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(Meple) 
1 DncQdoı Şehlrderı r8portajlar~Hldi· 

t Gncüde: 

5 iaclde ı 

7 incide: 

aeler kar4ıaında • (Politika) 

(Hlklye:•Ayııır ZekeriyyaSof 
raaı Pınnr batındaölen kız 

Memleket - Sevffrneler 

-'~~~Y-u-ld-----' 
Soyı: 316 HyuoS Kuruş Telefon No. 20827 Mektup odresr: Cafalofı., ş.,..r ooka'c Telgrar adresi - 1.tanbul: Açık Söz 

ispanya harbi,:nihayet Avrupayı tutuşturacak mı ? 

Yasağa rağmen Frankoya 
ltalyadan asker yollanıyor 

kararı tecavüze uğratılmış 

25 bin ita/yan askeri daha gidiyor.Paris gazete
leri l tal .. qanın bu hareketine ateş püskürüyorlar 

Ademi müdahale 

• 

it 

l•pangaya çıkarılan yabancı "g,önll/111 • lerdtn bir kafile ctph•g• ılıilyor 
•• t•••••oooo 1110111111100111 oıuıuoııooııoıoooıoıoıto 

Bin taggare, 
On beş bin 
Tayyareci 

Ankaradan gelen bir telgraf bi
ze, bin tayyare ve on beş bin tay
yarecilik hava ordusu meydana ge
tirınck volunda tedbirler alındığı 
haberini getirdi. füitün bir mille
tin anlavı•ta ve dilekte birlik ol -
tnnsı ib başarılabilcc k olan bu 
gi.ıclük ılclu mc5clelerin, gazet6 le
rimi•i, tir dokuma fabrik:ısının 

kurulacağı haberi kadar bile, alfı.
kadar etmEdi1,;.ni söylemek pek a
cıdır. 

yeniden ileri Asiler 
harekete 

ispanya ihti!Alcilerinin Başkuman• 
danı General Franko'nun Fransa 
hükOmeline verdiği şiddetli nota 
Londra, Pari•, Roma ve Perlinde 

başladılar 
mühim akisler tapmıştır. 20 Şubat
tan itibaren ispanyaya ırönüllü ve 
yardım gönderılmiyec•ğinc dair 

(Devamı 3 üncü. sayfada) 
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Macaristan karışıyor mu? 

Dün bü ün ~emlekette 
nümayişler yapıldı 

Hemen hemen hepimiz, Türk mil- Hükumeti devlrm.ek isteyenlere ceza verilemiyecek 
li ınüda Clasın ıyüzde bin kuvvet • 
lendirecek mahiyette olan bu işde, 
:ınuvaffakiyetin, işaret ettiğimiz gi
bi, milletin anlayışta ve dilekte 
birlik göstererek yardım vazifo -
sine layık olduğu ehemmiyeti ver
tncsi ve gençlerin havacılıj!ı sPv
rrıcsi şartına bağlı bulunduğunu • 
takdirde gecikmişizdir. Şurası mu
hakkak ld, tayyarenin öteki mem
leketlerden daha çok Türkiyeye 
elverişli gelen bir silah olduğunu, I 
emniyet ve istikbalimizin havada 
kuvvetli bir devlet olmamıza mut- ) 
lak surette bağlı bulunduğunu mil- l 
!ete anlatmakta ve vatandaşta tay

; Yareden hava tehlikesine kadar u- 1 
~anan genis mevzuda muhtacı ol- 1 
d~ğu bilgıyi vermekte gazeteleri - \ 
tnız Havacılık Kurumu ile sıkı bir 
iş Birliğı yaraparak çalışmak zo- l 
rundadırlar. 

1 

Orta Avrupa memleketleri 
Roma ile Berfin orasında 

nü/ uz mıntakalarına ayrılmış 
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i =Başvekilin 1 

I=- Seyahati 
Batveklle Dahiliye ve 

~==-===~=· lktıs:!::tk!l~~~e~e re· !== 

Baıbakan Genıral l.met 
lnönanan yakında Anarloluda i 

i bir ietkilc seyalıatirıe çılcacakları 
~==· yazılmı,ıı. ~ 

Orta Anatlolutlan baılıyacak ~ 

--=~= olan bu uyalıatin birinci, üçançil ~ 
rıe tlörtlı1nca umumi m6feıtiılilc ~== 

~ mınlukalarına kadar uzalılmaıı 
rıe Beıbalcanımıza DahiUye rı• i 
Ilt.tısat velci/lerinin ve bazı mu• = 

~ talıaul•ların da refakat eım.. = 
/eri çolc muhtemel g,örülmektedir. ~ 

Seyahatin 18 martla baslı• i
1 !lll'alr tahmin edilmektedir. § 

1111111111 ıı1111uu11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Mısırla ticaret ve 
Kültür muahedesi 
Bir kaç gUne kadar 

imzalanıyor 
·Ankara 8 (Telefonla) - Mısır 

hiikOmetile aramızdaki ticaret ve 
Kültür münasebetlerinin inkişaf ve 
intacına varılması için hazırlanan 
proje Hariciye Vekaletinde iki ta
rafın delegeleri tarafından tetkik 
edilmektedir. Söylendiğine göre 
projenin bütün esasları üzerinde 
tam bir itilAfa varılmış yalnız ticart 
nizamnamenin bazı maddelernin 
tahfif ettirilmesi Mısır delekeleri 
tarafından istenmiştir. 

Muahede birkftç güne kadar 
Hariciye Vekaletinde imzalanacaktır. 

Filistinde 
Örfi idare 

Kültür Bakaııı dün geldi 

Bakan bugün mektepleri 
teftiş edecek 

DUn Park Otelde bir toplantı yapıldı. lstanbulda 
yeni lise ve orta okullar acılacak 

Kültür bakanı Bay Saffet Arı· 
kan dün sabah ekspresle Ankara. 
dan lstanbula gelmiştir. istasyonda 
kendisini, Maarif müdürü ve Maarif 
erkanı karşılamışlardır. 

Yüksek: tedrisat müdürü Cevatla 
talim ve terbiye heyeti reisi Ihsan 
da vekilin beraberinde gelmiş
lerdir. 

Bay Saffet, bir müddet lstanbul• 
da kalacak, bazı mühim maarif iş
lerile meşgul olacaktır. 

istasyonda lrendisini karşılayan 
bir muharririmize vekil şunları söy• 
!emiştir : 

- lstanbula, maarif işleri üze
rinde meşgul olmak üzere geldim. 
Ne kadar kalacağım henüz belli 
değildir. 

Veki~ Ankaradan gelince doğru 
Parkolele gitmiş, öğle yemeğini 

orada yeyip biraz istirahat ettik
ten sonra, Talim ve terbiye heyeti 

(Devamı 3 üncü sayfada) \ 
Dün ııhrlmlze gelen Kültür ba~anı 

B, Saffet Arıkan 

Ha ta y ı n a na ya sası 

Muhtelif Türk komite 
tezini konuşuyor 

lskenderun postacıları Surlyede değil, fakat 
Akdeniz kıyılarında müstakil bir 

Hatay bulunduğunu yakında öğreneceklerdir 1 
Cenevre, 8 (Hususi) - Halayın anayasasını tesbit edec~k olan 

muhtelit komite bugün gene toplanmıştır. Türk murahhas heyeti tarafın. 
dan verilmis olan anayasa projesi üzerinde yapılan tetkikat neticeleri 
ırörüşülmektedir. Yapılan müzakerelerin bu tezde gözetilen esaslar da· 

B mbelar !')atlıyor, ln~I· bilinde netccleoeceği ümit edilmektedir. 
llzler çok alddetll ted- Halaydan dav t edilen bitaraf mü:ahitler buraya gelmişlerdir. Mü-

şahitler heyeti raporunu henüz ikmal edememiş, komiteye sadece ş;fahl 
birler alıyorlar izahat vermiştir. Heyet reisi M. Hoştadın da yarın gelmesi bekleniyor. 

Kudüs, 8 (A.A.) - Geçen halta Müzakerelerin ne kadar devam edeceği henüz kestirilememektedir. 
Filistin'de Araplar ile Yahudil·r Hataya Aönderilen mektublar 
arasında çıkan hadiseler dalayısile 
örfi idare il!nına karar verilmiştir. Dün şehrimize gelen haberlere göre, Suriye posta idaresi çok garip 
Ayni zamanda bir takım inzibatı hareketlerde bulunmağa başlamıştır. 
tedbirler de alınacaktır. Bu tedbir- istiklalini kazanmış bulunan Hataya Türkiyeden gönderilmiş mek. 
!er, seyrüseferin durması, mağaza. tuplar, lskenderunda posta idaresi tarafından alıkonulmakta ve üzerle· 
larla sinemalann kapanması, rin-: •Suriyedc böyle bir mıntaka yoktur" yazılı etiketler yapıştırılarak 
askerlerin kışlalardan daşarı çıka· geri gönderilmektedir. Son günlerde böyle yüzlerce meetup iade edil· 
rı~ması, devriyeler dolaştırılması, miştir. Fakat Suriye, pastacılarının Suriyede değil, fakat Akdeniz kıyı-
dortyol ağızlarına atlı müfrezeler larında müstukil bir Hatay bulunduğunu öğrenecekleri gün pek uzak 
ikamesi gibi şeylerdir. değildir. 

Ôrfl idarenin ilanı, alınacak pek 
tiddetli tedbirlere bir başlaniıç ol· Hasan Cebbare resmen davet edilmemlttlr. 
dultu söylenmektedir.. Cenevre B (A. A.) - Anado:u ajansının husus! muhabiri bildiriyor: 
Şiddetti tedbirler alınıyor S mart tarihli lstanbul gaztelerinde Suriye maliye nazırı B. Hasan 

Kudüs 8 (A. A.) - Hadiseler Cebbarenin beyanatı intişar etmiştir. Bu beyanatta Hasan Cebbare 
çoğalmakt~dır. Dün atılan birkaç milletler cemiyeti komitesi tarafından •aki olan davet üzerine Cencv; 
el silahla bir Arap ölmüş ve bir reye gittiğiniği söylemi.ştir. Ne Milletler cemiyeti ve ne de Cenevrede 
çocuk yllralanmıştır. Halk, Yahudi içtima eden komite tarafından böyle bir davet olmamış ve komite yal• 
mahallesinde iki Araba hücum et. nız konsey ta.rafından Sancağa gönderilen bitaraf müşebitleri davet 
miştir. Bir bombanın vaktinden etmiştir. Müşahitler bugün 1ıelmiştir. 
evvel patlaması, Haytada 4 Arabın Olsa olsa Sancakt • maliye müdürü olan Hasan Cebbare, komıtedek· 

(Davamı 2 inci •agfada) F r~osız delegesinin müşaviri olarak Cenevre ye gelmiş olabilir. ı 
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Bir bavul anahtarı nasıl esrarı çözdü? 

Polis birçokvak'alaryapan mühim 
bir hırsız şebekesi yakaladı! Türk ı,vyareciliği büyük bir öl

çüde halk vardımından kuvvet alı
Yor. Bu k.uvvet beslenmediği ve • 
!:Ünün ihtiyaçlarını karşılıyacak 
Yolda arttırilmadığı müddetçe, bir 
tayyare ve on beş bin tayyarecilik 
bir hava ordusundan bahsetmek 
biraz da boşuna çene yormak de'. 
llıek olur. 

· Beyazıt, Şehzade başı, Firuzağa, Taksim, Ay-
1 vansarag gibi muhtelif semi/erde yapılan on üç 

===B=a=y=r=am==m=a==çl=a=r,=n=ın==ne=t=ic=e=s=i== [ büyük ve küçük vak'a, çalınan mücevherler 

Dün- mitingler yapılan Badape,ıedın bir g,örana~: Parlamento bina• 
( Yazııı iç sayfada) 

Sulhçu devletlerle çevrilmiş o
lan Bulgnröstanda bile çok ucuza 
satılan ve on binlerle basılıp köv -1 • 
ere kad3r giden haftalık bir mec-
llıua bulunduğunu ve bütün gazete 
"e ınecmuaların devamlı neşriyat 
~aptıklarını bu işde ne kadar geri 

b
3ldığımm anlatmıya acaba yete
ılir mi? 

~in ta.v •are ve "n beş bin tayya
tccı, kenôımizi emniyette sanabil
~~miz için asgari hadler olmakla 
ı;raber, anlıyanlarımızın, Hava 
d· Uruınunun, gazetelerimizin cid
l 1 bir şekilde el birliğile çalışma
irını isf.iyecek kadar büyük de
oşCtdedirler. 

1 İsteklerimizde samimi isek bunar, 
.Yapmajta mecburuz. 

.ş•klr Hazım Ergökmen ~ 
" 

Dostluk kupası Orta
sından kesilecek r 

Komite berabere kalanları kır
maktanstı. kupayı ortadan 1 

kırmayı daha pratik buldu! ! 
Beynelmilel spor temasları orga. 

niıasyon komitesi tarafından Kur· 
ban baı ramında dört kulüp arasın• 
da tertip edilen dostluk kupası 
maçlarıııın sonuncusu evvelki gün 
Beşiktaşla Güneş arasında yapılmıı 
ve her iki ku.üp berabere kalmış· 
!ardı. 

Kart'! neticenin alınması için, ev. 
velce i!Aıı edildiği gibi, maçın on 
beşer dakikadan yarım saat uza. 
tılması İcab ederken bu yapıl. 
mamış, hakem vaktin geciktiğini 
söyliyerek maçı bitirmişti. 

Tertip komitesi, dün akşam top. I 
1 Derıorrıı 2 incl .. yfadıı 

1 
1 

1 

eşya meydana çıkarıldı 

lrapm ltırılaralt .agaıan •• Kapııının açıklıJından i.tifatle etlllın eu Esrarı çöun barı:ıl 
Epey müddettenberl bir taraftan 

Taksim • Firuzağa. Bankalar, diğer 
taraftan Beyazıtt-Şebzadebaıı ve ay. 

nca bi~ taraftan da Ayvansaray 1 rinin ele geçmediıti ma!Omdur. Po• 
semtlerınde muhtelif ve mühim !is her ı~ni "aka üzer nde dikk .ıle 
hırsızlık: vak'aları oldutu ve faılle- (Devamı 6 ncı sayfada) 
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FIKRA: 
Mantık Kılıcı 

L c Temps'ın hi_d~etini s~r~ayınıı. Bu gazeteyi ~ili~sin.iz: Başyazıları 
daıma dış polılıkaya aıddır ve yan resmidir. !kıncı ımnsız başmu

harrir, ilk sütunun hemen yanında iç politika bahislerini münakaşa eder. 
Le Temps esasda sağ olduğu için, bilhassa, Leon Blum hükümetinden· 
beri, bu iki sütun, birbirine tabantabana zıddırlar. 

Mebuslar meclisindeki son münakaşa Le Temps'ın iç politikasını hayli 
sarstı. Fakat bir cümle oou öfkedeıı köpürtmektedir: •Halk cephesi de· 
mek, millet demektir!" 

Ya öteki Fransızlar? Ya biz? 
Eski Eaşbakan Andre Tardien diğer bir sağ ırazetede eski başmuhar. 

rir olduğu L Temps gazetesindeki arkadaşına avutucu bir ders vermek· 
tedir. Thriers cumhuriyeti yerleştirip sağladığı zaman, bu rejim ya kon· 
servatör olur yaşar, yahut da devam etmez. demiş. J.J. Weis ise Thriers'i 
budalaca bir hükün:de bulunmakla itham etmiş, Tardieu diyor ki: 
•Weis'in hakkı vardı. Cumhuriyet altmış sene içinde gittikçe sola doğru 
aktı. 1936 halk cephesi bir tesadüf değil, bir mabaad'dır .. ,, 

Çünkü altmış senedenberi sollar mütemadiyen halk yığınlarını aldat. 
makta imişler. Sağların aynı halk yığınlarına ne yaptıklarını Tardieu'ye 

"<değil, Leon Blum'a sorunuz. 
Demokrasilerde halk ıeçiminin bir değeri var mı, yok mu? Parla

mento kürsüsünden bir hatip baş,·ekile bağırıyor: "Şeflerin vazifesi 
halkın önünden gitmek mi, arkasından sürük enmek midir?,. 

Bu .azi!e, seçim sırasında halk yıJıınlarına ne v~deltiyse onu yerine 
getirmek değil midir? 

Hulasa fransıx mantığının kılıcı şimdi iki tarafa değil, dört tarafa 
kesiyor. Fa tay 

Aıdliyede: 

Tıbbi adli başkatibi 
sahtek.8rlık yapmış 
Müddeiumumilik,başkafib Raif 

hakkında sahtekarlık 
suçundan tahkikata başladı 

Müddeiumumilik, dün, Tıbbıadli 
Başkatibi Raü hakkında, sahtek~
lık suçundan tahkikata başlamış • 
tır. SôyJr.ndiğine göre, hadise şöy
le olmuştur: 

Sabık Beyoğlu Belccliye tahsil • 
iarların:lan Nadi, bir ihtilas su -

çundan, Ağır Ceza mahkemesinde 

muhakcm<? edilmektedir. Nadi, de
lilik iddia etmiş, Tıbbı Adlide mü

şahede aitına alındıktan sonra, 

mahkemeye (Delidir ... cezai ehli
yeti yoktur!) diye bir rapor veril· 

miştir. Fakat, müddeiumumi Na· 
dinin hal ve etvarından deli olma· 
dığını muhakkak addetmiş, malı -
keme, Tıbbı Adliden, Nadi hakkın· 

da ycnid~a maliımat istemiştir. Bu 
seferki cevapta, evvelki raporun 

tamamil~ aksine olarak cezai ehli
yeti oldu~u şeklinde verilmiştir. 

Bunun üzerine iş biraz ehemmiyet
le tahkik edilmiş, müşahede müdü
rü Hayrullah, imzanın kendisine a

it olmadığ:nı söylemiş, tahkikat 
bir:ız derinleştirilince asıl raporun 
Başkütip Raü tarafından tevkil e

dilerek yerine sahte olarak ikinci 
bir rapo,· tanzim edildiği ve mü

dürü umumi Halit, Müdürü Umu
mi Muavini Fahri Can, Kimyahane 

Müdürü Fehmi ve diğer bir müdü
rün imzalarının taklit edildiği an· 
}aşılmıştır. 

Müddeiıımumilik, Raü hakkın • 
daki tah:<ikata devam etmektedir. 

Tahkikat bitince, evrak Adliye 
Vekaletine gönderilecektir. 

Adliye Vekaleti hakkında bir ka
rr averintiye kadar, Raif, vazifesi 
başından çekilmiyecektir. Raifin, 

iki üç gündür vazüesine gelmediği 
anlaşılmıştır. 

Sahtekarlık 
Suçluları 
Dün OskOar Noteri şahit 
dlnlenaı. muhokemekoldı 

İktısat Vekaleit memurlarından 
Abdülhalim Senai namına Şeref 

Cimcoza, bazı emlaki ipotek etmek 
üzere sahte vekfıletname vermek -
ten suçlu olarak Ağır Ceza Mahke
mesinde mevkufen muhakeme edi· 
len Zeki ile Şeref Cimcozun mu • 
hakemel~rine dün de devam edil· 
miştir. 

Dün, Üsküdar Noteri Halit, şahit 
olarak dinlenmiş, Zekinin kendi
sini Abdülhalim Senai diye göste· 
errek Şeref Cimcoza vekiıletname 
hazırlattığını, fakat, Şeref Cimco • 
zun Noterliğe gelmediğini, onu 
görmemiş olduğunu söylemiştir. 

Maznunların yaptıkları tahliye 
talebi mahkemece reddedilmiştir. 

Tuncelinde bulunan 

Bir mecmua sahibi 
beraat etti 

Bir mizı<h mecmuasının 3 üncü 
sayısında çıkan bir karikatür ve Je. 
jandından dolayı mecmua sahibi 
Rauf Yazar aleyhine açılan müs • 
tehcen n~şriyat davası dün Asliye 
Dördüncü Ceza Mahkemesinde gö. 
rülmüştür. 

Ehli hibre olarak mahkemede iza· 
hat veren karikatürist Cemal Na
dir bu resimle altındaki yazıyı 
müstehcen bulmadığını söylemiş • ı 

tir. 
Müdafaasını yaptıktan sonra, 

Rauf Yazar, beraet etmiştir. 
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Filistin de Bayram 
Ürfi idare Maçlarının 

[Birinci sahifeden devanı] 
feci o.umune sebep olmuştur. 

Bütün memlekette polis, müdaha. 
leye hazır bir vaziytltedir. 

K ırışıkiık, ikincikaounda kraliyet 
talık k komisyonunnun Lo ndraya 
hareketinden sonra, tekrar başla· 
mıştır. Komisyonun kararları, 

Ma~ısta neşredilecektir. lıgiliz hü· 
kiımetinin bulıcağl kati hal şekline 
intizaren zabıta, asayiş lemin 
etmeğe uğraşmaktadır. Bir ihtar 
m •hiyetinde olmak üzere şimdilik 

örfi idare ilan edilmiştir. 
Memleket ikt .. adh atı, asayişsiz. 

likten müteess;r olmaktadır. Sey· 
ya~lar me.,..leketi gezmekten ıse, 

Hayfa limanında vaµurda kalmağı 

tercih etmekted rler. 
Tahkik komisyonunun raporu, 

zannedildiğine göre, yahut ajan· 
sile yüksek arap komitesi er· 
kanı tarafından teklif edilen 
şekillerden ve bilhassa Ma-
veraişşeria Emiri Abdullahın tavsi· 
yelerinden mülhem olacaktır. Emir, 
lngilterenin kontrolu altında ve 
şahsi rejim çerçevesi dahilinde 
Yahudi·Arab müvaze,esini temine 
matuf hukuki bir nizamnamenin 
tatbikini istemektedir. 

ı neticeleri 
[Birinci sahifeden devam] 

!anarak düşünmüş, 1 aşınmış, bu 
"dostlu'< kupası" maçında berabere 
ka'ae taraflar <an birini kırmakt•.nsa 
kup ıyı ortasındJn kırmağa karar 
vermiştir 1 

Nasıl mı diyeceksiniz? Komite 
dün akşam gazetelere gönderdiği 
tebli j!de bunu şöy.ece anlatıyor: 

B. 1. T. O. K. dan : 
7 M rt 1937 Pazar günü Taksim 

Sıadında yapı .an Beşiktaş. Güneş 
maçının temdidi vaktiı geç o;ma. 
sandan hakem tarafından icra etti· 
rilmemişfr; 

Halbukı kl'pa finalistini ve ga· 
libini gösttrecek olan bu maç ta 
löy lelikle neiicesiz kalmış oluyor. 
Ô ümüzdeki millT küme maçları 
hksıürü dolaı ısilede başka bir 
günde yapılması imkansızdır. 

Bu seleple bugi;n toplanan Ko. 
milemiz galibe ,·erilecek olan ku. 
kapayı yarıdan keserek birer par. 
ça.ının her iki klübe bir hatıra ola· 
rali vermeği k. bul etmiştır. Kliıp. 
!erimiz yarım gcılibiyetl.rin:n yarım 
gal.biyetlerinin yarım hatırasını 
saklı y acaklardır •• 

Beiıendıniz mi? 

AÇIK SÖZ-

Yerli Mallar 
Sergisi 
Hazırlıkları 

Muamele 
Vergisi 

Serginin bu aene Galata• Vergide yapılacak tadi· 
saray lisesinde açılmaaı llt için Sanayi Birliği 

kararlattırıldı mUhlm bir rapor hazırladı 
Yerli Mallar Sergisinin geçen se- rv:uamele vergisınde sanayicilerin 

nekilerden çok daha mükemmel istedikleri tadilat etrafında Ticaret 
olması için şimdiden bazırlıklara Odasından başka Sanayi Birliği de 
başlandığını yazmıştık. iktisat Ve- tetkikat yapmış ve bir rapor 
kaleli teftiş heyeti reisi Bay Hüsnü hazırlamışbr. Birliğin raporuna çok 
Yaman bu hususta şehrimizde esaslı ehemmiyet verilmektedir. Çünkü 
tetkikler yapmış ve Ankaraya dön· raporda mühim bazı esaslar tesrit 
müşlür. edilmiştir. Birlik raporu bugünlerde 

lktısat Veklleti sergi ile çok ya• Vekalete gönderecektir. 
kından alakadar olmaktadır. Bay Muamele vergisinde yapılacak 
Hüsnü Yaman şehrimizdeki tetkikleri tadilatın hayatı ucuzlatmak bakı· 
sırasında Sanayi Birliği ile temaslarda mından da büyük ehemmıyeti var-
bulunmuş, sergi hakkındaki düşün. dır. Çünkü sanayi maddelerinden 
celerini sormuştur. Vekalet sergi. de yüzde on muamele vergisi alın· 
nin bu sene de Taksim bahçesinde maktadır. 
kurulmasını muvafık görmemiştir. Sanayi Umum Müdür Muavini 
Bunun için Galatasaray liıesile le- Bay Abdüssamet bu hususta esash 
maalar yapılmış ve serginin ev· ttlkiklerde bulunmak üzere şehri· 
velki seneler olduğu gibi Galata· miıe gelmiştir. Bay Abdüssamet 
saray lisesinde açılması kararlaş. dün Sanayi Birliğinde meşgul 
tırılmıştır, olmuştur. 

Bu sene sergiye iş bankasile Sü· ------
mer bank da iştirak edecektir. Bu 
iki banka ile !~hisarlar idaresi 
pavyonlarını mektebin bahçesinde 
kuracaklardır. Bu seneki sergi ge
çen yıllardan daha zengin ola. 
caktır, 

Yolcu salonu 

Deliler 
Akıl hastahanesinden 
kaçamıyacakları iddia 

ediliyor 

Vapur 
Navlonlarında 
Tenzilat 
Deniz tarife komisyonu 

dUn toplanarak bu 
hususta görUttU 

Deniz tarife komisyonu dün Öğ· 
leden sonra Deniz Ticaret Müdür• 
lüğünde top'anmıştır, Kom"syon 
bundan evvelki toplantılannda 

Havuz ve fabrikalar Müdürlüğünün 
936 blanço~unu tetkik etmiştir. 

Dün Akay idaresi i"e Denizyolları 
idaresinin blançosu tetkık edilirken 
komisyon azalarının bazıları vapur 
navlonlannda bir miktar tenzilat 
yapılması lazımgeleceğini ileri sür· 
müşlerdir. 

Denizyol!an idaresi ise bu ten• 
ulita imkan olmadığını ileri sür-
müştür. Bu münasel:etle dünkü 
toplantı münakaşalı geçmiştir. lk· 
lısat vekAleti eus itibarile mümkün 
olduğu töktiroe mutlak suretle 
tenzilat yapılmasına taraftardır. 

Tenzilatın miktan blançonun ta
mamen tetkik edilmesinden sonra 
anlaşılabilecektir. Tetkikat bir hal· 
ta kadar sürecektir. 

Dünkü toplantıd" Deniz nakli· 
yatı umum müdürü Bay ayet, tari· 
re komisyonu reisi Bay Muhsin, 
Deni~yolları idaresi müdürü Bay 
Sadettin, Ticaret oJası namına Bay 
Sabri ve di~er komisyon azaları da 
bulunmuşlardır, 

9 Mart 

GÜnü~ V<>diriıiriden 
• ·, ' • ;: ~_.ili ~~ "°.~ - ~ 

Kara hamsileri! 
Trabzondan lstanbul gazetelerine 

verilmiş bir h3ber var: Trabzonda 
bir buçuk milyon lira safile bir 
nümune hastahanesi yapılacak, yeni 
bir Lise daha açılacak. Bir Tüı kii, 
vatanın her tarafında her umran 
hareketi kadar mamur edecek bır· 
şey olamaz. 

Gelgelelim, Trabzon deyince, 
aklımıza orada göz'erimiıle gördü· 
ğümüz garip, çok tuhaf, korkunç 
acaip bir hal yine gözlerimizin önü• 
ne geliyor: 

Bir gece Trabzonun en büyük 
caddesinde yürüyorduk. Aramızda· 
ki arkadaşların b'ri birdenbire bir 
çığlık kopardı. Hepimiz, tüylerimiz 
ürpererek, çığlığın geldiği tarafa 
dö,dük : Birkaç :netre uzagımızda 

40·50 kadar, siyah renkte l>ir kö
pek sürüsü bir ~eyin başına üşüş· 

müşler; birşey parçalıyorlar gibiydi! 
- Aman köpekler birşey para. 

lıyorl•rl .. 
D;ye bağırıştık. Bizim gürü'tü· 

müzden, cadd~nin biraz loşça kıı.

ranlığında, bu köpekler, sanki cüm· 
lesi topalmış gibi, seke seke, ga
rip bir yürüyüşle ka;ışmağa başla· 
dılar .• 
Yanımızda Trabzunlu ahbabımı· 

zın gü ümsediğini görmüştük: 
- Onlar köpek cejj:il acanım .. 

dedi. 
- Köpek değil mi? .. 
- Hayır-
- Ya nedir? 
- Fare!. 
- Bu kadar iri fare olur mu, 

ıokak ortasında?. • - Yüzlerce, binlerce.. dedi. Bi. 
zim sokak köpeklerimiz de bunlar! 

MUatakbel salon bazı 
resmi daireler arasında 

ihtlllflara yol açtı 

Son günlerde bazı delilerin tımar. 
haneden kaçtıkları hakkında şayi· 

alar dolaşmaktadır. Bu mesele hak
kında akıl hastahanesi başdoktoru 
Profesör Bay Mazhar Osmanla gö. 
rüştük. Bize dedi ki: 

Gece oldu mu sokaklara y~yılırlar. 
Çocuk Esirgeme Bir farki varsa bu fareler hw-

Müstakbel Galata yolcu salonu. 
nun müstakbel odalarının pek faıla 
olması icabedecektir. Çünkü Em. 
niyet Beşinci şube müdürlüğü yeni 
salonun 45 odasının kendisine 
tahsis edilmesini istemektedir. Bun. 
dan başka gümrük ve ayrıca mu. 
hafaza teşkilatı ı!a salonda odalar 
istiyorlar. 

"- Hastanemizin kadrosu 1800 
dür. Fakat, halen 1950 hasta var· 
dır. Yani kadrodan 150 faıladır. 
Hergün 7-8 hasta müracaat ediyor 
ve bunlar kabul olunuyor. 

Kurumu balosu lamıyorlar, o kadar! demek ki bir 
,ehirli bir şehirde (Acayibi sab'a! 

Çocuk E•ır"eme kurumunun bu 
, 

6 il.lem) den biri dahi olsa ona alı· 
yıl kışlık balosu Vali ve Belediye şıyor, kanıksayor, hayrett"r. 
başkanı Bay Muhittin Ü•tiindağın 

Bunlar da karadaki hamsi deRil al 
de"erli himayesi altında 13-Mart-937 

6 Biz. Trabıonun, dünyada o ma• 

Hastaneden kimse kaçamaz. Teh. 
likeli olanlar kapalı yerlerdedir. 
Hafif hastalar ııcıktadır. 

Cumartesi akşamı Tokatliyan sa• dık ve olmaracak böyle akıllar 
!onlarında verilecektir. Hem eğlen· 

durdurucu bir hususiyeti muhafaza 
celi bir gece geçirmek hem de etmesine şaşıp kalmıştık: 
kimsesiz fakir yavrulara ve anne-

Hatta bunlar, gündüzleri şehre 

çıkarlar, dolaşı~lar, alış veriş eder· 
!er, akşam olunca, hastahaneye 
dönerler, Bunlardarı bazıları kaç. 
mış ols>hr bıle, zaten zararsız of. 
duklarından, bir müddet dolaşıp, 

sonra gelmelerinde bir mah1ur 
yoktur. 

! ard m etmiş olm•k için ba· Çünkü Trabzon bir limand•r. 
ere Y ı H t ·ı r · d" 

lomuzu şereflendirmelerini muhterem . er saa gemı er ge 'P ll1 ıyor, Bu yüzden bu resmi dairelerle 
salonu yaptıracak olan liman ida. 
resi arasında bir ihtilaf çıkmıştır. 

halkımızdan rica eyleriz. Çocuk Bır veba çıktı mı, bu fareler yüzün. 

E . k balosu mevsimin den, veba salgını 100 sene muha· 

Modern salonun bir çok hususi· 
yet~eri, istirahat, muayene, bekleme 
karşılama ve sair gibi ayrı ayrı 

yerleri olacaktır. Bu münasebetle 
liman idaresi resmi dairelere bu 
kadar çok oda vermeğe imkan 
göremiyor. 

sırgeme urumu b 1 · ·b· ·· · k 
en eğlence~i ve nezih balosudur. re e erı gı 1 sorup gıtme ten 

B. k" ·ı·k b"J t - lira ve iki kişi· Allah bile kurtarabilir mi?.. l:Jil. 
ır ışı ı ı e uç b"l . 

lik bilet beş liradır. Biletler Olyon, 1 mıy?.ruz: . 

G 1 t P rapit seyahat Bu lııks sokak farelerı Trabzonu 
Dışarıda kalmış hasta yoktur. a a asırav, 's h'I' · k · · 

acenle!i, Bahçebpıda Yerli mallar a a teı~ın etme te mıdırler ve 
Fakat, ap'allar, sar'alılar, balı! 

hast~lar hastahaneye kabul edile. 
miyor, bunları evlerine göndermek 
mecburiyetindoyiz. Bun! n tehlike· 
sizdirler. Ailelerinin muhafbzaları.. 

d C ,. 1 ,,1 C:oc k E Trabzon ımar olu ıurken bu fare· 
pazarın a ve a~a Og u .. u • 1 1 · k lst bul merk~ erden atı trmvaylar yapılm~k su· 
sırgcme urumu an ... - . . . 
· d T k ıı· B k r Kari retıle ıstıfa de olunacak mıdır? 

zın e ve o a ıyan, a ~ , • 

Türkiye Tıb 
Encümeni 

man mağazalarında satılmaktadır. Doğru söze ne denir? 

Türkiye Tıb Encümeni 10 Mart 
1937 çarşamba akşamı l8,3J da 
Etıbba Odası salonunda toplana• 
rak Pro!eoör M. Kemal ô~e tara• 

na bırakılır. Dünyanın her tarafın. 
da da böyledir. 

Devlet tipi lokomotifler 
yaptırıldı Memleketim'zde akıl hastalarının 

ekserisi erkeklerdir. Hastanemizde 
600 kadar kadın hasta 1350 ka· 
dar da erkek haHa vardır. 

Devlet ;lemıryolları Almanyada 
beş yeni lok.,motif yaptırmış ve 
bunlardan ikisi şehrimize getiril
miştir. Diger üçü de bugünlerde 
gelecektir. 

dan: Dereni iki rie Kavernine ya· 
pılan p'astik 11meliyeler ve Pro
fesör Liepmann tarafından, Had 
durumu asları kebedin vilAdiyede
ki ehemmiyeti hakkında tebliğ· 

)erde bulunacağından muhterem 
aıeslekdaşların teşrifleri rica olunur. 

Mühim bir konferans 

Mayın değilmiş 
Geçen Cuma günü Kilyos açık· 

larında bir mavın bulunduğu 
haber alınmıştı. Yapılan tetkikat 
sonunda bunun mayın boıması bir 
duba olduğu anlaşılmış ve limana 
ıretirilmiştir. 

Bunlara Türkiye devlet lokomo
ti!Jeri tibi adı verilmiştir. BJdema 
ihtiyaca göre ısmarlanacak loko. 
mcıliller de ayni tipte olac:ıktır. 

Devlet lokomotiflerinin siirati saatte 
100 kilometred'r. 23 metre uzun· 
lukları vardır. TekerleHerinin kut· 

Üniversitenin tertip ettiği ser· Filistin buğday alacak ru 1,80 santimdır. Lokomot ferin 
best konferansların on ikinci<ini Filistin bükümeti sert buğday ve her biri on dört ton kömür almak· 
bugün Hukuk Fakültesi Pro!Psör. nıısırda~ gılmrük resmini kaldır· tadır. Peheri seksen be~er bin 1 ra 
rinden Honig verecektir. Mevzuu mıştır. Filistinin bu maddeye fazla kıymetindedir. Bu lokomotiller Es-
(müsbet hukuka göre hak fikrinin ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. kişehir. Ankara ve Ankara· Kay• 
manası )d:r, Kevlivet alakad'flara bild rilmiştir seri hat'.arına ldh<is edilecektir 
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Tahakkuklara itiraz 
cereyanında 

müddetinin 

tatil günleri dahil midir, haricmidir? 
Q ünkü nu•hamızda okudunuz elbette ve siz de 

hayret ettin iz !>ittabi 1 
Tal.akkuk şubesinden gönderilen ihbarnamenin altın· 

da mükellefe haber verilen kanun maddesi, kazanç 
kan ununda yokmuş. Halbuki bu ihbarname, kanunun 
çıktığı tarihten iki ay sonra kul anılmış. 

Filhakika mükelleflerin kazanç kanununu bilme. 
!eri gerektir, Kanun neşredildikten ve merasimi teb. 
liğiycsi yapıldıkdan sonra mer'iyete girmiş olur. 
Okumamış o:mak veya görmemiş bulunmak bir ba. 
hane tekil etmez. fakat ait olduğu ve} ahut bu ka. 
nunun tatbiki ile mükellef bulunan Maliye şubeleri. 

nin, re.mi mahiyette gönderdikleri ihbarnamede mu. 
kayyit kanun maddesine göre hareket eden bir mü. 
keller bu maddeyi hiç görmemiş bir mükellefden 
daha az rres'ul ad olunmak gerektir. icabında ka. 
nu"l ra bakılır. 

Mükellef ne bir hukukcudur ki bu işi mütemadiyen 
tak p et•in, ne bir avukattır ki, vazifesi cüinlt sinden 
olduğu için,l:u işi bilme•i gerek olsun.Nihayet ne odur 
ne de odur. Laıettayin halktan bir mükelleftır. Mali· 
yenin gönderdiği ıhb.lrnaınenin altındaki kayda göre 
hareket edebilir ve bu kaı ıtla mağdur olur.a m l.ye 
•ne yapalım, kanuna bakaydın. Bız yanlışlık yapa• 
bıl:riz,, diyemez. 

Bundan sarfınazar, mükellef, pek ala vaktinde ili· 
raz elmiş, fakat, verilen cevapta •mühlet geçmiştir,, 
denilmiş, bunun rranası ne ol•a gerek?. Kanunun 
(61) inci madılesinde d~ (30) gün müddet ko hul 
~diliyor. Evyamı tatiliyeden bahis yok, fakat böyle 

hallerde mümasil maddeler esas alınabilir, eski usuller 
dikkat önünde bulundurulabi'ir, niha et örf, ldet ve 
daha nihayet de hakimin kanaati vicdaniyesi hük· 
medebilir. 

(Eyyamı tatiliye) hariç olacağına göre mükellef 

z~manında itiraz etmiş demektir. Kaldı ki mükellefe 

tebliğ olunan ihbarnamenin altında (Eyyamı tatiliye 
hariç) kaydı sarihtir. 

Her ne taraftan bakılır•a bakılsın bu işte cidden 
mükellefin gadri sarihtir. isin tarihi veni veva eski 
ol<un, MaJ;ve işlerinde zaman ıreçmesi de kanunlarla 
mukayyettir. Bu gibi işler, belki mahiyeti itibarile 

çok küçük şeyler telakki olunabnir, fakat, neticesi iti. 

J 

barile çok mühim ve büyük de(l'erdedir. Bu işlere 

bakılmak icabeder. Evvele~ de söylemiştik yine tek

rak ederiı: Paıan küçük bir idari ihmal büyük bir 
prensibin hedefini ihlal eder. 

Hatice Hatip 

Suriye po•la mememurlarından 
bazı ukala:ar Türkiyeden Hahya 
gönderilen m•ktupları ( Suriyede 
Hatay yoktur) diye iade ediyor. 
larmış. Bu herifler doğryu sÖy• 
lüyorlar: Hakikaten Suriyede 
Hatay yoktur. Hatay, müstakil 
Hataydadırl 

ErkeklP.rin bir katJalı\jı 

Muhterern doktor Bayan Müfide 
Kazım, bir gazeteye beyanatların· 
da, kadınlar hakkında ekseriya 
söyleyip durduğumuz bir sözü şid· 
delle reddediyorlar: 

- Kadınlar yufka yürekli değildir l 
D'yorlar. Hakları var: 

Evet, çok nezaketsizce söyJü. 
yor uz. 

Yufka yüre'<li değiller, bakla va 
yüreklidirler l 

Kurbanlık futbol kupası! 

Bayramdaki ve geçen pazar gün· 
kü Beşiktaş· Güneş m'çını tertip 
eden (Organizuyon komite) sinin 
teb!iğini okudu1uz mu? inanılma• 
yacak bir tebliğ. 

Şöyle deniliyor: 
•Pazar günü Taksim stadtnda 

yap lan Beşiktaş• Güneş m ~ çının 
temdidi vaktin geç olmasından ha. 
kem tarafından icra ettirilmemiştir. 
Halbuki kupa finalini ve galibini 
göı,terecck olan bu maçta- bövle• 
likle netice•iz kalmış oluyor. Ô1Ü• 

müzdeki mil f küme maçları fik•· 
türü dolayısilede başka bir günde 
yapılması imkansızdır. Bu sebeple 
bugün toplanan komitemiz ıra• 
liba verilecek olan kupayı yarıdan 
keserek birer parçasını şu iki ku• 
lübe bir hatıra vermeyi kabul et• 
miştirl kulüplerimiz yarım galibi• 
yellerinin y&rım hatıralarını sakla• 
yacaklardırln 

Hiç bö71esine b'r şey işittiniz mi? 
Halbuki hadise çok ta bil: 

Maç Kurban bayramından kılmış 
bir maç ya. Zıbir onuu için kesip 
kesip (Fukarayı galibin) e dağı• 

tıyorlar 11 
Serdengeçti 
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Öldükten sonra servet
leri çıkan 

Albncı George'un 
Yemini 

Yugoslavyada bir Fran- 1

r Yeni JaponDış'1d i 1 ene~ le!. i ~- esrar ı!j 
S IZ vapuru tevkif edildi· Bakanisöylüyor J?~nden maaşları'!ı g_aplırmak 
B ı2rad, 8 (A. A.) - Marsilya limanına mensup olan ve birkRç ıı-ün· Tokyo. 8 (A.A.) - Dışbakaıı lÇln pul yalvaran zhtıyar kadz-

İngiltere 12 l\fayısta yapılacak o
lan taç giyme merasimi için ha -
zırlanmaktadır. Bu arada kral al
tıncı George'un yemini de do -

mir.yontar ile ana vatan aras ı>ue. 
yapılan müzakerelerden som & ka
rarlaşmıştır. ingilterc J.oralını:'I laı; 
giyme merasimindeki yemiııi İrı -
giliz imparatorluğunun n!ı;l>telif 
cü1ülcri nr:ısındakı yeni mUnase-

denberi demirlenmiş bulunan bir Fransız vapuru .:ugoslavya kara- B. Sato, Senatoda beyanatta bulu. kl l kl J l k • f 
ıulannda müsadere edilmiştir. Bu gemi, Nazırlar meclısı tarafından alın· nacak ıeleflerinin politikasına nzn il lm l lm U0 U eSeSl • 
ınış olan ademi müdahale tedbirlerini ihlAI etmek suretile genç Yugos- devam ettiğini, Çin· Japon gö-
lav komünistlerini alırak için Yugosl:ıvyay~ gelmiştir. Gemi~in, ka~tan_ı· rüşmelcri inpıtaa ujtramış olmakla 
da dahil olmak üzere Fransız münasebatı ılk evvelce gemıye bmmış beraber anlaşmayı tamamen 
olan 200 Yul{oslavyalı komünist tevkif edilmi~tir. Gemiye 200 komü· mümkün gördü~ünden Japonyanın 
nist daha alınıcak idi. Bu meseleden siyasi ma!ıafıldc bilyük bir h3ra• Çin hakimiyet \'e hukukunu ta-
rcUe bahsedilmektedir. nımak istediğini ve bu esasa 

• • • dayanarak müzakerelere iki 

P k J • h • memleket menfaatine uygun bir olonya mühim mi larua ın ısar surette tekrar başlanabileceğini 

betleri b[ı· defa daha tebarüz ettı
receği dl•t'lle, yalnı: İngı[;7Jerl 
th"f!il, yd0.:-ıncı menıf:.:ketlf': kaıno
:-1.a.u c.a alakadar ctmd:tcdı~. 

maddeleri safın alacak .:.;sö:;.;,yle:;;,;;m~i~ti;;.;.r. ·-----· 

Bu yeminin çok c:,;..:i bjı tarıhi 

v&rclır. ''f' İngiliz iP1ll:P·1torlu[ t 

i:;ı;hıı'.cderı istihale~·-· gct/~ &cçe, 
kralların taç giyme merasimkrin
deki yeminlerinin şekli de değı*· 
ınişlir. Sekizinci Edward, taç giy
meden c:c!dlip giltiğ'. i~·in altıncı 
Corclon evvel taç g'y~n İngiıu kar
lı, babası beşinci Corctu. O zaman 
İngiltere, mC'rkezi Londra olaıı ge
niş bir sömürge imparatorluğu idi. 
Domiııyonlar vardı. Fakat henüz 
dominyon tabiri hukuki bir mana 

ifade etmiyordu. Sömürge veya o
na yakın bir şey her halde nıiıııası 
müphem olan bir mchunıdu. Do
minyon ancak 1931 senesinde akde
dilen Westminister kanunu ile ta
rif edilmiştir. Bu kanun ile İngil· 

Ankara s (Telefonla) - Polonya safareti hariciyemiz kanalile inhisar. 1 Macaristan 
Vek!letine müracaat ederek bütün lohısar ır.~ddelerimiz hakkında; esasi' K ? 
ınalumat istemiştir. Polonya hükümeti bu tet~ikten sonra bizden mühim arışıyor mU. 
ıniktarda tütün, sigara ve içki satın alacıktır. 

• • • 
Bulgaristanda Belediye seçiminde 
karışıklıklar çıkarılmak istendi 

Sof ya, 8 {A.A.) - Bulgar aj ınsı bildiriyor: Pilevne ve Straz2ora bö!
gelerinden gelen haberler, belediye seçiminin tam bir sükün içınde ve 
kat 'i,)'en hildiıesiz cere,.an ettijtini teyit etrrektedir. Da!'ıtılan partilerin 
idarecileri bu şeçime şimdiki hükümet sistemi aleybinde bir plebisit 
mahiyeti atfetmek istemişler ve seçici'eri beyaz bültenle rey vermek 

•uretile boykotaja t•şv k etmişlerdir. Muvakkdt netice şudur:. ~eylerın 
yüzde sekseni son defa kabul ed l!n kanu,a göre namzetLklerını koy• 
muş olan mü~takil namzetler kazanmıştır ve yüzde yirmisi beyaz 
bütendir. 

• • • 
Mısır harp tayyareleri alıyor 
Londra 8 ( A. A.) - Mısır bütçesinde harp malz~mesi ve tayyare 

satın alınması için 100 bin lira • takrib n 60 bin Türk !ırası· ayrılmışlır. 
.. lll11n11ııuııııııııııunıııııuıııııımınmuıııııııunıııtıımmıı111111nııııııı111 ıı11111111mıuıuııııınııı11ııı11111n11uıın111111111111111111uııı 

ileri Asiler yeniden 
harekete başladılar 

[Birinci sahifeden deoam] 
Lohdradaki ademi müdahal •komite
sinin bütün devletlerce kabul edilen 
kararına rağmen Fransanın Madrit 
hükümetrne yardımda devam ettik· 
lerini iddia eden General F ran. 
konun Fransa topraklarına hücum 
ederek büyük bir b!diseye sebep 
olacal!'ından korkulmaktadır. 

Diğer tar .. ftan dün akşam, Pa. 
risten gelen telgraflar, bu mem. 
nuiyet kararına rağmen asi generala 

ltalyan kuvvetleri gönderildiğini 
ve 25 b:n kişinin daha gönderil· 
mek üzere hazırlandı~ını bildirmek· 
tedir. T clgraf şudur: 

Paris 8 ( A. A.) - Matbuat a· 
demı müdahale prensibine vuku· 

kubulan tecavüzler meıelesile ha· 
raretle meşgul olmaktadır. 

Mme. Tabouis, Oeuvre gazete. 
Iİnd,, dün verdiği haberleri teyit 
ederek yakında 25.000 kişilik bir 
ltalyan müfrezesinin ispanya'> a 

gitmek üzere Napoli'den hareket 
edeceğ'ini turib etmektedir. 

Bir körUyU yıktılar 
Madrid 8 (A. A.) - Müdafaa 

meclisinin neşrettiği bir tebliğe 
göre, hükümetçiler, Asilerin evvel• 
ki iece Üniversite rnahalle•i ve El· 
pardo mıntaka!arında yaptıkl•rı 

iki tearruzu geri püskürtmüşlerdir. 
Hükümetçifer, bundan maada 

asileyin Manzanares nehri üzerinde 
inşa eıtikleri bir köprüyü de ber· 
hııva etmişlerdir. 

A sller mUtkillt içinde 
Asiler, hareket üslerinden uzak· 

taştıkları nisbette iaşe hususunda 
müşki!At çekmektedirler. Dolaşık 
yollardan geçmek mecburiyeti ve 

benzin azbjtı, asilerin büyük mik
yasta harekatta bulunmalarına ma• 
ni olmaktadır. Yeni gelen takviye 

kıtalarının bi'hassa Almanlardan 
mürekkep oldujtıı ıannedilmektedır. 

! 
Kültür 

dün 
Bakanı 

g e 1 d i 
_ ~ (1 nci .;ayfadan devam) 

teisi ihsana, yüksek tedrişat ciirek. 
lôrü Cevat ve lstanbul Üniversi· 

lesi rektörü Cemil de dahil olmak 
iizere bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda Üniversiteye ait 
Yeni klinikler, biyoloji, ensti· 
lüsü, ve bilhassa Güzel San 'at
lar Akademisine ita ve edilecek 
ı>avyonlara ait projeler üzerinde 
llÖrüşülmüş olması muhtemeldir. 

Bu toplantı, dün, saat on beşten 
On yedibuçuğa kad ·r sürmüşti>r. 

Vekil, saat on sekize doğru, 
Atatürke arzı tazimat etmek ve 

llıaarif işleri hakkınrla izahat ver

llıek üzere Dolmabahçe sarayına 
Rilıniştir. 

Bugün maarif işlerile daha ya· 
kından meşgul olncak, bazı mek. 
lepleride trfliş edecektir. 

IST ANBULDA AÇILACAK 
YENi MEKTEPLER 

Diıter taraftan alınan malümata 

~Öre, ltanbulun muhtelif semtlerin• 

1 .. e }eniden 7·8 orta okul açılması 
Uzuınu tesbit edilmiştir. 

Halen l.tanbul ilk okullarında 

okuyan ve bu yıl orta tahsiline 

başlayacak olan çocukların miktarı 

6000 bulmaktadır. Şehrimizde mev· 

cut ~·rta okulların talebe kadrosu 

esasen p~k sıkışık oldul!'undan bu 
yeniden gelecek 6000 çocukla yeni 

orta okullara olan ihtiyaç pek ba· 
riz göriilmektedir. 

Bundan başka biri Gelenbevi ol· 

rnak üzere şehrimizdeki iki orta 

okul bu sene lise haline getirile· 
cektir. 

Lokarno paktının 
yırtıldığı gün 

Berlın, 8 [Hususi) - Almanyanın 

gayri askeri Ren mıntakasına gire

rek Lokarno muahedesini parçala-: 

dığı günün yıl dönümü münasebe. 

tile gazeteler, Almanyayı bu hare· 

kette haklı gösterecek yazılar yazı· 

yorlar. Göbbels radyoda söyleditl 

bir nutukta şuları söylemiştir: 

Budapeşte 8 (A.A.) - DaranJİ 
müfrit sağ cenahın en faal şahsi
yetlerinden biri olan Mecser ile 
uzun bir miilAkat yapmıştır. 

Diğer cihetten siyast kısım şefi 
ve polis müdür muavini Heteny'nln 
istifası tekzip edilmektedir. 

Siya•! mahfiller, sağ cenah fır
kalarının iktidarı ele almak husu
sundaki projelerinin meydana çık· 

ması neticesinde ne gibi cezalara 
çarpılacaklarıoı ve esasen bir 
ceza tatbiki mevzuu babsolup ol
mayacal!'ını merak etmektedirler. 
Teşebbüs proje halinde kaldığı 

için bazı k'mseler, mı.;halif partile· 
rin azası olan müteşebbisler hak
kında takibatta bulunmanın müşkil 
bir iş olacal!'ını beyan etmekte fa. 
kat bir yandan da hükumet dar. 
besini hazırlayanlara karşı harekete 
geçmenin ilerde tehlikeler dojtu. 
racağını söylemektedirler. 

Ôgleden sonra Gyor'da bir mi. 
ting tertip edilmiştir. 

Mütıehid hıristiyan partisi aza. 
sandan olan eski Başvekil, Friadrich 
söz alacak demiştir ki: 

"Müdahale etmek sırası gelmiş· 

tir. Başyekil hakkında yapacal!'ı 
icraata göre hüküm vereceğiz • ., 

Milingler yapılıyor 
Budapeşte, 8 (A.A.) - Memle

katin her tarafında müteaddit mi. 
tingler yapılmıştır. Nümayişçiler, 

gerek bolşevizim aleyhindeki tah· 
rikata, gerek bolşevikliğin lehinde 
yapılmakta olan l•hrikata nihayet 
vermek için sür'atle icap eden 
tedbirlerm alınmasını istemişlerdir. 

Kralhk Macaristandan 
batlamah l•it 

Budapeşte 8 (A. A.) - Saltanl• 
tın iadesı taraflarından bir mebus 
Habsburgların saltanat makamına 
getirilmeıine Macaristandan başla• 
ııılmak 1.izımgeldil!'ıni söylemiştirr. 

Paris 8 (A.A.) - Bodapeşte'de 
vukubulan son lAdiseler, Macaris· 
tanın harici siyaseti hakkında muh• 
telif tefsirlere yol açmıştır. 

Oeuvre gazetesinde mme. Tabo
uis, Avusturya, Macaristan ve Çe
koslovakya arasındaki münasebat• 
ta bir salah eseri gürüidul!'ünü 
kaydetmekle beraber Merkez! Av· 
ruında bir blok te,kil edileblle
cegioe inanmakta ve böyle bir blok 
husule gelmesi için ltalyanın Al· 
ma•yaya karşı cephe almış olması 
laz.mgeleceğini beyan ve şunları 
ilave eylemektedir. 

"Halbuki Paris ve Londranın 
kanaatine göre, Orta Avrupa, Ra· 
ma ile Bertin arasında nüfuz mınta• 
katarın• ayrılmıştır • ., 

Belçika Faşistleri 
Brüksel 8, (A.A.) - Faşistler 

şefi M. Leon Degrelle' kendi niiwına 
plebisit yaptırmak tasasavvurunda 
o.dujtunu beyan etmiştir. Rekste'• 
ldn lideri dünkü beyanatında, 
Rekste'lerden kendisinin ve üç 
mebusan istediğini söylemiştir. 

Bu suretle m .. clisin feshine doğ'• 
ru gidilmek islenilmektadir. Aynı 
zamanda yeni intihabatın parliimen• 
toya mühim miktırda reksiste meb'· 
us gönd.,rmesiili bekleyen memle• 
ketin 1.eyecanını artbrmak arzu o• 
lunmaktadır. Siyasi mahafil, hükü· 
metin bu manevraları boşa çıkar• 
masanı beklemektedir. Parlamento• 
ya bir layiha tevdi etmiştir, bu 
layihaya göre: 

l - ihtiyari olarak münhal bı
rakılmış olan mebusluklar ıçin kıs• 
mi intihabat yapılmayacaktır. 

2 - Meclisi feshetmek hakkı 
Krala ait olacaktır. 

t Bir müddeten beri şehrimizde 
Jtlı.ikler yapan Orta Tedrisat 
v llıuın Müdürü Avni Bakanlığa 
t •recaıı-i raporda bu ihtiyacı esaslı 
urette dikkate almıştır. 

- Almannya kuvvetlidir ve hiç 

kimse ona tecavüz etmek tehlike
sini göze alamaz. 

Encümenler, bu layihayı kabul 
etmişlerdir. Meclisin de kabul ede. 
ceti unnedilmektedlr. 

Bugün güzel bir vesile ile si· \ 
ze dılencil~rden ve bu sanat erba· ı 
bınm içiııde ne harı~':1ad~ zekal~r 
bulunduğt:ndan, bu ışın cadden bır 1 
san~t haline ı;etirildığinden ve 
mu\ecel c!sun, muahhar olsun bu4 

nama kd ·nil!'n illetin bu gibi işçi
lc•rc yanaşamadığından bahsetmek 
isterim. Dilenciler arasında bulu
nabilmek, onların hayat ve işlerini, 
cemiyette yaşayı~ tarzlarını, evli· 
liklcrini, usul ve prensiplerini an· 

lıyabilmek çok mıi~kül va belki 
gayri mümkündür. 

Beni tenvir eden eski bir zabıta 
memurudur. Bu zat, bir takip mü· 
nasebetile kırk sekiz saat dilenci· 
lik yapmış ve üç buçuk lira gibi 
-işın manasına nazaran- muazzam 
bir para kazanmıştır. 

- Be koca kan, dedi. 
Biraz evvel sana 15 kuruş veren 

benim. Seni şimdi karakola teslim 
cdecegim. Yetim m~aşlarım baha· 
ne ederek öteki beııkini dolandır-
mak ol ur mu? Yetim maaşı için 
pul lazım değil ki zı.ten. 

Kadın kacınak istedi, biz musal
lat olduk. Nihavet çıkardı, ağzına 
kadar dolu pis kPsesiııin uçkurunu 

çözdü, on be~ kuru~ı..r:-.uzu verdi ve 
yah·ardı, yakardı. Maksadımız bir 

reportajdı, salıverdik. 

Bu varan bir! Büylccc nelerine 
tesadüf mümkün Hayret edersiniz. 

Dört evlat, bir karı ve bir koca! 
Bunları yıllarcadır tanıyan arka· 
daşım gösterdi ve hEpsile laf ara
sında konuşarak beni böyle oldu
ğuna inandırdı. Bize 6 kuruşa pat· 
ladı bu mülakat. 

terenin dominyonları, Kanada, ce
~ubi Afrika, Avustralya ve yeni 
Zclanda istikliillerini kazanmışlar
dır. Bundan sonra dominyonların 
biribirile \'e hepsinin de İng;Jtere 

ile olan münasebetleri kralın şahsı 
etrafında toplanmı~tır. Yeni Lon

drada oturan kral, İngilterenin ve 

ayrı ayrı her dominyonun kralıdır. 
İşte altmcı Georg'uıı yeı.ıiı~i ln

giliz imparnlorluğunun bu leka -
mülüne uydurulmuşlur. Yemin a~-. 
rı ayrı h ~r dominyon hüküm~ti rn 

parliim~ntofo tardfından miizake

re ve tashih edilmiş \'e nihayet son 
şeklini almıştır. 

Yemin beşinci Georg'un yell'i -
ninden haylı farklıdır. Altıncı Ge
orge 12 M<.yısta İngiltereyi, İrlan
dayı ,.e a:yrı ayrı her dominyonu, 
parlamentoları tarafından yapıla-

Bana bilfiil yardım eden bu ar· 

kadaşla ihtiyar, beyaz saçlı, fera· 
celi temiz pak bir kadını takibe 

koyuluyoruz. 
Bır aralık önü ndcn süratle geçe

rek onun takip ed~ceği istikamet Ü· 

zerinde. elimizde para ile oynıya· 
rak portakal aldık. Bizi gördü, süz

dü. Çünkü biz de yarım gözle onu 
kolluyorduk. Yanımıza sokuldu, 

yavaşça söyledi: 

Her biri muhhetlif köşelerde bek
leşiyorlar. Çocuklar babasız ve ye
timdirler. Kadın, kucağındaki bir 
yaşında çocuğa güya meme verir
ken arada sırada -yani insan ge • 
çerken- haykırır: 

cak olan kanunlara göre idareye 
yemin edecektir. Sonra yeminin 

bir fıkrası da İngiliz kralının pro
testan dinini müdafaa edeceğine 
dairdi. Domiııyonlar İngiliz kralı

na bu din müdafiliği vazifesini V!'r

mek istememişlerdir. Hele İrlan -

danın dini katolik olduğundar, al
tıncı George kendisine tabi ok 'l 

bu devletin dinini hiç bir zaman 

müdafaa edemezdi. Bunun için al
tıncı George bermutad ve İngilte
re devletinin prostan dinini müda
faa edeceğine yemin edecek. Fakat 

dominyonlara gelince: Din bahsine 
temas cdilmiyecek. İngiltere kra

lının yeni vaziyeti geçenlerde se
kizinci Edwardın istifasile netice

lenen buhran sıralarında da teba

rüı: etmişti. Başbakan Bald\'İn se

kizinci Edward ile iztivaç mesele

si üzerinde görüşürken, yalnız İn

giltcrenin başvekili sıfatile değil, 

dominy:ınlar başvekillerinin veki
li olarak müzakereleri idare etmiş
ti. 

- Evlatlarım, eytam ve eramil 

maaşları için (15) kuruşluk pula 

ihtiyacım Yar. Maaş alamadım. De
liılet etseniz, icabcdcrse ben size 

iade ederim. Maaş almamı bekle • 
yiverirsiniz. 

Ben tereddüt ge-;irdim, arkada· 
şıın derhal 15 kuru~ verdi. 

Biraz geri kaldık ve takibe ko • 
yulduk. Az yürüdü, uz yürüdü, 
köprü, kaldıı ım düz yürüdü. On 

beş dakika sollra, simit alan bir 
kadının yanına sokuldu, derhal ar
kasından yaklaşara'< safi J.-ulak ke
sildik. Diyor ki: 

- Kızım, benim rraaşı alacağım. 
On beş kuruşluk pula ihtiydcım 
\•ar!.. 

Ve bildiğiniz cümleyi ezberle • 
miş gibi tekrarladı. Yüzüne bakıp 
acımamak, merham~t duymamak 
mümkün değildi. 
Kadın, belki çan!:ı~ında mevcut 

bütün parası olan ı~ i vardi. Simıt 
aldığına göre bu lı<ikümde haklı· 
yız. 

Keyfiyet teşhir de olmaz. Çünkü 
ne isim, ne adres \•eriyoruz. Kim 
bilir, kim anlar ki, bu parasız ba
yan şudur. 

Ne ise, ihtiyar c'i<ılandırıcı, bu 
parayı da cebelleıi etlikten sonra 
bermutad az Ye öz yürümiye baş
ladı. 

Arkadaşım kulağıma iğildi: 
- Gel, bak bir numara daha ya

palım, şu serseri ıhtivar karının fo
yası nasıl meydana çıkacak? Yine 
öne geçtik, bu sefer yine para ile 
oyıııyarak sıgara aldık. Yavaşça 
sokuldu, yavaşç asöyledi: 
Arkaadş cevap verdi: 
- Peki valide, g<>l şuradan pul 

alalım. Boynunu büktü. ki yaşında 
bir çocuk veya henüz cennetten ge
len bit- peri masumiyetile cevap 
verdi: 

- Ben alırım, zahmet etmeyiniz! 
O zaman eski kurt polis dostu· 

nı.uzun ~·üzü altüst oldu: 

- Ne yapayım, yumurcak? Ba· 
ban öldü, işte böyle ~efil ve aç kal· 
dık. 

Tabii merhamet yağmuru başlı
yor. 

Arkadaşım dedi ki: 
- Gel, sana bu da son numaram. 

Artık yazması send~n. 

Bunları teker teker tekrar dolaş
tık hepsi bire kum~ verip yerle· 
rinden savuştular. Çünkü tıpkı bi· 

raz evvelki acuzeye söyler gibi on· 
!arın birile konuştu, korktular. 

Şimdi benim anladığım gibi, siz de 
anladınız mı, öldükten sonra ban-

• kerlikleri meydana çıkan dilenci· 
!erin sanat esrarı nerededir? 

!STANBUL l\fUHABİ'/'tİ 

Arda handa 
Ucuzluk 
Tereyağı 30, et 
15, bal 30 kuruş 

Ardahan (Hususi) - Ardahanın 

iklimi her cins hay,•an yetiştirme

ye ve çok miktarda hububat istih· 

saline müsaitken bugün mahalli va
ridatının kifayetsizliği yüzünden 
memurlarımıza maaş \'erebilmek 

için her ay merkezden üç dört bin 
lira raddesinde bir yardım isten

mektedir. Burası hayvan, yağ, bal, 

tavuk, yumurta ve kaz hayvana

tı yetiştirmekle maruf bir ilçe ol
duğu halde yarid~tındak( bu nok
sanlık şayanı cscflir. 

Şimdilik ilçe dahilinde (37 000) 
den biraz fazla hayvan -\'?rdır. Bun· 
!ardan (23) bini koyun ye (25.000) 

ini de sığırdır. Bunların arttırıl

ması her halde düşünülecek bir me
seledir. 

Sonl'a ilçe içinde üç milyon ka. 

dar (kaz) beslenmektedir ki bun-

İmparatorluğun bu siyasi teki-

ı ıı.rır:ıı:ıı Anglosakson ananesine uy • 

gundur. Büyük bir sömürge impa

ratorluğu zamanımızda, sarsıntı • 
sız, hatta ki'!15enin farkın~ bile 

varmaksızın bir müstakil devletler 
ittihadı şeklini almıştır. 

Ahmet ŞUkrü Esmer 

lar kışın kesilerek halk etinden ve 

y.ığından \ok müstefit olmakta \'C 

tüylerini satarak para kazanmakta

dırlar. Göğüs tüylerinin kilosu 
(30) ve diğerlerinin ki (20) kuru

şa satılmaktadır. Bu tüyleri almak 

için me\·simde tüccarlar gelirler. 

Bu tüylerden pek güzel ve yumu • 
şak şilte ve yastıklar yapılmakta -
dır. 

Acaba bu kazların ellerile tüyle
rinden daha derin mikyasta isti

fade imkanı bulunamaz mı? 

Burada has ekmek 14 ve üçüncü 

ekmek 6,5 kuruşadır. Tereyağları 

(30-40) koyun eli 15, sığır 8, süz

me bal 30, petek bal 65, şeker 35, 
Ye süt 5 kuruşa satılmaktadır. 

Ardahanda mühim bir balmumu 
ticar~ti de vardır. 
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IA VG o Raaa "'11-~ 
An ton Çehov 

KARiSi 
Çeviren: Eyüp Satıri AkyUrek 

Genç kızlar: 
cBize bir hikaye anlatır mısınız, 

Piyotr İvanoviç• diye yalvardılar. 
Yarbay kır bıyıklarını burdu, 

hafiften öksürerek başladı: 

• J 843 yılı idi ve o zaman bizim :ı
lay da Gzens Tohov önünde bulunu
yordu. Kış o kadar kötü, o kadar 
kötü idi kL. Postaların dönmediği 
caddelerin kardan kaybolmadığı 
bir gün bile geçmiyordu. Don ilk 
tesrinde nasıl geldiyse bir daha 
giİmek bilmedi. Ben o zaman, şim
diki gibi ihtiyar ve bitkin değil, 
genç, dinç şık bir gençtim. Tavus 
gibi süzülür, sağa sola para saça • 
rak hiç bir mülazime nasip olmı -
\'acak bir şekilde bıyık burardım. 

Evet, bütün işim, mahmuz şakır -
dalmak, sağa sola göz kırparak bı
yık burmaktı. En kibirli güzeller 
bile karsımda muti bir koyun va
ziyetine .geçerler ... Ben ise kadın
lara doğrusu biterdim. Sizi temin 
ederim ki boynuma asılan Leh ve 
Yahudi bayanlarının sayısını ifa
de edebilmek için riyaziyedeki sa
~ılar k3ii gelmez. 

Bir de buna, alay yaveri oldu • 
ğumu ilave ediniz. Çok güzel m~
-'!urka oynardım. Fevkalade bir ka .. 
rım vardı. Allah gani gam rahmet 
etsin! O kadar çapkındım ki... Siz 
böyle bir şahıs tasavvur bile ede -
mezsiniz. Bulunduğumuz havalide 
mesela bir leh veya Y ah udiye bir 
tokat atılır hemen herkes benden, 
asteğmen Viverlov'dan bilirdi. 

Yaver olarak bulunduğum za • 
man alayın bulunduğu havalide 
dolaşmak mecburiyetindeydim ... 
Bir bakarsınız ot ve yulaf almak i
çin, bir bakarsınız Yahudilere işe 

yaramaz atları satmak için yola 
ıoıkardım. Fakat çok defa iş perde
si arkasında, ya bir bayana ran -
dcvüya veya çiftlik sahiplerine, 
iskambil oynamıya giderdim. 

Noel gecesi idi. Şimdiki gibi ;yi 
hatırlıyorum. Czenstohov'dan Ste
velki köyüne gidiyordum. Vazife 
ile yollanmıştım. Hava çok fena 
idi. Don bütün şiddetile hüküm -
ferma. Sürücüm ve ben yarım saat 
içinde hemen de donacaktık. Hem 
iş sade donla kalsa. Yarı yolda bir
denbire bir kar fırtınası yükseldi. 
Ve beyaz kar örtüsü harekete ge -
)erek, bir şeytan sürüsü gibi, dön
meğe, dansetmeğe başladı. Rüzgar, 
karısı alınmış birisi gibi köpürü -

yor. Yolu kaybettik .... On dakika 
geçmedi. Sürücüm, ben ve atlar 
karla örtüldük. 

Sürücüm seslendi: 

ıAsaletli bayım, yolu kaybettik.> 
cNeye dikkat etmedin? Haydi 

doğru çek. Belki bir eve rastlarız .• 
Gittik, döndük. Gittik, döndük. 

Gece yarısına doğru atlarımız, bir 
çiftliğin, hatırımda kaldığııı& :•öre 
prens Boyavloski'nin çiftliğinin 
kapısına çarptı. Boyavlovski bir 
Lehti. Leh ve Yahudi bence hepsi 
bir. Amma doğrusu Lehler pek 
misafirperverdirler. Hele bayan -
ları o kadar cana yakın olurlar ki.. 

İçeri alındık. Prens Boyavlov~ki 
bizzat o zaman Pariste yaşıyordu. 
Ve bizi Leh olan çiftlik nazırı Ka-

sımır Kapsinski karşıladı. Hatırlı
yorum. Bir saat bile geçmemişti. 
Ben nazırın yanındaki odada otur
muş karısile kaynaşıyor, içiyor ve 
iskambil oynuyordum. Beş doka 
kazanıp susuzluğumu teskin ettik
ten sonra, bir yatak hazırlanM<osı 
için rica ettim. Yan evde boş ver 
olmadığı için beni prense ait kı -
sımdaki bir odaya götürdüler. 

Çiftlik nazırı beni orta büyük • 
!ilkte bir odadan içeri sokarkeıı: 

.Cinlerden korkmazsınız, eleği! 

mi?• Dedi. 

Ben sözlerin ve adımlarımın a~<
si sadasını dinlerken: 
ıBurada cin mi var.> Diye s~r

dum. 
Leh giilümsiyerek: 
.Bilmem. dedi. cFakat bal"a öy

le geliyor.> 

Bu sözlerle içime, beynime kay
nar su döküldü. Ve doğrusu evvel
kinden daha fazla titremeğe baş 1 a · 
dım. Fa!rat nP. yapabilirdim. Soyu
narak yatağa uzandım. Işığım port
relerin asıldığı duvarları ve biri -
birinden daha ürkünç olan eski za
man silahlarını, borularını ve bu • 
na benzer şeyleri ancak aydınlata
biliyordu ... Her tarafta bir mezar 
sükutu. Sadece yandaki sal..ınd"n 

bir farenin tıkırtısı ve eski mobil • 
yeleri kemirmesile çıkan sesler ge
liyor. Pencere arkasında ise hnkı
katcn bir cehennem vardı. Rüzgar 
bir ölüm duası okuyor, ağaçlar ağ
lıyarak eğiliyorlar. Sanki birşey, 

amma belki de kapak pencereye 
vuruyordu. Üstelik kafam da bU
tün dünya ile birlikte dönüyor. 

Gözlerimi kapayınca yatağım ba · 
na, bütün evi dolaşıyor gibi geldi. 
Korkumu azaltmak ıçin evvelii ışı
ğı söndürdüm. Çünkü oda, ıs>k 

yandığı zaman, karanlıktakinden 

çok daha korkunç oluyordu. 

Yarbayı dinliyen üç genç kız o -
na yaklaşarak baştan aşağı kulak 
kesildiler. 

Yarbay: 

cEvet. diye devam etti. •Uyu -
mak için kendimi ne kadar sıkı -
yorduyoam da bir türlü uyuyamı -
yordum. Kah pencereden bir hırsız 
tırmanıyormuş, kah birisi omu -
zumdan tutuyormuş gibi geliyor -
du. Bazan da bir fısıltı duyar gibi 
oluyordum. Aklımdan durma fan, 
hemen hepinizin bildiği, cin, peri 

hikayeleri geçiyordu. Bu sırnda ko
pı ardında, birden vahim sesle: i
şitilmeğe başladı. Can kulağile din
ledim. Terlik sesine benziyor Ju. 
Sanki biri kapıma yaklaşıyor gibi 
idi. Hafif bir öksürme ... Kapı açıl
dı. Ben yerimden fırlıyarak sor -
cium· 

c Kim o?. 

Bir kadın sesi: 

cBenim, korkma! .. .> Dedi. 

Kapıya doğru yürüdüm. Bir kaç 
saniye sonra bir bayanın pamuk gi

bi yumuşak iki bayan kolu boy -
numa sarıldı. Bayan metodik sesile: 

cSeni seviyorum. Sen bana h ~ -
yattan bile daha sadıksın .• Diyor
du. 

(Devamı var) 

Açık Söz'ün romanı: 39 ...... 
H BA~JND:A 
OL~N Ki 

Ycızan : lskender Fahrettın 
- Ya buradaki eşya .. Bunlar da 

\emşirenizin mi? 

Diye sordu. 
Nevzat Bey: 

- Eşya meselesini sonra görü • 
JÜrÜz, dedi, şimdi sen burasını be
ğeniyorsan hemen yerleşelim. Ya
rını şimdiden düşünmiye lüzum 
yok. 

Zeynep, arka odanın balkonuna 
çıktı: 

- Marlka! ne güzel yer burası. 
Şu manzaraya bak hele! 

Marika balkon kapısında duru -
yordu: 

- Bütün dünya ayağımızın al

tında. Vallahi burada oturan insa
nın ömrü uzun olur. Aman hanım-

cığım, Nevzat Beye söyleyin de bu
rada kalalım. 

Zeynrp tereddütle sordu: 
- Ya hemşiresi gelirse .. ? Nasıl 

kadın acaJ:ıa kız kardeşi? 

- Nevzat Bey kız kardeşi!e bir 
arada oturamaz. Çünkü onun ko
cası çok kıskanç bir erkektir. 

- O halde kalalım burada! 
Nevzat bey de balkona çıktı .. 

Enginlere doğru dalgın dalgııı ba
karak mırıldandı: 

- Yuvamızı burada kuralım, 
Zeynepciğim ! Emin ol ki, sen ilk 
ve son saadetim olacaksın! Biricik 
emelim varsa, o da seni mes'ut ve 
bahtiyar görmektir! 

Zeynep başını Nevzadın omu • 
zuna dayadı: 
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• Pırrr ... p,,,, • için ... 

MÜELLiFi: Nlzamettin Nazır 

Heybelinin o güzel kıyıla.nnd~. 

geçen günleri, üç ayda bir Is:~n
bula indikleri zaman, hepsi bir bi • 
rinden neşeli, hepsi birbirinden i
yi çocuklar olan arkadaşlarilc şu 
Köprünün kalabalığında nasıl şeh
re yeni gelmiş köylüye döndükle
rini, yürüyüşlerini şaşll'dıkl:ı.n:ıı 

düşündü. Sonra üniformanın genç 
kızlar ve kadınlar üzerindeki o si
hirli, efsı.ınlu tesirini hayalinde 
canlandırdı. Peçesi açık, jlf'çesi ka
palı, peçesiz; biribirinden tat!ı, bı

ribirinden serpilmiş liıstik gibi vü
cutlu güzellerden bir alay gözleri
nin önünden geçer gibi oldu. Bun
lar İstanbulun bin bir köşesinde
ki bin bir macerasının şimdi unu
tulmuş, artık görülmez olmuş ar
kadaşları idi. Onlardan yalnız biri
ni yalnız arasıra hatırlıyordu. Kim 
bilir neden, onun hatıralarına kar 
şı içinin, hiç beklenilmedik zaman
larda kendini gösteren garip bir 
hassasiyeti. adeta bir sadakati var
dı. Bak şimdi hatırlayıvermişti iş
te ... 

Fakat hatırlanmıyacak gibi de 
değildi ki haspa... İsmi Neza -
hatti. Servi gibi bir boyu vardı. Bir 
gün fikir tepesinde yanyana otur
muşlardı. Rüzgarda dağılan kuyı. 

kumral sacları yanaklarına değ -
mişti. O günkü gıcıklanışı şimdi 
pek duymuyordu bile ... Kayn,yaıı 
kanının kalçalarından koltuk altla
rına doğru yükselişini ve sonra yi
ne o kanını ensesinden bel kenı: -
ğinin boğumlarında çalkalan.ırnk 

sıcak bir şellale gibmi ani inişini de 
bir türlü unutam1yordu. 

- Efendi biletiniz? 

Baş ucunda bir atmaca dikilen 
kontrölörün kalın sesi kim bilır 

daha ne sahneler hatırlamıya ha
zırlanan muhayyelesinde bir kasap 
süngeri gibi dolaştı. 

- Efendi biletiniz ... Çabuk '!u
nuz efendim. 

Ellerini gayri ihtiyari ceplcrıne 
daldırdı. Bir iki sar,iye kadar aran
dı. 

- Efcıidi bilet ... Sizi bckliyo -
rum, haydi beyim ... 

Kontrölörün bu üçüncü homur
danışı onu tatlı dalgınlığından büs
bütün çekip almıştı. O zaman cl:z
danını çıkararak: 

- Su• bee! -dedi- başımı ~i i ir
din. Hırıltı kafi ... Biletçiniz he -
nüz bana bilet vermedi ki kontrol 
edebılesıniz ... 
Eğer tam bu sırarıa Nazıniy~ acğ

ru bır el uzanmasaydı ve tanıdık 
bir ses: 

- A ranımın içi ... Senin de mi 
başına musallat oldu bu adam. 

Diye başlıyarak tramvaylarda 
biletlerin kontrol cdilır.esı alfyhı

ne en yüksek perdeden bir hayli 
atıp tutmasaydı, hiç de h~yırlı bir 
mataha benzemiyen kontrolörle 
Nazmi mutlaka altakye ver külh 
oluverecekti. Cephesinin l:uvvet -
lendiğini görünce memur ilerisine 
gitmedi, bileti kestirince arabadan 
atladı. 

Tramvay şimdi Sultanahmedi do
lanıyordu. Yanına gelen adam e
pey çenesi düşük bir şeydi. Kol
tuğunu k•bartan bir kenarı pat
lamış meşin çantasını göstererek: 

- Nasıl istersen, Nevzat bey! 
Bana birşey sorma! 

Marmaraya karşı gülüştüler .. Ö
püştüler .. Ve iki ağızdan birden 
çıkan şen bir kahkaha yükseldi: 

- Ne zaman evleneceğiz? 
Zeynebin yanakları kızardı. 
Nevzat: 
- Yerleşelim, dedi, yarından 

sonra ne yapacağımızı düşünürüz. 

* Nevzat, pastacı Minada külhan-
bey tavırlı kırk beşlik ve kara sa -
kallı bir adamla konuşuyor: 

- Bu sakalı hiila tıraş etmiye -
cek misin, Cemal? 

- Bu günlerde yakayı c!e ver -
meğe niyetim yok. Neden sordun .. 
Çirkin mi görünüyornm bu sakal
la? ... 

- Hayır ammL. Uzı.n yıllar -
danberi seni sakalsız göm·iye alış
tım da. 

- Ne yapalım, Nevzat hey• Tali 
bu .. Bazan silahlı, hazan külahlı .. 
Bazan da böyle sakallı ııe1.meG-e 
mecburum. 

- Kı>zanç nasıl? ... İşler yolun • 
da mı? 

_ Birader... -dedi- nereden de 

bu talih illeti başladı bende!.. Ne 
dedim de başıma sardım bu bela

yı? İşin mi yok herif? Gir hukuka, 
şöyle böyle bir imtihan ver, al dıp

lomayı. Avukatlık da yaparsın. 

müddeiumumilik de, müstantik de 

olursun... Rahat etmek istersen. 
mhakemelerden birinde bir azalık 
alıp Tanrının günü esner durur

sun. Keyfin ister, politika yapar • 
sın, bir iltimasını bulur hariciye

de bir memurluğa kayrılırsın ... 

Her şey olursun, Halbuki tarih de
diğin bir yılan hikayesi... Oku o

ku, oku! .. Bitirebilirsen aşk olsun. 

Kütübhane kütübhane dolaşmak

tan imanım gevriyor. İşin tuhafı, 

harp bitmeden imtihanımı 
miyeceğim. 

vere -

- Neden? Harbi hangi taraf·n 

kazandığını öğrenemiyeceğim ıçin 

mi? 

- Yok canım! .. Bu gidişle onu 

bir seneye kalmaz hep beraber öğ
reneceğiz. Hayır, Fransa kütübha-

nelerini dolaşmam lıizım. 
Almanyada kütübhane yok 

ğil ya ... Oraya git! 

- Lisanlannı bilmiyorum. 

de· 

- Fransızca neşredilmiş eserleri 
elde etmek de pek müşkül olmasa 

gerek. Bunların bir kısmını da İs

vıçre tarikile Fransadan getirtebi
lirsin ... Hem bana kalırsa, Darül

fünun kütüphanesinde bir hayli ye
ni eser vardır. 

- Var ... dı. Şimdi yoktur ... 

- Anlıyamıyorum. 

- Daha açık konuşayım. Gelen 
kıymetli kitapları muallimler tet-

kik etmek bahanesile evlerine gö

türüyorlar. 

- Haaa... Anladım, efendiler 

hususi kütübhanelerini zenginleş

tıriyorlar , 

- O da değil ... Efendilerden ba
zıları Darülfünun kütüphanesini 

Yüksek kaldırıma başıyorlar. 

! .. ! .. 

- Satıyorlar a beyim ... Bir ta
raftan getirtiyorlar Bir taraftan 
düzgün vücutlu kadınların yürü

yüşünde ancak genç kulaklarla se
zilebilen sınirli, gaşyedici bir mu

siki vardır Yeni serpilmiş kıılar, 

basamaklardan inerlerken muşam
ba kaplı merdivene bir piyano 
kılavyesinc döner. 

(Devamı var) 

Liselerin son sınıfları 
için tetkikat yapılıyor 
M•ad Vekaleti, li•elerin son 

sınıflarının fen ve edebiyat diye iki 
kısma ayrılması işini tetkik etmek
tedir. 11 inci sınıflarda, böyle iki 
şube oluşu, ve talebenin, bu iki 
şubeden birini ihtiyarile seçmeıi 
bazı mahzurlar doğurmaktadır. 

Maarif vekaleti, bu mesele et
rafında, alakadar ve tecrübeli bazı 
kimselerin fikirlerini sormu,tur. 

Önümüzdeki ders yılı başından 
itibaren, lise son sınıflarındaki mev· 
cut ıkiliğin kaldırılacağı iimit edi· 
liyor. 

- Ne gezer?! Eskiden sık sık 
cüzdan, altın saat falan B§•rırdım. 
Şimdi herkes parasını iç cebine ko
yuyor ve cep saati yerine kJl saati 
kullanmak moda oldu. Bu yüzden 
işsizlik baş gösterdi. 

- Paraya ihtiyacın vıır mı? 
- Alay mı ediyorsun, Nevzat 

bey? Tok, açın halinden anlamaz 
derler amma .. Bu kadar değil. 

- Sana bu akşam açıktan on pa
pel verirsem, benim küçük bir i
şimi yapar mısın? 

- Bıçak işi müstesna olmak üze
re, ne istersen yaparım. 

Nevzat bey güldü: 

- Benim bıçakla alakam yok. 
O kadar kolay bir iş teklif ediyo • 
rum ki sana. Sadece başına bir sa
rık saracaksın .. Sırtına .. bir cüb • 
be! ... 

İpsiz Cemal gözlerini açtı: 
- Ey sonra? ... 
- Kolay iş canım. Bizim eve ge-

lip uydurmasyon bir nikah kıya
caksın! 

Cemal sakalını kaşımağa başla<!ı: 
- Bundan daha kolay ne var'! 

Fakat, gelgelelim, ben okuyacak 

Tünelden Ayaspaşaya kadar ya
ya yürüdük. Mustafa düşnüceli, 

ben sevinçli. Bu sevincin arasında 
vakit vakit bir sıkıntı geliyor. Mus

tafanın ablası vaziyette oluşum bu 
sıkıntıya sebep oluyor. Yanda!'! yü· 

züne bakıyorum, yapısı erkek, ha

reketleri erkek, sesi erkek. Sınkın
tı geçiveriyor. 

Sokaklar türlü kılıkta, türlü mil
letten nskerlerle dolu. Mustafa:ıın 
toyluğunu hissediyorum. Birisinin 
söz atmasından, el uzatmasından 

çok korkuyor İkide bir tramvaya 
binseydik deyip duruyor. Hakkı 
da var, tecavüze uğramıyan, hakaret 

görmiyen kalmıyor. Nihayet Ayas

paşaya kadar kazasız beliisız gele
bildik. Prenses bizi büyük bir sa

mimilikle karşıladı. Benimle çok • 
tan beri senli benli olmuştu. Şiır.
di de Mustafaya nasıl ikram ede
ceğini bilmiyordu. Erkek Mustafa, 
bir toy kıza dönmüştü. Sıkılıyor, 

kekeliyor, kızarıyor. 
Kadıkôyünüıı yalnız entim ai· 

leler arasında geçen mevzii haya

tına alışmı şolan Mustafa bu cep

debeli hayata ilk defa giriyordu. 

Ben bu i~in biraz daha eskimişı ol

mak sıfatile adeta kurumlanıyo -

rum, bilgilerimi çalımlı çalımlı 

Mustafaya öğretiyorum. Kulağıma 
fısıldadı: 

- Her şeyi de ne kadar çabuk 

öğrenmişsin Maviş! Sesinde hır U

züntü hatta serzeniş sezdim. 
Konağın büyük terasında -

Yazan : AKA GUNDÜZ 
çekingen, Mavişi kaptırmamak ic;ın 

bir an yanından ayrılmıyan bir cen· 

tilmen. Bu da Kadıköy incisi H~eli 

himmetimle İstanbul pırlantası olan 

Maviş Naim. Bu geceki Zekeriyya 

sofrasında Mustafa için niyet tu • 
tup tutmıyacağı henüz belli olrnı-. 

yan bir pırlanta. 

Biraz kırgın bir sesle: 

- Prenses! Dedim. İltifatlarıııı

zın dikensiz olmasını rica ederim. 
- Gülü seven dikenine katlanır. 

Hem sen sus. Sen bana beş dakika 

için lazımsın. Nesime hammeien • 
di! Mustafayı yalnız bırakmaymı7. 
Onu açınız. Sözünüze itaat etmez
se küçük ellerinizle şamarlayınız. 

Mustafa kıpkırmızı kesildi. Bana 
baktı. Aksilik etme, böyle lazım 

geliyor diye işaret ettim. Nesime 
Behliıl prensese: 

- Beyefendi ile bir kokteyl iç
mekle vaıifeme başlıyacağım, de
di. 

Onlar büfeye giderken biz de 
soldaki salona girdik. İki kadın, i

ki erkek briç oynuyorlar. Prenses
le konuştuk: 

- Bu akşam Dö Şevalefle henüz 
konuşmadın mı? 

- Kendisini gördüm. Selamlaş

tık. Fakat konuşacak bir şey yok
tu. 

- Senin belki, fakat onun se• 
ninle konuşacağı çok şeyleri var. 

-Benimle ne konuşabilir? 
- Mavi~! Bu toyluğu bırak. Sa-

na neredo.? ise Anadolu kızı diye
ceğim geliyor. 

- Kadıköy kızıyım. Anadolu 
yız. Aysıı bir gece başlangı • yakasında olduğuna göre tam bir 
cı. Boğaziçi, ağzı Marmaraya a- Anadolu kızı sayılırım. 
çılan karanlık bir huniye ben- (Devamı var) 

ziyor. Bu ağızdan vakıt vakıt ;;;;;;;;;;;;~;;;;;~;;;;;;;;;;~~~~~;;;;;=-, 
ışık damlaları fırlıyor. Kızku!esi ı KÜÇÜK HABERLER 
!adı. Düşman zırhlıları ansızın do- =--------------•· 
nandı ~e ışık oyunları İstanbulur> * Bazı ~thirlerimiz kiliselerinde 
aysız göğüne yayıldı. Bilmem h•n- bazı papazları tabak gezdirmek su-
gi düşmanın bilmem hangi yortu· retile iane topladıklarından mah-
su varmış. Bir asker bandosu çıl- kemeye verilmişlerdir. * Haziran ayında teftiş mcrkı:zi gın bir gürültü ile Madelonu çalı-

zi şehrimizclen de geçmek üzere 
yor. Balkanlar arasında bir otomobil 

Yan sokaklardan, çimdiklenmiş müsabakası yapılacaktır. 
Bizans kızlarının çıyak çıyak ses- * Hükumet iskan işlerinde ya-
leri geliyor, ve kahkahalar parkedf' pılması Jazımgelen isliıhata dair 
koşan çöp arabasının tekerlckll - vilayetlerden birer rapor istemiş-
rindeki tı:kırdılar gibi yuvarlanı - tir. 
yor. 

Ras Feddan iki kaplumbağa eli
ni iki güzel kadın omuzuna koy -
muş bir şeyler anlatıyor. İki kac!ı
nın dört göz bebeğini görüyol'Um, 

dört ateş böceği gibi yanıyor. Mar
sık Fettah bir hasır koltuğa o bi

çimde yayılarak oturmuş ki bu o
turuş, tek kişili yatak odalarında 

bile ayıptır. Şişman, zayıf, balık e

ti, Lapıska, kumral kadınlar bu o

turuşu mukaddes bir abide seyre
derler gibi seyrediyorlar. Dö Şe -

valef sivil değil. Tüccardan Suri -

yeli Rüstem Kabbare parmakların
daki yüzükleri gö>tere göstere, par
lata parlata bir şeyler anlatıyor. 

Prenses yanında bir güzel ka -
dınla geldi. 

- Size yeni bir dost tanıtaca • 

ğım: Nesime Bebllı! hanımefondi. 
Sonra güzel, kibirli kadına o3n

dü: 

- Mustafa Erdoğan bey. Gayet 

ne ayet bilirim, ne de bir sure. 
- Adam sen de ... Bunun çaresi

ne bakarız. Ben sana Kur'andan 
bir ayet yazar veririm ... Onu okur 
ve nikahımızı kıyarsın! 

- Yaparım gözüm.. iila amma, 
bu işin, falsosunu yakalarsa sizin 
hanım? .. 

- Bizim hanım saf bir köylü kı
zıdır. Nikah nasıl kıyılır .. neye der
ler? Bunu ilk defa görecek. Arka
dan şerbetleri içeriz. Bu heyecan . 
arasında işin farkına bile varmaz. 

Cemal için için gülüyordu: 
- Nihayet bu da gelecek rniydl 

başıma?! Aman yarabbi... Ben ni
kAh kıyarken nasıl tutacağım ken
dim? Vallahi kendimi kaybeder de 
gülersem, sakın kusuruma bakma! 

- İşi bozarsan c•n para alama
sın ha! ... Sana (İmam efendi!) di
ye hitap edeceğim. Sen de sakalı· 
nı sıvazlıyurak ağır başlılığını mu
hafaza edetsin! 

- Pek ala ... Uçlan bakalım pa. 
pelleri! 

- Hepsini şimdi veremem. He· 
le şimdilik al şu beş lirayı Kendi
ne sarık cübbe tedarik et ... Ya • 

* Şehrimizde bulunmakta olan 
nüfus şu besi müdürü B. Sabri, şu
belerde tetkikatta bulunmaktadır, 
Yakında nüfus memurları arttın • 
lacak ve maaşlar çoğaltılacaktır. 

* Balık ihracatının bir elden i
dare edilmesi yolunda bazı ihti· 

mallerden bahsedilmektedir. * Bu sene ilk okullardan orta 
okullara girecek çocukların mikta
rı 6000 kadardır. Bu yıl şehrimizde 
yeniden 2 ilk okul açılacaktır. Di· 
ğer taraftan Türklyenin öğretmen 
ihtiyacını karşılamak için 32000 öğ
retmene ihtiyaç vardır. 

* Haziı andan itibaren c~naze • 
!erin gömülmesi işile '><lediye uğ-

raşacak ve bir seneli!< teorübe dev
resi tatbik edilecektir. 

* Galatada ;nşa NV!eceğini yaz
dığımız y~ı!ı yolcu salonunun in • 
şası hu ay .. ~;1rfında ih:.alc edılecek
tir. * en iv ~-·ite rasnthaııesi ge -
nişlefüe!'ek :faha nıEsbet bir şe - , 
kilde çahsa~aktır. 

- - -
vaşca b;zko apartımaı:a gel... Hız· 
metçi se~l kimseye sezdôrmeden 
misafir ocJac;;ına :ılacak, orada sa .. 
::ığı sararsırı baş na! 

- Başka kimse gelmiyecek mi? 
- Hayır. Nikahın gizli olarak 

kıyılacağını söyledim. Böyle kan· 
dırdım bizim hanımı. 

İpsiz Cemal 5 lirayı aldı .. Pal
tosunun yakasını kaldırdı. Pasta • 
cı dükkanından rüzgar gibi çıkıp 
gitti. 

Cemal ikindi vakti işini bitirip 
Cihangirdeki apartımana gelecek· 
ti. 

* Nevzat ayak ayak üstüne atmış,· 
sigarasını yakıyordu. Zeynep be • 
yaz ipekli bir elbise giymiş ve saç· 
!arını kuaföre yaptırmıştı. 

Nevzat bey bir arahk: 

t;ı - Marika, kapıya dikkat et! 
marn efendi gelince buraya alır• 
sın! 

Diye seslendi. 

Zeynebin kalbi heleeandan ko •, 
parcasına çarpıyordu. 

(Devamı var) 
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'"''":;;'t~~.::~ wr1.\ X!f! ;:ıi'- , 1"' · · :'i 1;ı< Soğuk tavır! gösteren müze açıldı ! 
ve 

Den izi i kÖy. İeri nde par-! vo··y MUtekaiı:-;;;;ı-; ve dul-
nı lar buna llyık değildirler 1 ak b •ı r agv aç l'k Açık sözile her sahada halkın der-ka ınmasının dine tercüman olan değerli gazcte-

b a Y r a m ~--y a P 1 1 d 1 V:ıl' Jo··nu··mu·· nizin, dul, yetim ve mütekaldıiı. 
.1 l uı üç aylıkları hakkında müteaddit 

Edirne (Hususi) - 18 M•rt defalar yazdığı kıymetli mütalea 
Köyde hastalara parasız köy kanununun tatbike ko- ve fikirler, cidden bizleri mem • 

baklldl konferanslar Verildi nulduğu bir gündür. nun etmiştir. Fakat! salahiyettar 

Denizli, (Hususi) _ Halkevi Köycülük Komitesi ~enizli'den beş ki- lzmirde köy işleri etrafında makamların bu işe verdiği ehern.-
lometre mesafedeki Eskihisar köyünde bir ağaç dıkme bayramı ter- büyük hizmetler ve muvaffak;. miyetin semeresini daha açık bir 

· ı ve yeller elde eden General Kazım tip etmişti, O gün Denizli'den Halkevinin bütün komite az~ ~rı dille nafakamız olan üç aylıkların 
1 ·ı b ıkletle Diriğin köy kalkınması nihayet Da"cılık ve yürüyücülük klübü üyeleri yayan, bisik etçı er 1~ • ' hır' nız· am ve intizam dahilinde eli· 11 

ı ı k-r koye Devlet programına girmiş bu. atlı spor klübü üyeleri atlarla b;r kısım halk ta araba ara mez u mize zahmetsizce geçeceği günü 
giderek tesbit edilen alanda toplanıldı. Bütün köylü de orada ha~ırdı. lunuyor. Bu itibarla General 
Denizli ziraat bahçesinden Küycülük komitesi tarafında~ alınan fıda~· Kazım Diriğe büyük bir hissel görmek bizlere ne zaman nasip O• 

lar da götürülmüştü. Köylümüzün hazırladığı çu_kur!ara torenle muhtelıf şeref ayırmak lazımdır. lacak? .. 
fidanlar dikildi. Bu münasebetle Köycülük komıtesı Başkan'. Ahmet ~k- Trakyad11 köy kalkınmasının Sayın muharririn, hürmet edil • 
şit, Halkevi Başkanı Esat Kaymakçı ve köyl~ namına da hır genç k.0 t beş yıl içinde çok büyük eser- mesi lazım geldiğini kaydettiği 
lünün kalkınması hakkında söylevler verdıler. Bu arada Halkevı~ın ler meydana getireceği şüphe. dul, yetim ve mütekaidin nafaka· 
bandosu da fasıla ile neşeli parçalar çalarak köylümüzü memnun etmış. sizdir. Trakya köylerinde köy larım almak üzere ııi.ttiği yerlerde, 
tir. Bu törenden sonra Halkevimizin Dil, Tarih, komitesi o köye yakın kanununun tatbikine konuldu"'u 

1 1 1 So ı d k 11 asık çehreler, soğuk muame e er.M (Laodikya) harabelerine giderek tetkikat yapmıştır. sya yor ım °" •ünün Yıldönümüne rastlayan ak 
k - 1 - h 1 6 Ben bu hareketleri görünce ilk • miteıi üyesinden Dr. Bay Süzan Güney oy ünun asta arına meccanen l8 Mart Perşembe günü tören 

· · Jıma gelen şu oldu: bakmış ve reçetelerini verınıştır. yapılacaktır. 

• • • Acaba muharririn yazısını ben • 

l l den başka kimse okumadı mı? A· Edirne Bayan arı top anıp va- caba hürmet ve şükranla karşılan· 
.. ••l ması icabeden dullar, yetimler biz· fan müdafaasını göruştu er !er değil miyiz? Acaba ölen koca 

1 ve babalarımızın bu memlekete Edirne (Hususi) _ Bugün Halkevin~e büyü~ ~ir toplantı yapı mıştır. B Ey 
0 

C L U 
Toplantıya ikiyüze yakın Bayan iştirak etmıştır. . . . • • yapWtları hizmetler mi unutuldu? 

Hava kurumlarına bağlı birer bayanlar kolunun teşkllı ıçın Maıde SARAY ı Kızlar mektebi ve Yoksa bugünkü vazife sahipleri ÇO• 
Kazım Dlrik tarafından çakrılan bu toplantıda, vatan müdafaası gibi cinayete harp Juk ve çocuklarının bizler gibi ol-
önemli işler üıuinde saatlerce görüşülmüş ve faaliyet şekilleri tesbit TÜRK : Türk inkıllbı n da ·mıyaeaklarına mı kanidirler? .. 
edilmiştir. terakki hamleleri Hayır! .. Bunların hiç birisinin 

Bu toplantıda Bayanlar kolu ve idare heyeti teşkil edilmiştir. MELEK : Sevişmek arzusu aksini iddia etmiyorum. Bizimle 

e e e iPEK : Son casuslar alakadar olan yüksek makamların 
ll 1 • • • SAKARYA : Gece yarısı yıldızı . ki . Edı•rneJe köy mua imıerl ıçın YILDIZ : Rose Marie bizi bizden ziyade düşiınece erıne Uı SOMER : Zafer yolu inanımız vardır. Fakat! bizimle bil-

kur S açılıyor ALKAZAR : Zafer günü fiil uğraşan memurlar, asık çehre, 
TAN : Son uçuş ve deniz. soğuk muamele yerine biraz da Edirne (Hususi) - Evvelce bildirdiğim v~ç~ile 1 Nisand~ açılacak !er perisi güler yüz gösterseler ne olur? 

olan köy muallimleri kursuna köylerden ıştırak etmek uzere bazı ŞIK : Ehli ıalip muharebeleri Bilhassa biz kadınların içtimai 
kö} lüler tarafından müracaatlar vuku bulmaktadır. Maarif dairesi bunlara ŞARK : Anne Karenin ve vaziyetimiz, neden göz önünde tu-. 
ait fişleri hazırlamaktadır. Bu halta içinde Maarif Vekaletine gönderi- Yavrucuk (Şarlo) tulmuyor? Cumhuriyetin ve mu-
lecektir. Kurs için Karaağaçtaki Köy Yatı mektebi hazırlanmaktadır. ASRI : Foli Berjer ye 
Bu mektep 15 Marttan itibaren lağvedileceği için talebeleri muhtelif Beklenmiyen şahit aşeret usullerinin ana prensiple • 
mekteplere verileceğinden burası köy muallimler kursu için en müsait ASTORYA : Ateş kraliçesi ve rinden biri kadınlara layık olan 
bir bina olarak görülmüş ve kabul edilmiştir. Şafakta silah sesleri kıymet ve ehemmiyeti vermek de-

• e e CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, ğil mi? Yoksa bundan alakalı me-

T. b '"' f l Kukariçe ve Mekaud murlarımızın mı yoktur haberi? QVUklarl QŞ aşagz fU an ara ISTANBUL Şüphesiz buna da ihtimal vermi • 
•ı • FERAH : Kan kardeşler ve yorum. 

CeZQ Verı lgOr Parisli şantöz Binaenaleyh hiç olmazsa biz ka-
Eskişehir (Husus!) - Bazı kimselerin tavuklarını utarken bazıları da MiLLi : Çopl<ın genç ve dınların maaş günlerinde baylarla 

lıu gibi hayvanları a'ırken zavallıları ayaklarından tutmak suretile tazip HiLAL : ti:,~:ıaçı?ır omuz omuza banka gişeleri önünde 

ettikleri görülmektedir. AZAK : Küçük şarkıcı Aljol- pençeleşmemizin önüne geçilmesi 
Badema bu hareketi yapanlar Belediye memurları tarafından yakala• son ve Denizaltı için muayyen günler tahsis oluna- • 

nacak ve tecziye edileceklerdir. kahramanları ra k maaşın evvela bayanlara, son-

Muhabir mektupları 

Şile lstanbullulara bir 
plaj hazırlıyor 

Bu 
Yeni 

yaz Şile plajına gelecekler için 
tesisat yapılacak • Köylü 
rliğile bir köprü kurdu 

el bir· 

Şile caıı ~urtaraıı tolıliıiıe t1tG1gona memur tıe mlbtalıJımleri 

Şile (Hususi) - Şile, Karadeni· 
Zin boğaza en yakın kanarya yu • 
Vası kadar güzel olan bu kazada U• 

ınum.ı bir kaynaşma ve ilerleme 
hareketi günden güne göze çarp
maktadır. 

Şile yarım adasının manzarası 
adeta bir kanarya yuvasını andı • 
rır. Sarı, beyaz ve tabii boyalı 
ahşap evlerinin sahilden yu • 
karı doğru çıkıkları ve görünüş • 
leri dolayısile yerinde bir tabir o
larak kanarya yuvası demekten 
kendimi alamadım. 

Bir vakitler muhtelif unsurları 
da sinesinde besliyen b:ı küçük, 
§irk kasaba şimdi kendi öz evlilt
larır.ın çalışmalarına münhasır kı;J. 
llıış bir sahadır, san'ata, ziraata 

hatta ticarete pek bigane kalarak 
yalnız hayat ve maişetlerini odun 
ve kömüre bağlıyan ve derin bir 
uykuya dalmış olan halk ancak 
gözlerini Cumhuriyet bükumetimn 
kuruluşu ve umdeleri sayesinde a
çabilmiş küçük mikyasta ticarete 
ve ziraata e!H!mmiyet vererek 
tenbelliğe nihayet vermek suretile 
atalet devresinden faaliyet devre· 
sine geçmiye ve müstahsil olmıya 
başlamıştır. 

Son zamanlarda orman kanununun 
mer'iyet mevkiine gireceği hakkın
da gazetelerde görülen yazılar hal
kı ziraata adeta teşvik mahjyetinde 
telakki edilecek bir şekilde imale 
etmiş çok çalışkan ve eski bir ida
reci olan kaymakam İhsan Sakızlı 

: Samson ve insan ra da bayiara tevzii daha münasip 
kaçakçıları olmaz mı'! Gazetenizin bu fikrime 

ALEMDAR 

KEMALBEY : Ôlüm uçurumu tercüman olmasını saygı ile dile • 
KADIKÔY 

HALE 

HALE 

: işte bahriyeliler 
ÜSKODAR 

: Ehlisalip muharebeleri 
BAKIRKôY 

MiL TIY ADI Mişel Strogof 

* 9. 3. 937 
SAL 1 
günü 

akşamı 20.30 da 

0 M 1 T 
5 perde 

Yazan: H. Berns• 
tein Türkçeye 

çeviren: 
Halit Fahr! 

da bu temayül ve arzuyu vakt111de 
hissederek vilayetten getirttiği ve 
ihtiyaç ve talebe kafi gelmiyen 
fındık fidanlarını köy !ere dağıtmış 
ve kendilerine ziraat, kültür, içti
mai ve ekonomi durum ve kalkın
ması hususunda müfit ve anlaşıla
cak tarzda konferanslar vermiştır. 
Altınkum sahillerinden daha mü

sait ve daha şirin ve daha eğlen
celi olan (Şile) plajını asrileştir
mek İstanbul ve Boğaziçi gibi ml· 
hallerden gelecek ve banyo yapa· 
cak ziyaretçilerin esbabı istirahat
larını temin ve tatmfn edecek tarz
da plajda gazina ve lokanta inşa· 
sı için çalışılmaktadır. 

Şilede en ziyade nazarı dikkati • 
mi celbeden şey can kurtaran tah· 
lisiye istasyonudur. 

Caddeden gördüğüm bu mükem· 
mel bina merakımı tahrik etti ve 
gezmek arzusuna mukavemet ede
medim. Gittim gördüm. 

Bu müessesede son sistem can 
kurtaran alat ve teçhizatı, tahlisi
ye sandalları, herhangi uzak bir 
yerde vukua gelen kazadan mü • 
teessir olan kazazedeyi en yakın 
merkeze getirmek üzere hayvan • 
!arı, can kurtaran simitleri cidden 
görülmiye değer. 

rim. 

Cavide 

Edirnede nıadalya 
alacaklar 

Edirne (Hususi) - Ankara El 
işleri sergisinde muvaffak oian • 
!arın adları ve madalyaları gel • 
miştir. Madalyalar sergide muvaf
fak olanlara verilecektir. 

Şehremini halkevinden: Şehre • 
mini Halkevinde 9-3-1937 salı günü 
saat 1& da öğretmen Halik Sayar 
tarafından jeoloji isimli bir kon
ferans verilecektir. Herkes gelebi
lir. 

Şile istasyonunun geçen sene 
cGerze. vapuru yolcusu ve müret
tebatından 260 kişi ve yine ge
çen ve evvelki seneler muhtP!i! 
bandıralar taşıyan yabancı vaı:;ur
lardan kazaya uğrıyanların, tayfa 
ve yolcularını kurtarması sevini • 
lecek neticelerdendir. 

Şilenin Korucu köyünde suların 
tahrip ettiği bir köprü seneleL"den
beri yapılamamasından münakaJat 

güçleşmiş ve 9 bin küsur lira ile 
inşası mümkün olacağı keşfedil • 
mişse de hamiyetli köylüler bu 
köprünün inşasını hükfunete yük 
olmaksızın bazıları taş getirmek ve 
bazıları da kereste kısımlarını ver
mek ve bu şekilde yardım edemi • 
yenler de filen çalışmak suretile 

50 metre tulfındeki bu köprı.iyli 
yapmışlar ve bu meyanda Üskı.i • 
darda oturan ve arasıra mezkur 
köye giden bayan Sündüs de200 
lira vermek gibi Türk kadınının 
memlekete bağını ve sevgisini güs
termiştir. 

Şile yakın bir istikbalde asri bôr 
kasaba olmak üzere süratle hazır
lanmaktadır. 

/ 

Hidayet Erkin 

Müzede şimal kutbunun büyük 
kabartma 

fiziko - jeografik bir harita 

Arlıtllc nıluolne lıoııan lıiıl/ gımllsrl11Jtn 61r/11l11 • la6/oıa 

Leningratta Arktik müzesi açıl· 

ınıştır. 

Bu müze, adım adım maziyi ta • 
kip etmekte ve insanların Arktik 
mıntakasım fethetmek için açtığı 

kahramanca mücadeleyi parlak bir 
surette göstermektedir. 

Müzenin büyük bir kısmı, kutup 
seyahatları tarihine aittir. Bu kı
sımda, Miladdan 325 sene evvel Pi· 
teas'ın seferinin haritası mevcut
tur. Bundan sonra, Normand'ların 
ve Viking'lerin ilk defa olarak, şi· 
male doğru akışları gelmektedir. 
Bu cesur adamlar, ince ve nahif 
gemilerile Arktiğin garp kısınıla

rına varabilmişlerdir. Bundan son
ra nazarı dikkati, Barents seferin
den kalan bakiyeler ile 1935 de 
Sovyetler Birliği Arktik Enstitü
sünden .Mi!oradoviç'in bulduğu en
kaz celbetmektedir. Toprak çanak 

çömlekler, demir silah bakiye • 
!eri, kunduralar ve sair bir takım 
eşya, bundan 340 sene evvel ilk 
defa olarak Zambl mıntakasına 

girmeğe cesaert eden yüksek kabi
liyetli kaşiflerin, sessiz Mkayesini 
anlatmakt2dır. Bilahare, Cabot'la
rın, Frobischer'lerin ve Davis'lerin 
seferleri hakkındaki materieller 

gelmektedir. Ayrıca bir çok eşya 
da, Laptev'in, Bering'in, Norden
skjold'ün, Amundsen'in, Nansen'in 
ve Peary'ııin seferlerini bildirmek

tedir. Franklin, Scott ve Russa • 
nov'un sef€rlerine ait evrak ve ve
saik te teşhir edilmektedir. 

Bundan sonra, Sovyetler Birli
ğinde Arktiğe yapılan seferler ile 
Krasin ve Aligin buzkıranlarının ta
rihi seferlerine ait kısım gelmek
tedir. Bunda, 1933 de bir seferde 
şarktan garba bütün şimal büyük 

niz yolunu kateden Sibiriakov'a 
ait hatıralar, bu yolu şarktan gar-

ba kateden Lidtke bu.zkrranına ait 
resimler vc haritalar da vardır. 

Bunlardan başka Vodopianov ve 
Molokov'un 1936 da gündelik u • 
çuşlarının tabloları yeni yapılmak
ta olan buzkıranların :Q1aketleri 
şimal ve kutup denizlerinin Lap • 
tev, Karsk, Barents ve saire deniz
lerinin- haritaları, ve şimale dö
külen nehirlerin mansaplarını ha • 
ritaları da, teşhir edilen eşya meya· 
nındadır. Bu haritalar çok dik • 
katli olarak yapılmıştır, ve deniz
lerdeki med ve cezir hareketlerinin 

her türlü hususiyetlerini, cereyan· 
!arın kuvvetlerini ve aynı zaman
da derinlikleri de göstermektedir. 
Başka bir dairede, son beş on se

ne içinde Arkfik'de yükseler en • 
düstriye ait resimler, vesikalar ile 
buradaki şehirlerin, ve diğer mer
kezlerin fotoğrafları vardır. 

Müzenin merkezi kısmında, şi

mal kutbunun büyük bir k3bartıı;a 
fiziko-jeografik haritası ıııe,·cut • 
tur. 

Müzenin ikinci katı ise Arkti • 
ğin maden zenglf.liklerini göster • 
mektedir.' Bu kıs,mda ıı~,· türlü 
Arktik ın&denlerinin, diğc»· tabii 
zenginliklerinin ııümuneleri g0s • 
terildiği gibi Arktik hayvanları 

modelleri, bunların yeti~tirilmesi 

safhaların,ı ait resimler ve ayrıc i 
avcılığa ait vesikalar teşhir ed 1-
mektedir. 

Müzenin diğer büyük hır kısmı 
da Sovyet Arktiğinde kültürel kal
kınmaya aittir. 

Bu müze, Sovyetlerin bu sahada 
yaptıkları büyük gayretleri parlak 

bir surette tebariii. ettirmektedir. 
Esasen yalnız böyle bir mı.izeııin 

vücuda getirilmesi Arktik ilmi i
çin belli lıaşlı bir yardım teşkil ey
lemektedir. 
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eviş~f;r 
&-len~; r 

Mukabele görmiyen bir aşk 
(Dertli Aslı) imzasi!e tam dört 

sahifelik bir mektupla kalbini a
çan bir okuyucumun mektubun • 
dan bir kaç parça alarak koyuyo • 
rum: 

Dert Ortağı, ben tam dört sene 
bir Aslı gibi güzel bir kızı sevdim. 
Geçen yıllar beni anormal yaptı. 

Arkadll§larımı terkettim, işimi, gü
cümü bıraktım, yalnıız ve yalnız 
sevdiğim kızı düşündüm. Onun 
bunlardan tabii haberi yoktu. Ni
hayet bir vasıta ile kıza <l§kımı an
lattım. Vasıtam da bir bohçacı ka
dındı. Bu kadın kızdan pek müs
bet habeı· getirmeme'kle beraber 
beni biraz teselli etti. Bu kızla 
bohçacı kadın vasıtasile münase • 
bet tesis edemiyeceğimi anladım 
ve bizzat faaliyete geçtim. Arka • 
sından gittim. Bana hiç yüz ver • 
medi, nihayet bir gün canı pek yıın
mış olacak ki, beni fena halde hll§· 

!adı, hatta bu arada cidden garip 
küfürler de savurdu. Ben bunları 
kızın cahilliğine verdim. Çünkü 
bohçacı kadın kızın beni sevdiğini 
söylüyordu. Bu vaziyet karşısında 
tekrar dü§ilnmiye daldım. Gün • 
den güne fenal<l§ıyor ve anormal • 
leşiyorum. Ne yapayım da bu kız

la koııU§ayım? Allah <l§kına, de.rt 
ortağı, derdime bir çare/ 

Yavrum Dertli Aslı, 

Sana tepeden inme bir şey söyll· 
yeyim. Bu kızın sevdasından vaz

geç. Çünkü bohçacı kadın seni al· 
datmaktadır. Sırf senin paran için' 

bu yolu tutmuştur. Sen bizzat faa
liye.t geçince, sevdiğbı kızın ne 
matah olduğunu Jayıkile anladın, 

İşittiğin küfürler, bunun örneği • 
dir. Şiddetli aşkına layık olamıyan 
kızdan vazgeç. 

Dertort• ı 
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Teşkilatı Esasiye Ka
nunundaki tadilat 

Bir bavul anahtarı 
esrarı nasıl çözdü? 

Kanunun tadili münasebetile 
Kamuiagda cereyan eden 

müzakere ve iç Bakanın nutku 
- 8 

[Birinci 3llhi!ed<n d..:am J 
durarak, diğer hırsızlık vakayiinin 
cercyanile mukayeseli surette tah• 
kikat ve incelemcl~r yapmakta ve 
bu suretle bu sürekli lıınızlık lann 
bir an evvel faillerini meydana çı
karaııya çalışmakta idL 

Nibayet, iarip bir hadise, polı
sin muvaffakıı etini t"'ri etmi4 ve 
bu hadisc:erin mürlekip!eri lı:rsız
lır yakayı ele vermiştir. 

HADiSE, 'ASIL MEYDANA 
ÇIKIYOR? 

!Tırstı ~ebekesinin efraclınclun 

(Oı han), işi azıtarak Aaııdolu Hi
sarına kaci•r el atmış \"e işte polis 
bu sıırC'll" Jıırsızl.uı meydana çıka
rabilmiştir. 

Poli • Anadoluhisarmda'l bır 

mıiraca t vaki oluyor. Mahiy ti iti
b rılc bir !ikiiyet , . ., iübar ol&n bu 
müı·:ıca_ıtın es:ısı ~dur: 

ura ilı;ıı.et etmı~ olur ve bu vasıf 
semeredar olmaz. Aynı zamanda 
rııg, t şarttır Yine bir misal olarak 

~un devletçilik v !ını haiz 
b:r fcrdı o!arna1. Bınaenaleyn !c-
74 üncü maddedeki değişikuği gos
terel..nı: Orada belki valand !ar
dan şimdiye kadar elde ellikleri 
men!aatın bir cüzünü amme na
mına müsait şartlarla \0ermesı is
tenecektir. Eğer bu adamlar tam 
ferıı~tk5.r olmazsa matlup neli -
ceye •·arılıım.az. Fakat hiç şüphe
siz ki Halı! Menteşe arkada ımm 
da işaret ettiği Yeçbile ' rf dai
nu tekfunfile Soe\·keden ve bu hu
susta dinamik biz kıymeti olan 
mülkiyet hakkını hat.mhn geç
mez. Zaten 14 üncü maddenin kıs
mı evveli bunu sarahaten temin 
etmektedir. 

Binaenaleyh ilericie yapılacak 

kanunlarda amme menfoatı ile, 
ş.ıhsın men(aatını te1i{ etmek için 
YıikSJ:<k M~-clbin inceden ınceve 

çalı· cağına emin olmak pek tahi
idı.r. ~te görülüyor iti, bıitün bu 
vasıfların ı) i netice verebilmesı İ· 

çın vatand.:hlann, Y ksck Atası· 

nın sorunu tutacak şckılde fora
gatı his v icragatı nefisle ı sa • 
rılr:ıaları ve menıleketı bu şekı d 
mü ' ıd e m len gerektır. 

f•·vc cdı!en b<>ş •·asıff.ın biri de, 
lıık,Jabcılıktır Muhte;cm nrkada
§ınnz B:ıy Halı 1 burada kerdılcri
ne arız ofan bir tereddüdün Jzah c
rlilml'sı'l.i istediler. Hakikaten sıı • 
rctJ zalıırede, gönilüyor ki memle
ket cıras! irlcıliibını yapmış \"e en 
mükemmel bir şekli üki'ım t ka
bul et1'ili tir. Şu halde burada y.ını 
ınkılibcılık sahasınd'.I ·apılacak o
bn n "r? İçtimai inkıtablan ~·ap
mış memlekette bunun üzerinde 
d söz söylemeğe mahal kalma • 
nıışt r. fcml ket ikti di inkılabı 
da bir 'tanun ile ik.nal etmek üze. 
re:- bulunmuştur. Şu halde inkılib
cılır. ı c , kilde t ~lli edcetktir? 
Daiıa ne istenebilir? Ben öyle zan
ned0rim ki, bu, teceddüd ve terak
kinin bir remzidir. Ziha\•at obn 
her şey daima ilerlemeğe. muhtaç 

\ c mccburdur. Tet•akkuf ettiği tak
dirde inhıtat başlar. Şu halde onu 
inhitattan kuratrmak için miite -
madiyen ÜMran yapmak, i~ye 
gitmek zarurl!tindedir. Buradaki 
inlolapçılıktan alacağım!z mana 
bu olacaktır. 
Dığer kavıdlar hakkmda sövli -. . 

yccek bir ~özüm yoktur. 
Tabiatilc madam ki dt<vlet işleri 

gittikçe çoğalıyor, eski devlet mef
humu wrine bu günkü lıılkOmote 
clu.,cn bırçok vazıfeler vardır. El -
bette teşkılatı bu vczai!i yapabile
rek şe.Jcılde çoğ&ltmak doğru olur. 
Hula.sa itibarile söyliyeceğim şu • 
dur: A lürk'ün isar.,tini bu mcm
kket.:n hüsnü niyetle kabul etme
sı b memleketin ve bu milletin 
menfautınadır. (Bra\·o sesleri al • 
kışl:u) 

T kılfıtı Esasıye En. R. Ş< msed
din G 1nallay (Sı,·a~) - Arkada . 
lar; Halil Menteşe arkadaşımız çok 
ince \"C <'saslı bir noktaya temas et
tiler Bu nokla da, bugün tlidılı 
teklif <'dilen ve Türkiyenin Esas 
Teşkiliıtı hakkında umde olara;.: 
l·alm ı takarrür eden ikınci mad
de) e aiddir. 

Arkadaşlar; bu madde Türkün 
tıayaıından, Tılrkiin tarı. inden 

' Türkün asırlar içerisinde geçır • 
mış oıduğu inkılablarından mü! • 
hem olan kudsi esaslardır Bu e
saslar arzettiğim gibi, Türkuıı ta
rihınden çıkarılmıştır. Türkun ta
rihini karı~tırırsak, mazinin karan
lıklarına gömıilen ve asırların en 
derinliklerinden kudsi bir \'arlık 
halinde beşeriyet üzerine \11kse • 
len Ttirk ancak o günden ·bu;ıün<' 
kadar. varlığını, bugün burada tes-
1 •l ett imiz esaslara istınaden 
muhafaza elmi§tir. Türk yapmış • 
t':, rnil yet<;i olduğu müddetçe; 
Türk y.ıplT'~tır. devletçi olduğu 
ı ıüddetçc; Türk yapmıştır, ancak 
rl'ndi varlığının esaslarını kendi 
ruhundan çıkardığı ır.üddetçe ..• 
(Bravo sesleri) 

İ§te Turk ölum doşeğinde iken, 
\arlık ruhunu, kendisine nefh e • 
dl'nler Türkün tarihine gömülerek 
onun varlığının esas seciyelerini 
bulmuş ve bugün burad" teklif et-

nuşlerdir. (Bra\o se<l ri) 
Arkadaşlar; bır mıll~lın ana ka

mını;. )"apılırkcn ı..K e ., ·l n·:zarı j. 
tib;ı a a!ınJc:ı.k şey. o mıl:eı•n k n
dı hususıycti, kendi nıUun:ın te • 
ccllıy tı olmalıdır. Anca~ o yol -
d:ıki uındelere i.tinad eden hır mi:
let, en büyük fırtınalar k'ırşL~ıncia 
varlığını ve benliğini mııh.hza e
der 

Türk, Asyanm bir utun·Jan ö • 
LUr ucuna kadar h'1kim olcul;u de-

Tahkikat ncticesiade bunların 

müştereken .;alışan döct kişihk oo 
şebeke oldu~u anlaşılmış ve fa.il
leri meçhul lıırouılık ,·ak'alannın 

yerleri ile, çalınan eşyanın s~tıldı~ı 
yerler meydana çıkanlmıştır. 

Bu şe~keniu ele geçirilmesi 
drafında gaıetemızin yaptığı talı

kıkatın bütün m&raku ııa!h .. larını 

1rlcrde k"ndisini yıkan i.mii an • yaııyoıuz: 
c k ıçindc yer alan harici millrtle- 1 şEBF.KE Ki fLERDEN iBARETTiR? 
ıin telkinleri olmuştur. Yolcu evvela (Och:ın) isminde 

Büyuk Tuk ·u df? ·leli yıkıldı. ı birini ele geçirmiş ve kendine hır
Bunun iiınHi o zamanki Çin siya • sıılığını itiraf ettinııe2e muv3ffak 
silerinin, Türk benliğini yıkmak: ;-,.

1 

olduıtu iibi arka~lannı da ihbar 
zere, müt«m:ıdiy= yaptıklan tel- ettirmiştir. Bu suretle ayn a1n 
kin ve fikırler olmuştur. yerlerde bulunan kiba.r M~lala, 

Hepiniz bilir-iniz ki bütün dün- Tos~n, Ali ismindeki sabıkalıları da 

Anad>Jlıt hi•on dak:i Önıerin evi
"" Mısırdın Bayan Bidar ısmindc 
biri g<'lmı.· ve oroda bir odaya <'5· 
yalarını !<<.:,·arak ·erlPşmi~tir. Sa
bah uya'1an kadın, ba\·ulunun açıl· 
dığını ve icinden çok kıymetli mü
cevheratının çalındığını görmu' \'(' 
bu.\ ük bir t«la.<a roğmcn, e,., . .,ıa. 
bavulunu tctki!t etmi< kmk. cJ(j. 
idik bır t rau olmaciığmı gôı Prck 
lı~yret içinde k:ılmı~tır. 

ANAHTA UYDURULUYOR 
Halbuki, bavul an.Jhtar U\"d•uu

l~rak aÇ!lını.ş bulunu.var. Ilıtlabi 
bu anahtarın hdvuluna u ·abilfl'" i 
içııı evvckı- hazırlıklı 'e t riı~lı 
olmak lii.zt mgelir. Nitekim, Boyan 
Bıddr kcyfıye-ti polise lıab~r verin-

ya Türkün ölıimılnün, determinizm ele aeçırmiştir. 
e aslarına göre, mukadder olrluğu- Birçok cürümlerie mabküm ol-
mı idrlıa ettikleri bir smıda, ımun muş ve yeni suçları ile de aran-
büylıkleri, ancak Türkün rulı.ın • mıı.kta bulunmuş bu sabıkalılar, 
dan aldığı kanaatla bugün gördü- arkadaşbrının sııç itirafı karşısıa-

i cc dcıh;l hırstzlık mahalline gel ·n 
poli, de böyle dü"1inmü~ , . .., t::ı.I 

kikat da bu cihetı teyit etmı til" 
ANAHTAR YABANCIDA OL

.'\>tAMAK LAZM GELiP. 
gü ·ız bu canlı ı·e hayatlı dcvlelı ı da cürümlerini söylemete mecbur 
k olmuşlar ve polisin nezareti altınurm ğa muvaffak ulınuşl:ırdır. 
(Aıkı laı, bra,·o !k: eri) Şu halde da çaldıkları yeri.er~ sattıkLarı ma.· 
bugün hururunuza arzedilen Uidi· halleri, aldıkları eşyayı t• ker teker 

gö. termi)lcrdir. 
l5tın e sı olan Curulıuriyelçilik, 

Ti.rkün kendi hunun üades. d • 
m ktır, l\1ıl'iyetçilık, o da kendi 

arlıgı-ıın idamesi için l.5zım olan 
c tır. Şu halde Tü kün bu e ·~· 
1.ıı .. T .!l:il5-U Esa.,;ye Kanununu~. 
yer bl:lunc~, bunl&ra 'nuhalii o;.ı

rak { kırler serdedilmıyccck mı -
dir divorlar. Bir liberal çıkıp l be

ralizm eSa:>larını, bil" komiinıst <:ı· 

kıp komıi'1izmt müdafaa ed mıvP
cck rıdır diye soru) rlar 

H&)'1r ctmlyecektir, edemi· cl<
tir. Teşkıl5lı &--:ısiye Kanununa 
muhalif her hangi bir hareket na· 
sıl b cürum ıse bu e~aslar.1 mut. ı

lefet de ayni şek.ilde cürüm •.ayı -
lacaktır. (Bravo sesleri, alkıslar) 

Arnzi meselesinde bır emnı 't't -
rnlik, bir itimatsızlık meselesi ıan
nelmiyorum ki olsun. MülkıyPt 

hakkının kudsiycti Teşkilütı Esa • 
siye Kanunumuzda tasrih edilmiş

tir. Burada tekli! edilen, bir adale
tin icabının yerine getirilm~idir; 

mcml kette çalışan ve bu milletin 
ı.sırhrdan Ye asırlardan ben ban
nı çeken asıl halkın hakıki malına 

sahıp olmasıdır. Bu iş yapılırken 

bugiln bir takım şerait altında bu 
mallara maltk olanların hukuku 
payimal edılecek değildir. Burada 
Te ·kılalı Esasıyedc yapılan if, bu 
malların çiftçilere le\"Zlı için ka
ıuni bk musaade vermektir. Bu 

kanun yüpılarak buraya gelecek • 
lır O zaman mal sahıbinın huku
kunu tcmın edecek esa br tabıa
tilc derpiş cdılmiş olacaktır 

Recep Peker (Kütahya) - Ar • 
kada~lar; Halı! M nteşe arkad:ışı • 
mın ilışme5ile u ·andırılan me\'ZU 
hakikaten' bu kadar mühım bir i
şin Yüce Kamutavdan çıktığı es • 
nada uzerinde konuşma:, gibı b\ı -
yük bır fayda temin edılmiş da -
caktır. Ben de H<ılıl Menteşe nr -
hdaşımın t~s:.·.'\'tll" etliği bir r~y
daııın ;ümuHım:ı hizmet etmiş ol· 
mak ıçin fikirlerimi arzetmek 
m k dlyle bıı kürsüye gcldım. 

Ar';ada laı-; iç rejim bakımından 
yer yüzunu.1 halirıe kısa bir gorıı · 
yapalım. Bu görüşün hulasası şu • 
dur- Yer "Uzunde bır çok ~ şia.i 
krızler yarunda her yerae vP ker.
dı kanaatıme gorc dıger krizi r • 
den daha muhım bir iç rrjım krizı 
\"C buhranı hrıkunı • ·rınek•cdir. 
lçınde yaşad. ınuz güniın en onem
J, hır nokta.ı olarak bizıın gibı ye
ni \"C modern hayata ~·enı çıkmış 

bir devlet içııı kendi reJıınini cblıa 
ileri bır dikkatle göz önünde tut • 
mak ve kendll"e> yahşan kendı l..J· 
ya \'e ihtiyn~ları ,a uygun 1d:il -
de kuvvctlendırmt<J< ve !•"'2ım et
mek ha işlerin en başuıd1dır 
MÜŞTEREK INAN. Bicim şl<ı· 

diye kadar repnın esası ohıak 

devlet kanununa geçmiş ve yur • 
dun he'lüz hayata doğmuş en t:;ze 
c;ocuğundan en ;,•a.Jısına \"arı'lcayn 
k ldnr, hepsi için müşterek bir i • 
nan mevzuu teJakki edılmtş clnn 
tnahiyetı Cüınhuriyetleıı ibaret -
tir. 
Şimdıye kaı!ar Cüınhur·yet Halk 

Partisinın şuuru içinde beslenip 

buyümu, ulan ve p;ıno.nin keı.di 

hususi '"" profesyonel p< !il.kd le · 
lii.kkisı ıçinde kala. h:ıy ,ıi es:ısla 
rı biz bıı madde ile Tc.kılÜtı Esa
si ·c I<nnunur.a ekil'mf": e b itun 
··urdu.; müşt<rck :"t'sır.' \"P k nuni 
bir rej'mi haline •;ıkmak istiyorL.z. ı 

:Hu h:Or;; ·r, hakilcten o.ışi: b ınn 

bıiyü'< bir im;:Jab 'a~ """ l. kad~r 
ınuhım Lir mes'elc'.lir. Bu esas! · 
ıın Kamutay tar.ıfırodar kabul <! • 

dılip resmıyet ke,ııell •ı d.ıkıka • 
d.ın ıtib ren yu ·tt~ları.'1 J,1bora • 
tuarında ç:ılı:ıan prorcstırleı: n ı,u
nün politikası il,.. uğra5mıJ·an 1 n 
vr ı lerın b 1ında bulunar. bü 'Ük 
miidıır nrk da<lardrn mcsr, a Dt:v
kt Dcmiryollannın bir makaseısı 
ı•a kadar butiin ·atandaslar bu e
saslara inanacak. bunları sevecek 
ve bunlara itaat mecburi:'eti dltı • 
na girmiş olacaklardır vı: bütün 
milli fa9liyet ahengi bjr n•:ır ~um 
halindt' biribirini tamam",y~n bu 
yiıksek l'S.lsların h•vası içınc:e akıp 
gidecektir. 
Bu şu demektir ki bızzat hayattan 

alınarak Cumhurivet Halk Partı. ı· 
nın proğramının içinde yazılmr)' 
bulunan btı hükümler, bu dcdctın 
bundan sonraki \"Jrlır, ndn bıi~iin 
yuıld:ışları butünluk VE' bcrab<:ı lik 
rı.;hu ıle bcsiiyecek ve milli hirli:. 
için dah·ı sıkı bu· tedbir nlınıııı; o
lacaktır. Temyiz Mahkrm<'sin'ıı Pır 

buyuk h~ıkiminden en kiiciık nı• • 1 
murlarıınız k:ıclar hüküm veren, 
\f dbır alan, emir vf'rl•n V<."' t.rıı:ir.1 

edrn herkes günlük işini yapıı tr.l' • 
\"C karnr.nı verirken kendir.i lıu 

esasların çeLçe\·esı ıçinde lı' ~ -
mek mecburiyeti altına girecrktır. 1 

Jlilla arl<adJşl r bu kanun cı
kınca r<"'mi huviye~ olsun olnıa.;ın 
bütuıı '"'tandaşiorın tertlb ettiği 

!T'ılli bünye müşterek ana rsasla • 1 
ra bcrnbcr iııaııan sarsılmaz bıh-ük 1 
ve dal.a kuvvetli bir kütle hatme 
gekcPklir. (Bıavo sesleri, nlkış . 
!ar) 

Bu"un edebiyat kısmı üzerin °'! 

f zln durmı;a lüzum yoktur. 
T.IBERi\L PROPAGANDA: Şinı

dı lldlıl Mc ,tcşcrıin teknik olarak 
bahset iklerı ııeıktalara gelelim. 
Ubcr3l propaganda Tiirkiyedc ya
pılmıyacak mı7 Enciimen Baska
nı benım de dahil c!dugum encii
mrn arkadaş:ar?mız ncımına ceva· 
bımızı verdı. Ben bu izalıata bıraz 
daha şümul vermek isterim. 

Yeni hı.ikumler anayasaya gc • 
çerken bunların ıniın~laı mı uzun 
uzun metne sokmıya kanunun 
ı·oııstrüksi~·onu itibari!~ imKiın 
yoktur Fakat hır nokta pek açık • 
1 ır ki, imdi ·c kadar mıJ kanunun 
temelini te kil etmiş olan Cümhu-

Ptçilık ~leyr ne yurt içinde hiç 
bir faaliyette bulu.rmas caız olma-• 
dığı ıbi şimdi<kn s' nra da Ciim-
IıurıyetçWğın nakızı olı.n saltanat 
lehine bır hareket; hiç hır kims<'
den bir hareket ;adır olamıyacağı 
gibı, Teşkilatı E>asiyenin umumi 
bünyesinin teyidatı altında olarak 
ınılliyetçiliğin nakızı olan beyne! • 
milelcilik ve halkÇJlık nakızı olan 

• (Devıımı var) 

Bavula arnıhtar uvdurnbilme 
ıcın lıırsıım o ede bi~ al:ih ı ol
ma<ı ihı imali kl!\'\'etli ı:öıülmı1, 

ve tahk:ıkatn bu cihe tc .. ha !anıla
rak fılh:ıhka e,;n ıdııdc bul.ı.:nun 
Orhan t.na!mdan ~r.aht • ın buJu
nup bavulun a ıldı. -nl,ı ı, nı tır. 

ORHAN E DlYon· 
Oı han ·:ıkavı el~ vcrı ce 1'ac·a

mak ya arr. y;;c ~ım ani '" "" 
eunniınu Jrlraf ctm4t . ll ıiı çal
clıgı müecvheratı ı\'l<1dol ı lli>a • 
rır;da bı..ıillndn tütiincii ·e s:ı.tıı t 

sc,,·lenıis •p filh~kika lııı da !ah k- 1 

kuk C<l<':-tk nmrrı k e~y;ı ı •ıı·d.ıt 0 • 

]unmuş \"<' tütüıı~ü de r z r t ı:l
tı a alıl'rnı< ır. 

')E"BEKE.:'lN AZAS! 

B\.onun uze-rıne Orhan. bu i Ieri 
k bJ -ına yapmaciı: nı sö ivcrek 

ark~da Jorı Kibar fustafa \ Alı 
ile Tosu ı ·da ele verm~lir. 

Polis lıeke~1 ele geçııiıı t•hki 
~.ilı ıle\· i ldince _imdı;e k:ıdar ya

pılmı.ı bır çrık sirkat vak'al•rı te
nC'V\ı.ir etrnistir. 
ŞEBEKEl\İN HIRS!ZLIK ETTİGİ 

YERLER 
Şebekenin g~rek yeg.in y<'gan ve 

g~reks<' l"ii~tereken yaptıkları hır
s11lıkların yerleri sunlardır: 

l - F~ruzaı:.ıda Taskı<la cad • 
d .. ele ı;ı numaralı Mestanın evi. 

:! - .\~ ni mahallede telefon ,,_ 
dası. 

3 -- A ni moh;;Jlede Tana. ıı ,İtt
lıaııe i 

>.._ .ıi yerde otııan Cıo ıııı 
evi. 

(S"b"k"· hilhaSöa dürdünc(i sir • 
kıt i. <'Vin kapılarını kırmak v~ bir 
l'Ok f"i "1\'ı a'ırm"I: stıretile yap • 
F."ı l:ırdır). 

5 - Tnks.mde Panorama bahçe
sı ın cün.le kapı:.ı ~yanında f?aıa
ronun yen. 

6 • B r.kalarda Musa caddesind" 
1'.ışçı J\lchmr.din odası. 

(Bu ·er de kapıları kırılmak su
rctile so' ulmuştur.) 

7 D ·yazıtla Buğda)cılar 50• 

kağında ~3 numaralı Ahmetlc Mü,._ 
lirnin C\'i. 

(Kapının açık olmasından istıfo
de olun•rnk soyulmuştur.) 

d - .&>yazıt. Şehz'1dcbaşı 93 .97 
ııum•ralı bakal Basanın ardiye i. 

9 - Ayvansara ·da Ali, İlyas ve 
&kirin odası. 

(Burad3n yatak ve bavul gibi ev 
ası çalınmışt.r) 

10 -T,ahtakalctlc başçı dııkkanı. 
11 - Urkuplü camii. 

(Hırsızlcr, mliezzin ve im.'.Jm ol
m.ıdıi(ı bir zamana düşürerrk c:ı
mıden hır halı çalmışlardır.) 

12 -- Şehzaclebcı~ındo berbc·r Ri
'"nın dukkanı. 

13 &lızad•:b~ında Ş'hzade 
c.ınıiı ~okagı. da MehmeJin evi. 

Pulıs, bulun bu vak'aların mür
tekip! i olduğunu itiraf eden hır

sız! rı çalınmış eşyayı çıkarmıya 
mecbur <:miş ve onlar da sattıkla
rı yerleri göstermişler ve kı men 
eşya istir dal olunabilrni tir. 
ŞEBEKE ADLİYEYE VERİLİYOR! 

Hırsız §cbeke;i e!raunda yapı • 
lan tahkikat ikmal olunduğu ci • 
betle hır::.ızlar, evrak ile birlikte 
müddeiumumiliğe tevdi olunmuş
lardır. 

------· 

1şazi Tezcan beynelmi .. 
lel maç idare edecek 
Macar - Yugoslav maçının idaresi 

kendisine teklif edildi 
i laı l.ıuiL n tanır.rrui ve kıymeUı 

ha!;: mTc-n;ıdc nŞı.ı.zi Teze.ana 1\fac:-ar 

fc<ll'ra \"rl<ıu Macar. Yugr»la\" ma
çının id .. resı feklif edilmi<lir. 

.Uacarl ır Şazi Tezcaodan mua • 

fal,at ccı·abı alırlors:ı YugosJa,·ya

b umaçın h kemliği için Şazi TPz
C:~" l te!<lit c·dcccktiı·. 

Şazi T a:•n Macar iedcrasyo -

nunun kl<lıfini kabul etmiştir. 

Şimdi Yugosla\' federasyonundan 
c~rnp lx!klcmektedir. 

Merhum B~ikta~h Şcrafettin 

ve Hdmtli Emin AYrupada futbol 

hakenıli?,:i yapmışlL Şazi bu maçı 

idare ederse ~imtliye kadar bev • 

ııclınilel sahada maç idare ed n 
ü~iincü hakemimiz ol~caklır. 

• • 
Avrupa lik 
Maçlarında 
Son alınan neticeler ve 

pu;ran vaziyeH 
i. "GİLTERDE: 
:\r . 3 - Griınsby : l 

Ch.ırl on: 3 · Preston: 1 

13 o!T'wıc-hl: 6 · Sunderland: 4. 

Derh . ~ · Portsnouth: 1 

Ch»lsca : 4 - Manchester U.: '.!. 

Liı•cqıol: 2 - Evcrton: O. 

Ltcl.. ~. Boltoıı: 2. 

hlarch"'l'·r C.: 4 - Wolvcrh.ı:ı· 

ton: 1 1 
Mıddlc rough 5 • Huddersfic!d O 

l'mumi tasnif vaziyeti ~udıır- 1 
l - C rlton 31 macta o\ 1 

~ - ·\ı., nal 

3 \lJı'chcstcr 

4 - Br~nı ford 

5 - Suııderland 

J maı;la J!.l 

:ıo maclu 3ti 

29 rna1:ta 36 

31 m:.çla 36 

6 -· i\li.Jdlesbrogh 31 maçta :iG 
7 - Porlsnouth 31 maçla 26 

S - Derby Co. 31 maçta 35 
9 - W.1ivcrh'amplon 29 maçta 31 

10- Evı·rton 30 maçla 31 

/\ t"1&St uryada: 

Spor C!ub: 1 • Fa,·orıtncr· O 

FC. \' iı•nne: 2 · Postsport: 1 

Libcr tas :4 • Kakoah: 2 

Wackt'r 3 - Rapid: O 

Admira: 6 • Floridsdoder: O 

Austri,ı: 2 - Vienna: l 
J\1 ncu ri\I onda: 

lluııgaria: 3 · Ujpest: 1 

Ki<!>("st: 2 · lll Ker; 0. 

NPınz»tti: 3 • Elektromos; l 

Fcron os: 6 · Budai: 1 

nosckay· 2 • Phosebus: O. 

i ınl!Jadn: 
6 • I.-ızio: 1 

Triesti n : 3 · Roma: 1 

Bologn:ı: 4 - Cenova: 4 
Novara· O - Napoli: O 

Milan: O - Torino: O 

Sampierciarena: 2 • Bari: O 

'.!'ıNcnlina: 1 - Alessandria. O 
Luch~sn• 1 • Ambdosiann: O 

Çeko.doı•akya.. 

Viktoria Zizkov: 1 • Sla\•ia: l 

Victoria Pilen: l - Pilen: 1 
, fora\•ı.ka S.: 1 • Zizenice: 1 
Na hod: 3 - Uzhorod: 1 
SpQrta· 2 - Bratislava: 2 

Fransa.da: 

Red. Star: l - Strasbourg: 1 
Roubai x: 2 • R. C. Faris: O 

Fivcs; 3 • Mulhouse: O 

Mctz: 2 • Lille: 1 

Sete: 1) • Cannes: O 
Marseılle: 3 • Antibes: 1 

Rmı n· fi - So<-haux: 1 

• • 
Mısırlılar 
Macarları yendi 
DUnya kupasına hangi 

takımlar giriyor 
• 

Makaber Londrada maç 
yapaCdk •• 

Memleketimizde soğuklar devam 
ederken Mı'1rda mühim Beyne! -

n1il 1 ::.t!c izm ı üsabai-\a1arı ya -
pılm3l:tadır: 

Mısır Jo rderasyunu bu mü>ab.ı· 

krılara Mı.carların en iyi atletleri
ni ~-ağırmışlardır. Müsabakalarda 

.tısırlı "tletler gavet i) i dereceler 
a!mı lardır. 

Teknik dPreceleri yazıyoruz: 

1 /fJ m~tre: 
l Fehim (Ms.) 10,8 

:.? Ko!ıcn (l\1s.) 10.9 
:ı Sır (Mc ) ll,(ı 

~ rrıc1re· 

1 - F'~r.iın (Ms.) ~:l,1 

2 - Kolıen (!\Is.) 23,0 
:: - (;e,:cs (Mc.) 23.0 

400 11ıetre: 

1 - Kovaç ( tc.) 50,5 
2-Mah (Ms) 51,4 
3 - -M3t•iba (Ms.) 53,0 

BOO ıneıre: 

1 -H.ılanan (Ms.) 2. 4. 1. 
2- İngloy (Mc.) 2. 4. 1. • 
3- Gortiın (!\fa) 2. 4. 9. 

Ciriı aıır.a: 

1-Versegy (:ıic.) 66.G3 

2-S~dık (Ms.) 60. 57 
:ı -Saıt (Ms.) :>5. 45 
Gülle cııma: 
l Hl'rr:at (, Ic.) 14. 80 
2- Hontiski (Ms.) 12.71 
3 Bdıil (l\Is.) 12.61 

Bayrak yan~larını Mısır takımı 
kazanını ılır Sırık atlamada l\tısır

lı (%ulka) :~.72 metre atlamıştır. 

Yugoslavya atletizm F"dcra ·o
nu önıimuzdeki Mayıs ayı içinde 

büyük ı..:,·nelmilel müsabakalar 
hazırlamnktadır 

Bu miisabakalara Çekoslo,·aky,ı, 

Polonya, Yunanistan, Bulgarblan 

atlcllcri i tirak edeceklerdir. 

Bu m'lsabakalardan sonra Yu

ı;:oslavla~ Balkan oyunları i~in Yu

goslav :ıtktkrini seçeceklerdir. 

Dıinya ktıpasıııa lıangi takımlar 

giriyor 
1938 ;;encsinde Pariste olaca1': 

dünya ful bol kupası maçlarına ş~ 
milletler kaydedilmişlerdir: 

Çekosln lı.")"a, Lüksenburg. İs 

\
01çre, Finlandiya, Non·eç, Frarı • 

s:ı, Portekiz, Yugoslavya, Bclçika, 
Amerika, Polonya, Lit\'anya, İs\·~, 

Rom nya, İrlanda, Hint, Almanya, 

Hollanda, Güban Hollandez, Fiti~

tin, Estonya, Yunanistan, Mısır, 

Macaristan, İtalya, A\•usturya, is

panya, Kolombiya, Güba, Meksika. 

Chclse~ İngiliz takımı ı-.· Mn • 
yısla Viyaı:ay.ı gelerek (Adınıı«ı) 

takımı j!e ovnıvacaktır. 
Viyananın P.op;d tal:ımı Tem • 

mu~da Daniı=rkav.1 gidecektir. 

Jlfa!:.s Bir Loııdrnd<ı maç yapa-:aJ:_ 

Bir 7a'l'..anl.ar ~hreti dünyayı 
tutan A~rikalı !ıoks~r (Max: Ba
er) yakın."~ Londraya gelecektir. 

(Max 3 •r) Londr.1da l\'~n ve 

Mayıs ayl3.1~ zarfında bir i'·i maç 
yapacaktır. 

Parist~ y~ni parl:unağ~ baılıyan 

Yunan boks7-ı-i: \ Watcrlis) son mü

sabakasınd• (Clem.,nt) namındaki 

Fransız boksörün:i '-"YI hesabi\e 
maglup etmi~tir. 

Chnrltm 1ngiii~ profesyonel ta
kımı Şimali Ame!ikı:.ya davet e -

dilmiştir. İr.giliz takımı (l!I) !lfa
yısta İnz-Jtereden ayrılacak ve 2 
Temmuzrll dönecektir. 

İngiliz takımı Şimali Am<>rika

da yapacağı müsabakalar için elli 
bin Türk lirası alacaktır. 

IUllllUflllll•UlllllllOlll.lltllllllHlftllııuıuuı11111.ı111ııııoı11uuıMtt 

Dr. Hafız Camel 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstaııbıılda Dıvanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arıru kabul eder. Salı, cumarle3i 

günleri sabah c9.5 • 12• saatleri ha

kilci ukaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev te:don: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 
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Tarlht roman, 114 Yazan: M. Rasim ÖZGEN 12,50 havadis, 13,05 muhtelif plak dan pazarlıkla ihalesi 22/Mart/937 

neşriyatı, 14,00 son. Pazartesi günü saat 16 da yapıla-
Geceleri hastaların lnlltllerl, aç çocukların far• 
~atları yUk&ellyordu. Öyle iken, Ebu Talib, muka• 
vemette ve Muhammedi himayede ısrar ediyordu. 

Ali, daha küçüktü. Muhammedin 

Akşam neşriyatı: akt M h 
17,00 inkılap dersleri Üniversiteden c ır. u ammen tutarı 180 li -
naklen Mahmut Esat Bozkurt, 18,30 radır. Şartnamesi her gün öğleden 
plakla dans musikisi, 19,30 Emin- evvel komisyonda görülebilir. İs-
önü Halkevi sosyal yardım şubesi teklilerin 14 liralık ilk teminat 

ZA YI: Fen Fakültesinden 
37-936 senesine mahsus aldığım 

1023 numaralı hüviyet vara• 
kasını kaybettim- Yenisini ala• 

cacağım hükmü yoktur • 
Sadi ,,. 

Hüviyet varakamt kaybettim. 
Yenisin1 alacağımdan eskinin 

hümü yoktur. 
Hııkuk Fakültesi 

52 9 Ahmet - Öyle ise .. yolunda de\"am el! 
Ben sağ oldukça sana kimsenin 
zararı dokunamaz! 

evinde otururdu ve müslümanlığını 
namına bayan Şükiıfe Nihal (Cemi
yetçilik bakımından sosyal yardım) 
20,00 Selma ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkı
ları, 20,30 B. Ômer Rıza tara· 
fından arapca söylev, 20,45 Cemal 
Kamil ve arkadaşlan tarafından 
Türk musikisi ve Halk şarkıları, 
21, 15 Şehir tiyaırosu operet kısmı 
(üç saat) operetinin üçüncü perdesi, 
22,15 ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı, 22,35 p14k· 
la sololar, opera ve operet par

makbuz veya mektupları ile hera - 1---------·------ı 
İstanbul Dördüncü İcra Memur-

Dedi ve beni Haşim ile beni 
Abdülınuttalibin ileri gelenlerini 
~ağırdı: 

- Muhammedi, düşm:ınlanna 

karşı korumakta bana muaveneti
nizi isterim! 

Dedi. Ebu Lchebten başka, hep
si onun teklifini kabul etti Ebu 
Tfilib de.. daha emin bulunması 

için Muhammedi kendi e\"ine al
dı. 

gizli tutardı. Hamza ise, kılıcının 

medi himayede ısrar ediyordu. 

kuvYeti sayesinde, hiç korkmadan, 
her tarafta dolaşırdı. Ömer de, 

hergün Kureyşilerle yumruk yum
ruğa düğüşürdü. Müslümanların 

tn büyüğü olan Ebu Bekir, Ku • 

reyş kabilesi içinde çok hatırı sa
yılan bü· zat olduğu halde onlar

dan hakaret görürdü. Öyle iken a
lenen namaz kilmaktan çekinmez-

Kureyş, Haşimilerin Muhammc- di ve müslüman olmıya miisteit 
di hımaye etmek için ittifak ettik - gördüğü kimseleri el altından müs-
krini görünce, oniar da ebu Cch- lüman olmıya te~vik ederdi. Mu-
lin riyaseti altında ittifak ettiler. haınıned ise, her zaman sükiıt e • 

Bu ittifak nübüvvetin yedinci 
· d M h d kırk e- der. Yalnız hac zamanlarında Kağ-

sencsın e ve u. amme y 
di yaşında iken vukua geldi. Mü- beyi ziyarete gelen bedevileri dine 
nasebatın kat'ı üç sene devam etti. dağ\"et ederdi. 
Kureyş, beni Haşim ve beni Ab- Kurcyşin, müslümanlara bu ka-

düllatif ile konuşmamaya .. arala - dar şiddetle muamele etmelerinin 
rında kız alıp vermemiye, biribir- sebebi, rr.üslümanları isl5.miyetten 
leri ile alış veriş etmemiyc başla- döndürmek ve müslüman olmak is-
dılar, Kureyşiler nerede görürler- tiyenleri korkutmakti. Onlar, isla-
se tahkir ve işkence etmiye koyul- miyetin kuvvetlenmesinden ve 
dular. müslümanların çoğalmasından kor-
Kureyş, beni Haşim ve beni Ab- kuyarlardı. Çünkü islamiyette zen-

dülınuttalıp ile konuşmamaya .. :ıra- ginle fakir .. reisle halk arasında 
larında kız alıp vermemiye, biribir- fark yoktu. Sonra, halkın çoğu 
leri ile alış veriş etmeme e başla müslüman olursa reislerin, kabi -

le büyüklerinin nüfuzları, iğtibar
clılar. Kureyşiler muhaliflerini ne-

ları kalmıyacaktı. Hepsi de Mu • 
rede görürlerse tahkir ve işkence 

hammedin emri altına girecekler
etmiye kc.yuldular. 

di. 
Kurcyşiler, ahidnameyi Kagbe- Muhammedin, ileri sürdüğü a-

nin içine astılar ve hepsi, bunun yetler, çok kuvvetli ve cazib şekilde 
hil<lfında hareket etmiyeceklerine 

yazılmış şeylerdi. Fasahat ve belıi
dair yemin ettiler. Diğer bir riva-

ğatine fazla esir ve mağlüb olan 
yete göre, ahidnamenin muhafaza-

Araplar, bunların te'sirindcn ken
sını cbu Cehlin teyzesi Ümmülha-

dilerini kurtaramıyorlardı. Sonra 
keme emniyet ettiler. 

müslümanlar arasında cari olan 
Ahidnameyi yazanlar hakkında yeni ahlill akiydeler çok dikkati 

rivayet ihtilafları vardu·. Kimisi, celb eden şeylerdi; bunlar da göz 
Mansur ibni Akremenin, kimi>i kamaştırıyor, bedevilerden bağzı-
Nac!r ibni Harisin, kimisi de Talha !arını i•limiyete celb edıyordu. 
ibni Talhanın yazdığını söylüyor- Bütün bu haller, Kureyş ve be-
lar. Öyle anlaşılıyor, ki ahidname- devi kabileleri reislerini korkutu-
Yi bu adamların her biri yazmış - yor .. onları, kendi kabilelerinden 
lar ve muhtelif nüshalar halinde kimsenin müslüman olmamaları i-
öte,e lx·rıye dağıtmışlardır. 

Müslüman olsun, müslı1man ol-
çln çare araınıya sevk ediyordu. 

(Devamı t'ar) 
masın, bütün Haşimiler, Şuubu cbi l===============I 
Talib denilen mahallede mabsur 
bir hale girdiler (1) 
Şuubu cbi Tiılib Mekkenin bir 

mahallesidir. Haşimilerle meskun
dur. l\1uhammed de bu mahallede 
doğdu. Bunların reisleri Abdül -
ınuttalib idi. Onun zamanında ma
halleye cŞuubu Abdülınuttalib> 
deniyordu. Abdülmuttalib ölüp le 
riyaset ebu Talibe geçince, mahal
lenin ismi .şuubu C'bi Talib oldu. 
Yalnız cbu Leheb, Haşimilerden 

<tyrılarak Kureyşe iltihak ettı. Di
ğer Haşimilerin hepsi ebu Talible 

beraber, mahsur kaldılar. Dığe°r 
mahallelerde bulunan ve diğer ka
bilelere mensup olan müslümanlar 
da bu mahalleye toplandılar. 

Ebu Talib tarafdarları çok leh -
likeli bir vaziyette idiler. Gecele
ri, mahallede nöbet beklerlerdi. 
Ebu Talib bile nöbete çıkardı. 

Müslümanlarla evu Talib taraf
darları üç sene çok sıkıntı çektiler. 
İçlerinden biri pazara gitse fena 
halde işkenceye uğrardı. Pazarda 
kimse onlara birşey satamazdı. Hac 
Ve ziyaret mevsiminden başka za -
ınan!arda birşey satın alamadıkla

rı için, o mevsimlerde erzaklarını 

alırlar, C'rtesi seneye kadar onun
la geçinirlerdi. Hac mevsimiııt.le 
bile ebu Cı:hl, Nadr ibni Haris, As 
ibni Vail, Okbe ibni ebi Muit gibi en 
~iddetli düşmanlar, köşe başlarına 
otururlar .. herkesi beni Hiışim ile 
alış veriş etmekten menğ ederler

di. Onlara birşey satmıya cesaret 
edenleri, mallarını yağma etmekle 
tehdit ederlerdi. Yahut fazla fiyat 
Verip kendileri satın alırlardı. Bir 
kimse merhamet edip te, mahsur 
Olaıı akrabasından birine gizlire 
birşey verirse, onu söver döverler
di. 

• Mahsuriyet, yavaş yavaş çok e -
lırn bir şekil aldı. Açlık, hastalık 
?tıi.islümanlarla beni Haşimi peri -
Şan ctrniye başladı. Geceleri hasta
ların iniltileri, aç çocukların fer -
~atları yükseliyordu. Öyle iken, c-

u Talib, mukavemette ve Muham-

(1) Mekkedcki bu mcıTıalle bu -
giin de cŞuubu Ali. ismini 'tll§ı • 
tıor. 

Hakiki İsmi 
Anlaşıldı. 

Polis 

Adını yanlış söyleyerek. 
polisi şaşırtmak istediÇıl 
için hakkında ayrıca tah-

kikat yapılıyor 
Bundan beş gün evvel Vezneci

lerde Fen fakültesi önünde Ahmet 
i•minde bir çocuk motos klet al
tında kalarak ölmüştü. Vak'a es-

nasında kaçan motosikletli yakalan
dıktan sonra pol.se verdiği ifadede 
muhtelif isimler kullanmıştır. 

Motosikletli evvela Agop adı· 

nı tJşıdığ nı, sonra da isminin 
Ali Gündüz olduğunu söylemiştir. 

Y plan tahkikat nelicesiıde 
bu adamın Divan oğlu Agop 
olduğu anlaşılmış ve ismini yanlış 
sö leyerek polisi şaşırttığ"ı için de 
hakkında ayrıca tabkıkata baş
lanmıştır. 

Hırsızlık 

Beyazıtıa Cumhuriyet caddesin· 
de 61 numaralı evde oturan Meli
hanın iki lirastnı alan kunduracı 
Ahmet yakalanmıştır. 

Tavuk hırsızı 
Fatihte Akdeniz caddesinde 54 

numaralı evde oturan muallim 
Feyzinin tavuğunu çalmakta olan 
sabıkalı A,şe ci:rmümeşhut halin
de yakalanmıştır. 

Yaralandı 
Kıımkapıda oturan tıp talebe

sioden Niyazi belediye önünden 
geçerken 2393 numaralı Haındinin 

idaresindeki otobüsün sadmesine 
uğramış ve dizinden yaralanmıştır. 

Fatihte oturan Fehmi evine gi· 
derken tanımadığı bir ı.dam tara
fından taş ile başından yaralan
mıştır. 

Azıh sarhoş 
Vefada Kovacılar caddesinde 

oturan Hayri sarhoş olarak b~rber 
Şerafeıtin ile kavga etmiş, ve ne. 
ticede berberi sustalı çakı ile yara· 
lamıştır. Hayri, kurlarmağa gelen 
bekçi Hazımıo da kaputunu yırl
mışıır. Suçlu yakalanarak hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

çaları, 23,00 son. 

8· 3· 937 
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Açı 1 ı ş 

Londra 616. 
Ne.-,.ork O, 7920 
P•do 17. 4S2S 
Mlllno 15, 04S 
Brilk•el 4. ~93? 
Alina U, 717~ 
Cıt•cYra l. 4? 18 
Sofya 64. 61 
Amaterdam ı, 4475 
Prag 22, 7<75 
Viy•na 4, 2· 45 
M•drlt 11. 4366 
BerUo t, 97 v.,.o.. 4, 1881 
Budapefl• 4, 3830 
Bükret 108, 4•lS 
Belgral 34, 5775 
Yokoh•ma 2, 7830 
l!oakov• 24, 90 
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her ihale günü vakti muayyenin· 
de Fındıklıda Komutanlık satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 
(1149) 

* İstanbul K. Birlikleri için ınik -

tarı takarrur edecek son fiatı ü • 
zerinden tesbit edilmek üıere 3000 
liralık yün eldiven \ ermeği teah-

hüt eden üstenci nam ve hesab;na 

açık eksiltme ile ihalesi 2.t,·Mart/ 

1937 Çarşamba günü saat 15 de 

yapılacaktır. Şartnamesi her gün, 

öğleden evvel komi$yontla görii • 

!ebilir. İsteklilerin 225 liralık ilk 
teminat makbuz veya ın~ktupbrı 

ilı> beraber ihale günü vakti mu -
ayyeninae Fındıklıda Komutur.lık 

satın alma komisyonuna gelwelc

ri. (1150) 

* İstanbul K. lığı Birlfü!eri için 

7900 kilo zeytin yağına ihalP günü 

talibi çıkmadığından paz:ırhkıa i

halesi 24/Mart/1937 Çarşamba gü

;ıü saat 15.30 da yapılacaktır. Mu

hammen tutarı 5214 liradır. Şart

namesi her gün komisyonda gii•ü
lebilir. İsteklilerin 391 li~alık ilk 

teminat makbuz veya m<"ktupları 

ile beraber ihale günü vakti nıu -

ayyeninde Fındıklıda komutanlık 

satın alma komisyonuna g~lrreleri. 
( ll51 J 

* Çatalca müstahkem mevki >ratı 

için 4000 kilo zeytin yağına ihale 

günü talibi çıkmadığı:ıdan pazar • 

lıkla ihalesi 15/3/937 Pazartesi gü

nü saat 15,30 da yapılacaktır. Mu

hammen tutarı 2660 liradır. Şart -

namesi her gün öğled~n evvel k.1-
misyonumuzcfa görülebilir. lst~k

lilerinin 200 liralık ilk t•minat 
makbuz veya mektupları ile bcı·a

ber ihale günü vakti mua?yenin
de Fındıklıda Komutanlık sat.ın al

ma komisyonuna gelmeleri. (10ü0) 

1stanbtı1 Beşinci İcra I\fe. 
nıurluı!"und-ı.n: Bir borçtan do· 
lan malıcıız olup puaya çev• 
ri'ruesi kararl•ştırılan bıız yap· 

nıa~a mahsus iki adet büyiık 

demir kazan, 20 metro mi :..a· 
bındit iki aaet bü,·ük k•zan 

b>rusıı, 5 adet kıs1 bo,·da boru· 
lar, iki adet ayaklı büyük de

<leınir ka?.an, 40 aclet buz kalılıı, 
20 •det lıurd1 saçlı küçük kazan, 
ve b'>ru parçaları, 15 a iet b,J•u 

parçaları. ,bir •det küçük teker· 

!ekli adi kira arabası, 5 adet 

tuğla kalıbı ve demir çark, bir 

anet iki klnatJı ıuğla kaJılıı ve 

iki avaf:ından ib'ret deıııirl·•r 
Şi;lide H ürriyetiebediye lepe· 

'inde Bulgar h1stahanesi arkasın· 
da 85 numaralı tu::ııa h&rmanın· 
da açık nrttırma ile Sltılacığın. 

dan talip olanların 10·3·937 
T. müsadif çarşamba günü saıt 
12 den 14 e kadar mahallinde 
haztr bulunacak olan nıemu· 
runa müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

İstanbul Aslıye İkinci Ticaret 
Mahkemesin en: 

M•daw Maryam Süznıeciy~n 
tarafından Yenipo>tah1ne karşı· 
sınJa E:zurnm hanında tücc3r• 

dan Onnik Süznıeciyan aley• 
bine açılan davanın muhake. 

mesi sırosında: Müddeale'"h On· 
nik Süzmeciyana vaki teblig~t 

üzerine gelmediğinden gıyap 
kararı ittihaz ve kırk beş gün 

müddetle ilanen lebligine ve 

muhakemenin de 26 Nisan 937 
tarih: ne nıüsadif Pazartesi gıinü 
saat 14 e bırnkılmasına kıtrar 

verilm:ş olmakla keyfiyet tebliğ 
makamına k&im olmak üzere 
ilan olunur• 

luğundan: 

Tamamına 4012 lira kıymet ta.t· 
dir edil~n Beyoğlunda Müeyyed za
de mahallesinde Makri oğlu çık -
mazı sokağında eski 15, 17 yeni 
21, 23 numaralı hanelerin evsafı 

aşağıda yazılıdır. 

21 numaralı hane: Bir mermer 

taşlık üzLı inde bir mut.fak ve as
ma katta bir oda. 

Birinci kat; Bir sofa üzerind~ 
musluk, lıelii, bir oda. 

İkinci kr.t: Birinci katın aynidir. 
Üçüncü kat: Birinci ve ikinci ka

tın aynidir. 
Dördüncü kat: Bir çatı arası ve 

bir terastan ibarettir. 
23 numaralı hane: Ta•lık bir an

tre ve asma katta bir oda. 
Birinci kat; Bir sofa üzerinde hir 

oda bir hela. 
İkinci, üçüncü, dördüncü katlar: 

21 numaralı hanenin aynidir. Te -
ras mü~tercktir. 
Mesah3~ı: 94 metre murabbaı o

lup bundon 4 metre murabbaı ay
dınlıktır. 

Hududu bir tarafı Fatmanın ha
nesi ve bir tarafı Refik ve Şefik 
haneleri ve bir Tarafı Fridman a
partmanı ve tarafı rabii tarikiüm 
ile mahduttur. 
İşbu gayri menkullerden 21, 23 

numaralarda birinci kata çıkan 

merdivenler, bodrum kapakları ye

niden yapılmış ve 21 numaralı ha
nenin üçüncü katı sokak cephe • 

sindeki odanın tavan tahtaları kiı

milen değiştirilmiş ve her iki evin 

dahil ve harici sıva noksanları ik
mal ve yeniden badana yapılmıştır . 

Ve yine tamamına 2860 lira kıy· 
met takdir edilen Beyoğlunda Hü
seyin ağa mahRllesinde Tarlabaşı 

caddesinde eski 95 yeni 101 numa
ralı şarkı 10,11 parsel numaralı 
evler, şimali yol, garbı 8 cenubu 11 
parsel numaralı evlerle mahdut 
garajın evsafı: Aşağıda yazılıdır. 

Zemini ç'mento, cephesi stor ke
penkli, üzerinde seyyar merdi -
venle çıkılır bir oda, iki çatı ara
lığı mevcuttur. 
Mesahası: 52 metre murabbaın

dan ibaret bulunan işbu garajın 96 
hisse itibarile 69 hissesi ve 21, 23 
numaralı evlerin 144 hisse itiba -
rile 69 hisseleri açık arttırmaya 

satış bedelinden çıkarılacakdır. Art
vazedilmi~tir. Biliımum vergiler 
tLrma peşındir. Arttırmaya iştiritk 

edecek müşterilerin kıymeti mu • 
hammenenin 7o 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın te
minat m•_ktubunu hamil olmaları 
icnbeder. Müterakim vergi, tanzi
fat, tenviriye ve vakıf borçları borç
luya aittir. Arttırma şartnamesi i
liin tarihinden itibaren dairede ma
halli mah~usuna talik edilecektir. 
Birinci arttırması 12-4-937 tarihi • 
ne müsadif Pazartesi günü daire -
mizde saat 14 den 16 ya kadar icra 
edilecek. Birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhammenenin % 75 ini 
bulduğu takdirde üste bırakılır. 

Aksi takrlirdc son arttırmanın ten'1-
hüdü baki kalmak üzere arttırma 
15 gün daha temdit edilerek 27-4-937 
tarihine ınüsadif Salı günü saat 
H den 16 ya kadar dairede yapı -
Jacak ikinci arttırmada en çok art
tıranın :.istüne bırakılacaktır. 2004 
numaralı icra ve iflas kanununun 
126 cı maddesine tevfikan hakları 
tapu sicillerile sabit olmıvan ipo
tekli alacaklarla diğer aliıl<adara

nın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklaitnı ve hususile faiz ve ma· 
sari fe da; r olan iddialarını iliın ta
rihinden itibaren 20 gün zarfında 
evrakı müsbitelerile birlikte dai -
remize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tap•ı sicillerile sa
bit olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasıntlan hariç kalırlar, Müte
rakim vergi, tenviriye ve tanz.iii -
yeden ibaret olan bcl~diye rüsumu 
ve vakıf icaresi ve 20 senelik evkaf 
tavizi bedeli müzayededen tenzil 
olunur. Daha fazla malUmat almak 
isleyenlerin 936/150 numaralı dos
yada mevcut evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu 
görüp anlayacakları iliın olunur. 

(30827) 

..... _, 
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İst.anbul 4 üncü İcra Memurlu • 
ğundan: 

Şişlide Osman beyde Cabi soka
ğında 65 No. da Süren ve ayni ad

reste Karabet. 

İ\şuna borçlu murisiniz Hanisya· 

nın borcundan dolayı haczedilmiş 

olan Alemdar mahallesinin Kül • 
han sokağında eski 2, 2 mükerrer 

yeni 13, 15 kapı, 33 ada, 18 parsel 
No. lu •dliye hanına ehli vukuf 
tara(ından 5670 lira k1ymet takdir 
edilmiş olduğuna dair tanzim kılı
nan davet varakası adresinize gön
derilmiş ise de ıkametgahınızm 

meçhuliyeti dolayısile ilanen teb
liğine hrar verildiğinden tarihi i- · 

landan itioaren üç gün zarfında tan· 

zim olunan zabıt varakasını oku

mak ve bir itirazını? varsa icra hA

kimliğine bildirmek üzere icra ve 

iflas kanununun 103 üncü madde· 
sine tevfikan ilan olunur. (30826) 

Birinci Sulh Hukuk Mahkeme
sinden; 

Dav11tpaşada Tarhana mektebi 
sokağıoda 13 No. lutfi karısı Hali

de namı tliğer Müzeyyen. 

İstanbul belediyesi vekili tarafın

dan aleyhinize ikame edilen ve i

kametgahmmn mecçhul bulunması 

hasebile ilanen yapılan tebliğata 

rağmen gıyaben aleyhinjzde icra 

olunan alacak davasının cari mu· 

hakemesinde müddei vekili tara -

fından bildirilip sep edilen mahke· 
menin 92R/2067 numaralı dosyada

ki takdiri kıymet raporları ve mü
zekkereler tetkik edilmiş ve kroki 

sureti de müddei vekili tarafından 

ibraz edil<?ceğinden ve tarihi ilan
dan itibaren beş gün zarfında itiraz 

etmediğiniz ve mahkemeye gelme
diğiniz surEtte vakıaları kabul ve 

ikrar etmiş adolunmaruza ve 
muhakemrnin 29/3/937 tarihi • 
ne müsadif Pazartesi günü sa
at 10.5 talikine karar verilmiş ol
makla bir daha muhakemeye ka
bul olunmamak üzere muameleli 
gıyap kararına kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ olunmuştur. 

(30841)) 
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Mısır : Londra 24, 10 Şi. 
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! .. T: .. 155, " 
il 



-AÇIK SÜZ - ~ Mert 

Haşarat uyanmadan FAYDA ile tahrip ediniz 
Geçen sene gibi bu sene de sinek afetine ve hUcumuna ve hataratın lstlllsına maruz kalmamak için tlmdlden FAYDA ve pompaslle yuvalarını t emizleyiniz 

• 

-·
SÜMER BANK 

se·eErği 
Fabrikaları 1 

m ulatlnd an 12 • 16 ve 20 numa- • 
rah i likler yeniden gelmiştir 1 

ih tiyac ı olan fabri k a ve tezgAh sahi p leri 

1 tan 1 Yerli Mallar Pazarına 
mür acaat edebilirler - . -

Ölçme Taburu Komutanlığından: 
Ö çwe Taburu Harbiye ayniyat mazbatasından 67676 No. lu 

iki adet zayi olmuştur. Zulııırunda hükmü olmayacağı ilan olunur. 
.. s:ıo" " 1307. 

.. • ; - • .'\- • ' • • :L • ••• • 

~ 
İnhisarlar İstanbul 

Başmüdürlüğünden: 

. 

Çanı~ltı tuzlas:n fa sureti mahsusada tesis olunan ince 
tıız de!:irnıeninde sıhlıi ve ftnni bir surette ihzar olunan 
ince s ı fra tuzları yarımşar ve birer kiloluk paketler ve 
mııtbak tıızları da "50. şer kiloluk içi kağıt kapalı çuvallar 
içinde s:ıtış1 çıkarılmıştır. 

Sofra tuzları "64. ve "128., zer paketi havi ıandılı:lara 

konarak ambalajlanmıştır. Paketli ıofra tuzlarının beher 
kilosu Kabıtaş ambarında ~9,50., ve mutbak tuzlarının 

beher kilosu 5,25 kuruş fiatla satılacaktır. 

Gerek mut bak ve gerek s"fra tuzları bir sandık veya 
bir çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri 
tuz filtın:ı dahil oldıııtundan müşterilerden ayrıca sandık 

veya çuval bedeli arannııyacaktır. 
Tuz s~tıcılarının 1nh;sarlar İstanbul 

Kabatış ambarına müracaat 
(1184) 

Başmüdürlüğü 

etmeleri il3 11 

i 

En korkunç düşnıan ve 
En mükemmel silah 

, 

Soğuk algınlığı tehlikesine karşı kendinizi G R 1 P 1 N 
kaşelerile kor!lyuuuz 

SOGUK ALGINLIGI: Baş, diş, GRIPIN : Üşütmeden mütevel· 
bel, kulak ağrılarına sebep olur. 
GRIPIN: Bütün ağrıları dindirir, 

SOGUK ALGINLIGI : Nezle, 
grip ve bir çok tehlikeli hasta-

lıklar doğurur. 

lid hastalıklara mani olur. 
SOGUK ALGINLIGI : Kırıklık, 

neş'esizlik tevlid eder. 

G R 1 P l H : Kırıklığı geçirir, 
neş'eniıi iade eder • 

icabında gUnde Uç kaee alı"•hi lı •. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BEBATl l 

cŞeker istihsaline mahsus usul 
ve cihaz• hakkındaki ihtir~ icin a
lınmış olan 9 Şubat 1935 ı~rih ve 
1955 numaralı ihtira beral•nın ih
tiva ettiği hukuk bu kere b1ş1<ası
na devir veyahut mevkii m:e kon
mak için icara verilmesi t c· l•lif e
dilmekte olmakla bu husu~t :ı fazla 
ma!Cımat edınmek isleyenlerin Ga. 
latada Aslan han 5 inci kat 1·4 nu
maralara müracaat eylemeleri i . 
lan olunur. 

Gaip bir Bayan 
aranıyor 

Esasen İstanbullu olup Ba· 
tumda yerleşmiş olan saatçı 

esnafından bay Hasan kızı Bayan 
Rukiye umumi harpten sonra Ho• 

paya gelmiş ve badehu 1stan· 
bula g:t:nişti. Orada bir koca· 
ya vardığı ve zevcinin yüzbaşı 

bulunduğu yedi sene evvel ha. 
ber alınmıştı. Şimdi nerede 
bulunduklarını bilemiyen hısım 
ve akrabası büyük bir eniişe 

ve ıztırap içinde bulunrlukların• 
dan adreslerini bilenler varsa 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 inci keşide 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 ak,amına kadar b iletini 
değl,tirmlş bul unmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze· 
rindeki hakkı sakıt olur .• 

Akay İşletmesinden: 
1 - Yalova kaplıcalarında inşaatdkma\ edilmekte olan otelin 

ahşap mobilyasile perdeleri kapalı zarf usuliyle eksiltıııeye 

• konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye aid evrak şunlardır. • 

A - l\I ünakasa şartnamesi 
B - Ahşap mobilya listesi 

C - Perde listesi 

D - Ahşap mobilya fenni tarif listesi 

E - Fenni şa rt name 

F - Müfreda:ı münakasa şartnamesinde yazılı pl:inlar. 

a - Eksiltme Karaköyde İdare .Merkezinde şefler encüme

ninde 22·1\farl·937 tarihli pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

4 - İkinci maddede yazılı evrak ve pl~nl•r iki lira ıııukabi• 

!inde idare veznesinden alınabilir. 

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

lerini Encümen Reisliğine"makbuz mukabilinde tevdi etnıeleri 

lazımdır. "1049. 

Kütakhya Vilayetinden : 
O rdu belediyesi Sıhhat memuru Kütahya Memleket hastahanesi için: 
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. vta 
Ufli~l.EBiLME iCiN 

.,~iNIJiD'EN BI Ril<Ti'[: 

l\lustafa Üstüntaşa bildirmeleri 
insaniyet n~mına rica olunur. 

l lstanbul levazım Amirl i;I 
Satınalma Komisyonu ilanlar:._ 

İs tan bul Asker konağı için ~u bo· 
rusundan 250 adet altlı ve üstlü 
karyola 11/Mart/937 Perşembe 
günü saat 15,30 da Toph~nede sa • 
tın alma komisyonunda pazarlık· 

la alına~aktır. Tahmin bedeli 4250 
liradır. ilk teminatı 318 lira 75 ku· 
ruştur. Şartname ve numunesi ko· 
mısyonda görülebilir. lstıeklilerin 

kanuni vesikalarile beraber bellı 

saatte komisyona gelmeleri. 
(366) (1205) 

* İstanbul Levazım Amirliğine bağ
lı müessesat için 120 kıl çul 275 
keçe belleme, 400 kıl gebre, 400 kıl 
kolan, 300 büyük ve yüz küçük 
kıl yem torbası, 400 büyük ip yu
lar başlığı, 400 büyük ip yular sapı, 
300 pabent ki cem'an 9 kalem mu
tabiye ll/Mart/937 Perşembe gü· 
nü saat 14 de Tophanede satın al
ma komisyonunda pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. İlk teminatı 

137 lira 25 kuruştur. Hepsinin tah· 
min bedeli 1830 liradır. Şartname 
ve numuneleri komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesikala
rile beraber belli saatte komisyo
na gelmeleri. (367) (1206) 

* İdareleri İstanbul levazım amir-
liğine bağlı müesseseler için 25 ton 
zeytin y3ğı 25/Mart/937 Perşem-

be günü saat 15 de İstanbulda 'l'oı:;
h~ııede satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapıla • 
caktır. Tahmin bedeli 17.500 lira • 
dır. İlk teminatı 1312 lira elli ku • 
ruştur .. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ihale sa

atinden bir saat evvel kanuni ve • 
sikalarile beraber tekliflerini ko • 

misyona vermeleri. (373) (1215) 

.Muhammen bedeli 

Beher{ 

Lira K. Adet -
25 60 25 Kemerli, çelik sonıyalı karvola. 

30 00 1 İngiliz sistemi Kırına. karyola 

9 50 55 Demir etajer. 

27 00 1 Portrigatör 

10 00 2 Eskabo. 

70 00 2 Arabalı sediye. 

5 50 2 Demir sandalya. 

26-3· 1937 Cuma günü saat 15 de ibate edilmek üzere açık ek• 

siltmeye konulmuştur. İsteklilerin 104 lira muvakkat teminatile 

me?.kur gün ve saaae Kütahya Vilayeti Daimi Encümenine ıııü· 

racaatları ilan olunur. (1291) 

Deniz Levazım Satınalma l<omisyonu ı ıanları 1 
M. M. V. Deniz Merkez Satanalma 

K. Reisliğinden: 
3 .tllart 937 günü kapılı zarfla yapıhn eksiltmesin le Ş'r 1 

muallak teklif \'erildi ifn .Jen dolayı ihale;i yap:lıııamış olan 10900 
lirn muh1muıen bçdetli 90 Beygir kuv\'etinde iki adet benzin mo• 
törünün pazarlıkla eksiltmesi 12 Mart 937 c:ıma günü saat Il de 
komi$yonumuzca yapıl•caktır. 

Eksiltmeye gi·mek isteyenle r in 818 li ralık teminat mektııp. 
!ar ıla teshit olunan gün ve saatte hazır bulıı n maları ve ş ı rtnamesinl 

görmek istiycnlerin vekalet binasında müteşekkil kom;syonumuza 
nıi'>rncaatla r ı. (I"-29) 

~----------------------------·--------------------..... '~----ıs_ıa_n_b_uı __ H_aı_·ic_i_A_s_ke_r_i~a-a_tı_l_ıa_q_la_r1 ____ _.I 
1 - Pınarh:suın J IO ton Yulafı . 

2 - Eksiltmesi p•zArlık usuliyledir. 

3 - Muhammen bedeli 7645 liradır. 

4 - ilk teminatı 57i liradır. 

5 - 1lıalesi 12 Mart 937 Cuma günü saat l l de Vir.ede 
yapılacakt ı r. 

6 - Şartname hergün arzu edenle re Vize satınalma Koıııis • 
yon unda gösterilmekted r (632) (1306 

Okul Kızı 
Ok»I Kız l arının yılla rdır bekle• 

dikleri biricik k ız mecmuası 

1 Niu nda çıkıyor 

Sahibi ve umuınl neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

ETEM İZZET BENlC 

Basıldıfı yer: Matbaa! Ebüzzly• 


