ve fikrini S'· 

ran bir muharririmize İstanbul 
Müddeiumumisi Hikmet Onat şun
ları sö~·kmiıtir: 

- Hadbe tahkikatile, İstanbul, 
Üsküdar \•e Kadıköy Müddeiumu
milikleri ehemmiyetle meşgu, ol
mu~lardır. Bu tahkika• sonunda şu 
net.:.~cy ''arılmı~ · ır· 

Bu aıle, muhitle \'e bütün ma • 
lıalleyle daima ka\•ga eden ve !ıer 
gün sinirlenen bir ailedir. Mar.va. 
kırk yaşına kadar bakire olar3k 
kalmış isterık bir kadındır. Bu kav
g3Jar, onun sinirlerini büsbütün 
bozmuştur. Maryanın, evde de 1<ar-

Bir ana ve kardeş tasavvur edi
niz ki, kızı ve kardeşi boğaıınd3n 
kanlar akarak odaya giriyor. Bir 
taraftan da, evleri tutuşmuş, yan
mıya başlamıştır. Bunların hali ne 
olur? Şuur kalır mı? .. 

Onlar, işte bu gayri şuuri h !eti 
ruhiyede)·ken, polisler ke:ıdıkrinı 
kurtarmıya gelmişler, kurtarmak 
m~lerdir. Onların kurtulmık -le-
ğil de yanmak istemeleri, iıtn, bun-
dan ileri gelmiştir. 
Yangın yerinde, adeta taş ve top

rak elenircesine araştırma yapıl -
mı~. hiç bir cürme deliılet ed~cek 

deşi ve arınesile her zr.man kavga hiç bi. 'ey bulunamamı~tır. 
etliği anlaşılıyor. işte, bu şartlar Adliyenin vazifesi burada bit 
dahilinde bir dinamit halinde bu- rriş ve h:ıd ;e kapanmıştır. Zirı 
lunan Marya, kapıda da polisi gö- asıl mes'ul mevkii rnziyette bu -
rünce, içeriki odaya geçmiş, bir şi- lunan Marya, zaten ölmüştür. Di· 
şe gazı bır konserve kutusuna dol- ğer iki kadın da, suçları olmadı~ı 
durduktan sonra bir kutu da klb- için serbest bırakılmışlardır. 

1 

Kan unun tadili münasebetile 
Kamufayda cereyan eden 

müzakere ve iç Bakanın nutku 
-5-

Bunun tatbikını kolaylaştırmak 

için Teşkilatı Esasıye Kanununa 
bir kayıt koyduk. Bu kayıt Büyük 
Baıvekilimizin de vilvesile söy -
!ediği gibi, hiç kims'C!nin hukuku 
to 3rrufi~·esine bir taarruz teş -
kil etme7.. Biz işlenmiyen toprak -
lan işletmek için, işsiz kalan top· 
raksız köylüyü toprakland'ırmak 

için kaı:un yapıyoru•. Elbette top· 
rağını i~liyen ve işletebilen çiftci 
bizim e:ı büyük yardımımıza \'e 
him:ıyPmize mazhar olacak bir e
lemandı• (Bravo ""']eri) Gümrük 
kanunla.nn11.?1n eJ;onomik kanun
larımızın hedefleri hep budur. E
ğer biz çiftçinin yüksek istilısiil 
kabilıyetinden istıfade ederek o
nu :ıynı zamanda müstehlik bir 
vaziyete koymazsak ekonomide 

ne değilim. Dinlerin ve dındarla
rın hasmı da değiHm. Ancak bü -

tün dini iıleri \'icdanlara bırak -
tıklan sonra bir dcvletın resmi 

bütçesinde, bılhassa Teşkilatı E • 
sasiyemizin bu veni ikinci mad • 
desi kar,ısınd.ı yeri olmıyacağı 

kanaatindeyim. 
RASİH KAPLAN (Antalya) -

s~nı oraya reis yapalım. 
(Deuomı l'rrr) 

BORSA • PiY ASA ı 
5. 3- 937 
ÇEKLER 

A ç 1 1 ı ' Kapanıt 

617. 619· 
o, 7909 o. 791• 

5 Mart 

..---~~--~~~---:' 

' 

l&TANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

5 I 3 1 <ı37 

FIATLAR 
C 1 N S l A,ağı Yuk.'.1. -- --

K. P. K. P. 
Bu§'dıy yumuşak 6 2,5 6 14 

• sert 6 5 6 12 
Arpa Anadol 4 27 4 31 
Çavdar 4 27 4 30 
Yapak Anadolu 60 - 64 -
Mısır sarı 5 5 --
Prynir beyaz 41 7 42 3 
Su çam 17 20 18 5 .. Traky~ -- - -
Zerdeya derisi 4900 5100 
Sansar • 330') - -
Kunduz .. 1500 1800 
Tilki 

" 500 950 
Porsuk .. 
Kedi .. 
ÇabJ .. - - - ·-
Ta vşa'l adedi - - --

GELEN 

24') 
30 

ton 
.. 

' 

Bu arada da, türlü dedıkodu1a~ 

~ol almıştır. Artık, her kafadan b'r 
ses çıkmaktadır. Mahalle !iden ka -
cakçı!ık ettiklerini söyliyenler, 
gizli bir tcşkı tattan para aldıkları
m rirnyet edenler, hatta daha ileri 
vararak, evlerinde bombalar ve ve
sikalar buluııduğunu ortaya ata::-
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Mersindeki heyecınlı 
toplantının tafslUitı 

yaptığımız i~l.er dahili ,pazarda 
mü~lerisiz kalır. Bizde köylünün 
ocağJ tütmezse fabrikanın bacası 

sön'!r. Yaptığımız ekonomik ha -
reketlerin verimli olabilmesi için 
behemehal Türk köyliis"nü ve 
Türk çiftçisini müstahsil olduğu 

kad.1r müst€hlik vaziyet<> de koya
cağız. BLigün ancak kendini geçin
dirir vaziyetten kurtarar~.k, m! -
deniyetin insanlara verdiği saa -
delt~n ze\•kten hissedar e•mc!< is
tiyoruz. (Alkışlar) Medeniyetııı 

Londra 
Ne:Y~ork 
Parl• 
MIUno 

1 

BrDkool 
Alloa 

iT. 04~ 16-9875 
u, 0275 ... ~,,) 
4. •9 !O 4.6680 

1 1 . 
. 1 

Bu~rlay 

Un 
Mercimek 
Çavdar 
Arpa 
Çakal derisi 
Kundu2 • 
Tillik 
Sansar 

90 
60 

• 
• 

Jar bulunmuştur. 
VAK'A GÜNÜ 

Vak'a günü de, ekseriya olduj!•ı 

gibi, Bayan Fatmayla bu aile ara
sında bit kavga olmuş, Bayan Fat 
ma, pollse haber vererek kendile· 
rini tutturup başlarına türlü i>ler 
açacağını kavga arasında söylemiş

tir. Bu meyanda da, kaçakçılık yap
tıkları, bilhassa sıgara kağıdı ka· 
çırdıkları polise ihbar edilmiştir. 

Polis evde taharriyat ynpmak ü
zere gelince, içeridekiler, Fatma
nın söylediği türlü işlerin başları

na açılncağı vehmine düşmüşler • 
dir. İşte bunun üzerinedir ki, Mar· 

ya, eve ateş vermiş ve feci akibe
te uğramıştır. 
ŞÜPHE NEDEN GELİYOR? 

Polis kapıya dayanınca evin tu
tuşturulması, ateşin çıktığı arka O· 

öada ele geçmesi istenilmiyen bazı 
evrak, vesaik ve belki de bazı tef
sirlere yol açabilecek ecnebi pa • 
rası bulunması şüphe ve ihtimalini 
doğurmuştur. Bilhassa Maryanın 
böyle feci bir aldbete ve ölüme gö
ğüs germesi, halk arasındaki bu 
şüpheyi takviye etınlştir. 

Hulasa, şu yukarıda yazılan mes
rudat, son yirmi günlük refah, po
lisin yaralanması, yangın çıkması, 
evde Suriye paraları bulunması, 
\le bilhassa, Fatmanın sakladığı 

memurlara mevzuubah• tefevvu • 
batı dinlettiğini söylemesi, bu şüp
he, tereddüt ve dedikoduların ha· 
U sürüp gitmesini intaç etmiştir. 

cBir yalan söyle ... Köprü başın
dan sen de inan!• fehvasınca, ilk 
söylenen sözler, etrafa doğru ya -
yılıp genişledikçe türlü türlü se
kU!ere girmiştir. Mese!A dün, evde 
iki tane içi boş bomba kovanı bu
lunduğu, kadınların serbest b•ra· 
kılmadıklan, hadise tahklkatile 
birinci şubenin meşgul olduğu, ya
nan eve geceleri bazı erkekl.:rln 
kimseye görünmeden girip çıktık
ları rivayetleri, şehirde, en ke'lar 
semtl~rine kadar, ağızdan ağıza, 

!ar pek çok azalmışlar, hatta, hiç 
denecek bir dereceye inmişlerdir. 
Geçen yıl içinde Uıyyare şirketle· 
rinden bazıları hiç bir kaza kay • 
delmeden yılı geçirmeğe ,r,uvaf -
fak olmuşlardır. Hususi ~ekilde 
sür'at rekorları knmak maksadile 
inşa olunan tayyareler gibi, tica • 
ret tayyareleri de saatle ?00 kilo
metre yol katedcmemektedirler. 
Rekor kırmak maksadile in~a olu
ııan bazı tayyareler, 15.2~0 metro 
)'iiksekliğe kadar çıkmağa muvaf • 
fak olmuşlar. Hiç durmaksızın 84 
saat uçmuşlar, yere inmeden ve 
yakacak madde almağa lüzum gör
meden 9,374 kilometre yol almış • 
!ardır. Fakat, ticaret tayyareleri 
henüz bu derece tekemmiil edeme
mişlerdir. 
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Vatandaşlar arasında 
en ufak ayrılık yoktur 

( 1 nci .ay fadan devam) !arını ortadan kaldıracaklarını söy
Jedıl<'r. 

Son olarak söz alan valı B. Rük- 1 

nettin N asuhioglu Mersinde va -
landaşlar arasında kitlevi bir ay
rılığın kaliyyen mevcut o!:nadıgı
nı, ve csast-n buna mahal vn mey
dan veree~k bir scbQp bulunmadı
ğın ıve böyle bir ayrılığa k 1tiyycn 
müsaade edilmiyeceğini t~rıin et
tıler. 

Vah gerek Eti Türkleriııın v~ 
gerek dığcr hatiplerin temiz duy
gularından çok mütehassis olduk· 
!arını söyliyerek teşekkiir rttikr. 

Bundan sonra yapılan t~klif va
tandaşlar arasındaki kardeşlik ve 
sevgi bağlarını zahiri de olsa za
yıf gösteren yanlış telıikki!~rin or
tadan kaldırılması için ilk olarak 
Mersinde Partimizin müzahereti 
altında (Hars Komitesi) acıi!e mün· 
hasıran bu işle uğraşacak bir tc· 
~ekkül vüeude getirilmesi karar • 
laştırıldı, bu komite Tarsus ve A· 
danada da korulacaktır. 
11111111ııu1111111111111111ıt111111111ıuuuı11111111111111111111ı•H•Hllın 

Sıvasta 
Çalışmalar 

bugı.inkü yüksek huzur ve refahın
dan Türk milletini mahı·ıım bırak
mak bi2im için zül ve ~;:ı olur El
bette ki mahrum bırakınıyacl<ğız. 

Elbette ki Türk milleti kendim u
mumi refah ve saadet seviyeşine 
çıkaracaktır. Bu ela istihsal bb'
liyetini artırmak sayesinde ola -
caktır. Koyduğumuz kayıt bundan 
ibarettir. Diğer kayıt yine bürük 
B.ış,·ekilin sırasında söylediği gi· 
bi Hükumet te5kilatında görülen 
bir lüzum üzerine yapılmıştır. hü
kü:nette siyasi müsteşarlar ihdası 
düşünülmüş ve bLinun zarureti gö· 
rülınüştür ve icabı hissedılmi§tir. 

Bunun tatbikı için Teşkilatı Esa· 
siye Kanununda formalileye ait 
bazı maddelerin deği,mesi icap c:· 
miştir. Son olarak getirilen tadil 
teklifi de ondan ibarettir. 

i
l Ce:ne•re 
s~tya 

· Amıterdarn 
Pra~ 
Viyana 
lıl•drlt 
Bnlln 
v.,.,o,.. 
Budape,te 
BUkre' 
BıeJgrat 
Yokohama 
•·oako•a 
~toJ:holtu 

88, 57~ as. 2875 
~. 4660 ,.1~W 

64. ~03 64,297i 
1, 44.5 1.Hll 

22, 71 22,6715 
4, 2~.<2 4,?<65 

11. 41 11,3711 
1, 9667 1,9'> 
4, 1315 4.1680 
41 3i60 4,36 !I 

ın~. ?65 101, qı60 
34, sns :ı.ı, 41 
2, 7786 2,i696 

24, 94 25, 02 
3, 1• s 3,1):.2 

PARALAR 
A lq Satı' 

1 1 !'terlln t !8 50 ~Q 
1 1 Dolar :23. 1•6. 
20 l'rnnk 114. 117. 
20 lfret HO. 12~. 
20 B•l<;ka Frangı 80. 8'1. 

10 Drahmi ıs. 22. 
.ttl lıvlçre Frangı 565. §7j. 
W Lno n. 2). 

1 Florin 6). 6ıl. 
lO Kron Çek 70. n. 
1 Şilin Avuaurya20. - 23. - I 

P ı-eta -. 
l f.ırk 25. 
1 Zloti 20. 
1 Penio 

20 LeJ' 
20 D!aar 

,', Yeo 

21. 
l 1. 
48. 
-. 

ı Kroo l.ve' 30. 
I 1 Altın IOJS, 

-. 
2~. 

22. 
23. 
14. 
s:ı. -. 
32. 

1b'6· 
247. 

1 

1 Baokaot 2f& 

ESHAM 

~ Kap.ı.:uı 

it Ean~ ... Ma. 
• 1\. 

• • Ha. 
' Amıdolu. ,,., 60 oıo Potin 

" 
Vadeli 

11 " ,, ıoo de 10' 

.1 

1 
' 

. 

Tilki 
Zerdeva 
Tavşan 

iç ceviz 
Kaşer 
B. Peynir 
Kelen tohumu 

1959 adet 
98 • 
9 • 

1577 • 
l1807 

" .. 313 
103089 • 

• 
• 

.. 
G 1 DEN 

Zerdeva 
Tilki derisi 
Rızmol 
Y2pık 
T"lv'a" 

241 adet 
10809 Adet 
149 • 
59 ton 

ı36000 

~ ş F 1 ATLAR/ 

Buğ'day: Liverpul 5, 86 
•• : Şikago 
" :Vinipek 

Arpa : Anvers · 
Mısır : Londra 
Keten T: 

" 

6, 17 
5, 88 
5, 47 
3, Si 
7, 27 

FındıkG : Hamburıı 78, 57 f .T:. 78.~7 

Yeni Nesriyat: 

1 

Elaziz Halkevi tarafından çıka

rılan (Alt an)ın (23) üncü ~ayısı ıen. 

gin m:inderecatla ~tişar etmiştir. 

ZA YI - 1927 yılında Fatih ıs 
inci ilk mektebinden almış oldu· 
ğum phadetnameyi kaybettiın. Ye
nisini aldığımdan eskisinin hükmii 
yoktur. 

Mllb«cc.ı Halckı 

O zamanki şerait altında v~pı -
lan Ankara muahcdesile ·;ıa va • 
tanın selameti İÇİ'1 bu ülke.• in hu
susi şartlarla hudutlarımız lıari· 

cinde kaldığını fakat o günden ':ıe· 
ri Fransız'arla her dipbrn~'ik te
maslarda Halayın mu!ıtaı .yeti 921 
muahedesile tesbit edilen hususi -
yetini hatırlattığımızı, ta ki Suri • 
ye ile Fransa :ırasında aktedilrn 
muahede ile 921 de muh .. .riyeti 
tanınan Hatayında Suriye arazi -
sinden slyıldığını görünce hükO. • 
metimizin diplomatik yol!arln Ha. 
tayin hakkını müdafaa eı :iğini, 

Milletler Cemiyetinde !s\ei'imize 
tanındığını şimdi de Milletler Ce
tannıdığını şimdide Millet!er Ce -
miyetinde kabul edilen pre:ıspiler 
dairesinde Cenevrede Hata~ ın ana 
yasasının tanzim ve tatbiki e'asla
rının tanzim ve tatbiki '9S"lslarının 
tesbit edilmekte olduğunu <Öyledi
ler. B. Şükrü Kaya bundan sonra 
Suriye hakkında beslediğimiz çok 
temiz duygulara rağmen <:ırada a
leyhimize tahrikler yapıldığ.nı, fa. 
kat memleketinin hakiki menfaa. 
tini müdrik iyi düşünen Surivelile
rin Türk dostluğuna layık ı>lduğu 
kıymeti vermekten hali kaimadı • 
ğını, bu tahriklerin yalnız :=:uriye· 
de kalmayıp Hatayda da yapılrlı· 
ğını, Hatay istiklfilini akim bı -
rakmak maksadile oradal;i unsur
lar arasında bir nifak h:ı,.lsı va -
ratılmak istendiğini, bilhassa bu -
gün Hatay ve muhitinde Alevi diye 
ıınılan "ti Türklerile H.ıit~y Türk
leri arasında bulanık bir ıı .. va vü
cuda getirerek iki kardeş milleti 
l:irbirinden ayırmak için hPr ted
bire baş \'urduklarını ~~:aflıca i 
zah ederek bu gün Adana, Tarsus 
ve Mersinde de bu Eti Tıirl<lerin· 
den bir kitle bulunduğunu fakat 
hiç bir zaman ne Adana ne Tarsus 
ve ne de Mersinlilerle bu vatan
daşlar arasında en ufak bir ayrı

lık mevcut olmadığını zaten mevcut 
olsa bile liiyık Türk Cumhuriyeti 
kanunlarının buna asla müsaade et
miyeceğlni milliyet bakmnndan 
değil sadece örf ve 8.det b.•kımın
dan basit bir telakki farkı mevcut
sa bunu <la el birliğile ye iki ta
rafın müşterek gayretile r.!rlerme· 
nin vatani bir vazife old~,;•mu i· 
{&ret ~ttller. 

Sıvas, (Hususi muhabiıimizden) 
- Sıvasa bağlı Yıldızeli ilçesinin 
belediyesi ilçe için haydı işler 
görmek için günden, güne azami 
bir varlıkla çalışmaktadır. Geçen 
yıl içinde urayın yaptığı işleri e
dındiğim malumatla bildiriyorum: 

Aı kadaşlar; t1dili icabe<len za
rur~lleri ve Cumhuriyet Halk Par
tic.in;n prensiplerini yük:;:,k hu -
zurunuzda muhtasaran arzetmiş 

oluyorum. Eğer bana verilen vazi
feyi kısmen olsun yapabi'.mışsem 
benim için b'iyük bir şereftir. Şu
nu da arzetmek isterim ki bi~ım 
bütün mütalealarımız ve t~ki•f • 
!erimiz ancak taılvibinize ıktıran 

ettikten sonra tatbik olunur. T!nut
mamalıdır ki bizim kıırduğumuz 
oüyük esaslardan biri d~ memlek~
tin ve milletin mukadd>ratına y•l
nız ve yalnız Büyük Millet Mecli
sinin h5kim olmasıdır. Hak•miyet 
Milletindir. (Alkışlar) 

i' 
Aılan. çimerıto 14,65 
1ıo1erkez Ban. 

u,ss , ...................... .. 

Bundan sonra ayni me,·zu üze
rinde söz alan Eli Türkle:i hndi • 
!erinin bu memleket çocu&n öz be 
öz Türk olduklarını, çocuklarına 

Fellah diye hitap edildiği zaman 
bu sözü milliyetlerine karşı en a
ğır hak1ret saydıklarını söylediler. 

Belediye reisi Necip Yaraş bir 
buçuk yıldanberi belediye işlerinin 
ba~ına geçmiş bulunuyor. Bu kısa 
zaman içinde belediyeye yılda 400 
lira irat getirecek derecede dört 
mağaza ve üst katları da yPdi oda 

ve bir salon olarak çarıı içinde 
2500 lira ile büyük bir bina yaptır
mıştır. Çarşı içerisinde yıllardan 

beri akıttırılmasına çalışan çeş -
meye eski bPlediye reisleri mu -
vaffak olamayıp şimdi:ıe kadar 

sarfodileıı 2000 lira havaya gitmiş 
bir netice elde edilememiştir. Hal
l:uki ilçenin çalışkan ve yorulmak 
bilmez belediye reisi N~cip Yaraş 
bu sene 400 lira ile halkın suya o
lan ihtiyacını gidermek için suvu 
çarşı içerisine akıtmağa muvaffak 
olmuştur. 

İlçenin mahalle aralarına giden 
yollara ve çarşı içinde iki bin met
relik kaldırım döşetiJm;ştir. İlçe, 

Samsun - Sıvas tireninin güzerga
hında olduğundan ve ayni zaman
da Tokat - Si\·as şosesi buradan ge
çeceğinden mahalle arası yolları 

ve istasyon caddelerindeki yollar 
ve evler daima temiz bLilllndurul
mıya çalışılıyor. Yalnız ilçenin en 
büyük ihtiya!lı ışıksızlıktır. Büt
ce ile ba işin önüne geçmek müm -
kün olamıyor. Belediye gelir mem
baları bulunarak bu işin cı~ halli
ne çalışılacağı kuvv.tle söylen -
mektedir. 

BAŞKAN - Söz Sadri Maksu
di Arsalın'dır. 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Gi
resun) - Bazı şeyler soracaktım 1 
suallerime cevap aldım. 
BAŞKAN - Sdz Hakkı Kılıç'ın

dır. 

Evvelki kanunlara rey vermi -
yen var mı? ... Rey toplama mua
melesi bitmiştir. 

HAKKI KILIÇOGLU (Muş) -
Sayın arkadaşlarım; Ulu Önderin, 
Atatürkün güneş dimağından nur 
alan İsmet İnönüne bu Te~kilatı 
Esasiye Kanununun bazı madde -
!erinde değişiklik yapılmasına 
dair teklifi, bilhassa ikinci m"doe-
sinin n,.;;iC'I"""" • ...1 • • 1 

Ji 
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'·' P .. il 

1 

v •.. ı 39,20 

" P•. ili 
v •. 111 

" • Mürueııil Pe. 

-·-
39.:ıo 

nür Türk camiası namına kendisi
ne şükranlaıımı 1 d ırr rorıcj 

maddenin değiştirilmesi hakikaten 
hür fikirlerin uzun zamandan beri 
hasretle beklediği bir şeydir. Bu 
kanunla Cumhuriyetimiz, Partimi
zin 6 büyük temel taşı üzerine o· 
turtu!muştur. Artık hiç bir zelze-

1 " - ~ va. 42,40 42,40 '1 
--___,,...,,...,,,.., __ ,_-_ ı 

- - 1352 Rumi -

le onu sarsamaz, ne dahili. ne hari-
ci. Değişen diğer maddeler hak -
kında Şükrü Kaya arkadaşımın 1 

söylediklerine tamamile iştirak e
derim. Bunlar hakikaten bugünkü 
ihtiyaçlardan doğmuş ve yerinde 
yapılmış değişikliklerdir. Sizi faz- 1 

la yormamak için sözümü uzat - ı 
mıyacağım .Yalnız kendi kanaa -
tımca, bilhassa ikinci maddeye bir 
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Denizyolları 
1ŞI.ETl\1ESt 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 
.... Han Tel: 22740 ..... 

Trabzon pos
taları 

Pa7.ar, Salı 12 de. 
•yalnız bir hafta,. 

Perşembe 16 da 
Pazu postası yapılmıya
caktır. 

lzmir sür'at pos· 
tası 

Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salı, Perşembe 10 da 

lcalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

İzmit 

·Cumartesi, Çar
şamba 18 de. 

·Pazar, Salı, 

Perşembe· 
9.30 da 

Mudanya ·Par.ar, Salt, 

Perşembe, Cu· 
ma 8,30 da 

Bandırma ·Pazartesi, Salı, 

Çarşamba, Per• 
şem be, Cumartesi 

I 20 de 
Karabiga·Salı, Cuma 19 da 
Ayvalık ·Salı, Cuma 19 da 

İmroz • Pazar 9 da 
Trabzon ve Mersin 

Tayyare mühendisleri bu rakam
lara erişebilmek için mütemadi • 
~en çalı maktadırlar. Amerika ve 
Avrupada çok popüler bir hale 
gelen tayyarelerle seyahat etmek, 
ve tayyareye emniyet göster -
mek sayesindedir ki, 1926 yı • 
lında, yalnız 20 milyon ki • 
lometre mesafe kateden tan·are • 
ler, geçen yıl, 120 milyon kiİomet
re katetmişlerdir. Bu dehşetli te
l'akki, ve şimşek gibi sürat karşı
sında insan, on sene sonrayı göz 
. önüne getirınce başının di\ndüğü • 
nü hissetmektedir. 

Diğer hatipler de vatandaşlar a
rasında bir ayrılık mevcut olma
dığını Kemalizmin nurlu y~lunda 
ayni hedefe doğru bir kitle var
lığile yüründüğünü Osman;ı im • 
paratorlu~unun sakim ida'e siste· 
mi ile yer etmiş bazı zayıf ıelak1<i 
farklarının belki ihtiyarlar arasın· 
da bulunabileceğini fakat Jltalürk 
neslinin katiyen böyle l:ıir telak
kiye yer vermediğini kültür kay
naşması için verilecek her h&ngi 
bir vazıfeyi canla başla b~prm.;
ya sava. acaklarını, ve telakki fark· 

Kültür hareketleri da günden, 
güne inkişaf etmektedir. (Yellice) 
(Hökek) köylerinde üç rlershaneli 
iki okul vardır. Yellice okJ!u bu • 
gün 127 ve Höbek okulu jQ dir . az yan bakan hatta kafa tutan bir 

teşekkül var. Diyanet İşleri (Gül
meler) Ben bu teşekkülün aleyhi-

1 
1 

Postalarına kalkış günle. 

L _ -· _ 1 ;I ri yük alınmaz, "228., 

12 00 

1 30 
10 42 

Güneş 

Ôğle 
ikindi 
Akşam 

Yatsı 

imsak 

6 27 

12 26 

15 38 
18 (6 

19 35 
4 48 N•ıll Nafiz Dumanlıoğl11 ~---=--...-..--=---~ ............. --..:J~ .......... 
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Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11 - Mart - 1937 dedir. 

~üyü~ 50 000 liradır. 
ıkramıye • . 
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 günü akşamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üze• 
rindeki hakkı sakıt olur .. 

lstanbul Levazım Amirli~ı 
Satınalma Komisyonu İlanlar:_ 

Askeri tıbbiye okulları için 676 
çift gödcri eldiven 9/Mart /937 Sa
lı günü saat 14 de TophaPede sa
tın alm<ı komisyonuoda açık ek -
siltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 1014 liradır. İlk teminatı 76 li· 
ra beş kuruştur. Şartname ve nü
munesı komisyonda görülebilir. 
Lteklilerin belli s~attc kanuni ve
sıkalarile beraber komis;pna gel
meleri. (359) (1011) 

* Bir No. lu dikimevinde birikmiş 

DEVREDİLECEK ll!TlRA 
BERATI 

olan 49425 kilo karışık r.amuk ve 
keten kırpıntı ile 2 No. lu dikime
vindc bırıkmış olan 2485 k;Jo be • 
yaz pamuklu ve 14446 kilo keten, 
pamuk kırpıntı 9/Mart/•J37 Salı 

günü saat 15 de Tophanede satın 
alma komisyonunda kapa'ı zarfla 
satılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 6~gr, lira 3R kuruştur. İlk te
minatı 480 liradır, Kırpıntılar di
kimevlerinde ve şartnamesi ko -
misyonda görülebilir. Her kalem 
için ayrı ayrı fiat verilec•·1<tir. İs
teklilerin ihale saatinden bir saat 
f vvel l:anuni vcsıkalarile beraber 
teklif mektuplarını komisyona ver
meleri. (358) (1012) 

cŞ<'kcr istihsaline mahsus usul 
ve cihaz> hakkındaki ihtir:ı icin a
lınmış olan 9 Şubat 1935 tırili ve 
1955 ııumaralı ihtira bcratmın ih
tiva ettiği hukuk bu kere b'lŞ1<ası· 
na devir veyahut mevkii m:e kon

mak için icara verilmesi !<l:lif e
dilmekte olmakla bu husu<b fazla 
malümat edınmek isteyenlerin Ga
latada Aslan han 5 inci kat 1-4 nu
maralara müracaat eylemeleri i • 
lün olunur. 

* Ordu birlikleri için 15 bin adet 
erat nişancı diploması '>a.;t•rıla • 
caktır. Pazarlığı 12/3/937 Cuma 

ÇIK SÖZ 

Hususi İdareden aylık alım emekli ve öksiizlerin Mart 
ila .Mayıs 937 üç aylıklar! B·Mart. 937 P.trnrtesi gününden ıti• 
haren ZiraıLt Bankasından verdirilecektir. Aylık sahiplerinin Ban· 
kaya müracaatları ilan olunur. ·t~ N1247~ 

1 Deniz 1 evazım Satınalma Komisyonu ilanla~ 
Tı!tmin edilen bedeli •92300• lira olan • 10000• ton rekıım· 

prıze kömürü, 22· i\Iart•937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
14 de kapalı 7.nf uslllile alıırnc1ktır. 

l\fııvak '· ~t teminatı •586!5• lira olup ş~rtnamesi •461,5• kut 
ruş nıukahilirıde komisyondan her gün verilir. 

1s.eklilerin 2490 sayılı kanunun tarilatı d1lıilindc ta c ziıu ede• 
cekl<"ri kap~tı teklif mektuplarını en geç 22·M ırt-937 P,1zartc>i 
günü saat 13 e kadar Kasınıpaşada bulunan kcm'syon başl<an 

lı~ına makbuz mukab;linde vermeleri ve bu saatten sonra veri
lrç~k nıe " tııphrtntn kaimi cdilmiv~ce!!"i. • 1226• 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çaıııaltı tuz lasın la sureti mahsusada tesis olunan ince 
hız değirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihZlr olunan 
ince s fra tnzbrı yarımşar ve birer kiloluk paketler ve 
ruutbak hızları da •50 .. şer kiloluk içi kağıt kapalı çuvallar 
içinde satış~ çıkarılmıştır. 

Sofra tuzl3rt "64. ve "128 .. zer P'keti havi sandıklara 
konnrak aıubalajl rnruıştır. Pdk~tli sofra tuzlarının beher 
kilosu Kab .• taş aıııbarında "9,50.. ve mutbak tuzlarının 
lieher kilosu 5,25 kuruş fiatla satılacaktır. 

~rek mut bak ve gerek aofrs tuzları bir sandık veya 
bir çuvaldan dah:ı az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri 
tuz fiıtına dahil oldu~undan müşterilerden ayrıca sandık 

veya çuval bedeli aranmıyacaktır. 
Tuz aatıcılarının İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü 

etmeleri ilan Kabataş ambarına müracaat 
(1184) 

' lstanbul 7 inci icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevr ime sine ~ar~r. verilen 
singer dikiş makincst, çını soba, 
karyola, soba ve saire ev eşyası 
9-3-937 sah günü saat 15 den 16 
ya kadar Beyoğlu Beyazıt mahallesi 
Mandra sokak 34 numarah aparlı· 
man 5 numarah daire önünde ha· 
zır bulunacak memur tarafından 
açık artırma suretile satılacağı ilan 
olunur. (30755) 

gimü saat 14 de Tophanec:!e satın 

alma komisyonunda yapılaraktır. 

Tahmin bedeli 195 liradır. İlk te
minatı 14 lıra 62 kuruştıır. Şart • 
name ve nümunesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (374) (1244) 

Beyoilu Birinci Sulh Hukuk HaklGJli
ğ'lnden : 

Evvelce Taksimde talimhane Re
cep paşa sokak birinci Ege psras 
birinci katta Halit Ali nezdinde 
mukim lken halen ikametgahı meç
hul bulunan İsmail Recebe: 

Galip, Selffiıattfn ve sairenin 
müştereken mutasarrıf olduğu -

nuz Cihangirde Kazancı başı ma
hallesinde Somuncu oğl•ı sokağın
da 18,9 no. lu Işık apartımanının 

bilmüzayede satılmak suretile şu
yuunun iıalesıne karar verilmiş 

olup birincı arttırmasının 26/:J/937 
Cuma günü saat 15 den 16 ya ve 
ikinci arttırmasının 10ll1U:s7 Cu
martesi günü 11 den 12 ye kadar 
icra edileceği tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur 

Kartal İc a memurhığundan: 
B;r borçtan dolayı mahcuz 

olan Pendikte Gazipaşa cadde. 
sinde 10 metre bahçeyi havi 
70 No. lu ve 1500 lira kıymeti 
muhammeneli tatlıcı dükkanı• 
nın nısıf hissesinin borcun te• 
mini istifası zımnına açık artır• 
ma ile satılmasına karar veril• 
miştir. 6-4-937 tarihine müşa• 
dif Salı günü saat 14 de kıyme• 
ti muhammenesinin vüzde yet• 
miş beşi derecesinje -alıcısı bu
lunduğu takdirde ihalesi icra 
kılınacağı ve böyle bir bedelle 
tallbi zuhur etmediği takdirde 
on beş gün daha temdit oluna• 
narak 22·4· 937 perşembe gü• 
nü ihalei kat'iyesi icra kılın l· 

cağından ınüzayedeve iştirak 

etmek isteyenlerin kıymeti mu
haıumenesinin yüzie yedi bu. 
çuk ni;betinJe pey akçesile ve 
şutnamesini görmek is:eı•enle

ri n tarihi ilandan itibaren Kar· 
tal icra memur! ıığuna ınüracat-a 
ları (3778) 

6 Mart 

llstanbul komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

İstanbul komutanlığı birlikleri 
için 2500 kiio domates salçasını üs
tenci nam ve hesabına aç<k cksilt
m e ile ihalesi 24/3/937 Ç~rşamba 
günü saat 16 da yapılacaktır. Mu

hammen tutarı 575 liradır. Şart • 
namesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerinin 
43 liralık teminat makbuz veya 
mektupları ile beraber ıh~Ie gü
r:ü vakti muayyeninde Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyo
nuna gelmeleri. (1238) 

* Gülhane hastahanesi lauoratu • 
varlarının 116 kalem kö!ıııt> fıliıt 

ve malzemesi açık arttmna ile i
halesi 26/3/937 Cuma Jıinü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen tu
tarı 1145 liradır. Şartnamesi !•er 
gün komisyonda görüJe;JiJir. İs -
teklilerinin 86 liralık ;;k tcıni~ı:t 

makbuz veya mektuplan :ıe heı a-
\ıı••••••••••••••-ı ber ihale günü vaktı mu>lyyPnlnd" 

Göz Hekimi Fındıklıda komutanlık satt:ı a.ma 
komisyonuna gelmeleri. (12;;9) 

Dr. Şükrü Ertanl 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi 

1 yanmda) Te efon. 22566 
1 

Sabibı ve umumi neşriyatı idare eden 
Başmuhaİ-rir 
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