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Harp daha kanii safhaya mı giriyor? 

Bir kaç gündür cephelerde top 
ve şarapnel yağıyor? 

Asilerin netice almağa matuf şiddetli 
bir taarruza 

hazırlandıkları tahakkuk ediyor. 

Yalnız ııı rulme balcmalc fsparıgarun hemtn her ı•hrinde her gün 
görülen manzaralardan biridir 

........................................................ Madrid 7 (A.A.} - Havas Ajan-

Mi / lz endüstri sının muhabirinden: 
Jarama ve El pardo mıntakala • 

Re/a/ı getiriyor (Devamı3üncüsayfada) 
Büyük Başvekil İnönü, Türkiye

yi bilhassa zaruri ihtiya~larında 
dışarıya muhtaç olmaktan kurla -
racak endüstr.yi korumak kara -
rını, dernıryollarında olduğu gibi 
rnu,·affakiyetle tatbik ettirmek -
tcılır. Beş ,enelik sanayı programı
tıın daha kısa zamanda başarılaca-
CL ı gör\!iı~mıi.z ı;ıı bü-
yük bir müjde olmak d ri üe 
Karablikte demır ve çelik fabrika
ları temel atma hazırlıklarının ta
mamlandıgı haberini aldık. 

Raydan adi demire, kazmadan 
siliıh çeliğıne kadar çok mühim ve 
devamlı :htiyaçlarımızın memle -
ket içinde temin edileceğilli gören 
ve demirin çelikle ayni zamanda 
başta gelen bir milli müdafaa kuv
veti olduğunu bilen her vatanda
şın duynıakta olduğu sevince bir 
hudut çizmiye imkan bulamıyo -
ruz. 

Artık silahlarımızın ve milyon - ' 
!ar yutan bir sıra demir malzeme
sininbaşka memleketleri >.engin e
derken bizi fakirleştiren bir yoida 
yabancılardan alııomıyacağı haki -
katinde, gerçek, sevinç kadar gu- ı 
rur da duyulmak lazımdır. Kaldı 

b~ tü~ bu faydalardan başkaca en· \ 
dustrı kurulması yolile memlekete 
iş bollugu ve refah geleceği hesap 
edilirse bu sevinç hemen, bir kaç 
rnisli artmakta gecikmiyecektir. 

Macaristanda 
Hükumet 
Darbesi 

Macaristan Hariciye 
Nazırı rejimi deAittlr• 
mek isteyen ellerin kı· 
rılacağınl söyleyor 

Macarlslfln Baıuekili Bag Şuıinz 
{Yazısı 6 ıncı sayfada) 

Avusturyada tevkifler 

Nümayişçiler 
Kokulu f işenk 
Attılar! 

Viyana 7 (A. A.) - A:vuıt~rya 
askerleri tarafından teşkıl edılen 
kralcılar cemiyetinin himayesinde 
olarak Reuz sirkinde saltanatın av. 
deti lehinde büyük bir nümayiı 
yapılmıt ve bu sırada imparator• 
Juk bayrakları çekilmiştir. 
Hınca hınç dolu olan sirk· 

de hükumet erkanından başve
kil muavini feld Meraşal Hulgerth 
ile müsteşar Roth hazır bulunmuş
lardır. 

Cemiyetin reisi Steineu Avus
turya halkı için ıaltanabn avdeti 
prensibi leh"nde karar vermek hak· 
kını istemiştir. 

Nümayişçiler Otto Von Habıı
burg'u uzun uzadıya alkışlamışlar 
ve sonra sokakta bir alay teıkil 
ederek: 

" Yaşasın Habsburg'lar • diye 
baıtırmışlardır. Alay çabuk dağı(. 
mıştır. Nazi'ler nümayişi ihlal et• 
meğe teşebbüs etmışlerse de bun. 
ların içinden fena kokulu fişekler 
atan dört tanesi tevkif edilmiştir. 

Arıldıflr. Bag Olto 
'""""Nt-UHUHIMlllllMltlllllHMt11ıtH""'"""""'llHl"lltlllllll 

Amerika sefiri 
Kan dökülmedi 
Digor! 
160 Habeıll mUltecl ne 

olacak? 
Vaşlnrton 7 (A. A.) - Mareıal 

Graziani'ye karşı vuku bulan sui· 
kast neticesinde Amerikanın Adi• 
sababa sefaretinin bahçesine iltica 
eden 160 Habeşin ltalyanlar tara• 
tından öldürülmüş olduğ'u hakkın· 
daki haber hariciye nazırı Hull 
tarafındaa tekzip edilmiştir. . 

N~zır, sefarete iltica eden yerli· 
lerı dışarı çıkarmak için Amerika 
sefırinin lıalyan müfrezelerine mü
racaat ettiğ'ini ve tahliye esnasın• 
da da kan dökülmediğ'ini beyan 
etmiştir. 

Bir sömikok yahut kağıt fabri
kası çalışmıya başladığı zaman 
kömür ocaklarından ormana, ba
sit nakliyeciden devlet demiryol -
larına kadar değişik sahalarda bir 
çok vatandaşların iş buldukları gö
rülüyor. . ve kombinalar çiftçiyi 
güldüren hir refah kaynağı oluyor. 

Güneş Beşikf aşla 1-1 
berabere kaldı 

Bu sözleri kuru bir mütalea ol-
rnaktan kurtarmak için, İnönünün 
parlak bir eseri olan şeker endüs- r 
trimizin temin ettiği faydayı kı -
saca ve sayılarla ifade etmek isti
yoruz: 
Kurulduğu günlere kadar her yıl 

on iki mılyon liramızın dışarı git
rnesine sebep olan şekerin memle
ket içinde yapılmıya başlanması en ' 
azı elli üç bin çiftçi ailesinin pan -
car ekerek gelirini arttırması ve 
üç buçuk r.ıilyon !ıra kazanması ne
ticesini doğurmuştur. Eskişehir, 
Turhal, Alpollu, Uşak mıntakala
rında bulunan 93 bin çiftçi evin -
den elli üç bininin iş bulmasını kü
çük gör:-r.iye imkan yoktur. Kaldı 
ki şeker yüzünden kömür ve kö -
lrıür nakliyecileri 651 bin lira, tah-. · 

(Devamı 3 üncü sayfada) . • 
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! Baıuılcfllml' /.met lnö11a 
1. Başvekilimiz General ismet 

lnönünün pek yakında Orta A· 
i nadoluya bir tetkik seyahatine 

!.====- çıkacağ't haber ahnmışbr, 
Başbakanın Ereğliye de uğ'ra• 

yarak Dokuma fabrikasının açıl
= ma merasimini yapılması muhte• 
~ mel görülüyor. 
f1111 111111111111111111ıuı11111111ı•rttJ11""'n111111111111ıu1111ıııı11111ıııı1 

Elektrik Şirketi 
Satın allnıyorı 

Awupa hattının ıöbe~i Edirnemiz 

(Yazısı 3 ücnü sayfada) 

Hatayın ana yasası 
Komite bugün ikinci 
toplantısını yapıyor 

Cenevre (Hnsusi muhabirimizden) - Halayın ana yasasını tanzim 
edecek olan komite ikinci toplantısını bugün yapacall!ır. Müş1hit heye
tin iki azası da buraya gelmiş bulunmaktadırlar. Buyünkü ikinci toplan
bya azami ehernmiyet verilmekte ve Fransızların Suriye murahhaslarına 
bir vasıta olarak ortaya bazı yeni iddialar atacakları tahmin 
edilmektedir. 

fakat bütün bu hareketler beyhudedir. Türk murahhas heyeti veri
len kararlar ve ittihaz olunan prens'pler dışında herhangi bir idd ayı 
tetkika müsait bir mülahaza içiode değildir. 

Antakya (Hususi) - Demir gömlekliler Fransız zabıtası tarafındın 
takip edilmektedir. Demir gömleklilerin Hatay şehir ve kasabalarına 
tecavüılerinio önüne geçilmektedir, 

Selanikfe hükumet aley· 
Memleketin lıer
taraf ı elektrikle b · 
tenvir edilecek ır 

hine çalışan gizli 
teşekkül yakalandı 

Nafia Velcill Bag Ali Çılln/ciıga 

Ankara 7 ( Hususi Muhabirimis 
bildiriyor) - lstanbul Elektirik 
şirketinin lstanbul belediyesi na• 
mına satın alınması yolundaki etüt 
~o teşebbüsler bir hayli ilerlemiş
~r. Yakın bir zamanda bu yolda 
firkete teklifler yapılıııa.sı bekle
nebilir, 

Diıter taraftan aldığ'ımıı malQ. 
mata göre hükumet bütün Anado
luyu ihya edecek bir elektrik te
şebbüsü üzerinde bulunmaktadır. 

(Devamı 6 ncı sayfada) .................. 
Y 

..................................... . 
eni limanlar 

Kanunu 
Millet Meclisinde 

Ankara 7 ( Hususf Muhabirimiz. 
den) - Limanlar kanununun mar. 
tın sonunda Büyük Mıllet Mccli• 
sinde müzakeresine başlanac •kbr. 
Yeni kanun baremin ba•ı esaslarını 
tadil etmekle beraber memur olma, 
terfi etme, tekaüt olma hususların. 

1 

T&tklUltın reisi, karısı va dl· 
ğer mensupları tevkif olundu A tina, 7 (Hususi Muhabirimiz bildiriyor) - Yunan polisi, Selanik 

şehrinin Harilaos mıntakasında hükumet aleyhine çalışan ıizli bir 
t~ıkilit meydana çıkarmışbr. TeşkilAt reisi Andronis ile karısı derhal 
tevkif olunarak adalara nefyedilmişlerdir. Teşkilatın diğ'er mensuplan 
da tevkif olunmuşlardır. 

f""ftlHllHtHtlltlllllllH4UUlllUllUttH llflllllUllHUHUtıflltlHl411hlllllll11111110111111111111tllllHIUIUlllllllıtllllllllllUUllllllltfllllllUUll 

Haber teyUt etti ! 

<1emilerin bedellerinin 
maden kömürile 

ödenmesi takarrur etmiştir 

Bıfgalc lıarp zımim/% Yaouz 

t~dır. f-:!ayu ajansıda keyfiyeti te
yıt etmışt r. 

Şakir Hazım Ergökmen. 
{ 

D.Jn Takılm ıttaJınJa gapıla11 tlostlulc lapaıı Ma~ıtoJıı Glin•ı 
hö$ilctaıla 1 • 1 beraber• lcaldı. Galalaıarag lstttnbulıpora /.2 alip 
feldı. Aıkerl m.Sr.lepler ıampigorıaıında Kuleli Maltıpıgi 1.4 y•:•rek 
aıhrl:m•lctepler ıappigonui o/Ju, /Ta/ıildt ıpor ıatunumuzrladır/ 

f 
da da yeni bükümleri ihtiva et. 
mektedir. 

Roma (Hususi Muhabirimizden)
Tü rk hükümetinin ltalyan tezgah. 
larına bir kaç tane harp gemisi 
sipariş edeceti haberine bura ma. 
bafil teeyyüt etmif nzarilebıkm.k. 

Gemilerin ins~ tede!leri Ti'rk 
maden kömüri le öde .ıectkt r. A • 
ni zama•ıda gemiler Lir senede 
inşa edilmiş olacaktır, 
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FIKRA: 
TOTO 

F ransız gazeteleri, P~risteki tütün ve tiryaki!iğin scrgisind~n uı~n 
uzun bahsetmektedırler. Bu münasebetle Chrıstophe Colomb un ıretır

diği tütünü ilk defa Fransaya sokan Lizbon Elçiıi Jean Nicot'nun sık 
aık adı ıreçiyor. Zehirin adı bile bu elçinin isminden çıkmış olmakla 
beraber, kendi•inin hayırla anıldığı söylenebilir. Son çetin buhran yılla• 
rında sinir ırerginlijtine Nicot'nun zehirinden daha iyi ilaç bulunabilir 
miydi? 

Biıdeki ulema tütün h11kkında da aolaşmaılığa düşmüşlerdi: Haram 
mı, mekruh mu, mubah mıdır? Bazıları ise daha kestirme bir yol .bul
muşlar: Kimin ııhhatine zararı vana ona haram, kimin bir takım ıllet• 
lerine iyi geliyorsa ona mubahtır. {Cevdet tarih:] Bundan da ileri 
gidenler var: Tüti!nü bırakmaktan dolayı rahatsızJ,ğa uğrıyanlar olursa, 
bunlar için bilakis tütünü bırakmak ıünabtır. Nitekim Semerkant ulema• 
sından gayet ıalih bir zat dermiş ki: 

• - Rum diyarıma geldiğimde bu keyfiyeti çirkin zörürdüın. Lakin 
buralarda rutubet olup sıksık nezle olduğumdan, bazıları tütünü sağlık 
verdiler. Hastıl•kları dili ve her veçhile vücuduma nlli buldum ... 

Şah Abbas Bağdadı almıştı. lstanbulda asker içine ihtilil düşerek, 
zorbalar sarayda hiç nüfuz bırakmamışlardı. Yititlik çatına gelen Dör
düncü Murad ne yapsa beğenirsiniz: •Kahveyi ve tütünü şediden yasak 
edip tiryakileri tedib eylemek bahanesiyle ıreceleri tebdilen şehri dola• 
şıp nice eşirrayı itlaf etti. Halbuki (Elmerü harisun lima müni) fehva-
sınca balkın kahve ve tülıine hırs ve inhimaki arttı.. Fatay 
.. UlllltlllttlHHlllllllllllUllttılllUllllHHllllllllllll•IUlllU Nttt1ıl"lltHl•llllllllllUlllllllll .. HlllllltllllllıtllHlllllUlllUllHilltlllUUUIU .. 

Bir kUltUr meselesi 

Mekteplerde terbiye 
sistemi nasıl olmalıdır? 
Terbiye ve propaganda için bir 

terbiye vasıtaları 
müessesesi kurmak lazımdır 

Alman lisesi muallimlerinden 
Zeki Cemal Alman terbiye siste
minden istifade edebileceğimiz e
saslarla talim ve terbiye sırasında 
e;kulların istifade edeceği vasıtala
ra dair bir rapor hazırlamıştır. 
Dün bir muharririmiz Zeki Cemal 
ile konuşarak raporu hakkında iza
hat istcmi~tir. Mumaileyh mu -
harririmiz!' şunları söylemiştir: 

- 14 yıldan beri Alman lisesin
de muallim olduğum için dünyaca 
tanınmış olan Alm&n terbiye siste
mini çok yakından tetkik etmek 
fırsatını buldum. Bu sistemin iyi 
ve kötu t~raflarıru memleketimiz
de tatbik imkanı olan kısımlarını 
anlnmıya çalıştım. 

Benım kanaatim de Üstad Sad-
rettin Celiılin fikirlerinin aynidir. Muallim Bag Zeki c~mal 
.Her hangi bir tekniğin mutlak o-

ramının, daha doğrusu C. H. P . nin !arak bir kıymeti yoktur. Bizim 
ulusal eğilim kısmında gösterdiği 

için en iyi olan tekniğin bizim şe- esaslar dairesinde vasıtaları hazır· 
raitimiz için en iyi verimi olan tek-

lıyacak, Türk çocuğuna her fırsatniktir.• 
tan istifade ederek yurdunu tanı-

Hazırla:!ığıın rapor ikidir. Birin- tacak, Türk büyıiklerini sevdire • 
cisi Alman terbiye sistemi ile bu - cek, Türk rejimini telkine çalışa • 
nun tatbiki esnasında istıfade ede- Laktır. Es2sen memleketimizde C. 
ceğimiz esaslardır. H. P. nin kültür müessesesi olan 

İkincisi de talim ve terbiye sı- Halkevleri de vardır. Halle terbıyesi 
rasında okulların faydalanacağı va- takımından bir çok vazifeyi üze-
sıtalara dairdir. İkinci raporu bu- rine almış olan bu müessesenin ça-
günlerde Vekalete arzedeceğim. !ışma vasıtaları yok gibidır. Hal-

Müfredat programımızda; milli kevi komitesinde çalışırken vası-
birliğin ve bünyenin kuvvetli ve tasızlığın ne kadar zor olduğunu 
sağlam bn halde bulunması ve ta- gördüm. İşte bu müessese ayni za-
lim ve terbiyede bilgiyi yurtdaşa manda Halkevlerine de rejimin is· 
maddi h.yatta başarı elde ettiren tedığı şekilde hazırladığı vasıta • 
cihaz halıne getirmek esası kabul lard•n veı ecek ve bu suretle hem 
edilmektedir. Bilhassa Atatürkün okul, hem de halk terbiyesinde ve 
)·üksek himayesinde ve önderlik - oahıli pr ,)pagandada büyük vazife 
!eri altında kurulan Türk Tarih yapmış olacaktır. 

Kurumunun meydana çıkardığı Bu müessesenin teşkilatı, nasıl 
l.akikatleri çocuklara göstermek çalışacağ. ve tatbik sahasına geç-
lazımdır. Velhasıl Türk mılletının mesi için lazım olan esas planları-
kafasında ve kalbinde ne derin var- nı da raporuma ılave ettım. Yuk • 
]ık ve yükseklik hazineleri saklı sek Bakanlığın yakında alakadar 
olduğunu talebeye göstermek içın olacağını i:mit etmekteyim.• 
milletimizin mazide ve ~alde yap- !==============="'"' 
tığı ve yapacağı büyük işleri on- Et kaçak ıl g" 
Jarın ibret gözü önüne sermek ıca- C 1 1 
lediyor. ?.1:uallimin bunu yapmak 
için de fa}dalanacağı vasıtalar ki
tap, mecmua, gazete, tiyatro, film, 
radyo, pr~jeksiyon, musikı, resım 
ve oyun gibi kültür vasıtalarıdır. 

Müfredat programının bıhakkın 
tatbiki içir. maalesef elde kitap • 
tan başk:t vasıta yoktur. İki sene
dir Alm3ııyada yaptığım etüd se
yahatinde yalnız bu işle uğraşmak 
üzere muazzam bir müessese kurul
duğunu gördüm. 

Meml~ketimizin hususi şeraitine 
göre tadil edilerek tatbık edilmesi 
ve çalıştırılması icabeden bu mü
essesenin vazifesi yalnız talim ve 
terbiye vasıtalarını hazırlamak v~ 
6onra köylere varıncıya kadar ilk 
ve orta, liselere yaymak değildir. 
İkinci ve mühim vazifesi de dahili 
propagandadır. 

Eldeki talim ve terbiye vasıtala-
r. hep yalıancı memleketlerin fir
masını taşır. Bunların hangi mak
satlarla hnırlandığı da maliım ol
madığından emin sayılmaz. Hal -
l;uki, bu müessese, müfredat prog· 

Pazarlarda et kesilip 
evlere satılıyor 

Fatihte Çarşambada her Çarşam
ba günü kurulan pazar yerinde a
) akta >:ayvan da satılmaktadır. 
Öğrendiğimıze göre, bu pazar ye
rinde, bır takım açıkgöz kımse -
]er, ayakta koyun satın almakta 
ve evlerıne götürerek kesmekte -
dirler. Mezbahadan geçmeyen hay
vanların kesilip satılması yasaktı!,' 
ve bu şekildeki etler kaçak ad edi
lir, sahipleri hakkında kanuni mua
mele yd,pılır. Hatta söylendiğine 
göre, bu civarda bir çok evler var
dır ki, dışarıdan et satın almamakta 
muntazaman evlerde gizliden giz
liye kesilen koyunları kilo kilo pay
laşmakt3dırlar. 

~ Bir müddetten beri Avrupa. 
da bulunmakta olan Irak sefiri Nd• 
ci Şevket dün şehrimize gelmiş ve 
akşam Ankaraya hareket etmiştir. 

e Dün Mısırdan şehrimize 
geldiklerini haber verdiğimiz Fransız, 
Polonyalı ve Alman tayyareciler bu 
ıabah Atina'ya hareket etmişlerdir. 

- AÇ 1 K SÖZ -

Yeni bir 
Hastalık 
Yayı1ıyor 

r·~-------------"" 1 İnhisar vekili 
Dün SORUYORUZ: 

Yangından 
Korunma 

Sıhhiye Veklletl eltka• lstanbulda kültür müessesele-
darlere mUhlm rimizin hemen hemen yarısına ya· 

b 1 r t. m im gön de rd 1 kın bir kısmı ahşap binalarda bu
lunmaktadır. Hele bunların ilk 

Haşevi Leyşmanyoz isminde bir tahsil için kurulmuş olanları ma. 
hastalık, Akdeniz havzası memle • d 

halle içlerinde de bulunmakta ır. 
ketlerinde yayılmağa başlamıştır. işte bu mühim görünüş akla şöy-
Bu hastalığın memlekctimiziıı bazı 

le bir sual getirmekteair: Acaba yerlerinde de meydana çıktığı an-
bu mekteplerin hepsinde yangına 

!aşılmaktadır. Şehrimizde de iki karşı korunma tedbirleri var mı. 
vak'a tesbit edilmiştir. dır? Ve eğer varsa mükemmeli. 
Sıhhiye Vekillet!, derhal, liızım-

yet derecesi nedir? gelen tedbirleri şiddetle almı~. sıh-
• Biz bu suale müsbet cevap ve-hiye müdürlüklerine, vilu)·etlerc 

remiyeceğiz. Çünkü daima hl· tamimler göndermiş, bu mühim 

1 

diseler mekteplerde yangına karşı hastalığın mahiyeti hakkında icap 
eden malumat doktorlara gönde • basit bir takım ledb!r!erden baş-

1 ka birşey olmadığını göstermek-
Bu hastalık şimdiye kadar mem- tedir. Bir mektepte yanırın çık· 

rilmiştir. 

1 leketimizde tanınmamakta idi. Ma- tıtı zaman dahi.i tertibatla sön· 
razi sıtmaya veya sair marazi hal- 1 dürülmesi mümkün iken bu iş 
!ere atfedilerek, bu hast:ılığa y:ı- ancak itfaiye sayesinde başarı-
kalananlar farkedilıniy~rdu. Sıh- labiliyor. Kültür müesseseleri· 
hiye Vekiıleti, hastalığın çabuk ~eş- . mize yangına karşı korunma ted-

birlerinin ne zaman sokulabile. his ve tedavisi için icap eden etüd-
leri broşür halinde bastırarak, bü- ceğini &!fi.kadar makamlardan 
tün alakadarlara daıtıtmıştır. Der- Soruyoruz 
') -ı verilen bir kararla, bu mühim ~ 
hastalık ta, ihbarı mecburi hasta- ·ı Küçük Haberler 
!ıklar arasına alınınıştır. 

Şehrimizde, bu hususta sıkı tet- ı:.----------·---
kikler yapılmaktadır. En ufak bir 
şüphe üzerine derhal, tecrit ve 
müşahede tedbirleri alınacaktır. 

Şehrimizc!Eki hükı1met tabiple
rine de variyet bildirmiştir. Her 
hükümet tabibi kendi rr.ıntakasın
da, bu meseleyi azami bir titizlikle 
takip edecektir. 

Baylar/ar için 
Kurs açılıyor 
Mayısın on beşinde Bursada me

rinos koyunları üzerinde suni to -
humlama metodlarını göstermek 
üzere baytarlar için bir kurs açı
lacaktır. Kurs bir ay süre~ck ve 
Haziran ortalarından itibaren halk 
koyunlar1 geçen yıl olduğu gibi su
ni tohumlamaya tabi tutulaLaktır. 

Ziraat Vekaleti baytar umum 
müdürlüğü bulaşık hastalıklar ser
visi bu mıntaka hayvunlarını:iaki, 

uyuz gibi bulaşık hastalıklarla 

mücadeleyi aktif plana almış ve bu 

suretle çalışına bir taraftan zeo • 
teknisıyeııler, diğer taraftan has -
talık mütehassıları vasıtasile iki 
yönden yürütülmeğe başlanmıştır. 
Önümüzdeki yıl bir kaç yere yeni 
uyuz b3nyoları da yaptırılacak -
tır. 

Serseri köpekler 
Çoğalmağa ba ladı 

Son günlerde şehrinuzin bazı 

semtlerinde başı boş gezen köpek
lerın sayısı artmıştır. Kumkapı ve 
civarında oturan halk bilhassa kö
peklerdrn çok şikayetçıdir. Yap -
tığımız tahkikata göre, şehrimizde 
köpeklerU. çoğalmasındaki sebeo
ler arasında, evde köpek bes!iyon 
bazı kimselerin, köpek doğurdu.~u 
vakit yavrularını sokağa atmala
rıdır. Bu yavrular da büyümekte 
ve başı boş sokak köpe~i olarak y~. 
tişmekt~. öteye beriye zarar v~r
mekte ve saldırmaktadır. 

e Komünostlik tahrikatından 

maznun şair Nazım Hikmet ve ar
kada~larının muhakemesine 17 mart· 
ta başlanacaktır. 

e Donanmamııın hizmetinde 
kullanılmak üzere dün Bermenden 
60 tonluk bir ro'l!orkör gelmişt:r. 

e Ga:ıi köprüsünün tecrübe 
ameliyatı iltr!emektedir. Unkapanı 
ve Haliç cihetlerinde iki taraflı 
kazıklar çakılmaktadır. 

e lzmir mahsullerini reklam 
etmek maksadile martın 20 ainde 
bir Ege gecesi verilecektir, 

e Emniyet sandığı yüzde yirmi 
beşi peşin verilmek şartile, iki 
bin liraya kadar o'an emlak için 
sekh senede ve sekiz taksıtte 
bedeli ödenmek üztre taksitle 
satışa başlamıştır. 

e Şehir dahili ve haricindeki 
kargalara müc,dele başlamıştır. 
lstanbul Ziraat müdürlüQ'une bir 
karıra getirene beş kuruş verile
cektir. 

e lstanbul polisini takviye için 
yenıden hariçten memur alınacak. 
tır. Bunun için yarın bir imtihan 
yapılac3ktır. 

e 14 yıldır dünyayı dolaşan ve 
dört bin konferans veren karı 
koca iki seyyah şehrimize gelmiş
lerdır. 

e Hazırlanan bir kanunla bi· 
rinci sınıf nahiye- müdür!erine 35, 
ik nci sınıf müdürlere 30, üçüocil 
sınıflara da 25 lira as.ı maaş ve. 
rilecektir, 

e Memlekette ltız istihsalatı 
faılalaştınlacakhr, f;atların yeni· 
den lndirılmesi tetkik edilmektedir, 

e Şirketi Hayriy'e (Boıraziçini 
sevenler cemiyeti) namile yeni bir 
teşekkül kurmuştur. 

e Yeşilayın lstanbul Lisesi 
kolu dün lstanbul erkek lise
sinde zengin lıir müsamere ver• 
miştir. 28 Martta Üsküdar halk 

evinde de bir müsamere verile
cektir. 
(O Yeni J1pon elçisi M. Toşinkio 

An karadan ş~hrimize gelmiştir, 

Ge1di 
Bey Ali Rana tehrimiz 
de tetkikler yapacak 
Gümrük ve inhisarlar vekili Ali 

Rana Tarhan, dün sabah uat do
kuıda lstantula gelmiştir. 

Vekili, burada kaldığı müddetçe 
inhisarlar umum müdürü Mithat 
ve gümrükler baş müdürü B. Mus
tafa Nuri ile görüşüp baıı izahat 
alacak, yeni ırümrük teşkilAUru 

gözden geçirecetir. 

Talebelerimiz 
Romanyandan 
Döndüler 

Ankara Siyasal Bilgiler okulun
dan 68 kişilik bir grup Romanya 
ve Macaristanda bir seyahatten 
sonra şehrimize dönmüşlerdir. 

Talebeler şerefine Bükreş ve 
Peşte elçiliklerimizle üniversite • 
!erde ziyafetler verilmiş ve Macar 
hükumeti tabelerimize çok büyük 
bir hüsnü kabul ve kolaylıklar gö~
tererek kendilerine hususi bir ı,• ,1 
ayırmıştır. 

Talebeler büyük tatildi! kiiçük 
bir Balkan turuna çıkmağ:ı hazır
lanmaktadırlar. 

]imi as tik 
Şenlikleri 

Maarif Vekaleti, Atatiirkün Milli 
mücadelenın başına geçn:ek üzere 
Anadoluy~ ayak bastığı 19 ]\fayı~ 
günü yapıla~ak olan mektepler 

jimnastik şenliklerinin her yıla na
zaran daha muntazam v~ güzel ol -
ması için bir talimatname h • .. r -

lamıştır. 

Her vilayette bir şenlik komitesi 
kurulacak ve bu komite ş~nh:le
rin nizamından mes'ul olacaktır. 

İstanbulda şenlik iki yerde ya -
pılacaktır. On dört yaşınd1n a~a
ğı zayıf ve hastalıklı çocuklar btis
na edilecektir. 

Kıyafetler Türkiyenin htr tara
fında yeknesak olacaktır. 

Yabancı okullarda 
Kültür dersleri 
Öğretmenliği 

Son gü:ılerde, yabancı ve azlık 
orta okullarile liselerınde kurulma
sına karar verilen kültu~ dersı öğ
retmenliği müesseselerde okuyan 

Tiırk çocuklarının Turk kültürü 
bakımından diğer okullarımızda 

okuyan çocuklarımızdan farksız 

yetiştırmek gayesini laşımaktactır. 
Azlık okullarının da Türk mek

teplerinde takıp edilen ink•llp ter

biyesinden mahrum bırakılmaması 

için kültür dersi ögretmerıi, kendi
sine verilen direktif danesiııae ça
lışacaktır. 

Bu öğretmenlere 60 lira ile l\l& 
lıra arasında ücret veri\e,~ektır. 

e Tıirk sigara arını, hariç 
piyas>larda da sürümü için lngiliz 
ve Çek rejilerile anlaşılmak üzeredir. 

e lstanbul icra Reisliğine 70 
lira asli maaşla Adliye Müfettişle. 

rinden Hamdi tayin edilmiştir. 
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"Halk deniz hamamları,, açmadıkca 

.., . açıkta denize girenler 
arasında her yıl kurban verecegız 

y JZ gelirken, evvelki yazın ııkıntıhrı ve dertlerine 
göre tedbirler;ni almak lazım ırelir. Her yaz, 

denizlere kurban veririz. Sanki deniz mevsimi deni· 
len bir ejder vardır ve bu o mevsimi bir kaç baş 
yemeden bağışlamaz. Halbuki hidise böyle dekildir. 
Hldise bir şehir işidir. Bir şehir derdidir. Deniz 
banyolan, deniz hamamları yüksek fiatlarla lüks 
yerler halinde kaldıkça lstanbul kurban Yermeğe 
mahkumdur. Fakir, bu deniz ınemleketinden istifade 
hakkından mahrum kala:ııar. Soyunup her hangi bir 
kenarda denize girmeıte hemen hemen mecburdur 
ve bu mecburiyet onun ölüme sevkedebilir. Parası 
yoktur, binaenaleyh deniz banyolarına gidemez. Oma. 
zurdur. Hamamcı mazurdur. Fiatlarını indiremez. Kirası 
çoktur, masrafı fazladır, modern tertibat ve tesisat 
için verdiği para yüklüdilr, ne yapsın, nasıl fiatları 
indirsin? 

Menetmek, şiddet göstermek kafi dekildir, hatta 
lüzumsuzdur ve yerinde bir karar olamaz. Yaz, ha
va &ıcak, suya ihtiyaç var, deniz memleketinde ter 
içinde, toz içinde perişan ve kirli kalmakta mana ne? 

işte bu itibarla yaz açıkta denize glrenlerin ba-

şında dolaşan bir ölüm mevsimidir. 
Bunun tedbir!erini önceden almak mümkündür ve 

IAzımdır. Belediyeye düşen va.ile aşiklrdır. Belki 
yeni bir tahsisat ifraıını mucip olacaktır, fakat şeo 
birlinin ııhhatını, hayatını, ihtiyacını, lüzumlarını 
koruyacaktır. Bu ne çok para ister, ne çok masrafa 
muhtaçtır. Kaç sene var ki halk, boku la boğula, bo
tulmıyacak yerleri tayin edebilmiş ve oralarda kille 
halinde denize ıririlmekte bulunulmuştur. 

Belediye buralara birer veyahut yerine ıröre iki· 
şer bekçi ikame edebilir. Buraları temiz tutturabilir. 
Deniz hamamlarında olduğu gibi bunların etrafına 
dört beş demir kazıkla tel bağlıyabilir. Birklç tahta 
ile soyunacak yerler yapılır ve ad:arına (halk deniz 
hamamları) diyebilir. P arab ve parasız yerlerini ayı
rabilir. Aıamf fiat olarak üç kuruş, beş kuruş ola
bilir. isteyenler de bedeva girebilir. 

Buna ifraz olacak tahsisat hiç kabilindendir Fakat 
bir zarurettir, öyle bir lüzumdur ki ihmali insan 
hayatına mal oluyor, Yaz gtlmeden, tehlikelerin 
önüne ıreçecek tedbirleri almak l&ıımdır. 

Hatice Hatip 

8 Mert 

Yalan makinesi! 
Amerikada yalan ööylcndiğini 

meydana çıkaran o:r m3kine icll 
edilmiş - hatta bfr can nin yalan 
söylediği bu makine ile anlaşılıı· 
rak idam olunmuş. bu haberi ya• 
zan gazeteler bu makine sayesin• 
de artık yalan söylenemiyecejtini 
yazıyorlar. Ac•yip? 

Bu hükmü verenler bizim maki· 
neci'ik tekniğinde ne yaman oldu· 
ğumuzu bilmiyenlerdir. 

Sen o makineyı b'zim gıda mad
deleri ntı'an dükkfi.nlara koy: 

Herifçioğlu makineye bile yalan 
söyletir! 

Kara beş kuruşları .. 
işte cıngöz olup ta ellerıne 1Jir 

türlü sermaye geçiremediği için 
piyasaya duman attıramıyanlara 

hakikaten ha11adan bir ser,,,aye 
yolu: 

l<tanbul ziraat müdürlüğü, şehir 
dışından şehir içine toplanmaya 
başlayan kargaları vurup getirene, 
karga başına (5) kuruş verecekl 
Anıma şehir içinde karıra nasıl 

öldürülecek? 
Gazetelerde hemen hergün oku

yoruz; her.f dat başında domuz 
yerine yanlışlıkla adam vuruyor.~hir 
içinde? Demek bizden haylı mik· 
tarımız karıra ile mübadele oluna. 
cağız,. 

Karga mademki ırazele fİRtına 
çıktı. Havada bir karga ırördüğümü1 
uman zihnimizden acı acı şöyle 

vahlanmıyacak adam o'.mayacaktır: 
- o·en, beş kuruş uçuyor 1 
Eh, lstanbulda bu kadar k ırga 

vurulmaya başl•rnıyorsa, şimdiden 

malum ola ki, lokantalarda av etlori 
bol porsiyonlarla verilecek !.. Be
reket yağıyor demektir, Yarabbi 
şükür 1 

Aile şakası/ .. 
Bir ırazete ya7tyor: 
Çemberlıtaşta (A:le bahçesi) de

nen bir yerde ka ınlarla şakalaşır· 
keıı iki gençten biri dijteriııi sus
talı ile vurmuş .. 

Tabii: Aile şakası ... 
Pl~n doho parloklaşıyor! 

GaLCıeler yazıı orlat: Şelırımiz· 
deki açık çukurlar kapıtılacakmış. 

Tasavvur çok güzel. Fakat biraz 
pahalı çıkmaz mı? 

Zira, anlaşılan l<tanbul şehrinin 
üstüne kapak yapılacak! 

Serdengeçti 
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Ecnebi 
Armalar 
Kahve kaşıkları Uzerln· 

deki y banct 

armalar k .. ldırılmalıdır 
İstanbulda bir kaç kahve kaşı

ğı imalathanesi vardır ki, bunlar 

kaşıkların üzerine ecnebi bir ta • 
kım :ırmolar hak etmektedirler. 

Keza, harice sipariş edilen bir çok 

kahve fincanı, tabağı ve çay fin. 

canları lizerinde de böyle ecnebi a1' 

.malar vardır. Kahveciler, bu arma

ların kaldırılmasını, yerine milli 

armalarım.zın konmasını istemek· 

tedirler. Kendileri ile konuştuğu • 
muz kahv~'Ciler diyorlar ki: 

•- Eskiden kalmış, çay ve kah• 
ve takımları, antika mahiyetinde 

ve tarihi kıymeti haiz olan takım· 

!ar için bir şey söyleıruyoruz. Fa

kat yeniden yaptırılan ve mem • 

leketimize getirilerek kullanılan 

vehatta memleketimizd.? yapılan 

bir çok kahve, çay malzemesi ü • 
zerinde ec-nebi armalar vardır. 

Bunun eski bir itiyat veya gaf

let olduğunu hatırlıyoruz. Fakat 

madem ki, iyi bir adet değildir, 

derhal kaldırılmalıdır. Bu arma • 

!ar daha ziyade şark memleketle
rine ait bir takım şekillerdir .• 

Köy ötretlfteqlerl 
seçiliyor 

Maarif veklletinin alAkalı memur• 
lan Ankaranın Çıbık, Ayaş, Po
latlı, Afyonun Azirjye, Erzincanın 
Kilklt, Tercan, Pasinler kazalarında, 
Eskişehir, Kars, Edirne ve Kırk

lareli civarında köy eğitmenlerini 

aeçmete başlamı,lardır. 
Kuralar 1 niunda faaliyete geçe

cektir. Trakyada 100, Eskişehirde 

200, Erıincanda 100 ekitmen ders 
görecektir. Kurslarda okutturula· 
cak kitapların bastınlmasına baŞ" 
lanmış v diğer vasıtaları da ha· 
zırlanmıştır, 
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'Şehirden röportajlar l 'J:>t5"7Jo(i$ka,' 

Çı tır çıtı r y en en 1 Ge!:~~~ı ::;i~it:irk~~:l~i~~ 
b 1• n b .-r ı ı· k t e s b i h ! dnde karı,ırıazlık kanunları adı Vl'• 

Fra;ısada gazetelerin lf Fransız kadın "I Açıkgözler tesbih işinde de 
k k .' Dünya Tenis f i a t 1 a r 1 1 r 1 Şampiyonu oldu! eski san' af karları kündeden • •• k 1 ., y o r ' Neugorlc, 7 ( A. A._) - Kopalı fl t l f san t 1 m y u s.~ -1 .. _. 1 kort ünrirıd• ~gn;~:::::i ı;;~~ a a ıgor ar . 

P arı·., 7 (A. A.) - Le jour gaıetesı' Pazartesı ounundcn ıtıbar.en. nus- ı 1ampi11orılarııt1rı f - - ·ı b"ld"k 
• J Lahavle rekenler bilir. El alış - koyu yüzlü adamların scçı e ı 1 • halarının fiatını otazdan kırk santime çıkarmağa karar vermıştır. . la~,'a'n'·ız Dayan Heurolin A m•· • d h k . ı· t' lerı' kulübeler içinde sıra sıra te~-

I ,- · • " 1 kanları takdir e er, a verır_ ı-
M•tbuat mahfellerinde dolaşan şayialara göre birçok guetc erın rilcolı Bogon Hirch• 1n 8, f/<;, ı ' yat denilen şey pek kötü.dür. Ba - bihler vardır. 

Le Jour'i taklit etmeleri ihtimalden uzak değildir. 6/2 ıalip gelmi}lir. zan irade, itiyadın yanında iflas e- (15) kuruştan (150) ve hatta da-

• • • - der, insan dizginlerini ekseriyetle ha fazla kıymette olan bu tesbih-

/ ... d Jk • b • *-o··ru··n u Jerle bu adamların nasıl geçindik-F ransız hükumetinin ma ı te - ı ın şo J' itiyada kaptırır. Elinde yı arca ]erini ben çok merak etmiştim. 

' 

•/ baston ta~ımış bir adam, aç kalır Siz, hiç merak etmeyiniz. Çünkü b . l . .. k l l açtı Grevı bastonsuz kalmaz. Elinde tesbihi ır erı muna aşa ara go . . geçinmiyorlar, müzayıkadadırlar. 
k - t' ta atından Neıv-York. 7 (A.A.) - Amerika- 1 olan bir adama en büyük ceza, c- Bavramlarda, ramazanlarda sata -Nevyork. 7 (A. A.) - Pazar gazeteleri Bl•ıaı nü umc ' r k El · t' ' 

lc.t d rlar ria yeniden grev tehditleri baş gö~- linden tesbihini alma tır. ı ı- lildikleı-inden toplıyabildiklerini alınan mali t• dbirle re sahifelerinde mühi m bir yer a~ırma a ' ' ffak p t b rg elektrık şır "· adı, ag· ız, göz, burun, dil, dudak bu-· tu" n sene taksim edip kfıtu laye-New . York Times gazetesinde Edewin jemes ıstıkrazın muva termektedir. it s u • 
d - keti işçileri yevmiyelerinin arttı - ve hatta kafa itiyatlarınm çok üs- mut bir ~eycikler yemiye ançak olaco.~a{hna şüphe.i olmadıtını ~öy l~mekte ıjr. h k n nun Fransız lmasını 1·stemektedırler. Bu ta • tündedir. Kötüleri de insaıu perı- başabas g~tirebiliyorlar. New . York Herald i&Z'!lesı bılhıı.ssa o nson • a~u u • rı _ 

ist kraz t.ıhvillerinin Amerikan piyasasa.ında tedavulune ~anı olacak lcpleri isaf edilme~sc salı günü şanl.ığa götürür, iyileri de cıvır. Kava[ tesbih yapanlardan biri 
şekilde tefsir edilip edilmiyeceğini tetkik ettikten sonra Waşıngton ef· grev ilan edileccktır. lşte insarların bu hususiyeti bir divor ki: 

karı umumiyesinin tercümanı olarak d iyor ki: . . . . . Chicagoda da hasılat üzerinden ~ok sanatların türemesine vesile ol- :Bu sanat eski revacını kaybet • 
•Anıerı-kan bankaları ~arın mü•terilerini Fransız ıstıkraı tahvılferını Jdıkları yüzdelerin arttırılmasını miştir. !-lem iddia edebilirim ki, 

' • h a ak - f" ·· · 1 - · mu<, medeniyet onlara lüzumu nez· alma"a t•şv"ık eder'ıe!•e . şüphesizdir ki Johnıon kanununun ne ru una ıstiyen ?..000 t sı şo oru ış erını • .ı. k artık buna istinad olunarak bir ai· 
" ' ~ retmişse de el itiyadı bağını -...ıra • ne de metnine mulıa lıf bır harekette bulunmuş olurlu.. terketmişlcrdir. le geçindirilcmcz. 

Sendika liderlerinden Grecn ile mamıştır. Biz de isi ''Üzükçülüğe ve ağı~-

Harp daha kanıı saf. 
hayamı giriyor? 

Birinci ıahif•derı dn!am 

rında yapılan tahşidattan asilerin 
Cialgun mevcutlu kıtalar ve mühim 
rnikdarda harp malzemesi ile ya • 
kında şiddetli bir taarr.ıza geı;e -
ceklcri anlaşılmaktadrr 

Asiler tarafından yapılacak olan 
bu taarruzun hedefleri ağlebi ihti
rnaı şunlardır: 

l, - Cenupta Valencıa yolu is
tikametinde bir taarruz. 

2, - Las Rozas ve El plantio 

l•panyaJa a•ker 
gönderiliyor 

Paris 7 (A.A.) - Ademi müda· 
hale ko!Tlitesinin kontrol plan:nın 
tatbıkinın 13 Marta tehiri hakkın· 
dakı kararı dolayısile deniz kontro
lü teessüs etmeden dolgun mev
cutlu Ita'.yan kıtaların İspam·aya 

gönderilmesi ihtimali bazı gazetele

ri endi~t-"ye seYket111ektedir. 

ıncvzilerindcn itibaren şimale \"e 
Şimali garbiye doğru bir taşma t•~- ı 
§ObbıiSÜ. 

Oeu\'l'e gazetesınde madam Ta· 

bouis bu lıususta diyor ki: 

General Franco'ya yapılması 

derpiş edilen yardım şimdiye ka

dar yapılan yardımdan fazladır. 
Bılhassa Morata de Tajuna ö

nunde muhim miktarda asker tah
şit eclildiği Jiabcr \'erilmektc.Hr. 

Hül ıhıct top<;u kuvvetleri dün 
Öğleden evvel asi kıtalarının hare

k<'tlerini güçleşdirmek maksadile 
mütemadiyen ateş etmiş ve iki ta
raf arasında öğleden sonraya ka
dar devam eden bir topçu düello<ıı 
olmuştur. 

Üç motörlü on iki dane asi tay
yaresi dün hükılmetçilerin mevzi· 
lerini bombardıman etmiş ise de 
tayyare toplarının ateşi \'e a\·cı 
tayyarelerinin takibı neticesinde 
ka~mıy:ı mecbur olmuşlardır. 

Madrid 7 (A.A.) - Geçen gece 
&aat 2.30 da hükumet merkezinin 

etrafındaki mıntakalarda ve bil
hassa üniversite mahallesinde \'e 
Casa Del Campo'da bir çok infi -
laklar vuku bulmuştur. Asi tayya· 
releri hükumet merkezinin civa -
rında uçmuşlardır. 

ı Söylendıgıne göre beheri üç fıı·ka

Jı dört l:olordu İspanyaya gönde
rilmek üzere hazırlanmakt~dır. Ay

ni membadan haber alarak üç ay 

evvel İspanyaya 60.000 muhat \p 
gönderileceğini yazmıştık ki hıılen 

bu haoor ~·üzde yüz teeyyüd etme
miştir.• 

Milliyetçilere yardım 

Paris 7 (A.A.) - Resmi gazete 
İspanyol mültecilerine muavenet İ· 
çin açılan 3.150.000 franklık kre

diye ait hrarnamenin metnini neş

retmi~tir. 
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Milli endüstri 
Re/ ah getiriyor 

( l nci .;ayfadan cievam) 
tacılar ~O! bin lira, şeker nakliye
cilıği 60l bin lira, fabrikalarda ça
lişanlar bır milyon altı yüz bin li

! h .d b Parmakları arasında zincir çevi· - , L \vl·s arasındaki mücade e a ir l k ı ·a d'"kt'" k (Bag' boynuz) de· e L . 1 250 000 ren bazıbnnın, laf arasında, elin· ı çı ıg o u . ' devre"i? girmiştir. cwıs · · i k 
1 

d k d .. u""kleri 
' k d' k ' o.eki zinciri alınız, kafasındaki i - nilen şey er en ·a ın yuz , 

mensucat amelesinin en 
1 teş ı- markalı üstü dört köşe yüzükler, 

liitına girmesini temin etmek iç.in rin zincirııı\ kırmış olursunuz. 
•alı günü bir konferans verecektır. Acaip bir derttir vesseliım. 

ihtilaf için 
• Ankaranın emri 
Bekleniyor 

Edirne (Hususi Muhabirimiz

den) _ Edirneye giderken Yunan 

topraklarından geçen 33 kilome\~!! 

demir yolunda hangi kanunların 

cari olacağına dair Yunan dekge

sile seh··ımizde yapılan müzakı:re

ler bitmi.) ,.e bir nokta müstesna 

olmak üzere her hususta tam bir 

itiliıl hasıl olmuştur. Ihttla!lı kalan 

tek nokt ı hakkında Ankaradan ge

lecek emre göre lıarel:~t edile -
cektir. 

Üzcılnde ıınlaşına lıusıl ol;,rı r.ok

talar af"sında, Yunan memudan
ı~ııı tren, Yunan topraklarından ge

çerken bilet kontrölü yapı:ıalar: 

teklifinin kabul edrlmiş olf"lnsı d:ı 

vardır. B undan başka evl'elcc her 
ikl hiıkumetin mü.jterek kanu'llar: 

tatbik edılirken bu defa herhaPgi 
bir vuku<ıt anında, hadıs~ h·ır.gi 

topraklarda meydana geldıyse o 

toprak sahibi hükumetin kanunu 

cari nllcağı esası d.ı. kahu' edi • 

miştir. 

Biletsiz seyahat edenlere gelın -

ee : B unlar yakalandıkları anda 

trenden indirilmiyecek, tabasına 

göre az yakın istasyonıı kadar gö
türülecektir. 

33 kilometre için Lozan muahe
desi sırasında hazırlanmış olan ni· 
zamname, yukarıdaki esaslar dahi

İşte ve ezcümle tesbih denılcn 
nesne, insanların tarih evvelle • 

t rinden ba~lıyan ve mukaddesleri 

arasında mevki alan öyle kuvvetli 
bır' itiyatıı:· kı, bu mukadde>lik 
kıymetini tamamen kaybettiği 

halde buııi.ın •ü; olarak ayni mev

kii muh~foza etmiştir. Kadınlar 

bovunların.: tesbıh ~ekimde ınci, 

' akut !;ehriba, lıeşibır yerde, al-_, . 
tın gibi şeyleri dizerler. Erkekler, 

muhtelli şeyinden yapılan tesbıh
lt·rı ellerinden bll'akmazlar. 

Tesbih ckyıp geçmcyınız. Dun
~ ~da nc var ki, ondar. tc>bih yapıl
znasın?! 

Topkapı müzesırdc liat biçi • 
lemiyen inci tesbihlcn başla da tiı 

~iımiıklü löcek kdbuğuna kadar, 
yemi~ o:ekırdeklerinden, yiyecek -

Jerc!en, t3lıtadan, mücevherlerden, 

her şeyd~tı tesbih yapılır ve daima 
~ok k ıymctli ol&biJir_ 
T~sbih danelcrinin kıymeti ma-

1,nda olduğu kadar da biribirine 
mü,avi ı;!Enişlerinde vardır. Bü

)ilk, küc,ük olmamak şartile iyi çe

kıimis ,mcseliı bir bafon veyahut 
bir zu'mrüt veyahut bir akik tesbih 

çok kıymetlidir. Bugün piyasada 
' en fazla revaçta olan mis tesbihle

ridk B'1nl;.r kokulu ağaçların ken· 
c<ilerindcr, ~·ekirdeklr-rinden yapı
lır. 

Uzun yuvarlak, kısa, dört köşe 
ve daha <oe·aip ~ekillerde de olabi
lir. 

nğrzlıklar ve nihayet taraklar \'e 
süsler v~ daha sonra da biblolar 
yaparak geçinebiliyoruz. 
Artık tcsbih alanlar parmakla 

gösteril~bilir. F,.kat sakın bununla 
tcsbih kullananların eskisi kadar 
olmadığım zannetmeyiniz. Her e\·
de mutlaka iki üç ve hiç olmazsa 
bir tcsbilı vardrı-. 

Bu sii~ iC"in, Zf\\'k için, vakıt ge

çirmek için, icabında namaz krlan

Jar iein olmak üzere bir seb~p ve 
beha~e ile evde bulundurulur. 

Fakat, bir defa, herkes kendisi 
yapabilil'. Mesela hurma yedikten 
sonra ,.ekirdeklerinı yıkar, temiz-

' ier, ort•larından deler, bir ibri,ıme 
dizer, ucuna da bir puskül uydu -
rur, oldu bir tesbih. 

Bize gelıniye lüzum ne? 

Fakat bayım, bizi sarsan asıl bu 
değil. Hani şu ellerde ı;ekirdekler

k yapılan \'C zincire dizili olan tes

bihlerdir. Bunlar (5) hatta (4) ku-
rusa kadar satılıyor. 

Kaybolursa yenisi alınabilir. Pek 
alii clde tesbih gibi kullanmak 

mümkündür. 
Her işe yaraı-, hafiftir .. 

Göriılüyor ki, tesbih işi de suya 

clüşüyor. İtiyad yine itiyad, fakat, 

para meselesi onu da bütün emtia 

gibi taklitlerini yapmıya sevketti. 

Ben hatırlarım, büyük valide bin 

Lirlik bir tesbih kullanırdı. Bir gün 
pek merak ettiğim bu tesbihi asılı 

c;lduğu yerden aldım ve oynamıya 

başladım. Nasılsa üzerine basmı • 

şım, biri kırıldı. e\'velıi korktum. 
Sonl':ı dikkat ettim, içinden nefis 

ve kurumuş bir fındık içi çıktı. Me-

Motörlü fırkalara tahsis edilnıiş
tir. Bu fırkalarda, bundan başka, 
zırhlı otomobillerle mücehhez bir 
İstikşaf grubu bir topçu \'e mo -
tôrlcr!e rr,ücehhez bir süvari ala· 
Yı bulunm&ktadır. Bu fırkalar. 
saatte altı kilometre mr,::afe ka 
!edecek kabilıyctte bulunmakta -
dır. 

linde tadil edilecektir. 
ra kazanıyor ve devlet de yalnız !---,,-----------,.... 

Bir nevi tcsbih daha vardır k, 
eğilir, göderinizi küçücük deliğine 

takıp bakursaııız mesela içinde İs
tanbulu pek s~rih ~ekilde görürsü
nüz, 

ğer bu tesbih iki ka\'rulmuş ka
t:uklu fındıktan yerli \"e yani bü-değer \'ardır ve kanaatimizce bil -şeker üzerinde iki milyon iki yüz yük bfr manası olan Karabük de· 

elli bin liro vergi alıyor. 
mir ve çelik fabrikaları İnönü adı-

Görülüyor ki, sanayileşme yo • na dikilmiş canlı bir abide ola • 
lunda göze çarparı hareketlerde caktır. 

,..__ İnöniı'yü ölmez kılan yüksek bir Şakir Hlzım Ergökmen 

Türk iyede eğlence pahalılığını delice 
gıkım olmaktan kurtarmalıdır! 

bir 

Dün p:ızardı. Hava, İstanbul şeh
tinin bütün dünyada misli olmı • 
Yan baharını müjdeler gibi nefis -
ti. Sokaklar ma haşerallah. 

Fakat i~inden neş'e fışkırarak 
kendini sokağa atanların neş'eleri-
11in boynu büküldüğünü görmek 
1Çin tramvaylarda üst üste ezilen
lerin rez~letine bakmıya bile lü
ZIJrn yok. 

1 İstanbı.;lu, -haksız yere- ecnebi· 
ere cche!lnem göstermiyelim di~·o

tul- Pekiilii, öyle edelim. 

1 Fakat hakikati, İstanbul sokak
arın ın çukurları gibi, örtmek 

llıiirrıkün değildir! 
d _Eğlence yerleri, bizdeki kadar 

11l1Yanın hiç bir yerinde bahalı 

deı;ildir. Bugün Anupa milletle
rinin fiatlarını ~·akından bilenler 
çok iyl l:ilirler ki, çalışan bir Av
rupalı ail~si için (Eğlence masrafı) 
aile biı tçesinin başındadır. Çalışan 
insan içiıı şehrin içinde dilediği gi
bi eğlenmek mukaddes hakların • 
dan bridır. Fakat hiç bir Avrupalı 
tğlenmek için aile bütçesinin rnah
\'ını gözüne alacak kadar mecnun 
değildiı'. Her aile butçesinin asgari 
fasla eğlcnce~·e mahsus masraftır. 
Asgari faslı! 

Bizde bir eğlenmek saati, bir yı
kımdır. E'ğlence, memleketimizin 
mecnuna!lc denecek derece bahalı· 
ya mal olen tarafı bulunuyor . Bir 
haftalık çalışma emeğinin ücreti-

ni bir saat zarfında vermeden hiç 
bir Eğlence yerine girmek, eğlen -

• mek kabil değildir. 
Malumdur ki, burnumuzun di • 

bindeki Balkanlarda (Varna) gibi 
eğlence ~hirlerinde plajların du • 
huliyeleri, bira ve kahve fiatları 
bile heyeti vekile kararlarile tesbit 
olunur. Sebep? 

Türkiyı:de eğlence bahalılığını 
böyle ölçüsüz, delicesine bir yıkım 
olmaktan kurtarmalı ve normal 
hale getirmeliyiz. 

Yoksa halk, İstanbul sokakla • 
nnda ebcdiyyen böyle gamlı bir 
kütle halinde çalkanıp durmaktan 
kurtulam:yacaktır. 

Açık SözlU 

Tesbihçilerin ncl'ileri de çoktur. 
Kavaf işi yapanlar, eski usulü boz

mayıp öylece (33), (99), (1001) lik 
tesbihler yapanlar ve nihayet bu 

heveslen istifadeyi düşünen açık
gözlerin piyasaya çıkardıkları (5) 
kurujluk tesbih imal edenler bu 
nevilerin belli başlılarındandır. 

B~yazıt camii içinden hiç geç • 
mişseniz rormü~>ünüzdür ki, sağlı 
sollu, üstlı kapalı veya açık, içle
rinde N~ıhu nebiden kalma postlar 
iızerinde c-turmuş sakallı. esmer ve 

yük valide tarafından imal olun -
muş. 

Ha bire krrıp ycdım. Otuz gün 

•arılıktan yattığımı düşünür, tes
Lihten l·alıi korkarım. bana bun
lar tesbih böceği gibi canlanıp has-

talık g0tirecekler zannederim. 

Bir musibetle biçare tesbih 
itiyadı olanların iki günde biı' büt-

çelerini beş kuruş da olsa rahne -

d3r eden tesbih almaktan yakamı 
kurtarmış oluyorlar hamdolsun! 

iSTANBUL MUHAB/Rt ................. Tü-;k'J~~ş~ ...... lü~;·~ ...................... . 
İzmirde halkın büyük sevgisi 

ile karşı?andı 
İzmir, 7 (A.A.) - Yurt turnesi- 1 tcrisll'l' vapmışlardrr. Bu gösteri§

ne çıkarak şehrimize gelen yüzbaşı ı 
Zekinin idaresindeki Türkkuşu 
filosu tarafından bugün İzmirlile
rin davetli bulunduğu Gaıicmir 
tayyare alanında, tren, .:ıtomobil, 

otobüs, araba ve yaya olarak bir 

sel gibi akın akın gelen altmış bin 

halkın huzurunda ve güzel bir ha
vada yedekte planör uçuşları, ak

robasi hareke tleri ve paraşüt atla
malan gibi cazip ve heyecanlı gös· 

!eri \'Csait bulam3dıklarından do

layı bir çok İzmrr!ikler de görme
mişlerdir 

Filomuzun manevra ve hareket

leri candan gelen bir sevgi ile tak

dir edilmiş, alkışlanmış ve böyle-

Jikle e.;asen havacılığa derin bir 

sevgi ile bağlı bulunan halkımız 

üzerind~ büyük bir alaka uyandır· 
mıştır. 

;ilen ve A•merikanın gelecek harp· 
ta bitaraf kalmasını temin~ matuf 
olan bazı tedbirleri müzakere ede
cek. Amerika buyük bır askeri 
devlet \'C dünyanın iktısadi mu • 
vazenesinde mühim bir kuvvet ol
duğundan, bu devletin gelecek 
harpta takip edeceği hattı hareke
ti şimdiden bilmek çok istifadeli
dir 

AmcriKa ır.eclisınin ınüzaker~ t·· 

dcceğı bitaraflık kanunları, Am~

rikanın 'n,diden gelecek harp!<' 
bitaraflıgı ilim mahiyetinde ted -
birler değildir. Bunun için şim

diden kaııuıı yapmaya lüzum yok· 
tur. Bir harp çıktığı zaman, bir dev
letin hattı han:ketini tayin eden 
amil, o devletin sıyasetidir. ister
se bitarat kalır, isterse harba iş -

1 tirak eder. Bır Avrupa harbına kar· 
şı Amerika bugün bitaraflığını 

muhafaza etm<k azmindedir. Fa
kat büyük harp göstermiştir ki bi
taraf kalmak kararını \•ermek ve
bitaraf kaJmak, başka başka şeyler· 
dir. Bir devlet bütün kararlarına 
rağmen harba sürüklenebilir. İşte 
Amerika meclisinin bugün almak 
iştcdiği tedbir bitaraf kalmak !:a
rarının !a1 bikini kolaylaştırmaktan 
ibarettir. 

Amcir'tclılar için büyük harp 
ibret dersleri ile doludur. Devlet
ler hukukuna göre, harpta bitaraf 
kalan devlet bir takım hakları 

kalan devlet bir takım hakları haiz
dır. Kontraband olmıyan eşyayı 

muhariplerdcn herhangisine sat -
mak. Gmıikrini açık denizlerde 
se:, ır ve ~cfer ettirmek Tebaasının 
muharıp devletlere ait yolcu ge
mileri i;;ındc seyahatlerini temin 
dmck. 

Büyük Harp çıktığı zaman Ame
rika bitG.r<>flığını iliın etmişti. Fa
kat bazılarını yukarda saydığımız 
Lit~raf devletler hukukunun mü
dafaasını yaparkcndir ki Almanya 
ile barba sürüklenmiştir Çünkü 
Almanlar, açtıkları denizaltı har
bı ile Anıerikanın İngıltere ve bi· 
taraflar ile ticaretine manı ol
muş, Amerika gemilerini, haber 
\•crmeksı.in batırmış ve Amerika 
yolcularının hayatlarını tehlike -
ye koymu~tu. Amerika denizlcriıı 
serbcstisini temin edeceğim ve 

dünyada demokrasiyi sağlamlaş
tıracağım diye harba girdi. Mil -
yarlarca para sadetti. Bir çok A
merika kanı akıttı. Fakat sulh A
merika için büyük bir hayal su • 
kutu olmu~tur. Bu hayal sukutu 
sulh manası etrafındaki müzakerc
lerlre başlar. Başta Wilson olmak 
üzere Alll{'rika delegeleri Vcrsail
les'ın entı ika havası içinde apışıp 
kaldılar. Medeniyet ,.e denizlerin 
serbestisi için yaptıkları mücade
le, anladılar ki hakikatte bir ta
kım politıka kumarbadarının o
yunları imi~. Yük~ek prensipler 
namına dökülen kan, meğer siliıh 
tüccarlarını zenginl~tirmek için
mi~, Amerika yirmi senedir bu hl
yal sukutunun sersemliği altında
dır. 

İşte Amerika meclisinin müzake
re ve hiç şüphesız, kabul cdecegı 
kanunlar, l"iyük harpteki \'aziye
tin tckerrt:ı·ünc mini olmak için a
lınacak tedbirlerdir. Bu tedbirler, 
esasen şimdiye kadar iki defa a -
lınmı~tır: Biri İtalya - Habeş har
bı sıralarında, ikincisi de İspany:ı 
ihtilali çıktığı zaman, Amerika her 
ıki mesel~de de A\Tupa de\"let!c
rınin kararlarını beklcmiyerek bu 
mücnde!elere karşı bitaraflıı}ırı ı
:n etmekle kalmamış, ı<_ynı za -
manda muharip devletlere harp 
malzemesi satmamay• kara'r ver
mıştir. Cumhur B~kanı kendisin 
\•erılen sal.\ iyetlerc dayanarak 
Amerika tebaasını muharip ülkele
r<' alt yc!cu gemilerinde seyahat 
ctmekt~n me·ıetmiş_ Amerika ge
mılerini de hımaye etmiycceğinı 
bildirmi1tir. Şimdi muvakkat va· 
ziyctlcr için alınan bu tedbirler 
dJimileştirilece ktir. 
Sciıün 1.ısası, Amerika, kendi • 

.;,ni bir a•ır içinde iki defa harba 
sürükleye>ı denizicrin serbestisi 
prcnsipini arlık müdafaa etmiyor. 
hir harp ,.kacak olursa kendi ka
buğuna çekilerek kimseye para 
ikraz etmiyecck. Kimes ile ticaret 
yapmıyacak. Denizlerdeki gemileri· 
ni himaye etmiyecek. Tebaasının 
emniyeti üzerinde durmıyacak. 
Bu, devktler hukukunda bitaraf
lığın >·eni ve belki de bir zaman 
başka devletler tarafından da ka· 
bul edilip kodifiye edilecek bir t.e
lakkisidil". 

Ahmet ŞUkrU Esmer 



AÇIK SÖZ- 8 Mart 

ır-----------------'"" !Açık Söz'ün Roman Tefrikası: 36 

AV~ O Raaa Will.iJ'.~ 
GURUR VE SEVGi 
' -2-

Yozen Seyfettin ORHAN 

Nihal sebebini söylemeden bu 
ıeklifi reddediyordu. Ahmet genç, 
güzel ve cazipti. Nihalin bunu ka
bul etmemesine göre muhakkak 
derin ve içli bir sevgiye mağltıp ol
ması lazımdı . Nihal birisini sevi • 

. yordu. Fakat kimi? 

. * 
Nihalin, Ahmetten sonra Mit • 

hatırı da evlenmek teklifini red et
tiğini duyan Necdet artık o muhit
te duramıyacağını anlıyarak, bir 
an evvel bu semti değiştirm~ğe, 

buradan uzaklaşmağa karar verdi. 
Ve bir gün kimseye görünmerlen 
burayı terketti. 

Necdete bir gün, bir mektup gel
di. Nihal, acele onu çağırıyord•1. 

Buna evvela bir mana veremedi. 
Fakat sonra, bu davete icabet için, 
mana verememenin kendisi, yahut 
senelerce kalbinde bir sır gibi sak
ladığı aşkı için tehlikeli olduğunu 
anladı. Mektubu ;ebine koydu ve 
kararsızca yola çıktı. 

* Necdet Nihali yatakta goruncc 
vurulmuşa döndü. Nihal, senelerce 
Necdetin gözlerinden beklediği 

şefkat ve ve teselliyi görebilmek 
· için gözlerini ağır ağır açtı: 

- Çok hakika tsızımşsın ! Beni, 
birgün olsun aramadın! dedi. 

Her saniye başkalaşıyor, gözleri 
derin dalıyordu. Fakat Nec -
det, bir an için bütün düşündük • 
reti, bir an için bütün düşündük -
!erini açığa vurmak, hislerini bir 
anda söylemek istedi. Nihale bu 
vaziyette birşey açmak doğru ol • 
mıyacaktı. Daha sonra, ya bu hls
talık da mağrur ve hırçın kızın 

bir oyunu ise diye düşündü. Hatta 
bunu ağzından bile kaçırdı: 

- Seni hata eski Nihal olarak 
tanıyorum, dedi. Hatta, şu halinde 
zaafımı denemek, yine eski istih -
zalarını yapmak için tertip ettiğin 
bir sürpriz, bir komedya zanne • 
diyorum. 

Etrafına göz gezdirdi; 
- Öyle zannediyorum ki, şim • 

di şuralarda, bir yerde gizlenmiş 
Ahmet, Mithat çıkacaklar .•• Ve U· 

zun bir kahkaha kopacak. 

Daha fazla devam edemedi. Göz
lerine N!halin heyecandan inip 
kalkan göğsü ilişti. Nihal hıçkıra· 
rak: 

- Yeter, dedi. Benim bu halimi 
yapmacık telakki edecek kadar 
hissiz davrandığın için seni affet
miyeceğim... İşte, yine kavgaya 
sebep sensin! 

Nihal, yine hırçınlaştı. Dudak • 
!arından uzun bir kahkaha taşa· 
rak: 

- Bu da oyun ... Ah evet ... Bu 
da oyun, diyordu. Göğsü sık sık 

kalkıp inmeğe başlamıştı: 

- Alay, istihza .. Oh Necdet hu
na layıksın!. 

Necdet bir an sarsıldı. Bu ağır 
haerketi onun yüzüne vurmak için 
ayağa kalktı: 

- Sen ...... 
Dedi. Sözünü bitiremedi. Nihat, 

gözlerini ebedıyete kapamıştı. 

Necdet, son nefesine kadar P,U • 

rurunun pençesinde kıvrana,ak 

ölen bu kızı öptü. Bu pusetle sene

lerin biriktirdiği hasret ve iştiyakı 
sezmemek kabil değildi. 

lılUIUllllllllltlllllllllflUUUllllllllllllOllllllllllNMUUllllNMHl ...... NUlllllllll-MINllllllNNllNUOllllllllNMllllllll l lNMIUffllflll ... 

C addeler boyanıyor 
Cadde ve kalabalık meydanlar

daki geçit yerlerinin boyanması 
hakkında verilen kararın tatbikine 
başlanmıştır. 

ilk olarak Galatada Ziraat Ban
kası önü ve Karaköy meydanı be. 
yaz boyalı çizgiler" ayrılmıştır. 

Kanalizasyon hırsızları 
Şehrimizin bazı yerlerinde açık 

ırözler yeni bi r hırsızlık ve geçim 
yolu bul muşlardır. 

Bunlar tenha ve karanlık za. 
ınanlarda, inşaatı ikmal edilen ka
nalizasyon çukurlarının büyük de
mir kapaklarını sökerek çalmakta• 
dırlar. 

Epeyce kalın ve ağır olan bu 
kapaklar parçalandıktan sonra hur
da fiatına satılmaktadır. 

Bu yüzdan açık kalan çukurlar 

7olcular için büyük bir tehlike 
teşkil etmektedir. 

Üniversite rasathanesi 
Geçen yıl Zcisse fabrikasına ıs

marlanan iki teleskop aletinin gel
mesile faaliyetlerine geçen Üniver
site rasathanesi yakında çok daha 
mükemmel bir şekle gelecek tir, 
Ayni fabrikaya ısmarlanan bir bü
yük ve birkaç küçük alet te ya
kında gelecektir. Aletlerin gelme. 
sile rasathane faaliyetlerini arttır• 
makla beraber biraz daha genişli. 
yece~ tir. Ra.athane faaliyetlerinin 
neticelerini kitap halinde neşrede
cektir. 

Batmıt gemiler hakkın
da bir proje hazırlandı 

Maliye vekaleti bükümetin dof• 
rudan do~ruya veya bir şirket 
vasıtasile hükümet hesabına deniz
den çıkartacağı batmış gemilerin 
hurda demir ve sair kısımlarının 
gümrüksüz olarak memlekete so
kulması hakkında bir kanun pro
jesi h•z ırlamıştır. 

Açık Söz'ün romanı: 38 

Y azan: lskencier Fahrettin 
parmaklarının ucunda buruştur -
duğu küçücük ipekli mendilile oy
nuyordu. Birden kaşlarını kaldıra
rak, tecrübesiz bir çocuk safiyeti
le Marikaya döndü: 

- Bizi Konyada bir yıl geçindi
ren iki büyük tarlamızı babam ö
lünce satmak istedik te, ikisine bir
den beş yüz lira veren olmadı. Şu 
İstanbullular ne zengin insanlar ... 
Bu kadar parayı nereden buluyor
lar, Marika? İstanbula geldiğim 
gündenberi bunu düşünüyorum: 
Selma hanım sırtında bizim gibi 
bir aileyi tam bir yıl geçindiren iki 
büyük tarla değerinde bir kürk ta
§lyor! .. Buna şaşmamak kabil mi? 

Marika cıvap vermek fırsatını 
bulamadı. , 

Oda kapısı yavaşca açıldı ... 
N evzadın başı göründü: 
- Doktor geldi. .. Annemin he -

men hastaha!1€ye kaldırılmasını 

tavsiye etti. Otomobil çağırttım. 

Bana bir saat kadar müsaade ede
ceksin, yavrum! 

Zeynep birşeyler söylemek isti
yordu. 

Nevzat sözünü şu cümlelerle ta
mamladı: 

- Ben çok çabuk dôneceğim. 

Hastahaneye kadar annemi götü • 
rüp yatıracağım. Ben gelinceye ka· 
dar siz burada oturunuz ... 

Nevzat tekrar başını dışarıya 

çekti.. ve yavaşca kapıyı kapadı. 
Koridorda ayak sesleri işitili • 

yordu, 

BÜYÜK EDEBi ROMAN 25 Yazan : AKA GUNDÜZ ........................................................ 
• Pıtrr. •• p,,.,,. • için ... - Öyle oluyorum amca. Galiba 

bu bir hastalık. 
- Dur, hele bir otur. 

MÜELUFı: Nlzamettin Nazif - Bütün dost kızları böyle has

talığa tutulsunlar. Düne kadar 
maviştin, bugün masmaviş olmuş· 

sun. 

- Peki, peki, peki! 
- Peki ne demek? 

- Ne mi oldu? Olanlar bana ol
du. Görmüyor musunuz be? Saate 
baksanıza ... Altı buçuğu beş geçi· 
yor .•• Mari küplere binmiştir . 

Garsonun getirdiği yeni bardağa 
sarılırken şakrak bir kahkaha atan 
Hilmi; 

- Yalnız o mu? - diye söylen
di - Kadıköylüyü unutuyorsun! 
Maamafih daha vaktin var, gene 

gidebilirsin. Ne olur? İşim çıktı, ge
ciktim dersin, biter gider. Yahut 
gitmeyiverirsin. 

Nazminin fena halde canı sıkıl -
mıştı. Elindeki sigarayı hiddetle 
yere fırlattı. Yakası yırtılmamış ?ir 
kaç küfürle karışık: 

· - Hay Allah belasını versin! 

-diye haykırdı· İyi ki hatırıma ge
tirdin. Guya bu akşam ona da bir 
mektup hazırlamış bulunacaktık. 

- Mektubu da yarın veriverir

sin ... Kıyamet kopmaz a ... Hem ne 
bil!rsin, belki de kız unutmuş, Ka
dıköye dönmüştür. 

Ömerof onu teskin etmek için 
bu sözleri söylemişti. Fakat Nazmi 
bir kat daha küplere bindi: 

- Kızların randevu verip saat

lerce beklettikten sonra burnuna 
güldükleri adam ben değilim! ·di· 
ye bağırdı- kızdırma beni! Söy
lerim ha! 

Maamafih, gene o anda bu hid

det kendiliğinden söndü. 
- Hakkın var Hilmi... -dedi

Gitmeylveririm. Hem sabahleyin 

söylediğin gibi bu Mari artık pek 

şımardı. 

Sonra birden bire tekrar Ömero
fa saldırdı: 

- Kuzum nedir gene sen pis bir 
koku sürünmüşsün ... Öööf! Utan· 
mıyor musun bunu sürmıye? 

- Canım sana ne? Her şeye ka
rışıyorsun artık Nazmi .. . 

- Dık konuşma bir kere ... Efen
di efendi dinle ... Külahları değiş· 
miyelim. Bir lavanta kullanan a
dam ba§kalarının da zevkınc hür-

zıldı. Kazara kılıfı yırtılmış bir ge
lin şiltesinden fırlamış pamuklar 
kadar ak bulutlar Kasımpaşanın 

üstünde yavaş yavaş uzakl&şıyor -
du. Kalafat yerinin önünü dol -

duran mavnaların ötesinden, beri

sinden hafif dumanlar yükseliyor
du. 

Tramvay köprüyü ortalarken 
gözüne bir kaç sırık hamalı ili şti. 

Güldü, paytak paytak ne tuhaf bir 
yürüyüşleri vardı bu adamların!.. 

Taşıdıkları yükün ağırlığını azalt
mak için olacak, bellerini kıvırarak, 
göbek atar gibi yaparak, gerdan 
kırarak yürüyorlardı. 

Beğenmemişti bu manzarayı ... 
Bu iyi yapılı erkek vücutlarının 

dağ orospuları gibi kalça çalkala

yışlarını iğrenç bulmuştu. Başını 

Boğazdan yana çevirdi. Şirket va

purlarından biri yine faryap etmiş, 
ha babam ha Köprüye kurum fır· 
latıyord.\ı . Sadakor çarşaf giymiş 

bir genç kızın bu kurum yağmuru 
altında korka korka geçtiğini gö -

rünce: 

- Efendi kaptan ... biraz insaf! 

-diye mırıldandı- Şu çar kçına söy-
le de k3zıın mı kızdıracak, istim 

mi tutacak, ne yapacaksa yolda ge
lirken yapsın. 

Gemicilık damarları depremişti. 

Bir kaç sene evvel hayatta en bü

yük emeli kaptan olmaktı. Koluna 
kat kat sırma şeritler takmak için 
can attığı: açık denizlerde dev gibi 

dalgaları yararak ilerliyen bir bü
yük geminin kumanda köprüsünün 

de, gözlerıni engin ufuklara daldı
rarak her kerteden esen rüzgarla
ra göğüs germeyi tahayyül ettiği 

günleri hatırladı. Ve bir an ken -
dini, göğsü dört çift çapalı düğme 
ile süstü mektep üniforması içinde 
görür gıbi oldu. 

(Devamı var) 

- Babam bugün sizi görmek is
tiyor. Mutlaka uğramanızı r ica e t· 
ti . 

- Hım, dedi. Biliyorum. l\'!usta
fanın iş i için olacak. 

- Mustafanın işi mi? 
- Seni kızartmamak için böyle 

söyledim. Yani Mustafa ile s0nin 
i ş iniz için. Şu köşe rafında toz şe
ker kutusu var, uzatıver bana. Şim· 
di bu elmaları ince ince dilece -

ğim, üstüne toz şek~r. onun üstüne 
bol limon. Anladın ya. 

- Babam da içtiği zamanlar hep 
bu mezeyi yaptırırdı . 

- Bugün uğrıyacak mısınız' 
- Acelesi ne? Gelecek sene uğ· 

rarım. 

Koca üstad, hemen rasttan bes

telediği bir şarkıyı mırıldanmıya 

başladı: 

- Çatma kurban olayım kaşlannı, 
Dindir artık gözü.nün yaşlarını. 
1 şte sevdamızı verdik ele le, 
Dindir artık gözünün yaşlarını. 

Bana bak maviş! Uğramasına 

uğrayacağım. Amma ne diyeceğim, 

bana diyeceklerimi öğret. 
~ Ben ne bileyim. 
- Muammalı mı konuşacağız. 

Peki öyleyse söyle, babana evet mi 

diyeyim, hayır mı? 

- Evet deyiniz. 
Başka bir şey söylemeden ko • 

şarak kaçtım. 

Öğle yemeğine geldi. Babamın 
odasına girerken •öylenmiye baş
ladı: 

- Ne dersen peki paşa. Hiç ağ-
zını açma. Söyliyeceklerini 
yorum. Hepsine peki 1 

- Ne oluyorsun Rasim? 
- Peki oluyorum. 
- Anlamıyorum Ustad. 

bili-

T T 

Anlasan da 1>eki, anlamasan 
da. 

- Onu Mavişe rnr. Bana geldi. 

Babana evet mi diyeyim hayır mı1 

dedim, evet dedi. Yani peki... Mus
tafa? Pek i, Maviş, peki, paşa bnba, 
peki. Anladın ya paşa? 

- Peki, anlad ım. 

- Sen de mi peki. 

-Peki. 
- Demek konu~acak başka bir 

~ey yok. 
- Hepsini konu~tuk. 

- Peki. 
Gülüştüler . İyi ;ımma, bu üçü -

müzün arasında bir pekileşme. 

Mustafa ne diyecek? Ona bir şey 

soran yok. 
Soran yoksa zarar da yok. Mus

tafa akşama gelecek, ben söyle • 
riın. Sonra da Ayaspaşaya götürü
rüm. Prenses de gürmek istiyor -
du. Memnun olacak. 

Mustafa geldi. Her şeyi anlattım. 
İlk defa, çocuklar gibi boynuma 
sarıldı. 

- Vapur vakti geliyor. Ben ha-
zırlandım. 

- Gitmesen olmaz mı? 4: 
Bir defa daha yalan söyledim: 
- Söz verdim. Ayıp olur. Hem 

seni de getireceğimi söylemiştim. 
Biraz düşündükten sonra yavaş

ça: 
- Sen bilirsin, dedi. 
Anladım ki, istemiye istemiye 

gidiyor, beni de kırmak istemiyor. 
Fakat benim acaip bir deliliğim 
var. Gürültü, ışık, kahkaha, ::nüzik 
istiyorum. İstiyorum ki, saadetimi 

herkes görsün. Ben ne mum ada • 
dım, ne kırk türlü kuru abur cu • 
bur yedim, ne de Zekeriyya sofra
sının... 

1 Amma mes'udum. Amma Zeke-

riyya peygamberin Mustafadan ha
beri yokken ben mes'ut oldum. O 

kadar sevinç içindeyim ki, lodos be
ni çok rahatsız ettiği halde köprü
ye kadar hiç bir şey olmadım. 

(Devamı var) 

mete mecburdur. Lavanta mendil 1'!!:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gibi, iç gömleği gibi bir şey değil ı : 

ki ... Sen sürdün mü? Biz de iste
sen de istemesen de kokuyu alı -
yoruz. O canım .Helyotrop> var -
ken bu pis kokuyu nasıl da sürüne
biliyorsun? 

Ve yediği azarın acısını sifonlu 
şaraptan çıkarmıya hazırlanan Ö
merofun elindeki kadehı kapıp son 
damlasına kadar yuvarladıktan 

sonra, içi rahat bir adam kahkaha
sile güldü: 

- Hem kim bilir ... belki de bu 
randevuya gitmemem hayırlı olur. 
Bazan öyle ummadık yerde bu ran
devuları hatırlatıyorlar ki, insa -
nın kafası allak bullak oluyor, şa
şırıyorsunuz, konuşamıyorsunuz, 

adeta dilıniz tutuluyor. 
Sonra bu sözlerden biı· mana çı

karmağa çalışan arkadaşlarını mey
hanenin karanlık köşesinde bırak
tı, sokağa fırladı. 

On dakika sonra Köprüden geçen 
ikinci mevki bir tramvayın arka 
sahanlığından Halici seyrediyor -

Son Telgraf 
... ~· . · -··. · - ~- ·~'1 ~ 

En heyecanlı romanları, en 
mühim haberleri neşrediyor 

Her Akşam saat 16 da Mutia ka Son 

Telgraf Gazetesini Alınız 
(3) Kuruş 111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Zeynepte Marika baş başa ka· 
lınca, Zeynebin kafasını garip bir 
şüphe sardı: 

•- Acaba Nevzat Bey. anasını 
hastahaneye götürmek bahanesıle 
sıvışıyor mu?> 

Zeynep bu şüphesinden Mari • 
kaya bahsetmek cesaretini kendin
de göremedi: 

- Çabuk gelir mi dersin? 
Diye mırıldandı. 
Marika : 
- Bunda da bir hayır vardır, 

hanımcığım? Ne de olsa kaynana 
zırıltısı çekilmez ... Ne kadar iyi 
olsa, kocana hakim olmak fırsatını 
bulamazsın! Zaten Nevzat Bey an
nesini çoktan beri hastahaneye kal· 
dırmak fikrinde idi. 

- Keşke gitmeden görseydim 
bir kerecik kadınca~ızı ... • 

- Adam sen de. Bir iki gün son-
ra karı koca hastahaneye ziyarete 
gidersiniz! Daha iyi olur ... Uzak -
tan muhabbet daha tatlıdır malüm
ya! 

Sokak kapısında bir otomobil 
motörünün gürültüsü işitildi. 

Zeynep sordu: 

- Götürüyorlar, değil mi? 
-Evet ... götürdüler. 

Zeynep bir kaç dakika sustu. 
Marika üntitsiz görünmüyordu. 
Nevzat acaba böyle bir tuzakla ev
den sıvışmış mıydı? Yoksa bu su
retle Surpik Dudunun rolüne ni
hayet vererek, meydanda tek başı
na kalmak mı istiyordu? 

Nevzat Bey, dışarıda planlarının 
bir kısmını Marikaya anlatmıştı 

amma .. Marika da hayatında neler 
görmemişti! O bile Nevzadın ha • 
!inden şüpheleniyordu. Kendi ken
dine: 

- Ya dönmezse .. ?! 
Diye mırıldanıyor ve Zeyneb! te

selliye çalışıyordu. 

* Nevzat sözünde durmuştu: 
Bir saat sonra eve döndü: 
- Zeynep, çok bekletmedim seni, 

değil mi? 

İkisi birden geniş bir nefes ol
dılar. Marika da yürek çarpıntısı 
içinde bocalıyordu, 

Zeynep: 

- Çok ayıp oldu, dedi, anneni 

göremedim! Hiç olmazsa elini öp
seydim .. 

Marika dudağının ucile gülüm
serken, Nevzat sıgarasını yaktı: 

- Ben de çok müteessirim, am
ma .. yapılacak bir şey yok. Kalbi 
tuttu yine. Doktor hemen hastaha
neye kaldırılmasını tavsiye ettl 
Fakat, ben annem gittikten sonra, 
bu evde kalamıyacağım ... 

Marika lafa karıştı: 
- Paşacığım, bana liif düşmez 

amma, başka bir yere çıkıp da bu
rasını kiraya verseniz fena olmaz! 

Zeynep yavaşça başını salladı: 
- Ana baba yuv~sını insan ko

lay kolae bırakamaz Bana gelin
ce, ben köyümde de her iztıraba Q• 

lışmış bir insanım. Nasıl istersel"iz 
öyle yapınız! Sizin işinize karış -
mak hakkımız değil. 

Nevzat zaten bütün hazırlığını 

yapmıştı. 

- Ben burada kalamam, yav • 
rum! Haydi hazırlanın! İlk önce 
kendimizi sokağa atalım. İcabeder· 
se hemşiremin bıraktığı apartı • 
mana gideriz. 

Çarçabuk hazırlaııdılar .. 

Zeynep mantosunu giydi .. 
Evden dışarıya çıktılar. 
Marika sokağa çıkınca vaz:yeti 

anlamakta gecikmeJi. 
- Nereye gidiyoruz, Nevzat 

Bey? 
- Şöyle hemşirenin apartımanı• 

na kadar gidelim ... 
Taksimcien yürüdüler .. 
Cihangir caddesinde hastahane 

karşısında durdular, 
Nevzat Bey: 
- Çok havadar bir yerdir bura• 

sı, dedi, nasıl yavrum, senin hoşu• 
na gitti mi bu semt? 

Zeynep etrafına bakındı: 
- Çok güzel.. çok açık. Hoşuma 

gitti doğrusu. 
İkinci katta dört numaralı daire· 

nin kapısını cebinden çıkardığı bir 
anahtarla açan Nevzat: 

- Hemşiremin i>u yıl İzmirden 
gelmiyeceğini sanıyorum, dedi. e· 
ğer burası hoşunuza giderse, biZ 
kalırız bu apartımanda. Henışi • 
rem gelirse başka bir yere taşınır'• 

Zeynep apartımandan içeriye ııl• 
rince: 

(Devamı var) 
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-AÇIK 8ÖZ- 5 

Kuru 
için 

üzüm standardı 
görüşmeler 

I zmirden birçok kimseler Iktısat 
Vekaletindeki 

toplantıya iştirak ediyorlar 

Göçmenlere 
Verilen 
Arazi 

Torbalı, (Hususi) - Gelecek se
ne buraya iskan edilecek göçmen
lere tevzi edilmek üzere, bin dö
nümlük ve Triyancla, Torbalı ve 
Cumaovası arasında bulunan ve 
yirmi beş bin dönüm tutan Beleriç 
çiftliklerinin istimlilki kararlaştı -
rılmış ve istimlak muamelesine 
başlanmıştır. Köyün elektrik ma -
kinesi bozulduğu için, iki gecedir 
her taraf karanlık içindedir. İzmir
den gelen bir usta, makineyi tamir 
ile meşguldür. 

İzmir (Hususi) - Çekirdeksiz 
kuru üzümlerimizin standardizas

. yonu için alınacak tedbirler hak -
· kında a!iıkadarların mütaJaasını al

mak maksadile martın onunda An
karada İktısat Vekiiletinde bir 
toplantı yapılacağı malumdur. 

Toplantıya çekirdeksiz kuru ü -
züm ihrac&tçıları, İzmir borsası -
nın üç murahhası, İzmir ve Manisa 
vilayetlerindeki üzüm istihsal mm
takalarından toplantıya gelmek is
teyecek bütün alakadarlar, İzmir 
ve Manisa mebusları ile üzüm ti
careti ile alakadar veya vazifcdar 
diğer zevat, davet edilmişlerdir. 

Çekirdeksiz kuru üzümlerimizin 
' standardizasyona, diğer bütün ih
racat maddelerine tercihan ilk o
larak başlanmak istenilmesinin mü
him sebepleri vardır. 'Rakip mem
leketler ~ihan piyasalarına sabit 
kalite standardlarına dayanan ü • 
züm tipleri arzederek kalite fark
larından mütevellit her türlü ihti
lafları bertaraf etmekte ve bu su
retle müstehlik pazarları tatmin 
edebilmektedirler. Çünkü standar
dize tipler büyük bir kolaylıkla sü
rülebilmektedir. 

Bundan başka, cihan piyıasala
rındaki rekabet şartları gün geç
tikçe ağırlaşmaktadır. İngiltere ve 
Kanada gibi mahreçler Ottawa 
konferasını müteakip imparator • 
luk mahsullerinin himayesi mak
sadile Avustralya kuru üzümleri 
lehine mevzu himaye resminin bir 

kat arttırılması neticesi olarak A
vuslralyadan başka memleketlerin 
üzüm ihracatı için eski ehemmi -
yetlerini nisbeten kaybetmişlerdir. 
Serbest rekabet cari olan diğer pi
yasalarda da rakip müstahsil mem
leketlerin teşkilatlanmış olan 
müstahsilleri ve ihracatçıları ta
rafından tatbik edilen sistema • 
tematik ve muvaffakıye'tli satış 

propagandası, bu usule ·baş vur
mıyan memleketler için sürüm hu
susunda ciddi müşkilat ihdas et • 
mektedir. 

Büyük bir kısım memleketlerin 
klering sistemini kabul etmiş ol
maları, bugün her ne kadar diğer 
ihracat maddelerimiz gibi kuru ü
zümlerin:ıizin de büyük bir kısım 
itibarile kleringli memleketlere 
ihracını temin edebilmekte ise de 
üzüm rekoltemizin son senelerdeki 
de'.lamlı inkifıafile ayni zamanda 
dünya kuru üzüm istihsalatının u
mumi harpten evvelki miktarını 

bir misli tecavüz etmiş bulunması, 
kuru iizümlerimizin cihan piyasa
larında rakip memleketler mahsül
lerile :nüsavi şartlar altında sü • 
rümünü temine matuf tedbirlerin 
!üzüm ve ehemmiyetini ortaya koy
maktadır. Cihan piyasalarındaki şe
rait, bu hususta ancak zamanla ve 
tedricen alınabilecek olan muhte-
lif tedbirleri bir an evvel tayin et
n eği ve tatbiklerine şimdiden geç
meği amirdir. 

• • 
Konyada hala 
Çarşafla 
Geziyorlar 

Konya (Hususi) - Geçen yıl, 
belediyemiz meclisi peçe, çarşaf ve 
şelmenin yasak edilmesi için bir 
karar almış ve bu kararın tatbiki 
için de bir müddet mühlet ver • 
mişti. 
Kararın tatbiki sırası gelince, be

lediye derhal faaliyete geçmiş, bu 
yasağa aykırı hareket edimleri 
cezalandırmağa başlamıştı. 

Bu takip maalesef pek uzun sür
memiş, işe polisin de müdahalesi 
zarureti hasıl olmuştu. Bugün, ge
rek polis ve gerekse belediye za
bıtasının bu işle aliıka derecesi pek 
azalmış, şehirde çarşaf, peçe, şal • 
var ve şelme ile gezenler çoğal • 
mıştır. 

• • 
Konya da 
Sulama 

K h h 1 işleri a raman avacı arı- Konya, (Hususi) - Konya ova
sının sulanması için yer yer yapı-mız şerefine izmirde 

. bir ziyafet verildi 
J zmir (Hususi ) - Şebrimizin k ıymetli misafirleri bulunan Türkkuşu 

uçmanları şerefine Fuar gazinosunda, C. H. P. başkanlığı tarafından 
90 kişilik bir ziyafet verilmiştir. 

Süel bandonun çaldığı latif havalar arasında çok ıamiml bir şekilde 
ziyafet geç vakite kadar devam etm~tir. 

Ziyafet sonlarına doğru General Bürhanettin kısa bir hitabede bu· 
lunarak kahraman havacılarımız şerefine kadehini kaldırmıştır. 

Müteakıben filo başkanı yüzbaşı Bay Zeki bir hitabede bulunarak bu 
yüksek misafirperverliğin Tük havacılığı indinde bıraktığı derin tesir
den bahsetmiş, kadehini büyüklerimiz şerefine kaldırmıştir. 

En son olarak ayağa kalkan Vali ve Parti Başkanı B. Fazlı Gül~ç 
kısıı ve fakat çok veciz bir hitabede bulunarak dünyaya ukerliği öıt
reten asil Türk Malletinin havacılığa da büyük bir ehemmiyet verdijtini 
ve bunda her milletten daha fazla muvalfak olacajtını söylemiş ve AJ. 
lınordu ve Alatürk şerefine kadehini kaldırmış, şiddetle alkışlanmıştır. 

Bundan sonra hava birkat daha aamimlle~miş ve geç vakte kadar 
zeybek ve diğr milli oyunlar oynanmıştır. 

• • • 
El ve Ev işleri sergisinde I zmir-

den madalya kazananlar 
J zmir (Hususi) - Ankarada açılmış olan birinci küçük san'atlır, el 

ve ev sergisine lzmirden istirak edenlerden bazıları madalya kazan
mışlardır. Bu madalyalar, ıah1plerine verilmek üzere sergi heyetine şeh
rimiz ticaret odasına gönderilmiştir. 

lzmirden madalya kazananların isimlerini aşağıya yazıyoruz: 
Famaçuka korniş fabrikası sahibi Bay Faruk ve Bay Mazhar kardeş. 

ler, kunduracı Bay Kazım, bayan Safiye, çocuk arabacısı bay Faik Şim
fek, mikroskopçu bay Cemal, mantar şapkacısı bay Ali Galip, tabak 
içine yağlı boya yapan ressam bıy Kazım Boyer, lıtanbulun umumf 
manzarasını el ile işlemiş olan bayan Vacide, ıaraç bay Mehmet Sadık, 
yorgancı baz Mustafa ve şeriki bay Süleyman, ağızlıkçı bay Hasip, 
kunduracı bay Demir, zenberekçi bay Avni Onay, nikel kantarcısı bay 
Ziya Kartal ve Bergamadan iştirak eden halıcı bay Muzalfer. 

Muhabir mektupları 

Ilgın bataklıkları 
kurutuluyor 

Akşehir - -Ilgın yolunda esaslı 
tamirat yapıldı, 

bir şo s e me y dana getirildi 
llgın, (Hususi) - Ilgın bataklık

larının kurutulması ve bu bataklı
iiı yapan suların muntazam kanal
lara alınarak ziraatte istifade edil
mesi için yapılan çalışmalara ilk

baharda yine devam edilecei',i söy
lenmektedir. Bundan evvP!ki ça
lışına devresinde Nafıa fen me -
lllUrlarından Abdurrahman Şenerin 

idaresi altında çalıştırılan mükel· 
lef amele kafileleri yeni açılan ka

nalla Bolhasan çayı arasındaki 1320 
metre uzunluğu bulunan kuru de

re mecrasını tanzim ve ıslah eyle
mişlerdir. 

Umumf mecra istikameti çok bo

zuk ve ayni nisbette de çok ba • ı 
taklık olan Bolhasan çayının 6375 

lan çalışmalar devam etmektedir. 

Karamandaki artezyenden elde 

edilen suyun miktarı gün geçtikçe 
artmaktadır. 

Dedebahçesinde yapılan sondaj 
ameliyesine kısa bir müddet için 

ara verılmişlir. Soğukların şiddeti 
ve bazı malzemenin noksanlığı bu 

ara vermiye sebep olmuştur. Ta -
tilden istifade eden uzmanlar Zon
guldakta çalışmağa başlamışlardır. 
Malzeme tamamlanıncıya kadar 
havalar da düzelect>ğinden sondaj 
işine mani kalmıyacak ve 400 met
reye kadar inilecektir. Borular, ha
len 269 metre derinliktedir. 

• • 
Adanada izcilik 

teşkilat. 
Adana (Hususi muhabirimiz -

den) - Kılltür Bakanlığının yap
tığı bir tamim üzerine şehrımizde-

ki Lise, Orta okul, Sanat okulu ve 
Öğretmen okullarında izci teşki -
!atına büyük ehemmiyet verilme· 
ğe başlamıştır. 

Bu okulların beden terbiyesi öğ-
retmenleri bünye itibarile elveriş· 
li talebeleri bu teşkilata almağa 

başlamışlardır. İzcilik işini bir fan-

tazi olmaktan kurtarmağa çalışan 
öğretmenler, tatil zamanlarında sık 
sık geziler tertip etmeğe başlıya -
caktır. 

metre tulündeki kısmı da Kaleköy 
yanına kadar açılmış ve mecra ge
nişletilerek bataklık izale olunmuş
tur. 
Nafıa Vekaleti bu bataklığın ku

rutulması işinde mültellef amele • 
nin kullanılmasına müsaade eyle
miş olduğu için bu mıntakada ça
lışmalar çok yerinde ve iyi neticeli 
oluyor. Haber aldığımıza göre Na
fıa dairesinin önümüzdeki çalış -
ma devresine ait programı tasdik 
edilmiştir. Bu programa göre vila
yetin mnhtelif istikametlerinde 
başlıyacak olan yol çalışmaları a-

rasında gene bu batakhkların ku
rutulmasına emek verilmesi işi de 
vardır . 

Akşehir • Ilgın arasında ve çok 
bozuk bir vaziyette olan 2850 met
roluk yol kısmı muntazam şose ha
line getirilmiştir, 

fofoğraf 
Tahlilleri 

Bize resminizi gönderin, 
...!!!_e ne olduğunuzu 

söyliyelim 
C Bu •Otunlarımı~a elu.ıyucu.la• 
rımısın fotoiraflarını tahlile de• 
vam edlyorux.J 

---= 

Günde bir hapla yaşa
m ak mümkün olacak! 
Bu hapda vücudümüzün bütün 
kalorisi ve vitamin ihtiyaçları 
tamamıyle hesap edilmiştir 

312: Necmi Demir: zabıt katibi , Ta kurunuvustadan beri kimya 
işleri ile uğraşan alimler bir chayat 
iksiri bulmak için uğraşıp duru
yorlar. Bugüne kadar yapılan tec
rübelerden az çok müsbet netice -
ler elde edilmiştir. Fakat chayat 
iksirini> elde etmek mümkün o
lamamıştır • 

müsbet bır yoldan yürümek im -
kanını temin etmek icap ederdi. e Daima doıt

ru söylemesini 
seven açık sözlü 

bir gençtir. Ala
yişi kat'iyen sev
mez. Kendi ha
linde ve müteva
zidir. Bildiği bir 
şey üzerinde kuv
vetle ısrar eder 
fakat bilmediği, 

meseleler üzerin
de de fikir beyan etmez. lçkiy
karşı nefret duyar. En büyük ne• 
şeyi başkalarına yaptığı iyılikler 
üzerinden alır. Yaptığı iyilikleri 
ilin etmemesi en takdire değer 
vasıflarındandır. 

Spor 
Tayyareleri 
Adanadan geçtiler E•kl· 

tehre gittiler 
Adana (Hususi muhabirimiz -

den) - Kahireden beynelmilel ya
rıştan dönen Alman, Fransız, Po • 
lonya spor tayyareleri Şamdan u
çarak saat on iki yirmide şehrimi
:ııe inmişlerdir. 

Tayyareciler benzin aldıktan 

sonra Eskişehire inmek üzere şeh
rimizden uçmuşlardır. 

• • 
iş dairesi 

Altıncı bö lgede daQıtılan 
beyannameler toplandı 

Adana (Hususi muııabirimiz -
den - İktisad Vekalet' İş dairesi 
6 ıncı bölgeyi teşkil eden 6 vila -
yette iş kanunu tatbikına hazırlık 

faaliyeti ikmal edilmiş ve iş yer!e

ri beyannameleri alınmıştır. 
Bu vilayetlerin üçünde müfC't -

!işlerce kati tesbit muamelesi ya -
pılmıştır. 

Bir kaç güne kadar diğer üç vi
layette ve icabeden kazalarında 

yine müfettişler tarafından kati 

tesbıt muameleleri yapılacak ve 

bu altı vilayet umumi bir tarama

ya tabi tutulacak. Bütün bu işler 
nihayet Nisan 15 e kadar bitmiş o
lacaktır. 

Kanunun Haziran on beşte me • 
riyet mevkiine gireceğine nazaran 
hazırlığa taalluk eden icraat her 

cepheden, bu müddetten evvel ya
pılmış ve bitmiş olacaktır. 

• • 
Adanada sıhhat 

işleri 
Adana (Hususi muhabirimiz -

den) - Mücadele işlerini tanzim 
ve çalışmak üzere Emrazı Sariye 
mütehassısı doktor Kemal ile em· 
razı sariye sıhhat memuru Salih ve 
Hamdi şehrimize gelmişler ve mıl
cadele işlerinde çalışmağa başla -
mışlardır. 

Mekteplerin Menenjit aşılarının 
üçüncüsü de bitirilmiş, hastalık çı
kan mahallelerde Menenjit aşısı • 
na başlanmıştır. 

Seyhan kenarında 
bir orman fidanhğı 

meydana getiriliyor 
Adana (Hususi muhabirimiz -

den) - Seyhan nehri kenarında 15 
hektar vüs'atında bir orman fidan
lığı meydana getirmek istenilmek
tedir. 

Orman mühendisliği araziyi he
nüz tesbit etmemiştir. 

Toruslular toplanamadı 
Toruslular birliği, yıllık hey'eti 

umumiye içtimaını dün saat on 
dörtte Eminönü Halkevinde yapa
caktı. Ekseriyet temin edilmediıti 
için kongre toplanamamıştır. 

·;:~~·~;·~~··ıi;~ı~;;~·;r;;;;a · 
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Bu hayat iksiri de nedir? Ye
mek yemek zahmetini ortadan kal
dırmak mesela günde bir hapla vü
cudun ihtiyacını temin etmek. 

Bir defa şu sual akla geliyor: 
Vücudumcmn ihtiyacı nedir? Vü -
cutumuz nelerden mürekkeptir? 
Bazı kimseler vücudumuzun kim
yevi kıymetini piyasa fiatına vu
rarak, fiat da biçmişlerdir. 

Halbuki bu zevat biçtikleri fiat
la hiçe indirdikleri vücudumuzun 
bir eşini meydana getirebilmek i
çin bir cok enstitülerin milyarlar 
sarfettiklerinin farkında değiller
dir. 

Amerikada Los Ancelos'da pro
fesör Maks Dun'un laboravatuar -
Jarı bilhassa bu husustaki tetkik
lerile şöhret almıştır. Bu liıbora -
tuarda çalışan mütehassılar, hayat 
muammasının anahtarı denilebile· 
cek bazı maddeler vücude getir -
mişlerdir. 

Bir defa kanı vücude getiren 
maddenin protein olduğu anlaşıl

dıktan ve bu maddenin de mahiye
ti malum olduktan sonra ona göre, 

100 gram 
Agırlığında 
Tayyare 

Sovyet tayyare modeicilerin.J.en 
Ziurin, çok ufak bir tayyare mode
li vücude getirmiştir. Bu tayyare
de 0,1 !:ıeygir kuvvetinde bir ben
zin motörü vardır. Dünyanın en 
ufak tayyare motörünü teşkil e -
den bu motör, şasisi, pervanesi ve 
15 dakikalık benzin haznesi ile 100 
gram gelmektedir. Bu motör, ha -
len, Ossaviahim tayyare modelleri 
laboratuarında tecrübe edilmekte
dir. 

Alman Sefiri gitti 
Ankaradan ıreldiğini yazdığımız 

Alman sefiri Yon Keller dün akşam 
Berline hareket etmiştir. Von Kel· 
ler'in bu seyahatinin Almanya ile 
olan ticari münasebetimizi düzelte
bileceği umulmakta ve bu bakım· 
den sefirin seyahatine ehemmiyet 
verilmektedir. 

Fakat proteinin neticesi o kadar 
karışıktır ki, şimdiye kadar hiç 
bir kimy~ger bu maddeyi vücude 
getirmiyc muvaffak olamamıştır. 

Fakat fen insanları giriştıkleri yol
dan geri dönmemişlerdir. 

Alimlerin tetkikleri hayli ilerle
miştir. Şimdiye kadar yirmi iki 
türlü amino asid bulunmuştur. 

Doktor Dun'un laboratuarı hemen 
hemen bütün mesaisini bu i~ 
hasretmiştir. 

İllinua Üniversitesinde de sun'i 
gıda ile beslenen fareler vardır. 

Fakat bu tecrübeler umulan · ne -
ticeyi vermemiştir. Çünkü sun'i 
gıda ile beslenen fareler çok geç
meden ölmektedirler. Demek ki bu 
sun'i gıdada matlup olan unsur 
mevcut değildir. Fakat :nütehassıs
lar bir gün farelere verdiği gıdaya 
asid butirile ilave etmişlerdir. Ve 
bu farelerin birdenbire canlandık
larını görmüşlerdir. Kimyagerler 
bu suretle protein yerine sun'i gı
da olarak ilk defa yeni bir madde 
keşfetmişlerdir. 

Şimdi bu sun'i gıdaya vitamin
ler de, iU:ve edilince, elde edilen 
neticenin daha müsbet bir şekil a
lacağı ve şu önümüzdeki seneler i· 
çinde insanları günde bir hapla ya· 
şayabilecekleri ümit edilebilir. 

r;>ünyanın arazi ha
ritası hazırlanıyor 

Sovyetler Birliği İlim Akademi
sinin Pedagoji Enstitüsü, Büyük 
Sovyet Atlas'ı için bütün memle • 
ketlerin bir arazi haritasını çizmiş
tir. Bu harita, muhtelif memle • 
ketlerin en son vaziyetlerine ve 
bu hususta neşredilen en son mal:i
mata göre tanzim edilmişti.-. 

Enstitü, aynı zamanda, SO\)•et
ler Bırliğinin geniş ve mufassal 

bir arazi haritasını da kompze et
mektedir. 1 : 1.000.000 nisl;ctir,de 
ola nbu harita 65 sahifeden terek-
küp edecektir. Bu haritanın, Bir
liğin en mühim kısımlarına ai: 1'• 
sahifesi hazırdır. 

' Diğer kısımların ikma!i isin E'l-

stitü, muhtelif seferler tertıp e~-

mektedir. 

e Sovyet Rusyada işci kadın
lar çoğalmaktadır. lnkılaptanberi 
kadın doktorların miktarı yirmi 
misli artmıştır. 

_ ............. ;;~N.;ı;r··"""~''''""""""'"""""."" 

Etle1>iv\elef 
Komşu kızına rahat vermeyen 

delikanlının macerası 
S-İ·L. rumuzile mektup gönde

ren bir kariim diyor ki: 
Derdortağı, 

Oturduğum evin karşısında 18 
yaşında bir kız oturmaktadır. Ben 
b ukızla bir kaç zamandan beri a
lakadar oluyorum. Kız da her hal
de bunun farkına varmış olacak ki, 
yolda benimle her karşılaşışında 
gülümsüyor ve b~le hafifce se
lam dahi veriyor. Benim kendisine 
kibar davranışım şimdiye kcıdar 

karşılıklı konU§mamıza müsait ol
mamıştır. Ben konuşmayı ya bir 
takdime veya bir toplantıda dans 
etme vesilesile elde et""'k istiyor
dum. Ben bu projem dahilinde ha
reket etmek isterken yanımdaki 
boş eve bir aile taşındı. Bu ailenin 
genç çocuğu daha ilk geldiği gün
den itibaren faaliyete geçti. Baş
tan elektrikleri söndürüp yakmak
la başlıyan bu cüreti bir kaç gün 
sonra sokakta takılmalara kadar 
vardı. Kız bundan sinirleniyor, fa
kat terbiyesi icabı tek. bir kelime 
dahi söylemiyordu. Bu çocuğun a
tak hareketleri kızın bana karşı 

sempatisini öldürür gibi ôldu. Es
kiden bana selıimlar verirken şim
di arkasından gelen çocuğun site
mine maruz kalmamak için olacak 
sessizce geçiyor. Şüphesiz bu hal 

beni çok füüyor. Ben bu kızla bir 
macera yapmak için konuşacak de· 
ğilim, maksadım evlenmektir. Fa
kat bıı genç beni idealime ul!l§ • 
maktan menediyor. Kavgı: etsem, 
terbiye çerçevesirıe sığınaz. Hiç se~ 
çıkarmasam vicdanım rahatsız o
luyor. Ne yap.ıyım derd ortağı ba
na bir akıl öğret. 
Oğlum, 

Bu meseleyi şu şekilde halleder
sin: Münasip göreceğin bir zaman
da bu çocukla bir konuşma zemini 
hazırlarsın veya doğrudan doğru
ya konuşursun. Bu konuşman çok 
centilmence olmalıdır. Karşındaki 
ne kadar yüzsüz dahi olsa senin 
centilmence hareketlerin karşısın
da saygılı davranacaktır. İşte azi
zim bu zaman sen maksadını açık
ça izah edersin ve bu kızla alaka
sını kesmesini nazik3ne rica edeı· .. 
sin. Şayet fikrinde ısrar ediyorsa 
hiç müdahale etme. Peki, de ve ya
nından uzaklaş. Hiç şüphesiz kız, 
antipati duyduğu bu gençe karşı 
barit hareketlerinde devam ede • 
cektir. Çocuk da az bir zaman son
ra takibatını bırakacak ve sen de 
maksadına ulaşmış olacaksın. İşte' 
sana tavsiyelerim evladım. 

Dertort•llı 
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Teşkilatı Esasiye Ka
nunundaki tadilat 

------
Kanunun tadili münasebetile 

Kamutagda cereyan eden 
müzakere ve iç Bakanın nutku 

-7-
H. Partıısnın umdelcrinm Teşkiı.i.· 
tı Esasiyey'? geçebilmesi için gös
terilen esbabı mucibeyi ben varit 
görmüvorum. Çünkü esbabı mu -
cibede deniliyor ki, Te~kilalı E ·a
sivede Devletin tarzı siyaset ve ı

daresine ait esas hükümler dercc
dilmek Jazımgelir. 

Teşkilatı Esasiye Kanunu, hepi -
niz bilirsiniz ki, hükümet fonksi • 
yanlarını tanzim eder ve Devlet 
otoriteleri arasındaki münasebet -
leri tesbit eder. Ve amme hu
kuku denilen ferdin hu
kukumı ve buna müteallik pren -
s:.plcri tesbi t ettikten sonra on -
lan Teşkilatı Esasiye Kanununun 
teminat \'e tekeffülü altına kor 
Hükümetin tarzı siyaset ve ida -. 
resi Teşkilatı Esasiye Kanununda 
tesbit edilince, ben hatırıma gelen 
bazı sui tefehhümü tevlid edebile· 
cek olan mülahazaları arzetmek is
tiyorum. 
Şimdi yapacağımız tadilatla 

Cilmhuriyetin; devletçi, milliyet· 
çi, halkçı ve iliıhiri. .. olduğunu tes· 
bit edeceğiz. 

Devletcilik, mesela, devletin şek
li meyanına giriyor. Şimdi ekono
mide liberal taraftarı ferdiyetçi biö: 
vatandaş ortaya çıkar da propa -
gandaya başlarsa. 

Rasih Kaplan (Antalya) - ö • 1 

bür dünyaya gitsin deriz. 
Halil ı fonteşc (Devamla) -

Şekli Devleti tebdil cürmüne ta • 
saddi etmiş diye acaba onu polis 
yakalayıp da mahkemeye verecek 
midir? 

Sonra esbabı mucibede denlli • 
yor ki; mılliyetciliği devletin ~ekli 
meyanına koyarken beynelmilel 
cereyanlara kar~ı hükümetin eli -
ne bir silah vermi§ oluyoruz. Şim
dı bir komünist, komünizm pro -
pagandası yapıyor ve komünizm 
propagandası yaptığından dolayı, 

tabii devletin şeklini tebdil edi • 
yor diye yakalayıp mahkemeye 
verildikten sonra hakim huzurun
da bu komünist derse ki; beni ni -
çin burada maznun sandalyesin
niçin burada maznun sandalyesin· 
de oturuyorum? İnkılapçılık dev
let şekline dahildir. Ben en geniş 
ve en esaslı bir inkılab taraftarı • 
yım. Vesaiti istihsaliyeyi kamilen 
komünize ederek devletin eline ve
riyorum. Binaenaleyh beni niçin 
muhakeme ediyorsunuz? O zaman 
ne olacaktır? (Komünistlik iste -
miyoruz sesleri) 
Ragıp Özdemiroğlu (Zonguldnk) 

- O, beynelmilelcilik olur. 
Halil Menteşe (DC\·amla) 

Bunlar hatıra gelebilen millaha • 
zalardır. Benim zihnimi kurcala -
dığı gibi birçok vatandaşların da 
hatırından geçebilecek sui tefoh • 
hümlerdir. İnşaallah bunları sile • 
cek cevaplarla karşılaşırım. Ne 
bende ne de başkalarında bu sııi 

tefehhümler kalmaz. Bu hususlar
daki müliıhazalarım aşağı, y:.ıkarı 

budur. 
İstimliık meselesine gelince; ben 

zannetmiyorum ki Dahiliye Veki
linin dediği gibi bizde muazzam bir 
cquestion agrair olsun yani çift -
çinin 7o 80 i başkasının hesabına 

çalışmış bulunsun. Bu vaziyet çok 
faam edilmi~tir Ben çiftçiyim ve 
zırai hayatın içindeyim. Biliyorum. 
Evvela şunu soylemek ısterim ki 
ben çiftçiye, alelıtlak her vatanda
şı, yuva sahibi ·apmanın ve çalış· 
ma için vesait sahibi yapmanın ta
mamile taraftarıyım ve bunu ikti
sadi ve içtimai faidelerini de ta • 
mamile müdrikim. Tabii bilirsiniz. 
Netekim kendi arazimden 4000 
dönümünü yani ) arısını bu?ün 
kendi ortaklarıma devretmiş b: • 
lunuyorum. Binaenaleyh Toprak 
kanununu herkesten evvel tatbik 
etmiş bulunuyorum. Bu işde, ta -
rnamile çiftçinin toprak snhibi ol
masını, gerek iktisadi ve gerek iç
timai bakımdan, çok faydalı gö -
rüyorum. Arruna, arzettiğim gibi, 
bizde diğer ır.emleketlerde olcl u -

ğu gibi, hukuku medeniye haricin
de insanlar yoktur. Ve ötedenbcri 
)·oktur. Müslümanlık mülkiyeti bir 
akidei diniye olarak kabul ettıni i· ,., 
çin bizde ve bütün milslüman 
memleketlerinde ll<!rkes mülk sa
hibi olabilir ve alıp satabilir. Me· 

sela Rusyadaki mir usulü gibi bir 
usul bizde yoktur. Orada muaz7.am 
bir küUe mülk sahibi olmaktan, 
alıp satmaktan mahrumdur. Bizde 
halk az çok mal mülk sahibidi~. 
Şimdi çiftçiyi toprak sahibi yap -
mak istiyoruz. Çiftçi. bilirsiniz ki 
esbabı mucibede de yazıldığı gibi. 
çift ile meşgul olan halka derler. 
Çift sürer, kendi arazisi yoktur, 
başkasının arazisinde ortak olarnk 
çalışır. Yahut da az arazisi vardır. 
Zannediyorum ki maksat bu nevi 
çiftçilet·i toprak sahibi yapma~tır. 
Zannetmiyorum ki bunlardan bas· 
ka kimseleri de ve çiftçi amelesini 
de toprak sahibi yapmak mese1esi 
mevzuu bahis olsun. Böyle olurs:ı 
o zaman hayvanını, alat edevatını 
evini, tohumunu ve mütedavil 
sermayesini de vermek laztmgele
cektir. (Vereceğiz sesleri). Mii • 
saade buyurunuz, zannediyorum 
ki buna hiç bir ~vlctin Hazinesi 
tahammül edemez ve bu, düny.ı
nın hiç bir yerinde böyle halledil· 
miş değildir. Fabrikaya amele lii· 
zım olduğu gibi, toprağı işlemı>ğe 
de amele lazımdır. Bilhassa ame· 
leyi toprağa çivilemek ve onu to:>
rakta tutmak çok zor bir mesek
dir. Onun için bence, bu verile bi· 
le, dediğim gibi, onu toprağa h~ğ
lamak çok zor olacaktır. Ve gene, 
zannediyorum ki oradan seneler 
geçince gene bu topraklar •>aska 
ellere devrolunacaktır. Binaena
leyh halledilmesi liizım gelen me
sele, bugün elinde sapanı olan, çift 
süren ve başkasının yanında or· 
takçılık yapan veyahut arazisi az, 
kısmen var, başkasının yanında 
ortakçılık yapan çiftçiyi toprak sa
hibi yapmaktır. Bu mes'cle Cum
huriyet Hükumetinin, zannederim, 
İzmirin istirdadından sonra ora • 
!arda kalan metruk araziyi muh
taçlara dağıtmasından başlar. Di· 
ğer taraftan Ziraat Bankası <la 
çiftçiyi arazi sahibi yapmak lçin 
taksitlendirme usulünü ihdas et
miştir. Ben zannediyorum ki bu 
mesele Teşkilatı Esasiyede yapı • 
lacak olan bu tadilat değer şeye, 
parasını peşin vermek cihetinden 
bir tadili istilzam edecek kadar bü
yük bir mesele değildir. Bilhas~a 
şimdi yapılan tadilatta bedeli de, 
yapılacak kanunda tesbit ediıP.ce· 
ğine göre, vatandaşlara değer ba
hası verilmiyecek demektir. 

Muazzam bir mes'ele karşısında 
isek, halledilmesi lazım gelen iş, 

bazı memleketlerde olduğu gibi, 
muazzam bir kütleyi birden bire a· 
razi sahibi yapacak isek, o vakit 
her tedbiri alalım. Amma ben böy· 
le bir vaziyeti görmediğim için 
tasarruf emniyetinin inkişaf et -
mcsi çok lazım olan bu memleket· 
te emniyetsizhk ve istikrarsızlık 
tevlit edecek vaziyetleri düşünme'<, 
mezürayı da elden bırakmamak 
lazımdır. Onun için bir taraftan 
Hükümet kendi cephesinden, me· 
sclii 20 senede ödenmek üzere u
fak faizli bir hazine bonosu çıkur
mak suretile, diğer taraftan Zira~t 
Bankası büyük toprak sahiplerile 
köylü arasında mutavassıtlık rolü
nü yapmak surctile bu iş hallccli • 
lir. Arzettiğim gibi terakki yo • 
!unda hızlı yürümeğe mecour o -
fan bir milletiz. Tasarruf ve miU • 
kiyette emniyetsizlik ve istikrar
sızlık ,·erebilecek işlerden te\•akki 
etmek lazımdır. Zira bu emnivet 
her terakkinin hem kaynağı h

0

cm 
temilidir zannındayım. 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğla) -
Bendeniz de lıiyıha hükümlerini 
okuyarak edindiğim ihtisası yük • 
sek huzurunuzda arzetmek üzere 
çıkıyorum. Kısaca arzetmek üzere 
çıkıyorum. Kısaca arzcdeccğim, 

kıymetli vakitlerinizi sui istimal 
etmiyeceğim. 

İkinci maddeye ilave edilen va
sıflar şu demektir ki mevkıi !kti
darı elinde bulunduran C. H. P. 
şimdiye kadar programında umde 
olarak, esas olarak kabul ettiği bu 
vasıfları millete mal ediyor. 

Atatürk gibi yüksPk bir deha ve 
onun kıymetli arkadaşları, kanu
na, Teşkilatı Esasiye Kanununa gir
memiş olsaydı dahi, bu işi yürüt· 
mek kudret ve kabiliyette oldukla
rını şimdiye kadar ki filiyatlarile 

-ACIK eOz --
Macaristan da 
Hükumet 
Darbesi 
Budapcşte 7 (Hususi Muhabiri

mizden) - Macar hariciye nazırı 
Kalman de Kanye, dün gece 
(Glert) salonlarında ecnebi gazete 
n1Uhabirleriıte bir ziyafet verdi. 
Ziyafeti·', Amerika, Çekosıovak -
ya, İtalya, Avusturya, İsviçre, Ai • 
manya, Lehistan ve İngfaz gaz~te· 
cilerile bir çok eski nazır ve ı~.e · 
buslar ve Budapeştede bulunan 
Londradaki (Taymis) gazetesi'lin 
sahip ve direktörü Djon Uolter ;ı,, 

oğlu ha1.ıı· bulundular. 
Ziyafet esnasında M2car n~zırı 

şu sözleri söyledi; 
•- Macarlar bütün devletlerle 

ve bilhassa Tuna havzas.nda bu -
lunan hükumetlerle dostane mü
nasebelle bulunmak arzusunda • 
dırlar. Yugoslav - Bulgar paktını 
butün Macarlar sempatı il~ kar • 
şılamı~larrlır. Bu paktı, şuurlu bir 
harici siyaset doğurmuştur. Ve bu 
siy<ıset istlkbalde de bu ~ekilde ta· 
kip edilirse çok feyizli neticeler ve· 
recektir. Biz de ayni hedefe doğru 
yürümekte ve Yugoslavya ile ya • 
kınlaşmoğı arzu etmekteyiz. Ce • 
nup komşumuza daha 1926 yılında 
yaptığımı?. teklif o vakitki bazı ha· 
rici manıalar yüzünden akim kal
mıştı. Çünkü, Yugoslavy~nın men· 
faatleri ;jyle icap ettiriyordu. Şim
di tekrar, ayni gaye için uğraşmak· 
tayız. Bir buçuk yıldanberi bu u
ğurda ..arfettiğimiz ~ınekler sa • 
yesinde efkarı umumiyede büyük 
bir değişıkiik hasıl olmuştur Bü· 
tün Macarlar Yugoslavlarla dost ol
mak istemektedirler. Ben şahsen, 
askeri ittikklar akdi aleyhtarıyım. 
Macaristan Monar~ist bir rejim ile 
idare olunmaktadır. Bu rejimi de· 
ğiştirmcğe teşebbüs edeceklerin el
leri kırılmağa rnalıkümdur. Maca
ristan bu rejimden vaz geçmiyc • 
ccktir. Beynelmilel vaziyetin bu
günkü nezaketi icabı olar.:tk Macar 
tahtını şimdilik düşünmemektedir. 
Çünkü bu, bugünün meselesi de
ğildir.> 

(Oklu Haç) Ye (Oraklı Hı:çi soğ

cı müfrit teşekkülle rMacarn.lan
da siyasi büyük bir rol oynıyacak 
kuvvet ve ehemmiyetlerini kaybet· 
mişlerdir. Başvekil hadisenin bo
ğulduğunu söylemiştir. 

göstermişlerdir. Binaenaleyh bu 
noktai nazardan bir faidei ame -
!iyesi yok gibi görünüyorsa da, 
Türk Milletinin -ki ebet müddet -
tir- gelecek nesillerimizin en iyi 
bir tarzda bir millet ve hükümet 
teşkil edebilmesi için lazım Gelen 
vasıflarla mücehhez olmasını gös
termek ve bu vazifeleri kendileri
ne emanet etmek itibarile bu vasıf
ların ve bu umdelerin Teşkilatı E
sasiyeye girmesini bendeniz ınu -
va!ık görüyorum. 

Beşiktaş Güneşle 1-1 
berabera kaldı 

----------
lstanbulspor Galatasaraya 2·1 mağlQp 

oldu Maltepe Kuleliye 4 • 1 yenildi 

Dün bayramda kar yüzünden ya• 
pılamıyan dostluk maçlarına Tak • 
sim stadında on bin kişinin önün
de devam edildi: 

Bu araya Galatasarayın milli 
küme için yaptığı hazırlık maçı ve 
bir de askeri mektepler arasındakı 
son şampiyona roünasebelile dün 
işte bu r.cbeplerdendir ki sahaya 
on beş bin kişi toplamıştı. Hava 
bir bahar havası kadar güzel... 
Turnike durmadan işliyor: İlk 
oyunu Kuleliler ile Maltepe askeri 
takımları yaptılar. Hakem Şazi Tez
can idi. 

Kuleliler çok hıikim bit· oyun oy
nıyarak birinci devreyi l • O bitir
di. 

İkinci de\•rede bu haıüınivet -
leri claha fazla son dakikaya kadar 
devam ettirdiler. Biri sağ açıkları 
vasıtasilc üç kol daha yaparak bu 
maçı Kuleliler Maltepenin bir tek 
şeref sayısına mukabil 4-1 kazan
dı. 

İkiııci oyun Galatasaray ile İs
tanbulspor karşılaşması idi. Gala· 
tasaraylılara geçen hafta Güne e 
karşı güzel bir oyun oynayan İs
tanbulsporlular bu hafta da Sarı 

kırmızı takıma karşı güzel bir o
yun çıkardılar. Bu maça Galatasa
ray şöyle '>ir takımla çıktı: 

Avni - Reşat, Refik • Lıltfi, Sa· 
!im Suavi, - Şevket, Eşfak, N ec
det, Haşim, Bülent. Buna mukabil 
Sarı siyah takımda: 

Saim - Samih, Aziz - Fahri, Fu
at, İsmail - Nevzat, Seyfi, Orhan, 
Enver, Bahri şeklinde idi. 

son gollerini yaptılar. --~ ' 
Galatasaraylılar da bu golden 

sonra açılır gibi oldular. Biraz son
ra Bülent şahsi bir gayretle Sarı
kırmızı takımın ikinci sayrsını yap· 
tı. Oyun hundan sonra zaman za -
man İstanbulsporun daha korkulu 
hücumları içinde geçti. Hakem du
düğünü çaldığı zaman Galatas3rt.y 
hazırlık maçından 2 - 1 gaUp çıktı. 

GUnef • Beşikte, 
Son oyun bayramda havanın kar

lı olmasından yapılamıyan bu maç 
nihayet bugün havanın adeta bir 
bahar hlvası kadar güzel olma • 
sından dolayı sahaya bir çok seyir
ci toplamıştı. Dün sahada asağı yu
karı yedi bin kişi vardı. 

Sahaya evveıa Beşiktaş takımı 

halkın alk~ları arasında çıktı. Bi
raz sonra da Güneşliler göri;ndü -
ler, ortada mudat merasim yapıldı. 
Güneş takımı namına Ulvi b;r nu
tuk söyliyerek takımlar biribirle· 
rine keııdi bayraklarını Yerdiler 
Ve maç da 4,15 de başladı. Takım
lar şöyle: Beşiktaş: Mehmet Ali -
Faruk, Hüsnü - Fuat, Enver, Fev
zi - Hayati, Hakkı, Muzaffer, Şe· 
re!, Eşref. Buna mukabil Güneşte 
Cihat - Faruk, Reşat - Daniş, Ri
za, İbrahim - Refii ,Selahattin, Nec
det, Rebii, Melih. 

8 Mart 

Alektrik 
Şirketi satın 
Alınıyor! 

( l nci sayfadan devam) 
Nafia Vakaletinde alakadar muta
husısların yaptıkları etüt ve pro
jeler ilerlemektedir. Bu teşebbiis 
tahakkuk ettiği takdirde bütün 
Anadolu üç dört mıntakaya ayrı
lacak ve bir merkezden bütün bu 
ınınlakalar cereyan alacaktır. Bu 
merkezin, tes~i için 30-40 milyon 
lira ara11nda inşa masrafı yapıla
caktır. 

Po iste -
Erkeğini 
Maşa ile 
Yaraladı 
Carlh kadın yakalandı 

ve hakkında tahkikata 
ba,ıandı 

Ş'şlide, Meşrutiyet mahallesinde, 
Felek sokağında oturan H:ılil, ara
larındaki geçimsizlik yüzünden met
resi Suzan tarafından maşayla ya
ralanmıştır. Suzan yakalanmış, tah
kikata başlanmıştır. 

Tavcılık 
Mütekaidinden Zekeriya ismin

de birisi polise müracaatla Cıco 
Fatma ile Ahmet taraf.ndan beş 
liralık bir muşamba çeketinin ken
disine 20 liraya satılması suretılc 
tavcılıkla dolandınldığını iddia et• 
miştir. Fatma ve Ahmet yakanmış· 
lar ve haklarında tahkikata baş
lanmıştır. 

Kadına sarkıntılık 
Balatta oturan Marko isminde 

birisi., Bedri ile beraber geç• 
melde olan bir kadına sarkıntı'ık 
ettiği için yakalanarak Cürmü Me.,. 
hud mahkemesine verilmiştir. 

Azgın otomobil 
Şoför Nıhadın idare<indeki 2658 

numaralı taksi otomobi'i, Şişhane 
yokuşundan çıkmakta olan Beyojt. 
lunda Alyon sokağında sakin An
tavana çarp,rak adamcağızı ba
şından ve dizinden t·aralamıştır. 

Nihat, otomobili durdurank ka
zazedeyi almış, Beyoğlu Ziıkıır has
tanesine götürmüştür. 

Avni otomobil hastaneden dö· 
nerken 1830 numaralı otomobile de 
çarpışmıştır. Kaza hafif geçmiş, 
yaralanan olmamıştır. 

f.llavnada hırsızlıkl. r 
Fındıklı'da d~mırli bulunan Meh· 

met hpt~n·n mavnasından elbise 
\'e çamaşır nı ÇAian . Şiikrü ile ar
hdaşı Ô•man Faik yakalanmışlar
dır. 

Şişe ile su ahrken 
Kadıköyünde Osmanağ'a mahal

les:nde 53 numaralı evde oturan 45 
yaşlarında Haykuri isminde bir 
kadın bir dükkandan şişe ıle su 
almakta iken şişe kırılmış, bilejtin
den ve kolundan hafif surette ya
ralanmıştır. 

Şimdi yurttaşlarımıza kalacak iş. 
bu mevzular üzerinde münakaşa 
etmek, imali fikretmek değil, bi
Hlkis bu umdeleri en iyi tecelli ve 
tahakkuk ettirebilecek ve bu su
retle de Atatilrkün istediği gibi 
milletimizi muasır medeniyet, 
muasır milletlerin seviyesine ve 
hatta onların fevkine çıknracak 

tedbirleri alarak bu neticeye var
maktan ibaret olacaktır. Biz A -
tatilrk'il ilk defa muzaffer bir ku
rnandan clarak kendini tarihe yaz
dırdığını görüyoruz. Ondan sonra 
Türk Devletini kurup başına geç

tikten sonra hiç yanılmaksızın ida· 
r!, siyasi bir çok kararlar alarak 
ve bir çok inkılaplar vücude ge • 
tirerek millet Ye memleketi var -
dırdığı saadet derecesini yakinen 
görüyoruz. Ve bu itibarla da ken
disini tarih büyük bir siyaset da
hisi olarak kaydetmek zaruretin
dedir. Bu kadar isabeti! kararları
nı uzun zaman görecek, onun fili
yat vadisinde, filiyat sahasında ta

hakkuk eden neticelerine baktıktan 
sonra bize düşen iş bu işaret etti
ği noktalarda yek vücut olarak bir
leşmek ve onun gösterdiği um -
deleri hırzıcan edecek şekilde ka
bullenmektir. (Alkışlar) Bu nok· 
tadan da zannetmem ki yurttaş -
!arımız başka türlü düşünsün. Yal
nız bu umdeler üzerinde tevakk'J{ 
etmeği ben zait bulurum. 

o: tyun İstanbulsporun bir hücu
mile başladı. Fakat bu akın Gala
tasaray müdafaasında kırıldı. Ye 
derhal !ıücuma geçen Sarıkırmı -
zılılar solclan sarısiyah kalesine 
kadar indiler. Sağ açığın chladığı 
topu yerinde yakalayan Eşfak mu
hakkak bir gol fırsatı kaçırdı. Böy

lece karşılıklı hücumla geçen İs
tanbulsporlular hemen Galatasaray 
kalesine indiler. Top saldan sağa, 
sağdan sola mütemadiye:ı gidip ge
liyor. Fakat bir türlü Sarıkırmızı 
kaleyi bulmuyordu. Nihayet Lutfi 
topu Galatasaray kalesinden uzak
laştırdı. 

Hakem Fenerbahçe antrenörü 
Elyot idi. Oyun Güneşin soldan bir 
hücumile başladı. Faka! bu hü -
cum Beşiktaş müdafaasında kı • 
rıldı. Ve Beşiktaşlılar mukabil hü

cuma geçi il er. Sağdan, Güneş ka
lesine kadar indilersc Je bir neti· 
ce çıkmadı. Oyun asabi bir hava i
çinde ve her iki tarafın karşıJ;kJı 
hücumları arasında geçti. !================ 

Çünkü kıymetli Dahiliye Ba -
kanımız çok selahiyetli bir lis~n
la, vakıfane bir şeloilde bunu izah 
buyurdular. Ben yalnız bütün bu 
umdelerin bizden istediği bir nok
tayı işaret etmek isterim. Atatürk 
bütün icraatında hedef olarak b~
nu kabul dmiştir. Bu da, kendi 
rahatına bakmıyarak yalnız millet 
ve memleket için çal!Jjmağı yaye 
bilmek ve bunun için de gayet fe· 

Şimdi akın sırası Saııkırmızıy~ 

geldi. Bu surntle Galatasara~·lılar 
soldan İstanbulspor kalesine indi
ler. 
İstanbuhpor kalesi önünde bir 

kargaşalık oldu. Eşfak güzel hir 

~ütle Sarıkırmızı takımının bir gö

lünü yapı ı. Oyun bun1an sonrı: 
her iki tarafın karşılıklı hücum· 
!arı içinde geçti, ve birinci ri~vı e 
1-0 Galatasarayın üstiinlüğü ile 

1:.itti. 
İkinci devrede daha çok oyun İs

tanbulspomn hakimiyetind.:ı ı.«çti. 

Sarısiyahlılar da bu sıkıştırmaları· 
nın semeresini aldılar. Ve bu su -
retle İstanbulsporlular da ilk ve 

ragatkar ve fedakar olmak. Şimdi 

herhangi bir vasfı ele alsak, mese

la devletcilik vasfını alalım: bu 

vasfa istinaden Devlet gerek na

zımlığını ve gerekse başarıc;hğını 

üzerine aldığı bir işte kullandığı 

elemanlar eğer bir iş yapan şahsi 

teşebbüs sahibi kadar o işe ken
dini bağlamazsa ve huzur ve raha
tını feda etmezse devletçilik vas-

(DevBmı var) 

Beşiktaşlılar zaman zaman Gü -
n~ş kalesine korkulu dal:ikal~r :·a
şattılar. Fakat Güneş takımında 

bilhassa Cihadın güzel oyunu kar
şısında Siyahbeyaz çocukları bir 
netice alamıyorlardı. Yirminci da
k' kad 1 Beşiktaşlılar soldan Gün~ş 
kalesine kadar indiler. Eşref sür
düğü topu yanında duran Şerefe 

verdi. Şeref de sıkı bir şiltle topu 
havadan dışarı attı. Beşiktaşlılar 

bu suretle muhakkak bir gol fırsa· 

tı kaçırdılar. Bugün Beşiktaş ta -
kımında Muzafferin fena oyunu 

karşısında Siyahbeyaz çocukları 

muvaffak olamıyorlar. 

Oyun İJöylece her iki tarafın kar

şılıklı hiicumlan içinde geçti. Ve 

biraz sonra da deYre O - O bcrabc· 
re bitti. 

İkinci devrede oyun Beşik taşın 
bir hücumile başladı. Beşiktaşlılar 

ikinci devrede daha canlı bir oyun 

oynamıya başladılar. On beşinci 

dakikada Faruk Hakkıyı hatalı 

bir şekilde durdurdu. Bu suretle 

Beşiktaşlılar penaltıdan ilk golle -
riııi yeptılar. Güneşliler de son 
dakik ıd1 l\.TPlihin oahsi bir hücu
mile beraberlik sayılarını yaptılar. 
Oyun da böylece dostluk kupasının 
galibi anlaşılmadan sona erdı. Her 

iki taraf da beraberlikte anlaşa

rak oyun 1-1 berabere bitti. 
Böylece oyunun on beşer dakika 

uzatılması icap ediyordu. Fakat 
bu temdit edilmedi. Yoksa Vitok 
komitası halkı aptal yerine mi ko
yuyor. Yarın buna dair yazıyı o
kuyun. 

H. NUSRET ERTÜZ 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Ô)tle neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif plak 
neşriyatı, 14,00 son. 
Akşam neşriyatı: 

17,00 inkılap dersleri Ü·1ivers;teden 
naklen Mahmut Esat Bozkurt, 18,30 
plakla dans mu<ikisi, 19,30 çocuk. 
lara masal 1. Gal.p Tarcan, 20,00 
Rifat ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk şorkıları, 

20,30 B. Ômer Rıza tarafından 
arapca söylev, 20,45 Safiye ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi 
ve Halk şarkıları, 21, 15 Şehir fr at
rosu dram kısmı varyete, 22,15 
ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı, 22,35 plakla •olo
lar, opera ve operet parçaları, 

23,00 son. 

1355 Hicri 
Zilhicce 

24 

1352 Rumi 
Şuba~ 

23 
Yıl 1937, Ay 3, Gün 67, Ka11.illı 

8 Mart 
Pazartesi 

Vakitler V•s i Ezani 

Güneş 

Ôğle 

ikindi 

Akşam 

Yatsı 

imsak 

••· <1. a. d. 

6 24 

12 25 

15 39 

18 (j8 

1:! 16 

6 17 

9 31 

12 00 

19 :-17 1 30 

4 45 ~ 3~ _ _1 
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r-VEZiDiN AŞKI-~ 
LvE x:_ERBELA FACiASI. 1 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Ç:ııııaltı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince 
tuz deıtirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ilızır olunan 
ince sofra tuzları yarımşar ve birer kiloluk paketler ve 
mutbak tuzları da "50# şer kiloluk içi kağıt kapalı çuvallar 
içinde satışa çıkanlmıştır, 

Tarihi roman : 113 Yezen: M. Rasim ÖZ~ 

Ömer, cahiliye\ zamanında hiddet ve 
şiddeti ile meşhur ve herkesin 

nazarında hatırı sayılan bir adamdı Sofra tuzlorı "64. ve "128 .. zer paketi h•v! ıandıklara 
konarak ambalajlanmıştır. Paketli sofra tuzlarının beher 
kilosu Kabataş ambarında "9,50.. ve mutbak tuzlarının 

beher kilosu 5,25 kuruş fiatla satılacaktır. 

---·---
İbni İshak, Öıncrin şunları söy -

lediğini naklediyor: 
- Ben müslüman olduğum gece, 

Muhammcde en çok düşman olan 
birine gidip müslüman olduğumu 
söyliyeyim, dedim, Hatırıma Ebu 
Cehl geldi. O, dayımdı. Sabaha 
karşı kapısını çaldım. Eu Cehl çık
tı ve: 

- Hemşirezadem, safa geldin! 
Dedi. 
Ben de müjde verir gibi: 
-Allaha ve Resulü Muhammede 

ve onun haber verdiği şeylere iy
man ettiğimi sana söylemiye gel -
dim. 

Dedim. 
O, kızdı: 
- Senin de, getirdiğin haberin 

de Allah belasını versin! 
Diyerek yüzüme kapıyı kapadı. 
Ömer, cahiliye! zamanında hid

det ve şiddetile meşhur ve herke
sin nazarında hatırı sayılan bir a
damdı. Zengin değildi; malı azdı. 
Bağzan ticaret için Şama giderdL 
Hatta bir defaki seyahatinde esir 
edilmişti. Esir eden adamı kandır
mış, onu öldürerek esaretten kur
tulmuştu. 

Ömer, küçüklüğünde babasının 
koyunlarını otlatırdı. Ara sıra da, 
odunculuk ederdi. O vakitleri hiç 
kimseden korkmaz, herkesi döğer
di. 

Böyle kabına sığmıyan bir adam .. 
müslüman olduktan sonra Araplar 
içinde en haluk, en adil bir adam 
oldu. İslamiyetin ileri 9'.lrdüğü ah
lak prensipleri, onu, böyle yük -
Eeltti. 

Ömer .. hicretin yirmi üçüncü se
nesi zilhiccesi nihayetinde Mugay
re ibni Şaabenln kölesi ebu Lü'lü 
Firuz tarafından, sabah namazına 
giderkC'n hançerlendi ve yirmi dört 
saat sonra vefat ederek Revzai Mu
tahharedc C'btı Bekirin yanına gö
müldü. Öldüğü vakit altmış üç ya
şında idi. Uzun boylu, iri vücutlu 
idi. Gözlerinde, daima kırmızılık 
vardı, Ölmezden evvel, halife inti
habını altı kişilik bir hcy'ete ha
vale etti. Oğlu Abdullahı da, hali
fe intihap olunmamak şartiyle, bu 
hcy'ete me'mur etti. Oğlunun ha
life olmamasının sebebini soranla
ra: 

- Bir evden bir kurban kafidir. 
Diye cevap verdi . 

Gerek mut bak ve gerek sofra tuzları bir sandık veya 
bir çuvaldan daha az ·satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri 
tuz fbtına dahil olduıtundan müşterilerden ayrıca sandık 

veya çuval bedeli aranmıyacaktır. 
Tuz satıcılarının lnhisarlar İstanbul 

merkezinde Kabat~ş ambarına müracaat 
(1184) 

'' _ ...... -. ,'. ' :· 

B~şmüdürlüğıi 

etmeleri ilan 

,-lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu 114nları 

Kureyşin :Muhammede kar~ı itti
fakı - Kureyş kabilesi, islılmların 
arttığını, Muhammedin günden gü
ne kuvvetlendiğini görüyorlardı. 

Ebu Talib müslüman olmamakla 
beraber Muhammedi öz oğlu gi
bi seviyor ve himaye ediyordu. Be
ni Hıişimden müslüman olanlar da 
karabet ve aşiret gayretile Mu
hammedi korumakta kusur etmi -
yorlardı. Hamza gibi bir dilaver de 
müsiüman olunca is!amiyet daha 
çok kuvvetlendi. Sonra, Habeşis
tan da her yeni müslüman için bir 
ılticagah olmuştu. 
Kureyş eşrafı, bu halleri göre _ Yıldızdaki harp akademisi bina- teminat makbuz veya mektupları 

rep epevce düşündüler .. Uzun u- sının muhtacı tamir olan yerleri ile ihale günü vakti muayyeninde 
zun müzakere ettiler. Nihayet baş- bağlı keşifi mucibince tamir etti • Fındıklıda komutanlık satın alma 
ta ebu Cehl olmak üzere bir takım rileceğindcn ıhalesi 10/3/937 Çar - komisyonuna gelmeler!. (979) 
ileri gelenler Muhammedi öldür- şamba günü saat 16 da yapılacak - * 
miye karar verdiler. Ebu Cehl son tıı Muhammen tutarı 1004 lira Çanakkale müstahkem mevki 
defa olarak ebu Talibe gitti ve Ku- 4!'> kuruştur. Şartnamesi her gün komutanlığı için 3 tane emme ve 
reyşin Muhammed aleyhindeki it- öğleden evvel komisyonda görüle- basma yangın tulumbası, 600 met
tifakını anlattı ve dedi, ki: bilir. İsteklilerin 75 liralık ilk te- re verici hortum, 100 tane çinko 

- Muhammed, Arablar arasında mınat makbuz veya mektupları ile su kovası, bir tane geçme mer -
yeni bir millet meydana getirdi. ihale gününden evvel inşaat şu - diven, bir tane halat merdiven ve 
Kureyşin mağbudlarını tahkir edi- besinde alacakları vesikalarile be- 30 tane sis tertibatlı yangın sön -
yor .. Senin ve bizim dinimize mu- rarer ihale günü vakti muayye - dürme aleti açık eksitlme ile iha-
halefet ediyor. Kureyş, onun katli- ki d k t 1 k 
ne karar verdi. Sen, onu himaye - ninde Fındı ı a omu an ı satın lesi 12/3/937 Cuma günü saat 

alma komisyonuna gelmeleri. 0 d 
den vazgeçmezsen Kurey• baha - ~5,3 a yapılacaktır. Hepsinin mu-• (1009) 
dirlerile harbe hazır ol! Yahut, Mu- * hammen kıymeti 2662 liradır. Şart-
hammedi, dinimize taarru2dan, Komutanlık için lüzumu olan 10 namesi her gün öğleden evvel ko-
putlarımızı tahkirden vazgeçir! kalem muhab~re malzemesi açık ek- misyonda görülebilir. 1setkElerin 

Ebu Talib biraderzadesini çağır- 200 liralık ilk teminat makbuz ve-
dı, Kur~yşin kararını haber ver • siltme ile ihalesi 12/3/927 Cuma gü-
dikten sonra: nü saat 1 6da yapılacaktır Muham- ya mektupları ih beraber ihale gü-

- Evl:idım, ne olur, onlara sa _ men tutarı 1225 lira 82 kuruştur. nü vakti muayyeninde Fındıklıd.ı 
taşmaktan vazgeç! Sen, bu yolda Şartnamesi her gün öğleden evvel komutanlık satın alma komi&yo -
inat ve ısrar ettikçe onlar da düş- komisyonda görülebilir. İsteklile - nuna gelmeleri. (1041) 
manlıklarını artırıyorlar. rin 92 liralık ilk etmina\ makbuz * 

Dedi. veya mektupları ile beraber ihale İstanbul komutanlığı birlikleri 
Muhammed: günü vakti muayyeninde Fındıklı- hayvanatı için 400.000 kilo yulaf 
- Ben, her yaptığımı Allahın da komutanlık satın alma komis- kapalı zarfla ihalesi 15/3/937 Pa -

emriyle yapıyorum. Yolumu, baş- yonuna gelmeleri. (1051) zartesi günü &aat 15 de yapılacak-
kasının aızusuyle değiştiremem. E- * tır. Muhammen tutarı 28.000 lira-
ğer beni himayeden vazgeçersen Maslak kasrında açılan prevan _ dır. Şartnamesi her gün öğleden 
Allaha sığınırım. O beni muhafaza toryum için bağlı keşif cet- evvel komisyonda görillebillr. !s-
eder. veli mucibince eiektrik te- teklilerin 2100 liralık ilk teminat 

Dedi. Muhammed, böyle kafa makbuz veya mektuplarile 2490 
sisatı ihalesi 10/3/9:~7 Çarşamba 

tutmakta haklı idi. Çünkü, amcası- sayılı kanunun 2 veya 3 üncü mad-
nın kendisini ne kadar sevdiğini günü saat 15,30 da yapılacaktır. delerinde yazılı vesaikle beraber 
ve onu, ne olursa olsun himayeden Muhammen keşif bedeli 1544 lira ihaleden en az bir saat evveline ka
vazgeçemiyeceğini biliyordu. Ebu 18 kuruştur. Şartnamesi her gün dar teklif mektuplarını Fındıl(lıda 
Tilib, Muhammedin sözlerinden öğleden evvel komisyonda görü - Komutanlık satın alma komisyonu-
müteessir oldu: (Devamı var) lebilir. İsteklilerin 116 liralık ilk na vermeleri. (977) 
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Hususi İdareden aylık alan emekli ve öksüzlerin Mıut IJ37 ili 

Mayıs 937 üç aylıkları 8 Mart 937 Pazartesi gününden itibaren 

Ziraat Banka1ından verdirilecektir. Aylık sahiplerinin Banka)& nıii 

racaatları illn olunur. •t. "1247., 

Devlet Demiryolları ve Limanla;.--1 
işletme U. idaresi ilanları _I 

Mecmuu muhawmen bedeli (29087.50) lira olan müfredat ve 
miktarlan aşağıda yazılı malzeme 26-3-937 Cuma gunü hizala. 
rında gösteritcn uatlerde kapalı zarf nsulile Ankarada idare bi

nasında ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin keza hizalarında yu:ılı mnvakkat 
teminat ile knnunun tayin ctti~i vesik:ılan, resmi gaı>:ctenin 
7·5-1936 gün ve 3297 No.111 nüshasınd1 inti~ar etıni~ olan ta• 
limatname dairesinde alınmış ..-esika ve teklifinini avnı gün ek
siltme saatinden bir saat evveiine kadar Komisyon Reis lil;ine ver• 
me!eri lazım fır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada l\folz•me dairesinden, 
Haydarpaşda Te>csellüm ve sevk şefli~inden da,;ıtılmaktndır. 

(1085) 

Kaynamış Tiırk beziri 
• İngiliz beziri 
• lnce beziri 

Neft yağı 
Skatif 

Mikdan 
Kilo 

5000 
50000 

1500 
12000 

3000 

* • • 

Muhammen 
Bedeli 
Lira 

1975 
18750 
f62,50 
57)0 
2100 ' 1 

Eksiltme 
Saati 

15.15 

15 

Muh1mmen bedeli (7740) lir.1 olan 180000 ılesimetre rnnra. 

ba döş •melik keçi derisi 18·3-1937 Perşembe günü s•at 15,30 da 

kapalı zarf usulü ile Ankarada İdore b'nasında satın alınac1kıır. 

Bn iş' girmek isteyenlerin (580.50) l:r•lık muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G in 

ve 3297 num•ralı nüshasında intişu etmiş olan ıaliınatn1me c'aire• 

sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,30 a kadar 
K omisyon Reisliği ne vermeleri lazımdır. 

Ş.ırtnanıeler parasız olarak An karada l\Ia lzeme d•ir~sin ~en, 

Haydarpaşad• Tesellüm ve SeTk Şefliğinden dağıtılmak~adır. (1o99) 

* • * 
Muahmmen bedeli (13.200) lira olan 30 milyon 

tonu 23-3-1937 Salı günü saat 15,30 da kapalı 
Aııkarada idare binasında satın alınacaktır, 

boş hile! kar
za.f usulü ile 

Bu işe girmek isteyenle-in (990) liralık muvakkat teminat 

ile kanunun tayin etti~i vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 giın 

ve 3297 No. 1ı nushasında iııti~ar etmiş olan talimatname daire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon reislij:tine vermeleri liizırndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dair~sinilen, 

Hayilırp1şıila TaseJliim ve ~evkl$· fi -·inrlen dı)'.tl'1i111.J:tıclı•. (l ?36} 
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HER SABA/./ BİR DUŞ ALARAH 

5 DAHİ HA 2 'HU RUS 

1 ~ 1 

• 

1AUn~TIMI 

51UUATINIZI 

AVA 

Dr. Hafız Camel 
(LOI~AN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu-
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

ZI 
Fi 

5DF E 1 

Deniz levazım Satınalma Kom:syonıı ııanla~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz 
Merkez Satınalma Komisyonundan: 

1 - l·l\fort-937 tarihinde yapılan münakas1sına !Rlibi zuhur 
etmeyen {108.802) kilo nıikdarında ve 20.00() lira talınıin bedelli 

(galvanizli ve siyah s~ç levhalarla kö;ebent ve perçin çivisinin) 
p~.,arlık.Ia eksiltmesi 15-Mart-937 Pazartesi günü komisyonuınuz• 
da saat 14 de yapılacaktır· 

günle~i sabah c9.5 _ 12, saatleri ha- 2 - Eksiltmeye gireceklerin 1500 liralık te'minat mektup-
lan ile tcsbit olunan gün ve 93atte k:omi•yonumuzcl:ı h ızır bulun• 

kiki fıkarayıı mahsustur. Muayene- maları ve şartnnmesini ııörmek isteyenlerin 1stanbul'.Ja Kasırnpaşa 
hane ve ev te:~fon: 22398· Kışlık Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna ve A0nkar:ı'Ja VeH. 

li•tP•.l•ef•o•n•.·• 
21•044-·--··----ı Jet bin:ı•ınd:ı müteşekkil komisyonurnnı.a müracaat etmeleri. {1162) 

Göz Hekimi Ok l K -or. IHSAN SAMI ., 

.. 

Dr. Şükrü Ertan u ızı 1 T i F O AŞ 1S1 1 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. Oh! Knlarının yıllardır bekle. 1 Tifo ve paratilo hastalıklarına tu-
Cağaloğlu No. 30 {Eczanesi dikleri biricik kız mecmuası tulmamak iç~n ağndan alınan tifo 
yanında) Te elon. 22566 ı Nisanda çıkıyor haplarıdır. Hıç rahatsızlık vermez 

1 •Herkes alabilir. Kutusu 45 Kr .• I 

..... 
"' 

l lstanbul Levazım Amirliöil 
Sahnalma Komiıyonu• lıanla~J 
Ordu birlikleri için 15 bin adet 

erat nişancı diploması bastırıla • 
c:aktır. Pazarlığı 12/3/937 Cuma 
günü saat 14 de Tophanede satın 

alma komisyonunda yapılacakhr. 

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

Hendek icra memurluğ\ından: 

Şişman oğlu Kamile 150 lira ita
sına borçlu Bayram çavuşun U -
zunca Orman köyünde ternamı el
li lira kıymetinde şarkan: Tarik ve 
Zekeriyya hanesi garben: Yakup 
Şimalen: Orman cenuben: tarik i· 
le mahdut olup şimalden cenuba 
doğru 400 hat ve mesafede olan 46 
No., 328 mart tarihli tapunun ihti
va ettiği bir hektar 109 metre mu
rabbaındaki arazi bu kere birind 
açık artırma ile 5-4-937 pazartesi 
günü saat 15 de Hendek icra dai
resinde açık artırma ile paraya 
çevrileceği ve haddi Jayıkını bul -
madığı takdirde ikinci oç;k artır

ma ile 20/4/937 Salı günü ayni sa
atta Hendek icra dairesinde pa -
raya çevrileceğinden ayni haklara 
irtifak ahaklarına ve sair haklara 
malik olanlar yirmi gün zarfında 
evrakı müsbitelerini ib.·az ('tme -
!eri aksi takdirde paylaşmadan ha
riç bırakılacakları ve arttırma şart
namesi bu günden itibaren her -
kese açık bulunduğu talip olanlar 
yüzde yedi buçuk depo akç~~ını 

veya banka mektubu ibraz etrre -
!eri daha fazla malı'.ımat almak is
teyenler Hendek icra dairesinin 
937 /20 No. lu dosyasına müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Aldanmamak için 
Verilen şerle alınan karşı· 

lık arasında, büyük bir mü. 
badele farkı bulunmamasına 

' dikkat etmek lazımdır. 

Krem Pertev'in 
Dejterini onu senelerce ev• 
ve! beğenmiş ve ku'lanma. 
jta karar vermiş olanlardan 

sorunuz. 

:,Shıbı ve Uruıım! neşriyatı ıd.ıre 
eden Ba~ınuhdrrır 

E. izzet 
Basıldığı yer' Ma baai Ebüniya 

8 Mart 

RADYOLiN 
Diş sağlığında harikalar yaratmakla 
me,hur olan yegane dit macunudur 

Güzelliği göz'er, fakat 

füsun ve cazibeyi güzel 

dişler tem.il eder. Böy. 

le dişler ise ancak 

RAOYOLiN 
diş macunu kullanmak 

ve günde iki defa 

R AD-YOL I N 
ile dişleri fırçalamak!• 

kazanılabilir. 

Daima Ra yolin ! 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 inci keside 11 - Mart - 1937 dedir. 

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

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

937 gUnU akşamına kadar bilstlnl 
deği,tirmlt bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet lize
rlndekl hakkı sakıt olur .. · 
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