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Sayı: 

aş muharriri 

T BENiCE 

t bini yıl. Per ıcrd• ••1111 fi Klıruş Telefon No. 20827 

•• 
Mektup adresi: Cat•••i••· Şeref ııol<•'t 
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BUGÜN 1 

2 ocide ı Son haberler • Dıf po1itlka. 

S tiacüdeı Fı~ra • Mqalo • Vodvil. 

4 üncildc: HlK&ye • Ayıır • Zekeriya 

ıoft••l • Spor 

5 hıcid• ı Harp olacak mı? .. Alman 

~ençJifi aaad çalı.,ıyor. 

Telgrar adresi - l.tanbul · Açık Söz 
~,.---====--===========-,=============="-==============='==========~====================================,========================-

Çok mutlu bir gün İspanya hükô.meti lngiltere 
Karabük demir ve çelikve Fransaya bir nota verdi 
fabrikamızın temeli atılıyor Bu notaya, İspanyada ele geçirilmiş olon /tal yan 

. . b. _, , k askerlerine ait birçok vesikalarda bağlı bulunuyor 
Temel atma merasımı tam on ırue gapııaca , r ...................................................................... "I -
Başbakanımız, Karabükten, Kon.qa Ereğlisin- ! Dil Cemiyetinin! ispanya: "bu hareket bir 
de işletmeye açılacak olan geni mensucat fab- 1 Tebliği 1 · f • jA d d · 
rikasının mes'ut törenini gapmağa gidecek i Ku~:~:8c;n~~·S~reteJi~~d~~: ~ 1 s 1 a 1 r,, 1 yor 

H~·;·p ........ ~~~;y""ii~i~"" ~-~; Tü~~~~~;n~: ;:ı~~;:s;e~=ı~:~~ i=:ı 
da ilan edilmiş olan müsabaka• -

D ı ti t. ·ı esı" i nın müddeti bu akşam bitmiştir. i lllr.~.:\< ev e eş ırı m E l Ek ~· ı~~ 

,. , 

Kapitalist devletler arasında; 
-haı;p sanayiinin 'devletlcştirihıesi 
fikrini tik olarak ileri atan ve bu
nu talıakk k ettirmek için teşelı-

gcçen Amerika'dır. Ame • 
'rıkada bu fik.r her şeyden zi • 
yad~ sulha yardım tedbiri ol 
mak için ıleri sürülmüştü. A
mcrika'nın büyük harbe iştirakine 
amil olan sebepler etrafında harp
ten sonra yapılan tahkikat, bunda 
silah ve harp malzemesi fabrika • 
!arının büyük mikyasla rol oyna
dığını meydana çıkarmıştır. Ame
rikanın emniyeti asla bahis mev • 
zuu olmadığı halde sırf medeni • 
yeli ve demokrasiyi kurtaracağız 
diye girişılen bu kanlı mücadele • 
nin hakikatte bir takım sinsi men
faatlerin entrikalarından ibaret ol
dugu anlaşılınca; Amerika kamo
yu tahkikatın derinle:ıtirilmesini 

'"' böyle bir vaziyetın bir defa da
ha tekerrürüne mani olacak ted -
birl~r alınmasını hükümetten ıs
rarla talep etmişti. Bunun üzerine 
btı- JW11usyor1 teşınt" ıat. 

fabrikalarının defterleri gözdrn ge
çirildi. Ve müdürleri SJrguya çe
kildi. 
Açığa ,·urulan hakıkatler o dere

ce müheyyiçti ki, İııgi!terede ay
nı tahkikatın yapılmasını bazı ga
zeteler istediler. Mesele parla • 
mentoda da bahis mev;.uu oldu. 
Ve nihayet harp sanayiinin devlet
leştirilmesi imkanları aranmaya 
başlandı. 

Amerika ve İngiltere' de harp 
saoayiinin de~letleştirilınesi l:e • 
hindeki cereyan gittikçe kuvvet • 
leşmekte ise de bu memleketlerde 
henüz bu gayeye doğru müsbet a
dım atılmış değildir. Fakat Fran
sa'da Blum hükumeti bu adımı at
mıştır. Geçen hafta Fransız hü -
kümeli, Fransa'nın, hatta belki de 
dünyanın en oi"ski silah fabrika • 
!arından biri olan Schneider - Creu
sot fabrikasını devletleştirmi§tir. 

Ahmet ŞUkrU Eamer 
(Devamı ikinci sahifede) 

Kamutayın 
Dünkü 
Toplantısı 

l(ayseri saylavı Faik Bay
saı finans bahanlığı siyasi 

müsteşarlı "ına tayin 
edildi. 

Ankara Z (A.A.) - Bugün Hilmi 
Urarı'ın başkanlığında yapılan ka. 
ınutay l.>plantısında Kayseri saylavı 
Faik Baysal'ın Fınans bakanlı!ı"ı si. 
yasi müsteşarlıg-ına tayini hakkın· 
daki Başvekalet tezkeresi ve büyük 
tnillet meclisi 1937 yılı şubat ayı 
hesabı hakkındaki meclıs hesab. 
!arının tetkik encümeni mazbatası 
Okunmuş ve 1936 yılı mu\•aıenei 
ııınumiyesine dahil bazi daireler 
biıtçeleri tertipleri arasında 36.720 
liranın münakalllsına dair kanun 
lcabul edilmiştir. 

Bugünkü toplantıda gümrü'.< ta
sarruf kanununa ek kanun layiha. 
sının da birinci müzakeresi yapıl
lllış ır. 

Kamutay Pazartesi ııünü top'a. 
tıacaktır. 

VRur/u ell/e Karabükte demir vı çıllk /nbrikamızın 
olan Başbakanımız ismet /~önü geçen yıl yine 

meFasimitt• gidt.rken 

teme/ini alacuıc 

bir temıl atma 

Başbakanımı; ismet lnönü bugi:n 1 melini atacaktır. • . 
saat on birde. uğurlu. elile Karabük Sanayi planımııın. en muhım mu. 
demir ve çelık fabrıkalarımızın te- ( Devanıı !kıncı sayfada) 
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Küçük antant görüşmeleri 

Belgradda dün iki 
toplantı yapıldı 

~~~~~~.....:;c~ ...... ~ 

Küçük antant daimi konseyinin 
müzakereleri hakkında 

matbuata bir tebliğ verilmiştir 

Belgraclcla Avrupa vaıigılini gözden geçiren küçuk antant erl«inı soldan 
• •aRa cloRru Yııgoılav Baı Vılciti Stogaclinoviç, Çek Ruı Bakanı Krofta 

oı Rusmen Horicig• Nasırı Antoneıkıı 

~ Belgrat 2 (A.A.) - Küçük An· ı · ll'de toplanmıştır. 
tant daimi meclisi, bu sabah saat (Devamı ikinci sayfada) 

Kapitülasyonlar konferansı 

Mısır, devletlere yeni ted
birler teklif edecek 

KapltUlisyonlar yerine ecnebilere din 
tedrisat ve ticaret eerbestisi temini ile ay. 
rıca idari bir mahkeme kurulması isteniyor 

Montreux, 2 (A.A.) - Kapitü • ı ·tan ve ÇckoslQvakya da çağırd • 
Jasyonlar konferansı, Mısırda ka- mıştır. 

pıtüliisyonlar rejiminden istifade 

1 

Diğer\ de~letlcr, müş'ahitler gön. 
etmekte olan devletler müme:;sille- der~cek erdır. 

rini bu ayın 12 sinde burada bir a- Mısır hllkümetinin kapitülasyon· 
raya getirecektir. Bu devletler şun- !ar yerine aşaj!'daki tedbirleri tek· 
!ardır: lif eyliyeceği zannolunmıktadır. 

İngiltere, Fransa, Belçika, Da - Ecnebilere t:caret serbestiai ile din 
nimarka, Yunanistan, İtalya, Fe - ve tedrisat serbestisi. ilh.. lemin 
lemenk, Norveç, Portekiz, İspanya, eden muahedeler akdi, ecnebilere 
İsveç ve Şimali Amerika. -müessir bir himaye temin edecek 

H b d surette polisin tensiki, mali kapi-
ar yüzün en kapitülasyon ım- tülasyon!Jrı,ı ilııası, vergi mesele· 

tiyazlarını kaybetntiş olan Avus • !erinde zuhur edecek her türlü ih-
lurya, Almanya ve Sovyet Rusya, lilifları halle memur idari bir mah-
bu hale rağmen Kahire hükumeti keme ihdası, muhtelit mahkemelerin 
tarafından Montreuxye davet edil- faaliyetlerine devam edecekleri bir 
miş oldukları gibi İsviçre, Lehis • in likal devreıi kabulü. 

Yüzlerce cevap ar alındı. • ı., 
serisinde isabetli noktalar var• ~ 
dır. Bu çok istifadeli ve ciddi 
alakaya teşekkür ederiz. Kurum· ~ 
ca en isabetli oiduj!'u kabul edi· ~ 
len cevap aynen aşaj!'ıya derco- l:==~·ı 
lunmuştur. Bu yımya ait şekil· ~ 

-
~=-=:=:_ ler Uius gazetesinde görülecek· 

0 

tir. Vadedilen hediye, eser sa• 
hip'.erinin adına olarak iş ban· 

E kasına yatırılmıştır. 
ıg Türk dil kurumu genel 
; ~ sekreteri adına olarak 
·~ H. Reıit Tankut 

~=-= TUrk dil kurumu genel 
_ aekreterliğine ~ 
~Ceyb ve Teceyb'in Türk-~ 
~ çeıeri Sinüs ve Kosi- ~ 
~ nüstür. "Sinüs.. ~ 
• • M~c/ridde bombarclım1111cları elam/arı kuı ka/uine 6enzigen evler 
= Kısaca izahı ,u : Sinmek, ya- E 
I_ kut lehçesinde sadece sin sözü, iı Valencia, 2 (A. A.) - ispanya 1 Cumhuriyetçi1erh bu mınlakad1ki 
o çökmek, çekilmek demektir. "Pe· 0 hükümeti, dün Fransa ve lngilte• harekatı idare etmekte olan lı.ı. 
= = tereye bir nota vermiştir. Bu no• yan Yüksek Kum•ndanlığ'ının bir 
~ karski. bugün Anadoluda elas- ~ tada Guadalajara'da geçenlerde vu• takım emirnamelerini vesair ves~ik 
= likij!' manasında kullanılmakla = kua gelmiş olan muharebelerde 1 (Devanıı ikiııd sayfada) 
~ oha "süneç. ve bunun dil!'er le· ~[===========================~ 
g laffuzları olup aynı manayı taşıyan ~ 
~ "siniş-sinüş., .sözleri "~inmek,, ~ Su"'. m .. 
2 sozunün bir turevıdir. ! 1 
i Sinik, sinsi ve iplik manasına ~ 
1 olan singir "Pekarski"' eliislikij!' :,~ a z g I n l ı g"" 1 a rt I 
~ olan sinir hep ayni orijinin tü- ~ 
~ revleridir. Sinmek sözünün eli- ·j ---

IPf<PC "leri 

rdılar 
~ molojik şeklinde başında bulu- ~ K d ki J J T 00 k k •• J • • 
~ nan vokali, yerine konursa, ke- iı ur u arı çete er e ur oy erını 

.J ~~~ B·:::e!~n:S:.e;;~ .... !~:!·t~:==== __ ;=:_~,· bastırıp talan ettiriyorlar 
_ kit olmak" tır. Esnek te elasti- " -----; 
: kik demektir. Sinmek ile esııe· iç Bakanının - --·~ 
İ mek' orijinde ayni sözdür. 
~ (Devamı ikiııci sayfada) ~ Beyanatı 
5,111111ıınıuuu1111111111111••••11•11•••mıı11111ır••11t11•••• ııı11111ııııııP Heyecan la 
Müslüman Bekleniyor 

Italyaiılar 
ltalya hUkOmeti yeni pro

jeler hazırlıyor 
.Roma, 2 (A.A.) - .$ . Musol,nı • 

·nin Trablusgarbı z<yaretı esnasın
da irad etmiş olduğu nutukla mi.ıs
lüman İtalyanlar lehinde ıttihaz o-

• Junacağını vadctmış olduğu ced -
birlerden bahseden matbuat \'C 

propaganda nezareti erkanından, 

bu nezaret namına söz söylemeğc 
salahiyettar bir zat, hükumetin ha
lihazırda müslümanları milli ha • 
yata daha ziyade sokmağa malul 
projeler hazırlamakla olduğunu 
beyan elmi~tir. 

Bu zat, müsliiman İtalyanların 
müstakbel kooperatif parliımento
da mi.ımessiller bulunduracakları
nı söylemiştir. 

Arnavutluk Krall 
Çarşafı yasak eden 
bir kanun çıkardı 

Tiran, 2 (Hu. 
susi) - Arııa· , 
vutluk Mecl.si, 
Kral Zogo'nıın 
gösterdij!'i arzı• 
üzerine h ütün 
Arnavutluk da· 
hilinde peçe ve 
çar şalı y a sa k 
eden bir kanun 
Uyihasını kabu! 
clnıiıtir. Bu ka. 
nun Arnavut ka. 
dınları tar.ıfından 

büyük. bir sevinç Kral Zogo 
ve menınuııi~rlle kar:ılanmııtır. 

( Derıamı 2 ncl sayfada) 

Halaydan en son gelen haber• 
lere göre er•p ve taşnak erme
nilcrden nıütcşekkıl Ç!teler teca• 
vüzler ini arttırmak ta ve her gün 
birkaç Türk köyünü basmakta,eşya 
ve para talanı yapmaktadırlar. Ak. 
kuyu kôyüode yenıden üç Türk 
şehit edilmiştir. 

Reyhani}e ve Amik mıntaka. 
sında da tedhiş devam etmekte ve 
Turk halkına adeta zulüm ve işken
ce altında kan kusturulmaktadır. 

Cenup hudutlarımızın emniyeti
ni icap ettiren ve cenup hudutları

( Devamı ikinci sayfada) 

Kamutagdıı izahat ocrecek olan 
IF Baka~ı ve Parti Genel 
Sekreteri Bag Şükrü Kaya 

i·m·er·ı··i<·aa·a········ii·r·e·v········ıa··ı·a:·· 
ket halini aldı 

462 bin maden ve 120 bin oto
mobil amelesi !!~niden grev yaptı 

Delroit 2 (A.A.) - Dün pat!, yan 
grev yüzünden Flint şehrindeki bu· 
tün Chrysler fabrikalarının faaliyeti 
felce uıı-ramıştır. J 2.000 amele alöl. 
.yeleri lerketmiş olduklarından yal· 
nız Michig~n eyaletindeki otomobil 
sanayii grevcilerinin miktarı 120.000 
e {ıkmıştır. 

Chrysler ve General Motors fir. 
maJarı direktörleri ile otomobil sa• 
nayii amelesi sendikası arasında 
yapılmakta olan müzakere, B. 
Lewis hazır olmadıj!'ı halde devam 
etmektedir. B. Lewis, ziftli kömür 
madenltri ihtılafı hakkında müza
kerelerde bulunmak üzere Nev
_yorka gilnıişlir. 
· Nev· york 2 (A. A.) - Bu sa
bahtan beri Pansilvanya'da yüzlerce 

~ömür nıade~inde çalışan amele, 
ışlememektedır. Bu madenler, 1936 
senesinde 700 milyon dolar kıyme· 
tinde kömür istihsal etmişlerdi. 

İşletme şirketleri, Reisicumhur &. 
Roosevelt'in patron ve amele mü· 
messilleri arasındaki müzakerelerin 
akamete uğraması takdirinde, mü
dahalede bulunacatını üınid etmek
tedirler. 

Grev, maden amelesi sendikası 
reisi Lewis tarafından ilan edilmiş· 
lir. Amele, ücretlerinin ııünde 5,50 
dolardan 6 dolara çıkarılmasını ve 
35 saatlik hafta kabulünü taleb el· 
mektedirler. 

Grev halinde bulunan amele ye. 
kunü 462.000 dir. 
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Çok nıutlu bir gün 

Karabük demir ve çeliK 
fabı·ikamızın 

temeli atılıyor 
(Birinci sayfadan devam) 

vaf'akiyetlerinden birini teşkil ede· 
cek olan bu fabrika memleketi mi2c 
çe 1 iği, diğ'er memlepetlerden daha 
ucuza mal edecek ve sanayiimizin 
bel kemiği ehemmiyetini haiz ola
caktır. 

Başvekil'n bugün Karabükte sÖy· 
liyeceği nutka büyük bır ehemmi· 
yet verilmektedir. ismet lnönü bu 
nutkuncia Türkiye ile lngiltere ara
sında s;nayi sahasında girişilmiş 
o'an elbırlığ'İnin diğer sahalarda da 
verebileceği dolıa şumüllü ve fe
yızli neticeleri ıeboırüz etıirecektır. 

Ankara 2 (Hususi muhabırımiz. 
den telefonla) - Yarın (bugun) 
Karabllkte temel atmj merasimı 

Y'pııacal< o a, Karabiık demir ve 
<;eıi.~ fdLrİK tlarını~ kurulac lğı Si\• 

lı y ı gide ı he> 'et, Başvekıi General 
I· met lı onu, Dış ışleri bakanı dok ter 
1e'lı~ R•1,.ii A•as, lktısat \hkıli 
Celal c:a r ve lnııisarbr Vekili 
Alı Rana, fabrikayı inşa edecek 
Hr :ısser He idare Jill""Clisı azaları ve 

diğ'er şirket mümessiileri saat do· 
kuzda hareket eden ikinci trenle 
hareket etmişlerdir. 

Bırinci tren Karabüke dokuzda 
ve ikınci tren de onda varacaktır. 

Temel atma merasimi lam onbir· 
de yopılacak, ve lngiliz misafirlerle 
Ankaraya dönecek zevat 12,45 de 
hareket edeceklerdir. 

Yeni bir katar Başvekilimiıi, di· 
ğer vekilleri miıi, Konya Ereğlisine 
götürecek, f<m~t lnönü pazar günü 
16,30 Ereğli mensucat fabrikasının 
işletmeye açılış törenini yapacaktır. 

başvckılımiz ve diğer oavetliler 
pazartesı günü sabahı saat 10,30 
cia ~thr•mızdc olacaklardır. 

iKTiSAT VEKiLiNiN 
ZIYAFEll 

fl-t•sat Ve.iıı Ceıal Bayar bugün 
(dun) Bay l rasser ile arkadaş 1 arı 
şerefine Aaado.u klübunde bır 

o~le yeme!!'i verdi. Yemekten son· 
ra mis,firler birer nutuk söyledıler, 

lktıshl Vekilimiz bu nutuklara ce• 
v p verdiler. 

tı11!.'ııımıuııınıııııı1111nıı11ı•t•ıı111111111uıııııııı1111111ııuıııııııııııııı1111111.,. •11•111111uıınııu11111111111111ıınuııun11111ıtınuıııu1111uı• 

ispanya 
Faciası 

(B;riııci sahifeden clevaııı) 

t'ie geçirilm•şlir. 

Haridı·e Nazırı B. Delauyo'nun 
imzasını taşıyan notada ilave olu. 
nu1ıor: 

E• vcke 13 M3rtta B. Avenol'a 
veı m ş olduğumuz notoda dermeyan 
ettiğımİl veçhile ltalynn ordu•unun 
l•panya'da mudahle de bulunmakta 
oldu;,u·ıda katiyen şüphe kahıamış• 
lır. ltalya'mn bu hareketi, lspan• 
ya'da dahi 1 harbin devamına se• 
beb olmakta ve milletler cemiyeti 
ırukave'enLJm sinin 10 uncu mad• 
desiııi ihlal eylemektedir. 

Notaya raptedilmiş olan vesikabr 
a.~atıdaki husu•al lı"kkında katiyen 
şuf heı e n.ahdl bırakmamaktadır: 

1- Efrad ve zabitanı, m3lzemesi, 
kumanda lıey-.ti ltalyan olan lt,tyan 
ordusu cüzutamlarının mevcudiyeti 

'2 - ltalyan eüzütamları, kendi
l<rinc hakikf bır i~gal ordosu gıl.ıı 

tahsis edilmiş olan mıntakalarda 
icrayı harekat etmektedir. 

J - lıal> an hükıimeti, l•p•ııya 
toprağında kendi asker l cüzütam• 
Jarı için iın•me servisleri tesis et• 
mi~tir. 

4 - ltalyarı reıımınm mümtaı 
şahsiyet!< ri ispanı adaki ltalyan 
kuvvetlerini idare ve leşçi etmek 
suretı'.e bun•arın faaliyetlerine işti· 
rak etmektedir. 

Notada netice olarak şöyle de
nili~or: 

" Bütün bu hu~usto, ispanyanın 
ltalı a tarafından Adeta istilasına 
muadildir ve garbi Avrupanın cm· 
niyetini ve umumiyetle sulh dava
sını ihlaldir. 

Meksika muzaheret 
edecek 

Washington, 2 (A.A.) - Mek· 
sik a sefiri B. Napera, Mek•ika hü
kumetinin manen ve maddeten mü
uı.er•ıte devam eylemeke katiy· 
yen azmetmiş olduğunu bildirmiş• 
tir. 

Sefir tarafından B. Hulte tevdi 
edı miş olan nota, "ecnebi unsur. 
!arın asilere ) apmakta oldukları 

yardımdan dolayı Meksika hükıl· 
metinin duymakta olduğu infiali. 
bildirmektedir. 

Harp devam ediyor 
Bilbao, 2 (A. A.) - Bu sabah 

ne,redilen bir tebliğde, ezcümle 
fÖyle denilmektedir: 

"Bask ve Navar cephelerinin 
iltisak noktasındaki bütün taarruz. 
lar, düşman topçu kuvvetlerinin ve 
tayyarelerinin şiddetli bombardı· 
mantarına rağmen püskürtülmüştür. 

Mamafih, gecenin karanlığından 
bilistifade Frankisl'lerdeo bazı grup
lar, Elgardea mıııtakasma girmeğe 
muvaffak olmuslardır. 

Aramayo mıotakasında Fran• 
kist'ler bir taarruz icra elmişlerdır. 
Hükümet kuvvetleri, "en mukave
metli,, hatları işKal etmek suretile 
mevzilerini tashih etmişlerdir. 

Ası kıtalarında firarlar 
Cebelüttarık, 2 (A. A.) - Ccuta 

ve Tetouan garnizonlarından 10 asi 
nefer, ııeçen gece kaçmışlar ve bir 
k8yıkla bu sabah Cebelüttarıka 
retmişlerdir. 

Bunlar, durmaksızın 8 saat kürek 
çekmişlerdir. 

MUthlt bir lnfillk 
Parıs 2 (A.A.) - Chalons aske

ri kampında Fas'lı bir silahendaz 
bir obüse çaı pmış ve obüs inlilAk 
etmiştır. 

Bir kişi ölmüştür, 6 kişi ümitsiz 
bir haldedir 16 aA-tr ve 6 hafif ya. 
ralı vardır. 

Küçük antant 
Görüşmeleri 

( nınnci. say[aaa.rı decaın) 

Naip zi1afet verdi 
Belgrad 2 (A. A.) - Naıbi hü· 

kılmet prens, bu gün k!H;iik antant 
devletleri erkanı şerefine bir ziya. 
fet vermiş ve bunda diğ'cr birçok 
zevatta hazır bulunmuştur. 

Neler görütUIUyor 
Be\grat, 2 [Hususi 1 - Küçük 

itilah teşkil eden Yugoslavyu, Ro. 
manya Çekoslovak ve murahhasları 
arasında dün ikı toplantı yapılmıştı. 
/l.luıakerelere bugün de devam 
edılmektedir. Doktor Beneş pazar 
gunu sabah saat onda buraya ı:c· 
lccektır. 

Çek Cumhur Reisini istikbal 
etmek uıere büyük hazırlıklar ya· 
pılıı:aktadır. 

Pra•da gazetesi, kiiçük itilaf 
hukümetleri arasında, bütün büyuk 

sıya~i meselelerde tam oır mutabakat 
n,iJ~abedc cdıldiğioi ve 8Örıışme• 
lcr esnasında beynelmilel vaziyet• 

ten ba~kn, Tuna devletleri arasında 
geniş bir birlik meydana getirilme· 
sınin de konuşulacaQ'ını, çünkü, son 
günlerıarfında Avusturya hüküme• 
tının dış siyasasında büyük bir 
değişiklik yapmak üzere faaliyete 
geçnıiş bulunduğunu, Macaristan 
ısc eski (R<!viziyoniıl) siyasetini 
terketmek üzere olduğu için, 
beş devletten mürekkep geniş bir 
Tuna biriiğ'i meydana getirilmesme 
manı olacak hiç bir engel kalma• 
dığını ya1maktadır. 

Benim Öğrendiğime göre, Küçük 
hilaf hükürretlcri aruında iktısadl 
birlık yap.iması için Dr. Hodza'nın 
evv clce hanrlamış olduğu plan tel• 
kik edilecek, ve bütün bunlardan 
daha mühim olarak, Küçük ltilftfa 
dahil olan her hükumctın, dığer 
hükıimetlerin hudutlarını de tekel· 
fül eıınek üzere, küçük ılilAf paktı· 
nın genişletilmesi de, mevzuub • .t1s 
olmaktadır. 

Pakt, şımdiye kadar yalnız Ma
caristaoa karşı hudutlarının müşte· 
reken teminini ta•hlıiıt etmekte idi. 

Belgrad 2 (A. A.) - Payıtaht 
gazeteleri gibi Zagrep garctdcri 
<!e küçük antantın da mi meciisinirı 
mesaisine geniş sahılelcr tahsis et
mektedirler. 

Novosti gazetesi, başmakalesinde 
diyor ki: 

Hıçbir uman daimi meclisin iç. 
lımaı bu kadar alaka uyandırma• 

mış ve bu kadar tefsirlere yol aç. 
mamıştır. 

Sebebi, Kont Ciano'oun geç•n
lerdeki %iyaretı ve ltalya. Yugos· 
lavya itilaflarının akdidir; Beyne!· 
aıilel efkArı umumiyo, Yugoslavya• 
nın Küçük antantın ananevi siya
set nden uzaklaşmığa mütcma)ıl 

olduğu rivayetını pek manalı ad· 
detmektedir. 
Şu halde 3 devlet adamının BeJ. 

grad da bir konler.nı akdetmelerı, 
ltalya- Yugoslavya arasındaki an• 
!aşmanın yalnız Çekos ovakya ve 
Romanya'nın muvafakatı ile yap.1-
mış olduj!'unu değıl, bu anlaşmanın 
ayni zamanda küçük antantın Bra· 
tis:ava'da akdedılen daimi meclis•· 
nin mütaleaları esas tutulmak su· 
retile vücude getırilmış bulunduğu• 
nu teyıd edecektir, 

Bratıslava'da vasıl olaunan muta. 
lealar, küçük antant devletlerınııt 
bütün komşuları ile iyi münasebet
lerde bulunabıleceklerı. bulunmaları 
lfızımgeldiği merkezindedir 

M•clı•, ayni zamanda bir takım 

-AÇIK SÖZ- 3 Nis~ 

Dil Ceıı1iyetinin 
Tebliği 

[Birinci •ahifecien decamJ 

Filistin geçimsizliğinin Habeşis~an 

h a ı 1 1• d 
0 

g"' r 
0 

Cenevre den 

Yay, Türklerin en eski savaş •i· 
lahı oldu~u düny•ca bellidir. Ter"· 
ler yaylarının kiriş ipine "~İn• r; .. 
yahut •Sinü•,, dtrriş'erdir. Çünkü 
o elastil. ğcir, ol-u atmt:k için orta• 
sından çekilerek çukur'aştırılır. G'· 
nin c, s, ş, z, ve tunun katerorisi 
ile değişliği Türk dilcılerince bel• 
lirlir. 

ne Tardediligor 

Biri Arap, diğeri Yahudi oln1ak üzere 
iki müstakil devlet 

kurutması· komisyonca düşünülüyor 
Londra 2 (A. A.) - Daily Hc

rald'ın husu'! muhabirine göre, fj. 
listın meselesini tetkike memur ko· 
mi•yon-ki şımdi Londrada toplantı 
halinde bulunnnktadır • cezri bir 
sureti hal teklif etmek fikrindedir. 

Londra, 2 [Hususi ] - (Deyi• 
telgraf) gazetesinın yazdığına göre, 
AvrL.pa hariciye nesaretleri arasın• 
da cereyan eden muhaberelercen 
sonra, Habeşistanın müstakil cicv. 
lct olarak tanınmasının doğru ol• 
mayacağı kabul edilmıştır Bu su· 
re•le Uluslar Kurumunun 2 mayıs 
toplantısına Habeş murahhasları 
katui ~dilmiyecrkıır. bundan sonra, 
ltalyanın cemi:ıete dönmesi l•mın 1 

Yayın kirişi i1e beraher olan şekli, 
her han~i bir knisin veleri i e 
beraber c lan şckl uden l a~ka i:,ir 
şey de~ilcir, bunun içi ıdir ki bir 
kavsin vt teri ile onun iki ucuna, 
ulaşan nısıf kulurlardan meydana 
ge en bir mü•e':este veler olan 
dıl'a sinüs denmi ;lir.' 

Bu proje)e göre, Fiiistin biri Ya
hudi ve digeri Arab olmak üzere 
ıki parç<lya ayrılacaktır. llu husu•ta 
ikı te.vıye t nı dnp'ş olunmaktadır. 

kası ve Suriye hududuna kadar 
olan kısıın ve Araplara da Fili<ti· 
tinin geri kalan kısmı 'ile Mavera• 
yuşşeria verilecek! r. Arap Filisti• 
ni Maverayıı•şHia emirin n haki· 
miyeti allına konulması da muhte· 
meldir. Yahud lere ayrılan kıs m 
bir mılyon Yahudinin yerleşmesine 
müsaittir. Bugün Filistinde cöryüz 
bin Yahudi vardır. 

•di'ecektir. ~ 

!'"""""""""""'""""'"'"""""'"""""""'''"""''""'"'"" 1 

Arnavut.uk kralı; 

Metamaıikte kolaylık o'mak için 
sonraları tflm Vt"ter y<rir e yarı 
vet'!r alınmış; Oi'Un daadı sin Us ol::t· 
rak ka'm ~tır. E'biı;e yakası, ~ı.·hr 
ve ka'p manalarına olan <:e\ b 11 .1h· 
lerıg ve kamusu cralif,, türkçe 
sinüs !=:Özünün an!a\'ığı manayı kap• 
sa>amaı. Eltise ıaka ... bir d i·e 

1 - lkı qıüstakıl devlet ihda": 
logiiiz İn.paratorluğu içinde bir 
ya u•li clom.nıon'u ile müstakil Lir 
Fil'sıın anb devleti. 

2 ~ Fıiıstıni lsvıçredeki l~rıda 

iki muhtar kantona a) ırmak ve 
manda idaresinı ibka elmtk. 

·Bir ind pro1e tat bık olunursa, ya
hudilere Akke körfezındeıı Tabar•• 

Kudüs ve dıO'er mubarek yerler 
için husu ı bir idare t•şkil ediıe· 
cekıir. Bu yer•crin lngilız mandası 
altında beynelmilel bır hale kon .ı. 
rr.ası mÜmKiındür. Hayfa JimJıtında 
lngi iz kontrolu altında bitaraf bir 
nııntaka teşkil eylıyecekt r 
Komısyon henüz b~ pro\e1erden 

hiçbiri hakkında kati kararını ver• 
yo'ye kadar bulun saiııl mınta· mi, değildir. 

• • • • • 
zve t devletlere 

bir teklif yapacak 
Bir slllhları tahdld konferansının bu yaz toplantıya 

çağırılmasını isteyecek 
Nevyork, 2 (A. A.) - Nevyork Tımes gazetesınde okunmuştur: 
"Öğrendiğimize göre. Reisıcumhur B. Rooscvelı, birkaç gıin sonra 

umumi bır silalıl.rı lohdıd kr.•ılcransının içtımaa davet edilmesini bıiyük 
devletlere tekhl edete~ıır. 

Bu konferans, önumüzdoki yaz mevsiminde 
caktır. 

Kopc.ıh~gda toplana• 

Diğer taraftan öğrendiğımiıe göre, mümessiller meclıs:nin Hariciye 
encümen• azasından bırı, bugün veyahut yarın kongre kürsüsünden 
•Reısicumlıurun bu memduh teşebbüşünün scn:ı~ındJ., bu•unacaklır. 
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Sovyet Rusya 
Romanya 

Besarabya mesele i 
nihayet halledlldi 
8ukreş 2 (Hususi) - Sovyet 

Rusya hUkümeti dün, Rumen hü • 
kümctlne bir nota vermiştır. Rus
lar, bu nota ile, Besarabyanın Ru· 
men mcmlekelı olduğunu ve Ro • 
manyaya ilhak edilmiş bulundu • 
gunu resmen tanıdıklarını bıldlr· 

m~ktedırler. Bu hadıse, umumi 
harp nihayetindenberi, iki devlet 
arasında en büyük sıyasi bir me • 
sele olarak telakki olunmaktadır. 
Besarabyanın, Rumen arazısi o • 
tarak Ruslar tarafından resmen ta· 
nınması, Rusya ile Romanya ara· 
sında mütekabil yardım paktı ak· 
di ıçin ilk adımı teşkil etmektedir. 
N~ta, Talarc•kunun Pragı ~ıyare • 
tınden sonra verildiği içın ehem • 
mıyctinı bir kat kat daha 
arttırmaktadır, çünkü, akd~dı • 
lecek mutekabıl yardım pakt1 
ile. Ruslar, bir harp vukuunda Ru· 
men arazısinden geçerek Çekosfo • 
vakyaya yardıma koşabiiecekler • 
dıt 

mühim mese:eter de m>izakere ede· 
cektir. 

Bu meyanda Avusturya ve Ma· 
cıristan i'e olan münasebetler de 
vardır. M ıcaristan hakkında şu 
nıulah •za ileri sürülebilir: 

Macaristan ile kiıçük antant dev• 
Jcllerı arasınclaki mıinlsebe- )erin kail 
surette halled•lm si M ıc mstanın 
muahedelerin yeniden gözden ge· 
ıirilmesıne müteallik olan emel'e• 
rinden vaz geçll'esine baglıdır Bu 
gayeyi elde etmek için bazı bey• 
nelmilel mahal ilin arzu ettiği ııibi 
lır ınhilal degıl Lelki istikrarın 
takvıyesı~ ve ktçük antant azası 
arasındaki rabıtaların ve mesai bir· 
liğının tahklmı lazımdır. 

Belgrad 2 (Husu•! muhabirimiz• 
den) - Çtkoslovakya dışlşleri ba• 
kanı ve ku çuk antant dainıt kon· 
Scyının b~ devre başkanı B. Krofta 
Belgrad konferansı neticesi hak. 
kında bu akşam ııazetecilere bir 
tebliğ vermi~tir. 

Bu teblıQdp üç Bakanın alakalı 
oldukları beynelmilel vaziyetı tel· 
kık ve bunun memnuni,et verıci 

bır durumda oldugu sanmaktadı. 
0dıml komitesi mılier ccmiyctıne 

baQ'lılıgLıı tebırüz ettırmekte ve 
hat p tch.ike er ni bertaraf etmek 
içın daın•• o du~ıı eibi çalışacaj!'ını 
lıe,n ı e' ııe ıtdır, 

Harp sanayiinin 
Devletleştirilmesi 

( Bfrinci sayfadan devam) 
Silfıh (abrıkalarını devktleştırm~k 

esa:ıcn halk cephesi programının 

maddelcrınden bıri idi. Fakat harp 
sanayıı mılli müdafaa gıbı, h"r mil· 
lcıtın büyük 

0

hassasıyet göstndıği 
bır meseleye dayandığından kolay 
kolay başarılacak ış değıldir. Bır 
defa btr çok menfaatlere dokunur. 
Yüksek maaş atan müdürler var· 
dır. ldare mcelisı azaları, kumis • 
yoncul:.r vardır. Sunra bu sıra • 
da tecrübe yapılmasına sanumi o
larak taraftar olmıyanlar vardır. 

Bu ıtibarladır ki B!um'un gös
terdiği cesaret harp sanayıının dev
letl,,ştirilmesıne taraf•ar olanları 
sevindırmıştir. Gerçi bu mesele Ü• 

zerınde geçen yazdan beri tetki • 
kat yapılmakta idi. Ve böyle bir 
adımın atılmasında tehlike olmı· 
yacağı anlaşılmış olacaktır kt har· 
bıye nazırı Daladier geçen kanunu 
sani ayı içinde hükümetın harp 
sanayiini devlelleşlirmeğe karar 
verdığıni ve bu arada Schneider • 
Cre•.ısct'n'ln da 1Pvletl~stirı~~re 
ğını bildirmışti. Maamafih Blum'· 
un bundan sonra sağ cenah züm· 
relerın tazyiki altında şimdilik sol 
cenaha mal olan bir takım tedbir· 
Jerı tatbikten vazgeçtiği bildiri! • 
mişti. Harp sanayıinin devletleş • 
tirilmesi hakkındakı tedbırh de 
bu meyanda olduğu ~anılıyordu. 
Anlaşılıyor ki Blüm, halk cephesi 
programını tatbikten vazgeçme
miş. Hatta buna fasıla bile ver • 
memiştir. 

Schneider • Creusot gibi elıem· 
miyetli bir fabrikanın bilhas,;a bu 
sırada devletleştirilmesi dikkate 
şayandır. Çünkü büyük devletler 
arasında bir silah yarışı başlanuş
tır Ve Fra!lsa'da bütçenin üçte 
birisini sıliıhlanmak için sarfct • 
mektcdir. Harr sanayii hakkıııda· 
ki kararın bu sırada tatbikatına 

geçılmesi de gösteriyor ki f•bri • 
katarın devlet eline geçer geçmez. 
vertmlerınden kaybedecekler: hak

kındaki iddia da yersizdır. Eğer 
bu noktada en ufak bır şüphe ol • 
saydı, Fransa, bu silah yarışının or

tasında bır tecrubeye ginşmczdi. 
Frarısanın bu adımı İngıltere'de 

ve Amerika'da alıika ile kur ,ıtan· 
mıştır Bu memlr.k~tlerin F! •1nsa
dakı tccrübf'n:n neııce;-;;int> gO··e ha· 1 
rckn! rd erki rı a:ı1:ış1 n:~::!ad~r. f 

(1 ncı sayfadan devam) ••ya lir veı a bir kavis hatırlata· 

hılır 1 f kat ,incs kavis değil, o .un 
Aiatllrkun aç:ıııı ~o·u tak p 

etme" isleyen Kr~ Zc ııo yirmi 

sekiz l\lart gunü müılüman Arn l• 

vut ka·lırıl ır nın çarşar Jrın< atarı\: 

modern eloise gı, melerıni emret· 

miştır. Yakında taaddüdü zevatın 
menr.edilcrek erkek\arın bir kadın 
ile evlenmeleri hakkında bir kanun 
çıkaca~ı da söylenmektedir. Tiran· 

daki terzi ve kumaş tüccarları 
tesetttir Lıkılabı üıerıne çok alı~ 

veri' yapmıya başlamışlardır, 

1 veterıdir. 

·---
Su.riye 
Müstemlekecileri 

Azgınlığı artırıyor 

( Bfrıncı sayfadan de.vam) 

ntıza müteveccih ve rnatul bulunan 
çetecıiik, şekavet ıtıbı hadıselerın 
vuku veya vukuunun melhuııyelı 

n.emlekel efkarı umumiye .ınde de· 
rin bir tee•sür uyandırmıştır. 

Suriye vatanllerınııı fran•ız müs· 
lemle~e memurları ile el ele ver~· 

~aJır ve k· ip, sitımek •Özü~~n 

bir turcvi ofa, sfne')in ancak ter• 
<ı mcsi ol.ıt i ir. S oe h r n•fes alıp 
vt>r şlc, vLcuc.ü.n esne; en kı"' 11 1.r. 
Ka:p dalıi dama şişen ve uiızulen 

ya11i esneyen bir uzu,dur. Bı!rıu, 
y,,kı demek olan ceyble ilg.len· 
dirnwm k doğru olur. 

Dünya elimo.og arı ~ı"\ÜS söz'.inÜ 
başlıca latirce11e irca tder!er.Ha<İ· 
katensanıldığ'ı gili olm1d:ğ'1 l i. de· 
iil, diclionn"ire eti mologipue dela 
langue'atine sö yle•in: 

S•ni.ıs- aynı ile mukaar vtya ya· 
rım d ıre şeklinde kat veya bük· 
lüm demek tir, rra a .. ; bir eJb;se• 
niı meydana g tirdiği yarım da re 
şeklinde kat vera büklüm ki i:u •un 
içinde ana ar çocuklarını taş r ardı. 
Bundan şu manalar türemiştir. 
"Sadır,, yani iltica edilen, ÜZ-.!r ine 
e~ilinen yer, '1melce, himaye,, v.s. 

Teknik manılar: Bir ağın dibi· 
nin teşkil elliği cep:, bir yelkenin 
kabartısı; bağcı bıçağının eıırı kıs· 
mı; yarı daire şeklinde koy. Eti· 
nıo!o1i1< yoktur. 

Bu ızalıta~ anlaşı 1abil~n tek m"• 
na. !inü,'ün anlattıgı kiriş yeriıe 

onun yayını, veya vcterin yerine 
onun kavsini almış olduklarıdır. 

lngiliz ilim adamlarının kısmen 

rck ı.cr çcşıt lcsat unsurlarından 
i•tıfade ıuretıle H•tayda Türkle·e 1 
karşı ıakiµ ettikleri 1ulüm ve ış~en.

1 cc bır taraftan bütiin şiddetile 

artarken bunların bir yandan d• 
cenup hudutlarımmn huzur ve SÜ· 

künetinl ihlal etmeye matuf ted
bır ve t<rt p ere aıabildıklcrine 

ku V\ et vem· iş olmal•r• memleketle 
hasıl olan teessuru büsbütün arttır· 
maktadır. 

ı lıakıkatc temas ettikleri anLşılıyor. 
lngilizce büyük Webster lügati, 
siniis, sözü hakkında şu izahı veri• 
J'Or, 

lngiliıcesine: Latince i SinGs' tür 
v~ sadır manasına gelir ki bir elbi• 
senin göğsü demek olan Arapça 
• Jalo,, uterceme için kullanılmıştır. 
F.ıkat bu man~da yanlışlıkla • J ıib. 
diye okunan • jiba. şeklinden alın· 

mıştır. 

lçbakanı ve Parti Genel sekre• 
teri Ş~krü Kayanın Kamulayda 

cenup budutiarımııın emnıyetı, şe. 

ka vet hadıseleri ve alınncak ted· 
bırler hıkkı da vereceği izahat 
çarşam~a gününe kalmıştır. 

Bu izahatın büyük '>ir ehem-

miyet ve husu•iveti olacaktır. Em
niyet Umum Direktörü Şükrü de 
cenup hudutlarında iktiza eden 
emniyet tertibatını gözden geçir• 
mck üzere ııitmektedir, 

Hatay 
Mütehassıslar 
Komitesi 
Topıantıtarını 22 nisana 

bıraktı 

Cenevre 2 (A. A.) - Mılletler 

Ceınıyetı .ekreterli~inin bir t~bliği· 

ne göre, Hatay anoyasasını tan· 
zime memur mıiteha.sıslarkomitesi 

Tüı k delegesi cerrahi ~ir ameliyat 
geçirdiğınden, 22 nisana kadar top
l•ntılarını tehir etmiştir 

Feti Yamanın 
uğradığı kaza 

C.ece ~arısı AnKaradan bıidıril· 

diğine göre evvelki gece tabanca
sını düşürerek bir kazaya uğrayan 

Fethi Yamanın sıhhi vaziyetinde 
balıf bir saiah ümidi ııörülmiıştür. 

Şahsl netak"t ve meziyetı ve 
meesıcki ticari hayatındaki dürüst. 
ile tanınmış ve scvilmıt o:an Fethi 
Yamanın uğradığı bu kaza Anka· 
ra muhitinde geniş bir teessür uyan• 
dırmıştır. 

Bu kazaya atlcdilmesi mütemmim 
ol~n baıı düşunceieri bertaraf etmek 
için Yaman şır~etınin mali vaziyeti 

şehri miıdeki m üessesderden sorduk 
Salahıycttar kaynaklardan ÖJıren· 
diğimıze göre şirketın vaziyetı 

vaziyetin norm al oiup herhangı 

yanlış bır mutalAaya asla meydan 
vermıyecek ka.ıar sağlamdır. 

Her halde öyle gorunüyor ki her 

meml Y..c te harp sanayııni ı • ev
Jeıleştırılme;i artık uz.li< olmıyan 

bir zarr 3n mesclesıdir. 

Allmet ŞUk r U Esmer 

Bu arapça kelime "ok ipi, kav• 
sin veteri., manasına olan Sansk· 
ritçe "Jiva,, dan gelir ki buda grck 
çe kavs•n veleri manasında o'an 
Hordinin tercemesidir. Hintliler, 
yarı veleri nazarı dikkate almak 
lerakkisıni göstermişlerdir. 

,.KoslnUs .. 
Kosinüs, "ko-sinüs. mürekkep 

teriminden yapılmıştır. Sinüs'ü bi• 
liyoruı. 

"Ko., ya gelince; bu söz türkçede 
miitenasip, alıen ktcr manasınadır. 
•radolf. kitap 11, lelevül lehçesi .• 

•Kosinüs., adı verilon di i ile Si· 
nüs ara.ında de~işmeyen bir mü· 
nasebet ve ~henk vardır. Filhakika 
yayda Sinüs düı bulundukça, 
Kosinüs yoktur. Ok, kirişin orta• 
sına ıcetirilerek geriye çekildikçe, 
Kosinüs meydana çıkma}a başlar. 
Yani Kosinüs, okun, yayın, ilk bu
lunduğu vaziyetteki ortasından ge• 
rıyc doğru çekilebildiği uzunluğun 
adıdır. 

Ok çekildikçe kosinüs büyür ve 
yayın kenarları birbirine yaklaş• 

tıkça sinüsün ilk iıi olan hat kü· 
~ül ür. Bundan, sin üsle kosinüs ara• 

. sındaki münasebet ve ahenk ko
layca anlaşılır. 

•Kosinüsün "ko,, unsuru ,. dicti• 
onnaire etnimologique de la langue 
laline,, de yoktur. lngilizce büyük 
Webster lügatii, "Ko,, yu izah için 
onu sinüsün komp~emını manasına 
gelen "complementis sinüs., de~ 
ırelmiş olduğunu yazıyor. Halbukı 
yukarda söylediğimiz. gibi, •Ko, 
sözü "complemcnt,, kelııncsinin ilk 
hecesi değildir. Müstakil bir Türk 
sözüdür. 

EQ'er yakıştırma yoluna sapılma1' 
mecburiyeti olsaydı, '1ko 11 sözünün, 
"complement., dan ziyade, konşu, 

komşu sözleri ile tam alakasını 
ka!ıul etmek hiç te hala olmazdı. 
Filhakika, sinus ile kosinus, kairrı 
zaviyenin birer dilini teşkil eden, 
aralarında tam komşuluk münase• 
bet ve ahengi bulunan dıhlardır. 

Derin saygılarımızı sunarız. 
Ankara di:, tarih ve coğrafyıt 

fakültesi Türkoloji ctudyanlarındaO 
Fehim• Ctiv•n V<eiht Kılıeog/ıı 

ff. ı• ;., .IJ·cliirk 
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FIKRA: ---------· 
Anıtlarımız 

H ac.ttepe'nin ille halk parkı olmasını i"tiy~n. ~ehir~i profesör Yansen eı 
- Fakat orasını on bin liraya satabılırızl dıyorlardı, 

Profesör dedi, ki: ·· ı 
_ Hacettepe'den Çankayaya doğru bir bakınıı. insanlar bazen boy e 

bir tabloyu salonlarında bulundurmak için ~n bin lı!a sa~federler. . 
Tabiatı ve peyi2ajı korumak medeni terbıyenın şııphesız en geç er•: 

lir vasıflarındandır. Bakınız, İstanbulda Halicin Bey~ğlu k.ıpılarındakı 
biilün •ervilikleri, acımaksllın, tahrip ettiler. A .. rlık bır ~ervı, veya asır• 
larcalık bir çınar tehri,> etmek, :ıunu işitenler tizerindc. ~ıle ~ek de acı 
bir tesir bırakmıyor. Şurası var ki Süleymaniye camısın: d~hı, yıksanız, 

paranız varsa. bir iki senede yerine koyabili~siniz; Muradıye çınarını 

vücuda getirmek için tabiat sekiz asırdanber.• _çalışıyor: . 
Caddeler, binalar, meydanlar, hiçbir ~ey ıçın, ta~ıati har~b . etme~•· 

nız: Çü~kü onu yerine koyamazsı~ız. Ankarada en guzel eserımı>. nedır? 

Ankaranın yeni ta tatil Bahçelerı v~ ağaçlu~ıl . . . 
y Is' anbuldaki Bursadaki ve dığer şehırleradc.ı anıt-peyızaılarl Bır 

J:.mir:ultan rnanzar~sına biyanet etmek ne korkunç bir barbarlıktır. 
Anıdlarımız arasına tarihi tabiat manzarasını da koyalım. fatay 

Polis ve Adliyede 

Yol kesen 
mahkum 

sarhoşlar 
oldular 

Sahte bir lngiliz lordu 
antikacıyı_._dolandırdı 

bir 

Evvelki ak~am, saat 19 kararla. 
rında Kasımpaşada Uzunyoldan iske· 
leye do~ru yürüyen Ahme.le Hadım 
isminde iki arkadaşın karfisına 

Cemal ve Hamit isminde iki kişı, 
gayet sarhoş aldukları halde çık• 
mışlar ve: 

- Vay .. siz mi bizim karşımıza 

çıkıyorsunuz? dönün bakalım ge
ril. falan gibi sözlerle taarruz ve 
tecavüze başlamışlardır. 

iki arkadaş, bu iki mütearrız 
sarhoşun hallerinden korkmuşlar, 

geri dönmüşlerdir. Fakat bu sefer• 
de, sarhoşlar Üzerlerine yürümüş· 
ler Ahmetle Hadım koşarak kaç· 
m1ğ'a, sarhoşlar da kovalamıya 
başlamışlardır. 

Bu sırada Sadeddin vv Hikmet 
adında iki polis de kaçanların ar· 
kasından koşmuş, yakalamışlardır. 
iki arkadaş, başlarına gelen hali 
hikaye etmişler, arkalarından ko· 
şan sarhoşlar da polisle tarfından 
yakalanmışlardı. 

Serlıoşlar, bu sefer de polislere 
sövmüşler, kanuna ve vazu kanu• 
na kakaret etmiş'erdir. 

Dün Asliye Dördüncü Ceza malı
keme•inde muhakemeleri yapılan 
suçlulardan Cemal 2 ay 1 gün bap. 
se ve 72 lira para cezasına; Ha
mit tc l ay 24 gün hapse ve 62 
ı;ra para cezasına mahküm edılmiş. 
!erdir. 

•• 
Karı koca 
Kavgası 
Mahkemeden çıkar çık. 

maz kavga etmi9ler 
Dün, adliye koddorunda bir hu· 

kuk mahkem~si önünde bir hadise 
olmuş, ayrılmak üzere karısı tara• 
fınd•n aleyhine talak davası açılan 
bir delikanlı, mahkemeden çıkınca 
arala. rında bazı sözler geçen karısı 

nı, kendisine hakaret ettıği iddia· 
sile meşhuden mahkemeye vermiştir. 

Hfıdi•e şöyle olmuştur: 

Nikola kalaycıoğlu aleyhine ka
rısı Olga tarafından kendisini döğ
düjtü ve aralarında geçimsizlik ol
duğu iddiasile bir boşanma davası 
açılmıştır. Baran Olga, mahkeme
de, kendisine 2300 lira drahoma 
verdiğini de iddia etmiş, Nikola da 
dünkü celsede, bu parayı almadı
ğına daır yemin etm:ştir. 

Nikola, mahkemeden çıkınca, 
Bayan Olgaya, 

- Aldınız mı 2300 lirayı ? de
miştir. 

Olga ile yanında bulunan Yor· 
go da: 

- Yalan söylemiye. yalan yere 
yemin etmiye utanmadın mi ? diye 
cevap vermişler, aralarında, bajı· 

ra çağıra bir münakaşa başlamıştır. 
iş büyüyüp polise aksetmiş, Ni

kola, Olga ile Yorgonun kendisine 
hakarcı ettiklerini ıddia etmiştir. 

Dün akşam, bu davaya, nöbetçi 
cürmümeşhut mahkcmes.nde ba· 
kılmıştır. 

• • 
Tesadüf mü, 

tramvaydan Hamayak isminde bir 
adam inmiş, orada duran işarelçi 
Belediye polisine şimdi tramvay• 
dan bir adamın allıyacağını, bu 
adamın, başka bir ~damın cel· h· 
den bir şey çaldığını söylemişti-. 

Hakikal•n, o aralik da tramvay. 
dan birisi atlamış, kaçmak isterken 
işaretçi polis tarafından yakalan. 
mıştır. Fakat, bu z~md.na kadar da, 
tramvay yürüyüp gıtmıştır. 

Tramvaydan atlıyım adamın Re· 
cep isminde biri olduğu anlaşılmıştır. 

Sorulduğu zaman, kimsenin ce
binden birşey almadığını .öylemiştir. 
Üzeri arandığı zaman da, çalınmış 
olduğu belli olan hiçbir şey bulun• 
mamıştır. 

Recep polis nezareli altınaalınmış, 
latanbul ceza evinden sabıkası 
olup olmadı2't sorulmuştur. 

• • 
Kocasını 
zehirlemiş 

Muğladan lstanbula, Tıbbı adlide 
müşahede altına alınmak üzere Ha. 
san kızı Cevriye isminde bir kadın 
getirilmiştir. 

Bu kadın, Mujtlada ölen kocasını 
zehirliyerek öldürmekten maznun 
olarak muhakeme altına alınmış ve 
muhakemesi sırasında delılik arAzı 

gösterdığinden lstanbula yollanmı~· 
tır • 

• • 
Çanta hırsızı 

Kadınların çantasını kap. 
tığı için hapse mahkOm 

oldu 
Bir kaç gün evvd, bir gece ıaat 

20 sıralarında Ali isminde birisi 
Cihangirde misafirliğe giden iki 
kadından birinin elındcki çantayı 
kaparak kaçmış, kadınların feryadı 

üzerine, bekçiler tarafından kova
laomağa başlamıştır. 

Ali, ta aşağılara, deniz kenarına 
kadar kaçmış, . kaybolmuştur. 

Biraz sonra, oradan geçen de~
riye, deniz kenarında, bir kayığın 
arkasında bir adam görmüştür. Ya· 
nına yal..laşıp~kaldırıncl, üzerine otur· 
duğu bir çanta meydana çıkmıştır. 

Bu adamın biraz evvel kadınla. 
rın çantasını kapan Ali oldugu an
la~ılmış, Beyoğlu cürınümeşhud 
ına~kemesiae veri imiştir. 

Ali, 6 ay hapse mahküm olmuş• 
tur. 

Bir randevucu 
Kadın bir sene 
Hapse mahkum 
Oldu 

heyoğlunda Emıne Berrin ismin· 
de 16 yaşında b r kızı fuhşa teşvik 
edip yoldan çıkardığı sabit olan 
Seher ism:ndeki randevucu bir 
kadın dün as iye üçüncü ceza mah. 
kenıesinde bir sene hapse mahkOm 
edilmiştir. 

Kad111lı erkekli bir döğUf 

- A ç 1 K söz-

Umumi 
Mağazalaı 
Açılıyor 

Bunun için iki ~nllyon lira 
sarfedilecek 

Ticaret ve Sanayi Odaları büt· 
çelerinden her sene bir ticaret ban
kası kurulması için kesilen paralar 
m~!ıim bir yekün tutmaktadır. 

İktisat Vekaletinin, bu paralarla 
yurt içinde umumi mağazalar teş
kili için büytik bir şirket kurulma
sını muvafık gördüğü malCımdur. 

Yeni şirketin sermayesine Em
lak ve Eytam, fş, Sumer ve Ziraat 
bankaları da ayrıca sermaye ko -
yacaklardır. Osmanlı Bankası da 
bu milli teşPbbiise girmek için 200 

bin lira ile iştirake hazır olduğunu 
i>ildirmiştr. 

nu teşe~külün sermayesi iki mil
yon lira olacaktır. Yurdumuzda u
mumi mağazaların teşkili tacirler 
için çok faydalı olacaktır. Mağa • 

zalar teşkil edildikten sonra ta • 
cirler malları burada muhafaza e
dec~k ve ayni zamanda ihtiyaçları 
nisbetinde, yeni kurulacak teşki -
Jiittan avans alabileceklerdir. 

Yeni radyo 
Kanunu 

Sağlam 
Çorap 
imali --Sanayi birliği tetkikatını 

yakında bitirecek 
Sanayi birliği çorapların Stantlar• 

dize edilmesi iç:n tetkiklerine de
vam etmektedir, Birlik tetkikatının 
mühim bir kısmını ilmal etmiştir. 
Pamuk, merselez, filoş ve yünden 
işlenecek kadın, erkek ve çocuk 
çoraplarının hepsi standardize edi· 
lecektir. 

Çorap'arın her türlü makinede 
muhtelif cins iplikler kullanılmasın· 
dan dolayı çürük imal edildiği an· 
laşılmışbr. 

Sağl.ımlığı temin için her ipliği 
iıliyecek makinenin muayyen olma• 
sı icap etmektedir. Sanayi birliği 
tetkikatı neticesini yakında ,.eka• 
!ete bildirecektir. 

Şark 
demiryolJarı 
Şirketi dava eden memur

lar 400 imzalı istıda 
nazırlıyorıar 

Ş11rk dem iryol.arı kumplnyası 
satın alındıktan sonra memurlara 
kafi rnıktarda ikramiye vermemiş 

P osta 
işlerinde 
intizam 

Mektuplar gUnU gUnUne 
yerlerine va11al olacak.lar 

Posta idaresi evvelce teşebbus 
ettiği yeni usul muhabere kartla
rını bu sene tatbik sahasına koy • 
mı ya karar vermiştir. 

1 
Bu kartlar, üzeri soğuk damgalı 

olarak her tarafta satılacak ve a
lanlar yalnız Üzerlerini yazıp pos
ta kutusuna atacak1ard'ır. İdare 
bundan başka her tarafı açık zarf 
şeklinde mektup nümuneleri de 
hazırlamaktadır. Bugünkü zarflar 
gibi, fakat yapıştırılmış .yeri.eri ~
çık olan bu kağıtların içme ıstenı
len şeyler yazıldıktan sonar ya -
pışkan olan tarafları kapatılacak 
ve bunların açık zarfla gönderi -
len mektuplar gibi ucuz fiatla gön
derilecektir. Posta idaresi bundan 
başka bilhassa mektupların şehir 

dahilinde daha çabuk sevkedilmele
ri için yeni tedbirler almıya lüzum 
görmüştür. Şehir hudutları dahi • 
!indeki bütün muhabereler aynı 

günde alacak kimsenin eline var
mış olacaktır. 

-- -- -··-----
ve bu yüzden memurlar da şirketi ualı"çfe 
dava etmeğe karar vermi~lerdlr. n. 
Bu husustaki farmaliteye aıt işler I 'A 'aklı"gaf 
tamamen ikmal edi miştir. J y j 

Hakkını arıyan memur c'örtyüze -· j 
Hazirandan itibaren yakındır. Bunlar hepsi davacı va· Kara nakllyatın ın tramvay \ 
tatbikine ba t lanacak ziyetinde oldukları içın dava arzu. yerine otobüsle yapı l· 

halini imzalamak istemişlerdir. 
Nafıa Vekaleti, radyo makineleri- lstanbuldakı memurlar istidayı ması dUfUnüUlyor 

nin mühim mıktarda ucuzlamasını imzalamaktadırlar. istida ve yakında Şehrin ileride alacağı şekle gö-
temın için hazırlamakta olduğu ka- Edırne hattına hönderilecek ora· 

1 
e Haliçteki nakliyatın karadan te-

n un projesını tamamlamak üzere- d.1ki memurlar da imzalıyacaklardır. min edilmesi tasavvur edilmekte-
redir. Kanun projesi yakında Mec- 1 dir. Bunun için btiyük bir proje 
lise sevkedilecek ve tasdikten ;on- 1 KÜÇÜK HABERLER hazırlatılması kararlaşmıştır. Bu 
ra l Hazırandan ıtıbareıı mer iye- tl t.!...-----,---------- suretle ıleride faaliyeti daha çok 
le girecektir. Buna göre radyo - * !zmıtte ıkıncı kiığıt ve sıllilöz artacak olan Haliç yolcu vapurla-
lardan alınmakta olan lüks gum- fabrıkasının inşaatına Nısanın 15 rJnın kalabalığından kurtulacak • 
riık resmi kaldırılacak ve bunun inde başlanacaktır. tır . Projeye göre Halicin iki sa • 
yerine çok az resım konacaktır . * Yeniköy nahıyesi müdürü A- bilinde geniş caddeler açılacak • 

Ayrıca evvelce radyo şırketi, laeddın bır otomobıl ıçınde 25 lira tır. Bu caddeler Eminönünden E-
simdi de radyo idaresi tarafından rüşvet alırken yakalanmıştır. iş • yübe ve Karaköyden de Sütlüce-
.gümrükten dahı!e gırerken her den el çektırılen müdür hakkında ye kadar olacaktır. Bu caddeler • 
radyo makınEsı başında alınan yüz- tevkıf kararı verilmıştir. de tramvay işletilmesi tasavvur • 
de ellı resım de lağvedılecektir. Bu * Dun Borsada Turk borcu yük- lan C:.a varsa da buradaki nakli • 
suretle 1 Hazirandan ıtıbaren rad- sclmeğe devam etmıştir. Son fıat yatın yalnız otobü.ıtlerle temin edil-
yo makineleri bugunkuni.ın dört - 21 hudu. mcsi ileri sürülmektedir. Bu pro-
te biri fıatına innıiş olacaktır. Bun- * Memurların yaz mesai saatle- je Prost tarafından yapılan şehir 
dan o.aksat herkesın radyodan ıs- ri 1 Mayıstan itıbaren değişecek • imar planına göre olacak ve tat-

Kıtfl ~KÜ PROGRAM 
ab· 

Daily Ekspreikla Türk musikisi, 
bir kıtlık tehlik<!ı,05 muhtelif plik 
gunu yazıyor. 

Bütün dünyadaki • "k" r 
k• .1 b" .,. .• anı mu•ı ıs, 

rının "mı en ıltı~11., 19 30 Ço-
bugünkü m&hsullerin '. mı~a kon· 
yaca tekabül edebildiğini,, lkac., 20 
mağa imkan kalmadığını ti. Ô rer 

tehlikeyi izah ediyor. ·~y ~v, 
F.lhakika buğday, inıana eıyarı, 

dalı hububatın başında gelir. '!r• 
hakika ej!'er buğday olmazsa kıt"t 
olur. Fakat buğday kıtlığı olur o 
kadar. 

Eğer böyle ihtimalleri düşünme• 
yip te insan oğlu br>ş bulunsa~dt 
hakikaten umumi bir açlık tehiike
ıi baı göterirdi. Halbuki Umumi 
harp gözleri fal taşı gibi açmıştır. 

Süpürge tohumundan ekmek çı• 
karan insan oğlu zor aç kalır. 

Yoksa çok tabii değil mi ? Silı\h 
bolluğu içinde elbette buğday kıt• 
!ılığı olur. 

Kaybolan köpek 
Pazar günü Küçük Pangallıda 

kuyruğu kesik bulduk köpejtini 
kaybeden bir ıat köpeğinin nere
de o"duğunJ bildirene mükafat va• 
dediyor. Mükafatı biz kazandık. 

Ç•1nkü geçen yıl (20) bin kö
pek öldürül1ü ve bu yıl köpekle 
mücadele başladı. 
Artık buljuk'un ı\kıbetini arile 

tarif gerek mi ya? 
Üzkürü kellabüküm bi<sabrl 

Kalp para 
Maliye bakanlığı vilayetlere bir 

tam·m göndererek kalp para ele 
geçti mi, hakikilı ri ile farkları anla· 
şılmak üzere darphaneye göııdc:ril. 
melerini bildiriyor. 

Çünkü Suriyede mevcut gümüş 
paralanmızın kalpları yapılıyormuş. 

Ne g&rip bir yer yahu, her çı. 

kardığı kalp 1 
Kadın hakkında 

Mehmed i!minde bir zat, kadın 
hakkındaki fikrini yazarken diyorli<fı 

"El ve ayakları ufak, boyu 1,70 
den aşağı olmamak üzere en aşağı 
ilk mektep mezunu, güler yüzlü, 
tatlı sözlü, terbiye<i yeri ıde, 
iyi bir ev kadını olur ve var• 
!ık karşısında ne kadar soğuk 
kanlı ise > oksullukta da ayni ir~deyi 
taşım ık tab'ına malik bir kız bu· 
lu,ursa derhal evleneceğime şüp~e 
etmeyiniz .. 

Ev kadını "fına kadar ncy•c ne 
amma, ondan berisinde yazılı şart. 
!ara uygun kız olsa sana km bı· 
rakır a birader~ 

tifadesini temin etmektır. Bu surEt- ı tir. bikindcn sonra da bütün Haliç sa-
le radyo mü~terıle~i artacağından 1 * Seyrüsefer kazalarının önüne hilleri rıhtımla kuşatılacaktır. !=============== 
radyo idaresının de varıc!atı çoğala- 1 geçılmek üzere tedbirler alınmak • Proje şehir imar planile birlik- Yelovanın müstakbel f ek• 

Serdeng"lçtl 

cak ve bu yüzden radyo neşrıyat- tadır. Bu munasebetle polis müdü- te tatbik edilecektir. llni gösteren bir maket 
larında da yenılıklcr yapılacaktır. · hazırlandı rti dün tramvay şırketi depoları -

Cebeletta•ık 'a kontrol için 
gidecek heyet ı 

Cebelütıarık boj!';,zını kontrol 
edecek heyet Re"i Büyük Erkam· 
harbiye Denız Müşwiri Yarbay 
Safiyeddin'ıı. maiyet ı nde l•t1nbul 
Müdürlüğü Birincı Şube kadrMun. 

dan beş memur da vazife gör~çe<tir. 
Bu memurlar bugünlerde seçi ierek 
Cebelüttarıka hareket edeceklerdir. 

Bozuk yoğurt satılıyor 
Son gunlerde istanbulda, bılhas-

s• Beyoğlu mıntakasında satılan 
teneke yoğurtları bozuk ve katkı
lı oiarak çıkmaktadır. 

Belediye, İstanbulda yoğurt i -
mal edenlcrın mlıesseselerini da • 
ha sıkı bir şekılde kontrol ede -
cektir. 

Bozuk olan yoğurtiarın ıçine ya· 
bancı m•ddcler konularak yapıldı· 
ğı anlaşılmıştır ve ayni zamanda 
sütlerin ucuzladığı bu mevsim<:le 
yoğurt fiatları çok pahalı görül -
mektrıfiir. 

Ankarada feci bir kaza Yalovanın imar projesini yapan na gıderek kapılar uzerınde tetki-
lş Bankasının eski Ankara Merkez mütehassıs Post, Akay idaresine katta bulunmuştur. F ı · y r · b' k 

Mü ürü et .ı aman ecı ır •· Yalova'nın iledde alacağı t"klJ * Neşredilen Belcdıye Sular za geçirmi;tir. F'elhi ;a,,nda iş 
müdürlügü ıstat:stiğıne göre, 93 Bankası umumi katip muavini •mail 6 1 gösterir bir maket göndermiştir. 
yılında abone adedı 1012 ev art • ile birlikte pece saat ikide Ankara Akay idaresi, maketı, Mayıs ba • 
mış ve 21,530 a baliğ olmuştur. palastan Yen şeh;rd ki edne dön· şında kaplıcalar açıldıktan sonra, 
Yalnız son bir yıl i~ınde 13,235,178 müş ve yalma'°a haıırlanmıştır. yeni yapılan büyük otelin önün • 

lsıııail de ev.ne dö1mek üz re ka. d k' m ydanlığa yerleştirecek ve metre mıkabı su sarfedilmiştir. ' pıdan çıkarken, bir tlbanca sesi e ı c 

* Ht.ikiımetin verdinı emir üze- k k . . . . teşhir edecektir. 
~ duvara ' to rar ıçuııe gırmış ve Yeni proje ile Yalovaya yeniden nne beşmci şeker fabrikası için Fethinin kani ı r içinde yerde yattı• 

Sıvas _ Erzurum demıryolu üze • gını görıı.üştiir. bir kaç otel inşa edilecek ve kap • 
rinde musait bir saha aranmakta· Derhal polı<e haber gönderilmiş lıca sularile dolacak büyük yüz-

ve Emniyet Müdürü bizzat y>ra- me havuzları yapılacaktır. Ayrı -dır. lıııın evine gemi lir. Kurşun Fet• -ı ı · h 1 * Şimdiye kadar ihracat eşya - hinin sağ şakağından kirip sol şa. ca eg ence yer erı, spor sa a arı 
kurulacak ve kaplıcaların bulun-sından bazılarının muayenesini kağından çıkmıştır. Fethınin vat. 

yapan vapur arı rcsm ma ıyette ı 1 h maldan evvel tabancasını karışlı· dug- u saha muntazam bir şekilde 
tanılan yemınlı eksperler heyeti rırken, böyl · feci bir kazaya uğra- tanzim edilecektir. 

dıj)'ı za ınedilmektedir. Hastan~ye diınden itibaren kaldırılmıştır. Bu kaldırıla, yaralının sıhhi vazıyeti 
işi bundan sonra her tarafta İktı- çok ağırdır. 
sad Vekiıletinın ıhracatı kontrol Fethinin g •çen sene Bo~aziçinde 
memurları yapacaklardır. 70 bin lira : ık büı ük bir köşk yap. * Roma radyosu dün gece Türk tırdığı ve son gii~lerde de bu 

ko-şku" 60 bı'n iiraya terhin etmı"ş musikısıne tahsıs ettıği neşriyat 
olduğu SÖ)·lenmektedir. Fethi son 

müddeti arasında maruf musikişi- . günlerde sinirleri son derece bozuk 

Adalar arasında Haliç 
vapurları ltletilecek 

nasıarımızın eserlerini çalmıştır. bir halde idi. _ .......... -................... Aparı1m·a·n ........ ,,.ş .. aarın .. ·ı-............ -.......... . 
ko ntrol 

lüzumu hasıl oluyor! 

Bu yaz mevsimınde Akay idaresi 
tarafından yalnız adalar arasında 
işletilmek üzere iki Haliç vapur11 
kira ile tutulmuştur. Bu vapurlar 
dört ada arasında ve Büyükada -
daki Yörük Ali plajrna yapılacak 
Dildeki iskeleye uğrıyacaklardır. 

Bugün: Akay idaresi mütehassısla
rı tarafından Haliç vapurlarının 
adabr iskelesinde tecrübeleri ya
pılacak ve vapurların, iskelelerin 
yüksekliğine uyup uymadıkları tes
bit edilecektir. APartıman, modern inşaat olmak gerektir. Yani 1 Yani apartımanlarda, halkın sıhhati gözetilerek, ni-

bü tün sıhhi tedbirler hesap olunarak yapılır zan. hayet muayyen şartlara bağlı olarak inşa olunmalıdır. 
nolunur. Halbuki hadi•e hiç böyle değildir. Yapılan Kurumadan içine kiracı sokulmarııalıdır. Penceresi, 
apartımanların çoğ\ı evvela bir mimar elinden çıkma. tavanı sıhhi şartlara uygun olmak gerekıir. 
mıştır. Kalfanın vukuf ve tecrübesi kafi görülmüşıür. Hele apartımanların zemin katlarında yapılan otur. 
Harç aı olsun, ucuz çıksın diye, binanın malzemesi ma oddları, tavanı alçak, toprak içind•, rutubetli yer• 
gelişi güzel olur. Umumiyetle dört beton direk üze. terdir. Yani oturan kim olursa o:sun, bir doktorun 
rinde, horoz şekerleri gibi boyalarla bir gösteriş ve- eline geçse, evvela oturduğu yerden çıkartılır. 

Dilde eski Kadıköy iskelesi du
balarından istifade ile kurulacak 
islfelenin hazırlıklarına başlan • 
mıştır. 

iki ay hapis yatacak 

Hakikat mı? 

Sirkecide oturan Abdülbaki, Ha. 
tice ve Mehmed kavga ederek bir· 
birlerini döğmüşler, hepsi yakala
narak mahkemeye veri l mişlerdir. 

Kavga 

rilen bu apartıman müsveddeleri, heveslilerini sanki Bu iş, acaip bir salgın halindedir. Apartıman yap. 
ökse gibi yakalar. Mıhladız gibi çeker. Çünkü kastolan mak ve ap artımanlara taşınmak. Elbette apartıman 

sıhhi sebepler değil apartıman heves lilerinin de bir gös- iyi bir şeydir. Ev gibi konforsuz deıı-ıldir. Değil 
0

1. 

terişidir. mak lazımdr. Fakat bizim bahsımıza mevzu ettikleri. 

iki gün evvel, Beyoğlunda, Baker 
mağazası civarında Bazar dö Bebe 
önünde vitrini •eyreden Beyoğlunda 
Lüksemburg apartmanında sakin 
Siranuş isminde bir kadının içeri
sinde 70 lira ve bazı mücevherler 
bulunan çantasını Haydar isminde 
birisi kapmış, kaçarken, karşılaş
dığı bir polis tarafından yakalan
mıştı. 

Bir adam yankesicilik SU· 
çile nezaret altında 

Evvelki gün, Galatasarayda in. 
ıriliz sefarethanesi önünden geçip 
Taksime doj!'ru gitmekte olan bir 

Beyoğlunda Hamalbatında 14 
numaralı evde oturan Fol oyu, kira. 
cısı Şeref diın camla başından ya
ralamış, yakalanarak Beyoğlu Cür. 
mü meşhut mahkemesine veril. 
miştir. 

Apartıman henüz bitmeden tutulur. Daha kuruma- nıiz oturmaga müsait olmıyacak haldedir. Ya kuru-
mış ve henuz oturulabilecek bale gelmemiştir. Bir ay, mamış olduğundan, ya malzemesinin rutubeti fazla 
birkaç ay sonra lçindeki:erin benizleri solar, şikayet• cezbedici olmasından veyahut da fenni şartlara uy. 
ler çoğalır, hava yaramadı olur. Halbuki yaramayan gun bulunmamasından dolayı işe yarıımaz. 
apartımandır, Yani şöylece bir arsa üzerine dikiliver· Bu itibarla apartımanların, şehrin sıhhati, halkın 
miş beton çatılardır, hayatı bakımlarından ~ontrol edilmesi bir lüzumdur. 

Bu bal, apartıman kontrolunu icap ettirmektedir. Hatice Hatip 
Evvelki gün Beyoğlu sulh mah· 

kemesinde muhakeme edilen Haydar, 
2 ay hapse mahküm o:muştur. 
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BİR GÖNÜL MASALI Fener-Üço 1 

:eugün karşılaşıyor Yazan: Cemal Atahan 

Yüzü, büyük bir acının insafsız 
kasırgasile sap•arı kesilmiş, gözled 
heyecandan dışarı fırlamış, saçları , 
sanki günlerdir tarak ı:örmemiş gi
bi karma karışık bir vaziyette, tit· 
rek, kısık sesile anlatıyordu: 

- Altı yıl önce idi. Macide, 
henüzon beşbe basmış birçocuktur. 
onu, kuvvetli bir disiplin içinde 
büyütmüş, en küçütümüz olduğu 
için de pek şımartmıştık. Hele an
nemiz, uzerine titrer, incinmemcs_ı· 
ne çok dikkat ederdi. Bir kıza la
zım olmayacak ka<lar duygulu, içli, 
sinirli titiz ve inatçı olduğ"undan 
ancak orta mektebi bitirebilmiç; 
ondan sonra bütun varlı&-ıyla e\·e 
baglanmıştı. 

Bir gün, karşısına, lstanbul Üni
versitesine okumaya gelmiş anado. 
!ulu bir ırenç çıktı. Macide, bir pı· 
nar suyu gibi berrak, temiz; bir 
kuş kalbi gibi taze heyecanlar, ÜT• 

pcrişlerle çarpan bu boş ve m~i 
mini gönlünü bu gence kaptırıverdı. 

Haksız da detildi.. Çünkü Do
ian, aşk için yaratılmış eşine az 
rastlanır toy bir centilmendi. Onun, 
nemli, sempatik gözlerle söylenen 
tatlı esmer yüzünde bütün bir sev
ginin ve bütün bir insanlıtın itade· 
si okunurdu. 

Aradan birkaç gün geçti. Maci· 
denin halinde bir halkalık sezmeğe, 
tavırlarını beğeomemete başladım. 
Şüphelerim arttı, sıkıştırdım, yal. 
vardım, nihayet söyledi ve Do~a. 
nın ilk mektubunu gösterdi. 

Aıarlayamazdım; için için ağlıya. 
cak, kendini yiyecekti çünkü .. Ço
cuktur, dedim. Unutur.. Kış yazı 
ve yaz kışı arkada bırakarak uzun 
bir yıl geçlı. M•ktuplaşıy~r~:ırdı. 
Biribirlerine duygularını, duşunce-

lerini, sevgilerini uzun, ateşli ve 
hasretli yazılarla anlatıyorlar, Eo 

üyük zevki, en yüksek heyecanı 
lıundan duyuyorlardı. 

Muhatabım burada sustu. Yüzü 
biraz daha sararmış, sesi biraz 
daha tilremete başlamıştı. ls!ak 
gözlerini, yakın bir ıreçmişi göre
cekmiş gibi Hisara çevirdi ve sÖ• 
züne devam etti: 

- Hiç unutmam .. bir ırece uy• 
ku arasında onun hıçkırıklarile 

uyandım. içten ırelen bu hıçkırık· 
lar benlsızlattı. Boynuma sarılarak: 

- Ablacıtım, diyordu. Aşk böy
le midir ? gönlümün her kö~esi 

Doğan diye çırpınıyor , Doğan di
yen bu feryatlar da işle böyle ezi. 
yor beni, •• 

Şefkatle bağrıma bastım. Göz
yaşlarımı göstermeden mıııldandım: 

- Evet rüzel kardeşimi ilk aşk 
böyledir. F .kat, o de seııi seviyor• 
mu yavrum Macide? 

d• imiş. Cenaze alayı yaklaşınca 

taş kesilen zavı.llı genç: 

"Bak 1''tz1Jrcı, iqi bak: Bıı gıien 
••vgilimtlir. 

K •z rrıtzarcı, igi kaz, tüyleri ı~r· 
perme•ın. 

Dınl• muarcı, ılinle; o henim hır 
şeyimdir 

Kaz mt!zarcı, dtrin 

Demiş ve olduğu 
mi.ş!. 

koz, onu kimsı 
ıörmesin.,. 

yere yıtılı ver-

O, sustu ve bir daha konuşma· 

mak üzere... Tamamile romantik 
ve platonik bir aşk ... Düşünüyorum: 
Altı yıl bir kasırga şeklinde esmiş, 
en sonunda iki ğcncin hayatına 

oıal olmuştur. Babar, ilahi varlığı 
ile k;iinatı mest ettikten sonra ye
rir.i yaza, o da kışa terk edecek 
ve bu düzen hiç bozulmayacak. 
Bozulan ve yerine gelemiyen tek 
şey var.: 

Büyük bir sevgi ve kıı.dcrin bir- J 

leştirmediği iki yüksek varlık. j 
~utııttı"ı.tllllllflllllUlllllllt•llllllllllUUIUllllll!lllllHH>lı .. 1tl\llllll 

Bir 

Sahte Lord 
antikacıyı 3000 lira 

dolandırdı 
Kapalı~ ırşıda, kuyumcular ıçc • 

risinde 90 numaralı dükkanda an· 
tıkacı l\iusa zade Abdullah, bır kaç 
gün evvel, gayet garip ve eşine az 
rastlanır bir şekilde dolandırıl • 
r'.ıı-lır Hiıdisc, şöyle olmuştur. 

Bır gün, Abdullahm dükiınına, 

gayet ~ık giyinmi~ bır kadın ve bir 
erkek İngiliz seyyahı girmiş; anti· 
ka alacaklarından bahisle, bör çok 
eş.va çıkartıp görmü~lerdir. Bun -
!ar arasından da, bir kısmını be • 
ğenmişler, beğendikleri antıl<alan 

5 00 Sterline pazarlık etmişlerdir 

Bunun üzerine, isminin Loid Hans 
1 

Bugün saat 16 da Fener Üçok· Bugün ve yarın ya· 
la karşılaşıyor. lzmirli idareciler ve 
takım kaptanı lstanbulda iyi bir pdacak maçlar 
netice almak için çalışacak:arını T. S. K lstanbul böl;ıesi ful· 
söylüyorlar. Beşiktaşlıların lzmir 

k .k bol ajanlığından: 
ma~-tübiyetine takımlarının e 81 • 1 _ lzmirin Üçok kulübü bi· 
!iğini sebep olarak göstermi~lerdi, 

rinci maçını 3, 4. 1937 Cumar• 
yann Beşiktaılıtar bu mağlübiyetin 

lesi günü Taksim stadında Fener• 
acısını çıl-oarmak içın iyi oynamıya bahçe kulübü ile saat 16 da ya• 
çalışııcaldar buna mukabil lımirll· 
lerde Beşiktaşa karşı iyi netice al· pacaktır. 

2 - Ayni kulüp ikinci maçını 
mak tekniti mevcuttur. 4, 4, 937 Pazar günü Beşiktaş 

Bu maç iki tarafın ralibiycl ka• kulübü ile saat 16 da yapacaktır. 
unmak arzusunun labii sahnesi ola. 
caklır. 3 - Üçok Fenerbahçe ma~ını 

Şazi Tezcan idare edeı:el.tir. Bu 
Bugün Feoerbahçe, Hiisamcttiıı, K 

maçın yan hakemleri Feridun ı· 
Y"şar, Lebib, Reşat, Aytan, Cevat, 
Niyazi, Şaban, Esat, Naci, Fikret lıç ile Samim Taludur. 

4 - Üçok - Beşiktaş maçını 
şeklinde çıkacaktır. Nihat Bedik idare edecektir. Bu 

lzmirlilerin Fener maçına daha h 
maçın da yan hakemleri Bur an fazla ehemmiyet verdikleri göz 
Ata\.. ve Muammerdir. önünde tutulursa iki maçın da iddia. * 

1ı ve zevkli olacağı belli olur. • • 
Y annki maçla Beşiktaş takımın· Lig M ÇI 

dan Enver oyoıyamayacaktır. Si· 4, 4, 937 Pazar gıinü 
yah beyazlıların bn oyuna M. Ali, cak lig maçı: 
Hüsnü, Faruk, Fuat, Hakkı, Feyzi, Taksim stadı: 
Hayati, Rıdvan, Muzaffer, Şeref, Kasımpa a - Galata Gençler, 
Eşref şeklinde çıkmaları mu-hak saat :3. Hakem Halit Galip Eıg-ü. kakt1', _, __ ~_..;. ___ _ 

1 apıla· j 

fener • Üçok maçım kıymetli katlanmıştı~. Y araH a~r olduQ-un• 
Hakemim!z Şaıi Tezcan, Beşiktaş dan hastahaneye kaldırılan Dr.tke 
Üçok maçını da G. Saraylı Nithat W sisteminin ca iyi merke• muha-
Bekdık İ•.llre edecektir. Bu hafta cimi idi. Arsenal takımı lng-iltere 
geçen sefer düşülen hatadan uzak· şamp'yonasında bir puan farkla Ön• 
laşılarak (tribün 50, Balkon 100, de gitmektedir, 
duhuliye için de 2i kuruş liat ko- Drakenin boş bıraktıtı yeri dol-
nulmuştur. duracak oyuncuyu seçmekte arse. 
Drake sakaUandı nal müşkülvaziyete düşmüştür, Ora. 
Arscnal takımının merkez muha· ke lngiliz milli takımında sanlrfor. 

cimı Drake son maçta dizinden sa· velidir. 

• • • • • 
Bugün saat 15 de 

olduğunu söyliyen ve bu nam!a ba· ı su·· varı"lerı" mı"z mu·· sa baka sılmı§ ye uzerinde İngiliz lordları-
na mahsu' asalet alametini de la· 
şıyan bır de kartını bırakan erk~k, 

1 cebinden bir çek denen çıkarmış, ya p a c a k a r 
maruf bankalardan birine hitaben 
500 sterlinlik iki çek doldurup im
za etmış ve. bırakmıştır. 

Dükan sahıbi, ertesi gun, çekler 
muhteviyatını almak üzere '.>an • 
kany gitmiş, fakat, bankadan, çek
lerin sahte olduğu cevabını almış, 
çekler de bankaca müsadere edile
rc, hadise polise haber verilmiştir. 

Bir taraftan da Antikacı Abdul • 
!ah polise müraca2t etmis, vak'ayı 
anlatmıştır. 

Pazartesı cilnd Avrupa turnesi· 1 sabakaların aynidir ve şimdiye ka· 
ne çıkacak olan B'nicilerimiz bugün J dar l~tan_bu!d3 yapı mamıştır. P.a· 
Sipahi ocatında bir veda müslba· \ zartesı gunu kareket edecek ~afıle 
kası yapacaklar. Müsabaka prog• 5 Subay ve 12 neferden murek• 
ramı bu ay Romada yapılacak mü- keplir. 
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yı•la altına koydugu mangaldan da kalmış, şayanı hayret bir tesa
karyolanın etekliği tutuşmu~. yan- ı dül eseri olarak, çocuğa hiç bir şey 
gın çıkmıştır Yangın, va:ı.tındc ye- olmamıştır. Yusuf, 24 saat müşa • 
tişılerck söndürülmüş. gelen ıifa · bade altına alınmak üzere Musevi 
iyC', su sıkmadan dönmüştür. ha,tahanesine yatırılmıştır. 

CAN KURTARAN MI, CAN PATLIYAN KARPİT 

- Hayır, hastalığı. 

Doktor ar bu sefer de iki üç ••· 
at benimle utraşmışlır. 

Profesör hanımı ile kızını yanı· 

ma ıönderd~ Babamın eski arka: 
daşları ile ağası ve ahçı cenazeyı 

hazırlamışlar, Çok yalvardığım için 
kolluklarımdan tulup kaldırdı:ar ve 
pencereden babamın tabutunu sey
rettim. Birkaç hamaldan başka biç 
kimsenin g-elmiyeceti umulan cena• 
zeye binlerce kiti ırclmiştL Hlpsi 
de açık bir matem içinde idi. 

Titrek ve ırür bir ses sordu : 
- Merhuınu nasıl tanırsınız ? 
Binlerce ses bir inilti halinde 

dalralandı : 
- Dünyanın ~n. i_yi insanı 1 • 
Dünyanın en ıyı ınsanını ben ol· 

dür müştüml . .. 
Sonrasını bilmiyorum. Üç gun 

yatakta kaldım. Ras F eddan ~_el· 
mcseydi yine kalkmıyacaktım. Turk· 
çe gazete okumadıtı içiıı babamın 
öldüğünütü bilmiyormuş, o sab~h 
öğrenmiş hemen ko~up gelmış. 
Prensesten de bir kart ıretirdi, ÜS• 

tünde birkaç itti bütrü kelime' 
Başın sağolsun kızım, çok keder• 
lendim, Beni ırörmete ırel. Kartı 
avucumda sıktım ve bir köıeye fır• 
!attım. 

- Olan oldu. Ôlen öldü. Kalan 
kaldı. Şimdi ne düşünüyorsunuz 
Maviş Hanım? 

Ras Feddanın bıı soruşu aklımı 
başıma gertirdi. Ôyleya, herşey 
olup bitti. Şimdi ne olacak? Tek 
başıma ne yapacatım? Çok uzak, 
amma ~k çok uzak bi,rkaç akra• 
badan ses seda çıkmadı. Na~ıl çı. 
kar? Ayan azası olacatıru işittik· 
leri zaman hepsi de evimizden 
çıkmyıorlardı. Bu vaziyette kim 
relir? . 

- Henüz bir ~ey düşünmedım 
Ras. 

- Düşünmelisiniz. 

- Beraber düşünelim. . • 
- Memnuniyetle, isterse:ıız bıt• 

kaç gün için Ayaspaşaya ıridelim. 
- imkanı yok. 
- Prenses sizi görmek istiyor. 
- Ben istemiyorum. 
- Size karşı hiçbir kırg-ıolıtı yok. 

Hatt:I. Mustafaya karşı bile. Bunun 
bir kaza olduğunu biliyor. 

- Mustafa nerede ? 
- Onu sonra düşünecetiz. Şim. 

di sizi düşünelim. 
- Düşünelim. 
Beraber düşündük. Sırtı sıraya 

iki üç gün geldi ve düşündük. 
Ben bütün işlerimi tanzim ede· 

ceğim. Yanıma lüzumıı kadar para 
alacatım. ltimad edilir, kanundan 
hukuktan anlar birisioe umumi bir 
vekalet verecetim. Sonra? Sonra 
Ras Feddanla çekip ırideceğim. 

Uzun müddet için, belki büsbütün 
İstanbulda duramayacağımı anlıyor· 
dunı. Vekalet verm:k ve işlerimi 
takip etmek için ilk sokata çıkı· 
şımdaydı, iskele caddesinde birkaç 

• Ni Fl n _.,. 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
muş. Prense, kcodisınden çok meın· 
nundu. 
Ermiş efendiye vekaleti devriye 

ile bütün tapuları verdim. Konağıl\ 
bütün eşyasını sattık. El yazısı ka· 
ğıtları iki sandıga koyup Avas 
paşaya göndcrdık. iki hizmetçiye 
ahçıya bol bol para bıraktım. ifa. 
b~mın a~asına bir iki senelık geçi· 
necek temin ettim. Ben bunları 

yaptıkça içim hafifliyordu. lstan· 
buldan uzaklaşacağım, bc-ni unu· 
tacaklar. Yeni bir dürıyaya doğa· 

catım. Bu yeni dünyada beni kim· 
se taoımıyacak. Adımı değiştircce· 
tim. Belki de evlenirim. Yalnıx 
üzerime bir aptallık çöktü gibi. ls
taobuldan hareket edinceye kadar 
prensesin tesiri altında kaldım. 
Fakat hiçbir dakika kalabalıkta bu
lunmadım. Yalınız prcnsses ve Ras. 

Bunu prenses de muvafık bul· 
muştu. 

Yalnız lstanbuldın ayrılırken çok 
atladım. Babamın o kadar sevdigi 
bu vatan, benim de vatanımdı, ben 
onu titremeden mi bırakıp ıride
cektlm? Bu günden rünc ıstırabı 
artan milletin arasından feraha 
çıkmak egoislitini ben mi ırösteri. 

7ordum? Bir aralık Anadoluya 
geçmek. Ankarada yerlcımck. ~e
veıine kapıldım, Prenses dcdı k" 

- Bu çok iyi bir fikir. Fakat 
bilmem kabil olur mu? 

- Niçin olmasın? 
- Niçin mi ? Düşmanların oraya 

dA yazacaklar ve olmadık iftiralar 
edecekler. Orada da haksız dam
calar altında kalırsan ne olacak ? 

Bu beni çok ve ciddi düşündür· 
dü. Yaparlar mı, yaparlar. Bu de
virde alç:\k lığın ölçüsü yok ki. Ni· 
hayet buna karar verdim. 

(Devamı var) 

Azılı 
Sabıkalı 

Karakola gitmek istemi· 
yerek polisleri yaraladı 
Evvelki gece, Sultanahmet civarın • 
da, Kabasakalda, Mimar Mehmet 
ağa caddesinde şüpheli olarak do
laşan ve bu caddede Rus bir ta • 
belacının yatıp kalktığı kuru bir 
çeşmenin haznesine giren Şevkel 
isminde bir sabıkalı Akbıyı bek
cisi Mehmet tarafından yakalan • 
mıştır. 

Sabıkalı, önce, bekciyc: 

- AhJ Benim için çıldırıyor o, 
abla .... 

* 

Polis ıkinci ~ube müdurlugı1 der
hal tahkikata başlamış, bu çiftin 
burada iki maruf otelde bir müd • 
det kaldıklarını, antikacı~·a bırak • 
tıklarıkartm maruf İngıliz kapita· 

0

listlerınden birin•n karlının takli· 
dı olduğunu. antikaları aldıkları 

gün de Tır ye,t<-ye gıden bir vapur
ı .. hareket ettiklerini tesbit etmiş· 

YAKAN MI? 1 . _ 2 d O • 
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Evvelkı gun saat uçu a r 
merdivende Kozalak sokağındaki 

d<>n gelmekte olan şoför Re~adın 

mahalle çocuğuna rastladım. Beni 
görünce ırülüştüler. Sonra birden• 
bire şarkıya benzer bir yaygaraya 

- Ben sivil memurum. Burad~ 
gezip polisleri kontrol ediyorum! 

demiş.. Fakat, bekçi dinlememı, 

karakola götürmüştür. Akbıyık 

polis me\'kiindc sorguya çekilen 
Şevket, biraz sonra, Alemdar mer

kezine götürülmek üzere yanında 
bekçi ve Hafız ismindeki polis ol

duğu halde yola çıkarılmıştır Sa
bıkalı, karakoldan çıkınca, gitmP • 

mek istemiş zorla götürıllmek is • 
tenince de, önüne gelene yumruk 

sallamağa başlamıştır. Bu e'nada, 

polis, Hafızı, yumrukla gözünden 

yaralamış, polis ve bekçiler tara -
fından güçlükle yakalanarak A -

lemdar merkezine götürülmüştür. 

Seneler, birbirinı kovalayarak 
geçti. Gelip geçici bir heves san• 
dığımız bu çocuk sevgisi yaşadı, 
tam altı yıl onlar, ebedi aşka 

inanmışlar, biribirlerine tapınmış
lardı. Altı yılın sonunda henüz yir· 
mi bahar göreıı Macide artık bu 
amansız fırtınaya göğiis geremedi
ğinden bir fidan halinde bükülmüş, 
yirmi birinci baharı yaşarken göz. 
)erimizi ebediyen açık bırakarak 
solşum, sevgisinin sonsuzluğu içine 
römülmü.ştü! 

Mezarlığa gidiı.li.ıji zaman ikinci 
bir acı, oradakileri çok inletmiş .. 
Babam, ağlıya atlıya anlatmıştı: 

M~1ar kazılırken Doitan ora• 

tir 
Emniyet Dırektörlüğıl, vaouruıı 

uğrıyacağı lımanlar zabılatarına 

müracaat etmiş, bunların tevkıf e
dılerek gönderilmelerini ist. miş-
tır. • • 

KARYOLANIN ALTINDA 
MANGAL 

Kasımpaşada Gulhane sokağın· 

da Yusuf Kenan apartımanının hi· 
nnci katında oturan A\•şenin kar-

D D D 

BÜYÜK EDEBi ROMAN 51 ........................... ' ........................... . 
• Pırrr . •• Pırrr ,. iç,.n ••• 

MÜELliFi: Nizamettin Nazif 
Paltonun ötesini, berısini yoklıya. 
rak küçücük bir makasla astım bir 
yerinden dikkatli dikkatli söktü. 
Mesanın üstündeki banknotları 
ince bir bez parçasına sararak bir 
sökük yerden içeriye soktu. 

Bir gün evvel bir zarf ıçinde 
gardroba koyduZj, paraları karış
tırarak büyüklerinı seçti. Onları da 
bir başka tarafa tıktı. 

Bu işleri ırayet sür'atle yapmıştı. 
Astarı usta bir tcr>i çubukluğu 

ile tekrar dikti. 
- işte bu kadarı Benim an !adı• 

ğım banka hudut ne koyarsan 
daima yerinde bulursun. .• 

Sonra paltoya tekrar çenırele as
tı. Banknot zarfını da aldıtı yere 
koyarken; 

- Bunları da bir an evvel büyüle 
~aralarla detiştirmeli... • diye söy. 

leniyordu şimdi ,,, Bir ıraş,.. do&• 
ru bebek .. bu sefer de yemeğe ye• 
tişemezs~m artık ayıp olur. 

Abidin beyin sofrası bu gece 
pek kalabalıktı. Komisyon listesi 
çıktı mı, iki üç gece sıra ile dost
lara büyük ziyafetler vermeği ha
nıme!endicfen itiyat edinmişti. 

Koca göbekli Rüstem bey, Şakir 
bey namındaki hoca, ticaret neza. 
reli umumi müdürlerinden iÖzlük· 
lü bir bey, komisyon katibi Ye ha
nımefendinin bütün poker doıtları 
büyük salonu bir baştan bir başa 

kaplıyan sofranın başında toplan. 
ıruşlardı. 

Nazmiyi Calibenin yanına ve Re· 
fika Hanımın tam karşmna oturt
muşl"rdı. Refika Hanımefendi bıı 
rece bir kıt daha rüzelleşmişlerdi. 

bir arsada oynıyan dört çocuktan 
kullandıgı Belediyeye ait cankur-

Vah.am, içinde karpit bulunan bir taran otomobili, Beşiktaşda, vapur 
konserve kutusunun üstüne bir aiskelesi sokağı önünde, yoldan geç-
teş koymuş, karpitin patlamasile 

mekte olan kaymakamlıkta bekçi 
ba ından agır surette yaralanarak Mehmede çarpmış, adamcağızı ba-
hastahaneye kaldırılmıştır 

şından ağırca yaralamıştır. KARISINI y ARALIYAN KOCA 
Yaralı hastahaneye kaldırılmı~. . 

d hk .k t b ı Taksimde, Doğramacı sokag" ın-şolör hakkın a ta ı a a a~ an • 
mıştır. 

OTOMOBİL ALTINOA 

Kımyager Abdurrahmana aıt :ıa 
numaralı hususi otomobil Ba· 
!at caddesinden geçerken Yusuf 
ismınde 4 yaşında bir çocuk altın· 

Hem koyu yeşil ona nekadar da 
yakışıyordu! Ticaret nezareti umu· 
mi müdürünü svğına ve koca gö• 
bekli Rüstem Beyi soluna almıştı. 

Şakrak kahkahalar atıyor, kıvrım 
kıvrım kıvrılıyordu. Hanımlar onı 
hasetle bakıyorlardı. 

Calibe yaşında bir kızı oldugunu 
söylemesine bakılırsa en azdan 
Calibenin anası yaşında olması la· 
ıımdı. Fakal Calibenin bir ablası 
kadar genç ırösteriyordu. Arasııa 
Nazmiye gözü bir parça takılıp 
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~alıyor, sonra yine bir kahkaha 
alarak ya Rüstem Beye, ya mü· 
dürü umumiye bir şeyler söyliyor· 
du. 

Bir' aralık genç onun a~ktan, 
sevgiden bahsettiğini duyar gibi 
oldu. Calibe ile konuşma'llna devam 
ederek kulak kabarttı. Merak el· 
mişti. Acaba Refika hanım aşkı 
nasıl anlatıyordu? 

Civelek kadın 'üksek sesle; 
- Erkek ... Dünkü erkekti .. .''·df. 

yordu· ırenç te dünkü gençti. Hem 
habrlarsınız degil mi? O zamanın 
ceqçJerine delikanlı derlerdi. Haki .. 
kılan onlar kanları kaynayan in· 
•inlard.t. 

da 44 numaralı evde oturan Rah • 

mi, dün akşam saat on altıda, karı· 

sı Aga,·niyi jiletle yüzünün sol ta
rafından yaralamıştır. 

Ağavni hastahaneye kaldırılmış, 
R~hmi yakalanmıştır. 

Balık dağılıyordu; Calibe: 
- Mayonezi çokmu koyayım? 
Deyince onunla konuşmata mec-

bur oldu: 
- Nasıl islersen elmaıım. 
Yemekleri Jale dolaştırıyordu. 
Calibe Nazmiye her tabak uıalı· 

şında lüzumundan fazla yaklaştığı· 
nı ve çok durduğunu fa.rketmiş 
olacaktı ki kıza ters ters baktı: 

- Ne duruyorsun? Gitsene ar· 
tık .. 

Sonra gencin kulağına fısıldadı: 
- Bir iskanda! yapmıyayım. Dı· 

yorum artık. Bırakırsam, her kesin 
yanında atzına girecek kız. 

- Hem .k~bahat bende... pisi 
pisi ne kendtmı kendimi yoruyor• 
dıımi insan malını bilmel~.. ha bir 
eksik olmuş, ha bir fazla .. 

Nazmi bu sözlere bir mana vereme• 
mişti. Zahir bizimkilerinyine kıskanç• 
lık damarları kabarmış olacak J,. 
diye düşündii. 

Bu sırada Refika Hanımın sesi : 
- Calibe kızını ... demltli- tnz· 

luıtu iter misin ? 
- Buyur teyzeciııim. 
Refika hanım yine Nazmi ile:röı 

göze ırelmişti. Yine bir ao kendini 
daldırır gibi oldu. Sonra tuzu Rüs-

başladılar, aklımda kalan söıler: 

Maviş! Ma.,iı.1 
Paıa k ı ıı Maviı! 
Hiı piı! 
Bu n• iı? Maviı! 

Kendimi vapura dar attım. ye 
ancak karanlıkta dönebildim. Bana 
Hacı Ermiş efendi hazretleri adın· 
da hukuk işlerini pek iyi bilen, na• 
muslu bir adamı tavsiye ettiler. Kim· 
ler tavsiye ettiler, farkında deği. 
lim. Ras Feddan tahkikat yaptı, 

söylediklerinin dotru oldutunu an. 
ladı. Prense,in de umumi vekili 
imiş. Milyonca servetini Hıcı Er· 
miş elendi h•ıretleri idare ediyor. 

tem beyin önüne sürerek yarıda 
bıraJ..tı2ı sözüne dnam etli: 

- Hiç unutmam ... Zeynep hanım 
konağının önüne, lam talebelerin 
dağılacakları saatlerde birkaç ar- . 
kadaş g-lder, bek !erdik. O i•nçle· 
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rin sokata çıkışlarını seyre canmı 
dayarırdt. 

Ve bu sefer Nazmiye müslehıi 
müstehzi b.karak derin derin içi· 
ni çekti: 

- Nerede şimdi, o talebeler .. 
Nerede, bir tane bıle göremiyor. 
dum. Şımdikilerin on tanesi onların 
bir tanesi. 

Bu sözleri Ticaret nezareti mıl· 
dürü umumisi bey nalıncı keseri 

ı gibi kendine yonttu : 
- Hanımefendıci~im ... - Diye 

kırıttı - Billa bu kompilimandan 
hissemi alacaiım. Efem .. , O sıra· 
larda bendeniz de Darülfununlu 
idim, efeeem .. 

Nazmi dayanamadı: 
- Refika Hanımefendi -dedi- son 

zamanlarda Darülfünun fakültele. 
rinden hiçbirısinin kaptsına uğra
mamış olsa gerek .. 

Gencin kendisine hitap etmesi 
olrun kııdının yüzündeki pembeliği 
koyul"eştırdı. Genç cevap bekl~me· 

Şevket, bu sabah, Asliye Dör -

düncü Ceza mahkemesine veril -
miıtir. 

Şevket, düo,cürmü me<hud mah· 
kemesinde, 1 ay 20 gün ha~~e 
mahkum 1 'dilfl'i~lir. 

den ve onun göz bebeklerine göz
lerini dikerek ve ınini yükselterek 
devam etti: 

- E:.t~r eskisi gibi Darülfünun· 
lulara alaka g-östermış olsalardı, 
şimdiki gençlerın eskileri pek arat
mıyac.lklorını anlamış olurlardı. 
Kadın: 
- Haal • diye ağız dolusu gü!· 

ılü • a yanum şimdikiler talebe 
ıııı ? .. bunlar Erzats talebeler .. 

- Fakat.. bunlardan çok ıyi 
a~iklar, amanlar, sevgililer yetişdi· 
ğini ve hep•İnin pek çok sevildik-
lerini de biliyordum. • 

- inanma yaırum inannıJ ... on
ların amanlıkları da Erzatsdır, .. y:ı· 
rın, öbürgün, askere gidenler dön· 
düler mi bütün bu saltanatlar tuı 
buz olur ... 

Sonra Nazmi ile fazla k, nu}ma
ıta tenezzül elmiyormllş gibi; tavr 
takınarak tekrar ticaret nezareti 
müdürü umumisi~c döndü. Bu se• 
fer hafı! bir se<le ve kulak kulata 
konuşmağa başladılar. 

Bu gece pokerde pek yüksek 
oynanıyordu. Son anafarla bir kat 
daha şişen cü1danlar, göğüslerinde 
çıkmış bir •ur,, gibi bu efendileri 
rahatsız ediyorlardı. Her halde ... ki, 
elinde kötü bir çift papas düşüren 
hemen; ( Deı>anu ı:ar) 
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Harp 
---ıolacak mı? ._ ____________ _ 
Bir ô.hırzaman Peygamberinin 
söylediklerine bakılacak olursa 

Gelecek sene umumi 
harp olacak! 

Bu Peygamber 1750 senesindenberi 
bir çok şeyler söylemiş 

ve bütün dedikleri tahakkuk etmiş 

Cumhuriyet Türkiyesi hudutları 
d~hilinde falcılık yasaktır. Ka

un, fal.cılık edenleri cezalandnır. 
Fakat b {k memleketlerde falcı -
1 k lıuyük rev~ct.ıdır ve sahibir.~ 
haylı p~ ~ kazandıran bir hüner -
baz! .tt r. İı;,.ın!,ır nedense, foı
c v1, l .ıttfi uydurma olduğun~ k~
nı oldı: ·.. ı h. 'Je hlıe, inanmak is
tr . .ı. .... 

Fok~t biz nu sıitunlard~. jıu b~lıis 
ten ziyade Viyanada çıkı.n Noyes 
Vincr Jurnal"in gözümüze ilİ1'~ 
bir yazısından bahsetmek i.;tiyo
ruz. 

Bu gazete diyor ki: j 
cMcşhur Nostradamus'dan ~oic 

sinden 2000 senesine kadar geçecek 
hadiselerin kronikini bir kitap ha
linde neşretmek istediğini söyle -
miş ve buna müsaade etmesini pa
pazdan yalvarmış. 
Kıtap 1790 da L5yipçig'de basıl

mı~tır. 

Şimdı kitaba bir göz atalım. Me
sela bir yerinde diyor ki: 

1790 - 1791 senelerinde Fransız 
milleti bliyük bir ihtilal geçire -
cektir. Kralın itibarı ancak bir ha
tıradan ibaret kalacaktır. Millet, 
devlet işlerini düzeltecek ve ka
nunlar yapacak adamları kendisi 
seçecektiı". 

Bu tefaül çıkmıBl;r. Asamble 

-AÇIK sOz-

ADmaırn geırnçDöğö 
ifil a~ o ırD a ırn oy o ır 

• 

{ 

A iman gençlik teşkilatına mensup 
genç kız ve erkekler vücutUırını 

kuvvetlendirmek ve güz.lleştirmek için 
hergün işlerinden çıktıktan sonra boş 
saatlerini spor sal~nlarında ve meydan• 
larında muntaza~. ıd~a.ı_ı r.•pmakla Reçi• 
rirler. Resımde ~orduğunuz genç Alman 
dılberleri Löbut ıdmanları yapmaktadır. 

Löbut hareketleri .bilhassa göğüs 
güzelliği için en yerınde jimnastik 
aletlerinden biridir. 

Memleketimiıde taamm;im etmiş olan 
Löbut idmanlan yalnız göğüs güzelliği 
içın bir jimnastık vasıtası değil, a~nı 
zamanda omuz ve boyun adalelerini de 
takviye eder. Baıı devri hareketlerle de 
bel ve · karın adalelerine de icrayi tesir 
ederek bel ve karna Venüs güzelliği 
verebilecek idman vasıtalarından biridir. 

Ô 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

ğle neşriyatı: 
Saat l:t,30 plakla Türk musikisi, 

J2,SO havadis, 13,05 muhtelif p;A:c 
neşriyatı, 14 son. 
Akşam neşriyatı: 
Saat 18,30 pakla danı mu~ikisi, 

19 mandolin orkestrası, 19,30 Ço
cuk E•irgeme kurumu namına kon· 
ferans Doktor Kutsi Halkac., 20 
Fazıl saz hey'eti, 20,30 B. ô rer 
Rızt tarafından Arapça söy ev, 
20,45 Fızıl saz hey'eti, saat ayarı, 
21,15 orkestra. 22.lS aj•ns ve bor• 
sa haberleri ve ertesi ırünün pro
gramı, 22,30 plakla so'olar opera 
ve operet parçaları, 23 son. 

Yeni Nesriyet: 

Moda Albümü 
Moda Albümunün 13 ü~cü •ayı

aı ilk bahar ve yaz mevsimine 3,t 
zengin modellerle intişar etmi~tir. 
Türk kadınını giyim hususunda 9ok 
yakından alakadar eden bu gu el 
mecmuayı okurlarımıza tav!;iye 
ecleri1. 

1 BORSA • PlY ASA 
2 .4.937 
ÇEKLER 
~~~ ~apanı'L 

londr• oıB. 

1\'('vyork: o, 7917 
Parb 17. 21'5 
a·mno 1,, r45 
Brük•el 4. 70~0 
Atına 18, S9•S 
Cenevre 3. 4745 
s~f,.. 64. 4012 
Amsterdam 1, 4'56 
Prag 22, 69,0 
Viyana 4, 24!0 
Madrit 11. 4644 
Berlin 1, 9694 
Varto•• 4, 1750 
Budapeşto 4, 015J 
B6kre, 108, 09 
Belııut 54, 627S 
Yokohama 1, 774d 
Moakoya 24, 70 
Stokholm 3, 1•83 

PARALAR 
1 A 1ı' 

1 ~teTlht 61S. 
1 Dolar 123. 

20 Frank 112. 
20 Liret 110. 
20 Belclka Frang. 80. 
20 Drahmi 18. 
20 favlçre Frangt 56S. 
20 Leva 20. 

1 Florin 63. 
20 K roo Cek 70. 
1 Şilin Avusturya2:1, -

Pezeta -. 

6ı6 

0.1•06 
17.2" 
J~.OH 

vın 

811.8) 
3,48~5 

64,61 
1 4S 

2'l,16i'G 
4.2SS0 
11.~~ 6 
1,91~8 

4.ı8J3 

4,0175 
108,4415 
34,74 
2,7~30 

2~.~2 

3, 148~ 

~ 
120. 

1"6 
ııs. 

12~-
84. 
22. 
SH. 
2'1. 
M. 
n. 
23. --. 

Yeni lıarpltr• lıa~ırlıklar 

evvelki devirlere kadar yukarıya Nasyonali biliyoruz. 
Çıkılsa ve sonra zamanımrza kadar el 793 de Fransa kralı adi bir ca-

1 lj 
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lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Mark 
Zloti 
Pt.nro 
Ley 

25. 
20. 
21. 
ıı. 

2:;. 50 1 n 
14. 
5l ioiı..,......-ti.e"""' her :rnemlek'!tte ~ n gtbl ölecektir. İnsan ~~Ası ka-

tikbal hakkında tefa'üHerde bulu- tll bir makine icat edecek, kral 
nan bir çok insanlara tesadüf edil kraliçe ve daha binlerce insan bu 
miştir. Fakat fen insanlarda böy - makinenin altında can verecek • 
le istikbali keşfedecek kıtdfil" fev- tir>. 
kalbeşer bir kudret tanımıyor. l~.1 Filhakıka 17 Temm•ız 1793 de Gro-
kin Viyana Üniversitesi kütüph, - dılmiştir . Kralın, kraliçenin ve bin-
nesinde elimize geçen bir kitap •,. !erce insanın başlarının koparıldı-
zarı dikkatimizi celbetti. Merak sai ğını bilıyoruz. 
kasile artık yaprakları eskiligi;ı - Yine :ıyni kitaptan: • 1793 de 
den sararmış bir hale gelen bu ki- Prusya ile Rusya Polonyayı ara -
taba göz attık. larında taksim edeceklerdir.> 
Kitabın üzerinde şöyle bir yazı Filhakika 17 Temmuz 1793 de Gro-

var: cBir Leh papazının 1790 dan dno'da Lehistanın ikinci defa ola -
2000 senesine kadar geçecek olan rak taksimi kararlaşmıştı. 

BEYOGLU 
SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
~OMER 
ALKAZAR 
TAN 

ŞIK 
ŞARK 

: Ramona 
: Şehir alev içinde 
: Romeo ve Juliyet 
: Romeo ve Juliyet 
: Günah gecesi 
: P risli şantöz, 
: Her yerde şen 
: Tayfun 
: Ölüm perısı ve 
Sarışın Karmen 
ıCasuslar karşı karşıya 
ı Singapor postası ve 
Altın toplayan kızlar 
1936 Atiıııı Balkan 

dünya hadiseleri>. HEPSİ DE DOGRU ÇIKMIYOR 
1790 dan 1937 senesine kadar ge- >r. fa'üllerin hep5i de tıpatıp doğ- ASRI 

olimpiy .• ttarı. 
: Saadet yuvası ve 

Biz de insanız çen hadiseleri bildiğimiz için ve ru çıkmıyor. Mesela 1796 da bü -
bu Leh p~paıının tefa'üllerinde yük zelzeleler olması lazımgeli -
aldanıp aldanmadığını bilmek ko- yordu, olmadı. 1800 de Holand).rı 
!ay olacağı için, hemen kitabın say- sular basacaktı, basmadı. 1804 de 
falarını başından itibaren karış - Lehistanda mühim karışıklıklar 
tırmıya başladık. çıkacaktı, çıkmadı. 

SANCAK 
(Eskı Astorya) 

: Kan içen canavar 
Kazak kalbi. Şarlo 

geldi. 
CUMHURiYET: Esrarengiz tayyare, 

Yıldırım bölük 
ISTANBUL 

ORMANDA BİR MANASTffi Kitapta 19 uncu asrın bidayet - FERAH : Cıınlı film-Sevişmek 
arzusu Bu papaz kitaba ismini koyma _ ler,:-ıde muharebeler, ihtılaller çıka-

mıştı. Kitabın başmda Rig,.'dan cağı yazılmaktadır. Hakikaten o MiLLi : Canlı film-Sevişmek 
arzusu Salen isminde bir Leh köyüne na- zamanlar Avrupada hır Na~ole<'n 

t .. d. HiLAL sıl geldi§'.ıni anlatıyordu. ure 1• ! Bağdat bülbülü 
Bir gece ormanda kaybolmuş, Y.itap ~öyle yazıyor: . 1805 . de AZAK 

döniip dolaşırken uzakta bir ışık Fransa ıle Avusturya arasın''ı>. bir 

ı Alçaklık ve Mas· 
kova geceleri (An· 
na Bella) 

görmüş. bu ışığa doğru ilerlemiş. harp çıkacaktır. Avusturya mah-
Nihayet büyük bir bınanın öniı . vol&caktır .. 
ne gelmiş. Burası bir manastır - Hakikaten o tarıhte Napolcon, 
mış . Papazlardan biri, adamın h~- Avusturya ile muharebe etti ., c M _ 

ALEMDAR 
KEMAL BEY 

: Marinella, kara kedi 
: Vahşi koşu, Bir 

aşk gecesı 

!ine acımış, kendisini içeriye al . ca Pr3sburg muahPdt>sile yakayı HALE 
mış. kurtarabildi. 

KADIKÔY 
: Bay Tekin meçhul 
diyarlarda 

Bu papaz acıdığı yolcunun kar- Yine kitaba göre, 1806 da Fran- 0SK0DAR 
nını doyururken, bir taraftan d,t sa ile Prusya arasında bir muha- HALE 
Fransada olup biten hiidisel~ri ,.e rebe çıkması lazım ge!i)"Jr JL, '31! 

: Gönül dedikoduları 
(Türk~ ıözlü) 

bu memlel;etin istikbalde başırıa muharebe çıkmadı değil, fakal !ıeş 
daha neler geleceğini söylw.iye sene sonra çıktı. BAKIRKÖY 

başlamış. (Unutmıyalım ki, bu hd- ._:;krnıyan tefa'üllerir.den biri de 
<lise 1790 ~er.esincie cercyln rdiJOr) şudur: 'İ•tanbula bir Roma impa- -s-ır-aa-yaşayacak insanların tali -

MiL TIY ADI : Bir mayıs ırecesi 

Zavallı yolcu bu kehanetleri işi _ n~rru gelecektir, gelmedi. Holan- leri gözümde canlanıyor. 1900 den 
tince şaşırmı<, da Prusyaya ilhak edilecekti, edil- il 

• medi. sonra bir çok prensler kra ara, 
Papaz yolcunun hayretini gö -

:rünce anlatmıya başlamış: 

- On sekfa yaşında bu manas -
tıra girdim. Sekscnlık bir ihtıyar 
papaz, beni buraya kabul etti. Bu 
ihtiyar ölüm döşeğinde bana (dün
yanın yaratılışından kıyamete ka
dar geçen ve geçecek olan hadise
lerin bir kronikinı yaptı. Altmıs se
nedenberi, bu adamın söyledıkİeri 
bütün sözlerin çıktıilına şahit ol
dum. 

Bunun üzerine yolcu, 1790 sene-

Lakin kitapta 1889 senesincie '.v- va. ndaşlar hükümetlere, çocuklar 
rupada veba çıkarağı yazılıyordu. an:ı ve babalarına karşı isya!" e-
Bu sene içinde Avrupada grip çık- deceklerdir. Kanlı kardeş kavgala-
tı, bir çok insanlar öldü. 19:8 de rı olacaktır. 1938 de bir dünya har-
olduğu gibi... bi çıkacak, bütün mernleketleı· ha-

1938 DE UMUMİ HARP 
PATLIYACAKMIŞ! 

Kitabı yazan adam, yirminci Es
rı pek karmakarışık göster ;•<ır, 
nlh. kika bu asr.n baflangırırdan 
beri milletler arasında tahakkuk 
eden içtimai değişiklikler buna şa-

rabeye donecektir. En büyi.ık \'e 
en mağrur şehirler yıkılacak, çö
le 1lönecektir. Sulh ancak 19P.5 da 
teessüs edecektir.• 

Bu kitapta yazılan yazılara hir 
mü:•lea ilave edecEk: değiliz. Fa
kat en son kehanetin tahakkulc et-

hittir. Kitapta deniyor ki: cB.ı a- memesini candan dileriz. 

Tümen birlikleri için 240 ton yulaf kapalı zarfla alınacaktır. 
Eksiltmesi 8·4·1937 saat 16 da dır. Muhammen bedeli 15600 
lira ilk teminatı 1170 liradır. Teklif mektupları saat 15 şe kadar 
kabul olunur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye İştirak için ihale saatinden bir saat evvel teklif mek• 
tupları ve kanuni vesikalarıyle Liilı-burgazda Tümen Satınalma 
Komisyonunda bulunmaları· (644) (1558) .. 

• * 
Kapalı zarfla ikişer tonluk üç adet Fort kamyonu alınacaktır. 

Muhammen fiyatı 8550 liradır. İlk teminatı 641 lira 25 kuruştıır. 
Şırtnamesi Tümen satınalm• komisyonunda her gün görülebilir. 
İhalesi 16·4-1937 cum'l günü saat 16 dadır. İste:-Jiler kanunun 
2.3 üncü maddelerindeki vesi<a ve teminat ınakbuzlarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Kırk• 
ıarelinde Tümen satınalma komisyonuna vermeleri. (658) (1866) 

• •• Kırklarelinde Tüm. Birlikleri için alın•ealc olan (250000) kilo 
arpaya talip çıkmadığından tekrar .lcapaiı zarflaalinacaktır. Muham• 
men fiyatı beş kurnş. ur. Tutarı olau 12500 liradır. 1Ik teminatı 
887 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün Tüuı satınalma komis
yonunda görülebilir. İhalesi 15·4·1937 perşembe günü saat 16 
dadır. İstekliler kanunun 2.3 üncü maddelerindeki vesika ve te
mınat mektuplarını havi zarflarını belli gün ve saatten en az bir 
saat evveline kadar Kırklarelinde Tüm satınalma komisyonuna 
•ermeleri. (657) (1867) 

* • • 
374 Ko.lem elektrik malze::nesi kapalı zarfla eksiltmeye konut. 

muştur. Tahmin edilen becieli 32500 lira ol ııp ilk teı.;ıinat parası 

2437 lira 50 kuruştur. !balesi 2l•Mavıs-1937 cuma günü saat 15 
dedir. Şartnamesini almalı: isteyenler 165 kuruş mukabilinde M. 
M. V. Satınılma komisyonundan alabilirler. Muhabere ile şartna. 
me gönderilemez. Eksiltmeye gireceklerin 2490 so.yılı kanunun 
2.3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihale günü en 
geç bir saat evveline k•dar teminat ve teklif mektup! ırını Anka· 
rada M. M. V. Htınalma komisyonuna •ermeleri. (656) (1868) 

Elektirik tesisatı 

1 
1 
1 

Dlnar 
Yen 

Kron ineç 
Altuı 

Banknot 

48 
-. 
30. 

ıoa. 
247. 

-. 
32. 

1044. 
248. 

ESHAM 
Kapa-:ııt 

it Bank.asa Mü. 

# # N • . " 
Aaadolu 

Ha. -,- -,-
tıu. 60 0/0 Peıln 

• .. ,, yüzd• 60 oıo Vadeli 

• • 
" " 160 de 10() 
Aalan çimento 14,80 14.65 

1 Merku Ban. 93,lS 93"25 

tSTIKRAZLAR 
~ Kapanıt 

Türk Borcu 1 Peşin , , 

• 
.. 
• 
" • 

Ersan! 

• 1 VadeU 20,90 29.775 

., il Pe9lo 20, 'S 20.ıo 
» il Vadeli 20,30 20.:ıs 
,. W Pe,ln 
., ili V adell 

~ı\'U Ersuruı:a 1 
100 100 
'5 95 
95, 95,-" 

" " Şark ,ı..,. 

'Yür.d• S Haı.iae 

il 
111 ,- ,-

.. 2 .. 72,25 72,25 ' 
TAHViLAT 

Açılış Kapanıı 

Ana~ol11 Pe. 1 4D,- 49. -
Va. 1 39,95 39,9' 
Pe. ll -tO, - 4C>, -
va. u 3•,95 39.90 

" .. 
" Pe. ili 

-.-
u .. Va. 4UO 44,40 

M. Kemalpaşa belediye riyasetinden! 1~ıı!':! ı 135~ar~umı -
1 - Kasabanın 1933 senesinde yapılan ve N 1fıa Vekaletince tasdik 1 

1 21 21 
edilmiş bulunan proje ve şartnamesi mucibince (12S) bin liralık keşifli 

1 
j Yıl 1937, Ay 4, Gün 93, Kaaım 147 

elektirik tesisatının yapılması ve işletilmesi imtiyazı 20 sene müddetle 3 Nisan 
talibine veri ecektir. 

2 - Kasaba 15 bin nüfuslu ve 4 bin küsur haneden ibarettir. Cumartesi 
3 - Belediye kendi umumi tenviratı için ltilont itibarile mahiye /I 

parasını verecektir. I l 
4 - Eksiltmeye girebilmek için Bayındırhlı: vekaletinin olbıptaki 

tamimlerine tevfikan kanuni ve~aiki haiz bulunmak şarttır. 

5 - Şırtnıme ve projeyi görmek isteyenierin Belediye kalemiııe 1 , 
müracaatları. 

Vakitler V•a•ti Eunl 

... d. ••• d. 

Güııq 5 40 il 05 
Öğle 12 17 5 43 
ikindi 15 53 9 18 
Akşam 18 36 ıı ou ' 6 - Talip olanlar müzayede ve münakasa kanunu mucibince kapalı 1 

zarfla yapac klan tekliılerini nihayet 1937 Nisanının 30 cu günü a~-
mına kadar belediye riyasetine vermeleri ilin olunur. J 1 

ı:.....----=-.....;..--..-.;.;---...-....3 

Yatll 20 9 1 33 

laaak 3 S1 9 21 
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A YO iN 
kullandığını söyledikten 1Günde iki defa Radyolin· 
sonra, dişlerin niçin bu le fırçalanan dişler ebe. 
kadar beyaz ve güzel ol· A • 

duğuna şaşmak hakika. dı bır hayata, sıhhate ve 
ten şaşılacak şeydir. cazibeye malik olurlar 

Denizyolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 

il••- Han Tel: 22740 •• .. ! 
Trabzon pos-

taları 
Pazar, Salı 12 de. 

Perşembe 16 da 

lzmir sür'at pos· 
tası 

Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salı, Perşembe 10 da 

kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın -Cumartesi, ·Çar• 

şamba 18 de. 

İzmit -Pazar, Salt 

Perşembe 
9.30 da 

Mudanya •Pazar, Salı, 

Perşembe, Cu• 

ma 8,30 da 

&ndırma •Pazartesi, Salı, 

Daima Radyol•ın Çarşamba, Per· 
~em be, Cumartesi 

20 de 

Karal:ıiga-Salı, Cuma 19 da , , ... . . ~-

,, ___________ , ___________ ~/ Ayvalık ·Salı, Cuma 19da 

İmroz • Pazar 9 da p KE 
Tıraş hı·a~ı ı erine Lo~ka bir 
bıçak verırlcrse aldanm,yınoı. 

ISRARLA 
PO ERPlay 

tıraş bıçaklarını İ•teyıniz. 

IRKETl HA . R'YEDE 
4 Nisan 937 Pa~ar sabahından itibaren 

Araba Vapuru seferler! artırılmı9 ve mevsime 
uygun bazı değişiklikler yapılmıttır. lllnlar 

iskelelere asılmıttır. 

KUMBARA 

1 
Trabzon ve Mersin 

Postalarına kalkı~ günle· 

ri Yiık alınm~z. "1861, .--------.... 
llstanbul Levazım Amirliği ı 

1 S;ıtınalrna Komisyonu hanlar:_ 

Kuleli Askeri Lıscsi için mı.itcah

hit nam ve hesabına montajı da 

dahil olmak üzere bir adet bulaşık 

yıkama makinesi 5/Nisan/937 Pa

zartesi günü saat 15 de TophanE'de 

Satınalma Komisyonunda açık ek· 

siltme ile alınacaktır. Tahmin l:ıe. 

deli 3000 liradır. İlk teminatı 225 

liradır. Şartnamesi komisyond2 

görülebilir. İsteklilerin kanuni 

vesıkalarile beraber belli saatte ko

misyona gelmeleri (351) (944) 

o 

BIRE, 
1000 

. TARLADIR 

Kütahya Vilayetinden: 
Kütabyada yeni yaptırılan Memleket hastanesi için alınacak 676 lira 

muhammen bedelli 24 kalem armatör ve ampulleri 9 • 4. 937 Cuma gü. 
nü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - ihale Kütahya Daimi Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesı her gün Daimi Encümen kaleminde görülebilir ve 

istenebilir. 
:t - isteklilerin bedeli muhammenin % 7,5 ğu nisbetinde muvakkat 

teminatlari e Kütahya Vil4yeti Daimi Encümeni~e müracaatları. (1652) 

1 Kadıköy Vakıfları DlrektörlUAU lllnları 
• 

• ÜsküdJrda Karodavut paşa camii a.vlusundaki meşrutahane 31-5·938 
sonuna kaddr kiraya verilecetindım i teklilerin ihale ırünü olan 13-4-937 
Salı fiioü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdürlütüne müracaatları. (1857) 

. . 
- .•• ı.&.-

- --

- -~ --.. -

Devredilecek ihtira beratı 
"Karbon ihtiva eden maddelerden 

tebdil edilmiş unsurlar istihul ve 

istimali usulün hakkındaki ihtira 

için alınmış olan 11 Nisan 1935 
tarih ve 1999 .numaralı ihtira bera· 

tının ihtiva ettiğti hukuk bu kere 
başkasına devir veyahut mevkii 
fiile konmak için icara verilmesi 

1 
teklif edilmekte olmakla bu hususta 

_ fazla malumat edinmek istiyenlerin 
Galatada, Aslan Han 5 inci kat 

1·4 numaralara mürat•Ht edilmesi 
ilan olunur. 

• r • 

BIOCEL •• ~ Cild hüceyratı 

merkezinden istihsal edi1miş 

cild için ) eni ve kıymetli 

bir cevher 

28 gün zarfında yaşh kadınları 
daha genç gösterir. 

Cildiniz.in gt11: tırü taz~ tıt pembe kalması için onu heJleylniz 
Artık ıuruşukluklar kalmadı 

25 yaşından sonra; 
cildiniz, kıymetli 
Biocelini kaybet
meıte başlar. Eğer 
hemen beslenip 
ihya edilmezse bu. 
ruşup solar ve ih• 
ti yarlar. 

50 )"aşlarında 
milyonlarca kadın. 
!arın karakterleri 
genç olabilir. Fa. 
kal, ihtiyarldmış gi
bi göründükleri Cİ· 
betle erkeklerin yü. 
züde hiçbir itibar
ları yoktutur. Son 
zamanlarda büyük 
bir alim Viyana Tıp 

Biocel,bıı yeni cild ·~ 
unsurunda cildini· 
zinkinin aynıdır. 

Adeta l.ıeşerenizin 
lazımı gafri miifa. 
rikidir. Cildinizi aç
lıktan öldürmeyi· 
ni z. Onu Biocel ile 
besleyiniz ve yaş· 

l an d ı ğ ı n ı z za. 
manlarda bile cildi· 
nizin daima taze ve 
cazip görünmesini 
temin ediniz. 

tesirini gösterdi 
BIOCEL 

Tecrübe ediniz. 
Biocel'i zengin bir 

cilde malik olan 50 
yaşlarında b"r kadın 
30 ve 30 yaşlarmda 
bir kadın 24 yaşın· 
da görünebilir. Genç 
kızlar da hiçbir vakit 
g-örmiyecekJ.·ri şaya
nı hayret bir Lene ma• 
lik olurlar. 

F ak:!ltesinin profesörü tarafından 
keşfediien bu yeni cild n"usurunda 
kemali itina ile intihap edilmiş genç 
hayvanlarda gizlenmiş cild hücey• 
ratı merkezinden istihsal edilmiş .af 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalan kreminde cil. 
dinizi beslemek ve gençleştirmek 
içini matlup nisl;>et;dairesinde> mev
cuddur. Geceleri yatmazdan evvel 
'=ullanınız. Beyaz rengiıicleki { yaA"-

sız) Tokalon kremini sabahları 

· kuilanıriız. Te'rkibinde "Beyaz Ok· 
sijen., bulunduğundan bir kaç gün 
zarfında birbirinden daha beyaz 
üç !evin üzere cildinizi Şdyanı hay• 
ret bir surette beyazlatır. Siz de 
hemen bu iki kremi kullanmağa baş. 
loyınız. Memnuniyetbahş neticesin
den son derece memnun kalacak
sınız. " 

.... ~CE 'I 1 
LANINIZ VE HER SABAH DAHA 

GENÇ GÖRÜNÜNÜZ.... 

, · Tkl ·ı .. d - · k 1 Bınlerce o a on muş erısın en muessesemıze me tup yazan arın 

müıahedelcri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(Toka/on kreminizden 6ihakkın istifade el/im, Yüzüme/eki çirkin 

kabarcıklar zail olclu •• 
Z. B. H. O. Fatn 

(Toka/on kremini benim ci/cllmin neıcinı çok ııggun geldiğini ili· 
raf etmeyi bir f1aıif• bilirim. Cildim esmer olduğu halde Toka/on 
siJ.rdükten sonra .beyaz/anmakta fJe ufak kabarcıklar lamami/e zail 
o/maktaarr.) 

B. Şehir 1. B. M. Eşi .. Tü. Konya 

Mektupların asılları dosyalarımızda saklıdı • 

• 

ist. Asliye 1 ci Hukuk mah

kemesinden : 

ist. Maliye mulıake:ııat mü· 

dürlüğü tarafından ihsan, Zeki, 

Mülıip ve Talat aleyhine malı· 

kememizde 934·459 No. lu dos• 

yasile açılan alacak davasının 
cari muhakemesinde müddeia· 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 

· leylılerden Mühibin ikametg:llıı· 

na gönderilen davetiyenin Anka• 

radan lstanbula geldiği ve ika· 

metgahını da bilen kimse ·olma• 

dığı mübaşirin şer~ile bflatebli[t 

fade edilmiş olduğundan malı· 

kemece H. U.?IL kanunn 141 ci 

maddesi mu cibince ilanen tcbli 

ğat ifasına lı:arar verilmiş oldu· 

ğundan tahkikat güuü olan 

27-4·937 Salı saat 14 de malı• 
kemebe isbatı vücut etmediği 

veya tarafındın muteber Ye Ba· 

roca mukayyet bir vekil gön• 

dermediği takdirde hakkındaki 

ma.hkemenin gıyı ben görüleceği 

ve hm babtaki davetyenin teb· 

li~ makamına kaim olmak üze

re mahkeme divanlunesine asıl· 

dı~ı ilin olunur. (934.·4.59) 

1 - Eksiltmeye konulan ış, Oiyarbckiı Numune Hastahane~i pavı on 

inşaatıdır. 

Keşif bedeli: J l 1634.03 liradır. 

2 - Eksiltme 15.4. 1937 tarihinde Perşembe güııü saat 15 de Nafıa 
Vekaleti Yapı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında ka· 

palı zarf usuliyle yar:lacaktır. 

3 - Eksiltme ~artnamesı ve buna nıüteferri evrak 558 kuruş bedel 

mukabi:iııde yapı işleri umum müdüriüğünden alınabilir. 

4 - Eksi:tmeye girebilmek için taliplerin 6831.70 liralık muvakkat te
minat verme;i ve Nafıa vekaletinden alınmış ve en az yüz bin liralık bir iş 

ı·apın:ş olduğuna ~{);terir nıüleahlıitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir sa

at ev,eline kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine• vermeleri 

muktazidir. 

Posta'.la o!ac1k gecikmeler kabul edilmez. (739) (1752) 

Beyoğlu Birinci sulh bukıık 
lıakimliğinden: 

İbrahim Hali ' in Td:simde 

Feridiyc ışıklar sokağında 15 
No.da Hüsniye aleyhine. açtığı 

alacak davasının cari lnnışma• 

stnda müddealeyh Hüsniycnin 

ikametgahı meçhul olduğu bil· 

dirilmesi ı"ızerine malıkeıuece 

yiruıi giın ııı\ı 'detlc ilanen teb• 
1 li ;,.t icrasına k~rar verilmiş 

ölduğundan muhakeme gunıı 

olan :.!4·4.·937 saat 10 da mah

kemede bulun nıanız veya kanto• 

ni mftıııessil vekil göndermeniz 

tebliğ makanı: na kaim olmak 

üzere ilan olunur. 

Sah.bi ve umumi neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

1 
E. izzet 

Basılılıjı yer: Malbaai Eltüui11 
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